
 

31 Μαΐου 2018 

Τελετή Βράβευσης του Διαγωνισμού  
για την προώθηση της έμφυλης ισότητας με τίτλο 

 «Όλα τα παιγνίδια είναι δικά μας,  
ανήκουν σε όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια» 

 

 Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η 
Τελετή Βράβευσης των παιδιών, τα οποία διακρίθηκαν στον Διαγωνισμό για την Ισότητα 
των Φύλων. Ο διαγωνισμός είχε θέμα: «Όλα τα παιγνίδια είναι δικά μας, ανήκουν σε όλα 
τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια».   

 Τον Διαγωνισμό διοργάνωσε η Διατμηματική Επιτροπή για τα θέματα ισότητας φύλων 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), σε συνεργασία με την Επιτροπή 
Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση.  Ο 
Διαγωνισμός διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού, το οποίο προωθεί την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση με ποικίλες 
δράσεις.  

 Στη δημοτική εκπαίδευση, τα παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης κλήθηκαν να συμμετάσχουν 
ομαδικά, δημιουργώντας ένα επιτραπέζιο παιγνίδι στο πλαίσιο του μαθήματος 
«Σχεδιασμός και Τεχνολογία», ενώ οι μαθητές και μαθήτριες της Μέσης Εκπαίδευσης 
κλήθηκαν να συμμετάσχουν ομαδικά με τη δημιουργία ενός σύντομου βίντεο. 

 Η Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Πρόεδρος της Διατμηματικής 
Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων του ΥΠΠ, δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, καλωσόρισε 
τους παρευρισκομένους. Στη συνέχεια, απηύθυναν χαιρετισμούς η Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση, κ. Λουϊζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου, και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, 
δρ Κώστας Χαμπιαούρης.   

 Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Επίτροπος Διοίκησης και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκπρόσωπος της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, η 
Πρόεδρος του ΕΚΙΦ, μέλη της Διατμηματικής Επιτροπής του ΥΠΠ για την Ισότητα των 
φύλων, λειτουργοί του ΥΠΠ και του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, εκπαιδευτικοί, γονείς, καθώς και μαθητές και μαθήτριες.  

Τα βραβεία για τον Διαγωνισμό χορηγήθηκαν από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων 
στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση. Τα έργα των παιδιών που 



διακρίθηκαν είναι προσβάσιμα από τον ιστοχώρο του Π.Ι. (www.pi.ac.cy < Τομέας 
Επιμόρφωσης < Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση < Ανακοινώσεις-Εγκύκλιοι). 

 

 

 


