
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ : 

BOOTCAMP 2

11 & 12 MΑΡΤΙΟΥ 2023

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ FOREST PARK - ΠΛΑΤΡΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ : 



Σάββατο και Κυριακή 11 και 12 Μαρτίου 2023

10:00 

Ξενοδοχείο Forest Park, Πλάτρες

Το εργαστήρι θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα

Θα παρέχεται δωρεάν διατροφή και διαμονή*

Απαραίτητη η εγγραφή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εδώ

Σκοπός του Προγράμματος Active Minds είναι η καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα
ενδυναμώσουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στο δημόσιο βίο.

Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «οι ενδυναμωμένοι πολίτες θα πρέπει να έχουν τα εργαλεία, τους
διαύλους και τις ικανότητες, ώστε οι απόψεις τους να ακούγονται στη δημόσια σκηνή, προκειμένου να
μπορούν να συμβάλουν άμεσα στη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών σε όλα τα επίπεδα». Στο δε ευρωπαϊκό
θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα,
υπογραμμίζεται  ότι «οι δημοκρατικές κοινωνίες εξαρτώνται από τους ενεργούς πολίτες, οι οποίοι μπορούν να
διακρίνουν την αξιοπιστία των πληροφοριών που λαμβάνουν από διάφορες πηγές, να εντοπίζουν την
παραπληροφόρηση, να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, να είναι ανθεκτικοί και να ενεργούν με
υπευθυνότητα».

Το Πρόγραμμα εστιάζει στην ενδυνάμωση των πολιτών, έτσι ώστε να ενεργούν ως υπεύθυνοι πολίτες και να
συμμετέχουν πλήρως στον δημόσιο και τον κοινωνικό βίο, κατανοώντας τις κοινωνικές, οικονομικές και
πολιτικές έννοιες και δομές, καθώς και τις παγκόσμιες εξελίξεις και τη βιωσιμότητα.

Η φιλοσοφία και η δομή του Προγράμματος εδράζεται στις σχετικές εκθέσεις και συστάσεις ευρωπαϊκών και
διεθνών θεσμών, στη διεθνή επιστημονική έρευνα επί του θέματος, αλλά και στα ευρήματα σχετικής έρευνας
που έλαβε χώρα στην Κύπρο στο πλαίσιο του Προγράμματος. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

“We are the ones we’ve been waiting for”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ACTIVE MINDS 

Το πρόγραμμα Active Minds απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 18 έως 40 ετών. 
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*Για όσα άτομα ενδιαφέρονται για μια επιπλέον νύχτα διαμονής στο ξενοδοχείο την Παρασκευή 10 Μαρτίου, προσφέρεται μονό δωμάτιο σε ειδική τιμή προσφοράς.
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη φόρμα εγγραφής για προκράτηση δωματίου. 

https://forestparkhotel.com.cy/
https://forms.office.com/e/Ha3fmxSVBm


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ημέρα 1η  - Σάββατο, 11 Μαρτίου 2023

10:00 - 11:00 Άφιξη και Καλωσόρισμα (check-in στα δωμάτια)

11:00 - 11:30 Κανόνες εργαστηρίου και Εισαγωγή: Το έργο της ΑΚΤΗς και οι βασικές αρχές
της ομάδας και του προγράμματος Active Minds. 

11:30 - 12:30 Γνωριμία με τους συμμετέχοντες - Icebreaker Activity: 

12:30 - 13:00 Εκπαίδευση 'AdvocaCY* Μέρος 1: Ένα "Crash Course" για την Ενεργό Πολιτότητα'

Οικοδόμηση σύγκλισης: Ξεπερνώντας τις διαφορές
Ενσυναίσθηση - Αίσθηση υποχρέωσης απέναντι στην κοινωνία/καθήκοντος
απέναντι σε ένα ευρύτερο καλό
Εισήγηση λύσεων βασισμένες σε στοιχεία
Λήψη αποφάσεων βασισμένες στη γνώση
Οργάνωση κοινωνικής αλλαγής
Εξοικείωση με τη διαδικασία της αλληλεπίδρασης και του σχεδιασμού έργων
Ενεργή επίλυση ζητημάτων με διάφορους εταίρους

Περιγραφή: Ένα συμμετοχικό εργαστήρι όπου οι συμμετέχοντες θα χαρτογραφήσουν
τα εμπόδια και θα σχεδιάσουν λύσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών
στα κοινά, σε όλο το νησί.
Στόχοι Δράσης:

