Παράρτημα 1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Γνωριμία εκπαιδευτικών και μαθητών με το θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας.
2. Διάχυση του οράματος και των στόχων του Οργανισμού στις σχολικές μονάδες.
3. Ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών και των συνδέσμων γονέων να αναπτύξουν δράσεις
με τους μαθητές στα σχολεία, στη βάση των θεματικών ενοτήτων του Οργανισμού.
4. Ετοιμασία υλικού και εισήγηση ιδεών προς τα σχολεία, ώστε αυτά να συμμετάσχουν
ενεργά στις δράσεις και εκδηλώσεις του οργανισμού.
5. Οργάνωση και συντονισμός των εκδηλώσεων και των δράσεων που θα αναπτύξουν
τα σχολεία, στο πλαίσιο του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας και της
υλοποίησης του 3ου («Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των
κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας
των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές δράσεις, στo πλαίσιo του
θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017») υπό έμφαση
στόχου.
6. Παροχή βοήθειας και συντονισμού στην ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των σχολείων.
7. Συνεργασία με τους λειτουργούς του Οργανισμού Πάφος2017 και την Καλλιτεχνική
Διεύθυνση του Οργανισμού, για ενίσχυση του Προγράμματος Κοινωνικής
Συμμετοχής (CommunityCountdown) της ΠΠΕ Πάφος2017, μέσω του πλαισίου
δράσης στα σχολεία.
ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Γνωριμία εκπαιδευτικών και μαθητών με το θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας.
2. Διάχυση του οράματος και των στόχων του Οργανισμού στις σχολικές μονάδες, μέσω
του «Εγχειριδίου Μέσης Εκπαίδευσης».
3. Ετοιμασία πλάνου παρουσιάσεων στους μαθητικούς ομίλους των σχολείων της
Πάφου, μέσω των οποίων οι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα αναπτύσσουν δράσεις
στη βάση των εισηγήσεων που υπάρχουν στο «Εγχειρίδιο Μέσης Εκπαίδευσης».
4. Ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών και των συνδέσμων γονέων να αναπτύξουν δράσεις
με τους μαθητές στα σχολεία, στη βάση των θεματικών ενοτήτων του Οργανισμού.
5. Ετοιμασία υλικού και εισήγηση ιδεών προς τα σχολεία, ώστε αυτά να συμμετάσχουν
ενεργά στις δράσεις και εκδηλώσεις του οργανισμού.
6. Οργάνωση και συντονισμός των εκδηλώσεων και των δράσεων που θα αναπτύξουν
τα σχολεία, στο πλαίσιο του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας και της
υλοποίησης του 3ου («Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των
κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας
των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές δράσεις, στo πλαίσιo του
θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017») υπό έμφαση
στόχου.
7. Παροχή βοήθειας και συντονισμού στην ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των σχολείων.
8. Συνεργασία με τους λειτουργούς του Οργανισμού Πάφος2017 και την Καλλιτεχνική
Διεύθυνση του Οργανισμού, για ενίσχυση του Προγράμματος Κοινωνικής
Συμμετοχής (CommunityCountdown) της ΠΠΕ Πάφος2017, μέσω του πλαισίου
δράσης στα σχολεία.

