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Harbor Heritage Story Telling

Προτεραιότητα του έργου HSST είναι η ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτιστικών
δεξιοτήτων των επαγγελματιών και των εθελοντών οι οποίοι συμβάλλουν στη
λιμενική δραστηριότητα.
Σκοπός του είναι να αναπτυχθεί μια τουριστική και κοινωνική προσέγγιση, με
απώτερο στόχο την ενίσχυση της λιμενικής κληρονομιάς.
Το έργο παράλληλα στοχεύει, μέσα από μια σειρά μεθοδολογικών εργαλείων, να
ενισχύσει τις κοινωνικές τους δεξιότητες και τις γνώσεις σχετικά με την πολιτιστική
κληρονομιά και να οδηγήσει στην ανάπτυξη και διαχείριση πολυθεματικών, νέων
διαδρομών, προσφέροντας στις πόλεις αυτές έναν πιο ελκυστικό χαρακτήρα.

Επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του έργου!
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Ανακαλύψτε το ευρωπαϊκό έργο

www.harbor-heritage.eu
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Τα συμμετοχικά εργαστήρια HHST
Τα

εργαστήρια

αποτελούν

εργαλεία

που

αναπτύχθηκαν και προωθούνται από το έργο με
στόχο την συμμετοχή των κοινοτήτων στον
εντοπισμό

και

τη

βελτίωση

της

κρυφής

κληρονομιάς του λιμανιού! Από το χειμώνα του
2020, έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχες δράσεις στις
πόλεις των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο.
Η πανδημία του COVID δεν επέτρεπε πάντα στους
εταίρους να οργανώσουν πρόσωπο με πρόσωπο
συναντήσεις και συζητήσεις, αλλά τα εργαστήρια
βρήκαν τον τρόπο να ανοίξει η συζήτηση, να
συλλεχθούν νέες πληροφορίες σχετικά με την
πολιτιστική κληρονομιά των λιμανιών και να
οργανωθούν νέες περιηγήσεις στις πόλεις αυτές!
H μεθοδολογία σύντομα θα μεταφερθεί στον Oδηγό ΗHST που θα είναι
διαθέσιμος σε 6 γλώσσες!
Ημέρες Κληρονομιάς και Τουρισμού για τη Νεολαία

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της
παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών,
και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Το «Ημέρες Κληρονομιάς και Τουρισμού για τη Νεολαία
2021, που διοργανώθηκε από την Prokultura στην Κροατία,
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Νοέμβριο.
Η επιτροπή πολιτισμικού τουρισμού παρουσίασε έργα Κροατών
μαθητών δημοτικού και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
αναπτύσσουν θέματα από τη γαστρονομική κληρονομιά της
πατρίδας τους.
Η εκδήλωση, με περισσότερους από 300 συμμετέχοντες,
περιελάμβανε συνέδριο εμπειρογνωμόνων για την αγωγή του
πολίτη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και
τη σελίδα μας στο FCBK
• http://www.harbor-heritage.eu
• https://www.facebook.com/HarborHeritageStoryTelling

