Διακοινοηική Παιδική Χοπωδία
Ππόζκληζη ςποβολήρ αιηήζεων
(ανοιχτή για παιδιά ηλικίας 7 με 11 χρονών)
από 2 Οκηωβπίος 2019 μέσπι ηέλορ Ιοςλίος 2020
Ο Όκηινο Ιζηνξηθνύ Δηαιόγνπ θαη Έξεπλαο, ην Σπίηη ηεο Σπλεξγαζίαο, ε Σπληερλία
Τνπξθνθππξίωλ Δαζθάιωλ (ΚΤΟS) θαη ε Πξννδεπηηθή Κίλεζε Δαζθάιωλ θαη Νεπηαγωγώλ
αλαθνηλώλνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαθνηλνηηθήο Παηδηθήο Φνξωδίαο, γηα ηε ζρνιηθή
ρξνληά 2019-2020, πηζηεύνληαο ζηελ αλάγθε γηα θαηλνηόκνπο πξωηνβνπιίεο από νξγαληζκνύο θαη
νκάδεο, αιιά θαη πνιίηεο, κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε κηαο Κνπιηνύξαο Εηξήλεο.
Η ηδέα γηα ηε Φνξωδία βαζίδεηαη ηόζν ζηε δπλακηθή θαη ζεηηθή επίδξαζε παξόκνηωλ
πξωηνβνπιηώλ ζηελ Κύπξν θαη ζην εμωηεξηθό, όζν θαη ζηελ ζηαζεξή καο πεπνίζεζε όηη έρνπκε
αλάγθε λα επελδύζνπκε πεξηζζόηεξν ρξόλν θαη ελέξγεηα ζηελ ελαζρόιεζε ηωλ παηδηώλ κε
δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνωζνύλ ηελ αεηθόξν εηξήλε. Αθόκε, πηζηεύνπκε όηη ην λα βιέπνπκε θαη λα
αθνύκε παηδηά από δηάθνξεο θνηλόηεηεο ηεο Κύπξνπ λα ηξαγνπδνύλ όια καδί ηξαγνύδηα αγάπεο,
εηξήλεο θαη θηιίαο ζε δηαθνξεηηθέο γιώζζεο ζα απνηειέζεη έλα παλίζρπξν κήλπκα εηξεληθήο
ζπλύπαξμεο.
Οη πξόβεο ζα μεθηλήζνπλ ηνλ Οθηώβξε ηνπ 2019 κε ηε ζπκκεηνρή ηωλ πεξζηλώλ παηδηώλ ηεο
Φνξωδίαο, αιιά θαη κε θαηλνύξηα παηδηά πνπ ελδηαθέξνληαη, από όιεο ηηο θνηλόηεηεο ηεο Κύπξνπ.
Η Φνξωδία ζα έρεη πξόβεο κηα θνξά ηε βδνκάδα από ηνλ Οθηώβξε ηνπ 2019 κέρξη ηνλ Ινύιην ηνπ
2020. Οη καέζηξνη, νη νπνίεο έρνπλ εθηεηακέλε πείξα ζηε δηδαζθαιία κνπζηθήο ζε παηδηά αιιά θαη
ζηε βηωκαηηθή κάζεζε, ζα βνεζνύλ κέζω πνηθίιωλ δξαζηεξηνηήηωλ θαη παηρληδηώλ, ώζηε ηα
παηδηά λα γλωξηζηνύλ ην έλα κε ην άιιν θαη λα αλαπηύμνπλ εκπηζηνζύλε, ηόζν κεηαμύ ηνπο όζν
θαη κε ηηο καέζηξνπο.
Οη πξόβεο ζα ιακβάλνπλ ρώξα ζην Σπίηι ηηρ Σςνεπγαζίαρ, έλαλ εύθνια πξνζβάζηκν ρώξν θη από
ηηο δύν πιεπξέο, ζε έλα θηιηθό πεξηβάιινλ, θάζε Τεηάπηη μεηαξύ 5:15 και 6:30 μ.μ. Οη πξόβεο ζα
μεθηλήζνπλ ζηηο 2 Οθηωβξίνπ 2019. Τε δηεύζπλζε ηεο Φνξωδίαο αλαιακβάλνπλ ε Λέλα
Μειαλίδνπ θαη ε Imge Arabi.
Παπακαλώ όπωρ ζημειωθεί όηι οι επγαζίερ ηηρ Χοπωδίαρ θα ολοκληπωθούν, ζηο ηέλορ ηηρ ζσολικήρ
σπονιάρ, με μια εκδήλωζη ζηο Σπίηι ηηρ Σςνεπγαζίαρ.

Η Διακοινοηική Παιδική Χοπωδία σπημαηοδοηείηαι από ηο Υποςπγείο Εξωηεπικών ηηρ Ομόζπονδιακήρ
Δημοκπαηίαρ ηηρ Γεπμανίαρ.

Δήλωζη Σςμμεηοσήρ
Λόγω ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ δηαζέζηκωλ ζέζεωλ, παξαθαιώ όπωο εμαζθαιίζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο
απνζηέιινληαο ζπκπιεξωκέλε ηε δήιωζε ζπκκεηνρήο κέρξη ηελ 15η Σεπηεμβπίος 2019 ζην:
ahdr@ahdr.info ή κέζω θαμ ζην: +357 22660061.
Γηα πεξαηηέξω πιεξνθνξίεο, παξαθαιώ θαιέζηε ζην ηειέθωλν +357 22445740 (ext. 106) ή ζην 99578067.
Θα ηηπηθεί ζειπά πποηεπαιόηηηαρ
1. Πληποθοπίερ Επικοινωνίαρ
Όλνκα:
Ηιηθία:
Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε γνλέα/ θεδεκόλα:
Τειέθωλν γνλέα/ θεδεκόλα:
Πόιε/ρωξηό δηακνλήο:

2. Όλνκα Σρνιείνπ:
Τάμε (ζρνιηθή ρξνληά 2019-20):
3. Είρε ην παηδί ζαο πξνεγνύκελε αλάκεημε ζε δηθνηλνηηθέο/δηαθνηλνηηθέο πξωηνβνπιίεο;

4. Είρε ην παηδί ζαο πξνεγνύκελε κνπζηθή εκπεηξία ή έρεη ππάξμεη κέινο ρνξωδίαο;

5. Παξαθαιώ δειώζηε αλ ην παηδί ζαο αληηκεηωπίδεη θάπνην ζέκα πνπ απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή:

Υπνγξαθή γνλέα/ θεδεκόλα:

Ηκεξνκελία:
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