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

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό  Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό  Δ ε λτ ί ο   
Τα  σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ α  Ν έ α  |  Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 9

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

Θερμές ευχές από όλους μας γι’ αυτές τις γιορτές
Ευχόμαστε ολόψυχα το 2020 να είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία, δημιουργία και ομόνοια, με πολλές στιγμές ευτυχίας και 

χαράς, μια χρονιά που θα πραγματοποιήσει τις καλύτερες ευχές όλων μας!

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://www.youtube.com/watch?v=zaDQe7h1QsE&t=
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2433&cid=37
https://www.youtube.com/watch?v=zaDQe7h1QsE&t=
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Με αγάπη, δημιουργικότητα, χαμόγελα και κέφι πλημμύρισε το Σχο-
λείο μας την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου! Με σύμμαχο τον καλό καιρό και 
οδηγό τη θετική ενέργεια των συμμετεχόντων και των επισκεπτών μας, 
υποδεχτήκαμε την πιο λαμπερή γιορτή του χρόνου με το 24ο Χριστου-
γεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar μας!

Υποδεχτήκαμε τα Χριστούγεννα με την 24η Εορταγορά μας 

Οι από καρδιάς ευχαριστίες μας 

Αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας ήταν το 24ο Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar του Σχολείου μας.
Ένα μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας ανήκει στους γονείς, που μέσα από τις εθελοντικές προσφορές τους συνέβαλαν τα 

μέγιστα στη διοργάνωση. Γι’ αυτό αισθανόμαστε την ηθική υποχρέωση να ευχαριστήσουμε όλους όσοι βοήθησαν 
με την αμέριστη συμπαράστασή τους. Στάθηκαν πολύτιμοι αρωγοί στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε την Ελληνική 
Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων ΕΛ.Ε.Π.Α.Π., το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου, 
το ΚΕ.ΠΕ.Π. «Άγιος Δημήτριος» και τα κοινωνικά παντοπωλεία και συσσίτια των Ιερών Ναών Αγίας Μαρίνας στην 
Άνω Τούμπα, Αγίου Νικολάου και Δημητρίου στη Χαριλάου, Προφήτη Ηλία στην Πυλαία και της οργάνωσης «Άρτος 
και Δράση».

Ένα μεγάλο μπράβο όμως οφείλουμε και στα παιδιά μας για την ενεργό συμμετοχή τους στην εκδήλωση, αφού οι 
πρωτότυπες και εμπνευσμένες δημιουργίες τους διατέθηκαν προς πώληση. 

Τέλος, συμβολή στην επιτυχία του Bazaar μας είχαν φορείς της πόλης μας που πραγματοποίησαν εργαστήρια ή παρα-
χώρησαν τα έσοδα των πωλήσεών τους και πρόσφεραν στον φιλανθρωπικό μας σκοπό. Θερμές ευχαριστίες στα: Μου-
σείο Μακεδονικού Αγώνα, Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας 
– Θράκης, Φιλαρμονική Πανοράματος και στις παρακάτω εταιρίες:

Εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας με πρωτότυπα εργαστήρια, ψυχαγωγηθήκαμε με γιορτινές μελωδίες, χορούς 
και θέατρο, παίξαμε στο λούνα παρκ, γευτήκαμε πεντανόστιμες γλυκές και αλμυρές λιχουδιές μα πάνω από όλα 
μοιραστήκαμε όμορφες ζεστές στιγμές. Μέσα στη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, που ανάβλυζε σε κάθε γωνιά του 
Σχολείου, όλοι ενώσαμε τις δυνάμεις μας για έναν κοινό σκοπό, να προσφέρουμε αγάπη και βοήθεια σε όσους 
τους είναι πολύτιμες. Και του χρόνου!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2431&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2403&cid=37
https://www.youtube.com/watch?v=faqOrEUw3Po
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Οι λιλιπούτειοι μαθητές όλων των τμημάτων του Παιδικού μας Σταθμού ανέβασαν επί σκηνής το χριστουγεννιάτικο 
παραμύθι που έγραψε ο Μάνος Κοντολέων «Νεράιδα πάνω στο έλατο» κι εντυπωσίασαν τους γονείς και τις δασκάλες 
τους με τα πρώτα τους θεατρικά βήματα στις τρεις χριστουγεννιάτικες γιορτές που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 2, 
την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου. Οι μικροί… ηθοποιοί, γεμάτοι ενθουσιασμό, μεταμορφώθηκαν σε νεράιδες, 
έλατα, αστέρια και ξωτικά δημιουργώντας την πιο όμορφη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα! Τα παιδιά μας διασκέδασαν 
πολύ κι οι γονείς τα καμάρωσαν με υπερηφάνεια!

