ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
A CONTINUOUS EDUCATION
PROGRAMME

UNESCO Chair on Threats on Cultural Heritage and Cultural Heritage-related Activities

2

1.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το προγράµµα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων
σχετικά µε την προστασία και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του
τουρισµού καθώς και στα πολύπλοκα φαινόµενα που σχετίζονται και τα
επηρρεάζουν.
Το Πρόγραµµα CULTTOUR εισάγει
τους συµµετέχοντες στις έννοιες, στο
διεθνές
και
εθνικό
κανονιστικό
πλαίσιο και στις πολιτικές για την
πολιτιστική κληρονοµιά και την
προστασία της καθώς και στον
εντοπισµό,
την
ανάλυση
και
εµβάθυνση των πολλαπλών απειλών
που αντιµετωπίζει η υλική και άυλη
πολιτιστική
κληρονοµιά
και
οι
συναφείς δραστηριότητες όπως οι
διάφορες µορφές του Τουρισµού. Η
παροχή γνώσης και επαγγελµατικής
εξειδίκευσης γίνεται µέσα από µια
προσέγγιση
που
βασίζεται
σε
πολιτισµικές
και
κοινωνικο
οικονοµικές παραµέτρους.
Το
πρόγραµµα
προσεγγίζοντας
διεπιστηµονικά τις διάφορες µορφές
απειλών,
τεχνητές
ή
φυσικές,
αναδεικνύει, µεταξύ άλλων, ζητήµατα
που σχετίζονται µε τη διαφθορά, το
έγκληµα, τη διακυβέρνηση και τα
ανθρώπινα δικαιώµατα.

µέχρι σήµερα τα συγκεκριµένα
γνωστικά πεδία του προγράµµατος
δεν καλύπτονται επαρκώς από
κανένα Ελληνικό Πανεπιστήµιο.
Το πρόγραµµα ξεκινάει µε µία επαφή
γνωριµίας µε τους διδάσκοντες, την
ύλη και συµφοιτητές σας και µε
εισαγωγή στις τεχνικές λεπτοµέρειες
της
πλατφόρµας
που
θα
χρησιµοποιήστε καθόλη τη διάρκεια
του προγράµµατος.
Τα
µαθήµατα
ερευνητικά
και
ακαδηµαϊκά καλύπτονται από την
Έδρα UNESCO για τις Απειλές κατά
της
Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς
(UNESCO Chair on Threats to
Cultural
Heritage
and
Cultural
Heritage related Activities) στο Ιόνιο
Πανεπιστήµιο µε την υποστήριξη του
Εργαστηρίου
Γεωπολιτισµικών
Αναλύσεων-GeoLab
(https://geolabinstitute.org)

Το αντικείµενο του προγράµµατος
αναφέρεται τόσο στην παροχή
γνώσεων όσο και την ανάπτυξη
διαπραγµατευτικών,
κριτικών
και
διπλωµατικών
ικανοτήτων
στους
εκπαιδευόµενους σχετικά µε την
έννοια της πολιτιστικής κληρονοµιάς,
τους κινδύνους - απειλές και τις
ευκαιρίες που σχετίζονται µε αυτή. Με
βάση την διεπιστηµονική προσέγγιση
της προστασίας της πολιτιστικής
κληρονοµιάς και των συναφών
δραστηριοτήτων όπως ο τουρισµός,
UNESCO Chair on Threats on Cultural Heritage and Cultural Heritage-related Activities
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2.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ;

Το πρόγραµµα απευθύνεται καταρχήν
σε
αποφοίτους
ΑΕΙ
και
ΤΕΙ
οποιασδήποτε
ειδικότητας
µε
ενδιαφέρον στα θέµατα πολιτιστικής
κληρονοµιάς,
τουρισµού
και
των
προκήσεων
που
συνιστούν
οι
σύγχρονες απειλές και κίνδυνοι.
Στο πλαίσιο αυτό απευθύνεται και σε
επαγγελµατίες που θεωρούν επωφελή
την παρακολούθηση του Προγράµµατος
προερχόµενοι από ένα ευρύτερο φάσµα
σχετιζόµενων κλάδων όπως :
•

