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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

Πιστοί στην παράδοση, Τσικνίσαμε!!! 
Την Πέμπτη 28/2/19, Τσικνοπέμπτη, εμείς οι μαθητές του Νηπιαγω-

γείου, αφού φτιάξαμε αποκριάτικα καπέλα, τα φορέσαμε, συζητήσαμε 
με τις νηπιαγωγούς μας για τα έθιμα και τις παραδόσεις της ημέρας και 
καλέσαμε τους φίλους και συμμαθητές μας του Παιδικού Σταθμού μας 
που δέχτηκαν την πρόσκληση με πολύ μεγάλη χαρά να γιορτάσουμε 
όλοι μαζί την Τσικνοπέμπτη στο ΜΕΓΑΑΑ…ΛΟ σχολείο. Έτσι, λοιπόν, 
φόρεσαν και αυτοί τα καπέλα τους και ήρθαν! Μεγάλοι και μικροί μα-
σκαράδες, μια μεγάλη και χαρούμενη παρέα, «τσικνίσαμε» και απολαύ-
σαμε νοστιμιές που ψήνονταν στην αυλή του Σχολείου σύμφωνα με το 
έθιμο της ημέρας, διασκεδάσαμε με αποκριάτικους ρυθμούς και χορέ-
ψαμε γύρω από το πολύχρωμο γαϊτανάκι που στήθηκε γι’ αυτόν τον 
σκοπό στη σάλα του νηπιαγωγείου μας!

Μας αρέσουν οι παραδόσεις, ειδικά όταν έχουν τόοοοσες νοστιμιές και τόοοοοσο χορό!

«Γιορτάζοντας την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 
2O19 στο Μάθημα Πληροφορικής»

Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης τίμησαν την Τρίτη 5/02 
ως την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2019. Η Ημέρα Ασφαλούς Δι-
αδικτύου διοργανώνεται τη δεύτερη μέρα της δεύτερης εβδομάδας 
του δεύτερου μήνα κάθε χρόνο από το δίκτυο Insafe/INHOPE με την 
υποστήριξη της Κομισιόν, με σκοπό να προωθήσει την ασφαλή και θε-
τική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, ιδιαίτερα ανάμεσα σε παιδιά και 
νέους ανθρώπους. Γιορτάζοντας τη θετική δύναμη του διαδικτύου, το 
θέμα της φετινής Ημέρας «Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο» εν-
θαρρύνει όλους να συμμετάσχουν στο παγκόσμιο κίνημα, να αξιοποιή-
σουν στο έπακρο τις δυνατότητες του διαδικτύου, να έρθουν πιο κοντά.

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι μαθητές του σκακιστικού τμήματος 
των Εκπαιδευτηρίων μας στο 18ο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης και μάλιστα αποσπάσαμε δύο δεύτερες 
και μια 3η θέση! 

Από τους 23 μικρούς σκακιστές που πήραν μέρος οι 20 προκρίθηκαν 
και θα αγωνιστούν στο  Διανομαρχιακό  Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα 
Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα η Ν. Α. (Α’ τάξη) και η Μ. Χ. (Γ’ 
τάξη) κατέκτησαν τη 2η θέση στα κορίτσια και η Μ. Π. (Ε’ τάξη) κέρδισε 
την 3η θέση επίσης στα κορίτσια.

Μεγάλη επιτυχία των μαθητών μας στο 18ο Ατομικό 
Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 
οι εξετάσεις έγχρωμων ζωνών (ΚΟΥΠ) του τμήματος  TAE KWON DO των 
Εκπαιδευτηρίων μας παρουσία του εξεταστή, δασκάλου tae kwon do  κ. 
Κωνσταντίνου Ντίντη.

Ιδιαίτερη μνεία και συγχαρητήρια αξίζουν σε τρεις μαθητές μας, ένα 
κορίτσι και δυο αγόρια, που κατέκτησαν τη μαύρη ζώνη του TAE KWON 
DO από την KYKKIWON, την Παγκόσμια Ομοσπονδία TAE KWON DO. 

