
 

 

«Ανακαλύπτοντας τον φυτικό πλούτο της Χίου και της Κύπρου» 

Εμπειρίες από ένα πρόγραμμα Erasmus+ στην Προσχολική Εκπαίδευση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

1o Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά Η’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πάφου 

Βιργινία Σμυρναίου (2019-2021) 
Δέσποινα Τσουκαλά  (2019-2021) 
Δήμητρα Μαστοράκη (2019-2021) 
Μαριάννα Παλαμούτη (2019-2020) 
Αρετή Τσολακίδου (2019-2020) 
Αγγελική Πουλημά  (2019-2020) 
Σοφία Ελευθεριάδου  (2020-2021) 
Ηρώ Παπαδοπούλου (2019-2021) 
Βασιλική Διοκμετζίδου (2020-2021) 
Αριέττα Σκαφίδα (2019) 

Ανδρούλα Ιωακείμ Κωμοδρόμου(2019-2021) 
Κωνσταντίνα Γεωργίου(2019-2021) 
Έλλη Μιχαήλ(2019-2021) 
Φοίβη Ιωάννου Ιωσηφίδου(2019-2021) 
Θεοδώρα  Κουδουνάρη(2019-2020) 
Μαρία Φωτεινή Ηλιάδη(2020-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εισαγωγή 

Η υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση είναι ένας από τους σπουδαιότερους αντισταθμιστικούς θεσμούς για 
την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας και της σχολικής διαρροής και γι’ αυτό η επαγγελματική ανάπτυξη των 
νηπιαγωγών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα. Το κίνητρο για την υποβολή της αίτησης είναι η αναβάθμιση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχουμε ως εκπαιδευτικοί και η αναβάθμιση της ποιότητας των μαθησιακών 
εμπειριών των μαθητών μας καθώς τα παιδιά που φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο προέρχονται από χαμηλά 
κοινωνικοοικονομικά στρώματα που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την οικονομική κρίση. Η πλειοψηφία των 
παιδιών έχει φτωχά ερεθίσματα και γι' αυτό αισθανόμαστε την υποχρέωση το εκπαιδευτικό μας έργο να λειτουργεί 
αντισταθμιστικά ώστε να διασφαλιστεί η ολόπλευρη ανάπτυξη αυτών των παιδιών. Ως εκπαιδευτικοί του 1ου 
Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά πάντα συμμετείχαμε σε καινοτόμα προγράμματα, προγράμματα του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, προγράμματα e-twinning καθώς και σε πιλοτικά προγράμματα 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου/Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθώς πάντα προσπαθούσαμε να 
διευρύνουμε τις εμπειρίες των παιδιών. Η τοπική κοινωνία έχει αναγνωρίσει την προσπάθειά μας και γι' αυτό όλα 
τα παιδιά φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα καθώς οι γονείς δείχνουν εμπιστοσύνη και στηρίζουν με κάθε τρόπο 
το εκπαιδευτικό μας έργο. 
Αν και έχουμε εμπειρία σε καινοτόμα προγράμματα, η διεθνοποίηση του σχολείου μας αποτέλεσε πρόκληση για 
την περαιτέρω ανάπτυξη του. Επιθυμία μας ήταν να συνεργαστούμε και να μάθουμε από συναδέλφους άλλων 
χωρών. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μεταξύ ομότιμων και η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η μεταφορά 
τεχνογνωσίας συμβάλλει καθοριστικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εμπλεκόμενων σχολείων συνολικά.  Η 
εύρεση εταίρων πραγματοποιήθηκε μέσα από συνεργασίες προγραμμάτων e-twinning κατά το παρελθόν. Στο 
αρχικό σχεδιασμό της αίτησης συμμετείχαν τρία σχολεία, το δικό μας και δύο της Κύπρου. Οι αλλαγές προσωπικού 
ωστόσο δημιούργησαν προβλήματα και το ένα σχολείο της Κύπρου αποφάσισε να αποσυρθεί από το πρόγραμμα.  
Τελικά, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε παράλληλα στο 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά στη Χίο και με το Η’ Δημόσιο 
Νηπιαγωγείο Πάφου. Το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά είναι τριθέσιο και υπηρετούν οκτώ εκπαιδευτικοί. Συνολικά 
φοιτούν 51 παιδιά ηλικίας 4-6 ετών και όλα παραμένουν μέχρι τις 16.00 στο χώρο του νηπιαγωγείου. Κάθε τμήμα 
έχει δύο εκπαιδευτικούς που καλύπτουν το υποχρεωτικό και προαιρετικό πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, υπάρχει 
εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής για το τμήμα ένταξης καθώς και παράλληλη στήριξη. 
 Το Η’ Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Πάφου αποτελείται από 3 δημόσια τμήματα και ένα κοινοτικό τμήμα. 
Για τα δημόσια τμήματα υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Παιδείας Κύπρου και για το Κοινοτικό τμήμα ο Σύνδεσμος 
Γονέων του σχολείου. Εμπίπτει στην προσχολική βαθμίδα εκπαίδευσης και οι ηλικίες των παιδιών που φοιτούν 
είναι 3-6 με τα πιο μικρά παιδιά να φοιτούν στο κοινοτικό τμήμα. Φοιτούν συνολικά 100 παιδιά, με αριθμητικό 
όριο 25 παιδιά σε κάθε τάξη τα οποία παραμένουν μέχρι τις 1:00μ.μ. Το προσωπικό αποτελείται από 5 δασκάλες, 2 
σχολικές βοηθούς και 2 συνοδούς παιδιών ειδικής εκπαίδευσης. Δύο φορές την εβδομάδα, επισκέπτονται το 
σχολείο μια δασκάλα ειδικής αγωγής και ένας δάσκαλος λογοθεραπείας για τα παιδιά που χρειάζονται βοήθεια.  
Επειδή η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος αποτελεί υψηλή προτεραιότητα 

για τους εκπαιδευτικούς των εμπλεκόμενων οργανισμών, η συνεργασία μεταξύ των σχολείων πραγματοποιήθηκε 

με την υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού προγράμματος με θέμα «Ανακαλύπτοντας το φυτικό πλούτο της Χίου και 

της Κύπρου».  Στόχοι του προγράμματος ήταν η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η αναβάθμιση της 

ποιότητας των μαθησιακών εμπειριών των μαθητών μας (δραστηριότητες ανοικτής μάθησης σε αυθεντικά 

περιβάλλοντα, επικοινωνία μαθητών με χρήση ψηφιακών εργαλείων), η προώθηση καινοτόμων εκπαιδευτικών 

πρακτικών (διδασκαλία αγγλικών με τη μέθοδο Clil, υπαίθρια τάξη, καρέκλες επίλυσης των συγκρούσεων και χάρτη 

συναισθημάτων) και διδακτικών στρατηγικών (σταθμοί μάθησης) καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση 

με τον τρόπο που οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν και προωθούν την αειφορική ανάπτυξη. Η επίτευξη των στόχων 

πραγματοποιήθηκε με συζητήσεις και ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των εκπαιδευτικών, με παρατήρηση ομότιμου 

εκπαιδευτικού έργου, με τη συμμετοχή σε σεμινάρια επιμόρφωσης και σε προγράμματα των κέντρων 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των δύο χωρών και με συνεργατικές δραστηριότητες των μαθητών των δύο 

νηπιαγωγείων μέσω της αξιοποίησης διαδικτυακών μέσων. Η επιτόπια παρατήρηση και η ενεργός συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus αποτέλεσε μια μοναδική διαπολιτισμική εμπειρία καθώς 

εκτός από την ανταλλαγή εμπειριών είχαμε τη δυνατότητα να δούμε πως το περιβάλλον του κάθε νησιού συνδέεται 

με την ανάπτυξη του τοπικού πολιτισμού. 

 

 



 

Στη πορεία υλοποίησης του έργου διαχειριστήκαμε πολλές δυσκολίες και αντιξοότητες. Συγκεκριμένα: 

1. Η έλευση της πανδημίας και το κλείσιμο των σχολείων από το Μάρτιο έως και το Μάιο του 2020 είχε σαν 

αποτέλεσμα μέρος του προγράμματος να πραγματοποιηθεί μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Τα 

αγριολούλουδα) ενώ μια θεματική ενότητα δεν πραγματοποιήθηκε (Καλλιεργήσιμα τοπικά προϊόντα). 

Επίσης δεν πραγματοποιήθηκε δια ζώσης η δεύτερη κινητικότητα και οι εορταστικές εκδηλώσεις που είχαν 

προγραμματιστεί. 

2. Οι αλλαγές εκπαιδευτικών στις δύο σχολικές μονάδες δημιούργησε την ανάγκη ενημέρωσης και 

εμπλοκής των νέων εκπαιδευτικών και επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων των εκπαιδευτικών στο 1ο 

Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά. Παρόλο που το ένα νηπιαγωγείο αποσύρθηκε από το πρόγραμμα, υπήρξε 

συνεργασία μέσω e-twinning με το Νηπιαγωγείο Κισσόνεργας Πάφου όπου τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός 

που ήταν αρχικά υπεύθυνη επικοινωνίας του προγράμματος του ενός σχολείου. 

3. Η μη εξοικείωση σε συνεργατικά ψηφιακά εργαλεία δημιούργησε την ανάγκη έρευνας για τον εντοπισμό 

των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων και στην εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού σε αυτά. 

4. Η δυσκολία ανεύρεσης κοινού χρόνου εντός εκπαιδευτικού ωραρίου για παιδαγωγικές συσκέψεις των 

εμπλεκόμενων σχολικών μονάδων. 

5. Η έλλειψη εμπειρίας στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων απαίτησε την αφιέρωση πολύ χρόνου 

για την υλοποίηση των προδιαγραφών του προγράμματος. 

6. Η δεύτερη κινητικότητα πραγματοποιήθηκε τελικά εικονικά με αποτέλεσμα τον επανασχεδιασμό 

υλοποίησής του. Η μη δυνατότητα απαλλαγής του προσωπικού από τα διδακτικά τους καθήκοντα 

δημιούργησε προβλήματα εύρεσης κοινού χρόνου για την υλοποίησή της. 

Παρά τις δυσκολίες, εκτιμούμε ότι επιτεύχθηκαν σημαντικά αποτελέσματα. Μέσω του έργου αναβαθμίσαμε την 
ποιότητα των μαθησιακών εμπειριών των μαθητών μας και επομένως διασφαλίσαμε την παροχή καλύτερης 
εκπαίδευσης για αυτά. Κατά την υλοποίηση του έργου υπήρξε σημαντική βελτίωση των δεξιοτήτων των 
εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών στην ψηφιακή επικοινωνία και συνεργασία ενώ παράλληλα προωθήθηκε η 
ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης. Πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των εκπαιδευτικών των 
συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων, παρακολούθηση καινοτόμων πρακτικών («υπαίθρια τάξη», «μέθοδο Clil» για 
την εκμάθηση των αγγλικών, καρέκλες επίλυσης συγκρούσεων και χάρτη συναισθημάτων) και διδακτικών 
στρατηγικών («σταθμών μάθησης learning  centers») που εφαρμόζονται στα σχολεία των εταίρων. Στη συνέχεια 
έγινε προσπάθεια εφαρμογής αυτών από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των νηπιαγωγείων με 
ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά έλαβε υλικό για τη μέθοδο Clil, πραγματοποίησε 
ανάλογες δραστηριότητες και ανέλαβε την πιλοτική εφαρμογή των Αγγλικών στο νηπιαγωγείο το σχολικό έτος 
2020-2021. Πραγματοποιώντας ποίκιλες δραστηριότητες γνωριμίας με τον φυτικό πλούτο της Χίου και της Κύπρου 
αλλά και δράσεων προστασίας του φυτικού πλούτου, έγινε κατανοητή η έννοια της βιοποικιλότητας και της 
σημαντικότητας για τον τόπο μας αλλά και για τη ζωή μας γενικότερα, δημιουργώντας περιβαλλοντική συνείδηση 
στους μικρούς μας μαθητές. 
Συμπερασματικά, το πρόγραμμα συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη των δύο οργανισμών και τα αποτελέσματα 
του έργου θα χρησιμοποιηθούν και μετά την ολοκλήρωση του. Η προστιθέμενη αξία των παραπάνω δράσεων θα 
συμβάλλει στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου που προσφέρεται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας της Χίου 
και της Κύπρου και θα προωθήσει την ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών. 
Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος αποφασίστηκε η έκδοση του συγκεκριμένου 
βιβλίου.  
Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει αναλυτικά τους στόχους και τις δραστηριότητες του περιβαλλοντικού 
προγράμματος που εκπονήθηκε από τα συνεργαζόμενα σχολεία. 
Το δεύτερο κεφάλαιο παραθέτει τα ψηφιακά συνεργατικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση 
του προγράμματος και τον τρόπο που αυτά αξιοποιήθηκαν. 
Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει την οργάνωση και λειτουργία της υπαίθριας τάξης του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου 
Μηνά. 



Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρει και εξηγεί τον τρόπο εφαρμογής της μεθόδου Clil για την εξοικείωση των παιδιών 
με τα Αγγλικά στο H’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πάφου. 
Το βιβλίο περιλαμβάνει δύο παραρτήματα. Το πρώτο περιέχει το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων του 
προγράμματος κατά τα δύο σχολικά έτη εφαρμογής του ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τα εργαλεία αξιολόγησης 
του προγράμματος. 
Κλείνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το ΙΚΥ για τη στήριξη που μας πρόσφερε κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος, τη Συντονίστρια  Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών του 2ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου  κ. Ελένη 
Μοσχοβάκη για την πολύτιμη βοήθεια που μας πρόσφερε  κάθε φορά που της ζητήθηκε,  τον Διευθυντή του  ΚΠΕ 
Ομηρούπολης , κ. Σπυράκη  Σταύρο  & τη  Προϊσταμένη  του 2ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά κ. Σεβαστή Παΐδα για 
αφιλοκερδή συμμετοχή τους κατά την εικονική κινητικότητα που πραγματοποιήσαμε, το επιστημονικό προσωπικό 
του Κέντρου περιβαλλοντικής μελέτης Κρήτου Τέρρα(Κύπρος) & του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Ομηρούπολης( Χίος)  για τη συμμετοχή του σε περιβαλλοντικές δράσεις του προγράμματος, την κυρία Μαρία Σιέλη 
, σύμβουλο  CLIL, για την επιμόρφωση  που πραγματοποίησε στις νηπιαγωγούς της Χίου για την εισαγωγή της 
αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των δύο νηπιαγωγείων για την 
άψογη συνεργασία που είχαμε. 

  



Κεφάλαιο 1 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

ΘΕΜΑ: «Ανακαλύπτοντας τον φυτικό πλούτο της Χίου και της Κύπρου» 

ΣΚΟΠΟΣ: 
 Βασικός σκοπός του περιβαλλοντικού προγράμματος υλοποιήσαμε  ήταν  να γνωρίσουν τα παιδιά το 
μαγευτικό κόσμο των φυτών και πιο συγκεκριμένα την ποικιλία του φυτικού κόσμου της Χίου αλλά και 
της Κύπρου. Να τα αγαπήσουν, να τα σεβαστούν και να κατανοήσουν το σημαντικό ρόλο που παίζουν 
στην οικολογική ισορροπία της ζωής πάνω στον πλανήτη και το αντίκτυπο που έχει στη ζωή του 
ανθρώπου. Να κατανοήσουν  πως η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας έχει ολέθριες συνέπειες στο 
περιβάλλον και κατ επέκταση στην υγεία του ανθρώπου. 
ΣΤΟΧΟΙ: 

 να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για το φυτικό πλούτο της Χίου και να μπορούν να 

κατονομάσουν . 

 Να γνωρίσουν ένα μέρος του φυτικού πλούτου ενός άλλου νησιού και να μπορούν να κάνουν 

συγκρίσεις και να βρουν ομοιότητες και διαφορές με τον δικού τους. 

 να γνωρίσουν τα προστατευόμενα δέντρα και φυτά, τα αρωματικά φυτά και βότανα της Χίου, τον 

Κάμπο με τα περιβόλια και τα εσπεριδοειδή ,τοπικά καλλιεργήσιμα προϊόντα,  τον σκίνο και τα 

αγριολούλουδα της Χίου. 

 να γνωρίσουν ποια από τα είδη αυτών των φυτών , φύονται στην περιοχή μας και ποια και στην 

υπόλοιπη Ελλάδα και κόσμο γενικότερα. 

 να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά τους  

 να συνειδητοποιήσουν την θρεπτική τους αξία & τη σημασία τους για την υγεία του ανθρώπου. 

 να κατανοήσουν  την κοινωνική, οικονομική, τουριστική, περιβαλλοντική σημασία για την περιοχή 

μας. 

 να εκφραστούν με διάφορους τρόπους ατομικά η ομαδικά  &  να παρουσιάσουν τις πληροφορίες 

τους. 

 να χρησιμοποιήσουν διάφορες πηγές πληροφόρησης. 

 να χρησιμοποιήσουν τεχνολογικά μέσα, όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή , φωτογραφική  κτλ. 

 

 

"Τα φυτά του τόπου μας - Γενικές δραστηριότητες"(δραστηριότητες εισαγωγής) 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Να μάθουν τις ποικιλίες των  φυτών 
και έννοιες όπως πόα, θάμνος, δέντρο  αλλά 
και φυλλοβόλα, αειθαλή τις οποίες θα 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο λεξιλόγιο 
τους. 

 Περίπατος σε γειτονικούς αγρούς όπου τα 
παιδιά γνωρίζουν, παρατηρούν και 
φωτογραφίζουν φυτά. 

 Ζωγραφίζουμε τις εντυπώσεις μας από τον 
περίπατο. 

 Περιβαλλοντικό μονοπάτι σε κοντινό 
αγρόκτημα όπου εντοπίζουμε και 
παρατηρούμε τα δέντρα: ελιά, τσικουδιά, 
σκίνος, πλάτανος, ευκάλυπτος, πεύκο, 
αμυγδαλιά κ.τ.λ. 

 Παρατηρούμε και καταγράφουμε την 
ανάπτυξη των φυτών της αυλής μας κατά 



την εναλλαγή των εποχών. 

 Ταξινομούμε – ομαδοποιούμε τα δέντρα 
σε φυλλοβόλα και αειθαλή. 

 Ζωγραφίζουμε αειθαλή και φυλλοβόλα 
δέντρα. 

 Δημιουργούμε και παίζουμε πίνακα 
αναφοράς με εικόνες δέντρων και 
καρτέλες με τα ονόματά τους. 

 Αντιστοιχούμε φωτογραφίες δέντρων με 
αληθινά φύλλα που τα έχουμε συλλέξει 
από τη φύση. 

 Γνωριμία με την προμαθηματική έννοια 
«χοντρό- λεπτό» μέσα από τη μέτρηση των 
κορμών δέντρων της αυλής μας με μονάδα 
μέτρησης το άνοιγμα των χεριών μας. 

Να γνωρίσουν τα νήπια το δέντρο της ελιάς 
τα προϊόντα της και  την διατροφική της 
αξία  

 Επίσκεψη σε ελαιώνα. 

 Επίσκεψη σε ελαιοτριβείο. 

 Μαγειρική: Φτιάχνουμε ελιόψωμα στο 
νηπιαγωγείο μας. 

 Ομαδική χειροτεχνία: «Λιομάζωμα» 

Να μάθουν ότι όπως και κάθε ζωντανός 
οργανισμός, έτσι και τα φυτά έχουν 
συγκεκριμένα μέρη, κάθε ένα από τα οποία 
παίζει το δικό του ρόλο στην ανάπτυξή τους. 

 Μέσα από εικόνες, βιβλία αλλά και 
παρατηρήσεις αληθινών φυτών, τα παιδιά 
μπορούν να εντοπίσουν τα μέρη αυτά 
αλλά και να κάνουν υποθέσεις για το ρόλο 
τους. Ειδικότερα: « Από ποια μέρη 
αποτελείται ένα φυτό;» Τα παιδιά δίνουν 
τις δικές τους απαντήσεις και στη 
συνέχεια επεξεργάζονται σχετικές εικόνες 
από βιβλία και εγκυκλοπαίδειες. Με 
αυτόν τον τρόπο, διαπιστώνουμε ότι τα 
φυτά έχουν ρίζα, βλαστό, φύλλα, 
λουλούδια και καρπούς. 

 Η νηπιαγωγός τοποθετεί σε ένα μικρό, 
γυάλινο ποτήρι ή βάζο ένα φασόλι, έτσι 
ώστε να φαίνεται απ’ όλες τις μεριές. 
Προσθέτει, επίσης, ένα βρεγμένο 
χαρτομάντιλο, με το οποίο σφηνώνει το 
φασόλι, για να παραμείνει στη θέση του 
και για να έχει την υγρασία που απαιτείται 
για να αναπτυχθεί. Οδηγεί την συζήτηση 
προς την ανάπτυξη και τους ζητάει να 
υποθέσουν πώς θα φαίνεται το φασόλι 
κατά τη διαδικασία αυτή. Στη συνέχεια, 
παρατηρούν την βλάστηση του φασολιού, 
την περιγράφουν και ονομάζουν τα μέρη 
του φασολιού που αναπτύσσονται (ρίζες, 
βλαστός κ.τ.λ.). Τα φασόλια μεγαλώνουν 
πολύ γρήγορα και έτσι δε θα χρειαστεί να 
περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα για να 
παρατηρήσουν τις αλλαγές. Στο τέλος 
μεταφυτεύουν το φασόλι σε μία κανονική 



γλάστρα και να αποκτούν τη δικιά τους 
φασολιά. 

 Δημιουργούμε και παίζουμε με πίνακα 
αναφοράς με τα μέρη του φυτού και τις 
αντίστοιχες καρτέλες με το όνομα τους. 

 Γινόμαστε κι εμείς σποράκια μέσα στο 
χώμα και με  τη μουσική από την Άνοιξη 
του Vivaldi φουσκώνουμε  βγάζουμε  ρίζα 
και βλαστό, ανθίζουμε , βγάζουμε  
σποράκια που με τη σειρά τους πέφτουν  
στο χώμα και ξαναστρώνουν συνεχίζοντας 
τον κύκλο της ζωής. 

Να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τι 
χρειάζεται ένα φυτό για να ζήσει. 

 Ανάγνωση του παιδικού βιβλίου 
«Μεγαλώνει, μεγαλώνει το φυτό». 

 Ζωγραφίζουμε τις γνώσεις μας από το 
βιβλίο «Μεγαλώνει, μεγαλώνει το φυτό». 

 Προβάλουμε την ιστορία «Ένα σποράκι 
ταξιδεύει».  του  Έρικ Καρλ .Ακολουθεί 
σχολιασμός συζήτηση και αναδιήγηση της 
ιστορίας.  

 Φτιάχνουμε  το δικό μας λουλούδι γίγαντα. 
Ετοιμάζουμε  ένα μεγάλο  λουλούδι, το 
βάφουμε  στα χρώματα  του λουλουδιού 
της ιστορίας και στα πέταλά του 
ζωγραφίζουμε ότι χρειάζεται ένα σποράκι 
για να γίνει λουλουδάκι! 
Έτσι φυτεύουμε το σποράκι στο χώμα, η 
βροχή το ποτίζει, ο ήλιος του δίνει φως και 
ζεστασιά, .το σποράκι βγάζει ρίζες, μίσχο 
και φυλλαράκια, μεγαλώνει, βγάζει το 
μπουμπουκάκι του, και ξεπετάγεται ένα 
όμορφο λουλούδι γεμάτο καινούργια 
σποράκια! 

 Δημιουργούμε και παίζουμε με πίνακα 
αναφοράς με το τι χρειάζεται ένα φυτό για 
την ανάπτυξή του. 

 Φυτεύουμε σπόρους λαχανικών στην αυλή 
του σχολείου μας τα φροντίζουμε και 
παρατηρούμε την ανάπτυξή τους. 

 Προβολή  στο διαδίκτυο εικόνων με το τι 
χρειάζονται τα φυτά για να αναπτυχθούν. 

 

http://www.ianos.gr/eshop/biblia/paidika/paramithia/to-sporaki-taxideyei/0255175pp/
http://www.ianos.gr/eshop/biblia/paidika/paramithia/to-sporaki-taxideyei/0255175pp/


Να συνειδητοποιήσουν  ότι τα φυτά 
απορροφούν νερό και ότι αυτό κυκλοφορεί 
σε όλα τα μέρει του φυτού. 

