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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

Μικροί και μεγάλοι με πολύ χορό και κέφι διασκέδασαν την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου στην αίθουσα Grand Ballroom 
του Συνεδριακού Κέντρου Polis, στον καθιερωμένο αποκριάτικο χορό του Νηπιαγωγείου μας και του Παιδικού μας 
Σταθμού.

Ο γνωστός μάγος Manolo μας διασκέδασε με παντομίμα, με ταχυδακτυλουργικά και ζογκλερικά κόλπα και μας μετέ-
φερε σ’ έναν μαγικό κόσμο όπου... τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται!

Αποκριάτικο ξεφάντωμα για μικρούς μασκαράδες!!!
Αποκριάτικος χορός Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου

Απόκριες 2O18

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=1949&cid=37
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Με τον αποκριάτικο χορό των μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης 
συνεχίστηκε… ο χορός των μασκέ πάρτι των Εκπαιδευτηρίων μας!

Μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν με την καρδιά τους στην αίθουσα 
Grand Ballroom του Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης Polis 
τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018. Μαζί μας είχαμε την ομάδα λα 
λα Land, η οποία παρουσίασε ένα πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα 
που είχε τίτλο «Οι Ήρωες είμαστε… Εμείς!». 

Οι ήρωες της Αποκριάς... είμαστε εμείς!!!

Όταν μιλάνε οι εικόνες... τα λόγια είναι περιττά!! Αποκριάτικος χορός των μαθητών της Δ’, Ε’ και ΣΤ΄ τάξης του Σχολείου 
μας, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου στο Polis.

Αποκριάτικος χορός των μαθητών της Δ΄, Ε΄ 
και ΣΤ΄ τάξης

Πιστοί στις παραδόσεις μας... τσικνίσαμε!!!
Πιστοί στην παράδοση, την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, γιορτάσαμε 

όλοι μαζί, Παιδικός Σταθμός και Νηπιαγωγείο, τα πατροπαράδο-
τα ήθη και έθιμα της Τσικνοπέμπτης στις κεντρικές εγκαταστάσεις 
του Σχολείου μας, στη σάλα του Νηπιαγωγείου. 

Ψήσαμε στον κήπο μας μπριζολάκια και μπιφτεκάκια στα κάρ-
βουνα και «πλέξαμε» το γαϊτανάκι με αποκριάτικους και παραδοσι-
ακούς ρυθμούς, χορέψαμε, γελάσαμε, τραγουδήσαμε! Η μυρωδιά 
των ψητών έφτασε μέχρι και το δημοτικό... γι’ αυτό  και εμείς κάναμε 
έκπληξη στους μεγάλους μας φίλους, τους μαθητές του δημοτικού. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1956&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1958&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1950&cid=37
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Η καθιερωμένη τριήμερη εκδρομή των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης 
των Προτύπων στην Αθήνα μόλις ξεκίνησε! Με οδηγούς το κέφι, 
τη χαρά και τη λαχτάρα για περιπέτεια η κάθοδός μας προμηνύε-
ται αξέχαστη.

Πρώτη μας στάση το Αττικό Πάρκο. Εκεί που τα χρώματα κε-
λαηδάνε στον αέρα, εκεί που οι ήχοι φτερουγίζουν στην καρδιά 
σου. Πλάσματα εξαίσια, όμορφα, περήφανα, αινιγματικά, τα δελ-
φίνια χορεύουν μπροστά σου και καθώς σκύβεις μέσα στα μάτια 
τους, βυθίζεσαι στο μεγαλείο της Φύσης! 

Σήμερα στο Σχολείο μας, τηρώντας τις παραδόσεις, γιορτάσαμε 
τα «Κούλουμα» και αποχαιρετήσαμε το καρναβάλι.

