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Διευθυντές/ντριες   
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Γενικής  
και Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

 
 
 

Θέμα: Προκήρυξη Διαγωνισμού Συγγραφής Ομιλίας στα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές 
με θέμα την Ισότητα των Φύλων 

 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων 

στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση,  σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις 

Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, προκηρύσσουν 

διαγωνισμό συγγραφής ομιλίας για μαθητές και μαθήτριες της Β΄τάξης Λυκείων και Τεχνικών 

Σχολών με θέμα: 

 

«Κάθε διάκριση, αποκλεισμός ή περιορισμός που πραγματοποιείται βάσει του φύλου, 

έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 

ελευθεριών στον εργασιακό χώρο, με αντίκτυπο στον οικονομικό, κοινωνικό, 

πολιτιστικό τομέα». 

Σε συνέδριο με θέμα την ισότητα των δύο φύλων, ως εκπρόσωπος του Σχολείου σου, 

καλείσαι σε ομιλία σου να σχολιάσεις την πιο πάνω θέση και να αναφερθείς τόσο στις 

συνέπειες του φαινομένου όσο και στους τρόπους αντιμετώπισής του.     

 

Ο διαγωνισμός είναι προαιρετικός και η συγγραφή της ομιλίας θα πραγματοποιηθεί στον 

ελεύθερο χρόνο των μαθητών/τριών.  

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης  θα επιλέξει για βράβευση τις δύο καλύτερες ομιλίες από τα Λύκεια 

(1ο βραβείο αξίας 300 ευρώ και 2ο βραβείο αξίας 200 ευρώ) και τις δύο καλύτερες από τις 

Τεχνικές σχολές (1ο βραβείο αξίας 300 ευρώ και 2ο βραβείο αξίας 200 ευρώ). Η τελετή 

βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου Παιδείας σε 

χρόνο που θα ανακοινωθεί αργότερα.  
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Εκτός από τα βραβεία, τα οποία χορηγεί η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, θα απονεμηθούν  

και  δύο έπαινοι για τους μαθητές /τριες των Λυκείων και δύο για τους μαθητές /τριες των 

Τεχνικών Σχολών. Πιστοποιητικό συμμετοχής θα δοθεί σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες 

που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.  

 

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα της Ισότητας των Φύλων εμπίπτει στον στόχο της χρονιάς για την 

Ενεργό Πολιτότητα, με έμφαση στην εξάλειψη στερεοτύπων που αφορούν σε ζητήματα 

φύλου και, επιπλέον, αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στα 

πλαίσια της προώθησης σχεδίου δράσης που υλοποιείται για την προώθηση της ισότητας 

των δύο φύλων. Η συγκεκριμένη δράση, η οποία συνάδει με το έργο της Διατμηματικής 

Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την Ισότητα των Φύλων, θα εμπλέξει 

εκπαιδευτικούς και μαθητές στη μελέτη του θέματος της έμφυλης ισότητας και θα τους 

προσφέρει τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για προβλήματα που 

αφορούν στην ισότητα των φύλων.  

 

Για την προετοιμασία της συγγραφής ομιλίας μπορείτε να βρείτε βοηθητικό υλικό στον 

ιστοχώρο της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση: http://www.eif.gov.cy/  και στον ειδικό ιστοχώρο του Π.Ι. για την Ισότητα των 

φύλων:  

http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=910&Itemid=3

83&lang=el 

 

Όροι του Διαγωνισμού: 

 Όλα τα σχολεία μπορούν να συμμετάσχουν με μία μόνο ομιλία.  

 Έκταση ομιλίας: 450 - 500 λέξεις 

 Τα στοιχεία του διαγωνιζομένου (ονοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη και τηλέφωνο 
μαθητή/τριας) να είναι καλυμμένα. 

 Η ομιλία που θα εκπροσωπήσει το σχολείο θα πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση:  
 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου 

Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία 
 

 Στον φάκελο να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία, καθώς και το όνομα του 
Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής: 
 

Διαγωνισμός Συγγραφής Ομιλίας με θέμα: 
 Ισότητα των Φύλων 

(Υπόψη κ. Ελένης Κτίστη, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων) 
 

Παρακαλείστε να ενημερώσετε έγκαιρα τους/τις μαθητές/τριές σας για τον εν λόγω 
Διαγωνισμό και να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή τους. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των 
συμμετοχών στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι η Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 
2014. 
 
 
 

 

 

    
                             

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου  
 Διευθύντρια Π.Ι.  
 

Ηλίας Μαρκάτζιης 
Διευθυντής Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

 

Σάββας Αντωνίου                                    
Αν. Διευθυντής                                                       

Μέσης Εκπαίδευσης 
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