Το 17ο Εργαστήριο Νέων για την Ειρηνική Επίλυση Συγκρούσεων στο ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, από
Σάββατο, 29 Ιούλιος 2017 07:35

Το 17ο Εργαστήριο Νέων για την Ειρηνική Επίλυση Συγκρούσεων της Ειρηνευτικής
Πρωτοβουλίας Γυναικών Ελλάδας, Τουρκίας, Κύπρου, (WINPEACE) πραγματοποιείται στο
ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, από 22-29 Ιουλίου 2017, με την ευγενική υποστήριξη της
Περιφέρειας Κρήτης και της Βουλής των Ελλήνων.

Τα «Εργαστήρια Νέων για την Ειρηνική Επίλυση Συγκρούσεων» απευθύνονται σε
μαθητές/τριες 15 – 16 ετών, γίνονται υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτικών –
συντονιστών και στοχεύουν, μέσα από συνεργατικές και συμμετοχικές μεθόδους μάθησης
και βιωματικές ασκήσεις ώστε να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες στάσεις, αξίες και
δεξιότητες που ενισχύουν τη συμβίωση με τους άλλους, μέσα από το σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την μη βία και την εμπέδωση της κατανόησης και της
αλληλεγγύης με όσους έχουν διαφορετική κουλτούρα, θρησκεία και γλώσσα.

Η Ειρηνευτική Πρωτοβουλία Γυναικών Ελλάδας - Τουρκίας - Κύπρου WINPEACE
(Women’s Initiative for Peace) συγκροτήθηκε το 1997, μετά την κρίση των Ιμίων, και
αποτελεί ένα από τα μακράς πνοής προγράμματα του ΚΕΔΕ, για την ειρηνική επίλυση των
διαφορών μεταξύ των τριών χωρών. Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος, εκτός των
άλλων δράσεων, που από κοινού γυναίκες και νεολαία υλοποιούν, συμβάλλοντας στην
οικοδόμηση εμπιστοσύνης, στην γνωριμία και στην κατανόηση μεταξύ των λαών,
υλοποιούνται, σε ετήσια βάση, τα «Εργαστήρια Νέων για την Ειρηνική Επίλυση
Συγκρούσεων».

Τα «Εργαστήρια Νέων για τη Ειρηνική Επίλυση Συγκρούσεων» διοργανώνονται ανελλιπώς
από το 2000 και κάθε καλοκαίρι φιλοξενούνται σε μια από τις συμμετέχουσες της
ειρηνευτικής πρωτοβουλίας χώρες. Συμμετέχουν ετησίως 40 μαθητές/τριες από Ελλάδα,
Τουρκία και Κύπρο (Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι), υπό την καθοδήγηση πέντε
κατ΄ελάχιστον εκπαιδευτικών – συντονιστών που παραμένουν μαζί τους καθ’όλη τη
διάρκεια του οκταημέρου που διαρκεί το πρόγραμμα και τη συμμετοχή και άλλων εξεχόντων
προσωπικοτήτων.

Η Εκπαίδευση για την Ειρήνη, ένα παγκόσμιο όραμα που έχει στόχο να αλλάξει τον
τρόπο που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις πραγματικές συγκρούσεις στις δικές τους ζωές,
προϋποθέτει μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις
συγκρούσεις και «τον άλλο». Γίνεται αντιληπτό ότι η παιδαγωγική της ειρήνης χρειάζεται
επειγόντως, για να επαναπροσδιορίσουμε τον κόσμο και να αναπτύξουμε εκείνες τις
δεξιότητες που θα συνεισφέρουν στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας ειρήνης – που
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αποτελεί το σημείο κλειδί της επιβίωσής μας.

To 17ο Εργαστήριο Ειρήνης περιλαμβάνει σεμινάρια με θέμα: Επικοινωνία Δίχως Βία,
Επίλυση Συγκρούσεων, Στερεότυπα, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ισότητα των Φύλων, Βία κατά
των Γυναικών. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και στο Μουσείο, διάλεξη με
τον αρχαιολόγο Δρ. Gareth Owens με θέμα: «Μυθολογία και Ιστορία της Μινωικής Κρήτης»,
καθώς και πολιτιστική βραδιά.

Πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους δράσεις που εδραιώνουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ
των λαών των τριών χωρών - Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου – και καλλιεργούν μια
κουλτούρα ειρήνης και ειρηνικής επίλυσης των διαφορών σε νέους ανθρώπους, εν δυνάμει
ηγέτες των χωρών τους, αποτελούν σημαντικές δράσεις ιδιαίτερα στην τόσο κρίσιμη εποχή
μας.

Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Κρήτης, την Βουλή των Ελλήνων και το ΤΕΙ
Κρήτης για την υποστήριξη στο έργο της «Εκπαίδευσης για την Ειρήνη και την Ειρηνική
Επίλυση των Συγκρούσεων».

Το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) είναι σωματείο το οποίο
ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1988. Τα θέματα στα οποία επικεντρώνεται η δράση της
οργάνωσης είναι η προώθηση ενός πολιτισμού ειρήνης και η ειρηνική επίλυση των διαφορών
μέσω της Εκπαίδευσης για την Ειρήνη, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η
ενδυνάμωση των γυναικών και προώθηση της ισότητας των φύλων, η καταπολέμηση και η
πρόληψη της βίας, η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, η ενίσχυση και ενεργοποίηση της
κοινωνίας των πολιτών.

Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ)
Centre for Research and Action on Peace (ΚΕDE)

www.kede.org
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