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∆ιευθυντές/τριες
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,
ΘΕΜΑ: Σεµινάριο “ARTιβισµός αλλάζω τον κόσµο δηµιουργώντας” µεταξύ
δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στo πλαίσιo του 3ου Παγκύπριου
∆ιαγωνισµού Εικαστικών Τεχνών
Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα , πληροφορείστε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού
και ο Σύνδεσµος Καθηγητών Τέχνης ΟΕΛΜΕΚ συνεχίζουν τη συνεργασία τους µε Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου, συνδιοργανώνοντας διαλέξεις, σεµινάρια και
εργαστήρια.
Σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας διοργανώνεται σεµινάριο/εργαστήρια µε
θέµα “ARTιβισµός αλλάζω τον κόσµο δηµιουργώντας”.
Η
θεµατική αυτή
επικεντρώνεται στην ιδέα του αρτιβισµού που δίνει έµφαση στον ακτιβισµό (κοινωνική και
πολιτική στάση που έχει στόχο την αλλαγή µέσω της δράσης) και στην καλλιτεχνική
δηµιουργία. Μέσα από την εικαστική δηµιουργία και την καλλιτεχνική έκφραση µπορούµε να
δηλώσουµε τη θέση µας απέναντι σε κοινωνικά προβλήµατα και αδικίες που βιώνουµε
καθηµερινά.
Το σεµινάριο θα αρχίσει µε εισήγηση στη πιο πάνω θεµατική και στη συνέχεια θα γίνουν
εξειδικευµένα εργαστήρια, όπου οι συµµετέχοντες θα µπορούν να επιλέξουν ένα από τα
ακόλουθα: Ψηφιακό Κολάζ, Animation, Performance, Stencil.
Το σεµινάριο/εργαστήρια θα πραγµατοποιηθεί στο Πανεπιστήµιο Λευκωσίας, στο Art
and Design Studio του κεντρικού κτιρίου στη Λευκωσία, την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου
2013 από τις 15.30 µέχρι τις 18.30.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι καθηγητές Τέχνης και Φωτογραφίας. Όσοι ενδιαφέρονται
να παρακολουθήσουν τη διάλεξη, παρακαλώ όπως συµπληρώσουν το επισυναπτόµενο
έντυπο και να το αποστείλουν µε τηλεοµοιότυπο στον αριθµό 22800862 το αργότερο
µέχρι και την ∆ευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013.
Σ’ όλους τους συµµετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό συµµετοχής.
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

“ARTιβισµός αλλάζω τον κόσµο δηµιουργώντας” µεταξύ δευτεροβάθµιας και
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στo πλαίσιo του 3ου Παγκύπριου ∆ιαγωνισµού
Εικαστικών Τεχνών
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Τηλ. Επικοινωνίας: …………………………………................................................
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□ Επιθυµώ όπως συµµετέχω στη διάλεξη που θα πραγµατοποιηθεί στο Πανεπιστήµιο

Λευκωσίας, στο Art and Design Studio του κεντρικού κτιρίου στη Λευκωσία, την
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 από τις 15.30 µέχρι τις 18.30.