Εξετάσεις έγχρωμων ζωνών Tae kwon do 
Τρεις μαύρες ζώνες!

Η… κάθοδος των Εκταίων - 1η ημέρα

Κατακλυσμούς ποτέ δε λογαριάσαμε, μπήκαμε μες στα όλα και περάσαμε... Έτσι κάπως κίνησε η φετινή κάθοδος των 
Εκταίων των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης στην Αθήνα. Με σύμμαχο τη θετική μας ενέργεια και μια όμορφη 
διάθεση, αντιμετωπίζοντας τον θυμωμένο καιρό, φτάσαμε στο Αττικό Πάρκο. Χίλια πρόσωπα με χίλια χρώματα και χίλια 
μάτια σχημάτιζαν μια θεσπέσια μελωδία γιομάτη με πλάσματα εξωτικά που μας περίμεναν να θαυμάσουμε από κοντά 
την πνοή του Θεού που κρύβεται στις αγνές ψυχές τους. Η συνέχεια μας βρίσκει στο πολυτελέστατο DIVANI CARAVEL κι 
η αθηναϊκή νύχτα που μας γνέφει, φαντάζει εκπληκτική!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Τίποτε δε συγκρίνεται με την εμπειρία του επισκέπτη που τριγυρνά 
τ’ αρχαία μονοπάτια της Αθήνας. Η δεύτερη μέρα μας βρίσκει απ’ το 
πρωί να γλιστράμε στον χρόνο στους ίδιους δρόμους, στις ίδιες γει-
τονιές που περπάτησαν κι όλοι αυτοί που ζωγράφισαν λέξη τη λέξη, 
γράμμα το γράμμα όλο το έπος της ιστορίας μας. 

Από τη Βουλή και τον Άγνωστο Στρατιώτη,  
στον Εθνικό Κήπο και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
3η ημέρα εκδρομής 

Μας ακολουθούν βουβοί σε κάθε μας βήμα ενώ από πάνω στέκει 
ένας  ουρανός βλοσυρός, σκυθρωπός κι απέραντος σαν την πορεία 
του Γένους μας. Μπροστά μας τα μάρμαρα μεταμορφώνονται από πέ-
τρες απλές  σε κολόνες θεόρατες, σε αετώματα κι αγάλματα που ακό-
μα χαμογελούν και λάμπουν, όπως πρέπει στα μάρμαρα αυτής της χώ-
ρας καθώς το λέει και το όνομά της. Έκθαμβοι κλείνουμε τα μάτια και 
μαζί γυρίζουμε τις σελίδες της αρχαίας περιήγησης ενώ περιμένουμε 
με λαχτάρα τη βραδιά που απλώνεται και μας καλεί να μας ταξιδέψει 
όπως αυτή ξέρει καλύτερα.

Τριγυρνώντας στ΄ αρχαία 
μονοπάτια της Αθήνας
2η ημέρα εκδρομής

Τρίτη μέρα κι ήρθε η ώρα της επιστροφής. Το ξεκίνημα μας βρήκε 
καθισμένους στα έδρανα των βουλευτών στον ομφαλό της Δημοκρα-
τίας, τη Βουλή των Ελλήνων. Ακούμε με προσοχή την ιστορία του 
κτιρίου‐Συμβόλου κι επισκεπτόμαστε την έκθεση για τον πρωτεργάτη 
της επανάστασης του 1821, Ρήγα Βελεστινλή. Στη συνέχεια η αλλαγή 
της προεδρικής φρουράς υπό τον ήχο του «Μακεδονία ξακουστή» 
σκορπά ρίγη συγκίνησης και μια αίσθηση λεβεντιάς και πατριωτισμού 
στο πλήθος που παρακολουθεί σιγοτραγουδώντας.

Μια μικρή στάση για ξεκούραση και φωτογραφίες στον Εθνικό 
κήπο, αυτή την πανέμορφη όαση αναψυχής στην καρδιά της Αθή-
νας, μας δίνει την απαραίτητη ευκαιρία για ζωντάνια και επανεκ-
κίνηση.

