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Διευθυντές/Διευθύντριες  

Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων  

Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και  

Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

 

Θέμα: Διεξαγωγή Συνεδρίου, με θέμα: 

«Φύλο και Εκπαίδευση: Θεωρία, Πολιτική, Πρακτικές» 

 

Σας πληροφορούμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας, 

Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, διοργανώνει συνέδριο, με θέμα: «Φύλο και Εκπαίδευση: Θεωρία, Πολιτική, 

Πρακτικές». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη 

Λευκωσία, την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022, από τις 8:00 μέχρι τις 13:00, και 

απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων σχολικής εκπαίδευσης. 

 

Το συνέδριο «Φύλο και Εκπαίδευση: Θεωρία, Πολιτική, Πρακτικές» αποσκοπεί στη 

διερεύνηση και τη συζήτηση γύρω από την οπτική του φύλου στο ευρύτερο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο και ιδιαίτερα στο κυπριακό συγκείμενο. Μέσα από την εξέταση συναφών θεμάτων, 

το συνέδριο αναμένεται να αποτελέσει δυναμική πλατφόρμα για τη συζήτηση προκλήσεων 

και προοπτικών, με την εμπλοκή ακαδημαϊκών, πολιτικών, εκπαιδευτικών, ειδικών, 

εκπροσώπων δημόσιων φορέων και μη κυβερνητικών οργανισμών. Οι ομιλίες, οι συζητήσεις 

και τα βιωματικά εργαστήρια θα διαπραγματευτούν ποικίλες πτυχές, όπως για παράδειγμα: 

ο ρόλος και η σημασία των ταυτοτήτων φύλου, η ισότητα ευκαιριών, οι έμφυλες 

αναπαραστάσεις στον κοινωνικό χώρο και το σχολείο, ο σεξισμός, η ομοφοβία και η 

τρανσφοβία. Παράλληλα, θα κατατεθούν εισηγήσεις για προώθηση της ισότητας και της 

αντιμετώπισης των διακρίσεων, στη βάση του φύλου στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, με 

ανοίγματα στον σύγχρονο κοινωνικό χώρο. 

Για το πρόγραμμα του συνεδρίου και περισσότερες πληροφορίες (ομιλητές/ομιλήτριες, 

περιλήψεις εργαστηρίων κ.ά.), παρακαλείστε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 

συνεδρίου: www.pi.ac.cy/sinedrio_filo_kai_ekpedefsi 

 

Για διευκόλυνση των σχολικών μονάδων, σας ενημερώνουμε ότι στο συνέδριο μπορεί να 

εγγραφεί ένας ή μία εκπαιδευτικός από κάθε σχολική μονάδα, με την έγκριση του/της 

Διευθυντή/Διευθύντριας. Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός θα καλεστεί να επιλέξει να συμμετάσχει σε 

ένα βιωματικό εργαστήριο, με βάση τα ενδιαφέροντά του/της και τις ανάγκες της σχολικής  
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μονάδας του/της. Ως εκ τούτου, για δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο, οι ενδιαφερόμενοι/ες 

εκπαιδευτικοί χρειάζεται να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής, μέσω του διαδικτυακού 

περιβάλλοντος εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi-eggrafes.ac.cy), 

στην κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια». Υπενθυμίζεται ότι για τη διαδικασία υποβολής 

δηλώσεων συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων. Σχετικές οδηγίες 

μπορούν να εντοπιστούν στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου («Διαχείριση 

προφίλ»: https://myprofile.pi.ac.cy/). 

 

Σημειώνεται ότι οι εγγραφές για το συνέδριο αρχίζουν τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 

και λήγουν την Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2022. Σημειώνεται ότι στους/στις 

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης, το 

οποίο θα αναρτηθεί στο προσωπικό αρχείο δηλώσεών τους, στο διαδικτυακό περιβάλλον 

εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi-eggrafes.ac.cy). 

 

Ο κατάλογος των εκπαιδευτικών, που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο θα ανακοινωθεί τη 

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022 στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

 

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Λειτουργό 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, δρα Σπύρο Σοφοκλέους                                                          

(ηλ. διευθ.: sofokleous.s@cyearn.pi.ac.cy). 

                                                                                           

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας και 

ενθαρρύνετε τη συμμετοχή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοιν.:   Δ.Μ.Γ.Ε.  

Δ.Μ.Τ.Ε.Ε.Κ. 

Δ.Δ.Ε. 

Δρ Μάριος Στυλιανίδης 

Διευθυντής Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 

 

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης  

Διευθυντής Μέσης 

Γενικής Εκπαίδευσης 

 

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 

Διευθυντής Μέσης  

Τεχνικής και 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης 

Δρ Έλενα Χατζηκακού 

Αναπλ. Διευθύντρια 

Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου 
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