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Διευθυντές/Διευθύντριες 

Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων  

(Δημόσιων και Ιδιωτικών) 

 

 

Θέμα: Πρόγραμμα με θέμα «Οι Συγγραφείς γράφουν και τα Παιδιά εικονογραφούν 

μικρές ιστορίες ελπίδας και δύναμης με αφορμή τον Κορωνοϊό» 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι, στους δύσκολους καιρούς που 

διάγουμε σήμερα εξαιτίας της πανδημίας και του αναγκαστικού εγκλεισμού,  πιστεύουμε ότι  

η λογοτεχνική και η καλλιτεχνική δημιουργία μπορούν να ανοίξουν ένα παράθυρο ελπίδας 

και αισιοδοξίας. Με αυτή την στόχευση, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου 

(ΚΣΠΝΒ) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), υλοποιούν από κοινού πρόγραμμα με 

τίτλο: «Οι Συγγραφείς Γράφουν και τα Παιδιά Εικονογραφούν μικρές Ιστορίες Ελπίδας 

και Δύναμης με αφορμή τον Κορωνοϊό». Στο πρόγραμμα αυτό οι συγγραφείς θα γράψουν 

ιστορίες εμπνευσμένες από την πανδημία του Κορωνοϊού και τον εγκλεισμό και οι 

μαθητές/τριες των σχολείων μας θα  εικονογραφήσουν τις ιστορίες αυτές. 

 

Οι ιστορίες των συγγραφέων του ΚΣΠΝΒ θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του ΚΣΠΝΒ 

(www.cybby.org) και του ΠΙ (www.pi.ac.cy) στις 15 Μαΐου 2020, ώστε να έχουν πρόσβαση σε 

αυτές όλα τα σχολεία και οι μαθητές/μαθήτριες των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και οι μαθητές/τριες των Γυμνασίων. 

 

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε τους μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς των σχολείων σας 

για την εν λόγω δράση, μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου σας, καθώς και με άλλα μέσα 

που  χρησιμοποιείτε για την μεταξύ σας διαδικτυακή επικοινωνία, ώστε να ενθαρρυνθεί η 

συμμετοχή των παιδιών στην όμορφη δημιουργική αυτή δραστηριότητα. Η δραστηριότητα 

της εικονογράφησης αναμένεται να διαρκέσει από τις 15 Μαΐου 2020 μέχρι τις 5 Ιουνίου 2020 

και μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές/τριες που φοιτούν σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά 

σχολεία Δημοτικής και Μέσης Γενικής (Γυμνάσια) Εκπαίδευσης. 

 

Τα έργα που θα φτιάξουν οι μαθητέςε/τριες, μπορούν να ακολουθήσουν ελεύθερη 

τεχνοτροπία και να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

programmaeikonografisis@cyearn.pi.ac.cy . Στο συνοδευτικό ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει 
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να σημειώνεται ο τίτλος της ιστορίας που έχει εικονογραφηθεί, το όνομα του/της μαθητή/τριας 

που έφτιαξε το έργο, η τάξη, καθώς και το σχολείο στο οποίο φοιτά. 

 

 

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι  όλα τα έργα των μαθητών/τριών που θα σταλθούν από 

τα σχολεία θα αναρτηθούν στον ιστοχώρο του ΠΙ. Επίσης, πέρα από την ηλεκτρονική 

ανάρτηση των ιστοριών και των εικονογραφήσεων, θα μελετηθεί και η πιθανότητα έντυπης 

έκδοσής τους. Στην έντυπη έκδοση θα χρησιμοποιηθεί για κάθε ιστορία η εικονογράφηση 

που θα κριθεί ως η καταλληλότερη, στη βάση της επιλογής που θα γίνει από ειδική επιτροπή 

αξιολόγησης των έργων που θα υποβληθούν. 

 

Παρακαλούμε πολύ για τις ενέργειές σας. 

 

 

         

 

 

(Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου) 

Διευθύντρια 

για Γενικό Διευθυντή 

 

 

 

 

Κοιν.:  - Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 

- Αναπλ. Διευθύντρια Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 

 

 


