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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

Ευχές για Καλό Πάσχα

Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης σας εύχονται Καλό Πάσχα και το Φως της Ανάστασης να φωτίζει πάντα τη 
ζωή μας και να μας οδηγεί στον δρόμο της αγάπης και της αλληλεγγύης!

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://www.youtube.com/user/protypa
https://twitter.com/protypa_gr
https://www.instagram.com/protypa_ekpedeftiria/
https://youtu.be/SgNkZLrH-cc
https://youtu.be/SgNkZLrH-cc
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2284&cid=37
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Βιβλία, βιβλία, βιβλία σε εννέα βιβλιοπαρουσιάσεις, σε τεράστιες κα-
τασκευές, σε δημιουργικά εργαστήρια, σε ανταλλακτική βιβλιοθήκη, σε 
πολλά διασκεδαστικά διαδραστικά παιχνίδια είχε η Κυριακή 7 Απριλίου 
2019 στο νέο Δημαρχείο Πανοράματος.

Μια ημέρα αφιερωμένη στο βιβλίο, στη φιλαναγνωσία, στα παιδιά μας. 
Η ημέρα όμως είχε και απίστευτα όμορφους πίνακες ζωγραφικής από τους 
καλλιτέχνες μας του Εργαστηρίου Εικαστικών και ένα μουσικό φινάλε από 
τους μαθητές του Πρότυπου Ωδείου μας.

«Τα πουλιά έχουν φτερά, τα παιδιά βιβλία»
Μια ημέρα αφιερωμένη στο Βιβλίο, τα Εικαστικά και τη Μουσική!

για περισσότερα…

Μικροί και μεγάλοι παρακολουθούσαν τις βιβλιοπαρουσιάσεις, θαύμαζαν την έκθεση ζωγραφικής, ξεφύλλιζαν τα με-
γάλα και μικρότερα βιβλία που με τόση αγάπη, φαντασία, μεράκι και κόπο έφτιαξαν οι εκπαιδευτικοί μας μαζί με τους 
μαθητές του Παιδικού μας Σταθμού «Πρότυπα 2-4», των Προνηπίων, των Νηπίων και των τάξεων Β΄ και Γ΄ του 
Δημοτικού μας.

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2267&cid=37
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Με τα 7 ψηφιακά παιχνίδια τους, την ερευνητική εργασία τους 
για την τρισδιάστατη Εκτύπωση φαγητού στο διάστημα και ένα βίντεο  
για το περιβάλλον διακρίθηκαν οι μαθητές του Τμήματος Πληροφο-
ρικής, Πολυμέσων και Ρομποτικής των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων 
στο 11ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής που πραγματοποιήθη-
κε την Τρίτη 16 Απριλίου στο NOESIS.

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων μας παρουσίασαν τρεις εργασίες 
στους χώρους της GameLand, Eposters αλλά και στο κεντρικό αμφι-
θέατρο.

Με ένα κύπελλο και οκτώ μετάλλια στους ισάριθμους μαθητές της 
μιας από τις δυο ομάδες μας στέφθηκε η συμμετοχή της Ακαδημίας 
σκάκι του Σχολείου μας στο Πρωτάθλημα Ακαδημιών 2019.

Το Πρωτάθλημα αυτό είναι μια από τις σημαντικότερες διοργανώ-
σεις που αφορούν το αναπτυξιακό σκάκι και πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο13 Απριλίου στην αίθουσα δεξιώσεων του ξενοδοχείου «Φι-
λίππειον».

Συμμετείχαν 16 οκταμελείς ομάδες από δημοτικά σχολεία, Δήμους 
και Κοινότητες των δύο Δήμων.

Πρωτάθλημα Ακαδημιών Σκάκι Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής 2O19 

Διακρίθηκαν με Έπαινο για την καινοτομία οι μαθητές 
μας στο 11ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής!

