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Χαιρετισμός του Κοσμήτορα της ΣΑΚΕ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
(ΑΠΚυ) βρίσκεται ήδη στην εκκίνηση
του πέμπτου έτους λειτουργίας των
Προγραμμάτων Σπουδών του. Στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα έχει να
επιδείξει έργο σημαντικό τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Χάρη στα τέσσερα μεταπτυχιακά του Προγράμματα και
στο μέχρι στιγμής μοναδικό του πτυχιακό Πρόγραμμα έχει καθιερωθεί στη
συνείδηση της κυπριακής κοινωνίας
- και πέραν αυτής - για την υψηλή ποιότητα των σπουδών που παρέχει, ενώ
προβλέπεται να επιχειρήσει σύντομα
νέα τολμηρά ανοίγματα στην προσφορά σπουδών υψηλής ποιότητας.
Ως αυτόνομη ακαδημαϊκή οντότητα η
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ) μετράει μόνο
λίγους μήνες ζωής προσπαθώντας να
συμβάλει στην υλοποίηση τολμηρών
οραμάτων που θα έχουν ως στόχο να
απεγκλωβίσουν ένα νέο Πανεπιστήμιο
από έναν πρώιμο εφησυχασμό και μια
τυπική παροχή τίτλων σπουδών. Η ίδια
η ονομασία της Σχολής υποβάλλει, αν
δεν επιβάλλει, την ιδέα μιας ευρύτερης
παρουσίας και προσφοράς στην καθημερινότητα των ανθρώπων που διάλεξαν και κατάφεραν να διανύσουν τον
πολλά υποσχόμενο αλλά εν πολλοίς
δύσβατο δρόμο της δια βίου μάθησης.
Πέρα από το να προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας και μελέτης
που αξιοποιεί τις κατακτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας, η ανοικτή και εξ
αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να
συμβάλει στην ανθρώπινη επικοινωνία
και με τις μαθησιακές της αφορμές να
συντελέσει στην εσωτερική καλλιέργεια
εκείνων στους οποίους απευθύνεται,
μια μόρφωση με γνώμονα διαχρονικές
πανανθρώπινες αξίες και τις απαιτήσεις της ζωής στον σύγχρονο κόσμο.
Η δημιουργία ενός ενημερωτικού εντύ-

που, ενός Newsletter όπως έχει καθιερωθεί διεθνώς να ονομάζεται, που θα
πληροφορεί τα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας και την κοινωνία για
τα τεκταινόμενα στον μικρόκοσμο των
Προγραμμάτων της Σχολής σε εξαμηνιαία βάση, είναι ένα πρώτο τολμηρό
βήμα. Εν είδει χρονικού το έντυπο αυτό
καλείται να αποτυπώσει ό,τι σημαντικό
καταγράφηκε στην πρόσφατη ιστορία
των Προγραμμάτων της Σχολής. Εν
είδει επικοινωνιακού παραθύρου εξωτερικεύει και διατρανώνει την αντίληψή
μας πως ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο
πρέπει να έχει πολύπλευρες εκφάνσεις, δραστηριότητες και στόχους. Εν
είδει ανοιχτής πρόσκλησης αποτυπώνει τη βούλησή μας για σύγκλιση με τις
αγωνίες και τις ανάγκες της κοινωνίας.
Πιστεύουμε ότι, μόνο αν όλες αυτές οι
προτεραιότητες χωρέσουν στις σελίδες του (έντυπες ή/και ηλεκτρονικές),
η πορεία του μέσα στο χρόνο μπορεί
να μην είναι τυπική και προτετελεσμένη. Αν δεν ενισχύεται με τις υποδείξεις
του κυρίως κοινού του, πρωτίστως των
φοιτητών και των αποφοίτων μας, αν
δεν συν-δημιουργείται με εκείνους που
κατά καιρούς αναλαμβάνουν τη διαμόρφωση της ύλης του, σύντομα θα
απολέσει την επικοινωνιακή δυναμική
του. Ας το καλωσορίσουμε λοιπόν στην
πανεπιστημιακή μας κοινότητα και ας
το αγκαλιάσουμε ως ένα άλλο σημαντικό σταυροδρόμι της συνάντησής
μας. Ας ευχαριστήσουμε επίσης για
την περισσή τους φροντίδα, τον κόπο
και το μεράκι με τα οποία επένδυσαν
τη γέννηση και δημιουργία του πρώτου τεύχους τις συναδέλφους κυρίες
Β. Καραΐσκου, Στ. Τσιπλάκου και Μ.
Γραβάνη, μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής. Οι
προσωπικές μου ευχαριστίες εκτείνονται και στα υπόλοιπα μέλη Δ.Ε.Π. της
Σχολής και στο διοικητικό προσωπικό
που συνέδραμαν στη διαμόρφωση της
ύλης του και στην αισθητική του εμφάνιση.
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Ταυτότητα και Αποστολή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
(www.ouc.ac.cy) είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα της Κύπρου. Η ίδρυση
και λειτουργία του αποφασίστηκε το Φεβρουάριο του 2003 με την
ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου
στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Η ουσιαστική λειτουργία του και
η προσφορά των πρώτων Προγραμμάτων Σπουδών έγινε τρία
χρόνια αργότερα, τον Σεπτέμβριο
του 2006. Μέχρι την αυτονόμησή του, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κύπρου (ΑΠΚυ) διοικείται από τη
Διοικούσα Επιτροπή, η οποία
ασκεί τις εξουσίες του Συμβουλίου, της Συγκλήτου και των Σχολών
του Πανεπιστημίου. Την ευθύνη
του διοικητικού έργου έχει ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα
Γραμματέως της Συγκλήτου και
του Συμβουλίου.
Στο ΑΠΚυ λειτουργούν τρεις Σχολές: Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
και Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών. Κάθε Σχολή
προσφέρει Προγράμματα Σπουδών, τα οποία είναι δομημένα στη
βάση των Θεματικών Ενοτήτων.
Την ευθύνη για το κάθε Πρόγραμμα Σπουδών έχει ο Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος και για κάθε Θεματική
Ενότητα ο Συντονιστής ο οποίος
συνεργάζεται με το Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό
(ΣΕΠ) και τα μέλη ΔΕΠ.

Με τη μέθοδο της ανοικτής και
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το
ΑΠΚυ παρέχει τη δυνατότητα πανεπιστημιακής μόρφωσης σε ενήλικες που για οποιονδήποτε λόγο δεν
κατέστη δυνατό να σπουδάσουν ή
να ολοκληρώσουν τις πανεπιστημιακές τους σπουδές στο παρελθόν.
Οι ήδη κάτοχοι πανεπιστημιακού
πτυχίου έχουν τη δυνατότητα να
ακολουθήσουν μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, ή ένα δεύτερο πτυχιακό κύκλο. Τέλος, με τα εκπαιδευτικά προγράμματα σύντομης
διάρκειας, παρέχει τη δυνατότητα
στους φοιτητές να ενημερώνονται
σε αντικείμενα αιχμής κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
Το ΑΠΚυ είναι ισότιμο με όλα τα
αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του
κόσμου, συμβατικά ή μη, ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία που
χρησιμοποιούν. Τα Προγράμματά
του είναι δομημένα με το σύστημα
των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους φοιτητές να έχουν
αμφίδρομη σχέση μεταξύ των συμβατικών πανεπιστημίων και του
Ανοικτού.
Το ΑΠΚυ φιλοδοξεί να δώσει το δικό
του στίγμα στον Κυπριακό και στον
ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο, προσφέροντας μια διαδικασία φοίτησης που αξιοποιεί ταυτόχρονα την
πιο σύγχρονη δυνατή τεχνολογική
υποδομή και την εγκυρότερη εκπαιδευτική μεθοδολογία.
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Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ)
Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών αποτελείται από το Πτυχιακό Πρόγραμμα
«Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (ΕΛΠΟΛ) και τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα «Επιστήμες
της Αγωγής» (ΕΠΑ), «Ελληνική
Γλώσσα και Λογοτεχνία» και
«Θεατρικές Σπουδές».
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα
«Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (ΕΛΠΟΛ) περνά στον τέταρτο χρόνο λειτουργίας του κατά
την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά
(2010-2011). Σκοπός του είναι να
προσφέρει μια καλειδοσκοπική
εισαγωγή στο ιστορικό φαινόμενο
που ονομάζεται Ελληνικός Πολιτισμός από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα. Ευρύτερος στόχος του
Προγράμματος είναι να εξοπλίσει
τους φοιτητές του με γνωστικές,
μεθοδολογικές και επιστημολογικές δεξιότητες τέτοιες, που να τους
επιτρέπουν να εμβαθύνουν στα
πολιτισμικά φαινόμενα εν γένει και
να συνειδητοποιούν την ιδεολογική και πολιτική φύση του ιστορικού σκευάσματος που ονομάζεται
κουλτούρα, πολιτισμική και εθνική
ταυτότητα. Έμφαση δίδεται στη
μελέτη των πρωτογενών πηγών
(κειμένων και αντικειμένων), με
σκοπό τη διάπλαση κριτικού αισθητηρίου και την ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
«Επιστήμες της Αγωγής» (ΕΠΑ)
έχει ως βασική αποστολή την
έρευνα σε θέματα παιδαγωγικών
σπουδών με ιδιαίτερη έμφαση σε
θέματα οργάνωσης, διοίκησης,
αξιολόγησης και αναλυτικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση, την
παροχή εξειδικευμένων παιδαγω-

γικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς
όλων των βαθμίδων, τη συνεργασία με άλλα ανάλογα προγράμματα ευρωπαϊκών και άλλων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων,
την προετοιμασία διοικητικών και
ηγετικών στελεχών και ερευνητών,
που αντιλαμβάνονται το πλαίσιο
μέσα στο οποίο λειτουργεί η εκπαίδευση και τα οποία στελέχη θα
μπορούν να δράσουν δημιουργικά και παραγωγικά και, τέλος, την
προσφορά υπηρεσιών στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα σε
παιδαγωγικά θέματα.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία»
θα προσφερθεί για πρώτη φορά
το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.
Βασίζεται σε δυο κύριες θεματικές
ενότητες, τη Γλωσσολογία και Ελληνική Γλώσσα και τις Θεωρητικές
Προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία. Στόχο έχει να συνδέσει θεωρητικά τη γλωσσολογική
μελέτη της ελληνικής γλώσσας με
σύγχρονες προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και τη
Θεωρία της Λογοτεχνίας.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεατρικές Σπουδές» βρίσκεται στο
στάδιο της οργάνωσης και διαμόρφωσης. Ένας από τους στόχους
του Προγράμματος είναι να προσφέρει ιστορικές γνώσεις και θεωρητικό υπόβαθρο για τη μελέτη του
αρχαίου δράματος και της υποδοχής του στη λογοτεχνία (θεατρική
και μη) των νεώτερων εποχών. Σε
μεταγενέστερο στάδιο το Πρόγραμμα θα αναπτύξει κύκλο μαθημάτων
γύρω από τη Θεατρική Αγωγή, δηλαδή την εφαρμογή θεατρικών τεχνικών στη σχολική εκπαίδευση.
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ΔΡΑΣΕΙΣ: Αναδιάρθρωση της κατεύθυνσης «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση» στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής» της ΣΑΚΕ
Σε συνέχεια συζητήσεων με συναδέλφους του προγράμματος για αναμόρφωση της 4ης Κατεύθυνσης, «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση», στο πλαίσιο
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
της Σχολής «Επιστήμες της Αγωγής»,
δρομολογήθηκε κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2008-2009 αναδιάρθρωση της
κατεύθυνσης.
Στο πλαίσιο αυτό η παλιά Θεματική
«Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» αντικαταστάθηκε με τη Θεματική με τίτλο «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση», η οποία
λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Η νέα
Θεματική αποσκοπεί στο να εισάγει
τους φοιτητές στα ζητήματα εκείνα
(θεωρητικά και πρακτικά) που σχετίζονται με το περιεχόμενο των όρων
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Δία Βίου
Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Στη Θεματική αναλύονται, επίσης,
όψεις της πραγματικότητας με αναφορά σε θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις. Το ανανεωμένο περιεχόμενο της Θεματικής υποστηρίζεται από
νέο, πλούσιο υλικό που έρχεται με τη
μορφή ‘εκπαιδευτικού πακέτου’ και
περιλαμβάνει πέρα από τα διδακτικά
εγχειρίδια, ξενόγλωσσα και ελληνικά

άρθρα και μελέτες, ενημερωτικά φυλλάδια, οδηγό μελέτης, και οπτικοακουστικό υλικό.
Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του
προγράμματος σχεδιάστηκε, επίσης,
για την κατεύθυνση μια νέα Θεματική,
η οποία θα προσφερθεί για πρώτη
φορά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.
Φέρει τον τίτλο «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» ΕΠΑ66Κ.
Σκοπός της είναι να εξοικειώσει τους
φοιτητές με τα ζητήματα εκείνα (θεωρητικά και πρακτικά) που σχετίζονται
με την επαγγελματική εκπαίδευση
και κατάρτιση, να τους οδηγήσει να
κατανοήσουν τη σύνδεση της με τη
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και τη Δία
Βίου Μάθηση και τη σημασία της ως
μέρος της τυπικής εκπαίδευσης που
αποσκοπεί στην προετοιμασία των
καταρτιζόμενων για την είσοδο στο
επάγγελμα. Προκειμένου για τη διδασκαλία της Θεματικής έχει εκπονηθεί
η συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού και
οδηγού μελέτης το οποίο πρόκειται
να κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Ολοκληρώθηκε με τη συμβολή και
συνεργασία των: Μ. Γραβάνη, Α.
Ευστράτογλου, Γ. Ζαρίφη, Β. Νικολοπούλου, και Π. Χατζηθεοχάρους.

Αλλαγές στη δομή της Θ.Ε. ΕΛΠ28
Κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2009-2010 αναδομήθηκε εξ ολοκλήρου η Θ.Ε. ΕΛΠ28:
Νεοελληνική λογοτεχνία 19ος-20ος αιώνας.
Θεμελιώδης στόχος
αυτής της προσπάθειας ήταν η εξοικείωση των φοιτητών με τα λογοτεχνικά κείμενα και η
παροχή γραμματολογικών εργαλείων
για τη σε βάθος μελέτη, ανάλυση και
κατανόησή τους. Η πρώτη κατεύθυνση οδήγησε στη μελέτη επιλεγμένων
δημιουργών (π.χ. Καβάφης, Καρυωτάκης, Βιζυηνός) και ενδεικτικών
έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας
(π.χ. Αργώ του Θεοτοκά), εγκαταλείποντας την ανθολόγηση.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας
δημιουργήθηκε από τη συντονίστρια
Εύη Βογιατζάκη* το ειδικό διδακτικό υλικό «Αισθητικά Ρεύματα στο 19ο
και στον 20ο αιώνα και Νεοελληνική

Λογοτεχνία» που εξετάζει το θεωρητικό υπόστρωμα των κειμένων από
τον κλασικισμό ως το μοντερνισμό.
Φιλοδοξία του εγχειρήματος είναι η
παροχή γραμματολογικών κριτηρίων
ανάγνωσης των λογοτεχνικών κειμένων, πέραν της υποκειμενικής, ιμπρεσιονιστικής ή κοινότυπης πρόσληψής
τους. Το σύνολο αυτού του υλικού θα
χρησιμοποιηθεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2010-2011. Ήδη τη χρονιά που
μας πέρασε η ανάλυση των λογοτεχνικών κειμένων με βάση αυτό το
πρότυπο προσέγγισης υποστηρίχτηκε με μια σειρά διαλέξεων μέσω της
συγχρονικής πλατφόρμας Elluminate
(ένα διήγημα του Παπαδιαμάντη, το
θεωρητικό μανιφέστο της γενιάς του
‘30, Ελεύθερο πνεύμα και το μυθιστόρημα Αργώ του Γ. Θεοτοκά).