Τελευταία επίσκεψή μας στο Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» που 
εντυπωσιάζει με τα επιβλητικά οικοδομήματα και το απέραντο 
πάρκο, πραγματικό στολίδι μιας σύγχρονης πόλης.

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2227&cid=37
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Ο δρόμος της επιστροφής όμως ανοίγεται μπροστά και τον ακολουθούμε κουβαλώντας μαζί τις πιο όμορφες στιγμές 
του ταξιδιού. 

Νιώθουμε λοιπόν τώρα, στο τέλος, την ανάγκη να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βοήθησαν να πραγματοποι-
ηθεί αυτή  η διακαής επιθυμία μας, μα πάνω από όλα ένα ευχαριστώ στο Σχολείο μας που οργάνωσε αυτή την εκδρομή 
κι έδωσε την ευκαιρία να νιώσουμε όλοι μαζί ‐ παιδιά, δάσκαλοι και γονείς ‐ αυτή τη μαγική εμπειρία.

Στο «FLL: Ιnto Orbit» 
οι «ProBot 7»

Ο προκριματικός της Θεσσαλονίκης για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρο-
μποτικής  «FLL: Ιnto Orbit» πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Φεβρουαρίου  
στο περίπτερο 6 στη Δ.Ε.Θ.

Τα μέλη της ομάδας του Σχολείου μας «ProBot 7» προετοιμάστηκαν στην 
κατασκευή και τον προγραμματισμό ενός robot που θα δώσει μία ρεαλιστική 
λύση σε κάποιο πρόβλημα με θέμα το διάστημα. Οι μαθητές μας έφτασαν 
στην έκθεση το πρωί του Σαββάτου και με κέφι και μεράκι ξεκίνησαν τη δι-
ακόσμηση του περιπτέρου τους. Αφίσες και ζωγραφιές που απεικόνιζαν το 
θέμα του φετινού διαγωνισμού «το διάστημα» έδωσαν χρώμα και ζωντάνια 
στη διάθεσή τους!

«Προστατεύω τον εαυτό μου» Προνήπια
Στο πλαίσιο της θεματικής μας ενότητας «Προστατεύω τον εαυτό 

μου» ζητήσαμε από το Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας να μας επισκε-
φθούν στο Σχολείο μας  για να γνωριστούν με τα παιδιά και να συνο-
μιλήσουν μαζί τους. 

Έτσι την Πέμπτη 14/2/19 ένα περιπολικό με δυο αστυνομικούς 
ήρθε στην αυλή μας. Το ξάφνιασμα και ο ενθουσιασμός των παιδιών 
μεγάλος! Οι αστυνομικοί, για να εξοικειωθούν οι μικροί μας μαθητές  
μαζί τους, τους  κάλεσαν και μπήκαν στο περιπολικό, φόρεσαν το κα-
πέλο τους, χτύπησαν τη σειρήνα, άναψαν τον φάρο και μίλησαν στη 
μεγαφωνική. Οι αστυνομικοί  τους εξήγησαν πώς και πότε εκπέμπει  ο 
ασύρματος.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Το ντοκιμαντέρ με τίτλο: «Μάθημα αστρονομίας: πώς δημιουργήθη-
κε το σύμπαν;» (Children of the Universe, Camille Budin, Ελβετία, 2018, 
52’) παρακολούθησαν οι μαθητές της Ε΄ τάξης στο πλαίσιο του Kinder 
Docs, του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ για Παιδιά και Νέους την 
Πέμπτη 21/2 στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Μάθημα αστρονομίας: πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν;

Πρόγραμμα «Υγιεινή χεριών»
Το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-

μάτων Πρόγραμμα «Υγιεινή χεριών» υλοποίησαν στα Εκπαιδευτήριά 
μας σε δυο ημέρες, την Τετάρτη 6/02/19 και την Πέμπτη 7/02/19, 
γιατροί της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν για 
την ενημέρωση και τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία τους όλοι οι μα-
θητές των τάξεων  Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄.

