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Είσαι Απόφοιτος ;

Μπείτε στο facebook, κάνετε                 στη σελίδα μας και γίνετε μέλη της μεγάλης παρέας μας !!!

Δείτε τα video από τις εκδηλώσεις μας στο              και τις δραστηριότητές μας στο protypa.gr.

Ενημερωθείτε καθημερινά για τις εκδηλώσεις, τις επιτυχίες, τις δράσεις μας !!!

Μοιραστείτε  μαζί μας τις σκέψεις σας !!!

Φρέσκα Νέα !!!

Β ρ α β ε ί ο 
Α ε ι φ ό ρ ο υ  Σ χ ο λ ε ί ο υ

Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης προκρίθηκαν στους πέντε στα Ελληνικά Βραβεία Περιβάλλοντος ανά-
μεσα σε εταιρίες και φορείς του δημοσίου από ολόκληρη την Ελλάδα και είναι συνυποψήφια για το Βραβείο Περι-
βαλλοντικής Ευαισθητοποίησης μαζί με: ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΔΑΠ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. και ΟΤΕ., 
για ένα από τα σημαντικότερα και εγκυρότερα βραβεία της Ελλάδας για το Περιβάλλον. Ο νικητής θα ανακοινωθεί 
και θα βραβευθεί σε ειδική τελετή στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ οι υπόλοιποι διακριθέντες θα λάβουν 
τιμητικό δίπλωμα.

Για μια ακόμη φορά το Σχολείο μας καινοτομεί και 
διακρίνεται στα Ελληνικά Βραβεία Περιβάλλοντος!!!

Ο θεσμός των Ελληνικών Βραβείων Περιβάλλοντος έρχεται να επιβραβεύσει τους φορείς του Δημοσίου και τις εται-
ρίες που έχουν έμπρακτη συνεισφορά στην προαγωγή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, στην κοινωνική ευαισθητο-
ποίηση και στην κινητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

Οι υποψηφιότητες κρίθηκαν σύμφωνα με τα αυστηρά κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε κλειστές συνεδριάσεις 
από  την αρμόδια επιτροπή της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment) 
και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ). 

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr
http://protypaki.protypa.edu.gr/
https://www.facebook.com/protypa.gr
http://protypa.gr/frontend/
https://www.facebook.com/protypa.gr
http://www.youtube.com/user/protypa
https://www.facebook.com/protypa.gr/
https://plus.google.com/117536093537987040966
https://www.youtube.com/user/protypa
https://twitter.com/protypa_gr
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2049&cid=37
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Από τις 11 το πρωί της Κυριακής 29 Απριλίου 2018 ως αρκετά 
μετά τις 20.00, με σύμμαχο τον ανοιξιάτικο καιρό περάσαμε μια 
πολύ όμορφη ημέρα γεμάτη γνώση, διαδραστικά παιχνίδια, κα-
τασκευές, ανακαλύψεις και πολλή πολλή δράση για μικρούς και... 
μεγαλύτερους. 

Οι εργασίες των παιδιών μας όλων των τμημάτων του 
Νηπιαγωγείου και του Παιδικού μας Σταθμού ένα πολύχρωμο 
λουλούδι στον ιστορικό χώρο των Λαζαριστών. Με φόντο 
τις μοναδικές δημιουργίες των μαθητών μας στο εργαστήρι 
εικαστικών του Σχολείου μας, με έργα εμπνευσμένα από τον 
VAN GOGH, οι καθηγητές του Ωδείου μας το πρωί και μαθητές 
του Ωδείου το απόγευμα “έντυσαν” την ημέρα μας μουσικά. 

Τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού… άνοιξαν τις πόρτες τους στο ελεύθερο παιχνίδι. Προσπάθησαν να ανακαλύψουν 
μόνα τους τη χρήση των υλικών και πειραματίστηκαν με τις δυνατότητες που τους προσφέρουν, εξερεύνησαν τα χρώ-
ματα, τα σχήματα, τις υφές και επεξεργάστηκαν ήχους. Μετά την «αισθητηριακή τους εξερεύνηση» παρουσίασαν τις 
εμπειρίες τους.

