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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με την υποστήριξη της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου 

Λαρισαίων, Λάρισα - Πόλη που Μαθαίνει και του Συλλόγου ο Ιπποκράτης στη Λάρισα, σας 

προσκαλούν σε ημερίδα με τίτλο «Η διαχείριση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς & οι 

ψηφιακές δεξιότητες για τους επαγγελματίες του Μουσείου», την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, 

ώρες: 10.00 π.μ. – 02.00 μ.μ., στο Διαχρονικό Μουσείο, λόφος Μεζούρλο, Λάρισα.   

Η Ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Mu.SA – Museum Sector Alliance, 

χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Erasmus+/Sector Skills Alliance, το οποίο συντονίζεται από 

την ερευνητική ομάδα DAISSy, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Σκοπός του έργου είναι να καλύψει 

το χάσμα ανάμεσα στην τυπική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, ένα χάσμα που έχει προκύψει 

λόγω της ολοένα αυξανόμενης εισόδου των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ICT) στον 

χώρο των μουσείων και τη συνακόλουθη εμφάνιση νέων ειδικοτήτων. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει 

συνολικά 11 εταίρους από 4 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο), με συντονιστή το 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κύριο Αχιλλέα Καμέα, Καθηγητή 

ΣΘΕΤ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Στόχος της Ημερίδας είναι να παρουσιαστεί το Mu.SA, τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι 

δραστηριότητές του έργου καθώς επίσης και οι υφιστάμενες προοπτικές εκπαίδευσης και 

κατάρτισης σε ψηφιακές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες για μουσειολόγους, επαγγελματίες του 

πολιτισμού και φοιτητές αλλά και η εφαρμογή αυτών σε πρακτικό επίπεδο. Επίσης, θα 

παρουσιαστούν ομιλίες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τους πολιτιστικούς οργανισμούς της 

Λάρισας και των Εφορειών Αρχαιοτήτων των  Νομών Καρδίτσας και Τρικάλων σε θέματα όπως η 

χρήση των νέων τεχνολογιών, η διαχείριση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και ο 

σχεδιασμός και η υλοποίηση μουσειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Η Ημερίδα απευθύνεται σε εργαζόμενους/ες σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους και 

οργανισμούς, εκπαιδευτές, καθηγητές και παρόχους κατάρτισης, ερευνητές, φοιτητές και 

αποφοίτους σχετικών τμημάτων καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στον χώρο του 

πολιτισμού.  

 

Είσοδος Ελεύθερη  

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.   
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