Εργαστήριο πάνω στην ερμηνεία κληρονομιάς για
επαγγελματίες του τουρισμού
Μια εκπαίδευση για επαγγελματίες του τουρισμού σχετικά με τον τρόπο
εξερεύνησης της ερμηνείας της κληρονομιάς για τη δημιουργία αξέχαστων,
πλούσιων σε νόημα και ελκυστικών εμπειριών για τους επισκέπτες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ/ΕΣ ΑΠΕΥΘΎΝΕΤΑΙ;
Αυτή η εκπαίδευση έχει αναπτυχθεί για:

Τουριστικούς πράκτορες που επιθυμούν να αναπτύξουν εμπειρίες
ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Τουριστικούς οδηγούς που επιθυμούν να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν
την ερμηνεία της κληρονομιάς στην καθοδήγησή τους

Πολιτιστικούς συλλόγους με στόχο την παρουσίαση της τοπικής
κληρονομιάς σε επισκέπτες και τουρίστες
Στόχος: να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας σχετικά με την ερμηνεία της κληρονομιάς
ως μια τεχνική που μετατρέπει την κληρονομιά σε μια ουσιαστική εμπειρία και
εμπνέει τη φροντίδα για όλη την κληρονομιά στους επισκέπτες.
Περισσότερες πληροφορίες:
Σε μια εποχή όπου ο μαζικός τουρισμός έχει δείξει τους περιορισμούς του, ένας
αυξανόμενος αριθμός ατόμων από τον τουριστικό τομέα συνειδητοποιούν τα
πλεονεκτήματα του βιώσιμου τουρισμού. Ωστόσο, ο αειφόρος τουρισμός είναι
κάτι περισσότερο από μικρότερους αριθμούς και υψηλότερες τιμές! Οι
επαγγελματίες του τουρισμού και οι τοπικές κοινότητες πρέπει επίσης να
γνωρίζουν τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τους περιορισμούς που θέτει αυτός ο
τύπος τουρισμού. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση του τουρισμού
κληρονομιάς, σε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπου η κληρονομιά
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, όπως εθνικά πάρκα, χωριά και νησιά με ισχυρή
τοπική ταυτότητα και όλους τους άλλους τόπους κληρονομιάς.
Ταυτόχρονα, οι επισκέπτες γίνονται αναζητητές εμπειρίας, πρόθυμοι να
εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν το νόημα που έχει η κληρονομιά για αυτούς.
Αντί για αποστειρωμένα στοιχεία και πληροφορίες όπως παρουσιάζονται σε
παραδοσιακές ξεναγήσεις, αναζητούν περιπάτους που προσφέρουν αυτό που
καμία εφαρμογή ή ιστοσελίδα δεν μπορεί: μια αξέχαστη αφύπνιση του μυαλού,
των αισθήσεων και της καρδιάς τους, που δεν θα τους διασκεδάσουν απλώς, αλλά
θα τους μετατρέψουν σε αφοσιωμένους φροντιστές κάθε κληρονομιάς.
Η ερμηνεία της κληρονομιάς παρέχει τις αρχές που βοηθούν στην παρουσίαση της
κληρονομιάς με βιώσιμο τρόπο.

Επιπλέον, οι διερμηνείς ενθαρρύνουν τους επισκέπτες να ανακαλύψουν ποια
σημασία έχει η κληρονομιά για τους ίδιους και πώς μπορούν να θαυμάσουν, να
σεβαστούν και να την προστατεύσουν - αλλάζοντας τους ρόλους τους από
καταναλωτές σε φροντιστές .
Τι θα μάθετε;
Το πρόγραμμα εκμάθησης περιλαμβάνει 3 βασικά βήματα, το καθένα με
συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. Αυτά τα τρία βήματα είναι
συμπληρωματικά και βοηθούν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις δικές τους
δεξιότητες μέσω της ακόλουθης πορείας:

1.
Τί είναι κληρονομιά:
Θα διερευνήσουμε διαφορετικά φαινόμενα και μέσω αυτών θα συζητήσουμε πώς
να ορίσουμε καλύτερα την «κληρονομιά» και ποιοι τύποι κληρονομιάς υπάρχουν.
Με αυτόν τον τρόπο, θα διερευνήσουμε την αξία που έχει η κληρονομιά για
διαφορετικές ομάδες, όπως τοπικές κοινότητες, νέοι, μαθητές, τουρίστες κ.λπ.
2) Κατανοώντας την ερμηνεία κληρονομιάς:
Χρησιμοποιώντας πρακτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, θα βιώσουμε το
νόημα της ερμηνείας κληρονομιάς, τις αρχές της και πώς χρησιμοποιείται
καλύτερα σε διαφορετικές περιπτώσεις. Επιπλέον, μέσω μεμονωμένων εργασιών
και ομαδικής εργασίας, θα μεταφέρουμε την ερμηνευτική θεωρία στην πράξη: θα
μάθουμε πώς να αναπτύσσουμε τη δική μας ερμηνεία για τον τύπο των
φαινομένων κληρονομιάς και του κοινού / των συμμετεχόντων που συνήθως
ασχολούμαστε.
3) Νοήματα και κληρονομιά
Τέλος, θα ανακαλύψουμε πώς να βοηθήσουμε τους επισκέπτες να ανακαλύψουν
τη σχέση τους με την κληρονομιά στο σύνολό της και πώς να εμπνεύσουν αλλαγές
στη συμπεριφορά στην καθημερινή τους ζωή, να αναλάβουν το ρόλο των
φροντιστών κληρονομιάς, σε πολιτικό, κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο.
Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία βασίζεται στο πλαίσιο αναφοράς του σεμιναρίου DELPHI. Αυτή η
εκπαίδευση έχει αναπτυχθεί και δοκιμαστεί σε 5 χώρες της ΕΕ (Ηνωμένο Βασίλειο,
Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία και Ελλάδα).
Προωθεί ορισμένες σημαντικές έννοιες της μη τυπικής, μικτής μάθησης και
χρησιμοποιεί τόσο διαδυκτικά όσο και πρακτικές δραστηριότητες.
Η εκπαιδεύτριά μας
Βάλια Στεργιώτη, ερμηνεύτρια κληρονομιάς και εκπαιδεύτρια, εκπαιδευτική
συντονίστρια της οργάνωσης «Interpret Europe».

Διάρκεια: Η εκπαίδευση περιλαμβάνει 2 διαδικτυακές εισαγωγικές συνεδρίες,
ακολουθούμενη από 2 ημέρες δια ζώσης εκπαίδευσης.
Κόστος συμμετοχής: ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τον τελικό αριθμό των
συμμετεχόντων, τη διάρκεια και την τοποθεσία της εκπαίδευσης (θα ανακοινωθεί
πιο κοντά στις ημερομηνίες υλοποίησης)
Αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα το μέγιστο
Περισσότερες πληροφορίες: επικοινωνήστε μαζί μας στο info@medcenv.org,
προσθέτοντας τον Τίτλο του σεμιναρίου που σας ενδιαφέρει στη γραμμή θέματος.

