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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

«Τσικνίσαμε» και το διασκεδάσαμε!

Το Σχολείο μας ακολούθησε πιστά τα έθιμα της Τσικνοπέμπτης, της πιο ξεχωριστής μέρας του Τριωδίου, και όλοι 
μαζί γιορτάσαμε το Καρναβάλι με την πιο παιχνιδιάρικη διάθεση! Οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου μας και του 
Παιδικού Σταθμού μας έγιναν μία χαρούμενη παρέα και διασκέδασαν με ξέφρενους αποκριάτικους ρυθμούς. Φορώ-
ντας ευφάνταστες  μάσκες και καπέλα που έφτιαξαν με τη βοήθεια των νηπιαγωγών τους, τα μικρά μας συγκεντρώθηκαν 
στη μεγάλη μας αυλή όπου απόλαυσαν λαχταριστά κεφτεδάκια και νόστιμα σουβλάκια. Το φανταχτερό γαϊτανάκι που 
στήθηκε στη μέση έδωσε το κάλεσμα και μεμιάς όλα τους, κρατώντας τις πολύχρωμες κορδέλες τους, ρίχτηκαν με κέφι 
στον χορό.  Από το «τσίκνισμα» δεν έλειψαν και τα παιδιά του Δημοτικού μας Σχολείου που γεύτηκαν κι αυτά με τη 
σειρά τους τις πεντανόστιμες λιχουδιές!

Οι αποκριάτικοι χοροί μας
Σκετσάκια, κλόουν και γαϊτανάκι - Νηπιαγωγείο και Παιδικός Σταθμός 
«Πρότυπα 2-4»

Το απόγευμα της Τετάρτης 19 Φεβρουαρίου δεν έμοιαζε με όλα τα υπόλοιπα αφού «στολίστηκε» για όλους μας με… 
σερπαντίνες και κομφετί! 

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr
http://protypaki.protypa.edu.gr/
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http://www.youtube.com/user/protypa
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https://www.instagram.com/protypa_ekpedeftiria/
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Το αποκριάτικο ξεφάντωμα συνεχίστηκε τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Polis και για τους 
μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης. Λαμπερές πριγκίπισσες, αινιγματικοί Χάρι Πότερ, κομψές μπαλαρίνες, περήφανοι κάου 
μπόι και πολλοί άλλοι ήρωες ζωντάνεψαν με τις πρωτότυπες στολές τους τον χώρο και μοίρασαν χαμόγελα και άπλετο 
κέφι. Παρέα τους η ομάδα Κόκκινες Μύτες που διασκέδασε τους μικρούς μας με υπέροχα μουσικοκινητικά παιχνίδια και 
χορογραφίες. Δυνατά γέλια, ευφάνταστες στολές, σερπαντίνες και κομφετί χρωμάτισαν την ψυχή μας. 

Μικροί και μεγάλοι φορέσαμε τις στολές μας, πήραμε θέσεις για ξέφρενο χορό και διασκεδάσαμε με θεατρικά σκετσά-
κια, κλόουν και γαϊτανάκι στο Συνεδριακό Κέντρο Polis όπου πραγματοποιήθηκε ο αποκριάτικος χορός του Νηπιαγω-
γείου και του Παιδικού μας Σταθμού. Τη βραδιά έκλεισε ένας διαγωνισμός χορού με πρωτότυπα βραβεία για όλους!

Στα χρώματα του Καρναβαλιού «ντύθηκε» το Συνεδριακό Κέντρο 
POLIS και την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου για τα παιδιά μας της Δ΄, Ε΄και 
Στ΄τάξης, που διασκέδασαν με την ψυχή τους στον καθιερωμένο απο-
κριάτικο χορό τους. Σερπαντίνες, κομφετί και κέφι είχαν κι εδώ την… 
τιμητική τους! Γεμάτοι ενθουσιασμό οι μαθητές μας, φορώντας τις 
πρωτότυπες και φανταχτερές στολές τους, ξεφάντωσαν και πέρασαν 
υπέροχα!   

