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Η απόφαση για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης 
λήφθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων της Σχολικής μας μονάδας, σε 
συνέχεια της περσυνής προσπάθειας που πραγματοποιήθηκε για τη 

διαμόρφωση του κήπου και του αύλου χώρου.



Νοέμβριος 2021

•Μετά από την Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων προχωρήσαμε στην εμπλοκή των παιδιών στο Σχέδιο 

Δράσης. Έτσι κάναμε έναν περίπατο στην αυλή και στον κήπο του σχολείου μας. Τα νήπια θυμήθηκαν την 

δράση που έγινε πέρυσι και την ημέρα του περιβάλλοντος (5 Ιουνίου 2021) με φύτεμα δέντρων και 

καλλωπιστικών φυτών στον κήπο του σχολείου, καθώς και λουλουδιών στις γλάστρες της αυλής. Επίσης την 

ζωγραφική στο δάπεδο της αυλής μας με σχέδια και χρώματα που είχαν επιλέξει (σχέδιο για κουτσό).



Νοέμβριος 2021
Μαζί με τα προνήπια

παρατήρησαν, 
αναγνώρισαν φυτά, 

προσανατολίστηκαν στο 
χώρο και με την 

επιστροφή στην τάξη 
έγινε συζήτηση: τι μας 

άρεσε, τι θα 
μπορούσαμε να 

κάνουμε ακόμη για να 
γίνει πιο όμορφη η αυλή 

του σχολείου μας.   
Χωρίστηκαν σε ομάδες 

και δούλεψαν 
ομαδοσυνεργατικά. Η 
κάθε ομάδα συζήτησε 

και ζωγράφισε την δική 
της πρόταση για την 

«Αυλή των ονείρων μας» 
την οποία και 

παρουσίασαν στην 
ολομέλεια.

Οι ζωγραφιές των 
παιδιών αναρτήθηκαν 
στον εξωτερικό πίνακα 

ανακοινώσεων του 
σχολείου, τις είδαν οι 

γονείς , τα παιδιά τους 
εξήγησαν γιατί τις 
ζωγράφισαν κι έτσι 

ξεκίνησε και η εμπλοκή 
των γονέων στο σχέδιο 
δράσης μας. Κατά την 

διάρκεια των 
προγραμματισμένων 

ατομικών (λόγω 
COVID19) ενημερώσεων 

των γονέων για την 
πρόοδο των παιδιών , 

βρήκαμε την ευκαιρία και 
τους ενημερώσαμε 

διεξοδικά και δεχθήκαμε 
και τις δικές τους 

προτάσεις



Νοέμβριος 2021

Με τα παιδιά (κατά την ενασχόληση μας με το θέμα «Γεωργός – Σπορά», 
φυτέψαμε σε γλάστρες σπόρους ( σιτάρι, φακές, φασόλια) , τα περιποιηθήκαμε 

και παρατηρήσαμε και καταγράψαμε την ανάπτυξή τους.



Νοέμβριος 2021

Σε συνέχεια της παραπάνω δράσης, καλέσαμε έναν γεωπόνο από την γειτονιά μας να μας δώσει συμβουλές για 
τα φυτά που θα μπορούσαμε να φυτέψουμε στον κήπο του σχολείου μας. Ενημερώσαμε τον Σύλλογο γονέων και 

Κηδεμόνων που αποφάσισε να καλύψει τα έξοδα για την αγορά των δέντρων και καλλωπιστικών φυτών.



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Μαζέψαμε τα ρόδια από την ροδιά μας και τα παιδιά τα μοιράστηκαν για να τα πάρουν σπίτι τους.  Μαζέψαμε τις 
ελιές από την ελιά μας , τις οποίες πάλι τα παιδιά τις πήραν στο σπίτι, για να τις επεξεργαστούν μαζί με τους γονείς 

τους και να τις κάνουν βρώσιμες.



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Ολοκληρώθηκε η σχεδίαση και χρωματισμός στο δάπεδο της αυλής παιχνιδιών για ψυχοκίνηση και φυσική άσκηση με 
βάση αυτά που πρότειναν τα παιδιά. Επίσης δημιουργήθηκε καινούργιο γκράφιτι σε έναν ακόμα τοίχο του σχολείου 

μας. Τα έξοδα για τα χρώματα κάλυψε η σχολική Επιτροπή του δήμου μας και για την υλοποίηση τα έξοδα για τον 
ζωγράφο κάλυψε ο σύλλογος Γονέων.



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Επιστρέφοντας από τις διακοπές των Χριστουγέννων παρατηρήσαμε με τα παιδιά τα δέντρα της αυλής μας , τα φυτά μας 
και είδαμε πως χρειάζονταν κλάδεμα για να δυναμώσουν , καθώς και κόψιμο των χορταριών που είχαν φυτρώσει 

ανάμεσα στα φυτά μας και κινδύνευαν να τα καταστρέψουν. Έτσι κάναμε αίτημα στο τμήμα πρασίνου του δήμου μας που 
ανταποκρίθηκε και περιποιήθηκε τα δέντρα και τα φυτά μας.



