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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

Χριστουγεννιάτικες Ευχές

Η Διεύθυνση, το προσωπικό και οι μαθητές των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης σας εύχονται το 2019 το 
φωτεινό άστρο των Χριστουγέννων να οδηγήσει τον δρόμο της καρδιάς μας προς την αγάπη, την αποδοχή, την αλλη-
λεγγύη, τη συγχώρεση, την ανθρωπιά και την ευτυχία! 

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
https://www.instagram.com/protypa_ekpedeftiria/


http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2163&cid=37
https://www.youtube.com/watch?v=C9cFMABTM7s


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

Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 8

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

«Ελάτε όλοι για να περάσουμε μαζί μια μέρα γιορτής, μέρα χαράς, μέρα αγάπης, ελπίδας και προσφοράς»… έγραφε η 
πρόσκληση του 23ου Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού Bazaar μας. Και ήρθαν όλοι!!!

23η Χριστουγεννιάτικη Φιλανθρωπική Εορταγορά 

Παιδιά, γονείς, συγγενείς και φίλοι των Προτύπων, με σύμμαχο τον ανέλπιστα καλό καιρό και εφόδια την καλή τους 
διάθεση και την αγάπη για τους συνανθρώπους μας που μας χρειάζονται, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και γέμισαν 
από τις 10 το πρωί της Κυριακής 2 Δεκεμβρίου 2018 όλους τους χώρους των Εκπαιδευτηρίων ως αργά το απόγευμα.
Ήταν μια πραγματικά υπέροχη ημέρα! Μια εικόνα χίλιες λέξεις...
Σας ευχαριστούμε όλους για τη θερμή σας ανταπόκριση!
Και του χρόνου με υγεία και πάλι όλοι μαζί, η μεγάλη οικογένεια των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης!

Ευχαριστήριο Bazaar

Η διεύθυνση και το προσωπικό των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης ευχαριστούν θερμά όλους εσάς που 
στηρίξατε με κάθε τρόπο τη φιλανθρωπική προσπάθεια του σχολείου μας, που στόχο είχε να βοηθήσει το πολύτιμο έργο 
των συλλόγων: Συζωή, Πνοή  Ελπίδας, Εύνοια, Life is Life, Χαμόγελο του Παιδιού, τα κοινωνικά παντοπωλεία και 
συσσίτια τεσσάρων Ιερών Ναών της πόλης μας.

για περισσότερα…

για περισσότερα…



http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2152&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2166&cid=37
https://www.youtube.com/watch?v=ArUl73nN6w4
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...αναρωτήθηκαν οι μαθητές του Παιδικού μας Σταθμού «Πρότυ-
πα 2-4» και έψαξαν να μας δώσουν τις απαντήσεις σε τρεις γιορτές, 
με τρεις θαυμάσιες παραστάσεις. Στις 12-12 τα παιδιά των τμημάτων 
Παιδικού και Προ-προνηπίων 1, στις 13-12 του τμήματος των Προ-
προνηπίων 2 και στις 14-12 των Προ-προνηπίων 3.

Εμείς, γονείς, συγγενείς και φίλοι, στην κατάμεστη αίθουσα του θε-
άτρου μας τους απολαύσαμε και τους καταχειροκροτήσαμε. Εδώ μια 
πολύ μικρή γεύση και από τις τρεις παραστάσεις.

Χριστουγεννιάτικες γιορτές
«Πού πήγαν τα Χριστούγεννα;» - Παιδικός Σταθμός

Μια διασκευή του ομότιτλου παραμυθιού της Κάρμεν Ρουγγέρη ζωντάνεψαν οι μαθητές των τριών τμημάτων Προ-
νηπίων μας στις τρεις χριστουγεννιάτικες γιορτές τους και μας θύμισαν όμορφες παιδικές αναμνήσεις, χρώματα και 
ήχους της παιδικής μας ηλικίας. Τότε που ήμασταν παιδιά, τότε που όλα ήταν ονειρικά!

Περήφανοι και συγκινημένοι γονείς, συγγενείς, φίλοι και εκπαιδευτικοί στην κατάμεστη αίθουσα του θεάτρου μας τους 
απολαύσαμε και τους καταχειροκροτήσαμε. Θερμά συγχαρητήρια  σε όλους!

