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Κάκπνο, Κύπξνο 
 

Η θαηαζθήλσζε λέσλ Crossroads re-Imagined ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ Παξαζθεπή 2 Απγνύζηνπ 

κέρξη ηελ Κπξηαθή 11 Απγνύζηνπ 2019, ζην ρσξηό Κάκπνο, ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο. Υινπνηείηαη από 

ηνλ Όκηιν Ιζηνξηθνύ Δηαιόγνπ θαη Έξεπλαο (ΟΙΔΕ) θαη ρξεκαηνδνηείηαη από ην Υπνπξγείν Εμσηεξηθώλ 

ηεο Οκνζπνλδηαθήο Δεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο.    

 

Η θαηαζθήλσζε Crossroads re-Imagined έρεη ζρεδηαζηεί γηα λέεο θαη λένπο κεηαμύ 15 θαη 18 ρξνλώλ. Oη 

δξαζηεξηόηεηέο ηεο βαζίδνληαη, κεηαμύ άιισλ, ζηε κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ εηξήλε, ζην 

ζέαηξν θαη ζε άιιεο εθθξαζηηθέο ηέρλεο θαη ρξεζηκνπνηεί κηα πιεζώξα κε ηππηθώλ θαη άηππσλ κνξθώλ 

κάζεζεο. Η θαηαζθήλσζε έρεη σο βαζηθό ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο επαθήο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ 

λέσλ από όιεο ηηο θνηλόηεηεο ηεο Κύπξνπ θαη ηελ πξνώζεζε ηεο ζπκθηιίσζεο ζην πιαίζην κηαο 

Κνπιηνύξαο Εηξήλεο θαη Με-βίαο. Όηαλ λένη θαη λέεο από δηαθνξεηηθά ππόβαζξα ζπλαληηνύληαη ζε 

ζηαπξνδξόκηα (crossroads), ηόηε δίλεηαη ε επθαηξία λα αλαζεσξήζνπκε (re-imagine) ηηο απόςεηο θαη ηηο 

ζέζεηο καο ώζηε λα πξνσζήζνπκε κηα νπζηαζηηθή επηθνηλσλία θαη λα παξέρνπκε αζθαιείο ρώξνπο γηα 

δεκηνπξγηθή κάζεζε, δεκνθξαηηθό δηάινγν θαη ακνηβαία θαηαλόεζε θαη ζεβαζκό.  

 

Η θαηαζθήλσζε πεξηιακβάλεη εξγαζηήξηα, ηα νπνία πινπνηνύληαη από έκπεηξνπο/εο εθπαηδεπηέο/ξηεο, 

θαη ηα νπνία βαζίδνληαη ζε κεζνδνινγίεο εθαξκνζκέλνπ ζεάηξνπ όπσο ην ζέαηξν ηεο επηλόεζεο, αιιά 

θαη ζην δηάινγν θαη ζε δξαζηεξηόηεηεο νκαδηθόηεηαο. Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο αζρνινύληαη επίζεο κε 

άιιεο κνξθέο έθθξαζεο κέζσ ησλ ηερλώλ κέζα από ηα εξγαζηήξηα επηζθεπηώλ εθπαηδεπηώλ, αιιά θαη 

εμσηεξηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ε εθδξνκή ζην αξραίν ζέαηξν ησλ Σόισλ.  

 

Η θαηαζθήλσζε Crossroads re-Imagined ζα νινθιεξσζεί κε κηα ηειηθή παξνπζίαζε ε νπνία ζα 

δεκνζηνπνηεί ην δεθαήκεξν ηαμίδη θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ λέσλ θαη ζα πξνβάιεη ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία ηελ νπνία βίσζαλ. Απηή ε ηειηθή παξνπζίαζε ζα δεκηνπξγεζεί από ηνπο λένπο 

θαη ηηο λέεο, κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηώλ/ξηώλ.   

 

Γηα πξόζβαζε ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο, αθνινπζήζηε ην ζύλδεζκν www.ahdr.info (news) ή 

ζπκπιεξώζηε ηελ δηαδηθηπαθά ζην ζύλδεζκν https://forms.gle/Xxb5JUXLcYNdR78ZA   

http://www.ahdr.info/
https://forms.gle/Xxb5JUXLcYNdR78ZA


Τελική ημερομηνία σποβολής αιτήσεων: Παρασκεσή, 31 Μαΐοσ 2019  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, επηθνηλσλήζηε καδί καο ζηα ηειέθσλα (+357) 99790848 / +90 533 853 

7470 ή ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ahdr@ahdr.info  
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