
ΜΕΡΟΣ Β΄. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Β1. ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ κ.ά.)

Προϋποθέσεις -  Πλαίσιο διεξαγωγής του διαγωνισμού

Τίτλος : « Μια ωραία πεταλούδα»

Περιγραφή:
Ο διαγωνισμός ζωγραφικής "Νίκη Γουλανδρή" με τίτλο Μια ωραία πεταλούδα του Μουσείου 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας έχει ως σκοπό οι μαθητές / μαθήτριες να γνωρίσουν τις πεταλούδες, με 
ιδιαίτερους στόχους:

• να εντοπίσουν τις πεταλούδες της περιοχής που ζουν
• να παρατηρήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους
• να εξοικειωθούν και να παρακολουθήσουν την παρουσία τους, ανάλογα με την εποχή του 

χρόνου
• να ανακαλύψουν τη βιοποικιλότητα των πεταλούδων

Μέσα στο πλαίσιο του σχολικού ωραρίου, σε ώρα μαθήματος Εικαστικών, οι μαθητές / μαθήτριες 
που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, καλούνται να ζωγραφίσουν μια πεταλούδα που 
παρατήρησαν:

• είτε στη φύση, 
• είτε στο διαδίκτυο
• είτε σε κάποιο βιβλίο 

Ηλικιακή ομάδα μαθητών/-τριών στην οποία απευθύνεται:
Α- Β Δημοτικού, Γ – Δ Δημοτικού και Ε – Στ Δημοτικού. (Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί για 3 διαφορετικά 
ηλικιακά επίπεδα).

Αποκλειστικός Φορέας Διοργάνωσης: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ)

Διεύθυνση Φορέα: Λεβίδου 13 Κηφισιά, 14562

Στοιχεία Υπευθύνου Επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, 
Τηλέφωνο):
Λίλυ Ιακωβίδου – Αλευρά, edumgfi@gnhm.gr 210-8015870, εσωτ. 527, 581

Μέλη της οργανωτικής επιτροπής  διοργάνωσης του διαγωνισμού (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, 
φορέας)

• Λίλυ Ιακωβίδου – Αλευρά  Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Τμήματος ΜΓΦΙ

• Μαρία Δημάκη Επικεφαλής των Τμημάτων Διαχείρισης Συλλογών ΜΓΦΙ

• Λάμπης Θεοδωρόπουλος, Υπεύθυνος Καλλιτεχνικού Τμήματος ΜΓΦΙ

• Βάσω Κούσουλα, Επιμελήτρια Βιβλίων Νίκης Γουλανδρή



Σύνθεση της επιτροπής αξιολόγησης των έργων (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέας)
• Παμπέρης Λάζαρος Μελετητής Πεταλούδων 

• Μιρείγ Μπέσση, Εικαστικός, Μέλος Καλλιτεχνικού Τμήματος ΜΓΦΙ 1974 – 2019

• Ελένη Δραγούμη, Εικαστικός, εθελόντρια ΜΓΦΙ 

• Δήμητρα Λαμπρέτσα, Εικαστικός, Εκπαιδευτικός ΥπΠΕΘ

Ακριβής χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 1η Σεπτεμβρίου 2021 – 8 Μαϊου  2022 και η συνολική 
διάρκειά του 1η Σεπτεμβρίου 2021 – 5 Ιουνίου 2022

Χρόνος υποβολής αιτήσεων / έργων: 1η Δεκεμβρίου 2021 – 8 Μαϊου 2022

Τόπος υποβολής αιτήσεων / έργων: Εκπαιδευτικό Τμήμα Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Διαδικασία υποβολής των αιτήσεων / έργων : Ηλεκτρονική αποστολή έργων (με ηλεκτρονικό αρχείο 
μέχρι 2 ΜΒ) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού, που θα ανέβει στην ιστοσελίδα του 
Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Διαδικασία αξιολόγησης: Τα έργα θα κριθούν από την κριτική επιτροπή για τρία  διαφορετικά 
ηλικιακά επίπεδα: Α& Β Δημοτικού, Γ &Δ Δημοτικού, Ε –&Στ Δημοτικού

Ο αριθμός των βραβείων που θα δοθούν: τέσσερα ανά ηλικιακό επίπεδο
 
Το είδος των βραβείων:
Ο πρώτος νικητής από κάθε ηλικιακό επίπεδο θα λάβει:

• Ένα βιβλίο με τίτλο «Οι πεταλούδες της Ελλάδας» του Λάζαρου Παμπέρη

• Μία πορσελάνινη κούπα με πεταλούδες

• Μία κάρτα ελεύθερης εισόδου στο ΜΓΦΙ, μέχρι να συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας του