Μια υπέροχη Κυριακή «στη Μονή Λαζαριστών»

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου επέλεξαν τα θέματα που θέλουν να εξερευνήσουν. Οι εκπαιδευτικοί κατέγραψαν τις γνώ-
σεις τους στα αντίστοιχα θέματα και δημιούργησαν ιστογράμματα με το «τι ξέρουν;» και στη συνέχεια με το «τι θέλουν 
να μάθουν;» γι’ αυτά.  Οι μαθητές κάθε τάξης χωρίστηκαν σε ομάδες 4-5 ατόμων, διερεύνησαν το επιλεγμένο θέμα, το 
παρουσίασαν στην ομάδα αλλά και στις υπόλοιπες τάξεις. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, είχαμε τη δυνατότητα 
να το χαρούμε στην εκδήλωση αυτή.

Παράλληλα στον 1ο όροφο του συγκροτήματος της Μονής Λαζαρι-
στών λειτούργησε έκθεση ζωγραφικής των μαθητών του Δημοτι-
κού Σχολείου μας με θέμα «Loving Vincent: Πολύχρωμη επικοινωνία, 
όνειρο και πραγματικότητα μέσα από τις φλόγες του Vincent Van Gogh 
και τις πινελιές της παιδικής μας ψυχής». 

Στο πλαίσιο της έκθεσης, οι καθηγητές του Πρότυπου Ωδείου Θεσ-
σαλονίκης μας χάρισαν κομμάτια εμπνευσμένα από τα συγκεκριμένα 
εικαστικά έργα, σημαντικό δείγμα της άμεσης, αρμονικής και άρρη-
κτης σχέσης των δύο ειδών τέχνης, της μουσικής και της ζωγραφικής. 

Στον ίδιο χώρο, τον γεμάτο χρώματα και ομορφιά, οι μαθητές του 
Πρότυπου Ωδείου Θεσσαλονίκης ερμήνευσαν ευχάριστες μελωδίες 
από την κλασική, κινηματογραφική και σύγχρονη μουσική. 

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2031&cid=37
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Η εργασία του Ε’3 με τίτλο «Κυκλοφορούμε με ασφάλεια στο Διαδί-
κτυο» (Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την παρουσίαση των παιδιών) 
περιελάμβανε μια έρευνα σχετική με την πλοήγηση των σημερινών παι-
διών στο internet, ψηφιακές αφίσες, δημιουργία επιτραπέζιων παιχνι-
διών και φυλλαδίων με κανόνες καλής πλοήγησης τόσο για παιδιά όσο 
και για γονείς. 

Εξαιρετική η παρουσία των μαθητών των Προτύπων Εκπαιδευτη-
ρίων Θεσσαλονίκης  για ακόμη μία χρονιά στο 10ο Μαθητικό Συνέ-
δριο Πληροφορικής που πραγματοποιήθηκε στο NOESIS στις 17- 20 
Απριλίου 2018 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. Οι μαθητές του Ε’3 και του Τμήματος Πληροφορικής, 
Πολυμέσων & Ρομποτικής παρουσίασαν τα projects τους με τα οποία 
ασχολήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο.

Μπορεί για τους περισσότερους μαθητές μας οι ημέρες πριν και μετά 
από τη γιορτή του  Πάσχα να ήταν  ημέρες διακοπών, για τα παιδιά όμως 
που παρακολουθούν το πρόγραμμα της 10μηνης και 11μηνης φοίτη-
σης οι μέρες στον ασφαλή και οικείο χώρο του σχολείου συνεχίστηκαν! 
Με πολύ πολύ παιχνίδι στον καταπράσινο κήπο και στα γήπεδα, με δη-
μιουργικές ασχολίες και κατασκευές μέσα και έξω από την τάξη, μαζί με 
τους φίλους και τους εκπαιδευτικούς περάσαμε ΥΠΕΡΟΧΑ!

Πασχαλινή δημιουργική απασχόληση
 - Περάσαμε Υπέροχα!

1Oο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Το project των μαθητών του Τμήματος Πληροφορικής με τίτλο «Σώζοντας το νερό για ένα καλύτερο μέλλον» (Πατή-
στε εδώ για να κατεβάσετε την παρουσίαση των παιδιών) περιελάμβανε μια έρευνα γύρω από το γκρίζο νερό. Η έρευνα 
αυτή παρουσιάστηκε στην κεντρική σκηνή του Συνεδρίου με ένα σκετς.

