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Αγαπητοί γονείς , 

σας γνωστοποιώ ότι κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2021-22 η Προϊσταμένη της 

σχολικής μονάδας Γκουνέλα Χρυσούλα, λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα 

παιδαγωγικά δεδομένα σύμφωνα με τα οποία ο αύλειος χώρος  αποτελεί 

συμπλήρωμα στην αρχιτεκτονική του κτιρίου και κατά συνέπεια εκεί διεξάγονται 

πολλές και σημαντικές δραστηριότητες (υπαίθριο μάθημα, γυμναστική, το 

οργανωμένο παιχνίδι, η επαφή και η ενασχόληση με την φύση γύρω μας ) 

παιδαγωγικού χαρακτήρα αποφάσισε να οργανώσει τον όμορφο αλλά τεράστιο χώρο 

της αυλής του σχολείου με όσο το δυνατό δημιουργικό τρόπο.  

Για την επίτευξη αυτού του σχεδίου δράσης το οποίο έχει δηλωθεί και στην 

πλατφόρμα του ΙΕΠ(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) για την 

αξιολόγηση των σχολικών μονάδων κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά με την 11η 

Πράξη /25-1-22  της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Στεφανόβουνου-

Γαλανόβρυσης ενημερώθηκε ο Δήμαρχος Ελασσόνας ,η Πρόεδρος της Σχολικής 

Επιτροπής Π.Ε. Ελασσόνας, η Διεύθυνση Π.Ε. Λάρισας καθώς και η Συντονίστρια 

Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών . 

Από την στιγμή που δεν μπορεί να γίνει μια συνάντηση μαζί σας διά ζώσης 

λόγω των υγειονομικών μέτρων, σας στέλνω την παρακάτω επιστολή-ενημέρωση για 

την διαμόρφωση του αύλειου χώρου του σχολείου μας με σκοπό να σας περιγράψω 

με λεπτομέρεια αλλά και με φωτογραφικό υλικό από το διαδίκτυο τις προτάσεις μου .  

Το σχολείο μας διαθέτει έναν υπέροχο αύλειο χώρο ο οποίος εάν αξιοποιηθεί 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μπορεί να προσφέρει δημιουργική απασχόληση των 

παιδιών κατά την διάρκεια του διαλείμματος και όχι μόνο. Πολλές παιδαγωγικές 

δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιούνται εκτός της αίθουσας διδασκαλίας 

προσφέροντας στα παιδιά βιωματικά ερεθίσματα κοντά στη φύση ώστε η μάθηση να 
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επιτυγχάνεται αβίαστα και με παιγνιώδη τρόπο .Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να 

οργανωθούμε και να δράσουμε συλλογικά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Πρώτα πρώτα πρέπει να οριοθετηθεί νοητά η αυλή του σχολείου στον χώρο 

γύρω από το κιόσκι διότι δεν είναι δυνατό να παρέμβουμε σε όλο το προαύλειο καθώς 

είναι τεράστιο .Ο χώρος γύρω από το κιόσκι είναι αρκετός για αρχή να μας φιλοξενεί 

και να περνάμε εκεί όμορφα και δημιουργικά διαλείμματα και όχι μόνο!! 

                

 

 

Οι πρώτες εργασίες που μπορούν να λάβουν χώρα εκεί είναι οι εξής: 

 Καθαρισμός του χώρου από σκουπίδια, ξύλα, γυαλιά 

 Τακτικό κόψιμο των χόρτων  

 Πέρασμα με λάδι των ξύλων γύρω από το κιόσκι ώστε να παραμείνουν στο 

φυσικό τους χρώμα 

 Βάψιμο των παλετών(τις οποίες μας προμήθευσε ο Πρόεδρος της τοπικής 

κοινότητας Στεφανόβουνου) με λευκό χρώμα ή και πολύχρωμες 

 Φύτεμα νέων λουλουδιών, τα λουλούδια που φυτέψαμε το φθινόπωρο 

πάγωσαν, στα ανακυκλώσιμα γλαστράκια που ήδη κατασκευάσαμε από το 
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φθινόπωρο και τοποθέτηση αυτών στις παλέτες που ήδη έχουν στηριχθεί ,από 

