ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΗ ΛΕΤΚΑΡΙΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΗΜΑΣΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Σο Πρόγραμμα
Σην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηεο Κππξηαθήο Εζληθήο Επηηξνπήο UNESCO γηα πξνβνιή θαη
δηαθύιαμε ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (ΑΠΚ) ηεο Κύπξνπ, ην παξόλ πξόγξακκα
απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο ησλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ, πξνζθέξνληάο ηνπο ηελ επθαηξία
επηηόπηαο παξακνλήο θαη ζπλεξγαζίαο κε θαηαμησκέλεο θεληήηξηεο ησλ Λεπθάξσλ.
Με θεληξηθή ηδέα ηελ πξνζηαζία, πξνβνιή, δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ ηεο ηέρλεο ηνπ
Λεπθαξίηηθνπ θεληήκαηνο κέζσ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, θύξηνο
ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε από θνηλνύ δεκηνπξγία πξνηάζεσλ αμηνπνίεζεο (ζρέδηα
καζήκαηνο θαη νδεγνί θαηαζθεπώλ) ηνπ Λεπθαξίηηθνπ θεληήκαηνο ζην κάζεκα ησλ εηθαζηηθώλ
ηερλώλ, θαη ε δεκηνπξγία θαη δσξεάλ δηάζεζε ελόο ειεθηξνληθνύ βηβιηαξίνπ, κε ηδέεο θαη
εθαξκνγέο, πνπ ζα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί από ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα.
Η θηινμελία, δηακνλή θαη δηαηξνθή ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θεληήηξηεοεθπαηδεύηξηεο θαη κε επηρνξήγεζε ηεο Κππξηαθήο Εζληθήο Επηηξνπήο UNESCO.
Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ:
4 Απγνύζηνπ 2014 ζην email: unesco@culture.moec.gov.cy
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, εξσηήζεηο θαη δηεπθξηλήζεηο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηε
Λεηηνπξγό
ηεο
Επηηξνπήο,
Αληηγόλε
Πνιπλείθε
(ηει.:
22809809,
email:
apolyniki@culture.moec.gov.cy).
2. ηότοι Προγράμμαηος
2.1. Να επηκνξθώζεη θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη εθπαηδεπηηθνύο ησλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ
ζρεηηθά κε ηελ ΑΠΚ θαη ην Λεπθαξίηηθν θέληεκα.
2.2. Να παξέρεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπλ ηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο
θαηαζθεπήο Λεπθαξίηηθνπ θεληήκαηνο, κε ζηόρν ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζή ηνπ ζην κάζεκα
ησλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ.
2.3. Να ελζαξξύλεη θαη λα πξνσζήζεη ηελ νινήκεξε θαη θαζεκεξηλή επαθή θαη
αιιειεπίδξαζε εηθαζηηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ κε αλαγλσξηζκέλεο γηα ηελ αμία ηνπο
θεληήηξηεο ησλ Λεπθάξσλ, πιεζηάδνληαο έηζη «παξαδνζηαθά» κνληέια άηππεο θαη
πξνθνξηθήο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, όπνπ θνηλσληθή επαθή θαη κεηαβίβαζε γλώζεο
ζπκπιέθνληαη νξγαληθά.
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2.4. Να ελζαξξύλεη ηελ αληαιιαγή απόςεσλ θαη πξαθηηθώλ γύξσ από ηελ πξνζηαζία,
πξνβνιή, δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ηεο ΑΠΚ ηεο Κύπξνπ θαη ηνπ Λεπθαξίηηθνπ
θεληήκαηνο.
2.5. Να επηζεκάλεη ηνλ ξόιν ησλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ γηα ηελ αλάδεημε θαη αληηκεηώπηζε
θνηλσληθώλ δεηεκάησλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο θαη ε βηώζηκε αλάπηπμε.
2.6. Να δεκηνπξγήζεη ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο λέεο πξνηάζεηο γηα
κεηαβίβαζε γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηερληθώλ, ζπλδεδεκέλσλ κε αγαζά ΑΠΚ.
2.7. Να δηεξεπλήζεη λένπο ηξόπνπο αλάγλσζεο, εξκελείαο, πξνζηαζίαο θαη κεηαβίβαζεο
αγαζώλ ΑΠΚ.
2.8. Να δώζεη ηελ επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα γλσξίζνπλ εκπεηξηθά ην θνηλσληθόηζηνξηθό πιαίζην, κέζα ζην νπνίν ην Λεπθαξίηηθν θέληεκα άλζηζε θαη ζπλερίδεη λα
ππάξρεη.
2.9. Να δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, κέζσ ηεο επηηόπηαο θαη νινήκεξεο
παξακνλήο ηνπο, λα ζπιιέμνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο θαη πιηθό πνπ ζα εληζρύζνπλ ηε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, δεκηνπξγώληαο παξάιιεια θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε
δηαηύπσζε λέσλ πξνηάζεσλ γηα ηελ αλάδεημε θαη δηδαζθαιία ηνπ Λεπθαξίηηθνπ
θεληήκαηνο ζην κάζεκα ησλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ.
2.10. Να επεθηείλεη ηνλ αληίθηππν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα ελεξγνπνηήζεη κεγαιύηεξν
θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο γηα ηε δηαηήξεζε θαη κεηαβίβαζε ηνπ Λεπθαξίηηθνπ
θεληήκαηνο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαη δσξεάλ δηάζεζεο ειεθηξνληθνύ βηβιηαξίνπ κε
ηδέεο θαη εθαξκνγέο ηνπ Λεπθαξίηηθνπ θεληήκαηνο ζην κάζεκα ησλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ.