«Τι είναι ευτυχία, τι χρειάζομαι για να είμαι ευτυχισμένος, πώς μπο-
ρώ να είμαι ευτυχισμένος...» ήταν τα πρώτα ερωτήματα που τέθηκαν 
και ξεκίνησε αρχικά στην τάξη μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση  στο 
πλαίσιο της Συναισθηματικής Αγωγής («Γνωρίζω τον εαυτό μου κι επι-
κοινωνώ με τους άλλους»), της Μελέτης (ΜΜΕ κι επικοινωνία) και της 
Γλώσσας (παρουσιάζω το δικό μου δελτίο καλών ειδήσεων). Στη συνέ-
χεια επισκεφτήκαμε το Ινστιτούτο Ψηφιακής Μάθησης «Νους» (5, 6 
και 7/2/19) και  συμμετείχαμε σε ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα του the Greater Good Science Center του πανεπιστήμιου του 
Berkeley με τίτλο «Μαθήματα Ευτυχίας» και μάθαμε πώς μπορούμε να 
μοιραστούμε αυτά που σκεφτόμαστε και ονειρευόμαστε με τον υπόλοι-
πο κόσμο έξω από την τάξη με την ασφαλή χρήση νέων τεχνολογιών.

Μαθήματα ευτυχίας από τους μαθητές 
και τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης

«Φιλαναγνωσία» - Βιβλιοθήκη Χαριλάου Προνήπια
Ολοκληρώθηκαν οι επισκέψεις των μαθητών των Προνηπίων μας 

στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη της Χαριλάου στο πλαίσιο του 
project  τους «φιλαναγνωσία». Την Πέμπτη 7/2 οι μαθητές του τμήμα-
τος Προνήπια 1, την Τρίτη 12/2 του Προνήπια 2 και την Τρίτη 19/2 
του Προνήπια 3 ξεναγήθηκαν από την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης σε 
όλους τους χώρους, ενημερώθηκαν για τις αρχές και τον τρόπο λει-
τουργίας μιας δανειστικής βιβλιοθήκης, για τους κανόνες δανεισμού 
βιβλίων και πήραν απαντήσεις στις πολλές πολλές απορίες τους που 
προκύπτουν στο πλαίσιο λειτουργίας της δικής τους δανειστικής βι-
βλιοθήκης, του Νηπιαγωγείου μας. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Φιλαναγνωσία Γ΄ τάξη
Για άλλη μια χρονιά οι μαθητές της Γ΄ τάξης οργάνωσαν τη βιβλιοθήκη 

τους  μέσα σε κάθε τμήμα  και ξεκίνησαν το μοναδικό ταξίδι στη χώρα των 
βιβλίων...

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄ τάξης επισκέφθηκαν το Μουσείο 
Εκμαγείων στο ΑΠΘ στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας. Το Μου-
σείο διαθέτει μια πλούσια συλλογή από εκμαγεία αρχαϊκών γλυπτών με 
τη βοήθεια της οποίας παρουσιάζονται με εύληπτο για τα παιδιά τρόπο 
οι δύο βασικοί αγαλματικοί τύποι στη γλυπτική των χρόνων αυτών, οι 
κούροι και οι κόρες. Η παρουσίαση έγινε  μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων, 
στο οποίο τα παιδιά συμμετείχαν μιμούμενα αρχικά τα γενικά χαρακτη-
ριστικά των αγαλματικών μορφών. Στη συνέχεια παρακολούθησαν στη 
μίμησή τους τις διαφορές ως προς τη στάση και την κίνηση που παρου-
σιάζουν τα αγάλματα αυτού του τύπου κατά την εξέλιξή τους στον χρό-
νο.