Από νωρίς στις τάξεις μας συζητήσαμε για τη νηστεία της Σαρα-
κοστής, τα νηστίσιμα φαγητά που επιλέγουμε να τρώμε καθώς 
και για το παραδοσιακό τραπέζι της Καθαρής Δευτέρας. Φτιάξα-
με τους δικούς μας χαρταετούς με πολύ πολύ χρώμα και ακόμα 
περισσότερη φαντασία, την κυρα-Σαρακοστή, για να μετράμε τις 
μέρες ως το Πάσχα, και φορέσαμε τις μάσκες μας.

Αφού υποδεχθήκαμε και τους μικρούς μας συμμαθητές του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» που ανέβηκαν στο 
ΜΕΓΑΛ…ΟΟΟ σχολείο, φάγαμε όλοι μαζί στη σάλα του Νηπιαγωγείου τα σαρακοστιανά μας, τα παραδοσιακά νηστίσι-
μα φαγητά, χορέψαμε με το γαϊτανάκι, τραγουδήσαμε και μετά πετάξαμε τον μεγάλο χαρταετό στην αυλή! 

Η κάθοδος της «έκτης»
Ξεκινήσαμε - 1η ημέρα

Δεύτερη μέρα της τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην 
Αθήνα και μαθητές της ΣΤ΄, συνοδοί, εκπαιδευτικοί και γονείς αρ-
χίσαμε από νωρίς. Γύρος στα αξιοθέατα του ιστορικού κέντρου 
και θαυμάζουμε από κοντά το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού. 
Βαδίζουμε σε αρχαία μονοπάτια στην Ακρόπολη και ολόκληρη η 
αρχαία πόλη ανασαίνει κάτω απ’ τα πόδια μας. Ήρωες και σπουδαί-
οι μεγάλοι Έλληνες μας αφουγκράζονται κάτω από το βάθος των 
δρόμων που όποιον και αν πάρεις, θα τους συναντήσεις. 

Αμόλα καλούμπαααααααα στα Κούλουμα!!!

2η μέρα της τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Αθήνα

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1959&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1951&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1952&cid=37
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Τρίτη και τελευταία μέρα της εκπαιδευτικής εκδρομής της ΣΤ΄ 
τάξης μας στην Αθήνα. Ένας ανοιξιάτικος ήλιος μας γνέφει και τον 
ακολουθούμε. 

Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων κι εμείς στα έδρανα των 
βουλευτών σοβαροί ακούμε την ξεναγό να μας δείχνει, να μας εξη-
γεί, να μας ιστορεί για το οικοδόμημα της δημοκρατίας και τους 
θεσμούς της. 

Στη Βουλή και στους τσολιάδες - 3η ημέρα

Συνέχεια με την έκθεση του Van Gogh στο Μέγαρο Μουσικής. 
Άφωνοι μπροστά στο πάντρεμα τεχνολογίας και τέχνης!! Δεν ξέ-
ρεις τι να πρωτοθαυμάσεις. Χρώματα, ποίηση και μουσική σμίγουν 
το όνειρο με το πραγματικό, ο λόγος γίνεται χρώματα, ήχοι ξυ-
πνούν το όραμα που ξεχύνεται από την ψυχή για να πάρει μορφή, 
ουσία και διαστάσεις. 

Πήραμε βραβείο και πάμε στον μεγάλο τελικό του FLL
Με το Βραβείο καλύτερης παρουσίασης (Best Project 

Presentation) και την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό έκλεισε η 
δεύτερη μέρα του Διαγωνισμού Ρομποτικής FLL για την ομάδα 
«Probot 7» των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης!

Στις 11:50 το πρωί της Κυριακής ξεκίνησε ο τελευταίος δοκιμα-
στικός γύρος του Robot Game και στις 13:15 ολοκληρώθηκε όλο 
το διαγωνιστικό μέρος για τα παιδιά της ομάδας μας.

Και μέσα από τον χρωστήρα του Van Gogh και τις  Θερμοπύλες...
το ταξίδι τέλεψε!!!

Όλο το άγχος και η κούραση ξεχάστηκαν τη στιγμή που ακού-
στηκε το όνομα της ομάδας μας στους 23 που προκρίθηκαν για 
τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε 66 συνολικά ομάδες που πήραν 
μέρος.

