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Cultural and Natural HERItage :
a Sustainable tourism VET
Integrated approach
Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα εταιρικής σχέσης που αποσκοπεί στην παραγωγή
ενός πολυεπιστημονικού προγράμματος διδασκαλίας επικεντρωμένο στην
αξιοποίηση και τη βιώσιμη διαχείριση των μη αναπαραγώγιμων αγαθών (NRGs)

N°1

Θέμα N°1
Παρουσιάζοντας το Cherish

Παρουσίαση του CHERISH

Συμφραζόμενα
Το έργο CHERISH προέρχεται
από την παρατήρηση ότι η
βιωσιμότητα αντιμετωπίζεται
συχνά στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση με
απλοϊκό τρόπο. Ως εκ τούτου,
είναι θεμελιώδες ότι αυτός ο
τομέας παραδίδεται σωστά
στο σύστημα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
παρέχοντας στους παρόχους
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης τις γνώσεις,
τα καινοτόμα εργαλεία και τις
μεθόδους βέλτιστων
πρακτικών για την προώθηση
της Αειφόρου Διαχείρισης Μη
Αναπαραγώγιμων Προϊόντων
(NRGs).

Μεθοδολογία
Το έργο θα προσαρμοστεί στη
μεθοδολογία
που
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του
Έργου Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
που στοχεύει στη βελτίωση
των γνώσεων σχετικά με την
περιβαλλοντική βιωσιμότητα
στο σύστημα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
και έχει αναγνωριστεί ως
«Ορθή Πρακτική» στο τελική
αξιολόγηση από τον
οργανισμό Erasmus +

Στόχος Μας
Χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ στο
πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2, Συνεργασία και
Καινοτομία για Καλές Πρακτικές, το CHERISH
Project στοχεύει στην παροχή στους
εκπαιδευτικούς της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ένα συνεκτικό
σύνολο πληροφοριών και ένα πρόγραμμα
διδασκαλίας που επικεντρώνεται στην αξιοποίηση
και την αειφόρο διαχείριση των μη
αναπαραγώγιμων αγαθών (NRGs).
Το διαδραστικό πρόγραμμα προγράμματος
διδασκαλίας θα αποτελείται από διδακτικές
ενότητες με ισχυρό ευρωπαϊκό προφίλ και ιδίως
όσον αφορά τον αειφόρο τουρισμό. Οι ενότητες
θα σχεδιαστούν, χρησιμοποιώντας κριτήρια ECVET, για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να
ευαισθητοποιήσουν και να αναπτύξουν μια
ενεργητική στάση μεταξύ των μαθητών τους στη
βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης.
Μία από τις πιο καινοτόμες πτυχές του CHERISH
είναι ο ισχυρός διεπιστημονικός και διατομεακός
χαρακτήρας του έργου, επιτρέποντας τη
συνέργεια μεταξύ κατάρτισης, επιστημονικής
έρευνας και επιχειρήσεων.

Η ομάδα του έργου μας θα συνεργαστεί για
την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για
εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς για την
ενσωμάτωση της αξιοποίησης και βιώσιμης
διαχείρισης των των μη αναπαραγώγιμων
αγαθών (NRGs) στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
Το Cherish ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019
και θα διαρκέσει δύο χρόνια.

CHERISH Συνεργασία
Η εταιρική σχέση CHERISH προσφέρει πληθώρα δεξιοτήτων, γνώσεων
και εμπειριών θεμελιώδους σημασίας για την επιτυχία του έργου. Το
έργο συγκεντρώνει μια υψηλής ειδίκευσης και έμπειρης συνεργασίας,
με επικεφαλή το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ιταλίας μαζί με 5
οργανισμούς εταίρους από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την
Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Eurotracks

Γαλλία
CCI-Dobrich

Βουλγαρία
FUNGUSAL

Ισπανία

AllWeb Solutions
S.A. Ελλάδα
CNR-ISB

Ιταλία
ERFAP Lazio

Ιταλία

Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία
Η Cherish εταιρική σχέση βασίζεται στην ευρωπαϊκή
συνεργασία και επιδεικνύει μια ισχυρή ευρωπαϊκή
προστιθέμενη αξία, ενώνοντας πολυεπιστημονική αριστεία από
διάφορες χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, το αποτέλεσμα του έργου
θα έχει διεθνή αντίκτυπο και θα συμβάλει στη βελτίωση της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο πλαίσιο της
βιώσιμης διαχείρισης των NRGs.