εκπαιδευτικούς

•

νομικούς

•

οικονομολόγους

•

στελέχη επιχειρήσεων

§

στελέχη τομέων τουρισμού και
πολιτισμού

§

φοιτητές

§

ερευνητές

§

απόφοιτους συναφών τμημάτων
και σχολών

§

εμπλεκόμενους επαγγελματίες

Αυτό
το
πρόγραµµα
σας
δίνει
αναµφισβήτητα
την
ευκαιρία
να
επεκτείνετε τις γνώσεις σας και να
διευρύνεται τις επαγγελµατικές σας
προοπτικές.
Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα
ληφθούν υπόψη οι σπουδαστικές και
επαγγελµατικές δραστηριότητες και
προϋπηρεσία των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλη
γνώση
της
αγγλικής
γλώσσας,
πρόσβαση στο διαδίκτυο, προσωπικό
email και βασικές γνώσεις χειρισµού
Η/Υ.
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3.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γνωστικές Δεξιότητες
ü

ü

ü

ü

Α ντίλη ψη τη ς ουσ ίας , το υ ε ύρους
και
της
απα ξίας
της
πο λιτισ τικής κλ ηρ ονο μιάς
Α νάλ υσ η/πα ρατή ρη ση /σ ύγκρ ιση
πρ όβλ εψη
και
αξιολ όγη σ η
γεγο νότων /φαιν ομ ένω ν
π ου
επ ηρε άζουν /επη ρεά ζο νται
απ ό
την π ολ ιτιστική κλη ρο νομ ιά.
Ικα νότη τα
αντίλ ηψη ς
και
αν αγνώρ ισ ης των απ ειλ ών και
των
κινδ ύνων
για
τη ν
πο λιτισ τική κλη ρον ομ ιά κα ι το ν
τουρ ισμ ό.
Υπερ αξίες / τρό ποι προ στα σίας
τη ς πο λιτισ τική ς κλη ρο νο μιά ς
και το υ τουρ ισμ ού.

Ψυχοκινητικές Δεξιότητες
ü Αντίληψη του ρόλου του διαχειριστή στο
πεδίο
των
υλικών
και
άυλων
πολιτιστικών αγαθών
ü Ικανότητα
αντίληψης
ορίων
και
ευκαιριών στη διαχείριση πολιτιστικών
αγαθών και τουριστικού προϊόντος
ü Ικανότητα διάκρισης κινδύνων και
απειλών
συνεισφέροντας
στη
βιωσιμότητα πολιτιστικών αγαθών και
τουριστικού προϊόντος

Συμπεριφορές/Στάσεις
ü Α ναγν ώρισ η
κα ι ε μβ άθυνσ η το υ
ρό λο υ ε πιμέ ρο υς επα γγε λμ ατικών ή
επ ιστη μο νικών
ομ άδων
σ την
πρ οσ τασ ία
τη ς
πολ ιτισ τική ς
κλη ρο νο μιάς
ü Α νάπ τυξη δια πραγμ ατευτικών κα ι
κριτικών ικαν οτή τω ν σχετικά με τις
σύγχρονες υβριδικές απειλές όσον αφορά
την πολιτιστική κληρονομιά
ü Εμ πέδ ωση και διαμ όρ φωσ η μίας
διπλ ωμ ατικής
προσ έ γγισ η ς
σ την
θεώρ ησ η
κα
σ τη ν
αντιμ ετώπισ η
ζητη μάτω ν
σ χ ετικών
με
την
πο λιτισ τική κλ ηρ ον ομ ιά.
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4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Διεθνής προστασία
ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
πολιτιστικών δικαιωμάτων και
πολιτιστικής κληρονομιάς

Παροχή γνώσεων στο πεδίο της διεθνούς προστασίας των
ανθρωπίνων και εξοικείωση µε την ιδιαίτερη απαξία της
πολιτιστικής ταυτότητας και των πολιτιστικών δικαιωµάτων
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

