
Στο 27ο Νηπιαγωγείο Λάρισας βασική αρχή και όραμα στην καθημερινότητα είναι η 

λειτουργία ενός σύγχρονου, δημοκρατικού, χαρούμενου, ανθρώπινου και αειφόρου 

σχολείου το οποίο μέσα από 

σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, καλό προγραμματισμό και αρμονική συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών, μαθητών και οικογένειας στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του κάθε 

παιδιού, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην απόκτηση της γνώσης, αλλά και στη 

συναισθηματική και ψυχοκινητική του ολοκλήρωση, παρέχοντάς του τα εφόδια να χαίρεται 

το παρόν και να προετοιμαστεί κατάλληλα για το μέλλον.  

Στο 27ο Νηπιαγωγείο  Λάρισας διαμορφώνεται ένα ευέλικτο πλαίσιο που επιτρέπει σε κάθε 

μαθητή να χρησιμοποιεί τις δικές του μαθησιακές διαδρομές, τους δικούς του τρόπους και 

στρατηγικές κατάκτησης γνώσεων και απόκτησης δεξιοτήτων, τη δική του ιδιαίτερη 

«νοημοσύνη», υιοθετώντας τις αρχές της συμπεριληπτικής αγωγής και συνεκπαίδευσης για 

όλα τα παιδιά του σχολείου. 

Το Νηπιαγωγείο, έχει ως στόχο του να  υλοποιούνται «αειφόρες» δράσεις, «χτίζοντας» ένα 

σχολείο που καλλιεργεί τον σεβασμό για τον εαυτό, τον σεβασμό για τον άλλο και τον 

σεβασμό για το περιβάλλον. 

 Ένα σχολείο ενεργό, που δρα καθημερινά πάνω στα πράγματα, που προετοιμάζει τους 

μαθητές του να γίνουν ενεργοί πολίτες της κοινωνίας του μέλλοντος. 

Μιλάμε για ένα σχολείο ανοιχτό, στην τοπική κοινωνία, καθώς και άλλα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της ίδιας βαθμίδας αλλά και της επόμενης. 

 

 Αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής -ανακαλυπτικής μάθησης έχουμε ως στόχο την 

ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας 

και 

επιστήμης στους/ στις μαθητές /τριες, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου 

πλαισίου προγράμματος με δομή Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών και 

Διαδικασιών. 

Οι εκπαιδευτικοί, μέσα σε ένα δημοκρατικό συνεργατικό κλίμα προτείνουν, σχεδιάζουν, 

συζητούν, αναπροσαρμόζουν και υλοποιούν δράσεις που στηρίζουν τους παιδαγωγικούς 

στόχους, όπως αυτοί ορίζονται από το ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ και το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, την 

εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας  καθώς και τα εργαστήρια δεξιοτήτων : 

1η Θεματική ενότητα 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ 

 

Ανθρώπινα δικαιώματα 



Τίτλος <<Η οικογένεια δεν είναι αριθμητική είναι απλά μοναδική>> 

 

H Ενημέρωση του προγράμματος έγινε στους γονείς των παιδιών μας  , μέσω της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης πλατφόρμας webex, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας. 

Με επιμορφωτικές συναντήσεις:  

Με ομιλήτρια ψυχολόγο, μητέρα νηπίου με θέμα <<Θέσπιση ορίων από την οικογένεια>> 

Με ομιλήτρια διατροφολόγο με θέμα <<Διατροφή στην Παιδική Ηλικία>> 

Με δράση κοινωνικού χαρακτήρα των οικογενειών των μαθητών/τριων μας, στο Δημοτικό 

Γηροκομείο Λάρισας, με την προσφορά ειδών καθαριότητας και υγιεινής προς τους 

ηλικιωμένους συνανθρώπους μας. 

Με δώρα στα παιδιά από τους γονείς στην χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου μας. 

Με την Κοπή Βασιλόπιτας 

 Τις αναμνηστικές φωτογραφίες στην λήξη της σχολικής χρονιάς, με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος. 

Με την εθελοντική παρουσία γονέων στην έκθεση 9 Ιουνίου 2022 με τίτλο<< Ας ακούσουμε τις 

φωνές των παιδιών>> 

 

2η Θεματική ενότητα 

 

ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΥ ΖΗΝ 

ΥΓΕΙΑ: Διατροφή- Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια 

Τίτλος <<Ρούλης ο Διατροφούλης και η υγιεινή διατροφή>> 

H Ενημέρωση του προγράμματος έγινε στους γονείς των παιδιών   μας  με Email κάθε 

Παρασκευή ,για τον τρόπο που εργαζόταν το Νηπιαγωγείο στο θέμα της υγιεινής διατροφής, 

προτείνοντας τους δημιουργικές δραστηριότητες στο σπίτι με τα παιδιά τους πχ Παρασκευή 

γλυκού με συνταγή, λίστα με ψώνια σε σούπερ μάρκετ κ.α , με βοηθό τους το λογισμικό Voki 

μασκότ, με το όνομα που είχαν δώσει τα παιδιά:  

<<ΡΟΥΛΑ Η ΔΙΑΤΡΟΦΟΥΛΑ>>  

Εθελοντές γονείς συνόδευσαν τα παιδιά τους στη διδακτική επίσκεψη στο Κτήμα Ευκαρπίας 

όπου ενημερώθηκαν για την αξία των αρωματικών φυτών στην υγεία μας, στο πεδίο έρευνας. 