«Το παιδί και το Όνειρο» - Προνήπια

Ευχαριστούμε θερμά τους γονείς των παιδιών για τη συνεργασία τους, τις συναδέλφους νηπιαγωγούς, καθώς και όλο 
το προσωπικό του σχολείου, εκπαιδευτικό και βοηθητικό, που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της χριστου-
γεννιάτικης γιορτής. Πάνω από όλους όμως συγχαίρουμε και ευχαριστούμε για την υπομονή και τη συνεργασία τους 
μικρούς μας μαθητές. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2161&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2165&cid=37
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Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Σχολείου μας στη χριστουγεννιάτικη γιορτή τους παρουσίασαν μια διασκευή του βιβλίου 
της Μαρίας Παπαγιάννη με τίτλο «Εκείνα τα Χριστούγεννα ήρθαν τα πάνω κάτω».

«Εκείνα τα Χριστούγεννα ήρθαν τα πάνω κάτω» - Β΄ τάξη 

Ένα ταξίδι στον κόσμο μέσα από παραδόσεις, ήθη και έθιμα, που κατάφεραν  να μείνουν μέχρι τις μέρες μας ζωντανά, 
μας χάρισαν οι μαθητές των Νηπίων μας στις χριστουγεννιάτικες γιορτές τους.

«Όλη η γη μια γιορτή» – Νήπια

Από τη γειτονική Ιταλία σε ολόκληρη την Ελλάδα και μέχρι τη μακρινή Αυστραλία συναντάμε έθιμα πολλά, αστεία, 
μαγικά και όλα τόσο διαφορετικά!

Στην αίθουσα του θεάτρου μας, τη γεμάτη από γονείς, παππού-
δες, γιαγιάδες και άλλους συγγενείς, χαρήκαμε το αποτέλεσμα της 
υπομονής, της προσπάθειας και της συνεργασίας των μικρών μας 
μαθητών με τις εκπαιδευτικούς, με τις δασκάλες ρυθμικής και μου-
σικής και των γονιών μας. Τέσσερις παραστάσεις, τέσσερις υπέροχες 
γιορτές. Τη Δευτέρα 17-12 τα Νήπια 1 και 2, σε δυο παραστάσεις, 
και την Τρίτη 18-12 τα τμήματα Νήπια 3 και 4 μας έφεραν αρώματα, 
μουσικές και ήχους από χώρες μακρινές και διαφορετικούς πολιτι-
σμούς!

Μια ιστορία με πρωταγωνιστή ένα αλλιώτικο καλικαντζαράκι που με τη δύναμη της θέλησής του και λίγη τύχη κατα-
φέρνει όλα όσα τόσα χρόνια οι άλλοι με οδηγό το μίσος και την προσκόλληση σε λάθη του παρελθόντος δεν κατάφεραν.

Το διαφορετικό αυτό καλικαντζαράκι μάς στέλνει ένα μήνυμα αγάπης και συμφιλίωσης όλων των λαών, μεταφέροντάς 
μας σε έναν κόσμο πολύ βαθιά κάτω από τη γη, εκεί που η φαντασία συναντά την καθημερινότητα αυτών των περίεργων 
πλασμάτων.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2162&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2164&cid=37
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Κάλαντα... χαμόγελο ελπίδας (Ε΄1)
Λίγες στιγμές χαράς προσέφεραν στους ασθενείς του Κέντρου Αποκα-

τάστασης και Αποθεραπείας «Αρωγή Euromedica Θεσσαλονίκης» οι μα-
θητές του Ε΄1 των Εκπαιδευτηρίων μας που επισκέφθηκαν το κέντρο για 
να ψάλουν τα κάλαντα και να προσφέρουν ευχετήριες χριστουγεννιάτικες 
κάρτες που έφτιαξαν οι ίδιοι.

Ευχές και κάλαντα στον Δήμαρχο 
Πυλαίας – Χορτιάτη (Ε΄1)

Επίσκεψη για ευχές στο γραφείο του Δημάρχου Πυλαίας - Χορτιάτη πραγ-
ματοποίησαν οι μαθητές μας του Ε΄1 την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου, ημέρα 
της ονομαστικής εορτής του Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος  Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και το επιτελείο των συνεργατών του  
μας καλωσόρισαν  στην είσοδο του Δημαρχείου  κάτω από το χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο του  Μεγάρου.

Τα παιδιά μας  μέσα σε κλίμα χαράς και ζεστασιάς έψαλαν τα κάλαντα και 
αντάλλαξαν ευχές για Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά.