Ξεφάντωμα με παιχνίδια και χορογραφίες – Α΄, Β΄, Γ΄τάξη

Σερπαντίνες, κομφετί και… κέφι!
Δ΄, Ε΄ και Στ΄τάξη

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2509&cid=37
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https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2542&cid=37
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Στη σάλα του Παιδικού Σταθμού την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 
τα μικρά μας έπαιξαν, με τη βοήθεια των παιδαγωγών μας, με το πολύ-
χρωμο πανί, έβαψαν κόκκινες τις μύτες τους και μεταμφιέστηκαν σε… 
κλόουν! Το κάθε παιδί ενθαρρύνθηκε να δοκιμάσει αστείες γκριμάτσες 
που στη συνέχεια όλη η ομάδα προσπαθούσε να μιμηθεί, προκαλώντας 
αυθόρμητα γέλια! Έπειτα, τα μικρά μας κατασκεύασαν έναν μοναδικό 
χαρταετό με τη δική τους ιδιαίτερη τεχνική: αποτύπωσαν στο μπλοκ 
ακουαρέλας, με χρώμα της επιλογής τους, την παλάμης τους και τη μετα-
μόρφωσαν σε χαρταετό σχεδιάζοντας  με πινέλο την ουρά του. 

Στον χώρο του Νηπιαγωγείου μας υποδεχτήκαμε την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου τους μικρούς μας φίλους από 
τον Παιδικό Σταθμό για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα Κούλουμα. Με πολύ κέφι, φορέσαμε τους χαρταετούς-καπέλα που 
ετοιμάσαμε, απολαύσαμε πεντανόστιμα νηστίσιμα εδέσματα, φορέσαμε τον Μάρτη-βραχιολάκι και χορέψαμε χαρούμε-
να γύρω απ’ το γαϊτανάκι. Στη συνέχεια βγήκαμε στην αυλή με τους πολύχρωμους χαρταετούς μας και προσπαθήσαμε 
να τους πετάξουμε πολύ πολύ ψηλά! Ο ενθουσιασμός μας κορυφώθηκε όταν ο μεγάλος χαρταετός του Σχολείου μας 
παιχνιδιάρικα ταξίδεψε ανέμελος στον ουρανό! Καλή Σαρακοστή!

Ένα πικ νικ στην ηλιόλουστη καταπράσινη αυλή του σχολείου μας 
οργάνωσαν την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου τα παιδιά μας της Β΄ 
τάξης, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευέλικτης ζώνης με θέμα 
την υγιεινή διατροφή. Οι λιλιπούτειοι σεφ έφεραν μαζί τους μικρά γεύ-
ματα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που προετοίμασαν στο σπίτι τους 
και ενθουσιασμένοι έστρωσαν στο γρασίδι τα καρό τους τραπεζομά-
ντιλα απολαμβάνοντας τις υγιεινές σπιτικές λιχουδιές τους. 

Χαρταετοί με την παλάμη μας! – Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Υγιεινή διατροφή και τη Σαρακοστή!
Β΄ τάξη

Ευχόμαστε και του Χρόνου!
Καλωσορίσαμε τη Σαρακοστή! – Νηπιαγωγείο και Παιδικός Σταθμός 
«Πρότυπα 2-4»

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2522&cid=37
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Ο Φεβρουάριος των επιτυχιών!
Μήνας πολλών επιτυχιών ήταν για τα παιδιά μας ο Φεβρουάριος. Στη διάρκειά του επιβραβεύτηκαν η σκληρή δουλειά 

και οι προσπάθειές τους μέσα από διακρίσεις που απέσπασαν αλλά και από τις επιδόσεις τους σε διοργανώσεις και αθλή-
ματα. Συγκεκριμένα:

Συγχαρητήρια στην ομάδα «ProBot 7»!
Τα παιδιά μας της ομάδας «ProBot 7», που αποτελείται από μαθητές 

του τμήματος Πληροφορικής Πολυμέσων και Ρομποτικής Ε΄ και Στ΄ 
τάξης, συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία στον προκριματικό του δια-
γωνισμού ρομποτικής FIRST LEGO League FLL, ο οποίος πραγματο-
ποιήθηκε το Σάββατο και την Κυριακή 15 και 16 Φεβρουαρίου στο 
Περίπτερο 6 της HELEXPO. Αφού διάβασαν, μελέτησαν, προγραμμάτι-
σαν, κατασκεύασαν, προετοιμάστηκαν και δημιούργησαν εντατικά επί 
πολλούς μήνες, διαγωνίστηκαν στη διάρκεια του διημέρου σε δύσκο-
λες δοκιμασίες, στις οποίες διαγωνίστηκαν και μαθητές λυκείου.