Στο Μουσείο Εκμαγείων του ΑΠΘ Δ΄ τάξη

Με τους Δεινόσαυρους τα Προ-Προνήπια
Με αφορμή την επεξεργασία της θεματικής ενότητας «Δεινόσαυ-

ροι», όλα τα τμήματα των Προ-Προνηπίων επισκέφτηκαν το «Περι-
βαλλοντικό Πάρκο Δεινοσαύρων» στην περιοχή Ωραιοκάστρου και 
«ταξίδεψαν» πίσω στον χρόνο. Γνώρισαν από κοντά δεινόσαυρους, 
που έζησαν πριν εκατομμύρια έτη, μέσα από αναπαραστάσεις σε 
πραγματικές διαστάσεις. Μετά την ξενάγησή τους στο θεματικό πάρ-
κο, ακολούθησε μία ξενάγηση στο τεχνητό σπήλαιο που τους πρόσφε-
ρε μία πολύ ρεαλιστική εξερεύνηση. Τέλος επισκέφθηκαν το «Μουσείο 
Μαμούθ» με τα απολιθώματα-σύμβολα της εποχής των Παγετώνων. 

Οι μικροί επιστήμονες της  Α΄ τάξης μελέτησαν τα ηφαίστεια. Έμα-
θαν τα δομικά τους μέρη, πώς δημιουργούνται και τι προκαλεί την 
έκρηξή τους. Είδαν από κοντά ηφαιστειογενή πετρώματα από τη Σα-
ντορίνη και μέτρησαν τη σκληρότητά τους παρατηρώντας την αντί-
σταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους. Επίσης, είδαν μια 
εντυπωσιακή προσομοίωση έκρηξης ηφαιστείου κατά την εκπαιδευτι-
κή μας επίσκεψη στο «Eco School-Μπλε Μέλισσα»!!!

Ηφαίστεια Α΄ τάξη

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2201&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2223&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2209&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2218&cid=37


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

Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 9

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

Ξυπνήσαμε ένα ηφαίστειο!
Προ-Προνήπια

Μετά την επίσκεψή μας στο Πάρκο Δεινοσαύρων, μέσα στην τάξη, 
εκμεταλλευτήκαμε το ενδιαφέρον των παιδιών για τα ηφαίστεια και 
με τη συνδρομή της χημείας «ξυπνήσαμε» ένα κοιμισμένο ηφαίστειο 
φτιαγμένο από πηλό. Στον κρατήρα του τοποθετήσαμε κόκκινη δα-
κτυλομπογιά, μαγειρική σόδα και ξίδι ώστε τα παιδιά να απολαύσουν 
μια μικρογραφία έκρηξης. 

Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης οι μικροί μας μαθητές των 
Νηπίων βίωσαν σήμερα, 26/2/19, μια πλούσια και ολοκληρωμένη θε-
ατρική εμπειρία με πολλή μουσική, χορό και βιντεοπροβολές  στην πα-
ράσταση «Ιζαντόρα Ντακ» της Στέλλας Μιχαηλίδου.

 Ηρωίδα του έργου είναι η Ιζαντόρα, μια μικρόσωμη πάπια που ζει στη 
Λίμνη των Κύκνων. Η Ιζαντόρα δε γνωρίζει ότι είναι πάπια. Ζει ανάμεσα 
σε κύκνους που και αυτοί αγνοούν τη φύση της.

«Ιζαντόρα Ντακ» στο Μέγαρο Μουσικής Νήπια

ΠΡΟΤΥΠΑ TV!
Μια πρωτότυπη και ιδιαίτερα δημιουργική ιδέα είχαν οι μαθητές της 

Γ’ τάξης, με αφορμή το κείμενο από το βιβλίο της Γλώσσας «Τόσο χιόνι 
δεν ξανάγινε!» και την ενότητα της Επικοινωνίας από τη Μελέτη Περι-
βάλλοντος. 

–Θα κάνουμε κι εμείς τηλεόραση! Με τη δική μας θεματολογία και 
σύνταξη. 

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας της θεματικής ενότητας «Προϊόντα 
της ελληνικής γης», με τους μαθητές όλων των τμημάτων των Νηπί-
ων μας επισκεφθήκαμε την Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης. 
Οι υπεύθυνοι της λαχαναγοράς μας υποδέχθηκαν και μας ξενάγησαν 
σε όλους τους χώρους της. 