Οι χριστουγεννιάτικες γιορτές μας 
Και επί σκηνής... παραμύθι! - Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Ποιο είναι άραγε το καλύτερο χριστουγεννιάτικο γλυκό, ο Φον Κουραμπιές ή ο Κόμης Μελομακαρόνης; Τα Προνήπιά 
μας έδωσαν την απάντησή τους την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στις δύο χριστουγεννιάτικες γιορτές 
τους, στις οποίες παρουσίασαν τη θεατρική παράσταση «Φον Κουραμπιές εναντίον Κόμη Μελομακαρόνη», που ήταν 
βασισμένη στο αλληγορικό χριστουγεννιάτικο παραμύθι του Κυριάκου Χαρίτου. 

Μια υπέροχη «αναμέτρηση» - Προνήπια 

Οι μικροί μας μαθητές μεταμορφώθηκαν σε χριστουγεννιάτικα γλυκά, αστέρια, δέντρα και σκιουράκια και προσπάθη-
σαν να φέρουν την ειρήνη στον… αιώνιο πόλεμο που υπάρχει μεταξύ του Φον Κουραμπιέ και του Κόμη Μελομακαρόνη! 
Μια χιονοθύελλα όμως έφερε την ανατροπή! Οι δύο «αντίπαλοι» χάθηκαν εξαιτίας της κι έζησαν μαζί πολλές περιπέτειες 
που τους άλλαξαν εσωτερικά. Όταν πια κατάφεραν να επιστρέψουν στο ζαχαροπλαστείο, κατάλαβαν ότι έχουν περισ-
σότερες ομοιότητες παρά διαφορές και ότι όλα αυτά που τους χώριζαν είναι τελείως ασήμαντα. Έτσι αποφάσισαν να 
περάσουν τα Χριστούγεννα ενωμένοι κι αγαπημένοι! Τα Προνήπιά μας κατάφεραν να γίνουν ένα με τον ρόλο τους, να 
μας διασκεδάσουν, να μας συγκινήσουν και να μας μεταφέρουν το πιο όμορφο μήνυμα αγάπης!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2417&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2432&cid=37
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Τα φετινά Χριστούγεννα τα Νήπιά μας «ταξίδεψαν» στον Βόρειο Πόλο με 
το Πολικό Εξπρές για να γνωρίσουν από κοντά την πραγματική μαγεία των 
Χριστουγέννων. Τη Δευτέρα 16 και την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου οι μαθητές 
μας παρουσίασαν επί σκηνής την ιστορία «Το πολικό εξπρές» του Κρις 
Βαν Όλσμπεργκ και μας συνεπήραν στο περιπετειώδες ταξίδι τους στη 
χώρα του Αϊ-Βασίλη. Εκεί γνωρίσαμε εκπληκτικούς σερβιτόρους, ζαβολιά-
ρικα ξωτικά και ζωηρούς ταράνδους που εργάζονταν σκληρά για να έχουν 
όλα τα παιδιά τα δώρα τους την Πρωτοχρονιά! Οι μικροί μας μαθητές μας 
μάγεψαν με τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, τις εκπληκτικές χορογρα-
φίες, τα παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και μας ενθουσίασαν με το 
κέφι και τις θεατρικές του ικανότητες!

Ταξιδεύοντας με «Το πολικό εξπρές» - Νήπια

Τις χριστουγεννιάτικες περιπέτειες ενός ζαβολιάρικου καλικάντζαρου 
μας παρουσίασαν οι μαθητές μας της Β΄ Δημοτικού την Τετάρτη 18 Δε-
κεμβρίου στη γιορτή τους με τίτλο «Τρακατρούκας, ο καλικάντζαρος». 
Με παιχνιδιάρικη διάθεση και εντυπωσιακά κοστούμια, τα μικρά «καλικα-
ντζαράκια» μάς συνεπήραν στο μεγάλο ταξίδι που ξεκίνησαν στη γη ενό-
ψει των Χριστουγέννων, περνώντας τα δικά τους μηνύματα για την αξία 
της φιλίας και της συμφιλίωσης. Οι μικροί μαθητές έκαναν περήφανους 
τους γονείς και τις δασκάλες τους με τις θεατρικές τους ερμηνείες!

