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Δραστηριότητες σχολείων στα πλαίσια της εβδομάδας της Κοινοπολιτείας για την ισότητα των φύλων 

 

Επαρχία Σχολείο Δραστηριότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λεμεσός 

Λύκειο Αγ. Αντωνίου � 14.3.11:  Ομιλία από κ. Αθηνά Κυριακίδου, Βουλευτή 

� Πινακίδα με κύπριες γυναίκες που έχουν διαπρέψει ή που διαπρέπουν 

Γυμνάσιο Τραχωνίου � 18.3.11: εκδήλωση με κύρια ομιλήτρια τη Βουλευτή Αθηνά Κυριακίδου. 

� Παρουσίαση ερευνών-projects  μαθητών/μαθητριών για γυναίκες που έχουν  

διακριθεί  

� Έκθεση φωτογραφικού υλικού 

Β΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού Ομάδα μαθητών του σχολείου  με συντονιστή τον κ. Ανδρέα Σοφοκλέους, Φιλόλογο, 

θα οργανώσει εργασία – project  που θα αναφέρεται στην κ. Βασιλική Φωτίου, 

Φιλόλογο – Συγγραφέα – Ενεργό Πολίτη 

Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού 15 /3/11: Οι μαθητές/τριες του Κλάδου Καλλιτεχνικών Σπουδών της Σχολής 

δημιούργησαν έργα για να τιμήσουν τη Μόνικα Βασιλείου την πρώτη Κύπρια 

γυναίκα σκηνοθέτιδα 

Γυμνάσιο Ζακακίου � 15/3/2011:  Αφήγηση Κυπριακών Λαϊκών Παραμυθιών από την ηθοποιό 

Γιολάντα Χριστοδούλου  

� 16/5/2011:  Σεμινάριο με θέμα:  «Σεβασμός-Ευθύνη- Αλληλεγγύη», 

«Καλλιέργεια  κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης, αμοιβαίου σεβασμού και 

συνεργασίας Ελληνοκυπρίων  και Τουρκοκυπρίων με στόχο την απαλλαγή από 

την κατοχή και την επανένωση της  πατρίδας και του λαού μας», από τη δρα 

Αρετή Δημοσθένους. 

� Ετοιμασία μεγάλης πινακίδας με θέμα τη διαχρονική παρουσία της γυναίκας 

μέσα στο  ιστορικό καθημερινό γίγνεσθαι. 

Γυμνάσιο Επισκοπής � 14.3.11: εκδήλωση με  προσκεκλημένη την Πρόεδρο του ΕΚΑΤΕ, ζωγράφο κα 

Δάφνη Τριμικλινιώτη 

� Ομιλία από την κα Άνδρη Χριστοφίδου – Αντωνιάδου, συγγραφέα και Β.Δ.Α΄στο 

σχολείο 

� Προβλήθηκαν διαφάνειες από το έργο των δυο δημιουργών και έγινε συζήτηση 

με τους μαθητές. 

� Ετοιμάστηκαν δυο πινακίδες με θέματα α) Οι ρόλοι της γυναίκας και β) Η 

γυναίκα ως φορέας αλλαγής. 

� Μαθητές έκαναν εργασίες – projects σχετικά με το θέμα  

Λεμεσός Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και 

Παύλου 

� Η μαθήτρια του Β3 Βασιλείου Νικόλ σε συνεννόηση με τη Φιλόλογο κα Άντρη 

Μελκή συνάντησε και πήρε συνέντευξη από τη συγγραφέα κα Ρήνα Κατσελλή.  

�  Σε συνέδριο της Μαθηματικής Εταιρίας που διεξήχθη στην Πάφο μαθήτριες με 

την καθοδήγηση της καθηγήτριας κας Καλλιόπης Μαλάη παρουσίασαν 

εισήγηση με θέμα «Η γυναίκα διαχρονικά στην επιστήμη»  

� Σε εκδήλωση στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας παρουσιάστηκε το έργο της 

μαθήτριας μας Μαρίας Σάββα που ασχολείται συστηματικά με τη ζωγραφική.  
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�  Στις 23 Μαρτίου 2011 στα πλαίσια εκδηλώσεων για το πιο πάνω θέμα 

προσκλήθηκε στο σχολείο μας η γενική ελέγκτρια της κυπριακής Δημοκρατίας 

και αφού μίλησε στους μαθητές μας συζήτησε μαζί τους. 

Λευκωσία Γυμνάσιο Σολέας � Διαβάστηκε σχετικό μήνυμα που ετοίμασε Καθηγήτρια του Σχολείου  

� Ετοιμάστηκε πινακίδα με εργασίες – έρευνες μαθητών γύρω από γυναικείες 

προσωπικότητες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λάρνακα 

Λύκειο Ιδαλίου � Συμμετοχή ομάδας μαθητριών Γ΄ Λυκείου σε εκδήλωση με θέμα: «Τι μπορεί να 

προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις γυναίκες». Διοργάνωση:  Ίδρυμα Φημονόη 

στη Λευκωσία. Έγινε ενημέρωση  και συζήτηση από υπεύθυνη του Ιδρύματος 

και επίσκεψη στην έκθεση φωτογραφίας 

� Οργάνωση συζήτησης (Debate) με θέμα: 

� «Ευρωπαϊκή Ένωση και Κύπρια Γυναίκα» Έλαβαν μέρος  η ομάδα των 

μαθητριών και η καθηγήτρια που ενημερώθηκαν από την προηγούμενη 

δραστηριότητα. 

� Παρακολούθησαν   2 τμήματα, η Διευθύντρια, η Π.Σ. και ομάδα καθηγητών 

� Έγινε Διανομή και αξιοποίηση υλικού που βρίσκεται στην αφορώσα ιστοσελίδα  

(Γραφικές τέχνες, Αγγλικά) – Μικρές μελέτες τύπου project 

� Εργασία τύπου – project στο μάθημα της Φυσικής με θέμα: 

� «Το έργο και η προσφορά της Μadam Curie» 

� Συμμετοχή σε διαγωνισμό αφίσας με θέμα «Γνώρισε το Ευρωκοινοβούλιο» 

Διανέλλειο Γυμνάσιο  Προσκλήθηκε στο σχολείο η ηθοποιός του Θεάτρου Σκάλα, κα Μόνικα Μελέκκη, η 

οποία μοιράστηκε με τους μαθητές τις εμπειρίες της ως γυναίκα - μητέρα – 

ηθοποιός. Παρακολούθησαν οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης οι οποίοι υπέβαλαν στην 

κα Μελέκκη τις δικές τους ερωτήσεις, απορίες και προβληματισμούς, όπου και έγινε 

ένας γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος 

Λύκειο Αρχ. Μακαρίου  

Λάρνακας 

Προσκλήθηκε στο σχολείο η πρώτη πλαστική χειρούργος Δρ Γεωργία Κουλέρμου και 

έκανε διάλεξη με θέμα «Το αντικείμενο της πλαστικής χειρουργικής». 

Παρακολούθησαν οι μαθητές/τριες τμημάτων θετικής κατεύθυνσης οι οποίοι 

υπέβαλαν τις δικές τους ερωτήσεις και προβληματισμούς 


