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«Πολιτιςτικι Κλθρονομιά: Γνώςθ, Ανάπτυξθ, Εξζλιξθ»
42o Παγκφπριο υμπόςιο του Δικτφου Εταιρικών χολείων UNESCO

ΠΟΡΙΜΑ
Εμείσ, οι μαθητζσ και μαθήτριεσ που ςυμμετείχαμε ςτο 42ο Παγκφπριο Συμπόςιο
των Εταιρικών Σχολείων UNESCO, το οποίο πραγματοποιήθηκε ςτο Όμοδοσ, ςτισ 4
και 5 Απριλίου 2019, με θζμα «Πολιτιςτική Κληρονομιά: Γνώςη, Ανάπτυξη,
Εξζλιξη»,
Ευχαριςτοφμε τουσ διοργανωτζσ που μασ ζδωςαν βιμα για να εκφράςουμε τισ απόψεισ
μασ γφρω από το ςυγκεκριμζνο κζμα κακϊσ και τουσ ομιλθτζσ και τουσ εκπαιδευτζσ/ριεσ
των εργαςτθρίων, μζςω των οποίων μπορζςαμε να ανακαλφψουμε, με ευχάριςτο τρόπο,
πτυχζσ τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ που δε γνωρίηαμε μζχρι τϊρα.
Αναγνωρίζοντασ ότι θ πολιτιςτικι κλθρονομιά λειτουργεί ωσ διαχρονικι πθγι γνϊςθσ και
ζμπνευςθσ και μπορεί να αποτελζςει ςθμαντικό εργαλείο απόκτθςθσ δεξιοτιτων ηωισ για
το παρόν και το μζλλον,
Διαπιςτώνοντασ ότι πζραν τθσ απόκτθςθσ γνϊςεων, ςθμαντικά ςτοιχεία για τθν επιτυχία
είναι θ ολόπλευρθ ανάπτυξθ –ςε επίπεδο γνωςτικό, ςυναιςκθματικό, κοινωνικό και
ςυμπεριφορικό– και θ δθμιουργία ολοκλθρωμζνων χαρακτιρων,
Εκτιμώντασ ότι το εκπαιδευτικό ςφςτθμα δεν προετοιμάηει επαρκϊσ τουσ νζουσ ϊςτε να
ανταποκρικοφν αποτελεςματικά ςτισ προκλιςεισ του ςφγχρονου κόςμου και τθσ αγοράσ
εργαςίασ,
Ζχοντασ επίγνωςη του ςθμαντικοφ ρόλου που μποροφν να διαδραματίςουν οι νζοι, ωσ
ενεργοί πολίτεσ, τόςο ςτο κζμα τθσ διαφφλαξθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ όςο και ςε
κάκε άλλο τομζα του δθμόςιου βίου, επιδεικνφοντασ κάρροσ, ανκεκτικότθτα, θκικζσ αξίεσ,
ενςυναίςκθςθ, ενςυνειδθτότθτα και θγετικζσ ικανότθτεσ,
Δεςμευόμαςτε να ςυμβάλουμε ςτθν προςταςία και τθν προβολι τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ, εμπλουτίηοντασ διαρκϊσ τισ γνϊςεισ μασ και χρθςιμοποιϊντασ τισ ικανότθτζσ
μασ και τα διακζςιμα μζςα ϊςτε να τθ διαφυλάξουμε για τισ μελλοντικζσ γενιζσ.
I. ε αυτό το πλαίςιο, επικυμοφμε να κατακζςουμε τισ ακόλουκεσ ειςθγιςεισ προσ τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ όςον αφορά τθν προβολι και διαφφλαξθ τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ:
Α. Να παρζχεται ψθφιακά πρόςβαςθ ςε μουςεία και μνθμεία, ϊςτε να είναι δυνατι θ εξ
αποςτάςεωσ επίςκεψι τουσ, θ ςυλλογι πλθροφοριϊν γφρω από αυτά και θ ανακάλυψθ
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των ιςτοριϊν που τα εκκζματα κουβαλοφν. Στα μουςεία του εξωτερικοφ, κα ιταν χριςιμο
οι περιγραφζσ των αντικειμζνων να είναι διακζςιμεσ και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, πζραν τθσ
αγγλικισ (π.χ. ςτα ελλθνικά, αν τα εκκζματα προζρχονται από τον ελλθνόφωνο κόςμο, ςτα
αραβικά αν θ προζλευςθ είναι θ Μζςθ Ανατολι κλπ).
Β. Τα μουςεία και τα κζντρα επιςκεπτϊν ςτα μνθμεία να ςτελεχϊνονται από κατάλλθλα
καταρτιςμζνο προςωπικό, το οποίο να μπορεί να παρουςιάςει τα εκκζματα με τρόπο
ελκυςτικό ςε διαφορετικζσ ομάδεσ και κατθγορίεσ επιςκεπτϊν, ςφμφωνα με τισ
προςδοκίεσ, τα ιδιαίτερα ενδιαφζροντα και τθν θλικία τουσ κάκε φορά.
Γ. Οι χϊροι πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, τα μουςεία και οι δραςτθριότθτζσ τουσ κα πρζπει να
διατθροφν ςτενζσ ςχζςεισ με τθν τοπικι κοινωνία, να αφουγκράηονται τισ ανάγκεσ του
κοινοφ και να προςαρμόηονται ςτθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα. Για παράδειγμα, θ χριςθ τθσ
τεχνολογίασ μπορεί να εμπλουτίςει το περιεχόμενο των γνϊςεων που κα αποκομίςει ο
επιςκζπτθσ, ωςτόςο δεν πρζπει τα τεχνολογικά μζςα να παρεμβαίνουν ςε βακμό που να
περιορίηουν ι να αντικακιςτοφν τθν επαφι του ανκρϊπου με τα ίδια τα εκκζματα.
