
ΘΕΜΑ: «Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) και της Εκπαιδευτικής 

Ραδιοτηλεόρασης» 

 

«Δημιουργούμε με όλα τα χρώματα - Παίζουμε με όλα τα παιχνίδια»  

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία 

με την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

διοργανώνουν τον Διαγωνισμό Μαθητικής Δημιουργίας με τίτλο «Δημιουργούμε με όλα τα 

χρώματα - Παίζουμε με όλα τα παιχνίδια» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες των Νηπιαγωγείων 

της χώρας. 

 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/ μαθητριών και η 

ενεργοποίησή τους στο ζήτημα της ισότητας των φύλων μέσω της δημιουργίας πρωτότυπων 

έργων με θέμα τη σημασία των παιχνιδιών ως προς την παραγωγή, αναπαραγωγή και 

εμπέδωση των έμφυλων ρόλων και  ανισοτήτων. Το παιχνίδι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο παιδαγωγικός του ρόλος είναι αναμφίβολα ζωτικός 

παράγοντας για την ανάπτυξη των παιδιών και τον τρόπο πρόσληψης, οργάνωσης  και 

ερμηνείας  του κόσμου. Στόχος του διαγωνισμού είναι να κατανοηθεί ότι η έμφυλη διάκριση 

των παιχνιδιών ενισχύει και παγιώνει τις έμφυλες διχοτομήσεις, τους ιεραρχημένους 

κοινωνικούς ρόλους και την ανάγκη πλήρωσης των ρόλων αυτών. Παράλληλα να αναδειχθεί 

η σημασία των έμφυλων στερεοτύπων ως προς τον σχεδιασμό και την εμπορία των παιχνιδιών 

και συνακόλουθα στην επιλογή και τον τρόπο χρήσης τους.  

Επιμέρους στόχοι της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι: 

 Η ενίσχυση της φαντασίας, αυτενέργειας και πρωτοβουλίας των μαθητών/μαθητριών μέσω 

της καλλιτεχνική τους έκφρασης 

 H ανάπτυξη της πηγαίας δημιουργικότητάς τους 

 Η εισαγωγική γνωριμία των μαθητών/μαθητριών με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο 

πλαίσιο της καλλιτεχνικής δημιουργίας 

 Η ενίσχυση της συνεργατικότητας και της ομαδικότητας 

 

Με αφορμή τον διάλογο που έχει ξεκινήσει σε διεθνές επίπεδο για την αναγκαιότητα άρσης του  

έμφυλου διαχωρισμού των παιχνιδιών οι μαθητές/τριες καλούνται σε συνεργασία με τους /τις 

εκπαιδευτικούς να εκθέσουν τις σκέψεις τους για την αναγκαιότητα άρσης των έμφυλων 

διακρίσεων στα παιχνίδια παίζοντας, τραγουδώντας, ζωγραφίζοντας.  

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές /μαθήτριες νηπιαγωγείων της Ελλάδας (δημόσιας και 

ιδιωτικής Εκπαίδευσης) και υλοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 

Καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, να 

δημιουργήσουν επιλέγοντας αποκλειστικά μία (1) από τις ακόλουθες κατηγορίες: 



 Ζωγραφιά ή κολλάζ  (έντυπο ή ψηφιακό) 

 Ταινία μικρού μήκους διάρκειας έως 5 λεπτών  

 Μουσικό βιντεοκλίπ διάρκειας έως 5 λεπτών  

 

Όροι και οδηγίες συμμετοχής 

 

 Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αποκλειστικά μαθητές/μαθήτριες 

Νηπιαγωγείων. 

 Το κάθε Νηπιαγωγείο μπορεί να συμμετάσχει αυστηρά μόνο με μία (1) δημιουργία και σε 

μία (1) μόνο κατηγορία ανά τάξη (τμήμα του Νηπιαγωγείου). 

 Η δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή των όρων του διαγωνισμού 

εκ μέρους των συμμετεχόντων / συμμετεχουσών. 

 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ομαδική και αφορά συμμετοχή τάξης. Σε περίπτωση 

που κάποιος/α μαθητής/τρια δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην ομαδική εργασία δεν 

ακυρώνεται η συμμετοχή της τάξης στον διαγωνισμό. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ότι ένας / μία ή 

περισσότεροι /ες  εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας θα αναλάβουν την παιδαγωγική 

υποστήριξη και καθοδήγηση της μαθητικής ομάδας. Προτείνεται να προηγηθεί της 

διεξαγωγής του διαγωνισμού ενημέρωση των μαθητών και των μαθητριών από τους/τις 

εκπαιδευτικούς για τις συνέπειες του έμφυλου καταμερισμού των παιχνιδιών, λαμβάνοντας 

υπ’όψιν το ενημερωτικό – εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αποστέλλεται σε συνημμένο 

αρχείο - και η ενημέρωση να συνοδεύεται, επίσης, από δραστηριότητες βάσει του 

συνημμένου εκπαιδευτικού υλικού.  

 Σε περίπτωση που γίνει χρήση μη πρωτότυπου υλικού για τις ανάγκες του έργου (κείμενα, 

φωτογραφίες, πληροφορίες από ιστότοπους κ.λπ.), θα πρέπει το έργο να συνοδεύεται από 

σαφή διευκρινιστική αναφορά στην πηγή προέλευσης του μη πρωτότυπου υλικού. 