Η τελική βαθμολογία πρόεκυψε από τις επιμέρους βαθμολογί-
ες στον μηχανικό σχεδιασμό του Robot, στον προγραμματισμό 
του, στην έρευνα και την καινοτόμο λύση, στην έμπνευση, την 
ομαδικότητα και τον Αξιοπρεπή Επαγγελματισμό που χαρακτή-
ριζαν την ομάδα μας. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1953&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1954&cid=37
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου ο κ. 
Αθανάσιος Κανάκης, ψυχολόγος της Ελληνικής Αστυνομίας, αντα-
ποκρινόμενος στην πρόσκλησή μας, επισκέφθηκε το σχολείο μας 
την Τετάρτη 28-2-2018, για να παρουσιάσει στους μαθητές της Ε΄ 
τάξης το θέμα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο». 

Η ομιλία περιελάμβανε οπτικοακουστικό υλικό με συγκεκριμέ-
να παραδείγματα παιδιών που εξαπατήθηκαν όταν συνομίλησαν 
μέσω διαδικτύου με δήθεν συνομήλικούς τους. 

Με μια χιονογιορτή που έγινε στα 3-5 Πηγάδια του Βερμίου την 
Κυριακή 25-2-18 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της Ακαδημίας 
σκι των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων. Οι μικροί σκιέρ φέτος είχαν 
την ευκαιρία να μυηθούν στα μυστικά του χιονοδρομικού αθλή-
ματος σε τρεις διαφορετικές  πίστες, στα 3-5 Πηγάδια, στο Σέλι και 
στο Ελατοχώρι.

Το πυκνό χιόνι που έπεφτε την Κυριακή 25/2 ασταμάτητα  στις 
πίστες του Βερμίου έδωσε την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους 
να απολαύουν την ομορφιά του χιονισμένου βουνού και να περά-
σουν μια όμορφη ημέρα με πολύ παιχνίδι, διασκέδαση και κέφι. 

Μια Χιονογιορτή στη λήξη της ακαδημίας σκι 

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν, το Σάββατο 24 Φεβρουαρί-
ου 2018, οι εξετάσεις προόδου στο Πρότυπο Ωδείο μας. Ο διευ-
θυντής και οι καθηγητές του ωδείου έμειναν ιδιαιτέρως ικανοποι-
ημένοι  από το υψηλό επίπεδο των μαθητών και την πολύ καλή 
προετοιμασία που είχαν κάνει για τις εξετάσεις. Αξίζει ένα πολύ 
μεγάλο μπράβο τόσο στα παιδιά όσο και στους δασκάλους τους.

Εξετάσεις προόδου του 
Πρότυπου Ωδείου

Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου
«Δημιούργησε, επικοινώνησε και μοιράσου με σεβασμό. Ένα καλύτερο 
διαδίκτυο ξεκινά από εσένα»

Στο αγωνιστικό κομμάτι οι μικροί αθλητές μας έδειξαν τις ικανότητές τους με τα πέδιλα του σκι και καταχειροκροτήθη-
καν από τους γονείς και τους εκπαιδευτές τους. Ιδιαίτερα εντυπωσίασαν με τις επιδόσεις τους οι αρχάριοι, αν και μπήκαν 
για πρώτη φορά σε χάραξη πίστας. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1977&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1980&cid=37
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Οι μαθητές της Ακαδημίας Τένις του σχολείου μας έχουν την ευκαιρία 
να συμμετέχουν σε μία προπόνηση-παιχνίδι κάθε Σάββατο στις εγκατα-
στάσεις του Salonika tennis club στη Δροσιά της Θέρμης. Το πρόγραμ-
μα αυτό γίνεται με πρωτοβουλία της διεύθυνσης του σχολείου μας και της 
υπεύθυνης της Ακαδημίας Τένις, κ. Καραγιάννη Όλγα. Παιχνίδι, ανταγωνι-
σμός, συναγωνισμός, φιλίες σε ένα αθλητικό καταπράσινο περιβάλλον.

