
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 
Συμμετοχές και διακρίσεις του νηπιαγωγείου μας τη φετινή σχολική χρονιά 

 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το νηπιαγωγείο μας συμμετείχε και 
φέτος (2020-2021) για δεύτερη συνεχή χρονιά σε πρόγραμμα eTwinning  και συγκεκριμένα  
στο έργο «Ενεργά σχολεία, μια οικοσυμμαχία», στο οποίο   συνεργάστηκαν 24 νηπιαγωγεία 
από την Εύβοια και τη Φθιώτιδα. 
Στο πλαίσιο των δράσεων του  δικτύου «Ενεργά Σχολεία, μια Οικοσυμμαχία» το σχολείο 
μας έχει κερδίσει μία σειρά διακρίσεων: 

 Στα Education Leaders 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 Bravo Schools 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 School Radio 
κέρδισε το πρώτο βραβείο ακροατών 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 

 Βραβεύτηκε με την Ετικέτα Ποιότητας από το eTwinning για το σύνολο των έργων 
που συμμετείχε 

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

 
 Τέλος το  σχολείο μας κατέκτησε το  χάλκινο μετάλλιο  για την πιστοποίηση  

eSafety  στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για το European Schoolnet που ξεκίνησε 
το 2012. 

 

 


