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Στο Νηπιαγωγείο Φιλοθέης υλοποιείται  κατά το σχολικό 

έτος 2018-2019 το καινοτόμο πρόγραμμα αγωγής 

υγείας «Το Ταξίδι στο Όνειρο», ένα εκπαιδευτικό  υλικό 

Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης,  κατάλληλο 

για παιδιά προσχολικής ηλικίας  πλαισιωμένο και 

συνδεδεμένο με την Συστημική Καταξιωτική Διερεύνηση.  

     

Η Κ.Σ. Δ.(Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση) 

εντάσσεται στο ρεύμα της Συστημικής Σκέψης και 

χαρακτηρίζεται τόσο από την εστίαση στα αποθέματα, 

στις ικανότητες, στην κουλτούρα και στα αξιακά 

πλαίσια   των συστημάτων όσο και από τις  

δυνατότητές τους να οραματιστούν μια επιθυμητή 

κατάσταση.  



Στο 1ο ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ 

«οραματιζόμαστε ένα καινοτόμο σχολείο με βάση 

την αειφορία» και εστιάζουμε στην εξωστρέφεια, 

στις ικανότητες και στην εφαρμογή γνώσεων σε 

πραγματικό περιβάλλον, στα θετικά συναισθήματα, 

στη δημιουργία, στη συνεργασία και την 

αλληλεγγύη..  Μια ιδέα  προς αυτή την κατεύθυνση 

ήταν αρκετή! 

Και  τολμήσαμε …. και γεμίσαμε χαρά ! 

 

Οι μαθητές/τριες του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών 

δημιούργησαν επιδαπέδια παιχνίδια στο 

Νηπιαγωγείο Φιλοθέης… 







ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΑΝ  ΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΝΕΦΑΚΙΑ, ΣΠΙΤΑΚΙΑ, ΑΣΤΕΡΙΑ… 



ΚΑΙ ΗΡΘΕ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΜΕ  ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  κας  
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΣΥΛΒΙΑΣ. 



    

 

 



   Αριστερά, στην απέναντι αίθουσα, 

φιλοξενείται ένας θησαυρός από 

παραδοσιακά φορέματα σε γριζοφόρες 

κούκλες και δίπλα ένας κατάλογος 

λέξεων που χρειαζόντουσαν οι Αρβανίτες 

στην καθημερινή επικοινωνία τους. 
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Μάθαμε ότι: 

 

 «…δεν υπάρχει ούτε χρονικό ούτε χωρικό 

πλαίσιο»  και 

 «το ίδιο το σχολείο μπορεί να δώσει το 

έναυσμα για να συνεχιστεί η μαθησιακή 

διαδικασία και εκτός σχολείου» 

























Οι μαθητές/τριες του  1ου ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ  μέσα στα πλαίσια της 

εξωστρέφειας κέρδισαν  και οι ίδιοι πολλαπλά οφέλη , όπως: 
 

 Εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων σε πραγματικές συνθήκες 

(κλίμακα, μίξη χρωμάτων , αποτύπωση σχεδίου από την τάξη στην 

αυλή,  κλπ 

 Αίσθημα προσφοράς σε παιδιά μιας άλλης ηλικιακής ομάδας, που 

δημιουργεί τρυφερά κι ευχάριστα συναισθήματα, και θετική σκέψη. 

 Συνεργασία μαθητών από τον Τομέα Εφαρμοσμένων και την 

ειδικότητα Γραφικών τεχνών για την επίτευξη κοινού έργου και στόχου 

 Αίσθημα αυτοπεποίθησης και ικανοποίησης από την 

πραγματοποίηση των στόχων μέσα από την ομαδική συνεργασία. 

 Κοινωνικές δεξιότητες μέσα από την επαφή τους με εκπαιδευτικούς , 

γονείς κλπ ενός άλλου κοινωνικού κι εκπαιδευτικού χώρου  και πολλά 

πολλά άλλα!! 

 

 

 