Οι περιπέτειες ενός καλικάντζαρου
Β΄ Δημοτικού

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2440&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2448&cid=37
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Κάλαντα και τραγούδια γάμου ήχησαν στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη 
κατά την επίσκεψη των μαθητών της Χορωδίας μας την Παρασκευή 20 Δεκεμ-
βρίου! Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, επεφύλασσε 
θερμή υποδοχή στους ταλαντούχους χορωδούς μας, οι οποίοι του ευχήθηκαν 
για την ονομαστική του εορτή και τον ενθουσίασαν με την επιλογή τους να τρα-
γουδήσουν τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες σε ρυθμούς ραπ μουσικής. 

Είπαμε τα κάλαντα Στον δήμαρχο Πυλαίας και στη 
Euromedica Αρωγή

Κάλαντα και θερμές χριστουγεννιάτικες ευχές ήχησαν παντού στο Σχολείο 
μας την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου! Οι μαθητές της Ε΄ τάξης του Δημοτικού 
μας επισκέφτηκαν το Νηπιαγωγείο και τον Παιδικό Σταθμό μας και τραγούδη-
σαν τα κάλαντα παρέα με τους μικρούς συμμαθητές τους. Τα παιδιά του Παιδι-
κού Σταθμού τραγούδησαν με τη συνοδεία των αγαπημένων τους παιδαγωγών. 
Και του χρόνου!

Οι μεγάλοι στους… μικρούς! - Ε΄ τάξη

Η Ε΄ τάξη προσέφερε χαμόγελο και αγάπη στους μικρούς και μεγάλους φί-
λους και «γείτονες» μας της ΕΛΕΠΑΠ την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου. Χρι-
στουγεννιάτικες μελωδίες αντήχησαν και η ατμόσφαιρα πλημμύρισε με χαρά 
και φως όσο οι μαθητές μας τραγουδούσαν τα κάλαντα. Τα παιδιά της ΕΛΕ-
ΠΑΠ προσέφεραν μία όμορφη χριστουγεννιάτικη κάρτα φτιαγμένη με πολλή 
αγάπη για τους μαθητές μας.

Στην ΕΛΕΠΑΠ με αγάπη - Ε΄ τάξη

Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν… στο Radio North 98.0 τη Δευτέρα 23 Δε-
κεμβρίου οι μαθήτριες του Νηπιαγωγείου μας! Τα κορίτσια μας φιλοξενήθη-
καν στην εκπομπή «Βεράντα Αριστοτέλους» με οικοδεσπότες τον Βαγγέλη 
Στολάκη και την Ειρήνη Γκέλη, είπαν τα κάλαντα των Χριστουγέννων και ζέ-
σταναν τις καρδιές των ακροατών με τις γλυκές παιδικές φωνούλες τους.

Στο Radio North 98.O - Νήπια

Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε η Χορωδία του Σχολείου μας στη διάρκεια 
της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσα-
λονίκης για τον στολισμό του δέντρου το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου. Τα παιδιά 
μας, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση «Η Μακεδονία από τον 7ο αι. π.Χ. ως 
την ύστερη αρχαιότητα», παρουσίασαν υπό τη διεύθυνση της δασκάλας τους 
τα παραδοσιακά κάλαντα αλλά και μία δικής τους έμπνευσης εναλλακτική και 
ευρηματική εκδοχή του πατροπαράδοτου αυτού τρόπου έκφρασης.

H Χορωδία μας στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2451&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2446&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2445&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2447&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2434&cid=37
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Σε χριστουγεννιάτικο κλίμα και με χαρούμενη διάθεση πραγματοποι-
ήθηκε από την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου έως και τη Δευτέρα 30 Δε-
κεμβρίου η δημιουργική απασχόληση για τους μαθητές της 10μηνης και 
της 11μηνης φοίτησης. Λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, τα παιδιά μας έγιναν 
μία παρέα, χρησιμοποίησαν τη φαντασία τους και με την καθοδήγηση των 
παιδαγωγών τους κατασκεύασαν πανέμορφες χειροτεχνίες με χριστουγεν-
νιάτικα δεντράκια, χιονάνθρωπους κι ελαφάκια.