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Παρατηρήσαμε επίσης με τα παιδιά και σκεφτήκαμε τι άλλο θα μπορούσε να αλλάξει στην 
αυλή μας για να έχουμε περισσότερο χώρο και περισσότερη ασφάλεια στο παιχνίδι μας. 
Καλέσαμε λοιπόν μηχανικό του Δήμου για να μας συμβουλεύσει. Μας είπε ότι έπρεπε να 

βγουν 2 όργανα παιδικής χαράς που δεν είχαν πιστοποίηση και να παραμείνει μόνο ένα το 
οποίο είχε. Επίσης ότι έπρεπε να μεταφερθεί η  βρύση από την μέση της αυλής στην άκρη και 

να αναδιαμορφωθεί πιο λειτουργικά ο χώρος. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής του 
Δήμου μας, κατόπιν αιτήματός μας φρόντισε κι έγιναν τα παραπάνω. Ως προς την 

διαμόρφωση του χώρου τα παιδιά είχαν διάφορες προτάσεις , αλλά θα περιμένουμε να 
φτιάξει ο καιρός και να έρθει άνοιξη και καλοκαίρι.



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Στο πλαίσιο του προγράμματος για τα δικαιώματα των παιδιών που υλοποιήσαμε στο σχολείο μας :
Α) συγκεντρώσαμε τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια για το κοινωνικό παντοπωλείο και αγοράσαμε αστέρια της ευχής 
εκπληρώνοντας την επιθυμία ενός άρρωστου παιδιού, φροντίζοντας για τα δικαιώματα άλλων παιδιών.

Β) Γράψαμε ομαδική επιστολή στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας, ζητώντας βοήθεια για την 
διαμόρφωση της αυλής μας, διεκδικώντας το δικό μας δικαίωμα να παίζουμε σε μια ωραία και ασφαλή αυλή.



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανακύκλωση που επίσης υλοποιήσαμε στο 
σχολείο μας , αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια παλιά λάστιχα 

αυτοκινήτων που μας είχαν δωρίσει και να τα κάνουμε γλάστρες.



ΑΝΟΙΞΗ 2022

Τον Μάρτιο επισκέφθηκαν το σχολείο μας εκπαιδευτικοί από το ΚΠΕ Ν.Κίου και υλοποίησαν με τα παιδιά το 

πρόγραμμα «Να σου πω ένα μυστικό: Την ανακύκλωση αγαπώ». Συζητήθηκαν τα προβλήματα της γης και αποφασίσαμε 
να φυτέψουμε κι άλλα φυτά μιας και είναι τόσο σημαντικά για την υγεία της γης μας.



ΑΝΟΙΞΗ 2022

Τον Απρίλιο κάναμε μια ομαδική απογευματινή συγκέντρωση των γονέων στην αυλή του σχολείου 

και ακούσαμε και καταγράψαμε τις ιδέες και τις προτάσεις τους για την αυλή των ονείρων μας



ΑΝΟΙΞΗ 2022

Τον Μάιο μόλις επιστρέψαμε από τις διακοπές του Πάσχα , οργανώσαμε και υλοποιήσαμε όλοι μαζί ( εκπαιδευτικοί –

παιδιά – γονείς ), το Σάββατο 7/5/2022 το απόγευμα μια γιορτινή δράση

φτιάξαμε μαγιάτικα στεφάνια, γιορτάσαμε την μαμά, φυτέψαμε λουλούδια και αρωματικά φυτά και με πρωτοβουλία 
του Συλλόγου Γονέων συγκεντρώθηκαν χρήματα για αγορά 6 παιχνιδιών αυλής



ΑΝΟΙΞΗ 2022



ΑΝΟΙΞΗ 2022

αγορά 6 παιχνιδιών αυλής: 1) κάμπια τούνελ 2) σπιτάκι κήπου παιδικό 3) τραπεζάκι για πικ νικ 4) τραμπάλες ατομικές –
ιπποποταμάκια 5) μπασκέτα 6) τραμπολίνο και χοπο χοπ. Επίσης πήραμε 3 καλάθια με ρόδες για να αποθηκεύουμε, να 

μεταφέρουμε στην αυλή και να πλένουμε τα κουβαδάκια , τις μπάλες και τα όργανα ψυχοκίνησης.



ΑΝΟΙΞΗ 2022

Αξιολόγηση δράσης από παιδιά και γονείς: Πέρα από τη χαρά που ήταν αποτυπωμένη στα πρόσωπα όλων μας, τα παιδιά 
ζωγράφισαν την «καινούργια» αυλή των ονείρων τους και οι γονείς απάντησαν μαζί με τα παιδιά τους στο σπίτι σε 

ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε. Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουμε λόγια να εκφράσουμε τη χαρά μας



ΑΝΟΙΞΗ 2022

Επίσης τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και ζωγράφισαν το νηπιαγωγείο μας, μετά από όλες αυτές τις δράσεις και τη 
διαμόρφωση του κήπου και του αύλιου χώρου. Στη συνέχεια οι δημιουργίες των ομάδων αναρτήθηκαν στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του νηπιαγωγείου για να μπορούν να τις βλέπουν όλοι



ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022

Μέχρι τη λήξη του 
σχολείου τα δέντρα και τα 

φυτά τα ποτίζουν τα παιδιά 
μαζί με τους 

εκπαιδευτικούς, σε 
σύνδεση με το πρόγραμμα 

για το νερό που 
υλοποίησαν. Για το 

καλοκαίρι ο Πρόεδρος της 
Σχολικής Επιτροπής του 

Δήμου μας δεσμεύτηκε να 
τοποθετήσει αυτόματο 
πότισμα (ήδη έστειλε 

ειδικό κι έκανε τη μελέτη). 
Επίσης δεσμεύτηκε να 

διαμορφώσει το τμήμα της 
αυλής που έμεινε κενό 

μετά από τις εργασίες που 
έγιναν



ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022


