
 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 

ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 
 

Το Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου συντονίζει και συμμετέχει σε μια πληθώρα 
εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων (Erasmus+ &eTwinning) για 
τα οποία έχει αποκτήσει πολλές διακρίσεις και βραβεύσεις την τρέχουσα 
σχολική χρονιά. Πιο συγκεκριμένα: 
 

 Προγράμματα eTwinning: 
Ηεκπαιδευτικός Σαμουτιάν Μαργαρίτα έλαβε Εθνικές και Ευρωπαϊκές 

Ετικέτες Ποιότηταςγιατασυνεργατικάέργα “Eco Tweet: Little Scientists”, “European 
New Generation 2” και “STEAM Preschool Academy” 
ταοποίαδημιούργησεκαισυντόνιζε. Επιπλέον, 
έλαβετιςίδιεςδιακρίσειςγιαταέργα“eTreeHuggers: 1,2,tree hug the trees with me”, 
“Little Designers” και «The Roots of Europe: Let’s know each other with music”.  

ΟιεκπαιδευτικοίΤσιργιώτηΕλένηκαιΤάτσιουΣτυλιανήέλαβανγιατηνενεργήσυ
μμετοχήτουςΕθνικέςκαιΕυρωπαϊκέςΕτικέτεςΠοιότηταςγιατα eTwinning έργα “Eco 
Tweet: Little Scientists”, “European New Generation 2” και “STEAM Preschool 
Academy”. 

Και οι τρεις εκπαιδευτικοί έλαβαν Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το έργο 
«Στης Εύβοιας το ΔάSOS, όλοι μαζί το μελισσάκι, εγώ κι εσύ», το οποίο υλοποιήθηκε 
σε επίπεδο νομού. Το πρόγραμμα συνδημιουργήθηκε και συντονίστηκε από τις 
νηπιαγωγούς Σαμουτιάν Μαργαρίτα (πρεσβευτής eTwinning Ν. Εύβοιας, Βοιωτίας 
και Φωκίδας) και τη Δούμα Τριανταφυλλιά (Λίλιαν). 

Επιπρόσθετα, το έργο “EcoTweet: LittleScientists” κέρδισε το δεύτερο 
Εθνικό Βραβείο eTwinning 2021 για την ηλικιακή κατηγορία 4-6, για το οποίο 
βραβεύτηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του σχολείου. Η απονομή θα 
γίνει το ερχόμενο φθινόπωρο στο ετήσιο συνέδριο eTwinning. 

Τέλος, η εκπαιδευτικός Σαμουτιάν Μαργαρίτα, μαζί με τις συντονίστριες και 
τις συνεργάτιδες του έργου  “eTreeHuggers: 1,2,treehugthetreeswithme” 
απέσπασαν το Ευρωπαϊκό Βραβείο eTwinning 2021 για την ηλικιακή κατηγορία έως 
6 ετών. 
 

 Στρατηγική σύμπραξη “EcoTweet” Erasmus+ KA229 
Tο Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου αποτελεί το πρώτο και μοναδικό νηπιαγωγείο 

στο Νομό Εύβοιας έως το 2021 που έχει διακριθεί με την πράσινη σημαία του 
διεθνούς δικτύου "Οικολογικά Σχολεία" της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της 
Φύσης, μετά από 2 συνεχή έτη Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της σχολικής 
κοινότητάς του, μέσα από τις δράσεις που υλοποίησε για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 



“EcoTweet”, αλλά και το τοπικό «Στης Εύβοιας το ΔάSOS, όλοι μαζί το μελισσάκι, 
εγώ κι εσύ», με υπεύθυνη εκπαιδευτικό τη Σαμουτιάν Μαργαρίτα. Στο δίκτυο 
συμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του σχολείου για το οποίο 
έλαβαν πιστοποιητικά και αναμένουν τη βράβευσή τους το ερχόμενο φθινόπωρο. 

Το Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου διοργάνωσε το Μαθητικό Διαγωνισμό 
Ανακυκλωσης Κουτιών Αλουμινίου "EcoTweet" που εγκρίθηκε από το ΙΕΠ σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το Ν. Εύβοιας, στον 
οποίο μπορούσαν να λάβουν μέρος όλες οι βαθμίδες, 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. Συντονιστική Επιτροπή: Σαμουτιάν 
Μαργαρίτα, Τσιργιώτη Ελένη, Τάτσιου Στυλιανή, Παναγιώτου Γεώργιος. 

