23η Χριστουγεννιάτικη Φιλανθρωπική Εορταγορά
Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018, Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης

Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης διοργανώνουν για 23η συνεχή χρονιά τη
Χριστουγεννιάτικη Φιλανθρωπική Εορταγορά, την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 από
τις 10:00 ως τις 16:00, στον χώρο των Εκπαιδευτηρίων, στους Ελαιώνες Πυλαίας.
Τα έσοδα και τα «Πακέτα αγάπης» που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν στους
συλλόγους Συζωή, Πνοή Ελπίδας, Εύνοια, Life is Life, Χαμόγελο του Παιδιού και
στα κοινωνικά παντοπωλεία και συσσίτια τεσσάρων Ιερών Ναών της πόλης μας.
Ελάτε όλοι για να περάσουμε μαζί μια μέρα γιορτής, μέρα χαράς, μέρα αγάπης, ελπίδας και προσφοράς.
Ελάτε να αγκαλιάσουμε όλους όσοι μας χρειάζονται και…

να διαλέξουμε τα δώρα μας από:

την «Αγορά» του Δημοτικού…


Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες που έγιναν από τους μαθητές του Δημοτικού (το σερβίτσιο του ΑϊΒασίλη και οι λιχουδιές του, κηροπήγια φτιαγμένα από cd, στεφάνια με γιρλάντες και κορδέλες,
βαζάκια με καραμέλες και ανθοδοχεία, γούρια διακοσμητικά σε πέτρα, διακοσμητικοί χιονάνθρωποι με
σπάγκο, λικέρ ρόδι και μέλι με καρύδια, χριστουγεννιάτικες μπάλες με δωράκι-ξωτικό στο εσωτερικό,
χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά και αρωματικά σαπούνια, χριστουγεννιάτικα
ποτήρια-κηροπήγια, ζωγραφισμένα μπουκάλια, χριστουγεννιάτικα δεντράκια με ξύλα κανέλας,
αποξηραμένα πορτοκάλια, κλαδιά δέντρου, κουμπιά και κουδουνάκια)



Μπλούζες μακό και πάνινες τσάντες ζωγραφισμένες με ανεξίτηλα χρώματα, ειδικά για ύφασμα,
καθώς και πίνακες με έργα ζωγραφικής των παιδιών που φιλοτεχνήθηκαν στο μάθημα της Εικαστικής
Αγωγής
Ημερολόγια Loving Vincent Van Gogh με ομαδική φωτογραφία του τμήματος κάθε παιδιού


