Επίσης, τα παιδιά κατασκεύασαν και ένα ρομπότ, το οποίο ιδανικά θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μια συσκευή κα-
θαρισμού λυμάτων.

Η Ακαδημία ποδοσφαίρου στο τουρνουά 
NOVUS CUP Easter edition 2O18

Η Ακαδημία ποδοσφαίρου των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλο-
νίκης συμμετείχε στο τετραήμερο τουρνουά NOVUS CUP Easter edition 
2018 από τις 11-14/04/18, στο Mediterranean Village,  στην παραλία Κα-
τερίνης. Οι εμπειρίες που απέκτησαν  οι ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας 
μας, ηλικίας Β’ - Στ’ δημοτικού, ήταν πολύ σημαντικές για τους μικρούς 
αθλητές καθώς είχαν την ευκαιρία να συναναστραφούν με συνομήλικους  
από πολλές ακαδημίες από όλη την Ελλάδα (Πανιώνιος, Δόξα Δράμας, 
Λεβαδιακός, Πανσεραϊκός, ΠΑΟΚ κ.ά.). 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/images/2017_18/10SP/Asfaleia/K06_Kykloforoyme_me_asfaleia_sto_Diadiktyo.pptx
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php%3Faid%3D2028%26cid%3D37
http://www.protypa.gr/images/2017_18/10SP/Nero/K09_Swzontas_to_nero.pptx
http://www.protypa.gr/images/2017_18/10SP/Nero/K09_Swzontas_to_nero.pptx
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2019&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2028&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2024&cid=37
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Με σακίδια και παγούρια, ενθουσιασμό, πολύ κέφι, ζωντάνια και 
πλατιά χαμόγελα η ομάδα εθελοντών των Προτύπων Εκπαιδευτη-
ρίων Θεσσαλονίκης - αριθμώντας πάνω από 60 μέλη - συμμετείχε 
στην πανελλήνια περιβαλλοντική δράση Let’s Do It Greece, που δι-
οργανώνεται για 7η συνεχόμενη χρονιά την Κυριακή 29 Απριλίου 
2018 σε όλη την Ελλάδα

Το Σχολείο μας, στο πλαίσιο των αειφορικών πρακτικών που εφαρ-
μόζει, συμμετείχε στη δράση που διοργάνωσε η Περιβαλλοντική Κί-
νηση Ελαιώνων, με την υποστήριξη του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Οι μαθητές του τμήματος Τένις και του τμήματος Εικαστικών του  Σχολείου μας μαζί με τους γονείς τους, σε συ-
νεργασία με τον Όμιλο Αντισφαίρισης Αριδαίας, συμμετείχαν στο 2ο Φεστιβάλ «Τένις και Ζωγραφική στη φύση» το 
διήμερο 21 και 22 Απριλίου 2018, στο Πόζαρ Αριδαίας. 

«Τένις και Ζωγραφική στη φύση»

Οι μικροί μας μαθητές όλων των τμημάτων  των Προ-Προνηπίων 
επισκέφτηκαν τον Ιππικό Όμιλο Βορείου Ελλάδος, στην περιοχή 
της Νέας Κρήνης. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
θεματικής ενότητας «Ανακαλύπτω τον κόσμο… με τις αισθήσεις 
μου». Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν βιωματικά 
πώς ζουν τα όμορφα αυτά ζώα, να μυηθούν στην ιδιαίτερη σχέση 
μεταξύ ανθρώπου και αλόγου, να τα χαϊδέψουν και να χαρούν το 
παιχνίδι, ελεύθερα στις καταπράσινες εγκαταστάσεις του ομίλου.  