Ένα κύπελλο και οκτώ μετάλλια!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Η Ακαδημία ποδοσφαίρου των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονί-
κης συμμετείχε στο τετραήμερο τουρνουά NOVUS CUP Easter edition 
2019 από τις 22-25 Απριλίου στο Poseidon Palace στη Λεπτοκαρυά Πι-
ερίας. Οι εμπειρίες που απέκτησαν οι μικροί ποδοσφαιριστές της ακαδη-
μίας μας, ηλικίας Β’-ΣΤ’ δημοτικού, ήταν πολύ σημαντικές καθώς είχαν 
την ευκαιρία να συναναστραφούν με συνομήλικους από πολλές άλλες 
ακαδημίες από όλη την Ελλάδα (ΠΑΟΚ, Δόξα Δράμας, Λεβαδιακός, Πι-
ερικός κ.ά.). Φέτος -και για πρώτη φορά- ήταν μαζί μας και οι αθλητές 
της Ακαδημίας ποδοσφαίρου μας που αποφοίτησαν την προηγούμενη 
σχολική χρονιά, πραγματοποιώντας ένα μοναδικό reunion!!! 

Πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές μας!
Η Ακαδημία ποδοσφαίρου στο NOVUS CUP EASTER EDITION 2O19

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2273&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2272&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2290&cid=37


Ελαιώνων 24,  Πυλαία 555 36, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 300 002, Fax: 2310 300 440 • www.protypa.gr • e-mail: info@protypa.gr

Α π ρ ί λ ι ο ς  2 0 1 9

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

Το Σάββατο 20 Απριλίου οι αθλητές της Ακαδημίας ποδοσφαίρου 
πήραν μέρος σε έναν διαφορετικό αγώνα από τους άλλους!!! Το γήπεδο, 
οι μπάλες και οι εστίες έδωσαν τη σειρά τους στα χρώματα, στη στρα-
τηγική και τη δράση, καθώς έδωσαν τη μάχη τους σε αγώνα paintball!!! 
Νικητής... το χαμόγελο!!!

Η Ακαδημία ποδοσφαίρου 
παίζει paintball!

Πρόκληση η πρόσκληση του LET’S DO IT GREECE να γίνουμε μέλος 
της οικογένειάς του  και να συμμετάσχουμε στην εβδομάδα  πανελλήνι-
ων  δράσεων 1-7 Απριλίου 2019.

Ανταπόκριση; Μα φυσικά! Ένα πολυβραβευμένο αειφόρο Σχολείο 
όπως το δικό μας δεν μπορούσε παρά να ανταποκριθεί με χαρά για 5η 
συνεχή χρονιά.

WE DID IT!

Στα 5 πρώτα σχολεία τα Πρότυπα στον Σχολικό 
Διαγωνισμού Ανακύκλωσης 
«Πάμε Ανακύκλωση» του 
Δήμου Πυλαίας–Χορτιάτη

Κατακτώντας την 5η θέση ανάμεσα σε 18 σχολεία οι μαθητές των 
Εκπαιδευτηρίων μας έδωσαν μια ανάσα πνοής στον πλανήτη μας και 
μας έκαναν περήφανους στέλνοντας και με αυτή τη δράση τους το οι-
κολογικό μήνυμα για τη μείωση των απορριμμάτων και την αύξηση της 
ανακύκλωσης.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Κάλαντα του Λαζάρου από το 
Ε΄1 στην «ΑΡΩΓΗ»

Ανταποκρινόμενοι με χαρά στην πρόσκληση των υπευθύνων του κέ-
ντρου ιατρικής αποκατάστασης «ΑΡΩΓΗ», οι μαθητές του Ε΄1 επισκέ-
φθηκαν το κέντρο την Παρασκευή 19/4. Εφοδιασμένοι με τα μουσικά 
τους όργανα και την καλή τους διάθεση, με τη συνοδεία του δασκάλου 
τους και της καθηγήτριας μουσικής, έψαλαν παραδοσιακά κάλαντα του 
Λαζάρου και ευχήθηκαν περαστικά στους ασθενείς αλλά και το προσω-
πικό.

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2289&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2265&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2281&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2276&cid=37
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Και φέτος η Γ΄ Δημοτικού πιστή στις παραδόσεις της! 
Στο πλαίσιο του μαθήματος των αγγλικών, τα παιδιά γεμάτα χαρά και 

ανυπομονησία κατέβηκαν στην αυλή ψάχνοντας τα σοκολατένια έπα-
θλα!  Happy Easter everyone!

Easter egg hunt!

Πασχαλιάτικες ετοιμασίες στο 
Νηπιαγωγείο μας

Με την ευκαιρία των άγιων ημερών του Πάσχα, την Τετάρτη 17/4 οι 
μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού μας  Σχολείου παρακολού-
θησαν με ιδιαίτερη ευλάβεια τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του 
Προφήτη Ηλία, στην Πυλαία και όσοι επιθυμούσαν -σε συνεννόηση με 
τους γονείς- μετείχαν του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας. 

