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Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη
στην Τελετή Βράβευσης Διαγωνισμού για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην
Απασχόληση, με τίτλο: «Όλα τα παιγνίδια είναι δικά μας, ανήκουν σε όλα τα παιδιά,
αγόρια και κορίτσια».

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018, 11:00 π.μ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτου

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρευρίσκομαι στη σημερινή τελετή βράβευσης των μαθητών και
μαθητριών που διακρίθηκαν στον Διαγωνισμό για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην
Απασχόληση, με τίτλο: «Όλα τα παιγνίδια είναι δικά μας, ανήκουν σε όλα τα παιδιά, αγόρια και
κορίτσια».
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με βαθιά συναίσθηση της αποστολής του για την
προαγωγή της ποιοτικής εκπαίδευσης και την ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων ζωής,
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη εφαρμογή και προώθηση της
έμφυλης ισότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχουμε για δεύτερη φορά, στο τριετές Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για
την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.
Ειδικότερα, συνεχίζουμε την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την έμφυλη ισότητα για τα έτη
2018 – 2021. Για τον σκοπό αυτό λειτουργεί ειδική Διατμηματική Επιτροπή, στην οποία
συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των διευθύνσεων και υπηρεσιών του Υ.Π.Π. και η οποία
συντονίζει όλα τα θέματα ισότητας φύλου που αφορούν τις ποικίλες δράσεις μας.
Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι υλοποιούνται ήδη σημαντικές δράσεις, όπως οι
συνεργασίες με διάφορους φορείς και οργανισμούς, η ένταξη θεμάτων ισότητας των φύλων σε
προγράμματα και θεσμούς που αφορούν σε όλες τις Διευθύνσεις του Υπουργείου, στις σχολικές
μονάδες όλων των βαθμίδων, καθώς και στην επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών
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λειτουργών. Παράλληλα, προσφέρονται ανάλογα προγράμματα επιμόρφωσης στους γονείς, σε
μια προσπάθεια συμπόρευσης και εποικοδομητικής συνεργασίας.
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αναγνωρίζοντας τη σημασία του παιχνιδιού και της
δημιουργικότητας στη διαδικασία της μάθησης, προχώρησε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην προκήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού.
Μέσω της υλοποίησής του, στοχεύσαμε στην έμπρακτη ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και
μαθητών/μαθητριών για τα ζητήματα της έμφυλης ισότητας, καθώς και στη διαμόρφωση
στάσεων και συμπεριφορών που θα διέπονται και θα εμπνέονται από την κουλτούρα της
ισότητας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, στη Δημοτική Εκπαίδευση, τα
παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης, συμμετείχαν ομαδικά, δημιουργώντας ένα επιτραπέζιο παιγνίδι, ενώ
στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική Εκπαίδευση τα παιδιά συμμετείχαν με τη δημιουργία ενός
βίντεο. Ο δημιουργικός αυτός Διαγωνισμός έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες και στις
συμμετέχουσες να προβληματιστούν, να εκφραστούν και να στείλουν τα δικά τους κοινωνικά
μηνύματα σχετικά με την άρση των έμφυλων στερεοτύπων στην επαγγελματική σταδιοδρομία.
Για την επιτυχή διοργάνωση του διαγωνισμού, θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω
θερμά:


την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και την Επαγγελματική
Εκπαίδευση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία
έκανε την εισήγηση για τον διαγωνισμό και ανέλαβε τη χορήγηση των βραβείων,



τις Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που συντόνισαν τον διαγωνισμό σε επίπεδο σχολικών
μονάδων και συμμετείχαν στην επιτροπή αξιολόγησης των συμμετοχών,



τα μέλη της Διατμηματικής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού, και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, που σε συνεργασία με την
Επιτροπή, διοργάνωσε και υλοποίησε τον διαγωνισμό,



τους/τις

εκπαιδευτικούς

Δημοτικής,

Μέσης

Γενικής

και

Μέσης

Τεχνικής

και

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που βοήθησαν στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και
προετοιμασία των μαθητών και μαθητριών για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.


και φυσικά, όλους τους μαθητές και μαθήτριες που αφιέρωσαν μεγάλο μέρος του
ελεύθερου τους χρόνου, καθώς και πολλή προσπάθεια, εκφράζοντας καλλιτεχνικά τους
προβληματισμούς τους για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, όπως η έμφυλη ισότητα.

Αγαπητά μου παιδιά,
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Σας συγχαίρω για τον κόπο, τον ενθουσιασμό, την πρωτοτυπία, και την προθυμία σας να
αναστοχαστείτε και να εκφραστείτε δημιουργικά, εκθέτοντας τις θέσεις σας. Είμαι πεπεισμένος
ότι ο διαγωνισμός αυτός σας έδωσε το έναυσμα, ώστε να συνεχίσετε να αγωνίζεστε για την
προώθηση της ισότητας και την εξάλειψη κάθε έμφυλης ανισότητας. Μ’ αυτό τον τρόπο, θα
συμβάλετε κι εσείς στη βελτίωση της ποιότητας ζωής που οραματιζόμαστε για το αύριο.

Συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας και καλή συνέχεια.
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