CNR - ISB
Το Ινστιτούτο Βιολογικών Συστημάτων, CNR-ISB, είναι ένα από τα 115
ινστιτούτα του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας (CNR), το οποίο είναι ο
κύριος ιταλικός φορέας αφιερωμένος στην επιστημονική έρευνα. Το
CNR-ISB ανήκει στο Τμήμα Αγροδιατροφικών και Βιολογικών Ερευνών
(DISBA) και αποτελείται από 33 υπαλλήλους, εκ των οποίων 21 είναι
ερευνητές.
Η αποστολή του Ινστιτούτου είναι η ανάπτυξη βιώσιμων τεχνολογιών,
διαδικασιών και υλικών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος. Χάρη
σε ένα ερευνητικό προσωπικό με συμπληρωματικές και εξαιρετικά διεπιστημονικές
δεξιότητες, το CNR-ISB ασχολείται με τρεις κύριους θεματικούς τομείς: τρόφιμα και
γεωργία, υγεία και περιβάλλον και πολιτιστική κληρονομιά.
Επιπλέον, η ISB διαθέτει μια ενοποιημένη εμπειρία στην ΕΕΚ και την τριτοβάθμια
εκπαίδευση, που αποκτήθηκε κυρίως μέσω της συμμετοχής σε διάφορα προγράμματα
Erasmus + αφιερωμένα στο σύστημα ΕΕΚ και κοινές δραστηριότητες με ιταλικά γυμνάσια
που εκτελούνται τακτικά στο πλαίσιο των εθνικών διδακτικών προγραμμάτων, όπως το
«Alternanza Scuola Lavoro» ".
Επικοινωνία: Piero Ciccioli - Project coordinator - piero.ciccioli@cnr.it
Ιστοσελίδα : www.isb.cnr.it

ERFAP LAZIO
Ο Erfap Lazio είναι ένας οργανισμός επαγγελματικής κατάρτισης, που
ιδρύθηκε το 2000. Έχει 15 μέλη προσωπικού, μεγάλο αριθμό συμβούλων
και τρία γραφεία στην περιοχή του Λάτσιο. Είναι διαπιστευμένο από τη
Regione Lazio και έχει το Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001. Κύριος στόχος
του είναι η υποστήριξη της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης
στην περιοχή με επαγγελματική κατάρτιση, καθοδήγηση και
κοινωνικοοικονομικές ερευνητικές δραστηριότητες. Η Erfap Lazio έχει
στενή σχέση με το εκπαιδευτικό και παραγωγικό σύστημα της περιοχής, με τα συνδικάτα
και την αγορά εργασίας. Πολλά και σημαντικά έργα αφιερώνονται σε εργαζόμενους ή σε
μη μισθωτούς εργαζόμενους, που εκτελούνται μέσω αμειβόμενων μαθημάτων ή
επαγγελματικών κεφαλαίων, σε άμεση σχέση με τους εμπλεκόμενους εργοδότες. Τα
τελευταία χρόνια η Erfap Lazio λειτούργησε ως συνεργάτης του «Κέντρου Εκπαίδευσης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Δραστηριοτήτων» και ορισμένων σχολείων της περιοχής σε
δραστηριότητες τεχνικής κατάρτισης που σχετίζονται με την τεχνολογική καινοτομία για
συγκεκριμένους τομείς που σχετίζονται με τον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Επικοινωνία: Pietro Ragni - ragnigsfe@yahoo.it
Ιστοσελίδα: www.erfaplazio.org

FUNGUSAL
Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα - Γενικό Ίδρυμα (FUNGUSAL), έχει
εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς της εκπαίδευσης, της διαχείρισης
γνώσεων, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των νέων. Το FUNGUSAL
είναι ένας δημόσιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1998.
Κύριος σκοπός του είναι να συνεργαστεί και να βοηθήσει τα διάφορα
τμήματα του Πανεπιστημίου στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και των
έργων του. μαζί με τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του
Πανεπιστημίου, μια από τις σημαντικότερες της ιστορικής κληρονομιάς της Ισπανίας. Το
Πανεπιστήμιο-Επιχειρησιακό Τμήμα στοχεύει στην προώθηση των σχέσεων μεταξύ του
Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα και οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού ιδρύματος, σε
σχέση με οποιονδήποτε τομέα κοινό ενδιαφέρον. Μερικά παραδείγματα είναι: Οργάνωση
προγραμμάτων κατάρτισης σε επιχειρήσεις για φοιτητές και πρόσφατα αποφοίτους
φοιτητές και φοιτητές ΕΕΚ (σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς επιχειρήσεις).
Συντονισμός του θεσμικού και επιχειρηματικού προγράμματος του Πανεπιστημίου ·
Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και προγράμματα · Προώθηση των
δραστηριοτήτων πολιτισμού και καινοτομίας στις ΜΜΕ.
Επικοινωνία: Alberto Hernandez Gudino - Coordinator of European projects ahgudino@usal.es

