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16 Δεκεμβρίου 2014 
Διευθυντές/ντριες  
Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων  
 

Θέμα: Διαγωνισμός Ζωγραφικής για την Ισότητα των Φύλων  

με τίτλο «Όλα τα επαγγέλματα είναι για όλες και για όλους» 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παρακαλείστε να ενημερώσετε τους/τις εκπαιδευτικούς και 

τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου σας σχετικά με το διαγωνισμό ζωγραφικής που 

προκηρύσσει η Διατμηματική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων του Υπουργείου Παιδείας 

και Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και 

στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.  

 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να εμπλακούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες στη μελέτη 

του θέματος της έμφυλης ισότητας, να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για το θέμα, 

καθώς και να εκφραστούν μέσα από τη ζωγραφική για το ζήτημα των ίσων ευκαιριών και 

επιλογών στην επαγγελματική σταδιοδρομία, ανεξαρτήτως φύλου. Η συγκεκριμένη δράση 

συνάδει με το έργο της Διατμηματικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

για την Ισότητα των Φύλων και την εφαρμογή του σχεδίου δράσης του Υ.Π.Π. Τα έργα θα 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Α΄ - Β΄ τάξη, Γ΄ - Δ΄ τάξη και Ε΄ - Στ΄ τάξη. Η Επιτροπή 

Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση θα προσφέρει 

τρία βραβεία, ένα για κάθε κατηγορία.  

 

Η συμμετοχή στον πιο πάνω διαγωνισμό είναι προαιρετική. Οι μαθητές/τριες μπορούν να 

εργαστούν για τον διαγωνισμό στον ελεύθερό τους χρόνο ή κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων του μαθήματος των Εικαστικών Τεχνών, όπως επίσης και διαθεματικά, 

όπου το θέμα προσφέρεται. Τα έργα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τη Δευτέρα, 16 

Φεβρουαρίου 2015, στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας. Όσον αφορά στην 

επαρχία Λευκωσίας να παραδοθούν στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου και στην επαρχία 

Πάφου στο ΙΒ΄ Δημοτικό Σχολείο - Πεύκιος Γεωργιάδης.   

 

Στο Παράρτημα ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες καθώς και οι όροι συμμετοχής.  

 

 

 
 

Ελπιδοφόρος Νεοκλέους 
Διευθυντής Δημοτικής  

Εκπαίδευσης 

 
 

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου 
Διευθύντρια Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Διαγωνισμός Ζωγραφικής για την Ισότητα των Φύλων 

με τίτλο «Όλα τα επαγγέλματα είναι για όλες και για όλους» 

 

 

Η Διατμηματική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και 

στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, η οποία λειτουργεί με βάση τον Περί ίσης Μεταχείρισης 

στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο 205(1) 2002, προκηρύσσει 

διαγωνισμό ζωγραφικής με τίτλο «Όλα τα επαγγέλματα είναι για όλες και για όλους». 

 

Στόχοι του διαγωνισμού: 

Μέσα από τα σχέδια τους τα παιδιά: 

 Να αμφισβητούν τα έμφυλα στερεότυπα που επικρατούν στην επιλογή επαγγέλματος 

(οριζόντιος διαχωρισμός επαγγελμάτων) και στην ανέλιξη γυναικών σε ανώτερες 

βαθμίδες (κάθετος διαχωρισμός επαγγελμάτων).  

 Να απεικονίζουν νέα πρότυπα επαγγελματιών που εργάζονται σε χώρους όπου 

παραδοσιακά δεν αντιπροσωπεύονται σε ίσο βαθμό γυναίκες και άντρες (π.χ. 

γυναίκες στις θετικές επιστήμες, άντρες στην προσχολική εκπαίδευση, γυναίκες στην 

ψηλότερη ιεραρχία της απασχόλησης). 

 Nα εκφράζουν την αρχή της έμφυλης ισότητας στην απασχόληση, στιγματίζοντας 

άλλες μορφές διακρίσεων όπως η ανισομισθία (γενικότερα όπως θα το φανταστούν 

και αποδώσουν τα παιδιά). 

 Να εκφράζουν την ποιότητα ζωής σε μια δημοκρατική κοινωνία όπου επικρατεί η 

έμφυλη ισότητα.  

 

Για την Ισότητα των Φύλων μπορείτε να βρείτε 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  

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Συμμετοχή στον πιο πάνω διαγωνισμό δικαιούνται όλα τα παιδιά που φοιτούν από την Α΄ ως 

και την Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Κάθε παιδί δικαιούται να συμμετάσχει μόνο με ένα 

έργο. 

 

Τα έργα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:  

1.  Α΄ - Β΄ τάξη 

2.  Γ΄ - Δ΄ τάξη 

3.  Ε΄ - Στ΄ τάξη  

 

Ημερομηνία λήξης Διαγωνισμού:  

Τα έργα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015, στα κατά τόπους 

Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας. Όσον αφορά στην επαρχία Λευκωσίας να παραδοθούν στο 

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου και  στην επαρχία Πάφου στο ΙΒ΄ Δημοτικό Σχολείο-

Πεύκιος Γεωργιάδης.   

http://www.eif.gov.cy/
http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=910&Itemid=383&lang=el
http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=910&Itemid=383&lang=el
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Στα έργα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα ακόλουθα στοιχεία: 

Πλήρες ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας, τάξη, σχολείο, τίτλος έργου, ονοματεπώνυμο 

εκπαιδευτικού.  

 

Μέγεθος και υλικά:  

Κάθε μαθητής/μαθήτρια μπορεί να υποβάλει ένα έργο ζωγραφικής σε χαρτί ή χαρτόνι ή 

καμβά, μεγέθους Α3 (30 εκ. Χ 42 εκ.) και να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε υλικά ζωγραφικής 

π.χ. τέμπερες, ακρυλικές μπογιές,  λαδοπαστέλ,  υδατοδιαλυτά παστέλ, κ.ά. 

 

Βραβεία:     

Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού και της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και θα βραβεύσει τα τρία καλύτερα έργα, ένα για κάθε κατηγορία. Επίσης, θα 

δοθούν διπλώματα συμμετοχής σε όλα τα παιδιά που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό.   

 

Τελετή Απονομής βραβείων  

 Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2015.  

 Τα έργα δεν θα επιστραφούν στους/στις συμμετέχοντες/ουσες, με δικαίωμα αξιοποίησης 

από τους διοργανωτές, με αναφορά πάντοτε στο όνομα του/της δημιουργού και του 

σχολείου του/της.  


