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1. Περίληψη  
 

 

Tο Έργο “CUBES: CUltural administration Boosting with the Engagement of Sustainability for 

local communities” συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, KA2 Cooperation for 

Innovation and the Exchange of Good Practices, KA204 Strategic Partnerships for Adult 

Education (2019-1-LT01-KA204-060716) και συνάδει με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 

της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την προώθηση των τομεών της ψηφιοποίησης, της διαδικτυακής πρόσβασης σε 

πολιτιστικό υλικό και της ψηφιακής συντήρησης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2021). 

Πραγματοποιείται από μια κοινοπραξία 9 εταίρων από 7 χώρες, που χαρακτηρίζονται από 

γεωγραφική και πολιτιστική ποικιλομορφία: HE – Λιθουανία, XENIOS POLIS – Ελλάδα, AER – 

Γαλλία, CSI – Κύπρος, MINDSHIFT – Πορτογαλία, NGOSC – Κύπρος, SMOC- Βοσνία 

Ερζεγοβίνη, GRIPEN – Ρουμανία, UoP – Ελλάδα. 
 

Αναμφίβολα, το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 άλλαξε την καθημερινή πρακτική των 

οργανισμών πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την ήπειρο και επιτάχυνε την 

ψηφιοποίηση του πολιτισμού, την ένταξη των πολιτιστικών οργανώσεων στην ψηφιακή 

εποχή και τη δημιουργία ποιοτικού ψηφιακού περιεχομένου. Σε αυτό το πνεύμα, το CUBES 

δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διανομή αξιόπιστων και σύγχρονων πληροφοριών μέσω 

ψηφιακών εργαλείων και πλατφορμών σχετικά με τις εξελίξεις και τις κατευθύνσεις 

αναφορικά με την πολιτιστική βιωσιμότητα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει 

ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτουν οι σύγχρονες ευρωπαϊκές πολιτιστικές πολιτικές: 

την ανάγκη ενδυνάμωσης και συμμετοχής διαφόρων ομάδων της κοινωνίας στην 

πολιτιστική διαχείριση και διακυβέρνηση. 
 

Είναι κοινώς γνωστό ότι η βιώσιμη διαχείριση των πολιτιστικών πόρων είναι ακόμη σε 

μεγάλο βαθμό μη ανεπτυγμένη λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας, η οποία θα επέτρεπε μια πιο 

ενεργή συμμετοχή των πολιτών στον πολιτιστικό τομέα. Η ενδυνάμωση διαφόρων ομάδων 

της κοινωνίας θα μπορούσε να προωθήσει την πολιτιστική βιωσιμότητα, την πολιτιστική 

δημοκρατία και τη συμμετοχική διακυβέρνηση των πολιτιστικών πόρων, που ανήκουν στις 

κύριες προτεραιότητες των πολιτιστικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), και των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). 
 

Με βάση αυτές τις προϋποθέσεις, οι στόχοι του CUBES είναι: 
 

• να πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με τα μοντέλα κατάρτισης και μεθοδολογίας 

σε σχέση με την πολιτιστική διοίκηση και να διερευνήσει τις μαθησιακές ανάγκες 

των διαφόρων ομάδων-στόχος. Αυτή η εργασία αντιστοιχεί στο παραδοτέο IO1 - 

The Review Paper on Parameters Mapping, 
 

• να αναπτύξει και να διαδώσει ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το 
αποτέλεσμα αυτού του παραδοτέου προϊόντος τιτλοφορείται IO2 - Cultural 
Administration and Sustainability Boosters Curriculum, 

 
• η δημιουργία ψηφιακής εργαλειοθήκης για ενήλικες. Το παραδοτέο IO3 - Digital 

Toolbox and Resources συνοδεύει το IO2 αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που 
προσφέρουν οι ΤΠΕ, 
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• να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στη βιώσιμη διαχείριση υλικών και άυλων 

πολιτιστικών πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, το IO4 - Methodological Approaches 
Guide for Educators επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών, 

 
• να ενημερώσει τη χάραξη πολιτιστικής πολιτικής συνδυάζοντας πρακτική και 

θεωρία, ακαδημαϊκές γνώσεις και σχεδιασμό πολιτικής μέσω της ανάπτυξης του 
παραδοτέου IO5 - Policy Paper. 

 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το ποιοτικό πρόγραμμα κατάρτισης CUBES απευθύνεται 
χωρίς αποκλεισμούς, σε πολλούς και διαφορετικούς αποδέκτες: 

 

• δημόσιους φορείς και αρχές,  
• μέλη, υπευθύνους και εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων,  
• ΜΚΟ/ ΟΚΠ, 

 
• εκπαιδευτικές αρχές και εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των προϊόντων του CUBES για να 

ενδυναμώσουν τους εκπαιδευόμενούς τους ώστε να γίνουν «πολιτισμικοί 
παράγοντες διοίκησης και βιωσιμότητας» στις αντίστοιχες τοπικές κοινότητές τους, 

 
• γυναίκες και νέους, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως μέντορες πρόσβασης 

στις τοπικές τους κοινότητες, αναλαμβάνοντας την ευθύνη ενημέρωσης και 

καθοδήγησης άλλων μελών των αντίστοιχων κοινοτήτων τους σε σύγχρονα 

ζητήματα βιώσιμης πολιτιστικής διαχείρισης, 
 

• επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στους τομείς της 
ανάπτυξης, της οικονομίας και της πολιτικής, του τουρισμού, του πολιτισμού και 
της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

Στην παρούσα έκθεση αναπτύσσεται το IO4 - Methodological Approaches Guide for 

Educators («Οδηγός»). Το IO4 συνοδεύει το Πρόγραμμα Κατάρτισης (IO2) και την Ψηφιακή 

Εργαλειοθήκη (IO3) και συντονίστηκε από την XENIOS POLIS. 
 

Ο στόχος αυτού του «Οδηγού» είναι διπλός: 
 

• να δώσει κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο κατάρτισης ενηλίκων στην πολιτιστική 
διαχείριση, 

 
• να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές ενηλίκων στη σωστή χρήση του προγράμματος 

κατάρτισης, της ψηφιακής πλατφόρμας και των εργαλείων της που αναπτύχθηκαν 
κατά τη διάρκεια του έργου. 

 

Επιπλέον, ο «Οδηγός» παρέχει στους εκπαιδευτές ενηλίκων μια συλλογή υποδειγματικών 

σεναρίων για την αντιμετώπιση της κατάρτισης διαφορετικών ομάδων. Όλοι οι εταίροι 

συνεισέφεραν στην ολοκλήρωση του συγκεκριμένου παραδοτέου «Οδηγού». 
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2. Δραστηριότητες ορόσημα του CUBES: κατευθυντήριες γραμμές 
 

Αυτό το τμήμα αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα της συνεργασίας και της ομαδικής προσπάθειας της 
κοινοπραξίας. Πιο συγκεκριμένα, οι συνεργάτες του CUBES ανέλαβαν τις ακόλουθες εργασίες: 
 
 

a. σύντομη περιγραφή του έργου και επισκόπηση του τομέα της πολιτιστικής 
διαχείρισης και της βιώσιμης ανάπτυξης (UoP), 

b. παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης του CUBES και των ενοτήτων του 
(NGOSC), 

c. εγχειρίδιο χρήσης του e-Navigation με λεπτομερείς οδηγίες και συμβουλές για την 
ενδυνάμωση τόσο των χρηστών όσο και των εκπαιδευτών και των ενδιαφερόμενων 
μερών, για αποτελεσματική πλοήγηση στην πλατφόρμα εκπαίδευσης και για 
σημαντική εμπειρία χρήστη (CSI), και 

d. πλαίσιο αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων και του κειμένου (GRIPEN). 
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A. CUBES: το έργο και η σημασία του από διακρατική προοπτική 
 

Σήμερα, σε μια περίοδο μετά την πανδημία, η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή 

διαφορετικών τομέων της κοινωνίας στη διακυβέρνηση του πολιτισμού και στη βιώσιμη 

πολιτιστική διαχείριση είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η παραπάνω δήλωση επιβεβαιώνεται 

από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ανακήρυξε τη Δεκαετία Δράσης για την επίτευξη των 

Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Ωστόσο, η έννοια της βιωσιμότητας δεν είναι νέα, αλλά 

οι ρίζες τις ανάγονται παλαιότερα. Οι συνδέσεις μεταξύ πολιτισμού και βιωσιμότητας 

εντάσσονται στην δημόσια ατζέντα των διακρατικών φορέων ήδη από το δεύτερο μισό του 

20ου αιώνα. 

 

Το 1987 ο όρος Βιώσιμη ή Αειφόρος Ανάπτυξη κατοχυρώθηκε από την Παγκόσμια Επιτροπή 

Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης (επίσης γνωστή ως «Επιτροπή Brundtland») στην έκθεση 

“Our Common Future” (Το κοινό μας μέλλον). Η αειφόρος ανάπτυξη χαρακτηρίστηκε ως 

«ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των 

μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». Αυτή η νέα αντίληψη έμελλε να 

αντιμετωπίσει την κύρια πρόκληση της δεκαετίας του 1980, συγκεκριμένα, να εναρμονίσει 

την ευημερία με την οικολογία και να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες ανισότητες μεταξύ των 

βιομηχανικών και εκβιομηχανιζόμενων χωρών. Ήλπιζε ότι θα προωθούσε την κοινωνική 

συνοχή και θα απέτρεπε περαιτέρω καταστροφικές ένοπλες συγκρούσεις, βιομηχανικές και 

πυρηνικές καταστροφές. Κατά συνέπεια, η Οικονομία, το Περιβάλλον και η Κοινωνία 

έγιναν αποδεκτοί ως οι τρεις βασικοί πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

 

Η αειφόρος ανάπτυξη υιοθετήθηκε, συζητήθηκε περαιτέρω και ενισχύθηκε από μια σειρά 

επακόλουθων Συνόδων Κορυφής και Διασκέψεων του ΟΗΕ και της Ευρώπης1. Το 2001 η 

Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη Strategy for Sustainable 

Development αναπτύχθηκε και επικυρώθηκε. Υιοθετήθηκε περαιτέρω από τη Παγκόσμια 

Σύνοδο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2002 World Summit on Sustainable Development,  

εφιστώντας την προσοχή και τη δράση της οικουμένης για την αντιμετώπιση των 

σύγχρονων προκλήσεων σχετικά με τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων σε βάση ισότητας 

και ισοτιμίας, προστατεύοντας παράλληλα τους περιβαλλοντικούς πόρους. Επιπλέον, η 

επιστημονική έρευνα εμπλούτισε σημαντικά το περιεχόμενο και την αποδοχή της Αειφόρου 

Ανάπτυξης. Ενδεικτικά, το 2001 ο πολιτιστικός αναλυτής Jon Hawkes υποστήριξε τον 

Πολιτισμό ως τον τέταρτο κύριο πυλώνα της Αειφόρου Ανάπτυξης, ουσιαστικά 

διαχωρίζοντας τον Πολιτισμό από τον πυλώνα της Κοινωνίας, έτσι ώστε να τονιστεί 

περαιτέρω η σημασία του Πολιτισμού. 
 
 
 

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν [Project Number 2019-1-LT01-
KA204-060716] 

 
1 Ενδεικτικά: UN Earth Summit (Rio de Janeiro, 1992); European Council Summit (Göteborg, 2001); 
World Summit on Sustainable Development (Johannesburg, 2002); UN Conference on Sustainable 
Development (Rio+20) (Rio de Janeiro, 2012). 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/20983/00200-r1en1.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/20983/00200-r1en1.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/milesstones/wssd
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Έκτοτε, ο Πολιτισμός συμπεριλήφθηκε ρητά ή υπόρρητα στις εθνικές και στις διακρατικές 

πολιτικές, στρατηγικές και στόχους βιωσιμότητας, όπως –ενδεικτικά- στο έγγραφο 

αποτελεσμάτων της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Rio+20) 

“The Future we Want” (Rio de Janeiro, 2012) και στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της 

2030 UN Agenda for Sustainable Development (New York, 2015). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 

εξέλιξη του πολιτιστικού τομέα, ο Πολιτισμός –συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων– υποστηρίζει τη βιώσιμη 

ανάπτυξη σε διάφορους τομείς2, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη, την ενεργό 

συμμετοχή των πολιτών, την ένταξη και τον διαπολιτισμικό διάλογο, όπως αναφέρει η Νέα 

Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό της ΕΕ New European Agenda for Culture (2018). 
 

Από την άλλη πλευρά, οι πολιτιστικοί πόροι –ένυλοι, άυλοι είτε ψηφιακοί- πρέπει να 

καθίστανται διαχειρίσιμοι με βιώσιμο τρόπο, ώστε να προστατεύονται από την φθορά, την 

καταστροφή ή τη διαστρέβλωση και να διατηρούνται για τις μελλοντικές γενιές σε μορφές 

που παραμένουν ζωντανές και σχετικές με τις κοινότητές τους. Συνεπώς, η συμμετοχή 

διαφόρων κοινοτικών ομάδων στη διοίκηση και διαχείριση των πολιτιστικών πόρων 

καθίσταται απαραίτητη. 