Χριστουγεννιάτικες κάρτες που φιλοτέχνησαν τα παιδιά του τμήματος Πληροφορικής, Πολυμέσων
και Ρομποτικής
Λαχταριστά τρουφάκια, ξύλινες κουτάλες μαγειρικής στολισμένες, κώνοι με δώρα έκπληξη,
στολίδια από φυσικά υλικά, χριστουγεννιάτικα στολίδια-γλυκίσματα από τους μαθητές του
European Languages Programme (E. L. P.)
Εκατοντάδες βιβλία για μικρούς και μεγάλους από τα Βιβλιοπωλεία Κωνσταντινίδη book and
style. Διαλέγουμε από μια μεγάλη ποικιλία σε βιβλία για παιδιά, κλασικά έργα της ελληνικής και
ξένης λογοτεχνίας, βιβλία για μαγειρική, χόμπι, τέχνη κτλ.
Προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας από τον γυναικείο αγροτικό συνεταιρισμό Αγίου Αντωνίου
Θεσσαλονίκης
Χειροποίητες χυλοπίτες, γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες και διακοσμητικά από το Ελληνικό
Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο
Μελισσοκομικά προϊόντα από την Ι. Μ. Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου
Βιβλία σε άριστη κατάσταση, προσφορά των μαθητών μας
Κοσμήματα …
o με felt, ύφασμα, χάντρες και δέρμα και γούρια από το εργαστήρι «Art of Hands»
o με ημιπολύτιμους λίθους, δέρμα και κεραμικό σε πανδαισία χρωμάτων και γούρια από
«Elena’s creation»
o από πολυεστερικό πηλό και φαντασία, ξεχωριστά σκουλαρίκια από το εργαστήρι VeleFante
o με ημιπολύτιμες πέτρες για όλες τις ώρες για μικρές και μεγάλες κυρίες από Eftihia Siamouli
o με υγρό γυαλί, ενεργειακά κοσμήματα (βραχιόλια, κολιέ) για τα τσάκρα και οργονίτες για τον
καθαρισμό από ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως και εκκρεμές από ξύλο, κορδόνια με πέρλες,
ροδέλες μεταλλικές, κασκόλ από το «Bead Bazaar»
o με μακραμέ, κηροκλωστές, χάντρες και μέταλλο από το Sofia’s Art
Χειροποίητες μοναδικές πλεκτές τσάντες και τσαντάκια και χειροποίητα πλεκτά κασκόλ - λαιμοί
σε απίθανα σχέδια και μεγάλη ποικιλία χρωμάτων από Πλεκτές δημιουργίες by Janne
Χειροποίητες κρέμες σώματος, προσώπου, peeling, σαπούνια, αφρόλουτρα, ελιξίριο μαλλιών
Διακοσμητικά με την τεχνική decoupage. Κρεμάστρες, κουμπαράδες, καδράκια, καθρέφτες και
κοσμήματα με πέτρες, νήματα και pon pon από την Ωραιοζήλη
την «Αγορά» του Νηπιαγωγείου…












Μοναδικές χριστουγεννιάτικες κατασκευές από τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Παιδικού
Σταθμού μας (χριστουγεννιάτικα στεφάνια και μπάλες, χιονανθρωπάκια, ξωτικά, πολύχρωμες
καραμέλες, αγγελάκια, αγιοβασιλάκια)
«Τυχερά» ρολόγια τοίχου, χειροποίητες δημιουργίες των εκπαιδευτικών μας. Η κλήρωση θα χαρίσει
πλούσια δώρα
Χειροτεχνήματα των εκπαιδευτικών μας (γούρια, ξύλινα διακοσμητικά σπιτάκια, γυάλινοι Άγιοι
Βασίληδες και χιονάνθρωποι, χριστουγεννιάτικα στεφάνια, δεντράκια, καδράκια, νάνοι, χιονόμπαλες,
μπισκότα, αγγελάκια, κορνίζες)
Προσφορές από γονείς μαθητών του Σχολείου και από συνεργάτες μας
«Πόσες μέρες για τα Χριστούγεννα;». Διάλεξε τον τυχερό σου αριθμό και κέρδισε
Ημερολόγια Loving Vincent Van Gogh με ομαδική φωτογραφία του τμήματος κάθε παιδιού
«Κρυμμένος Θησαυρός». Δηλώστε συμμετοχή και κερδίστε ένα υπέροχο ταξίδι παίζοντας
Γεύσεις παράδοσης με ανεπανάληπτες μυρωδιές από το «Περέκ» του ορεινού ποντιακού χωριού
Μονοπήγαδο



Παιδικά βιβλία από τις εκδόσεις «Διάπλους»
«Στο Νηπιαγωγείο μας»
θα επισκεφθούμε…
…τη σάλα με το μεγάλο καραμελόδεντρο. Ένα δέντρο με καραμέλες που θα ξετρελάνει μικρούς και
μεγάλους και θα:





ανάψουμε τα λαμπάκια
κρεμάσουμε τις δικές μας ευχές στα κλαδιά του
βγούμε αστείες οικογενειακές φωτογραφίες και θα παίξουμε:
o ζαχαροσκαλίσματα
o γλυφιτζουροψαρέματα
o χέρια βοηθείας
o δέντρο ταχύτητας
o χριστουγεννιάτικα ξωτικά
o χριστουγεννιάτικο μίξερ

θα φωτογραφηθούμε στην πρωτότυπη φάτνη μας
θα ψαρέψουμε… τυχερά δωράκια
θα διασκεδάσουμε με:


Face painting



Kοτσιδοχτενίσματα



Κατασκευή παιδικών κοσμημάτων

στο εργαστήρι μας







Θα στολίσουμε και θα διακοσμήσουμε πολλά πολλά κουτιά από γάλα για τα παιδιά που το έχουν
ανάγκη για να μην υπάρχει «κανένα παιδί χωρίς γάλα…»
θα ετοιμάσουμε πακέτα αγάπης
θα γράψουμε το γράμμα μας στον Άγιο Βασίλη
θα απολαύσουμε την αφήγηση του παραμυθιού «Ο μυλωνάς και οι καλικάντζαροι» από την ομάδα
Μελωμύθι. Ήθη και έθιμα, παραδόσεις και λαϊκά παραμύθια του Δωδεκαήμερου, μουσικές και
καλαντίσματα από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, που ταξίδεψαν από τους παππούδες μας στο σήμερα
(Νηπιαγωγείο, 12:40-13:30)
θα διακοσμήσουμε και θα γευτούμε χριστουγεννιάτικα μπισκότα

Στον Παιδικό Σταθμό μας «Πρότυπα 2-4» (12:00-14:00)




θα αναζητήσουμε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του κήπου μας το σακουλάκι με το δώρο μας
θα παρακολουθήσουμε την πρωτότυπη, όμορφη και «νόστιμη» χριστουγεννιάτικη αφήγηση «Μα πού
πήγε το σκουφί του Άγιου Βασίλη;» και
θα διασκεδάσουμε με μουσικοκινητικά παιχνίδια, κατασκευές, θεατρικό παιχνίδι και πολλές
εκπλήξεις

να απολαύσουμε…
στα cafe του Σχολείου μας, που θα λειτουργήσουν στη σάλα του Νηπιαγωγείου και στον 1ο όροφο του
Δημοτικού Σχολείου…






Φυσικούς χυμούς και smoothies
Ζεστό καφέ, ροφήματα και αναψυκτικά
Χριστουγεννιάτικα γλυκά, παραδοσιακές πίτες και βουτήματα από τις μητέρες των παιδιών μας
Γαλλικά παραδοσιακά γλυκίσματα από τους μαθητές του τμήματος Τμήμα Γαλλικών
Παραδοσιακά γερμανικά γλυκά παρασκευασμένα από τους μαθητές του τμήματος Γερμανικών της
Ε΄ και Στ΄ τάξης

στον κήπο του Σχολείου μας…










Glühwein, το παραδοσιακό ζεστό κρασί της Γερμανίας, προσφορά του POLIS Convention
Thessaloniki
Ρακόμελο
Σοκολατένιους πειρασμούς στο σοκολατοσυντριβάνι
Νόστιμους λουκουμάδες με ζάχαρη
Μυρωδάτα ψημένα κάστανα και pop corn
Hotdog
Πεντανόστιμα χειροποίητα σουβλάκια
Τηγανιτές πατατούλες σε χωνάκι
Κόκκινο κρασί

να διασκεδάσουμε …






στο εορταστικό Λούνα Παρκ μας, μικροί και μεγάλοι με carousel, ρομποτάκια, ποδοσφαιράκι,
μπασκετάκι, ice hockey και καρτ
με ελληνικά και ξένα τραγούδια από τη Δέσποινα Σκέντου - βιολί και τραγούδι, τον Γιώργο
Κοκκινάκη στο πιάνο και ακορντεόν και τον Τραϊανό Αλμπανούδη στο μπάσο και κοντραμπάσο
(εξέδρα, 11:30-12:30 και 13:00-14:00)
με τους καθηγητές του Πρότυπου Ωδείου Θεσσαλονίκης σε μια χριστουγεννιάτικη συναυλία (εξέδρα,
15:15-15:30)
με βαλς και μουσική (εξέδρα, 12:30-12:45)