 Η νηπιαγωγός φέρνει στην τάξη μερικά 
λουλούδια με λευκά άνθη, κατά 
προτίμηση. Χωρίζει τα λουλούδια σε 
διαφορετικά ποτήρια με νερό και ρίχνει σε 
κάθε ποτήρι διαφορετικό χρώμα 
χρωστικής ή μελανιού. Ρωτάει τα παιδιά 
να της πουν τι πιστεύουν πως θα συμβεί 
στο κάθε φυτό. Μέσα από το κοτσάνι 
μεταφέρεται το νερό, στο οποίο είναι 
διαλυμένα τα διάφορα χρώματα. Μετά 
από λίγο διαπιστώνουν ότι το νερό φτάνει 
στα λευκά πέταλα του λουλουδιού και 
αυτά βάφονται με το χρώμα που υπάρχει 
στο κάθε ποτήρι. Έτσι, τα παιδιά 
αντιλαμβάνονται την πορεία που 
πραγματοποιεί το νερό μέσα στο φυτό. 

Να αναγνωρίσουν το νερό ως βασικό 
παράγοντα ανάπτυξης των φυτών.  

 Κάνουμε  πείραμα παρατήρησης με   τρεις 
γλάστρες (με φακές): Τοποθετούμε τις 
γλάστρες σε ένα σημείο με άφθονο φως 
αλλά όχι σε άμεση έκθεση στον ήλιο και 
παρατηρούμε την ανάπτυξη των σπόρων 
για ένα δεκαπενθήμερο. Φροντίζουμε να 
διατηρούμε  νωπό το βαμβάκι στις δύο 
πρώτες γλάστρες αλλά όχι στην τρίτη. 
Ζωγραφίζουμε  τις παρατηρήσεις μας  σε 
ένα ημερολόγιο και για τις τρεις γλάστρες.   
Μετά από δεκαπέντε μέρες, συνεχίζουμε  
να βρέχουμε  το βαμβάκι στην  πρώτη 
γλάστρα  και αφήνουμε  τη δεύτερη να 
στεγνώσει για μερικές μέρες. Συζητάμε τα  
αποτελέσματα  με τα παιδιά.  Ποιες είναι 
οι επιπτώσεις της ξηρασίας στις σοδειές; 

Να αντιληφθούν και  η ποιότητα του νερού 
καθορίζει  την ανάπτυξη των φυτών. 

 Φυτεύουμε  σπόρους στις γλάστρες. 
Ποτίζουμε  τα φυτά με νερό βρύσης και με 
νερό που περιέχει απορρυπαντικό, 
χλωρίνη, αλάτι και λίπασμα, αντίστοιχα. 
Ποτίζουμε με την ίδια ποσότητα νερού 
όλες τις γλάστρες. Μετράμε  με ένα 
χάρακα το ύψος των φυτών κάθε βδομάδα 
και συμπληρώνουμε τον ανάλογο πίνακα. 
Συγκρίνουμε  τα αποτελέσματά και 
συζητάμε  τα αποτελέσματα στην 
ολομέλεια. κάνοντας την ερώτηση  «Πως 
επηρεάζουν οι «ρύποι» την ανάπτυξη των 
φυτών;» 

Να μάθουν πως γίνεται η φωτοσύνθεση.  Προβάλουμε το βίντεό: φωτοσύνθεση. 
https://www.youtube.com/watch?v=M-
vghUbVwn8 

 Ακολουθεί σχολιασμός συζήτηση. 

 Προβάλουμε στον διαδραστικό το 
παραμύθι της φωτοσύνθεσης. 
https://www.youtube.com/watch?v=60nO

https://www.youtube.com/watch?v=M-vghUbVwn
https://www.youtube.com/watch?v=M-vghUbVwn
https://www.youtube.com/watch?v=60nONF4Udtw


NF4Udtw 
Ακολουθεί σχολιασμός συζήτηση και 
αναδιήγηση της ιστορίας.  

Να μάθουν πως ταξιδεύουν οι σπόροι (αέρα, 
νερό, πουλιά...) και πως δημιουργείται η 
απίστευτη και συνάμα μαγική 
ποικιλομορφία φυτών στη φύση. 
 

 Παρακολουθούμε το βίντεο στο youtube  
«Το σποράκι» και το δραματοποιούμε. 
(https://www.youtube.com/watch?v=1Y0N
hbElSOk) 

 Διαβάζουμε το  ποίημα «Το σποράκι» 
Ακολουθεί ανάλυση, συζήτηση και 
σχολιασμός του ποιήματος . 

 Ζωγραφίζουμε τις εντυπώσεις μας από το 
ποίημα. Ακολουθεί δραματοποίηση. 

 Γνωρίζουμε  σπόρους διαφόρων φυτών. 

 Φτιάχνουμε φυτώριο και φυτεύουμε 
σπόρους. 

 Ομαδοποίηση σπόρων ανάλογα με το 
μέγεθος (μικροί- μεγάλοι) το χρώμα και 
την ονομασία τους ( όσπρια, ξηροί καρποί, 
σπόροι λουλουδιών, σπόροι λαχανικών).  

 

Να συνειδητοποιήσουν  πόσο σημαντικά 
είναι τα φυτά για τον άνθρωπο. 

 Παίζουμε το παιχνιδοτράγουδο:  
«Ο γεωργός πάει στον αγρό». 

 Διαβάζουμε το παραμύθι «Το δέντρο που 
έδινε». 

 Σχολιασμός συζήτηση και αναδιήγηση της 
ιστορίας. 

 Μαγειρεύουμε το «Πολύσπορο της 
Παναγίας» και στη συνέχεια αφού το 
γευτούμε γράφουμε τη συνταγή. 

Συνεργασία μαθητών των συνεργαζόμενων 
σχολείων με κοινό αποτέλεσμα. 

 Τα συνεργαζόμενα σχολεία  υλοποιούν τις 
δραστηριότητες του προγράμματος στα 
σχολεία τους, στην ενότητα «Τα φυτά του 
τόπου μου» και αναρτούν το υλικό από τις 
δραστηριότητες στο  twinspace  ώστε να 
είναι ορατές από όλους , συνεχίζουν με τη 
συνεργατική δραστηριότητα δημιουργίας 
κοινού παραμυθιού από τα δύο σχολεία με 
τίτλο «Οι περιπέτειες του Τσιμπιτούλη». Το 
πρώτο σχολείο πραγματοποιεί  τη 
συγγραφή του παραμυθιού και το δεύτερο 
σχολείο σε ομάδες παιδιών εικονογραφεί 
το παραμύθι. Στη συνέχεια ομάδες 
παιδιών και από τα δυο σχολεία με 
ψηφοφορία (μέσω της εφαρμογής Tricider) 
επιλέγουν τις εικόνες που θα μπουν στο 
παραμύθι. Τέλος το παραμύθι  παίρνει τη 
μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου (eBook).Οι 
εικόνες του παραμυθιού έγιναν ψηφιακά 
πάζλ και ενσωματώθηκαν στο eBook ώστε 
τα παιδιά να παίζουν τα πάζλ όποτε το 
επιθυμούν. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Y0NhbElSOk
https://www.youtube.com/watch?v=1Y0NhbElSOk


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Χίος : Σκίνος -μαστιχόδεντρο-Μαστίχα / Κύπρος: καλλιέργεια Χαρουπιάς" .  
 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Να γνωρίσουν το σκίνο και τη χαρουπιά σαν 
δέντρα και τα φυσικά χαρακτηριστικά τους. 
(θάμνος, ύψος, άρωμα , γεύση, κτλ).  
 

 Παρακολουθούμε μια παρουσίαση με 
πληροφορίες για το μαστιχόδεντρο 
(καλλιέργεια, προϊόντα μαστίχας)  

 Φέρνουμε στην τάξη κλαδιά σκίνου και 
φωτογραφίες από σκίνο. 

 Παρατηρούμε εικόνες με μαστιχόδεντρα  
και παρακολουθούμε  βίντεο  στο 
διαδίκτυο.  

 Αντλούμε πληροφορίες μέσα από το 
εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον 
mindomo.  

 Μελέτη Πεδίου: Επίσκεψη σε ένα χωράφι 
με σκίνους παρατηρούμε τους σκίνους 
και το ρετσίνι και το φωτογραφίζουμε. 
Επίσης παρακολουθούμε την καλλιέργεια 
του σκίνου και γινόμαστε και εμείς μικροί 
μαστιχοκαλλιεργητές. 

 Επεξεργαζόμαστε  το φύλλωμα του, τα 
κλαδιά, τη μυρωδιά του , δοκιμάζουμε 
μαστίχι. 

 Φυτεύουμε το δικό μας μαστιχόδεντρο 
στην αυλή του σχολείου μας. 

 Παρακολουθούμε την παρουσίαση με τις 
πληροφορίες και τις εικόνες για τη 
χαρουπιά που μας έστειλαν οι φίλοι μας 
από την Κύπρο. Ανακαλύπτουμε ότι είναι 
η δική μας Κουντουρουδιά. 

 Παρατηρούμε τις χαρουπιές που μας 
έστειλαν οι φίλοι μας από την Κύπρο 
όπως επίσης και τα χαρούπια. 

Να κατανοήσουν ότι μόνο στο κεντρικό και 
νότιο τμήμα της Χίου φύεται ο σκίνος . όπως 
και ότι μόνο εδώ πήζει το ρετσίνι του σκίνου. 
Παγκόσμια αποκλειστικότητα. 

 Παρατηρούμε το χάρτη της Χίου και 
κυκλώνουμε τα Μαστιχοχώρια. 

 Δημιουργούμε κάρτες αντιστοίχισης με 
τις ονομασίες των χωριών. 

 Παρακολουθούμε βίντεο. 
 

Θρησκευτικά και ιστορικά στοιχεία που 
συνδέονται με το δάκρυ του σκίνου. 

 Αναφερόμαστε στον τουρκικό ζυγό και το 
βασανισμό του Αγίου Ισιδώρου, που 
λέγεται ότι δάκρυσαν οι σκίνοι από τα 
μαρτύρια που υπέστη. 

Να γνωρίσουν τα  είδη σκινόδεντρων.  Παρατηρούμε εικόνες από τα τρία είδη 
σκίνων  Και ενημερωνόμαστε για τις 
ιδιαίτερες διαφορές του.  
o Πυξάρι - Πυργί χαμηλός θάμνος 
o Σκίνος - άγριος θάμνος 
o Αγριόσχινος - δεν πήζει το ρετσίνι 

και   υπάρχει και σε άλλα μέρη του 
κόσμου. 



 Δημιουργούμε πίνακα αντιστοίχισης 
εικόνας και δέντρου. 

 Ζωγραφίζουν ατομικά ή ομαδικά τους 
δικούς τους σκίνους μέσω της εφαρμογής 
Tux Paint 

Να γνωρίσουν και να κατονομάσουν τα 
εργαλεία φροντίδας και καλλιέργειας που 
χρησιμοποιούν οι μαστιχοπαραγωγοί. 

 Αντιστοιχούμε εικόνες εργαλείων με την 
ονομασία και χρήση τους. 

 Δημιουργούμε ένα mixbook με εικόνες 
και πληροφορίες για τα εργαλεία και τα 
παρουσιάζουν στα παιδιά των άλλων 
τμημάτων. 

 Βάζουμε στη σωστή σειρά τα στάδια 
καλλιέργειας του μαστιχόδεντρου 
παίζοντας παιχνίδι  στο learningapps.  

Να κατανοήσουν την συνεχόμενη ετήσια 
φροντίδα που δέχεται ο σκίνος από τους 
μαστιχοπαραγωγούς. 

 Σχολιασμός αφίσας με φροντίδα σκίνου 
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και 
κινητική αναπαράσταση από τα παιδιά. 

 Καλούμε ένα μαστιχοπαραγωγό να έρθει 
στο σχολείο μας για να μας εξηγήσει τον 
τρόπο χρήσης των εργαλείων σε κάθε 
φάση φροντίδας του σκίνου. 

 Θεατρική αναπαράσταση της όλης 
διαδικασίας φροντίδας και καλλιέργειας. 

Να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να 
κατονομάζουν τα μεγέθη του μαστιχιού όταν 
γίνεται η συγκομιδή του και τη χρήση 
καθενός από αυτά. 

 Παρατήρηση και ομαδοποίηση των 
διαφορετικών μεγεθών του μαστιχιού.  

o Μαστιχόσκονη (μαγειρική 
ζαχαροπλαστική 

o Κούκουδο  (ψιλό) 
o Δαχτυλιδόπετρα (παχύ) 
o Πίττα  (πλατύ) 

 Αντιστοιχούμε εικόνες και φτιάχνουμε 
πίνακα αναφοράς. 

Φάσεις επεξεργασίας στο σπίτι .  Ακούμε διηγήσεις και βλέπουμε βίντεο 
που αφορούν το πρώτο στάδιο 
καθαριότητας του μαστιχιού. 

Φάσεις επεξεργασίας στο εργοστάσιο.  Επισκεπτόμαστε το εργοστάσιο μαστίχας 
στη Χίο. Παρατηρούμε τους χώρους, τα 
μηχανήματα τους εργαζόμενους εκεί  και 
λύνουμε απορίες με δικές μας ερωτήσεις. 

Μουσείο Μαστίχας στο Πυργί.  Επισκεπτόμαστε το Μουσείο Μαστίχας 
και εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας για το 
σκίνο, την φροντίδα και παραγωγή 
μαστίχας. 

Να συνειδητοποιήσουν την θρεπτική αξία της 
μαστίχας και την συμβολή στην υγεία του 
ανθρώπου. 

 Γνωρίζουμε, γευόμαστε και μυρίζουμε τη 
μαστίχα και ενημερωνόμαστε για τις 
ευεργετικές ιδιότητές της. 

Χρήσεις της μαστίχας και προϊόντα με βάση 
τη μαστίχα και τα χαρούπια. 

 Δημιουργούμε γωνία μαστίχας και την 
εμπλουτίζουμε με προϊόντα που 
εμπεριέχουν μαστίχα όπως σαπούνι, 
κρέμα χεριών, λουκούμια, μαστιχόπιτα, 
υποβρύχιο και  καραμέλες.  



 Πλένουμε τα χέρια μας με σαπούνι που 
περιέχει  μαστίχα & βάζουμε κρέμα με 
άρωμα μαστίχας για να γίνουν απαλά. 

 Γευόμαστε και δοκιμάζουμε μαστιχόπιτα, 
λουκούμια, καραμέλες και υποβρύχιο 
που περιέχουν μαστίχα.  

 Παιχνίδι όσφρησης: Αναγνωρίζουμε με 
την όσφρηση (δεμένα μάτια) το προϊόν 
που έχει μαστίχα. 

 Παιχνίδι αφής: Με δεμένα τα μάτια 
αναγνωρίζουμε με την αφή τα προϊόντα 
που έχουν μαστίχα (Μάντεψε τι είναι). 

 Παιχνίδι μνήμης: Με προϊόντα που έχουν 
μαστίχα βρίσκουμε ποιο λείπει. 

 Πλένουμε τα δόντια μας με οδοντόκρεμα 
που έχει άρωμα μαστίχας. 

 Φτιάχνουμε κουλουράκια με γεύση 
μαστίχα στην τάξη μας. 

 Παίζουμε παιχνίδι μνήμης με προϊόντα 
που έχουν μέσα χαρούπια (Ποιο λείπει;) 

 Παρατηρούμε , μυρίζουμε και γευόμαστε 
τα προϊόντα που έχουν μέσα χαρούπι 
όπως το χαρουπόμελο και πραλίνα με 
χαρουπόσκονη. 

Ήθη, έθιμα, παραδόσεις, χοροί τραγούδια, με 
βάση τη μαστίχα. 

 Ακούμε τραγούδια που έχουν σχέση με 
τη μαστίχα ή τα Μαστιχοχώρια.  

 Χορεύουμε, τραγουδάμε! 

Να αναπτύξουν γλωσσικές, νοητικές 
δεξιότητες, να εκφράζονται με διάφορους 
τρόπους και να εργάζονται ομαδικά αλλά και 
ατομικά. 

 Διαβάζουμε το παραμύθι «Το σκινάκι της 
μαστίχας», το ζωγραφίζουμε και το 
δραματοποιούμε. 

 Δημιουργούμε το δικό μας 
μαστιχόδεντρο, με ομαδική κατασκευή. 

 Φτιάχνουμε με ομαδική εργασία αφίσα 
με θέμα την προστασία του 
μαστιχόδεντρου. 

Συνεργασία μαθητών των συνεργαζόμενων 
σχολείων με κοινό αποτέλεσμα. 

 Γίνεται ανταλλαγή τοπικών προϊόντων 
μεταξύ των εταίρων : Τα παιδιά της 
Κύπρου στέλνουν μια χαρουπιά στα 
παιδιά της Χίου και τα παιδιά της Χίου δύο 
μαστιχόδεντρα στα παιδιά της Κύπρου για 
να τα φυτέψουν αντίστοιχα  στην αυλή 
του σχολείου τους. 

 Δημιουργούμε ψηφιακή αφίσα για τα 
δέντρα του τόπου μας (σκίνος, χαρουπιά) 
όπου ανεβάζουμε τις απόψεις μας και τις 
δημιουργίες μας για το μαστιχόδεντρο 
και τη χαρουπιά όπως και τις ιδέες μας 
για την προστασία των μοναδικών φυτών 
των χωρών μας. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Ο Κάμπος της Χίου και οι μπανανοφυτείες της Πάφου". 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τα 
εσπεριδοειδή, τα είδη τους. 

 Επίσκεψη σε περιβόλι για παρατήρηση των 
δέντρων και των καρπών (υφή, χρώμα, γεύση 
κλπ.) 

Να γνωρίσουν τις φάσεις τις 
καλλιέργειας των εσπεριδοειδών. 

 Κατά την επίσκεψη ο ιδιοκτήτης-καλλιεργητής 
μας έδειξε τα εργαλεία και τα μηχανήματα 
που χρησιμοποίησε για την καλλιέργεια, το 
μαγγανοπήγαδο και τη χρήση του για το 
πότισμα κ.α. 

 Επίσκεψη γεωπόνου- του κου Γ. Λουκάκη και 
φύτεμα μανταρινιάς. 

Να συνειδητοποιήσουν την διατροφική 
αξία των εσπεριδοειδών και την συμβολή 
τους στην υγεία των ανθρώπων. 

 Δοκιμάζουμε τα εσπεριδοειδή του Κάμπου και 
τα παράγωγα τους, φτιάχνουμε χυμούς και 
μαθαίνουμε την θρεπτική τους αξία στον 
οργανισμό μας. 

Να γνωρίσουν τα μέρη των δέντρων και 
την ονομασία των καρπών. 

 Πίνακας με τα μέρη του δέντρου και πίνακας 
αναφοράς των καρπών με εικόνα και την 
αντίστοιχη λέξη . 

Να μάθουν την ιστορία του Κάμπου και 
των περιβολιών και την επίδραση που 
είχε στο κοινωνικό, οικονομικό, και 
πολιτιστικό τομέα του νησιού. 

 Περιβαλλοντικό μονοπάτι  στα δύο περιβόλια 
« Citrus» και «Περλέα» και επίσκεψη στο 
μουσείο του Citrus. 

 Εποπτικό υλικό από το διαδίκτυο. 

 Βιβλία με εικόνες της εποχής. 

 Συζήτηση για τα δέντρα, πέτρινα κανάλια, τα 
μαγγανοπήγαδο, στέρνα, βοτσαλωτό, 
αυλόπορτα, σπίτι. 

Η χρήση των εσπεριδοειδών στην 
μαγειρική και την ζαχαροπλαστική. 

 Φτιάχνουμε συνταγές με εσπεριδοειδή π.χ 
Κέικ πορτοκαλιού, μαρμελάδα μανταρινιού. 

 Με τη βοήθεια του δια δραστικού πίνακα 
παρακολουθούμε την συνταγή κέικ μπανάνας 
που έφτιαξαν τα παιδιά του Η’ Νηπιαγωγείο 
Πάφου που ανέβασαν στο συνεργατικό 
διαδικτυακό εργαλείο padlet, το φτιάχνουμε 
και το δοκιμάζουμε στο νηπιαγωγείο μας. 

Να έρθουν σε επαφή με τα διάφορα είδη 
του γραπτού και του προφορικού λόγου. 

 Διαβάζουμε παραμύθια «Η πιο όμορφη 
πορτοκαλιά του Κάμπου», «Γλυκόξινη αγάπη», 
«Το πορτοκάλι και η ηλιαχτίδα», «Στα 
περιβόλια του Κάμπου» και ο μύθος «Τα 
χρυσά μήλα των εσπερίδων». 

 Δημιουργούμε το δικό μας παραμύθι: «Ο 
Πεφταστέρης και η Λεμονιά». 

 Μαθαίνουμε παροιμίες, αινίγματα και 
ποιήματα. 

 Φτιάχνουμε τα δικά μας αινίγματα για το 
πορτοκάλι, μανταρίνι , μαντόρα και πόμελο. 

 Γνωρίζουμε τις φωνούλες από τα είδη των 
εσπεριδοειδών (όπως Π, π από πορτοκάλι, Μ, 
μ από μανταρίνι, Λ, λ από λεμόνι, Ν, ν από 



νεράντζι και Κ, κ Κάμπος). 

 Γράφουμε συνταγές για τα γλυκά. 

Μαθαίνουν να εκφράζονται με 
διάφορους τρόπους, να συνεργάζονται 
και να δουλεύουν ατομικά και ομαδικά. 

 Δραματοποιούμε παραμύθι «Η Γλυκόξινη 
αγάπη» – σκηνές από τη ζωή και την 
καλλιέργεια των περιβολιών του Κάμπου. 

 Ζωγραφική των εσπεριδοειδών. 

 Κατασκευή μάσκας πορτοκαλιού , μανταρινιού, 
λεμονιού. 

 Κατασκευή με ρολό υγείας πορτοκαλιάς. 

 Χειροτεχνία: με αποξηραμένες φλούδες 
εσπεριδοειδών. 

 Τύπωμα σε λινάτσα με πορτοκάλι 

 Κατασκευή με πλαστελίνη εσπεριδοειδών. 

 Χειροτεχνία δέντρο όπου έγινε βιβλίο για το 
δικό μας παραμύθι. 

 Κατασκευή μακέτας περιβολιού του Κάμπου 
της Χίου. 

 Ομαδική χειροτεχνεία: Πορτοκαλεώνα με 
τύπωμα με σφουγγάρι. 

 Φτιάχνουμε κούκλες μπανάνας και 
πορτοκαλιού, παίζουμε Κουκλοθέατρο. 

 Μαθαίνουμε τραγούδια:  
 Λεμονάκι μυρωδάτο, 
 Χίος και τα περιβόλια σου 
 Πορτοκάλι πορτοκαλάκι  
 η πορτοκαλιά του Καραβά 

 Χορεύουμε παραδοσιακούς χορούς. 

 Κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού 
«Προστάτεψε τον Χιώτικο Κάμπο» και το 
στείλαμε στην Κύπρο. 

 Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού με 
εσπεριδοειδή φρούτα και τα παράγωγά τους 
στην αυλή του νηπιαγωγείου. 

 

Να αναγνωρίζουν και να επεξεργάζονται 
ποσότητες. Να μάθουν να διαβάζουν και 
να γράφουν αριθμούς. 

 Μαθαίνουμε τον αριθμό 1,2,3,4,5. 

 Μαθαίνουμε το ολόκληρο και το μισό. 

 Πρόβλημα με πορτοκάλια. 
 

Συνεργασία μαθητών των 
συνεργαζόμενων σχολείων και χρήση 
ΤΠΕ. 

 Διαδικτυακή συνεργασία μαθητών με την 
ενότητα «Ο Κάμπος της Χίου και οι 
μπανανοφυτείες της Πάφου». Τα παιδιά κι 
από τις δύο χώρες αφού γνωρίσουν τις 
καλλιέργειες του τόπου τους  μέσω του 
διαδικτυακού εργαλείου padlet ανταλλάσσουν 
πληροφορίες  με την τοποθέτηση υλικού 
( φωτογραφίες, υπερσυνδέσμους, αρχεία, 
παρουσιάσεις) με ότι τους έκανε εντύπωση 
από τα περιβαλλοντικά μονοπάτια στις 
συγκεκριμένες φυτείες, περιβόλια. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 Δημιουργούμε ομαδική χειροτεχνία: 
Πορτοκαλεώνα με τύπωμα με σφουγγάρι, 
κατασκευάζουμε  επιτραπέζιο παιχνίδι 
«Προστάτεψε τον Χιώτικο Κάμπο»  , τη 
μαρμελάδα μανταρίνι ,το παραμύθι «Στα 
περιβόλια του Κάμπου», γράφουμε γράμμα 
και τα παραπάνω τα βάζουμε σε δέμα και το 
στέλνουμε στα παιδιά της Πάφου στην Κύπρο. 

 Τα παιδιά του Η΄ μας έστειλαν ένα κουτί με 
δώρα. Γλυκό κιτρόμηλο ,κούκλες πορτοκάλι 
και μπανάνα, παραμύθι «Η Νεράιδα των 
εσπεριδοειδών», καθώς και ένα παιχνίδι Βinko 
με εικόνες εσπεριδοειδών φρούτων και ένα 
ντόμινο με τα ανάλογα φρούτα, παίζουμε τα 
παιχνίδια αυτά  στα  αγγλικά, προσεγγίζοντας 
την μέθοδο Clil. 