Απασχολούμαστε δημιουργικά και 
στις γιορτές 

Η πιο λαμπερή γιορτή του χρόνου όπως την είδαν με τα δικά τους μάτια τα παιδιά μας! Με αφορμή την 24η Φιλαν-
θρωπική Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά μας, διοργανώθηκε, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής και 
Πολυμέσων, διαγωνισμός ζωγραφικής στο πρόγραμμα Paint των Windows. Σ’ αυτόν συμμετείχαν μαθητές και μαθή-
τριες από όλες τις τάξεις των Εκπαιδευτηρίων μας, οι οποίοι δοκίμασαν τα πινέλα, τη γόμα, τον αερογράφο, τον κουβά 
χρώματος, τη γραμμή και τα έτοιμα σχήματα. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν, να μάθουν έξυπνες τεχνι-
κές και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους ζωγραφίζοντας. Οι 25 καλύτερες ευχετήριες κάρτες τυπώθηκαν και 
πουλήθηκαν στο Βazaar μας. Νικήτρια κάρτα με τις περισσότερες πωλήσεις ήταν αυτή του τμήματος ΣΤ΄1.

Φιλοτεχνήσαμε κάρτες στο μάθημα Πληροφορικής 
και Πολυμέσων  

Οι μικροί μαθητές επισκέφτηκαν στις 19 Δεκεμβρίου το «ταχυδρο-
μείο» του Παιδικού μας Σταθμού για να στείλουν γράμμα στον Άγιο Βα-
σίλη! Στη συνέχεια περίμεναν με λαχτάρα τα δώρα τους!

Γράμματα στον Άι Βασίλη!
Από το ταχυδρομείο μας
Παιδικός Σταθμός – «Πρότυπα 2-4» 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2454&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2456&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2439&cid=37
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Με κινηματογράφο έκλεισε η τελευταία μέρα πριν τις διακοπές των Χρι-
στουγέννων για τους μαθητές του Δημοτικού μας! Οι πιο μικροί μαθητές 
μας, της Α’, Β’ και Γ΄ τάξης, παρακολούθησαν τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρί-
ου την κινηματογραφική ταινία «Γέτι, ο Χιονάνθρωπος των Ιμαλαΐων». 
Ο ήρωας της ταινίας ταξίδεψε τα παιδιά μας σε μια επική περιπέτεια από 
τους δρόμους της Σαγκάης μέχρι τις χιονισμένες κορυφές των Ιμαλαΐων. 
Οι... μεγάλοι μας μαθητές, της Δ’, Ε’ και Στ’ τάξης, παρακολούθησαν την 
κινηματογραφική ταινία «Χωρίς οικογένεια», μια συγκινητική και πάνω 
απ’ όλα αισιόδοξη ιστορία ενηλικίωσης για μικρούς και μεγάλους, βασι-
σμένη στο κλασικό αριστούργημα του Έκτορα Μαλό.

Σινεμά πριν τις διακοπές - Δημοτικό

Οι μαθητές της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου άφησαν για λίγο τα ποδο-
σφαιρικά γήπεδα κι έζησαν μία διαφορετική εμπειρία την Παρασκευή 
20 Δεκεμβρίου ενόψει των Χριστουγέννων στο Adventure Paintball. 
Τα παιδιά μας συμμετείχαν σε έναν πρωτότυπο αγώνα paintball, γυ-
μνάστηκαν, διασκέδασαν και ξετρελάθηκαν με τον εξοπλισμό που είναι 
ειδικά σχεδιασμένος για παιδιά.

Πρωτότυπη περιπέτεια - Ακαδημία Ποδοσφαίρου

It’s the most wonderful time of the year! Στο μάθημα των Αγγλικών της 
Δ΄ τάξης oι μαθητές μας αξιοποίησαν τις γνώσεις τους κι έγραψαν την 
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου γράμμα στον Santa Claus, σχεδίασαν κάρτες 
με ευχές ενώ τα ωραιότερα και πιο γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια 
ήταν το αντικείμενο της ομαδικής τους δραστηριότητας.

Και στα αγγλικά! - Δ΄ τάξη

Λίγο πριν το τέλος της φετινής χρονιάς οι μαθητές της Γ΄ τάξης έστει-
λαν την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου το γράμμα τους στον Αϊ-Βασίλη. Ένας μι-
κρός απολογισμός, το δώρο της προτίμησής τους για φέτος και φυσικά 
ευχές για υγεία και ευτυχία στην οικογένεια και στον κόσμο εμπεριέχο-
νταν στις επιστολές των παιδιών. Τα 103 γράμματά τους ταξίδεψαν με 
προορισμό τη μαγική χώρα του Αϊ-Βασίλη. Ευχαριστούμε τα Ελληνικά 
Ταχυδρομεία που ανέλαβαν την αποστολή, στο πλαίσιο της δράσης τους 
«Γράψε ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη».