2. Διεθνείς Οργανισμοί: Πολιτικές
και Δράσεις στον τομέα της
προστασίας της πολιτιστικής
κληρονομιάς

3. Ευρωπαϊκοί Θεσμοί, Εργαλεία
Χρηματοδότησης και Πολιτιστική
Κληρονομιά

4. Άϋλη Πολιτιστική Κληρονομιά

Παροχή γνώσεων στο πεδίο των πολιτικών και των
δράσεων σχετικά µε την προστασία της πολιτιστικής
κληρονοµιάς σε διεθνές επίπεδο. Καθώς οι σύγχρονες
υβριδικές απειλές γίνονται ολοένα και περισσότερες, οι
διεθνείς οργανισµοί καλούνται να ανταποκριθούν στο νέο
περιβάλλον και να σχηµατίσουν ιδιαίτερες δράσεις και
πολιτικές σχετικά µε την προστασία της πολιτιστικής
κληρονοµιάς.
Παροχή γνώσης και ανάλυση των θεσµών και των
εργαλείων χρηµατοδότησης που υφίστανται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για την προώθηση και τη διαχείριση της
πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Παροχή γνώσεων στο πεδίο της άυλης πολιτιστικής
κληρονοµιάς. Ανάλυση και ερµηνεία των νέων τάσεων
καθώς και απειλών που σχετίζονται µε την άυλη πολιτιστική
κληρονοµιά σε διεθνές επίπεδο.

5. Πολιτιστική Κληρονομιά,
Τουρισμός και Ασφάλεια –
Αντιμετώπιση των σύγχρονων
υβριδικών απειλών.

Πολύ συχνά η πολιτιστική κληρονοµιά και ο τουρισµός
γίνονται οχήµατα σύγχρονων υβριδικών απειλών, όπως οι
παράνοµες µεταφορές πολιτιστικών αγαθών ή/και η
χρησιµοποίηση του τουρισµού για νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες. Στην ενότητα αυτή θα
αναπτυχθούν και θα ερµηνευθούν οι σύγχρονες υβριδικές
απειλές καθώς και τρόποι αντιµετώπισής τους.

6. Ειδικά Θέματα: Κίτρινος
Τουρισμός Διαφθορά, Διεθνικό
Οργανωμένο Έγκλημα και
Πολιτισμός

Ο χώρος του Τουρισµού µπορεί να αποτελέσει πεδίο που
ενδεχοµένως να εισχωρήσουν φαινόµενα όπως η διαφθορά
και το διεθνικό οργανωµένο έγκληµα. Για τους λόγους
αυτούς, στην ενότητα αυτή θα αναπτυχθούν πτυχές σχετικά
µε την δηµιουργία και ερµηνεία των φαινοµένων αυτών
καθώς και τρόποι αντιµετώπισής ή/και ελάττωσής τους.

7. Πολιτιστική Κληρονομιά και
Νέες Τεχνολογίες [Ψηφιακή
Πολιτιστική Κληρονομιά]

Με τις νέες τεχνολογίες που βρίσκονται σε διαρκή
ανάπτυξη και την παραγωγή νέων µεθόδων και εργαλείων,
η πολιτιστική κληρονοµιά µπορεί να προαχθεί και να γίνει
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διαδεδοµένη πιο εύκολα στο ευρύ κοινό. Όµως, εγείρονται
ζητήµατα όπως ηθικής, ασφάλειας, κ.α., τα οποία πρόκειται
να αναπτυχθούν και συζητηθούν στην ενότητα αυτή.

8. Οικονοµικά Ζητήµατα της
Διαχείρισης της Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς και Βιόσιµη Ανάπτυξη

9. Ειδικές συνθήκες σε µορφές
τουριστικού προϊόντος: η Κρουαζιέρα

Η διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, η διάθεση
πολιτιστικών αγαθών και η ανάπτυξη του τουρισµού
συνιστούν
οικονοµικές
δραστηριότητες
και
πηγές
εισοδήµατος ιδιαίτερα σηµαντικές για την Ελλάδα αλλά και
για ένα µεγάλο αριθµό χωρών διεθνώς. Τα οικονοµικού
χαρακτήρα διαχειριστικά ζητήµατα τα οποία αποτελούν
µοχλό για την εξασφάλιση µίας βιώσιµης ανάπτυξης
αποτελούν τον πυρήνα αυτής της ενότητας.

