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ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στα 
 
ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στα

κατηγορία «Ψηφιακή Eκπαίδευση»

καινοτόμες διδακτικές πρακτικές με τη χρήση και αξιοποίηση της 

Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality).

[Η κατηγορία αφορά Εκπαιδευτική Μονάδα που αξιοπ

τεχνολογία και παρέχει στους διδασκόμενους σύγχρονες διαδικτυακές 

υπηρεσίες, ψηφιακό και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό κ.ά. που ενισχύει και 

εμπλουτίζει την μαθησιακή εμπειρία.]

 
Πανελλήνια Διάκριση για το Νηπιαγωγείο Λίμνης στον 
Σχολικό Διαγωνισμό "Bravo Schools 2021"
 
Το Νηπιαγωγείο Λίμνης 

"BravoSchools 2021" για 2 δράσεις του, στον 12

«ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ»

πρόγραμμά του «Ορθή ανακύκλωση με…QR codes!»

στον 4ο Παγκόσμιο στόχο «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ/ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ 
ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2020-21 

 "EDUCATION LEADERS AWARDS 2021"

στα «EDUCATION LEADERS AWARDS 2021»

Eκπαίδευση» έλαβε το Νηπιαγωγείο Λίμνης

καινοτόμες διδακτικές πρακτικές με τη χρήση και αξιοποίηση της 

Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality). 

[Η κατηγορία αφορά Εκπαιδευτική Μονάδα που αξιοποιεί την ψηφιακή 

τεχνολογία και παρέχει στους διδασκόμενους σύγχρονες διαδικτυακές 

υπηρεσίες, ψηφιακό και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό κ.ά. που ενισχύει και 

εμπλουτίζει την μαθησιακή εμπειρία.] 

 

Πανελλήνια Διάκριση για το Νηπιαγωγείο Λίμνης στον 
Σχολικό Διαγωνισμό "Bravo Schools 2021" 

Το Νηπιαγωγείο Λίμνης διακρίθηκε στο Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό 

για 2 δράσεις του, στον 12ο Παγκόσμιο Στόχο 

«ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» με το καινοτόμο 

πρόγραμμά του «Ορθή ανακύκλωση με…QR codes!»

Παγκόσμιο στόχο «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» με 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ/ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ  

2021" 

«EDUCATION LEADERS AWARDS 2021» στην 

Νηπιαγωγείο Λίμνης, για τις 

καινοτόμες διδακτικές πρακτικές με τη χρήση και αξιοποίηση της 

οιεί την ψηφιακή 

τεχνολογία και παρέχει στους διδασκόμενους σύγχρονες διαδικτυακές 

υπηρεσίες, ψηφιακό και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό κ.ά. που ενισχύει και 

Πανελλήνια Διάκριση για το Νηπιαγωγείο Λίμνης στον 

στο Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό 

Παγκόσμιο Στόχο 

με το καινοτόμο 

πρόγραμμά του «Ορθή ανακύκλωση με…QR codes!» και 

 τη μαθητική 



δημιουργία «Στο Διαδίκτυο..» που αφορά την ασφαλή πλοήγηση στο 

διαδίκτυο. 

 

 
Silver eSafety Label (Ασημένια Ετικέτα)
 
Ασημένια Ετικέτα Silver eSafety Label

τις δράσεις του σχετικά με την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο μετά από αξιολόγη

των στοιχείων που καταθέσαμε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το σχολείο μας απέσπασε

υλοποίηση δραστηριοτήτων με τη μεθοδολογία της 

δημιουργία «Στο Διαδίκτυο..» που αφορά την ασφαλή πλοήγηση στο 

Label (Ασημένια Ετικέτα) 

Silver eSafety Label για το σχολείο μας για την πολιτική και 

τις δράσεις του σχετικά με την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο μετά από αξιολόγη

των στοιχείων που καταθέσαμε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Το σχολείο μας απέσπασεSTEMschoolLabelCOMPETENT

υλοποίηση δραστηριοτήτων με τη μεθοδολογία της STEM εκπαίδευσης

 

δημιουργία «Στο Διαδίκτυο..» που αφορά την ασφαλή πλοήγηση στο 

 

ια το σχολείο μας για την πολιτική και 

τις δράσεις του σχετικά με την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο μετά από αξιολόγηση, 

 

STEMschoolLabelCOMPETENTγια την 

εκπαίδευσης 



 

Το Νηπιαγωγείο Λίμνης ανάμεσα στους νικητές του 
διαγωνισμού της ESA - European Space Agency 
 

Το Νηπιαγωγείο Λίμνης ανάμεσα στους νικητές του διαγωνισμού της ESA - 
European Space Agency (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος) με θέμα 
"Coding in Space" 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το έργο μας στη σελίδα της Esa 

https://www.esa.int/.../Coding_contest_winners_selected  

#etwinning20202021tothemoonandback  

 

Τα δώρα από την Ολλανδία για τηνίκημας 



 

Ετικέτα eTwinning School για το Νηπιαγωγείο Λίμνης! 
 

Το Νηπιαγωγείο Λίμνης τιμήθηκε με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning 

2020-2021-eTwinning school  

«Τα Σχολεία eTwinning είναι πρότυπα: εμπνέουν και καθοδηγούν άλλα 

σχολεία για να καταφέρουν να φτάσουν στο επίπεδο που έχουν κι οι ίδιοι 

φτάσει. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουν ότι τηρείται η υπόσχεση για αλλαγή 

στην εκπαίδευση, έτσι ώστε τα νέα παιδιά που έχουν υπό τη φροντίδα τους να 

διαπαιδαγωγούνται για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, καλύτεροι μαθητές,, 

καλύτεροι και πιο ενεργοί πολίτες» 

 



 
 

 

ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΟΒΙΟΣ “Ο αετός της Εύβοιας” (ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΦΙΣΑ) 

Συμμετοχή στη μαθητική δράση “Το αποτύπωμα του 1821 στον τόπο μου” 

που συνδιοργανώνουν η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς 

Ελλάδας με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την υποστήριξη του ΠΕΚΕΣ(δια 

της ΣΕΕ Αειφορίας) και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 

απευθύνεται σε μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και έχει 

σκοπό την ενασχόληση των μαθητών με την ιστορία και τα μνημεία της 

ιδιαίτερης πατρίδας τους, όσον αφορά την Επανάσταση του 1821. 



 


