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                                                                3 Μαΐου 2011  

 
Διευθυντζσ/Διευθφντριεσ  
Σχολείων Μζςησ  Εκπαίδευςησ 
 
 
Θζμα:  Ημερίδα με εργαςτήρια κατάρτιςησ ςτην κοινωνική ζρευνα και τη χρήςη νζων ΜΜΕ και 

τεχνολογιών ςτα πλαίςια του Ευρωπαϊκοφ ζργου SHARP (SHare & RePresent) 
 

Αναφορικά με το πιο πάνω θζμα, το Πανεπιςτήμιο Λευκωςίασ ςε ςυνεργαςία με το Παιδαγωγικό 
Ινςτιτοφτο διοργανώνει ημερίδα επιμόρφωςησ ςτα πλαίςια του ευρωπαϊκοφ ζργου SHARP.   

Κατά την ημερίδα θα προςφερθοφν 4 εργαςτήρια από εκπροςώπουσ των εταίρων του ζργου ωσ 
ακολοφθωσ: 

1. Κριτική ανάλυςη και παραγωγή εικόνων και κινουμζνων εικόνων (βίντεο)  
(Αρ. Συμμετεχόντων 20) 

2. Διαμόρφωςη ταυτότητασ / παραςτάςεισ τοπικήσ ταυτότητασ μζςα από παραγωγζσ βίντεο  
(Αρ. Συμμετεχόντων 20) 

3. (Πολυ)πολιτιςμικό περιβάλλον, ταυτότητεσ, πολιτότητα και εδαφικζσ περιοχζσ  
(Αρ. Συμμετεχόντων 20) 

4. Εργαλεία για κοινωνική ζρευνα και χαρτογράφηςη τησ πόλησ  
(Αρ. Συμμετεχόντων 10) 

Αναλυτική παρουςίαςη για το περιεχόμενο και τουσ ςτόχουσ των εργαςτηρίων θα βρείτε ςτο 
ςυνημμζνο ζντυπο.  

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παραςκευή 6 Μαΐου 2011, από τισ 9:00 πμ -5:30 μμ, ςτο Πανεπιςτήμιο 
Λευκωςίασ (Αμφιθζατρο Μιλλζνιουμ - M203).  Όςοι εκπαιδευτικοί ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν 
μποροφν να υποβάλουν ενδιαφζρον για ςυμμετοχή ςτην ιςτοςελίδα http://www.pi.ac.cy μζχρι και 
την Πζμπτη 5/5/2011, ςτισ 8:00 πμ.   

Στην ημερίδα μποροφν να ςυμμετάςχουν 70 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι καλοφνται να δηλώςουν το 
εργαςτήριο ςτο οποίο επιθυμοφν να ςυμμετάςχουν. Η δυνατότητα εγγραφήσ ςε ζνα εργαςτήριο 
ςταματά όταν ςυμπληρωθεί ο αριθμόσ ςυμμετεχόντων.  

Ζχει ήδη εξαςφαλιςτεί ςχετική άδεια από τη Διεφθυνςη Μζςησ του Υπουργείου Παιδείασ και 
Πολιτιςμοφ για απουςία από το ςχολείο.  

Παρακαλοφμε όπωσ ενημερώςετε ςχετικά το προςωπικό του ςχολείου ςασ και όπωσ παραχωρήςετε 
ςχετική άδεια απουςίασ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που ενδιαφζρονται.  Από κάθε ςχολείο δεν μπορεί 
να δηλώςει ενδιαφζρον ςυμμετοχήσ πζραν του ενόσ εκπαιδευτικοφ.  
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