Η κρουαζιέρα συνιστά µία ιδιαίτερη µορφή τουρισµού η
οποία πέραν από το ενδιαφέρον που παρουσιάζει για τις
τοπικές οικονοµίες και για την προβολή της πολιτιστικής
κληρονοµιάς, ενέχει κινδύνους και παρουσιάζει ευπάθειες
οι οποίες θα αναλυθούν και θα παρουσιαστούν στην
ενότητα αυτή.

10. Διπλωµατία της Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς, Επιστροφή
Πολιτιστικών Αγαθών

Παροχή γνώσεων στην έννοια της διπλωµατίας σχετικά µε
την πολιτιστική κληρονοµιά, τα οφέλη και τις δυσκολίες που
εµφανίζονται καθώς και την κριτική προσέγγιση σχετικά µε
την έννοια της επιστροφής πολιτιστικών αγαθών. Στα
πλαίσια της ενότητας αυτής θα αναπτυχθούν και
αναλυθούν µελέτες περιπτώσεις µε την συµµετοχή όλων
των εκπαιδευόµενων.

11. Διαπολιτισµική Επικοινωνία

Πέρα από τα κανονιστικά πλαίσια και τις γλωσσικές
ικανότητες η προσέγγιση στην προστασία της πολιτιστικής
κληρονοµιάς και της βιωσιµότητας κλάδων όπως ο
τουρισµός
µέσω
της
ανταλλαγής
απόψεων
και
πληροφοριών απαιτεί την ικανότητα επικοινωνίας µε βάση
την κατανόηση της διαφορετικής κουλτούρας των εθίµων,
των αξιών και γενικότερα του πολιτισµού άλλων. Η ενότητα
αυτή θα προσφέρει το αναγκαίο πλαίσιο κατανόησης της
διαφορετικότητας και θα εξετάσει τρόπους ενσωµάτωσης
και τεχνικές διαχείρισής τους
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5.

ΠΟΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ;

Ακαδηµαϊκοί, ειδικοί επιστήµονες, ερευνητές µε πολυετή διδακτική εµπειρία, από ελληνικά
και αλλοδαπά πανεπιστήµια γνωστοί και καταξιωµένοι στα γνωστικά αντικείµενα του
προγράµµατος αλλά και στην αγορά εργασίας.

____________________
Το διεθνές δίκτυο της Έδρας UNESCO και
του GeoLab δίνει τη δυνατότητα
προσέλκυσης ομιλητών από όλο τον κόσμο
_________________________

UNESCO Chair on Threats on Cultural Heritage and Cultural Heritage-related Activities

8

UNESCO Chair on Threats on Cultural Heritage and Cultural Heritage-related Activities

9

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Ø Cruise-Lab, Bremerhaven University for Applied Sciences, Germany
Το µοναδικό ευρωπαϊκό πανεπιστηµιακό εργαστήριο µε ερευνητικό αντικείµενο τη
σύγχρονη βιοµηχανία της κρουαζιέρας (Διευθυντής Καθηγητης Αλέξης
Παπαθανάσης)
Ø GEOLAB Εργαστήριο Γεωπολιτισµικών Αναλύσεων, ΤΞΓΜΔ, Ιόνιο
Πανεπιστήµιο
Το Εργαστήριο ιδρυτικό µέλος και συντονιστικός φορέας του Ερευνητικού
Κονσόρτσιουµ Yellow Tourism (Έγκληµα και Τουρισµός) και φορέας της Έδρας
UNESCO του Ιονίου Πανεπιστηµίου (UNESCO Chair on Threats to Cultural
Heritage and Cultural Heritage-related Activities
Ø BUCSIS, University of Buckingham Centre for Intelligence and Security
Studies, United Kingdom
Το Κέντρο που εξειδικεύεται στην ανάλυση πληροφοριών και στην αναγνώριση,
και στρατηγική αντιµετώπιση συµβατικών και υβριδικών απειλών και κινδύνων