 Ημέρα μπανάνας: ακολουθούμε την συνταγή 
κέικ μπανάνας από τον δια δραστικό πίνακα 
των παιδιών του Η΄ Δημόσιου Νηπιαγωγείο 
της Πάφου και φτιάχνουμε ένα απολαυστικό 
κέικ μπανάνας . 

 Παίζουμε κουκλοθέατρο με τις κούκλες των 
παιδιών της Κύπρου. 

 Οι μαθητές μέσω του δια δραστικού πίνακα 
και skype ανταλλάσσουν τα δικά τους 
αινίγματα και τραγούδια σχετικά με την 
ενότητα «Ο Κάμπος της Χίου και οι 
μπανανοφυτείες της Πάφου». 

 Συνεργατική δια δικτυακή  ζωγραφική στο 
AWWap από τους μαθητές των δύο χωρών με 
τίτλο «Μια βόλτα στο περιβόλι μας». 

 Παιχνιδομαγειρέματα στα συνεργαζόμενα 
σχολεία της Χίου και της Κύπρου στο thinglink 

που επιτρέπει να δημιουργούμε συνεργατικές 
διαδραστικές εικόνες και βίντεο. 
Οι συνταγές που φτιάχνουμε με τα παιδιά. 
Ανταλλάσσουμε τα γλυκά που φτιάξαμε με 
τους φίλους μας Στέλνουμε τις συνταγές το 
ένα σχολείο στο άλλο . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Αρωματικά φυτά και βότανα σε Χίο και Κύπρο» 
ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Να διακρίνουν τα εξωτερικά 
μορφολογικά χαρακτηριστικά των 
φυτών καθώς και να 
αντιληφθούν   τα βασικά 
χαρακτηριστικά  να κατανοήσουν 
ομοιότητες και διαφορές τους. 

 
 
 
 
Να γνωρίσουν τα βασικότερα 
αρωματικά φυτά και βότανα του 
τόπου μας και να μπορούν να τα 
διακρίνουν, τόσο από την εικόνα 
τους όσο και από το άρωμά τους. 
 
 

 Φτιάχνουμε τη γωνιά παρατήρησης, η οποία 
εμπλουτίζεται συνέχεια  με υλικό που φέρνουν 
τα παιδιά και οι νηπιαγωγοί. 

 Εξερεύνηση στην αυλή του νηπιαγωγείου μας 
και ανακαλύπτουμε αρωματικά φυτά και 
βότανα. 

 Σπέρνουμε  διάφορους σπόρους π. χ μαϊντανό 
και φυτεύουμε π.χ ρίγανη φασκόμηλο, μέντα. 

 Επίσκεψη της γεωπόνου, Αργυρώς  
Κουτσουράδη, φυτεύουμε μαντζουράνα, 
θυμάρι, δεντρολίβανο κ.α. 

 Περιβαλλοντικό μονοπάτι σε χωράφια της 
γειτονιά μας και ανακαλύπτουμε βότανα και 
αρωματικά φυτά. 

 Επισκεπτόμαστε τον βοτανικό κήπο της Χίου. 

 Κατά την επίσκεψη μας προσπαθούμε να 
αναγνωρίσουμε τα διάφορα  αρωματικά φυτά 
και βότανα. 

 Παίζουμε παιχνίδι όσφρησης: με κλειστά μάτια 
μυρίζουμε αρωματικά φυτά και βότανα και 
προσπαθούμε να τα αναγνωρίσουμε. 

 Παίζουμε τόμπολες με εικόνες αρωματικών 
φυτών και βοτάνων. 
 
 

Να γνωρίσουν τα στάδια εξέλιξης 
των αρωματικών φυτών. 

 Τα παιδιά παρατηρούν τα φυτά, τα φροντίζουν 
και καταγράφουν την εξέλιξη τους. 

 Παιχνίδι σειραθέτησης εικόνων με τα στάδια 
εξέλιξης  των αρωματικών φυτών. 

Να μάθουν τις ονομασίες των 
αρωματικών φυτών και των 
βοτάνων. Να εμπλουτίσουν το 
λεξιλόγιο τους. 

 Συλλέγουμε  φωτογραφικό υλικό από το 
διαδίκτυο το εκτυπώνουμε και δημιουργούμε 
πίνακες αναφοράς  με αντιστοίχιση εικόνας , 
βοτάνου και λέξης  των πιο οικείων 
αρωματικών φυτών και βοτάνων. 

 

Να ενισχυθεί η φωνολογική 
ενημερότητα των παιδιών σε 
συνδυασμό με την εμπέδωση των 
ονομάτων  των φυτών. 

 Ταξινομούμε  τα αρωματικά φυτά και 
βότανα  με βάση το αρχικό τους γράμμα. 

Να εκτιμήσουν τη χρήση και τη 
σημασία των αρωματικών φυτών 
στην υγεία και στην ποιότητα ζωής. 

 Προβολή βίντεο με τις χρήσιμες ιδιότητες των 
βοτάνων στην υγεία του ανθρώπου. 

 Συζήτηση για τον Ιπποκράτη και τα βότανα πως 
χρησιμοποιήθηκαν στην ιατρική τα αρχαία 
χρόνια και  τι μας προσφέρουν  στην υγεία μας. 

 Φτιάχνουμε αφέψημα από χαμομήλι και 
φλισκούνι και το δοκιμάζουμε. 

Να εφαρμόζουν τις γνώσεις που 
απέκτησαν σχετικά με  τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά των 

 Δημιουργούμε  Φυτολόγιο με τα φύλλα των 
αρωματικών φυτών και των βοτάνων που 
γνωρίσαμε, με μια σύντομη αναφορά στις 



αρωματικών φυτών και των 
βοτάνων.  

ευεργετικές δράσεις τους. 

Να συνειδητοποιήσουν την 
διατροφική αξία και χρήση τους  σε 
διάφορα προϊόντα. 

 Παρατηρούμε, μυρίζουμε, δοκιμάζουμε 
προϊόντα φτιαγμένα από αιθέρια έλαια όπως 
σαπούνι, κρέμα χεριών, τσίχλες από μέντα  κ.α. 

 Έτοιμο το αρωματοπωλείο –βοτανοπωλείο 
στην τάξη μας  « Η Μυροβόλος Χίος». 

Να αναπαράγουν μουσικά 
ακούσματα με διάφορους τρόπους.   

 Ακούμε και μαθαίνουμε τραγούδια που 
αναφέρονται σε αρωματικά φυτά: 

 «Η Μυρτιά»  Στίχοι Νίκος Γκάτσος-Μουσική 
Μίκης Θεοδωράκης Τραγούδι: Γρ. 
Μπιθικώτσης 

 «Μαράθηκε ο Βασιλικός» Στίχοι – Μουσική 
Γιάννης Νικολάου Τραγούδι: Παντελής 
Θαλασσινός 

 «Βασιλικός μυρίζει εδώ» Παραδοσιακό της Μ. 
Ασίας 

 «Ξανθέ βασιλικέ μου» Ερμηνευτής: Γιάννης 
Πάριος 

 «Δεντρολίβανος» Παραδοσιακό  Τραγούδι  
               Ερμηνευτής: Γιάννης Πάριος 
 

Να έρθουν σε επαφή με τα διάφορα 
είδη του γραπτού και του 
προφορικού λόγου. 
 
 
Να διακρίνουν διαφορετικά μοντέλα 
οργάνωσης του λόγου (παροιμίες 
αινίγματα), να διακρίνουν τη 
διαφορά κυριολεκτικού και 
μεταφορικού λόγου. 

 Μαθαίνουμε τις φωνούλες Θ, θ όπως  θυμάρι, 
Ρ, ρ όπως ρίγανη. 

 Διαβάζουμε  το παραμύθι «Το Τίλιο». 

 Μαθαίνουμε παροιμίες που του λαού μας για 
τα αρωματικά φυτά. Τα παιδιά καλούνται  να 
βρουν τη σημασία τους, να τις παίξουν και  να 
τις ζωγραφίσουν: 

 Για χάρη του βασιλικού ποτίζεται και η 
γλάστρα. 

 Βασιλικός κι αν μαραθεί τη μυρωδιά την έχει. 
 Μαθαίνουμε αινίγματα τα ζωγραφίζουμε και 

δημιουργούμε ebook για τα βότανα και τα 
αρωματικά φυτά. 

 

Να πειραματιστούν με τα 
αρωματικά φυτά και τα βότανα. 

 Φτιάχνουμε «Αρωματικά πουγκάκια. 

 Παίρνοντας αποξηραμένα αρωματικά φυτά 
όπως λεβάντα, βασιλικό, φλισκούνι, μέντα, 
φτιάχνουμε αρωματικά πουγκάκια και 
παίζουμε παιχνίδι όσφρησης «Μυστικά 
αρώματά;» 

 Αρωματίζουμε ελαιόλαδο με δεντρολίβανο. 

 Πείραμα βάλαμε στο νερό δεντρολίβανο. 

Να οργανώνουν και να επεκτείνουν 
τις γνώσεις τους σχετικά με τους 
αριθμούς. 

 Δημιουργούμε την αριθμογραμμή από το 0 έως 
το 10. Στο χώρο τοποθετούμε διάσπαρτα 
καρτέλες ποσοτήτων με αρωματικά φυτά που 
πρέπει τα παιδιά να εντοπίσουν και να 



 

 

 

 

τοποθετήσουν κάτω από τον ανάλογο αριθμό 

Μαθαίνουν να εκφράζονται 
εικαστικά με διάφορους τρόπους, να 
συνεργάζονται και να δουλεύουν 
ατομικά και ομαδικά. 

 Ομαδική χειροτεχνία:« Η Μυροβόλος Χίος» με 

αποξηραμένα βότανα. 

 Ομαδική ζωγραφική:  «Ένα λιβάδι λεβάντες» 

τεχνική με δάχτυλα και τέμπερες. 

 Ομαδική ζωγραφική:  «Ένα λιβάδι με 

χαμομήλι» τεχνική πιρούνι και δάχτυλα με 

τέμπερες. 

 Ομαδική κατασκευή: « Ο Ιπποκράτης και τα 

βότανα». 

 Χειροτεχνία φλιτζάνι με το αγαπημένο μου 
αφέψημα. 

 Αποκριάτικες μάσκες «ποτιστήρια και γλάστρες 
με βασιλικό». 

Συνεργασία μαθητών των 
συνεργαζόμενων σχολείων και 
χρήση ΤΠΕ. 

 Τα παιδιά της Χίου επισκέπτονται τον βοτανικό 
κήπο της Χίου. Φωτογραφίζουν  αρωματικά 
φυτά και βότανα και δημιουργούν ένα βίντεο 
με το εργαλείο animoto ,το οποίο στέλνουν στα 
παιδιά της Κύπρου. Αντίστοιχα και τα παιδιά 
της Κύπρου επισκέφτηκαν τον βοτανικό κήπο 
της Σαλαμιούς και δημιουργούν τη δική τους 
παρουσίαση. Τα ανταλλάζουν μεταξύ τους και 
προσπαθούν  να βρουν ομοιότητες και 
διαφορές όσο αφορά τα διάφορα είδη καθώς 
και κοινές ή διαφορετικές ονομασίες για κάθε 
βότανο ή αρωματικό φυτό.  

 Δημιουργία  κοινού φυτολόγιου, με το 
διαδικτυακό εργαλείο mixbook, με τα 
αρωματικά φυτά και των δύο χωρών και τις 
ονομασίες τους και στις δύο διαλέκτους.  

 Ανταλλάζουμε  σπόρους και κάθε σχολείο 
δημιουργεί στην αυλή του σχολείου του τον 
δικό του κήπο με αρωματικά φυτά και βότανα. 
Το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά το 
επισκέπτεται  γεωπόνος που με τη βοήθεια της  
δημιουργούμε  τον κήπο μας με τα αρωματικά 
φυτά. Κατά την φροντίδα του στέλνει 
φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες το ένα 
σχολείο στο άλλο σε σχέση με την ανάπτυξη 
των φυτών τους. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα αγριολούλουδα της Χίου & της Κύπρου. 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Να γνωρίσουν τα αγριολούλουδα της Χίου με 
τρόπο απλό και προσιτό. 
 
 

 Πηγαίνουμε εικονικούς περιπάτους σε 
λιβάδια του νησιού  μας (λόγω covid 19 η 
εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται εξ 
αποστάσεως μέσω webex),ψάχνουμε και 
παρατηρούμε αγριολούλουδα. 

 Περιβαλλοντικός περίπατος με τους 
γονείς τους σε χωράφια του νησιού μας 
(δια ζώσης) για να βρουν αγριολούλουδα 
να τα παρατηρήσουν και να τα 
φωτογραφίσουν. 

 Δημιουργούμε e-book με τα 
αγριολούλουδα του νησιού μας το οποίο 
περιέχει εικόνες και πληροφορίες για τα 
αγριολούλουδα.  

 Με φωνητική αναζήτηση στο Google 
βρίσκουμε πληροφορίες για τα 
αγριολούλουδα . 

Να μάθουν τις ονομασίες των 
αγριολούλουδων. Να εμπλουτίσουν το 
λεξιλόγιο τους. 

 Δημιουργούμε πάζλ αντιστοίχισης 
εικόνας και ονομασίας για τα 
αγριολούλουδα  κυκλάμινο , λαλάδες και 
ίριδες. 

 Γλωσσικό παιχνίδι με σύνθετες λέξεις με 
πρώτο συνθετικό τη λέξη «άνεμος» 
ορμώμενοι από το αγριολούλουδο 
ανεμώνη. 

Να κάνουν μετρήσεις.  Δημιουργούμε πίνακα μονής εισόδου και 
ψηφίζουμε το αγαπημένο μας 
αγριολούλουδο. Στην συνέχεια κάνουμε 
καταμέτρηση των ψήφων μας. 

 Ψηφίζουμε τον αγαπημένο μας πίνακα 
ζωγραφικής με αγριολούλουδα και στη 
συνέχεια κάνουμε καταμέτρηση των 
ψήφων μας. 

Να ενισχυθεί η φωνολογική ενημερότητα των 
παιδιών, να  αναπτύξουν γλωσσικές και 
νοητικές δεξιότητες σε συνδυασμό με τα 
αγριολούλουδα.  

 Διαβάζουμε τα παραμύθια: «Ανεμώνη» 
και «Το χαρούμενο λιβάδι». 

 Αναδιήγηση και ζωγραφική των 
παραμυθιών. 

 Ακρόαση τραγουδιών: «Κυκλάμινο» και 
«Η Μαργαρίτα η Μαργαρώ» του Μίκη 
Θεοδωράκη. 

 Εκμάθηση, επεξεργασία και ζωγραφική 
των παραπάνω τραγουδιών. 

 Γνωριμία με τη φωνούλα Τ, τ όπως 
τουλίπα. 

 Ακρόαση, εκμάθηση, επεξεργασία, 
ανάλυση και ζωγραφική του ποιήματος 
«Παπαρούνες».  

 Αινίγματα για τα αγριολούλουδα, 
εκμάθηση και ζωγραφική αυτών. 



 Διαβάζουμε το εικονόλεξο: 
« Οι παπαρούνες». 

 Με αινίγματα μαντεύουμε ποιος πίνακας 
ζωγραφικής με αγριολούλουδα, από 
αυτούς που επεξεργαστήκαμε, είναι.  
 

Να προβληματιστούν και να 
ευαισθητοποιηθούν για την προστασία των 
αγριολούλουδων. 

 Η νηπιαγωγός προβάλλει στον Η/Υ 
πίνακες ζωγραφικής με τις λαλάδες και 
τις άγριες ορχιδέες . Τα παιδιά 
παρατηρούν τους πίνακες και ακολουθεί 
συζήτηση για τα χρώματα, τα σχήματα, 
τα λουλούδια που απεικονίζονται, την 
ονομασία τους και τα συναισθήματα που 
τους δημιουργούνται όταν τους  
βλέπουν. Επίσης αναφερόμαστε στο 
ζωγράφο που δημιούργησε το κάθε έργο. 

 Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα 
https://www.jigsawplanet.com/ τα 
παιδιά δημιουργούν και παίζουν πάζλ με 
τους παραπάνω πίνακες ζωγραφικής. 

Να αναπτύξουν την δημιουργικότητα και την 
καλλιτεχνική τους  έκφραση. 
 

 Τα παιδιά κατασκευάζουν τουλίπες με 
αλατοζύμαρο ή με θήκες αβγών και 
καλέντουλες με λωρίδες χαρτιών κίτρινες 
και πορτοκαλί.  

 Κατασκευάζουν τις Απόκριες μάσκα 
«Αγριολούλουδο». 

 Κατασκευάζουν με κάνσον και κόλλα 
μαργαρίτες. 

 Κατασκευάζουν ντόμινο με 
αγριολούλουδα με σκοπό να παίζουν με 
αυτό. 

 Φτιάχνουν κολάζ με παπαρούνες 
χρησιμοποιώντας σέλερι και 
δαχτυλομπογιές. 

 Ζωγραφίζουμε το δικό μας πίνακα 
ζωγραφικής με αγριολούλουδα. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 2 

Συνεργατικά web 2 εργαλεία. 

Padlet 

https://el.padlet.com/ 

Το Padlet είναι μία web2   εφαρμογή, όπου μπορούμε να δημιουργούμε ψηφιακούς πίνακες 
ανακοινώσεων στο οποίο οι χρήστες μπορούν να αναρτούν και να δημοσιεύουν πολυμεσικό υλικό. Η 
εφαρμογή παρέχεται δωρεάν και έχει πολλές δυνατότητες. Οι δυνατότητες αυτές αφορούν τόσο τα 
χαρακτηριστικά και τα εργαλεία που προσφέρει η εφαρμογή, όσο και τις απίστευτες επιλογές που 
παρέχονται σε επίπεδο διαμοιρασμού. Η εφαρμογή επιτρέπει την κοινή χρήση ενός πίνακα από 
περισσότερα άτομα, καθιστώντας έτσι ένα πολύ χρήσιμο συνεργατικό εργαλείο καθώς ενισχύει τη 
συλλογική εργασία, αφού πολλά άτομα μπορούν να δημοσιεύουν στον ίδιο τοίχο ταυτόχρονα. 
 

Το Padlet επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να συλλέγουν πληροφορίες από το διαδίκτυο 
και να τις αναρτούν πάνω στον ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων με τη μέθοδο «σύρε και τοποθέτησε» 
(drag and drop). Βίντεο, κείμενα, υπερσύνδεσμοι, εικόνες μπορούν να προστεθούν στον πίνακα 
ανακοινώσεων και να οργανωθούν, όπως ακριβώς θα οργανωνόταν και ένας κανονικός πίνακας 
ανακοινώσεων γεμάτος ανακοινώσεις. Οι χρήστες μπορούν ακόμη να «αναρτήσουν» αρχεία που έχουν 
δημιουργήσει και μπορούν να μοιραστούν το περιεχόμενο του μέσω των  κοινωνικών δικτύων, να το 
εξάγουν ως αρχείο ή  να το ενσωματώσουν σε ιστολόγια ή blog. Υπάρχει επίσης  η δυνατότητα να ελέγξει 
κανείς το απόρρητο του τοίχου του και να επιλέξει προσωπική ή περιορισμένη προβολή. 
Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία ενός padletείναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: 
https://drive.google.com/file/d/18RWxbECidl7lO0lE3XJimaXBufIMMg3E/view?usp=sharing 
 

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του ψηφιακού πίνακα ανακοινώσεων Padlet 
Το συγκεκριμένο διαδικτυακό εργαλείο έχει πολλούς τρόπους χρήσης στην τάξη. Στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού μας προγράμματος, το συγκεκριμένο εργαλείο υπήρξε ως ένας χώρος ανταλλαγής ιδεών και 
καλών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί και των 
δύο σχολείων είχαν την υποχρέωση να ανεβάζουν δραστηριότητες που πραγματοποιούσαν καθώς και 
φωτογραφικό υλικό από αυτές σε τακτά προσυμφωνημένα διαστήματα.  
Επιπρόσθετα, αποτέλεσε χώρο συλλογής και διαμοιρασμού δραστηριοτήτων που πραγματοποίησαν οι  
μαθητές στην τάξη τους  για ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να δουν πως 
δούλεψαν οι συμμαθητές τους από το συνεργαζόμενο σχολείο, να γνωρίσουν διαφορετικούς τρόπους 
διερεύνησης ενός θέματος, αλλά και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. 
Συγκεκριμένα, μία φορά την εβδομάδα συνδεόμασταν στο padlet και  βλέπαμε τις δράσεις που είχαν 
πραγματοποιήσει οι συμμαθητές από το συνεργαζόμενο σχολείο. Ακολουθούσε συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων πάνω σε αυτές και τέλος επέλεγαν δραστηριότητες που τους άρεσαν και επιθυμούσαν να 
πραγματοποιήσουν και τα ίδια στην τάξη τους. 
Τα padlet που δημιουργήσαμε κατά την υλοποίηση του προγράμματος είναι διαθέσιμα στους παρακάτω 
συνδέσμους: 

 

 «Τα φυτά του τόπου μου- Γενικές δραστηριότητες» 
https://padlet.com/binasmirneou/p3mrbu2zx1jh 

 

 «Ο Κάμπος της Χίου και οι μπανανοφυτείες της Πάφου» 

https://padlet.com/dmastoraki26/nrjitwz5mtlb 

 

 «Αρωματικά φυτά σε Χίο και σε Κύπρο» 

https://padlet.com/marinapal84/wbopv0tf41nq 

https://el.padlet.com/
https://drive.google.com/file/d/18RWxbECidl7lO0lE3XJimaXBufIMMg3E/view?usp=sharing
https://padlet.com/binasmirneou/p3mrbu2zx1jh
https://padlet.com/dmastoraki26/nrjitwz5mtlb
https://padlet.com/marinapal84/wbopv0tf41nq


Τέλος το χρησιμοποιήσαμε και ως χώρο διάχυσης της αξιολόγησης του προγράμματος από τα 
παιδιά , όπου αναρτήσαμε τα φύλλα αξιολόγησης που συμπλήρωσαν και τα οποία είναι διαθέσιμα 
στο παρακάτω σύνδεσμο: 
 

 «Αξιολόγηση του προγράμματος από τα παιδιά» 

https://padlet.com/tsoukalad1/itfl2fx7141rkv1h 

Linoit 

http://en.linoit.com/ 

Το Linoit είναι μια δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή, ένας διαδικτυακός πίνακας ανακοινώσεων όπου οι 
χρήστες μπορούν να αναρτούν και να δημοσιεύουν πολυμεσικό ή μη υλικό. Μπορούμε να αποκτήσουμε 
πρόσβαση δημιουργώντας λογαριασμό στη διεύθυνσηwww.linoit.com . Η εφαρμογή διακρίνεται για την 
ελκυστική παρουσίασή της και τα πολύ καλά χαρακτηριστικά της. 
Αφού δημιουργήσουμε λογαριασμό μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαμόρφωση του ψηφιακού μας 
πίνακα. Στην πάνω δεξιά γωνία του πίνακα εμφανίζονται  postit τα οποία επιλέγοντας τα, εμφανίζονται 
στον πίνακα μας. Σε αυτά μπορούμε να αναρτήσουμε και να δημοσιεύσουμε πολλούς τύπους αρχείων 
μαζί με μία λεζάντα που τα αφορά.: κείμενο, φωτογραφία, βίντεο ή οποιαδήποτε μορφής συνημμένο 
αρχείο που έχουμε στον υπολογιστή μας. 
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο συνεργατικό εργαλείο στα χέρια εκπαιδευτικών 
και μαθητών γιατί δίνει τη δυνατότητα της ταυτόχρονης χρήσης της από διαφορετικούς χρήστες. Για να 
γίνει αυτό πρέπει οι χρήστες να έχουν την ψηφιακή διεύθυνση του πίνακα , ώστε να έχουν την 
δυνατότητα να αναρτούν υλικό. Ο δημιουργός του πίνακα έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει την πρόσβαση 
σε συγκεκριμένους χρήστες ή να επιτρέψει την ελεύθερη πρόσβαση σε όποιον διαθέτει την ψηφιακή 
διεύθυνση του. 
 
