
ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΥΠΟΥ
ΒΙΒΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: ΕΝΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ Η ΤΟ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ;

4 Μαρτίου 2010 - 12.00

Το Ερευνητικό Κέντρο POST 
παρουσιάζει τα πορίσµατα της 
τελευταίας ανάλυσης βιβλίων Ιστορίας 
σε συνέντευξη τύπου που θα γίνει στο 
Ινστιτούτο Γκαίτε, δίπλα από το Λήδρα 
Πάλας, την Πέµπτη 04 Μαρτίου 2010 
στις 12.00.
Επικοινωνία µε τον Τύπο: Mehves 
Beyidoglu Onen 
Τηλ: +905428739155 – 
Email: mbeyidoglu@yahoo.co.uk
Email: info@postri.org
----------------------------------------------
ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

19 και 20 Μαρτίου 2010

Στα πλαίσια του προγράµµατος 
Εκπαίδευση για την Ειρήνη ΙΙΙ που 
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το Ερευνητικό Κέντρο 
POST, µε την υποστήριξη του AHDR, 
θα διεξάγει διήµερο διαδραστικό 
εργαστήρι για κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών στο οποίο θα 
συµµετέχουν οι εµπειρογνώµονες και 
ακαδηµαϊκοί Zvi Bekerman (Ισραήλ), 
Jamie Byrom (UK) Peter Rutkoff 
(ΗΠΑ) και Jonathon Stubbs (UK).
Τόπος διεξαγωγής: Λήδρα Πάλας, 
Λευκωσία.
Παρασκευή 19 Μαρτίου - 16.00 - 
19.30
Οι δραστηριότητες την Παρασκευή θα 
περιλαµβάνουν παρουσιάσεις από 
διεθνείς εµπειρογνώµονες σε θέµατα 
όπως η δικοινοτική εκπαίδευση στις 
χώρες σύγκρουσης, µέχρι την 
απεικόνιση των ιστορικών γεγονότων 
από τα µέσα ενηµέρωσης.
Σάββατο 20 Μαρτίου - 09.30- 17.30
Το Σάββατο θα αποτελείται από τρία 
παράλληλα εργαστήρια που 
καθοδηγούνται από διεθνείς 
εµπειρογνώµονες.
Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν στα 
αγγλικά, µε µετάφραση στα ελληνικά 
και τα τουρκικά.
Για περαιτέρω πληροφορίες ή / και για 
να λάβετε έντυπο αίτησης, παρακαλώ 
επικοινωνήστε: info@postri.org/efpIII/

Περιοδική έκδοση του Ερευνητικού Κέντρου POST
Φεβρουάριος 2010

ΞΕΝΑΓΗΣΗ «Η ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ 
ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΦΑΚΟ! 
20 εκπαιδευτές από όλη την Κύπρο 
έλαβαν µέρος στην εκπαιδευτική 
ξενάγηση της Κερύνειας στις 30 
Ιανουαρίου 2010. 
Η ξενάγηση αποτέλεσε µια µοναδική 
ευκαιρία σε δάσκαλους, εκπαιδευτικούς, 
ερευνητές και λάτρεις της ιστορίας από όλη 
την Κύπρο να συµµετάσχουν και να 
ενασχοληθούν µε τα καταπληκτικά 
πολιτιστικά και ιστορικά µνηµεία της 
Κερύνειας σε µα πολύπλευρη ατµόσφαιρα, 
και να καταστούν ικανούς να δουν την πόλη 
από µια άλλη προοπτική. 

Οι συµµετέχοντες ξεκίνησαν τη µέρα µε µια 
ξενάγηση του Κάστρου της Κερύνειας που 
ακολουθήθηκε από µια σύντοµη στάση στο 
Λιµανάκι της Κερύνειας για καφέ. Η 
περιοδεία συνέχισε µε ένα περίπατο στην 
τουρκική περιοχή και περιέλαβε µνηµεία 
όπως το Τζαµί Aga Cafer Pasa και το 
µουσείο εικόνων Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
Μετά από ένα παραδοσιακό Κυπριακό 
γεύµα οι συµµετέχοντες οδηγήθηκαν στο 
Μοναστήρι Μπέλαπαΐς. Αυτός ήταν ο 
τελευταίος σταθµός της περιοδείας πριν την 
επιστροφή των συµµετεχόντων στη 
Λευκωσία. Η ξενάγηση ενισχύθηκε µε 
πληροφορίες που έδωσε ο έµπειρος 
αρχαιολόγος Tuncer Bagiskan.
Η ξενάγηση «Η Κερύνεια στην Ιστορία» 
διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του 
προγράµµατος Εκπαίδευση για την Ειρήνη 
ΙΙΙ, διάρκειας ενός έτους, που είναι το πιο 
πρόσφατο πρόγραµµα του Ερευνητικού 
Κέντρου POST και που χρηµατοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ξενάγηση ήταν 
η δεύτερη που διοργανώθηκε κάτω από το 
πρόγραµµα Εκπαίδευση για την Ειρήνη ΙΙΙ 
µετά τον Πολιτιστικό Περίπατο στους 
Θησαυρούς της Λευκωσίας που έγινε στις 21 
Νοεµβρίου 2009. 
Θα διοργανωθούν δύο επιπρόσθετες 
περιοδείες στη Λεµεσό-Αµµόχωστο και τη 
Λάρνακα στους επόµενους 4 µήνες. Για 
περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ 
επικοινωνήστε: info@postri.org/efpIII/

