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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΓΙΦ, ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑ, ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

«ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ» ΚΑΙ «ΤΑ ΦΥΛ(Λ)Α ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Μαρούσι, 16.1.2017 

 

 

Κυρίες και κύριοι,  

Σας καλωσορίζω κι εγώ στη σημερινή επιμορφωτική ημερίδα με αφορμή τους 

Διαγωνισμούς Ψηφιακής Δημιουργίας για την εκπαιδευτική περίοδο 2016 -2017, τους 

οποίους έχουμε προκηρύξει σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων. 

Πριν αναφερθώ στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου 

Εσωτερικών, θα ήθελα να απευθύνω θερμές ευχαριστίες: 

- στο Υπουργείο Παιδείας,Έρευνας & Θρησκευμάτων, 

- στους συνεργάτες και τις συνεργάτιδες από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση,  

- στην κα Δήμητρα Κογκίδου - καθηγήτρια και πρόεδρο της Επιτροπής Φύλου & Ισότητας 

του ΑΠΘ - η προσωπική, αφιλοκερδής εργασία της οποίας υπήρξε και η πηγή της 

έμπνευσης για τον διαγωνισμό με τίτλο " Όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά" 

- σε όλες / όλους εσάς που εργάζεστε για τις ανάγκες των διαγωνισμών (τις εισηγήτριες 

στην ημερίδα μας, τα στελέχη της ΓΓΙΦ), καθώς  

- και σε όλες / όλους τους /τις εκπαιδευτικούς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας 

και βρίσκεστε σήμερα κοντά μας. 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων αποτελεί τον αρμόδιο κυβερνητικό 
φορέα για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των 
πολιτικών για την έμφυλη ισότητα σε όλους τους τομείς του δημόσιου και του ιδιωτικού 
βίου. 

Η επίτευξη της θεσμικής και ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε κάθε τομέα, 
αποτελεί διαχρονικό σκοπό του αρμόδιου κυβερνητικού φορέα από το 1982, όταν για 
πρώτη φορά ιδρύθηκε ως Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την προώθηση και την 
πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής εξίσωσης των δύο φύλων και υπαγόταν 
απευθείας στον Πρωθυπουργό μέχρι και τις ημέρες μας που λειτουργεί στο πλαίσιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών.  
 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων με αφετηρία  
 

 τη διαπίστωση ότι οι έμφυλες διακρίσεις αντανακλώνται - και αναπαράγονται - στο 
πεδίο της Εκπαίδευσης, αλλά και  
 

 την πίστη ότι ο χώρος της Εκπαίδευσης αποτελεί προνομιακό πεδίο για την 
εξάλειψη κάθε λογής διακρίσεων και επιστημονικά ατεκμηρίωτων στερεοτυπικών 
αντιλήψεων,  
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τοποθετεί διαχρονικά τα θέματα της Παιδείας στην κορυφή των πολιτικών της 
προτεραιοτήτων, κρίνοντας ότι αποτελούν θεμελιώδες κομμάτι του εθνικού σχεδιασμού 
για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων.  
 

Η μέχρι σήμερα συνεργασία μας με το αρμόδιο Υπουργείο για θέματα Παιδείας έχει 

υπάρξει σταθερή, πολύπλευρη (με ένα ευρύ φάσμα προτάσεων, αλλά και δράσεις που ήδη 

υλοποιούνται) και έχει αποδειχθεί εξαιρετικά γόνιμη. 

Οι παρεμβάσεις μας αντικατοπτρίζουν απερίφραστα την προσπάθειά μας για την 

επίτευξη μίας ποιοτικής Εκπαίδευσης σε όλο το εύρος των βαθμίδων, η οποία αποσκοπεί 

στο να διασφαλίζει ίσα δικαιώματα και ακριβοδίκαιη παροχή ευκαιριών. Στόχος μας είναι η  

διαμόρφωση μιας  προοπτικής που θα εμφορείται από θετικά και ελπιδοφόρα μηνύματα 

για την ενήλικη ζωή των σημερινών μαθητών/ μαθητριών, φοιτητών /φοιτητριών, αλλά και 

των μετέπειτα γενεών.  

