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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
2 Μαΐου 2022
Διευθυντές/Διευθύντριες
Γυμνασίων Επαρχίας Λάρνακας
Θέμα: Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης (Panel Discussion) με θέμα: «Προωθώντας τον
σεβασμό για τη διαφορετικότητα στο σχολείο», στο πλαίσιο του Ελεύθερου Πανεπιστημίου
των Πολιτών
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη και το
Γραφείο του Ανώτερου Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, διοργανώνει συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης (panel discussion), στο πλαίσιο του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Πολιτών,
με θέμα «Προωθώντας τον σεβασμό για τη διαφορετικότητα στο σχολείο».
Κυρίαρχος σκοπός του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Πολιτών είναι η διεύρυνση της πρόσβασης
των πολιτών στην πληροφόρηση, αλλά και η διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, ώσμωση ιδεών και κατάθεση νέων προτάσεων που εμβολιάζουν
υφιστάμενες πολιτικές σε σχέση με τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας, όπως η
υγεία, η εκπαίδευση, η κλιματική κρίση, η απασχόληση. Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο υπάγεται στις
δράσεις της Κύπρου για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, καθώς Εθνικός Συντονιστής είναι το Γραφείο
Επιτρόπου του Πολίτη.

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 2006 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22800608 Φαξ: +357 22305974, http://www.moec.gov.cy

Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης (panel discussion) θα πραγματοποιηθεί στη Λάρνακα, στην
Αίθουσα

Εκδηλώσεων

του

Πολυδύναμου

Πολυχώρου

Κοινωνικής

Πρόνοιας

και

Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας, την Τρίτη 24 Μαΐου 2022, από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις
12:00 μ. και το ακροατήριό της θα είναι μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου.
Ομιλητές και ομιλήτριες θα είναι ο Δρ Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς,

Ανώτερος Αντιπρύτανης του

Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η Δρ Έλενα Παπαμιχαήλ, Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού
Α’ στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η κ. Παναγιώτα Πολυκάρπου, Gender Specialist, Co-founder του "Be
an Ally" Foundation, καθώς και Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.
Η δράση αυτή είναι πολύ σημαντική για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων για το
συγκεκριμένο θέμα. Ως εκ τούτου, καλείστε να λάβετε υπόψη σας τα πιο κάτω:
1. Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τους/τις μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς του σχολείου
σας και να μεριμνήσετε, ώστε το σχολείο σας να εκπροσωπηθεί στο ακροατήριο της πιο
πάνω συζήτησης από έναν (1) εκπαιδευτικό και επτά-οκτώ (7-8) μαθητές/μαθήτριες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του λογαριασμού του
σχολείου, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας κάθε σχολείου, στο Διαδικτυακό Περιβάλλον
Εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi-eggrafes.ac.cy) στην κατηγορία
«Ημερίδες-Συνέδρια», από την Τετάρτη, 4/5/2022, μέχρι τη Δευτέρα, 16/5/2022. Στον πιο
πάνω σύνδεσμο, θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης (π.χ. αλλαγές στα
ονόματα εκπαιδευτικών) μέχρι τη Δευτέρα, 16/5/2022, ώρα 9:00π.μ. και όχι αργότερα. Για την
ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός των
σχολείων.
2. Για διευκόλυνση των σχολικών μονάδων, το ΥΠΠΑΝ θα αναλάβει τη διάθεση λεωφορείων που
θα αναχωρούν από τα Σχολεία που θα συμμετέχουν για τη μεταφορά όλων των
μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών από/προς τον «Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής
Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας». Τα σχολεία μπορούν να δηλώσουν
στην πλατφόρμα εγγραφών, κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής τους, εάν
επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ή όχι το λεωφορείο αυτό για μεταφορά από/προς τον
χώρο διεξαγωγής της Συζήτησης. Η ώρα επιστροφής του λεωφορείου στο σχολείο θα είναι
περίπου 12:30-1:00μ.μ. Ο/Η Υπεύθυνος/η Εκπαιδευτικός για το κάθε Σχολείο οφείλει να
ελέγξει ότι έχουν επιβιβαστεί οι μαθητές/μαθήτριες που δήλωσαν συμμετοχή, τόσο κατά την
αναχώρηση από το σχολείο τους, όσο και κατά την αναχώρηση από τον χώρο της Συζήτησης.
Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων, θα καταρτιστεί σχετικό πρόγραμμα με την
ακριβή ώρα αποχώρησης και επιστροφής των μαθητών του κάθε σχολείου, το οποίο

θα σας κοινοποιηθεί. Στην περίπτωση των σχολείων που δεν θα μεταβούν με λεωφορεία,
συστήνεται όπως η διεύθυνση κάθε σχολείου προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις για την
ασφαλή μετάβαση/αποχώρηση των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών.
3. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Μαρία
Παπαμιχαήλ, ΛΕΠ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση papamichael.m@cyearn.pi.ac.cy .
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τη διευθυντική ομάδα και τους/τις εκπαιδευτικούς του
σχολείου σας και ενθαρρύνετε τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στην εν λόγω δράση.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου
Διευθύντρια
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