 
 Άλλες διακρίσεις για τα προγράμματα eTwinning 

Για το έργο «Στης Εύβοιας το ΔάSOS, όλοι μαζί το μελισσάκι, εγώ κι εσύ»: 

 Απέσπασε ένα από τα τρία PLATINUM βραβεία στο διαγωνισμό 
EducationLeadersAwards για την κατηγορία Συνεργασία-Εξωστρέφεια. 
Συγχρόνως κατέκτησε και το GOLD  βραβείο «Δεσμός με την κοινωνία». Την 
Κριτική Επιτροπή συνθέτουν πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί 
εμπειρογνώμονες  και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών φορέων με στόχο την 
προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας. 

 Κέρδισε ένα από τα 9 μεγάλα βραβεία στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό 
BravoSchools 2021, για το Στόχο 15 της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ανάμεσα σε 
867 συμμετοχές σε εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα, 
μαθητικές δημιουργίες και δράσεις συνεργασίας. Επιπλέον, το σχολείο 
ανακηρύχθηκε ως Πρεσβευτής των 17  Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης εντάσσοντας το φορέα στο διεθνές σχολικό δίκτυο του 
World's LargestLesson και στο Δίκτυο Σχολείων in ΑctionSDGsSchools Club.  

 Στο μαθητικό διαγωνισμό “Κάν’ το ν’ ακουστεί» του European SchoolRadio 
κέρδισαν το πρώτο βραβείο ακροατών τη χρονιά 2019-2020, στο οποίο 
συμμετείχε ως μέρος του δικτύου των 16 νηπιαγωγείων της Εύβοιας με το 
τραγούδι «Στης Εύβοιας το δάSOS»  

 Ακόμη, έλαβε την τρίτη θέση στο διαγωνισμό που οργάνωσε το δίκτυο 
"Μαθαίνω για τα Δάση" της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, με 
θέμα τη δημιουργία δασο-οικοκωδικα. Ως βραβείο έλαβε εξοπλισμό σχετικό 
με την εξερεύνηση και ανακάλυψη του φυσικού περιβάλλοντος, με 
υπεύθυνη εκπαιδευτικό τη Σαμουτιάν Μαργαρίτα. Στο δίκτυο συμμετείχαν 
όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μισοί μαθητές λαμβάνοντας βεβαιώσεις.  

 Στο φορέα δόθηκε συγχαρητήρια επιστολή για τη συμμετοχή του στο δίκτυο 
"Φύση χωρίς Σκουπίδια" της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης για 
τις δράσεις που υλοποίησε το σχολικό έτος 2019-2020, με υπεύθυνη 
νηπιαγωγό τη Σαμουτιάν Μαργαρίτα. Τις δράσεις υλοποιήσαν όλοι οι 
εκπαιδευτικοί και έλαβαν μέρος οι μαθητές που δεν συμμετείχαν στο 
προηγούμενο δίκτυο. 

 Στα πλαίσια των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο έργο, τα 
συνεργαζομενα σχολεία συμμετείχαν στην εβδομάδα του EU CodeWeek 
2019, με τιτλο "We C.O.D.E. (WecreateOpportunities and DevelopEducation) 
" που διοργανώθηκε από την εκπαιδευτικό Μαργαρίτα Σαμουτιάν (EU 



CodeWeekLeadingTeacher) του Νηπιαγωγείου Αυλωναρίου. Η υπεύθυνη 
εκπαιδευτικός έλαβε το GoldenChallengeAward 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.  

 Το σχολείο συμμετείχε ως μέλος του δικτύου των 16 νηπιαγωγείων στον 1ο 
Πανελλήνιο Διαδικτυακό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO 
Hellas"Χορεύοντας την Άνοιξη",προγραμματίζοντας τα μελισσάκιαBeebot, 
τα οποία χορήγησε δωρεάν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Τα βίντεο που 
ετοίμασαν οι ομάδες προκρίθηκαν στον τελικό των 60 καλύτερων δράσεων, 
ανάμεσα στις 250+ όλων των βαθμίδων. Η εκπαιδευτικός και πρεσβευτής 
WROHellasΣαμουτιάν Μαργαρίτα εκπροσώπησε τα σχολεία και παρουσίασε 
τις δράσεις τους στο διαγωνισμό που υλοποιήθηκε διαδικτυακά. Όλοι οι 
συμμετέχοντες έλαβαν βεβαιώσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.  
 

