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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργανώνει εκδήλωση με
αντικείμενο την εκπαίδευση επαγγελματιών των μουσείων και την ανάπτυξη ψηφιακών
δεξιοτήτων. Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις του Ευρωπαϊκού έργου Mu.SA και θα λάβει χώρα
τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 ώρα 16:00 στο ξενοδοχείο Electra Metropolis, στην οδό Μητροπόλεως
15, Αθήνα. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου
Μουσείων (ICOM) και το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, εταίροι του έργου Mu.SA.
Αντικείμενο της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των δράσεων εκπαίδευσης που διοργανώνονται
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Mu.SA – Museum Sector Alliance, το οποίο χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα Erasmus+/Sector Skills Alliance και συντονίζεται από την ερευνητική ομάδα
DAISSy του ΕΑΠ. Σκοπός του έργου είναι να καλύψει το χάσμα ανάμεσα στην τυπική εκπαίδευση
και την αγορά εργασίας, το οποίο έχει προκύψει εξαιτίας της αυξανόμενης εισόδου των
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στον χώρο των μουσείων και τη συνακόλουθη
εμφάνιση νέων επαγγελματικών ρόλων και ειδικοτήτων. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει συνολικά 11
εταίρους από 4 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κύριο
Αχιλλέα Καμέα, Καθηγητή ΣΘΕΤ ΕΑΠ.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει απονομή των πιστοποιητικών σε όσους/ες
εκπαιδευόμενους ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) με
τίτλο Essential Skills for Museum Professionals, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου και
διατέθηκε με επιτυχία σε περισσότερους από 5.000 επαγγελματίες των μουσείων και του
πολιτισμού παγκοσμίως.
Επιπλέον, το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων του
έργου, ενημέρωση για τα νέα επαγγελματικά προφίλ που παρήχθησαν από το έργο και
παρουσιάσεις από στελέχη μουσείων σχετικά με τις ανάγκες που αυτά καλύπτουν, απολογισμό
του MOOC και ενημέρωση για τις επόμενες δράσεις εκπαίδευσης, στις οποίες περιλαμβάνονται 4
Specialization courses, ένα για κάθε προφίλ, τα οποία θα λάβουν χώρα από το Σεπτέμβριο 2019
και συμπεριλαμβάνουν μάθηση στο χώρο εργασίας.
Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί.
Γενικές πληροφορίες:
• Το αναλυτικό Πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου: http://www.project-musa.eu/
(ΝΕΑ &ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) και στην ιστοσελίδα της ομάδας DAISSy (http://daissy.eap.gr).
• Για πληροφορίες σχετικά με την διοργάνωση της εκδήλωσης μπορείτε να απευθύνεστε στη
διεύθυνση: info@daissy.eap.gr.
•

Φόρμα
προεγγραφής
για
τη
συμμετοχή
σας
στην
εκδήλωση:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5FuFm2sZZAkgeQ4VHzRoy1ZiZcOhZtl8LSLYxRvSWKhf1A/viewform.

