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       12 Μαΐου 2017 
 

Τελετή Βράβευσης του Εικαστικού Διαγωνισμού με τίτλο  
«Σπάζουμε τα στερεότυπα στην εργασία ανδρών και γυναικών» 

 

 Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Μαΐου 2017 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η Τελετή Βράβευσης για τον Εικαστικό 
Διαγωνισμό με θέμα την Ισότητα των Φύλων, με τίτλο: «Σπάζουμε τα στερεότυπα 
στην εργασία ανδρών και γυναικών».   

 Tον Διαγωνισμό διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, τη 
Διεύθυνση Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και την Επιτροπή 
Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην 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, μέσω Διατμηματικής Επιτροπής για το θέμα.  Ο 
Διαγωνισμός διεξήχθη κατά τη φετινή σχολική χρονιά στη δημοτική εκπαίδευση 
με έργα ζωγραφικής (Δ΄ -Στ΄ τάξη δημοτικού) και για τη μέση και μέση τεχνική 
εκπαίδευση με σειρά κόμικ. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 135 μαθητές και 
μαθήτριες από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σε μη εργάσιμο χρόνο. 

 Η Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου, 
Πρόεδρος της Διατμηματικής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων στο ΥΠΠ, 
καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και, στη συνέχεια, απηύθυναν χαιρετισμούς 
ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δρ Κώστας Καδής, ο Γενικός Διευθυντής 
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Ασσιώτης 
και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση κ. Λουΐζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου.  Την εκδήλωση  
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τίμησαν με την παρουσία τους η Γενική Διευθύντρια του ΥΠΠ κ. Αίγλη 
Παντελάκη, διευθυντές τμημάτων ή/και εκπρόσωποι του ΟΕΒ, του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού, μέλη της Διατμηματικής Επιτροπής του ΥΠΠ για την ισότητα των 
φύλων, επιθεωρητές από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί και 
γονείς.  

 Τα βραβεία για τον Διαγωνισμό έτυχαν επιχορήγησης από την Επιτροπής 
Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.  
Την Κριτική Επιτροπή για τη Δημοτική Εκπαίδευση αποτέλεσαν οι ΕΔΕ Τέχνης κ. 
Τερέζα Λαμπριανού και κ. Γενεθλής Γενεθλίου, καθώς και η Γραμματέας της 
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και την Επαγγελματική 
Εκπαίδευση κ. Νάντια Ανδρεοπούλου. Για τα έργα της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Κριτική Επιτροπή ήταν ο ΕΜΕ Τέχνης κ. Γεώργιος Γαβριήλ, η 
ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων κ. Ελένη Κτίστη και η κ. Νάντια Ανδρεοπούλου. 

Τα έργα των παιδιών που διακρίθηκαν είναι προσβάσιμα από τον ιστοχώρο του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy < Τομέας επιμόρφωσης < Ισότητα των 

φύλων στην εκπαίδευση < Ανακοινώσεις-εγκύκλιοι). 

 

 