Το σπουδαιότερο μάθημα... Χριστούγεννα σημαίνει αγαπώ, 
προσφέρω, συμμετέχω, μοιράζομαι (Νηπιαγωγείο)

Οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου μας με τη βοήθεια των εκπαι-
δευτικών τους συσκεύασαν τα πράγματα που είχαν συγκεντρωθεί για 
τα «Πακέτα Αγάπης» στο Νηπιαγωγείο και έβαλαν σε κάθε πακέτο 
μια όμορφη καρτούλα φτιαγμένη από τους ίδιους. Στη συνέχεια με 
πολύ μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια τα  παρέδωσαν στον ιερέα και 
στις κυρίες του Φιλόπτωχου ταμείου του Ιερού Ναού των Αγίων Νι-
κολάου και Δημητρίου (περιοχή Χαριλάου). 

Μέσα στο κλίμα των ημερών, στο κλίμα της προσφοράς και της αγά-
πης,  οι μαθητές του ΣΤ΄2 του Σχολείου μας φορτωμένοι με τα μουσικά 
τους όργανα, μια συλλογή από κάλαντα από όλη την Ελλάδα, δωράκια 
για τα παιδιά, το χαμόγελό τους αλλά κυρίως τη διάθεσή τους να μοι-
ραστούν το «πνεύμα» και το νόημα των Χριστουγέννων με συνομηλί-
κους τους, που αυτή την εποχή αντιμετωπίζουν μικρότερα ή μεγαλύ-
τερα προβλήματα υγείας, ξεκίνησαν ένα μουσικό ταξίδι αγάπης στην 
παιδιατρική κλινική και στο  παιδοογκολογικό τμήμα της κλινικής 
του Νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης.

Επίσκεψη αγάπης-Μάθημα ζωής ΣΤ΄2

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2160&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2173&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2154&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2176&cid=37
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Χριστουγεννιάτικες κάρτες… στον υπολογιστή
Με αφορμή την 23η Φιλανθρωπική Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά μας διοργανώθηκε, στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Πληροφορικής και των Πολυμέσων, διαγωνισμός ζωγραφικής στο πρόγραμμα Paint των Windows.

«Τα χαμένα χρώματα του ουράνιου τόξου»
Feel Christmas - Think Kids - Love Books (Γ΄2)

Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γ΄2 
παρουσίασαν μαζί με τη συγγραφέα Δελίνα Βασιλειάδη στη χρι-
στουγεννιάτικη εκδήλωση του Βιβλιοπωλείου Κωνσταντινίδη -Feel 
Christmas- Think Kids- Love Books το βιβλίο «Τα χαμένα χρώματα 
του ουράνιου τόξου». Ένα βιβλίο για τη συνεργασία, τη φιλία, την αγά-
πη, την καλοσύνη που δίνουν υπέροχα χρώματα στη ζωή μας. 

«Η μέρα που τα παιδιά έσωσαν τα Χριστούγεννα» 
1ο Παραμυθοφεστιβάλ (Γ΄4)

Με ιδιαίτερη λαχτάρα και χαρά οι μαθητές του Γ΄4 παρουσίασαν σή-
μερα στο βιβλιοπωλείο Μαλλιάρης στη Δημητρίου Γούναρη το παρα-
μύθι τους με τίτλο: «Η μέρα που τα παιδιά έσωσαν τα Χριστούγεννα».

Το παραμύθι που γράφτηκε από τα ίδια τα παιδιά και επιλέχθηκε ανά-
μεσα σε πολλά άλλα συμπεριελήφθηκε στην έκδοση του Ανθολογίου 
Παραμυθιών των εκδόσεων Frog.

Μαθητές και μαθήτριες από όλες τις τάξεις των Εκπαιδευτηρίων μας συμμετείχαν στον διαγωνισμό από όπου προέ-
κυψαν οι 23 καλύτερες χριστουγεννιάτικες κάρτες. Τα παιδιά μας δοκίμασαν τα πινέλα, τη γόμα, τον αερογράφο, τον 
κουβά χρώματος, τη γραμμή και τα έτοιμα σχήματα. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2159&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2151&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2140&cid=37
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«Θεσσαλονίκη: Μεταμορφώσεις μιας 
πόλης» (ΣΤ΄ τάξη)

Την Τρίτη 4/12/18 οι μαθητές όλων των τμημάτων της  ΣΤ’ τάξης  
επισκέφθηκαν  το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, στο πλαίσιο του μα-
θήματος της ιστορίας, και συμμετείχαν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και 
ενθουσιασμό  στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Θεσσαλονίκη: Μεταμορ-
φώσεις μιας πόλης».