 

Η συμμετοχική διακυβέρνηση είναι ένα σύγχρονο ζήτημα πολιτιστικής πολιτικής, όχι μόνο 

για πρακτικούς λόγους που υπαγορεύονται από την οικονομική κρίση, αλλά και διότι 

μπορεί δυνητικά να ενισχύσει την πολιτιστική δημοκρατία, η οποία προωθεί τον 

συντονισμό και μια συνεργασία τη συνεργασία ομάδων συμφερόντων βάσης και κορυφής 

μέσω συμπεριληπτικών μοντέλων συμμετοχικότητας (Kouri, 2017). Εστιάζοντας στον ρόλο 

της πολιτιστικής κληρονομιάς, η Σύμβαση για την Αξία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την 

Κοινωνία Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (2005) αναγνωρίζει το 

ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς στη δημιουργία ειρηνικών, ποικιλόμορφων, 

δημοκρατικών και βιώσιμων κοινωνιών. Ακόμη περισσότερο, υπογραμμίζει το δικαίωμα 

των ατόμων να είναι ως άτομα αλλά και ως συλλογικότητες υπεύθυνα απέναντι στην 

πολιτιστική κληρονομιά, στη διατήρηση και στη βιώσιμη χρήση της, και υπογραμμίζει την 

αναγκαιότητα ύπαρξης συνεργειών μεταξύ δημόσιων, θεσμικών φορέων και ιδιωτών. 

Ακολούθως, η συμμετοχική διακυβέρνηση στον πολιτιστικό τομέα προϋποθέτει τη 

συμμετοχή και τη συνεργασία εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κυβερνητικών 

οργανισμών, ιδρυμάτων, ινστιτούτων, συλλόγων και οργανώσεων, ΜΚΟ, επιχειρήσεων και 

ιδιωτικών πρωτοβουλιών, ενώσεων πολιτών και ομάδων καθώς και μεμονωμένων ατόμων. 

 

Επιπρόσθετα, η συμμετοχική διακυβέρνηση «μπορεί να νοηθεί είτε ως μια διαδικασία μέσω 

της οποίας απελευθερώνεται η εξουσία και διασφαλίζεται η ενδυνάμωση είτε ως μια 

διαδικασία που επιτρέπει την υιοθέτηση μοντέλων διαχείρισης μέσω της οποίας 

κατανέμεται η ευθύνη και οι αποφάσεις λαμβάνονται από κοινότητες και όχι από άτομα» 

(Sani et al. 2015: 3). Επομένως, απαιτείται ισότητα μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, 

αλλά συχνά ορισμένα εμπόδια δυσχεραίνουν τη συμμετοχή ομάδων συμφερόντων βάσης 

στη διαχείριση των πολιτιστικών τους πόρων. Αυτά τα εμπόδια περιλαμβάνουν, μεταξύ 

άλλων, την έλλειψη τεχνογνωσίας σε διάφορες πτυχές της βιώσιμης πολιτιστικής 

 
2 Ενδεικτικά:  οικονομικές, τουριστικές, υγειονομικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και άλλες πολιτικές. 

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1298
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1298
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=EN
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083746
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διαχείρισης, η οποία ομολογουμένως αφορά έναν αριθμό επαγγελματιών, εθελοντών και 

ενδιαφερόμενων ατόμων του πολιτιστικού τομέα.  

 

Σύμφωνα με τη δευτερογενή και την πρωτογενή έρευνα του CUBES (IO1), τέτοια κενά 

γνώσης αφορούν, μεταξύ άλλων: τον συντονισμό και τη διαχείριση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, την επικοινωνία με διάφορα είδη κοινού (εθνικό και διεθνές κοινό, 

κοινότητες μεταναστών) και το μάρκετινγκ πολιτιστικού έργου (επίσης με την αξιοποίηση 

των ψηφιακών τεχνολογιών), τη δημιουργία δικτύων με άλλους εμπλεκόμενους φορείς και 

εθελοντές, καθώς και τη χρηματοδότηση πολιτιστικών έργων αξιοποιώντας διάφορες 

δυνατότητες και προσκλήσεις χρηματοδότησης. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, το CUBES φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει αυτά τα κενά γνώσεων 

ενδυναμώνοντας τις τοπικές κοινωνίες και τα άτομα να συμμετέχουν ενεργά στη βιώσιμη 

διαχείριση της κληρονομιάς τους, παρέχοντας πρακτικές συμβουλές για σημαντικές 

θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της βιώσιμης πολιτιστικής διαχείρισης και προωθώντας τις 

νέες τεχνολογίες ως μοχλούς βελτίωσης των πολιτικών κατάρτισης και αξιοποίησης των 

ευκαιριών ΤΠΕ, και εν τέλει προσφέροντας ένα ποιοτικό πρόγραμμα κατάρτισης ενηλίκων, 

σε μια συμπεριληπτική, διαδραστική και φιλική προς τον χρήστη πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης, ως κινητήριο μοχλό για συστημική αλλαγή στην πολιτιστική διαχείριση και 

βιωσιμότητα. Τέλος, το CUBES σκοπεύει να δημιουργήσει και να παραδώσει καινοτόμα 

προϊόντα και εκπαιδευτικά ψηφιακά εργαλεία προσαρμοσμένα στις υπάρχουσες ανάγκες 

και με βάση μεθοδολογίες διαφοροποίησης και σύγχρονες προσεγγίσεις εκπαίδευσης 

ενηλίκων. 

 

Οι παραπάνω στόχοι ευθυγραμμίζονται επίσης με τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών 4 UN Sustainable Development Goal 4  για ολοκληρωμένη και ισότιμη 

ποιότητα εκπαίδευσης και ευκαιρίες δια βίου μάθησης που παρέχονται σε όλους, 

παράλληλα με την ανάπτυξη και προώθηση της εκπαίδευσης για βιώσιμη ανάπτυξη. 

Επιπλέον, οι στόχοι του CUBES υποστηρίζουν τις Βασικές Ικανότητες που όρισε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίως εκείνες που αναφέρονται στην επιστημονική επάρκεια, στην 

ψηφιακή ικανότητα, στην προσωπική, κοινωνική και μαθησιακή ικανότητα, στην πολιτική 

ικανότητα, στην ικανότητα επιχειρηματικότητας και στην ικανότητα πολιτισμικής επίγνωσης 

και έκφρασης (Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for LifeLong 

Learning, 2018). 
 

Σύμφωνα με το Έγγραφο Προβληματισμού για την Τιθάσευση της Παγκοσμιοποίησης, 

Reflection Paper on Harnessing Globalisation, «Η διά βίου μάθηση είναι το κλειδί για την 

ενδυνάμωση και αυτεξουσιότητα. Η ισότιμη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση 

και η κατάρτιση αποτελεί ισχυρό μέσο για την αναδιανομή του πλούτου σε μια κοινωνία».  

Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις επάρκειας αλλάζουν ραγδαία με την πάροδο του χρόνου και 

των γενεών, η ανάγκη προσφοράς χωρίς αποκλεισμούς ευκαιριών τυπικής και άτυπης 

ποιοτικής εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους ενήλικες και τους 

νέους τονίζεται ιδιαίτερα, προκειμένου αυτοί να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους 

επιτρέψουν να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0014&from=EN#:~:text=The%20European%20Reference%20Framework%20of,learn%3B%20%E2%80%A2%20Social%20and%20civic
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0014&from=EN#:~:text=The%20European%20Reference%20Framework%20of,learn%3B%20%E2%80%A2%20Social%20and%20civic
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0014&from=EN#:~:text=The%20European%20Reference%20Framework%20of,learn%3B%20%E2%80%A2%20Social%20and%20civic
https://ec.europa.eu/info/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en
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Συνολικά, χάρη στην ευέλικτη ψηφιακή του ανάπτυξη, το πρόγραμμα κατάρτισης CUBES 

μπορεί να προσαρμοστεί σε πολλαπλά πλαίσια και διαφορετικούς αποδέκτες, ενισχύοντας 

με αυτόν τον τρόπο την ψηφιακή ενσωμάτωση στη μάθηση, τη διδασκαλία και την 

κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα και υποστηρίζοντας τη βιωσιμότητα και τη συμβατότητα με 

τις επερχόμενες ψηφιακές προκλήσεις. Τέλος, εφαρμόζοντας ανοικτές και καινοτόμες 

πρακτικές σε μια ψηφιακή εποχή, το CUBES ευελπιστεί ότι θα υποστηρίξει τα άτομα στην 

απόκτηση και στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, τονώνοντας την 

έμπνευση και την επιχειρηματικότητα, και σταδιακά ενδυναμώνοντας τους ανθρώπους να 

κατέχουν και να διαχειρίζονται με βιώσιμους τρόπους τους πολιτιστικούς πόρους, που 

συσχετίζονται με εκείνους και έχουν για αυτούς ζωτική σημασία. 
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B. Παρουσίαση του Προγράμματος Κατάρτισης και των Ενοτήτων του 
  

1.  Δομή του Προγράμματος Κατάρτισης 
 

Το πρόγραμμα κατάρτισης επικεντρώνεται σε τρεις κυρίαρχους τομείς εργασίας, 

λαμβάνοντας υπόψη το κοινό-στόχος και τις ανάγκες του, οι οποίες εντοπίστηκαν κατά τη 

διάρκεια της Αναφοράς Επισκόπησης για τη Χαρτογράφηση Παραμέτρων, που 

αποσκοπούσε στην ενδυνάμωση όλων των κοινωνικών ομάδων να διαχειρίζονται τους 

πολιτιστικούς τους πόρους με βιώσιμο τρόπο, με στόχο ταυτόχρονα την πολιτιστική 

δημοκρατία και την πολιτιστική βιωσιμότητα. Αυτοί οι τομείς είναι: 

 

• Δημιουργία Εμπειρίας  
• Δημιουργία Προϊόντων  
• Δημιουργία Δικτύων 

 

Η συλλογή δεδομένων κατά τη διάρκεια της Αναφοράς Επισκόπησης για τη Χαρτογράφηση 

Παραμέτρων, κατέδειξε τις ακόλουθες βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το κοινό του 

CUBES: 

• Διαχείριση Έργου  
• Συμμετοχή & Συνεργασία της Κοινότητας  
• Επικοινωνίες  
• Ψηφιακά Εργαλεία & Ικανότητες  
• Προγραμματισμός & Συντονισμός Εκδηλώσεων 

 

Ως εκ τούτου, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίστηκε σε τέσσερα κεφάλαια, το καθένα από 

τα οποία αποτελείται από τρεις ενότητες: 

 
Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Έργου 

 

• Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργου  
• Διαχείριση Έργου: Μεθοδολογία & Εργαλεία Διαχείρισης Έργου 

• Κύκλος Ζωής Πολιτιστικού Έργου – Μελέτη περίπτωσης 
 

Κεφάλαιο 2: Πολιτιστικές Ικανότητες & Δικτύωση 
 

• Εισαγωγή στην Πολιτισμική Ικανότητα  
• Δικτύωση σε Πολιτισμικό Περιβάλλον 

 
• Πολιτισμός ως Πυλώνας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (2030 Ατζέντα και 

Πολιτιστική Διαχείριση) 
 
Κεφάλαιο 3: Μάρκετινγκ Πολιτιστικού Έργου  

 

• Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και στον Σχεδιασμό Μάρκετινγκ  
• Σχεδιασμός Επικοινωνίας και Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων  
• Στρατηγικό Μάρκετινγκ-Προώθηση Εμπορικού Σήματος 
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Κεφάλαιο 4: Χρηματοδότηση για τον Πολιτισμό 
 

• Βασικά Στοιχεία της Εξεύρεσης Πόρων  
• Στρατηγικός Σχεδιασμός Εξεύρεσης Πόρων  
• Χρηματοδοτήσεις: Σύνταξη Προτάσεων 

 
 

2. Παρουσίαση των Ενοτήτων 
 

 
Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Έργου 

 

Το Κεφάλαιο 1 παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης 

έργων και την εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων που απαιτούνται για τους κύκλους ζωής 

του έργου, με μια εισαγωγή στη διαχείριση πολιτιστικών έργων χρησιμοποιώντας 

πραγματικές μελέτες περιπτώσεων. Στο τέλος αυτού του θέματος, οι χρήστες αναμένεται να 

αναπτύξουν μια κατανόηση των βασικών αρχών διαχείρισης έργων, να μάθουν για τις 

βασικές φάσεις διαχείρισης ενός έργου, να εξοικειωθούν με τα διάφορα εργαλεία που 

απαιτούνται και να ασχοληθούν με έργα που σχετίζονται με τον πολιτισμό. 

 

Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργου 
 

Ο στόχος της ενότητας 1 είναι να παρέχει εργαλεία και συμβουλές για την αποτελεσματική 

διαχείριση έργων. Αυτή η ενότητα είναι προσαρμοσμένη σε αρχικού επιπέδου διαχειριστές 

και ομάδες έργων και αντιμετωπίζει τα συγκεκριμένα βήματα που απαιτούνται για τη 

διαχείριση ενός έργου, συμπεριλαμβανομένων του καταστατικού του έργου, του σχεδίου 

διαχείρισης έργου, του πεδίου εφαρμογής του έργου, καθώς και τη διαχείριση της ομάδας, 

του χρόνου και του κόστους. Άλλοι σημαντικοί τομείς που εξετάζονται σε αυτήν την 

ενότητα είναι η διαχείριση κινδύνου και οι επικοινωνίες που απαιτούνται για την επιτυχή 

υλοποίηση ενός έργου.  

