ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

«Σο παρελκόν ςτο παρόν και για το μζλλον:
Η πολιτιςτικι κλθρονομιά ωσ απόκεμα γνώςθσ και
δθμιουργικι πθγι ζμπνευςθσ ςε ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ»
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Λεβζντειοσ Πινακοκικθ, Αμφικζατρο Κωνςταντίνοσ Λεβζντθσ
8.15-8.45

Εγγραφζσ

8.45-9.00

Καλωςόριςμα – Χαιρετιςμοί

9.00-10.00

«Σο παρελκόν ςτο παρόν και για το μζλλον: Η πολιτιςτικι κλθρονομιά ωσ απόκεμα γνώςθσ
και πθγι δθμιουργικισ ζμπνευςθσ ςε ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ»
Ομιλιτρια: Λουκία Λοΐηου Χατηθγαβριιλ
Διευκφντρια τθσ Λεβεντείου Πινακοκικθσ και Πρόεδροσ τθσ Κυπριακισ Εκνικισ Επιτροπισ
UNESCO

10.00-10.30

Συηιτθςθ

10.30-11.00

Διάλειμμα

11.00-13.00
1.

Παράλλθλα Βιωματικά Εργαςτιρια

Μουςείο και Σχολείο: παρελθόν, παρόν, μζλλον
Εμψυχϊτριεσ:
Χριςτιάνα Παπαδοποφλου,
Εκπαιδευτικόσ – Μουςειοπαιδαγωγόσ, Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ
Δώρα Κολυπζρα,
Μουςειοπαιδαγωγόσ, Υπεφκυνθ Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων ςτο Κζντρο Εικαςτικϊν Τεχνϊν και
Ζρευνασ

Τι μασ λζνε τα αντικείμενα για το παρελκόν και το παρόν; Πϊσ ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να επιλζξει ςε ποια
αντικείμενα να εςτιάςει ςε ζνα μουςείο ι αρχαιολογικό χϊρο, πριν, κατά τθ διάρκεια αλλά και μετά από τθν
επίςκεψθ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν του, ϊςτε να δοκεί μια άλλθ διάςταςθ ςτθ
ςχολικι γνϊςθ και να ευαιςκθτοποιιςει τουσ εκπαιδευόμενουσ/εκπαιδευόμενεσ για τθν αξία και το μζλλον τθσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ;
Τα μουςειακά εκκζματα προςφζρουν δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ ικανοτιτων και εξάςκθςθσ δεξιοτιτων. Η
παρατιρθςθ, θ περιγραφι, θ ςφγκριςθ, θ αλλθλεπίδραςθ αλλά και θ ζκφραςθ προςωπικϊν ςυναιςκθμάτων,
απόψεων, κρίςεων και θ ςυηιτθςθ αποτελοφν ςτοιχεία τθσ προςζγγιςθσ των αντικειμζνων και τθσ ανακάλυψθσ
τθσ γνϊςθσ που κρφβεται μζςα ςε αυτά. Στθ διάρκεια του εργαςτθρίου, οι ςυμμετζχοντεσ/ςυμμετζχουςεσ κα
εξερευνιςουν τρόπουσ διαςφνδεςθσ των αντικειμζνων με τθ διδακτζα φλθ αλλά και τρόπουσ ανάπτυξθσ
κριτικισ προςζγγιςθσ και προβλθματιςμοφ πζραν αυτισ, μζςα από πρακτικζσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ και
ςυγκεκριμζνα παραδείγματα από μουςειακά εκκζματα.
Μζγιςτοσ Αρικμόσ Συμμετεχόντων: 15
2.

Πολιτιςτική κληρονομιά και ςφγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία
Εμψυχϊτριεσ:
Δρ Σερζηα Μαρκίδου
Εκπαιδευτικόσ–Επιςτθμονικι Συνεργάτιδα Ευρωπαϊκοφ Πανεπιςτθμίου Κφπρου
Δρ Ζλενα τυλιανοφ
Επίκουρθ Κακθγιτρια Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ, Ευρωπαϊκό Πανεπιςτιμιο Κφπρου

Πϊσ μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτοιχεία από τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά για τθν ανάπτυξθ τθσ
δθμιουργικότθτασ των μακθτϊν/μακθτριϊν; Πϊσ θ γνϊςθ μπορεί να αποτελζςει ζμπνευςθ και κινθτιρια
δφναμθ για τθ ςφγχρονθ εικαςτικι, λογοτεχνικι ι άλλθ καλλιτεχνικι παραγωγι;
Στόχοσ του εργαςτθρίου είναι θ παρουςίαςθ βαςικϊν εργαλείων / μεκόδων που μποροφν να
αξιοποιιςουν/ενςωματϊςουν οι εκπαιδευτικοί ςτθ διδαςκαλία τουσ, ζτςι ϊςτε να ςυμβάλουν ςτθν απόκτθςθ
γνϊςθσ και, ςυγχρόνωσ, ςτθν καλλιζργεια τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ προςωπικισ ζκφραςθσ και τθσ
ψυχοςυναιςκθματικισ ενδυνάμωςθσ των μακθτϊν/μακθτριϊν τουσ.