Eco School και 4 εποχές (Α΄ τάξη)
Στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης «Οι 4 εποχές», την Πέμπτη 

6/12/2018 οι μαθητές των τμημάτων Α΄3 και Α΄4 και την Παρασκευή 
7/12 οι μαθητές των τμημάτων Α΄1 και Α΄2 επισκέφθηκαν το Eco School 
«Μπλε Μέλισσα», Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) 
στην Περαία, και συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια με θέμα τις 4 
εποχές. Μέσα από μια γιγαντοκατασκευή προσομοίωσης της κίνησης της 
γης,  τα παιδιά κατανόησαν την ισημερία και την αλλαγή των τεσσάρων 
εποχών.

Δημιουργική απασχόληση
Πρόγραμμα 1Oμηνης και 
11μηνης φοίτησης

Όπως κάθε χρόνο έτσι και στις φετινές χριστουγεννιάτικες διακοπές 
οι μαθητές του Παιδικού Σταθμού, του Νηπιαγωγείου και του Δημο-
τικού Σχολείου της 10μηνης και 11μηνης φοίτησης απασχολήθηκαν 
δημιουργικά στον φιλόξενο, οικείο και ασφαλή χώρο του Σχολείου μας 
από τις εκπαιδευτικούς μας, μαζί με τους φίλους και συμμαθητές τους. 

Καλωσορίζουμε τον Δεκέμβρη, τον μήνα των Χριστουγέννων 
με παραμύθια, τραγούδια και 
μοσχομυριστά χριστόψωμα

Μια έκπληξη επιφύλαξαν πρωί πρωί τα παιδιά της Γ΄ τάξης στους μι-
κρούς μαθητές του Παιδικού Σταθμού μας «Πρότυπα 2-4». Με αγιο-
βασιλιάτικους σκούφους και ποδιές μαγειρικής τους επισκεφθήκαμε 
και κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στη σάλα τους, στήσαμε 
εργαστήρι ζαχαροπλαστικής, ζυμώσαμε παραδοσιακά «χριστόψωμα», 
τα ψήσαμε στον φούρνο και όλο το σχολείο μοσχομύρισε... Χριστού-
γεννα! για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2139&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2170&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2172&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2175&cid=37
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Ενημερωτικές συναντήσεις – Επίδοση Βαθμολογίας
Πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες ενημερωτικές συναντήσεις Α΄ τριμήνου εκπαι-

δευτικών - γονέων: 
Τη Δευτέρα 03/12/2018 της  Α΄ και Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 
Την Τετάρτη 05/12/18  της Γ΄ και  Δ΄ τάξης  και η επίδοση βαθμολογίας Α΄ τριμήνου
Τη Δευτέρα 10/12/2018 της  Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης  και η επίδοση βαθμολογίας Α΄ τριμήνου 

Την Πέμπτη 13/12/18 λίγο πριν τις γιορτές, οι μαθητές όλων των τάξε-
ων του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού μας παρακολούθησαν με ιδιαίτε-
ρη ευλάβεια τη θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία, στην 
Πυλαία και όσοι επιθυμούσαν-σε συνεννόηση με τους γονείς-μετείχαν στη 
Θεία Κοινωνία.

Χριστουγεννιάτικος εκκλησιασμός

«Η Mary Poppins επιστρέφει»
Την Παρασκευή 21/12, τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν τις χριστου-

γεννιάτικες διακοπές, οι μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού μας 
Σχολείου απόλαυσαν την προβολή της ταινίας «Η Mary Poppins επι-
στρέφει» στον κινηματογράφο ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Στη νέα Mary Poppins της Disney, η Emily Blunt (The Girl on the Train, 
Into the Woods) είναι η τέλεια νταντά με τις μοναδικές μαγικές ικανότη-
τες, η οποία μπορεί να μεταμορφώσει μια βαρετή δουλειά σε μια αξέχα-
στη, φανταστική περιπέτεια. 

«Ο Δικαιωματούλης και το μαγικό
φίλτρο της αγάπης» (Γ΄ τάξη)

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δι-
καιώματα του Παιδιού συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 
Ωδείου Βορείου Ελλάδος που βασίζεται στο βιβλίο της Στέλλας Μαβί-
δου και της Μαρίας Θεοχάρη «Ο Δικαιωματούλης και το μαγικό φίλ-
τρο της αγάπης». 
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