 
Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του ψηφιακού πίνακα ανακοινώσεων Linoit 
To Linoit μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους κατά τη εκπαιδευτική διαδικασία: 
πίνακας ανακοινώσεων γεγονότων, πίνακας αναφοράς από τους μαθητές, μέσο δημοσίευσης 
φωτογραφιών και βίντεο, πίνακας ενημέρωσης γονέων, εργαλείο επικοινωνίας ανάμεσα σε 
εκπαιδευτικούς και ανταλλαγής καλών πρακτικών και εποπτικού υλικού, χώρος οργάνωσης μαθήματος ή 
θεματικής ενότητας, να καταγράψουμε τον καταιγισμό ιδεών κατά την έναρξη ενός project. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος μας χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ψηφιακής αφίσας από τους 
μαθητές των συνεργαζομένων σχολείων με στόχο να παρέχουν ενημέρωση, προβληματισμό και 
ευαισθητοποίηση σχετικά με ένα δέντρο από κάθε τόπο (Χίος: μαστιχόδεντρο- Κύπρος: χαρουπιά). Πιο 
συγκριμένα δημιουργήσαμε αρχικά ένα συνεργατικό Linoit όπου κάθε σχολείο ανέβασε την ομαδική 
εργασία/ αφίσα  που είχε φτιάξει για το δέντρο του νησιού του και στη συνέχεια  κάθε παιδί έδωσε μία 
πληροφορία ή «συμβουλή» προστασίας για το  δέντρο του νησιού του, την οποία η νηπιαγωγός κάθε 
σχολείου  κατέγραφε σε ψηφιακό postit της εφαρμογής. Τέλος προσθέσαμε μικρά βίντεο με 
δραστηριότητες γνωριμίας των  παιδιών με αυτά τα δέντρα. Τα παιδιά του κάθε συνεργαζόμενου 
σχολείου είχαν την δυνατότητα να «διαβάσουν», με τη βοήθεια των νηπιαγωγών τους ,τις αναρτήσεις των 
συμμαθητών τους από το άλλο σχολείο , να τις συζητήσουν και έτσι να γνωρίσουν και εκείνα το 
προστατευόμενο δέντρο του νησιού των νέων τους φίλων. Η διάχυση της ψηφιακής αφίσας 
πραγματοποιήθηκε με ανάρτηση της στο δημόσιο twinspace του προγράμματος και στην ιστοσελίδα του 
1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά. Ο σύνδεσμος της ψηφιακής αφίσας «Μαστιχόδεντρο & Χαρουπιά- Πηγή 
ζωής για τα νησιά μας!» είναι επίσης διαθέσιμος στο 

http://linoit.com/users/binasmirneou/canvases/%CE%9C%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%87%CF%8C%CE%B4
%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%20%26%20%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9

%CE%AC%21 

https://padlet.com/tsoukalad1/itfl2fx7141rkv1h
http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
http://www.linoit.com/
http://linoit.com/users/binasmirneou/canvases/%CE%9C%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%87%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%20%26%20%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%AC%21
http://linoit.com/users/binasmirneou/canvases/%CE%9C%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%87%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%20%26%20%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%AC%21
http://linoit.com/users/binasmirneou/canvases/%CE%9C%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%87%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%20%26%20%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%AC%21


 

Googleforms 

Οι Φόρμες Googleείναι ένα πού χρήσιμο διαδικτυακό εργαλείο για να δημιουργήσουμε  φόρμες κάθε 
είδους, όπως κουίζ, ερωτηματολόγια ή οποιοδήποτε άλλο τύπο φόρμας. Είναι αρκετά εύκολο για 
αρχάριους αλλά έχει και πρόσθετα χαρακτηριστικά για όποιον ενδιαφέρεται  να κάνει 
περισσότερα(προσθήκη εικόνων ή βίντεο).Το μόνο που χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε είναι ένας 
λογαριασμός Google. Η εγγραφή είναι δωρεάν. Αναλυτικό βίντεο με οδηγίες για το πώς φτιάχνουμε 
ερωτηματολόγιο με την χρήση των googleform είναι διαθέσιμο: 
https://www.youtube.com/watch?v=BI4bbL7v7JM 

 

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση των googleforms 

Οι φόρμες της Googleέχουν τη δυνατότητα  συνεργατικής επεξεργασίας μεταξύ των χρηστών και είναι 
εύκολες στον διαμοιρασμό τους.Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του προγράμματος, δημιουργήθηκαν από 
κοινού τρία ερωτηματολόγια με ξεχωριστούς αποδέκτες μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. Τα 
ερωτηματολόγια για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς διαμοιράστηκαν μέσω mail ενώ τα 
ερωτηματολόγια των παιδιών συμπληρώθηκαν στο σχολείο με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών. 

Τα ερωτηματολόγια βρίσκονται στο παράρτημα 2. 

 

AnswerGarden 

https://answergarden.ch/ 

Το answergarden είναι ένα πολύ απλό διαδικτυακό εργαλείο που μας επιτρέπει να ζητήσουμε ιδέες, 

απόψεις ή τα συναισθήματα των μαθητών μας πάνω σε ένα θέμα. Για παράδειγμα θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για να δώσουμε όνομα στην ομάδα της τάξης μας ή για να ψηφίσουμε το αγαπημένο μας 

παιχνίδι ή παραμύθι. 

Για να δημιουργήσουμε ένα answergarden. 

 Πληκτρολογούμε τη διεύθυνση  http://answergarden.ch/ . Δεν χρειάζεται εγγραφή. 
 Πατάμε το + στην πάνω μπάρα για να φτιάξουμε το δικό μας answergarden ερωτηματολόγιο. 
 Γράφουμε την ερώτηση που θέλουμε να απαντήσουν τα παιδιά. 
 Στο AnswergardenMode επιλέγουμε Classroom(για να δίνεται κάθε απάντηση μία φορά) ή 

Brainstorm (για να δίνεται κάθε απάντηση όσες φορές θέλουν οι μαθητές)ενώ πατάμε Locked 
όταν θέλουμε να κλείσουμε το ερωτηματολόγιο. 

 Επιλέγουμε 20 ή 40 χαρακτήρες να είναι το όριο της κάθε απάντησης. 
 Δίνουμε ένα κωδικό (password) και το email μας (θα μας σταλεί μήνυμα)για να έχουμε πρόσβαση 

στο answergarden και πατάμε Create. 
 

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του AnswerGarden 

Στο πλαίσιο του προγράμματος το χρησιμοποιήσαμε ως εργαλείο αξιολόγησης θέλοντας να δούμε τα 

συναισθήματα που δημιουργήθηκαν στα παιδιά κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Τα παιδιά στην 

ολομέλεια τα ρωτήσαμε «πως αισθανθήκατε κατά τη διάρκεια του προγράμματος». Καθώς απαντούσαν, 

https://www.youtube.com/watch?v=BI4bbL7v7JM
https://answergarden.ch/
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η νηπιαγωγός κατέγραφε την απάντηση τους στο διαδικτυακό εργαλείο και τα παιδιά παρατηρούσαν την 

πορεία των απαντήσεων τους στον διαδραστικό πίνακα, καθώς η λέξεις μεγάλωναν ανάλογα με τον 

αριθμό των απαντήσεων που δινόταν. Με αυτό τον τρόπο είδαμε  τα επικρατέστερα συναισθήματα αφού 

οι απαντήσεις με τις περισσότερες ψήφους είναι και οι μεγαλύτερες.  

«Πως αισθανθήκατε κατά τη διάρκεια του προγράμματος;» 

https://answergarden.ch/1277512?fbclid=IwAR2ZZjOKlxZMZbqQLZvBaeQaiCrvBKXCwua_VpW-I-0vh39EKO3a3loiy9w 
 
 

Learning Apps 
https://learningapps.org/ 

 
 
Το Learning Apps είναι μια δωρεάν εφαρμογή  Web 2.0 για  τη δημιουργία  διαδραστικών 
δραστηριοτήτων  που μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά  στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για 
το νηπιαγωγείο αποτελεί ένα φανταστικό εργαλείο για τη δημιουργία πλήθους εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών(αντιστοίχισης, ακολουθιών, σταυρόλεξο, κρεμάλα, παιχνίδια μνήμης και πολλά άλλα), όπου 
τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. 
Στην εφαρμογή ο επισκέπτης μπορεί να βρει έτοιμο υλικό που μπορεί να το χρησιμοποιήσει  ως έχει, να 
το τροποποιήσει ή να φτιάξει ένα καινούριο. 
Στον παρακάτω σύνδεσμό υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή στην εφαρμογή αλλά και πώς 
να δημιουργήσετε μία 
δραστηριότητα:https://drive.google.com/file/d/1ykO0KTY0fGKETviERKEMh_tyKHt0RMJg/view?usp=sharing 
 
Εκπαιδευτική Αξιοποίηση των παιχνιδιών Learning Apps 
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μας προγράμματος δημιουργήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς των 
συνεργαζόμενων σχολείων πλήθος τέτοιων παιχνιδιών , όπου είχαν την δυνατότητα όλα τα παιδιά να 
μάθουν παίζοντας! Οι μαθητές μας μπορούσαν  να εργαστούν  ατομικά  ή σε μικρές ομάδες επιλέγοντας 
από μια  ποικιλία δραστηριοτήτων, να εξασκηθούν και να μάθουν σε όλο το φάσμα των διδακτικών 
αντικειμένων. Το μάθημα έτσι έγινε σίγουρα πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό για τους μικρούς μαθητές ενώ 
παράλληλα επιτεύχθηκαν πολλοί μαθησιακοί στόχοι τουπρογράμματος. 
Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά τις διευθύνσεις κάποιων διαδραστικών παιχνιδιών που 
δημιουργήσαμε. 
 

 https://learningapps.org/8820850 (Παιχνίδι μνήμης από τα περιβόλια του Κάμπου) 

 https://learningapps.org/9066531 (Μαθαίνω τους αριθμούς από το 1-5 με τα εσπεριδοειδή.) 

 https://learningapps.org/10029930 (Μετράω τα αγριολούλουδα) 

 https://learningapps.org/8830232  (Στάδια καλλιέργειας του μαστιχόδεντρου) 

 https://learningapps.org/8830586  (Ονόμασε το φρούτο) 

 https://learningapps.org/9179341 ( Παιχνίδι μνήμης με τα βότανα) 

 https://learningapps.org/display?v=pzrg8gvrn20 ( Αρωματικά φυτά και βότανα) 

 https://learningapps.org/view10345509 ( Παιχνίδι μνήμης με πίνακες ζωγραφικής με αγριολούλουδα) 

 https://learningapps.org/view9873552 (Αγριολούλουδα- Αντιστοίχιση λέξεων) 

 https://learningapps.org/watch?v=pp2dwyc3c20 (Αγριολούλουδα- επανάληψη αριθμών 1-5) 

 https://learningapps.org/watch?v=pworex5dk20(Αγριολούλουδα- επανάληψη αριθμών 6-10) 
 

 

 

https://answergarden.ch/1277512?fbclid=IwAR2ZZjOKlxZMZbqQLZvBaeQaiCrvBKXCwua_VpW-I-0vh39EKO3a3loiy9w
https://learningapps.org/
https://drive.google.com/file/d/1ykO0KTY0fGKETviERKEMh_tyKHt0RMJg/view?usp=sharing
https://learningapps.org/8820850
https://learningapps.org/9066531
https://learningapps.org/10029930
https://learningapps.org/8830232
https://learningapps.org/8830586
https://learningapps.org/9179341
https://learningapps.org/display?v=pzrg8gvrn20
https://learningapps.org/view10345509
https://learningapps.org/view9873552
https://learningapps.org/watch?v=pp2dwyc3c20
https://learningapps.org/watch?v=pworex5dk20


 

jigsawpuzzle 

https://www.jigsawplanet.com/ 
 

To jigsawpuzzle είναι μία web2 εφαρμογή με την οποία πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να δημιουργήσει 

ψηφιακά πάζλ με όποιο θέμα αλλά και με όποιο βαθμό δυσκολίας επιθυμεί, να παίξει και να τα 

διαμοιραστεί με άλλους χρήστες. Στην παρακάτω διεύθυνση μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για 

να φτιάξετε εύκολα και γρήγορα να δικά σας πάζλ: 

http://etwinningforthefuture.weebly.com/jigsaw-puzzles.html 
 

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση των jigsawpuzzle 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μας προγράμματος δημιουργήθηκαν από τους μαθητές  των 
συνεργαζόμενων σχολείων πλήθος πάζλ με την βοήθεια των νηπιαγωγών τους. Οι μαθητές μας 
μπορούσαν να παίξουν  ατομικά  ή σε μικρές ομάδες με πάζλ που έφτιαξαν οι ίδιοι ή οι συμμαθητές τους 
από το συνεργαζόμενο νηπιαγωγείο και τους τα έστελναν μέσω της πλατφόρμας twinspace του e-
twinning. 
 Με την ενασχόληση των παιδιών με αυτά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ο ένας το σχολείου του 
άλλου, να γνωρίσουν και να συγκρατήσουν στη μνήμη τους αρκετά από τα φυτά που προσέγγιζαν κατά τη 
διάρκεια του προγράμματοςκαι όλα αυτά παίζοντας! Επιπλέον, εξάσκησαν ορισμένες πολύ βασικές και 
απολύτως επιθυμητές για κάθε παιδί δεξιότητες όπως τη συνθετική ικανότητα,το συντονισμό χεριού-
ματιού και  τη χρήση του «ποντικιού» ενώ παράλληλα ανέπτυξαν και τη φαντασία και τη μνήμη τους. 
Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά τις διευθύνσεις κάποιων διαδραστικών πάζλ που δημιουργήθηκαν. 

 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3bf05be944fb «Ελάτε να γίνουμε φίλοι» 

 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2d29b59c96ea «Αυτό είναι το νηπιαγωγείο μας» 

 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1488642ca80c « Το σπίτι του Τσιμπιτούλη στην Κύπρο» 

 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=04f20af33f00 «Ο Τσιμπιτούλης -Αγκαθούλης& η γυναικά 
του στο σχολείο» 

 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ec07f56277b «Το μαστιχόδεντρο» 

 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c2555b42cfb «Οι λαλάδες της Χίου» 

 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0fbc4d0bb2bd «Πίνακας ζωγραφικής: μαργαρίτες» 
 
 

Animoto 
https://animoto.com/ 

 
To Animoto είναι web2.0 εργαλείο με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε onlinevideo με μουσική και 
ήχο. Στη δωρεάν έκδοση έχεις την δυνατότητα να δημιουργήσεις εύκολα video με εικόνα, ήχο, μουσική 
από το αρχείο σου συνοδευόμενο με σύντομο κείμενο. 
Το animoto είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που δίνει την δυνατότητα: 

 Να δημιουργήσειςvideo επιλέγοντας κάποιο από τοstyle που δίνεται. 

 Να εισάγεις τις εικόνες,video που επιθυμείς. 

 Να διαλέξεις όποια μουσική επιθυμείς για να επενδύσουν τα video. 

 Nα κάνεις τροποποιήσεις στα videoπου δημιούργησες. 

 Να διαμοιραστείς στο διαδίκτυο ( Facebook, Twitter,στον ιστότοπο του σχολείου)το video με 
άλλους χρήστες 

 Να κατεβάσεις το video και να το στείλεις με mail. 
Για τη δημιουργία video animoto επιλέγεις το στυλ του video που θέλεις. Το animoto σου δίνει έτοιμα 
στυλ video (στη δωρεάν έκδοση δεν υπάρχουν όλα τα στυλ). Στη συνέχεια επιλέγεις τα αρχεία των 
εικόνων ή των video που θα συμπεριληφθούν στο video. Αν επιλέγειςvideo η διάρκεια του πρέπει να είναι 
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5 sec. Οι εικόνες και τα video που θα ανέβουν μπορεί να είναι από το προσωπικό μας αρχείο, από μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης ή από το διαδίκτυο. Δοκιμάστε να καρφιτσώσετε τη σχολική μασκότ ή το λογότυπό 
σας στη γωνία του βίντεο σας με τη λειτουργία υδατογράφημα. Μετά επιλέγεται μουσική είτε από την 
συλλογή του animoto είτε από το προσωπικό αρχείο του καθενός. Με προεπισκόπηση βλέπεις το 
videoπου δημιούργησες και στη συνέχεια κάνεις παραγωγή του video. Στα myvideos μπορείς να δεις το 
video που δημιούργησες και έκανες παραγωγή. 
 
Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του  διαδικτυακού εργαλείου animoto 
Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο παρουσίασης στα πλαίσια της διδασκαλίας 
του μαθήματος. Με τη δημοσίευση των βίντεο στον ιστότοπο του σχολείου ή το διαμοιρασμό του έργου 
σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσεγγίζετε μαθητές, γονείς, συναδέλφους και την τοπική σας 
κοινότητα. 
Σο πλαίσιο του δικού μας προγράμματος διευκόλυνε την γνωριμία και επικοινωνία των συνεργαζόμενων 
σχολείων καθώς δημιουργήθηκαν video με το Νηπιαγωγείο μας: τους εσωτερικούς χώρους, την αυλή του, 
τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του. Έγιναν βίντεο με δραστηριότητες για να γνωρίσουν την Χίο τα 
παιδιά της Κύπρου και την Κύπρο τα παιδιά της Χίου. Επίσης έγιναν βίντεο για να προβάλουμε έθιμα του 
νησιού μας και τα φυτά μας. 
Επίσης, το animoto βοήθησε στην δημιουργική προώθηση των δράσεων των μαθητών μας. Ενδεικτικά: 
 

 Δραστηριότητες γνωριμίας για την Κύπρο από το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά. 
https://animoto.com/play/k0FIHKyVwPyBracLyQIFnw 

 Δραστηριότητες γνωριμίας για την Κύπρο τα παιδιά της Κύπρου γνωρίζουν την Χίο από το Η’ 
Νηπιαγωγείο της Πάφου. 
https://animoto.com/play/rddyhYKafQJWhDv32iZKnw 

 Ελάτε να γνωρίσετε το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά. 
https://animoto.com/play/2ajd7JRXgemXIz0sBu8yIQ 

 Το πολύσπορο της Παναγιάς από το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά. 
https://animoto.com/play/6W5tTXiMvlQvNi3eF1D0eQ 

 Γνωρίζοντας το μαστιχόδεντρο από το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά. 
https://animoto.com/play/7TE8abbDgPNLiuDnAJ01aQ 

 Προσεγγίζοντας την μέθοδο clil από το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά. 
https://animoto.com/play/PhNIiJiWl9vrwduxEvC3VQ?fbclid=IwAR37DQjqIxjjblBliglnvpmiigCc6SsYJEPMsOXY
VuId9YxCgZPgrUAK4B8 

 Αρωματικά φυτά και βότανα από το 3ο  τμήμα του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά. 
https://animoto.com/play/4ONFT7QR20IRbIgxJ5gBfg 

 Επίσκεψη στο Βοτανικό κήπο Βορείου Αιγαίου από το 2ο τμήμα του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου 
Μηνά. 
https://animoto.com/play/rU4bgqVy0BKy9NF2TpppNw 

 
 

ThingLink 
https://www.thinglink.com/ 

 
 
ΤοThingLink είναι ένα πολύ χρήσιμο Web 2.0 εργαλείο το οποίο μας επιτρέπει να δημιουργούμε 
συνεργατικές διαδραστικές εικόνες. Αρχικά πρέπει να κάνουμε  εγγραφή στον ιστότοπο, στον οποίο θα 
μπορούμε να ανεβάζουμε τις φωτογραφίες που θέλουμε και έχουμε αποθηκεύσει στον  υπολογιστή 
μας.Στη συνέχεια μπορούμε να τοποθετήσουμε ετικέτες (tags) σε διάφορα σημεία της.Τα σημεία 
ενδιαφέροντος μπορεί να είναι κείμενο, ήχοι, υπερσύνδεσμοι, βίντεο, κ.α. με τα οποία μετατρέπουμε την 
εικόνα μας σε υπερμεσική. 
Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης: 
http://etwinningforthefuture.weebly.com/thinglink.html 
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Εκπαιδευτική Αξιοποίηση της εφαρμογής ThingLink 
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μας προγράμματος ανεβάσαμε μία συνεργατική ζωγραφική που είχαν 
δημιουργήσει οι μαθητές και τον δύο σχολείων και στην συνέχεια οι συνεργάτες ανέβασαν τις συνταγές 
που εκτέλεσαν στις τάξεις τους σε βίντεο και e-book. Έτσι δημιουργήθηκαν τα «παιχνιδομαγειρέματα», 
ένα τελικό προϊόν δημιουργία όλων των συνεργατών.  
Χρησιμοποιήσαμε το ThingLink για να δημιουργήσουν οι μαθητές μας ένα ψηφιακό, αλληλεπιδραστικό 
κολλάζ συνταγών που στηρίχθηκε πάνω σε μια κεντρική φωτογραφία για τα εσπεριδοειδή στα πλαίσια 
μιας ομαδοσυνεργατικής εργασίας. 

 https://www.thinglink.com/scene/1292903876113989633 
 
Επίσης χρησιμοποιήθηκε με ανάλογο τρόπο για τη δημιουργία διαδραστικής  εικόνας με τίτλο «Χίος - 
Κύπρος, φίλοι για πάντα!» στο πλαίσιο γνωριμίας των συνεργαζόμενων σχολείων. 

 https://www.thinglink.com/scene/1296909256531902466 
 
 

Online-whiteboard 
 
 https://awwapp.com/ 
 

https://miro.com/ 
 
 
Το Miro είναι ένας γρήγορος, δωρεάν και απλός στη χρήση διαδικτυακός πίνακας με τον οποίο  μπορούμε 
να συνεργαστούμε με άλλους οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε. Για να χρησιμοποιήσει κάποιος την 
εφαρμογή απαιτείται εγγραφή.  
 
Εκπαιδευτική Αξιοποίηση ενός whiteboard 
Στη διάρκεια του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε η συγκεκριμένη εφαρμογή για να δημιουργήσουν τα 
παιδιά των συνεργαζόμενων σχολείων μία συνεργατική ζωγραφιά με θέμα τα εσπεριδοειδή. Αρχικά τα 
παιδιά είχαν την ευκαιρία μέσα από μία διαδικτυακή συνάντηση να συναποφασίσουν το θέμα της 
ζωγραφιάς τους. Σε δεύτερη φάση τα παιδιά του κάθε σχολείου έμπαιναν στην εφαρμογή σε δυάδες και 
ζωγράφιζαν ένα στοιχείο του πίνακα. Ο μόνος κανόνας που είχε τεθεί είναι ότι δεν μπορούμε να 
σβήσουμε κάτι που έχει ζωγραφίσει κάποιο άλλο παιδί. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών ήταν υποστηρικτικός 
και βοηθητικός όσο αφορά τη χρήση του υπολογιστή. Η εφαρμογή αυτή έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά 
των συνεργαζόμενων σχολείων να συγκεντρωθούν γύρω από τον διαδικτυακό πίνακα να εργαστούν μαζί 
σε πραγματικό χρόνο και να συνδημιουργήσουν ανεξάρτητα από το πού βρίσκονταν. 
Εμείς χρησιμοποιήσαμε την εφαρμογή awwapp που τώρα έχει μετονομαστεί σε miro και για αυτό το λόγο 
δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε το link της συνεργατικής ζωγραφικής που δημιουργήσαμε. 
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το τελικό αποτέλεσμα της συνεργατικής ζωγραφικής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thinglink.com/scene/1292903876113989633
https://www.thinglink.com/scene/1296909256531902466
https://awwapp.com/
https://miro.com/online-whiteboard


 
 

Tricider 
https://www.tricider.com/ 

 
Το Tricider είναι ένα πολύ ωραίο και εύκολο εργαλείο που μας επιτρέπει να θέσουμε μία ερώτηση και να 
πάρουμε διάφορες απαντήσεις ώστε να υπάρχει μία συζήτηση με διαφορετικές ιδέες, επιχειρήματα και 
την δυνατότητα να ψηφίζουμε τις καλύτερες ιδέες. Στην παρακάτω διεύθυνση μπορείτε να βρείτε 
αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής. 
http://etwinningforthefuture.weebly.com/tricider.html 
 
Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του web2 εργαλείου Tricider 
Στο πλαίσιο του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε για να ψηφίσουν τα παιδιά τις ζωγραφιές με τις οποίες 
στην συνέχεια εικονογράφησαν το συνεργατικό παραμύθι που έφτιαξαν. Για κάθε σελίδα του 
παραμυθιού τέθηκε η ερώτηση «Ποια ζωγραφιά σου αρέσει για τη σελίδα …;» και από κάτω 
τοποθετήθηκαν οι ζωγραφιές που είχαν δημιουργηθεί για τη συγκεκριμένη σελίδα. Κάθε τμήμα των 
σχολείων, αφού έκανε εσωτερική ψηφοφορία, έγραφε το όνομα του τμήματος δίπλα στη ζωγραφιά που 
συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Η ζωγραφιά που ψηφίστηκε από τα περισσότερα τμήματα 
αποτέλεσε την εικονογράφηση της σελίδας του βιβλίου. 
Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά τις διευθύνσεις της διαδικτυακής ψηφοφορίας. 

 https://www.tricider.com/brainstorming/2VoZOMohk2F;jsessionid=Zp8G-btfGPNZFUZKw2L9aQ 
 https://www.tricider.com/brainstorming/3dOsLgs7hwV 
 https://www.tricider.com/brainstorming/2kC7WsVY9Np 

 https://www.tricider.com/brainstorming/2v6wdUTlugF 
 

Mixbook 
https://www.mixbook.com/ 

 
Το Mixbook είναι έναweb 2 εργαλείο σχεδιασμού βιβλίων φωτογραφιών. Διαθέτει μία ποικιλία από φόντο, 
αυτοκόλλητα, και πλαίσια κειμένου δίνοντας τη δυνατότητα να τα μεγεθύνουμε για να ταιριάζουν στο έργο μας. 
Μπορούμε να ανεβάσουμε  φωτογραφίες από τον υπολογιστή μας και να τις τοποθετήσετε όπου θέλουμε. Επίσης 
μας δίνει τη δυνατότητα να προσκαλέσουμε συνεργάτες και να το φτιάξουμε από κοινού. Είναι φιλικό προς το 
χρήστη, είναι δωρεάν και απαιτεί μία απλή εγγραφή για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. 

