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ΕΠΕΙΓΟΝ
∆ιευθυντές/ντριες Σχολείων
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
Θέµα: Ηµερίδα του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ‘‘Νέοι για τους Νέους: Ενδυναµώνοντας
τη νεολαία για πρόληψη της έµφυλης βίας µέσω της αλληλοδιδακτικής προσέγγισης’’
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία µε το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Φύλου,
προγραµµατίζει τη διοργάνωση ηµερίδας µε θέµα «Νέοι για τους νέους: ενδυναµώνοντας τη
νεολαία για πρόληψη της έµφυλης βίας, µέσω της αλληλοδιδακτικής προσέγγισης». Η
ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013 (9:00-13:00) στο Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο και απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα της ηµερίδας επισυνάπτεται.
Το πρόγραµµα «Νέοι για τους νέους: Ενδυναµώνοντας τη νεολαία για πρόληψη της έµφυλης
βίας µέσω της αλληλοδιδακτικής προσέγγισης» χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα ∆άφνη
ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ως στόχο να συνεισφέρει στη πρόληψη της έµφυλης
βίας ανάµεσα στη νεολαία µέσω της παροχής ενός ασφαλούς πεδίου στο οποίο οι νέοι και οι
νέες να µπορούν να εκφράσουν τις αντιλήψεις τους για τη βία, να επαναπροσδιορίσουν την
ανοχή τους προς αυτή αλλά και να ενδυναµωθούν έτσι ώστε να συµµετέχουν πλέον ενεργά
στη δηµιουργία ενός κοινωνικού περιβάλλοντος απαλλαγµένου από τη βία τόσο για τους
ίδιους όσο και για τους συνοµήλικούς τους.
Η τελευταία δράση του πιο πάνω Προγράµµατος αφορά τη διεξαγωγή ηµερίδας στην οποία
θα συζητηθούν τα ερευνητικά αποτελέσµατα της εν λόγω έρευνας καθώς και ζητήµατα
εκπαιδευτικής πολιτικής σε θέµατα ισότητας φύλων. Στο πλαίσιο αυτό θα διεξαχθεί επίσης
βιωµατικό σεµινάριο για εκπαιδευτικούς, το οποίο θα στοχεύει σε µια πρώτη επαφή µε τις
διάφορες θεµατικές µε τις οποίες καταπιάνεται το εν λόγω Πρόγραµµα, και θα εξοικειώσει
τους/τις εκπαιδευτικούς µε τη χρήση του εκπαιδευτικού εγχειριδίου το οποίο έχει παραχθεί
µέσα από το Πρόγραµµα και το οποίο περιέχει βιωµατικές ασκήσεις που καταπιάνονται µε
ζητήµατα φύλου και νεολαίας.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους/τις εκπαιδευτικούς που επιθυµούν να συµµετάσχουν
στην ηµερίδα µπορεί να γίνει µε υποβολή αίτησης, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας
εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy) στην κατηγορία
Ηµερίδες, από τις 26 Φεβρουαρίου µέχρι και τις 7 Μαρτίου 2013. Τονίζεται ότι σε περίπτωση
µεγάλου αριθµού αιτήσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Όσοι/ες επιλεγούν να
συµµετάσχουν στην ηµερίδα θα ενηµερωθούν µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος και ο
κατάλογος των συµµετεχόντων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου.
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Για την επιτυχή καταχώριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι απαραίτητη η προηγούµενη
εγγραφή των εκπαιδευτικών (που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στα σεµινάρια) ως
χρηστών στην ηλεκτρονική πλατφόρµα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
(http://www.pi-eggrafes.ac.cy). Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα φιλοξενούνται στην οικοσελίδα του ιστοχώρου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy).
Παρακαλείστε να ενηµερώσετε τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για την ηµερίδα,
ώστε να προβούν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες, σύµφωνα µε την εγκύκλιο.

∆ρ Αθηνά Μιχαηλίδου – Ευριπίδου
∆ιευθύντρια
για Γενική ∆ιευθύντρια
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Πρόγραµµα Ηµερίδας του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Νέοι για τους νέους:
Ενδυναµώνοντας τη νεολαία για πρόληψη της έµφυλης βίας µέσω της
αλληλοδιδακτικής προσέγγισης»
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

09.00 - 09.15 Χαιρετισµοί
09.30-10.30

Πρώτο Μέρος

•

Εισαγωγή - Παρουσίαση αποτελεσµάτων Προγράµµατος «Νέοι για τους νέους» –
Τζιωρτζίνα Χρίστου, Συντονίστρια Προγράµµατος

•

Ερευνητικά αποτελέσµατα Προγράµµατος «Νέοι για τους νέους» για την Κύπρο –
Μαργαρίτα Καψού, Ερευνήτρια Προγράµµατος «Νέοι για τους νέους»

•

Εκπαιδευτική Πολιτική και Φύλο – Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Επιστηµών της
Αγωγής και Κάτοχος της Έδρας UNESCO για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των
Φύλων, Πανεπιστήµιο Κύπρου

•

Παρουσίαση εµπειριών εκπαιδευτικών και µαθητών/τριών από την εφαρµογή του
Προγράµµατος

•

Συζήτηση

10.30-11.00 ∆ιάλειµµα
11.00-13.30 ∆εύτερο Μέρος
•

Βιωµατικά εργαστήρια για εισαγωγή των εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο
του Προγράµµατος «Νέοι για τους νέους» – Στάλω Λέστα και Τζιωρτζίνα Χρίστου
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