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Πρόζκληζη για ζσμμεηοτή ζηο Εθνικό Σεμινάριο/ Ημερίδα ηοσ  

Εσρωπαϊκού Έργοσ CICADA 

 

Αγαπεηή/έ, 

Δθ κέξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, σο εηαίξνο ηνπ Δπξσπατθνύ Έξγνπ CICADA, ζαο 

πξνζθαινύκε λα ιάβεηε κέξνο ζην Δζληθό εκηλάξην/ Ηκεξίδα κε ηίηιν: Πνηόηεηα δσήο ζηελ 

παηδηθή ειηθία. Η εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί δια ζώζης ην άββαην, 12 Ινπλίνπ 2021, 

από ηηο 9:00 κέρξη ηηο 14:00 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε Γάιινπ ζην Ρέζπκλν(Ακθηζέαηξν Β 

Φηινζνθηθήο ρνιήο θαη αίζξην ηνπ Σκήκαηνο ΦΚ).   

Σo CICADA απνηειεί έλα αθξώλπκν γηα ην Δπξσπατθό έξγν κε ηίηιν “Children’s Quality of 

life: participation, recreation and play” (Πνηόηεηα δσήο ησλ παηδηώλ: ζπκκεηνρή, αλαςπρή θαη 

παηρλίδη). Σν πξόγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Βαζηθή Γξάζε 2, 

Erasmus+) θαη ζπληνλίδεηαη από ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Οη εηαίξνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

απηό ην έξγν πξνέξρνληαη από νξγαληζκνύο ηεο Διιάδαο, Κύπξνπ θαη Πνξηνγαιίαο: ην 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο (Διιάδα), ην Γξαθείν ηεο Δπηηξόπνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Παηδηνύ (Κύπξνο), ην Κέληξν Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο (Κύπξνο), ην Παξαηεξεηήξην γηα ηε 

Βία ζην ρνιείν – Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην Κύπξνπ θαη ην SPEL – Sociedade Promotorade 

Estabelecimentos de Ensino LDA (Πνξηνγαιία). Σν CICADA μεθίλεζε ηνλ Οθηώβξην 2019 θαη 

ζα δηαξθέζεη 24 κήλεο. Βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ Άξζξνπ 31 ηεο ύκβαζεο ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλώλ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ πνπ, ελ ζπληνκία, ππνζηεξίδεη όηη ηα παηδηά έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα παίδνπλ, λα μεθνπξάδνληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνιηηηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο.  

Σν έξγν δηεξεύλεζε ηηο επηινγέο ησλ παηδηώλ ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο, 

πνιηηηζηηθέο, θαιιηηερληθέο θαη δξαζηεξηόηεηεο παηρληδηνύ θαη εμέηαζε ηνπο πεξηβαιινληηθνύο, 

εθπαηδεπηηθνύο, θνηλσληθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ηνπο. Με βάζε απηά ηα επξήκαηα, αλαπηύρζεθε κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

γηα εθπαηδεπηηθνύο, πνπ πεξηιακβάλεη καζεζηαθό πιηθό, δξαζηεξηόηεηεο, εξγαιεία θαη 

πεξηερόκελν (κε βάζε ην πιαίζην ECVET). Μηα πιαηθόξκα κάζεζεο θαη κηα εθαξκνγή ζην 

θηλεηό, εληζρύεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό, ρξεζηκνπνηώληαο πνιιαπιά δηαδηθηπαθά εθπαηδεπηηθά 
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ζηνηρεία θαη δηαδξαζηηθά κέζα. Όιεο νη ελόηεηεο είλαη δηαζέζηκεο ζηα Αγγιηθά, όπνπ 

επηιεγκέλα κέξε έρνπλ κεηαθξαζηεί ζηα Διιεληθά θαη Πνξηνγαιηθά. Δπηπιένλ, ην CICADA 

έρεη αλαπηύμεη έλαλ Οδεγό Πξνζαξκνγήο θαη Καηάξηηζεο Πνιηηηθήο κε ηε κνξθή ελόο 

Γηαδξαζηηθνύ eBook πνπ παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ ελζσκάησζε 

θαη επζπγξάκκηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ κε ηελ απνζηνιή θαη ην πιαίζην ησλ 

βαζηθώλ ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ – νξγαληζκώλ.  

