
Πλά νο πιλοτική ς εφάρμογή ς Κώ δικά & Οδήγού  2014-15  

Μήνας 
εφαρμογής 

Δραστηριότητες/στόχοι σχολείου Υλοποίηση μέχρι 

Σεπτέμβρης 
2014 

Επιβεβαίωση συμμετοχής σχολείου στην πιλοτική εφαρμογή  30 Σεπτεμβρίου  

 Ενημέρωση προσωπικού από Διευθυντές για προαιρετικά σεμινάρια: Συστήνεται η 
συμμετοχή όσων εκπαιδευτικών από τα πιλοτικά σχολεία δύνανται να 
παρακολουθήσουν τα προαιρετικά σεμινάρια «Κώδικας συμπεριφοράς κατά του 
ρατσισμού και Οδηγός διαχείρισης και καταγραφής ρατσιστικών περιστατικών: 
αντιρατσιστική πολιτική σε Δημοτικά και Γυμνάσια - ΓΨ07.022» (5 απογευματινές 
συναντήσεις σε Λευκωσία 14/10-25/11 και Λάρνακα από 30/10-4/12).  
 
 
 

Τέλος Σεπτεμβρίου 

Οκτώβριος 
2014 

1η Ενημερωτική συνάντηση Διευθυντών και Υπεύθυνων Εκπαιδευτικών από πιλοτικά 
σχολεία στο ΠΙ  
 

9 Οκτωβρίου 

 Ενημέρωση συνόλου εκπαιδευτικών από Διευθυντή/ντρια και Υπεύθυνο/η 
Εκπαιδευτικό στο σχολείο τους (χρήση ηλεκτρονικής παρουσίασης 9 Οκτωβρίου) 
 

17 Οκτωβρίου 

 Επικοινωνία με Συντονίστρια  για εύρεση ημερομηνίας για την 1η επίσκεψη από Ομάδα 
πιλοτικής εφαρμογής στο σχολείο μέσα στον Νοέμβριο 
 

24 Οκτωβρίου 

Νοέμβριος 
2014 

1η επίσκεψη από Ομάδα πιλοτικής εφαρμογής στο σχολείο για στήριξη: 

 Ενημέρωση εκπροσώπων Συνδέσμου Γονέων κατά τις πρωινές ώρες 

 Γνωστοποίηση Κώδικα & Οδηγού σε Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο και 
προέδρους τμημάτων 

 Συντονισμός με Διευθυντική ομάδα και Υπεύθυνο/η Εκπαιδευτικό 

Τέλος Νοεμβρίου 



 Ενημέρωση και στήριξη εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια συνεδρίας 
προσωπικού για τα βήματα που θα ακολουθηθούν (παρουσίαση ηλεκτρονικής 
παρουσίασης και βίντεο για χρήση κατά τη γνωστοποίηση του Κώδικα & 
Οδηγού σε μαθητές, επίλυση αποριών, συζήτηση για ενημερωτικό τρίπτυχο για 
γονείς κλπ) 
 

 Ενημέρωση μαθητών με τη χρήση ηλεκτρονικής παρουσίασης και των βίντεο που 
στάλθηκαν στα σχολεία για τον Κώδικα & Οδηγό από υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος 
και Πρόεδρο τάξης – συζήτηση – απορίες – εισηγήσεις 

Τη βδομάδα μετά την 
επίσκεψη της από 
Ομάδα πιλοτικής 
εφαρμογής 

 Ανάρτηση αφισών ΑΞΙΖΕΙ; κατά του ρατσισμού στο σχολείο 
 

Μετά την ενημέρωση 
των μαθητών 

Δεκέμβριος 
2014 

Παραλαβή του ποσού των €100 ευρώ από για κάθε πιλοτικό σχολείο (χορηγία 
Συντονιστικής Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας)  
 

Χριστούγεννα 

 Συνεδρίες Μαθητικών Συμβουλίων κάθε τάξης με θέμα «Πώς μπορεί καλύτερα ο 
Κώδικας & Οδηγός να γίνει γνωστός σε όλα τα παιδιά του σχολείου μας;» και «Πώς 
μπορούμε καλύτερα να συμβάλουμε στην εφαρμογή του Κώδικα & Οδηγού στο σχολείο 
μας;» 

Χριστούγεννα 

 Συνεδρία Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου για τον Κώδικα και Οδηγό, η οποία θα 
καταλήξει σε εισηγήσεις για δράσεις για το «Πώς μπορεί καλύτερα ο Κώδικας & Οδηγός 
να γίνει γνωστός σε όλα τα παιδιά του σχολείου μας;» και «Πώς μπορούμε καλύτερα να 
συμβάλουμε στην εφαρμογή του Κώδικα & Οδηγού στο σχολείο μας;» 

Χριστούγεννα 

 Απόφαση για ημερομηνία και περιεχόμενο/δομή Ημερίδας σε συνεργασία με 
μαθητές, Σύνδεσμο Γονέων και άλλους γονείς, μέλη της ευρύτερης κοινότητας κλπ (το 
περιεχόμενο/δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν ενημέρωση από την Αρχή κατά 
των Διακρίσεων και την Υπάτη Αρμοστεία, βιωματικά εργαστήρια από ΜΚΟ που μπορεί 
να προσκληθούν στο σχολείο, συζητήσεις, προβολές ταινιών σε σχέση με τον ρατσισμό, 
κύκλους συζήτησης για τον Κώδικα & Οδηγό και την εφαρμογή τους κλπ). Ενημέρωση 
της Συντονίστριας για την ημερομηνία μόλις αποφασιστεί. 

