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Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί την Τρίτη 17 
Μαΐου 2022 και ώρα 15.30 με 17.15 σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Ο Πολιτισμός 
σε κρίση: προκλήσεις & καλές πρακτικές», στην οποία θα συζητηθούν οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού και θα παρουσιαστούν 
εργαλεία και πρωτοβουλίες για τη στήριξή τους.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GRACE για την υποστήριξη 
των επαγγελματιών στον χώρο των τεχνών και του πολιτισμού, το οποίο υλοποιεί στην 
Ελλάδα το ΚΜΟΠ, καθώς και η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί 
για να προφέρει μαθήματα ενδυνάμωσης των ψηφιακών τους δεξιοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της εποχής.

Στην εκδήλωση θα συζητηθούν θέματα όπως:

• Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες των τεχνών και του πολιτισμού 
λόγω της πανδημίας

•  Διερεύνηση λύσεων, μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των ψηφιακών 
εργαλείων

• Εκπαιδευτικά εργαλεία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δημιουργικού και 
πολιτιστικού κλάδου 

• Καλές πρακτικές αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων στις τέχνες και τον πολιτισμό

https://www.kmop.gr/
https://www.grace-initiative.eu/?page_id=12&lang=en
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcudumqrzwrE9xRPqpyvWgCqD7T2b0Aq5OX?_x_zm_rtaid=rpC6ogUBTS-BLJrL54uzgw.1650363763003.1b580fe8e1f66ad669f9cbaca9be738a&_x_zm_rhtaid=998
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

15:30 – 15:40

 
Προσέλευση και καλωσόρισμα
Ειρηάννα Δραγώνα, Διαχειρίστρια έργου GRACE

15:40 – 15:50

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φορείς του 
πολιτισμού λόγω της πανδημίας 
Κατερίνα Ρογκάκου & Μαρία Χρίστινα Ευστρατίου, 
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

15:50 – 16:00

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες 
λόγω της πανδημίας
Εύα Μελά, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος

16:00 – 16:15 
Πανδημία & Πολιτισμός: Το θετικό παράδειγμα της 
Clio Muse Tours
Ανδρέας Φατούρος, Συνιδρυτής Clio Muse Tours

16:15 – 16:25
Αξιοποιώντας την επαυξημένη πραγματικότητα 
στα μουσεία
Αριάδνη Ματράκα, Διαχειρίστρια έργου MuseumAR

16:25 – 16:40
Artit: Ενδυνάμωση του καλλιτεχνικού χώρου με τη 
βοήθεια ψηφιακών εργαλείων
Μελίνα Μητσοτάκη, Συντονίστρια Artit

16:40 – 17:00
Τέχνη και Επιχειρηματικότητα: Συνδέοντας τις 
έννοιες στην μεταπανδημική εποχή
Σαββούλα Οικονόμου, Διαχειρίστρια του  
έργου HeART

17:00 – 17:15 Ερωτήσεις-Συζήτηση
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Λίγα λόγια για το έργο GRACE

Το GRACE – “Strengthening the digital competences of cultural and creative microenterprises 
to set in motion their creativity and innovation in the digital era ” είναι μια ευρωπαϊκή 
δράση, χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Erasmus+ Στρατηγικές Συμπράξεις στην 
Εκπαίδευση Ενηλίκων της Ε.Ε., που έχει ως στόχο να συμβάλει στην υποστήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών στους κλάδους των τεχνών και του 
πολιτισμού, ώστε να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία στην 
επαγγελματική τους δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, έχει σχεδιαστεί μια διαδικτυακή 
εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό που αφορά 
στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών στους 
συγκεκριμένους κλάδους. Με αυτό τον τρόπο υποστηρίζονται οι επαγγελματίες ώστε 
να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην 
ψηφιακή εποχή, καθώς και στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επίσης, 
αναπτύσσεται ένας οδηγός με συμβουλές και κατευθυντήριες οδηγίες που απευθύνεται 
σε εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό 
υλικό της πλατφόρμας. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 

τηλέφωνο 2103637547 ή στο email:  grace-project@kmop.org 
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Επιπρόσθετες πληροφορίες:

Η εκδήλωση καταγράφεται και ορισμένες εικόνες και μέρη μπορούν να διατηρηθούν στο Διαδίκτυο, εφόσον 

θεωρείται ότι εξυπηρετούν τον γενικό σκοπό της εκδήλωσης και το ευρύ κοινό. Με την εγγραφή και την είσοδο 

στην εκδήλωση, ο/η συμμετέχων/ουσα συμφωνεί με τα ακόλουθα:

- προσωπικές πληροφορίες των συμμετεχόντων/ουσών μπορούν να ακούγονται, να διαβάζονται, να συλλέγονται ή 

να χρησιμοποιούνται από την ομάδα του έργου και άλλους συμμετέχοντες-ουσες στο σεμινάριο.

- οποιαδήποτε επικοινωνία ή πληροφορίες που μεταδίδονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όπως φωνητικά, 

άμεσα μηνύματα που εμφανίζουν ονόματα αυτών που παρεμβαίνουν, παρουσιάσεις, είναι διαθέσιμα στο κοινό της 

εκδήλωσης και καταγράφονται επίσης για περαιτέρω προώθηση και ενημέρωση του έργου.

- Η ομάδα του έργου μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το διαδικτυακό 

θέμα της εκδήλωσης και την καταγραφή τους.

-Οι συμμετέχοντες-ουσες στην εκδήλωση έργου οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αποκαλύπτουν 

οποιαδήποτε προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα, καθώς αυτές οι πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν και να 

χρησιμοποιηθούν από άλλους συμμετέχοντες-ουσες.
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