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Το Ίδρυμα «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»,
πιστό στη δέσμευσή του να στηρίζει
την καλλιέργεια των ελληνικών σπουδών ανά το παγκόσμιο και ειδικά στον
τόπο μας, χορήγησε στο Πρόγραμμα
«Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»
υποτροφία «Εις Μνήμην Κωνσταντίνου
Λεβέντη», τριετούς διάρκειας, ύψους
€10000 ετησίως. Ο υπότροφος θα κληθεί να μελετήσει πτυχές της ιστορίας,
αρχαιολογίας ή φιλολογίας της Ύστερης
Αρχαιότητας στην Κύπρο. Το Ίδρυμα
Λεβέντη χορήγησε επίσης εφάπαξ ποσό
€3000 για αγορά βιβλίων σχετικών με τη
γνωστική περιοχή που καλύπτει η υποτροφία. Σημειώνεται ότι ευάριθμα πανεπιστήμια στον κόσμο έχουν δεχθεί την
τιμή παρόμοιας επώνυμης υποτροφίας
από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Το Ίδρυμα «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»,
αναγνωρίζοντας τις προσπάθειας του
Προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» για την προώθηση των
ελληνικών γραμμάτων με τη μέθοδο
της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, χορήγησε σε 97 φοιτητές
του Προγράμματος, εγγεγραμμένους
σε Θεματικές Ενότητες Αρχαιολογίας,
βιβλία
αρχαιολογικού-κυπρολογικού
ενδιαφέροντος, συνολικής αξίας €156
ανά φοιτητή (€15132). Πρόκειται για τη
δεύτερη, μετά την Υποτροφία «Εις Μνήμην Κωνσταντίνου Λεβέντη», έμπρακτη
χειρονομία στήριξης από το Ίδρυμα του
νεοπαγούς αλλά δυναμικού μας Πανεπιστημίου.

* Η Δρ. Ε. Βογιατζάκη είναι συντονίστρια στη
Θ.Ε. ΕΛΠ28.
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Ερευνητικό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της εξ αποστάσεως ενήλικης

διδασκαλίας και μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση του Ανοικτού Πανεπιστημίου
Μέλη της Σχολής ανέλαβαν την υλοποίηση τριετούς ερευνητικού προγράμματος που εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται
από τον προϋπολογισμό του ΑΠΚυ. Το
πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο του
2010 και έχει ως σκοπό να διαφωτίσει
τις εσωτερικές διεργασίες της ενήλικης
επαγγελματικής μάθησης, το πλαίσιο
και τις περιστάσεις της, όπως αυτή
εξελίσσεται και διαμορφώνεται σε δυο
προγράμματα σπουδών, ένα πτυχιακό
και ένα μεταπτυχιακό, που προσφέρονται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως
από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
(ΑΠΚυ) και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Η μελέτη αισιοδοξεί
να εξερευνήσει και να καταγράψει όλες
εκείνες τις ‘πολύ λεπτές’ διαδικασίες
που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια
της οργάνωσης και της προσφοράς των
συγκεκριμένων ενοτήτων, καθώς και να
‘συλλάβει’ τον τρόπο με τον οποίο τα
διάφορα είδη μάθησης και γνώσης αλληλεπιδρούν. Ο απώτερος σκοπός της
έρευνας, πιο πρακτικά, είναι να ανατροφοδοτήσει την οργάνωση, το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την περαιτέρω
ανάπτυξη των εξ αποστάσεως ενοτήτων
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και να
συνεισφέρει στη μελλοντική τους ανάπτυξη. Η μελέτη φιλοδοξεί να διαφωτίσει τα πιο πάνω ζητήματα βασισμένη
στις εμπειρίες και τις αντιλήψεις ενηλί-

κων εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών τους. Η έρευνα ρίχνει φως σε μια
ιδιαίτερη μορφή μάθησης στην ακαδημία στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης και
δια βίου μάθησης. Τα αποτελέσματα της
αναμένεται να ανατροφοδοτήσουν την
έρευνα για την Ανώτατη Εκπαίδευση, το
χώρο της πολιτικής και της πράξης σε
Ελλάδα και Κύπρο. Αναμένεται, επίσης,
να γίνουν συστάσεις για τη σύμπραξη πολιτικών και πρακτικών σε Μίκρο,
Μέσο, και Μάκρο επίπεδο, προκειμένου οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι να εφοδιαστούν, στο πλαίσιο των θεματικών
ενοτήτων, με τις γνώσεις εκείνες και τις
δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να
ξεπεράσουν τις περιόδους αβεβαιότητας και των ραγδαίων αλλαγών.
Την ερευνητική ομάδα απαρτίζουν από
το ΑΠΚυ οι: Δρ. Μαρία Γραβάνη (επιστημονική υπεύθυνη), Δρ. Μιχάλης
Μιχαηλίδης, Υποψ. Διδακτ. Αντιγόνη
Σαρακινιώτη, Αναπλ. Καθ. Στέφανος
Ευθυμιάδης, Δρ. Αντώνης Πετρίδης.
Συνεργάζονται μαζί τους εμπειρογνώμονες από πανεπιστήμια του εξωτερικού: Καθ. Βασιλεία Χατζηνικήτα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Dr. Martin
Gough, University of Kent, UK, Prof.
Wolfgang Yutte, University of Bielefeld,
Germany, Δρ. Γεώργιος Ζαρίφης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
(έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012)
Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να συνδέσει θεωρητικά τη γλωσσολογική μελέτη
της ελληνικής γλώσσας με σύγχρονες
προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική
Γραμματεία και τη Θεωρία της Λογοτεχνίας. Αποτελείται από δυο υποχρεωτικές Θ.Ε., Γλωσσολογία και Ελληνική
Γλώσσα και Θεωρητικές Προσεγγίσεις
στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία και έξι
επιλεγόμενες Θ.Ε.
Στόχος της πρώτης Θ.Ε. (Γλωσσολογία
και Ελληνική Γλώσσα) είναι να προσφέρει μια διεξοδική εποπτεία των βασικών
πτυχών της γλωσσολογικής θεωρίας και
των εφαρμογών της στη μελέτη της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας. Συστηματοποιούνται και εμπλουτίζονται οι
προϋπάρχουσες βασικές γνώσεις φωνητικής/φωνολογίας, μορφολογίας, σύνταξης, σημασιολογίας, πραγματολογίας
και κοινωνιογλωσσολογίας με στόχο την
επιστημονική μελέτη της μορφής και της
λειτουργίας της γλώσσας στην Αρχαία
Ελληνική Γραμματεία και την εφαρμογή
τόσο γνώσεων περιεχομένου όσο και με-

θοδολογικών και αναλυτικών εργαλείων
της γλωσσολογίας στη μελέτη της λογοτεχνίας.
Η δεύτερη Θ.Ε. (Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία)
στοχεύει στην ανάδειξη των σχέσεων
μεταξύ της γλωσσολογικής θεωρίας, της
σύγχρονης Θεωρίας της Λογοτεχνίας και
της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, με
βάση τις γνώσεις περιεχομένου και τις
αναλυτικές/ερευνητικές δεξιότητες που
καλλιεργεί η πρώτη Θ.Ε. Έμφαση δίνεται
στη φορμαλιστική υφολογική ανάλυση
και σε κειμενογλωσσολογικές, ειδολογικές και αφηγηματολογικές προσεγγίσεις.
Εξετάζεται επίσης η επιτελεστική διάσταση της λογοτεχνίας και η διεπίδρασή της
με ποικίλα κοινωνικοπολιτισμικά συμφραζόμενα, σε σχέση με αρχές της Θεωρίας Πρόσληψης και των Πολιτισμικών
Σπουδών.
Το Πρόγραμμα συμπληρώνεται από τις
εξής επιλεγόμενες Θ.Ε.: Έπος, Αφήγηση, Λόγος, Επιτέλεση, Μετάφραση και
Διδακτική, Ειδολογικοί Μετασχηματισμοί.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κύπρου παρόν στην
Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση!

Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση αποτελεί τον κύριο πυλώνα της πολιτικής του
Υπουργού Παιδείας, Καθηγητή Ανδρέα
Δημητρίου. Αποτελεί παράλληλα πάγιο
αίτημα της κοινωνίας των πολιτών, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Ο Υπουργός
και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναλυτικών Προγραμμάτων, κος Γεώργιος Τσιάκαλος, τίμησαν το Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κύπρου διορίζοντας τέσσερα μέλη του
στις Επιτροπές: τον Επίκουρο Καθηγητή Μιχαλίνο Ζεμπύλα («Επιστήμες
της Αγωγής») στην κεντρική Επιστημονική Επιτροπή για τη διαμόρφωση
νέων αναλυτικών προγραμμάτων· την
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σταυρούλα Τσιπλάκου («Ελληνική Γλώσσα και
Λογοτεχνία») στην Επιτροπή Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας· και
τους Αντώνη Τσακμάκη (μέλος της
Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής,
Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Κύπρου) και Αντώνη Κ. Πετρίδη
(Λέκτορα, «Σπουδές στον Ελληνικό
Πολιτισμό») στην Επιτροπή Αρχαίων
Ελληνικών και Λατινικών. Η παρουσία
τεσσάρων μελών του Πανεπιστημίου
στις Επιστημονικές Επιτροπές, τριών
μελών ΔΕΠ της ΣΑΚΕ και ενός μέλους
της Π.Δ.Ε., υποδεικνύει την έμπρακτη
εμπιστοσύνη της Πολιτείας στο επιστημονικό προσωπικό του ιδρύματος.
Ειδικά για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών
της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, στόχος
είναι η καλλιέργεια ενός μεγάλου εύρους δεξιοτήτων κριτικού εγγραμματισμού, ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στη
διδασκαλία της γλωσσικής ποικιλότητας
με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνιογλωσσικής ενημερότητας και, μέσω αυτής, του κριτικού εγγραμματισμού.
Περισσότερες πληροφορίες για τη πρώτη μορφή
του Προγράμματος Σπουδών για τη Γλώσσα είναι
διαθέσιμες στο:
http://www.paideia.org.cy/upload/analytika_
programmata_2010/1.neaellinikiglossa.pdf
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Αναδιάρθρωση του Προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής»,
κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική».
Ο Δρ. Ανδρέας Τσιάκκιρος συνεργάστηκε με τον Καθηγητή Πέτρο Πασιαρδή για τη συγγραφή των τόμων
της Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ
«Στρατηγικός σχεδιασμός, καινοτομίες και αξιολόγηση στην εκπαίδευση»
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
με τίτλους «Εισαγωγή και διαχείριση
αλλαγής», «Στρατηγικός σχεδιασμός
στην εκπαίδευση» και «Παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των
εκπαιδευτικών». Η θεματική αυτή ενότητα προσφέρθηκε για πρώτη φορά
την ακαδημαϊκή χρονιά 2007-2008
και τον Αύγουστο του 2008 το Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου προχώρησε
στη δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση
του συγκεκριμένου διδακτικού υλικού
που ετοιμάστηκε.
Μέσα στο πλαίσιο της συνεχούς αναθεώρησης και αναδιαμόρφωσης του
διδακτικού υλικού που χρησιμοποιείται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
«Επιστήμες της Αγωγής» δρομολογήθηκαν αλλαγές στις θεματικές ενότητες
υπό την εποπτεία και το συντονισμό
του Καθηγητή Πέτρου Πασιαρδή. Συγκεκριμένα με την επιμέλεια του Καθηγητή Πέτρου Πασιαρδή και του Δρα
Ανδρέα Τσιάκκιρου ετοιμάστηκε καινούριο διδακτικό υλικό για δύο θεματικές ενότητες. Η υφιστάμενη Θεματική
Ενότητα ΕΠΑ71Κ διαφοροποιείται με
τίτλο «Διαχείριση αλλαγής, σχολική
αποτελεσματικότητα και στρατηγικός
σχεδιασμός», αποτελούμενη από δύο
τόμους με τίτλους «Διαχείριση αλλα-

γής, σχολική αποτελεσματικότητα και
βελτίωση» και «Στρατηγικός σχεδιασμός στην εκπαίδευση». Ταυτόχρονα,
δημιουργείται η καινούρια Θεματική
Ενότητα ΕΠΑ75Κ με τίτλο «Αξιολόγηση προγραμμάτων και προσωπικού
στην εκπαίδευση», αποτελούμενη και
αυτή από δύο τόμους με τίτλους «Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων» και «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού
έργου και εκπαιδευτικών». Και οι δύο
θεματικές ενότητες θα προσφερθούν
για πρώτη φορά την ακαδημαϊκή χρονιά 2010-2011.
Η ολοκλήρωση του πρώτου τόμου της
Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ έγινε με
τη συνεργασία των: Παναγιώτη Αντωνίου, Δημήτρη Δημητρίου, Ανδρέα
Κυθραιώτη, Λεωνίδα Κυριακίδη, Πέτρου Πασιαρδή, Γιάννη Σαββίδη και
Ανδρέα Τσιάκκιρου. Τα κεφάλαια του
δεύτερου τόμου της Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ 71Κ ολοκληρώθηκαν με τη
συμβολή και συνεργασία των Πέτρου
Πασιαρδή και Ανδρέα Τσιάκκιρου.
Ο πρώτος τόμος της Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ75Κ ολοκληρώθηκε με τη
συμβολή και συνεργασία των: Παναγιώτα Κενδέου, Αθηνάς Μιχαηλίδου, Πέτρου Πασιαρδή, Γιάννη Σαββίδη, Μάριου Στυλιανίδη, Ανδρέα
Τσιάκκιρου και Έλενας Χριστοφίδου.
Στο δεύτερο τόμο της Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ75Κ συνέβαλαν οι: Πέτρος
Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης και Ανδρέας Τσιάκκιρος.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ:«Υβριδική ΟΣΣ»