Ακαδημία Τένις

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι προαγωγικές εξετάσεις ζω-
νών (κουπ) του τμήματος TAE-KWON-DO, το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 
2018.

Στο γυμναστήριο των Εκπαιδευτηρίων μας οι αθλητές και αθλήτριες 
τόσο από το Νηπιαγωγείο όσο και από το Δημοτικό έδειξαν το υψηλό επί-
πεδο στο οποίο βρίσκονται. Το πρόγραμμα των εξετάσεων περιελάμβανε 
στο θεωρητικό κομμάτι ερωταπαντήσεις σχετικά με το άθλημα και στο 
τεχνικό κομμάτι τεχνικές ποδιών, τεχνικές χεριών, poomse, θραύση ξύλων 
και ασκήσεις με αντίπαλο (Hanbon Kyorugi).

Προαγωγικές εξετάσεις ζωνών TAE-KWON-DO

Το σκακιστικό τμήμα των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης 
σε συνεργασία με την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης – 
Χαλκιδικής διοργάνωσε την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου ατομικούς αγώνες 
σκάκι για μαθητές και μαθήτριες Προνηπίων και Νηπίων.

Σκοπός του πρωταθλήματος ήταν  η εξοικείωση των μαθητών και των 
μαθητριών με τους κανόνες του σκακιού και με τη χρήση του χρονόμε-
τρου, ώστε να προετοιμαστούν  για τη συμμετοχή τους στους Σχολικούς 
αγώνες που διοργανώνει η Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. τον Μάρτιο.

Ατομικό Πρωτάθλημα Σκάκι για μαθητές 
και μαθήτριες Προνηπίων και Νηπίων

Στο πλαίσιο της ενασχόλησης του Προ-παιδικού τμήματος με τη θεμα-
τική ενότητα «Σε θάλασσα, στεριά ταξιδεύω με χαρά», υλοποιήθηκαν οι 
παρακάτω δραστηριότητες:

«Το σχολικό... ξύπνησε»
Στο πίσω μέρος της αυλής τα σχολικά λεωφορεία «κοιμούνται». Κάποια 

στιγμή ένα από αυτά «ξύπνησε» και τα παιδιά θέλησαν να δουν με ποιον 
τρόπο πήρε μπρος. Έτσι, αποφάσισαν να καλέσουν τον οδηγό μαζί με το 
λεωφορείο στον προαύλιο χώρο του Παιδικού Σταθμού. 

«Σε θάλασσα, στεριά ταξιδεύω με χαρά»
Προ-παιδικό τμήμα

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Την Πέμπτη 8-2-2018 οι μαθητές της Α’ τάξης επισκέφτηκαν το 
Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και παρα-
κολούθησαν το πρόγραμμα «Άλεθε μύλε μ’ άλεθε», με θέμα την 
ελληνική λαογραφία.

Οι μαθητές ξεναγήθηκαν από τον μουσειοπαιδαγωγό στον χώρο 
του Μουσείου, ο οποίος στη συνέχεια τους παρουσίασε  με δια-
δραστικό τρόπο τη μόνιμη έκθεση της Υδροκίνησης, για να γνω-
ρίσουν  το ταξίδι του σπόρου από το χωράφι μέχρι να γίνει αλεύρι. 

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα επισκέφθηκαν οι μαθητές των Προνηπί-
ων μας. Aρχικά τα παιδιά ξεναγήθηκαν στην έκθεση: «Πάρις Πρέ-
κας και Μερόπη Πρέκα: Δύο δημιουργοί - Δύο κόσμοι» και ανα-
κάλυψαν την ομορφιά των έργων ζωγραφικής, γλυπτών και βιτρό 
των δυο καλλιτεχνών.

Στον εκθεσιακό χώρο του ισογείου, ξεναγήθηκαν στα πάνω από 
εκατό έργα του Πάρι Πρέκα (ζωγραφικά, γλυπτά, κοσμήματα, έπι-
πλα), εμπνευσμένα από την ελληνική αρχαιότητα, τη λογοτεχνία 
(Σεφέρης), πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. 

