
 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά 

έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η 

Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν. 

 

 
Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHERISH  

στην Χαλκίδα  

Με χαρά σας προσκαλούμε στην Ημερίδα της κοινοπραξίας του έργου CHERISH στην Χαλκίδα, 
στις 21 Ιουλίου 2022! 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Επιμελητηρίου Ευβοίας (Αμφιθέατρο 2ου 
ορόφου), Ελ. Βενιζέλου 12, στις 10:00 πμ – 12:00 μμ. 

 
Θα συζητήσουμε καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις που συμβάλλουν στην προστασία των μη 

αναπαραγώγιμων αγαθών και στην προώθηση του βιώσιμου τουρισμού. 
 

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στην Ημερίδα του CHERISH παρακαλούμε συμπληρώστε την 
φόρμα που θα βρείτε εδώ «https://events.allweb.gr/node/add/attendee» και πατήστε το κουμπί 

«Αποθήκευση». 

   

  

 
 

 
 

 
Cultural and Natural Heritage Integrated System: a multidisciplinary 
approach to promote sustainable tourism 
Project No. 2019-1-IT01-KA202-007440 

 

Ένα σχέδιο ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης με στόχο τη δημιουργία ενός διεπιστημονικού 

προγράμματος διδασκαλίας που επικεντρώνεται στην αξιοποίηση και τη βιώσιμη διαχείριση των μη 

αναπαραγώγιμων αγαθών (NRGs – Non Reproducible Goods). 

 

 
Το CHERISH παρέχει … 

01- Καλές πρακτικές 
Μελέτες περίπτωσης και εθνικές εκθέσεις για τη 

βιώσιμη αξιοποίηση των NRGs 

02 - Εισαγωγικές Ενότητες 
Βασικές διδακτικές ενότητες που σχετίζονται με τη 

βιώσιμη διαχείριση των NRGs 

03 - Αναλυτικές Ενότητες 
Αναλυτικές διδακτικές ενότητες που σχετίζονται με 

τη βιώσιμη διαχείριση των NRGs 

04 - Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 

Αναλυτική διδακτική ενότητα για συστήματα 
γεωγραφικών πληροφοριών για  

ολοκληρωμένη εδαφική διαχείριση 

05 - Κατευθυντήριες γραμμές 
Συστάσεις για την εκπαίδευση αειφορίας για τον 

τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
κατάρτισης 

 

https://events.allweb.gr/node/add/attendee


 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά 

έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η 

Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν. 

Ο Στόχος μας 
 

Στόχος του έργου μας είναι η ανάπτυξη ενός διδακτικού προγράμματος με στόχο τη βελτίωση της γνώσης 

σχετικά με την αειφόρο διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Φυσικού Κεφαλαίου που 

μπορούν να θεωρηθούν, στο σύνολό τους, ως μη αναπαραγώγιμα αγαθά (NRGs). Στόχος μας είναι να 

παρέχουμε μια ολοκληρωμένη, διαδραστική και πολυεπιστημονική εκπαιδευτική διαδρομή, βασισμένη στην 

τελευταία λέξη της τεχνικής-επιστημονικής γνώσης, των βέλτιστων πρακτικών και των πολιτικών που έχουν 

αναπτυχθεί από τα κύρια ευρωπαϊκά ιδρύματα και επιχειρήσεις. 

Το πρόγραμμα αποτελείται από διδακτικές ενότητες που αναπτύσσονται ως Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι 

(OER) και χαρακτηρίζονται από μια ισχυρή ευρωπαϊκή προοπτική. Εστιάζουν στα εργαλεία υλοποίησης της 

ΕΕ (π.χ. δείκτες ETIS) και χαρακτηρίζονται από μια διατομεακή προσέγγιση, με στόχο να προσφέρει μια 

ολιστική επισκόπηση των διαφόρων δράσεων που συμβάλλουν στην προστασία των NRGs και στην 

προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, με το βλέμμα στις τεχνικές διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και 

του Φυσικού Κεφαλαίου .

Η Συνεργασία 

 
Η συνεργασία CHERISH προσφέρει πλήθος δεξιοτήτων, γνώσεων και εμπειριών για την επιτυχία του έργου. 

Το έργο συγκεντρώνει πέντε οργανώσεις-εταίρους από Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα και Βουλγαρία. 

Συντονιστής: 

 
 

 
www.isb.cnr.it 

 

  Συνεργάτες: 

 

 

 
 www.cci.dobrich.net  www.usal.es   www.erfaplazio.org www.allweb.gr  www.eurotracks.fr 

 

 Στους συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά δώρα.  
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