
ΠΡΟΣΚΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Διακρατικό Εκπαιδευτικό και Δημιουργικό 
Εργαστήρι για εμψυχωτές νέων και εργαζόμενους 
στον τομέα της κληρονομίας
'SUPPORT YOUTH ACTIVE CITIZENSHIP 
THROUGH RURAL HERITAGE'
3-8 Σεπτεμβρίου 2016, Αίγινα
• Εργάζεστε με και για νέους 15-30 ετών;
• Είστε ξεναγός και θέλετε να προσελκύσετε τους νέους σε ζητήματα τοπικής 
κληρονομιάς;
• Θέλετε να μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους 25 επαγγελματίες στους 
τομείς των Νέων και της Κληρονομιάς, από την Ελλάδα, την Βουλγαρία, τη 
Γαλλία, την Ιταλία και την Κροατία, να διερευνήσετε νέες ιδέες και να 
συνεισφέρετε στο σχεδιασμό καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού; 

Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος διοργανώνει, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκου Προγράμματος YCARHe, 
ένα διακρατικό εργαστήρι με σκοπό να προάγει τις 

γνώσεις σας σχετικά με την ερμηνεία της κληρονομιάς 
και με την ενίσχυση και υποστήριξη των νέων για την 

ανάπτυξη σχεδίων δράσης για τον τόπο τους.

• Ποιους αφορά; Εμψυχωτές νέων και εργαζόμενους στην ερμηνεία της 
περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς από την Βουλγαρία, την 
Κροατία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα, που εργάζονται με νέους της 
περιφέρειας και θέλουν να μοιραστούν εμπειρίες και να αποκτήσουν 
επιπλέον εργαλεία για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω 
της τοπικής κληρονομιάς.

• Πού; Στην Αίγινα (κλείσιμο του εργαστήριου στην Αθήνα)
• Πότε;  Από τις 3 έως της 8 Σεπτεμβρίου 2016 (άφιξη στις 2 και αναχώρηση 

στις  9 Σεπτεμβρίου)
• Γλώσσα εργασίας; Αγγλικά 



ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!
Το πρόγραμμα YCARHe καλύπτει 
τα παρακάτω έξοδα:
• διαμονή και διατροφή από τις 
2/9 το βράδυ μέχρι τις 9/9 το πρωί 
(σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια)
• 6 ημέρες εκπαίδευσης και το 
σχετικό υλικό

Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος
Πολυνείκους 2, GR-174 55  Άλιμος,  T. +30 213 024 3159
info@medcenv.org • www.medcenv.org

Εκπαιδευτές
Η διεθνής εκπαιδευτική ομάδα του 
YCARHe αποτελείται από ειδικούς 
στην Ερμηνεία της Κληρονομιάς, 
στα Μέσα Επικοινωνίας  και στην 
Ενίσχυση των Νέων

Αριθμός συμμετεχόντων 26 
άτομα

 Κριτήρια επιλογής:
• Εργάζεστε ή θέλετε να εργαστείτε 
με νέους (15-30 ετών) ή για την 
ερμηνεία της κληρονομιάς σε 
σχέση με τους νέους 

• Έχετε πολύ καλή γνώση 
Αγγλικών ή Γαλλικών

• Είστε διαθέσιμοι για όλη τη 
διάρκεια του εργαστηρίου (άφιξη 
2/9, αναχώρηση 9/9).

• Έχετε καλές επικοινωνιακές 
δεξιότητες και προσωπικά 
κίνητρα ώστε να συμμετέχετε 
ενεργά.

Το YCARHe είναι ένα ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα, που εντάσσεται στο ERASMUS+ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στοχεύει στο 

να ενισχύσει τους νέους από αγροτικές 

περιοχές ως πολίτες, για την προσωπική τους 

ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα με βάση 

την τοπική κληρονομιά. Συμμετέχουν 6 

οργανώσεις για τους νέους και τον πολιτισμό 

από 5 χώρες: Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, 

Ιταλία, Κροατία.

Πληροφορίες και Εγγραφές: 

• Στείλτε το βιογραφικό σας με μια 
συνοδευτική επιστολή κινήτρων, μέχρι 
τις 10 Ιουλίου 2016.
• Επικοινωνία: Ελισσάβετ Τζοβάνη στο 
etzovani@medcenv.org