2.11. Να δεκηνπξγήζεη θαηάιιειεο ζπλζήθεο, νη νπνίεο ζα ελζαξξύλνπλ θαη ζα
πξνσζνύλ ηελ ελεξγό θαη ζπζηεκαηηθή ζπκκεηνρή αλαγλσξηζκέλσλ θνξέσλ ηνπ
Λεπθαξίηηθνπ θεληήκαηνο ζε δξάζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ πξνζηαζία θαη κεηαβίβαζή
ηνπ.
2.12. Να παξέρεη θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα ζε αλαγλσξηζκέλεο γηα ηελ αμία ηνπο
θεληήηξηεο γηα κεηαβίβαζε κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο.
2.13. Να πξνβάιεη ηελ θνηλόηεηα θηινμελίαο, κέζα ζηελ νπνία ζπλερίδεη λα ππάξρεη ην
ππό κειέηε ζηνηρείν ΑΠΚ, εθθξάδνληαο ηελ ηαπηόηεηά ηεο, θαη λα ηελ εκπιέμεη ζε
δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε δηαθύιαμε θαη κεηαβίβαζε ηνπ Λεπθαξίηηθνπ
θεληήκαηνο.
2.14. Να δεκηνπξγήζεη επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε δηαρξνληθώλ δεζκώλ θαη
ζπλεξγαζηώλ κεηαμύ καζεηεπνκέλσλ, θεληεηξηώλ θαη θνηλόηεηαο θηινμελίαο,
ζπκβάιινληαο έηζη ζηε βησζηκόηεηα ηνπ ππό κειέηε ζηνηρείνπ ΑΠΚ.
2.15. Να πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε θαη ζέζπηζε θαηλνηόκσλ, βηώζηκσλ θαη ππεύζπλσλ
κεζόδσλ θαη πεξηβάιινλησλ πξνζηαζίαο, κειέηεο θαη κεηαβίβαζεο ηεο ΑΠΚ ηεο
Κύπξνπ.

2

2.16. Να δεκηνπξγήζεη επλντθέο ζπλζήθεο γηα αλαλέσζε ησλ ζύγρξνλσλ πνιηηηζηηθώλ
εθθξάζεσλ θαη εκπινπηηζκό ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο ηεο ζύγρξνλεο Κππξηαθήο
δεκηνπξγηθόηεηαο.
3. Επιλογή και Τποτρεώζεις Εκπαιδεσομένων
3.1. Επηινγή
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα έρνπλ εθπαηδεπηηθνί εηθαζηηθώλ ηερλώλ κε ηνπιάρηζηνλ
δηεηή δηδαθηηθή εκπεηξία. Η πξόζθιεζε θαη ε επηινγή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζα γίλεη από ηελ
Κππξηαθή Εζληθή Επηηξνπή UNESCO κε βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα:
1. Τν βηνγξαθηθό ζεκείσκα ησλ ππνςεθίσλ.
2. Σύληνκν ζεκείσκα ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα ηεθκεξηώλεη ζαθώο ηνπο ιόγνπο γηα
ηνπο νπνίνπο ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα θαζώο θαη
πξνηάζεηο/ζρέδηα αμηνπνίεζεο ηνπ Λεπθαξίηηθνπ θεληήκαηνο ζην κάζεκα ησλ
εηθαζηηθώλ ηερλώλ (κέρξη 300 ιέμεηο).
3.2. Υπνρξεώζεηο
Οη εθπαηδεπόκελνη θαινύληαη όπσο:
1. Παξαθνινπζνύλ κε ζπλέπεηα ηελ νινήκεξε (8 ώξεο εκεξεζίσο) θαη θαζεκεξηλή
εθπαίδεπζε γηα δηάζηεκα επηά εκεξώλ θαη κέζα ζηελ θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν
πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
2. Παξαθνινπζνύλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ησλ θεληεηξηώλ πνπ αθνξνύλ ηε
κειέηε ηνπ Λεπθαξίηηθνπ θεληήκαηνο (π.ρ. εθζέζεηο, παξνπζηάζεηο, ζρεηηθέο εκπνξηθέο
δξαζηεξηόηεηεο, επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη ρώξνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξάδνζε,
ζπλαληήζεηο κε άιινπο θνξείο ΑΠΚ θαη αλζξώπνπο ηεο θνηλόηεηαο θηινμελίαο, θ.ιπ.).
3. Αμηνπνηνύλ ζην κέγηζην δπλαηό βαζκό επθαηξίεο νπζηαζηηθήο επαθήο κε ην θνηλσληθό
πιαίζην κέζα ζην νπνίν ην ππό κειέηε ζηνηρείν ΑΠΚ άλζηζε θαη ζπλερίδεη λα ππάξρεη.
4. Υπνβάινπλ ζηελ Επηηξνπή κεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξόηαζε αμηνπνίεζεο
(ζρέδην καζήκαηνο θαη νδεγό θαηαζθεπώλ) ηνπ Λεπθαξίηηθνπ θεληήκαηνο ζην κάζεκα
ησλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζην δσξεάλ ειεθηξνληθό βηβιηαξάθη πνπ
ζα εηνηκάζεη θαη ζα θπθινθνξήζεη ε Κππξηαθή Εζληθή Επηηξνπή UNESCO. Γηα ην ζθνπό
απηό πξνηξέπνληαη νη ζπκκεηέρνληεο λα ηεξνύλ εκεξνιόγην δξαζηεξηνηήησλ θαη λα
ζπιιέγνπλ θσηνγξαθηθό θαη άιιν πιηθό θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινύζεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Σηνπο εθπαηδεπόκελνπο πνπ ζα νινθιεξώζνπλ κε επηηπρία ην πξόγξακκα ζα δνζεί
πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο από ηελ Κππξηαθή Εζληθή Επηηξνπή UNESCO.
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