 Τονίζεται ότι το δικαίωμα χρήσης μουσικής στις ταινίες υπόκειται σε πνευματικά 

δικαιώματα του/της δημιουργού.  

 Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των 

ενδιαφερόμενων μαθητών/μαθητριών, προκειμένου να συμμετάσχουν και  ως ηθοποιοί στα 

ψηφιακά τεχνήματα. Οι δηλώσεις έγγραφης συγκατάθεσης θα διατηρηθούν στο αρχείο των 

συμμετεχόντων σχολείων.  

 Η δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό συνιστά παραίτηση των διαγωνιζομένων από κάθε 

δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι συμμετέχοντες/ουσες παρέχουν στους Φορείς 

Διοργάνωσης, μέσω της δήλωσης συμμετοχής τους στον διαγωνισμό, την αποκλειστική 

άδεια ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής, μέσω Διαδικτύου - και πάσης φύσεως/ μορφής 

εκμετάλλευσής της – των συμμετοχών που θα διακριθούν για απεριόριστο χρόνο. 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι χρήσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά των συμμετοχών 



 

 Μέγιστες διαστάσεις ζωγραφιάς ή κολλάζ  140cm  Χ 100cm. 

 Στη μέγιστη χρονική διάρκεια δεν συμπεριλαμβάνονται τίτλοι αρχής και τέλους 

 Format σποτ: mp4, wav, flv, mov  

 

Διαδικασία συμμετοχής και αξιολόγησης 

 

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των διαγωνιζομένων υποβάλλονται αποκλειστικά με τη συμπλήρωση 

της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής, η οποία διατίθεται μέσω της πλατφόρμας  www.i-

create.gr από 1/10/2017 έως και 01/04/2018. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής συνιστά ρητή και 

ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους 

των συμμετεχόντων/ ουσών. 

2. Πληροφορίες αναφορικά με ειδικότερες προδιαγραφές για τη δημιουργία ταινίας (video) 

μπορείτε να βρείτε στη σελίδα www.i-create.gr 

3. Η αποστολή /παράδοση των έργων γίνεται μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα http://vod-

new.sch.gr/ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου από 1/10/2017 έως και 01/04/2018. 

 

Βράβευση   

Τα έπαθλα διάκρισης (ένα από κάθε κατηγορία), καθώς και οι τίτλοι διάκρισης (τρεις σε κάθε 

κατηγορία) απονέμονται στους/ις διαγωνιζόμενους/ες κατόπιν αξιολόγησης των συμμετοχών από 

πενταμελή διεπιστημονική κριτική επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από μέλη, τα οποία θα 

οριστούν από τους φορείς διοργάνωσης.  

Τα έργα που θα διακριθούν, θα έχουν τη δυνατότητα μελλοντικής προβολής στο πλαίσιο 

ενημερωτικών - πολιτιστικών εκπομπών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους Φορείς 

Διοργάνωσης. 

Οι μαθητές /μαθήτριες που θα τύχουν διάκρισης καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση (ένα έργο σε 

κάθε κατηγορία), θα λάβουν ως έπαθλο σετ δημιουργικής απασχόλησης ή βιβλίο ή παιχνίδι, το 

οποίο θα προσδιοριστεί από τους Φορείς Διοργάνωσης. 

Η απονομή των τιμητικών διακρίσεων θα γίνει σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος 

του σχολικού έτους 2017-2018. 

Οι συμμετοχές που θα ξεχωρίσουν θα προβληθούν και από την επίσημη ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. 

www.isotita.gr  
 
Ψηφιακές βεβαιώσεις συμμετοχής θα λάβουν όλες οι σχολικές μονάδες, οι υπεύθυνοι/ες 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/ μαθήτριες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό.  

 

 

 

Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

Κατερίνα Μπαρτζώκα   στέλεχος Δ/νσης Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών 

Ισότητας των Φύλων, Γεν.Γραμματεία Ισότητας Φύλων. 

http://www.i-create.gr/
http://www.i-create.gr/
http://www.i-create.gr/
http://vod-new.sch.gr/
http://vod-new.sch.gr/
http://www.isotita.gr/


Βασιλική Σαΐνη   στέλεχος Δ/νσης Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών 

Ισότητας των Φύλων, Γεν.Γραμματεία Ισότητας Φύλων 

Ευαγγελία Σπαθάρα   στέλεχος Δ/νσης Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών 

Ισότητας των Φύλων, Γεν.Γραμματεία Ισότητας Φύλων 

Μαρία Τώρου   στέλεχος Δ/νσης Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών 

Ισότητας των Φύλων, Γεν.Γραμματεία Ισότητας Φύλων 

Σπυρίδων Παρδάλης Προϊστάμενος Δ/νσης Βιβλιοθηκών, Αρχείων και 

Εκπ.Ραδιοτηλεόρασης ΥΠΠΕΘ 

Σοφία Παπαδημητρίου   Αν. Προϊστ.Τμ.Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΠΕΘ 

Λαμπρινή Μίχου   στέλεχος Τμ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΠΕΘ 

Άλκηστις Πουλοπούλου  στέλεχος Τμ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΠΕΘ 

 

 

Επικοινωνία  

Κατερίνα Μπαρτζώκα   2131511118    

Βασιλική Σαΐνη     2131511156 

Λαμπρινή Μίχου     2103442764 

 

 

 

 

 

 

 