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Επιτυχής εξέταση στα υποχρεωτικά µαθήµατα των διδακτικών ενοτήτων. Η
εξέταση σε κάθε µάθηµα θα γίνεται µέσω εξετάσεων ερωτήσεων πολλαπλών
επιλογών ή/και µε τη συγγραφή εργασίας περιορισµένης έκτασης µε βαθµό
τουλάχιστον (5) πέντε της δεκαβάθµιας κλίµακας.
2. Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας σε θέµατα που σχετίζονται µε τις διδακτικές
ενότητες του προγράµµατος.
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ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Προσανατολισµός
Γνωρίζεστε µε άλλους συµµετέχοντες από όλη την Ελλάδα και από
διάφορες χώρες του κόσµου, διερευνάς διεπιστηµονικά ζητήµατα µε
εοίκεντρο την πολιτιστική κληρονοµιάκαι εξοικιώνεσαι µε τα µέσα
διδασκαλίας.
Εργασία σε εβδοµαδιαία βάση
Το προτεινόµενο υλικό, οι διαλέξεις και οι δράσεις του προγράµµατος
θα διευρύνουν την αντίληψη σου για τα ζητήµατα που
διαπραγµατεύονται στο µάθηµα και θα σε διευκολύνουν στην
ολοκλήρωση των εβδοµαδιαίων εργασιών που ανατίθενται.
Video διαλέξεις
Οι µαγνητοσκοπούµενες διαλέξεις video που γίνονται από το διδακτικό
προσωπικό του προγράµµατος αποσκοπούν στην υποστήριξη της
µαθησιασιακής διαδικασίας.
Ζωντανά webinars
Διοργάνωση τεσσάρων ζωντανών σεµιναρίων για να ενισχυθούν οι
γνώσεις και να απαντηθούν ερωτήµατα σχετικά µε τα διαπραγµατευόµενα
ζητήµατα πολιτιστικής Κληρονοµιάς.
Interactive δραστηριότητες
Ανταλλάξτε απόψεις και ιδέες µε συµφοιτητές από όλο τον κόσµο
συµµετέχοντας σε συζητήσεις, στατιστικές και δηµοσκοπήσεις.
Απονοµή Πιστοποιητικού Επιµόρφωσης
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράµµατος απονέµεται
µοριοδοτούµενο πιστοποιητικό από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Ιονίου
Πανεπιστηµίου.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
4 µήνες (16 εβδοµάδες)

Με την ολοκλήρωση του Προγράµµατος, απονέµεται µοριοδοτούµενο
πιστοποιητικό επιµόρφωσης 90 ωρών από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου
Πανεπιστηµίου.
Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης,
απονέµεται εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιµόρφωσης» επίσης και το
«Συµπλήρωµα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, µεταξύ
άλλων, τα γνωστικά αντικείµενα στα οποία συµµετείχε ο/η επιµορφούµενος/η, οι
ώρες επιµόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET).

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μάθετε λεπτοµέρειες για το ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο του Προγράµµατος (έναρξη, λήξη
κοκ) και για το κόστος και τον τρόπο πληρωµής στον ιδρυµατικό ιστοχώρο του
https://kedivim.ionio.gr/gr/curriculum/8/
ή στον δίγλωσσο ιστοχώρο του προγράµµατος
https://director2222.wixsite.com/unescochairculttour
Για συζήτηση οποιουδήποτε θέµατος σχετικά µε το πρόγραµµα ή
των προσωπικών µαθησιακών αναγκών σας απευθυνθείτε:
Δρ. Γιάννης Μπλάτσος
E: iblatsos@ionio.gr
M: +30 6949934390

Νίκος Δ. Μάµαλος
E: karoumpos@gmail.com

Μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον τώρα

UNESCO Chair on Threats on Cultural Heritage and Cultural Heritage-related Activities

