Εργαστήρια
«ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ»
«Η ερμηνεία στην ξενάγηση
ξενάγηση-μία
μία νέα ματιά στον τόπο μας»
Σύρος, 17-19
19 Νοεμβρίου 2017, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αίθουσα Β.1.2
(πάνω από το Αμφιθέατρο), 09:00-17:00
«Ανακαλύπτοντας ξανά τον τόπο μας»
Σύρος, 25-26
26 Νοεμβρίου 2017, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αίθουσα Β.1.2
(πάνω από το Αμφιθέατρο), 09:00
09:00-17:00

Εκδήλωση Εν
Ενδιαφέροντος
διαφέροντος Συμμετοχής
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος
"ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE",
", διοργανώνει εργαστήρια στην Ξενάγηση Ερμηνείας. Ως
παράδειγμα θα χρησιμοποιηθεί η θαλάσσια προστατευόμενη
στατευόμενη περιοχή της Γυάρου.
Γυάρου
Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE φιλοδοξεί να δημιουργήσει μία θαλάσσια
προστατευόμενη περιοχή στη Γυάρο με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Τα εργαστήρια είναι φτιαγμένα για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν (ή
ασχολούνται ήδη) με την προβολή του πολιτιστικού ή/και φυσικού περιβάλλοντος.
Οι δραστηριότητες των εργαστηρίων είναι δομημένες
ένες έτσι ώστε όλοι να μοιραστούν
τις εμπειρίες τουςς οι οποίες και θα αποτελέσουν τη μαγιά για να επεκτείνου
επεκτείνουν τις
γνώσεις τους πάνω στην ερμηνεία.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
Στεργιώτη Βάλια
Βάλια, ειδική στην Ερμηνεία Φύσης και
Πολιτισμού
Πολιτισμού,, με μακρόχρονη εμπειρία στη βιωματική
εκπαίδευση ενηλίκων και στο σχεδιασμό μέσων ερμηνείας.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ
Τα εργαστήρια απευθύνονται σε ξεναγούς φυσικών
περιοχών, μουσείων, οδηγούς βουνού ή τουριστικούς
συνοδούς, σε όσους ασχολούνται με τη φυσική ή την
πολιτιστική κληρονομιά
κληρονομιά.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την «Αίτηση συμμετοχής» που
βρίσκεται στην ιστοσελίδα e-cyclades.gr και να τη στείλουν ηλεκτρονικά μέσω e-mail
στη διεύθυνση: info@e-cyclades.gr, μέχρι την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας παραλαβής των
αιτήσεων συμμετοχής. Στα εργαστήρια θα συμμετάσχουν έως 20 άτομα, τα οποία και
θα λάβουν σχετικό e-mail για την επιλογή τους καθώς και ενημερωτικό υλικό.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι δωρεάν.
 Ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωτικό να
συμμετάσχει στο σύνολο των εργαστηρίων.
 Πληροφορίες στo τηλέφωνο: 2281088834 εσωτ: 4

To πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE "Ολοκληρωμένη προστασία της Μεσογειακής Φώκιας στις Βόρειες Κυκλάδες»
υλοποιείται από το WWF Ελλάς μαζί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αιγαίου, την Αναπτυξιακή Εταιρία Κυκλάδων A.E., το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τη ΜΟm/Εταιρία
για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας και το ιταλικό ινστιτούτο Tethys. Για περισσότερα:
www.cycladeslife.gr.
Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE υποστηρίζεται και συγχρηματοδοτείται από τη χρηματοδοτική γραμμή LIFE
Nature της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το Ίδρυμα του Πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό
(http://www.fpa2.com/home.html)