Πενία τέχνας κατεργάζεται! Ή άλλως: η
ανάγκη είναι η μητέρα της εφευρετικότητας. Στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους
2009-10 το Πρόγραμμα «Σπουδές στον
Ελληνικό Πολιτισμό» αντιμετώπισε το
πρόβλημα των μονοτμηματικών Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ), των οποίων ο πληθυσμός ήταν μοιρασμένος σε Κύπρο
και Ελλάδα. Πάγια πολιτική του Πανεπιστημίου στις περιπτώσεις αυτές είναι να
ορίζεται η Λευκωσία ως έδρα της ΘΕ.
Επ’ ουδενί όμως το Πρόγραμμα δεν
έστερξε να μειονεκτούν οι Ελλαδίτες
φοιτητές του σε σχέση με τους Κυπρίους: οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ), όσο και αν δεν είναι
τύποις υποχρεωτικές, είναι ουσιαστικές.
Η λύση που προκρίθηκε υπήρξε καινοτόμος και άφησε πολύ ικανοποιημένους
τόσο τους φοιτητές, που συμμετέσχαν
ζωντανά στην εκπαιδευτική διαδικασία,
όσο και τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου,
καθώς η λύση αξιοποίησε τους υφισταμένους πόρους και δεν επιβάρυνε τον
Προϋπολογισμό!
Οι διδάσκοντες (Παναγίδης, Σουβατζή,
Δεληγιαννάκης, Πετρίδης σε μία ΟΣΣ)
αντιμετώπισαν την πρόκληση με τόλμη,
φαντασία, αλλά και χιούμορ! Η «υβριδική» ΟΣΣ απευθυνόταν ταυτόχρονα σε
δύο ακροατήρια: ένα φυσικό —φοιτητές
παρόντες στην αίθουσα— και ένα ψηφιακό —φοιτητές ενωμένοι με την αίθουσα μέσω της συγχρονικής πλατφόρμας
Elluminate Live! Οι «τηλε-παρόντες»
φοιτητές ήταν ενεργοί συμμέτοχοι και όχι
παθητικοί δέκτες, καθώς το Elluminate
Live! τους έδινε τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις, να εκφράζουν συναισθήματα, ακόμη και να… μιλούν στο
μάθημα ατιμωρητί!
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Αναδιάρθρωση του ΠΣ «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-8, το
ΠΣ «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» υπεδέχθη τους πρώτους
φοιτητές του. Κατά το πρώτο έτος
λειτουργίας του το Πρόγραμμα αποτελούσε ουσιαστικά «κλώνο» του αδελφού Προγράμματος του ΕΑΠ. Τα μέλη
του Προγράμματος, ωστόσο, έκριναν
ότι το Πρόγραμμα ως είχε αφενός
στερούνταν επαρκούς εστίασης και
αφετέρου δύσκολα θα μπορούσε να
ικανοποιήσει τις προδιαγραφές της
Bologna για 20 ECTS (Ευρωπαϊκές
Πιστωτικές Μονάδες ανά Θεματική
Ενότητα).
Συνεπώς, δρομολογήθηκε κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2009-10 χρονοδιάγραμμα καθολικής αναδιάρθρωσης
του Προγράμματος με τους εξής στόχους: (α) δημιουργία Θεματικών Ενοτήτων που να στοχεύουν, κατά το δυνατόν, στο βάθος αντί στο εύρος και
να χαρακτηρίζονται από την αρχή της
κειμενοκεντρικότητας· (β) ισομερής
κάλυψη όλων των περιόδων εξέλιξης
του Ελληνικού Πολιτισμού (αρχαίου, μεσαιωνικού και σύγχρονου)· (γ)
ανάπτυξη προς τις κατευθύνσεις των
Φιλοσοφικών Σχολών, ώστε το πτυχίο
να αποκτήσει σαφέστερο επαγγελματικό χαρακτήρα, διατηρώντας όμως
παράλληλα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα
του και χωρίς να ταυτίζεται με κάποιο
από τα πτυχία των Σχολών αυτών. Στο
πλαίσιο της αναδιάρθρωσης διενεργήθηκαν γενναίες μεθοδολογικές παρεμβάσεις, όπως η χρήση πλειάδας
γνήσιων, σύγχρονων και απαιτητικών
επιστημονικών πηγών συνοδευομένων από Οδηγούς Μελέτης (αντί των
κατασκευασμένων εγχειριδίων) και
η πλήρης και οργανική ένταξη των
νέων τεχνολογιών, συγχρονικών και

μη συγχρονικών, στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης
του Προγράμματος παλαιές Θεματικές Ενότητες του ΕΑΠ, όπως η ΕΛΠ
11, ΕΛΠ 12 και ΕΛΠ 21 χωρίστηκαν
στα δύο ή στα τρία. Άλλες ΘΕ άλλαξαν ή θα αλλάξουν πλήρως χαρακτήρα και προσανατολισμό (οι ΘΕ ΕΛΠ
30, ΕΛΠ 31, ΕΛΠ 23 και ΕΛΠ 42 του
ΕΑΠ, οι οποίες στο ΑΠΚΥ προσφέρονται πια με νέους κωδικούς και εντελώς ανανεωμένο περιεχόμενο και
μεθοδολογία. Καινούριες Θεματικές
Ενότητες, όπως η ΕΛΠ 35 (Θέματα
Ρωμαϊκής και Υστερορωμαϊκής Ιστορίας), ΕΛΠ 47 (Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Λογοτεχνία) και η ΕΛΠ 49

(Νεοελληνική Τέχνη) εμπλούτισαν τις
επιλογές των φοιτητών. Ανάμεσα στις
νέες ΘΕ που προσετέθησαν ξεχωρίζουν όμως: η ΕΛΠ 32 (Εισαγωγή στα
Αρχαία Ελληνικά), ΕΛΠ 48 (Ελληνική
Γλώσσα και Γλωσσολογία) και ΕΛΠ
45 (Ιστορία της Κύπρου). Οι τρεις ΘΕ
θεραπεύουν αντικείμενα τα οποία δεν
καλύπτονται από το αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΑΠ.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Θεατρικές Σπουδές
(προβλεπόμενη έναρξη: ακαδημαϊκό έτος 2011-2012)
Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να εμβαθύνει στην ιστορία του θεάτρου, ιδίως
του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού
δράματος και της απήχησής τους στο
νεώτερο ευρωπαϊκό και αμερικανικό
θέατρο. Επίσης, στοχεύει να προσφέρει στοιχεία θεωρίας του θεάτρου (θεωρία της παράστασης, σημειωτική του
θεάτρου κτλ.). Τρίτο βασικό σκέλος του
είναι η ειδίκευση στη θεατρική αγωγή,
που σημαίνει την αξιοποίηση της θεατρικής πράξης και των θεατρικών τεχνικών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Το Πρόγραμμα αποτελείται από δυο
υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες,
«Ιστορία του Θεάτρου» και «Στοιχεία
Θεωρίας του Θεάτρου και του Δράματος», καθώς και από έξι επιλεγόμενες
Θ.Ε. Στη Θ.Ε. «Ιστορία του Θεάτρου»
παρέχονται όλες οι απαραίτητες γνώσεις, ώστε οι φοιτητές να έχουν σφαιρική εποπτεία της ιστορικής εξέλιξης του
θεάτρου, αλλά και των θεατρικών συμβάσεων που επικρατούν σε διαφορετικές ιστορικές εποχές.
Σκοπός της Θ.Ε. «Στοιχεία θεωρίας του
θεάτρου και του δράματος» είναι να εμβαθύνουν οι φοιτητές σε βασικές θεωρητικές έννοιες της λογοτεχνίας και της
θεατρικής πράξης και να εξοικειωθούν
με σύγχρονα θεωρητικά ρεύματα. Εξετάζονται μεταξύ άλλων στοιχεία σημειολογίας του θεάτρου, σκηνοθεσίας και
παραστασιολογίας, καθώς και ζητήματα
σχετικά με τις διάφορες θεατρικές παραδόσεις και είδη θεάτρου, τις υποκριτικές
τεχνικές, την ανταπόκριση του ακροατηρίου κτλ.»
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To πρώτο συνέδριο του ΕΛΠΟΛ στον ομφαλό της γης

Στα μισά του τρίτου χρόνου λειτουργίας του το Πρόγραμμα Σπουδών του
ΕΛΠΟΛ διοργάνωσε το πρώτο διεθνές επιστημονικό του συνέδριο. Οι
«Χρήσεις των αρχαίων μύθων στην
αρχαιοελληνική, βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία, ιστορία και τέχνη»
λειτούργησαν ως η καλή αφορμή για
μια συνάντηση των μελών του σ’ έναν
τόπο ιδιαίτερο και εκλεκτό. Από την
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου μέχρι την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010 οι Δελφοί
και το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό τους
Κέντρο υποδέχτηκαν περί τους εκατό
και πλέον συνέδρους που, εκτός του
ότι έγιναν κοινωνοί ενός τόπου «μυθικού», είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 24 εισηγήσεις γύρω από
ένα θέμα που, «κλασικό» και εσαεί
«ανοιχτό», εξακολουθεί να συναρπάζει. Οι αρχαίοι μύθοι και η πρόσληψή τους συνταίριαξαν απόλυτα με τη
γνωστική πολυμέρεια και το χρονολογικό εύρος που εκ των πραγμάτων
έχει κληθεί να καλύψει το Πρόγραμμα
Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό.
Οι μύθοι που ανανέωσαν στην πορεία
του χρόνου είτε την προσωπική δημιουργία είτε το συλλογικό πεπρωμένο
συστέγασαν εδώ διαφορετικές ιστορικές περιόδους και γνωστικούς χώρους
που άπτονται της μελέτης του ελληνικού πολιτισμού. Εξετάζοντας θέματα
από την αρχαιότητα, το Βυζάντιο και
τον νεότερο ελληνισμό οι διδάσκοντες,
μέλη ΔΕΠ και ΣΕΠ του Προγράμματος
από την Κύπρο και την Ελλάδα, πλαισιωμένοι από επιστήμονες διεθνούς

κύρους που προσκλήθηκαν από τις
Η.Π.Α., τη Μεγάλη Βρετανία και την
Ιταλία επανέφεραν στο προσκήνιο, διεύρυναν και μετέφεραν στο κοινό γόνιμους προβληματισμούς. Οι συζητήσεις που διαμείφτηκαν ενώπιον ενός
«ζωντανού» ακροατηρίου καθηγητών
και φοιτητών, συνεχίστηκαν εκτός
αυτού και απέδειξαν την επιτυχία του
συνεδρίου.
Πέρα από τη συμβολή τους στην επιστημονική συζήτηση και γνώση, μέσα
στην καρδιά του περασμένου χειμώνα οι Δελφοί στάθηκαν η ευκαιρία για
αλληλογνωριμία Κυπρίων και Ελλαδιτών φοιτητών, κοινή ξενάγηση στο
μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο,
ανταλλαγή απόψεων για τις σπουδές,
καταγραφή προβλημάτων, στόχων και
αιτημάτων που σε μια ειδική συνεδρία
διατυπώθηκαν ενώπιον των μελών
ΔΕΠ του Προγράμματος. Η συνεστίαση και ο χορός του Σαββατόβραδου
δεν ολοκλήρωσαν απλώς «πανηγυρι-

κά» ένα επιτυχημένο συνέδριο αλλά
ήρθαν ως επιστέγασμα μιας τριήμερης συνύπαρξης διδασκόντων, διδασκομένων και των καλεσμένων τους.
Το ταξίδι στο κέντρο της ελληνικής
γης βρήκε γενναία οικονομική στήριξη
από τη Διοίκηση του ΑΠΚυ και χώρο
εγκάρδιας φιλοξενίας και τεχνικής
υποστήριξης από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Όσοι ήταν
υπεύθυνοι για τη διοργάνωσή του
οφείλουν να εκφράσουν τις θερμές
τους ευχαριστίες και μαζί την υπόσχεση ότι τέτοιες εκδηλώσεις σύντομα θα
έχουν συνέχεια.

Σειρά διαλέξεων
ΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής»
Κατά τη διετία 2008-9 και 2009-10 το Πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής», μεταξύ
άλλων πολύ επιτυχημένων εκδηλώσεων,
διοργάνωσε και δυο διαλέξεις στην περιοχή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.
Η πρώτη, με προσκεκλημένο ομιλητή τον
Λέκτορα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δρ. Γεώργιο Ζαρίφη, υλοποιήθηκε υπό την ευγενική χορηγία του Ανοικτού Πανεπιστημίου
Κύπρου και του Κυπριακού Οργανισμού
Εκπαιδευτικής Διοίκησης (ΚΟΕΔ) το Μάη
του 2009. Είχε τίτλο «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Σύγχρονες Προκλήσεις
και Τάσεις». Η διάλεξη οργανώθηκε γύρω
από τα παρακάτω ερωτήματα, τα οποία
και διαφώτισε: Πώς προσδιορίζονται οι
έννοιες της δια βίου μάθησης και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης; Ποιες οι πολιτικές που αφορούν στην οργάνωση ενός
Ευρωπαϊκού πλαισίου για τη δια βίου μάθηση; Ποιες είναι οι κυρίαρχες τάσεις και
ποιες οι προκλήσεις τις οποίες καλείται να
αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση; Πώς
διαμορφώνεται η Ευρωπαϊκή πολιτική
για την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων; Η διάλεξη είναι διαθέσιμη
στους φοιτητές του προγράμματος μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Η δεύτερη διάλεξη έλαβε χώρα το Δεκέμβρη του 2009 με χορηγία του Ανοικτού
Πανεπιστημίου και της Ελληνικής Τράπεζας. Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο
Δρ. Άγγελος Ευστράτογλου, Πρόεδρος
του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΕΚΕΠΙΣ), Επιστημονικός Συνεργάτης της
ΓΣΕΕ, και μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη Θεματική ενότητα
«Εκπαίδευση Ενηλίκων». Η διάλεξη του
Δρ. Ευστράτογλου με τίτλο «Επαγγελματική Κατάρτιση και Σύγχρονες Θεωρητικές
και Εμπειρικές Προσεγγίσεις», πέρα από
τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της
Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα βασικά
χαρακτηριστικά της Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στην
Ελλάδα, εστίασε και ανέλυσε και τα προβλήματα διάρθρωσης και λειτουργίας των
συστημάτων κατάρτισης στην Ελλάδα. Η
διάλεξη είναι ανηρτημένη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, ώστε
οι φοιτητές να έχουν πρόσβαση σ’ αυτή.
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«ΤΗΛΕΓΟΝΕΙΑ»
Σειρά διαλέξεων ΠΣ «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»