Χριστούγεννα 



 

 Το σχολείο έρχεται σε επικοινωνία με Αρχή κατά των Διακρίσεων και Υπάτη Αρμοστεία 
Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο για τους πρόσφυγες και καθορίζουν ημερομηνία 
επίσκεψής τους για επιμόρφωση και στήριξη της εφαρμογής του Κώδικα & Οδηγού – 
πιθανόν την ημερομηνία στην οποία θα γίνει η Ημερίδα κατά του Ρατσισμού. 
Επικοινωνία με τις Λειτουργούς Αρχής κατά των Διακρίσεων κ. Νιόβη Γεωργιάδη 
(ngeorgiade@ombudsman.gov.cy και 22405524) ή κ. Θέκλα Δημητριάδου 
(tdemetriadou@ombudsman.gov.cy και 22405543) και με τη Λειτουργό Ενημέρωσης, 
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες κ. 
Αιμιλία Στροβολίδου (strovoli@unhcr.org και 22359043/22359057) για εύρεση 
ημερομηνίας.  
 

Μόλις αποφασιστεί η 
ημερομηνία Ημερίδας 

 Ηλεκτρονική και τηλεφωνική επικοινωνία για συντονισμό και συζήτηση για τα 
αποτελέσματα γνωστοποίησης Κώδικα & Οδηγού 
 

Χριστούγεννα 

Ιανουάριος 
2015 

Διοργάνωση Ημερίδας κατά του Ρατσισμού που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη 
εφαρμογής του Κώδικα & Οδηγού (ο οποίος θα εφαρμόζεται μέχρι το τέλος της 
χρονιάς). Συνεχής συνεργασία και επικοινωνία με Συντονίστρια, όποτε χρειάζεται. 
 
Διοργάνωση βραδινών ενημερωτικών συναντήσεων από Συνδέσμους Γονέων σε 
συνεργασία με τη Διεύθυνση σε κάποια πιλοτικά σχολεία. 
 
 

Τέλος Γενάρη-αρχές 
Φλεβάρη 

 Διανομή ενημερωτικού τριπτύχου για γονείς σε όλες τις οικογένειες (έκδοση Υπηρεσίας 
Ανάπτυξης Προγραμμάτων) 
 

Μόλις αποσταλεί στα 
σχολεία από 
Συντονίστρια 

 Διήμερο Εκπαιδευτικού Μέσης: Ολοήμερες ενδοσχολικές επιμορφώσεις 
«Ανακαλύπτοντας τον Ελέφαντα: Βιωματικό εργαστήρι για στήριξη της πιλοτικής 
εφαρμογής του Κώδικα Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & Οδηγού Διαχείρισης και 
Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών» 
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Φλεβάρης 
– Ιούνιος 
2015 

Εφαρμογή Κώδικα & Οδηγού σε συνεργασία και επικοινωνία με Συντονίστρια, όποτε 
χρειάζεται 
 

 

Μάρτιος - 
Απρίλιος 
2015 

2η επίσκεψη Ομάδας πιλοτικής εφαρμογής  για αναστοχασμό/αξιολόγηση με βάση την 
εμπειρία του σχολείου στην εφαρμογή του Κώδικα & Οδηγού και προετοιμασία 
εκπροσώπων σχολείου (εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων) για παρουσίαση της 
εμπειρίας του σχολείου στο ολοήμερο συνέδριο του Μάη σε Διευθυντές Δημοτικών και 
Γυμνασίων που θα εφαρμόσουν τον Κώδικα & Οδηγό κατά την επόμενη σχολική χρονιά 
 

Τέλος Απριλίου 

Μάης 2015 Αξιολόγηση και παρουσίαση της πιλοτικής εφαρμογής σε Παγκύπριο Συνέδριο στις 25 
Μαΐου 2015. Το συνέδριο παρακολούθησαν 120 Διευθυντές ή εκπρόσωποί τους από 
Δημοτικά και Γυμνάσια. 
 
Το συνέδριο χαιρέτισε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, η Επίτροπος Διοικήσεως 
και εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Κύπρο ενώ 
κεντρική ομιλήτρια ήταν η Professor Floya Anthias, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας με 
ειδίκευση στα θέματα μετανάστευσης, φύλου και ρατσισμού. 
 
Στο συνέδριο, τα πιλοτικά σχολεία παρουσίασαν την εμπειρία τους από την πιλοτική 
εφαρμογή και ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τους Διευθυντές και τις 
Διευθύντριες, υπό τον συντονισμό του Δρ Μιχαλίνου Ζεμπύλα. 
 

25/5 

Ιούνιος 
2015 

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους πιλοτικών σχολείων στο Π.Ι. για τελικό 
αναστοχασμό πιλοτικής εφαρμογής 

8 Ιουνίου 

 Συμπλήρωση και αποστολή Φόρμας 2: Ετήσια αναφορά ρατσιστικών περιστατικών και 
αποστολή με φαξ στη Συντονίστρια πιλοτικής εφαρμογής και στο Παρατηρητήριο για τη 
Βία  
 

12 Ιουνίου 2015 

 


