
 

  

 
 

Εργαστήριο πάνω στην ερμηνεία κληρονομιάς για την πολιτική 
αγωγή 

 

Μια εκπαίδευση για διαμεσολαβητές κληρονομιάς και εκπαιδευτικούς 
σχετικά με τον τρόπο διερεύνησης της ερμηνείας της κληρονομιάς για τη 

δημιουργία βιώσιμων συνεκτικών κοινωνιών 

και την ανάπτυξη ενεργού πολίτη 

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ/ΕΣ ΑΠΕΥΘΎΝΕΤΑΙ; 
Αυτή η εκπαίδευση έχει αναπτυχθεί για: 
 Εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με τη φυσική και / ή πολιτιστική κληρονομιά 
 Διαμεσολαβητές κληρονομιάς και σχεδιαστές που θέλουν να εμπλέξουν τις τοπικές 
κοινότητες ως συν-δημιουργούς του έργου τους 

 
Στόχος: να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας σχετικά με την ερμηνεία της κληρονομιάς 
ως μια τεχνική που διερευνά το πώς οι αξίες (όπως η δημοκρατία, η ισότητα, ο 
σεβασμός της διαφορετικότητας κ.λπ.) αποτελούν μέρος της κληρονομιάς μας και 
πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ερμηνεία ως τρόπο προώθησης της 
ενεργού πολίτη. 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Η κληρονομιά, φυσική ή πολιτιστική, απτή ή άυλη, δεν έχει εγγενή αξία από μόνη της, 
αλλά συνδέεται περισσότερο με τις αξίες και την έννοια που εμείς, οι άνθρωποι 
τοποθετούμε σε αυτήν. Ξεκινώντας από αυτό το σημείο, η ερμηνεία της κληρονομιάς 
διερευνά τα πλαίσια και τις αξίες που τίθενται σε διαφορετικές πτυχές της 
κληρονομιάς και ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν ποια σημασία έχει η 
κληρονομιά για αυτούς. 
 
Σε μια εποχή που η βιοπολιτισμική κληρονομιά κινδυνεύει από εξαφάνιση σε πολλές 
τοπικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο, η δημιουργική ερμηνεία και χρήση της φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς μπορούν να αποτελέσουν μοχλό βιωσιμότητας. Μπορεί 
να αποτελέσουν ευκαιρία για τις κοινότητες να ανακαλέσουν μνήμες και να 
αναγνωρίσουν στοιχεία ταυτότητας, τα οποία προωθούν το ενδιαφέρον για την 
κοινότητα και εμπνέουν σεβασμό για το συγκερασμό παραδοσιακών και καινοτόμων 
πρακτικών βιωσιμότητας. 

 
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) Πλαίσια, αξίες και κληρονομιά 
Τέλος, θα αναλογιστούμε τις αξίες που τοποθετεί η κοινωνία μας στην κληρονομιά 
και πώς η ερμηνεία μπορεί να εμπνεύσει τους ανθρώπους να επανεξετάσουν τις 
πράξεις τους, να οξύνουν την κριτική τους σκέψη και ακόμη και να βοηθήσουν στην 
εξερεύνηση της κληρονομιάς που χαρακτηρίζεται ως «ευαίσθητη». 

 
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 διαδικτυακά 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) 

 
Περισσότερες πληροφορίες: επικοινωνήστε μαζί μας στο info@medcenv.org 
προσθέτοντας τον Τίτλο του σεμιναρίου που σας ενδιαφέρει στη γραμμή θέματος. 
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