Για το έργο «Ενεργά Σχολεία μια Οικοσυμμαχία» 
Οι νηπιαγωγοί Σαμουτιάν Μαργαρίτα (Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου) και ΔούμαΛίλιαν 
(1ο Νηπιαγωγείο Λουτρών Αιδηψού», συντονίζουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 
ένα τοπικό έργο eTwinning, στο οποίο λαμβάνουν μέρος 24 Νηπιαγωγεία από την 
Εύβοια και τη Φθιώτιδα, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων πόλεων/χωριών. 

 Τη σχολική χρονιά 2020-2021 η ομάδα κέρδισε το πρώτο βραβείο κοινού με 
το ραδιοφωνικό μήνυμα «Είμαστε αρκετοί, έλα και εσύ να γίνουμε πολλοί» 
του EuropeanSchoolRadio. 

 Ακόμα, το Φεβρουάριο του 2021 το δίκτυο απέσπασε το πρώτο βραβείο 
στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για την Ψηφιακή Ασφάλεια που 
οργάνωσε το saferinternet4kids(Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου). 

 
Για το eTwinning έργο «Μένουμε Σπίτι … μαζί» 
Το συγκεκριμένο έργο αποτέλεσε μια πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών: Μαρίνα 
Ζαχαρία, Αριάδνη Ευαγγελοπούλου, Καλλιόπη Παπουτσάκη, Δέσποινα Παρταλα, 
Αθηνά Ζησοπούλου, Κατερίνα Ίλτσιου, Δήμητρα Γιάγκογλου, Αγορίτσα Τσήμα, Ελένη 
Χατζηστεφάνου, Κικιλία Τσουκαλά, Μαρία Γιαννίκη και Μαργαρίτα Σαμουτιάν που 
δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης αναστολής των σχολείων λόγω της 
πανδημίας, με στόχο να βοηθήσει τους μικρούς μαθητές και τις οικογένειές τους να 
περάσουν δημιουργικά το διάστημα που παρέμειναν στο σπίτι. Το πρόγραμμα 
έλαβε το GOLD βραβείο των EducationLeaderAwards για την κατηγορία «Online και 
Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως». 
 
 

 Άλλες διακρίσεις: 
Το ΝηπιαγωγείοΑυλωναρίου έχει διακριθεί με την ετικέτα τουeTwinningSchoolγια 
το έτος 2020-2021, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η βράβευση αυτή βασίζεται 
στην προώθηση καλών πρακτικών και στην ανάδειξη του φορέα ως πρότυπο 
συμμετοχής σε καινοτόμα προγράμματα, αλλά και την προαγωγή της 
διαμοιρασμένης ηγεσίας.  



Επιπρόσθετα, το σχολείο έχει λάβει την χάλκινη ετικέτα eSafety, δημιουργώντας 
ένα πρωτόκολλο προστασίας και ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας σχετικά με 
τα θέματα GDPR (GeneralDataProtectionRegulation). 
 
Αρκετά από τα προγράμματα έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά, άρθρα, σεμινάρια 
και ημερίδες με στόχο τη διάδοση των δράσεων και την προώθηση καλών 
εκπαιδευτικών πρακτικών. Για παράδειγμα, η εκπαιδευτικός Σαμουτιάν Μαργαρίτα 
έχει παρουσιάσει τα έργα στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning, το STEAMonEdu, 
στο 11ο Συνέδριο ScienceinEarlyChildhoodEducation, αλλά και ως προσκεκλημένη 
των συντονιστριών εκπαιδευτικού έργου της Αττικής. Ακόμη, σε συνεργασία με τη 
Τάτσιου Στυλιανή παρουσίασαν τα προγράμματα Erasmus+ στο 6ο Διεθνές 
Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας της ΕΕΠΕΚ. 

Τέλος, το σχολείο συμμετέχει ως πιλοτικό σχολείο για τα εργαστήρια δεξιοτήτων 
του ΙΕΠ και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τους τέσσερεις θεματικούς άξονες. Το 
επόμενο διάστημα, οι εκπαιδευτικοί Σαμουτιάν Μαργαρίτα και Τάτσιου Στυλιανή 
θα παρουσιάσουν τις δράσεις που υλοποίησαν με τους μαθητές τους στο 
Πανελλήνιο Συμπόσιο Εκπαιδευτικών «Out of EdenLearn», που διοργανώνει το 
Κολλέγιο Αθηνών σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα «Out of EdenLearn» 
του Οργανισμού Project Zero της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard. 

 