…Στο σκάκι

Ένα ποσοστό επιτυχίας 100% δεν είναι σίγουρα ούτε τυχαίο ούτε αμε-
λητέο!  Πολύ υπερήφανοι νιώθουμε όλοι στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια 
Θεσσαλονίκης για το αποτέλεσμα της προσπάθειας των παιδιών μας στο 
19ο Ατομικό Πρωτάθλημα Σκάκι που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 
15 Φεβρουαρίου για τους μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της Εκ-
παιδευτικής Περιφέρειας Ανατολικής Θεσσαλονίκης με διοργανωτές την  
Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής και τα Εκ-
παιδευτήρια Βασιλειάδη. Από το σχολείο μας αγωνίστηκαν 20 μαθητές 
και μαθήτριες διαφόρων τάξεων και όλοι κατάφεραν να περάσουν 
στην τελική φάση.

Απόλυτη η επιτυχία μας στο 19ο Ατομικό Πρωτάθλημα 

Τουρνουά σκάκι στις νέες εγκαταστάσεις 
μας - Νήπια και Προνήπια 

Πόσο ψηλά μπορεί να ανέβει ο πήχης; Τα παιδιά μας με τις εξαιρετικές 
επιδόσεις τους έδωσαν την απάντηση. Συναγωνισμός, άμιλλα, ακόνισμα 
του νου... Όλα τα καλά στοιχεία που αναπτύσσουν μέσα από την ενα-
σχόλησή τους με το δημοφιλές επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής ξεδι-
πλώθηκαν στο Ατομικό Πρωτάθλημα Σκάκι Νηπίων - Προνηπίων που 
διοργανώθηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά στο Σχολείο μας.

Στους αγώνες, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του νέου 
μας κτηρίου, συμμετείχαν 23 μαθητές από διάφορα σχολεία που, παρά τη μικρή ηλικία τους, μας εντυπωσίασαν με την 
πρόοδό τους. Τα τρία αγόρια και τα τρία κορίτσια που διακρίθηκαν βραβεύτηκαν με κύπελλο, ενώ οι υπόλοιποι συμμε-
τέχοντες έλαβαν μετάλλιο ως αναγνώριση της προσπάθειάς τους, κάνοντας τους γονείς τους περήφανους για την κατά-
κτησή τους.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Γονείς και δάσκαλοι εντυπωσιαστήκαμε... Στις εξετάσεις έγχρωμων 
ζωνών του τμήματος TAE KWON DO, που πραγματοποιήθηκαν το Σάβ-
βατο 1 Φεβρουαρίου στο Σχολείο μας, τα παιδιά μας είχαν την ευκαιρία 
να αναδείξουν τη σημαντική πρόοδο που έκαναν. Οι μικροί αθλητές του 
Νηπιαγωγείου μας και του Δημοτικού μας που συμμετείχαν στη δοκι-
μασία πραγματοποίησαν με ακρίβεια Poomse (ασκήσεις με φανταστικό 
αντίπαλο), λακτίσματα αλλά και θραύσεις ξύλων εφαρμόζοντας άψογα 
την τεχνική τους ενώ οι παλαιότεροι απέσπασαν μισή μαύρη ζώνη.

...Στο TAE KWON DO – Νηπιαγωγείο και Δημοτικό 

Περάσαμε υπέροχα στην εκδρομή μας στην Αθήνα! Στ΄ τάξη

Η μέρα που όλοι με λαχτάρα περιμέναμε για τη μεγάλη μας εκδρομή της Στ΄ τάξης στην Αθήνα έφτασε! Ένας ήλιος 
νυσταγμένος αλλά χαμογελαστός μας έκλεισε πονηρά το μάτι και ξεκινήσαμε. Τα τραγούδια, η χαρά, το κέφι οδήγησαν 
το ταξίδι μας κάνοντας την απόσταση μικρή αλλά τον ενθουσιασμό μεγάλο. Το πρόγραμμα περιέλαβε επίσκεψη στο Ατ-
τικό Πάρκο. Λένε πως τα ζώα είναι ό,τι μας έχει μείνει απ’ τον παράδεισο κι αυτό το θαύμα απλώθηκε στα μάτια μας που 
αχόρταγα προσπάθησαν να κλείσουν το μέγεθος της μεγαλοσύνης Του. Όλοι μαζί βγήκαμε μια καθιερωμένη φωτογρα-
φία που θα χρωματίζει τις αναμνήσεις της μαθητικής μας ζωής... Η νύχτα μας κάλεσε γρήγορα γρήγορα στο ξενοδοχείο... 
από το χέρι μάς τράβηξε για να μας καλωσορίσει στην όμορφη πρωτεύουσα όπως αυτή ξέρει καλύτερα κι η συνέχεια 
έμοιαζε παραμυθένια...