 

Οι δραστηριότητες της ενότητας είναι σε μορφή πολλαπλών επιλογών και εστιάζουν στις 

πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα. 

 

Ενότητα 2: Διαχείριση Έργου: Μεθοδολογία & Εργαλεία Διαχείρισης Έργου 
 

Η ενότητα 2 επικεντρώνεται στις βασικές φάσεις διαχείρισης ενός έργου, 

συμπεριλαμβανομένων της έναρξης, του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της 

παρακολούθησης και του κλεισίματος έργου και εισάγει τα διάφορα εργαλεία που 

υποστηρίζουν τη διαχείριση του έργου, όπως την αλληλογραφία, τη βάση δεδομένων και τα 

εργαλεία κοινής χρήσης αρχείων. Ορισμένοι βασικοί τομείς που εισάγονται είναι οι στόχοι 

του έργου και οι μέθοδοι βιωσιμότητας, που καθορίζουν την επιτυχία του έργου.  

 

Οι δραστηριότητες της ενότητας είναι σε μορφή πολλαπλής επιλογής και σωστό ή λάθος και 

εστιάζουν στις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα. 

 

Ενότητα 3: Κύκλος Ζωής Πολιτιστικού Έργου – Μελέτη περίπτωσης 
 

Η Ενότητα 3 χρησιμοποιεί πραγματικές μελέτες περίπτωσης για να εξηγήσει τις διαδοχικές 
φάσεις του κύκλου ζωής ενός έργου σε έργα που σχετίζονται με τον πολιτισμό. Υποδεικνύει 
τι συμβαίνει σε κάθε φάση τέτοιων έργων και παρουσιάζει και το πώς αλλάζει το επίπεδο 
της προσπάθειας και ο βαθμός επιρροής και κόστους στον κύκλο ζωής ενός έργου. 
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Οι δραστηριότητες της ενότητας χαρακτηρίζονται από μια έννοια δημιουργίας σεναρίου και 
επικεντρώνονται στις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα. 

 

Κεφάλαιο 2: Πολιτιστικές Ικανότητες & Δικτύωση 
 

Το Κεφάλαιο 2 εισάγει την έννοια της πολιτιστικής επάρκειας ως την ικανότητα εκτίμησης, 

κατανόησης και αλληλεπίδρασης με διαφορετικούς πολιτισμούς και πολιτιστικούς πόρους. 

Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται σε πολύτιμες δεξιότητες σχετικά με τη δικτύωση για την 

πολιτιστική διοίκηση και τον τρόπο εφαρμογής των δράσεων για την ενίσχυση της βιώσιμης 

διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη. 

 

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Πολιτισμική Ικανότητα 
 

Η ενότητα 1 εισάγει την έννοια και τις σύγχρονες προσεγγίσεις της απόκτησης πολιτιστικών 
ικανοτήτων. Επίσης, ευαισθητοποιεί σχετικά με τη σημασία της διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διαχείριση των πολιτιστικών πόρων. 
Επιπλέον, παρατίθενται μελέτες περιπτώσεων και καλές πρακτικές σχετικά με την 
πολιτιστική επάρκεια, καθώς και τομείς επικοινωνίας μεταξύ πολιτισμών, όπως η τέχνη, η 
γαστρονομία, ο αθλητισμός και η πολιτιστική κληρονομιά. 
 
Οι δραστηριότητες της ενότητας περιέχουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, συμπλήρωσης 
κενών και εστιάζουν στις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα. 

 

Ενότητα 2: Δικτύωση σε Πολιτισμικό Περιβάλλον 
 

Αυτή η ενότητα προσφέρει μια σύντομη εισαγωγή στο τι είναι η δικτύωση, πώς μπορεί να 
εφαρμοστεί σε πολιτιστικά περιβάλλοντα, ποια είναι τα οφέλη και οι προκλήσεις στη 
διαδικασία και πώς να εμπλέξετε μια ευρύτερη ομάδα ανθρώπων της τοπικής κοινότητας 
στο δίκτυό σας. Τονίζει επίσης τα οφέλη της συμμετοχής της κοινότητας και τον τρόπο με 
τον οποίο οι πολιτιστικοί οργανισμοί μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία μιας 
κοινοτικής ταυτότητας. 
 
Οι δραστηριότητες της ενότητας περιέχουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, συμπλήρωσης 
κενών και εστιάζουν στις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα. 

 

Ενότητα 3: Πολιτισμός ως Πυλώνας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ατζέντα 2030 και 
Πολιτιστική Διαχείριση) 

 
Αυτή η ενότητα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες για τους χρήστες για να 
είναι σε θέση να κατανοήσουν, να αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν δράσεις στον 
πολιτιστικό τομέα για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, προσφέρει μια 
εισαγωγή στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και συζητά πρακτικά 
εργαλεία και τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για τη βιώσιμη διαχείριση των 
πολιτιστικών πόρων. 
 
Οι δραστηριότητες της ενότητας περιέχουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, συμπλήρωσης 
κενών και εστιάζουν στις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα. 
 

Κεφάλαιο 3: Μάρκετινγκ για Πολιτιστικά Έργα 
 

Το κεφάλαιο 3 εστιάζει σε βασικές αρχές και στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στο 

μάρκετινγκ στον πολιτιστικό τομέα και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα 

ψηφιακά εργαλεία που εφαρμόζονται από τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Στο 
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τέλος αυτού του κεφαλαίου, οι χρήστες αναμένεται να έχουν μια βασική κατανόηση του 

μάρκετινγκ και της έννοιας της πολιτιστικής αγοράς, να εξοικειωθούν με τη χρήση 

διαφόρων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων για σχέδια επικοινωνίας και μάρκετινγκ 

και να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη σημασία της επωνυμίας στην πολιτιστική 

διαχείριση. 

 

Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και στον Σχεδιασμό Μάρκετινγκ 
Αυτή η ενότητα παρουσιάζει μια εισαγωγή στα βασικά του μάρκετινγκ, εστιάζοντας στην 
εφαρμογή τους στον πολιτιστικό τομέα, όπως σε μουσεία, φεστιβάλ, πολιτιστικά ιδρύματα 
κλπ. Στοχεύει στην επεξήγηση βασικών εννοιών, ορολογίας και εργαλείων μάρκετινγκ, 
εξηγώντας την έννοια της Πολιτιστική Αγορά και παρέχοντας συμβουλές για το σχεδιασμό 
πλάνων μάρκετινγκ. 
 
Οι δραστηριότητες της ενότητας περιέχουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, συμπλήρωσης 
κενών και εστιάζουν στις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα. 

 

Ενότητα 2: Σχεδιασμός Επικοινωνίας και Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων 
 

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία, τις στρατηγικές 

μάρκετινγκ για την πολιτιστική κληρονομιά και τις σύγχρονες προσεγγίσεις στον ψηφιακό 

πολιτισμό. Εισάγει την έννοια των στρατηγικών επικοινωνίας και δίνει συμβουλές για το 

σχεδιασμό σχεδίων επικοινωνίας. Επίσης, τονίζει τη σημασία του ψηφιακού μάρκετινγκ και 

τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τις τρέχουσες προσεγγίσεις στην πολιτιστική 

διοίκηση. Αυτή η ενότητα χρησιμοποιεί πολλά μεθοδολογικά εργαλεία, όπως αφήγηση 

ιστοριών, μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης, οπτικοακουστικά μέσα και κοινωνικά δίκτυα. 

 

Οι δραστηριότητες της ενότητας περιέχουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, συμπλήρωσης 
κενών και εστιάζουν στις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα. 

 

Ενότητα 3: Στρατηγικό Μάρκετινγκ-Προώθηση Εμπορικού Σήματος 
 

Αυτή η ενότητα στοχεύει να εισαγάγει τον εκπαιδευόμενο στις αρχές και στα βασικά σημεία 
της στρατηγικής διαχείρισης εμπορικού σήματος εν γένει, και, συγκεκριμένα, στον ρόλο της 
επωνυμίας στην πολιτιστική διαχείριση. Παρουσιάζει τους διαφορετικούς τύπους 
εμπορικών σημάτων και προγραμμάτων παρέχοντας συμβουλές για τον τρόπο χρήσης της 
επωνυμίας στον πολιτιστικό τομέα. 
 
Οι δραστηριότητες της ενότητας είναι σε ελεύθερο κείμενο, ταξινόμηση επιλογών, 
συμπλήρωση κενών και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και εστιάζει στις πληροφορίες που 
παρέχονται στην ενότητα. 

 

Κεφάλαιο 4: Χρηματοδότηση για τον Πολιτισμό 
 

Το κεφάλαιο 4 παρέχει μια μοναδική ευκαιρία στους εργαζόμενους στον Πολιτισμό, τις 

τοπικές αρχές και την κοινότητα να μάθουν για τον στρατηγικό σχεδιασμό και να γράψουν 

προτάσεις επιχορήγησης. Στο τέλος αυτού του θέματος, οι χρήστες αναμένεται να 

κατανοούν τα βασικά της συγκέντρωσης κεφαλαίων, να εξοικειωθούν με τις έννοιες της 

χρηματοδότησης και του crowdfunding (πληθοπορισμός) και να αναπτύξουν δεξιότητες στη 

σύνταξη προτάσεων και ΄στη διαχείριση προϋπολογισμού για την πολιτιστική διοίκηση. 
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Ενότητα 1: Βασικά Στοιχεία για Χρηματοδότηση 
 

Αυτή η ενότητα είναι μια βασική εισαγωγή στη συγκέντρωση χρημάτων και παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και εξασφάλισης κεφαλαίων που είναι 
απαραίτητα για την υλοποίηση ενός έργου. Παρέχει μια λεπτομερή προσέγγιση 5 βημάτων 
για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας, της συγγραφής 
εννοιών, της έρευνας για τους χορηγούς, της άσκησης πίεσης και της εφαρμογής. 
 
Οι δραστηριότητες της ενότητας έχουν μορφή σύνταξης στοχευμένου κειμένου και 
εστιάζουν στις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα. 

 

Ενότητα 2: Στρατηγικός Σχεδιασμός Εξεύρεσης Πόρων 
 

Αυτή η ενότητα παρέχει έναν οδηγό στους χρήστες για το πώς να κατανοήσουν τις βασικές 

έννοιες της συγκέντρωσης χρημάτων, να οργανώσουν εκδηλώσεις συλλογής κεφαλαίων 

μικρής κλίμακας και να εξοικειώσουν τους χρήστες με τις έννοιες της χρηματοδότησης και 

του crowdfunding. Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται σε εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων 

για πολιτιστικούς οργανισμούς, προσαρμόζοντας τις τρέχουσες προσεγγίσεις στην 

παγκόσμια συγκέντρωση χρημάτων. 

 

Οι δραστηριότητες της ενότητας περιέχουν ερωτήσεις αντιστοίχισης, πολλαπλών επιλογών, 
συμπλήρωσης κενών και εστιάζουν στις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα. 

 

Ενότητα 3: Χρηματοδοτήσεις: Σύνταξη Προτάσεων 
 

Αυτή η ενότητα στοχεύει να εισάγει τους χρήστες στη σύνταξη προτάσεων και να 

εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με τα απαιτούμενα στοιχεία μιας πρότασης, όπως το 

σχεδιασμό ενός εννοιολογικού σημειώματος και τον προγραμματισμό «SMART» για τον 

προσδιορισμό των σαφών στόχων της πρότασης. Επίσης, τονίζει τη σημασία της 

προετοιμασίας του προϋπολογισμού και του προγραμματισμού των δαπανών κατά τη 

σύνταξη της πρότασης επιχορήγησης. 

 

Οι δραστηριότητες της ενότητας περιέχουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, συμπλήρωσης 
κενών και ελεύθερου κειμένου και εστιάζουν στις πληροφορίες που παρέχονται στην 
ενότητα. 