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του εργαλείου Mixbook 
Μία συνεργατική δραστηριότητα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή ήταν η δημιουργία φυτολογίου με τα 
αρωματικά φυτά της Χίου και της Κύπρου. Τα παιδιά και των δύο χωρών φωτογράφησαν τα αρωματικά 
φυτά που καλλιέργησαν  στην αυλή του σχολείου τους και με τη βοήθεια των νηπιαγωγών τους ανέβασαν 
τις φωτογραφίες στο συνεργατικό Mixbook στη σελίδα που αντιστοιχούσε σε κάθε νησί. Έτσι είχαν τη 
δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν  ότι πολλά φυτά είναι κοινά, ότι σε κάποια δίνει κάθε χώρα 
διαφορετική ονομασία αλλά και να γνωρίσουν αρωματικά φυτά που τα ίδια δεν καλλιέργησαν. 

 Φυτολόγιο με αρωματικά φυτά και βότανα! 
https://www.mixbook.com/photo-books/interests/-22068598 
 

E-book 
 

Issuu 
https://issuu.com/ 

 
Η Issuu είναι μια πλατφόρμα που δωρεάν προσφέρει, σε οποιονδήποτε διαθέτει ψηφιακό περιεχόμενο, 
τη δυνατότητα να ανεβάζει και να διανέμει τις δημοσιεύσεις του σε όλο τον κόσμο, με διαδραστικό 
τρόπο.  
Η χρήση του Issuu, δεν απαιτεί από εμάς καμία τεχνική γνώση. Αρχικά πραγματοποιείται εγγραφή στην 
πλατφόρμα https://issuu.com.  Η εφαρμογή θα σας ζητήσει να ρυθμίσετε τη διεύθυνση η οποία θα 

https://www.tricider.com/
http://etwinningforthefuture.weebly.com/tricider.html
https://www.tricider.com/brainstorming/2VoZOMohk2F;jsessionid=Zp8G-btfGPNZFUZKw2L9aQ
https://www.tricider.com/brainstorming/3dOsLgs7hwV
https://www.tricider.com/brainstorming/2kC7WsVY9Np
https://www.tricider.com/brainstorming/2v6wdUTlugF
https://www.mixbook.com/
https://www.mixbook.com/photo-books/interests/-22068598
https://issuu.com/
https://issuu.com/


αντιστοιχεί στο προφίλ σας. Γράψτε το όνομα που επιθυμείτε και δημιουργήστε το λογαριασμό σας. Στην 
δωρεάν εγγραφή μας, δεν μπορείτε να αποφύγετε κάποιες διαφημίσεις που θα εμφανίζονται στην άκρη 
της οθόνης όταν θα παίζει το βιβλίο. 
Στη συνέχεια, το μόνο που κάνουμε είναι να φτιάξουμε το βιβλίο μας σε pdf, και μετά να το ανεβάσουμε 
στο issuu. Αυτό μετατρέπεται σε ebook,  έτοιμο για ξεφύλλισμα σε επιτραπέζιους υπολογιστές, web για 
κινητά, εφαρμογές, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest και όλα τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
 
Εκπαιδευτική Αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας issuu για την δημιουργία ebook 
Το διαδραστικό βιβλίο μπορεί να αξιοποιηθεί ως παρουσίαση εποπτικού υλικού για να γνωρίσουν και να 
πληροφορηθούν τα παιδιά διάφορα θέματα και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, για την παρουσίαση 
σχολικών δραστηριοτήτων, βιωματικών δράσεων και για τη διάχυση αποτελεσμάτων έρευνας. 
Στο πλαίσια του προγράμματος μας το issuu έδωσε τη δυνατότητα  στα παιδιά να δουν τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης του έργου τους όπως «αν τους άρεσε το πρόγραμμα και αν θα ήθελαν να συμμετέχουν 
σε ανάλογο πρόγραμμα στο μέλλον». 
Επιπρόσθετα, ενημερώθηκαν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του 
προγράμματος. 
 

 https://issuu.com/dimitra1969/docs/on_line_______________________.pptx 
 https://issuu.com/vinasmirneou/docs/____________.pptx 

 https://issuu.com/despoinatsoukala/docs/________________________.pptx 
 https://issuu.com/vinasmirneou/docs/___________________________________________..pptx 

 
 

PubHTML5 
 
 
Ο PubHTML5 είναι μια δωρεάν πλατφόρμα ψηφιακών εκδόσεων HTML5 για τη μετατροπή των PDF / 
εικόνων  σε διαδραστικές ψηφιακές εκδόσεις. Εισαγάγετε το κείμενο, τις εικόνες και το βίντεο σας στο 
πρόγραμμα επεξεργασίας σελίδων και έχετε ένα ψηφιακό βιβλίο που μπορείτε να μοιραστείτε με όλους 
.Μπορείτε να τις διαβάσετε σε διαφορετικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών, των 
κινητών. 
Δίνει τη δυνατότητα διάδρασης με βίντεο, συνδέσμους, ήχους και κινούμενα σχέδια, χρησιμοποιώντας τα 
εργαλεία επεξεργασίας σελίδας έκδοσης Destop του PUB HTML5.  Οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά έχουν τη 
δυνατότητα να μοιράζονται περιεχόμενο σε κοινωνικά δίκτυα, να αναζητούν αρχεία και να κατεβάζουν 
ελεύθερα για ανάγνωση εκτός σύνδεσης. Είναι πολύ εύκολο στην δημιουργία του και στην  χρήση του. 
 
Εκπαιδευτική Αξιοποίηση της πλατφόρμας PubHTML5 για την δημιουργία ebook: 
Το PubHTML5 χρησιμοποιήθηκε ποικιλοτρόπως κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί και 
οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να πληροφορηθούν και να γνωρίσουν τα φυτά του τόπου τους καθώς 
και της άλλης χώρας και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για το  συγκεκριμένο θέμα. Δημιουργήθηκαν 
αρκετά ebook με διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στην τάξη τους έτσι τα παιδιά της 
κάθε σχολικής μονάδας είχαν την δυνατότητα να γνωρίσουν τι έκαναν τα παιδιά  του συνεργαζόμενου 
σχολείου και να μάθουν άλλους τρόπους διερεύνησης του θέματος. 
 

 Τα φυτά του τόπου μου. «Από το σποράκι στο φυτό». Δραστηριότητες 
του 1ου τμήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά. 

 
http://online.pubhtml5.com/stjl/vnrg/#p=1 
 

 Γνωρίζω τα δέντρα του τόπου μου Δραστηριότητες 
 του 1ου τμήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά. 
 

https://issuu.com/dimitra1969/docs/on_line_______________________.pptx
https://issuu.com/vinasmirneou/docs/____________.pptx
https://issuu.com/despoinatsoukala/docs/________________________.pptx
https://issuu.com/vinasmirneou/docs/___________________________________________..pptx
http://online.pubhtml5.com/stjl/vnrg/#p=1


https://online.pubhtml5.com/lyxs/wmyc/#p=1 
 

 Τα παιδιά ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες με Θέμα : Τα φυτά του τόπου μου από το Η' 
Νηπιαγωγείου Πάφου.  

 
https://pubhtml5.com/mycq/pgit 
 

 Ο Κάμπος της Χίου και τα περιβόλια  και οι μπανανοφυτείες της Πάφου. 
  Δραστηριότητες του 1ου τμήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά. 
http://online.pubhtml5.com/lyxs/rbtw/#p=1 

 
 

 Ο Κάμπος της Χίου και τα περιβόλια του και οι μπανανοφυτείες της Πάφου. 
Δραστηριότητες του 2ου τμήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά. 
https://online.pubhtml5.com/awor/kygh/#p=1 
 

 Τα αγριολούλουδα της Χίου, δραστηριότητες ασύγχρονής εκπαίδευσης του 1ου Νηπιαγωγείου 
Αγίου Μηνά. 

https://online.pubhtml5.com/awor/kygh/#p=1 
 
Χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία βιβλίων συνταγών, όπου τα παιδιά διάβασαν συνταγές του 
συνεργαζόμενου σχολείου και τις εκτέλεσαν.  
 

 Συνταγή και δημιουργία  παραδοσιακού γλυκού του κουταλιού«γλυκό κιτρόμηλο» από το Α3 
τμήμα του Η' Νηπιαγωγείου Πάφου.  

http://online.pubhtml5.com/mycq/ihmo/#p=1 
 Συνταγή και διαδικασία παρασκευής κέικ μπανάνας από το Α4 τμήμα  του Η' Νηπιαγωγείου 

Πάφου.  
https://pubhtml5.com/lnba/zdaz 
 
Τα συνεργαζόμενα σχολεία συμμετείχαν ενεργά και δημιούργησαν από κοινού το ψηφιακό διαδραστικό 
παραμύθι: «Οι περιπέτειες του  Τσιμπιτούλη-Αγκαθούλη». Πρώτα τα παιδιά από το νηπιαγωγείο της 
Πάφου έγραψαν το παραμύθι και το έστειλαν στα παιδιά του νηπιαγωγείου της Χίου, τα οποία ανέλαβαν 
σε μικρές ομάδες την εικονογράφηση του. Επειδή δημιουργήθηκαν αρκετές ζωγραφιές χρησιμοποιήθηκε 
το  διαδικτυακό εργαλείο www.tricider.com με το οποίο τα παιδιά και των δύο σχολείων ψήφισαν και 
επέλεξαν τις επικρατέστερες ζωγραφιές, οι οποίες αποτέλεσαν και την εικονογράφηση του παραμυθιού. 
Ύστερα από επιθυμία των παιδιών και με τη βοήθεια των νηπιαγωγών τους οι ζωγραφιές  μετατράπηκαν 
σε ψηφιακό πάζλ με το διαδικτυακό εργαλείο jigsawpuzzles και προστέθηκαν στο παραμύθι. Όλη η 
εργασία τοποθετήθηκε σε έγγραφο word, μετατράπηκε σε pdf και εισήχθηκε στο πρόγραμμα PubHTML5, 
το όποιο μας μετέτρεψε το παραμύθι μας σε ψηφιακό διαδραστικό παραμύθι. 

 Ψηφιακό διαδραστικό παραμύθι: «Οι περιπέτειες του  Τσιμπιτούλη-Αγκαθούλη». 
http://online.pubhtml5.com/mycq/qkmh/#p=1 
 
Κάποια από τα ebook είχαν στόχο την ανατροφοδότηση και την ανάλογη αξιοποίηση των νέων μεθόδων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως εργαλεία ψηφιακής συνεργασίας 

 Συνεργατικές δράσεις των νηπιαγωγείων. 
https://pubhtml5.com/awor/wxfg/ 

 
Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν για την διάχυση του προγράμματός και μπήκαν κείμενο και εικόνες από τις 
κοινοποιήσεις σε τοπικές ψηφιακές εφημερίδες και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 Διάχυση του προγράμματος του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά. 
https://online.pubhtml5.com/awor/yrxq/#p=1 
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 Διάχυση του προγράμματος. Κοινοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε τοπικές 
ψηφιακές εφημερίδες.1οΝηπιαγωγείο Αγίου Μηνά. 

https://online.pubhtml5.com/stjl/yoqa/#p=1 
 

UtellStory 
http://utellstory.com/ 

 
To UtellStory είναι ένα web2 εργαλείο ψηφιακής αφήγησης για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλίων  με 
κείμενο, εικόνα, βίντεο, μουσική και φωνή. Απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού από τον χρήστη και είναι 
δωρεάν για βιβλίο μέχρι εικοσιτέσσερις σελίδες. Το βιβλίο μπορεί να έχει εικόνες από τον υπολογιστή ή 
το διαδίκτυο, βίντεο και κείμενο. Επίσης, μπορεί να υπάρχει μουσική που να διαπερνά όλη την ιστορία 
και επιπλέον σε κάθε σελίδα χωριστά να ακούγεται η φωνή του αφηγητή. Τα UtellStory βιβλία 
αποθηκεύονται online και τα διαβάζουμε χρησιμοποιώντας έναν webbrowser. 
 
Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του εργαλείου UtellStory για την δημιουργία ebook 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος μας χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ψηφιακής αφήγησης από 
τους μαθητές των συνεργαζομένων σχολείων για να μοιραστούν πληροφορίες αλλά και δραστηριότητες 
σχετικές με τα φυτά του τόπου τους. Συγκεκριμένα, οι μαθητές του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά 
έφτιαξαν τα δικά τους αινίγματα για τα εσπεριδοειδή, τα εικονογράφησαν και με τη βοήθεια της 
εκπαιδευτικού τοποθέτησαν εικόνα και κείμενο στην συγκεκριμένη εφαρμογή, στη συνέχεια τα 
ηχογράφησαν μέσω της εφαρμογής με τη γλυκιά τους φωνούλα. Όταν ετοιμάστηκε το ψηφιακό βιβλίο 
διαμοιράστηκε μέσω πλατφόρμας twinspace  του e-twinning στα συνεργαζόμενα σχολεία και έτσι είχαν 
την ευκαιρία οι μαθητές να ακούσουν τα αινίγματα που έφτιαξαν οι συμμαθητές τους από την Ελλάδα και 
να προσπαθήσουν τα βρουν τις σωστές απαντήσεις. Επίσης δημιουργήθηκε κάτι ανάλογο με τραγούδια. 
Αφού τα έμαθαν, τα εικονογράφησαν, τα τραγούδησαν και τα μοιράστηκαν με τους συμμαθητές τους.  
Τέλος έγιναν ψηφιακές αφηγήσεις με διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στην τάξη τους 
έτσι είχαν την δυνατότητα να γνωρίσουν τι έκαναν τα παιδιά  του συνεργαζόμενου σχολείου και να 
μάθουν άλλους τρόπους διερεύνησης του θέματος. 
Τα e-book που δημιουργήσαμε στα πλαίσια του προγράμματος: 
 

 https://www.utellstory.com/viewstory/view/fd08b0c525641f27d534130d109e026d#player  «Αινίγματα 

για τα εσπεριδοειδή» 

 https://www.utellstory.com/viewstory/view/1ca288009e05ecdc03e33e90d414763e#.YSVDBY4zaM-

«Τραγούδι: Η πορτοκαλιά του Καραβά» 

 https://www.utellstory.com/viewstory/view/0e1ff53a7ff75a081e71639e221cad37#player  «Χίος , τα 

περιβόλια σου» 

 https://www.utellstory.com/viewstory/view/8a271636c15dd06ef8343e9b1a49218b#player  «Μαρμελάδα 

με μανταρίνια Χίου» 

 https://www.utellstory.com/viewstory/view/c3b32b4a883f8b48c8aa97157c25e3b7#player «Κέικ 

πορτοκαλιού» 

 https://www.utellstory.com/viewstory/view/3559bc7aa0ea16ac4cc818aed7139f6d#player  «Αρωματικά 

φυτά & βότανα» 

 https://www.utellstory.com/viewstory/view/251e96f780ab53db208f16696c3658c5#player   «Τα παιδιά 

της Χίου γνωρίζουν τη Χαρουπιά της Κύπρου» 
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https://www.utellstory.com/viewstory/view/8a271636c15dd06ef8343e9b1a49218b#player
https://www.utellstory.com/viewstory/view/c3b32b4a883f8b48c8aa97157c25e3b7#player
https://www.utellstory.com/viewstory/view/3559bc7aa0ea16ac4cc818aed7139f6d#player
https://www.utellstory.com/viewstory/view/251e96f780ab53db208f16696c3658c5#player


Storyjumper 
https://www.storyjumper.com/ 

 
Storyjumper είναι ένα web2.0 εργαλείο δημιουργίας εικονογραφημένων ηλεκτρονικών βιβλίων. Παρέχει 
τη δυνατότητα στον χρήστη να αναπτύξει μια πλούσια σε περιγραφές ιστορία ή ένα αφήγημα εύκολα και 
γρήγορα επιλέγοντας είτε ένα από τα διαθέσιμα έτοιμα πρότυπα (Getideas) είτε ξεκινώντας από το μηδέν 
(+ Createbook). Για τη εικονογράφηση της ιστορίας μπορεί κάποιος ανεβάσει φωτογραφίες από τον 
υπολογιστή του ή  να χρησιμοποιήσει έτοιμες σκηνές (scenes) και  διάφορα αντικείμενα (props) . Από την 
καρτέλα text μπορεί να τοποθετήσει πλαίσια κειμένου στις σελίδες του βιβλίου του. Η εφαρμογή είναι 
δωρεάν, απαιτεί εγγραφή (signup) και υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα. 
Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του εργαλείου Storyjumper: 
Το storyjumper χρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για τη δημιουργία βιβλίου αινιγμάτων με 
θέμα τα βότανα και για άλμπουμ φωτογραφιών από το άνοιγμα του πακέτου που πήραμε από τα παιδιά 
της Κύπρου με δώρα που αφορούσαν την ενότητα των εσπεριδοειδών. Έτσι έγινε διάχυση των 
δραστηριοτήτων με την ανάρτηση τους στο twinspace καθώς και ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των 
συναδέλφων των συνεργαζόμενων σχολείων.  

 "ΒΟΤΑΝΟΑΙΝΙΓΜΑΤΑ" 
https://www.storyjumper.com/book/read/79673775/ΒΟΤΑΝΟΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 
 

 "Ένα δέμα από τα παιδιά του Η' Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πάφου." 
https://www.storyjumper.com/book/read/80782515/612fb2bee60d9 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.storyjumper.com/
https://www.storyjumper.com/book/read/79673775/ΒΟΤΑΝΟΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
https://www.storyjumper.com/book/read/80782515/612fb2bee60d9


Κεφάλαιο 3 

Τίτλος σχεδίου δράσης: 

«Αξιοποίηση του αύλειου χώρου του νηπιαγωγείου»-«Δημιουργία Υπαίθριας τάξης» 

 

 

 

 

 

 

Σκεπτικό της εκπαιδευτικής δράσης 

Η επιλογή του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης έγινε από τους νηπιαγωγούς θέλοντας να μετατρέψουμε τον μεγάλο 

αύλειο χώρο του νηπιαγωγείου μας,  σε χώρο δημιουργίας, μάθησης και ψυχαγωγίας. Με την διαμόρφωση και την 

κατάλληλη αξιοποίηση του αύλειου χώρου τα παιδιά καλλιεργούν  την περιβαλλοντική τους συνείδηση, γίνεται  ο 

χρόνος παραμονής τους στο σχολείο πιο δημιουργικός και εποικοδομητικός και τους δίνονται επιπλέον  κίνητρα για 

μάθηση. 

Περίληψη 

Ο αύλειος χώρος του νηπιαγωγείου αποτελεί ένα δυναμικό περιβάλλον που συμβάλει στο να δια μορφώσουν τα 
νήπια την προσωπική τους ταυτότητα. Η βελτίωση του συμβάλλει στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων 
μεταξύ των παιδιών, στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης καθώς και στην εμπέδωση των εκπαιδευτικών 
στόχων του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου. Παρεμβαίνοντας οι ίδιοι οι μαθητές στο χώρο του 
σχολείου διαμορφώνουν το πρίσμα μέσα απ’ το οποίο μελλοντικά θα κρίνουν, θα δημιουργήσουν και θα 
χειρίζονται το περιβάλλον. 
Οι παρεμβάσεις που έκαναν και  κάνουν οι μαθητές μας  έχουν δύο διαστάσεις, λειτουργική και αισθητική. 
Καλλιεργούν ελληνικά φυτά στον κήπο,  στήνουν ξύλινες ταμπέλες με τα ονόματα των φυτών, ζωγραφίζουν,  
ανακυκλώνουν τα απορρίμματα που παράγουν στο σχολείο και ιδιαίτερα χαρτί, αλουμίνιο και πλαστικό, 
δημιουργώντας μ’ αυτά χειροτεχνίες. Δημιουργήθηκαν ποίκιλα  επιδαπέδια παιχνίδια α και η αυλή  έχει 
διαμορφωθεί  με τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιείται για ακαδημαϊκές δραστηριότητες και όχι μόνο για 
ψυχοκίνηση και ελεύθερο παιχνίδι (π.χ. γωνιά μαθηματικών, γλώσσας, φυσικών επιστημών, συμβολικού 
παιχνιδιού κ.α.). Για την ομαλή λειτουργία της κάθε γωνιάς  συνδιαμορφώθηκαν κανόνες με τα παιδιά σε σχέση: 

• με τον αριθμό παιδιών ανά γωνιά. 
• την διάρκεια παραμονής παιδιών σε κάθε γωνιά. 
• τους κανόνες συμπεριφοράς. 

 
 Σκοπός 

Να προσφέρουμε στα παιδιά μια διαφορετική και ενδιαφέρουσα μαθησιακή εμπειρία, έξω από τις παραδοσιακές 

σχολικές αίθουσες ...  



Χώρος καλλιέργειας Εξοπλισμός Δραστηριότητες 
Εκπαιδευτικοί στόχοι 

που 
πραγματοποιούνται 

 
70τμ αύλειου χώρου 
 

 ξύλινος φράχτης 

 πλάκες 

 φυτά 

 τσάπα 

 ποτιστήρι 

 σκαλιστήρι 

 μεγεθυντικός φακός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o χαρτί Α4 
o μολύβια 
o μαρκαδόροι 
o φωτογραφική μηχανή 

 
 
 
 
 
 
 
 

 κοντάρια 
 σκούπα από χόρτο 
 παλιά ρούχα 
 καπέλα 
 σχοινί 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Φτιάχνουμε τον 
κήπο μας. 

 Φυτεύουμε 
αρωματικά φυτά-
λαχανικά-
λουλούδια. 

 Καθημερινή 
φροντίδα και 
παρατήρηση των 
φυτών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Φτιάχνουμε 
βιβλίο οδηγό με 
τα φυτά του 
κήπου μας. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Κατασκευή 
σκιάχτρων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Να αποκτήσουν 
δεξιότητες 
σχεδιασμού και 
κατασκευής ενός 
κήπου. 

 Να αναπτύξουν 
δεξιότητες 
σχεδιασμού και 
διαμόρφωσης 
ενός κήπου. 

 Να 
ευαισθητοποιηθ
ούν στην 
φροντίδα του 
κήπου. 

 Να ασκηθούν 
στην ανάληψη 
ευθυνών. 

 Να αναπτύξουν 
δεξιότητες 
κηπουρικής(φύτε
υση-σκάλισμα-
πότισμα.) 

 Να αναγνωρίζουν 
τα διάφορα είδη 
των φυτών. 

 Να κάνουν 
ομαδοποιήσεις 
ανάλογα με το 
είδος τους. 

 
 

o Να 
καταγράφουν 
την χλωρίδα 
του κήπου μας. 

o Να 
καλλιεργήσουν 
τις 
καλλιτεχνικές 
τους 
δεξιότητες. 

o Να ασκηθούν 
στη γραφή. 

 Να έρθουν οι 
μαθητές σε 
επαφή με την 
ελληνική 
παράδοση. 

 Να μάθουν να 
προστατεύουν 
τις 
καλλιέργειες 
από τις 
επιθέσεις των 
πουλιών με 
παραδοσιακό 
τρόπο. 
 



 ξύλινες πινακίδες 
 πινέλα 
 πλαστικά χρώματα 

 
 
 
 
 

 μικρά δεντράκια 
 τσάπα 
 φτυαράκια 
 ποτιστήρι 

 Φτιάχνουνε 
ταμπέλες με τα 
είδη των φυτών 
μας. 

 
 
 
 

 Φυτεύουμε 
οπορωφόρα 
δέντρα. 

 

 Να 
αποκτήσουν 
δεξιότητες 
γραφής και 
ανάγνωσης. 

 
 
 

 Να μάθουν 
ονομασίες και 
τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικ
ά γνωρίσματα 
των δέντρων. 

