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Πρόσκληση στο Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα του NICHE 

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σας προσκαλεί να δηλώσετε 

συμμετοχή στο Εθνικό πιλοτικό πρόγραμμα που διοργανώνει με τίτλο “Εκπαίδευση για την ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά”. 

 

Η ομάδα DAISSy - ΕΑΠ συμμετέχει ως εταίρος στις δράσεις του έργου Nurturing Intangible Cultural 

Heritage for Entrepreneurship – NICHE [2020-1-IS01-KA202-065809], που χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο NICHE, διάρκειας 24 μηνών, στοχεύει στην 

προώθηση της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας στον τομέα της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

(Intangible Cultural Heritage), δηλαδή όλων των πρακτικών, μορφών έκφρασης, γνώσεων ή 

δεξιοτήτων που συναποτελούν την πολιτιστική παράδοση ενός τόπου.  

 

Εννέα (9) εταίροι από 7 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Ισλανδία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, 

Ισπανία και Σουηδία) δημιούργησαν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για να βοηθήσουν τους 

επαγγελματίες, φοιτητές και εκπαιδευτές στον τομέα της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, να 

αποκτήσουν ανταγωνιστικές επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες. 

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης αποτελείται από 10 αρθρωτές θεματικές ενότητες και περιλαμβάνει 

ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που συνοδεύεται από πηγές, παρουσιάσεις και πόρους (όπως 

λειτουργικά παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων, καλές πρακτικές, κατευθυντήριες γραμμές και 

ταξινόμηση) για την επιχειρηματικότητα και την κοινωνικοοικονομική ενδυνάμωση στο θέμα της 

άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόγραμμα Ενοτήτων στα Ελληνικά [Υλικό και Μελέτες Περίπτωσης 

στην Αυλη Πολτιστική Κληρονομιά]: https://www.nicheproject.eu/trainings_gr.php?lang=GR  

 

Το υλικό είναι μεταφρασμένο και διατίθεται στα Ελληνικά. Το πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 

τεσσάρων εβδομάδων είναι δωρεάν, ανοικτό προς όλους και θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό 

διάστημα από 2 έως 29 Μαΐου 2022, μέσα από την πλατφόρμα του NICHE: 

http://www.nicheproject.eu/. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει αυτορρυθμιζόμενη μάθηση 

και online συναντήσεις με τον εκπαιδευτή!  

 

Θα απονεμηθούν Βεβαιώσεις συμμετοχής! 

 

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας τη διαδικτυακή Φόρμα, έως και 29 Απριλίου 2022.  

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο email: info@daissy.eap.gr (για το "NICHE"). 

 

Περισσότερες πληροφορίες:  

Ιστοσελίδα: https://www.nicheproject.eu/ - http://daissy.eap.gr 

Facebook: @Niche project - @DAISSyResearchGroup 

Linkedin: linkedin.com/in/daissyresearchgroup 

Twitter: @daissy_research 

Email: info@daissy.eap.gr  
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