Τα Προνήπια στους δυο κόσμους, στο Τελλόγλειο

«Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα,
στο τέλος θα δεις να σου απομένουν 
μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι! 
Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις!»
Οδυσσέας Ελύτης
Με την ολοκλήρωση της ενότητας για την ελιά και το αμπέλι και 

την επεξεργασία του ποιήματος του μεγάλου ποιητή, οι μαθητές 
της Γ΄ τάξης στόλισαν την τάξη τους με τις τρισδιάστατες κατα-
σκευές τους. Μάθαμε λοιπόν πως η Ελλάδα ξεκινάει από την ευ-
λογημένη της γη, απλώνεται στην απέραντη θάλασσα και ριζώνει 
στην καρδιά...

«Άλεθε μύλε μ’ άλεθε»
Α΄ τάξη στο Λαογραφικό Μουσείο

Με μια ελιά και ένα αμπέλι - Γ΄ τάξη

για περισσότερα…
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Οι μαθητές της Γ΄ τάξης κάλεσαν την Παρασκευή 23-2-18 τη 
γοργόνα στο σχολείο μας. Κι αυτή, παίρνοντας μαζί της τη συγγρα-
φέα –σχολική Σύμβουλο Ελισάβετ Τάρη που της άλλαξε την ουρά 
με πόδια και την εικονογράφο Δέσποινα Περηφανοπούλου που 
την έντυσε με πλούσια χρώματα, ταξίδεψε μαζί τους  στην Αλεξάν-
δρεια και στην όαση της Σίβας. Αναζήτησαν όλοι μαζί τον αδελφό 
της, τον Μεγαλέξανδρο. Ζωγράφισαν εικόνες του όμορφου ταξι-
διού. Έβαλαν τη φαντασία τους να ψάξει τον μεγάλο στρατηλάτη. 
Ρώτησαν τη συγγραφέα και την εικονογράφο για την έμπνευσή 
τους και στο τέλος απάντησαν στο ερώτημα της γοργόνας: «Ναι, 
ζει ο Μεγαλέξανδρος! Ζει και βασιλεύει στις καρδιές όλων των αν-
θρώπων». 

Αφού γνωρίστηκαν με τους υπεύθυνους παιδαγωγούς του Ω2, τα 
παιδιά έφτιαξαν μια μαγική πόρτα με μαξιλάρια που έμοιαζαν με 
γιγάντιες πέτρες... Μέσα από αυτήν περνούσαν και γνώριζαν κάθε 
φορά και μία νέα χώρα καθώς και τη μουσική αυτής.  Με την κίνηση 
και τη δραματοποίηση έγιναν ταυρομάχοι στην Ισπανία, βρέθηκαν 
σε μια κινέζικη γιορτή, χόρεψαν αργεντίνικο ταγκό, στην Αμερική 
χόρεψαν τον χορό της βροχής και με ένα ξέφρενο συρτάκι επέστρε-
ψαν και πάλι στην Ελλάδα!  Μέσα από αυτό το πρόγραμμα τα μικρά 
μας πειραματίστηκαν με την κίνηση και τη μουσική. 

Όταν η γοργόνα συνάντησε τον Αλέξανδρο

«Τα χαμένα χρώματα του ουράνιου τόξου» - Νηπιαγωγείο

«Μουσικές του Κόσμου» - Προ-παιδικό τμήμα
«Μουσικές του Κόσμου» γνώρισαν οι μικροί μας μαθητές του Προ-παιδικού τμήματος στο Πρότυπο Μουσικό Ερ-

γαστήρι Ω2, με αφορμή τη θεματική ενότητα «Μουσικές διαδρομές».

«Τα χαμένα χρώματα του ουράνιου τόξου» έψαξαν μαζί με τη 
συγγραφέα Δελίνα Βασιλειάδη οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας 
την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου.

