
 
 

 
Ενημερωτικό Σεμινάριο για Γονείς  

«Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών μακριά από στερεότυπα φύλου:  
Βοηθώντας τα παιδιά μας να φτάσουν στο μέγιστο των ικανοτήτων τους» 

 

 
Το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου» σε συνεργασία με το Τμήμα 
Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διοργανώνουν την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015 
και ώρα 6:30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου (παλαιό Δημαρχείο Στροβόλου, 
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 34) δωρεάν δίωρο ενημερωτικό σεμινάριο για γονείς με τίτλο: 
  
«Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών μακριά από στερεότυπα φύλου:                             
Βοηθώντας τα παιδιά μας να φτάσουν στο μέγιστο των ικανοτήτων τους». 
 
Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Δράσεις για 
μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών» από το Τμήμα Εργασιακών 
Σχέσεων και αφορά θέματα ισότιμης διαπαιδαγώγησης αγοριών και κοριτσιών και θα 
πραγματοποιηθεί από τη Συντονίστρια Προγραμμάτων του Mediterranean Institute of 
Gender Studies, κα Μαρία Αγγελή.  
  
Το θέμα της αγωγής αγοριών και κοριτσιών με βάση το φύλο τους αποτελεί ένα σημαντικό 
ζήτημα που απασχολεί τόσο γονείς όσο και εκπαιδευτικούς. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου 
θα δοθούν απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα: 
 Πώς διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας με βάση το φύλο τους; 

 Δίνουμε τις ίδιες ‘ελευθερίες’  και ευκαιρίες τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια;  

 Πώς μπορούμε να χειριστούμε ένα παιδί που έχει κλίση σε δραστηριότητες θεωρητικά 

ακατάλληλες για το φύλο του;  

 Πού και πώς ξεκινούν οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα με βάση το φύλο; 

 Πώς μπορούν τα πιο πάνω να αλλάξουν; Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς γι’ αυτό; 

 Πώς γινόμαστε θετικά πρότυπα στα παιδιά μας; 

 Πώς βοηθούμε τα παιδιά μας να φτάσουν στο μέγιστο των ικανοτήτων τους και να 

επιτύχουν αυτό που επιθυμούν;  

 Γιατί η διαπαιδαγώγηση σε θέματα επιλογής επαγγέλματος ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία; 

 Τι σχέση έχουν τα στερεότυπα του φύλου με την επιλογή επαγγέλματος; 

 Υπάρχουν σπουδές και επαγγέλματα που ταιριάζουν μόνο σε κορίτσια ή μόνο σε αγόρια;  

 Είναι σωστό οι άντρες και οι γυναίκες να αμείβονται διαφορετικά για μια εργασία για την 

οποίαν έχουν ίδια προσόντα; 

 Μήπως θέματα που αφορούν την επιλογή σπουδών και επαγγέλματος αφορούν και γονείς 

παιδιών του Δημοτικού; 

   
Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς παιδιών μέχρι 17 ετών και φιλοδοξεί να δώσει 
τεκμηριωμένες απαντήσεις σε αυτά και άλλα συναφή ερωτήματα, μέσα από διάλογο και με 
βάση έγκυρα επιστημονικά δεδομένα. 
 
Θα προσφερθούν ροφήματα και εδέσματα. 
 

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε στο τηλ. 22470374. 
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