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«Πολιτιςτικι Κλθρονομιά: όταν το παρελκόν ςυναντά το μζλλον»
41o Παγκφπριο υμπόςιο του Δικτφου Εταιρικών χολείων UNESCO

ΠΟΡΙΜΑ
Εμείσ, οι μαθητέσ και μαθήτριεσ που ςυμμετείχαμε ςτο 41ο Παγκφπριο Συμπόςιο
των Εταιρικών Σχολείων UNESCO, το οποίο πραγματοποιήθηκε ςτη Λευκωςία, ςτισ
19 και 20 Απριλίου 2018, με θέμα «Πολιτιςτική Κληρονομιά: όταν το παρελθόν
ςυναντά το μέλλον», ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Έτουσ Πολιτιςτικήσ
Κληρονομιάσ 2018,
Ευχαριςτοφμε τουσ διοργανωτζσ που μασ ζδωςαν βιμα για να εκφράςουμε τισ απόψεισ
μασ γφρω από το ςυγκεκριμζνο κζμα κακϊσ και για τθ ςυμπερίλθψθ ςτο πρόγραμμα
βιωματικϊν και διαδραςτικϊν εργαςτθρίων μζςω των οποίων μπορζςαμε να
ανακαλφψουμε, με ευχάριςτο τρόπο, πτυχζσ τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ που δε
γνωρίηαμε μζχρι τϊρα.
Αναγνωρίζοντασ ότι ο Πολιτιςμόσ και θ Πολιτιςτικι Κλθρονομιά αποτελοφν ζνα εξαιρετικισ
ςθμαςίασ πνευματικό υπόβακρο και ότι οι μνιμεσ που αυτά κουβαλοφν αποτελοφν
ςυνεκτικό κρίκο, κοινό ςθμείο αναφοράσ και πθγι αςφάλειασ για τουσ λαοφσ,
Εκτιμώντασ ότι τα μνθμεία είναι φυςικζσ και ανκρϊπινεσ δθμιουργίεσ που υποβαςτάηουν
τον κόςμο και αποτελοφν ηωντανζσ μαρτυρίεσ τθσ ικανότθτασ του Ανκρϊπου και τθσ Φφςθσ
να ςυνυπάρχουν και να υπερβαίνουν τον χρόνο, λειτουργϊντασ διαχρονικά ωσ πθγι
γνϊςθσ και πνευματικισ καλλιζργειασ,
Διαπιςτώνοντασ ότι θ Ιςτορία, οι ιςτορικζσ πθγζσ και θ πολιτιςτικι κλθρονομιά γενικότερα
ενδζχεται να χρθςιμοποιθκοφν για αλλότριουσ ςκοποφσ και να μεταφζρουν λανκαςμζνα
μθνφματα, αν δε δθμιουργοφνται, μζςω τθσ ολόπλευρθσ εκπαίδευςθσ, οι προχποκζςεισ για
τθν καλφτερθ κατανόθςι τουσ,
Ζχοντασ διαπιςτώςει ότι αρκετά μουςεία και αρχαιολογικοί χϊροι δεν ανταποκρίνονται
ςτισ προςδοκίεσ και τισ ανάγκεσ μασ, λόγω του τρόπου παρουςίαςθσ των εκκεμάτων, τθσ
πεπαλαιωμζνθσ προςζγγιςθσ, τθσ απουςίασ διαδραςτικϊν τεχνολογικϊν μζςων και τθσ
χριςθσ πολφ εξειδικευμζνων όρων που δεν απευκφνονται ςε νεανικό κοινό,
Ζχοντασ επίγνωςη του ςθμαντικοφ ρόλου του ενεργοφ πολίτθ, τόςο ςτα πολιτικά και
κοινωνικά κζματα όςο και ςτθν κακθμερινι ηωι, κακϊσ επίςθσ και ςε ό,τι αφορά τθ
ςυμμετοχι και ςυνειςφορά του ςτθ διατιρθςθ και διάςωςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ
κάκε τόπου,
Ζχοντασ ςυνείδηςη ότι και εμείσ αποτελοφμε μζροσ τθσ ιςτορικισ ςυνζχειασ, κακϊσ
γινόμαςτε μζτοχοι του παρελκόντοσ και δθμιουργοί του μζλλοντοσ,
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Δεςμευόμαςτε να ςυμβάλουμε ςτθν προςταςία και τθν προβολι τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ, αξιοποιϊντασ τθ δθμιουργικότθτα και τισ ικανότθτζσ μασ, ωσ νζοι άνκρωποι,
και ςυμμετζχοντασ ζτςι ςτθν κοινι υπόκεςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.

