
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας-Ακράτας διοργάνωσε 

Διαδικτυακή Εκδήλωση με τα Δημοτικά Σχολεία Καλαβρύτων, Κλειτορίας, Ψωφίδας 

και Δάφνης στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 200 χρόνια από την Ελληνική 

Επανάσταση υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαβρύτων και σε συνεργασία με τα 

Τμήματα Πολιτιστικών Θεμάτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης 

Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας και με την συμμετοχή της συγγραφέως παιδικής λογοτεχνίας 

Σοφίας Μαντουβάλου. 

Η Διαδικτυακή Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Μαΐου 2021 και ώρες 

6.00 έως 9.00 μμ. και προβλήθηκε από το κανάλι του ΚΠΕ Κλειτορίας - Ακράτας στο 

Youtube στο link:       https://www.youtube.com/watch?v=Q7y-ZoFDQaA 

 

Θέμα της Εκδήλωσης ήταν: 

«Λογοτεχνικές και εικαστικές Διαδρομές στα χρόνια της Επανάστασης. 

Εμπνέομαι, δημιουργώ και αποτυπώνω στιγμές από την καθημερινή 

ζωή των Ελλήνων του 1821» 

 

Η Εκδήλωση περιελάμβανε: 

• Παρουσιάσεις των έργων ζωγραφικής και ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων 

που δημιουργήθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές. Οι παρουσιάσεις των 

λογοτεχνικών έργων των μαθητών πλαισιώνονταν με σχόλια από τη γνωστή 

συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας, Σοφία Μαντουβάλου 

• Βραβεύσεις με χορηγό τον Δήμο Καλαβρύτων των καλύτερων έργων των 

μαθητών από τις κριτικές επιτροπές. Συγκεκριμένα, δόθηκαν τρία βραβεία για 

τα καλύτερα έργα ζωγραφικής των Γ΄ και Δ΄ τάξεων, τρία βραβεία για τα 

καλύτερα έργα ζωγραφικής των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων. Επίσης, δόθηκαν τρία 

βραβεία για τα καλύτερα λογοτεχνικά κείμενα (ποιήματα ή πεζά) από όλες τις 

τάξεις και τρία βραβεία για τις καλύτερες εικονογραφημένες ιστορίες από όλες 

τις τάξεις. Τα βραβεία των μαθητών είχαν χορηγό τον Δήμο Καλαβρύτων και 

ήταν αναμνηστικά επετειακά μετάλλια χρώματος χρυσού, αργυρού και 

χάλκινου. 

• Φωτογραφικό οδοιπορικό του ΚΠΕ με μουσική 

• Προβολή βίντεο με ιστορικό περιεχόμενο που είχε δημιουργηθεί από τη 

συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας, Σοφία Μαντουβάλου 

• Προβολή του επετειακού βίντεο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» για τα 200 

χρόνια από την Επανάσταση. 

 

 Με την έναρξη των διαδικτυακών εκδηλώσεων όλα τα έργα των μαθητών, 

είχαν καταχωρηθεί ανώνυμα και ήταν προσβάσιμα για το κοινό σε ιστότοπο που 

το link του ήταν αναρτημένο κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης στο κανάλι του ΚΠΕ 

στο Youtube. 

Ακολουθεί το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης. 

 

        

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΜΑΙΟΥ 2021 

 

6.00-6.05    Έναρξη εκδήλωσης – Στοχοθεσία δράσης  

6.05-6.15    Φωτογραφικό Οδοιπορικό των δράσεων του ΚΠΕ    
   Κλειτορίας-Ακράτας  

6.15-6.20   Χαιρετισµός από ∆ήµαρχο ή εκπρόσωπο του ∆ήµου 
6.20-6.30    Χαιρετισµός από Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και    

   Πολιτιστικών της ∆/νσης Α/θµιας Εκπ/σης Αχαΐας  
6.30-7.0       Χαιρετισµός από τη συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας, Σοφία  

   Μαντουβάλου, και προβολή βίντεο «Τα νοµίσµατα διηγούνται   
   Ιστορίες, 1821-2021» 

7.05-7.15     Χαιρετισµός από τη ∆/ντρια του ∆ηµοτικού Σχολείου     
                     Καλαβρύτων Προβολή των εικαστικών έργων των µαθητών Γ΄   
                      και ∆΄  Τάξης 
7.15-7.25 Βράβευση και σχολιασµός των βραβευθέντων έργων από την  

       εικαστικό κα Όλγα-Άλκηστη Παππά 
7.25-7.30 Χαιρετισµός από τον ∆/ντή του ∆ηµοτικού Σχολείου   
                       Κλειτορίας 
7.30-7.40 Προβολή των εικαστικών έργων των µαθητών Ε΄ και ΣΤ΄  
7.30-7.41 Τάξης 
7.40-7.50 Βράβευση και σχολιασµός των βραβευθέντων έργων από την    

       εικαστικό κα Όλγα-Άλκηστη Παππά 
7.50-7.55 Χαιρετισµός από τη ∆/ντρια του ∆ηµοτικού Σχολείου Ψωφίδας 
7.55-8.10 Βράβευση και σχολιασµός των βραβευθέντων λογοτεχνικών   
7.55-8.11 έργων  από τη συγγραφέα κα Σοφία Μαντουβάλου 
8.10-8.15 Χαιρετισµός από τον ∆/ντή του ∆ηµοτικού Σχολείου ∆άφνης   

            8.15-8.20       Βράβευση των βραβευθέντων εικονογραφηµένων ιστοριών  
8.20-8.50      Παρουσίαση των τριών εικονογραφηµένων ιστοριών από τις           

      εκπαιδευτικούς των τάξεων    
8.50-9.0       Προβολή επετειακού βίντεο για τα  200 χρόνια από την    
                          Επανάσταση- Kλείσιµο εκδήλωσης 

 


