
BOOTCAMP 3

18 & 19 MΑΡΤΙΟΥ 2023

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΚΑΜΠΟΣ ΤΗΣ ΤΣΑΚΚΙΣΤΡΑΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ : 

ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: 



Σάββατο και Κυριακή 18 και 19 Μαρτίου 2023

10:00 

Πολιτιστικό Κέντρο, Κάμπος της Τσακκίστρας

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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https://forms.office.com/e/YCBG1x19nh


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ημέρα 1η  - Σάββατο, 18 Μαρτίου 2023

10:00 - 10:30 Άφιξη και Καλωσόρισμα

10:30 - 10:40 Κανόνες εργαστηρίου και Εισαγωγή

10:40 - 11:00 Γνωριμία με τους συμμετέχοντες - Icebreaker Activity

11:00 - 11:30 Παρουσίαση του ιδρύματος Terra Cypria

11:30 - 12:30 Παρουσίαση και Συζήτηση

Διήμερο Εκπαιδευτικό Bootcamp από το 
Ίδρυμα Terra Cypria
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Περιγραφή: Δασικά οικοσυστήματα, βιοποικιλότητα, προστατευόμενα είδη και η
συνύπαρξη με τον άνθρωπο

12:30 - 13:00 Διάλειμμα και περπάτημα προς την πλατεία του χωριού

13:00 - 14:00 Μεσημεριανό σε τοπική ταβέρνα

14:00 - 16:30 Ξενάγηση στο Μουσείο Δασικής Κληρονομιάς

Τη ζωή στον Κάμπο
Την υλοτομία
Τη σχέση ανθρώπου - περιβάλλοντος

Περιγραφή: Οι συμμετέχοντες θα μάθουν για:

16:30 - 17:00 Προβολή ταινίας για την ιστορία της περιοχής του Κάμπου

17:00 - 18:00 Ομαδική συζήτηση
"Τι προβλήματα εντοπίζετε στην κοινότητα σας;"
Αστυφιλία
Αλλαγή χρήσης γης
Εγκατάλειψη αγροτικών δραστηριοτήτων
Βιοποικιλότητα

18:00 - 20:00 Ελεύθερος χρόνος

20:00               Δείπνο σε ταβέρνα στο κέντρο του χωριού
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Ημέρα 2η  - Κυριακή, 19 Μαρτίου 2023

08:30 - 9:30 Πρόγευμα στο κέντρο του χωριού

09:30 - 10:30 Ενεργός πολιτότητα
          

Πιθανές λύσεις
Έμπρακτη εφαρμογή
Ενεργή συμμετοχή των πολιτών

Συζήτηση σχετικά με: 

Με την καθοδήγηση κατοίκων της περιοχής οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία
να διακοσμήσουν κολότζια με πυρογράφο

11:30 - 12:30 «Το πλούμισμα του Κολοτζιού»

Τη χρησιμότητα του ριγανέλαιου
Τη στήριξη τοπικών παραγωγών
Τη σύνδεση με τη βιωσιμότητα

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν για:

13:00 - 14:00 Μεσημεριανό

14:00 - 14:30 Ανατροφοδότηση και κλείσιμο εργαστηρίου

14:30 - 16:00 Περπάτημα και ξενάγηση προς την πηγή των Ευρετούρων (προαιρετικό)

10:30 - 11:30 Εργαστήρι παραγωγής αιθέριων ελαίων

12:30 - 13:00 Δεντροφύτευση Ιαπωνικών κεραζιών

Στα πλαίσια της εκδήλωσης για την επέκταση του πάρκου Sakura, οι συμμετέχοντες
θα βοηθήσουν στη δεντροφύτευση δέντρων Sakura



ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ:

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. 

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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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η Insights Market Research (IMR) Ltd αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ερευνών αγοράς,
κοινωνικής έρευνας και δημοσκοπήσεων στην Κύπρο με εκτενή δραστηριοποίηση από το 2002. Διαθέτει την
κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, προσοντούχο προσωπικό και τεχνογνωσία στο τομέα των ερευνών όπως 
 επίσης και την εμπειρία σε προγράμματα που αφορούν τη νεολαία, τις κοινότητες και την ενεργό συμμετοχή
των πολιτών. 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:


