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Θέμα: Συνέδριο με θέμα «Η Προαγωγή της Ισότητας των Φύλων στην Εκπαίδευση»
(5 Μαΐου 2018)
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
διοργανώνει Συνέδριο με θέμα «Η Προαγωγή της Ισότητας των Φύλων στην
Εκπαίδευση», στο πλαίσιο της λειτουργίας της Διατμηματικής Επιτροπής του ΥΠΠ για την
ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση. Το συνέδριο θα διεξαχθεί το Σάββατο, 5 Μαΐου 2018,
από τις 08:30 μέχρι τις 13:30, στον χώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στη Λευκωσία.
Το εν λόγω Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Η εκπαίδευση
μπορεί να αποτελέσει δομικό παράγοντα δημιουργίας και προαγωγής της έμφυλης ισότητας,
γι’ αυτό και βασικός σκοπός του Συνεδρίου είναι η συνδρομή στην ευαισθητοποίηση των
εκπαιδευτικών σε έμφυλα ζητήματα υπό το πρίσμα μιας διεπιστημονικής προσέγγισης. Προς
αυτή την κατεύθυνση, επιχειρεί να αναδείξει την πολυεπίπεδη σχέση φύλου και εκπαίδευσης
μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμματα, την αναγκαιότητα διαχείρισης έμφυλων στερεοτυπικών
συμπεριφορών στην εκπαιδευτική πράξη και, τέλος, να παρουσιάσει καλές πρακτικές και
δράσεις προώθησης της έμφυλης ισότητας.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα υπάρχει κεντρική εισήγηση από τη διακεκριμένη ακαδημαϊκό
στον τομέα της, Καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη, Διευθύντρια Έδρας UNESCO για την Ισότητα
των Φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών, καθώς και παράλληλα βιωματικά εργαστήρια.
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Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο θα πρέπει να δηλώσουν
συμμετοχή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
http://www.pi-eggrafes.ac.cy/, στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια από την 23η Απριλίου
2018 μέχρι και την 1η Μαΐου 2018.
Καθώς υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα μπορούν να λάβουν
μέρος, διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την
ώρα δήλωσης της συμμετοχής.
Σημειώνεται ότι όσοι/όσες εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο, θα λάβουν
πιστοποιητικό συμμετοχής. Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 3 Μαΐου 2018.
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, ώστε να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο εν λόγω Συνέδριο.
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