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

Προϋποθέσεις -  Πλαίσιο διεξαγωγής του διαγωνισμού

Τίτλος : « Ένα κοχύλι στον βυθό»

Περιγραφή του διαγωνισμού (σκοπιμότητα, στόχοι, περιεχόμενο)
Ο διαγωνισμός ζωγραφικής "ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ" με τίτλο «Ένα κοχύλι στον 
βυθό», απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές Α βάθμιας εκπαίδευσης και έχει 
ως σκοπό οι μαθητές να γνωρίσουν τα κοχύλια. 
Στόχοι: 
Οι μαθητές / μαθήτριες επιδιώκεται: 
• να παρατηρήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κοχυλιών
• να εξοικειωθούν με τους οργανισμούς αυτούς και να ενημερωθούν για την 
παρουσία τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
• να ανακαλύψουν τη βιοποικιλότητα των κοχυλιών

Περιεχόμενο: 
Μέσα στο πλαίσιο του σχολικού ωραρίου, σε ώρα μαθήματος Εικαστικών, οι 
μαθητές / μαθήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, 
καλούνται να ζωγραφίσουν ένα κοχύλι που παρατήρησαν: 
• είτε στη φύση, 
• είτε στο διαδίκτυο 
• είτε σε κάποιο βιβλίο 

Τεκμηρίωση:
Ο εκπαιδευτικός, ανάλογα με την τάξη που διδάσκει, μπορεί να δημιουργήσει 
έναυσμα στους μικρούς καλλιτέχνες, μέσα από κεφάλαια σχετικά με την 
Ελληνική πανίδα, στα μαθήματα Μελέτης Περιβάλλοντος (για Α’ – Δ’ 
Δημοτικού) και Γεωγραφίας (για Ε’ & Στ’ Δημοτικού). 

Ο κάθε μαθητής / μαθήτρια μπορεί να λάβει μέρος με ένα μόνον έργο, το 
οποίο θα έχει ως τίτλο - πάνω στο έργο- το επιστημονικό (λατινικό) όνομα 
του κοχυλιού που ζωγράφισε (το όνομα του κοχυλιού θα αναγράφεται με 
μικρά γράμματα στο κάτω μέρος του έργου) 

Το κοχύλι θα είναι μόνο ένα και θα είναι ζωγραφισμένο στο φυσικό του 
περιβάλλον (π.χ. πάνω σε βραχώδη ή αμμώδη βυθό) σε χαρτί Α4 οριζόντιας 
διάταξης και θα καταλαμβάνει τουλάχιστον τα 2/3 του Α4 χαρτιού.
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. 



Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται τα σχολεία όπου μπορεί να διδάσκει ως 
Εικαστικός οποιοδήποτε μέλος της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού.

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

Αποκλειστικός Φορέας Διοργάνωσης: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας (ΜΓΦΙ), που 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. 

Διεύθυνση Φορέα: Λεβίδου 13 Κηφισιά, 14562

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

Τρόπος υποβολής συμμετοχών
Την 1η Δεκεμβρίου 2022 θα ανοίξει ειδική πλατφόρμα υποβολής έργων 
στην ιστοσελίδα του Μουσείου. Τα έργα πρέπει να είναι σε αρχείο jpg μέχρι 
2ΜΒ.
Τα έργα ψηφιοποιημένα, τα ανεβάζει ο Εικαστικός του σχολείου, που θα έχει 
παρακολουθήσει την πορεία των έργων, μέχρι και τις 7 Μαϊου 2023, 
ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού. 

Ο φορέας διοργάνωσης (ΜΓΦΙ) 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. 

Μέλη της οργανωτικής επιτροπής  διοργάνωσης του διαγωνισμού 

• Λίλυ Ιακωβίδου – Αλευρά,  Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Τμήματος ΜΓΦΙ
• Χριστίνα Γιαμαλή, Υπεύθυνη Υδροβιολογικού τμήματος ΜΓΦΙ
• Λάμπης Θεοδωρόπουλος, Υπεύθυνος Καλλιτεχνικού Τμήματος ΜΓΦΙ
• Βάσω Κούσουλα, Επιμελήτρια Βιβλίων Νίκης Γουλανδρή

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

Σύνθεση της επιτροπής αξιολόγησης των έργων 

• Dr Εύη Βαρδαλά – Θεοδώρου Υδροβιολόγος Υπεύθυνη Υδροβιολογικού 
τμήματος ΜΓΦΙ ως το 2011

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

mailto:edumgfi@gnhm.gr


• Ελένη Δραγούμη, Εικαστικός, ειδική συνεργάτιδα του ΜΓΦΙ
• Δήμητρα Λαμπρέτσα, Εικαστικός, Εκπαιδευτικός Υπ. Παιδείας και 

Θρησκευμάτων

Ο αριθμός των βραβείων:
Θα δοθούν συνολικά 12 βραβεία (τέσσερα ανά ηλικιακό επίπεδο)
Η πραγματοποίηση της τελετής απονομής βραβείων θα εξαρτηθεί από την 
εξέλιξη των μέτρων λόγω του Covid-19. Ο αρχικός προγραμματισμός είναι για 
την Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023 , παραμονή Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.
 
Τα βραβεία:
Ο πρώτος νικητής από κάθε ηλικιακό επίπεδο θα λάβει:

• Ένα βιβλίο με τίτλο «Κοχύλια από τις Ελληνικές θάλασσες» των 
Marianne de la Motte και Εύης Βαρδαλά -  Θεοδώρου, του ΜΓΦΙ

• Μία πορσελάνινη κούπα με κοχύλια

• 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 κοχύλια

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

Ακριβής χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 1η Σεπτεμβρίου 2022 – 7 
Μαϊου 2023 και η συνολική διάρκειά του 1η Σεπτεμβρίου 2022 – 4 Ιουνίου 
2023

Χρόνος υποβολής αιτήσεων / έργων: 1η Δεκεμβρίου 2022 – 7 Μαϊου 2023

Διαδικασία υποβολής των αιτήσεων / έργων : Ηλεκτρονική αποστολή 
έργων (με οποιοδήποτε τύπο ηλεκτρονικού αρχείου) στην ειδική ηλεκτρονική 
πλατφόρμα που θα ανεβάσει στην ιστοσελίδα του το ΜΓΦΙ.

Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησής του με τη χρήση έντυπου 
αξιολόγησης, το οποίο θα συμπληρώνεται από τους/τις  εκπαιδευτικούς, το 
οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στην υποβολή συμμετοχής μέσω πλατφόρμας.

Διευκρινίζεται ότι:
• θα δημοσιευτούν μόνον τα διακριθέντα έργα των μαθητών/-τριών, 
• δε θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον 

διαγωνισμό (ΜΓΦΙ) από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση 
κ.λπ.) 

• η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς,
• 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» . 

https://www.opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993#a1
https://www.opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993#a3
https://www.opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993#a3
https://www.opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993#a4
https://www.opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993#a12