 Να 
αντιληφθούν 
τα οφέλη από 
την ύπαρξη 
των 
δέντρων.(περιο
ρισμός 
διοξειδίου του 
άνθρακα, 
συγκράτηση 
σκόνης, 
παραγωγοί 
καρπών 

 

Χώρος αμμοδόχου/ 
νεροδόχου 

 
Εξοπλισμός 

 
Δραστηριότητες 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 
που 
πραγματοποιούνται 

 Αμμοδόχος 
μεγάλη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Αμμοδόχος 
μικρή 

 
 
 
 
 
 

 Λεκάνη 
άμμου 

 

 Λεκάνη 
υγρής 
άμμου 

 
 
 

 Κουβαδάκια& φτυαράκια σε 
διάφορα μεγέθη, κόσκινο, μπολ, 
βάζα πλαστικά, αντλία άμμου, 
κουκουνάρες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ζωάκια από πλαστικό 
 
 
 
 
 
 
 

 Μικρά κουβαδάκια, φτυαράκια, 
κόσκινο, χωνιά σε σχήμα 
κλεψύδρας 

 

 Φτυαράκια, καλούπια σε 
διάφορα μεγέθη, ποτιστήρια 
 
 
 

 Παιχνίδι με την άμμο : 
 
Κατασκευές από 
αυτοσχεδιασμούς των παιδιών 
(κάστρα, πόλεις, δρόμοι κ.τ.λ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ελεύθερο παιχνίδι με τα ζώα 
στη μικρή αμμοδόχο 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Παιχνίδι με νερό και 
άμμο 

 
 
 
 
 
 

 Να έρθουν σ 
επαφή με την 
άμμο 

 Να 
ανακαλύψουν 
διάφορους 
τρόπους 
παιχνιδιού 
στην άμμο και 
να 
πειραματιστού
ν με διάφορα 
υλικά 

 Να 
συνεργάζονται 
και να τηρούν 
κανόνες 

 
 
 
 
 

 Να έρθουν σ 
επαφή με την 
υγρή άμμο 

 Να πλάθουν 
και να 
μορφοποιούν 
(παιχνίδι με 
καλούπια) 

 



 
 
 

 Λεκάνη 
νερού 
(νεροδόχος) 

 
 

 
 

 

 Ποδιές, παιχνίδι ψάρεμα με  
μαγνήτη, παιχνίδι με φούσκες σε 
διάφορα μεγέθη 

 
 
 

 Παιχνίδι με νερό : 
ψάρεμα, παιχνίδι με 
φούσκες 

 
 
 

 Να έρθουν σε 
άμεση επαφή 
με το νερό 

 Να 
αντιληφθούν 
την ποιότητα 
της 
κίνησης(ανάλα
φρες-
δυναμικές 
κινήσεις μέσω 
του 
ψαρέματος) 

 Να 
συνεργάζονται 
και να τηρούν 
κανόνες 

 Να 
ανακαλύψουν 
κάποιες από 
τις ιδιότητες 
του νερού 

 Nα 
αντιληφθούν 
ορισμένες 
ιδιότητες των 
μαγνητών 

 

 
Χώρος επιδαπέδιων 
παιχνιδιών 

Εξοπλισμός Δραστηριότητες 
Εκπαιδευτικοί στόχοι 
που 
πραγματοποιούνται 

Επιδαπέδια 
παιχνίδια 
σχεδιασμένα στην 
αυλή του σχολείου 

Επιδαπέδια παιχνίδια: 
- Φιδάκι 
- Κουτσό 
- Διαδρομή στο δάσος 
- Κάμπια αλφαβήτας 
- Κάμπια αγγλικού αλφάβητου 
- Διαδρομές 
- Twister 

 
 
Μεγάλα ζάρια με αριθμούς και κουκκίδες  
 

Πέτρα ή τουβλάκι 
 

Τροχός με τις οδηγίες του  Twister 
 

«Φιδάκι»: Παίζουν δύο 
παίκτες. Τα παιδιά ρίχνουν το 
ζάρι και όποιος φέρει το 
μεγαλύτερο αριθμό ξεκινάει 
πρώτος. Ανάλογα με τον 
αριθμό που τυχαίνουν στο ζάρι 
κινούνται στα τετράγωνα με 
τους αριθμούς. Όταν φτάσουν 
στο τετράγωνο που είναι η 
σκάλα ανεβαίνουν ενώ όταν 
φτάσουν στο κεφάλι του 
φιδιού επιστρέφουν πίσω στην 
ουρά του. Νικητής είναι αυτός 
που θα φτάσει πρώτος στο 
τελευταίο τετράγωνο. 
 
«Διαδρομή στο δάσος»: 
Παίζουν δυο παιδιά τα οποία 
παριστάνουν τους εξερευνητές 
που πηγαίνουν βόλτα στο 
δάσος και ψάχνουν να βρουν 
μια λίμνη. Οι παίκτες και εδώ 
προχωρούν τόσα τετράγωνα 
όσα τους δείχνει το ζάρι. 
Νικητής είναι αυτός που θα 
τερματίσει πρώτος και θα 
φτάσει στη λίμνη. 
 

 Να μάθουν να 
τηρούν τη 
σειράς 
διαδοχής στο 
παιχνίδι. 

 
 

 Να τηρούν 
τους κανόνες 
του παιχνιδιού 

 
 

 

 Να  αντιστοιχίζουν 
την ποσότητα που 
αναφέρεται στο 
ζάρι με τις θέσεις 
στις οποίες 
μετατοπίζονται. 

 
 
 
 

 Να μάθουν να 
κινούνται σε 
προσδιορισμένη 
διαδρομή. 

 



«Κουτσό»: Παίζουν και εδώ 
δύο παίκτες. Το παιδί που 
ξεκινάει πρώτο ρίχνει την 
πέτρα του στο πρώτο 
τετράγωνο με τον αριθμό ένα 
από μια απόσταση τρία βήματα 
περίπου. Αν η πέτρα πέσει είτε 
πάνω στη γραμμή είτε έξω από 
το τετράγωνο το παιδί χάνει τη 
σειρά του. Αν πέσει μέσα στο 
τετράγωνο τότε πηδάει με το 
ένα πόδι και σπρώχνει 
ταυτόχρονα την πέτρα στο 
επόμενο τετράγωνο δηλ. στο 
δύο. Όταν φτάσει στο γεφυράκι 
δηλ. στα δύο τετράγωνα που 
είναι το ένα δίπλα στο άλλο 
τότε σπρώχνει με το πόδι την 
πέτρα στη γραμμή που χωρίζει 
τους δυο αριθμούς και πατάει 
και με τα δυο του πόδια στο 
γεφυράκι. Στη συνέχεια 
στηρίζεται πάλι στο ένα πόδι 
και σπρώχνει την πέτρα στο 
επόμενο τετράγωνο ή την 
ρίχνει με το χέρι κοκ. Νικητής 
είναι το παιδί που θα 
καταφέρει να φτάσει στον 
τελευταίο αριθμό. Υπάρχουν 
διάφορες παραλλαγές στο 
παιχνίδι όπως το τουβλάκι 
όπου ο παίκτης τοποθετεί ένα 
τουβλάκι στη ράχη του ποδιού 
του και προχωράει όλη τη 
διαδρομή προσπαθώντας να 
μην πέσει το τουβλάκι. Επίσης 
ο παίκτης μπορεί να βάλει το 
τουβλάκι στην πλάτη και να 
κάνει την ίδια διαδικασία. 
Ακόμη μπορεί να βάλει το 
τουβλάκι πάνω στη ράχη της 
παλάμης και να προχωρήσει 
και τέλος υπάρχει και   το 
τυφλό όπου ο παίκτης κλείνει 
τα μάτια και πηδάει μέσα στα 
τετράγωνα προσέχοντας να μην 
πατάει στις γραμμές. 
«Διαδρομές»: Παίζουν τόσα 
παιδιά όσες και οι διαδρομές 
που έχουμε φτιάξει. Τα παιδιά 
ξεκινούν ταυτόχρονα. Κερδίζει 
όποιος φτάσει πρώτος στο 
τέρμα χωρίς να φύγει έξω από 
την γραμμή. 
Το παιχνίδι μπορεί να 
δυσκολέψει βάζοντας ένα 
βιβλίο στο κεφάλι, κρατώντας 
ένα κουτάλι με ένα μπαλάκι 
κτλ. 
Τις διαδρομές μπορούμε να τις 
μετατρέψουμε σε 
αυτοκινητόδρομους. 

 
 

 Να αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους και να 
προωθείται η 
κοινωνικότητά 
τους. 

 
 

 Να εξασκηθούν σε 
στάσεις ισορροπίας 
σε οριοθετημένο 
χώρο. 

 
 
 

 Να 
εξασκήσουν τη 
μνήμη τους. 

 
 

 Να βελτιώσουν 
την αδρή τους 
κινητικότητα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Να τοποθετήσουν σε σειρά τα 
αυτοκινητάκια και το παιχνίδι 
ξεκινά. 
 
«Διαδρομή και πατουσίτσες»: 
Τα παιδιά πρέπει να 
ισορροπήσουν στις γραμμές 
χωρίς να βγουν έξω και να 
κάνουν πηδηματάκια στις 
πατούσες ανάλογα με την 
κατεύθυνση που έχουν. 
 
«Twister»:Παίζεται από δύο ή 
περισσότερους παίχτες. 
Ορίζεται ένα παιδί ή η 
νηπιαγωγός διαιτητής για να 
γυρίζει τον δείκτη, να δίνει τις 
οδηγίες και να επιτηρεί τους 
παίκτες. 
Ο διαιτητής γυρίζει τον δείκτη 
και ανάλογα με τι τυχαίνει λέει 
τις οδηγίες πχ. “δεξί πόδι 
μπλε”. Τότε κάθε παίκτης 
πρέπει να βρει τον κοντινότερο 
μπλε κύκλο για να τοποθετήσει 
το δεξί του πόδι. 
Όποιος ακουμπήσει έξω από 
τον κύκλο ή πέσει, χάνει. 
Κερδίζει όποιος μείνει 
τελευταίος. 
 
«Κάμπια αλφαβήτας»: 
o Το παιδί ρίχνει το ζάρι με 

τα γράμματα. Πηγαίνει στο 
σημείο της κάμπιας που 
βρίσκεται το αντίστοιχο 
γράμμα και λέει μία λέξη 
που αρχίζει από αυτή το 
γράμμα. 

o Το παιδί ρίχνει το ζάρι με 
τα γράμματα. Ξεκινώντας 
από το κεφάλι της κάμπιας 
κάνει κουτσό ή 
πηδηματάκια μέχρι να βρει 
το αντίστοιχο γράμμα εκεί 
σταματάει και φωνάζει 
δυνατά το φώνημα του 
γράμματος. 

o Ένα ή περισσότερα παιδιά 
περπατούν πάνω στην 
κάμπια. Ένα άλλο παιδί ή η 
εκπαιδευτικός φωνάζουν 
«stop». Τα παιδιά μένουν 
ακίνητα και πρέπει να 
αναγνωρίσουν το γράμμα 
πάνω στο οποίο 
σταμάτησαν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
o Να ισορροπούν 
o Να εξασκηθούν 

στον συντονισμό 
κινήσεων. 

o Να υπολογίζουν 
την  απόσταση και 
να βρίσκουν  την 
“καλύτερη λύση”. 

o Να αποκτήσουν 
επιδεξιότητα 
κινήσεων. 

o Να αποκτήσουν 
συνείδηση του 
σώματος τους 

o  Να αποκτήσουν 
συνείδηση της 
θέσης τους σε 
σχέση με τους 
άλλους 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Χώρος δραματικού 
παιχνιδιού 

Εξοπλισμός Δραστηριότητες 
Εκπαιδευτικοί στόχοι 
που 
πραγματοποιούνται 

 
Κουκλόσπιτο 
 

 Μεγάλο πλαστικό σπιτάκι 
κήπου. 

 Μοκέτα εξωτερικού χώρου. 

 Πλαστικά καρεκλάκια. 

 Πλαστικό τραπέζι. 

 Καρότσι μωρού. 

 Κούκλα μωρό. 

 Μπιμπερό. 

 Κουζινικά. 

 Κουζίνα. 

 Πιάτα-ποτήριά. 

 Μαχαιροπήρουνα. 

 Δίσκος. 
Τηλέφωνο. 

 
 
 

 

Τα παιδιά απεικονίζουν την 
πραγματική οικογενειακή ζωή 
αναπτύσσουν φανταστικούς 
ρόλους και καταστάσεις που 
μιμούνται τον κόσμο των 
μεγάλων. 
Πιο συγκεκριμένα: 

 Φροντίδα και 
περιποίηση μωρού. 

 Καθαριότητα σπιτιού. 

 Μαγείρεμα φαγητού-
οικογενειακό τραπέζι. 

 Επίσκεψη της νονάς ή 
κάποιου συγγενικού-
φιλικού προσώπου. 

 Πραγματοποίηση πάρτι-
γενεθλίων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Να εκφράζονται 
με το δραματικό 
παιχνίδι, να 
αναπτύσσουν τη 
δημιουργικότητα 
τους, να 
γνωρίσουν τον 
εαυτό τους και 
τον κόσμο. 

 Να εκφράζονται 
με τον 
αυτοσχεδιασμό 
και την μίμηση. 

 Να 
συνεργάζονται 
και να 
δημιουργούν 
από κοινού ώστε 
να  
αλληλεπιδρούν 
σε μικρές 
ομάδες. 

 Να αποδέχονται 
την τήρηση 
ορισμένων 
κανόνων και να 
χειρίζονται 
κατάλληλα το 
εκπαιδευτικό 
υλικό. 

 Να επιλέγουν και 
να 
χρησιμοποιούν 
δημιουργικά 
διάφορα υλικά. 

 Να αναπτύσσουν  
γλωσσικές και 
εκφραστικές 
δεξιότητες και να 
καλλιεργήσουν 
την επικοινωνία. 

Χώρος δραματικού 
παιχνιδιού 

Εξοπλισμός Δραστηριότητες 
Εκπαιδευτικοί στόχοι 
που 
πραγματοποιούνται 

Μαγαζάκι 
Super market  
 

 Μεγάλο πλαστικό σπιτάκι- 
μαγαζί. 

 Μοκέτα εξωτερικού  
χώρου. 

 Ζυγαριά. 

 Ταμειακή μηχανή. 

 Ευρώ. 

 Καρότσι μωρού. 

 Διάφορες συσκευασίες από 
προϊόντα . 

 Πλαστικά φρούτα και 
λαχανικά. 

Τα παιδιά απεικονίζουν με 
δραματοποίηση την 
πραγματική αγοροπωλησία 
προϊόντων, αναπτύσσουν 
φανταστικούς ρόλους και 
καταστάσεις που μιμούνται τον 
κόσμο των μεγάλων στον τομέα 
του εμπορίου. 
Πιο συγκεκριμένα: 

 Επιλέγουν και 
αγοράζουν διάφορα 
προϊόντα( πελάτες). 

 Να εκφράζονται 
με το δραματικό 
παιχνίδι, να 
αναπτύσσουν τη 
δημιουργικότητα 
τους, να 
γνωρίσουν τον 
εαυτό τους και 
τον κόσμο. 

 Να εκφράζονται 
με τον 
αυτοσχεδιασμό 



 Καφάσια ξύλινα μικρά 

 Καρεκλάκια και τραπεζάκι 
 

 Ζυγίζουν τα φρούτα και 
τα λαχανικά 
(υπάλληλοι). 

 Τσεκάρουν τα προϊόντα 
από την ταμειακή 
μηχανή (υπάλληλοι). 

 Κάνουν συναλλαγές με 
χρήματα- πληρώνουν- 
παίρνουν ρέστα-
υπολογίζουν. 

 

και την μίμηση. 

 Να 
συνεργάζονται 
και να 
δημιουργούν 
από κοινού ώστε 
να  
αλληλεπιδρούν 
σε μικρές 
ομάδες. 

 Να αποδέχονται 
την τήρηση 
ορισμένων 
κανόνων και να 
χειρίζονται 
κατάλληλα το 
εκπαιδευτικό 
υλικό. 

 Να επιλέγουν και 
να 
χρησιμοποιούν 
δημιουργικά 
διάφορα υλικά. 

 Να αναπτύσσουν  
γλωσσικές και 
εκφραστικές 
δεξιότητες και να 
καλλιεργήσουν 
την επικοινωνία. 

 να ταξινομούν τα 
διάφορα 
προϊόντα. 

 να γνωρίσουν την 
αγορά αγαθών 
και προϊόντων με 
χρήματα. 

Χώρος δραματικού 
παιχνιδιού 
 

 
Εξοπλισμός Δραστηριότητες 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 
που 
πραγματοποιούνται 

 
 
 
 
 
 Τρένο ή 

διαστημόπλοιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Το 
αυτοκίνητο 
μας 

 
 
 
 

Για τη δημιουργία αυτών των 
παιχνιδιών χρησιμοποιήθηκαν 
άχρηστα υλικά: 
 

 το πάνω μέρος από παλιό 
παιχνίδι αυλής. 

 πλαστικά χρώματα 
 τεντόπανο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 παλιό παγκάκι 
 ρολό καλωδίου της ΔΕΗ 
 σωλήνας αποχέτευσης 

 
 
 

Τα παιδιά απεικονίζουν με 
δραματοποίηση τόσο 
καταστάσεις από την 
πραγματικά ζωή ,όσο και 
ρόλους από παραμύθια, 
αναπτύσσουν φανταστικούς 
ρόλους και καταστάσεις. 
Ενδεικτικά: 

 Είναι μία οικογένεια που 
ταξιδεύει με ένα από τα 
τρία μεταφορικά μέσα. 

 Γινόμαστε αστροναύτες 
και ταξιδεύουμε στο 
διάστημα 

 Γίνονται καπετάνιοι, 
ταξιτζήδες, ραλίστες, 
μηχανοδηγοί. 

 Πειρατές που ταξιδεύουν 
σε μακρινές θάλασσες. 

 Ψαράδες που βγαίνουν 
για ψάρεμα. 

 Μια παρέα φίλων που 
πηγαίνει κρουαζιέρα. 

 
 

 Να εκφράζονται 
με το δραματικό 
παιχνίδι  &, να 
αναπτύσσουν τη 
δημιουργικότητα 
τους. 

 Να 
συνεργάζονται 
και να 
δημιουργούν 
από κοινού ώστε 
να  
αλληλεπιδρούν 
σε μικρές 
ομάδες. 

 Να αναπτύσσουν  
γλωσσικές και 
εκφραστικές 
δεξιότητες και να 
καλλιεργήσουν 
την επικοινωνία. 



 
 
 
 
 

 Το καράβι  
μας 

 

 
 
 
 
 

 λάστιχα αυτοκινήτου 
 πλαστικά χρώματα 
 κοντάρι 
 σανίδια 

 
 
 

 Να αναπτύσσουν 
τη φαντ5ασία 
τους. 

Χώρος 
Εικαστικών 

Εξοπλισμός Δραστηριότητες 
Εκπαιδευτικοί στόχοι 
που 
πραγματοποιούνται 

 
Ζωγραφική σε 
μεγάλες επιφάνειες 
με πινέλο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζωγραφική με 
κιμωλίες σε 
μαυροπίνακα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Καβαλέτο μεγάλων διαστάσεων 

 Χαρτί του μέτρου 

 Πινέλα και τέμπερες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Μαυροπίνακας μεγάλων 
διαστάσεων 

o Κιμωλίες και σφουγγάρι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Τα παιδιά ενθαρρύνονται 
να χρησιμοποιούν υλικά 
(πινέλα διάφορων 
μεγεθών, 
δαχτυλομπογιές, 
σφουγγάρια 
διαφορετικών σχημάτων 
κ.α.), για να ζωγραφίζουν 
ατομικά ή ομαδικά, να 
πειραματίζονται (π.χ. 
μείξεις χρωμάτων). 

 

 Τα παιδιά ενθαρρύνονται 
να σχεδιάζουν και να 
συνδυάζουν διάφορα 
είδη γραμμών (π.χ. 
ατέρμονες, καμπύλες, 
ευθείες κ.ά.) καθώς και 
περιγράμματα (π.χ. ζώα, 
φυτά σπίτια κ.ά.). 

 

 

 

 

 

 

 
o Τα παιδιά ενθαρρύνονται 

να χρησιμοποιούν 
κιμωλίες για να 
ζωγραφίζουν ατομικά ή 
ομαδικά, να σχεδιάζουν 
και να συνδυάζουν 
διάφορα είδη γραμμών 
(π.χ. ατέρμονες, 
καμπύλες, ευθείες κ.ά.) 
καθώς και περιγράμματα 
(π.χ. ζώα, φυτά σπίτια 
κ.ά.). 

 
 
 
 
 
 

 

 Να 
«πειραματίζοντ
αι» με 
διάφορα υλικά 
και χρώματα, 
να μαθαίνουν 
ή να επινοούν 
διάφορες 
τεχνικές και να 
τις 
εφαρμόζουν 
για να 
σχεδιάζουν και 
να 
ζωγραφίζουν 

 
 

 Να σχεδιάζουν 
διάφορα είδη 
γραμμών και 
περιγραμμάτω
ν και να 
συνθέτουν 
διάφορα 
σχήματα και 
μορφές. 

 

 
o Να 

«πειραματίζοντ
αι» με 
διάφορα 
υλικά, να 
μαθαίνουν ή 
να επινοούν 
διάφορες 
τεχνικές και να 
τις 
εφαρμόζουν 
για να 
σχεδιάζουν και 
να 
ζωγραφίζουν  

o Να σχεδιάζουν 
διάφορα είδη 
γραμμών και 



 
 
 
 
 
 
 
Δημιουργία 
καλλιτεχνικών  
έργων με υλικά της 
φύσης. 
 
 
 
 
 
 
Ζωγραφική σε 
βότσαλα. 

 
 
 
 
 
 
 

 Τραπέζι, 4 καρεκλάκια 
 Χαρτόνια από χαρτόκουτα 

 μικρά κλαδιά, πέταλα 
λουλουδιών, πετρούλες, φύλλα, 
κοχύλια κ.α. 

 Ατλακόλ 
 
 
 
 

 Τραπέζι,4 καρεκλάκια 
 Βότσαλα 
 Τέμπερες και πινέλα 

 
 
 
 
 
 
 
 Τα παιδιά ενθαρρύνονται 

να κολούν διάφορα υλικά 
από τη φύση ( κλαδιά, 
πέταλα, πετραδάκια, 
φύλλα .α.) και να κάνουν 
κολάζ. 

 
 
 
 

 Τα παιδιά 
ενθαρρύνονται να 
ζωγραφίζουν με 
πινέλα σε βότσαλα. 

περιγραμμάτω
ν και να 
συνθέτουν 
διάφορα 
σχήματα και 
μορφές.  

 

 Να επιλέγουν και 
να κολλούν 
διάφορα υλικά 
που τίθενται στη 
διάθεσή τους και 
να κάνουν κολλάζ. 

 

 
 
 Να 

«πειραματίζονται
» με διάφορα 
υλικά και 
χρώματα, να 
μαθαίνουν ή να 
επινοούν 
διάφορες τεχνικές 
και να τις 
εφαρμόζουν για 
να σχεδιάζουν και 
να ζωγραφίζουν  

 

Χώρος 
ψυχοκίνησης 

Εξοπλισμός Δραστηριότητες 
Εκπαιδευτικοί στόχοι 

που 
πραγματοποιούνται 

Η αυλή του 
σχολείου:  
Ο χώρος 
διαμορφώνεται 
από τη 
νηπιαγωγό και 
τα παιδιά 
χρησιμοποιώντα
ς διάφορα 
υλικά. Κάθε  
φορά υπάρχει 
διαφορετικό 
σενάριο, 
σύμφωνα με το 
οποίο καλούνται 
τα παιδιά να 
κινηθούν μέσα 
στο χώρο με 
ποικίλους 
τρόπους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o κάμπια 
o υλικό ψυχοκίνησης 

του ΟΣΚ: στεφάνια, 
κώνοι, τουβλάκια, 
μπαστούνια 

o διάφορα μεγέθη 
λάστιχα από ρόδες 
αυτοκινήτων 

o μεγάλες 
χαρτόκουτες 

o σκοινάκιια 
o μαντίλια 
o σακουλάκια από 

ύφασμα γεμισμένα 
με όσπρια 

o πάγκοι 
o καρέκλες 
o χαρτιά όλων των 

ειδών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δίνεται στα παιδιά κάθε φορά 
διαφορετικό σχέδιο δράσης και 
φανταστικές ιστορίες, τα οποία 
καλούνται να επιλέξουν ρόλους 
και να κινηθούν ανάλογα μέσα 
στο χώρο, ο οποίος έχει 
διαμορφωθεί ανάλογα σε 
συνεργασία με τα παιδιά. 
Ενδεικτικά  παραδείγματα: 

o Γίνονται μπάλες 
μικρές, μεγάλες, 
βαριές, ελαφριές και 
καλούνται να 
πηδήσουν μέσα και 
έξω από τα στεφάνια, 
να κάνουν ζιγκ-ζαγκ 
ανάμεσα από τις 
κορίνες, να περάσουν 
κάτω από κοντάρια 
κτλ. 

o Γίνονται βατραχάκια ή 
πεταλούδες. Τα 
βατραχάκια πηδούν 
από 
νούφαρο(στεφάνι) σε 
νούφαρο και η 
πεταλούδες πετούν 
από λουλούδι( 
στεφάνι) σε λουλούδι. 

o Μία φανταστική βόλτα 

o Να γνωρίσουν 
το σώμα τους 
και να μάθουν 
να το 
ελέγχουν. 

o Να 
εκφράζονται 
δημιουργικά 
με το σώμα 
τους. 

o Να 
προσανατολίζο
νται στο χώρο 
και να 
τοποθετούν το 
σώμα τους σε 
σχέση με τα 
αντικείμενα 
του χώρου. 

 
o Να μάθουν να 

μοιράζονται το 
χώρο με τους 
άλλους 
 

o Να μάθουν να 
συνεργάζονται 

o Να 
ισορροπούν 

o Να 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
100m2 με 
χλοοτάπητα και 
τέρμα 
ποδοσφαίρου 
&μπασκέτα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

o Τέρμα 
ποδοσφαίρου 

o Μπασκέτα 
o Μπάλες 
o χλοοτάπητας 

 
 

μέσα στο δάσος: 
Πηδούν μέσα στις 
λιμνούλες(ρόδες 
αυτοκινήτου), 
μπαίνουν σε μία 
σπηλιά(μεγάλη 
χαρτόκουτα), πηδούν 
το ποτάμι (παγκάκια 
στη σειρά). 

o Ταξιδεύουν στο 
διάστημα, πηδούν από 
άστρο( ρόδες 
αυτοκινήτου ή 
στεφάνι σε άστρο. 

o Τα παιδιά 
παριστάνουν τα 
ζωάκια, προχωρώντας 
στα τέσσερα και 
κουβαλάνε στη πλάτη 
τους σακουλάκια από 
ύφασμα, τα οποία 
παριστάνουν τα μωρά 
τους και προσέχουν να 
μην τους πέσει από 
την πλάτη τους. 