Δ. 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.
E. Αξιοποίθςθ ςφγχρονων μεκόδων μάρκετινγκ και επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ, ϊςτε να
καταςτοφν πιο ελκυςτικά ςτο κοινό τα μουςεία και οι χϊροι πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ,
διατθρϊντασ, ωςτόςο, τον ιδιαίτερό τουσ χαρακτιρα.
Ζ. Αναηιτθςθ νζων χριςεων για κτίρια, τοποκεςίεσ και περιοχζσ που ςυνδζονται με τθν
πολιτιςτικι ι/και αρχιτεκτονικι κλθρονομιά του τόπου μασ, ϊςτε να διαμορφωκοφν
ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ και να προςελκφουν ποιοτικό τουριςμό –
ντόπιουσ και ξζνουσ.
Η. Καλφτερθ ςυνεργαςία μεταξφ πολιτιςτικϊν φορζων και ιδιωτικϊν οργανιςμϊν, για
ςκοποφσ ςυγχρθματοδότθςθσ προγραμμάτων και υλοποίθςθσ καινοτόμων δράςεων από
κοινοφ.
ΙΙ. Αναγνωρίηοντασ ότι μζςα από τθν εναςχόλθςι μασ με τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά
μποροφμε να εμπλουτίςουμε τισ γνώςεισ μασ και να καλλιεργιςουμε δεξιότθτεσ ηωισ,
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 διακεματικζσ
προςεγγίςεισ για κζματα που αφοροφν τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά, κακϊσ θ διαφφλαξι
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τθσ απαιτεί ςυνδυαςμό γνϊςεων από ποικίλα επιςτθμονικά πεδία (ανκρωπιςτικζσ και
φυςικζσ επιςτιμεσ, τεχνολογία, μθχανικι, αρχιτεκτονικι κ.ά.)
Β. Παράλλθλα με τα αναλυτικά προγράμματα, να ειςαχκοφν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα
δράςεισ οι οποίεσ να εφοδιάηουν τουσ νζουσ με δεξιότθτεσ απαραίτθτεσ για τθν προςωπικι
τουσ ανάπτυξθ και τθν επιτυχία τουσ ςτθ ηωι, όπωσ θ ανκεκτικότθτα, οι ικανότθτεσ
διαπραγμάτευςθσ, λιψθσ αποφάςεων και επίλυςθσ ςφνκετων προβλθμάτων, θ
ςυνεργαςία, θ επικοινωνία, θ δθμιουργικότθτα και θ καινοτομία.
Γ. Αξιοποίθςθ ςτοιχείων και κεμάτων τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ για τθν καλλιζργεια των
πιο πάνω ικανοτιτων και δεξιοτιτων, μζςα από ειδικά ςχεδιαςμζνα projects, βιωματικά
εργαςτιρια και διακεματικζσ προςεγγίςεισ (π.χ. πολιτιςτικι κλθρονομιά και
επιχειρθματικότθτα / καινοτομία / δθμιουργικότθτα).
Δ. Διερεφνθςθ πτυχϊν τθσ ιςτορίασ και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ που είναι λιγότερο
γνωςτζσ ι από άλλεσ οπτικζσ γωνίεσ (πχ από τθ ςκοπιά του φφλου) με ςτόχο τθν
καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ και προςζγγιςθσ γφρω από κζματα όπωσ θ ιςότθτα και οι
ςχζςεισ μεταξφ των φφλων, θ ειρθνικι ςυνφπαρξθ μεταξφ διαφορετικϊν εκνικϊν ι
κρθςκευτικϊν ομάδων και οι προςλιψεισ τθσ ιςτορίασ από διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ ι
κοινωνικζσ ομάδεσ.
Ε. Δθμιουργία προγραμμάτων μθ τυπικισ και άτυπθσ εκπαίδευςθσ για τθν πολιτιςτικι
κλθρονομιά και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων, τα οποία κα απευκφνονται ςε νζουσ (π.χ. κατ’
αναλογία με τα τρζχοντα προγράμματα του Οργανιςμοφ Νεολαίασ Κφπρου The Steamers
και Makerspace).
Ζ. Καλφτεροσ προγραμματιςμόσ των ςχολικϊν εκδρομϊν και διοργάνωςθ ςχολικϊν
θμερίδων πολιτιςμοφ, ςτθ διάρκεια των οποίων κα διερευνϊνται ενδιαφζρουςεσ πτυχζσ
τθσ πολιτιςτικισ ηωισ μζςα από βιωματικζσ προςεγγίςεισ για τουσ ςυμμετζχοντεσ/-ουςεσ,
ςφμφωνα με τθν θλικία τουσ.
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.
Από τθ δικι μασ πλευρά, δεςμευόμαςτε ότι κα γίνουμε πρεςβευτζσ των πιο πάνω αξιϊν και
κα ςυμβάλουμε ςτο μζτρο των δυνατοτιτων μασ ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των ςυμμακθτϊν
μασ, τθσ ςχολικισ μασ κοινότθτασ και τθσ κοινισ γνϊμθσ για τθν προςταςία τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ. Τζλοσ, επικυμοφμε να ζχουμε λόγο και ρόλο ςτα ςχολικά δρϊμενα που μασ
αφοροφν, και, μεταξφ άλλων, ςε ό,τι αφορά τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά και τον πολιτιςμό
γενικότερα.

