
Ρωτήσαμε τους 
γονείς, τα 

παιδιά, 
συλλέξαμε 
δεδομένα. 

Επιμορφωθήκαμε,  

Βάλαμε στόχους. 

Σχεδιάσαμε και 
εφαρμόσαμε 

δράσεις. 

Αξιολογήσαμε τις 
δράσεις. 

Διερευνήσαμε τις 
ανάγκες μας. 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ 
ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ - «Ενδυνάμωση σχέσεων και εποικοδομητική 

συνεργασία σχολείου-οικογένειας μέσα από το παιχνίδι» 

Παραδοσιακά παιχνίδια 
από τους παππούδες μας 

 
 
 
 
 
 

Ποια προβλήματα θέσαμε: 
ΓΟΝΕΙΣ  

Μη ικανοποιητική εμπλοκή  
των γονιών στο 

νηπιαγωγείο 
ΠΑΙΔΙΑ  

Σχέσεις παιδιών μεταξύ 
τους   

 
 
 

 
 

Η φωνή των παιδιών: 
«Δεν μου αρέσει το διάλειμμα. Λίον θέλω να φκω. Δεν μου 

αρέσει γιατί δεν έχω φίλους»  Κοινωνιόγραμμα 
«Μου αρέσει να έρχομαι σχολείο γιατί παίζω» 

 

Στόχοι: 
1. Ενίσχυση των γονιών 
και εμπλοκή τους στο 

νηπιαγωγείο 
2. Γονείς και παιδιά να 

ενδυναμώσουν τις σχέσεις 
τους μέσα από το παιχνίδι 

3. Να προσφέρουμε 
Εμπειρίες επιτυχίας στους 

γονείς 
4.  Να βελτιώσουμε τις 

σχέσεις γονιών-παιδιών.  

  
 
 
 
 

Η φωνή της οικογένειας 
«Θεωρώ ότι έχω να 

διαδραματίσω σημαντικό 
ρόλο στην εκπαίδευση του 

παιδιού μου» 
«Δεν ξέρω πώς να βοηθήσω 
εκπαιδευτικά το παιδί μου» 

  
 
 
 
 

Πρωινή διάλεξη από την εκ/κό ψυχολόγο με θέμα 
  «Ο ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη των παιδιών» 

Παρουσίαση του project «Το παιχνίδι»  
στους γονείς του σχολείου 

Βιωμ. εργαστήρι με θέμα «Φιλία» 
 στην τάξη της κ. Αθηνάς Αρτυματά 

Παιχνίδια άλλων  χωρών 
από μαμάδες παιδιών 

Βιωμ. εργαστήρι με θέμα «Συναισθήματα» 
 στην τάξη της κ. Χριστίνας Παναγιώτου 

Βιωμ. Εργαστήρι με θέμα «Φιλία» 
 στην τάξη της κ. Θεοπίστης Σολωμού 

Τμήμα Γ΄ 
 κ. Αθηνά Αρτυματά 

Τμήμα Δ΄ 
κ. Τζοβάνα Πούρου 

Τμήμα Β΄ 
κ. Χριστίνα Παναγιώτου 

Τμήμα Α΄ 
κ. Θεοπίστη Σολωμού 

Παρασκευή μπισκότων και 
κουλουριών  

με τις μαμάδες 

Παρουσίαση από 
 γονέα-πυροσβέστη   

Δημιουργία τράπεζας δραστηριοτήτων για 
Γλωσσική Αγωγή στους γονείς 

 

Δημιουργία τράπεζας 
 δραστηριοτήτων με Μαθηματικές  

έννοιες στους γονείς 
 

Παρουσίαση από 
 γονέα-ζωγράφο 

 με το στόμα 
 

Διευθύντρια: Εύα Κώστα   Νηπιαγωγοί:  Θεοπίστη Σολωμού (Α’ Τμήμα), Χριστίνα Παναγιώτου, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ (Β’ Τμήμα), Αθηνά Αρτυματά (Γ΄ Τμήμα),  
Τζοβάνα Πούρου (Δ’ Τμήμα), Ηλιάνα Αρναούτη (Επισκέπτρια Νηπιαγωγός) 

Υποστηρίκτρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Δρ Μαρία Ηρακλέους 

Ενημέρωση για το σχέδιο δράσης 
από τη Δρα Μαρία Ηρακλέους 

Βιωμ. εργαστήρι με θέμα «Αναπαιχνίδωση» 
 στην τάξη της κ.Τζοβάνας Πούρου 

Ο εκθεσιακός χώρος του νηπιαγωγείου μας   

Δειγματικά μαθήματα στους γονείς   

Η φωνή των εκπαιδευτικών  


