
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ : 

BROCHURE

14 & 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΑΜΑ, ΚΑΘΙΚΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ : 



Σάββατο και Κυριακή 14 και 15 Ιανουαρίου 2023

10:00 

Περιφερειακό Πολυδύναμο Κέντρο Ακάμα, Κάθικας

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 ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ACTIVE MINDS 

Το πρόγραμμα Active Minds απευθύνεται σε νέους και νέες ηλικίας 18 έως 40 ετών. 
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https://forms.office.com/e/v7v4NPHKcY


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ημέρα 1η  - Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2023

10:00 - 10:30 Άφιξη

10:30 - 11:00 Υποδοχή και Καλωσόρισμα

11:00 - 11:15 Οδηγίες εργαστηρίου

11:15 - 12:00 Γνωριμία με τους συμμετέχοντες - Icebreaker Activity από το ίδρυμα Terra Cypria
                           

Επικοινωνιακοί στόχοι (επικοινωνία μεταξύ ομάδων)

Περιγραφή: Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με την τοποθεσία φιλοξενίας, το
περιβάλλον, τις βασικές έννοιες του εργαστηρίου και μεταξύ τους, μέσω μιας
διαδραστικής παιχνιδοποιημένης δραστηριότητας, η οποία θα θέσει τα θεμέλια για τις
εντατικές διήμερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν.

Στόχος Δράσης: 

12:00 - 13:00 Παρουσίαση: "Περιβαλλοντικές προκλήσεις και βιωσιμότητα στην πράξη",
από το ίδρυμα Terra Cypria

Φανταστείτε δυνατότητες ή εναλλακτικές λύσεις για ένα διαφορετικό μέλλον.

Περιγραφή: Εισαγωγή στις δράσεις του ιδρύματος Terra Cypria. Ποιες είναι οι κύριες
περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Κύπρο και τι είναι η
περιβαλλοντική βιωσιμότητα; Πώς ο καθένας μπορεί να γίνει μέρος της λύσης και
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από την Κύπρο και πέρα από αυτήν.

Στόχος Δράσης:

13:00 - 14:00 Μεσημεριανό

14:00 - 14:15 Διαδρομή προς το Μονοπάτι της Φύσης Μουντίκο

Αειφορία & Συνηγορία

Εκπαιδευτικό Εργαστήρι 2 ημερών
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https://www.google.com/maps/place/Kathikas+Moundiko+Nature+Trail/@34.9157719,32.414157,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6396857a21385cdc!8m2!3d34.9140345!4d32.4118003


Ενσυναίσθηση - αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία/υπευθυνότητα απέναντι
σε ένα γενικότερο καλό.
Κοινωνική οργάνωση για αλλαγή
Φανταστείτε δυνατότητες ή εναλλακτικές λύσεις για ένα διαφορετικό μέλλον

Περιγραφή: Ένα πρακτικό εργαστήριο, όπου οι συμμετέχοντες θα μάθουν για: 
τα τοπικά είδη χλωρίδας και πανίδας, τους οικοτόπους τις πιέσεις και τις απειλές που
τους ασκούνται, πώς η κλιματική κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει και να μεταβάλει
σημαντικά την οικολογία συγκεκριμένων ειδών (π.χ. θαλάσσιες χελώνες), καθώς και για
προτεινόμενες πρακτικές διατήρησης και τη σχέση τους με τις βασικές αρχές των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών (π.χ. πρόσβαση σε καθαρό και υγιές
περιβάλλον ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, ευαισθητοποιημένος πολίτης κ.λπ.).

Στόχοι Δράσης:

14:15 - 15:15 Πεζοπορία & Διαδραστικότητα: "On the Go Concervation", από τo ίδρυμα Terra Cypria            

15:15 - 15:30  Διαδρομή προς το Οινοποιείο Βασιλικόν

15:30 - 16:30 ''Τοπική Γατρονομία & Γευσιγνωσία Κρασιού: Τοπικοί παραγωγοί και ιστορίες
επιτυχίας μέσα από κοινοτική υποστήριξη'', από την ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας              

Δέσμευση στη συνεργασία
Επικοινωνιακές δεξιότητες: επικοινωνία μεταξύ ομάδων, διαπραγματεύσεις
Κοινωνική δικτύωση για κοινωνικούς σκοπούς

Περιγραφή: Επίσκεψη στο οινοποιείο Βασιλικόν όπου θα ακολουθήσει γευσιγνωσία
κρασιού. Οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, των
βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, στη σημασία της υποστήριξης
των τοπικών προϊόντων και των μικρών επιχειρήσεων, καθώς και της συμμετοχής και
της δημιουργίας/εμπλοκής στην κοινότητα για την προώθηση πολιτισμών που είναι
συνεκτικοί και λειτουργούν σωστά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο Κυπριακό Κέντρο
Περιβαλλοντικών Μελετών (ΚΚΠΜ) ως επιτυχημένο παράδειγμα κοινοτικής
υποστήριξης στην πράξη (από το ίδρυμα Terra Cypria).