Το Πρόγραμμα των διαλέξεων
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-9
12 Nοεμβρίου 2008
Παναγιώτης Αγαπητός (Παν. Κύπρου)
«Περσία-Βυζάντιο-Φραγκία: Η ερωτική
αφήγηση στα μεσαιωνικά χρόνια»
26 Nοεμβρίου 2008
Στρατής Κυριακίδης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
«Η Ρωμαϊκή ανάγνωση του Ομήρου: Το
προοίμιο της Αινειάδας»
10 Δεκεμβρίου 2008
Anthony Kaldellis (Ohio State University)
«Ο Παρθενώνας στο Μεσαίωνα»

Κατά τη διετία 2008-9 και 2009-10 το
Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό
Πολιτισμό», με την ευγενική χορηγία
της Ελληνικής Τράπεζας, διοργάνωσε
με μεγάλη επιτυχία τη σειρά διαλέξεων «Τηλεγόνεια».
Ο τίτλος «Τηλεγόνεια», σε ένα πρώτο
επίπεδο, παραπέμπει στο ομότιτλο
χαμένο έπος της αρχαιότητας. Στην
πραγματικότητα όμως είναι ένα παρετυμολογικό παιγνίδι, που βασίζεται
στα δύο συνθετικά της λέξης: το επίρρημα «τηλε» και τη ρίζα του ρήματος
«γίγνομαι». Το ανασκευασμένο νόημα
της λέξης, συνεπώς, τονίζει από τη
μια την πρωτοτυπία της διδακτικής
μεθοδολογίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου (διδασκαλία εξ αποστάσεως)
και από την άλλη το παραγωγικό αποτέλεσμα στο οποίο καταλήγουν οι φοιτητές του, άνθρωποι στο σύνολό τους
οικογενειάρχες και επαγγελματίες,
πραγματικοί ζογκλέρ στον τρόπο με
τον οποίο ισορροπούν τις διάφορες
καθημερινές υποχρεώσεις τους! Εξ
αποστάσεως πηγή γνώσης, λοιπόν,
το Ανοικτό Πανεπιστήμιο!
Οι διαλέξεις φιλοξενήθηκαν από την
Ελληνική Τράπεζα στο Κεντρικό Κτήριο Διοίκησης της Τράπεζας στη Λευκωσία. Η σειρά απετέλεσε μια από
τις πλέον προβεβλημένες δραστηριότητες του Ανοικτού Πανεπιστημίου
Κύπρου και υπηρέτησε απόλυτα τον
τριπλό στόχο της: να προσφέρει στο
ευρύ κοινό της Κύπρου ενδιαφέρουσες διαλέξεις από κορυφαία ονόματα

του χώρου των ελληνικών γραμμάτων
στην Κύπρο και το εξωτερικό· να προβάλει το Πανεπιστήμιο ως πρωτοπόρο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
και ως οργανισμό πιστό στη διά βίου
μάθηση· να λειτουργήσει ως εντευκτήριο για διδάσκοντες και διδασκομένους του Προγράμματος.
Πιστή στο πνεύμα του ΑΠΚυ, η «Τηλεγόνεια» καινοτόμησε και τεχνολογικά.
Κατά τις διαλέξεις της «Τηλεγόνειας»,
οι φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου και αν βρίσκονται
στον κόσμο, είχαν την δυνατότητα όχι
απλά να παρακολουθούν αλλά και
να συμμετέχουν ενεργά στη διάλεξη.
Τη δυνατότητα αυτή παρέσχε η συγχρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης
Elluminate Live, ένα πολυδύναμο

4 Μαρτίου 2009
Λεωνίδας Εμπειρίκος
«Η ποίηση του Ανδρέα Εμπειρίκου»
20 Μαρτίου 2009
Κυριάκος Χαραλαμπίδης (ποιητής)
«Ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης ανοίγει την
πόρτα του ποιητικού του εργαστηριού»
7 Μαΐου 2009
Richard Hunter (Trinity College, Cambridge)
«Ελληνιστική λογοτεχνία»
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-10
4 Νοεμβρίου 2009
Βασίλης Γκουρογιάννης (Νομικόςσυγγραφέας)
Ο Βασίλης Γκουρογιάννης μιλά για το έργο
του και ειδικά για το νέο του μυθιστόρημα
Κόκκινο στην Πράσινη Γραμμή
11 Νοεμβρίου 2009
Μιλτιάδης Χατζόπουλος (Κ.Ε.Ρ.Α.)
«Ο Μιλτιάδης Χατζόπουλος μιλά για το νέο
του μυθιστόρημα Εν μέρει ελληνίζων»
2 Δεκεμβρίου 2009
Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου (ΑΠΚυ),
Ανδρέας Φούλιας (Διδάκτωρ Αρχαιολογίας)
& Γιάννης Ηλιάδης (Διευθυντής Βυζαντινού
Μουσείου)
«Η κατεχόμενη θρησκευτική πολιτιστική μας
κληρονομιά και οι προσπάθειες διάσωσής
της»
3 Μαρτίου 2010
Πέτρος Θέμελης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
«Αρχαία Μεσσήνη: Η καλλιτεχνική παράδοση»

διαδραστικό εργαλείο, το οποίο αξιοποιείται από ευάριθμα μόνο πανεπιστήμια παγκοσμίως. Η συγχρονική
πλατφόρμα Elluminate Live έχει δώσει ουσιαστικό περιεχόμενο στην έννοια «εξ αποστάσεως εκπαίδευση»
στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Πιστοποιητικό παρακολούθησης χορηγήθηκε κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 σε όσους παρακολούθησαν τουλάχιστον τέσσερις «Τηλεγόνειες».

21 Απριλίου 2010
Βαγγέλης Πανταζής (Νομικός-Ιστορικός)
«Μία νέα ανάγνωση δύο αρχαίων επιγραφών για τους ‘βασιλείς’ της Πάφου. Από
τους qa-si-re-we της Γραμικής Β στους pasi-le-se της Κύπρου»
28 Απριλίου 2010
David Konstan (Brown University)
«The Origins of Forgiveness: Anger and
Reconciliation in Paganism and Early
Christianity»
5 Μαΐου 2010
Paolo Cesaretti (Università di Bergamo)
«Greek myth in modern Italian literature
and cinema»
12 Μαΐου 2010
Alex F. Garvie (University of Glasgow)
«Aeschylus’ Persae: tragedy and plot»
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07. Πρόσφατα Νέα ˃ 08. Ενδιαφέρουσες Εκδόσεις ˃ 09. Ανακοινώσεις ˃ 10. Σελίδες Φοιτητών ˃ 11. Συνέβαλαν ˃ 12. Επικοινωνία
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Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίου

Τον Ιούνιο του 2010 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία το ΧΙ Παγκύπριο
Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου στο οποίο, μεταξύ άλλων,
συμμετείχε και ο Δρ. Ανδρέας Τσιάκκιρος* και ο μεταπτυχιακός φοιτητής
του ΑΠΚυ κ. Αντώνης Αντωνίου. Στο
πλαίσιο του συνεδρίου οι συνάδελφοι
παρουσίασαν άρθρο που δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του με τίτλο «Η επαγγελματική ανάπτυξη των καθηγητών
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής
Αγωγής».
Το άρθρο, βασισμένο στη μεταπτυχιακή
διατριβή του φοιτητή που ολοκληρώθηκε υπό την επίβλεψη του Δρ. Τσιάκκιρου,
περιέγραφε τα αποτελέσματα έρευνας
που αποσκοπούσε να διερευνήσει τις
ανάγκες των Καθηγητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ)
όσον αφορά στην επαγγελματική τους
ανάπτυξη. Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι καθηγητές ΣΕΑ για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, σε γνωστικό
επίπεδο, έχουν περισσότερο ανάγκες
συμβουλευτικών συναντήσεων και λιγότερο ανάγκες διοικητικής εποπτείας.

Οι ανάγκες αυτογνωσίας και τα κίνητρα
γι’ αυτή την επαγγελματική ανάπτυξη
έχουν να κάνουν με το καλό κλίμα στο
χώρο εργασίας. Τα αποτελέσματα της
έρευνας ενισχύουν την άποψη της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, της σωστής
αξιοποίησης όλων των οικονομικών και
ανθρώπινων πόρων και της έμφασης
που πρέπει να δίνεται στις ανθρώπινες σχέσεις. Αναδεικνύουν τον ηγετικό
ρόλο των διευθυντών και του προϊσταμένου της ΥΣΕΑ. Μέσα από την έρευνα επιβεβαιώνεται η ανάγκη συνέχισης
των συμβουλευτικών συναντήσεων των
Καθηγητών ΣΕΑ και οριοθετείται ξεκάθαρα η χρονική τους διάρκεια. Αποσαφηνίζεται, παράλληλα, ποιοι θα πρέπει
να εμπλακούν στο σχεδιασμό και στην
αξιολόγηση αυτής της ανάπτυξης, πώς
αυτή θα υλοποιείται και πού θα δίνεται
η περισσότερη έμφαση. Διαφαίνεται,
επίσης, η ανάγκη ανάπτυξης διαφορετικών προγραμμάτων, με βάση τα χρόνια
υπηρεσίας, τα οποία θα εξυπηρετούν
διαφορετικούς σκοπούς.

Οι Εκδόσεις
της ΣΑΚΕ

06

Εκδόσεις του ΕΛΠΟΛ
Το Πρόγραμμα Σπουδές στον Ελληνικό
Πολιτισμό έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας με τον εκδοτικό οίκο Εκδόσεις Gutenberg- Τυπωθήτω, με σκοπό
τη δημιουργία σειράς εκπαιδευτικώνεπιστημονικών εκδόσεων. Οι εκδόσεις
αυτές, οι οποίες θα φέρονται ως Εκδόσεις Ανοικτού Πανεπιστημίου ΚύπρουGutenberg, θα εξυπηρετούν τις διδακτικές ανάγκες του Προγράμματος, θα
απευθύνονται όμως επίσης και στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα. Στους
πρώτους τίτλους που θα κυκλοφορήσουν συμπεριλαμβάνεται: μια σύντομη
επισκόπηση της ιστορίας της κυπριακής
λογοτεχνίας από τον καθηγητή Παντε-

Η πλήρης βιβλιογραφική αναφορά του άρθρου
είναι:
Αντωνίου, Α., & Τσιάκκιρος, Α. (2010). Η επαγγελματική ανάπτυξη των καθηγητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής. Στους Ν.
Τσαγγαρίδου, Σ. Συμεωνίδου, Κ. Μαύρου, Ε. Φτιάκα, & Λ. Κυριακίδη (Επιμ. Έκδ.), Διαχείριση εκπαιδευτικής αλλαγής: Έρευνα, πολιτική, πράξη.
Πρακτικά ΧΙ Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου (σσ. 420-430). Λευκωσία.
Ιστοσελίδα Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου:
www.pek.org.cy

λή Βουτουρή· ένα εγχειρίδιο για τη νε-

* O Δρ. Α. Τσιάκκιρος είναι μέλος ΣΕΠ στο Πρόγραμμα των Επιστημών της Αγωγής και Συντονιστής στη Θ.Ε. ΕΠΑ71Κ.

με θέμα «Η χρήση και η πρόσληψη των

οελληνική γλυπτική από την Επίκουρη
Καθηγήτρια της Σχολής μας, κυρία Βάγια Καραΐσκου· σύντομη ιστορία των
Σταυροφοριών από την κυρία Alicia
Simpson, μέλος ΣΕΠ του ΕΛΠΟΛ· τα
Πρακτικά του Συνεδρίου των Δελφών
αρχαίων μύθων, καθώς και συναγωγές
μεταφρασμένων μελετών για μεγἀλα

Χρηματοδότηση Προγράμματος από το Institute for Aegean Prehistory USA

έργα του αρχαίου ελληνικού δραματικού

Το Institute for Aegean Prehistory USA
χρηματοδοτεί από το 2004 το Ερευνητικό Πρόγραμμα Προϊστορική ΕλάτειαΒοιωτικός Κηφισός το οποίο διερευνά
την οικιστική και χωροταξική οργάνωση στη Στερεά Ελλάδα από την Αρχαιότερη Νεολιθική περίοδο έως και
την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (περ.
6500-1200 π.Χ.). Συνδιοργανώτριες
του Προγράμματος είναι η Δρ. Στυλιανή Σουβατζή* και η Δρ. Σοφία Δημάκη
εκ μέρους της ΙΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. Το
Πρόγραμμα περιλαμβάνει τα στάδια
της αρχαιολογικής ανασκαφής και της
επιφανειακής έρευνας, της μελέτης υλικού από παλαιότερες ανασκαφές της

Αντώνη Κ. Πετρίδη.

περιοχής και της τελικής δημοσίευσης
των αποτελεσμάτων. Έως τώρα, μέρος
του υλικού των παλαιών ανασκαφών
αποτέλεσε το αντικείμενο της έκθεσης
στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Ελατείας του νομού Φθιώτιδας. Προκαταρκτικά επιστημονικά αποτελέσματα
του Προγράμματος έχουν ανακοινωθεί
στη 2η και 3η Συνάντηση του Αρχαιολογικού Έργου Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Βόλος, 16-19/3/2006 και 12-15/3/2009
αντιστοίχως) και έχουν δημοσιευθεί στα
πρακτικά των συνεδρίων αυτών.

ρεπερτορίου με επιμέλεια του Λέκτορα

* Η Δρ. Στ. Σουβατζή είναι συντονίστρια στη Θ.Ε.
ΕΛΠ42.
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Συμμετοχή στο 7ο συνέδριο της International Test Commission
Το

7ο

διεθνές

συνέδριο

American Numismatic Society,
Νέα Υόρκη, 25 Μαϊου 2010

της

τρησης, κλιμάκων και δοκιμίων από

International Test Commission έλαβε

μια γλώσσα σε άλλη (International

χώρα από τις 19 μέχρι τις 21 Ιουλίου

Test

2010 στο Χονγκ Κονγκ (http://www.

Translating and Adapting Tests).

itc2010hk.com/). Το γενικότερο θέμα

Ο Μιχάλης Μιχαηλίδης* συμμετείχε

του συνεδρίου ήταν οι προκλήσεις και

στο συνέδριο αυτό και παρουσίασε

ευκαιρίες στην αξιολόγηση και τα συ-

δύο εργασίες σχετικά με (α) τις από-

στήματα εξετάσεων σε μια παγκοσμι-

ψεις εκπαιδευτικών για την επίδραση

οποιημένη οικονομία. Στο συνέδριο

των εξετάσεων στο εκπαιδευτικό σύ-

αυτό συμμετέχουν ερευνητές, ακαδη-

στημα της Κύπρου και (β) τα μοντέλα

μαϊκοί και εκδότες δοκιμίων από όλο

δομικών εξισώσεων για τη σύγκριση

τον κόσμο και συζητούν για ευκαιρίες

αντιλήψεων εκπαιδευτικών από Κύ-

καθώς και προβλήματα στα υφιστάμε-

προ και Νέα Ζηλανδία αναφορικά με

να συστήματα αξιολόγησης, στο χώρο

την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Στις πα-

της ψυχολογίας, της εκπαίδευσης και

ρουσιάσεις αυτές διαφάνηκαν ιδιομορ-

H American Numismatic Society συνε-

των κοινωνικών επιστημών ευρύτερα.

