
ΘΕΜΑ: «Συγχαρητήρια επιστολή» 
 

          Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ60) κ. Αρετή Μποταΐτη, με επιστημονική και 

παιδαγωγική ευθύνη στο νηπιαγωγείο σας,  

                                                              συγχαίρει θερμά  

εσάς και τα παιδιά που φοιτούσαν κατά τη σχολική χρονιά 2019-20, για τη διάκριση της 

ιστορίας σας «Souvenir αγαπημένα!» στον διεθνή διαγωνισμό του Πολύγλωσσου 

kamishibai, με το Βραβείο της ηλικιακής κατηγορίας 3-6χρόνων, καθώς και για την ευκαιρία 

που προσφέρετε στη χώρα μας να εκπροσωπηθεί με το έργο σας στον διαγωνισμό μεταξύ 

των διεθνών νικητών/-τριών και να διεκδικήσει το Βραβείο Supra Concours. 

     Η πρωτότυπη ιστορία σας, εκτός από τη γλωσσική, συναισθηματική και αισθητική 

καλλιέργεια, συνδυάζει στόχους από όλες τις γνωστικές περιοχές του Προγράμματος 

Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Αποτελεί ένα πολυτροπικό κείμενο, που συνδυάζει γραπτό 

λόγο, εικονογράφηση με κολλάζ από παιδικές ζωγραφιές και αυθεντικά στοιχεία 

διαφορετικών γλωσσών, ως έννοιες-κλειδιά. Μέσω αυτών, οι γλώσσες συνδέονται σε έναν 

διαγλωσσικό διάλογο. Η ανάγνωση αξιοποιεί το συγκείμενο και το περικείμενο και η 

ιστορία γίνεται κατανοητή, λεπτομερής και ευχάριστη.  

     Η συστηματική σας ενασχόληση με θέματα που περιλαμβάνουν την ποικιλία των 

γλωσσών και των πολιτισμών, της συνάντησης και της αλληλεπίδρασή τους, επιβεβαιώνει 

το ενδιαφέρον και την προσπάθειά σας να αναγνωρίζονται η ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε 

παιδιού και η ισότιμη παρουσία όλων. Δείχνει την επιθυμία σας να ενδυναμώνετε τη 

μοναδικότητά του και να ενισχύετε τη συλλογικότητα της τάξης, καλλιεργώντας την 
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αποδοχή και τον σεβασμό «του άλλου». Παράλληλα, όμως, αναδεικνύει τις επαγγελματικές 

γνώσεις και δεξιότητές σας για την παιδαγωγική διαχείριση ευαίσθητων κοινωνικών 

θεμάτων, που προσφέρουν στα μικρά παιδιά νέα μάθηση, τα εμπνέουν για δημιουργικές 

δραστηριότητες, τα εξοικειώνουν με ηθικές αξίες και διαμορφώνουν εικόνα εξωστρέφειας 

για το νηπιαγωγείο σας. 

     Ευχόμαστε να συνεχίσετε το εκπαιδευτικό/παιδαγωγικό σας έργο με την ίδια 

δημιουργική και φιλοπρόοδη διάθεση. Το έργο σας «Souvenir αγαπημένα» να έχει επιτυχή 

συμμετοχή στον επόμενο διαγωνισμό!   

  

 

 
 

Η Συντονίστρια 
Εκπαιδευτικού Έργου 

 
 

Αρετή Μποταΐτη 


