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Αρχείο Ιστορίας Γυναικών -
CLIO for Gender

Επισκεφθείτε το αρχείο!

Το έργο του ΚΙΙΦ με μια ματιά

Παρεμβάσεις - Έρευνα - Εκπαίδευση - Αρχειακό
υλικό

To ΚΙΙΦ συμμετείχε στη δημιουργία ενός ανοιχτού διαδικτυακού αρχείου
για την ιστορία των Κυπρίων γυναικών κατά τη διάρκεια της Βρετανικής
περιόδου (1878-1960). Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Ερευνών
Προμηθέας, σε συνεργασία με το ΚΙΙΦ και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τη
χρηματοδότηση του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Κάτω από το
συγκεκριμένο πρόγραμμα, δημιουργήσαμε επιπλέον  ένα πρωτότυπο
ολιγόλεπτο βίντεο για την ιστορία της γυναικείας ψήφου στην Κύπρο!

http://www.clioforgender.com/
http://www.clioforgender.com/
http://www.inep.org.cy/
https://kiif.com.cy/
https://www.ucy.ac.cy/
https://www.research.org.cy/
https://www.facebook.com/100063756322023/videos/496833084835354/


Εκπαιδευτική πλατφόρμα
G.EDU - Εκπαίδευση έφηβων
αγοριών σε ζητήματα φύλου
και ισότητας

Επισκεφθείτε την
πλατφόρμα G.EDU!

Έρευνα - Οι Συνέπειες της
Πανδημίας στις Νεαρές
Γυναίκες Μετανάστριες που
ζουν στην Κύπρο

Διαβάστε την έρευνα
εδώ!

To ΚΙΙΦ, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI), τον
οργανισμό Conexus της Ισπανίας και τον οργανισμό Global Alliance for LGBT
Education (GALE) της Ολλανδίας, δημιούργησαν διαδικτυακή πλατφόρμα με
εκπαιδευτικό υλικό και σχέδια μαθήματος γύρω από θέματα φύλου και
ισότητας. Το υλικό δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτές/
τριες και διαμορφώθηκε για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εφήβων, και
ιδιαίτερα των αγοριών, ηλικίας 15-17 ετών ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
σε μικτές ομάδες εφήβων. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει Οδηγό στον/στην
εκπαιδευτή/τρια καθώς και διαδικτυακό διαδραστικό Τετράδιο εργασίας στο
οποίο οι εκπαιδευόμενοι/ες, αφού δημιουργήσουν λογαριασμό, μποορύν να
βρίσκουν το εκπαιδευτικό υλικό κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και να
κάνουν τις ασκήσεις που περιλαμβάνονται. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+.

To ΚΙΙΦ, με τη χρηματοδότηση του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου στο πλαίσιο
του προγράμματος “ReCOVer 20”, υλοποίησε το ερευνητικό έργο “Οι συνέπειες
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Δημόσιος Διάλογος - Νέες και
νέοι για την ισότητα των
φύλων στην οικογένεια: Η
σημασία του κράτους και των
κοινωνικών θεσμών

Διαβάστε εδώ τις
εισηγήσεις πολιτικής
όπως διαμορφώθηκαν
από την ομάδα νέων!

Ιστορίες γυναικών για την
ειρήνη - Συναντήσεις σε
Κύπρο και Ιρλανδία

Πατήστε εδώ για να
δηλώσετε συμμετοχή
στις συναντήσεις ή για
να μάθετε περισσότερα
για το πρόγραμμα.

της πανδημίας στις νεαρές γυναίκες μετανάστριες: εμπειρίες, σκέψεις και
προτάσεις”. Στόχος του προγράμματος ήταν η ανάδειξη των βιωμάτων και των
αναγκών των νεαρών μεταναστριών που ζουν στην Κύπρο σε σχέση με την
πανδημία και τις συνέπειες της.

To ΚΙΙΦ, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού
Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ), υλοποίησε το πρόγραμμα διαρθρωμένου διαλόγου
"Νέες και νέοι για την ισότητα των φύλων στην οικογένεια: Η σημασία του
κράτους και των κοινωνικών θεσμών". Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το
ERASMUS + και αποσκοπούσε στην επιμόρφωση, το διάλογο και την ενδυνάμωση
των συμμετεχουσών/όντων με σκοπό τη συνδιαμόρφωση εισηγήσεων
πολιτικής γύρω από την ισότητα των φύλων στην οικογένεια. Στο τέλος του
προγράμματος, πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων με φορείς όπου δόθηκε
ενημερωτικό βιβλιαράκι με τα συνοπτικά αποτελέσματα της έρευνας και των
εργαστηρίων και φυσικά με  συγκεκριμένες εισηγήσεων πολιτικής, όπως
διαμορφώθηκαν από την ομάδα νέων.
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To ΚΙΙΦ, σε συνεργασία με τον οργανισμό Herstory της Ιρλανδίας και με τη
χρηματοδότηση του ERASMUS +, διοργανώνει σειρά βιωματικών εργαστηρίων
και συναντήσεων στην Κύπρο και στην Ιρλανδία. Στις συναντήσεις μπορούν να
συμμετέχουν γυναίκες όλων των ηλικιών από τις κοινότητες της Κύπρου. Η
θεματική των συναντήσεων θα περιστραφεί γύρω από τη συμμετοχή των
γυναικών στην οικοδόμηση της ειρήνης στην Κύπρο μέσα από το πρίσμα της
ισότητας των φύλων, της ιστορίας των γυναικών και της ανταλλαγής απόψεων
γυναικών διαφόρων γενεών και κοινοτήτων σε ζητήματα όπως: ο ρόλος των
γυναικών στις διαδικασίες των διαπραγματεύσεων, η ιστορία των
διακοινοτικών συγκρούσεων, η ειρήνη, η έμφυλη ανισότητα, η απελευθέρωση
των γυναικών κ.α.

Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλη του ΚΙΙΦ ή να
βοηθήσετε ως εθελόντριες/ές, επικοινωνήστε στην

ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@kiif.com.cy!

Center f or Gender Equality and History
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