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Integrated approach
Ένα έργο ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης με στόχο την παραγωγή ενός
διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος που επικεντρώνεται στην
ενίσχυση και τη βιώσιμη διαχείριση των μη αναπαραγώγιμων περιουσιακών
στοιχείων (BNR)
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Καλώς ήρθατε στο τέταρτο ενημερωτικό
δελτίο του έργου CHERISH
Σε αυτή τη νέα έκδοση του ενημερωτικού δελτίου CHERISH,
παρουσιάζουμε:

Τα κύρια περιεχόμενα
των ενοτήτων του Ο4

To Cherish Charter
του Ο5

Το Τελικό Συνέδριο

Ο στόχος μας
Χρηματοδοτούμενο από το Erasmus + στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2, «Συνεργασία και
Καινοτομία για Καλές Πρακτικές», το έργο CHERISH στοχεύει να παρέχει στους εκπαιδευτικούς
της ΕΕΚ ένα συνεκτικό σύνολο πληροφοριών και ένα πρόγραμμα διδασκαλίας εστιασμένο στην
αξιοποίηση και τη βιώσιμη διαχείριση των μη αναπαραγώγιμων αγαθών (BNR).
Το διαδραστικό πρόγραμμα διδασκαλίας θα αποτελείται από διδακτικές ενότητες με ισχυρό
ευρωπαϊκό προφίλ και με ιδιαίτερη έμφαση στον αειφόρο τουρισμό. Οι ενότητες θα
σχεδιαστούν με βάση κριτήρια ECVET, για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να
ευαισθητοποιήσουν και να αναπτύξουν μια προορατική στάση μεταξύ των μαθητών τους
απέναντι στη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης.
Μία από τις πιο καινοτόμες πτυχές του CHERISH είναι ο ισχυρός διεπιστημονικός και
διατομεακός χαρακτήρας του έργου, ο οποίος επιτρέπει τη συνέργεια μεταξύ της κατάρτισης,
της επιστημονικής έρευνας και των επιχειρήσεων. Το έργο CHERISH ολοκληρώθηκε και όλα τα
προϊόντα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:
https://cherish2020.eu/intelectual-outputs/%d0%be1-sustainable-valorisation-of-nrgs/
Επισκεφτείτε επίσης την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης: https://cherish2020.eu/elearning-platform/#

О4 Διδακτική ενότητα σε βάθος για τα
πληροφοριακά συστήματα GIS
Ο κύριος στόχος της επαγγελματικής διδακτικής ενότητας είναι να εισαγάγει τους δασκάλους, τους
εκπαιδευτές και, ως εκ τούτου, τους τελικούς χρήστες στις κύριες βάσεις δεδομένων και τα εργαλεία GIS που
είναι αφιερωμένα στην ολοκληρωμένη εδαφική διαχείριση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς. Αυτή
η ενότητα συνεχίζει και εμβαθύνει τη διδακτική διαδρομή που ξεκίνησε στα δύο προηγούμενα διδακτικά
προγράμματα. Η προσέγγιση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και ενίσχυσης του BNR στον τομέα του
βιώσιμου τουρισμού, στην πραγματικότητα, διερευνάται περαιτέρω σε αυτήν την ενότητα μέσω των
δυνατοτήτων που προσφέρουν οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες για την επεξεργασία διαφορετικών κατηγοριών
δεδομένων σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (επεξεργασία γεωχωρικών θεματικών ομάδων). Η
ενότητα αποτελείται από τρεις υποενότητες και, από εκπαιδευτική άποψη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
προαιρετική προσθήκη στο προηγμένο πρόγραμμα που προτείνεται στο O3. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει
στους εκπαιδευτικούς να αξιολογούν ελεύθερα την ευκαιρία να ενσωματώσουν το μάθημα στα μαθήματά
τους.
Κάθε ενότητα αποτελείται από τρία εργαλεία.
• Ένα διδακτικό εγχειρίδιο με στόχο να παρέχει στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές τις
απαραίτητες πληροφορίες για την εισαγωγή, παρουσίαση και πιθανή εμβάθυνση του περιεχομένου
των διδακτικών παρουσιάσεων στους μαθητές. Αυτό το έγγραφο είναι οργανωμένο σύμφωνα με μια
μορφή σχεδίου μαθήματος που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να προσθέτουν εύκολα σημειώσεις
για έννοιες που θέλουν να υπογραμμίσουν και να επισημάνουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, να
γράψουν μερικά βασικά μηνύματα που θεωρούν χρήσιμα να μεταδοθούν στους μαθητές, να γράψουν
χρήσιμα παραδείγματα για να εξηγήσουν καλύτερα τις έννοιες που εισάγεται στο αντίστοιχο μέρος
του διδακτικού εγχειριδίου.
• Μια διδακτική παρουσίαση που αποτελείται από ένα σύνολο διαφανειών με στόχο την εισαγωγή των
μαθητών στα κύρια περιεχόμενα της ενότητας.
• Un questionario sviluppato secondo i criteri standard ECVET e dedicato a valutare la comprensione da