φίες του κυπριακού εκπαιδευτικού συ-

χίζοντας το θεσμό των Greek Lectures

Ένα θέμα που κυριάρχησε στο φετινό

στήματος και εντοπίστηκαν ομοιότητες

είχε, για τη Διάλεξη 2010, ως προσκε-

συνέδριο σχετίζεται με την προσαρμο-

και διαφορές με συστήματα όπως της

κλημένη της τη Δρ. Ευαγγελινή Μάρ-

γή εργαλείων από μια γλώσσα και ένα

Νέας Ζηλανδίας, του Χονγκ Κονγκ και

κου*. Η ανακοίνωση με τίτλο The Gold

πολιτιστικό συγκείμενο σε ένα άλλο,

της Κίνας, ειδικότερα στο ζήτημα της

of the Kings of Cyprus κινήθηκε θεμα-

κάτι που συμβαίνει συχνά σε μεταφρά-

επίδρασης πρακτικών όπως οι τελι-

τικά στα πλαίσια της δημοσίευσης του

σεις και εφαρμογές εργαλείων μέτρη-

κές εξετάσεις και οι εξετάσεις για την

βιβλίου της ομιλήτριας που αφορά στις

σης για ερευνητικούς, επαγγελματι-

εισαγωγή σε πανεπιστήμια πάνω στο

χρυσές νομισματικές εκδόσεις των βα-

κούς ή κλινικούς σκοπούς. Προς αυτή

αναλυτικό πρόγραμμα, τις αντιλήψεις

σιλέων της Κύπρου κατά την κλασική

την κατεύθυνση, η οργάνωση ετοιμά-

εκπαιδευτικών και μαθητών και την

περίοδο. Το βιβλίο τιτλοφορείται L’or

ζει αναθεωρημένους κανονισμούς για

καθημερινή διδασκαλία στην τάξη.

des rois de Chypre. Numismatique et

καλές πρακτικές στην προσαρμογή,
μετάφραση και χρήση εργαλείων μέ-

Commission

Guidelines

for

* Ο Μ. Μιχαηλίδης είναι μέλος ΣΕΠ στη Θ.Ε.
ΕΠΑ51.

histoire à l’époque classique και αναμένεται να εκδοθεί εντός του τρέχοντος
έτους στη σειρά ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ του Ινστιτούτου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος (ΚΕΡΑ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο:
http://numismatics.org/NewsEvents/MarkouLecture
* Η Ε. Μάρκου είναι Δόκιμη Ερευνήτρια
ΚΕΡΑ/ΕΙΕ και Συντονίστρια της Θ.Ε. ΕΛΠ 14.
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Τα αντικείμενα των τάφων της Έγκωμης (ανασκαφές Βρετανών)
που βρίσκονται στην Κύπρο: Πρόγραμμα Ψηφιοποίησης

Η πρόταση για τη μελέτη και ψηφιοποίηση των αντικειμένων από τις
Βρετανικές ανασκαφές των τάφων της
Έγκωμης που βρίσκονται στην Κύπρο εγκρίθηκε το 2008 από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας με ανάδοχο
φορέα το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κύπρου και συνεργαζόμενους φορείς το
Βρετανικό Μουσείο και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω της συμμετοχής της Δρς. Ανθής Καλδέλη*. Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι
να επιτευχθεί, σε ψηφιακή καταρχάς
μορφή, η ενοποίηση των ευρημάτων
από τους 100 τάφους που ανασκάφηκαν από τους Βρετανούς το 1896
και δημοσιεύτηκαν το 1900. Προς το
παρόν τα ευρήματα φυλάσσονται στο
Βρετανικό και το Κυπριακό Μουσείο,
αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι τα αντικείμενα που βρίσκονται στο Λονδίνο
έχουν ήδη ερευνηθεί και τα δεδομένα
έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα
του Βρετανικού Μουσείου.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24
μήνες (Ιανουάριος 2009-Δεκέμβριος
2010) και η σπουδαιότητά του έγκειται
στον εμπλουτισμό των γνώσεών μας
για την οργάνωση και το χαρακτήρα
της πόλης της Έγκωμης. Η Έγκωμη,
εξαιτίας του πρωταρχικού ρόλου που
κατείχε στο θαλάσσιο εμπόριο ανάμεσα στο μυκηναϊκό πολιτισμό και των
πολιτισμών της Μ. Ανατολής κατά την

Ύστερη Εποχή του Χαλκού, προσείλκυσε και συνεχίζει να προσελκύει το
ενδιαφέρον ερευνητών και ακαδημαϊκών σε διεθνές επίπεδο. Η στρατηγική θέση της πόλης, ο βαθμός ανάπτυξής της και τα πλούσια ευρήματα που
προέκυψαν μέσα από συστηματικές
ανασκαφές επιτρέπουν την καλύτερη
κατανόηση των ανταλλαγών και του
τρόπου με τον οποίο οι διαπολιτισμικές επαφές επηρέασαν την κοινωνική
αλλαγή στις περιοχές της ανατολικής
Μεσογείου τη συγκεκριμένη περίοδο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο τρίτα
των αντικειμένων μεταφέρθηκαν στο
Βρετανικό Μουσείο σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Περί Αρχαιοτήτων Νόμου της εποχής, οι οποίες επέτρεπαν
την παραχώρηση του ενός τρίτου των
ευρημάτων στους τρεις συντελεστές,
δηλαδή στον ανασκαφέα, τον ιδιοκτήτη γης και την Κυβέρνηση. Το μερίδιο
της Κυβέρνησης μεταφέρθηκε στο
τότε κτίριο του Κυπριακού Μουσείου
στην Οδό Βικτωρίας και μετέπειτα,
γύρω στο 1909, στο σημερινό Κυπριακό Μουσείο.
Τα δεδομένα που προκύπτουν από
την έρευνα καταχωρούνται σε ειδική
αρχαιολογική βάση δεδομένων με
σκοπό τη μελέτη θεμάτων που αφορούν την κοινωνική διαφοροποίηση
ή το χαρακτήρα της παραγωγής κατά
την Ύστερη Εποχή του Χαλκού.
Σημειώνεται ότι ο ρόλος του Ανοικτού
Πανεπιστημίου Κύπρου, πέραν από
τη συμμετοχή στο στάδιο της έρευνας
και της ανάλυσης, είναι η δημιουργία
της βάσης δεδομένων και της αξιοποίησης του υλικού για διδακτικούς και
εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Διεθνής συνάντηση εργασίας για
τον πληροφοριακό γραμματισμό
(Σ.Ε.Α.Β./Heal-Link, Univ. of California
Berkeley, Α-ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)
Τον Ιούνιο (21-25) του 2010 πραγματοποιήθηκε στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στη Σίνδο η διεθνής «Συνάντηση εργασίας για μέλη Εκπαιδευτικού
Προσωπικού και Βιβλιοθηκονόμους».
Η συνάντηση οργανώθηκε από τον
Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών
(Σ.Ε.Α.Β./HEAL-Link)
σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστήμιου της Καλιφόρνιας στο
Berkeley και τη Βιβλιοθήκη του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ. Σκοπός της ήταν να βοηθήσει τους διδάσκοντες να διερευνήσουν
δημιουργικούς και αποτελεσματικούς
τρόπους για την ουσιαστική συμμετοχή
των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα στόχευε στην ενσωμάτωση δεξιοτήτων επιστημονικής
έρευνας και πληροφοριακού γραμματισμού στο πρόγραμμα σπουδών και
την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία.
Στο πλαίσιο της συνάντησης ο κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου* εισηγήθηκε και
παρουσίασε τρόπους αξιοποίησης των
νέων τεχνολογιών (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, έρευνα μέσω διαδικτύου, αξιοποίηση των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών) για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στο πλαίσιο προπτυχιακών
μαθημάτων μουσειολογίας και πολισμικών σπουδών.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ.
http://www.lib.teithe.gr/uploads/File/ekdilwseis/
UnderRes/Greek%20Workshop%20Outline(1).
pdf.
* Ο Γ. Παπαϊωάννου είναι Λέκτορας Μουσειολογίας στο Ιόνιο Πανεσπιστήμιο και Συντονιστής στη
Θ.Ε. ΕΛΠ10.

*Η A. Καλδέλη είναι μέλος ΣΕΠ στη Θ.Ε.
ΕΛΠ15.
Περισσότερα για το πρόγραμμα στο http://www.
mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/6A88C5F914A
19668C22575B800364786?OpenDocument
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Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα «Rural Wings» και «COSMOS».

Ο Δρ. Εμμανουήλ
Αποστολάκης *
συμμετείχε
κατά το τρέχον
ακαδημαϊκό έτος
στην ομάδα έρευνας και εφαρμογής
των ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων
«Rural Wings» και «COSMOS.
Το έργο «Rural Wings» αφορούσε στην εξ αποστάσεως κατάρτιση
των εν ενεργεία εκπαιδευτικών σε
ολιγοθέσια σχολεία αλλά και των ευρύτερων τοπικών κοινοτήτων μέσω
δορυφορικής τεχνολογίας. Εταίροι
στο έργο αυτό ήταν πανεπιστημια-

κά ιδρύματα (Παν. Στοκχόλμης, Παν.
Βαρκαλώνης, Παν. Μπεν Γκουριόν,
Παν. Αιγαίου, Πολυτεχνείο Δρέσδης,
Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνείο
Βουκουρεστίου, Πολυτεχνείο Αρμενίας, INSEAD, ερευνητικά κέντρα,
φορείς (π.χ. EDEN) και πάροχοι δορυφορικής επικοινωνίας από 15 ευρωπαϊκές (και όχι μόνο) χώρες (Αρμενία, Βέλγιο, Κύπρος, Εσθονία, Γαλλία,
Γεωργία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα,
Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Πολωνία,
Ρουμανία, Ισπανία και Σουηδία).

Το έργο «COSMOS» αφορούσε
στη
δημιουργία
μιας διαδικτυακής βάσης δεδομένων
εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση
μεταδεδομένων. Το έργο ενοποίησε το
περιεχόμενο δύο μεγάλων ψηφιακών
εκπαιδευτικών βιβλιοθηκών, του
D-Space και του Educational Repository of the Schools Observatory, προσφέροντας ταυτόχρονα
εργαλεία διαχείρισης περιεχομένου
και μεταδεδομένων. Εταίροι στο έργο
αυτό ήταν πανεπιστημιακά ιδρύματα
(Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Παν. Σούμεν,

Παν. Vaxjo, Παν. Jyvaskylan, Παν.
Bayreuth, Παν. Liverpool, και φορείς
(Ευρωπαϊκή Ένωση Φυσικών, Heureuka κ.α.) από 8 ευρωπαϊκές χώρες
(Αυστρία,
Βουλγαρία,
Φιλανδία,
Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα,
Ηνωμένο Βασίλειο).

Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο
του έργου: www.ruralwings-project.net

Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο
του έργου: www.ea.gr/ep/cosmos/ και www.
cosmosportal.eu/
Συνέντευξη του κ. Αποστολάκη για την εφαρμογή του έργου μπορείτε να δείτε στο http://
technologein.pathfinder.gr/cosmos-eu
* Ο Δρ. Ε. Αποστολάκης είναι μέλος ΣΕΠ στη
Θ.Ε. ΕΠΑ65.

Συμμετοχή στο 40ο συνέδριο της
Scutrea (Standing conference on
university teaching and research
in the education of adults)
Το 40o συνέδριο της Scutrea (Standing
conference on university teaching and
research in the education of adults)
πραγματοποιήθηκε από 6-8 Ιουλίου στο
Πανεπιστήμιο του Warwick στο Coventry
την Μεγάλης Βρετανίας. Με την ευκαιρία
του συνεδρίου γιορτάστηκαν, επίσης,
και τα 40 χρόνια από την ίδρυση του οργανισμού για τη διδασκαλία, την έρευνα
και την εκπαίδευση των ενηλίκων στο
πανεπιστήμιο. Το γενικότερο θέμα του
συνεδρίου ήταν το παρελθόν, το παρόν
και το μέλλον της μάθησης, διδασκαλίας και έρευνας στην Εκπαίδευση των
Ενηλίκων. Τα ειδικότερα θέματα σχετίζονταν με τις κριτικές προσεγγίσεις στη
διδασκαλία και τη μάθηση, το ρόλο του
εκπαιδευτή ενηλίκων, τις μεθοδολογικές
προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση ενηλίκων, τη συγκριτική ανάλυση
της διδασκαλίας και μάθησης σε ένα
διεθνές πλαίσιο, με θέματα φύλου, κοινωνικής τάξης, ηλικίας σε σχέση με τη
διδασκαλία και τη μάθηση. Στο συνέδριο
συμμετείχαν ερευνητές, ακαδημαϊκοί,
εκπρόσωποι οργανισμών και άνθρωποι
της πράξης από όλο τον κόσμο, όπως:
Καναδά, ΗΠΑ, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Σουηδία, Γερμανία, Ιρλανδία, Κίνα,
Ιαπωνία, Μεγάλη Βρετανία, Κύπρος.
Η Δρ. Μαρία Γραβάνη, Λέκτορας Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης
Ενηλίκων συμμετείχε στο συνέδριο και
παρουσίασε το σχέδιο μιας συγκριτικής
ερευνητικής μελέτης της ενήλικης διδασκαλίας και μάθησης στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, και ειδικότερα στο πλαίσιο
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το συνέδριο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν
στη διεύθυνση: http://www.scutrea.ac.uk/index.html
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Syrian Mosaic Documentation Project

Ολοκληρώθηκε το 2010 η βάση δεδομένων του προγράμματος συνεργασίας Syrian Mosaic Documentation
Project, το οποίο οργανώθηκε από το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ)
σε συνεργασία με το Κέντρο Αρχαιολογικών Ερευνών του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της
Δαμασκού, τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Μουσείων Συρίας και