«Προϊόντα της ελληνικής γης» 
Στην Κεντρική Λαχαναγορά
Νήπια

Θέλει κουράγιο να μεγαλώσεις και να γίνεις αυτός που 
πραγματικά είσαι!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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«Προϊόντα της ελληνικής γης» Στη μονάδα βοοειδών 
Καζανά Νήπια

Την Παρασκευή 8/02/19, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας 
«Προϊόντα της ελληνικής γης», οι μαθητές όλων των τμημάτων των 
Νηπίων μας επισκέφτηκαν την κτηνοτροφική μονάδα βοοειδών της 
οικογένειας Καζανά στο Καλοχώρι. Οι υπεύθυνοι της μονάδας μάς 
υποδέχθηκαν με χαρά και αφού μας εφοδίασαν με πλαστικές σακού-
λες για τα παπούτσια, ξεκίνησε η περιήγηση. Τα παιδιά ξεναγήθηκαν 
στις εγκαταστάσεις με τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για το 
άρμεγμα των αγελάδων, είδαν τον χώρο στον οποίο ξεκουράζονται 
οι αγελάδες, τις τάισαν σανό και στη συνέχεια χάιδεψαν τα μικρά μο-
σχαράκια.

Αναζητώντας τα «Προϊόντα της ελληνικής γης» -που είναι η θεματι-
κή ενότητα που επεξεργαζόμαστε αυτό το 15νθήμερο- με όλους τους 
μαθητές των Νηπίων μας επισκεφθήκαμε το «Αγρόκτημα Οικολογικής 
Γεωργίας» στη Θέρμη. Στο υπέροχο κτήμα τους μας υποδέχτηκαν πολύ 
φιλικά ο κύριος Δημήτρης και η κυρία Βεατρίκη. Ο κύριος Δημήτρης και 
η κυρία Βεατρίκη ζουν από τη γεωργία. Παράγουν εποχιακά λαχανικά, 
σιτηρά και αλεύρι, μέλι, ξηρούς καρπούς, αυγά, κατσικίσιο και πρόβειο 
γάλα, καθώς και καλλωπιστικά φυτά και άνθη.

«Προϊόντα της ελληνικής γης»
Στο Αγρόκτημα Οικολογικής Γεωργίας στη Θέρμη Νήπια

«Ο μάγος του Οζ» 
Β΄ και Γ΄ τάξη 

Την Παρασκευή 15/2/2019 οι μαθητές των τάξεων Β΄ και Γ΄ παρακο-
λούθησαν στο Ράδιο Σίτυ τη θεατρική παράσταση «Ο μάγος του Οζ» 
του Λ. Φρανκ Μπάουμ από την «Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης».

Ένα ταξίδι αυτογνωσίας στη χώρα του Οζ μόνο και μόνο για να ανα-
καλύψουμε  πως η μαγεία του Ουράνιου Τόξου υπάρχει δίπλα μας, αρκεί 
να θέλουμε να τη δούμε.

Η μαγεία του Ουράνιου Τόξου υπάρχει δίπλα μας αρκεί 
να θέλουμε να τη δούμε

Οι πρωταγωνιστές της παράστασης, ηθοποιοί, ζογκλέρ, χορευτές, ακροβάτες, ξυλοπόδαροι, δίδαξαν με τον πιο ευ-
φάνταστο τρόπο ότι κάθε τι που αναζητάει κανείς βρίσκεται στην προσωπική και εσωτερική του δύναμη, τη ψυχή του! 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2196&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2197&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2202&cid=37


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

Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 9

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

Πειράματα… σε συνεργασία Ε΄ και Α΄ τάξης
Στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης των τμημάτων Α΄1 και Α΄2 «Ερευνώ 

τον κόσμο μου» και «Μικροί Επιστήμονες εν δράσει», οι μαθητές της 
Α΄ τάξης παρακολούθησαν πειράματα από τον κόσμο της φυσικής που 
παρουσίασαν σ’ αυτούς οι μαθητές του τμήματος Ε΄4.  Τα πειράματα 
σχετίζονταν με τα φαινόμενα της τήξης, της πήξης, της συμπύκνωσης 
και της εξάτμισης. Επίσης, εκτέλεσαν πειράματα θερμαίνοντας και ψύ-
χοντας τα αέρια, τα υγρά και τα στερεά και εξήγησαν στους μικρούς 
μαθητές πώς αλλάζει  σε κάθε περίπτωση η κατάσταση της ύλης των 
σωμάτων. 