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις μας για την προώθηση της έμφυλης ισότητας με 

όχημα την καλλιτεχνική έκφραση στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ξεκίνησαν 

κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου 2015 -2016 με την προκήρυξη Πανελλήνιων 

Διαγωνισμών Δημιουργίας Αφίσας (μαθητικού, αλλά και φοιτητικού).   

Η ανταπόκριση στους διαγωνισμούς με θέμα την προώθηση της ισότητας ενάντια 

στα στερεότυπα και η όλη εμπειρία της επαφής με την ευαισθητοποίηση και τη φρέσκια 

δημιουργική ματιά των νέων δημιουργών, υπήρξαν το λιγότερο συγκινητική. Οι 

διαγωνισμοί ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.  

Σε σχέση με τους τρέχοντες Διαγωνισμούς Ψηφιακής Δημιουργίας, απευθύνονται 

σε μαθητές/ μαθήτριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

Ειδικότερα, ο Διαγωνισμός με τίτλο "Όλα τα Παιχνίδια για Όλα τα Παιδιά" 

απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και θέτει στο επίκεντρο τη σημασία και την 

(κρυφή ή φανερή)  δύναμη του παιχνιδιού ως προς την αναπαραγωγή και την εμπέδωση 

των έμφυλων ρόλων και ανισοτήτων.  

Νομίζω πως δε χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε περαιτέρω για  τον 

παιδαγωγικό ρόλο του παιχνιδιού και για την επίδρασή του στον τρόπο πρόσληψης και 

ερμηνείας του κόσμου. Είναι, όμως, σημαντικό να γίνει αντιληπτό μέσω του Διαγωνισμού 

ότι η έμφυλη διάκριση των παιχνιδιών - σε επίπεδο σχεδιασμού, εμπορίας, επιλογής - 

ενισχύει και παγιώνει τις έμφυλες διχοτομήσεις, χτίζοντας και καθιερώνοντας 

ιεραρχημένους κοινωνικούς ρόλους. 

Ο Διαγωνισμός "Τα Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος" απευθύνεται στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση και θέτει στο επίκεντρο το φύλο σε συνάρτηση με το περιβάλλον. Μέσω 

αυτού, στοχεύουμε στην ενίσχυση της ανάπτυξης ισότιμων σχέσεων φύλου, με γνώμονα το 

σεβασμό απέναντι στον περιβάλλοντα χώρο. 

Ο Διαγωνισμός προάγει τον προβληματισμό για την εκμετάλλευση του 

περιβάλλοντος από τον άνθρωπο, αναδεικνύει την ανταγωνιστική σχέση ανθρώπου - 

περιβάλλοντος και τη συνδέει με τον ανταγωνισμό που διακρίνει τις άνισες έμφυλες 
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σχέσεις και τη διαμόρφωση κυρίαρχων ρόλων και διακριτών αρμοδιοτήτων σε συνάρτηση 

με τις αντίστοιχες συμπεριφορές των φύλων απέναντι στο περιβάλλον. 

Πρόκειται για ένα σχετικά νέο αντικείμενο για τον θεωρητικό χώρο του φύλου σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μάλιστα, σε εθνικό επίπεδο, η διοργάνωση του 

συγκεκριμένου Διαγωνισμού αποτελεί καινοτόμα δράση, δεδομένου ότι δεν έχει υπάρξει 

ανάλογη πρωτοβουλία κατά το παρελθόν. 

Κλείνοντας, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της σημερινής ημερίδας, αλλά και 

στη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Επίσης, εύχομαι η έμπνευση και η 

δημιουργικότητα των  παιδιών, με την υποστήριξη και τη συνεργασία όλων μας, να στείλει 

για ακόμη μια φορά ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της έμφυλης ισότητας, της αρμονικής 

συνύπαρξης και ανάπτυξης, απορρίπτοντας κάθε είδους αβάσιμες προκαταλήψεις και 

κοινωνικά αθέμιτες διακρίσεις. 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 