Στο πλαίςιο του εργαςτθρίου, οι ςυμμετζχοντεσ/ςυμμετζχουςεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν και να
ςυηθτιςουν ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ και εκπαιδευτικά προγράμματα που βαςίηονται ςτθν αξιοποίθςθ
διάφορων πτυχϊν τθσ τοπικισ καλλιτεχνικισ παραγωγισ με αποκεντρωτικό και δθμοκρατικό τρόπο. Επιπλζον,
κα ζχουν τθν ευκαιρία να εμπλακοφν οι ίδιοι/ίδιεσ ςυμμετζχοντεσ/ςυμμετζχουςεσ ςε ατομικζσ και
ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ που προάγουν τθν καλλιζργεια δθμιουργικισ ζκφραςθσ και ςκζψθσ. Τζλοσ, κα
διερευνιςουν και κα καταγράψουν ιδζεσ και τρόπουσ ςφηευξθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ με τθ ςφγχρονθ
καλλιτεχνικι δθμιουργία ςε ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ.
Μζγιςτοσ Αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 20

3. Πολιτιςτική Κληρονομιά και χειροποίητο animation

Εμψυχωτισ:
Γιώργοσ Σςαγγάρθσ
Γραφίςτασ, εικονογράφοσ, Αnimator, Καλλιτεχνικόσ διευκυντισ φεςτιβάλ Animation Κφπρου
Σκοπόσ του εργαςτθρίου είναι να εξοικειωκοφν οι εκπαιδευτικοί με βαςικζσ τεχνικζσ animation, οι οποίεσ δεν
χρειάηονται εξοπλιςμό ψθλοφ κόςτουσ ι πολλζσ γνϊςεισ, και οι οποίεσ μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτθ
διδαςκαλία κεμάτων Ιςτορίασ, Τζχνθσ και πολιτιςτικισ κλθρονομίασ τθσ Κφπρου. Πιο ςυγκεκριμζνα, μποροφν
να κινιςουν το ενδιαφζρον των μακθτϊν/μακθτριϊν χρθςιμοποιϊντασ χειροποίθτεσ τεχνικζσ animation και να
δθμιουργιςουν να δθμιουργιςουν κίνθςθ με χαρακτιρεσ και μοτίβα εμπνευςμζνα από αγγεία ι άλλα
αντικείμενα / μουςειακά εκκζματα.
Με τθν ολοκλιρωςθ του εργαςτθρίου κα δοκεί εγχειρίδιο / πρακτικόσ οδθγόσ για τθ χριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ
τεχνικισ ςτο ςχολείο.
Μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων/ςυμμετεχουςϊν: 10
4. «Διαθεματικζσ και διαπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ τησ ιςτορίασ και τησ πολιτιςτικήσ κληρονομιάσ»΅

Εμψυχωτισ:
Ιωςιφ Χατηθκυριάκοσ,
Διευκυντισ του Ιδρφματοσ Φοίβου Σταυρίδθ – Αρχεία Λάρνακασ
Πϊσ θ διδαςκαλία κεμάτων που αφοροφν τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά μπορεί να αποτελζςει αφορμι
προβλθματιςμοφ ςχετικά με τθν οικουμενικότθτα κάποιων αντιλιψεων και κοινωνικϊν, κρθςκευτικϊν ι άλλων
πρακτικϊν ςτουσ λαοφσ; Ακόμα, πϊσ μπορεί να καλλιεργθκεί θ παρατθρθτικότθτα των μακθτϊν/μακθτριϊν
για τθ ςθμειολογία διαφόρων ςτοιχείων πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, να αναπτυχκεί θ κριτικι ανάλυςι τουσ και
θ δυνατότθτα ςυγκριτικισ προςζγγιςθσ;
Οι ςυμμετζχοντεσ/ςυμμετζχουςεσ κα ανταλλάξουν απόψεισ και κα καταγράψουν τρόπουσ με τουσ οποίουσ
μποροφν να αξιοποιιςουν τισ πλθροφορίεσ που αποκόμιςαν ςτθ διάρκεια του εργαςτθρίου, ϊςτε να

παρουςιάηουν ςτοιχεία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ προςδίδοντάσ τουσ διαπολιτιςμικζσ και διακεματικζσ
διαςτάςεισ.
Μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων/ςυμμετεχουςϊν: 20

