
 
 
 

Εργαστήρια για μαθητές και μαθήτριες

Ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (ΟΙΔΕ) δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες
εκπαιδευτικούς και σχολεία για τη διεξαγωγή εργαστηρίων για αντι-ραστισμό και
εκπαιδευτικών περιπάτων στη Λευκωσία για μαθητές/ριες δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και
τεχνικών σχολών. 

Επιλογές 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και
Έρευνας (ΟΙΔΕ) και το Σπίτι της Συνεργασίας και χρηματοδοτείται από το
Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Προσφέρεται περιορισμένος αριθμός εργαστηρίων. Δεν υπάρχει καμία οικονομική
επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/μαθήτριες ή τα σχολεία. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/ριών
για κάθε ομάδα είναι 25. 

«Αντιρατσιστικό εργαστήρι στο σχολείο σας»
Εκπαιδευτές/ριες απισκέπτονται το σχολείο σας. Οι μαθητές/ριες
συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες σχετικές με τον
αντιρατσισμό, στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για έναν Πολιτισμό
Ειρήνης. 
Το εργαστήρι προσφέρεται για τάξεις Γ-Στ’ δημοτικού, γυμνάσια,
λύκεια και τεχνικές σχολές. 

«Επίσκεψη στο Σπίτι της Συνεργασίας και αντιρατσιστικό
εργαστήρι» 
Οι μαθητές/ριες συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες σχετικές
με τον αντιρατσισμό, στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για έναν Πολιτισμό
Ειρήνης. Έχουν, επίσης, την ευκαιρία να επισκεφθούν το Σπίτι της
Συνεργασίας, ένα μοναδικό πολυκοινοτικό κέντρο, καθώς και τη
δυνατότητα να γνωρίσουν ατόμα που εργάζονται για την ειρήνη. 
Το εργαστήρι προσφέρεται για τάξεις Γ-Στ’ δημοτικού, γυμνάσια,
λύκεια και τεχνικές σχολές.

«Εκπαιδευτικός περίπατος στην εντός των τειχών Λευκωσία» 
Οι μαθητές/ριες συμμετέχουν σε ένα εκπαιδευτικό περίπατο στην
εντός των τειχών Λευκωσία, με σκοπό να εξερευνήσουν διάφορες
πτυχές της πόλης και των κοινοτήτων της. 
Ο περίπατος προσφέρεται για μαθητές/ριες γυμνασίων, λυκείων και
τεχνικών σχολών. 



 
 
 

 Ονοματεπώνυμο Διευθυντή/ριας: __________________________________________________________

 Όνομα και βαθμίδα σχολείου: ______________________________________________________________

Πόλη/ περιοχή/ κοινότητα σχολείου:_______________________________________________________

Τάξη που επιθυμεί να συμμετάσχει: _____________ Αριθμός παιδιών (μέγιστος 25): _______ 

Στοιχεία υπεύθυνου/ης εκπαιδευτικού: 

 «Αντιρατσιστικό εργαστήρι στο σχολείο σας»
 «Επίσκεψη στο Σπίτι της Συνεργασίας και αντιρατσιστικό εργαστήρι»
 «Εκπαιδευτικός περίπατος στην εντός των τειχών Λευκωσία»

Δήλωση Συμμετοχής

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε την επιθυμία σας για συμμετοχή στα εργαστήρια
αποστέλλοντας την παρούσα αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση ahdr@ahdr.info . Για
περαιτέρω πληροφορίε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Λοΐζο Λουκαΐδη στα τηλέφωνα
22445740 (εσωτ.106)/ 99578067 ή με την Εύη Γρούτα στα τηλέφωνα 22445740 (εσωτ.108)/
99292089. 

1.

2.

3.

4.

5.

       Ονοματεπώνυμο: _______________________________________________________________

       Τηλέφωνο: __________________________ Email: ____________________________________ 

Επιλέξτε μία από τις πιο κάτω δραστηριότητες για συμμετοχή (παρακαλώ κυκλώστε): 
1.
2.
3.

Υπάρχει πιθανότητα διεξαγωγής επιπλέον εργαστηρίων σε ελεύθερο χρόνο με τη συμμετοχή
Τουρκοκύπριων μαθητών/ριων και εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση που σας 
θα σας ενδιέφερε να συμμετάσχετε με την τάξη σας παρακαλώ βάλτε ✓ στο πιο κάτω κουτί: 

Επιθυμούμε να λάβουμε ενημέρωση σε περίπτωση οργάνωσης δικοινοτικών 
εργαστηρίων για μαθητές/ριες                                        

Υπογραφή Διευθυντή/ριας                                          Ημερομηνία
 

            __________________________________                        _______________________________
  

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και
Έρευνας (ΟΙΔΕ) και το Σπίτι της Συνεργασίας και χρηματοδοτείται από το
Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.