Ιστοσελίδα: www.fundacion.usal.es

CCI DOBRICH
Η CCI είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός επιχειρηματικής υποστήριξης
στην περιοχή του Ντόμπριτς, μέρος του δικτύου Βουλγαρικών
Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων και του Δικτύου Enterprise
Europe. Το CCI είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος
ενεργεί προς όφελος του κοινού, με τις αρχές της εθελοντικής
συμμετοχής και της οικονομικής αυτοβοήθειας. Αποστολή: αύξηση της
περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας, τόνωση του διεθνούς εμπορίου και
επενδύσεων, ενθάρρυνση των διεθνών ανταλλαγών και συνεργασίας, διασφάλιση της
σύνδεσης μεταξύ εκπαίδευσης και επιχειρήσεων.
Το CCI έχει εκτεταμένη εμπειρία σε έργα δια βίου μάθησης, συνεργασίας και καινοτομίας
και εμπειρογνωμοσύνης στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, της
απασχολησιμότητας και της διαπολιτισμικής ανταλλαγής. Ως κοινωνικός εταίρος, το CCI
συμμετέχει στα συμβούλια του περιφερειακού κυβερνήτη και έχει καθοριστικές
λειτουργίες σχετικά με τις περιφερειακές πολιτικές για την ανάπτυξη, τις συνθήκες
εργασίας για την υγεία και την ασφάλεια, την απασχολησιμότητα, την ΕΕΚ, την εκπόνηση
στρατηγικών για την περιφερειακή ανάπτυξη. Το CCI είναι μέλος του Συμβουλευτικού
Συμβουλίου Τουρισμού στον Δήμο Dobrich.
Επικοινωνία: Vesselina Stoyanova - vstoyanova@cci.dobrich.net
Ιστοσελίδα: www.cci.dobrich.net

ALLWEB SOLUTIONS
H Allweb Ιδρύθηκε το 1992 επικεντρώνεται στην παροχή επαγγελματικών
υπηρεσιών πληροφορικής για επιχειρήσεις που βασίζονται σε δεδομένα. Η
εταιρεία μας αναπτύσσει υπερσύγχρονες λύσεις που ξεκλειδώνουν τη δύναμη
των ιστορικών ή πραγματικών δεδομένων των οργανισμών και τους επιτρέπει
να βελτιώσουν την απόδοσή τους παράλληλα με τη μείωση του λειτουργικού
τους κόστους.
Το Allweb είναι ένας σύμβουλος τεχνολογίας πληροφοριών που ειδικεύεται σε
εφαρμογές Big Data, λύσεις Business Analytics, εφαρμογές Internet of Things και
eLearning (περιεχόμενο, εφαρμογές, παιχνίδια).
Οι λύσεις μας περιλαμβάνουν ένα χαρτοφυλάκιο τεχνολογικών πλατφορμών και επαγγελματικών
υπηρεσιών για να ξεκλειδώσετε τις δυνατότητες των δεδομένων. Είτε με τη μορφή εργαλείων
διαχείρισης δεδομένων, ταμπλό, αναφορών tablet, βάσεων δεδομένων υψηλής ταχύτητας,
συστημάτων προϋπολογισμού, η Allweb εφαρμόζει προηγμένες λύσεις που επιτρέπουν στις
εταιρείες να διαχειρίζονται και να αναλύουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Οι αφοσιωμένοι
σύμβουλοί μας είναι μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών με ισχυρό υπόβαθρο στην
ανάλυση των επιχειρήσεων, την ανάλυση δεδομένων, την επιστήμη δεδομένων, τη διαχείριση
έργων, την ανάπτυξη λογισμικού και την ολοκλήρωση του συστήματος.
Επικοινωνία: Λέκκας Αθανάσιος - alekkas@allweb.gr
Ιστοσελίδα: www.allweb.gr

EUROTRACKS
Δημιουργήθηκε το 2014, το Eurotracks είναι ένας γαλλικός οργανισμός
κατάρτισης που ειδικεύεται στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων στους
τομείς της εκπαίδευσης και της κινητικότητας. Με έδρα το Παρίσι, η Eurotracks διεξάγει μια σειρά δραστηριοτήτων όπως: Έρευνα και ανάπτυξη
σε εκπαιδευτικές, εκπαιδευτικές και ανθρώπινες επιστήμες. Ευρωπαϊκή
κινητικότητα; ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ικανοτήτων μέσω
ευρωπαϊκών πρακτικών άσκησης για νέους, ενήλικες. Στρατηγικές
συνεργασίες Erasmus + που σχετίζονται με θέματα κατάρτισης στη Γαλλία και στην
Ευρώπη. Ο κοινός στόχος των δραστηριοτήτων της Eurotracks είναι η προώθηση της
ανταλλαγής γνώσεων και ικανοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η ποιότητα της δια βίου
μάθησης και κατάρτισης.
Επικοινωνία: Virginie Boutier – European Project Manager - contact@eurotracks.fr
Ιστοσελίδα: https://eurotracks.fr/

