Mu.SA: Συμμαχίες δεξιοτήτων στον τομέα των Μουσείων
Το Ελληνικό Τμήμα του ICOM συμμετέχει στο έργο με τίτλο “Mu.SA: Συμμαχίες δεξιοτήτων στον τομέα
των Μουσείων” (2016-2019), το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη του Προγράμματος
Erasmus+/Sector Skills Alliances της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με συντονισμό από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο,12 ακαδημαϊκοί, πολιτιστικοί και
επιχειρηματικοί φορείς από το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία συνεργάζονται με
έναν κοινό στόχο: να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα πρωτότυπο
πρόγραμμα επιμόρφωσης για τους επαγγελματίες των μουσείων, βασισμένο στις ανάγκες τους για νέες
γνώσεις και δεξιότητες. Πρώτο βήμα για την επίτευξη αυτού του στόχου ήταν να καταγραφούν οι
ανάγκες τόσο για ψηφιακές όσο και για τις λεγόμενες “εγκάρσιες” δεξιότητες (transversal skills). Οι
τελευταίες αφορούν δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες σε οποιοδήποτε επαγγελματικό
περιβάλλον και θέση εργασίας. Τέτοιες είναι, μεταξύ άλλων, οι δεξιότητες της επικοινωνίας και της
ομαδικής εργασίας, της διαχείρισης χρόνου και αλλαγών, της επίλυσης προβλημάτων, της
δημιουργικής σκέψης, του προγραμματισμού, της καινοτομίας κ.ο.κ.
Μέσα από συνεντεύξεις και εστιασμένες ομαδικές συζητήσεις (focus group) στις οποίες συμμετείχαν
επαγγελματίες των μουσείων από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία εντοπίστηκαν οι ανάγκες
για ψηφιακές και άλλες δεξιότητες καθώς και για τα κατάλληλα εργαλεία επιμόρφωσης. Επιπλέον
αναδείχθηκαν τέσσερις επαγγελματικοί ρόλοι που μπορούν να θεωρηθούν χρήσιμοι στα σημερινά
μουσεία. Πρόκειται για τον Υπεύθυνο Ψηφιακής Στρατηγικής (Digital Strategy Manager), τον Επιμελητή
Ψηφιακών Συλλογών (Digital Collections Curator), τον Υπεύθυνο Ανάπτυξης Διαδραστικής Ψηφιακής
Εμπειρίας (Digital Interactive Experience Developer) και τον Υπεύθυνο Διαδικτυακής Κοινότητας (Online
Community Manager).
Με βάση αυτά τα δεδομένα το έργο Mu.SA. προχωράει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος
επιμόρφωσης, ειδικά σχεδιασμένου για τις ανάγκες των μουσείων που καλούνται να ανταποκριθούν
στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης, σε πρώτη φάση, περιλαμβάνει
MOOC ( Massive Online Open Courses) διάρκειας 8 εβδομάδων, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν
τον Σεπτέμβριο του 2018. Θα παρέχουν στους ανθρώπους των μουσείων και σε όσους ενδιαφέρονται
να εργαστούν σε ένα μουσείο, δωρεάν μαθήματα επιμόρφωσης σε ψηφιακές και εγκάρσιες δεξιότητες.
Σε δεύτερη φάση, το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα εμπλουτιστεί με σεμινάρια και πρακτική άσκηση σε
χώρους εργασίας.
Τα αποτελέσματα της έρευνας του έργου Mu.SA είναι δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.project-musa.eu/results/publications/
Πρόκειται για τις εξής αναφορές:
1. The Museum Professionals in the Digital Era. Agents of change and innovation (σύντομη και πλήρης
εκδοχή).
2.

Emerging Job Profiles for museum professionals.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις τρέχουσες και μελλοντικές δράσεις του έργου επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα: http://www.project-musa.eu/