Πρώτη μέρα: Επίσκεψη στο Αττικό Πάρκο

Δεύτερη μέρα: Μια εθνική χαρτογραφία ξετυλίχτηκε λέξη - λέξη 
Η περιήγηση ξεκίνησε με τον γύρο στο κέντρο της Αθήνας και την 

επίσκεψη στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Οι αισθήσεις μας ψηλά-
φησαν έναν ολόκληρο κόσμο απ’ την αρχή. Μας γοήτευσε η ιστορία 
και η μεταμόρφωσή της από το εφήμερο στο διαχρονικό, στο αιώνιο, 
το παντοτινό. Μια εθνική χορογραφία ξετυλίχτηκε λέξη-λέξη, όπως 
ακούστηκε από το στόμα των ξεναγών. Μνημεία, κόσμοι, κτίρια επι-
βλητικά κι ανάμεσά τους αγέρωχος και τρομερός ο βράχος της Ακρό-
πολης με τον πανανθρώπινο ναό του Παρθενώνα που κουβαλά στις 
πλάτες του χιλιάδες χρόνια συμβολισμούς κι ιδεώδη. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2485&cid=37
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Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε το Μουσείο Ακρόπολης για να θαυμάσουμε από κοντά τα σημάδια που οδηγούν σε μο-
νοπάτι απροσδιόριστο, εκεί που η Αθήνα χάνεται στην αχλή του μύθου. Γύρω μας έλαμπαν ναοί, αγάλματα, επιβλητικοί 
θεοί κι ανδριάντες που μας παρατηρούσαν σιωπηλοί και βλοσυροί. Όλα αυτά αποτελούν κληρονομιά βαριά μιας πόλης- 
έργου τέχνης που έχει την ενδοξότερη ιστορία του κόσμου, λατρεύτηκε από θεούς κι ανθρώπους και δίκαια αποκαλείται 
πραγματική κοιτίδα πολιτισμού...

Τρίτη μέρα: Καθίσαμε στα έδρανα της Βουλής των Ελλήνων

Η συνέχεια μας βρήκε στο επιβλητικότατο Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου κι από κοντά θαυμάσαμε τα σύγχρονα έργα της 
χώρας μας που υπόσχονται πολλά για το μέλλον μας. Σε λίγο όμως άρχισε και το ταξίδι της επιστροφής. Όλα γύριζαν μες 
στο μυαλό μας. Εικόνες, μνημεία, χρώματα, πρόσωπα γελαστά, χαρούμενα, μνήμες, γέλια, όμορφες στιγμές, μελωδίες 
και ιστορικός λυρισμός έγιναν ένα. Τα κλείσαμε μέσα μας για να τα φυλάξουμε σαν κάτι πολύτιμο. Τα πραγματικά μεγάλα 
ταξίδια, λένε, έχουν την πιο σύντομη διαδρομή. Έτσι κι εμείς ανοίγοντας το παραθυράκι του μυαλού μας κάναμε ένα τέ-
τοιο ταξίδι. Γλυκά με νοσταλγία θα θυμόμαστε αυτή την εκδρομή που μας έμαθε να εκτιμάμε και να σεβόμαστε το εμείς, 
το όλοι, το μαζί. Οφείλουμε γι’ αυτό ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτό το ταξίδι 
-δασκάλους, γονείς και οδηγούς- και να είναι σίγουροι πως και αυτοί θα αποτελούν πάντα ένα σημαντικό κομμάτι μιας 
από τις πιο όμορφες στιγμές της μαθητικής μας ζωής!

Ακολούθησε μεσημεριανό διάλειμμα για φαγητό και ξεκούραση, ενώ το βραδάκι το πρόγραμμά μας περιέλαβε διά-
φορα «δώρα»: απολαύσεις θεατρικές, ψυχαγωγικές και διασκεδαστικές και βόλτες με όμορφη, κεφάτη παρέα, με γονείς, 
συγγενείς και φίλους.