I. ε αυτό το πλαίςιο, επικυμοφμε να κατακζςουμε τισ ακόλουκεσ ειςθγιςεισ προσ τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ώςτε να καταςτεί το παρελκόν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφγχρονθσ
και μελλοντικισ ηωισ:
Α. Εκςυγχρονιςμό του τρόπου παρουςίαςθσ των εκκεμάτων ςτα μουςεία (κρατικά και
ιδιωτικά) και βζλτιςτθ αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ (π.χ. οκόνεσ παροχισ πλθροφοριϊν για
τα εκκζματα, διαδραςτικοί πίνακεσ με παιχνίδια γνϊςεων) με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ
εμπειρίασ που παρζχουν ςτουσ επιςκζπτεσ και ιδιαίτερα ςτουσ νζουσ.
Β. Επζκταςθ του ωραρίου λειτουργίασ των μουςείων και των αρχαιολογικϊν χϊρων και
ςυμπερίλθψθ περιςςότερων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και ειδικϊν ξεναγιςεων που
απευκφνονται ςε οικογζνειεσ, νζουσ, ΑΜΕΑ και άτομα τρίτθσ θλικίασ.
Γ. Εξαςφάλιςθ των βαςικϊν διευκολφνςεων για τθν πρόςβαςθ ΑΜΕΑ ςε όλα τα μουςεία και
τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ κακϊσ και διευκόλυνςθ τθσ επιτόπιασ μελζτθσ των ςυλλογϊν
των μουςείων για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ ςε ςχολικζσ ομάδεσ ι άλλουσ ενδιαφερόμενουσ.
Δ. Αξιοποίθςθ των χϊρων πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ για τθν πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων
και πολιτιςτικϊν δρωμζνων για το ευρφ κοινό, ϊςτε να αποτελοφν χϊρουσ όπου ςυνδζεται
το παρελκόν με το παρόν και ςυνδυάηεται θ γνϊςθ με τθν ψυχαγωγία.
Ε. Εμπλουτιςμό των καταςτθμάτων των μουςείων και αρχαιολογικϊν χϊρων με πρωτότυπα
και χριςιμα αντικείμενα, τα οποία μποροφν να δθμιουργοφν νζοι καλλιτζχνεσ ι ακόμα και
ομάδεσ μακθτϊν ςτο πλαίςιο δραςτθριοτιτων δθμιουργικισ εναςχόλθςθσ με κζματα
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, τα οποία να είναι διακζςιμα και διαδικτυακά (e-shop).
ΣΤ. Επιδίωξθ κριτικϊν και ςυγκριτικϊν προςεγγίςεων κατά τισ επιςκζψεισ ςε μουςεία,
όπωσ, για παράδειγμα, μζςω τθσ αντιπαραβολισ διαφορετικϊν ιςτορικϊν περιόδων ι τθσ
ίδιασ ιςτορικισ περιόδου ςε διαφορετικζσ περιοχζσ / μζρθ του κόςμου.
Ζ. Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςε τομείσ που ςυνδζονται με τθν προβολι και
αξιοποίθςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και ενκάρρυνςθ ςυνεργειϊν δθμόςιου-ιδιωτικοφ
τομζα για τθ ςυν-χρθματοδότθςθ δράςεων που αφοροφν ςτθ διατιρθςθ μνθμείων,
ςυλλογϊν ι αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ.