Στο πλαίσιο της προσέγγισης του θέματος της φιλαναγνωσίας, εί-
χαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τη συγγραφέα του παιδικού αυτού 
βιβλίου η οποία μας αφηγήθηκε την ιστορία, συζήτησε με τα παιδιά  
και απάντησε σε ερωτήσεις τους  για το επάγγελμα του συγγραφέα. 
Μετά  παίξαμε την ιστορία στο κουκλοθέατρο και τα παιδιά της χά-
ρισαν τα δώρα που της είχαν ετοιμάσει στην τάξη: ένα στέμμα για 
δημιουργικές ιδέες, το βιβλίο εικονογραφημένο από τα ίδια και μια 
αφίσα.

για περισσότερα…
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Την όπερα «Ο Μαγικός Αυλός» μεταμορφωμένη από την Κάρ-
μεν Ρουγκέρη και τους συνεργάτες της  σε ένα μουσικό παραμύθι 
πλημμυρισμένο από τις υπέροχες μελωδίες του μοναδικού συν-
θέτη Wolfgang Amadeus Mozart είχαν την ευκαιρία να απολαύ-
σουν οι μαθητές των Νηπίων και των Προνηπίων μας, στο Μέ-
γαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Η παράσταση με διαλεχτούς ηθοποιούς-τραγουδιστές, με πα-
ραμυθένια σκηνικά και κοστούμια, χορογραφημένη στη λεπτο-
μέρεια, γεμάτη χρώματα και φως με μια συναρπαστική πλοκή, 
κέρδισε το ενδιαφέρον των μαθητών μας. 

«Νίκολα Τέσλα – Ο άνθρωπος που εφηύρε το μέλλον» 
Ε΄ τάξη 

Ρομπέν των δασών, η αληθινή ιστορία - Νήπια

Υπό την καθοδήγηση ειδικευμένων ξεναγών είχαν τη δυνατό-
τητα να παρακολουθήσουν και να πειραματιστούν διαδραστικά  
στην έκθεση του «εφευρέτη του 20ου αιώνα» που μεταξύ των άλ-
λων περιλαμβάνει, συνδυασμό εκθεμάτων: μοντέλα σε κλίμακα, 
όπως το εργαστήριο του στο Colorado Springs, το υδροηλεκτρικό 
εργοστάσιο στους καταρράκτες του Νιαγάρα, το αεροπλάνο κά-
θετης απογείωσης, καθώς και λειτουργικά μοντέλα των εφευρέ-
σεων του, όπως ο επαγωγικός κινητήρας και το ύψους 2 μέτρων 
πηνίο Τέσλα, μέχρι οπτικά και ηχητικά στοιχεία σε πληροφοριακά 
πάνελ και σε video room. 

«Ο Μαγικός Αυλός» στο Μέγαρο Μουσικής 
Νήπια, Προνήπια

Μία διαφορετική εκδοχή του γνωστού ήρωα  παρακολούθησαν 
οι μαθητές των Νηπίων μας από τον κουκλοθίασο REDICOLO, 
στο Θέατρο Σοφούλη, την Τετάρτη 28-2-18. Μια ιστορία με 
ήρωα έναν φαντασμένο Ρομπέν των Δασών που νομίζει ότι μπορεί 
να σώσει όλο τον κόσμο μόνος του και που μέσα από τα παθήματά 
του διασκεδάζει και αφυπνίζει.

Μία παράσταση για τη συλλογικότητα και το ομαδικό πνεύμα, 
με ζωντανή μουσική, έξυπνο χιούμορ, συναρπαστική δράση και 
μία απρόσμενη ανατροπή όπου τα παιδιά καλούνται να δώσουν 
τη λύση! 

Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου οι μαθητές της Ε΄ τάξης (Ε2, Ε3) επισκέφτηκαν στο ΝΟΗΣΙΣ την περιοδική έκθεση: 
«Νίκολα Τέσλα – Ο άνθρωπος που εφηύρε το μέλλον».
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Τα παιδιά όλων των τμημάτων των Προ-προνηπίων παρακο-
λούθησαν τη μουσικοθεατρική παράσταση «Η παπλωματού», 
εμπνευσμένη από το πολυβραβευμένο παραμύθι των Τζ. Μπαρ-
μπώ και Γκ. Μάρκερ, τη Δευτέρα 26-2-18 στο θέατρο «Αριστοτέ-
λειον».

