
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Μαθητές/μαθήτριες Δ΄ - Στ ΄ τάξης 

 
Διαγωνισμός Ζωγραφικής 

«Σπάζουμε τα στερεότυπα στην εργασία ανδρών και γυναικών» 
 

Ι.  Στόχος  

 

Ο Διαγωνισμός Ζωγραφικής παρέχει την ευκαιρία στους/στις μαθητές/μαθήτριες της Δ΄ - Στ΄ τάξης 

του Δημοτικού να αντιληφθούν ότι δεν πρέπει να επιτρέπονται έμφυλοι διαχωρισμοί στην εργασιακή 

απασχόληση, ούτε στερεότυπα με βάση το φύλο σ’ ό,τι αφορά στον επαγγελματικό 

προσανατολισμό των νέων. 

 

 

ΙΙ.  Όροι του διαγωνισμού  

 

Οι μαθητές/μαθήτριες της Δ΄ - Στ΄ τάξης των δημοτικών σχολείων καλούνται  να δημιουργήσουν ένα 

έργο ζωγραφικής με τίτλο: «Σπάζουμε τα στερεότυπα στην εργασία ανδρών και γυναικών».     

 

Κάθε μαθητής/μαθήτρια μπορεί να συμμετάσχει με μόνο ένα έργο ζωγραφικής , σε χαρτί ή χαρτόνι ή 

καμβά, μεγέθους Α3 (30 εκ. Χ 42 εκ.) και να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε υλικά ζωγραφικής, π.χ. 

τέμπερες, ακρυλικές μπογιές, λαδοπαστέλ, υδατοδιαλυτά παστέλ κ.ά. Δεν θα γίνονται δεκτές 

ομαδικές συμμετοχές. 

 

Η διεύθυνση της κάθε σχολικής μονάδας θα επιλέξει και θα αποστείλει μέχρι 5 έργα για κάθε 

κατηγορία, το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017. 

 

 Το κάθε έργο θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρως συμπληρωμένο Έντυπο Συμμετοχής. 

 

Τα έργα ζωγραφικής δεν θα επιστραφούν. Ενδέχεται να αναρτηθούν στον ιστοχώρο του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και να εκτυπωθούν από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην 

Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση ή να αξιοποιηθούν από το Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού. 

 

ΙΙΙ.  Διαδικασίες παράδοσης – αποστολής των έργων για την Κατηγορία 1 

 

Κάθε έργο ζωγραφικής πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία στο πίσω μέρος του έργου: 

 
Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας: …………………………… 

Σχολείο: …………………………… 

Τάξη και τμήμα : …………………………… 

Τίτλος έργου: …………………………… 

Όνομα εκπαιδευτικού: ……………………….. 

 

Τηλ. Σχολείου: …………………………. 



  

Κάθε σχολείο θα πρέπει να επιλέξει και να παραδώσει μέχρι πέντε (5) έργα και τα συμπληρωμένα 

Έντυπα Συμμετοχής για κάθε έργο. 

 

Η παράδοση των έργων θα γίνεται ως εξής ανά επαρχία: 

 

Λάρνακα και Αμμόχωστος Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας 

Λεμεσός Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας  

Λευκωσία Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου 

Πάφος ΙΒ΄ Δημ. Σχολείο - Πεύκιος Γεωργιάδης 

 
 

 

 

 