Και το πρόγραμμα ξεκινά με την επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων. Καθίσαμε με σεβασμό στα έδρανα των βουλευ-
τών κι ακούσαμε προσεκτικά την υπεύθυνη ξεναγό να αναλύει τον κορμό της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Λέξεις 
βαρυσήμαντες πλανήθηκαν στον αέρα κι οι συλλαβές τους μπερδεύτηκαν με τον απόηχο από τους λόγους ενός Τρικού-
πη, ενός Βενιζέλου που ακόμα αιωρούνται και στριμώχνονται στις ψηλότερες γωνιές της αίθουσας. Οι ήχοι της μπάντας 
για την αλλαγή της φρουράς μας παρέσυραν γρήγορα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ενώ ένας άνεμος λεβεντιάς 
και περηφάνιας σήκωσε τις νότες του εθνικού ύμνου και τις στροβίλισε στον αέρα ανάμεσα στο πλήθος που παρακολου-
θούσε συγκινημένο.

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Συναντήσεις γονέων: Πάντα κοντά στην οικογένεια και 
το παιδί

Ξεκίνησαν την Τετάρτη 12/2 για δέκατη πέμπτη 
συνεχή χρονιά οι «Απογευματινές συναντήσεις γο-
νέων για τις ανάγκες και τους προβληματισμούς της 
σύγχρονης οικογένειας» με θέμα: «Μεγαλώνοντας 
μαζί με τα παιδιά μας». Η διοργάνωση πραγματο-
ποιείται από τα Εκπαιδευτήριά μας, στο πλαίσιο της 
διαρκούς συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, που πά-
ντα και με κάθε δυνατό τρόπο στέκονται δίπλα στην 
οικογένεια και το παιδί. 

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 
29 Απριλίου 2020, από τις 18:30 έως τις 20:30, θα συναντιόμαστε στους χώρους των Εκπαιδευτηρίων μας, για να ακού-
σουμε καταξιωμένους 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 και της ανάπτυξης παιδιών μας.

Ημέρα Ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο

Ποιους κινδύνους κρύβει η χρήση του ίντερνετ; Μπορούμε να προστα-
τευτούμε από αυτούς; Και αν ναι πώς; Απαντήσεις σε όλα αυτά δώσαμε την 
Τρίτη 11 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο της Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης 
στο Διαδίκτυο, που έχει θεσπιστεί από το δίκτυο Insafe/INHOPE με την 
υποστήριξη της Κομισιόν. Οι μαθητές μας συμμετείχαν με ενδιαφέρον 
στις ανοιχτές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο μάθημα της Πλη-
ροφορικής και είχαν ως θέμα τους τα προσωπικά δεδομένα, τις ηλεκτρο-
νικές αγορές και τα κοινωνικά δίκτυα. 

Νέος εξοπλισμός στο Τμήμα Πληροφορικής, Πολυμέσων και 
Ρομποτικής - Α΄ τάξη

Στο τμήμα Πληροφορικής, Πολυμέσων και Ρομποτικής τα πρωτά-
κια μας υποδέχτηκαν το Coding Express της LEGO Education: έναν νέο 
εκπαιδευτικό εξοπλισμό ειδικά σχεδιασμένο για μικρούς μαθητές. Οι νέοι 
μας επιστήμονες, παίζοντας, τοποθετούν τουβλάκια προγραμματισμού 
στην τροχιά ενός τρένου, με σκοπό να φτάσει στον τελικό προορισμό του. 
Με γνώμονα την οικοδόμηση μιας πολύπλευρης εκπαίδευσης, τα παιδιά 
διερευνούν τις πρώιμες έννοιες της κωδικοποίησης, επανασχεδιάζουν τρό-
πους επίλυσης προβλημάτων και παράλληλα αναπτύσσουν δεξιότητες, 
όπως η δημιουργικότητα και το συνεργατικό πνεύμα.  

Μάθημα Πληροφορικής  

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Μεταλαμπαδεύουμε τη γνώση
Μελλοντικοί παιδαγωγοί επισκέφθηκαν τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια 

Θεσσαλονίκης! Με μεγάλη μας χαρά υποδεχτήκαμε την Τρίτη 25 Φε-
βρουαρίου για πρώτη φορά στον Παιδικό μας Σταθμό τους μαθητές 
του 1ου  ΕΠΑΛ Καλαμαριάς, που είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις 
εγκαταστάσεις μας και να παρακολουθήσουν το ημερήσιο πρόγραμμα 
διδασκαλίας. Ο ενθουσιασμός και η έντονη διάθεσή τους να συνδυά-
σουν τη θεωρητική γνώση με τη βιωματική εμπειρία συντέλεσαν στη 
δημιουργία μιας κεφάτης και δραστήριας παρέας. 

