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Διευθυντές/Διευθύντριες 

Δημόσιων και Ιδιωτικών  

Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων 

 

 

Θέμα:  Διαγωνισμός Ζωγραφικής για την Ισότητα των Φύλων με τίτλο 

«Ισότητα στην Επιλογή Επαγγέλματος για Άνδρες και Γυναίκες» 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τους/τις 

εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου σας σχετικά με τον διαγωνισμό 

ζωγραφικής. Τον διαγωνισμό προκηρύσσει η Διατμηματική Επιτροπή για την Ισότητα 

των Φύλων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για μαθητές Δημοτικού/Γυμνασίου, 

σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση, για δεύτερη συνεχή χρονιά.  

 

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να εμπλακούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες των 

Δημοτικών και των Γυμνασίων στη μελέτη του θέματος της έμφυλης ισότητας, να 

ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για το θέμα, καθώς και να εκφραστούν μέσα 

από τη ζωγραφική για το ζήτημα των ίσων ευκαιριών και επιλογών στην επαγγελματική 

σταδιοδρομία, ανεξαρτήτως φύλου. Η συγκεκριμένη δράση συνάδει με το έργο της 

Διατμηματικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την Ισότητα των 

Φύλων και την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης του Υ.Π.Π.  

 

Η συμμετοχή στον πιο πάνω διαγωνισμό είναι προαιρετική  με συγκεκριμένο αριθμό 

έργων από κάθε σχολείο. Τα έργα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες και η Επιτροπή 

Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση θα 

προσφέρει ισάριθμα βραβεία. Σε κάθε κατηγορία θα απονεμηθούν ένα βραβείο και 

αριθμός επαίνων. Σημειώνεται ότι όλα τα παιδιά που θα υποβάλουν έργο για τον 

Διαγωνισμό, θα λάβουν Πιστοποιητικό Συμμετοχής. 
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Μπορείτε να δείτε τα βραβευθέντα έργα για τη σχολική χρονιά 2014-2015, στην 

ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων 

(http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=910&Itemid=383

&lang=el ), στις Ανακοινώσεις.  

 

Οι  στόχοι του διαγωνισμού, οι όροι του διαγωνισμού, ο συγκεντρωτικός κατάλογος 

συμμετοχών, που θα πρέπει να αποστείλει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το σχολείο, 

καθώς και η αφίσα επισυνάπτονται.  
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