Στο Νηπιαγωγείο μας, όλα τα τμήματα των Προνηπίων και των Νη-
πίων μαζί με τις εκπαιδευτικούς μας βάψαμε κόκκινα αυγά, ζυμώσαμε 
και πλάσαμε «λαζαράκια» και λαμπριάτικα κουλουράκια, στολίσαμε λα-
μπάδες και  πήραμε φεύγοντας για τις διακοπές όμορφες καρτούλες και 
δωράκια!

Εκκλησιασμός

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Και όταν άρχισαν οι πασχαλινές διακοπές οι 
μαθητές μας που ακολουθούν το πρόγραμ-
μα της 11/μηνης φοίτησης στον οικείο και 
ασφαλή χώρο του σχολείου μαζί με τους αγα-
πημένους φίλους τους πέρασαν υπέροχα!

Καθημερινά ένα πλούσιο πρόγραμμα σω-
στά «ισορροπημένο» ανάμεσα στη διασκέ-
δαση, στη γνώση και στο παιχνίδι, που επι-
μελήθηκαν με πολλή φροντίδα οι υπεύθυνοι 
εκπαιδευτικοί μας, έδωσε τη δυνατότητα στα 
παιδιά μας...

Και τι δεν είχε η δημιουργική απασχόληση στις διακοπές 
του Πάσχα!

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2277&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2282&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2294&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2292&cid=37


Ελαιώνων 24,  Πυλαία 555 36, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 300 002, Fax: 2310 300 440 • www.protypa.gr • e-mail: info@protypa.gr

Α π ρ ί λ ι ο ς  2 0 1 9

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

Πώς γιορτάσαμε στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια τη Γλωσσομάθεια; Με 
το μιούζικαλ «Happy Hearts» που παρουσιάσαμε την Τετάρτη 17 
Απριλίου με τους μαθητές και των τεσσάρων τμημάτων των Νηπίων 
μας στο κατάμεστο θέατρο του σχολείου μας!

Οι μικροί μας μαθητές κατέπληξαν τους γονείς και τους συγγενείς 
τους που δε σταμάτησαν να χειροκροτούν γεμάτοι ενθουσιασμό! 

Happy Hearts- Ένα μιούζικαλ 
που έκλεψε καρδιές!

Στην «Αρχαία Ελλάδα» μέσω των multimedia Δ΄ τάξη

Είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε στις εγκαταστάσεις του Παιδικού 
Σταθμού «Πρότυπα 2-4» τους μαθητές του ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων. Οι 
μαθητές  που έχουν  επιλέξει την κατεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας, ως 
μελλοντικοί βρεφονηπιοκόμοι, ήθελαν να γνωρίσουν από κοντά τις ορ-
γανωμένες εγκαταστάσεις  και την καθημερινή  λειτουργία ενός βρεφο-
νηπιακού Σταθμού. 

Οι μαθητές της Δ΄ τάξης παρακολούθησαν την κινηματογραφική εκπαιδευτική ταινία δι-
αδραστικού  κινηματογράφου με τίτλο «Αρχαία Ελλάδα» από τον εκπαιδευτικό οργανισμό  
«Φωτόγραμμα» στον κινηματογράφο «Cineplexx».  Μέσα από την ταινία, με τη βοήθεια της 
ηθοποιού Θέμιδας Μπαζάκα, της μικρής Βασιλικής και των ασύρματων τηλεχειριστηρίων, 
οι μαθητές  μας «επισκέφθηκαν» τα μεγαλύτερα Ελληνικά Μουσεία και τους σημαντικότε-
ρους αρχαιολογικούς χώρους και συμμετείχαν διαδραστικά, μέσω εφαρμογών πολυμέσων 
(multimedia), σε ψυχαγωγικό παιγνίδι γνώσεων που ακολουθούσε την  κάθε ενότητα.

Στον Παιδικό Σταθμό μας το 
ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

The weather today... 

