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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΝΤΕΟ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία «Βίντεο», όπου

μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της Ευχής! Παρακάτω τα

νηπιαγωγεία που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

1ο Νηπιαγωγείο Ξηροποτάμου : 

https://www.youtube.com/watch?v=Dh92QE1OX0g&list=PLmHe4NQr52tV

biwc- eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=23

10ο ΝηπιαγωγείοΆργους :

https://www.youtube.com/watch?v=-

3QDJmNPFg0&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-

eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=32

123ο Νηπιαγωγείο Αθηνών:

https://www.youtube.com/watch?v=TkUoD7R8cCs&list=PLmHe4NQr52tV

biwc-

eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=29

12ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης:

https://www.youtube.com/watch?v=o9ojQor9Bxs
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1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Παλαιοχώρας Χανίων : 

https://www.youtube.com/watch?v=L8gUzWI5vbk&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-

eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=46

1ο Νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων :

https://www.youtube.com/watch?v=Z-8r6POBV8M&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-

eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=45

1ο ΝηπιαγωγείοΛιβαδειάς :

https://www.youtube.com/watch?v=P85fz_9-cnE&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-

eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=46

1ο Νηπιαγωγείο Σερρών (σε συνεργασία με άλλα 5 σχολεία): 

https://www.youtube.com/watch?v=xLndZRKw-Xs&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-

eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=46
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2ο Νηπιαγωγείο Νέας Ερυθραίας : 

https://www.youtube.com/watch?v=7REPo4uPA7M&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-

eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=26

2o Nηπιαγωγείο Αιγάλεω : 

https://www.youtube.com/watch?v=_zvqoiXf2bQ&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-

eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=45

2ο Νηπιαγωγείο Σερρών : 

https://www.youtube.com/watch?v=VA0euq9bt7g&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-

eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=44

2ο Νηπιαγωγείο Στυλίδας : 

https://www.youtube.com/watch?v=tkClKSA4igg&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-

eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=43
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33ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου : 

https://www.youtube.com/watch?v=6uuijX6ffu4&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-

eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=34

3o Νηπιαγωγείο Σκύρου : 

https://www.youtube.com/watch?v=EU7m4iVKlo0&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-

eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=42

4ο Νηπιαγωγείο Συκεών : 

https://www.youtube.com/watch?v=uoOhCmYQZ5U&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-

eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=41

5o Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας : 

https://www.youtube.com/watch?v=lwxsyoPqszA&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-

eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=25
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5ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου : 

https://www.youtube.com/watch?v=1iIEuDxI9uo&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-

eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=39

5ο Νηπιαγωγείο Λουτρακίου : 

https://www.youtube.com/watch?v=gNH40gXtTFw&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-

eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=38

8o Nηπιαγωγείο Σπάρτης : 

https://www.youtube.com/watch?v=rmTh8NieGHo&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-

eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=37

Nηπιαγωγείο Παναγιάς ΔιασέλλουΆρτας :  
https://www.youtube.com/watch?v=-diwkc4Kk5Y&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-

eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=32
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Νέα Αγωγή: 

https://www.youtube.com/watch?v=ojC8JZBPGys&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-

eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=31

Νηπιαγωγείο Αγχιάλου Θεσσαλονίκης : 

https://www.youtube.com/watch?v=OVK9vHNU4ms&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-

eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=30

Νηπιαγωγείο Φολεγάνδρου : 

https://www.youtube.com/watch?v=YBZFS451qoY&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-

eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=30

Ονειρόσκαλα Βρέφος & Παιδί: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qsmt8zHQdNI&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-

eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=29
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‘’Κόκκινη Κλωστή Δεμένη Δεξιότητες Γυρεύει’’ Ομάδα 3: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZU64i0_bV8k&list=PLmHe4NQr52tVbiwc-

eak9Gn5mzJ1PY5LN&index=6
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