γονέα, περιμετρικά στο κιόσκι 
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 Πέρασμα με ασβέστη τους κορμούς των δέντρων που βρίσκονται στον χώρο 

αυτό     

 Τοποθέτηση μικρού όρθιου κάδου για τα απορρίμματα στον χώρο αυτό και 

τοποθέτηση ταμπελών για προτροπή των εξωσχολικών επισκεπτών για να 

σέβονται τον χώρο μας 

 Καθαρισμός της αμμοδόχου ,προμήθεια φρέσκιας άμμου και κατάλληλου 

μουσαμά για να προστατεύεται από τα αδέσποτα ζώα 

 Καθαρισμός του παρτεριού και προμήθεια χώματος για να δημιουργηθεί από 

τα παιδιά ένας μικρός λαχανόκηπος 

 Οι τοίχοι περιμετρικά του χώρου έχουν βαφτεί από γονείς παλαιότερα αλλά 

λόγω της τραχιάς επιφάνειας τους δεν μπορούνε να ζωγραφιστούν ,μπορούν 

όμως να μετατραπούν σε όμορφες και δημιουργικές γωνιές απασχόλησης 

όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες  
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 Μπορούν να στερεωθούν παλέτες στους τοίχους και να κρεμαστούν εκεί 

διάφορα άχρηστα υλικά δημιουργώντας έτσι γωνιές για παραγωγή μουσικής!! 
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Επίσης στις πλευρές της τόσο όμορφης υπαίθριας βρύσης μας μπορεί να 

στηθεί γωνιά υπαίθριας κουζίνας με χρήση πραγματικών οικιακών σκευών που 

περισσεύουν από τα σπίτια μας, ένας πολύ δημιουργικός τρόπος 

ανακύκλωσης αυτών. 
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Οι παραπάνω εικόνες σκοπό έχουν να σας δώσουν το ερέθισμα να κατανοήσετε 

πως μπορεί να μετατραπεί η αυλή μας σε ένα όμορφο και δημιουργικό χώρο με 

απλά υλικά και πολύ μεράκι και φαντασία!!! 

Εάν εργαστούμε συλλογικά προσφέροντας ο καθένας από εσάς αλλά και όλοι 

μαζί και με την στήριξη των τοπικών φορέων και κυρίως τον Δήμο Ελασσόνας 

πιστεύω ότι θα καταφέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.!! 

 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ  

 Λάδι για τα ξύλα στο κιόσκι 

 Ασβέστη για το βάψιμο των κορμών των δέντρων 

 Μπογιές-χρώματα για το βάψιμο των παλετών 
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 Άχρηστα υλικά για την οργάνωση της γωνιάς της αμμοδόχου όπως κεσεδάκια 

από γιαούρτι μικρά και μεγάλα, πλαστικά κουταλάκια ή και πιατάκια 

 Πλαστικές λεκάνες ή και μπολάκια από άδειες συσκευασίες, άδεια πλαστικά 

μπουκάλια, σουρωτήρια, χωνιά λαδιού  αλλά και οικιακά σκεύη σε υγιή 

κατάσταση που δεν τα χρειαζόμαστε σπίτι μας 

 Μικρά φυτά εποχής αλλά και βολβούς ή σπόρους φυτών  

 Σπόρους για τα λαχανικά εποχής  

 Έναν όρθιο κάδο απορριμάτων 

 Χώμα για το παρτέρι αλλά και για τα γλαστράκια μας  

 Άμμο για την αμμοδόχο και μουσαμά για να την σκεπάζουμε 

 Οτιδήποτε άλλο σκεφτείτε  μπορείτε να προτείνετε 

 Και φυσικά καλή διάθεση και μεράκι για συλλογική εργασία οποιαδήποτε ώρα 

της ημέρας έχετε τον ελεύθερο χρόνο να ασχοληθείτε!! 

Θέλω να πιστεύω ότι σας έδωσα την έμπνευση για την διαμόρφωση της αυλής του 

Νηπιαγωγείου μας και φυσικά οποιαδήποτε άλλη πρόταση δεκτή!! 

Με εκτίμηση 

 η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου 

 Στεφανόβουνου-Γαλανόβρυσης 

Γκουνέλα Χρυσούλα 

 

 

 