1O3 επιστολές ταξίδεψαν με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία - Γ΄ τάξη
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Μια μεγάλη έκπληξη περίμενε την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου τους 
μαθητές της Ακαδημίας Τένις και του Multi Junior Sports! Ο Αϊ-Βασίλης 
παρέα με τον φίλο του τον Λάκη τον Μπαλάκη και τη μεγάλη του ρακέτα 
έπαιξε μαζί με τα παιδιά και τους μοίρασε δώρα για τη νέα χρονιά!

Ο Λάκης ο Μπαλάκης παρέα 
με τον Αϊ-Βασίλη 
Ακαδημία Τένις

Η ατμόσφαιρα στο Νηπιαγωγείο μας ήταν άκρως εορταστική, καθώς 
οι γιορτές πλησίαζαν! Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου χορέψαμε σε χριστου-
γεννιάτικους ρυθμούς, προσπαθήσαμε να σπάσουμε πινιάτες για να δού-
με τι κρύβουν και κατασκευάσαμε χριστουγεννιάτικες κάρτες και στολί-
δια από πηλό για το δέντρο μας!

Οι μαθητές του Παιδικού μας Σταθμού έγιναν δημιουργικοί ενόψει των 
Χριστουγέννων και την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου ετοίμασαν χριστουγεν-
νιάτικες κατασκευές για να κοσμήσουν τα σπίτια τους! Με την καθο-
δήγηση των νηπιαγωγών τους, χρησιμοποίησαν πρωτότυπες τεχνικές 
και ποικίλα υλικά και φιλοτέχνησαν χιονισμένα τοπία, χαρούμενους 
χιονάνθρωπους, χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο, κάρτες με χιονάν-
θρωπους, πολύχρωμες μπάλες, χριστουγεννιάτικα δεντράκια, πρω-
τότυπο Άγιο Βασίλη και τους νάνους των Χριστουγέννων με το αποτύ-
πωμα της παλάμης τους.

Μια άκρως εορταστική ατμόσφαιρα 
Νηπιαγωγείο

Κατασκευάσαμε και διακοσμήσαμε
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Οι μαθητές μας της Στ ‘ τάξης επισκέφτηκαν την Πέμπτη 18 Δεκεμ-
βρίου τον πολυχώρο «Μικροί Ήρωες» όπου παρακολούθησαν το εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα «Μεσογειακή διατροφή-είμαστε ό,τι τρώμε». Με 
βιωματικό τρόπο τα παιδιά μας διαπίστωσαν ότι για να είναι υγιής ένας 
οργανισμός είναι απαραίτητος ο συνδυασμός ισορροπημένης διατροφής 
και συστηματικής άσκησης. Ενημερώθηκαν για την αξία των τροφών, έμα-
θαν να αποφεύγουν τις κακές διατροφικές συνήθειες και συνειδητοποίη-
σαν πως αυτός ο ευλογημένος τόπος που ζούμε, η Ελλάδα μας, μπορεί να 
παράγει όλα όσα χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός.

Γίναμε «Μικροί Ήρωες» - Στ΄ τάξη
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Στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης με τίτλο «Ασφαλώς κυκλοφορώ-
Ασφαλώς ποδηλατώ», οι μαθητές μας της Δ΄ τάξης εμπνεύστηκαν τη 
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου από το εορταστικό κλίμα των ημερών και δη-
μιούργησαν πρωτότυπα σήματα κυκλοφορίας με θέμα τα Χριστούγεννα!

«Ασφαλώς κυκλοφορώ – 
Ασφαλώς ποδηλατώ»
Δ΄ τάξη

Στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης «Ο συναισθηματικός κόσμος μας», 
οι μαθητές μας του Α΄ 2 μελέτησαν την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου το 
βιβλίο «Η παλέτα των συναισθημάτων» και συνέδεσαν το κάθε συναί-
σθημα με μία απόχρωση της παλέτας. Έπειτα δημιούργησαν τις δικές 
τους ζωγραφιές δίνοντας μορφή στα συναισθήματα και τις σκέψεις τους 
σε σχέση με την πλοκή του βιβλίου και τους ήρωες. Μέσα από τη δρα-
στηριότητα οι μαθητές κατανοούν βαθύτερα τα συναισθήματά τους και 
μαθαίνουν πώς να τα διαχειρίζονται.