Ενημερωμένοι μαθητές...
άριστοι πολίτες! 

Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου επισκέφθηκε το Σχολείο μας ο 
υπεύθυνος εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Τροχαίας Θεσσαλονί-
κης, κ. Οδυσσέας Ψούνης,  στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευέλι-
κτης Ζώνης της Δ΄ τάξης «Κυκλοφορώ με ασφάλεια». Τα παιδιά είχαν 
την ξεχωριστή ευκαιρία να συζητήσουν για θέματα που αφορούν τον 
«Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» αναλύοντας λεπτομερώς τις βασικές 
αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων και να ευαισθητοποιηθούν ως προς τα 
μέτρα πρόληψής τους. 

Μικροί εθελοντές, μεγάλες δράσεις!  
Ε΄τάξη

Στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης με θέμα τον 
Εθελοντισμό, οι μαθητές της Ε΄ τάξης συλλέγουν πλαστικά καπάκια με 
σκοπό την προσφορά αναπηρικών αμαξιδίων σε άπορους συνανθρώ-
πους μας. Την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η αποστολή 
του πρώτου φορτίου σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ευχαρι-
στούμε όλους τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους.

Εικαστικές τέχνες, παιχνίδι, φαντασία κι ελεύθερη έκφραση 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Οι λιλιπούτειοι καλλιτέχνες του Παιδικού Τμήματος του Παιδικού 
Σταθμού «Πρότυπα 2-4» ήρθαν σε επαφή με τις εικαστικές τέχνες μέσα 
από δημιουργικό παιχνίδι, ενεργοποίηση της φαντασίας και ελεύθερη 
έκφραση. Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου τα παιδιά μας είχαν την ευ-
καιρία να πειραματιστούν με ποικίλα υλικά, να παίξουν με τα χρώματα, 
να δημιουργήσουν πρωτότυπες κατασκευές σε διάφορα σχήματα και 
υφές κατά τη συμμετοχή τους στο διασκεδαστικό πολυαισθητηριακό 
πρόγραμμα του Hehe art. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Ζωντανεύοντας τα Επτά θαύματα του κόσμου - Α΄ τάξη
Τα «Επτά θαύματα του κόσμου» -μεγαλουργήματα της αρχαιότητας, 

θαυμαστά δημιουργήματα του ανθρώπινου πολιτισμού- είχαν την ευκαι-
ρία να γνωρίσουν και να μάθουν γι’ αυτά τα παιδιά μας της Α΄ τάξης τη 
Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου κατά τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του Παιδικού Μουσείου. Οι Κρεμαστοί Κήποι της Βαβυ-
λώνας, το Άγαλμα του Ολυμπίου Διός, ο Κολοσσός της Ρόδου και τα 
υπόλοιπα μνημεία ζωντάνεψαν μπροστά στα μάτια των μαθητών μέσω 
του βιντεοπροβολέα και των παιχνιδιών μνήμης. Ευχαριστούμε το Παιδικό 
Μουσείο για το συναρπαστικό εκπαιδευτικό ταξίδι!

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής 
Γλώσσας - Δ΄ τάξη

Η γλώσσα μας είναι το πιο σημαντικό γνώρισμα του πολιτισμού μας! Με 
αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας στις 
9 Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού μας ποιητή Διονύσιου Σολω-
μού, οι μαθητές της Δ΄ τάξης μελέτησαν τον πλούτο του προφορικού και 
γραπτού μας λόγου και έμαθαν για την ετυμολογία των λέξεων. Στη συνέ-
χεια ζωγράφισαν τοπία της φύσης πάνω στα οποία προσάρμοσαν τις λέξεις 
της ελληνικής γλώσσας που ταίριαζαν.    

Είδαμε πώς βγαίνει… «Το πιο γλυκό ψωμί» - Β΄ τάξη
Στη διεργασία της προσπάθειας και του μόχθου που απαιτούνται για να 

απολαμβάνουμε τα αγαθά μπήκαν τα παιδιά μας της Β΄ τάξης, στο πλαίσιο 
του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης για τη διατροφή. Την αφορμή 
έδωσε η διαδραστική παράσταση «Το πιο γλυκό ψωμί» της θεατρικής 
ομάδας «Μικρός Βορράς» που παρακολούθησαν στο Λαογραφικό Μου-
σείο την Τρίτη 4 και την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για ένα 
κεφαλλονίτικο παραμύθι που ξεδιπλώνει επί σκηνής την ιστορία ενός βασι-
λιά, ο οποίος έμαθε την αξία της εργασίας ζυμώνοντας ένα ψωμί. 