Τα παιδιά της Δ΄ τάξης μας παρουσίασαν τον καιρό σε διάφορες πό-
λεις του κόσμου! Φόρεσαν τα κατάλληλα αξεσουάρ και, χρησιμοποι-
ώντας το λεξιλόγιο που έμαθαν στην αγγλική γλώσσα, παρουσίασαν 
στους συμμαθητές τους τις εργασίες τους. Με λίγη έρευνα και πολλή 
δημιουργία μας παρουσίασαν ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα!

για περισσότερα…

Weather forecast: Δελτίο καιρού:

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2279&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2269&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2291&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2278&cid=37
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Κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου (ημέρα γέννησης του Δανού παραμυθά 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 2 Απριλίου 1805) έχει καθιερωθεί  από τη Διεθνή 
Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα να γιορτάζουμε το παιδικό βιβλίο. 
Το σύνθημα-μήνυμα της φετινής χρονιάς, όπως δόθηκε από την επιλα-
χούσα χώρα,  τη Λιθουανία, είναι να νιώσουμε πως με ένα βιβλίο «ταξι-
δεύω και δε βιάζομαι». «Τα βιβλία μάς βοηθούν να μη βιαζόμαστε» έγρα-
ψε ο 64χρονος διεθνούς φήμης εικονογράφος και συγγραφέας Kęstutis 
Kasparavičius, ο οποίος είναι ο δημιουργός της αφίσας.

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

Την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 οι μαθητές των τμημάτων Ε΄1 και Ε΄2 και 
την Τρίτη 9/4 οι μαθητές των τμημάτων Ε΄3 και Ε΄4 επισκέφθηκαν το 
NOESIS για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα «Εισαγωγή στην Εκ-
παιδευτική Ρομποτική». 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε μέσω της 
ομαδικής δραστηριότητας οι μαθητές να κατασκευάσουν ρομποτικά μο-
ντέλα τα οποία μπορούν να αλληλεπιδρούν με τον αληθινό κόσμο.

Η Δ΄ τάξη στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας «Στα Αρχαία χρό-
νια» επισκέφθηκε το Μουσείο Βεργίνας. Στη διάρκεια της διαδρομής 
ενημερώθηκαν από τις ξεναγούς για τη γεωγραφική και ιστορική σημα-
σία της περιοχής της Μακεδονίας.

Φτάνοντας στο μουσείο αντίκρισαν τη χαρακτηριστική μακεδονική 
τούμπα (τύμβος) και εντυπωσιάστηκαν όταν συνειδητοποίησαν ότι το 
μουσείο βρίσκεται στο εσωτερικό της

Στη Βεργίνα… Δ΄τάξη

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική 
Ρομποτική Ε΄τάξη

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

«Ο Καραγκιόζης και το 
μαγεμένο μήλο»
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Με αφορμή την επεξεργασία της θεματικής ενότητας «Παιχνίδια με τις 
σκιές – Ο αγαπητός Καραγκιόζης», οι μαθητές όλων των τμημάτων  των 
Προ-προνηπίων και του Προ-παιδικού μας τμήματος παρακολούθησαν 
την παράσταση «Ο Καραγκιόζης και το μαγεμένο μήλο», την οποία 
παρουσίασε ο κ. Στανίσης στο Πολεμικό Μουσείο.

Τη χάρηκαν τόοοοσο πολύ! για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2256&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2288&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2295&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2270&cid=37
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Μερικές όμορφες στιγμές από το πρόγραμμα της ευέλικτης ζώνης 
του Ε΄4 με θέμα «Παραδοσιακά παιχνίδια».

Παιχνίδια από την αρχαιότητα ως σήμερα έδωσαν τη δυνατότητα 
στους μαθητές να γνωρίσουν παιχνίδια μιας άλλης εποχής, να ψυχαγω-
γηθούν, να κοινωνικοποιηθούν κάνοντας ταυτόχρονα και  ένα ευχάριστο 
διάλειμμα από το κοπιαστικό πρόγραμμα των μαθημάτων τους.

«Παραδοσιακά παιχνίδια»
 Ε΄4 Ευέλικτη ζώνη

Μια πρωτότυπη ιδέα στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης είχαν οι μαθη-
τές της Γ’ τάξης για τη σχολική χρονιά 2018-2019 με κεντρικό άξονα τα 
ΧΡΩΜΑΤΑ και τις προεκτάσεις τους σε πολλά επίπεδα, όπως: την ιστορία 
των χρωμάτων, την ανάλυση αλλά και τη σύνθεση του λευκού φωτός, τα 
συναισθήματα και τη διατροφή.

