
σε συνεργασία με το  
1ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 

Άμφισσας  

Tην Τρίτη  7 Ιουνίου και την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022, το Κέντρο Πρόληψης ῾Διαδρομή᾽ 
μαζί με τον ῾Διαδρομούλη´και τους ῾3 σαπουνοφουσκοφύλακες᾽ επισκεφθήκανε το 1ο 
Νηπιαγωγείο Άμφισσας για μια βραχεία δράση -συνάντηση, διάρκειας 90´λεπτών, με 

σκοπό την ενίσχυση της αυτοφροντίδας των παιδιών. 
Ο τίτλος της παρέμβασης  ήταν ῾Μπες στη φυσαλίδα σου᾽ και βασίστηκε στις  αρχές της 

επιστήμης της πρόληψης για την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ψυχική ανθεκτικότητα των μικρών παιδιών κατά την 

μετάβασή τους στη σχολική ζωή.  
Η αξιοποίηση ενός τόσο απλού, αλλά παράλληλα πολυσήμαντου ερεθίσματος, όπως αυτό 

της σαπουνόφουσκας, στο πεδίο της πρόληψης,αποτελεί ένα προνομιακό ερέθισμα 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης. Άρρηκτα 

συνδεδεμένο με  την παιδική ηλικία, αξιοποιεί  τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και το 
παιχνίδι.  

Η ομάδα῾Φρουτοσαλάτα᾽ και η ομάδα του ῾Διαδρομούλη᾽ ταξίδεψαν με τη φαντασία τους  
μέσα από μια συμβολική ῾διαδρομή᾽στο μαγικό κόσμο της σαπουνόφουσκας και των ῾3 

σαπουνοφουσκοφυλάκων᾽, κατανοώντας  με τη βοήθεια των νηπιαγωγών τους ,τη  
σημασία των ορίων και της καλής συνεργασίας. Τα παιδιά ζωγραφίσανε  μέσα στη φυσαλίδα 
τους ό, τι τα κάνει να νιώθουν όμορφα και ασφαλή.Κάποιες προτάσεις ήταν : Να  είναι μαζί 
με την οικογένειά τους( γονείς, αδέρφια, γιαγιά-παππούς), να παίζουν παιχνίδια με τους 
φίλους τους,να πηγαίνουν στο σχολείο τους,να τραγουδούν,να βγαίνουν με τη μαμά τους 
και τις φίλες της και να τρώνε παγωτό, να κάνουν ποδήλατο, να πηγαίνουν στο Κ.Δ.ΑΠ. 

Στο τέλος το Νηπιαγωγείο χάρισε στο κάθε παιδί ως αναμνηστικό της δράσης, ένα 
μπουκαλάκι με σαπουνόφουσκες. 

Σας ευχαριστούμε για την όμορφη συνεργασία! 

Μετρήσαμε μικρές, 

μεσαίες, μεγάλες 

φυσαλίδες μέσα από τη 

συνεργασία  μας


Γνωρίσαμε 

την πρόληψη 

με τη βοήθεια 

του 

Διαδρομούλη

Η φούσκα-φυσαλίδα μας είναι σαν τον προσωπικό μας χώρο. Τη 

φροντίζουμε και τη σεβόμαστε όπως και τις άλλες φυσαλίδες

῾ έ ᾽ ό ό

ά

Η ομαδική κυψέλη των 

φυσαλίδων του 1ου Νηπιαγωγείου 

Άμφισσας με  το μυστικό 

συστατικό προστασίας, από την 

συλλογή των έργων των παιδιών.  

 Ο σχεδιασµός της δράσης 

βασίστηκε στο οµώνυµο υλικό 

πρόληψης του Κέντρου 

Πρόληψης Ἁθηνά 

Πολύβουλος᾽.


