
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας της Γενικής 

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

Ραδιοτηλεόρασης» 

 

 «Τα Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος» 

 

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 

δημιουργίας video και blog – ιστολογίου, «Τα Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος» για 

τους/τις μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της χώρας. 

Τα έργα των παιδιών αξιολογήθηκαν από πενταμελή διεπιστημονική κριτική 

επιτροπή, της οποίας η σύνθεση είναι η ακόλουθη: 

 Νικόλαος Θεοδοσίου, Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Camera Zizanio 

 Κωνσταντίνα Μητά, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Εθνικό Σημείο 

Επαφής για θέματα φύλου στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό 

 Άλκηστις Πουλοπούλου, Στέλεχος Τμήματος Εκπαιδευτικής 

Ραδιοτηλεόρασης 



 Βασιλική Σαΐνη, Στέλεχος Τμήματος Υλοποίησης και Παρακολούθησης 

Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των 

Φύλων 

 Ευγενία Φλογαΐτη, Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης 

για την Αειφορική Ανάπτυξη, ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ 

Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης συγχαίρουν τα σχολεία που συμμετείχαν στην 

κατηγορία για την αξιόλογη προσπάθειά τους και καταλήγουν στη βράβευση των 

εξής ταινιών: 

Ταινία μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ ή τηλεοπτικό κοινωνικό σποτ: 

1ο βραβείο: «Φύλο και νερό», Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου 

2ο βραβείο: «Φύλο και μεταφορές», 7ο ΓΕΛ Νέας Σμύρνης 

3ο βραβείο: «Φύλο και χημικές ουσίες», 1ο ΕΠΑ.Λ. Άργους 

 

Επίσης απονέμεται εύφημος μνεία στην ταινία: 

1. «Τα τέσσερα Φ», Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ρόδου, για την ιδιαίτερη 

προσέγγιση και ανάπτυξη του θέματος 

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.  