Ο συναισθηματικός μας κόσμος
Α΄2 

Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τις γιορτές, οι μαθητές όλων 
των τάξεων του Δημοτικού μας παρακολούθησαν με ιδιαίτερη ευλάβεια 
τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στην Πυλαία και 
όσοι επιθυμούσαν, σε συνεννόηση με τους γονείς, μετείχαν στη Θεία 
Κοινωνία.

Τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους άφησαν ελεύθερες τα παιδιά 
μας του Παιδικού Σταθμού την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου κατά την επίσκε-
ψή τους στο καλλιτεχνικό εργαστήρι Ηehe art, όπου είχαν την ευκαιρία 
να συμμετέχουν σε ένα διαδραστικό πολυαισθητηριακό πρόγραμμα. Οι 
μικροί μας… καλλιτέχνες δε σταμάτησαν στιγμή να δημιουργούν! Γεμά-
τοι ενθουσιασμό πειραματίστηκαν με ποικίλα υλικά, όπως αφρό, πηλό, 
δακτυλομπογιές, πλαστελίνες, ζελέ, γιαούρτι, σαπουνόφουσκες, ζυμάρι, 
άμμο, κραγιόνια και υφάσματα. Η εμπειρία ήταν τόσο πλούσια και δια-
σκεδαστική που ανυπομονούν να την επαναλάβουν στο άμεσο μέλλον!

Χριστουγεννιάτικος Εκκλησιασμός

Πολυαισθητηριακό πρόγραμμα
Παιδικός Σταθμός – «Πρότυπα 2-4»
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Στην τάξη προετοιμαστήκαμε για να παρουσιάσουμε μαζί με τη Χρυ-
σάνθη Πρωτοψάλτου το βιβλίο της «Ο Μάγος του 13». Τα παιδιά συμ-
μετείχαν με τον δικό τους - πάντα υπέροχο - τρόπο σχηματίζοντας τον 
«κύκλο της καλοσύνης» με ένα μικρό δρώμενο, όπου κάθε πρόβλημα 
βρίσκει τη λύση του με τη μαγική φράση «Εγώ νοιάζομαι και σκέφτομαι 
τι μπορώ να κάνω εγώ γι’ αυτό!». Ένωσαν τα χέρια τους, τραγούδησαν 
κι έπειτα μοίρασαν στους θεατές καρδιές με μηνύματα για να μεγαλώσει 
ο κύκλος της καλοσύνης. Με πολύ κέφι και χαρά οι μαθητές μας συμμετεί-
χαν ενεργά και στις παρουσιάσεις της Εύας Ιεροπούλου και του Βαγγέλη 
Ηλιόπουλου. Ήταν ένα πρωινό γεμάτο μαγικά χαμόγελα!

Παρουσιάσαμε το βιβλίο της Χρυσάνθης Πρωτοψάλτου Γ΄3

Μέσα από τις δημιουργίες τους πέρασαν τα δικά τους οικολογικά μη-
νύματα και έδωσαν ζωή στη φράση του Πάολο Κοέλιο: «Ο κόσμος δεν 
αλλάζει από τις θεωρίες αλλά από τη μίμηση της σωστής συμπερι-
φοράς». Στόχος των δραστηριοτήτων είναι να μάθουν τα παιδιά πως όλα 
ξεκινούν από τη φύση και ξαναγυρίζουν σ’ αυτήν και πως ο άνθρωπος 
οφείλει να είναι κρίκος αυτού του κύκλου κι όχι να τον διασπά. Η Γη μας 
βρήκε τους καλύτερους υποστηρικτές στα πρόσωπα των μαθητών μας 
που μόλις ξεκίνησαν το έργο τους!