Η Κοκκινοσκουφίτσα σε κουκλοθέατρο 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Η αγαπημένη σε όλους μας «Κοκκινοσκουφίτσα» είναι ένα δημοφι-
λές παραμύθι με το οποίο μεγάλωσαν γενιές και γενιές, κυρίως μέσα από 
εικονογραφημένα αναγνώσματα ή αφηγήσεις. Τα παιδιά μας του Παιδι-
κού Σταθμού όμως το βίωσαν με έναν ξεχωριστό τρόπο. Στο πλαίσιο της 
Θεατρικής Αγωγής, το παραμύθι ζωντάνεψε από τις παιδαγωγούς την 
Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου μέσα από το κουκλοθέατρο ενθουσιάζο-
ντας τους μαθητές, που συμμετείχαν κι αυτοί στην παράσταση με τον δικό 
τους μοναδικό τρόπο!

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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για περισσότερα…
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Μεταμφιέστηκαν μόνοι τους κι άρχισαν το παιχνίδι!

Αυτά είναι τα... πολικά αρκουδάκια μας! Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου οι 
μαθητές μας του Παιδικού Σταθμού μεταμφιέστηκαν με την καθοδήγηση 
των νηπιαγωγών τους. Έφτιαξαν τις μάσκες τους -σχημάτισαν το τρίχωμα 
της πολικής αρκούδας, τη μύτη, τα μάτια και τα αυτιά, τις φόρεσαν και ξε-
κίνησαν το παιχνίδι!

Συντροφιά με την ελιά - Δ΄ τάξη  
Η ευλογημένη ελιά, ταυτισμένη με τις παραδόσεις και τον όμορφο τόπο 

μας, έγινε η «συντροφιά» των παιδιών μας της Δ΄ τάξης στην ενότητα της 
Γλώσσας «Η Ελιά». Την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου οι μαθητές μας συγκεντρώ-
θηκαν στην αυλή του Σχολείου μας, εκεί όπου κατοικούν τα αειθαλή αυτά 
δέντρα, και πιασμένοι χέρι χέρι απήγγειλαν στίχους από το ομότιτλο ποίη-
μα του Κωστή Παλαμά. 

Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει…  
Νηπιαγωγείο

Τι κι αν έξω είχε κρύο...; Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας βγήκαν τη 
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου στην αυλή, έτρεξαν, έπαιξαν και τάισαν τα που-
λάκια! Χάρηκαν τη χειμωνιάτικη φύση κι έμαθαν τη γνωστή παροιμία «Ο 
Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει, μα αν τύχει και θυμώ-
σει, μες στο χιόνι θα μας χώσει»!

Μαθαίνουμε κανόνες στο μάθημα 
των Αγγλικών - Γ΄ τάξη

Γραμματική, δημιουργία και διασκέδαση! Οι μικροί αγγλομαθείς της Γ΄ 
τάξης ανακαλύπτουν τα modal verbs! Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου, στο 
πλαίσιο της εκμάθησης του modal verb must/mustn’t, τα παιδιά σκέφτη-
καν, έγραψαν και εικονογράφησαν με μεράκι και φαντασία αφίσες με τους 
κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν στο Σχολείο, στο αεροπλάνο, στην 
πισίνα και στην οικογένεια. Οι πολύχρωμες αφίσες κοσμούν πλέον την 
τάξη τους. So, you must see this!

Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

για περισσότερα…
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Αντικρίζοντας τον καθρέφτη του εαυτού μας… - Α΄ τάξη  
Στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης για τα συναισθή-

ματα, τα πρωτάκια μας έφτιαξαν τον προσωπικό καθρέφτη της αυτοεκτί-
μησή τους, με σκοπό να παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους τα ιδιαί-
τερα ταλέντα που διαθέτουν. Η ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Ο Έλμερ 
και το ουράνιο τόξο» προβλημάτισε τα παιδιά σχετικά με τις έννοιες της 
διαφορετικότητας και του αλληλοσεβασμού. Με τη βοήθεια του Έλμερ, 
του παρδαλού ελέφαντα, συζήτησαν για τις ξεχωριστές δεξιότητες και τη 
μοναδικότητα κάθε πλάσματος, εξωτερίκευσαν τα συναισθήματά τους, 
αντιλήφθηκαν και αποδέχτηκαν τη γοητεία του διαφορετικού!