«Ανακαλύπτω τον κόσμο… με τις αισθήσεις μου»
Στον ιππικό όμιλο

Let’s Do It Greece 2O18

Παιδιά και γονείς είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες. Ενήλικες  και παιδιά, ξεπερνώντας σε αριθμό τους 
130, γνωρίστηκαν, συνεργάστηκαν  παίζοντας και δημιουργώντας  κάτω από τον όμορφο καμβά της υπαίθρου.  Με τη 
θετική ενέργεια του βουνού Καϊμακτσαλάν ή Βόρας, απόλαυσαν όλοι το μπάνιο τους στους καταρράχτες των λουτρών. 
Οι γονείς, χαλαροί και απαλλαγμένοι από τις έγνοιες της καθημερινότητας, κατάφεραν να νιώσουν ξανά παιδιά. Χαρού-
μενοι όλοι εξερεύνησαν τη φύση περπατώντας δίπλα στο ποτάμι και έπαιξαν τένις και παραδοσιακά παιχνίδια. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2040&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2027&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2038&cid=37
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Οι μικροί - μικροί μας μαθητές του Προ παιδικού τμήματος πήγαν ένα πολύ όμορφο ταξίδι  στον χώρο όπου «κοιμού-
νται και ξυπνάνε» τα παραμύθια, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλαμαριάς, στο Καραμπουρνάκι. Εκεί η κυρία Πετρούλα, 
μας υποδέχθηκε, ξενάγησε τα παιδιά στον ονειρικό κόσμο των βιβλίων, τους διηγήθηκε ιστορίες με φανταστικούς ήρω-
ες και τέλος, διασκέδασαν όλοι μαζί στο μικρό ξύλινο σπιτάκι που έκρυβε πολλές εκπλήξεις.

Οι μαθητές μας του 3ου  τμήματος των Προνηπίων, κατά την 
επεξεργασία της διαθεματικής τους με θέμα τους Δεινόσαυρους, 
επισκέφθηκαν το Περιβαλλοντικό Προϊστορικό Πάρκο δεινοσαύ-
ρων στο Ωραιόκαστρο. Εκεί ξεναγήθηκαν στην έκθεση από παλαι-
οντολόγους, είδαν σκελετούς δεινοσαύρων και επεξεργάστηκαν 
τα εκθέματα. Στη συνέχεια  επισκέφθηκαν και το μουσείο μαμούθ 
και πήραν πάρα πολλές πληροφορίες για αυτά τα τεράστια πλά-
σματα που τόσο τους γοητεύουν. Τέλος έπαιξαν, ελεύθερα στον 
χώρο μιμούμενα τα προϊστορικά αυτά όντα!

Τα παιδιά κάθισαν μαζί με τον καλεσμένο τους  στην παρεούλα 
και ο κ. Γκάνιας τους μίλησε για τον θαλάσσιο κόσμο και τα ψάρια. 
Τους έδειξε εικόνες μέσα από βιβλία και εγκυκλοπαίδειες. Τα παιδιά 
έθεσαν τις ερωτήσεις τους. Πώς δημιουργούνται οι ωκεανοί, πώς γί-
νονται τα κύματα κ.ά.! Πριν φύγει ο καθηγητής, τα παιδιά του παρου-
σίασαν τις εργασίες τους και για να τον ευχαριστήσουν του χάρισαν 
ένα όμορφο γλαστράκι!

«Εκεί όπου κοιμούνται και ξυπνάνε τα παραμύθια»

Στη χώρα των... δεινόσαυρων

Ο Θαλάσσιος Κόσμος και ο καλεσμένος μας
Οι μαθητές του 2ου τμήματος των Νηπίων μας, στο πλαίσιο του project «Θαλάσσιος Κόσμος», κάλεσαν τον κ. Κων-

σταντίνο Γκάνια, επίκουρο Καθηγητή του Τομέα Ζωολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2047&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2039&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2046&cid=37
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Το Εργαστήρι Εκπαιδευτικής Βιωματικής Ρομποτικής «Διακτινισμός», στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, επισκέφθη-
καν οι μαθητές του 1ου τμήματος των Νηπίων μας, την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018. Στο πλαίσιο του Project που 
επεξεργάζονται αυτή την περίοδο, τα παιδιά μας έζησαν  μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα εμπειρία γιατί... τα παιδιά 
όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομποτικές κατασκευές, έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζο-
ντας και να αναπτύξουν δεξιότητες. 

Το βιβλίο είναι παρέα, αγκαλιά, φίλος και σε γεμίζει χαρά...
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου οι μαθητές της 

Γ’ τάξης άνοιξαν τα φτερά τους και ταξίδεψαν για άλλη μια φορά 
με τα βιβλία. Όνειρα, ιδέες, ερωτήματα και αγαπημένοι ήρωες 
μας οδήγησαν στη χώρα του φανταστικού αλλά και της ανάγκης 
να διαβάσουμε για να παραμείνουμε παιδιά με αθώα καρδιά και 
πλούσια φαντασία...

