
Πρόγραμμα 
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022 
  
09.30 – 10.00 Προσέλευση και εγγραφές συμμετεχόντων 
  
10:00 – 10.15 Εισαγωγή 
 • Στυλιανός Μαυρομούστακος, Διευθυντής ΙΔΕΠ 

• Κυριάκος Τσιουπανής, Πρόεδρος ΔΣ ΚΟΚΕΝ 
  
10:15 - 10:30 Παρουσίαση: Το πρόγραμμα Erasmus+ 

 ΙΔΕΠ 
 

10:30 – 11.30 Η πρόκληση του καθοδηγητή 
  
11:30 - 12:00 Διάλειμμα 
  
12:00 - 13:30 Η σημασία του διαλόγου και ο  Κύκλος της Μάθησης 
  
13:30 - 14:30 Γεύμα 
  
14:30 - 16:00 Βιωματικό εργαστήριο: Η τέχνη των ερωτήσεων Α’ 
  
16:00 - 16:15 Διάλειμμα 
  
16:15 – 17:30 Βιωματικό εργαστήριο: Η τέχνη των ερωτήσεων Β’  
  
19:30 Δείπνο 

 
 

Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 
  
09:30 - 10:45 Προσωπικότητα και στόχοι 
 
10:45 - 11:00 Διάλειμμα 
  

11:00 - 12:00 Το δέντρο της ζωής 
Ολοκλήρωση εργαστηρίου 

 



Γενικές Πληροφορίες 
Οργανωτές 
• Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας 
• Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης 

 
με την υποστήριξη του 

• Γραφείου Επιτρόπου του Πολίτη 
 

Συμμετοχή 
Είναι απαραίτητη η παρακολούθηση όλων των θεματικών ενοτήτων του διημέρου 
εργαστηρίου. Το εργαστήριο θα ξεκινήσει Σάββατο πρωί στις 09.30 και θα 
ολοκληρωθεί τη Κυριακή το μεσημέρι στις 12.00. 
 
Γλώσσα 
Η γλώσσα εργασίας του προγράμματος θα είναι η Ελληνική. 
 
Γραμματεία 
Πριν την έναρξη του εργαστηρίου παρακαλούνται όλα τα άτομα που συμμετέχουν 
να βρίσκονται έγκαιρα στο ξενοδοχείο ώστε να περάσουν από την γραμματεία για 
να λάβουν υλικό του σεμιναρίου και να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους. 
Το γραφείο της γραμματείας θα βρίσκεται δίπλα από την κύρια αίθουσα 
πραγματοποίησης του εργαστηρίου και θα είναι ανοικτό από τις 09.30 το Σάββατο  
 
Διαμονή 
Η διαμονή των συμμετεχόντων έχει διευθετηθεί σε μονόκλινα και δίκλινα 
δωμάτια. Οι συμμετέχοντες μπορούν να εισέλθουν στα δωμάτια τους το Σάββατο 
17 Δεκεμβρίου 2022 μετά τις 14:00.  
Η αποχώρηση από τα δωμάτια θα πρέπει να γίνει μέχρι και τις 12.00 της επόμενης 
ημέρας. Για όλα τα θέματα που τυχών προκύψουν αναφορικά με την διαμονή σας 
μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο υποδοχής του ξενοδοχείου.  

 
 
Διατροφή 
Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα διαλείμματα καφέ, πρόγευμα, γεύμα και δείπνο  
που θα προσφερθούν στο ξενοδοχείο και σύμφωνα με το πρόγραμμα. Κάθε 
δείπνο και γεύμα συμπεριλαμβάνει και ένα μη αλκοολούχο ποτό. 
Άλλες χρεώσεις που αφορούν προσωπική κατανάλωση από τους συμμετέχοντες 
δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα. 
 
Οδοιπορικά έξοδα 
Το  πρόγραμμα δεν καλύπτει οδοιπορικά έξοδα για τους συμμετέχοντες. 
 
Βεβαίωση παρακολούθησης 
Όλα τα άτομα που θα συμμετέχουν θα λάβουν μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας βεβαίωση παρακολούθησης μετά τη λήξη του προγράμματος. Η 
βεβαίωση παρακολούθησης θα αποσταλεί από το Ίδρυμα Διαχείρισης 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης 
 
Φωτογράφιση  
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί φωτογράφιση και οι 
φωτογραφίες θα δημοσιοποιηθούν. 
 
COVID 19 
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί με βάση τα εκάστοτε διατάγματα Περί 
Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του 
Κορωνοϊού COVID-19. 
 
Πληροφορίες – ενημέρωση 
Για οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με 
την Λειτουργό Νεολαίας ΚΟΚΕΝ, Δήμητρα Παπαδοπούλου στο 25346640 ή/και 
στο dimitra.papadopoulou@cyprusyouth.org

 