την ουσιαστική συμβολή του Γεωργίου Παπαϊωάννου*. Το πρόγραμμα
έχει εξαιρετική σημασία, δεδομένου
ότι στη Συρία σώζονται χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα ψηφιδωτών δαπέδων της κλασικής και βυζαντινής περιόδου. Στο πλαίσιο του προγράμματος
καταγράφηκαν με συμβατικές και ηλεκτρονικές μεθόδους τα αρχαία και
βυζαντινά επιδαπέδια ψηφιδωτά της
Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας.
Σύριοι φοιτητές και συντηρητές εκπαιδεύτηκαν στη μελέτη και τεκμηρίωση
των ψηφιδωτών.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://www.
ekbmm.gr/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=10&Itemid=17&lang=el
* Ο Γ. Παπαϊωάννου είναι Λέκτορας του Ιόνιου Πανεπιστημίου και Συντονιστής στη Θ.Ε. ΕΛΠ10.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PALADIN
Στο εξαιρετικής σημασίας ερευνητικό πρόγραμμα PALADIN (Promoting
Active Learning and
Ageing of Disadvantage
Seniors – Προωθώντας την Ενεργό
Μάθηση και Γήρανση σε Μη Προνομιούχους Ηλικιωμένους) συμμετέχει ως
μέλος της ομάδας έργου ο Δρ. Γεώργιος Ζαρίφης*. Το πρόγραμμα στοχεύει
στην ενδυνάμωση μη προνομιούχων
ηλικιωμένων (άνω των 50 χωρίς τυπικά προσόντα) μέσω ανάπτυξης της
ετοιμότητάς τους για αυτοδιαχείριση
της μάθησης, σε 5 βασικούς τομείς της
ζωής τους: Δραστηριότητα (Απασχόληση – Eθελοντισμός), Υγεία, Οικονομικά, Αγωγή του Πολίτη, Εκπαίδευση
(Τυπική | Μη τυπική, Άτυπη μάθηση).
Οι τυπικοί στόχοι του προγράμματος
είναι:
• Ανάπτυξη και έλεγχος ενός συστήματος δεικτών και εργαλείων με στόχο
τη διευκόλυνση στην αυτοδιαχείριση
μη προνομιούχων ηλικιωμένων στην
Ευρώπη (κυρίως ατόμων 50+ χωρίς
τυπικά επαγγελματικά προσόντα).
• Ανάπτυξη δικτύου το οποίο θα στοχεύει στην οργάνωση καινοτόμων
δραστηριοτήτων για την αυτοκατάρτιση και μάθηση στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας.
Οι λειτουργικοί στόχοι συνοψίζονται
στους εξής:

• Παραγωγή ψυχομετρικής κλίμακας

για την αποτίμηση των αναγκών ηλικιωμένων ατόμων (δείκτες μέτρησης).
• Παραγωγή 20 διδακτικών εργαλείων
με στόχο την ενίσχυση της αυτοδιαχειριζόμενης μάθησης.
• Ανάπτυξη 5 Κλιμάκων Ετοιμότητας
για Αυτοδιαχείριση της Μάθησης σε 5
βασικές περιοχές δράσης (δραστηριότητες, υγεία, οικονομικά, αγωγή πολίτη, εκπαίδευση).
• Οργάνωση 25 ανοιχτών σεμιναρίων
σε ευρωπαϊκές χώρες.
• Διοργάνωση 4 επιστημονικών συνεδρίων.
• Σύνταξη Μνημονίου με «Διαπιστώσεις και προτάσεις για την ενίσχυση
της Ευρωπαϊκής πολιτικής στη Δια
βίου Μάθηση».
Στην κοινοπραξία Paladin, πέρα από
τον Δρ. Γ. Ζαρίφη, συμμετέχουν 8
Ιδρύματα από 6 ευρωπαϊκές χώρες
οι οποίες έχουν διαπιστωμένα τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην
εκπαίδευση ενηλίκων και σε δραστηριότητες δια βίου μάθησης. Πρόκειται για ένα δίκτυο οργανισμών που
δραστηριοποιούνται στον ακαδημαϊκό
χώρο αλλά καις τις τοπικές κοινωνίες
με δράσεις που αφορούν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Η

γνώση ως ετεροτοπία. Οι
ακαδημαϊκές πρακτικές και η δημιουργία επιστημονικών (φανταστικών) τόπων.
Κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια τα πρακτικά του συνεδρίου που
οργάνωσε η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ τον Ιούλιο του 2008. Το
θέμα του συνεδρίου Μεταλλαγές και (α)
συνέχειες: πρακτικές, πολιτικές, και λόγος για τον αστικό χώρο διερεύνησε με
διεπιστημονικό τρόπο την έννοια του
χώρου σε θεωρητική και εφαρμοσμένη
βάση και τις ποικίλες εφαρμογές του.
Τη λειτουργία του ακαδημαϊκού χώρου
ως ετεροτοπία στηριζόμενη στην έννοια
όπως την εισήγαγε και την ανέπτυξε ο
Γάλλος φιλόσοφος και κοινωνιολόγος
Michel Foucault παρουσίασε η Δρ. Αθηνά Χατζή* στην εισήγησή της. Τα σύνορα, οι νόρμες, τα περιεχόμενα, τα σημαίνοντα και τα σημαινόμενα, καθώς και οι
συνέπειες για τους εμπλεκόμενους στον
ακαδημαϊκό χώρο, αυτή η «γνωσιοτοπία», όπως την αποκαλεί η εισηγήτρια
δεν είναι παρά η εξουσία μιας νοητικής
κατασκευής, η οποία όμως μόνο με τις
έννοιες του χώρου μπορεί να οριστεί και
να μετρηθεί και ασκείται, δια μέσου της
γνώσης, όπως αυτή μεταβιβάζεται στο
ακαδημαϊκό πλαίσιο.
* Η Δρ. Α. Χατζή είναι μέλος ΣΕΠ στη Θ.Ε.
ΕΛΠ15

*Ο Δρ. Γ. Ζαρίφης είναι μέλος ΣΕΠ στη Θ.Ε.
ΕΠΑ64.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Στο 13ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του
Mediterranean Studies Association
που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα στην Ισπανία
(26 έως 29 Μαΐου 2010), συμμετείχαν πέντε (5) μέλη ΣΕΠ του Πτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές στον
Ελληνικό Πολιτισμό». Συγκεκριμένα
η Αθηνά Χατζή*, η Ιωάννα Χατζηκωστή* και η Στυλιανή Σουβατζή*
διοργάνωσαν συνεδρία με τίτλο Myth
in the Mediterranean: A Diachronic
Approach και παρουσίασαν τα θέματα: Et in Arcadia ego: Flight or Return?
The Mythological Dimensions of the
Reception of the Greek Landscape
(Αθηνά Χατζή), The Weighing of
Souls: The Motif of “Psychostasia”
from Homer to Byzantium (Ιωάννα
Χατζηκωστή) και Before and Behind
Greek Myths or the Past in the Past:
Symbolism, Ideology and Tradition in
Greek Prehistory and Its Role in the
Making of Memory and Continuity
(Στέλλα Σουβατζή). Πρόεδρος της συνεδρίας ήταν ο Επίκουρος Καθηγητής
του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Βάιος
Βαϊόπουλος και πρόεδρος της οργα-

Ερευνητικό
νωτικής επιτροπής του 14ου Συνεδρίου που θα διεξαχθεί στην Κέρκυρα
στο τέλος Μαΐου 2011. Ακολούθησαν
οι εισηγήσεις των κυρίων Ιωάννη
Παναγιωτόπουλου με θέμα: The
Christianization of the Southeastern
Mediterranean Judean Communities:
Tolerance and Ferocity και του Γιώργου Παπαϊωάννου με θέμα: Viewing
the Past Digitally: Digitizing and
Promoting Multiculturalism in the
Museum of Margariti, North-Western
Greece.
Ειδικά για την Ιστορία της Κύπρου
προκλήθηκε σοβαρή συζήτηση μετά
την εισήγηση του επίκουρου καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου
Ηλία Γιαρένη, που εισηγήθηκε το
θέμα: Cyprus between Byzantium
and the Arabs (7th-10th Centuries):
A Condominium?, ενώ ενδιαφέρον
προκάλεσε και η αναφορά του Ιωάννη
Παναγιωτόπουλου για το ζήτημα της
σφαγής των Ελλήνων της Σαλαμίνας
της Κύπρου κατά την Ιουδαϊκή Επανάσταση του 115-117 μ.Χ.
Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στο: http://
www.mediterraneanstudies.org/index.html
* H Δρ. Α. Χατζή είναι ΣΕΠ στη Θ.Ε. ΕΛΠ15,
η Δρ. Σ. Σουβατζή είναι Συντονίστρια στη Θ.Ε.
ΕΛΠ42, η Δρ. Ι. Χατζηκωστή είναι ΣΕΠ στη Θ.Ε.
ΕΛΠ21, ο Ι. Παναγιωτόπουλος είναι Λέκτορας
της Θεολογικής Σχολής Αθηνών και μέλος ΣΕΠ
στη Θ.Ε. ΕΛΠ20 και ο Γ. Παπαϊωάννου είναι
Λέκτορας του Ιονίου Πανεπιστημίου και Συντονιστής στη Θ.Ε. ΕΛΠ10.

Υποβρύχιες έρευνες στο Παυλοπέτρι Λακωνίας
Το Πανεπιστήμιο του Nottingham σε συνεργασία με την Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ) υλοποιούν
διεπιστημονικό εγχείρημα στην αρχαιότερη καταβυθυσμένη πολιτεία στον κόσμο, στο Παυλοπέτρι Λακωνίας. Η θέση
βρίσκεται σε βάθος 1,5-3,5 μέτρα και
έχει έκταση πάνω από 60 στρέμματα.
Σήμερα, στην επιφάνεια του πυθμένα
είναι ορατοί οι τοίχοι των σπιτιών, δρόμοι καθώς και τάφοι διαφόρων ειδών. Η
κατοίκηση του οικισμού φαίνεται να ξεκινάει από την Τελική Νεολιθική περίοδο
(περί το 3.500 π.Χ.) και να φτάνει στην
ακμή της κατά την περίοδο της Εποχής
του Χαλκού (3.200-1.100 π.Χ.). Η χρήση του χώρου συνεχίστηκε σε μικρότε-

ρο βαθμό κατά τους ιστορικούς χρόνους
έως την Ύστερη Αρχαιότητα πριν καταβυθιστεί. Στο Πρόγραμμα παίρνει μέρος ως συνεργάτης-αρχαιολόγος ο Δρ.
Μερκούριος Γεωργιάδης, μέλος ΣΕΠ
στη Θ.Ε. ΕΛΠ10.

Πρόγραμμα: The
Cyprus Numismatic Project

Η μελέτη των κυπριακών νομισμάτων
αποτελεί το ερευνητικό αντικείμενο του
προγράμματος The Cyprus Numismatic
Project (CNP) που βρίσκεται σε εξέλιξη
από το 2004. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν ο καθηγητής Keith Rutter από το
Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου (Σκωτία),
η Δρ. Anne Destrooper, μέλος της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, το Πολιτιστικό
Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, το Ίδρυμα
Α.Γ. Λεβέντη και ως Επιστημονικός Συνεργάτης η Δρ. Ευαγγελινή Μάρκου*.
Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος έχει
ήδη αναρτηθεί διεξοδική βιβλιογραφία
της νομισματικής των κυπριακών βασιλείων, το ιστορικό πλαίσιο, η συνοπτική
παρουσίαση της νομισματικής παραγωγής μαζί με άλλες πληροφορίες για
τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους
στην Κύπρο (6ος - 4ος αι. π.Χ.). Στο εγγύς μέλλον θα προσφέρεται νομισματικό υλικό από μουσεία της Ευρώπης και
της Αμερικής τα οποία περιλαμβάνουν
νομίσματα της Κύπρου στις συλλογές
τους, καθώς και δυνατότητα εύρεσης,
μέσω μηχανισμών αναζήτησης, νομισμάτων αλλά και της σχετικής με αυτά
βιβλιογραφίας.
Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα του Ερευνητικού Προγράμματος : http://www.
shc.ed.ac.uk/projects/cnp/
* Η Δρ. Ε. Μάρκου είναι Δόκιμη Ερευνήτρια ΚΕΡΑ/
ΕΙΕ και Συντονίστρια της Θ.Ε. ΕΛΠ 14.
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Ανασκαφικό Πρόγραμμα στον Ύψωνα Λεμεσού
Στις 15 και 16 Ιουλίου 2010 πραγματοποιήθηκε η πρώτη αποστολή πεδίου του ερευνητικού προγράμματος
“Γεωφυσική μελέτη, έρευνα πεδίου
και συστηματική ανασκαφή στη θέση
Πραστειά, Ύψωνας, Λεμεσός” με επικεφαλής τον Γ. Δεληγιαννάκη* και
τη συμμετοχή των επίκουρων καθηγητών κκ. Μ. Αρβανίτη (γεωφυσικός,
Ιόνιο Πανεπιστήμιο) και Π. Αβραμίδη
(γεωλόγος, ΤΕ.Ι. Μεσολογγίου).
Σκοπός της αποστολής υπήρξε η γεωφυσική έρευνα της περιοχής με κύριους στόχους τον εντοπισμό θαμμένων
αρχαιοτήτων και τον προσδιορισμό
μελλοντικών ανασκαφικών στόχων
περιμετρικά της μερικώς ανεσκαμμένης παλαιοχριστιανικής βασιλικής της
Αγίας Άσσιας και της εκκλησίας του
Αγ. Βηχιανού στη περιοχή Πραστειά
Ύψωνα.
Για την χαρτογράφηση της υπεδαφικής δομής της περιοχής χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ηλεκτρομαγνητικών (Η/Μ). Με τη βοήθεια του
μηχανήματος Profiler EM 400 της
GSSI και τη μέτρηση των ηλεκτρικών
και μαγνητικών ιδιοτήτων του υπεδάφους δημιουργήθηκε το προφίλ μιας
έκτασης περίπου ενός τετραγωνικού
χιλιομέτρου. Τα δεδομένα θα απο-

τελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας
ώστε να ‘κτίσουν’ τρισδιάστατες απεικονίσεις της υπεδαφικής δομής. Τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας αναμένονται να δημοσιευτούν στο τέλος
του 2010.
Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η βοήθεια
που πρόσφεραν εθελοντικά οι φοιτητές του Προγράμματος «Σπουδές
στον Ελληνικό Πολιτισμό», οι οποίοι
είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος
στη διαδικασία γεωφυσικής σάρωσης
της περιοχής και περιέβαλαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό την όλη προσπάθεια.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη
γενναιόδωρη χορηγία του Κοινοτικού
Συμβουλίου του Ύψωνα για την κάλυψη μέρους των εξόδων της αποστολής αλλά και στη γενικότερη υποστήριξή του στο έργο. Θερμές ευχαριστίες
οφείλονται προσωπικά στον πρόεδρο
της κοινότητας κ. Α. Παλούζα, στη φοιτήτρια του ΑΠΚυ κα. Μ. Παναγιώτου
και στους διοικητικούς υπαλλήλους
της κοινότητας Ύψωνα.
* Ο Γ. Δεληγιαννάκης είναι Λέκτορας στο Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»
του ΑΠΚυ.

Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την Ιστορία της Διοίκησης (Διεθνές Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών)

H Ομάδα Εργασίας για την Ιστορία της
Διοίκησης λειτουργεί για περισσότερο
από είκοσι χρόνια στους κόλπους του
Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών. Σκοπός της είναι η ιστορική
προσέγγιση σύγχρονων προβλημάτων
της δημόσιας διοίκησης ώστε να ενισχυθεί επιστημονικά η διαδικασία ανάλυσης και επίλυσής τους. Έως σήμερα
έχει εκδώσει εννέα συλλογικούς τόμους
στους οποίους συμμετέχουν με κείμενά
τους επιστήμονες διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων από την Ευρώπη, την
Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία.
Η Ομάδα Εργασίας πραγματοποίησε
την τελευταία ετήσια συνάντησή της στο
Πανεπιστήμιο του Linz της Αυστρίας στις
19 και 20 Ιουνίου 2010. Θέμα της συνάντησης ήταν «Ο ρόλος του Υπουργείου
Οικονομικών και αντίστοιχων κυβερνητικών οργάνων στις διοικητικές μεταρρυθμίσεις». Στη συνάντηση συμμετείχε
ο Δρ. Διονύσης Μοσχόπουλος*, μέλος της Ομάδας από το 1993. Η ανακοίνωσή του με θέμα «Central Budget
Agencies and administrative reform in
Greece: a historical approach» αναφέρεται στην ιστορική διαμόρφωση της
διαδικασίας εκπόνησης και ελέγχου του
προϋπολογισμού του κράτους (από την
συγκρότηση του ελληνικού κράτους έως
σήμερα), στα κύρια χαρακτηριστικά της
διαδικασίας αυτής στο πέρασμα του
χρόνου, και στη σχέση μεταξύ προϋπολογισμού και διοικητικών μεταρρυθμίσεων κατά την μεταπολεμική περίοδο.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο
http://www.iias-iisa.org

«Τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής της Αγίας Άσσιας. Στο κέντρο διακρίνονται τα θεμέλια
της αψίδας μιας μικρότερης εκκλησίας»

* Ο Δρ. Δ. Μοσχόπουλος είναι μέλος ΣΕΠ στη Θ.Ε.
ΕΛΠ10.
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Lexicon of Greek Personal Names

Τον περασμένο Μάρτιο κυκλοφόρησε ο τόμος 5Α του Lexicon of Greek
Personal Names (V.A: Coastal Asia
Minor: Pontos to Ionia. Oxford:
OUP, 2010) που αποτελεί ένα από
τα μεγαλύτερα έργα της Βρετανικής
Ακαδημίας. Το λεξικό προσφέρει τον
πρώτο και μοναδικό ως τώρα πλήρη
κατάλογο όλων των προσώπων της
ελληνικής αρχαιότητας για τα οποία
υπάρχουν ονομαστικές αναφορές.
Ως πηγές χρησιμοποιούνται όλες
οι γραπτές μαρτυρίες (λογοτεχνικά
κείμενα, πάπυροι, επιγραφές, νομίσματα, αγγεία) από τον 8ο αι. π.Χ.
έως τον 6ο αι. μ.Χ. και περιοχή συλλογής του υλικού αποτελεί όλος ο
αρχαίος ελληνόφωνος κόσμος.
Το έργο είναι οργανωμένο σε τόμους
με γεωγραφικό κριτήριο ως εξής:

ο 1ος τόμος καλύπτει τα νησιά του
Αιγαίου και την Κύπρο, ο 2ος τόμος
την Αττική, ο 3ος την Πελοπόννησο,
τη Δυτική Ελλάδα, τη Σικελία και τη
Μεγάλη Ελλάδα και ο 4ος τόμος τη
Μακεδονία, τη Θράκη και τις βόρειες
ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Ο πιο
πρόσφατος τόμος, ο 5Α, αφορά στη
Μικρά Ασία.
Το λεξικό αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη μελέτη του αρχαίου κόσμου, τόσο από ιστορική όσο και
από φιλολογική πλευρά: με τη βοήθειά του ο ερευνητής της αρχαίας
ιστορίας και λογοτεχνίας μπορεί να
προβεί σε αναγνωρίσεις και ταυτίσεις προσώπων που συναντά στις
πηγές και να βελτιώσει την κατανόηση ενός γεγονότος ή ενός κειμένου
στο οποίο ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή ονόματα παίζουν σημαντικό
ρόλο. Η πρόσβαση στο συγκεντρωμένο υλικό υποβοηθεί ακόμη και τη
γλωσσική ανάλυση των ονομάτων.
Στη σύνταξη του τόμου 5Α εργάστηκε ως βοηθός έκδοσης (editorial
assistant) η Δρ. Νικολέττα Καναβού, μέλος ΣΕΠ στη Θ.Ε.. ΕΛΠ10.
Για περισσότερες πληροφορίες στα: www.lgpn.
ox.ac.uk και
http://www.lgpn.ox.ac.uk/publications/index.
html

La

société grecque sous la
domination ottomane: économie,
identité, structure sociale et
conflits.

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ηρόδοτος/Hêrodotes, σε επιμέλεια της αναπληρώτριας καθηγήτριας ιστορίας Μαρίας Ευθυμίου (ΕΚΠΑ), ο συλλογικός
τόμος με τίτλο La société grecque sous
la domination ottomane: économie,
identité, structure sociale et conflits. Ο
τόμος περιλαμβάνει κείμενα στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα και έρχεται να
προστεθεί στην ευρύτερη επιστημονική
συζήτηση για τους όρους και τα όρια της
ενσωμάτωσης των χριστιανών ραγιάδων (στην προκειμένη περίπτωση των
Ελλήνων) στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι επιμέρους συμβολές των δεκατριών συγγραφέων επικεντρώνονται
τόσο στους μηχανισμούς ένταξης των
Ελλήνων στο οθωμανικό σύστημα όσο
και στις προσδοκίες τους για απαλλαγή
από την οθωμανική κυριαρχία, δηλαδή,
στις εξεγερτικές κινήσεις και στις εθνικές
επαναστάσεις. Παρουσιάζονται και αναλύονται όψεις της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής των Ελλήνων
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από
τον 14ο και έως τις αρχές του 20ου αιώνα, όπως οι οικογενειακές δομές και η
σχέση τους με τους μηχανισμούς της οικονομίας, οι διατροφικές συνήθειες των
τοπικών ελίτ και η κατασκευή ιδιαίτερων
πολιτισμικών ταυτοτήτων, η εμπορική ανάπτυξη αλλά και η εμφάνιση των
νεοτερικών/εθνικών πολιτικών ιδεών
και προταγμάτων (εθνική ανεξαρτησία,
εθνικό κράτος, αλυτρωτισμός), από τα
τέλη του 18ου αιώνα και ιδίως κατά τον
19ο αιώνα. Στον τόμο περιλαμβάνεται το
άρθρο του Διονυσίου Τζάκη* με τίτλο
«Intégration et révolte: élites chrétiennes
et musulmanes au Péloponnèse sous la
domination ottomane (18e-début du 19e
siècle)».
* O Δρ. Δ. Τζάκης είναι μέλος ΣΕΠ στη Θ.Ε.
ΕΛΠ10
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ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ESREA
Με τη συνεργασία του
Δρ. Γεώργιου Ζαρίφη*, συντάχθηκε το
πρώτο
ενημερωτικό
δελτίο (‘Newsletter’) του ερευνητικού δικτύου της ESREA (European
Society for Research in the Education
of Adults) για τους εκπαιδευτές ενηλίκων στην Ευρώπη (Research
Network on Adult Educators, Trainers
and their Professional Development
-ReNAdET). Το πρώτο τεύχος του
ενημερωτικού δελτίου έχει ήδη δημοσιευτεί (Μάϊος 2010), ενώ θα εκδίδεται

σε εξαμηνιαία βάση. Το ‘Newsletter’
δημιουργήθηκε ως μέσο για τη διάχυση πληροφοριών, οι οποίες αφορούν
στους εκπαιδευτές ενηλίκων στην Ευρώπη, αλλά και ως σύνδεσμος των
μελών του δικτύου.
Μπορείτε να κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο
από εδώ:
http://projectpaladin.eu/wp-content/
uploads/2010/04/ESREAReNAdET1.pdf
* Ο Δρ. Γ. Ζαρίφης είναι μέλος ΣΕΠ στη Θ.Ε.
ΕΠΑ64, (κατεύθυνση Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης) και Λέκτορας Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΝΕΟ ON-LINE ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
οδικό με κριτές της ESREA το οποίο
στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας
στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Δύο μέλη του προγράμματος των
Επιστημών της Αγωγής, ο Δρ. Γ. Ζαρίφης και η Δρ. Μαρία Γραβάνη*
έχουν εκλεγεί ως μέλη της συντακτικής και κριτικής επιτροπής του περιοδικού.
Νέο ακαδημαϊκό περιοδικό με κριτές
ελεύθερα διαθέσιμο on-line!
Το «European Journal for Research on
the Education and Learning of Adults
(RELA) είναι το νέο ακαδημαϊκό περι-

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστοχώρο:
www.rela.ep.liu.se
* Η Δρ. Μ. Γραβάνη είναι Λέκτορας Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα «Επιστήμες
της Αγωγής».

Pierides

Εντός του 2010 πρόκειται να κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Cambridge
Scholars Publishing, στο πλαίσιο της

Δημοσιεύσεις

σειράς Pierides, την οποία επιμελούνται οι καθηγητές Philip Hardie και
Στρατής Κυριακίδης, ο τόμος New
Perspectives on Postclassical Comedy
σε επιμέλεια Αντώνη Κ. Πετρίδη, Λέκτορα του ΕΛΠΟΛ, και Σοφίας Παπαϊωάννου, Επίκουρης Καθηγήτριας του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Στον τόμο
συμμετέχουν κορυφαία ονόματα μελετητών της Νέας Κωμωδίας (David
Konstan, Horst-Dieter Blume, Susan
Lape, Rosanna Omitowoju).
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο
http://www.c-s-p.org/Flyers/series_1.htm

Ο Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής* και ο
Δρ. Ανδρέας Τσιάκκιρος* πρόσφατα δημοσίευσαν ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο σε
επιμελημένο τόμο έκτασης 867 σελίδων,
γραμμένο στη γερμανική γλώσσα όπου
περιγράφονται 50 εκπαιδευτικά συστήματα χωρών της Ευρώπης, ανάμεσα στα
οποία και της Κύπρου.
Στο κεφάλαιό τους γίνεται μια ιστορική
αναδρομή στις ιστορικές και κοινωνικές
συνθήκες του εκπαιδευτικού συστήματος
της Κύπρου. Παρουσιάζονται οι καινοτομίες των 30 τελευταίων χρόνων, οι αρχές
πάνω στις οποίες στηρίζεται η εκπαιδευτική πολιτική, το νομικό πλαίσιο και η διακυβέρνηση του εκπαιδευτικού συστήματος,
η σχέση μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, η δομή του εκπαιδευτικού
συστήματος, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα τα τελευταία χρόνια,
καθώς και οι μελλοντικές του προοπτικές.
Η πλήρης αναφορά για το κεφάλαιο είναι:
Pashiardis, P., & Tsiakkiros, A. (2010).
Zypern. In H. Döbert, W. Hörner, B.
von Kopp & L. R. Reuter (Eds.), Die
bildungssysteme Europas (pp. 853-864).
Baltamannsweiler: Schneider Verlag
Hohengehren GmbH.
* Ο Π. Πασιαρδής είναι καθηγητής του Προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής».
* Ο Δρ. Α. Τσιάκκιρος είναι Συντονιστής στη Θ.Ε.
ΕΠΑ71Κ.
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Σελίδες Φοιτητών
Κατερίνα Ρόκκου, Φοιτήτρια ΕΛΠΟΛ, 4

ο

Αγαπητοί διδάσκοντες, αγαπητοί
συμφοιτητές και συμφοιτήτριες
πρώτα, πρώτα θα πρέπει να ευχαριστήσω θερμά τους καθηγητέςσυμβούλους μας για την πολύτιμη
συμβολή τους στην ολοκλήρωση άλλης μία ακαδημαϊκής χρονιάς πλήρους φοίτησης. Ήταν πραγματικά μία
από τις πιο ευχάριστες εμπειρίες, από
τις πιο γόνιμες και αποδοτικές και φαντάζομαι, στοιχηματίζω δηλαδή, ότι το
αίσθημά μου αυτό αντανακλάται και
στο σύνολο των φοιτητών που είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη
θεματική του αρχαίου θεάτρου. Με το
πέρας όμως των τελικών εξετάσεων
και από την ονειρική, επική, ποιητική
αρχαία ατμόσφαιρα, βρέθηκα στην
πεζή πραγματικότητα- μεταφορικά,
αλλά κυρίως κυριολεκτικά- μιας άναρχα δομημένης πόλης που πυρακτώνεται κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο,
για να αναλάβω την ‘ενεργό δράση’.
Φόρεσα λοιπόν το κυανοπράσινο κοστουμάκι μου, έβαλα τη χαμογελαστή-σοβαρή μου μάσκα και βρέθηκα
στο προσκήνιο να μάχομαι το τέρας
της παραβατικότητας και όλους εκείνους που διαταράσσουν τη Λαρισαϊκή ευκοσμία και ευταξία. Ξεκινώντας
πρώτα από εκείνους, τους άλλοτε δήθεν αθώους, άλλοτε πραγματικά αθώους συμπολίτες μου -λόγω άγνοιας
δυστυχώς- (τη θυμάστε καλά τη ‘σοφόκλεια’ άγνοια και τις συνέπειές της),
εφιστώ την προσοχή τους στη διαχείριση των απορριμμάτων τους ή δίνω
διορίες στο να προβούν στον καθαρισμό των οικοπέδων τους όπου τα ξερά
αγριόχορτα (κοινώς γαϊδουράγκαθα ή,
αλλιώς, ο λουκούλλειος μεζές των γαϊδάρων όταν αυτοί υπήρχαν) ορθώνονται επιθετικά απειλώντας να κάνουν
παρανάλωμα του πυρός τις παρυφές
κυρίως του καμποχωρίου μας. Όπλα
μας είναι η νομοθεσία (λόγια δηλαδή)
και το μπλε στυλό. Μόνο που στην
περίπτωση αυτού του σκηνικού ενώ
κάποιοι νομίζουν ότι είμαστε μάχιμοι
και άτεγκτοι πρωταγωνιστές, στην
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πραγματικότητα είμαστε κομπάρσοι,
ενώ κάποιοι επίσης πιστεύουν ακόμη ότι είμαστε και μαριονέτες εκείνων
που κινούν τα νήματα της πόλης. Αν
πραγματικά όμως ισχύει το δεύτερο,
πότε θα βρεθεί επιτέλους εκείνος
που θα επινοήσει τον από μηχανής
θεό που θα σώζει τους κομπάρσουςμαριονέτες και όχι τους πρωταγωνιστές, όπως συνηθιζόταν, από το τέρας
της λαρισαϊκής ή αν θέλετε της ελληνικής παράκρουσης; Ή θα βρούμε το
άρμα του ήλιου (του ‘ευριπίδειου’
και όχι του Λαρισαϊκού, γιατί, αλλιώς,
πάει!, χαθήκαμε!!!) που θα μας μεταφέρει, αν όχι στη χώρα όπου θάλλει η
αρμονία, τουλάχιστον στη χώρα του
χαμόγελου ή καλύτερα του γέλωτα;
Τώρα θα μου πείτε γιατί σας τα λέω
όλα αυτά. Διαβάζοντας τα λόγια της
αγαπητής συμφοιτήτριας Στέλλας, η
μπουγάδα και το σιδέρωμα μου θύμισαν την παραδοσιακή, σπιτική, εγχώρια, επαρχιακή, ελληνική, πάλαι
ποτέ, νοικοκυροσύνη. Θα ήθελα να
μπορούμε να είμαστε στην ευχάριστη
θέση να νοικοκυρεύουμε με χαμόγελο
τον οίκο μας. Και αν ακόμα μερικές
φορές μπερδεύονται τα σώβρακά μας
(αναφέρομαι στις ‘ψιλές’ μπουγάδες
και όχι στις ‘χοντρές’) στον ήλιο, μετά
την κάθαρσή τους, να μπορούμε τουλάχιστον να τα ξεμπερδεύουμε καλαμπουρίζοντας και βάζοντας όλοι ένα
χεράκι. Και αυτοί που τα μπέρδεψαν
και αυτοί που μάχονται να τα ξεμπερδέψουν.

