
 
Περιγραφές εργαστηρίων 
Γλώσσα εργασίας η Αγγλική – απαραίτητη η προεγγραφή  

1. Ανοίγοντας τις Πόρτες 
Jess και Matt Turtle, Συνιδρυτές, Μουσείο Αστέγων (Βρετανία) 
Αυτό το εργαστήριο θα προσφέρει πρακτική γνώση σχετικά µε το πώς µπορεί κανείς να προσεγγίσει 
ανθρώπους που δεν είχαν ποτέ σκεφτεί πριν να επισκεφθούν ένα µουσείο. Με βάση το έργο τόσο του 
Μουσείου Αστέγων όσο και της Βρετανικής Ένωσης Μουσείων, θα διερευνήσουµε τι είναι αυτό που 
απαιτείται για επιτυχηµένες πρακτικές κοινωνικής ενσωµάτωσης. Θα αντλήσουµε έµπνευση από 
προγράµµατα όπως το Transformers και θα εξετάσουµε τα εργαλεία επιµέλειας του Μουσείου Αστέγων 
και την εκπαιδευτική πρακτική χρήσης αντικειµένων µε σκοπό τη µάθηση. Οι συµµετέχοντες θα 
αποχωρήσουν από το εργαστήριο µε τις απαραίτητες γνώσεις και τη διάθεση να συνδεθούν µε νέες 
κοινότητες και να ανοίξουν τις συλλογές τους µε έναν ουσιαστικό τρόπο, έχοντας κατανοήσει το πώς τα 
µουσεία µπορούν πραγµατικά να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. 

2. Δηµιουργώντας έναν Χώρο όπου Όλες οι Φωνές Ακούγονται 
Sarah Plumb, Ερευνητική Συνεργάτης, Ερευνητικό Κέντρο Μουσείων και Γκαλερί, 
Πανεπιστήµιο του Λέστερ (Βρετανία) 
Σε αυτό το συµµετοχικό και πρακτικό εργαστήριο, η Sarah Plumb θα παρουσιάσει µια νέα και 
δηµιουργική προσέγγιση στην αποτύπωση και καταγραφή των απόψεων και αντιδράσεων του κοινού των 
µουσείων και των γκαλερί. Χρησιµοποιώντας ασκήσεις οπτικής χαρτογράφησης και την αναλογία του 
«ταξιδιού», αυτή η ερευνητική µέθοδος και το εργαλείο αξιολόγησης δηµιουργούν έναν χώρο όπου όλες 
οι απόψεις είναι αποδεκτές και όλες οι φωνές µπορούν να ακουστούν και να εισακουστούν. Οι 
συµµετέχοντες θα κληθούν να δοκιµάσουν την προσέγγιση αυτή και να σκεφτούν πώς θα µπορούσε να 
προσαρµοστεί και να εφαρµοστεί στον δικό τους οργανισµό. 

3. Επόµενα βήµατα: Ένας Πρακτικός Οδηγός Προσβασιµότητας για τα Μουσεία  
Georgia Krantz, Ανεξάρτητη Εκπαιδεύτρια και Σύµβουλος Προσβασιµότητας (ΗΠΑ)  
Το εργαστήριο αυτό θα συνεχίσει την συζήτηση που θα ανοίξει µε την πρωινή παρουσίαση της Georgia 
Krantz στο πλαίσιο του συνεδρίου. Στόχος του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους συµµετέχοντες να 
εντοπίσουν τις εφικτές δράσεις και τα πρακτικά βήµατα που µπορούν να κάνουν στον δικό τους 
οργανισµό ώστε να γίνει προσβάσιµος. Το εργαστήριο θα εστιάσει στην ανταλλαγή απόψεων και τη 
συζήτηση, και θα περιλαµβάνει µια άσκηση στρατηγικού σχεδιασµού για ανάληψη δράσης.   

4. Προβλέποντας το Μέλλον των Συµµετοχικών Μουσείων 
Δρ. Nicole Ivy, Διευθύντρια Κοινωνικής Ενσωµάτωσης, Αµερικανική Ένωση 
Μουσείων (ΗΠΑ) 
Σε αυτή τη διαδραστική άσκηση οραµατισµού, οι συµµετέχοντες θα φανταστούν πώς οι άνθρωποι στο 
έτος 2040 θα µπορούσαν να βιώσουν την τέχνη, τον πολιτισµό και την κληρονοµιά και να ασχοληθούν µε 
το πώς µπορεί να µοιάζουν τα µουσεία χωρίς αποκλεισµούς τότε. Θα εντοπίσουµε τις τάσεις και τα 
γεγονότα που διαµορφώνουν τα κοινωνικά και πολιτισµικά τοπία µας και θα διερευνήσουµε τον τρόπο µε 
τον οποίο αυτές οι τάσεις διαµορφώνουν το µέλλον των µουσείων. Η συλλογική µας εργασία θα είναι να 
δηµιουργήσουµε σενάρια για το πώς τα µελλοντικά στελέχη και οι επισκέπτες θα µπορούσαν να βιώσουν 
τη δικαιοσύνη στα µουσεία στο µέλλον και να προσδιορίσουν τα βήµατα που µπορούµε να κάνουµε στο 
παρόν για να µας βοηθήσουν να διαµορφώσουµε το µέλλον των µουσείων που προσδοκούµε.