 

Το πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραµµα αυτό υλοποιείται από το Ερευνητικό Κέντρο POST.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΛΕΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ 

ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

Μια από τις κύριες δραστηριότητες του 
προγράµµατος Εκπαίδευση για την Ειρήνη 
ΙΙΙ είναι η συγκριτική ανάλυση των πιο 
πρόσφατων βιβλίων ιστορίας στην 
ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και 
των βιβλίων που χρησιµοποιούνταν 
προηγουµένως και να προσδιορίσει µε 
ποια λογική τα βιβλία έχουν αλλάξει και 
τους λόγους για την αλλαγή. Η ανάλυση 
έχει ολοκληρωθεί και το Ερευνητικό Κέντρο 
POST είναι στην ευχάριστη θέση να 
µοιραστεί ορισµένα από τα πορίσµατα!
Η συγκριτική ανάλυση δείχνει ότι υπάρχει 
σαφής διαφορά µεταξύ των πρόσφατων 
βιβλίων της διοίκησης UBP και των 
προηγούµενων βιβλίων που γράφτηκαν κατά 
τη διάρκεια της διοίκησης CTP. Τα 
προηγούµενα βιβλία επιχείρησαν να 
χρησιµοποιήσουν µια πολυπολιτισµική 
προσέγγιση, και να εξηγήσουν την ιστορία της 
Κύπρου χωρίς να την αποσυνδέουν από την 
παγκόσµια ιστορία. Ωστόσο, τα νέα βιβλία 
εστιάζονται στην ιστορία των Τούρκων, όπως 
την Οθωµανική Αυτοκρατορία και τη 
δηµιουργία της Τουρκίας, καθώς και 
επικεντρώνονται στην τουρκο-ελληνική 
σύγκρουση. Επιπλέον, η ιστορία της Κύπρου 
εξιστορείται κυρίως από την προοπτική της 
τουρκο-ελληνικής σύγκρουσης. Από αυτή την 
άποψη, τα νέα βιβλία µπορεί να θεωρηθούν ότι 
δίνουν έµφαση ως επί το πλείστον στην 
Οθωµανική και Τουρκική ιστορία και τη σχέση 
της µε την Κύπρο. Ωστόσο, τα προηγούµενα 
σχολικά βιβλία χρησιµοποιούσαν µια 
πολυπολιτισµική προσέγγιση και έκλιναν προς 
την έννοια της αµοιβαίας ανοχής.
Τα πρόσφατα βιβλία συµπεριλαµβάνουν 
επίσης την έννοια του ενός και οµοιογενούς 
«άλλου». Αν και η έννοια του «άλλου» είναι 
προφανής, υπάρχει µια πολύ ενδιαφέρουσα 
προσθήκη που έρχεται ως έκπληξη, ότι τα νέα 
βιβλία µπορούν να θεωρηθούν ως εθνικιστικά. 
Αυτή η έκπληξη έρχεται στη µορφή ενός πολύ 
µικρού κεφαλαίου που ασχολείται µε τον 
Τουρκοκυπριακό πολιτισµό και φέρει τον τίτλο 
“Kültürümüz” (Ο Πολιτισµός µας). Όσον αφορά 
στις οπτικές εικόνες, τα νέα σχολικά βιβλία δεν 
είναι καλά δοµηµένα όσον αφορά το σχεδιασµό 
των σελίδων και υπάρχει έλλειψη µαθητο-
κεντρικών εικόνων, που είναι µια µεγάλη 
στροφή από τα προηγούµενα βιβλία. Αντ 
'αυτού, οι οπτικές εικόνες χρησιµοποιούνται 
κυρίως για την υποστήριξη του λόγου, αντί να 
χρησιµοποιούνται ως εργαλείο για να 
ενθαρρύνουν τους µαθητές να ρωτήσουν και 
να αναλύσουν. Σε συντοµία, τα νέα βιβλία 
µπορούν να περιγραφούν ότι περικλείουν µια 
εθνο-κεντρική προσέγγιση, τόσο όσον αφορά 
το αντικείµενο του λόγου αλλά και των εικόνων 
που χρησιµοποιούνται.

Το παρόν έγγραφο έχει παραχθεί µε την οικονοµική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το περιεχόµενό του ευθύνη φέρει 
µόνο το Ερευνητικό Κέντρο POST και σε καµία περίπτωση δεν θεωρείται ότι απεικονίζει τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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