UCY CRISIS προσομοίωση κρίσης
Η αναγνώριση της Ιερουσαλήμ
Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου για πρώτη φορά
διοργανώνει συνέδριο προσομίωσης ιστορικής κρίσης!
Το συνέδριο διεξάγεται στα πλαίσια της προσπάθειας για ενεργή εμπλοκή των φοιτητών σε
προσομοιώσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ευγλωττία, την προώθηση διπλωματικών δεξιοτήτων,
στρατηγικών αποφάσεων καθώς και την απόκτηση σχετικής εμπειρίας, την οποία πολλοί φοιτητές μας
δεν έχουν! Επίσης θεωρείται ενεργή εμπλοκή των φοιτητών με το Τμήμα, μέσα από άλλους τρόπους,
εκτός των περιόδων διδασκαλίας.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------Παρατηρήσεις:
1. Το συνέδριο θα είναι βασισμένο σε πραγματική ιστορική κρίση, όπου μετά από την αρχή αυτής, τα
μέλη των δύο πλευρών, θα πρέπει να την αντιμετωπίσουν με όποια μέσα κρίνουν κατάλληλα.
2. Το θέμα έχει καθοριστεί και θα είναι "Η Αναγνώριση Της Ιερουσαλήμ ως Πρωτεύουσα του Ισραήλ από
τις ΗΠΑ".
3. Αίτηση συμμετοχής μπορούν να συμπληρώσουν Προπτυχιακοί Φοιτητές (οποιουδήποτε έτους),
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Τμήματος, αλλά και φοιτητές άλλων τμημάτων.
4. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στα Ελληνικά, αλλά πολλά στοιχεία και βιβλιογραφία που θα πρέπει να
διαβάσετε, όπως οι βασικοί κανόνες (λόγω της φύσης τους), είναι διαθέσιμα μόνο στην αγγλική γλώσσα.
5. Οι τελικές ημερομηνίες του συνεδρίου θα είναι 20 έως 22 Απριλίου 2018, δηλαδή τη πρώτη εβδομάδα
μετά το Πάσχα, αλλά δύο εβδομάδες πριν από το τέλος των μαθημάτων!
6. Τα άτομα τα οποία θα επιλεχθούν, ίσως κληθούν για ενημερωτικά σεμινάρια και εκπαίδευση επί της
πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθεί!
7. H ενδυαμασία της προσομίωσης, καθώς ο διοργανωτής είναι το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών, θα είναι πουκάμισο με jean παντελόνι για τους άντρες και ανάλογη ενδυμασία για τις
γυναίκες. ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡA.
8. Θα υπάρξει βεβαίωση συμμετοχής από το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κύπρου.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή: https://goo.gl/forms/fwedjxLlCV3JiYp53
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας για την επιλογή των ατόμων. Περιορισμένος αριθμός θέσεων
(18).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές μέχρι τις 15 Μαρτίου 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Για πληροφορίες: ucycrisis@outlook.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

