
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: 

Γυμνασιακός Κύκλος 

 

Λύκεια και Τεχνικές Σχολές 

 

 

Ι.  Στόχος  

 

Ο Διαγωνισμός Φιλοτέχνησης Κόμικ παρέχει την ευκαιρία στους/στις μαθητές/μαθήτριες της 

Κατηγορίας 2 και 3 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. 

 

Καλούνται μέσω της φιλοτέχνησης των κόμικ να αμφισβητήσουν τα υπάρχοντα στερεότυπα και να 

αποτυπώσουν όπως θέλουν την επαγγελματική σταδιοδρομία των νέων ανθρώπων. 

 

 

ΙΙ. Όροι του διαγωνισμού  

 

Οι μαθητές/μαθήτριες των Γυμνασίων (Κατηγορία 2) και των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών 

(Κατηγορία 3) καλούνται  να δημιουργήσουν μία σειρά κόμικ με τίτλο: «Σπάζουμε τα στερεότυπα 

στην εργασία ανδρών και γυναικών».     

 

Κάθε μαθητής/μαθήτρια μπορεί να συμμετάσχει μόνο με μία σειρά κόμικ. 

 

Τα κόμικ: 

i. αποτελούνται  από 4 μέχρι 6 συνεχόμενα καρέ (σκίτσα), 

ii. δεν πρέπει να έχουν λόγια, 

iii. μπορεί να είναι έγχρωμα ή ασπρόμαυρα, 

iv. έχουν αρίθμηση σελίδων στο οπισθόφυλλο κάθε καρέ, 

v. παραδίδονται σε 4-6 χαρτόνια μεγέθους  210mm X 287 mm (διαστάσεις κόλλας 

Α4) , με τον ίδιο προσανατολισμό ως σειρά (μόνο portrait ή μόνο landscape), 

vi. μπορούν να σχεδιαστούν με οποιοδήποτε μέσο (με το χέρι ή στον Η/Υ).  Σε 

περίπτωση υποβολής ψηφιακού έργου, η συμμετοχή καλό είναι όπως αποστέλλεται 

και σε ψηφιακή μορφή (cd) με υψηλή ανάλυση, 

vii. είναι πρωτότυπα και δεν περιλαμβάνουν υλικό, το οποίο υπόκειται σε περιορισμούς 

και έλεγχο λόγω πνευματικών δικαιωμάτων άλλων φυσικών ή/και νομικών 

προσώπων, 

viii. δεν πρέπει να έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν. 

 
Κάθε σειρά κόμικ πρέπει να συνοδεύεται από πλήρως συμπληρωμένο Έντυπο Συμμετοχής για 

κάθε μαθητή/μαθήτρια.   

 



  

Τα έργα 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 ΥΠΠ. 

 

ΙΙΙ.  Διαδικασίες αποστολής των έργων για την Κατηγορία 2 και την Κατηγορία 3 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποστέλλεται ταχυδρομικώς από τη Διεύθυνση του σχολείου με 
συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017.   

Στον φάκελο της κάθε συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του/της μαθητή/μαθήτριας, 
καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. 
 

Κάθε φάκελος πρέπει να αναγράφει: 

 

Διαγωνισμός Φιλοτέχνησης Κόμικ 

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Τ.Θ. 12720, 2252 

Λευκωσία 

 

 

 

  

 


