
 
 

 
Το Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας διοργανώνουν, για πρώτη φορά, διαγωνισμό 
ζωγραφικής για τα παιδιά της Κέρκυρας. Ο διαγωνισμός φέρει την έγκριση του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 
Τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν ένα θέμα που σχετίζεται με την Ελληνική 

Επανάσταση. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της Κέρκυρας 
(ηλικίας 6-12 ετών). 
 
Ο νικητής του διαγωνισμού, που θα επιλεγεί από κριτική επιτροπή, θα δει το έργο του 
στην αφίσα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της έκθεσης «Προσωπικότητες και 
Γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης στα Νομίσματα της Νεότερης Ελλάδας», η 
οποία θα παρουσιαστεί στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης στην 
Κέρκυρα, το 2021.  
 
Το Σχολείο του νικητή θα κερδίσει τη μουσειοβαλίτσα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank, «Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα». 

 

Διάρκεια διαγωνισμού: 15 Σεπτεμβρίου 2020 – 21 Ιανουαρίου 2021 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

• Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.alphanumismatics.gr. 

• Εκτυπώστε και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. 

• Η φόρμα συμμετοχής πρέπει να φέρει τις υπογραφές του υπεύθυνου 

εκπαιδευτικού και του γονέα / κηδεμόνα του μαθητή. 

• Εκτυπώστε το σχέδιο σε Α4 χαρτί. 

• Ζωγραφίστε ό,τι σκέφτεστε σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση του 1821. 

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαρκαδόρους, ξυλομπογιές ή τέμπερες. 

• Κάθε παιδί μπορεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό μόνο με ένα έργο. 
 

http://www.alphanumismatics.gr/


• Η φόρμα συμμετοχής και το έργο θα πρέπει να παραδοθούν ή να σταλούν στη 
διεύθυνση:  

Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης 
Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνος 
491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ 

Οι συμμετοχές θα ληφθούν υπ’ όψιν, εφόσον βρίσκονται στο Μουσείο έως την 
Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 ή έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου της 
συγκεκριμένης ημερομηνίας. 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

• Ο νικητής θα επιλεγεί από την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού. 
• Τα έργα δεν θα επιστραφούν. 
• Επιλεγμένα έργα πιθανόν να παρουσιαστούν σε σχετική έκθεση στο Μουσείο 
Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα, εφόσον υπάρχει η σχετική 
συναίνεση εκ μέρους του συμμετέχοντα. 
 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσείου 
Χαρτονομισμάτων - Κέρκυρα  
Σωτηρία Γεωργοτά, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κέρκυρας 
Ματίνα Δημοπούλου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Νομισματικής Συλλογής Alpha Bank 
 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ειρήνη Οράτη, Ιστορικός της Τέχνης, Επιμελήτρια Συλλογής Έργων Τέχνης Alpha Bank 
Δήμητρα Τσαγκάρη, Νομισματολόγος, Επιμελήτρια Νομισματικής Συλλογής Alpha Bank 
Χαρά Μαραντίδου, Αρχιτέκτων – Εικαστικός 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Τα ζωγραφικά έργα των παιδιών με βάση τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των 
σχεδίων. Σημασία θα δοθεί στην αισθητική και την αρμονία των συνθέσεων, ενώ 
σημαντικό κριτήριο θα αποτελέσει πόσο το έργο περιλαμβάνει στοιχεία καινοτομίας και 
πρωτοτυπίας και κατά πόσο η δημιουργία ανταποκρίνεται στο ηλικιακό επίπεδο των 
μαθητών/ριών.  
Η θεματολογία των έργων θα πρέπει να είναι εντός του τίτλου του διαγωνισμού, με τα 
παιδιά να αντλούν έμπνευση από πρόσωπα και γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης.                                                                                                                                                   
Επίσης, θα αξιολογηθεί η τεχνική που θα χρησιμοποιήσουν οι συμμετέχοντες/ούσες 
για να εκφραστούν και να αποδώσουν το θέμα στις ζωγραφιές τους.                                                               
Τέλος, τα ζωντανά χρώματα και τα έντονα σχήματα θα βοηθήσουν ώστε να 
μπορέσει το ζωγραφικό έργο να μεταφερθεί στην αφίσα των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων της περιοδικής έκθεσης «Προσωπικότητες και Γεγονότα της Ελληνικής 
Επανάστασης στα Νομίσματα της Νεότερης Ελλάδας». 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Mουσείου 
Χαρτονομισμάτων - Kέρκυρα  
Τηλ.: 266 104 1552 | Εmail: banknotemuseum@alpha.gr  
Ματίνα Δημοπούλου, Νομισματική Συλλογή 
Τηλ.: 210 326 2461 | Εmail: numismatic1@alpha.gr  
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