 

3. Τελική Αξιολόγηση 
 

Κάθε ενότητα έχει συγκεκριμένες δραστηριότητες για την τελική αξιολόγηση εστιάζοντας 

στις πληροφορίες που παρέχονται σε κάθε ενότητα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε 

κεφαλαίου, θα χορηγείται στους χρήστες Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Κεφαλαίου. Εάν οι 

χρήστες ενδιαφέρονται να ολοκληρώσουν όλα τα κεφάλαια του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, θα λάβουν το Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης του Προγράμματος 

Κατάρτισης στην Πολιτιστική Διαχείριση & Ενίσχυση της Αειφορίας. Και στις δύο 

περιπτώσεις, η επιτυχής βαθμολογία για τους χρήστες είναι 65%. 
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C. Εγχειρίδιο ηλεκτρονικής πλοήγησης χρήστη 
 
 

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης CUBES προσφέρεται σε 6 γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά, 

Λιθουανικά, Ρουμάνικα, Πορτογαλικά και Βοσνιακά. Όσοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα 

ηλεκτρονικής μάθησης CUBES εφοδιάζονται με ένα καινοτόμο σύνολο εκπαιδευτικού 

υλικού που παρέχεται από μια δωρεάν εκπαιδευτική πλατφόρμα, δομημένη σε 4 διδακτικά 

θέματα, που περιέχουν 3 ενότητες το καθένα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 
 

1.  Πρόσβαση στην πλατφόρμα και εγγραφή 
 

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης CUBES είναι προσβάσιμη μέσω της επίσημης ιστοσελίδας 
του CUBES: 

 

www.cubesproject.eu 
 

Όταν βρίσκεστε στον ιστότοπο, κάνετε κλικ στην καρτέλα ‘E-LEARNING’ για να μπείτε στην 
πλατφόρμα:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αφού κάνετε κλικ στην καρτέλα «E-LEARNING», εισέρχεστε την ενότητα εγγραφής/σύνδεσης. 
Πριν χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα για πρώτη φορά, είναι απαραίτητο να εγγραφείτε ώστε 
να υπάρχει πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό. Εγγραφείτε κάνοντας κλικ στο κουμπί 
«Κάντε κλικ εδώ», για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό: 

 
 

 

http://www.cubesproject.eu/
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Στην ενότητα "Εγγραφή", εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη που θυμάστε εύκολα και τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Χρησιμοποιήστε έναν εύχρηστο και ασφαλή κωδικό 
πρόσβασης, επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ 

       στο κουμπί «Υποβολή»:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί «Υποβολή», θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση «Ο χρήστης έχει 
εγγραφεί επιτυχώς» στο κάτω μέρος της σελίδας. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί «Κάντε 
κλικ εδώ», για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα: 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: πάντα να αποθηκεύετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για 
μελλοντική χρήση. 

 

Στη συνέχεια, το σύστημα θα σας καθοδηγήσει στην επιλογή σύνδεσης, όπου πρέπει να βάλετε 
το όνομα χρήστη ή το email και τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο 
κουμπί «Σύνδεση» για να μπείτε στην πλατφόρμα. Εάν θέλετε το πρόγραμμα περιήγησης να 
θυμάται τα διαπιστευτήριά σας για μελλοντικές συνδέσεις, επιλέξτε το κουμπί «Να με 
θυμάσαι»:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Κατά τη σύνδεση, θα μπορείτε να απολαύσετε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 

CUBES! Όταν είστε ήδη εγγεγραμμένος, μπορείτε κάθε φορά να εισέρχεστε στην 

πλατφόρμα με σύνδεση, χρησιμοποιώντας πάντα το όνομα χρήστη ή το email σας και τον 

κωδικό πρόσβασής σας: 
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2.  Πλοήγηση στην πλατφόρμα 
 

Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί «Σύνδεση», θα μπείτε στην κύρια σελίδα της πλατφόρμας. 
Εκεί, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε κάνοντας κλικ στην καρτέλα 
«Γλώσσα». 
 
Ανάλογα με τη γλώσσα που θα επιλέξετε, το υλικό ηλεκτρονικής μάθησης θα εμφανιστεί 
στην αντίστοιχη γλώσσα:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Τα 4 Κεφάλαια του μαθήματος θα εμφανιστούν στην οθόνη σας. Κάντε κλικ σε κάθε 
Κεφάλαιο για να εισέρχεστε στις ενότητες του: 
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3.  Ενότητες, Μέρη και Θέματα 
 

Στην εισαγωγή κάθε Κεφαλαίου, η κύρια σελίδα του θα σας προσφέρει μια εισαγωγή στις 3 
ενότητές του. Αφού διαβάσετε την εισαγωγή, μπορείτε να κάνετε κλικ σε κάθε ενότητα για 
να δείτε το περιεχόμενό της: 
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Κατά την είσοδό σας στην Ενότητα, θα δείτε τη γραμμή προόδου που υποδεικνύει την 

πρόοδο που σημειώνετε στο μάθημα, δηλαδή πόσο υλικό έχετε καλύψει μέσα στην 

ενότητα. Ακολουθεί η εισαγωγή της ενότητας με την παρουσίαση των μαθησιακών στόχων. 
 

Στα δεξιά και στο κάτω μέρος της σελίδας, θα έχετε τη γραμμή πλοήγησης, η οποία περιέχει 

τη δομή της ενότητας με τους αριθμούς και τους τίτλους της ενότητας και τα μέρη, τα 

θέματα, τις δραστηριότητες, τα περαιτέρω αναγνώσματα και τις βιβλιογραφικές αναφορές. 

Η γραμμή πλοήγησης είναι η καθοδήγησή σας μέσα στην ενότητα. Μπορείτε να κάνετε κλικ 

σε όποιο μέρος, θέμα, δραστηριότητα κ.λπ. και να χρησιμοποιήσετε το υλικό. Μπορείτε 

επίσης να περιηγηθείτε στα 4 κεφάλαια. 
 

Για την καλύτερη χρήση του υλικού, προτείνουμε να μελετήσετε με τη σειρά παρουσίασης, 
ώστε να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα και την πιο αποτελεσματική προετοιμασία. 

 

Το κουμπί "όλες οι ενότητες" σας επιστρέφει στην κύρια σελίδα της πλατφόρμας που 
περιέχει όλες τις ενότητες. Το κουμπί "επόμενη ενότητα" θα σας καθοδηγήσει στην 
επόμενη ενότητα: 
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Όταν κάνετε κλικ σε κάθε μία ενότητα, μπορείτε να δείτε τη λίστα περιεχομένου, η οποία 

αποτελείται από τα μέρη της. Η λίστα περιεχομένου είναι διαθέσιμη στη δεξιά πλευρά της 

οθόνης και στη μέση της οθόνης (κύρια λίστα περιεχομένου). Κάντε κλικ στο Μέρος 1 για να 

δείτε το εκπαιδευτικό υλικό. 
 

Χρησιμοποιήστε το κουμπί «επιστροφή στο μάθημα» για να επιστρέψετε στην κύρια 
σελίδα του μαθήματος. Χρησιμοποιήστε το κουμπί «επόμενο μάθημα» για να προχωρήσετε 
στο επόμενο μέρος. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: για να ολοκληρώσετε όλο το εκπαιδευτικό υλικό και να λάβετε το 

Πιστοποιητικό στο τέλος του μαθήματος, πρέπει να ολοκληρώσετε όλες τις Ενότητες, τα 

Μέρη και τα Θέματά τους, χωρίς να παραλείψετε κάτι από το εκπαιδευτικό υλικό . 
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Όταν εισέρχεστε στο Θέμα, χρησιμοποιήστε όλο το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό, 
ανοιγόμενες καρτέλες, αναδυόμενα παράθυρα, κουμπιά, συνδέσμους και βίντεο για πρόσβαση 
στο υλικό. Διαβάστε προσεκτικά τη θεωρία και διασταυρώστε τις πληροφορίες με τα 
προηγούμενα και τα επόμενα θέματα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ενότητα 
«Περαιτέρω αναγνώσματα» για να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας σχετικά με το θέμα. Όπως 
προαναφέρθηκε, μπορείτε να κάνετε κλικ στα σχετικά κουμπιά για να περιηγηθείτε στο υλικό.  
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4.  Δραστηριότητες 
 

Οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν ένα εργαλείο αξιολόγησης, 

ελέγχοντας τις γνώσεις σας σχετικά με τη συγκεκριμένη ενότητα μετά την ολοκλήρωσή της. 

Οι δραστηριότητες μπορεί να έχουν τη μορφή ανοιχτών ερωτήσεων, ερωτήσεων πολλαπλής 

επιλογής, συμπλήρωσης  κενών, διαδραστικών ερωτήσεων κλπ. 
 

Μετά το τέλος των μερών και των θεμάτων κάθε ενότητας, μπορείτε να βρείτε την ενότητα 
«Δραστηριότητες», που περιέχει ένα σύντομο κουίζ αξιολόγησης για να ελέγξετε τις 
γνώσεις σας σχετικά με τα θέματα κάθε ενότητας. Κάντε κλικ στη δραστηριότητα/κουίζ για 
να ξεκινήσετε την αξιολόγηση. Ολοκληρώστε το κουίζ απαντώντας στις ερωτήσεις ή 
ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες. Κάντε κλικ στο κουμπί «επισήμανση ολοκλήρωσης» 
κάθε φορά που τελειώνετε μια δραστηριότητα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Τέλος κουίζ», το 
σύστημα θα δώσει τα αποτελέσματά σας και τη βαθμολογία του χρόνου σας. Μπορείτε να 
δείτε τις ερωτήσεις ή να επανεκκινήσετε το κουίζ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.  Περαιτέρω αναγνώσματα 
 

Η ενότητα «Περαιτέρω αναγνώσματα» έρχεται μετά τις δραστηριότητες των ενοτήτων. 
Χρησιμοποιήστε τα αναγνώσματα ως επιπλέον υλικό για να διευρύνετε τις γνώσεις σας για 
το θέμα.  
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6.  Βιβλιογραφικές αναφορές 
 

Στο τέλος κάθε ενότητας, υπάρχει η ενότητα «βιβλιογραφικές αναφορές» που περιέχει όλες 
τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξή της. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις 
αναφορές ως διασταύρωση ή επιπλέον υλικό ανάγνωσης.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.  Τεχνική βοήθεια 
 

Το σύστημα πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης CUBES αναπτύσσει και διαχειρίζεται το 
Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας Center for Social Innovation (Κύπρος). Για οποιαδήποτε 
τεχνική βοήθεια, επικοινωνήστε στο panayiota.constanti@csicy.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://csicy.com/
http://csicy.com/
mailto:panayiota.constanti@csicy.com
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D. Αξιοποίηση μέσων & κειμένου/ Πρόσθετες πηγές  

 
1. Ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με χρήστες μέσω της ιστοσελίδας και 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του CUBES 

 

Μεταξύ άλλων, μία από τις προτεραιότητες του έργου είναι η παροχή και η δημιουργία 

περισσότερων ευκαιριών για τους χρήστες να αλληλεπιδρούν. Για τον σκοπό αυτό, το 

CUBES έχει αναπτύξει στρατηγικά μια ποικιλία ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και 

μια εφαρμογή για κινητά. Κατά τη διάρκεια του έργου, ποικιλία οπτικοακουστικού και 

ψηφιακού υλικού χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση για την ευαισθητοποίηση στον 

τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
 

Πιο συγκεκριμένα, η αλληλεπίδραση μεταξύ εμπλεκόμενων χρηστών και της κοινοπραξίας 
CUBES μπορεί να επιτευχθεί με τους ακόλουθους τρόπους: 

 

- Μέσω της φόρμας επικοινωνίας της επίσης ιστοσελίδας του CUBES. 
 

Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα http://cubesproject.eu/ και στη συνέχεια 

κάνοντας κλικ στην επιλογή "Επικοινωνία", καθένας έχει την ευκαιρία να καταθέσει 

ερωτήσεις ή/ και απλά σχόλια, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Όλα τα μέλη της κοινοπραξίας έχουν ένα τμήμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα 
τους, προκειμένου να επικοινωνήσουν εύκολα με τους ενδιαφερόμενους.  

Για παράδειγμα, στον ιστότοπο της GRIPEN, οι εμπλεκόμενοι χρήστες μπορούν να 
κάνουν κλικ στο "Επικοινωνήστε μαζί μας" και να συμπληρώσουν τη φόρμα 
επικοινωνίας ή να στείλουν ένα e-mail. 

 
 
 
 
 
 
 

http://cubesproject.eu/
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- Μέσω απαντήσεων, σχολίων και συμμετοχής στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Όλοι    

μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν λογαριασμό http://cubesproject.eu/login/ και να 

έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα E-learning του έργου. 

 

- Μέσω της σελίδας στο Facebook. 
 

Όπως φαίνεται παρακάτω, οι χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το CUBES στο Facebook. Μπορούν επίσης να 
αλληλεπιδράσουν με την κοινοπραξία του έργου ή με άλλους χρήστες, ανά πάσα 
στιγμή, στέλνοντας ένα μήνυμα ή σχολιάζοντας την ενότητα κάτω από τις συχνά 
κοινοποιημένες αναρτήσεις. Οι χρήστες θα λάβουν μια απάντηση το συντομότερο 
δυνατόN και θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για πολιτιστικά θέματα. 
 
Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με το CUBES στο 
Facebook χρησιμοποιώντας το @erasmuscubes tag. 

 

- Μέσω σχολίων στο Facebook ads. 
 

Για παράδειγμα, οι ενδιαφερόμενοι και/ ή οι εμπλεκόμενοι χρήστες του Facebook 

μπορούν να γράψουν ένα σχόλιο, μια ερώτηση ή απλώς την εντύπωσή τους για το 

πολιτιστικό μας υλικό. Η ομάδα του CUBES έχει τη δυνατότητα να βλέπει, να κάνει 

like και να απαντά στα σχόλια. 

 
- Χρησιμοποιώντας hashtags (#) στο Facebook ή στο LinkedIn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://cubesproject.eu/login/
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- Υπάρχει επίσης ένα προφίλ στην πλατφόρμα LinkedIn. 