Ανακοινώσεις
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Εγκαίνια του Μουσείου

Μαργαριτίου Θεσπρωτίας στη
Βορειοδυτική Ελλάδα
Τον περασμένο Νοέμβριο εκαινιάστηκε το
Μουσείο Μαργαριτίου στο Μαργαρίτι Θεσπρωτίας, κοντά στην Πάργα. Ο παραδοσιακός οικισμός του Μαργαριτίου διακρίνεται για την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του
(αρχοντικά σπίτια, εντυπωσιακά δημόσια
οικοδομήματα, μεσαιωνικό κάστρο), για το
φυσικό περιβάλλον (ημιορεινή κατάφυτη
περιοχή με πολλά νερά και κοντά στη θάλασσα), καθώς και για τα πολυπολιτισμικά
χαρακτηριστικά της συμβίωσης διαφορετικών εθνοτήτων και θρησκευμάτων. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι, Έλληνες, Βενετοί, Τούρκοι, Εβραίοι και Αρβανίτες έζησαν
στο Μαργαρίτι από τον 14ο αιώνα.
Το Μουσείο Μαργαριτίου στεγάζεται σε
ανακαινισμένο και συντηρημένο αρχοντικό με αυλή. Φιλοξενεί αντικείμενα, πληροφοριακό υλικό, αναπαραστάσεις οικιακών
χώρων και αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Υπεύθυνος της μελέτης και
της υλοποίησης των μουσειακών εργασιών ήταν ο λέκτορας μουσειολογίας Γεώργιος Παπαϊωάννου*. Επόμενο βήμα θα
είναι η ολοκλήρωση και η λειτουργία του
ιστοτόπου του Μουσείου.
Η τελετή των εγκαινίων έλαβε χώρα την
14η Νοεμβρίου 2009 με τη παρουσία και
τους χαιρετισμούς εκπρόσωπων της Εκκλησίας, της Κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου της Ελλάδας, τοπικών αρχών και
πολιτισμικών φορέων της περιοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες
ouc.ac.cy .

g.papaioannou@

* Ο Γ. Παπαϊωάννου είναι Συντονιστής στη Θ.Ε.
ΕΛΠ10.

Σας χαιρετώ και σας εύχομαι όλους
ολόψυχα ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και του
χρόνου, αν όχι νωρίτερα, να τα ξαναλέμε με υγεία από τη χώρα της τσιπουροκρασολατρείας, που βρίσκεται
κάτω από τη σκέπη του Ολύμπιου
Διός, η οποία ακόμη προσπαθεί να
ξαναβρεί το γέλιο της, έστω και με
αυτό τον τρόπο.
Με απέραντη εκτίμηση προς όλους
Ρόκκου Αικατερίνη
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Σελίδες Φοιτητών
Κατερίνα Λιασή, φοιτήτρια ΕΛΠΟΛ, 4

ο

Τρία χρόνια στον «Ελληνικό Πολιτισμό»
Να που έχουν περάσει κιόλας τρία
χρόνια φοίτησης στο ΑΠΚυ, στο πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»! Από τη θέση της φοιτήτριας
στην οποία βρίσκομαι καθηλωμένη
– μεταφορικά μιλώντας αλλά και κυριολεκτικά καθισμένη για πολλές ώρες
της ημέρας – επί τρεις έως τώρα ακαδημαϊκές χρονιές θα επιχειρήσω μια
γρήγορη περιδιάβαση. Με τα μάτια
της φοιτήτριας λοιπόν, φοιτήτριας της
οποίας όμως η εικόνα δεν παραπέμπει σε καμία περίπτωση στην εικόνα του κλασικού φοιτητή που έχουμε
όλοι στο μυαλό μας. Πρώτα απ’ όλα
μιλάμε για ηλικίες άνω των «άντα»,
των πρώτων, των δεύτερων ή και
των «ήντα», σε πολλές περιπτώσεις!
Μιλάμε για ανθρώπους των οποίων
η καθημερινότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες και συναναστροφές κάθε
άλλο παρά φοιτητικές όπως: δουλειά,
εργοδότες, υπαλλήλους, σπίτι, οικογένεια, συζύγους, παιδιά, κοινωνικές
υποχρεώσεις... Ένας ολόκληρος κόσμος ο οποίος κινείται παράλληλα με
αυτόν τον καινούριο κόσμο που ανοίχτηκε ως δια μαγείας μπροστά μας με
την εγγραφή μας στο Πανεπιστήμιο.
Η συμπεριφορά επομένως του φοιτητή του ΕΛΠΟΛ ο οποίος ένιωσε απογοητευμένος από την απόδοσή του ή
για το βαθμό που πήρε στην εργασία
του για τον Θεόκριτο π.χ. ή σ’ αυτήν
για τους Πέρσες του Αισχύλου – για τις
οποίες πρέπει να σημειωθεί παιδευόταν βδομάδες για να τις συντάξει και
μάλιστα εν μέσω πολλών, όπως είπαμε, δραστηριοτήτων – δεν αναμένεται
να είναι συμβατική. Δεν επιτρέπεται να
είναι συμβατική μια που η ίδια η φύση
ενός Ανοικτού Πανεπιστημίου δεν το
επιτρέπει. Δεν θα ανέμενε κανείς από
το φοιτητή του ΑΠΚυ να κλειδωθεί γεμάτος απογοήτευση μέσα στο φοιτητικό δωμάτιο ακούγοντας μουσικές ροκ
και εναλλακτικές σε υψηλές εντάσεις.
Ούτε βέβαια να πάρει σβάρνα τις καφετέριες καταναλώνοντας αμέτρητα
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λίτρα καφέ και εκφράζοντας την απογοήτευσή του, τη στενοχώρια ή και
την οργή του σε φίλους και γνωστούς
ομοιοπαθείς και μη. Ο εξ αποστάσεως
φοιτητής το πολύ-πολύ να γκρινιάξει
λίγο σε δυο-τρεις άλλους συμφοιτητές
του οι οποίοι μπορούν να τον καταλάβουν. Άντε να στριμώξει στο πιεσμένο
ωράριο του κανένα καφέ στα γρήγορα
ή δυο-τρεις, άντε τέσσερις μπύρες –
είπαμε μιλάμε για άλλες ηλικίες. Στο
οικογενειακό περιβάλλον οι διαμαρτυρίες του αν δεν πέσουν εντελώς στο
κενό ίσως εισπράξουν σχόλια του τύπου: «Ωχ μωρέ και συ σαν πολλή σημασία δεν του δίνεις αυτού του καθηγητή!». Ή, στην καλύτερη περίπτωση,
αντίδραση που δείχνει συγκεκαλυμμένη ανησυχία: «Καλά να πάθεις! κάνεις
τόσο κόπο και ιδού το αποτέλεσμα».
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι
άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μας
δεν μπορούν να κατανοήσουν απόλυτα την ανάγκη μας γι’ αυτό το πτυχίο.
Για τους περισσότερους από μας δεν
πρόκειται να έχει άμεσο επαγγελματικό αντίκρισμα. Αυτό μαζί με τη φύση
του εν λόγω πτυχίου καθιστά την απόφασή μας να υποστούμε μια τέτοια
επίπονη δοκιμασία ανεξήγητη, ακατανόητη. Καμιά φορά και από μόνοι
μας σκεφτόμαστε πως κάπου μέσα
μας θα κρύβουμε κάποιες μαζοχιστικές τάσεις γιατί δεν μπορεί συνειδητά
να έχουμε επιλέξει αυτή την κοπιαστική διαδικασία, στην οποία εντούτοις
παραμένουμε πιστοί και δεν την εγκαταλείπουμε ποτέ. Παρά τις όποιες
απογοητεύσεις, αντιξοότητες και παρεμβολές, επιμένουμε πεισματικά
να γράφουμε εργασίες, να δίνουμε
εξετάσεις και να ολοκληρώνουμε θεματικές ενότητες, χρόνο με το χρόνο,
με μικρές ή μεγάλες επιτυχίες ή και
αποτυχίες. Το βέβαιο είναι πως με το
τέλος των εξετάσεων γιορτάζουμε σαν
μωρά παιδιά την ολοκλήρωση άλλης
μιας δύσκολης ακαδημαϊκής χρονιάς.
Είναι οι στιγμές που νοιώθουμε σαν
αληθινοί φοιτητές οι οποίοι έχουν κάθε
δικαίωμα να πετάξουν τις έγνοιες από

>>
πάνω τους και να χαρούν επιτέλους ένα
ανέμελο καλοκαίρι. Κι ας είναι για τους
περισσότερους από εμάς το καλοκαίρι
μια κρίσιμη και δύσκολη επαγγελματική
περίοδος κι ας έχουν μαζευτεί βουνό οι
οικογενειακές υποχρεώσεις οι οποίες δε
σηκώνουν πλέον άλλη αναβολή!
Αυτή και μόνο η αίσθηση της επιτυχίας
μέσα από την ολοκληρωμένη εμπειρία
κάθε θεματικής ενότητας, καθιστά απολύτως δικαιωματική την απόλαυση μιας
τελευταίας καθιερωμένης εξόδου πριν
μας απορροφήσει και πάλι ο παράλληλος κόσμος μας. Πάντως όσο βαρύγδουπο και να ακούγεται, η δουλειά που
κάνουμε όλοι, φοιτητές και καθηγητές
μαζί, μου θύμισε, καθώς έγραφα για
τους παράλληλους κόσμους των τελευταίων τριών χρόνων της ζωής μας, τους
στίχους του Καβάφη:
Κι απ’ την θαυμάσια πανελλήνιαν εκστρατεία,
την νικηφόρα, την περίλαμπρη,
την περιλάλητη, την δοξασμένη
ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμιά,
την απαράμιλλη: βγήκαμ’ εμείς•
ελληνικός καινούριος κόσμος, μέγας.

Παρόλο που ο δικός μας καινούριος κόσμος δεν ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στο
μεγαλόπνοο ύφος του ποιητή, το μέγας δεν το διαπραγματεύομαι καθόλου!
Εννοώντας πάντα τη μεγαλειώδη προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας και το
επαναλαμβάνω: φοιτητές και καθηγητές
μαζί.
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Ο τρίτος κύκλος της σειράς διαλέξεων

«Τηλεγόνεια»

ξεκινά σύντομα:
12/10:

Ο E. Sironen μιλά για την αρχαία ελληνική επιγραφική

3/11:
17/11:

Ο J. Koder αναφέρεται στον Ρωμανό τον Μελωδό
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Επιμέλεια-Συντονισμός Ύλης
Η Ι. Σιταρίδου αναλύει στοιχεία της ποντιακής διαλέκτου

Οι διαλέξεις θα φιλοξενηθούν στο κεντρικό κτήριο
διοίκησης της Τράπεζας Κύπρου (περιοχή Αγ. Παρασκευής)

Introduction to the

history

of

Εγκαινιάστηκε η προσφορά

Cyprus

ανεξάρτητων

Θεματικών Ενοτήτων από το Πρόγραμμα
«Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»!

Βάγια Καραΐσκου,

Επίκουρη Καθηγήτρια του ΕΛΠΟΛ

τηλ. +357-22 41 1987
e-mail: v.karaiskou@ouc.ac.cy

Συντακτική Ομάδα
Σταυρούλα Τσιπλάκου,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Γλωσσολογίας

τηλ. +357-22411922
e-mail: stavroula.tsiplakou@ouc.ac.cy

Μαρία Γραβάνη,
Λέκτορας του ΕΠΑ

Η πρώτη Θ.Ε. προσφέρεται για το 2011-2012
και είναι αγγλόφωνη.

Παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του ΑΠΚΥ για σημαντικές σχετικές ανακοινώσεις

Το

Επικοινωνία

02 της Πλατφόρμας
ΤΕΥΧΟΣ

τηλ. +357-22411974
e-mail: maria.gravani@ouc.ac.cy

Γραμματειακή Υποστήριξη
Σκεύη Γεωργίου

τηλ. +357-22 41 1981
e-mail: sake-newsletter@ouc.ac.cy
& skevi.georgiou@ouc.ac.cy

κυκλοφορεί τον Μάρτιο του 2011

με ειδικό θέμα-αφιέρωμα
τις ανεξάρτητες θεματικές ενότητες του ΕΛΠΟΛ.
Αιτήσεις για

νέους φοιτητές

Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 13-15,
1055 Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ

πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων:

Ιανουάριος 2011

Συνέβαλαν στο Τεύχος
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Εμ. Αποστολάκης, Ε. Βογιατζάκη, Μ. Γεωργιάδης, Μ. Γραβάνη,
Γ. Δεληγιαννάκης, Σ. Ευθυμιάδης, Γ. Ζαρίφης, Α. Καλδέλη, Β. Καραΐσκου,
Ν. Καναβού, Ε. Μάρκου, Μ. Μιχαηλίδης, Δ. Μοσχόπουλος, Γ. Παπαϊωάννου,
Ι. Παναγιωτόπουλος, Α. Πετρίδης, Σ. Σουβατζή, Δ. Τζάκης, Α. Τσιάκκιρος,
Σ. Τσιπλάκου, Α. Χατζή και Ι. Χατζηκωστή.
Θερμές ευχαριστίες στις φοιτήτριές μας Αικατερίνη Λιασή (4ο έτος σπουδών ΕΛΠΟΛ,
Λευκωσία) και Αικατερίνη Ρόκκου (4ο έτος σπουδών ΕΛΠΟΛ, Λάρισα) για τη συμβολή
τους με τις δικές τους σκέψεις και τη δική τους ματιά και στο Μιχάλη Επιφανίου από
τον Τομέα Τηλεκπαίδευσης για την πολύτιμη υποστήριξή του καθ’όλη την υλοποίηση
του τεύχους.
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