ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΚΡΗΝΕΣ’ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Β ΚΥΚΛΟΣ)
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Β ΚΥΚΛΟΥ-ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ Α ΚΥΚΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σας περιμένουμε με χαρά να συζητήσουμε και φέτος για το Εθελοντικό Κοινοτικό Σχέδιο ‘ΚΡΗΝΕΣ’
που θέτει σε εφαρμογή για δεύτερη συνεχή χρονιά (2018-2019) το Επιστημονικό Δίκτυο
Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης και ο Δήμος Πλατανιά σε συνεργασία με όλους ΕΣΑΣ, την
Περιφέρεια Κρήτης-Π.Ε Χανίων, την Παγκρήτια Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων, την ΟΑΚ, το ΜΑΙΧ,
το Ίδρυμα ‘Καψωμένου’, το Λύκειο Ελληνίδων Χανίων, τo Σύλλογο Φίλων Ιταλίας και τον
Ελληνογαλλικό Σύλλογο το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης. Εκεί
θα απονεμηθούν οι τίτλοι συμμετοχής στον Α κύκλο του Προγράμματος. Καλή αντάμωση και καλή
μας αρχή!
Ώρα προσέλευσης 17.30-18.00. Λήξη εκδήλωσης στις 20.00.
Δηλώσεις Συμμετοχής στο β κύκλο εκπαίδευσης:
Κατά την προσέλευσή σας στην ΟΑΚ συμπληρώστε το έντυπο που θα σας δοθεί!
Εναλλακτικά με E-Mail στο : info@cretaadulteduc.gr (Παρακαλούμε δηλώστε: Ονοματεπώνυμο,
Ιδιότητα, τηλέφωνο και e-mail).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΚΤΗΡΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Προσέλευση (17.30-18.00)
Χαιρετισμοί (18.00-18.15)
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ: «Μετά τη Συνδιάσκεψη Πόλης Πλατανιά 2018, τι;»
"Η Φωνή των πολιτών και η καρδιά που πονάει όταν ψηλώνει" (video)
-Δημιουργία ομάδας εμπειρογνωμόνων εθελοντών για την επεξεργασία του υλικού κοινότητας
(Κρήνες α κύκλος)
-Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού β ΄κύκλου
-Αιτήματα Πολιτών προς το Δημαρχείο
ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (DalePaso)
'ΚΡΗΝΕΣ' Β ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΥΠΙΚΗ & ΑΤΥΠΗ)
-Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος β κύκλου (Πολιτισμικές και Διαπολιτισμικές
Διαδρομές)
-Η Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κάτω Ιταλία (Απουλία)[Σύλλογος οι Φίλοι της Ιταλίας Χανίων]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΚΡΗΝΕΣ’ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Β ΚΥΚΛΟΣ)

