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15 Οκτωβρίου 2015 
 

Διευθυντές/τριες  
Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και  
Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

 
Θέμα: Ημερίδα με τίτλο «Εφαρμογή Αντιρατσιστικής Πολιτικής ΥΠΠ: Κώδικας 
Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής 

Ρατσιστικών Περιστατικών»  
 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι στις 16 Νοεμβρίου 2015, 
από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 1.30 μ.μ., στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία, θα 
πραγματοποιηθεί ημερίδα με τίτλο «Εφαρμογή Αντιρατσιστικής Πολιτικής ΥΠΠ: 
Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής 
Ρατσιστικών Περιστατικών». Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο επιμορφωτικών 
δράσεων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τους υπό έμφαση στόχους της σχολικής 
χρονιάς 2015-2016 και συγκεκριμένα για τον 2ο και νέο υπό έμφαση στόχο: 
«Ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και 
προώθηση της ισότητας και του σεβασμού, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της 
ρητορικής του μίσους του Συμβουλίου της Ευρώπης» (εγκύκλιος ypp2933a). 

 
Σκοπός της ημερίδας είναι η στήριξη σχολείων από όλες τις βαθμίδες που έχουν 
αποφασίσει να εφαρμόσουν την αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠ «Κώδικας 
Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής 
Ρατσιστικών Περιστατικών», στο πλαίσιο του 2ου υπό έμφαση στόχου για τη φετινή 
σχολική χρονιά. Στην Ημερίδα καλούνται να συμμετάσχουν οι διευθυντές/τριες ή το 
άτομο που έχει οριστεί ως υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός για την εφαρμογή της 
αντιρατσιστικής πολιτικής στο σχολείο. 
 
Στην ημερίδα, εκτός από την παρουσίαση του θεωρητικού και πρακτικού πλαισίου 
εφαρμογής της αντιρατσιστικής πολιτικής, θα γίνει αναφορά στην πιλοτική εφαρμογή 
κατά τη σχολική χρονιά 2014-15, με συμμετοχή και εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος 
σε αυτήν. Μετά τις πρωινές παρουσιάσεις και τη συζήτηση, θα λειτουργήσουν 
εργαστήρια με  μικρό αριθμό συμμετεχόντων, με θέματα την ανάλυση διαχείρισης και 
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καταγραφής ρατσιστικών περιστατικών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, πολλαπλές 
μορφές ρατσισμού και παράγοντες επιτυχίας της αντιρατσιστικής πολιτικής. 

 
Οι δηλώσεις συμμετοχής των σχολείων όπου θα εφαρμοστεί η αντιρατσιστική 
πολιτική θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, με ευθύνη του/της διευθυντή/τριας 
κάθε σχολικής μονάδας, 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 του/της 
διευθυντή/τριας και των εκπαιδευτικών του σχολείου. Σε διαφορετική περίπτωση, ο/η 
ιευθυντής/ντρια δεν θα μπορεί να προχωρήσει με τη δήλωση. Οι δηλώσεις θα 
γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών (http://www.pi-
eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια, από τις 21 Οκτωβρίου μέχρι 
τις 4 Νοεμβρίου 2015. Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα 
ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στην Ημερίδα θα ανακοινωθούν 
στις 6 Νοεμβρίου 2015.  
 
Η διαδικασία, μετά την εγγραφή του/της διευθυντή/ντριας ως χρήστη στην ιστοσελίδα, 
έχει ως ακολούθως: 
1. Υποβολή Δήλωσης Παρακολούθησης Προγράμματος στην κατηγορία «Ημερίδες-
Συνέδρια» με τον τίτλο «Εφαρμογή Αντιρατσιστικής Πολιτικής ΥΠΠ: Κώδικας 
Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής 
Ρατσιστικών Περιστατικών» 
3. Επιλογή σχολείου και χρήση κωδικού παραγγελίας βιβλίων του σχολείου 
4. Επιλογή, από τον κατάλογο που εμφανίζεται, του/της εκπαιδευτικού του σχολείου 
που θα παρακολουθήσει την Ημερίδα κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία. 
 
Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
papamichael.e@cyearn.pi.ac.cy. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου σας. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  Ελπιδοφόρος Νεοκλέους 
Διευθυντής Δ.Ε. 

 

  Δρ Κυπριανός Λούης                      
      Διευθυντής M.E. 

    Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης          
       Διευθυντής  Μ.Τ.Ε.Ε. 

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου 
Διευθύντρια Π.Ι. 
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