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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Πληρ.: Χρύσα Κουράκη 
Τηλ.: 6937215991 
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ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: 
“Βρες μια ιστορία”» 

      Σχετ.:  
υπ’ αριθμ.: 9283/05-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής με θέμα: 
«Πρόσκληση συμμετοχής στη δράση Πολιτιστικών Θεμάτων: “Βρες μια ιστορία”» 
υπ’ αριθμ.: 12732/22-6-2020 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής με θέμα: 
«Ολοκλήρωση Δράσης Πολιτιστικών Θεμάτων “Βρες μια ιστορία”»  

 
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο διαμοιρασμού και διάχυσης στην εκπαιδευτική κοινότητα των 

αποτελεσμάτων της δράσης «Βρες μια ιστορία»  πραγματοποιήθηκε  ανάγνωση –αφήγηση επιλεγμένων 
ιστοριών μαθητών/τριών και γονέων από την εικονογράφο Κέλλυ Ματαθία Κόβο. Από τη Δ/νση Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής επιλέχθηκε η ιστορία με τίτλο «Το περιπετειώδες ταξίδι» από τη μαθήτρια της Β’ τάξης 
του 1ου Δ.Σ. Διονύσου, Μυρτώ-Παρασκευή Ρεμιγιάκη και με υπεύθυνες εκπαιδευτικούς τις κυρίες Μάρω 
Καμβύση και Μαντώ Βαΐτση. Βίντεο με τις αφηγήσεις των επιλεγμένων ιστοριών έχει αναρτηθεί στο κανάλι 
YouTube του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού  στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://www.youtube.com/watch?v=heM1nJak3ZY . 

Η δράση Πολιτιστικών Θεμάτων «Βρες μια ιστορία» πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2019-
2020 και συγκεκριμένα κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2020. Οργανώθηκε με τη συνεργασία των 
Διευθύνσεων Π.Ε. Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής και Πειραιά, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών 
Θεμάτων, με αφορμή τέσσερα έργα σχετικά με τον εγκλεισμό λόγω της πανδημίας, που παραχώρησε η 
βραβευμένη εικονογράφος Κέλλυ Ματαθία-Κόβο για τον σκοπό αυτό. Με αφορμή τις εικόνες, μαθητές και 
μαθήτριες με την καθοδήγηση των αεκπαιδευτικών αλλά και γονείς δημιούργησαν ατομικά ή σε ομάδες δικές 
τους πρωτότυπες ιστορίες. Όλες οι ιστορίες μαθητών-μαθητριών που επιλέχθηκαν από τις συμμετέχουσες 
σχολικές ομάδες να τις εκπροσωπήσουν είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://el.padlet.com/bresmiaistoria/Bookmarks .  

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και  Προϊστάμενοι/ες  των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν 
σχετικά τους/τις  εκπαιδευτικούς. 

 
                                                                                    Ο Διευθυντής ΔΙ.ΠΕ. Ανατολικής Αττικής   

                                                                                                                Τ.Σ.Υ. 

 

 

                                                                                              Δημήτριος Νικολετσόπουλος 
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