
 

  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας της Γενικής 

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

Ραδιοτηλεόρασης» 

«ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ» 

 

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εσωτερικών  και η 

Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

συνδιοργάνωσαν τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Δημιουργίας «ΟΛΑ ΤΑ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. 

Τα έργα των παιδιών αξιολογήθηκαν από πενταμελή διεπιστημονική κριτική επιτροπή, της 

οποίας η σύνθεση είναι η ακόλουθη: 

• Γιαννόπουλος Νικόλαος, Συνεργάτης του εκπαιδευτικού προγράμματος Πάμε 

Σινεμά, Σκηνοθέτης 

• Κογκίδου Δήμητρα, Καθηγήτρια στο ΠΤΔΕ του ΑΠΘ και Πρόεδρος της Επιτροπής 

Φύλου και Ισότητας ΑΠΘ  

• Μαγουλά Ζωή, Προϊσταμένη Τμήματος Υλοποίησης και Παρακολούθησης 

Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 



• Παπαδημητρίου Σοφία, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης 

• Φατούρος Αριστείδης, Σύμβουλος Προγράμματος του Τηλεοπτικού Σταθμού της 

Βουλής 

Η επιτροπή κατέληξε στη βράβευση των εξής ταινιών: 

Ταινία μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ ή τηλεοπτικό κοινωνικό σποτ: 

1ο βραβείο: «Μήπως βλέπεις τα πράγματα λίγο λάθος;», 1o Δημοτικό Σχολείο Ερέτριας 

2ο βραβείο: Εξ ημισείας στα «Σποτ 1 – Φύλλα» και «Σποτ 2 – Παιχνιδοπωλείο», 6ο 

Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης 

3ο βραβείο: «Μαζί στο παιχνίδι 2», 132ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 

Επίσης απονέμεται εύφημος μνεία στις ταινίες: 

1. «Τα παιχνίδια δεν είναι ούτε ροζ, ούτε γαλάζια», 1o Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς Αττικής, 

για το πρωτότυπο τραγούδι 

2. ««Όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά», 4ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής, για την 

πρωτοτυπία της ιδέας 

 3. «Μωρά στα ροζ, μωρά στα μπλε», Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Πειραιά 

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών, για την πρωτοτυπία της ιδέας 

Όσον αφορά την κατηγορία Blog – ιστολόγιο, Wiki ,νοητικοί χάρτες, σύννεφα λέξεων, 

χρονοδιάδρομοι, ιστοσελίδες, η Επιτροπή αποφάσισε να μην προχωρήσει στη διαδικασία 

της αξιολόγησης των έργων διότι ο αριθμός των έργων τα οποία απεστάλησαν δεν 

συμπλήρωνε τον ελάχιστο αριθμό συμμετοχών, ήτοι (10) δέκα, όπως προβλέπεται από τους 

όρους της προκήρυξης.   

 Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους και όλες που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό για το 

εξαιρετικό τους έργο. 

 Ψηφιακές βεβαιώσεις συμμετοχής θα λάβουν όλες οι σχολικές μονάδες, οι υπεύθυνοι/ες 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό.  