Η εκεξίδα απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο, ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, γνλείο, θαζώο θαη ζε 

ελδηαθεξόκελνπο θνξείο από ηνλ δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα. Πξνβιέπεηαη πσο νη 

ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ, σο πηζαλνί ππνζηεξηθηέο, ζα αζθήζνπλ επηξξνή ζε δηάθνξνπο 

νξγαληζκνύο από ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνύλ λα δεηήζνπλ ππνζηήξημε γηα λα πεηύρνπλ ηνπο 

ζηόρνπο ηνπ έξγνπ.   

Παξαθαιώ βξείηε πην θάησ ην πξόγξακκα ηνπ Δζληθνύ εκηλαξίνπ/Δξγαζηεξίνπ.  

Γηα λα εγγξαθείηε ζηελ εθδήισζε, ζπκπιεξώζηε ηελ θόξκα αθνινπζώληαο ηνλ ζύλδεζκν: 

https://docs.google.com/forms/d/1UOvg5OGpS5ucf760T-VhLf1ZGPGBoGWSYJW0Rp5RlyM/prefill. 

Παρακαλώ λάβεηε σπόυη όηι σπάρτοσν περιοριζμένες θέζεις. Η επιλογή θα γίνει ώζηε να 

διαζθαλιζηεί η εκπροζώπηζη από διαθορεηικά ζτολεία και οργανιζμούς. Η πλαηθόρμα 

εγγραθής θα είναι ανοικηή από ηις 04/06/2021 μέτρι ηις 08/06/2021. Η ειδοποίηζη επιλογής 

ζσμμεηετόνηφν θα γίνει μέζφ email μέτρι ηις 10/06/2021.  

Γηα δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο ζην kakepim@fks.uoc.gr θαη ζην 

ηειέθσλν 6932138324 (Μαξία Καθέπε). 

Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Δζληθνύ εκηλαξίνπ ζα ηεξεζνύλ όια ηα πξνβιεπόκελα 

πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια, πνπ ηζρύνπλ ιόγσ ηεο παλδεκίαο Covid-19. Μόλν ην ζεσξεηηθό 

κέξνο ηεο εθδήισζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Ακθηζέαηξν, ελώ ην βησκαηηθό εξγαζηήξην ζε 

αλνηρηό ρώξν (ζην αίζξην έμσ από ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ΦΚ).  

Θα ζηαινύλ πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

Αλππνκνλνύκε λα ζαο θαισζνξίζνπκε ζε απηή ηελ ελδηαθέξνπζα εθδήισζε. 

 
Επιςκεφθείτε την ιςτοςελίδα του ζργου 

http://www.cicada-erasmus.eu 

 

Ακολουθήςτε τη ςελίδα μασ 

https://www.facebook.com/CICADA_eu-

105887637600255/ 

 

Ακολουθήςτε τη ςελίδα μασ 

https://twitter.com/cicadaeu  

https://docs.google.com/forms/d/1UOvg5OGpS5ucf760T-VhLf1ZGPGBoGWSYJW0Rp5RlyM/prefill
mailto:kakepim@fks.uoc.gr
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άββαην, 12 – Ινπλίνπ - 2021 

Πρόγραμμα 

Ώρα  

09:00-09:30 Πξνζέιεπζε-Δγγξαθέο, πξνβνιή βίληεν 

09.30-10:10 Ελένη Καηζαρού: Πνηόηεηα δσήο ζηελ παηδηθή ειηθία: ηη 

ζεκαίλεη θαη πώο κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί. Ο ξόινο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ γνληώλ. 

10:10-10:40 Μαίρη Μπιηζάκοσ:Δπηζθόπεζε ηεο έξεπλαο γηα ηελ 

ραξηνγξάθεζε ηεο "Πνηόηεηαο ηεο δσήο ησλ παηδηώλ"  ζηελ 

Διιάδα, ηελ Κύπξν θαη ηελ Πνξηνγαιία 

10:40-11:20 Έλενα Βιηαλάκη: "Ση ζεκαίλεη "CICADA";  Έλα αθξώλπκν, 

έλα έξγν, κηα ηδέα, κηα ζπλεξγαζία, κηα αλαδήηεζε!" 

11:20-11:45 Γηάιεηκκα 

Β’ Μέρος: Βιωμαηικό Εργαζηήριο 

11:45-13:15 Έλενα Βιηαλάκη, Μαίρη Μπιηζάκοσ: Δλεξγεηηθή 

Αθξόαζε: Έλα κνληέιν επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηηθώλ θαη 

γνλέσλ γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλεζπρίεο ησλ παηδηώλ 

γηα ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπο θαη λα ελεξγνύλ αλάινγα  

13:15-14:00 πδήηεζε θαη θιείζηκν 

 

 