 
 
Τα παιδιά  μαθαίνουν 
στοιχειώδεις κανόνες αυτών 
των αθλημάτων και παίζουν 
ποδόσφαιρο και μπάσκετ. 

προσαρμόζουν 
τις κινήσεις 
τους και τις 
στάσεις του 
σώματός τους 
ανάλογα με το 
σκοπό που 
επιδιώκουν   

o Να βελτιώσουν 
την αδρή τους 
κινητικότητα 

o Να επιλύουν 
προβλήματα 
προκειμένου 
να επιτύχουν 
τον στόχο τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Να γνωρίσουν 
τα δύο 
δημοφιλή 
αθλήματα 
«ποδόσφαιρο» 
και «μπάσκετ» 

o Να μάθουν να 
ακολουθούν 
τους κανόνες 
ενός ομαδικού 
παιχνιδιού. 

o Να αγαπήσουν 
τον αθλητισμό. 



Γωνιά Κήπου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γωνιές αμμοδόχου/νεροδόχου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γωνιά επιδαπέδιων παιχνιδιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γωνιές δραματικού παιχνιδιού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γωνιές εικαστικών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γωνιές ψυχοκίνησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 4 

Εφαρμογή προσέγγισης CLIL στην Προσχολική Εκπαίδευση στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Η προσέγγιση CLIL (από τα αρχικά των λέξεων Content and Language Integrated Learning) είναι η 
συνδυασμένη εκμάθηση γλώσσας και περιεχομένου. Αναφέρεται στην εισαγωγή ενός γνωστικού 
αντικειμένου ή θεματικών ενοτήτων μέσα στα πλαίσια διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, μέσω μιας 
ξένης γλώσσας με έμφαση τόσο στο περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου όσο και στην εκμάθηση της 
ξένης γλώσσας (π.χ. τα Αγγλικά). 
Οι δραστηριότητες που οργανώνονται μέσω της προσέγγισης CLIL έχουν διπλούς στόχους: (α) τους 
στόχους που συνδέονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και δόμηση εννοιών στο συγκεκριμένο γνωστικό 
αντικείμενο, (β) τους στόχους που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ικανότητας στην ξένη γλώσσα. Στην 
προσχολική εκπαίδευση η ξένη γλώσσα δεν εισάγεται ως ξεχωριστό μάθημα αλλά γίνεται μέρος της 
καθημερινής ζωής των παιδιών στο σχολείο. Η εισαγωγή της ξένης γλώσσας πραγματοποιείται σταδιακά 
μέσα από σύντομες περιόδους επαφής και αλληλεπίδρασης με τη γλώσσα, με έμφαση στην 
ακρόαση/ομιλία και χωρίς ανάπτυξη του γραπτού λόγου ή της δεξιότητας της ανάγνωσης. 
Ενδεικτικές τεχνικές εφαρμογής της προσέγγισης CLIL στο νηπιαγωγείο είναι: παιγνίδια, τραγούδια και 
ρυθμικά ποιήματα, αφήγηση παραμυθιών (τα οποία γίνονται κατανοητά με χρήση εποπτικών μέσων, 
μίμησης, εκφράσεων προσώπου ή/και σώματος, ανάλογου χρωματισμού στη φωνή), χρήση της 
τεχνολογίας. 
Επίσης τα παιδιά έρχονται σε επαφή με βασικό λεξιλόγιο της Αγγλικής γλώσσας το οποίο 
επαναλαμβάνεται μέσα από τις ρουτίνες του καθημερινού προγράμματος του Νηπιαγωγείου σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. 
 
 
Παράδειγμα εφαρμογής 
 
Αφήγηση παραμυθιού: “Monkey and Me’ (Emily Gravett).  
Στόχοι Περιεχομένου: Τα παιδιά να: 
- Αναπτύξουν θετική στάση για τα βιβλία και την αφήγηση ιστοριών. 
- Αναπτύξουν τη φαντασία τους. 
- Απολαμβάνουν τη διήγηση της ιστορίας.  
Γλωσσικοί στόχοι: Τα παιδιά να: 
- Εντοπίζουν τα ζώα στην ιστορία όταν ακούνε το όνομά τους. 
- Ονομάζουν τουλάχιστον τρία ζώα. 
- Λένε μέρος της ιστορίας. 
- Παρακολουθούν με προσοχή την αφήγηση της ιστορίας.  
Προϋπάρχουσες γνώσεις: 
- Ονόματα των ζώων της ιστορίας. 
- Χαιρετισμοί (how are you? / I am fine thanks!). 
- Δεξιότητες ακρόασης. 
- Παρουσίαση εαυτού (what’s your name? / I am…). 
Η δασκάλα παρουσιάζει ένα πιθηκάκι (λούτρινο ή φιγούρα) και ρωτά τι είναι αυτό. Τα παιδιά απαντούν. 
Το πιθηκάκι παρουσιάζει τον εαυτό του στα παιδιά και κυκλοφορεί μέσα στην τάξη συνομιλώντας με τα 
παιδιά και χρησιμοποιώντας τις φράσεις για χαιρετισμό και παρουσίαση εαυτού (how are you? / I’m fine 
thanks, what’s your name? ). 
Εμφανίζεται και η Mimi (χάρτινη φιγούρα της πρωταγωνίστριας της ιστορίας) και τα παιδιά συμμετέχουν 
σε συνομιλία με τη δασκάλα (What is this? / It’s a girl, What’s her name? / Her name is Mimi). 
Η δασκάλα δείχνει στα παιδιά το παραμύθι και εντοπίζουν στην εικονογράφησή του το πιθηκάκι και τη 
Mimi. Ακολουθεί αφήγηση του παραμυθιού με ενεργητική συμμετοχή των παιδιών (π.χ. κάθε φορά που 
συναντούν ένα ζώο μιμούνται την κίνησή του ή τον ήχο που κάνει). 



Τραγούδι “The rainbow colors 

song”. 

Η νηπιαγωγός τοποθετεί στον πίνακα εικόνες των ζώων της ιστορίας ονομάζοντας τα στα Αγγλικά 
(penguins, kangaroos, bats, elephants, monkeys). Τα παιδιά επαναλαμβάνουν τα ονόματα των ζώων. 
Κάθε παιδί έχει την εικόνα ενός ζώου και όταν έρθει η σειρά του την δείχνει στα υπόλοιπα παιδιά τα 
οποία επαναλαμβάνουν το όνομα του ζώου στα Αγγλικά. 
Η δασκάλα λέει το όνομα ενός ζώου στα Αγγλικά και τα παιδιά σε ομάδες μετακινούνται μιμούμενα το 
ζώο αυτό. 
Η νηπιαγωγός διαβάζει ξανά την ιστορία στα παιδιά, αυτή την φορά τα παιδιά προσπαθούν να θυμηθούν 
και να ονομάσουν το ζώο που ακολουθεί στη συνέχεια της ιστορίας. 
Εργασία σε ομάδες: σε μεγάλο χαρτόνι υπάρχουν οι φιγούρες του πίθηκου και της Mimi, οι οποίοι 
ψάχνουν να βρουν τα υπόλοιπα ζώα της ιστορίας. Τα παιδιά σε χαρτί ζωγραφίζουν το ζώο της ιστορίας 
που τους άρεσε πιο πολύ και μετά το κολλάνε στο χαρτόνι με το πιθηκάκι και τη Mimi ξαναφτιάχνοντας 
την ιστορία. Κάθε παιδί που τοποθετεί το ζώο που έφτιαξε στο χαρτόνι το ονομάζει. 
  
*Σε όλες τις δραστηριότητες η δασκάλα χρησιμοποιεί την αγγλική γλώσσα και ενθαρρύνει τα παιδιά να 
κάνουν το ίδιο. 
 
 

Ενδεικτικές φωτογραφίες από την εφαρμογή της προσέγγισης Clil στην τάξη 
 

 
  

 

Τραγούδι “Five little monkeys jumping 

on the bed”. 



Τραγούδι “The wheels on the bus”. 

Παιχνίδι για τις ονομασίες των χρωμάτων 

στα αγγλικά με τη χρήση ζαριού. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Αφήγηση παραμυθιού “The very 

hungry caterpilar”. 



Clil και Φυσική Αγωγή. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αφήγηση παραμυθιού “Pete the 

cat and his four groovy buttons”. 

Τραγούδι “Incy Wincy spider”. 



Παράρτημα 1 
Χρονοδιάγραμμα του προγράμματος 

Ημερομηνία 

έναρξης 

Ημερομηνία  

λήξης 

Τύπος Περιγραφή 

16/09/2019 18/09/2019 1η διαδικτυακή 
συνεδρίαση 
διδακτικού 
προσωπικού για 
διαχείριση έργου. 
Θέμα: 
Δραστηριότητες 
γνωριμίας εταίρων. 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αντάλλαξαν 
ιδέες για δραστηριότητες μέσω των οποίων θα 
γνωρίζονταν οι μαθητές των δύο σχολείων. 
Επιλέχθηκαν οι δραστηριότητες εισαγωγής 
ώστε οι μαθητές να εμπλακούν από τα πρώτα 
βήματα και να δημιουργηθεί ένα αίσθημα 
ευθύνης. Οι συναντήσεις των εκπαιδευτικών 
πραγματοποιήθηκαν μέσω βιντεοκλήσεων του 
messenger. 

19/09/2019 27/09/2019 1η διαδικτυακή 
συνάντηση μαθητών. 

1η διαδικτυακή συνάντηση μαθητών. Οι 
μαθητές των δύο σχολείων " συναντήθηκαν " 
μέσω skype και διαδραστικού πίνακα, και 
τραγούδησαν ο ένας στον άλλο τραγούδια του 
τόπου τους. Επίσης κάθε μαθητής παρουσίασε 
τον εαυτό του. Με τον τρόπο αυτό έγινε η 
γνωριμία των εταίρων μαθητών ώστε να 
εμπλακούν από τα πρώτα βήματα στο έργο και 
να δημιουργηθεί ένα αίσθημα ευθύνης. 
Δημιουργήθηκαν ηλεκτρονικά Πάζλ μέσω της 
εφαρμογής jigsawplannet, τα οποία 
αφορούσαν τα σχολεία και τις χώρες των 
συνεργαζόμενων σχολείων. 
Πραγματοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις, μία 
για κάθε δύο συνεργαζόμενα τμήματα από το 
κάθε σχολείο. 

27/09/2019  27/09/2019 Κατά τόπους 
συναντήσεις με τους 
γονείς και στις δύο 
χώρες. 

Έγινε ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα 
που πρόκειται να διεξαχθεί τη σχολική χρονιά 
2019-20, των στόχων του έργου, της 
μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για την 
επίτευξη των στόχων αλλά και του τρόπου 
συνεργασίας και εμπλοκής των γονέων στο 
πρόγραμμα. Σχετικές φωτογραφίες από τη 
ενημέρωση γονέων είναι αναρτημένες στη 
αρχική σελίδα της πλατφόρμας του etwinning 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://twinspace.etwinning.net/93386/home 

01/10/2019 31/10/2019 Συνεργασία μαθητών 
στην ενότητα: "Τα 
φυτά του τόπου τους 
- Γενικές 
δραστηριότητες". 

Τα συνεργαζόμενα σχολεία, αφού υλοποίησαν 
τις δραστηριότητες του προγράμματος στα 
σχολεία τους, στην ενότητα "φυτά του τόπου 
τους" και ανάρτησαν υλικό από τους 
δραστηριότητες στο twinspace ώστε να είναι 
ορατές από όλους τους συμμετέχοντες, 
δημιούργησαν από κοινού παραμύθι, με 
σχετικό θέμα. Το σχολείο της Κύπρου ξεκίνησε 
με τη συγγραφή του παραμυθιού, ενώ το 
σχολείο της Χίου έκανε την εικονογραφήσει. Η 
επιλογή των εικόνων έγινε και από τα δύο 
σχολεία μέσω του web2 εργαλείου 
https://www.tricider.com/ . Τέλος το παραμύθι 
θα πήρε τη μορφή ηλεκτρονικού παραμυθιού, 
(ebook ) το οποίο είναι δημόσιο στο διαδίκτυο, 



όπως επίσης και στην πλατφόρμα του 
etwinning. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του 
συνεργατικού παραμυθιού μας: 
http://online.pubhtml5.com/mycq/qkmh/. 

21/10/2019 21/10/2019 2η διαδικτυακή 
συνεδρίαση 
διδακτικού 
προσωπικού για 
διαχείριση έργου. 
Θέμα: Πρόοδος 
προγραμματισμένων 
δραστηριοτήτων & 
συζήτηση για την 
επικείμενη δια ζώσης 
συνάντηση στην 
Κύπρο. 

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν και αξιολόγησαν 
τη δουλειά που είχε γίνει και σχεδίασαν τα 
επόμενα βήματα σύμφωνα με τους στόχους 
που είχαν τεθεί για την ενότητα: Τα φυτά του 
τόπου τους - Γενικές δραστηριότητες. Επίσης 
οργάνωσαν τις τελευταίες λεπτομέρειες της 
επικείμενης δια ζώσης συνάντησης στην 
Κύπρο. 

01/11/2019 29/11/2019 Συνεργασία μαθητών 
στην ενότητα: "Χίος : 
Σκίνος -
μαστιχόδεντρο-
Μαστίχα/ Κύπρος: 
καλλιέργεια 
Χαρουπιάς" 

Κάθε ένα από τα συνεργαζόμενα σχολεία, 
υλοποίησαν δραστηριότητες του 
προγράμματος στα σχολεία τους στην 
συγκεκριμένη ενότητα και ανάρτησαν υλικό 
από τους δραστηριότητες στο twinspace ώστε 
να είναι ορατές από όλους τους συμμετέχοντες 
και οι μαθητές του ενός σχολείου να 
γνωρίσουν εκτός από το δέντρο του νησιού 
τους και αυτό των εταίρων τους. Για το τους 
μαθητές του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά 
πολύ ενδιαφέρουσες και εποικοδομητικές 
ήταν οι δραστηριότητες μελέτης πεδίου σε 
σχινοχώραφο , όπου είδαν από κοντά την 
καλλιέργεια του σχίνου, έγινα μικροί 
"μαστιχοκαλιεργητές" και γνώρισαν τη 
διαδικασία καθαρισμού ης μαστίχας. Στη 
συνέχεια με το διαδικτυακό εργαλείο linoit (με 
το οποίο δημιουργούμε ψηφιακούς «τοίχους» 
ανακοινώσεων, επιτρέποντας τη συνεργασία 
ομάδων, την ανάρτηση και ανταλλαγή υλικού, 
την έκφραση των σκέψεων και των προτάσεων 
των χρηστών του πάνω σε θέματα που έχουν 
οριστεί από πριν) τα παιδιά των δύο χωρών 
δημιούργησαν ψηφιακή αφίσα όπου θα 
παρουσίασαν τις ιδέες τους για την προστασία 
των μοναδικών φυτών των χωρών τους, του 
σκίνου και της χαρουπιάς. Υπάρχει σχετική 
ανάρτηση στην πλατφόρμα του etwinning. 
Τέλος πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή τοπικών 
προϊόντων μεταξύ των εταίρων. Τα παιδιά της 
Κύπρου έστειλαν μια Χαρουπιές στα παιδιά 
της Χίου και αντίστοιχα τα παιδιά της Χίου ένα 
μαστιχόδεντρο στα παιδιά της Κύπρου για να 
τα φυτέψουν στην αυλή του σχολείου τους 

04/11/2019 08/11/2019 Short-term joint staff 
training events 

Τον Νοέμβριο του 2019 πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη δια ζώσης συνάντηση στη Κύπρο. 
Τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 1ο 
Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά επισκέφτηκαν το Η’ 
Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πάφου για χρονικό 
διάστημα πέντε ημερών. Οι εκπαιδευτικοί που 
ταξίδεψαν στη Κύπρο και συμμετείχαν στη 



δραστηριότητα ήταν οι εξής : Βιργινία 
Σμυρναίου, Δήμητρα Μαστοράκη, Δέσποινα 
Τσουκαλά και Μαρίνα Παλαμούτη. Στη 
δραστηριότατα συμμετείχε και όλο το 
εκπαιδευτικό προσωπικό του Η΄ Δημόσιου 
Νηπιαγωγείου Πάφου, οι οποίες ήταν οι εξής: 
Άντρη Κωμοδρόμου. Κωνσταντίνα Γεωργίου, 
Φοίβη Ιωσιφίδου, Έλλη Μιχαήλ και Θεοδώρα 
Κουδουνάρη . Επιπρόσθετα, ενεργητική 
συμμετοχή είχε η κυρία Μαρία Σιέλη , 
σύμβουλος CLIL, για την εισαγωγή της αγγλικής 
γλώσσας στο νηπιαγωγείο, το επιστημονικό 
προσωπικό του Κέντρου περιβαλλοντικής 
μελέτης Κρήτου Τέρρα το οποίο μας 
επιμόρφωσε στα μεσογειακά οικοσυστήματα 
ενώ παράλληλα πραγματοποίησε 
εκπαιδευτικές δράσεις στη φύση μαζί με τα 
παιδιά. Συμμετείχαν επίσης, οι γονείς και 
κηδεμόνες των παιδιών του Νηπιαγωγείου και 
του Δημοτικού Σχολείου Πάφου, εκπρόσωποι 
της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως και ελεύθεροι 
επαγγελματίες και ιδιώτες (ιερείς, προσωπικό 
μουσείων, γιαγιάδες, μέλη τοπικών συλλόγων, 
δημόσιοι λειτουργοί (αστυνομικοί, ειδικοί 
επιστήμονες για το περιβάλλον) που 
συμμετείχαν στις δράσεις ανάλογα με τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες τους σε σχέση με τη 
θεματολογία του προγράμματος. Πολύ 
ενδιαφέρουσα εμπειρία ήταν η επίσκεψη 
θεατρικής ομάδας Learning Attitude στο Η' 
Νηπιαγωγείο Πάφου όπου οργάνωσε 
θεατρικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 
θεατρικού παιχνιδιού με τη ενεργητική 
συμμετοχή των παιδιών με αφορμή ένα 
σχετικό παραμύθι με θέμα τα δέντρα. Πολλές 
από τις δράσεις που παρακολουθήσαμε στο Η 
Δημόσιο Νηπιαγωγείο αποτελούν συνήθεις 
δράσεις ( πχ. εκμάθηση αγγλικών, γυμναστική 
σε σταθμούς, περίπατοι στη φύση, συνεργασία 
με το Περιβαλλοντικό κέντρο, κουκλοθέατρο, 
επιμόρφωση CLIL) ενώ άλλες 
πραγματοποιήθηκαν ειδικά για την επίσκεψη 
μας ( π.χ. παραδοσιακοί χοροί και δημιουργία 
παραδοσιακών εδεσμάτων σε συνεργασία 
γιαγιάδων και παιδιών του σχολείου). 
Αντίστοιχα, οι δραστηριότητες που 
υλοποιήσαμε εμείς με τα παιδιά του 
νηπιαγωγείου της Πάφου (πχ. παραδοσιακά 
παιχνίδια, παραμύθι) είναι δραστηριότητες 
που δουλεύουμε συχνά με τα παιδιά του 1ου 
Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά ενώ το σεμινάριο 
που προσφέραμε στις νηπιαγωγούς της 
Κύπρου στηρίχτηκε σε διαδικτυακά εργαλεία 
που χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο υλοποίησης 
διαφόρων εκπαιδευτικών δράσεων. 

25/11/2019 25/11/2019 3η διαδικτυακή 
συνεδρίαση 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συζήτησαν για 
την πρόοδο των προγραμματισμένων 



διδακτικού 
προσωπικού για 
διαχείριση έργου. 
Θέμα: Πρόοδος 
προγραμματισμένων 
δραστηριοτήτων 

δραστηριοτήτων και για την διαδικασία 
υλοποίησης των επόμενων στη ενότητα "Χίος : 
Σκίνος - μαστιχόδεντρο - Μαστίχα/ Κύπρος: 
καλλιέργεια Χαρουπιάς). Επίσης εκπαιδευτικός 
του νηπιαγωγείου της Χίου , έδειξε τη 
λειτουργία και τη χρήση του διαδικτυακού 
εργαλείου linoit στις κύπριες συναδέλφους. 

05/12/2019 05/12/2019 4η διαδικτυακή 
συνεδρίαση 
διδακτικού 
προσωπικού για 
διαχείριση έργου. 
Θέμα: Πρόοδος 
προγραμματισμένων 
δραστηριοτήτων. 

Οι συμμετέχοντες συζητούν και  σχεδιάζουν 
δραστηριότητες και τα επόμενα βήματα του 
περιβαλλοντικού προγράμματος σύμφωνα με 
τους στόχους που έχουν τεθεί για την ενότητα: 
Ο Κάμπος της Χίου & οι μπανανοφυτείες της 
Πάφου. 

20/12/2019 20/12/2019 2η διαδικτυακή 
συνάντηση μαθητών 

Ανταλλαγή ευχών για τα Χριστούγεννα και τη 
Πρωτοχρονιά. Τραγουδάμε χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια στην τοπικές διαλέκτους των δύο 
χωρών. 

09/01/2020 31/01/2020 Συνεργασία μαθητών 
στην ενότητα: "ο 
κάμπος της Χίου και 
οι μπανανοφυτείες 
της Πάφου". 

Τα παιδιά και από τις δύο χώρες, αφού 
γνώρισαν τις καλλιέργειες του τόπου τους, 
δημιούργησαν παρουσιάσεις (με τη βοήθεια 
του διαδικτυακού εργαλείου padlet) με ότι 
τους έκανε εντύπωση από τα περιβαλλοντικά 
μονοπάτια , τις συνεντεύξεις από παραγωγούς 
& τη μελέτη πεδίου στις συγκεκριμένες 
φυτείες αλλά και από δραστηριότητες εντός 
τάξης και τις αντάλλαξαν μεταξύ τους, για να 
δώσουν πληροφορίες στους συμμαθητής τους 
από την άλλη χώρα. Δημιούργησαν ομαδικές 
χειροτεχνίες ,έφτιαξαν μαρμελάδα και γλυκά 
του κουταλιού, επιτραπέζια παιχνίδια & 
παιχνίδια της μεθόδου αγγλικών Clil και τα 
έστειλαν το ένα σχολείο στο άλλο. Επίσης 
αντάλλαξαν και πραγματοποίησαν συνταγές 
ζαχαροπλαστικής. Υπάρχουν οι σχετικές 
αναρτήσεις στην πλατφόρμα του etwinning. 
 

10/01/2020 10/01/2020 5η διαδικτυακή 
συνεδρίαση 
διδακτικού 
προσωπικού για 
διαχείριση έργου -
Διαμορφωτική 
αξιολόγηση του 
προγράμματος . 

Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν την μέχρι τότε 
πορεία του προγράμματος, εντόπισαν δυνατά 
και αδύναμα σημεία και αναπροσάρμοσαν 
κάποιους στόχους & δραστηριότητες για 
βελτιώσουν το έργο. 

24/01/2020 24/01/2020 Οργάνωση ημερίδας 
στο Η' Νηπιαγωγείο 
Πάφου-Φτιάχνουμε 
γλυκά και 
μαρμελάδες με 
εσπεριδοειδή. 