Στόχοι Δράσης:

16:30 - 16:45 Διαδρομή πίσω στο Κέντρο

16:45 - 17:15 Διάλειμμα για καφέ
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https://www.vasilikon.com/


17:15 - 19:00 Ελεύθερος χρόνος

19:00 - 20:00 Προβολή ταινίας/ντοκιμαντέρ (προαιρετική συμμετοχή), από την ΑΚΤΗ Κέντρο
Μελετών και Έρευνας

20:00 Δείπνο σε τοπική ταβέρνα

Κριτική και δημιουργική σκέψη: Η θεωρία στην πράξη.
Κοινωνική δικτύωση για κοινωνικούς σκοπούς.
Ενσυναίσθηση - αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία/υπευθυνότητα απέναντι
σε ένα γενικότερο καλό.

Περιγραφή: Τέχνες και περιβάλλον - ακτιβισμός/συμμετοχή των πολιτών μέσω μη
παραδοσιακών (π.χ. δημιουργικών και κοινοτικών) πρακτικών. Εισαγωγή σε τοπικά
περιβαλλοντικά ζητήματα και πώς αυτά τεκμηριώνονται μέσω του κινηματογράφου και
των δημιουργικών τεχνών. 

Στόχοι Δράσης: 

Ημέρα 2η  - Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2023

08:00 - 9:00 Πρόγευμα

09:00 - 09:30 Παρουσιάσεις: 'Ενεργός πολιτότητα & βέλτιστες πρακτικές',  
από την ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας                    

Φανταστείτε δυνατότητες ή εναλλακτικές λύσεις για ένα διαφορετικό μέλλον 

Περιγραφή: Ένα "ταχύρρυθμο μάθημα" για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη. 
Πώς μπορεί η εμπλοκή και η δράση των πολιτών να συμβάλουν στην ανάπτυξη
ανθεκτικών και συνεκτικών κοινωνιών, που θα βασίζονται στις αρχές της
συμμετοχικότητας, της ισότητας και της ανεκτικότητας προς τους άλλους; Βέλτιστες
πρακτικές από την Κύπρο και πέραν αυτής.

Στόχος Δράσης:
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09:30 - 11:30 Παιχνίδι αφήγησης, από την ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας

Κριτική και δημιουργική σκέψη: Η θεωρία στην πράξη
Φανταστείτε δυνατότητες ή εναλλακτικές λύσεις για ένα διαφορετικό μέλλον 
Οικοδόμηση συναίνεσης: Χτίσιμο γεφυρών πέρα από διαφορές
Ενεργή επίλυση προβλημάτων με διαφορετικούς εταίρους

Περιγραφή: : Χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία ενός φυτού, δέντρου ή ζώου που
έβγαλαν κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εργαστούν
σε ομάδες και να γράψουν μια φανταστική ιστορία για το φυτό, το δέντρο ή το ζώο της
επιλογής τους. Η ιστορία θα καθοδηγείται από μερικές ερωτήσεις που θα τεθούν από
τους εκπαιδευτές και θα τους ζητηθεί να παρουσιάσουν τις ιστορίες τους στις ομάδες
τους χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης επιλέξουν (π.χ.
θεατρικό παιχνίδι, εικονογράφηση, τραγούδι).

Στόχοι Δράσης: 

11:30  - 13:30 Συμμετοχικό εργαστήρι υποστήριξης αποφάσεων & ανάπτυξης εργαλείων πολιτικής:
"AdvocaCY*", από την ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας και το ίδρυμα Terra Cypria

Δημοκρατική λήψη αποφάσεων
Λύσεις βασισμένες σε στοιχεία
Αποφάσεις βασισμένες στη γνώση
Κοινωνική οργάνωση για αλλαγή 
Σχεδιασμός έργου & διαδικασία εμπλοκής 

Περιγραφή: Ένα συμμετοχικό εργαστήρι όπου οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν σε μια
πραγματική διαδικασία λήψης αποφάσεων και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του δικού
τους εργαλείου πολιτικής σχετικά με τα κενά, τις ανάγκες και τις προτάσεις για την
προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών.

Στόχοι Δράσης:

13:30 - 14:30 Μερημεριανό

14:30 - 15:00 Ανακεφαλαίωση και Πιστοποιητικά, από την ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας και το
ίδρυμα Terra Cypria 

Περιγραφή: Τελετή απονομής πιστοποιητικών

Θα χρειαστείτε μπουκάλι νερού 
Θα χρειαστείτε συσκευασία φαγητού (σνακ)

15:00 - 15:30 Αναχώρηση 

Σημειώσεις προς συμμετέχοντες/ουσες

1.
2.
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*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.



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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