 

Σε αυτήν την πλατφόρμα οι χρήστες μπορούν να βρουν επιπλέον αναρτήσεις 

σχετικά με τα παραδοτέα του CUBES και πρόσφατες δημοσιεύσεις σχετικά με την 

πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και να αφήσουν τα σχόλιά τους.  
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2.  Συγκέντρωση πρόσθετου οπτικοακουστικού υλικού και περαιτέρω 
αναγνώσματα 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το CUBES στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με 

σημαντικές πτυχές της πολιτιστικής διαχείρισης και της βιώσιμης ανάπτυξης και να παρέχει 

στις ομάδες-στόχος όλες τις απαραίτητες γνώσεις αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που 

προσφέρουν οι ΤΠΕ. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η συγκέντρωση και η κοινή 

χρήση επιπλέον πόρων και πρόσθετου οπτικοακουστικού υλικού (π.χ. βίντεο, άρθρα, 

αναφορές κλπ.) 
 
                Παραδείγματα πρόσθετου υλικού 
 

O Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ 2021-2027 και το NextGenerationEU 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#nextgenerationeu 
 

Το 2020, η ΕΕ παρείχε ένα καινοτόμο και καλά δομημένο σχέδιο ως απάντηση στην κρίση 

του κορωνοϊού που έπληξε την Ευρώπη και τον κόσμο. Αυτό το σχέδιο έχει τη μορφή μιας 

στρατηγικής 7 ετών με στρατηγική κατανομή κονδυλίων που αναμένεται να επιταχύνουν 

την οικονομική και κοινωνική ζημιά που προκλήθηκε από την πανδημία του κορωναϊού. 

Ένας από τους κύριους στόχους αυτής της στρατηγικής με τίτλο «Δημιουργική Ευρώπη» 

απευθύνεται σε πολιτιστικούς φορείς με στόχο την ενίσχυση της τεχνολογικής τους εξέλιξης 

και τον ψηφιακό τους προγραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης. 
 

Οι 75 καλύτερες επισκέψεις εικονικού μουσείου σε όλο τον κόσμο [Τέχνη, 
Ιστορία, Επιστήμη και Τεχνολογία] 

 

https://upgradedpoints.com/best-virtual-museum-tours/ 
 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ξέσπασμα του COVID-19 έχει αλλάξει το περιβάλλον του 

μουσείου και την εμπειρία των επισκεπτών. Σε αυτό το άρθρο μπορείτε να βρείτε μια τελική 

λίστα με 75 μουσεία παγκόσμιας εμβέλειας που προσφέρουν εικονικές περιηγήσεις. Με 

ένα μόνο κλικ μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μερικούς από τους καλύτερους πίνακες, 

γλυπτά και άλλα αντικείμενα από όλο τον κόσμο από κοντά και προσωπικά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Έχει σημασία η πολιτισμική διαφορετικότητα στα κοινωνικά μέσα; Μια εξέταση των 
ανησυχιών για την ηθική κουλτούρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πληροφοριών 

 

https://www.mdpi.com/2071-1050/12/19/8286/pdf 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#nextgenerationeu
https://upgradedpoints.com/best-virtual-museum-tours/
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/19/8286/pdf
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Η ηθική κουλτούρα των χρηστών αναδείχθηκε ως σημαντικό ζήτημα στον κυβερνοχώρο. 

Αυτή η έρευνα διερευνά τον ρόλο της αντιληπτής ανησυχίας για την ηθική κουλτούρα και 

την ιδιωτικότητα των πληροφοριών στις συμπεριφορές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Διαβάστε για να μάθετε τον ρόλο της πολιτισμικής διαφορετικότητας μεταξύ αυτών των 

παραγόντων. 
 

Χρήση ψηφιακών εργαλείων στον τομέα των τεχνών και του πολιτισμού - ENCATC Research 
 

http://www.encatc.org/media/559-encatc_research_digital_tools_2015.pdf 
 

Το ENCATC στοχεύει στην παροχή έγκαιρων δεξιοτήτων, ικανοτήτων και τεχνογνωσίας σε 

πολιτιστικούς εκπαιδευτές, ερευνητές και διευθυντές. Δουλεύοντας σε πολιτιστικούς τομείς 

και καλλιτεχνικούς κλάδους, το ENCATC θα προσπαθήσει να αυξήσει την ικανότητα των 

εκπαιδευτικών, των ερευνητών, των ακαδημαϊκών, των φοιτητών και των επαγγελματιών 

να υλοποιήσουν έργα, να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και έγκαιρα στις προκλήσεις των 

κοινωνιών μας, να προσεγγίσουν νέο κοινό και να προσαρμόσουν τη δουλειά τους και τις 

πρακτικές τους με έναν καινοτόμο και εμπνευσμένο τρόπο. 
 

Περιβαλλοντική σάρωση του τομέα πολιτισμού: Στρατηγική πολιτισμού του Οντάριο 
 

The importance of culture https://www.ontario.ca/document/environmental-scan-culture-
sector-ontario-culture-strategy-background-document/importance-culture 

 

Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν πραγματικά τα οφέλη του πολιτισμού και γιατί είναι 

τόσο σημαντικός. Μερικά από αυτά είναι οικονομικά οφέλη (πολιτιστική οικονομία), 

συμβολή στον τουρισμό (τουριστική αξία για τις τοπικές κοινότητες) και δημιουργία 

θέσεων εργασίας. Τα οφέλη του πολιτισμού για τα άτομα μπορούν να εξαπλωθούν στην 

κοινωνία. 
 

Ποια είναι η σχέση μεταξύ γλώσσας και πολιτισμού;– Kristin Savage, Beyond 
Exclamation Magazine 

 

https://medium.com/@beyondexclamation/what-is-the-relationship-between-
language-and-culture-9d43ad83aeea 

 

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ γλώσσας και πολιτισμού; Σε αυτό 

το άρθρο θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση διαφορετικών 

πολιτισμών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.encatc.org/media/559-encatc_research_digital_tools_2015.pdf
https://www.ontario.ca/document/environmental-scan-culture-sector-ontario-culture-strategy-background-document/importance-culture
https://www.ontario.ca/document/environmental-scan-culture-sector-ontario-culture-strategy-background-document/importance-culture
https://www.ontario.ca/document/environmental-scan-culture-sector-ontario-culture-strategy-background-document/importance-culture
https://medium.com/@beyondexclamation/what-is-the-relationship-between-language-and-culture-9d43ad83aeea
https://medium.com/@beyondexclamation/what-is-the-relationship-between-language-and-culture-9d43ad83aeea
https://medium.com/@beyondexclamation/what-is-the-relationship-between-language-and-culture-9d43ad83aeea
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       Ικανότητες διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MwM7kYUGUzA 
 

Το Πανεπιστήμιο του New Brunswick δημιούργησε αυτό το βίντεο για να δείξει την έννοια 

της Διαπολιτισμικής Ικανότητας στη λειτουργία μιας τάξης: η ικανότητα ενός ατόμου να 

αλληλεπιδρά και να εργάζεται αποτελεσματικά με άτομα από διαφορετικά πολιτιστικά 

υπόβαθρα. Υπάρχει μια ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας που υποστηρίζουν αυτήν την 

έννοια. Δείτε το βίντεο για να μάθετε τρόπους να υποστηρίξετε το άνοιγμα, τη γνώση και 

την προσαρμοστικότητα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Ομιλήτρια επιχειρήσεων Erin Meyer: Πώς οι πολιτισμικές διαφορές επηρεάζουν τις 
επιχειρήσεις 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zQvqDv4vbEg 
 

Η γλώσσα του σώματος είναι ένα βαθύ πολιτισμικό χαρακτηριστικό, εσωτερικό ή 

υποσυνείδητο, μέρος του πολιτισμού. Έχετε σκεφτεί ποτέ την επαφή με τα μάτια ως 

πολιτισμικό χαρακτηριστικό; Σκεφτήκατε ποτέ τι σημαίνει η λάμψη των ματιών του 

καθενός; Η Ομιλήτρια επιχειρήσεων Erin Meyer μοιράζεται τη μοναδική της εμπειρία 

σχετικά με το πώς οι πολιτισμικές διαφορές επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων. 

Μάθετε κάτι νέο και βελτιώστε την πολιτιστική σας ικανότητα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MwM7kYUGUzA
https://www.youtube.com/watch?v=zQvqDv4vbEg
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3. Σενάρια και οδηγίες για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων συνθηκών 
 

 

Αυτό το κεφάλαιο αποτελείται από τη διαμόρφωση τεσσάρων (4) Παραδειγματικών 

Εκπαιδευτικών Σεναρίων (ESS) για τους ενδιαφερόμενους και τους εκπαιδευτές που τους 

ενδυναμώνουν σε πολύ πρακτικό επίπεδο και τους παρέχουν υψηλή ικανότητα να 

αντιμετωπίζουν θέματα ομάδων που προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα-

κοινότητες και με διαφορετική τεχνογνωσία, κίνητρα, μορφές μάθησης. Βασικά παρέχει ένα 

δομημένο πλαίσιο όπου ένας εκπαιδευτικός μπορεί να ακολουθήσει βήματα καθοδήγησης 

και να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό σενάριο. 
 

Η κοινοπραξία AER, HE, MINDSHIFT, SMOC, με βάση τα αντίστοιχα μαθήματα του 

Προγράμματος Σπουδών και καθώς έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό ως προς την 

ενεργοποίησή τους, έχουν αναλάβει την ανάπτυξη αυτών των ESS, τα οποία αφορούν τις 

ενότητες: “Project Management” (AER), “Community involvement & Networking” (HE), 

“Marketing Cultural Work” (MINDSHIFT), “Fundraising for Culture” (SMOC). 
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A. Project Management 
 

   A.  SCENARIO IDENTITY 
     

Element/ Information  Content – Activities 
     

Title of the educational  Project management competences and techniques 

scenario     
     

Subject/ Module  Introduction to project management 

  Project management methodology & toolsets 

  Cultural project life cycle - case study 

     

Target groups  Educators and trainers, head of departments in the public and 

  private sector, HR departments in local and regional 

  authorities 
     

Prior Knowledge  Related modules: 

  Networking in cultural settings 

  Communications planning and the use of digital tools 

  Basics for fundraising 

  Grant proposal writing 

   

Key-note papers  Filev, Andrew. “Project Management Guide for Beginners.” 

  Wrike, 2018. https://www.wrike.com/project-management- 

  guide/ 
     

  Nediger, Midori. “The 4 Project Life Cycle Phases.” Venngage, 

  September 1, 2020. https://venngage.com/blog/project-life- 

  cycle/  

  Alby, Tom. “Project Management Using A Logframe.” Project 

  management knowledge, 2011. https://project-management- 

  knowledge.com/project-management-using-a-logframe/ 

    

Duration  36 hours (2160 mins.) 

     

 

 

 

 

https://www.wrike.com/project-management-guide/
https://www.wrike.com/project-management-guide/
https://venngage.com/blog/project-life-cycle/
https://venngage.com/blog/project-life-cycle/
https://project-management-knowledge.com/project-management-using-a-logframe/
https://project-management-knowledge.com/project-management-using-a-logframe/
https://project-management-knowledge.com/project-management-using-a-logframe/
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Learning environment  Online learning, face-to-face learning 

   

IT Requirements  

Computer, internet access, physical spaces 
for group 

& Possibilities 
 meetings, digital tools for online meetings 
  

   

  

 B.  SCENARIO APPLICATION FRAMEWORK 
   

Element/ Information  Content – Activities 
   

Brief summary of the  This  educational  scenario  will  guide  trainers  and  adult 

educational scenario  educators in their path to teach trainees about project 

  management, starting from the introduction to this subject, 

  then going into more specific methodologies, tools and case 

  studies. The scenario is also addressed to stakeholders that 

  wish to gain directly knowledge on project management. The 

  scenario will provide contextual and background sources as 

  well as possible teaching techniques and processes to follow. 

   

Theoretical framework  Project management involves the process of managing a 

  team to carry out a project within given constraints of scope, 

  time, quality, and budget. The project team allots and works 

  with specific inputs (budget, human, materials, infrastructure, 

  software, etc.) on set objectives, to deliver results (tangible or 

  intangible deliverables), which fulfill pre-defined quantitative 

  and  qualitative  requirements  within  a  given  time-frame 

  (deadlines). A project is a temporary endeavor aiming to 

  deliver a product, service, or result within given constraints. 

  Project  charter  -  is  an  initial  document  that  formally 

  authorizes the project’s existence and enables the project 

  manager to apply organizational resources to the project’s 

  activities.  It  offers  an outline  of the  project  objectives, 

  describes the project scope, assumptions and constraints, 

  defines the project’s timeline and overall budget, delegates 

  roles and responsibilities, sets core milestones for evaluation 

  and control. 

  Project life cycle - is the number and the series of consecutive 

  phases that a project goes through from its creation until its 

  completion.  The  phases can  be  the  following:  planning, 
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implementation, monitoring, closing. 

 

Consortium - projects are typically structured as a 

collaboration or a consortium among a group of partners who 

share tasks and responsibilities. Partners must be 

complementary to each other, but also share a similar interest 

in the common issue they will tackle within the framework of 

the project. 
 

Stakeholders - are those who are interested in the outcomes 

and invest on the project, and who will be affected by its 

deliverables and results. Therefore, their input can directly 

impact the outcomes of the project. 
 