με αργεντίνικο τάνγκο από τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Αναλήψεως «Το σπίτι του
χορευτή» (εξέδρα, 12:45-13:00)
με τον Μάγο του ΟΖ και την παρέα του που έρχεται να μας… μαγέψει (από την «Παιδική Σκηνή
Θεσσαλονίκης» (εξέδρα 14:30-15:00)
τα παιδιά μας, τραγουδώντας όλοι μαζί τα κάλαντα (εξέδρα, 14:00-14:10)
με πορτρέτα σκιτσαρισμένα… στη Μονμάρτη, συνοδεία γαλλικών μελωδιών από ακορντεόν

να δημιουργήσουμε στα εργαστήρια…







Ρομποτικής και S.T.E.A.M. (Science–Technology–Engineering-Arts-Mathematics). Θα
κατασκευάσουμε και θα προγραμματίσουμε τα δικά μας ρομπότ, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών
της eduACT σε τρία εργαστήρια ανάλογα με την ηλικία των παιδιών:
o Duplo (Νήπια, Α΄και Β΄τάξη), τα παιδιά θα εξασκήσουν τις κατασκευαστικές τους ικανότητες,
με διαδραστικά εργαστήρια, κατασκευάζοντας και θέτοντας σε λειτουργία το δικό τους
ηφαίστειο (αίθουσα Στ΄3, 11:00-11:45)
o WeDo 2.0 (Γ΄και Δ΄τάξη), τα παιδιά θα κατασκευάσουν και θα προγραμματίσουν ένα panda και
θα διαγωνιστούν σε έναν αγώνα ακροβατικών με αυτό (αίθουσα Στ΄3, 12:00-12:45)
o EV3 (Ε΄και ΣΤ΄τάξη), αγώνες ταχύτητας με το LEGO Education MINDSTORMS EV3. Τα
παιδιά θα κληθούν να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν το πιο γρήγορο αγωνιστικό
αυτοκίνητο (αίθουσα Στ΄3, 13:00-13:45)
Μαξιλαροστολίδια που αναζητούν απεγνωσμένα να τα χρωματίσετε με τη Δέσποινα Τσιπτσέ από το
FonsPeritiae (αίθουσα Δ΄3, 12:00-15:00)
Μάλλινα στεφάνια και να τα στολίσουμε με πολύχρωμα πον-πον με τη Δέσποινα Τσιπτσέ από το Fons
Peritiae (αίθουσα Δ΄3, 12:00-15:00)
Αγγελάκια με μεταλλικό καπάκι, δαντέλα και ξύλινες χάντρες (Κατερίνα Καραίσκου)
Χριστουγεννιάτικα στολίδια από πηλό

να παρακολουθήσουμε…






Τις μικρές αθλήτριες του τμήματος Χορού του Νηπιαγωγείου και της Ενόργανης γυμναστικής σε
μια γιορτινή επίδειξη (αίθουσα θεάτρου, 11:40-12:00)
«Τα μαγικά γλυκά» από τους μαθητές του Τμήματος Θεατρικού Παιχνιδιού του Νηπιαγωγείου μας.
Τα γλυκά στήνουν τρελή γιορτή στην κουζίνα της συναχωμένης μάγισσας και τα καλικαντζαράκια αλλάζουν
δουλειά! Τα παιδιά μας θα σας παρουσιάσουν ένα σύντομο διασκεδαστικό σκετσάκι όλο γλύκα και
σκανταλιά (αίθουσα θεάτρου, 12:05-12:25)
Μπαλαρίνες να στροβιλίζονται σε ρυθμούς κλασσικούς αλλά και τόσο αγαπημένους από τη σχολή
χορού ΧΑΛΙΚΙΑ (αίθουσα θεάτρου, 12:30-13:00)
«Η νύχτα των ευχών» Κάθε χριστουγεννιάτικη νύχτα έχει τη δική της μαγική ιστορία. Όμως τη νύχτα
εκείνη μία αλλόκοτη παρέα θα συναντηθεί και θα αλλάξει για πάντα. Τα παιδιά του Τμήματος
Θεατρικής Αγωγής της Α΄ , Β΄ και Γ΄ τάξης του Σχολείου μας θα σας παρουσιάσουν μια διασκευή
του έργου «Η νύχτα του Φαντού», της Άννας Δενδρινού, ένα έργο για τη διαφορετικότητα, τη φιλία, την
αποδοχή, τις προκαταλήψεις και την αγάπη! (αίθουσα θεάτρου, 13:35-14:10)



