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10 Ιανουαρίου 2023 

 
 

Διευθυντές/Διευθύντριες    

Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων 

Δημοτικής, Μέσης Γενικής και  

Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

 

 

Θέμα: Διαγωνισμός συγγραφής κειμένου με θέμα σχετικό με την έμφυλη ισότητα   

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι η Διατμηματική Επιτροπή για την Ισότητα 

των Φύλων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με την 

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διοργανώνει διαγωνισμό συγγραφής 

σύντομου περιγραφικού κειμένου ή άρθρου. Στόχος του διαγωνισμού είναι η 

ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για την ύπαρξη έμφυλων στερεοτύπων στη σχολική 

ζωή και του πώς αυτά μπορούν να αποδομηθούν ώστε να υπάρχει ισότητα ευκαιριών.  

 

Το θέμα του διαγωνισμού είναι: «Οραματιζόμαστε ένα σχολείο όπου όλα τα παιδιά 

τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φύλου, έχουν ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα 

και νιώθουν προστατευμένα και ελεύθερα χωρίς διακρίσεις. Περιγράφουμε ένα τέτοιο 

σχολικό περιβάλλον επεξηγώντας τους τρόπους με τους οποίους όλα τα άτομα που 

συνυπάρχουν σε αυτό, κάνουν το συγκεκριμένο όραμα πραγματικότητα». Οι μαθητές 

και οι μαθήτριες καλούνται να δώσουν έναν δικό τους τίτλο στο σύντομο περιγραφικό κείμενο 

ή το άρθρο που θα γράψουν.  

 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων Δημοτικού (Ομάδα 

Α΄), μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίων (Ομάδα Β΄), καθώς και μαθητές/μαθήτριες Λυκείων και 

Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών (Ομάδα Γ΄). Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι 

προαιρετική και η συγγραφή των κειμένων θα λάβει χώρα σε μη εργάσιμο/διδακτικό χρόνο σε 

συνεννόηση με τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Γλώσσας/Λογοτεχνίας 

ή/και το μάθημα Αγωγής Ζωής/Αγωγής Υγείας/Οικιακής Οικονομίας/Οικογενειακής Αγωγής 

στα παιδιά που επιθυμούν να συμμετάσχουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 1434 Λευκωσία 

Τηλ.: 22 800 600  Tηλεμοιότυπο: 22809584  Iστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy 
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Ομάδα Βραβείο/Βραβεία 

συνολικής αξίας ανά 

κατηγορία 

Είδος Έκταση  

Α 
 

Δ΄, Ε΄ Στ΄ Τάξεις 
Δημοτικού 

 
 

700 €  
σε είδος  

 
Περιγραφικό 

κείμενο 

 
 

300 – 700 λέξεις 

Β 
 

Γυμνάσιο 

 
500 € 

χρηματικό ποσό 

 
Άρθρο 

 
500 – 1500 λέξεις 

Γ 
 

Λύκεια και Τεχνικές / 
Επαγγελματικές 

Σχολές 

 
 

800 € 
χρηματικό ποσό 

 
 

Άρθρο 

 
 

500 – 2000 λέξεις 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των κειμένων είναι τα εξής: το περιεχόμενο/ιδέες, η δομή και η 

πρωτοτυπία.  Κάθε μαθητής ή μαθήτρια μπορεί να υποβάλει μόνο μία συμμετοχή. Δεν υπάρχει 

περιορισμός συμμετοχών ανά σχολείο.   

 

Οι συμμετοχές πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

isotitafylou@cyearn.pi.ac.cy το αργότερο μέχρι τις 10 Μαρτίου 2023 από τη διεύθυνση του 

κάθε σχολείου ως συνημμένα αρχεία σε μορφή word με κωδικό ως εξής: 

Αρχικά Ονόματος Σχολείου_Επαρχία (3 πρώτα γράμματα)_Συμμετοχή X (αριθμός 

συμμετοχής του σχολείου). Η πρώτη σελίδα κάθε εγγράφου να είναι το έντυπο του 

Παραρτήματος συμπληρωμένο. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του/της μαθητή/μαθήτριας δεν 

πρέπει να περιλαμβάνονται στο ίδιο το κείμενο για σκοπούς αμερόληπτης αξιολόγησης. 

Παραδείγματα αρχείων: 

Δημοτικό Σχολείο Ακρόπολης (ΚΒ), Λευκωσίας: ΔΣΑΚΒ_ΛΕΥ_Συμμετοχή 1 

Γυμνάσιο Διανέλλου και Θεοδότου Λευκωσίας: ΓΔΘ_ΛΕΥ_Συμμετοχή 3 

Τεχνική Σχολή Πάφου: ΤΣΠ_ΠΑΦ_Συμμετοχή 5 

 

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση θα 

απονείμει βραβείο ή βραβεία για κάθε κατηγορία. Σημειώνεται ότι τα βραβεία θα απονεμηθούν 

σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

 

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

ενθαρρύνετε τους/τις μαθητές/μαθήτριες να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.   

                                   

                                α/α Γιώργος Κουτσίδης         α/α Γεώργιος Γιάγκου 

 

    Δρ Μάριος Στυλιανίδης 

Διευθυντής 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 

   Δρ Κυπριανός Δ. Λούης 

Διευθυντής 

Μέσης Γενικής 

Εκπαίδευσης 

 

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 

Διευθυντής Μέσης Τεχνικής, 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

 

Δρ Έλενα Χατζηκακού  

Αναπλ. Διευθύντρια  

Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου 

Κοιν:  Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας 
 Π.Ο.Ε.Δ., Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ  
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