 

 

Goals/ Objectives Cognitive objectives: 
 

- creating new knowledge on project management and 
how to apply them to the cultural sector 

 
- increase the productivity on project management 

thanks to the techniques, tools and working methods 

acquired 
 

- developing a practical approach to the project design 

and management through concrete case studies 

proposed to the learners 
 

- familiarisation with digital tools (both for project 
management and within CUBES project) 

 
- apply the know-how acquired in the field of culture by 

creating real projects 
 

- learning techniques to understand stakeholders needs 
and ensure high impact and sustainability to projects 

 
- effective management of financial resources linked 

to projects, monitoring and evaluation 

 

Affective objective: 
 

- capacity to exchange ideas and seek cooperative 
solutions to new challenges 

 
- develop a networking culture and search of partners 

and stakeholders to work with for a common 

objective 
 

- spirit of collaboration, understanding of different 
background and cultures  

- stimulate co-creation  
- foster capacity building among project partners and  
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   stakeholders 

  -   get inspired for new projects 

    
Methodology/ Participatory learning: learners’ knowledge will be developed 

Educational Practices 
through a participatory approach seeking to stimulate their 

active thinking and contribution throughout all the modules.   

  Trainers will guide the learners throughout this process by 

  addressing a series of guiding questions. 

  Cooperative  learning:  project  management  requires  the 

  involvement of multiple actors (i.e. the project team) that 

  bring together different expertise needed in the definition and 

  implementation of a project. The module will reflect this 

  project management’s essential feature bringing the learners 

  to work together to mutually maximise their learning, to learn 

  how to negotiate and harmonize among different expertise 

  and inputs. 

  Applied  learning:  the  module  will  constantly  reflect 

  theoretical concepts to real-life experiences. The experiences 

  will be presented by the trainers as explanatory scenarios of 

  the concepts and methodologies introduced, as well as by the 

  learners in the process of stimulating their problem-solving 

  thinking and participation. Finally, the last part of the module 

  will require the learners to work on a case study and hence to 

  apply the learning to a concrete situation. 
   

Detailed description of The trainers will establish a participatory and cooperative 

the educational educational context seeking to build an applied knowledge of 

scenario  project management that links theoretical insights to real life 

  experiences. They will guide learners throughout a co-creative 

  learning   addressing   questions   and   facilitating   their 

  contributions. 

  1.  Stimulus: present a one-slide problem (e.g. Romania 

   has a lower rate of EU adult participant to cultural 

   activities compared to the EU average: 27.4% vs 

   62.6%)  and then present some projects that have 
     

   been implemented to address that problem. 

  2.  Educational goals of the course: introduce the goals 

   of the modules having regard to the profile of the 

   participants and what they aim to achieve through the 

   course and how they wish to apply the competences 

   gained. 

  3.  Prior knowledge activation: refer back to the stimulus 
     

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Culture_statistics_-_cultural_participation#Cultural_participation
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Culture_statistics_-_cultural_participation#Cultural_participation
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Culture_statistics_-_cultural_participation#Cultural_participation
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Culture_statistics_-_cultural_participation#Cultural_participation
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(initial problem) and ask participants how they would 

address the problem/ what is needed and then guide 

through the following elements: 
 

- what action can address this problem 
 

- how much time you will need to complete this 
action  

- what budget you will need 
 

- who do you need to involve and with whom 
would you need to cooperate  

4. Teaching steps (1st part): 
 

- understand the needs and expectations of the 

learners to ensure the relevance of the 

module to their specific needs 
 

- understand the background of the 

participants to ensure that the module and 

the language is accessible to all the 

participants and suggest background readings 

and educational material. 
 

- understand the background of the 

participants to assess what type of active 

contribution they can bring to the module 
 

- Clearly present the key concepts, tools, and 

methodology of project management and 

relate them to real-life experiences  
5. On-going assessment: 

 
- Address the competence questions given at 

the end of each module 
 

- Assess the teaching methodology/format (was 

the content clear, was the intensity of the 

module well balanced, was it interactive and 

engaging) 

6. Teaching steps (2nd part) 
 

- Design activities and questions that can 

facilitate the active participation of the 

learners in the module 
 

- Facilitate the translation of theoretical 

concepts into real-life situations and examples 

by participants 
 

- Support them in identifying the possible 

problems that may arise throughout the 

project management and guide them through 

the problem-solving 
 

- Facilitate cooperation and group-work among 
the participants and support them in   
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 identifying the strengths that they can bring 

 to the team (especially in relation to the case 

 study) 

 7.  Final Assessment 

 

- -   Assess the relevance of the module 

for the 

 

- participants (do participants feel 

empowered, 

 

- do they see the relevance and 

applicability of 

 

- the learning in their work or 

professional 

 

- goals, were their initial expectations 

met) 

 

- Assess whether  something was  

missing/or 

 

- should have been further developed 

in the 

 

- module compared to their 

expectation 

 

- Assess   if   the   overall   structure   

and 

 

- methodology of the module was 

effective or 

 - some aspects could be improved 

 8.  Conclusions/ Valuation: based on the findings  

 

- final assessment, outline a brief 

summary on the 

 

- relevance of the module, its 

applicability, and identify 

 

- a series of improvements for the 

project management 

 - module (if any). 
  

Further bibliography - European Commission, October 2018. The PM² Project 

Alternative e-sources 
Management Methodology Guide 3.0.   
    

 
- European Commission, March 2004. Project Cycle 
Management Guidelines - Volume 1. 

 
- Joseph Heagney, 2016. Fundamentals of Project 
Management - Fifth Edition. 

 
- Project management, case studies on SlideShare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/isa2/solutions/open-pm2_en#:~:text=OpenPM%C2%B2%20is%20a%20project%20management,to%20their%20organisations%20and%20stakeholders.&text=OpenPM%C2%B2%20is%20a%20free%20version,by%20the%20Commission%20in%202007.
https://ec.europa.eu/isa2/solutions/open-pm2_en#:~:text=OpenPM%C2%B2%20is%20a%20project%20management,to%20their%20organisations%20and%20stakeholders.&text=OpenPM%C2%B2%20is%20a%20free%20version,by%20the%20Commission%20in%202007.
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en.pdf
https://vuthedudotorg.files.wordpress.com/2015/10/fundamentals-of-project-management-0814437362.pdf
https://vuthedudotorg.files.wordpress.com/2015/10/fundamentals-of-project-management-0814437362.pdf
https://www.slideshare.net/vishnudua/project-management-case-study-61982681
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- Handbook of Cultural and Heritage Management (from 

the Erasmus+ project Digital Educational Network for 

Cultural   
Projects’ Implementation and Direction). 

 
- Programme and project management tools and techniques 
(from www.finance-ni.gov.uk).  
- What is a project stakeholder? (from www.teamwork.com). 

 
- Gillard, S. 2009. Soft Skills and Technical Expertise of 

Effective Project Managers. Issues in Informing Science and 

Information Technology, 6. 
 

- How Good Are Your Project Management Skills? (from 
www.mindtools.com/) 

 

 

B. Community involvement & Networking  
 

  A.  SCENARIO IDENTITY 
    

Element/ Information  Content – Activities 
    

Title of the educational  Cultural competencies and networking 

scenario    
    

Subject/ Module  Networking in Cultural Settings 

  Culture as a pillar for Sustainable Development 
    

Target groups  Educators and trainers 
    

Prior Knowledge  Related modules: 

  Strategic Planning for Fundraising 

  Communications Planning & Use of Digital Tools 

  Strategic Marketing Branding 
   

Key-note papers  Nijkamp, P. (2003). Entrepreneurship in a Modern Network 

  Economy. Regional Studies, 37(4), 395-405. doi: 

  http://dx.doi.org/10.1080/0034340032000074424 

  The Sustainable Development Goals Report (2020). Retrieved 

  from: https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/ 

  United Nations Educational, Scientific and Cultural 

  Organization, Culture for Sustainable Development: 

  https://en.unesco.org/themes/culture-sustainable-  

  development 
   

Duration  30 hours (1800 mins.) 
   

Learning environment  Online learning, face-to-face learning, urban exploration, desk 

  research. 
   

IT Requirements  Computer, internet access, physical and / or digital spaces for 

& Possibilities 
 group meetings. 
   

    

 

 

http://edu.den-cupid.eu/mod/book/view.php?id=24
https://www.finance-ni.gov.uk/articles/programme-and-project-management-tools-and-techniques
http://www.finance-ni.gov.uk/
https://www.teamwork.com/project-management-guide/project-stakeholders/
http://www.teamwork.com/
http://iisit.org/Vol6/IISITv6p723-729Gillard599.pdf
http://iisit.org/Vol6/IISITv6p723-729Gillard599.pdf
https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_60.htm
http://www.mindtools.com/
http://dx.doi.org/10.1080/0034340032000074424
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
https://en.unesco.org/themes/culture-sustainable-development
https://en.unesco.org/themes/culture-sustainable-development
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 B.  SCENARIO APPLICATION FRAMEWORK 
   

Element/ Information  Content – Activities 
   

Brief summary of the  This educational scenario will guide trainers through the 

educational scenario  process of teaching the course of Cultural competencies and 

  networking by providing them with contextual knowledge and 

  possible teaching pathways. 
   

Theoretical framework  Culture - represents values, rules and traditions, which affect 

  the way a community thinks, interacts, behaves and perceives 

  the world. 
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Cultural competence - also known as inter-cultural 

competence, is the person's ability to interact effectively and 

develop healthy relationships with people from different 

cultural backgrounds by raising empathic awareness and 

cultivating cognitive, emotional and communication skills. 
 

Network - a system of interconnected people or things. 
 

Community involvement - a power to bring positive, 

measurable change to both the communities in which you 

operate and to your organization. 
 

Community Meeting - bringing people and resources 

together, making better decisions, and achieving more 

appropriate results, building a sense of community. 
 

Sustainable Development - is a way of organizing society so 
that it can exist in the long term. 

 

 Cultural   entrepreneurship -   a   specific   activity of 

 establishing cultural businesses and bringing to 

 market cultural and  creative products and  services that 

 encompass a cultural value but also have the potential to 

 generate financial revenues.    

 Art of Hosting - an approach to leadership that scales up from 

 the personal to the systemic using personal practice, dialogue, 

 facilitation and the co-creation of innovation to address 

 complex challenge.    

 Stakeholder - anybody who can affect or is affected by an 

 organization, strategy or project.   
     

Goals/ Objectives Cognitive objectives:    

 

- to provide knowledge on how to integrate Cultural 

competencies and networking training package into 

normal activities of educators and how to utilize it as 

an adult educational component according to 

trainees’ potential and needs. 
 

- to provide knowledge on how to create an adequate 

and appropriate learning environment for trainees 

and to provide main guidelines for coaching on the 

topics of Cultural competencies and networking. 
 

- to provide applied principles of adaptation to context 

which refer to the way the trainers can adapt the 

content into their context of teaching. 
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  Affective objectives:  

  -   to empower trainers’ skills and responses for dealing 

   with training of different groups. 

  -   to empower trainers at the very practical level and to 

   provide them with a high capacity when dealing with 

   capacity  building  issues  of  groups  coming  from 

   different  contexts-communities  and  with  various 

   expertise, motives, learning styles. 
   

Methodology/ 

Participatory   learning:  
-A body of a lesson, where learners are 
involved as actively in the learning process 

 
 

 as possible. There is an intentional sequence of activities 

Educational Practices 
or learning events that will help the learner achieve the 

specified objective or desired outcome. 
 
   

    

    

   

  

Learning by doing: 
- a process whereby trainers make sense of 

  their experiences, especially those experiences in which they 

  actively engage in making things happen and exploring the 

  world.   
   

Detailed description of The trainers are encouraged to use themes and methods 

the educational indicated  in  the  module  of  Cultural  competencies  and 

scenario  networking not only as an educational material, but as a way 

  

of conveying the knowledge. In particular, trainers should 
use  

  their personal experience, dialogue, facilitation and the co- 

  creation to  make the process of learning engaging and 

  interactive. Teaching steps should include: 

  1. Stimulus: Provide different approaches to networking 

   and  sustainable  development  in  connection  to 

   culture. Provide different interpretations of topics, 

   connect  all  parts  by  showing  that  they  can  be 

   recognized in the everyday environments of your 

   target groups, provide inspirational case studies and 

   examples.  

  2. Educational  goals  of  the  course:  Keep  in  mind 

   different goals of different target audiences. e.g. 

   youth and students would be motivated when talking 

https://www.youtube.com/watch?v=xWVWh-vNLtU
https://en.unesco.org/courier/april-june-2017/culture-heart-sdgs
https://www.artshelp.net/global-impact-artists-toward-tomorrow-competition-winners/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/
https://cultureactioneurope.org/files/2019/09/Implementing-Culture-in-Sustainable-Development-Goals-SDGs.pdf
https://voicesofculture.eu/wp-content/uploads/2021/02/VoC-Brainstorming-Report-Culture-and-SDGs.pdf
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   about   their   future   career   prospects,   while 

   professionals would be more interested in practical 

   application of the gained knowledge to their everyday 

   activities.  