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ΙΙ. Αναγνωρίηοντασ τον ρόλο του ςχολείου ωσ φορζα και κεματοφφλακα τθσ πολιτιςτικισ
παράδοςθσ και κλθρονομιάσ,
Κρίνουμε ότι οι ςχολικζσ μονάδεσ και ιδιαίτερα τα μζλθ του Δικτφου Εταιρικϊν Σχολείων
UNESCO, κα πρζπει να αποτελζςουν πρότυπο και μζςο ευαιςκθτοποίθςθσ των μακθτϊν ςε
κζματα διαςφάλιςθσ και διατιρθςθσ τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ. Αυτό μπορεί να
επιτευχκεί μζςα από τθ χριςθ εναλλακτικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ και τθν
πραγματοποίθςθ καινοτόμων δράςεων ςε κζματα πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Για τον ςκοπό
αυτό προτείνουμε:
Α. Τθν παροχι περιςςότερων ευκαιριϊν ςυμμετοχισ ςε διαδραςτικζσ και δθμιουργικζσ
δράςεισ ςτα μουςεία και άλλουσ ςυναφείσ οργανιςμοφσ κακϊσ επίςθσ και τον εμπλουτιςμό
των οργανωμζνων ςχολικϊν επιςκζψεων ςε περιςςότερουσ χϊρουσ πολιτιςμοφ, κατόπιν
καλφτερθσ προετοιμαςίασ και μζςα από ςυμμετοχικζσ προςεγγίςεισ ςτισ οποίεσ κα
καλφπτονται κζματα που αφοροφν τθν κοινωνία, τθν κακθμερινι ηωι και γενικότερα τθ
μικρο-ιςτορία, αποφεφγοντασ τθν απλι επανάλθψθ χρονολογιϊν και ιςτορικϊν γεγονότων
από τα ςχολικά εγχειρίδια.
Β. Τθν κακιζρωςθ μιασ εβδομάδασ αφιερωμζνθσ ςτθν πολιτιςτικι κλθρονομιά, κατά τθν
οποία όλοι οι μακθτζσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να αςχολθκοφν με δραςτθριότθτεσ που ζχουν
άμεςθ ςχζςθ με τθν παράδοςθ. Για τον ςκοπό αυτό, καλοφμε το Υπουργείο Παιδείασ και
Πολιτιςμοφ, ςε ςυνεργαςία με άλλουσ αρμόδιουσ φορείσ, να ανακζςει ςε ειδικοφσ να
μεταδϊςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςτουσ μακθτζσ και να εφαρμόςει μζςω τουσ τθν τεχνικι τθσ
«Ανκρϊπινθσ βιβλιοκικθσ», ϊςτε οι μακθτζσ να μυθκοφν με βιωματικό τρόπο ςε κζματα
που αφοροφν τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά.
Γ. Τον ςχεδιαςμό περιςςότερων μουςειοπαιδαγωγικϊν προγραμμάτων εναρμονιςμζνων με
το αναλυτικό ςχολικό πρόγραμμα και τθν απαςχόλθςθ εκπαιδευτικϊν ειδικευμζνων ςτθ
μουςειακι εκπαίδευςθ ςε περιςςότερα μουςεία / αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, ϊςτε να
αποκομίηουμε το μζγιςτο δυνατό όφελοσ από τισ επιςκζψεισ μασ ςε αυτά και να
καλλιεργιςουμε ςτθν πράξθ τθ δυνατότθτα κριτικισ ςφνδεςθσ του αντικειμζνου
διδαςκαλίασ με τα εκκζματα, το κοινωνικό και πολιτιςτικό πλαίςιο και τθ μικρο-ιςτορία τθσ
αντίςτοιχθσ χρονικισ περιόδου.
Δ. Τθ δθμιουργία εναλλακτικϊν μουςείων και εκκζςεων ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου,
αξιοποιϊντασ γνϊςεισ και ικανότθτεσ που αποκτϊνται τόςο ςτο πλαίςιο του ςχολικοφ
προγράμματοσ (ιςτορία, λογοτεχνία, εικαςτικζσ τζχνεσ, μουςικι, φωτογραφία κ.ά.) όςο και
από τθ ςυμμετοχι μασ ςε εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ.
Ε. Τθν κακιζρωςθ κάποιων διδακτικϊν περιόδων για τθν κάλυψθ κεμάτων που αφοροφν
τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά –υλικι και άυλθ–, τθ διαςφνδεςθ τθσ μελζτθσ εκκεμάτων ςε
μουςεία με τθ διδακτζα φλθ και τθν ανάπτυξθ δθμιουργικϊν προςεγγίςεων (π.χ.