«Χριστουγεννιάτικη μαγεία» Οι μαθητές του Πρότυπου Ωδείου Θεσσαλονίκης των Εκπαιδευτηρίων
μας φέρνουν τα Χριστούγεννα νωρίτερα. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί με χριστουγεννιάτικα τραγούδια
που θα ακούσετε από το πιάνο, την κιθάρα, το βιολί, το βιολοντσέλο, τα κρουστά και τους μικρούς
μουσικούς της Μουσικής Προπαιδείας. (αίθουσα θεάτρου, 14:50-15:10)

και επίσης τις δραστηριότητες:


Τουρνουά Σκάκι 5 γύρων σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων

να χορέψουμε…


Ελάτε να σας… χορέψουμε! Οι μαθητές του τμήματος Χορού του Σχολείου μας παρουσιάζουν ένα
πρόγραμμα με χριστουγεννιάτικους και Latin ρυθμούς, σε ένα άκρως γιορτινό κλίμα! (εξέδρα, 14:1514:30)

να τραγουδήσουμε…


με τα παιδιά της Χορωδίας - Ορχήστρας του Σχολείου μας, «Φρικαντέλα. Η μάγισσα που μισούσε τα
κάλαντα» του Ευγένιου Τριβιζά. (αίθουσα θεάτρου, 14:15-14:45)



Αγγλικά και γερμανικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα από τους μαθητές του European
Languages Programme (Ε. L. P.).

να παίξουμε…
με τους λαχνούς. Όλοι θα είμαστε κερδισμένοι, γιατί όλοι οι λαχνοί κερδίζουν!!!

να προσφέρουμε…
«Πακέτα αγάπης» που θα ετοιμάσουμε στο Σχολείο μας με ζεστά ρούχα, με τρόφιμα διαρκείας και είδη
προσωπικής υγιεινής για τους συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη.

να μοιραστούμε…
… τη χαρά για το «Πρώτο Πανελλήνιο Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης» που
κατακτήσαμε πρόσφατα, μαζί με όλα τα άλλα αειφορικά βραβεία μας
…την εμπειρία ενός «πράσινου» ηλεκτρικού αυτοκινήτου

να γράψουμε…
τις εντυπώσεις μας και τις ευχές μας στο μεγάλο βιβλίο από τους μαθητές του Νηπιαγωγείου και του
Παιδικού μας Σταθμού.

να ενημερωθούμε…
για τον σύλλογο «Όραμα ελπίδας». Πρωταρχικός του στόχος είναι η λειτουργία Τράπεζας Εθελοντών Δοτών
Μυελού των Οστών για να προσφέρει ελπίδα ζωής σε συνανθρώπους µας, παιδιά και ενήλικες που πάσχουν από
απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες.
Στο εργαστήρι ζαχαροπλαστικής, face-painting, hair styling και χριστουγεννιάτικων δημιουργιών
πολύτιμη είναι η εθελοντική συμβολή των σπουδαστών και σπουδαστριών των τμημάτων Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής, Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ, Κομμωτικής και του τμήματος Βοηθών
Βρεφονηπιοκόμων του ΙΙΕΚ ΑΛΦΑ.
Σε εγρήγορση, η Meducation Innovation In Medical Activites που θα είναι μαζί μας για να μας
προσφέρει επιπλέον αίσθημα ασφάλειας.
Ευχαριστούμε τους χορηγούς επικοινωνίας: Κοσμοράδιο 95, 1 και Plus Radio 102,6
Πληροφορίες χώρου:

Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης
Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο - Δημοτικό

Ελαιώνων 24 & 27 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 300002
Email: info@protypa.gr
Web: http://www.protypa.gr/

