
Η αφηγήτρια και συγγραφέας Εύη Γεροκώστα στο σχολείο μας… 

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου είχαμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε 

στο σχολείο μας την Ελληνίδα αφηγήτρια και συγγραφέα κυρία Εύη Γεροκώστα. Η 

κυρία Γεροκώστα επισκέφτηκε την Κύπρο στα πλαίσια του φεστιβάλ αφήγησης 

που συνδιοργάνωσαν ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου και το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Τα παιδιά των Γ’ και Δ’ τάξεων του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να την 

απολαύσουν σε μια ωριαία παράσταση γεμάτη μαγεία, ένταση, λυρισμό και 

ευαισθησία. Οι ιστορίες της ταξίδεψαν μικρούς και μεγάλους στον κόσμο της 

λογοτεχνίας και της αφηγηματικής τέχνης. Τα παιδιά την άκουσαν με προσοχή, 

συμμετείχαν ενεργά σε αυτή την φιλαναγνωστική δράση και της χάρισαν 

απλόχερα το γέλιο, την αγάπη και την αφοσίωσή τους! 

 

  



Η εικονογράφος Αλεξάνδρα Χριστοδούλου στο σχολείο μας… 

Τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο σχολείο μας 

την Κύπρια εικονογράφο Αλεξάνδρα Χριστοδούλου. Η κυρία Χριστοδούλου μίλησε 

στα παιδιά των Δ’ τάξεων για τη διαδικασία που ακολουθεί ένας εικονογράφος 

για να αποκωδικοποιήσει το κείμενο και να το αποδώσει εικονογραφικά. Έδειξε 

στα παιδιά δείγματα από δικές της εικονογραφήσεις και τους μίλησε για τα υλικά 

και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί. Στο τέλος ζήτησε από τα παιδιά να 

εργαστούν ομαδικά για να συναρμολογήσουν ένα δικό τους έργο τέχνης. Το 

αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό! 

 

  



Οι μεγάλοι διαβάζουν στους μικρούς – Δράση Φιλαναγνωσίας σε συνεργασία 

με το Β’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Μκεδονίτισσας 

Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου τα παιδιά των Δ’ τάξεων κάλεσαν τα παιδιά του 

γειτονικού νηπιαγωγείου για να τους διαβάσουν παραμύθια και να ετοιμάσουν 

μαζί τους το προφίλ του ήρωα του παραμυθιού. Τα μικρά παιδιά τους άκουσαν με 

προσοχή και συνεργάστηκαν αρμονικά μαζί τους, πετυχαίνοντας ένα υπέροχο 

αποτέλεσμα. Στο τέλος τα παιδιά παρουσίασαν τα προφίλ των λογοτεχνικών 

τους ηρώων και κεράστηκαν υγιεινά φρούτα! Περάσαμε ένα υπέροχο 

λογοτεχνικό πρωινό! 

  



Η συγγραφέας Γιόλα Δαμιανού - Παπαδοπούλου στην τάξη μας… 

Την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην τάξη μας την 

Κύπρια πολυβραβευμένη συγγραφέα κυρία Γιόλα Δαμιανού – Παπαδοπούλου. Η 

κυρία Παπαδοπούλου μίλησε στα παιδιά για την πολύχρονη συγγραφική εμπειρία 

της και απάντησε πρόθυμα όλες τις ερωτήσεις που είχαν προετοιμάσει γι αυτήν. 

Μοιράστηκε με τα παιδιά τα μυστικά της συγγραφής της καθώς και πολύτιμες 

εμπειρίες που έζησε στην Αφρική και που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο της. 


