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1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ 

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΒΡΑΒΕΙΑ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

Το  1ο Νηπιαγωγείο Λουτρών Αιδηψού είναι ένα από τα δύο συντονιστικά 
νηπιαγωγεία του δικτύου με τον τίτλο «Ενεργά σχολεία, μια Οικοσυμμαχία», που 
ξεκίνησε πέρυσι με 16 νηπιαγωγεία του νησιού, ενώ φέτος προστέθηκαν και άλλα 
από την Εύβοια και τη Φθιώτιδα, ανεβάζοντας τον αριθμό σε 24. 

Στο πλαίσιο των δράσεων του παραπάνω δικτύου το σχολείο μας έχει κερδίσει 
μία σειρά διακρίσεων: 

 Στα EducationLeaders Awards για  το έργο « Στης Εύβοιας το δάSOS  όλοι 
μαζί, το μελισσάκι, εγώ και εσύ»  απέσπασε το PLATINUM βραβείο, το 
ανώτερο στον πυλώνα Συνεργασία-Εξωστρέφεια. Συγχρόνως  κατέκτησε  
και  το GOLD  βραβείο στην κατηγορία Δεσμός  με την Κοινωνία.   

 Στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό BravoSchools 2021 ανάμεσα 
σε 867 συμμετοχές σε εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα, 
μαθητικές δημιουργίες και δράσεις συνεργασίας, το δίκτυο των  
νηπιαγωγείων ξεχωρίζει και βραβεύεται με ένα από τα 9 μεγάλα βραβεία, 
για το έργο «Στης Εύβοιας το δάSOS όλοι μαζί, το μελισσάκι, εγώ και εσύ» 

 Στο μαθητικό διαγωνισμό “Κάν’ το ν’ ακουστεί»  του European SchoolRadio 
κέρδισε το πρώτο βραβείοακροατών και τις δύο χρονιές. Τη χρονιά 2019-
2020 συμμετείχαν με το τραγούδι «Στης Εύβοιας το δάSOS» και τη χρονιά 
2020-2021 με το ραδιοφωνικό μήνυμα «Είμαστε αρκετοί, έλα και εσύ να 
γίνουμε πολλοί» 

 Το Φεβρουάριο του 2021 κέρδισαν το πρώτο βραβείο στον πανελλήνιο 
μαθητικό διαγωνισμό του   Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου για 
την ψηφιακή ασφάλεια που διεξάγει ο αντίστοιχος ψηφιακός τομέας,  
saferinternet4kids 

 Διακρίθηκε για τη συμμετοχή του στο Δίκτυο ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ της 
Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης 

 Συμμετείχε στον 1ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής WRO Hellas"Χορεύοντας την Άνοιξη", προγραμματίζοντας τα 
μελισσάκιαBeebot. Ανάμεσα στις 250+ όλων των βαθμίδων, οι συμμετοχές 
των σχολείων του δικτύου προκρίθηκαν στον τελικό των 60 καλύτερων 
δράσεων 

 Συμμετείχε στη EU CodeWeek  σε δύο διαφορετικές ομάδες και 
βραβεύτηκε και για τις  δύο συμμετοχές με αριστείο 

 Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε eTwinning έργα βραβεύτηκαν για 
όλες τις συμμετοχές τους με την Ετικέτα Ποιότητας 
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 Για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Εφευρέτες παιχνιδιών, οι 

ανακυκλωτές της χαράς» κέρδισε το BRONZE βραβείο στην κατηγορία 
Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία στα EducationLeaders Awards 

 Για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Η τέχνη οδηγός μου στις μέρες του 
κόσμου» κέρδισε το GOLD βραβείο στην κατηγορία Εκπαιδευτική 
Καινοτομία στα EducationLeaders Awards 

 Αναδείχθηκε ανάμεσα σε πολλές  υποψηφιότητες σε eTwinningSchool από 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία του δικτύου. 
Βραβεύτηκε από την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας τόσο για το σύνολο του 
έργου του, όσο και για μεμονωμένη συμμετοχή μαθήτριας του σχολείου. 

 
 

Η Προϊσταμένη  
Του 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
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