Ζωγραφίζουμε τις δικές μας εικόνες για τον πλανήτη μας
Γ΄ τάξη

Οι μαθητές μας της Α΄ τάξης παρακολουθήσαν την Πέμπτη 5 Δεκεμ-
βρίου τη φαντασμαγορική θεατρική παράσταση «Μαδαγασκάρη» στο 
θέατρο «Αριστοτέλειον». Το μιούζικαλ της Dreamworks, που βασίζεται 
στην ομότιτλη ταινία, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η παρέα 
της Μαδαγασκάρης μύησε τα παιδιά μας στη μαγεία της ζούγκλας με 
πολλή μουσική, χορό και τραγούδι και τα ενθουσίασε με τα εντυπωσια-
κά σκηνικά και κοστούμια. Η παράσταση εκθείαζε την αληθινή φιλία, τη 
δύναμη της ομαδικότητας, την ελευθερία, το θάρρος, τα όνειρα και την 
αξία της αγάπης που ομορφαίνει τη ζωή και την ψυχή μας. Στο τέλος της 
παράστασης οι ηθοποιοί και τα παιδιά έγιναν ένα και χόρευαν όλοι μαζί!

Θεατρικό ταξίδι στη... Μαδαγασκάρη! - Α΄ τάξη

Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γ΄3 ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του «Βιβλιοπω-
λείου Κωνσταντινίδης» για την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή του «Feel Christmas», όπου τρεις συγγραφείς 
παρουσίασαν τα βιβλία τους. 

Με αφορμή το μάθημα των Θρησκευτικών, στο οποίο μελετήθηκε «Το τραγούδι της Ανακύκλωσης» και «Η αλφαβήτα 
της Αγάπης» και στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης για το περιβάλλον, οι μαθητές της Γ΄ Δημοτικού παρακολούθησαν την 
Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου βίντεο της Greenpeace και ζωγράφισαν τις δικές τους εικόνες για τον πλανήτη μας, όπως θα 
ήθελαν ιδανικά να είναι. 
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Μέσα από το παράδειγμα της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων 
στο Τόκιο, τα παιδιά αντιλήφθηκαν ότι είναι εφικτό να συμβαδίζει η ανά-
πτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος, όταν βασική αρχή που δεν 
παραβιάζεται ποτέ είναι ο σεβασμός στην αειφορία. Επίσης, μέσω παιχνι-
διού έμαθαν τρόπους για να μειώνουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα με 
απλές, καθημερινές κινήσεις. Η εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποιή-
θηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Μελέτης του Περιβάλλοντος και 
της ενότητας της Ανακύκλωσης και Επαναχρησιμοποίησης της Ευέλικτης 
Ζώνης με τίτλο «Κύκλοι Ζωής». Ευχαριστούμε το Ολυμπιακό Μουσείο 
για την επιμορφωτική και ευχάριστη εμπειρία! 

«Κύκλοι Ζωής» με «Ενεργειακό αποτύπωμα» - Γ΄ τάξη

Πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες ενημερωτικές συναντήσεις Α΄ τριμήνου εκ-
παιδευτικών - γονέων: 

Τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου της Α΄ και Β΄ τάξης 
Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου της Γ΄ και Δ΄ τάξης και η επίδοση βαθμολογίας Α΄ τριμήνου 
Τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης και η επίδοση βαθμολογίας Α΄ τριμήνου

Ενημερωτικές συναντήσεις – Επίδοση βαθμολογίας 

Οι μαθητές μας της Ε΄ τάξης, συνεχίζοντας μια σειρά δράσεων στο πλαί-
σιο της Ευέλικτης Ζώνης με θέμα τον Εθελοντισμό, επισκέφθηκαν τη Δευ-
τέρα 2 και την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου το Ινστιτούτο Ψηφιακής Μάθησης 
«ΝΟΥΣ» και παρακολούθησαν το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευ-
σης «Νοιάζομαι». Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της κοι-
νωνικής συνείδησης των μαθητών έχοντας ως κεντρικούς άξονες την επι-
κοινωνία, την ευγένεια και τον σεβασμό προς την κοινωνία, το περιβάλλον 
και τις ανθρώπινες αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν 
σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας. Μάλιστα μέσω ειδικού λογι-
σμικού εντόπισαν τα προβλήματα μιας πόλης που «Δε νοιάζεται», βρήκαν 
λύσεις και την μετέτρεψαν σε μια πόλη που «Νοιάζεται».

Ταξίδια του «ΝΟΥ» - Ε΄ τάξη

Οι μαθητές μας της Γ΄ τάξης επισκέφτηκαν το Ολυμπιακό Μουσείο τη Δευτέρα 2 και την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 
όπου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό εργαστήριο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Ενεργειακό αποτύπωμα». 
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