13:00 - 14:00 Μεσημεριανό στο ξενοδοχείο

AdvocaCY: Διήμερο Εκπαιδευτικό Bootcamp για
την Ενεργό Πολιτότητα
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Αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ομάδων
Οικοδόμηση σύγκλισης: Ξεπερνώντας τις διαφορές
Αφοσίωση στην ομαδική εργασία

Περιγραφή: Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν μεταξύ τους μέσω ενός διαδραστικού
παιχνιδιού γνωριμίας, το οποίο θα θέσει τα θεμέλια για το εντατικό διήμερο
πρόγραμμα που θα ακολουθήσει. 
Στόχοι δράσης:

Λήψη αποφάσεων με δημοκρατικό τρόπο.
Εξέταση πιθανών αποτελεσμάτων ή άλλων επιλογών για ένα διαφορετικό
μέλλον.
Ενσυναίσθηση - Αίσθηση υποχρέωσης απέναντι στην κοινωνία/καθήκοντος
απέναντι σε ένα ευρύτερο καλό
Οργάνωση κοινωνικής αλλαγής

Περιγραφή: Ενεργός Πολιτότητα: Τι, πώς και γιατί; Βέλτιστες πρακτικές από την
Κύπρο και τον κόσμο. 
Στόχοι δράσης:

*Το παρόν εργαστήρι, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου ''AdvocaCY'', το οποίο λαμβάνει επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund Κύπρου που χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το
Λίχτενσταιν και την Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2014-2021.

"Δυο αλήθειες και ένα ψέμα"                     

14:00 - 15:30 Εκπαίδευση 'AdvocaCY* Μέρος 2: "You are the solution"'



15:30 - 15:45 Διάλειμμα
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15:45 - 17:30 Προβολή ταινίας - Planet Earth II - Cities

Κριτική και δημιουργική σκέψη: Από τη θεωρία στην πράξη
Ενσυναίσθηση - Αίσθηση υποχρέωσης απέναντι στην κοινωνία/καθήκοντος
απέναντι σε ένα ευρύτερο καλό
Εξέταση πιθανών αποτελεσμάτων ή άλλων επιλογών για ένα διαφορετικό
μέλλον

Περιγραφή: Ο αγώνας των ζώων να συνυπάρξουν με τον άνθρωπο σε ένα ολοένα
αυξανόμενο αστικοποιημένο περιβάλλον. Η ταινία περιλαμβάνει παραδείγματα από
αστικές περιοχές που εφαρμόζουν λύσεις οι οποίες συμβάλουν ενεργά στην
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του. 
Στόχοι Δράσης:

17:30 - 19:30 Ελεύθερος χρόνος*

19:30              Δείπνο στο ξενοδοχείο

Ημέρα 2η  - Κυριακή, 12 Μαρτίου 2023

07:30 - 9:00 Πρόγευμα

09:00 - 10:00 Παιχνίδι αφήγησης               

Κριτική και δημιουργική σκέψη: Από τη θεωρία στην πράξη
Εξέταση πιθανών αποτελεσμάτων ή άλλων επιλογών για ένα διαφορετικό
μέλλον
Οικοδόμηση σύγκλισης: Ξεπερνώντας τις διαφορές
Αφοσίωση στη συνεργασία
Ενσυναίσθηση - Αίσθηση υποχρέωσης απέναντι στην κοινωνία/καθήκοντος
απέναντι σε ένα ευρύτερο καλό

Περιγραφή: Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εργαστούν σε ομάδες για να
δημιουργήσουν μια ιστορία βασισμένη σε απορρίματα που βλέπουμε στην
καθημερινότητα μας. Οι εκπαιδευτές θα δώσουν μια σειρά από ερωτήσεις πάνω
στις οποίες θα βασιστεί η κάθε ιστορία. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα
παρουσιάσουν τις ιστορίες τους (π.χ. μελοποιήση, δραματοποίηση, ποίηση, σχέδιο,
performance κ.λπ.).
Στόχοι Δράσης:

*Κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους ή μετά το δείπνο, οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν να επισκεφθούν τα καταστήματα της περιοχής για γλυκό, καφέ ή ποτό (με δική τους
ευθύνη και έξοδα). Διατίθενται διάφορες επιλογές σε κοντινή απόσταση με τα πόδια.