Οργάνωση ημερίδας στο Η' Νηπιαγωγείο 
Πάφου με γιαγιάδες και μαμάδες, οι οποίες 
μαζί με τα παιδιά φτιάχνουν παραδοσιακά 
εδέσματα με καρπούς και προϊόντα από 
καρπούς τοπικών δέντρων. 

27/01/2020 27/01/2020 3η διαδικτυακή 
συνάντηση μαθητών 

Οι μαθητές μέσω διαδραστικού πίνακα και 
skype, αντάλλαξαν αινίγματα που είχαν φτιάξει 
τα ίδια , παροιμίες και τραγούδια σχετικές με 
την ενότητα: ¨ο Κάμπος της Χίου και οι 
μπανανοφυτείες της Κύπρου¨. 



03/02/2020 29/02/2020 Συνεργασία μαθητών 
στην ενότητα: " 
αρωματικά φυτά και 
βότανα σε Χίο και 
Κύπρο". 

Τα παιδιά της Χίου επισκέφτηκαν τον βοτανικό 
κήπο της Χίου. Φωτογράφισαν αρωματικά 
φυτά και βότανα και δημιούργησαν ένα βίντεο 
με το εργαλείο animoto ,το οποίο έστειλαν στα 
παιδιά της Κύπρου. Αντίστοιχα και τα παιδιά 
της Κύπρου επισκέφτηκαν τον βοτανικό κήπο 
της Σαλαμιούς και δημιουργούν τη δική τους 
παρουσίαση. Τα αντάλλαξαν μεταξύ τους και 
προσπάθησαν να βρουν ομοιότητες και 
διαφορές όσο αφορά τα διάφορα είδη καθώς 
και κοινές ή διαφορετικές ονομασίες για κάθε 
βότανο ή αρωματικό φυτό. Παράλληλα 
δημιουργήσαμε ένα κοινό φυτολόγιο, με το 
διαδικτυακό εργαλείο mixbook, με τα 
αρωματικά φυτά και των δύο χωρών και τις 
ονομασίες τους και στις δύο διαλέκτους. 
Αντάλλαξαν σπόρους και κάθε σχολείο 
δημιούργησε στην αυλή του σχολείου του τον 
δικό του κήπο με αρωματικά φυτά και βότανα. 
Το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά το 
επισκέφτηκε γεωπόνος που με τη βοήθεια της 
της δημιουργήσαμε τον κήπο μας με τα 
αρωματικά φυτά. Κατά την φροντίδα του 
έστελναν φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες 
το ένα σχολείο στο άλλο σε σχέση με την 
ανάπτυξη των φυτών τους. 

13/02/2020 13/02/2020 6η διαδικτυακή 
συνεδρίαση 
διδακτικού 
προσωπικού για 
διαχείριση έργου . 
Θέμα: Πρόοδος 
προγραμματισμένων 
δραστηριοτήτων 

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν και ανταλλάξαν 
εμπειρίες σχετικά με τις δραστηριότητες που 
είχαν γίνει έως τότε και σχεδίασαν τα επόμενα 
βήματα σύμφωνα με τους στόχους που είχαν 
τεθεί σε σχέση με την ενότητα: Αρωματικά 
φυτά και βότανα σε Χίο & Κύπρο. 

24/02/2020 24/02/2020 4η Διαδικτυακή 
συνάντηση μαθητών 

Τα παιδιά δημιούργησαν αινίγματα και 
συναντήθηκαν διαδικτυακά για να τα 
παρουσιάσουν οι μαθητές του ενός σχολείου 
στο άλλο και να προσπαθήσουν να μαντέψουν 
την απάντηση. Επίσης, τραγούδησαν σχετικά 
τραγούδια που έμαθαν με θέμα τα αρωματικά 
φυτά και βότανα σε Χίο και Κύπρο. 

02/03/2020 02/03/2020 Οργάνωση ημερίδας 
στο Η' Νηπιαγωγείο 
Πάφου-
Εμπλουτισμός του 
κήπου του 
νηπιαγωγείου 

Οργάνωση ημερίδας στο στο Η' Νηπιαγωγείο 
Πάφου με την εμπλοκή των γονιών, των 
εκπαιδευτικών και των παιδιών για την 
βελτίωση του κήπου του σχολείου και τον 
εμπλουτισμό του με καινούρια δέντρα, 
αρωματικά φυτά και λουλούδια. 

05/03/2020 05/03/2020 7η διαδικτυακή 
συνεδρίαση 
διδακτικού 
προσωπικού για 
διαχείριση έργου. 
Θέμα: Πρόοδος 
προγραμματισμένων 
δραστηριοτήτων 

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν και αντάλλαξαν 
εμπειρίες σχετικά με τις δραστηριότητες που 
είχαν γίνει και σχεδίασαν τα επόμενα βήματα 
σύμφωνα με τους στόχους που είχαν τεθεί για 
την ενότητα: Τα αγριολούλουδα της Χίου & της 
Κύπρου. 

16/03/2020 16/03/2020 8η διαδικτυακή 
συνεδρίαση 

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν για να νέα 
δεδομένα που δημιούργησε η έλευση της 



διδακτικού 
προσωπικού για 
διαχείριση έργου. 
Θέμα: 
Επαναπροσδιορισμός 
δραστηριοτήτων 
λόγω της πανδημίας 
covid 19. 

πανδημίας. Αποφασίστηκε να συνεχίσουν το 
θέμα "τα αγριολούλουδα του τόπου μου" 
μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι 
εκπαιδευτικοί αποφάσισαν να δημιουργούν 
υλικό το οποίο θα αναρτούν στο twinspace και 
στη συνέχεια θα μπορούν να το διαμοιράζουν 
στα παιδιά και των δύο σχολείων. Επίσης να 
δημιουργηθούν παρουσιάσεις με τις 
δραστηριότητες των παιδιών κατά την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση και να αναρτηθούν 
επίσης στο twinspace ώστε να μπορούν να 
αξιοποιηθούν με το πέρας του lockdown. 
 

27/04/2020 27/04/2020 9η διαδικτυακή 
συνεδρίαση 
διδακτικού 
προσωπικού για 
διαχείριση έργου. 
Θέμα: Συζήτηση για 
την δια ζώσης 
συνάντηση στη Χίο. 

Οι συμμετέχοντες συζητούν για την ματαίωση 
του ταξιδιού στη Χίο λόγω της πανδημίας. 
Αποφασίζουν ότι θα έχουν παράταση του 
προγράμματος για να πραγματοποιηθεί η δια 
ζώσης συνάντηση με το πέρας της πανδημίας. 

27/05/2020 27/05/2020 10η διαδικτυακή 
συνεδρίαση 
διδακτικού 
προσωπικού για 
διαχείριση έργου. 
Θέμα: Τρόποι 
αξιολόγησης του 
προγράμματος από 
μαθητές, γονείς και 
εκπαιδευτικούς. 

Οι συμμετέχοντες συζητούν και αποφασίζουν 
τους τρόπους αξιολόγησης του προγράμματος 
από τα παιδιά, τους γονείς και τους 
εκπαιδευτικούς. Αποφασίστηκε η χρήση των 
google forms σε παιδιά, γονείς και 
εκπαιδευτικούς καθώς και φύλλα αξιολόγησης 
στους μαθητές. 

01/06/2020 30/06/2020 Αξιολόγηση του 
προγράμματος από 
παιδιά, γονείς και 
εκπαιδευτικούς. 

Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση 
του προγράμματος από τα παιδιά, τους γονείς 
και τους εκπαιδευτικούς. Οι φόρμες της 
Google έχουν τη δυνατότητα συνεργατικής 
επεξεργασίας μεταξύ των χρηστών και είναι 
εύκολες στον διαμοιρασμό τους. Έτσι μας 
δόθηκε η ευκαιρία στους εταίρους του 
προγράμματος να δημιουργήσουν από κοινού 
ερωτηματολόγια με σκοπό την αξιολόγηση 
του. Δημιουργηθήκαν τρία ερωτηματολόγια 
για την αξιολόγηση του προγράμματος από 
μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Τα 
ερωτηματολόγια για τους γονείς και τους 
εκπαιδευτικούς διαμοιράστηκαν μέσω mail 
ενώ τα ερωτηματολόγια των παιδιών 
συμπληρώθηκαν στο σχολείο με τη βοήθεια 
των εκπαιδευτικών. Επίσης χρησιμοποιήσαμε 
ως εργαλείο αξιολόγησης το διαδικτυακό 
εργαλείο ansergarden, θέλοντας να δούμε τα 
συναισθήματα που δημιουργήθηκαν στα 
παιδιά κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 
Τα παιδιά στην ολομέλεια τα ρωτήσαμε «πως 
αισθανθήκατε κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος». Καθώς απαντούσαν, η 
νηπιαγωγός κατέγραφε την απάντηση τους στο 
διαδικτυακό εργαλείο και τα παιδιά 



παρατηρούσαν την πορεία των απαντήσεων 
τους στον διαδραστικό πίνακα, καθώς η λέξεις 
μεγάλωναν ανάλογα με τον αριθμό των 
απαντήσεων που δινόταν. Με αυτό τον τρόπο 
είδαμε τα επικρατέστερα συναισθήματα αφού 
οι απαντήσεις με τις περισσότερες ψήφους 
είναι και οι μεγαλύτερες. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης βρίσκονται αναρτημένα σε 
ξεχωριστή σελίδα στο twinspace. 
 

01/06/2020 30/06/2020 Διάχυση του 
προγράμματος 

Φτιάξαμε και μοιράσαμε στα παιδιά 
αναμνηστικά σακίδια με το λογότυπο του 
προγράμματος και του erasmus+. 
Επιπροσθέτως φτιάξαμε βίντεο με τις δράσεις 
του προγράμματος τα οποία διαμοιράσαμε 
στις οικογένειες των παιδιών αφού πρώτα 
έγινε παρουσίαση τους στους γονείς. 

02/06/2021 04/06/2021 Short-term joint staff 
training events 

Για τον σχεδιασμό της εικονικής κινητικότητας 
έγινε προσπάθεια να πραγματοποιηθούν 
δράσεις που θα εξυπηρετήσουν τους στόχους 
που είχαμε θέσει κατά την φυσική 
κινητικότητα, η οποία δυστυχώς δεν 
πραγματοποιήθηκε εξαιτίας τα πανδημίας του 
Covid-19. Πραγματοποιήθηκαν τρεις εικονικές 
συναντήσεις, στις οποίες συμμετείχαν τρεις 
εκπαιδευτικοί του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου 
Μηνά καθώς και τρεις προσκεκλημένοι 
ομιλητές, η Συντονίστρια Εκπαίδευσης 
Νηπιαγωγών 2ου ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου κ. 
Ελένη Μοσχοβάκη, ο Διευθυντής ΚΠΕ 
Ομηρούπολης , κ. Σπυράκης Σταύρος 
(Δάσκαλος), η Προϊσταμένη 2ου Νηπιαγωγείου 
Αγίου Μηνά κ. Σεβαστή Παΐδα(Νηπιαγωγός), 
ενώ από το Η’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πάφου 
συμμετείχαν 5 εκπαιδευτικοί. Η δράση 
πραγματοποιήθηκε εικονικά με τη χρήση της 
πλατφόρμας webex στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://minedu-
primary2.webex.com/meet/vsmyrnaiou. 1η 
Εικονική συνάντηση: Η Συντονίστρια 
Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών 2ου ΠΕΚΕΣ Βορείου 
Αιγαίου κ. Ελένη Μοσχοβάκη παρουσίασε τον 
Ενιαίο τύπο ολοήμερου νηπιαγωγείου- 
Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών της Ελλάδας. 
Οι συμμετέχοντες από το συνεργαζόμενο 
νηπιαγωγείο είχαν την ευκαιρία να δουν την 
οργάνωση των μαθημάτων και τις μεθόδους 
διδασκαλίας, πως είναι δομημένο το ημερήσιο 
πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και πως 
οργανώνεται το παιχνίδι. 2η Εικονική 
συνάντηση: Ο Διευθυντής ΚΠΕ Ομηρούπολης , 
κ. Σπυράκης Σταύρος (Δάσκαλος) παρουσίασε 
τα Περιβαλλοντικά Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Ομηρούπολης : «Το Σχινάκι της 
Μαστίχας» & «Στα περιβόλια με τις Εσπερίδες» 
. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

γνωρίσουν μεθοδολογικές προσεγγίσεις και 
διδακτικές στρατηγικές που εφαρμόζει το 
συγκεκριμένο κέντρο. Επίσης έκανε μια 
εικονική περιήγηση στα Μαστιχοχώρια της 
Νότιας Χίου όπου οι συμμετέχοντες θα είχαν 
την ευκαιρία να δουν ένα ζωντανό παράδειγμα 
της αλληλεξάρτησης της παραγωγικής 
διαδικασίας των προϊόντων από τη φύση με 
την αειφορική διαχείριση και αξιοποίησή τους 
από τον άνθρωπο της παραδοσιακής αλλά και 
της σύγχρονης κοινωνίας. 3η Εικονική 
συνάντηση: Η Προϊσταμένη 1ου Νηπιαγωγείου 
Αγίου Μηνά κ. Βιργινία Σμυρναίου καθώς και η 
προσκεκλημένη ομιλήτρια Προϊσταμένη 2ου 
Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά κ. Σεβαστή Παΐδα 
παρουσίασαν καλές πρακτικές που 
εφαρμόζονται στο νηπιαγωγείο μας. Η πρώτη 
παρουσίασε την «οργάνωση και λειτουργία 
υπαίθριας τάξης» και η δεύτερη τις «καρέκλες 
επίλυσης συγκρούσεων» και τον «χάρτη των 
συναισθημάτων». Οι συμμετέχοντες είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν εφαρμοσμένες καλές 
πρακτικές με δοκιμασμένα θετικά 
αποτελέσματα στους μαθητές, τις οποίες θα 
μπορούν να τις προσαρμόσουν και να τις 
ενσωματώσουν στην δική τους τάξη 

01/07/2021 31/07/2021 Τελική αξιολόγησή 
του προγράμματος 
από τους 
εκπαιδευτικούς των 
συνεργαζόμενων 
σχολείων. 

Κατά την τελική αξιολόγησή του 
προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί και των δύο 
σχολείων πραγματοποίησαν δύο διαδικτυακές 
συναντήσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικοί έκαναν την αποτίμηση της 
τελικής αξίας του προγράμματος. Επίσης 
διερεύνησαν τρόπους περαιτέρω συνεργασίας 
μεταξύ των σχολείων μας και μετά το τέλος του 
προγράμματος. 

01/08/2021 30/08/2021 Δημιουργία βιβλίου 
με τα αποτελέσματα 
του προγράμματος. 

Δημιουργία βιβλίου με τα αποτελέσματα του 
προγράμματος όπου συμπεριλαμβάνονται οι 
καινοτόμες περιβαλλοντικές δραστηριότητες 
και διδακτικές προσεγγίσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στα δύο σχολεία καθώς 
και οι καλές πρακτικές που εφαρμόζουν τα 
συνεργαζόμενα σχολεία. 
 



Παράρτημα 2 
 

Αξιολόγηση του προγράμματος 
 

 

Αξιολόγηση προγράμματος από τα παιδιά 

Οι στάσεις και γνώσεις που αποκόμισαν τα παιδιά σε σχέση με την προστασία του φυτικού πλούτου των 

νησιών αξιολογήθηκαν μέσω ερωτηματολογίου και εικονικής απεικόνισης των γνώσεων τους. Οι απόψεις 

/ στάσεις των παιδιών για την εμπειρία συνεργασίας τους με παιδιά ενός άλλου σχολείου και τα 

συναισθήματα που βίωσαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος αξιολογήθηκαν μέσω συνεντεύξεων και 

της χρήσης του ψηφιακού εργαλείου ansewrgarden.com. 

Answergarden 

Χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο ansewrgarden.com κάναμε στα παιδιά την ερώτηση «Πώς 

αισθανθήκατε κατά την διάρκεια του προγράμματος;». Τα παιδιά με την βοήθεια των νηπιαγωγών τους 

καταχώρησαν τις απαντήσεις τους. Πολλά και θετικά συναισθήματα τα συναισθήματα τους, με πρώτο την 

χαρά και ακολουθώντας ο ενθουσιασμός , η περιέργεια και το ενδιαφέρον. Μας εξέπληξε θετικά το 

γεγονός ότι κάποια παιδιά έδειξαν ενσυναίσθηση και ανέφεραν ότι μέσω της γνωριμίας τους και της 

συνεργασίας τους με τα παιδιά των νηπιαγωγείων της Πάφου , έμαθαν για την κατεχόμενη Κύπρο και 

αυτό τους προκάλεσε λύπη και θυμό. 

 

 

 

 

 

 

 

Ερωτηματολόγια 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών, σε όλα άρεσε το πρόγραμμα και θα ήθελαν να έχουν ευκαιρία 

να ξανασυμμετέχουν σε αντίστοιχο πρόγραμμα στο μέλλον. Η ενότητα που τους άρεσε περισσότερο είναι 

“ο Κάμπος της Χίου και οι μπανανοφυτείες της Κύπρου” και ακολούθησαν οι ενότητες: «Χίος: Σκίνος- 

μαστιχόδεντρο-μαστίχα/ Κύπρος: καλλιέργεια χαρουπιάς» & « Αρωματικά φυτά και βότανα σε Χίο και σε 

Κύπρο». Αγαπημένο δέντρο των παιδιών αναδείχθηκε η μπανανιά και ακολούθησαν μανταρινιά, 

πορτοκαλιά και σκίνος ενώ αγαπημένο τους αγριολούλουδο αναδείχθηκε η λαλάδα(τουλίπα) και 

ακολούθησαν η μαργαρίτα, η παπαρούνα & η ανεμώνη. 

Αναλυτική παρουσίαση των στατιστικών αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη στα:  

https://issuu.com/dimitra1969/docs/on_line_______________________.pptx 

 

https://issuu.com/dimitra1969/docs/on_line_______________________.pptx


Αξιολόγηση με φύλλα αξιολόγησης  που δόθηκαν στα παιδιά: 

https://padlet.com/tsoukalad1/itfl2fx7141rkv1h 

 

Αξιολόγηση προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς 

Η αξιολόγηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τις επιπτώσεις του προγράμματος στην 

επαγγελματική τους ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε μέσω δύο ερωτηματολογίων(ψηφιακού & 

συμβατικού). 

Προσωπική επαγγελματική τους ανάπτυξη 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα δήλωσε ως θετική την 

εμπειρία του από αυτήν και θεώρησε ότι τους δόθηκε η δυνατότητα να κάνουν δράσεις πέρα από τις 

συνηθισμένες της σχολικής τάξης και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές με συναδέλφους. Αν και όλοι οι 

εκπαιδευτικοί αφιέρωσαν από λίγο ως πάρα πολύ από τον ελεύθερο χρόνο τους για να μάθουν νέα 

συνεργατικά εργαλεία δήλωσαν ότι θα ξανασυμμετείχαν σε κάποιο διακρατικό πρόγραμμα. 

Απόψεις εκπαιδευτικών για τις επιπτώσεις στους μαθητές 

Όσο αφορά τη χρήση των ΤΠΕ σε σχέση με τους μαθητές τους, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών πιστεύει 

ότι μαθητές τους εξοικειωθήκαν με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή, ήρθαν σε μια πρώτη επαφή 

με διάφορες χρήσεις του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού-διερευνητικού 

εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών 

σχολικών τους δραστηριοτήτων και είχαν την ευκαιρία να ξεπεράσουν τα όρια της σχολικής αίθουσας και 

να έρθουν σε επαφή με παιδιά σχολείων διαφορετικών περιοχών ανταλλάσσοντας απόψεις και 

αντλώντας έμπνευση, πολύτιμες πληροφορίες και πρακτικές εμπειρίες. Τέλος όλοι θεωρούν ότι η 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών βελτιώνουν τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης. 

Όλοι οι εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα δηλώνουν ότι οι μαθητές τους εμπλούτισαν τις 

γνώσεις τους σχετικά με το φυτικό πλούτο των δύο νησιών και έβαλαν τα πρώτα θεμέλια για την 

μελλοντική τους περιβαλλοντική συνείδηση! 

Η συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα τα βοήθησε να περιγράφουν αυτά που παρατηρούν, να 

ρωτούν να απαντούν ,να υποθέτουν ,να καταγράφουν, να εκφράζουν ελευθέρα την άποψη τους και να 

συνεργάζονται μεταξύ τους αλλά και με παιδιά από τα άλλα νηπιαγωγεία. 

Αναλυτική παρουσίαση των στατιστικών αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη στο 

https://issuu.com/despoinatsoukala/docs/________________________.pptx 

 

Αξιολόγηση προγράμματος από γονείς 

Οι απόψεις των γονέων για τις επιπτώσεις του προγράμματος στα παιδιά καταγράφηκαν μέσω 

ερωτηματολογίων (googleforms).Από τις απαντήσεις που δόθηκαν η συντριπτική πλειοψηφία των γονιών 

θεωρεί ότι το πρόγραμμα βοήθησε τα παιδιά να γνωρίσουν τον φυτικό πλούτο του νησιού μας αλλά και 

τα ευαισθητοποίησε πάνω στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

https://padlet.com/tsoukalad1/itfl2fx7141rkv1h
https://issuu.com/despoinatsoukala/docs/________________________.pptx


Επίσης δήλωσε ότι συζητούσαν στο σπίτι με τα παιδιά τους τις δράσεις που κάναμε στο νηπιαγωγείο, 

γεγονός που θεωρούμε πολύ θετικό γιατί δείχνει το ενδιαφέρον των γονιών για την εκπαίδευση τους, 

πράγμα που θα συμβάλει στην καλύτερη επίδοση των παιδιών. Επιπλέον η συζήτηση των γονιών με τα 

παιδιά τους σχετικά με τις δράσεις του σχολείου, δίνει τη δυνατότητα στους πρώτους να γνωρίσουν το 

σχολικό περιβάλλον, τους στόχους, τις δραστηριότητες, τα μέσα, τις προσεγγίσεις και να τους ενθαρρύνει 

να συμβάλουν στο εκπαιδευτικό έργο του σχολείου και στην αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Ακόμη θεωρούμε ότι όταν τα παιδιά μοιράζονται εκπαιδευτικές εμπειρίες με τους γονείς 

τους, τονώνεται η αυτοεκτίμησή τους. 

Ένα μεγάλο ποσοστό των γονιών δήλωσε ότι θα ήθελε περισσότερη εμπλοκή τους στο πρόγραμμα, 

πράγμα που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και θα το λάβουμε σοβαρά υπόψη σε μελλοντικούς μας 

σχεδιασμούς σχολικών δράσεων. Ένα μικρό ποσοστό γονέων(11,4%) ζήτησε περισσότερη ενημέρωση από 

το σχολείο. Έτσι πρέπει να εξετάσουμε περισσότερο τους τρόπους επικοινωνίας με τους γονείς ώστε να 

γίνει ακόμη πιο ουσιαστική και εποικοδομητική. Από τις απαντήσεις ακόμη φαίνεται ότι οι γονείς 

θεώρησαν ότι οι δράσεις που κάναμε ανταποκρίνονταν στα ενδιαφέροντα των παιδιών τους και υπήρξε 

θετική επίδραση σ’ αυτά. 

Τέλος όλοι οι γονείς δήλωσαν ότι θα επιθυμούσαν να έχει την ευκαιρία το παιδί τους να συμμετέχει σε 

κάποιο παρόμοιο πρόγραμμα στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ τους γονείς του νηπιαγωγείου μας για τον 

χρόνο που διέθεσαν για να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Η βοήθεια τους θα μας είναι πολύτιμη 

για το σχεδιασμό μελλοντικών προγραμμάτων. 

Αναλυτική παρουσίαση των στατιστικών αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη στο 

https://issuu.com/vinasmirneou/docs/___________________________________________..pptx 
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Εργαλεία αξιολόγησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς 

1. Ποιες καινούργιες διδακτικές στρατηγικές είδατε;  

Έχετε κάνει προσπάθεια να τις εφαρμόσετε;  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

2. Αν ναι, σκοπεύετε να συνεχίσετε την εφαρμογή τους;  

Αν όχι, σκοπεύετε να τις εφαρμόσετε στο μέλλον; 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………… 

 

3. Αναφέρετε καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις στις οποίες συμμετείχατε ή 

έχετε ενημερωθεί.  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Σκοπεύετε να τις εντάξετε κατά την υλοποίηση μελλοντικών 

προγραμμάτων; Αναφέρετε τον τρόπο. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 



 

5. Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Erasmus τι συγκεκριμένα προσέφερε 

στην επαγγελματική σας ανάπτυξη; 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

6. Πως επηρέασε το πρόγραμμα τον τρόπο λειτουργίας της σχολικής σας 

μονάδας; 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

7. Θα θέλατε να είχατε την ευκαιρία να ξανασυμμετέχετε σε κάποιο 

διακρατικό πρόγραμμα. Γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο έπαινος συμμετοχής που δόθηκε στα παιδιά 

 

 

 

 

 