Ο δεύτερος, τρίτος και τέταρτος νικητής από κάθε ηλικιακό επίπεδο θα λάβουν ο καθένας:

• Μία πορσελάνινη κούπα με πεταλούδες

• Μία κάρτα ελεύθερης εισόδου στο ΜΓΦΙ μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο έτος ηλικίας τους

Επαρκείς οδηγίες προς τους/τις μαθητές/-ήτριες ως προς τη διαδικασία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού (π.χ. φάσεις του διαγωνισμού, ενδεχόμενη υποστήριξη μαθητών/-τριών, εξεταστικά 
κέντρα κ.λπ.),

Ο διαγωνισμός εξελίσσεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 ως τις 8 Μαϊου 2022. Οι μαθητές / 
μαθήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, καλούνται να ζωγραφίσουν μόνον μία 
πεταλούδα σε Α4 μέγεθος χαρτιού, σε οριζόντια διάταξη.



Ο κάθε μαθητής / μαθήτρια μπορεί να λάβει μέρος με ένα μόνον έργο, το οποίο θα έχει ως τίτλο το 
επιστημονικό (λατινικό) όνομα της πεταλούδας
Η πεταλούδα θα είναι ζωγραφισμένη στο φυσικό της περιβάλλον (π.χ. πάνω σε λουλούδι, κλαδί ή 
κορμό δένδρου). 
Το όνομα του μαθητή / μαθήτριας ΔΕΝ θα βρίσκεται πάνω στο έργο
Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των 
γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους, μέσω της συνημμένης υπεύθυνης δήλωσης.

Ο Εικαστικός του σχολείου θα στείλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον κάθε μαθητή / η κάθε 
μαθήτρια μαζί με το έργο του / της :

• Το όνομά του / της
• Την τάξη του/ της (Α – Στ) και τμήμα του / της (1, 2 κλπ)
• Τα στοιχεία του σχολείου του / της (όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο 

επικοινωνίας)
• Την υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή / της μαθήτριας.

Ο φορέας διοργάνωσης (ΜΓΦΙ) δύναται να δώσει και έπαινους σε διακριθέντα έργα. Επίσης 
αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και δηλώνει ότι  θα διασφαλίσει τα 
προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία,

Προτείνεται από το ΜΓΦΙ  η διεξαγωγή του διαγωνισμού ή η προετοιμασία των μαθητών/-τριών για τη 
συμμετοχή τους στον διαγωνισμό να πραγματοποιηθεί εντός του ωρολογίου προγράμματος.

 Τεκμηρίωση:
Μέσα στο πλαίσιο του σχολικού ωραρίου, σε ώρα μαθήματος Εικαστικών, οι μαθητές / μαθήτριες που 
επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, καλούνται να ζωγραφίσουν μια πεταλούδα.
Ο Εκπαιδευτικός, ανάλογα με την τάξη που διδάσκει, μπορεί να δημιουργήσει έναυσμα στους μικρούς 
καλλιτέχνες, μέσα από κεφάλαια σχετικά με την πανίδα, στα μαθήματα Μελέτης Περιβάλλοντος (για 
Α’ – Δ’ Δημοτικού) και Γεωγραφίας (για Ε’ & Στ’ Δημοτικού) και να το επικοινωνήσει με τον Εικαστικό 
που αναλαμβάνει τόσο την παρακολούθηση των έργων, όσο και την αποστολή των έργων των 
μαθητών / μαθητριών.
Έτσι, δεν επιβαρύνεται η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα 
εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται 
στο Πρόγραμμα Σπουδών της κάθε τάξης.
Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται τα σχολεία όπου μπορεί να διδάσκει ως Εικαστικός οποιοδήποτε 
μέλος της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού.

Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησής του με τη χρήση έντυπου αξιολόγησης, το οποίο θα 
συμπληρώνεται από τους/τις  εκπαιδευτικούς, το οποίο αναμένεται στο ΜΓΦΙ μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, στο edumgfi@gnhm.gr έως τις 15 Ιουνίου 2022.

Επιπροσθέτως, σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα, εφόσον το ΜΓΦΙ που προκηρύσσει τον 
διαγωνισμό, προτίθεται να δημοσιεύσει έργα των μαθητών/-τριών: 

Διευκρινίζεται ότι:
• θα δημοσιευτούν τα διακριθέντα έργα των μαθητών/-τριών, 



• θα ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή ή 
της μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό 
ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα  στον Ν. 
2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»  [ΦΕΚ 25/Α/04-03-
1993], όπως ισχύει.  Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία» , Άρθρο 3 «περιουσιακό 
δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση» .


