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          16 Νοεμβρίου 2018 
 
Διευθυντές/Διευθύντριες  
Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και  
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
 

Θέμα: Σεμινάριο για Αντιρατσισμό/έναν Πολιτισμό Ειρήνης  
στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Imagine» 

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σας ενημερώνει ότι πραγματοποιείται 
σεμινάριο με θέμα την εκπαίδευση για τον αντιρατσισμό και για έναν πολιτισμό ειρήνης για 
εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Το σεμινάριο διοργανώνεται μετά την ολοκλήρωση των 
δραστηριοτήτων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Imagine» κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 
και τη συμμετοχή σε αυτές περίπου 2000 μαθητών/τριών και 200 εκπαιδευτικών από όλες τις 
κοινότητες της Κύπρου. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ιmagine» υλοποιείται από τον Όμιλο 
Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας και το Σπίτι της Συνεργασίας και υποστηρίζεται από τη 
Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Εκπαίδευση. Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο 
Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και στηρίζεται από την Ειρηνευτική 
Δύναμη του Ο.Η.Ε. στην Κύπρο (UNFICYP). 
 
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 1η Δεκεμβρίου 2018, στον Πολυχώρο Αποθήκη 
79 (οδός Αγίου Λαζάρου 81-83) στη Λάρνακα, από τις 9:00 μέχρι τις 13:00. 
 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενδυναμώσει τους/τις εκπαιδευτικούς σε σχέση με τις δυσκολίες 
και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να αναδείξουν ή να συζητήσουν 
θέματα ξενοφοβίας, στερεοτύπων και ρατσιστικών συμπεριφορών. Κατά το σεμινάριο, οι 
εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
αντιρατσιστικής εκπαίδευσης. Αναμένεται ότι, κατά το σεμινάριο, θα ενισχυθεί η κατανόηση του 
συγκεκριμένου πεδίου, και θα συζητηθούν, με βιωματικό τρόπο, οι συνθήκες για ανάπτυξη 
στάσεων και συμπεριφορών για οικοδόμηση της ειρήνης στην τάξη και την κοινότητα. Έχοντας 
υπόψη ότι η Εκπαίδευση για έναν Πολιτισμό Ειρήνης δεν αφορά μόνο το περιεχόμενο της 
εκπαίδευσης, αλλά και τη διαδικασία, το σεμινάριο στοχεύει στο να παρουσιάσει την παιδαγωγική 
της ειρήνης ως μοντέλο, μέσα από την προώθηση της έρευνας, της συνεργασίας και του διαλόγου 
και δίνοντας στους/στις εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους μέσω της 
συμμετοχής τους στις δραστηριότητες του προγράμματος. 
  
Οι δηλώσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Ημερίδα 
θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
(http://www.pi-eggrafes.ac.cy). Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει 
προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οι δηλώσεις θα 
γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην 
κατηγορία Εξειδικευμένα Σεμινάρια, μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2018. Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας. Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα 
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ανακοινωθούν στις 29 Νοεμβρίου 2018 στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
(www.pi.ac.cy). Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22445740 (ext. 106) και 
99578067 και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις cyprusimagine@gmail.com και 
loizos.loukaidis@ahdr.info. 
 
Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. 
 
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας. 

  

 

 

                     Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου 

                                                 (Διευθύντρια) 

                                                                                                               για Γενική Διευθύντρια  

 

 

Κοιν.:  Δ.Μ.Τ.Ε.Ε.Κ.  
           Δ.Μ.Γ.Ε.  
           Δ.Δ.Ε. 
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