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Στη γειτονιά των άστρων» όλοι 
οι μαθητές των Προνηπίων παρακολούθησαν την προβολή «Διαστη-
μική αποστολή 101» στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΝΟΗΣΙΣ. Τα παιδιά συμμετείχαν στο πρόγραμμα σαν 
«διαστημικοί επισκέπτες». Εφοδιάστηκαν με κάρτες επιβίβασης και ξε-
ναγήθηκαν  με αφετηρία τη γη στα πιο γνωστά ουράνια σώματα, όπως  
είναι ο ήλιος και η Σελήνη.

«Στη γειτονιά των άστρων»
ΝΟΕΣΙΣ Προνήπια

«Μουσικές Διαδρομές» 
Παιδικό τμήμα

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Μουσικές Διαδρομές» οι μα-
θητές του Παιδικού τμήματος επισκέφτηκαν το «Μουσικό εργαστήρι 
Ω2». 

Οι μικροί μας μαθητές είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν με την 
κίνηση και τη μουσική. Αφού γνωρίστηκαν με τους υπεύθυνους παιδα-
γωγούς του Ω2, τα παιδιά έφτιαξαν μια μαγική πόρτα με μαξιλάρια. 

Την Πέμπτη 7/2/2019 οι μαθητές της Α’ τάξης επισκέφθηκαν το Κέ-
ντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS και 
συμμετείχαν στο science show «Επιστήμη στην κουζίνα».

Το science show αποτελεί μια ιδιαίτερη κατηγορία εκπαιδευτικού 
προγράμματος, το οποίο αφορά στη ζωντανή παρουσίαση πειραμάτων 
με τη συμμετοχή του κοινού. 

Η «Επιστήμη στην κουζίνα» 
NOESIS Α΄ τάξη

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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για περισσότερα…
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Πάμε θέατρο Παιδικός Σταθμός
Επειδή στον Παιδικό Σταθμό μας «Πρότυπα 2-4» αγαπάμε το 

καλό παιδικό θέατρο, όοοοολοι μαζί παρακολουθήσαμε τη μουσικο-
θεατρική παράσταση «Τα μεγάλα ψέματα του μικρού Ερμή» από 
την ομάδα «Κοπέρνικος» στην παιδική σκηνή του «Θεάτρου Τ». 

Οι μικροί μας θεατρόφιλοι γέλασαν, ξαφνιάστηκαν, χειροκρότησαν  
τους ηθοποιούς και απόλαυσαν την παράσταση! 

Μαθαίνουμε τα κτητικά επίθετα παίζοντας! Κόψαμε και ενώσαμε τις 
αντωνυμίες με τα κτητικά τους επίθετα. Και επειδή η φαντασία των παι-
διών είναι αστείρευτη, το μετατρέψαμε και σε matching  game!

The English Library is here!

Μαθαίνουμε τα κτητικά επίθετα 
παίζοντας! 
Β΄ Δημοτικού - Αγγλικά

Μαθαίνουμε να μετράμε στα αγγλικά παίζοντας κρυφτό, κουτσό, 
φτιάχνοντας αριθμούς με το σώμα μας και τραγουδώντας μετράμε  
με τα δαχτυλάκια μας...