Καρναβάλι στα αγγλικά - Δ΄ τάξη  
Μπορεί άραγε ο εορτασμός της Αποκριάς να συνδυαστεί με την αφο-

μοίωση της γραμματικής; Στο μάθημα των Αγγλικών τη Δευτέρα 24 Φε-
βρουαρίου οι μαθητές της Δ΄ τάξης απέδειξαν ότι δεν υπάρχουν όρια στη 
δημιουργικότητα, συνδυάζοντας τη γνώση με πολύχρωμες χειροτεχνίες 
και ζωγραφιές που εικονίζουν το Καρναβάλι.

Μαθαίνοντας για τη μυθολογία
Νήπια

Ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο της μυθολογίας πραγματοποίη-
σαν τα Νήπιά μας! Επεξεργάστηκαν βιβλία, αναζήτησαν πληροφορίες και 
ακολούθησαν τις περιπέτειες των ηρώων. Καλλιέργησαν τη μαθηματική 
τους σκέψη μέσα από στατιστικές απεικονίσεις και δημιούργησαν εικαστι-
κές κατασκευές σχετικές με τους θεούς του Ολύμπου και τους ήρωες της 
μυθολογίας. Τέλος, διασκέδασαν αλλάζοντας τις φωνές τους, παίζοντας με 
τα μουσικά όργανα και δραματοποιώντας γνωστούς μύθους.

Η ζωή των φυτών σε… ημερολόγιο! 
Γ΄τάξη 

Έγιναν οι καλύτεροι κηπουροί και εμπλούτισαν τις γνώσεις τους γύρω 
από το… φυτικό βασίλειο! Οι μαθητές μας της Γ΄ τάξης, στο πλαίσιο σχεδί-
ου εργασίας που πραγματοποίησαν στην Ευέλικτη Ζώνη, φύτεψαν σπό-
ρους από φακές και φασόλια, με στόχο να παρατηρήσουν την ανάπτυξή 
τους. Κατέγραψαν τις παρατηρήσεις τους σε ατομικό ημερολόγιο, κι αυτό 
τους βοήθησε ιδιαίτερα να καταλάβουν πώς ζει ένα φυτό. 

Στη συνέχεια, ανέλαβαν υπεύθυνα την καθημερινή φροντίδα των… καλλιεργειών τους και κατανόησαν πως το πότι-
σμα και οι συνθήκες υγρασίας και φωτός επηρεάζουν την ανάπτυξή τους. Τέλος, εμπνεύστηκαν πρωτότυπα ονόματα για 
κάθε φυτό και αφού μέρα με τη μέρα τα είδαν να μεγαλώνουν, ήρθε πια η ώρα που τα μετέφεραν στο σπίτι τους γεμάτα 
ενθουσιασμό. για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Γνωρίζοντας τα σήματα οδικής 
κυκλοφορίας - Γ΄ τάξη  

«Κυκλοφορώ… με γνώση» είναι το νέο σύνθημα των μαθητών της Γ΄ 
τάξης του Δημοτικού μας Σχολείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος της 
Ευέλικτης Ζώνης και της θεματικής για την προστασία του πλανήτη, 
μετά την ολοκλήρωση της ενότητας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που 
περιέλαβε ποικίλες βιωματικές δραστηριότητες και διαδραστικά παιχνί-
δια, τα παιδιά έφτιαξαν ξεχωριστές ατομικές κατασκευές με τα δικά 
τους σήματα οδικής κυκλοφορίας. Δημιούργησαν όμως και ομαδικές 
εργασίες. 

Ενημερωτικές συναντήσεις 
γονέων - εκπαιδευτικών Β΄ τριμήνου 

Πραγματοποιήθηκαν οι ενημερωτικές συναντήσεις γονέων και κηδεμόνων με τους εκ-
παιδευτικούς του Σχολείου για το Β΄ τρίμηνο της σχολικής χρονιάς 2019-20. Συγκεκριμένα 
τη Δευτέρα 10/2 έγινε η συνάντηση με τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων των Προνηπίων 
και του Παιδικού Σταθμού και την Τετάρτη 26/2 με τους/τις εκπαιδευτικούς της Α΄ και Β΄ 
τάξης. 

για περισσότερα…
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https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2541&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2540&cid=37