  3. Teaching steps (1st): focus on students’ needs and 

   create a supportive school environment that will 

   eventually lead to better education outcomes and 
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skills development: 

 
a. empower individuals and groups. Learn what 

each member or a group is best at and give 

them full responsibility in delivering that, 
 

b. maintain active relationship. Get to know 
your trainees personally, stay connected, 

 
c. maintain active communication to spot weak 

points early in the process and gain valuable 

insights into what should be done differently 

next time.  
4. On-going assessment:  

a. create a map of interest groups,  
b. interview identified interest groups, 

 
c. immerse yourself in the life of each interest 

group.  
5. Teaching steps (2nd): in order to promote 

participatory learning and learning by doing the 
following activities can be employed: 

 
a. explore and get to know your cultural 

surroundings in a playful way,  
b. facilitate cultural exploration and games,  
c. solve local problems and improve local áreas, 

 
d. work in groups and decide on common 

solutions, 
 

e. engage in various creative projects (i.e. 
creative placemaking). 

 
6. Final assessment and conclusions. Network and 

research your local communities: 
 

a. choose one that aligns with your values the 
most, 

 
b. identify what is the biggest challenge the 

community is facing, 
 

c. conduct interviews to find out local 

challenges and issues connected to 

sustainability and culture, 
 

d. write 500 - 1000 words report about your 
findings and presente it to everyone. 

 
Further bibliography Adam Grant  (2013).  Finding  the  Hidden  Value in  Your 

Alternative e-sources 
Network.  

Culture 

 

Action  Europe  (2019).IMPLEMENTING CULTURE   
 

WITHIN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS . The role of 
culture in Agenda 2030.  

 

 

https://www.huffpost.com/entry/finding-the-hidden-value-_1_b_3458536
https://www.huffpost.com/entry/finding-the-hidden-value-_1_b_3458536
https://www.huffpost.com/entry/finding-the-hidden-value-_1_b_3458536
https://cultureactioneurope.org/files/2019/09/Implementing-Culture-in-Sustainable-Development-Goals-SDGs.pdf
https://cultureactioneurope.org/files/2019/09/Implementing-Culture-in-Sustainable-Development-Goals-SDGs.pdf
https://cultureactioneurope.org/files/2019/09/Implementing-Culture-in-Sustainable-Development-Goals-SDGs.pdf
https://cultureactioneurope.org/files/2019/09/Implementing-Culture-in-Sustainable-Development-Goals-SDGs.pdf
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Dorie Clark (2013). Reinventing You: Define Your Brand, 
Imagine Your Future. 

 

Duffy, B., Vince, J. and Page, L. (2008). Searching for the 
Impact of mpowerment, London: Ipsos MORI. 

 

Skidmore,  P.,  Bound,  K.  and  Lownsbrough,  H.  (2006). 
 

Community Participation: Who benefits?, York: Joseph 
 

Rowntree Foundation. 
 

Strategic Thinking Self-Assessment. 
 

Sustainable Development Goals Fund (2021). Case Studies - 
 

Achieving SDGs. 
 

Tim Moore, Myfanwy McDonald, Harriet McHugh-Dillon, Sue 

West (2016 April). Community engagement. A key strategy for 

improving outcomes for Australian families. 
 

USA, COLORADO, The Sustainable Neighborhoods Program 
 

Vivien Twyford, Stuart Waters, (2006). Beyond Public 

Meetings: Connecting Community Engagement with Decision-

making 
 

Voices of Culture (2021). CULTURE AND THE UN SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://dorieclark.com/
https://www.sdgfund.org/case-studies
https://www.sdgfund.org/case-studies
https://aifs.gov.au/cfca/publications/community-engagement
https://aifs.gov.au/cfca/publications/community-engagement
https://aifs.gov.au/cfca/publications/community-engagement
https://www.sustainableneighborhoodnetwork.org/homepage
https://voicesofculture.eu/wp-content/uploads/2021/02/VoC-Brainstorming-Report-Culture-and-SDGs.pdf
https://voicesofculture.eu/wp-content/uploads/2021/02/VoC-Brainstorming-Report-Culture-and-SDGs.pdf
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C. Marketing Cultural Network 
 

 A. SCENARIO IDENTITY 
    

Element/ Information Content – Activities   
   

Title of the Sustainable cultural and heritage management: steps to 

educational create, grow and sustain a cultural brand 

scenario    
   

 Subject: Marketing cultural work 

 Module  1:  Introduction  to  marketing  and 

Subject/ Module marketing planning   
   

 Module 2: Communications planning and the use 

 of digital tools   

 Module 3: Strategic marketing – branding 
   

 Education professionals (facilitator) 

Target groups Cultural and heritage professionals and educators (learners) 

   

 This educational scenario draws on the contents presented in 

 modules 1, 2 and 3 of subject “Marketing cultural work 

Prior Knowledge integrated” of the “Cultural Administration and Sustainability 

 Boosters Curriculum”.   
  

 Brand  Revitalization  of  Heritage  Enterprises  for  Cultural 

 Sustainability  in the Digital Era: A Case Study in China. 

 https://www.mdpi.com/2071- 1050/11/6/1769 
    

 Cultural  Heritage and  Sustainability:  practical  guide. 

 https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tev 

 project s/library/file_1586942702.pdf 

Key-note papers    

 Digital solutions in the field of cultural heritage: a policy brief 

 from  the policy  learning  platform  on  environment  and 

 resource  efficiency. 

 https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_ 

 uploads/ policy_briefs/2018-08-06_Policy_brief 

 on_digital_technologies.pdf 
  

 The proposed activity is divided in five sessions and 

 requires around 6h (380 mins.) with the following time 

 distribution:   

Duration -   Session 1: around 90 min. 

 -   Session 2 to 5: around 200 min. 

 -   Session 5: around 90 min. 
    

 

 
 
 

https://www.mdpi.com/2071-1050/11/6/1769
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1586942702.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1586942702.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/policy_briefs/2018-08-06_Policy_brief__on_digital_technologies.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/policy_briefs/2018-08-06_Policy_brief__on_digital_technologies.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/policy_briefs/2018-08-06_Policy_brief__on_digital_technologies.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/policy_briefs/2018-08-06_Policy_brief__on_digital_technologies.pdf
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Learning 
 This educational scenario is designed to be delivered face- 

environment  to-face or online, depending on the digital skills of the 

  learners. 
   

  Material needed for the sessions: Laptop/PC/Tablet; access 

IT Requirements & 
 to  internet;  pen  and  notebooks.  If  conducted  online 
 

facilitators/trainers can use collaborative panels, for example 
Possibilities 

 

 
to collect participants feedback and work results.   

   

  

 B. SCENARIO APPLICATION FRAMEWORK 
   

Element/ Information  Content – Activities 
   

  One of the biggest challenges of cultural heritage providers 

  (museums, archives, libraries and creative industries) is the 

  lack of audiences or the lack of strategies to audience’s 

Brief summary of  engagement. The aim of this educational scenario is to 

the educational  support education professionals to lead the cultural and 

scenario  heritage  professionals  and  educators  in  acquiring  and 

  developing relevant skills in cultural heritage marketing and 

  branding trough the development of a marketing plan. 
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Marketing and digital marketing  

 Marketing is the set of activities and strategies used to 

 promote a service, a product or a brand. Digital marketing 

 refers to the development of marketing strategies aiming to 

 promote products/services/brands through digital channels. 

 Branding and digital branding   

 Branding is an integrated process to marketing and to put it 

 into practice it is necessary to answer a set of strategic 

 questions: how, what, where, when and to whom we are 

 planning to communicate and disseminate a brand message. 

 The design and building a brand online, making use of digital 

 tools (e.g., websites, apps, social media, videos). 

 Sustainable cultural and heritage management: cultural and 

Theoretical framework 
heritage management is a field that engages with the 

identification, excavation, recording, documentation,  

 protection, conservation, restoration, interpretation, 

 enhancement and promotion, presentation, dissemination 

 of cultural heritage for the sake of present and future 

 generations. Sustainable cultural and heritage management 

 refers to the adoption of the three sustainability pillars 

 (economic, social and environmental) in cultural heritage 

 management practices.   

 Cultural heritage marketing: an attractive and interesting 

 national cultural heritage provides a significant added value 

 to the country and local communities. This requires a good 

 understanding of marketing heritage because heritage site 

 success clearly depends on whether the heritage is able to 

 engage consumers. Jureniene and Radzevicius (2014). 
  

    Upon the completion of this educational scenario, cultural 

 and heritage professionals and educators will be able to: 

 - distinguish operational concepts used in branding and 

 marketing.   

 - apply the concepts of marketing and branding within 

Goals/ Objectives 
the cultural heritage sector.  

- analyse a specific case study of brand revitalisation in  

 the heritage and cultural sector.  

 - design a marketing plan to a cultural heritage 

 institution or site.   

 

- recognise the essential skills enrolled in the process of 
branding for a cultural heritage institution or site. 
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Methodology/ Educational 
Practices 

The methodology proposed in this educational scenario is project-based 
learning trough the analysis of case studies. Educational professionals will 
guide cultural and heritage professionals and educators into design a 
marketing plan to a cultural heritage institution or site. 

Detailed description of the 
educational scenario 

Session 1: presentation (around 90 min.)  In this session the facilitator 
introduces the objective of the educational scenario and presents the 
project that the learners must complete in session 2 to 4. This will require 
the facilitator to prepare a scenario-based exercise (see resources for 
session 1). Learners will be asked to select one case study (see resources 
for session 2 to 4) and draft a marketing plan for a cultural heritage 
institution or site, based on the following questions: 
 
 
MARKET ANALYSIS: Who are you trying to reach? Your target: who they 
are, what interest they have, what do they need, what do they like to do. 
 
 
COMPETITIVE ADVANTAGE: What makes you different from the others? 
What differentiates your institution, or heritage site? 
 
 
BRAND MESSAGE: Is your institution or heritage site considering a brand? 
What are you values and mission? 
 
VISUAL AND VERBAL IDENTITY : How does your institution or heritage 
want to be known? Does it have a captivating image (logo/ symbol) 
and language (good name, catchy slogan)? 
 
ONLINE PRESENCE: Where do you want to be seen? You must choose the 
right digital channels and tools (eg. Website, social media. SEO) to affirm 
your your institution or heritage site digital identity. 
 
MANAGEMENT PRACTICES: How are you going to do it is the final 
question? You must have a concrete marketing plan where you can define 
all your brand management practices 
 
 
Session 2 to 4: learners work on their projects (around 200 min.) 

Learners should be encouraged to work autonomously, individually or in 

group, and the facilitator must provide remote support when requested. 

 

 

Session 5: conclusion and evaluation (around 90 min.) 
The last session should be planned for projects’ presentation and the 

facilitator will evaluate the learners’ performance based on the results 

achieved. Alternatively, this can be done using online platforms (e.g., 

Microsoft Teams, Zoom). In this case, online engagement must be 

organized as a discussion forum where intercultural mediators are 

encouraged to share their projects and ideas and learn from each other 

experiences. 
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Further bibliography  
Alternative e-sources 

Resources for session 1: (facilitator) 
To prepare the scenario-based exercise: 

 
- Brand Revitalization of Heritage Enterprises for Cultural 

Sustainability in the Digital Era: A Case Study in China  
- Cultural Heritage and Sustainability: practical guide. 

 
- Digital solutions in the field of cultural heritage: a policy brief 
from the policy learning platform on environment and resource 
efficiency. 

 
 

Resources for session 2 to 4: (learners) 
The facilitator must select or ask learners to choose a relevant case 
study of a cultural institution (museum, archive, library theatre, etc,) 
or a heritage site. Learners can pick form the following list: 
 
-   8 of the Best Museum Marketing Campaigns 
-   FIMM – Festival Internacional de Marvão 
-   UK National Archives: Community Engagement 
 

 
 

https://www.mdpi.com/2071-1050/11/6/1769
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/6/1769
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/6/1769
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/6/1769
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1586942702.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/policy_briefs/2018-08-06_Policy_brief__on_digital_technologies.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/policy_briefs/2018-08-06_Policy_brief__on_digital_technologies.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/policy_briefs/2018-08-06_Policy_brief__on_digital_technologies.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/policy_briefs/2018-08-06_Policy_brief__on_digital_technologies.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/policy_briefs/2018-08-06_Policy_brief__on_digital_technologies.pdf
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D. Fundraising for Culture 
 

  Α. SCENARIO IDENTITY    
         

Element/ Information  Content – Activities       
       

Title of the educational  From Basics to Strategic Planning and Development  

scenario         
         

Subject/ Module  Fundraising for Culture       
        

Target groups  Educators and trainers, stakeholders    

         

Prior Knowledge  Related modules:       

  Project Management       

  Cultural Competences and Networking    

  Marketing Cultural Work    
   

Key-note papers  Boland, J., 10 Ways to Keep Your Major Donors Happy, 2010. 

  https://www.nonprofitpro.com/article/10-ways-keep-your-  

  major-donors-happy/ 28.10.2020.    

  FRIEDMAN,  S.,Why  Your  Marketing  Plan  Should  Include 

  Sponsorship, Learn how event sponsorship can benefit your 

  marketing and sales, 2017. 

  https://www.thebalancesmb.com/sponsorship-a-key-to-  

  powerful-marketing-2295276/ 27.10.2020  
      

  Transforming  our  world:  the  2030  Agenda  for  Sustainable 

  Development       

  https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingo 

  urworld       

  Creating  a  culture  of  individual  giving  in  the  Arts 

  https://www.managementcentre.co.uk/blog/creating-a-culture- 

  of-individual-giving-in-the-arts-2/     

  Write Goals, Objectives, and Outcomes for Your Grant Proposal 

  https://grantwritingandfunding.com/write-goals-objectives-and- 

  outcomes-for-your-grant-proposal/    
         

Duration  36 hours (2160 mins.)       