Το Σκεπτικό …
Όλα ξεκινούν όταν οι απλοί
πολίτες παύουν να είναι
απαθείς και μοιρολάτρες
απέναντι σε όσα συμβαίνουν
γύρω τους κι αποφασίζουν
να ΔΡΑΣΟΥΝ. Άνθρωποι
διαφορετικοί σε ηλικία,
φύλο και φυλή, μορφωτικό
και κοινωνικό κεφάλαιο
συναντώνται
για
την
ανακάλυψη ενός παραμελημένου τόπου ... για τον οποίο εκείνοι όλοι νοιάζονται, κι
ονειρεύονται κάτι να αλλάξει, στο μέλλον το δικό τους και των παιδιών τους …
Όταν οι άνθρωποι θυμούνται τα έργα του Πολιτισμού τους, καταγράφουν την ιστορία των
χαμένων ανθρώπων τους, γράφουν εκ νέου την ιστορία τους. Κατανοούν ότι η ιστορία ρέει σαν
το νερό, σαν τις ιδέες, σαν τους ανθρώπους της ζωής τους, το ίδιο και όπως τις εμπειρίες και τις
γνώσεις τους...Και τότε ακριβώς, επειδή νιώθουν ότι αγαπούν οι Άνθρωποι, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΔΡΑΣΗ!
Στόχος τους, να ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ μικροί και μεγάλοι, άνδρες, γυναίκες,
ντόπιοι και οι ‘από αλλού φερμένοι’, ώστε να πάρουν και να δώσουν, να δυναμώσουν, να
προβληματίσουν και να προβληματιστούν και να αναλάβουν Πρωτοβουλία για να λύσουν το όποιο
«πρόβλημα»... Αποκομίζουν έτσι νέες σκέψεις, νέες σχέσεις, δεξιότητες και γνώσεις, όπως επίσης
ανακαλύπτουν ότι διαθέτουν ‘συνείδηση-συνειδητοποίηση’ και δυνατή ‘φωνή’ …
Μαθαίνουν οι άνθρωποι μαζί στην τοπική κοινότητα να επιβιώνουν μέσα από τα σωστά και τα
λάθη τους, κάνοντας λόγο για ανθεκτικές τοπικότητες που προσπαθούν, επιχειρούν, κι εν τέλει
καταφέρνουν να «ξεδιψάσουν», να μοιραστούν, να ανταλλάξουν, επικοινωνώντας κι
ανακαλύπτοντας εκ νέου ο ένας τον άλλο στο ταξίδι της ζωής που ρέει καθημερινά σαν το νερό
του τόπου … !!!

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΚΡΗΝΕΣ. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΖΩΗΣ’ (β κύκλος)
Ο Δήμος Πλατανιά-ΝΠΔΔ Δήμου και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Κρήτης (ΕΔΕΕΚ), θα συνεχίσουν για δεύτερη χρονιά την εκπαίδευση των στελεχών και των
πολιτών του Δήμου σε ζητήματα άτυπης ενήλικης εκπαίδευσης, τοπικής ιστορίας και
πολιτισμού στην κοινότητα.
Το Εθελοντικό Πολιτισμικό Πρόγραμμα ‘ΚΡΗΝΕΣ’ αφορά σε ένα Πρόγραμμα Εμψύχωσης
και Διασύνδεσης Δομών,
Στελεχών
και
απλών
πολιτών, μεταξύ τους, και
τίθεται σε εφαρμογή σε
συνεργασία
με
την
Περιφέρεια
Κρήτης-Π.Ε
Χανίων, την Παγκρήτια
Ένωση
Πολιτιστικών
Συλλόγων, την Ορθόδοξο
Ακαδημία
Κρήτης,
την
Εταιρεία
Κρητικών
Σπουδών-Ίδρυμα Καψωμένου, το ΜΑΙΧ, το Λύκειο των Ελληνίδων, τους Φίλους της
Ιταλίας Χανίων και τον Ελληνογαλλικό Σύλλογο Χανίων.
Οι ‘ΚΡΗΝΕΣ’ και οι εθελοντές εκπαιδευτές του ΕΔΕΕΚ θα εργάζονται για δεύτερη συνεχή
χρονιά πλάι στους πολίτες του Δήμου Πλατανιά, ώστε μέσω της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
και της συστηματικής καταγραφής των πολιτιστικών μνημείων (Κρηνών) του τόπου να
δοθεί η δυνατότητα σε Πολίτες και Συλλογικότητες να έρθουν ουσιαστικότερα κοντά, να
αναπτύξουν διάλογο, να σχεδιάσουν συμμετοχικά, να αναδείξουν ζητήματα και να
εκπονήσουν σχέδια δράσης προκειμένου να επιλύσουν ό,τι τους απασχολεί
αναδεικνύοντας συνολικά την ιδιαιτερότητα κάθε Δημοτικής Ενότητας του πολυποίκιλου
Δήμου τους.
Το Σάββατο 27/10/2018 (18.00-20.00) στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης στην
Εναρκτήρια Συνάντηση του β κύκλου του Κοινοτικού Προγράμματος θα ανταμώσουμε να
θυμηθούμε που είχαμε μείνει στην 1η Συνδιάσκεψη Πόλης, να συζητήσουμε ξανά και να
συνεχίσουμε το Σχέδιο εκείνο που με την ολοκλήρωσή του θα αποτυπώνει μια συλλογική
πρωτοβουλία ενεργών πολιτών για την ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (υλικής
και άυλης), της Τοπικής Ιστορίας και την καταγραφή της Ιστορίας της Κοινότητάς μας στο
Σήμερα και στο Αύριο...
Πληροφορίες
στο:
www.cretaadulteduc.gr,
Δηλώσεις
Συμμετοχής
info@cretaadulteduc.gr ή και απευθείας κατά την προσέλευσή σας στην ΟΑΚ.

:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανοικτή Επιστολή
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ (ΟΑΚ, 27/10/18)

Σας προσκαλούμε και φέτος, στο Πρόγραμμα ΔΒΜ (άτυπης γενικής Εκπαίδευσης) του
ΕΔΕΕΚ «ΚΡΗΝΕΣ: Άνθρωπος-Πολιτισμός-Περιβάλλον», που υλοποιείται στον Δήμο
Πλατανιά, για να πάρετε μέρος ως Εθελοντές συμμετέχοντας στις ομάδες εργασίας του
και λειτουργώντας ως διευκολυντές εισόδου στην κοινότητα, ως πηγές προφορικών
μαρτυριών, ως εκπαιδευτές/προσκεκλημένοι ειδικοί, ως παραγωγοί καλλιτεχνικής
δημιουργίας κ.ά για να νιώσουμε όλοι μαζί τη χαρά του ‘ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ’ (We
Community.Action.Now)!
Δικτυωμένοι και συντονισμένα συνεργαζόμαστε ευχάριστα, γνωρίζουμε και κατανοούμε
ευκολότερα, αποδεχόμαστε πολύ πιο αποτελεσματικά το ‘άλλο’, το διαφορετικό κάθε
Δημοτικής Ενότητας, κι εν τέλει, καταδεικνύουμε ολιστικά την ομορφιά της φυσιογνωμίας
όλων των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Δήμου μας (παραλιακή ζώνη κι ενδοχώρα.
Συντονισμένα και συνεργαζόμενοι διαφυλάττουμε και παράλληλα προβάλουμε τον τόπο
μας με σκοπό την κοινωνική, αλληλέγγυα, πολιτισμική, την εναλλακτικά αναπτυξιακή και
περιβαλλοντική Συνείδηση όλων εμάς ως υπευθύνων παραγωγών σύγχρονων μορφών
έκφρασης-δημιουργίας, κοινωνικής δικαιοσύνης, τοπικής επιχειρηματικότητας και
δημοκρατικής αγωγής του πολίτη.
Ομάδες εργασίας: ανάδειξη-καταγραφής μνημείων, παραδοσιακά επαγγέλματα,
λογοτεχνικά έργα και ριζίτικα τραγούδια, λαϊκός πολιτισμός-μουσειακές εκθέσεις, έργα
κεραμικής τέχνης και αγιογραφίας, παραδοσιακή και σύγχρονη ένδυση, λέσχη
ανάγνωσης, διευκολυντές διαδρομών-διευκολυντές κοινότητας, σύγχρονη καλλιτεχνική
δημιουργία) .
Δηλώσεις Συμμετοχής - Πληροφορίες στο: info@cretaadulteduc.gr ή και απευθείας στην
ΟΑΚ το Σάββατο στις 27/10/2018 κατά την προσέλευση (17.30-18.00) και πριν την
αποχώρηση (20.00-20.30).
Σας ευχαριστούμε για την τιμή, τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη!

Ο Δήμαρχος Πλατανιά

Ο Πρόεδρος ΝΠΔΔ Πλατανιά

Η Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ

Ιωάννης Μαλανδράκης

Πολυχρόνης Σημαντηράκης

Δρ. Χρύσα Τερεζάκη