Οι πολυτάλαντοι ηθοποιοί κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον και 
την ενεργό συμμετοχή των παιδιών παρουσιάζοντας 4 διδακτι-
κούς και διαχρονικούς μύθους του Αισώπου. Ο ψεύτης βοσκός, 
οι δυο τράγοι, η αλεπού και τα σταφύλια και οι δυο φίλοι και 
η αρκούδα, διασκευασμένοι με ιδιότυπο χιούμορ από τον Σάκη 
Σερέφα, έκαναν τους μικρούς μαθητές όχι μόνο να διασκεδάσουν 
αλλά και να «εισπράξουν» τα διδάγματα που κρύβονται με τόσο 
έξυπνο τρόπο στους μύθους του Αισώπου. Επιστρέφοντας στην 
τάξη ακολούθησε συζήτηση για όσα είδαμε και μάθαμε μέσα από 
τη θεατρική παράσταση.

«Διακτινισμός» με… ρομποτική 

Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου

Αισώπου κόμικς 2
Ένας ψεύτης βοσκός, δυο τράγοι, μια αλεπού, μια αρκούδα και δυο φίλοι περίμεναν την Τρίτη 17/4/2018 τους μαθη-

τές όλων των τμημάτων της Α’ τάξης στο «Θέατρο Σοφούλη» για να παρακολουθήσουν μαζί τη θεατρική παράσταση 
Αισώπου κόμικς 2. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Τι κάνει ένας μικρός ασβός όταν χάνεται στο δάσος; Και πώς ένας ανίδεος μάγος κερδίζει τον διαγωνισμό; Τρεις μο-
ναδικές και πρωτότυπες ιστορίες που εξελίσσονται στην καρδιά του δάσους παρακολούθησαν οι μαθητές της Γ’  τάξης 
την Τρίτη 24 Απριλίου στο Πνευματικό Κέντρο Βαφοπούλειο από τη γνωστή θεατρολόγο-κουκλοπαίχτρια Ιωάννα 
Μαμακούκα.

Σεμινάρια γονέων

Ιστορίες του δάσους...

Με τρία πολύ ενδιαφέροντα θέματα συνεχίστηκαν και τον 
Απρίλιο οι «Απογευματινές συναντήσεις γονέων για τις ανάγκες 
και τους προβληματισμούς της σύγχρονης οικογένειας» που  για 
δέκατη τρίτη συνεχή χρονιά διοργανώνει το Σχολείο μας  στο πλαί-
σιο της διαρκούς συνεργασίας σχολείου – οικογένειας. 

• Μαθησιακό Προφίλ: Αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες στη μάθηση με σεβασμό στην αυτοεκτίμηση και 
στη μοναδικότητα του παιδιού, από τη Χρυσάνθη Κωστάρα, Σύμβουλο Μαθησιακού Προφίλ & Επαγγελματικού Προ-
σανατολισμού

• Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό - Προτάσεις για την ομαλή προσαρμογή του μαθητή στο 
νέο σχολικό περιβάλλον από τους:

Στέλλα Λύκου, Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης
Νίκος Πανουργιάς, Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης
Πόπη Λάμπα, MSc Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία, Σχολική Σύμβουλος Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης
• Εγώ, εσύ, εμείς - Δεσμοί αγάπης, προσκόλλησης και ευθύνης στην εξέλιξη της οικογένειας από τη Λάμπα 

Πόπη, MSc Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία, Σχολική Σύμβουλο  Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης

Τα ζώα πάντοτε υπήρξαν έμπνευση για πολλές διδακτικές ιστορί-
ες. Στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης οι μαθητές παρακολούθησαν 
ένα μοναδικό κουκλοθέατρο με ζωντανή μουσική και την κυρία Μα-
μακούκα να χρησιμοποιεί το ίδιο της το σώμα για... σκηνή. Με την 
ενεργό συμμετοχή τους και ιδιαίτερο ζήλο για την έκβαση της ιστο-
ρίας γνώρισαν τους ήρωες του δάσους σε νέες περιπέτειες...

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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