
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΟΡΝΕΣΙΟΣ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

«Οι Συγγραφείς γράφουν και τα Παιδιά εικονογραφούν  
μικρές ιστορίες ελπίδας και δύναμης με αφορμή τον Κορωνοϊό» 
 

Αγαπητά μας παιδιά,  

Σας ενημερώνουμε για έναν ενδιαφέρον διαγωνισμό που υλοποιείται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο 
Παιδικού Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) από κοινού. Στο πρόγραμμα 
με τίτλο «Οι Συγγραφείς γράφουν και τα Παιδιά εικονογραφούν μικρές ιστορίες ελπίδας και 
δύναμης με αφορμή τον Κορωνοϊό», οι συγγραφείς θα γράψουν ιστορίες εμπνευσμένες από την 

πανδημία του Κορωνοϊού και τον εγκλεισμό ενώ από τα παιδιά ζητείται να εικονογραφήσουν τις 

ιστορίες αυτές. 

Σημαντικές πληροφορίες για το διαγωνισμό 

➢ Οι ιστορίες θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του ΚΣΠΝΒ - www.cybby.org - και του ΠΙ - 

www.pi.ac.cy - στις 15 Μαΐου 2020.  Απ’ εκεί τα παιδιά θα μπορούν να τις διαβάσουν και να 

επιλέξουν την ιστορία ή τις ιστορίες που τους αρέσουν και να δημιουργήσουν μία ζωγραφιά 

που να απεικονίζει κάτι σχετικό με την ιστορία. 

 

➢ Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 15 Μαΐου 2020 – 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 παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν τα έργα τέχνης τους σε όποιο μέγεθος θέλουν, με όποια 

υλικά και τεχνοτροπία επιθυμούν. 

 

➢ Τα έργα πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

programmaeikonografisis@cyearn.pi.ac.cy μέχρι τις 5 Ιουνίου 2020.  

Στο συνοδευτικό ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να σημειώνεται: ο τίτλος της ιστορίας που 

έχει εικονογραφηθεί, το όνομα του/της μαθητή/τριας που έφτιαξε το έργο, η τάξη και το 

σχολείο στο οποίο φοιτά. 

 

➢ Όλα τα έργα των μαθητών/τριών που θα σταλθούν, θα αναρτηθούν στον ιστοχώρο του ΠΙ. 

Παράλληλα θα μελετηθεί και η πιθανότητα έντυπης έκδοσής τους.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε και στη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΠΑΝ στο 

σύνδεσμο http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp10655 ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση artkornesios@gmail.com για να επικοινωνήσετε με την εκπαιδευτικό 

Εικαστικής Αγωγής του σχολείου, Βάσσω Τσίγκλερ. 

 

 Από το σχολείο 
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