10:00 - 10:45 Παρουσίαση 'AdvocaCY*: Η κλιματική αλλαγή και ο ρόλος των ΟΚΠ 
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Εξέταση πιθανών αποτελεσμάτων ή άλλων επιλογών για ένα διαφορετικό μέλλον
Οικοδόμηση σύγκλισης: Ξεπερνώντας τις διαφορές
Αφοσίωση στη συνεργασία
Ενσυναίσθηση - Αίσθηση υποχρέωσης απέναντι στην κοινωνία/καθήκοντος
απέναντι σε ένα ευρύτερο καλό

Περιγραφή: Η πρόσβαση σε ένα βιώσιμο και υγιές περιβάλλον αποτελεί πολιτικό και
ανθρώπινο δικαίωμα όλων μας. Ποιος ο ρόλος των ΟΚΠ στην υπεράσπιση αυτών
των δικαιωμάτων; Ποια η σύνδεση μεταξύ ενεργού πολιτότητας και κλιματικής
αλλαγής;
Στόχοι Δράσης:

10:45 - 11:00 Περπάτημα προς το εργαστήρι Cyprus Chocolates

στην καταπολέμησή της'

Κοινωνική δικτύωση για κοινωνικούς σκοπούς
Εισαγωγή στη χρήση κοινωνικής οργάνωσης για αλλαγή
Εισήγηση λύσεων βασισμένες σε στοιχεία

Περιγραφή: Εισαγωγή στη σημασία της δέσμευσης της κοινότητας και της στήριξης
των τοπικών προϊόντων/μικρών επιχειρήσεων για μια συνεκτική και λειτουργική
κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μας θα γνωρίσουμε την ιστορία των
τοπικών παραγωγών σοκολάτας, Cyprus Chocolates, και θα
δοκιμάσουμε τις υψηλής ποιότητας και βιώσιμης παραγωγής σοκολάτες τους!
Στόχοι Δράσης:
Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση και θα συζητήσουν με τους
εκπαιδευόμενους για τις σοκολάτες:

11:00 - 12:00 Τοπικοί παραγωγοί και ιστορίες επιτυχίας κοινοτικής υποστήριξης: 

12:00 - 12:15 Περπάτημα προς το ξενοδοχείο   

12:30 - 13:30 Μεσημεριανό και κλείσιμο εργαστηρίου

Δοκιμή σοκολάτας (Το συγκεκριμένο εργαστήρι θα διεξαχθεί στα Αγγλικά)

12:15 - 12:30 Ανακεφαλαίωση 

Όλες οι δραστηριότητες ξεκινούν ακριβώς την ώρα που αναγράφεται στο πιο πάνω πρόγραμμα.
Παρακαλούμε να είστε συνεπείς.
Μην ξεχάσετε να φέρετε μαζί σας επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι νερού!

Πληροφορίες προς τους συμμετέχοντες:

*Το παρόν εργαστήρι, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου ''AdvocaCY'', το οποίο λαμβάνει επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund Κύπρου που χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το
Λίχτενσταιν και την Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2014-2021.

https://cyprus-chocolates.com/


ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Ο Επίτροπος του Πολίτη διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 02/07/2021. Η
αποστολή του Γραφείου του Επιτρόπου του Πολίτη εδράζεται σε τρεις άξονες: (α) στην ενδυνάμωση του
πολιτικού πλαισίου για τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, (β) στην ανάληψη
συντονιστικών ενεργειών και υποβολή εισηγήσεων για τη δημιουργία θεσμοθετημένων δομών
διαβούλευσης, μέσα και από την αξιοποίηση της τεχνολογίας και (γ) στην προώθηση προτάσεων και
προγραμμάτων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια κουλτούρας ενεργού πολιτότητας και στην ενδυνάμωση
της κοινωνίας των πολιτών. 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) συστάθηκε το 2012 με την ψήφιση του περί Στοιχημάτων Νόμου
106(Ι)/2012. Αποτελεί ανεξάρτητη εποπτική Αρχή με οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια.
Η αποστολή της Αρχής είναι η αποτελεσματική ρύθμιση και εποπτεία της στοιχηματικής δραστηριότητας
εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, η διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και ανάπτυξη της οικονομίας,
η καταπολέμηση της παρανομίας στον τομέα και η συνεισφορά σε θέματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας
του κοινωνικού ιστού. Όραμα της Αρχής είναι να καταστεί η Κύπρος ένα δίκαιο και ασφαλές κέντρο
ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, με βασικό άξονα την προστασία των
παικτών και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. 
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