Οι ηθοποιοί μέσα από τον χορό και το τραγούδι αφηγήθηκαν 
την όμορφη ιστορία ενός γενναιόδωρου κοριτσιού, το οποίο με 
τα μαγικά του δάχτυλα έφτιαχνε τα πιο όμορφα παπλώματα του 
κόσμου και τα χάριζε στους φτωχούς…

«Ζήω- Ζω– Ζώο»

«Αισώπου Κόμικς 2»

Στην έναρξη του προγράμματος και στο θεωρητικό πλαίσιο 
πραγματοποίησαν μια διαθεματική προσέγγιση του μύθου «Ο 
λαγός και η χελώνα» μέσω της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της 
Ιστορίας αλλά και της Μελέτης περιβάλλοντος. Ξαφνικά ο μύθος 
πήρε μια διαφορετική διάσταση στα μάτια τους, γιατί τους δίδα-
ξε να είναι εργατικοί και να μην επαναπαύονται και παράλληλα 
έλυσαν προβλήματα μαθηματικών και ανακάλυψαν ιστορικά 
στοιχεία για τον Αίσωπο και τη δημοκρατία. Ολοκληρώνοντας, 
«έτρεξαν» τον χάρτη της Ελλάδος ακολουθώντας τον λαγό και τη 
χελώνα στο φιλικό τους ταξίδι.

«Η παπλωματού» - Προ-προνήπια

Σε μια ζεστή αγκαλιά μεταμορφώθηκε το Θέατρο Σοφούλη τη 
Δευτέρα 26-2-2018 για να συναντηθούν οι μαθητές της Γ’ τάξης 
με τους συντελεστές της παράστασης «Αισώπου Κόμικς 2», τη 
θεατρική ομάδα «Μικρός Βορράς». Σημείο συνάντησης οι διδα-
κτικοί μύθοι του Αισώπου, οι οποίοι ζωντάνεψαν στα μάτια των 
μαθητών καθώς κι εκείνοι είχαν το δικό τους μέρος στην παρουσί-
αση. Τράγοι, λύκοι και μια έξυπνη αλεπού μας ταξίδεψαν στη μα-
γική χώρα των ζώων με «ζωντανά» σκηνικά που άλλαζαν μπροστά 
στα μάτια μας μορφές. Στο κλείσιμο της παράστασης οι μαθητές 
πήραν τη θέση των ηθοποιών και έγραψαν το τέλος της ιστορίας 
με τον δικό τους τρόπο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος της ευέλικτης ζώνης, οι μαθητές της Γ΄ τάξης για τη σχολική χρονιά 2017-18, σύμφωνα 
με τις προτιμήσεις τους, αποφάσισαν να ασχοληθούν με τον κόσμο των ζώων προσεγγίζοντας το θέμα ποικιλοτρόπως. 
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Την Τετάρτη 7-2-2018, οι μαθητές της Β΄ τάξης παρακολούθησαν τη 
θεατρική παράσταση «Το τραγούδι της γης», στο Ολυμπιακό Μουσείο. 
Μια παράσταση που συνδυάζοντας αρμονικά τη θεατρική τέχνη με τα 
σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (projecting-animation) προσπαθεί να ευαι-
σθητοποιήσει τα παιδιά και να αφυπνίσει την οικολογική τους συνείδηση 
με βιωματικό τρόπο. Τα βοηθάει να καταλάβουν ότι κάθε τους δράση έχει 
άμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον και τα εμπνέει ώστε να γίνουν υπεύθυ-
να και συνειδητά άτομα στη διαχείριση των φυσικών πόρων. 