Την Πέμπτη 18/4/2019 οι μαθητές της Α΄ τάξης επισκέφθηκαν το Πο-
λεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Μέσα από τα εκθέματα των μόνιμων συλλογών του Μουσείου οι μα-
θητές μας ήρθαν σε επαφή με τις σημαντικότερες στιγμές της Ελληνικής 
Ιστορίας.

Στη συνέχεια παρακολούθησαν την παράσταση του Θεάτρου σκιών 
του  Χρήστου Στανίση «Ο Καραγκιόζης και η άνοιξη».

«Ο Καραγκιόζης και η άνοιξη» 
στο Πολεμικό Μουσείο Α΄ τάξη 

Και εγένετο χρώμα… 
Ευέλικτη Ζώνη Γ΄ τάξης 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

«Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες - 
Με τα φτερά της Νίκης» Β΄ τάξη

Την Τρίτη 9/4/2018 οι μαθητές των τάξεων Β΄1 και Β΄2 και την Παρα-
σκευή 12/4/2018  οι μαθητές  των τάξεων Β΄3 και Β΄4 επισκέφθηκαν 
το Ολυμπιακό Μουσείο και συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  
«Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες - Με τα φτερά της Νίκης». Οι εκπαι-
δευτές του προγράμματος παρουσίασαν  στα παιδιά  την ιστορία των 
αρχαίων ολυμπιακών αγώνων, έδειξαν εικόνες με αγωνίσματα εξηγώ-
ντας τους  ποια αθλήματα είναι και πώς οι αθλητές γυμνάζονταν για να 
ανταποκριθούν στο καθένα από αυτά. για περισσότερα…
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Στις 3 Απριλίου οι μαθητές  όλων των τμημάτων της Γ΄ τάξης παρα-
κολουθήσαμε τη θεατρική παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου 
Ελλάδος «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου», ένα έργο βασισμένο στο 
πολυαγαπημένο βιβλίο της υπέροχης Άλκης Ζέη.

Ο Πέτρος, παππούς σήμερα, ζωντανεύει τις μνήμες μιας δύσκολης 
ιστορικής περιόδου που ξεκινά την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου του 
1940. Μέσα σε μια νύχτα όλα αλλάζουν. 

«Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου»
Γ΄ τάξη

Σεμινάρια Γονέων Απρίλιος 2Ο19 
Με τρία πολύ ενδιαφέροντα θέματα συνεχίστηκαν και τον μήνα 

Απρίλιο  οι απογευματινές συναντήσεις γονέων για τους προβληματι-
σμούς και τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας: 

«Κι αν σου τύχει;» Πρώτες βοήθειες σε δυο συνεχόμενες συναντή-
σεις την Τετάρτη 3/4 και τη Δευτέρα 8/4 με τον Κοτσαμπασίδη Αθα-
νάσιο, Διασώστη (Εκπαιδευτή) Πρώτων Βοηθειών, πιστοποιημένος 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, Υπεύθυνος εκπαίδευ-
σης Πρώτων Βοηθειών Ελληνικής Ένωσης Έρευνας και Διάσωσης, 
και την ομάδα του.

Στο α΄ μέρος μιλήσαμε  για καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε ενήλικα-παιδί-βρέφος και για τη θέση ανάνηψης και 
κάναμε πρακτική εξάσκηση  σε ομοιώματα βρέφους, παιδιού και ενήλικα. 

Στο β΄ μέρος μάθαμε να αντιμετωπίζουμε προβλήματα, όπως: απώλεια αισθήσεων, πνιγμονή, αιμορραγίες - ρινορρα-
γία, εγκαύματα, τσιμπήματα, έμφραγμα, εγκεφαλικό και επιληπτική κρίση. Επίσης  ενημερωθήκαμε για τη σωστή οργά-
νωση οικιακού κυτίου Πρώτων Βοηθειών.  

Δευτέρα  15/4 «Σεμινάριο Αποτελεσματικού Γονέα με τη μέθοδο Gordon» Βιωματικό σεμινάριο με τη Δρ. Μαρία 
Κυπριανίδου, Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας, Εκπαιδευτικό, Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια σεμιναρίων Αποτελεσματικού Γο-
νέα  με τη μέθοδο Gordon, Σύμβουλο ζευγαριών με τη μέθοδο EFT.

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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