
 Τα Education Leaders Awards, έχουν σαν σκοπό την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας 

και φιλοδοξούν να αναδείξουν το φάσµα των δραστηριοτήτων εκείνων που ξεχώρισαν, από κάθε 

γεωγραφικό διαµέρισµα και κάθε βαθµίδα της εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας µας. Το 

δίκτυο των  νηπιαγωγείων απέσπασε την ανώτερη διάκριση. Ανάμεσα σε δεκάδες 

υποψηφιότητες ιδιωτικών και δημόσιων εκπαιδευτικών φορέων, από νηπιαγωγεία ως  

πανεπιστήμια, το έργο « Στης Εύβοιας το δάSOS  όλοι μαζί, το μελισσάκι, εγώ και εσύ» ήταν μία 

από τις τρεις μόνο συμμετοχές που απέσπασε το PLATINUM βραβείο, το ανώτερο στον πυλώνα 

Συνεργασία-Εξωστρέφεια. Συγχρόνως  κατέκτησαν και  το GOLD  βραβείο στην κατηγορία 

Δεσμός  με την Κοινωνία.  Την Κριτική Επιτροπή συνθέτουν πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί 

εμπειρογνώμονες  και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών φορέων.  

 To bravo awards αποτελεί έναν πολυσυμμετοχικό θεσμό διαλόγου και ανάδειξης των 

πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον, συμβάλλοντας στη Δημιουργία της 

Ελλάδας του Αύριο! Δίνει έμφαση στην προώθηση ενός συστηματοποιημένου κοινωνικού 

διαλόγου, με στόχο τη δημιουργία μιας ευρύτερης κουλτούρας για τα θέματα της Βιώσιμης 

Ανάπτυξης, με βάση τις πρωτοπόρες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στη χώρα μας .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». Συγχρόνως 

γίνονται Πρεσβευτές των 17  Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης εντάσσοντας τα 

νηπιαγωγεία στο διεθνές σχολικό δίκτυο του World's Largest Lesson και στο Δίκτυο Σχολείων in 

Αction SDGs Schools Club.  

 Στο μαθητικό διαγωνισμό “Κάν’ το ν’ ακουστεί»  του European School Radio κέρδισαν 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 Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου είναι επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα των 

Πανευρωπαϊκών Οργανισμών INSAFE / INHOPE που χαράσσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για 

ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο, καθώς και ο αναγνωρισμένος εκπρόσωπος της Ελλάδας για 

το Expert Group on Safer Internet for Children της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Φεβρουάριο του 

2021 κέρδισαν το πρώτο βραβείο στον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό  για την ψηφιακή 

ασφάλεια που διεξάγει ο αντίστοιχος ψηφιακός τομέας,  saferinternet4kids 

 Όλα τα σχολεία βραβεύτηκαν με την Ετικέτα Ποιότητας του eTwinning , ενώ το έργο τους έχει 

παρουσιαστεί σε πανελλήνια εκπαιδευτικά συνέδρια, όπως το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

eTwinning και το 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας της 

ΕΕΠΕΚ 

 Πολλά από τα σχολεία του δικτύου έχουν διακριθεί από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας  της 

Φύσης για τη συμμετοχή τους στις δράσεις του 

 

 Στα πλαίσια των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο έργο, τα συνεργαζόμενα σχολεία συμμετείχαν 

στη δράση του EU Code Week 2019, με τίτλο "We C.O.D.E. (We create Opportunities and Develop 

Education) " που διοργανώθηκε από την εκπαιδευτικό Μαργαρίτα Σαμουτιάν (EU Code Week 

Leading Teacher) του Νηπιαγωγείου Αυλωναρίου. Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός έλαβε το Golden 

Challenge Award ως επιβράβευση για την συνεργασία και εμπλοκή των φορέων, ενώ όλοι οι 



συμμετέχοντες (μαθητές και εκπαιδευτικοί) έλαβαν βεβαιώσεις συμμετοχής, αλλά και 

πιστοποιητικό αριστείας. Το βραβείο που έλαβε η Νηπιαγωγός από τον υπεύθυνο οργανισμό 

ήταν ένα ρομποτάκι, το οποίο βρίσκεται στη διάθεσή του δικτύου για εμπλουτισμό των 

δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής Ρομποτικής.  

 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποστήριξε το έργο των 16 Νηπιαγωγείων της Εύβοιας 

χορηγώντας δωρεάν ρομποτικό εξοπλισμό προκειμένου να προπονηθούν και να συμμετέχουν 

στο 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. Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν βεβαιώσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.  

 Το Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου διοργάνωσε το Μαθητικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης Κουτιών 

Αλουμινίου "Eco Tweet" που εγκρίθηκε από το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας  και 

Θρησκευμάτων για το Ν. Εύβοιας, στον οποίο μπορούσαν να λάβουν μέρος όλες οι βαθμίδες. Το 

μεγαλύτερο μέρος των συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων έλαβε μέρος στην δράση 

ανακυκλώνοντας 315 τόνους κουτιών αλουμινίου. Ο διοργανωτής φορέας παρείχε βραβεία για 

τα 3 πρώτα σχολεία ανάλογα με τον αριθμό συσκευασιών που συγκέντρωσαν, αλλά και 

βεβαιώσεις για όλους τους συμμετέχοντες.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ 

Μαργαριτα Σαμουτιάν 

Εκπαιδευτικός στο Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου και συντονίστρια προγραμμάτων Erasmus+ και δικτύων 

του φορεα 

eTwinning ambassador Ν. Εύβοιας, Βοιωτίας και Φωκιδας 

Scientix Ambassador 

EU Code Week Leading Teacher 

Τριανταφυλλιά (Λίλιαν) Δούμα  

Εκπαιδευτικός στο 1ο Νηπιαγωγείο Λουτρών Αιδηψού  

Πρόσωπο επικοινωνίας προγραμμάτων Erasmus+ και δικτύων του φορέα 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

2019-20 

Τα 16 Νηπιαγωγεία είναι: 

Το Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου και το  1ο Λ. Αιδηψού που είναι και οι συντονιστές τους προγράμματος  

ΚΑΙ  

Τα νηπιαγωγεία της Εύβοιας: 



Αγίων Αποστόλων, Βαθέως Αυλίδας και το παράρτημα της δομής προσφύγων, Δύστου, 4ο Βασιλικού, 

Μαντουδίου, 2ο Ν.Αρτάκης, Νεοχωρίου, Πάλιουρα, Πηλίου, Φύλλων, 4ο Χαλκίδας, 14ο Χαλκίδας, 23ο 

Χαλκίδας, 33ο Χαλκίδας 

2020-21 

Τα 24 Νηπιαγωγεία είναι: 

Το Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου και το  1ο Λ. Αιδηψού που είναι και οι συντονιστές τους προγράμματος  

Τα νηπιαγωγεία της Εύβοιας: 

Αγίας  Άννας, 4ο Βασιλικού,  1ο Ιστιαίας, Καράβου,  Μαντουδίου, 1ο Ν. Αρτάκης, 2ο Ν.Αρτάκης, 

Νεοχωρίου, Νέων Στύρων, Πηλίου, Φάρου Αυλίδας, Φύλλων, 1ο Χαλκίδας, 5ο Χαλκίδας, 6ο Χαλκίδας,  

18ο Χαλκίδας, 19ο Χαλκίδας, 23ο Χαλκίδας, 33ο Χαλκίδας 

Και τα νηπιαγωγεία της Φθιώτιδας: 

Αγίου Κωνσταντίνου, Αρκίτσας , 1ο Λάρυμνας 

 