«Το τραγούδι της γης» - Β΄ τάξη

Ο 13ος Κύκλος των απογευματινών αυτών συναντήσεων που  πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα ή Τετάρτη από τις 
21 Φεβρουαρίου έως και τις 9 Μαΐου 2018, από τις 18:30 έως τις 20:30 στους χώρους των Εκπαιδευτηρίων μας, ξεκί-
νησε με δυο πολύ ενδιαφέροντα θέματα:
•	 Αφήνοντας	ανοιχτά		τα	μονοπάτια	της	επιτυχίας	των	παιδιών	μας
Πώς η ψυχική ανθεκτικότητα θα αποτελέσει ένα διαρκές δώρο στα παιδιά μας, με εισηγήτρια τη Λάμπα Πόπη, 

MSc Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία, Σχολική Σύμβουλο Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης
Η αντιμετώπιση «άβολων» ή «δυσμενών» καταστάσεων αλλά ακόμη και η αποτυχία αποτελούν μέρος της φυσικής 

εξέλιξης όλων των ανθρώπων. Η υπερπροστασία μαζί με τον φόβο της αποτυχίας υπονομεύουν την ανεξαρτησία και 
την αυτονομία των παιδιών μας. Γιατί είναι σημαντικό να αφήνουμε ανοιχτά τα μονοπάτια της επιτυχίας των παιδιών μας; 
Ποια είναι η ανάγκη των παιδιών να δοκιμάζουν καινούρια πράγματα, για να εξερευνήσουν τα όριά τους;
•	 Γονείς	και	παιδιά	σε	on	line	σύνδεση,	με	εισηγητή	τον	Αθανάσιο	Κανάκη,	Ψυχολόγο	της		ΕΛ.ΑΣ
Τεχνολογία στα παιδιά: Προνόμιο ή Δικαίωμα σε κάθε ηλικία; Επιτρέπω στο παιδί μου χρήση της τεχνολογίας πίσω 

από κλειστή πόρτα; Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για την ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πότε αυτά 
αποτελούν εμπόδιο στην κοινωνικοποίηση του παιδιού; Πώς μπορώ να καταλάβω ότι το παιδί μου είναι εθισμένο στην 
τεχνολογία; Είναι αργά να βάλω όρια στο παιδί μου ως προς τη χρήση της; Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς το διαδίκτυο;

«Υπάρχει μία μυστική σύνδεση ανάμεσα στον Άνθρωπο, τη Φύση και την Αγάπη! Πότισε με Αγάπη τις σκέψεις, τα 
λόγια και τις πράξεις σου και θα δεις τον κόσμο γύρω σου να ομορφαίνει!»

«Μεγαλώνοντας μαζί με τα παιδιά μας» - 13η χρονιά

Ενημερωτικές 
συναντήσεις 
γονέων και 
κηδεμόνων

Πραγματοποιήθηκαν οι ενημερωτικές συναντήσεις Β΄ τριμήνου των γονέων και κηδε-
μόνων του Νηπιαγωγείου με θέμα: «Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό», με 
ομιλητές τη διευθύντρια του Νηπιαγωγείου Στέλλα Λύκου, τον διευθυντή του Δημοτικού  Νι-
κόλαο Πανουριά, την ψυχολόγο των Εκπαιδευτηρίων μας Πόπη Λάμπα καθώς και της δασκά-
λας της Α΄ τάξης Ναυσικά Παιζάνη.

Επίσης την Τετάρτη 28/2 πραγματοποιήθηκε και  η ενημερωτική συνάντηση γονέων και 
κηδεμόνων των μαθητών  της Α΄ και Β΄ τάξης με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων καθώς 
και των άλλων ειδικοτήτων.

για περισσότερα…
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Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης βρίσκονται πάντα και με κάθε δυνατό 
τρόπο κοντά στην οικογένεια και στα παιδιά. Μέσα στο πλαίσιο της διαρκούς συνερ-
γασίας σχολείου - οικογένειας, διοργανώνουμε για δέκατη τρίτη συνεχή χρονιά τις 
«Απογευματινές συναντήσεις γονέων για τις ανάγκες και τους προβληματισμούς 
της σύγχρονης οικογένειας» με θέμα:  «Μεγαλώνοντας μαζί με τα παιδιά μας»
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