Η Παρουσίαση του Προγράμματος έγινε με την αφίσα των παιδιών προς τους γονείς, και με 

ψήφισμά τους για το οικολογικό αποτύπωμα στον πλανήτη μας ,σε γνωστή αλυσίδα σουπερ 

μάρκετ όπου εργαζόταν μητέρα νηπίου. 



Η αφίσα θα παρουσιαστεί στην έκθεση 9 Ιουνίου2022 με τίτλο << Ας ακούσουμε τις φωνές των 

παιδιών>> όπου θα συμμετέχει το Νηπιαγωγείο μας ως καλή πρακτική στην διάχυση των 

αποτελεσμάτων, στην ευρύτερη κοινωνία. 

 

 

3η Θεματική ενότητα 

 

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οικολογία - Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά 

Τίτλος <<Υπεύθυνα παιδιά –Υπερασπιστές Ζώων>>  

Γονέας νηπίου εθελοντής, ευαισθητοποίησε τους μαθητές/τριες μας στην προστασία 

των αδέσποτων ζώων, καθώς και στην γλώσσα των συναισθημάτων τους με την 

ιδιότητα του εκπαιδευτή. 

Οι γονείς των μαθητών/τριων μας ενημερώθηκαν για την σύνδεσή μας μέσω της πλατφόρμας 

zoom με τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ,  που είναι μια ελληνική μη κυβερνητική και μη 

κερδοσκοπική οικολογική οργάνωση ,για την προστασία της άγριας χλωρίδας και 

πανίδας, με δράσεις έρευνας πεδίου, επιστημονικής μελέτης, ευαισθητοποίησης 

κοινού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού για την προστασία της 

άγριας ζωής, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό. 

 Οι μαθητές/τριες μας ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους της οικολογικής 

οργάνωσης  

για τις δράσεις τους,  και στην συνέχεια τους παρουσιάσαμε το πρόγραμμα που 

υλοποιήσαμε στα εργαστήρια δεξιοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στο Νηπιαγωγείο 

μας. 

Παίξαμε μαζί τους παιχνίδια ερωτήσεων, ζωγραφίσαμε και δημιουργήσαμε την αφίσα 

μας, για την προστασία των ζώων.  

Η αφίσα θα παρουσιαστεί στην έκθεση 9 Ιουνίου 2022 με τίτλο <<Ας ακούσουμε τις 

φωνές των παιδιών>> όπου θα συμμετέχει το Νηπιαγωγείο μας ως καλή πρακτική στην 

διάχυση των αποτελεσμάτων, στην ευρύτερη κοινωνία. 

 

4η Θεματική ενότητα 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική 

Τίτλος <<Steam και εκπαιδευτική ρομποτική μέσα από τον κύκλο του νερού και την 

Υδροδυναμική>> 

Ενημέρωση γονέων με ερωτηματολόγιο  και δια ζώσης  για την υποχρεωτική θεματική 

ενότητα της STEAM στο Νηπιαγωγείο τη σχολική χρονιά 2021-2022. 

Εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού (Bee bot) στα παιδιά του Νηπιαγωγείου με την βοήθεια 

των εκπαιδευτικών του σχολείου και εκπαιδευτικής ομάδας που διαθέτει το υλικό για την 

υλοποίηση της δράσης. 

Τα αποτελέσματα της δράσης θα παρουσιαστούν στην έκθεση 9 Ιουνίου 2022 με τίτλο<< Ας 

ακούσουμε τις φωνές των παιδιών>> όπου θα συμμετέχει το Νηπιαγωγείο μας, ως καλή 

πρακτική στη διάχυση των αποτελεσμάτων στην ευρύτερη κοινωνία.  

 

Α) Δεξιότητες που αναπτύσσονται στους μαθητές/τριες του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού 

Σχολείου, του Γυμνασίου, στα πλαίσια των εργαστηρίων είναι: 

Δεξιότητες Μάθησης : Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα, 

Ψηφιακές δεξιότητες μάθησης, Δεξιότητες Τεχνολογίας 

Δεξιότητες Νου : Κατασκευές, Επίλυση Προβλήματος, ρουτίνες σκέψης, δημιουργικές 

συγκρίσεις, μελέτη περίπτωσης, αναστοχασμός 

Δεξιότητες Ζωής: Κοινωνική Ενσυναίσθηση και Ευαισθησία, Υπευθυνότητα, αποδοχή της 

διαφορετικότητας συνεργασία/συνεργατικότητα, κοινωνική ευαισθησία, συμπερίληψη, 

επίλυση συγκρούσεων. 

Β)Οι  Στόχοι που καλλιεργούνται: 

 Λειτουργία της σχολικής μονάδας ως ομάδα με δεσμούς εμπιστοσύνης και κοινές 

προσδοκίες 

 Ενεργή συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα 

 Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των παιδιών, συνεργασία και επικοινωνία 

 Αποδοχή και σεβασμός της διαφορετικότητας 

 Διαμόρφωση πολιτών με οικολογική συνείδηση και αειφόρο συνείδηση, αγάπη και 

σεβασμό για το περιβάλλον 

 Διαμόρφωση ανοιχτού και δημιουργικού κλίματος, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. 



Στα πλαίσια της συνεργασίας σχολείου –οικογένειας ,το Νηπιαγωγείο μας σας κρατάει 

ενήμερο για τις δραστηριότητές του, και συμπληρώνει το ατομικό portfolio των 

μαθητών/τριών, με εργασίες τους. 

 

Με εκτίμηση  

Οι εκπαιδευτικοί  

Του 27ου Νηπιαγωγείου Λάρισας. 

 