πολιτιςτικι κλθρονομιά και ςφγχρονθ καλλιτεχνικι δθμιουργία).
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ΣΤ. Ενκάρρυνςθ τθσ άμεςθσ επαφισ με επαγγελματίεσ του πολιτιςμοφ και του τομζα
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, μζςα από οργανωμζνεσ επιςκζψεισ ι διαλζξεισ ςτα ςχολεία, με
ςκοπό τθ μετάδοςθ γνϊςεων από ειδικοφσ ςε ποικίλα αντικείμενα και από διαφορετικζσ
ςκοπιζσ κακϊσ και τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ των μακθτϊν για επαγγζλματα που
ςυνδζονται με τθν προςταςία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ι νζεσ προοπτικζσ
επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ που διανοίγονται ςτον τομζα (π.χ. επαγγζλματα που
ςυνδυάηουν κετικζσ και ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ, διαχείριςθ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και
οικονομία κλπ).
Ζ. Τθν καλφτερθ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ ιςτορίασ με τρόπο
αντικειμενικό και ολόπλευρο κακϊσ και ςτθ χριςθ καινοτόμων μεκόδων για τθ μετάδοςθ
γνϊςεων ςε ςχζςθ με τα κζματα πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.

ΙΙΙ. Ζχοντασ επίγνωςθ του ρόλου που μποροφμε να διαδραματίςουμε εμείσ, οι νζοι, ςτθ
διαφφλαξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ,
Α. Θα προςπακιςουμε να διευρφνουμε το γνωςτικό μασ πεδίο αναλαμβάνοντασ οι ίδιοι τθν
ευκφνθ τθσ κατάκτθςθσ περαιτζρω γνϊςθσ γφρω από το ςυγκεκριμζνο κζμα, πζρα από τθ
διδακτζα φλθ και τον ςχολικό χρόνο.
Β. Θα επιδιϊξουμε τθ διοργάνωςθ ι τθ ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, ςυμπόςια, φεςτιβάλ ι
άλλεσ ςυναφείσ εκδθλϊςεισ που αφοροφν τθν προςταςία και προβολι τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ.
Γ. Θα ςυμβάλουμε, όπου αυτό είναι εφικτό, ςτθ δθμιουργία και ενθμζρωςθ ιςτοςελίδων
που αφοροφν ςτθν παροχι πλθροφόρθςθσ και ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ για κζματα
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ Κφπρου και τθσ Ευρϊπθσ.
Δ. Θα ςυμμετάςχουμε ςε οργανωμζνεσ προςπάκειεσ επιτόπιασ εκελοντικισ προςφοράσ ςε
μνθμεία, χϊρουσ, κοινότθτεσ και ςε προγράμματα που ςυνδυάηουν εκπαιδευτικό
χαρακτιρα και πρακτικι απόκτθςθ γνϊςεων (π.χ. Heritage Volunteers action camps).

Ωσ εκ τοφτου, καλοφμε τουσ αρμόδιουσ κυβερνθτικοφσ φορείσ για κζματα εκπαίδευςθσ,
νεολαίασ, αρχαιοτιτων, υλικισ και άυλθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, αρχιτεκτονικισ
κλθρονομιάσ, πολιτιςτικοφ τοπίου, ςφγχρονου πολιτιςμοφ κακϊσ επίςθσ και φορείσ τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ, μουςεία και ιδιωτικζσ ςυλλογζσ, μθ κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ, ιδρφματα
και πολιτιςτικζσ οργανϊςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςε τομείσ ςυναφείσ με τθν
πολιτιςτικι κλθρονομιά, τον ςφγχρονο πολιτιςμό, τθ νεολαία και τθν εκπαίδευςθ, να
λάβουν υπόψθ τα πιο πάνω ςτουσ ςτρατθγικοφσ ςχεδιαςμοφσ και ςτισ δράςεισ τουσ και να
υποςτθρίξουν με κάκε δυνατό τρόπο τθ ςυμμετοχι και ενδυνάμωςθ των νζων για τθν
ενθμζρωςθ, προςταςία και προβολι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.
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