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.cherish2020.eu

CHERISH θα
παρέχει…
01- Καλές
Πρακτικές
Περιπτωσιολογικές
μελέτες αειφόρου
αξιοποίηση των NRGs.

02 – Εισαγωγικές
Ενότητες
Βασικές διδακτικές
ενότητες που σχετίζονται
με τη βιώσιμη διαχείριση
των NRGs.

03 - Ειδικές
Ενότητες
Ειδικές διδακτικές
ενότητες που σχετίζονται
με την αειφόρο διαχείριση
των NRGs

04 – Γεωγραφικά
πληροφοριακά
συστήματα
Σε βάθος διδακτική
ενότητα για συστήματα
γεωγραφικών
πληροφοριών για
ολοκληρωμένη εδαφική
διαχείριση

05 – Δοκιμασμένα
Αποτελέσματα
Δοκιμές διδακτικών
ενοτήτων και αξιοποίηση
προϊόντων CHERISH

Η Συνεργασία εν ώρα εργασίας
Το εναρκτήριο CHERISH meeting, στο
οποίο συμμετείχαν
όλοι οι εταίροι του
έργου, φιλοξένησε η
CCI Dobrich στη
Βάρνα τον Νοέμβριο
του 2019.
Ο βασικός σκοπός της
συνάντησης ήταν να διασφαλίσει ότι όλοι οι εταίροι
είχαν σαφή κατανόηση του στόχου του έργου, του
χώρου εργασίας του έργου και των ρόλων και των
ευθυνών τους κατά τη διάρκεια του έργου. Επιπλέον,
η συνάντηση επέτρεψε στους συμμετέχοντες να
αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση της εμπειρίας κάθε
οργανισμού εταίρου και της αξίας που θα φέρουν στο
έργο. Η συνάντηση ξεκίνησε με κάθε εταίρο να
παρουσιάζει τον οργανισμό του και να παρουσιάζει
τις εμπειρίες του. Μια παρουσίαση του έργου των 26
μηνών δόθηκε από τους συντονιστές του έργου Pietro Ragni και Piero Ciccioli, από το Εθνικό Συμβούλιο
Έρευνας-CNR, και ακολούθησε μια λεπτομερής
συζήτηση για τα πρώτα πνευματικά αποτελέσματα
που θα πραγματοποιηθούν.

Παρουσίαση Στόχων Αειφορού Ανάπτυξης
SDGs
Οι 17 Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs) έχουν υιοθετηθεί από όλα τα
κράτη μέλη του ΟΗΕ στα τέλη του 2015. Το AGENDA 2030 έχει τη
φιλοδοξία να αντιμετωπίσει αυτά τα 17 SDG για τα επόμενα χρόνια.
Θα είναι μια μοναδική πρόκληση για όλες τις κυβερνήσεις, αλλά
και για τον ιδιωτικό τομέα, τις οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών και τους τακτικούς ανθρώπους που μπορούν όλοι να
βοηθήσουν στην επιτάχυνση της επίτευξης των SDGs.
Δεδομένου ότι τα SDGs ορίστηκαν προκειμένου να επιτευχθεί
μια βιώσιμη ανάπτυξη σε τρεις διαστάσεις (οικονομική,
κοινωνική και περιβαλλοντική), τα προϊόντα CHERISH
καθορίζονται σύμφωνα με τους στόχους που αποσκοπούν ειδικά
στη βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης των NRG στα κράτη μέλη.

Ας ανακαλύψουμε τα πρώτα έξι SDGs:
Στόχος 1 : Τερματισμός της φτώχειας σε όλες τις μορφές της, παντού
Στόχος 2 : Τερματισμός της πείνας, επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας
Στόχος 3 : Διασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της καλής υγείας για όλους
και για όλες τις ηλικίες
Στόχος 4 : Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση
προάγοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση
Στόχος 5 : Επίτευξη ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των γυναικών
και των κοριτσιών
Στόχος 6 : Διασφάλιση της πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση για όλους

Για να μάθετε περισσότερα για τα 17 SDGs:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν
αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των
συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