Υπο-ενότητα 1 - Εισαγωγή στα εργαλεία GIS
Σε αυτή την πρώτη υποενότητα, εισάγεται το εργαλείο GIS και οι δυνατότητές τους, εστιάζοντας στα κύρια
εργαλεία για την προβολή και επεξεργασία χωρικών δεδομένων και στους τύπους θεματικών χαρτών που
μπορούν να παραχθούν και να διαχειριστούν.

Ένα παράδειγμα δύο σελίδων των διδακτικών εγχειριδίων που δημιουργήθηκαν για την
Υποενότητα 1

Υποενότητα 2 - Εφαρμογή GIS σε BNR
Αυτή η ενότητα εστιάζει στην παρουσίαση των κύριων μεθόδων αναζήτησης βάσεων δεδομένων και
στην επιλογή εδαφικών δεδομένων που σχετίζονται με το BNR σε σχέση με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά (π.χ. Αυτή η υποενότητα παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
ενσωμάτωσης χωρικών δεδομένων για τον υπολογισμό θεματικών επιπέδων που σχετίζονται με το BNR
(π.χ. αρχαιολογικοί και πολιτιστικοί χώροι ταξινομημένοι σύμφωνα με τον αναμενόμενο μέγιστο αριθμό
επισκεπτών).

Ένα παράδειγμα δύο σελίδων των διδακτικών εγχειριδίων που δημιουργήθηκαν για την Υποενότητα 2

Υποενότητα 3 - Δυνατότητες εργαλείων GIS στον τομέα του αειφόρου
τουρισμού
Η τελευταία υποενότητα παρουσιάζει τις ευκαιρίες που προσφέρει το GIS για τον εντοπισμό και την
ανάλυση συγκεκριμένων περιοχών τουριστικού-νατουραλιστικού-πολιτιστικού ενδιαφέροντος και
επισημαίνεται η πιθανή χρήση αυτών των εργαλείων στον τουρισμό (π.χ. αύξηση των τουριστικών ροών
μέσω της ενίσχυσης των σιδηροδρομικών συνδέσεων, μερίδιο χρήσης γης που προορίζεται για τυπικές
καλλιέργειες μέσω κινήτρων στον τοπικό πληθυσμό). Για το σκοπό αυτό, περιλαμβάνονται ορισμένες
επεξηγηματικές προσομοιώσεις.

Ένα παράδειγμα δύο σελίδων των διδακτικών εγχειριδίων που
δημιουργήθηκαν για την Υποενότητα 3