Την Πέμπτη 7/2/2019 οι μαθητές της Β΄ τάξης παρακολούθησαν στο Ολυ-
μπιακό Μουσείο τη θεατρική  παράσταση «Το αστερόπαιδο», από το υπέροχο 
παραμύθι του Όσκαρ Ουάιλντ. Η δραματοποίηση του παραμυθιού από τον θί-
ασο «Λώτινος Ήλιος» έγινε με έναν ευφάνταστο τρόπο. Η μουσική, αντλώντας 
στοιχεία από την παράδοση (σαντούρι-νέυ), μαζί με το τραγούδι αγκάλιασαν 
μελωδικά την παράσταση. Καθώς οι ηθοποιοί έπαιζαν με το φως, μεταμορφώ-
νονταν και οι κινήσεις τους ξεδίπλωναν ένα πολύχρωμο σκηνικό παιχνίδι γεμάτο 
αλήθεια, χιούμορ και συγκίνηση.

«Το αστερόπαιδο» Β΄ τάξη

Φτου και βγαίνω! 
Αγγλικά στον Παιδικό Σταθμό 
«Πρότυπα 2-4»

«Τα πιο φωτεινά αστέρια κατοικούν στην καρδιά μας 
και λάμπουν με τις όμορφες πράξεις μας»  

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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για περισσότερα…
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«Μεγαλώνοντας μαζί με τα παιδιά μας»
Ξεκίνησαν την Τετάρτη 13/2 για δέκατη τέταρτη συνεχή χρονιά οι 

«Απογευματινές συναντήσεις γονέων για τις ανάγκες και τους προ-
βληματισμούς της σύγχρονης οικογένειας» με θέμα: «Μεγαλώνοντας 
μαζί με τα παιδιά μας»

Τις συναντήσεις αυτές διοργανώνουν τα Εκπαιδευτήριά μας στο 
πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας να βρίσκονται πάντα και με κάθε 
δυνατό τρόπο κοντά στην οικογένεια και στα παιδιά και της συνεργα-
σίας σχολείου‐οικογένειας.

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας: «Αγωγή Υγείας: Προστατεύω 
τον εαυτό μου και τους γύρω μου» επισκέφτηκε τον Παιδικό μας Σταθ-
μό «Πρότυπα 2-4» η καθηγήτρια φυσικής αγωγής του Νηπιαγωγεί-
ου η κ. Χριστίνα Ντίνα και παρουσίασε στα παιδιά την «πυραμίδα της 
γυμναστικής». Η χειροποίητη αυτή πυραμίδα έδειχνε στα παιδιά μέσα 
από ζωγραφιές τη διαβάθμιση της ενέργειάς τους. Από τον ύπνο, στο 
περπάτημα, στο τρέξιμο, στο ποδήλατο, στον χορό, στο παιχνίδι με 
την μπάλα, στο σκι...

«Η πυραμίδα της γυμναστικής» 
Πρότυπα 2-4  

Στις συναντήσεις αυτές συζητάμε και αναλύουμε θέματα καθημερινά που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν σε 
σχέση με τον γνωστό-άγνωστο κόσμο των παιδιών μας.

Κάθε Δευτέρα ή Τετάρτη από τις 13 Φεβρουαρίου έως και τις 8 Μαΐου 2019, από τις 18:30 έως τις 20:30 θα συναντιό-
μαστε στους χώρους των Εκπαιδευτηρίων μας, στους Ελαιώνες Πυλαίας (Ελαιώνων 24), για να ακούσουμε καταξιωμέ-
νους ειδικούς επιστήμονες και να αφουγκραστούμε, να συζητήσουμε, να εκφράσουμε τις απορίες και τους ιδιαίτερους 
προβληματισμούς μας. Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή και η συνεργασία σας θα συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής, της 
ανάπτυξης και της συμπεριφοράς των παιδιών μας.

Ενημερωτικές συναντήσεις γονέων - εκπαιδευτικών
Β΄ τριμήνου

Πραγματοποιήθηκαν οι ενημερωτικές συναντήσεις γονέων και κηδεμόνων με τους εκ-
παιδευτικούς για το Β΄ τρίμηνο της σχολικής χρονιάς 2018-19:

Δευτέρα 11/2 των μαθητών των Προνηπίων και του Παιδικού Σταθμού 
Τετάρτη 27/2 της Α΄ και Β΄ τάξης 

για περισσότερα…
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