         
 
 
 
 
 
 

https://www.nonprofitpro.com/author/jboland/
https://www.nonprofitpro.com/article/10-ways-keep-your-major-donors-happy/
https://www.nonprofitpro.com/article/10-ways-keep-your-major-donors-happy/
https://www.thebalancesmb.com/sponsorship-a-key-to-powerful-marketing-2295276/
https://www.thebalancesmb.com/sponsorship-a-key-to-powerful-marketing-2295276/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://www.managementcentre.co.uk/blog/creating-a-culture-of-individual-giving-in-the-arts-2/
https://www.managementcentre.co.uk/blog/creating-a-culture-of-individual-giving-in-the-arts-2/
https://grantwritingandfunding.com/write-goals-objectives-and-outcomes-for-your-grant-proposal/
https://grantwritingandfunding.com/write-goals-objectives-and-outcomes-for-your-grant-proposal/
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Learning environment This course could be taught in the online environment or face-to- 

 face. 

  
IT Requirements Internet access, computer, digital tools and/or physical spaces for 

& Possibilities 
group meetings 

 

  
 

 

 Β. SCENARIO APPLICATION FRAMEWORK 
  

Element/ Information Content – Activities 
  

Brief summary of the Fundraising is fundamental to the sustainability of the cultural 

educational scenario sector. Raising funds for cultural administration is necessary for 

 the sustainable development and administration of tangible and 

 intangible cultural resources. Organisations and cultural workers 

 often lack the ability to raise funds to enhance the sustainable 

 management of resources. In this course, an opportunity for 

 cultural workers, local authorities, and the community to learn 

 about strategic planning and grant proposal writing is presented. 

 The basics of fundraising, concepts of funding and crowdfunding 

 and skills in proposal writing and budget management for 

 cultural administration are emphasized. 
  

Theoretical framework Project idea - the development of an idea starts with the 

 identification of the checklist points when making a list of what 

 should be achieved in each step of the imagined project, which is 

 the foundation for its initiation. 

 Every control point gives the possibility and chance to evaluate 

 the quality and implementation of our idea. At control points, we 

 can make corrections and adjust our idea to actual demands. 

 Project concept – the project concept is the important starting 

 point for a coherent explanation of the idea. It consists of the 

 following: 1) tittle and type of project; 2) wider objective(s); 3) 

 main objective(s); 4) rational of the project; 5) beneficiary/target 

 group/partners; 6) duration; 7) activities; 8) total project amount. 

 Donor searching – this process comes after determining the 

 initial point from which the idea arrives and drafting the project 

 concept, one is to begin “mapping” the donors along with the 

 detailed elaboration of its realization. 

 Fundraising - the process of seeking and raising money to 
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implement a charity or a general project. 

 

Fundraising plan – the plan consists of the following 

indispensable components: 1) summary and description of the 

funding project 2) overview of organisational structure 3) 

determination of strategic objectives 4) drawing up project 

development plan and budgeting 5) dissemination and 

transmission of the project’s outcomes. 

 

Different types of fundraising events – some of the common 

examples of fundraising events are walking/run/cycling, art 

exhibition, marathon run, info-day, gala, etc. Fundraising is 

common in the online environment too, such as the social media. 
 

 

Goals/ Objectives Cognitive objectives: 
 

- to understand better the basics of fundraising and 
familiarise with the concepts of funding 

 
- to be able to recognize fundraising possibilities and be 

able to follow fundraising principles 
 

- to apply fundraising techniques in multiple work 
environments – events and social media 

 
- to become familiar with concepts of funding and 

crowdfunding 
 

- to learn basic principles of effective grant writing and 
budget management for cultural administration 

 

 Affective objectives: 

 -   to   understand   the   importance   of   intercultural 

 competences  and  different  approaches  utilized  in 

 different cultural settings 

 

-   to be able to understand the networking culture and 
seek 

 opportunities in the community 

 

-   to get inspiration for developing projects and raise 
funds 

 for valuable ideas 
  

Methodology/ Participatory learning: 

Educational Practices In order to develop autonomy and responsibility, this course 

 

encourages a self-paced lead for better learning experience.  
The  

 knowledge and guidance provided in this course by all means 

 support the learner’s potential providing study cases, activities 

 and self-assessment tools. 
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Applied learning: 
 
 Applied learning in the module is reflected upon concrete tasks 

  and examples that requires from the learners to demonstrate the 

  knowledge gained during the course. Aside from the theoretical 

  segments  and  definitions  provided,  real  life  examples  are 

  proposed in order to better acquaint the learner with the 

  concepts of the learning objectives. 
  

Detailed description of The trainers are stimulated to use the material and methods 

the educational suggested in modules, pursuing an interactive environment and 

scenario  encouraging the learners to engage in the learning process. From 

  an idea to grant proposal development and fundraising, the 

  trainers should lead the knowledge process in order to bring out 

  the maximum learning potential of learners. 

  More specifically: 

  1.  Stimulus: it all starts from an idea! 

  Encourage the learners to split up in smaller groups and 

  put down on paper their project idea. Motivate them to 

  think about why this idea is valuable for the society, what 

  benefits it could bring to the cultural realms in their 

  setting,  who  they  would involve  in  the  process  of 

  realization of their idea, how much money is needed and 

  how they would obtain the necessary funds. 

  2.  Information about the educational goals of the course: 

  present the learning objectives to the learners module by 

  module in an attractive way and stimulate their learning 

  experience by going back and forth between theoretical 

  parts and practical application of the knowledge in real 

  life. 

  3.  Prior  knowledge  activation:  try  to  encourage  the 

  learners to assimilate their prior knowledge with the 

  course  taught.  For  instance,  have  they  ever  been 

  acquainted with minor fundraising events in the past and 

  how did they use their skills to do so?  Have they ever 

  had an idea for a project and what did they do in order to 

  make that idea come to realization? 

  4.  Teaching steps (1st  part): understand  the  group  of 

  learners (their age, current professional status, career 

  orientation, cultural background, etc.) and their reasons 

  and  needs  for  enrolling  in  this  course;  clearly 

  communicate with the learners and follow-up on their 
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questions and uncertainties about any presented 

learning content; encourage active participation during 

the course of teaching by posing questions and involving 

learners in discussions about topics – get them to utilize 

their creative thinking skills. 

 

5. On-going assessment: assess the relevance of the 

content provided in comparison to the needs of leaners; 

if different teaching techniques work better for the 

group, take out the ones that prove to be less efficient; 

during the course revert to learning objectives and see 

how they feed into the developed material – what could 

be improved, what works best, etc. 

 

6. Teaching steps (2nd part): guide the learners through the 

5-key steps for fundraising activity and discuss different 

approaches of this process all along; guide the learners 

through the concept writing of an idea that is to be 

developed into a project; discuss terminology such as 

mission, donations, searching, loyalty, integrity and 

volunteering with the learns – how do they relate this 

terminology with the presented material in the modules. 

 

7. Final Assessment: based on previous teaching/trainer 

experience, assess the quality of the modules at overall 

level, including learner learning satisfaction; detect any 

deficiencies or details that could be useful in the modules 

but are not presented; evaluate the presentation, 

teaching skills and knowledge transferability at overall 

level. 

 

8. Conclusions: upon review of the final assessment and 

learner satisfaction, assess whether the learning 

approach of the course is satisfactory and what means of 

improvement, should it be necessary, could be 

incorporated. 
 

Further bibliography OECD  (2018), Private  Philanthropy for  Development,  The 

Alternative e-sources 
Development Dimension, OECD Publishing, 

Paris, https://doi.org/10.1787/9789264085190-en.  
  
      

 Association of Fundraising professionals – explore and become a 

 member https://afpglobal.org    
          

 
 
 

https://doi.org/10.1787/9789264085190-en
https://afpglobal.org/
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4. Συμπεράσματα και Προτάσεις 
 
 

Η πολιτιστική διαχείριση μέσα σε ένα πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί μία από τις 

κύριες προτεραιότητες στις πολιτικές της ΕΕ. Ωστόσο, η ενδυνάμωση και η πραγματική 

εμπλοκή διαφόρων ομάδων στη διαχείριση του πολιτισμού είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό 

μη ανεπτυγμένη. Ο κύριος λόγος είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στην κατανόηση των εννοιών του πολιτισμού και της βιωσιμότητας και των 

πιθανών επιπτώσεών τους στην τοπική ανάπτυξη. Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν τον 

κύριο ρόλο της σωστής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε πολιτιστικά θέματα. Σε αυτό το 

πλαίσιο, το CUBES έχει αναπτύξει μια σειρά προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης μιας 

διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας που απευθύνεται σε μέλη τοπικών κοινοτήτων, 

αρχές, ηγετικά στελέχη, προσωπικό, ΜΚΟ και ιδιωτικούς φορείς στον πολιτιστικό τομέα. 
 

To IO4 – Οδηγός Μεθοδολογίας έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους χρήστες και πιο 

συγκεκριμένα τους εκπαιδευτικούς καθώς ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν αυτήν την 

διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα. Η αποτελεσματική χρήση των μαθημάτων CUBES 

συνεπάγεται αυτό που πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί: 
 

• να κατανοήσουν τη δομή ενός προγράμματος κατάρτισης σχετικά με τον πολιτισμό 
και τη βιωσιμότητα, 

 
• να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα CUBES και τα 

μαθήματά της, τα κοινωνικά μέσα CUBES και την εφαρμογή για κινητά σχετικά με 
τις ειδικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των μαθητών τους και στη συνέχεια να 

εφαρμόζουν τη θεωρία στην πράξη,  
• να λάβουν υπόψη τα εφαρμοσμένα εκπαιδευτικά σενάρια που παρέχονται σε αυτόν 

τον «Οδηγό», 
 

• να αναπτύξουν τη δική τους εκπαιδευτική στρατηγική, να διευρύνουν τη διδακτική 
τους προσέγγιση και να υιοθετήσουν πιο διαδραστικές μεθόδους. 

 

Για τον σκοπό αυτό, ο παρών «Οδηγός» προτείνει τέσσερα υποδειγματικά εκπαιδευτικά 

σενάρια, βασισμένα σε μεθοδολογίες διαφοροποίησης και προσεγγίσεις εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Μια τέτοια προετοιμασία θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν 

στο έπακρο τα μαθήματα CUBES. Μόλις κατανοηθούν πλήρως τα κύρια θέματα της 

πολιτιστικής διαχείρισης και της βιώσιμης ανάπτυξης, οι εκπαιδευτικοί θα δημιουργήσουν 

τις δικές τους παραλλαγές συμβάλλοντας στον αρχικό σκοπό του έργου CUBES: να 

ενδυναμώσουν τις τοπικές κοινότητες σε σημαντικές πολιτιστικές πτυχές. 

 

Οι ακόλουθες συστάσεις στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι το πρόγραμμα σπουδών και οι 
πόροι του CUBES είναι συναφείς και χρήσιμοι για τις διάφορες ομάδες-στόχος: 

 

• προτού αναλυθούν σε βάθος οι έννοιες «βιώσιμη ανάπτυξη» και «πολιτισμός», 
πρέπει να αποσαφηνιστούν οι ορισμοί και το νόημά τους, 

• τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι 

καμία ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι βιώσιμη χωρίς να συμπεριληφθεί ο 
πολιτισμός∙ ο πολιτισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τοπικής ανάπτυξης, 

• η πολιτιστική διαχείριση και διοίκηση περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την 

επεξεργασία, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των λειτουργιών διαχείρισης σε 

διεθνές και διαπολιτισμικό πλαίσιο. Επομένως, αυτό το αναδυόμενο πεδίο απαιτεί 

μια ολιστική προσέγγιση μέσω κατάλληλων και πολύπλευρων εκπαιδευτικών 
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εργαλείων και πρακτικών, όπως αυτά που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 

έργου CUBES, που λαμβάνουν υπ’ όψιν όλες τις πτυχές, 

• πρακτικές δεξιότητες, όπως διαχείριση χρόνου και οργανωτικές δεξιότητες, θα 
πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της κατάρτισης. Οι κοινωνικές και προσωπικές 
ικανότητες, όπως η υπομονή, η επικοινωνία, τα κίνητρα και οι βασικές ψηφιακές 
δεξιότητες, δεν υποτιμώνται. Επίσης, παραδοσιακές μορφές πολυμέσων (π.χ. 
έντυπο υλικό, εγχειρίδια, οδηγίες) πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια 
της εκπαίδευσης σε συνδυασμό με νέα, σύγχρονα εργαλεία (π.χ. ψηφιακά 
εργαλεία, ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης) 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ατόμου και το επίπεδο των ψηφιακών 
δεξιοτήτων, 

 

• η αξιολόγηση είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Καθώς οι έννοιες της κουλτούρας και 
της βιωσιμότητας έχουν μεγάλη πολυπλοκότητα, οι εκπαιδευτικοί, πριν μεταβούν 
σε άλλη ενότητα, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές έχουν κατανοήσει 
όλες τις ληφθείσες πληροφορίες. 

. 
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