O5 CHERISH Charter

Ο «Χάρτης CHERISH» έχει σχεδιαστεί ως ένα έγγραφο αναφοράς που παρουσιάζει τα εκπαιδευτικά
προϊόντα και τις καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου CHERISH,
προκειμένου να προσφέρει αυτά τα εργαλεία στις αρμόδιες αρχές, στο σύστημα ΕΕΚ και σε όλους τους
οργανισμούς που ασχολούνται με τον αειφόρο τουρισμό. και ενίσχυση του BNR. Ο Χάρτης συστηματοποιεί
όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου CHERISH παρουσιάζοντας
τη φιλοσοφία και τα αποτελέσματά του, υπογραμμίζοντας πώς τα προτεινόμενα προϊόντα μπορούν να
αντιπροσωπεύουν σημαντική προστιθέμενη αξία για την κύρια ομάδα στόχο (δάσκαλοι και εκπαιδευτές
ΕΕΚ) καθώς και θετικά αποτελέσματα για τους τελικούς χρήστες (φοιτητές και εκπαιδευόμενοι IFP).
Το έγγραφο είναι οργανωμένο σύμφωνα με τέσσερις θεματικές ενότητες:
1. Οργανωμένη και συνοπτική παρουσίαση των προϊόντων που αναπτύχθηκαν και των κύριων
αποτελεσμάτων που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου.
2. Οδηγίες για τη χρήση των εκπαιδευτικών προϊόντων CHERISH.
3. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων δοκιμών και βελτίωσης των προϊόντων του
έργου που πραγματοποιήθηκαν σε καθεμία από τις πέντε χώρες της ΕΕ που συμμετείχαν στο
CHERISH.
4. Αφήγηση ιστοριών φορέων που έχουν εισαγάγει καινοτομίες στον τομέα του αειφόρου τουρισμού
και στην ενίσχυση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το τελευταίο συνέδριο του έργου CHERISH ήταν η εκδήλωση πολλαπλασιασμού που
πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 στο "ISIS C. Darwin", ένα από τα μεγαλύτερα
ξενοδοχειακά καταστήματα στη Ρώμη.
Η εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα που απηύθυνε η διευθύντρια του σχολείου Μ. Προιέττη, η
οποία ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για τη συμμετοχή τους και τόνισε ότι το θέμα του έργου
CHERISH είναι κεντρικό στην εκπαιδευτική διαδρομή που προσφέρει το σχολείο που διευθύνει.
Ο P. Ragni (ISB-CNR) επεξηγήθηκε στη συνέχεια τους λόγους που οδήγησαν στη σύλληψη του
έργου και περιέγραψε εν συντομία τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά ξεκινώντας από τη
συνεργασία, στην οποία συμμετείχαν 6 οργανισμοί από 5 διαφορετικές χώρες. EU (BG, ES, FR, GR,
IT).

Ο A. Civica, Γενικός Γραμματέας της UIL Ρώμης και Λάτσιο, παρουσίασε τις
δραστηριότητες που προωθούνται από το σωματείο στους χώρους εργασίας, με στόχο να
ανταποκρίνονται στις ενδείξεις της Ατζέντα 2030 και επίσης να μειωθεί ο αριθμός των
θανατηφόρων τραυματισμών στο μηδέν (επιπτώσεις στην περιοχή του Λάτσιο).

Ο G. Tamburelli (ISGI-CNR), ειδικός στο περιβαλλοντικό δίκαιο σε εθνικό επίπεδο, έδωσε το παράδειγμα
περιβαλλοντικών πάρκων και προστατευόμενων περιοχών ως εργαλεία για την εγγύηση της
προστασίας του περιβαλλοντικού οικοτόπου και σημαντικών επιχειρηματιών που σχετίζονται με την
αειφόρο ανάπτυξη.
Ο P. Ciccioli (ISB-CNR) παρουσίασε τα πολυάριθμα προϊόντα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του
έργου, που ήδη προσφέρονται δωρεάν στον ιστότοπο www.cherish2020.eu και στην πλατφόρμα
CHERISH. Ευχαρίστησε τους εταίρους για την εξαιρετική δουλειά που μοιράστηκε και πρότεινε στους
καθηγητές και τους μαθητές που ήταν παρόντες να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα του έργου και
ειδικότερα τις εκπαιδευτικές ενότητες.

Η τελευταία ομιλία ήταν του V. Bobbio, Γενικού Γραμματέα NEXT, Συντονιστή της Ομάδας Εργασίας
ASviS "Goal 12" του Agenda 2030, ο οποίος κατέδειξε τη σημασία της υπευθυνότητας στην οργάνωση των
βιομηχανικών προϊόντων, αλλά και στη διεξαγωγή ατομικών επιλογών στον τομέα της κατανάλωσης.
Περίπου 100 συμμετέχοντες ήταν παρόντες στην εκδήλωση, κυρίως από το σύστημα ΕΕΚ. Στο τέλος των
παρεμβάσεων πραγματοποιήθηκε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση κατά την οποία εκτιμήθηκε η ωριμότητα
των ερωτήσεων και των ερωτήσεων που έθεσαν οι μαθητές.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και
η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.

