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Επιμέλεια Άρτεμης-Ελένης Καζά

Σήμερα βραβεύονται τα παιδιά του Δημόσιου Νηπιαγωγείου Καλού Χωριού στη Λάρνακα, για
τα πρωτότυπα έργα τέχνης που δημιούργησαν απεικονίζοντας τις πολλές γλώσσες που
μιλάμε στην Ευρώπη.

Τα παιδάκια φαίνεται να έχουν καταλάβει πλήρως την αξία των γλωσσών, όπως προβλέπει
η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθώντας την ευρωπαϊκή εκστρατεία Piccolingo, η οποία
πραγματοποιείται κάτω από την αιγίδα της επιτρόπου για την εκπαίδευση και την
πολυγλωσσία, έχοντας ως στόχο την ενημέρωση του κοινού και των γονιών για την
εκμάθηση ξένων γλωσσών από πολύ μικρή ηλικία. Στην Κύπρο η εκστρατεία ξεκίνησε το
Μάρτη 2010 .

Μέχρι τώρα συμμετέχουν στην εκστρατεία εκπαιδευτικοί Σύνδεσμοι, Σύνδεσμοι Γονέων, οι
Δήμοι Λακατάμειας και Ιδαλίου και οι κοινότητες Τσερίου και Καλού Χωριού Λάρνακας ενώ
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συμμετείχε στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό
εικαστικής έκφρασης που είχε θέμα το πώς βλέπουν τα μικρά παιδιά τις ξένες γλώσσες.
Μέσα στα πλαίσια της εκστρατείας έχουν διοργανωθεί συνέδρια, διαλέξεις, ημέρες
γλωσσών, πανηγύρια γλωσσών και άλλα. Η συμμετοχή της Κύπρου έχει διακριθεί σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο σε επίπεδο εκδηλώσεων όσο και σε επίπεδο ένθερμης
συμμετοχής του κοινού.
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Ιδιαίτερα έχουν διακριθεί τα μικρά παιδάκια του Δημόσιου Νηπιαγωγείου του Καλού Χωριού
Λάρνακας, τα οποία έχουν κερδίσει τον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό εικαστικής έκφρασης. Ο
διαγωνισμός προσκαλούσε τα παιδιά προδημοτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση να
απεικονίσουν τις πολλές γλώσσες που μιλούμε στην Ευρώπη, μέσω της ζωγραφικής, του
κολάζ, της φωτογραφίας και άλλων μορφών εικαστικής τέχνης.

Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Καλού Χωριού συμμετέχει εδώ και δύο χρόνια σε ένα από τα
πιλοτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στα οποία εισάγεται η
ξένη γλώσσα από την προδημοτική. Φαίνεται λοιπόν ότι τα παιδιά της κοινότητας Καλού
Χωριού Λάρνακας έχουν ευαισθητοποιηθεί πλήρως στην αξία των γλωσσών και αυτό
διακρίνεται και μέσα από τα έργα τέχνης που δημιούργησαν και τα οποία τους απέφεραν το
πρώτο βραβείο, το οποίο είναι αρκετά πρωτότυπο. Το βραβείο που κερδίζουν τα παιδιά
σήμερα είναι μια επίσκεψη από το διάσημο παραμυθά Gringolimbo και την ομάδα του.

Η θεατρική ομάδα ταξίδεψε από την Ισπανία, ειδικά για να επισκεφθεί τους μικρούς νικητές
στο Καλό Χωριό Λάρνακας για μια και μόνη θεατρική παράσταση της ιστορίας «Το
Ασχημόπαπο». Αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή παράσταση που συνδυάζει την προσωπική
τέχνη του καλλιτέχνη και τη γλώσσα, ειδικά προσαρμοσμένη για τα μικρά παιδιά. Ο
παραμυθάς Gringolimbo και η παρέα του αναμένεται να χαρίσουν στα παιδιά μιαν αξέχαστη
μέρα.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
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