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Θέμα: «Έγκριση Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο Ελληνικά Αγριολούλουδα, του Μουσείου Γουλανδρή 

Φυσικής Ιστορίας, για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020 – 

2021»

Σχετ.:  1.    Το υπ’ αριθμ. 113246/8-9-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Απαντώντας στο υπ’ αριθμ. 74051/16-6-2020  εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ  με θέμα «Αίτηση 

έγκρισης του μαθητικού διαγωνισμού ζωγραφικής με τίτλο Ελληνικά Αγριολούλουδα», σας ενημερώνουμε 

ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 42/27-8-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π εγκρίνεται η 

υλοποίηση  του μαθητικού διαγωνισμού ζωγραφικής με τίτλο «Ελληνικά Αγριολούλουδα» του Μουσείου 

Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας  ο οποίος απευθύνεται σε  μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 

αφορά το σχολικό έτος 2020 – 2021:

Ωστόσο, προϋποθέσεις υλοποίησής του διαγωνισμού θεωρούνται:

 Η συμμετοχή να είναι προαιρετική για τους μαθητές/τριες, Εκπαιδευτικούς 

 Με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών της σχολικής 

μονάδας.

 Να μην παρακωλύεται το σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα και η καλή λειτουργία της σχολικής 

μονάδας. 

 Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό, τι αφορά 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης 

αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική. Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από CHRYSOULA
BAKA
Ημερομηνία:
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 Να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα των παιδιών 

για τα καλλιτεχνήματα που θα προκύψουν, να επιστρέφονται τα μαθητικά έργα στους 

δημιουργούς τους, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί, ο φορέας δύναται να κάνει χρήση των 

μαθητικών καλλιτεχνημάτων μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 Να μην γίνεται κανενός είδους φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση των 

μαθητών/τριών. 

 Να μην επιτραπεί η διάθεση / προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά άμεση 

διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για 

το σχολικό έτος 2020 -2021, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν χορηγούς 

της συγκεκριμένης παρέμβασης 

 Να ληφθούν υπόψη τα προληπτικά μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού, covid-19.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην 

ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edugate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό→ Εγκεκριμένα Προγράμματα 

2020-21→Διαγωνισμοί.
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