
OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«Ισότητα στην Επιλογή Επαγγέλματος για Άνδρες και Γυναίκες» 

 

 

Στόχοι του διαγωνισμού 

 

Μέσα από τα έργα τους τα παιδιά:  

 

 Να αμφισβητούν τα έμφυλα στερεότυπα που επικρατούν στην επιλογή 

επαγγέλματος (οριζόντιος διαχωρισμός επαγγελμάτων)  και να προωθούν την 

ιδέα ότι τα κορίτσια μπορούν να επιλέγουν επαγγέλματα των Θετικών Επιστημών  

ή των Νέων Τεχνολογιών που θεωρούνται ανδροκρατούμενα και τα αγόρια 

μπορούν να επιλέγουν  επαγγέλματα που θεωρούνται γυναικοκρατούμενα, όπως 

του/της νηπιαγωγού ή του/της δασκάλου/δασκάλας κ.ά. 

 Να εκφράζουν την ποιότητα ζωής σε μια δημοκρατική κοινωνία όπου 

επικρατεί η έμφυλη ισότητα στις ευκαιρίες για πρόσληψη, απασχόληση, 

προαγωγή και αμοιβή. 

 

 

Οι μαθητές/μαθήτριες 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. 

 

 

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/  

 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&Item

id=383&lang=el 

 στη Μικρή Πυξίδα – Compasito (σελ. 94-96, 136-140, 253-258) 

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E139A2CD27BCB462C2257AF3002A

CD10/$file/Compasito,%20%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%C

C%81%20%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%B9%CC%81%CE%B4%CE%B1.

pdf  

 και σε ιστοσελίδες που παραπέμπουν ειδικότερα για κορίτσια και Επιστήμες-

Τεχνολογία και Μαθηματικά [Science, Technology and Mathematics (STEM)].  
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Συμμετοχή 

 

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

Α΄ τάξη Δημοτικού μέχρι και τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. 

Κάθε παιδί δικαιούται να συμμετάσχει μόνο με ένα έργο.  

 

Από κάθε σχολείο θα επιλεγεί και θα αποσταλεί συγκεκριμένος αριθμός έργων. Τα έργα 

χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 

 

1η κατηγορία    Α΄ - Γ΄ τάξη Δημοτικού 

2η κατηγορία    Δ΄ - Στ΄ τάξη Δημοτικού 

3η κατηγορία    Α΄ - Γ΄ τάξη Γυμνασίου 

 

 

 

 

Τελευταία Ημερομηνία Παράδοσης έργων 

 

Τα έργα και ο συγκεντρωτικός κατάλογος συμμετοχών (σε έντυπη μορφή) πρέπει 

να παραδοθούν μέχρι και την Παρασκευή 26/2/2016. 

 

Για τη Δημοτική Εκπαίδευση (1η και 2η κατηγορία) να παραδοθούν στα κατά τόπους 

Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, για τις επαρχίες Λάρνακας-Αμμοχώστου και Λεμεσού. 

Όσον αφορά στην επαρχία Λευκωσίας, να παραδοθούν στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου 

Αντωνίου και στην επαρχία Πάφου στο ΙΒ΄ Δημοτικό Σχολείο - Πεύκιος Γεωργιάδης. 

 

Τα έργα που αφορούν την 3η κατηγορία (Α΄ - Γ΄ Γυμνασίου), να παραδοθούν στο 

Γραφείο του ΕΜΕ Τέχνης κ. Γιώργου Γαβριήλ (αρ.301, κτήριο Α΄) στο Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού.   

 

Από όλα τα σχολεία θα πρέπει να σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή ο 

συγκεντρωτικός κατάλογος στο: isotitafylou@cyearn.pi.ac.cy . Στον κατάλογο να 

περιλαμβάνονται τα στοιχεία των μαθητών/τριών, τα έργα των οποίων 

επιλέγηκαν από το σχολείο για τον διαγωνισμό. Επιπλέον να αναγράφεται ο 

συνολικός αριθμός των παιδιών που υπέβαλαν συμμετοχή, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τα έργα τους δεν επιλέγηκαν.   

 

 

 

 

 

 

mailto:isotitafylou@cyearn.pi.ac.cy


 

Μέγεθος και υλικά 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Κατηγορίες 1 και 2 

 

Κάθε μαθητής/μαθήτρια δημοτικού σχολείου μπορεί να προτείνει ένα μόνο 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. 

 

Η διεύθυνση της κάθε σχολικής μονάδας θα επιλέξει και θα αποστείλει μέχρι 5 έργα για 

κάθε κατηγορία. Τα έργα για κάθε κατηγορία θα πρέπει να τοποθετηθούν σε 

ξεχωριστό φάκελο.  

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Κατηγορία 3 

 

Κάθε μαθητής/μαθήτρια του Γυμνασιακού κύκλου μπορεί να προτείνει ένα μόνο έργο 

ζωγραφικής σε χαρτί ή χαρτόνι ή καμβά, μεγέθους Α2 (42 εκ. Χ 60 εκ.) και να 

χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε υλικά ζωγραφικής, π.χ. τέμπερες, ακρυλικές μπογιές, 

λαδοπαστέλ, υδατοδιαλυτά παστέλ, κ.ά. 

 

Τα Γυμνάσια μπορούν να αποστείλουν μέχρι και πέντε έργα Α2. 

 

Στα έργα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Ο τίτλος του διαγωνισμού  

2. Κατηγορία στην οποία διαγωνίζεται 

3. Πλήρες ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας 

4. Τάξη-Τμήμα 

5. Σχολείο  

6. Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού  

 

 

Βραβεία και Έπαινοι  

 

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. Σε κάθε κατηγορία θα απονεμηθούν ένα βραβείο και αριθμός επαίνων. 

 

Επειδή θα επιδοθούν Πιστοποιητικά Συμμετοχής σε όλα τα παιδιά που θα υποβάλουν 

έργο στο σχολείο τους, παρακαλούμε όπως διατηρήσετε κατάλογο με τα ονόματά τους 

και τον συνολικό αριθμό παιδιών που υπέβαλαν έργα.  



 

Τελετή Απονομής βραβείων  

 

Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή βράβευσης, η οποία θα διεξαχθεί τον 

Μάρτιο του 2016.  

 

Τα έργα δεν θα επιστραφούν στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες.  Οι φορείς 

διοργάνωσης διατηρούν το δικαίωμα αξιοποίησης των έργων σε έντυπη ή ψηφιακή 

μορφή, με αναφορά πάντοτε στο όνομα του/της δημιουργού και του σχολείου του/της. 


