
 

 

 

 

Κυκλοφορία Εκπαιδευτικού Υλικού για Αντιρατσισμό από τον Όμιλο Ιστορικού 

Διαλόγου και Έρευνας 

 

Ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (ΟΙΔΕ), σε συνεργασία με τη γερμανική ΜΚΟ 

Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland (Υψώνω το ανάστημά μου! Για μια 

ανοιχτόμυαλη Γερμανία), έχουν αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό, στο πλαίσιο του έργου τους σε 

θέματα Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Ειρήνη. Στόχος είναι να  

συζητηθούν θεμελιώδη κοινωνικά ζητήματα, μέσω ενός ανοιχτού και ειλικρινούς διαλόγου. 

Οι δύο οργανισμοί επιθυμούν να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή σε μια δημοκρατική, 

πλουραλιστική κοινωνία και να προωθήσουν τη διερεύνηση δύσκολων θεμάτων όπως αυτά 

της ταυτότητας, της δημοκρατίας, του κοινωνικού φύλου, της διαφορετικότητας, και να 

εισάγουν καινοτόμες μεθοδολογίες και έννοιες με διασκεδαστικό κι ενδιαφέρον τρόπο. 

Όπως και σε άλλα 

προγράμματά του, ο 

Όμιλος φιλοδοξεί να 

προωθήσει το διάλογο και 

την κριτική σκέψη για 

θέματα διαφορετικότητας 

και ρατσισμού στην 

Κύπρο και αλλού. Ο 

Όμιλος πιστεύει ότι ο 

ρατσισμός αποτελεί 

σημαντική συνιστώσα της 

κουλτούρας της βίας, η 

οποία εκδηλώνεται επίσης 

μέσω των ανισοτήτων 

μεταξύ των φύλων, της 

παραβίασης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

της έλλειψης συμπόνιας 

και ενσυναίσθησης, της 

φτώχειας, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος κ.ο.κ. Για τον σκοπό αυτό, ο Όμιλος στοχεύει 

να αναδείξει τις προκλήσεις και τις ελλείψεις των κοινωνικών δομών, στην Κύπρο και αλλού, 

που διατηρούν αντιλήψεις και στάσεις ενάντια σε βασικές ανθρώπινες αξίες, όπως η αποδοχή 

της διαφορετικότητας, ο διαπολιτισμικός σεβασμός, η συμφιλίωση και η αλληλεγγύη. Για τον 

Όμιλο είναι επιτακτική ανάγκη να εντοπιστεί η ρίζα του προβλήματος και να σχεδιαστούν 

καινοτόμες δράσεις για την αποτελεσματική εκπαίδευση των παιδιών και των εκπαιδευτικών. 
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Το εκπαιδευτικό υλικό συνάδει με τις εκάστοτε πολιτικές του ΥΠΑΝ και επιμορφωτικές 

δράσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για θέματα αντιρατσισμού, εκπαίδευσης για την 

ειρήνη και δημοκρατικής πολιτότητας και καλείται να υποστηρίξει την αντιρατσιστική 

πολιτική του ΥΠΑΝ «Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού και Οδηγός Διαχείρισης 

και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών» και συναφείς δράσεις. Υιοθετεί μια καινοτόμο 

προσέγγιση που ενδυναμώνει τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών να ενισχύσουν τις 

δεξιότητες των μαθητών/μαθητριών για οικοδόμηση μιας πολυπολιτισμικής, 

πολυθρησκευτικής και πολυγλωσσικής κοινωνίας. Σημειώνεται ότι το υλικό έχει εγκριθεί από 

το ΥΠΑΝ. Απευθύνεται, κυρίως, σε ηλικίες 10 χρόνων και άνω. 

Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προμηθευτούν το υλικό ως εξής: 

• Σε πρώτη φάση, προσκαλούμε τα σχολεία που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το υλικό 

δωρεάν να επικοινωνήσουν με τον Λοΐζο Λουκαΐδη στα τηλέφωνα 99578067 ή 

22445740 (εσωτ. 106) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση loizos.loukaidis@ahdr.info 

μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2022.  

• Στη συνέχεια, λόγω του περιορισμένου αριθμού των παιχνιδιών, θα δοθεί 

προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε Ε’ και Στ’ τάξεις Δημοτικού και 

σε Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να 

συμμετέχουν στις σχετικές επιμορφώσεις σε όλες τις επαρχίες, όπου και θα διανέμεται 

το υλικό. Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στα σχολεία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ομίλου. Για 

δήλωση ενδιαφέροντος εκ των προτέρων, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν 

μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση loizos.loukaidis@ahdr.info μέχρι τις 10 

Οκτωβρίου 2022. 

Εάν σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημερώσεις για μελλοντικές δράσεις του Ομίλου, μπορείτε 

να εγγραφείτε στη λίστα ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ahdr@ahdr.info. 
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