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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

Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς τους γονείς, απόφοιτους, εκπαιδευτικούς και 
φίλους των Εκπαιδευτηρίων μας που ευαισθητοποιηθήκατε και ανταποκριθήκατε 
στην αιμοδοσία που έγινε την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018. Η συμμετοχή ξεπέρα-
σε κάθε προηγούμενο με αποτέλεσμα να ενισχυθεί σημαντικά η Τράπεζα αίματος 
του Σχολείου μας, την οποία θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλοι μας σε ώρα 
ανάγκης.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε επίσης τους γιατρούς και νοσοκόμους του Θεαγένει-
ου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για την άμεση ανταπόκριση και άριστη συνεισφορά 
τους στην προσπάθειά μας. 

Μια τράπεζα Ζωής !!!
Εθελοντική αιμοδοσία για την τράπεζα αίματος των 
Εκπαιδευτηρίων μας

για περισσότερα…

English is my favourite lesson - Α΄ τάξη
Οι μικροί μαθητές των τεσσάρων τμημάτων της Α΄ τάξης μας πα-

ρουσίασαν τη  Δευτέρα 22-01-2018 ένα πλούσιο θέαμα εξ΄ ολοκλή-
ρου στην αγγλική γλώσσα.

Στην αίθουσα θεάτρου του Σχολείου μας, με πολλή μουσική, τρα-
γούδι, χορό, μικρούς διαλόγους και προπαντός πολύ πολύ κέφι, τα 
παιδιά μάς έδειξαν πώς γίνεται το μάθημα των Αγγλικών στην Α΄ 
τάξη.

‘Ολο το λεξιλόγιο (numbers,  Colours, animals, food, toys, clothes, 
action verbs e.t.c.) παρουσιάστηκε από τους μαθητές σε μια όμορφη 
εκδήλωση γεμάτη ζωντάνια και χαρά και με τη συνδρομή των ηρώ-
ων του βιβλίου μας Mick and Friends!

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=1928&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1944&cid=37
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Γεμάτη παιχνίδι ήταν η σημερινή ημέρα για τα παιδιά της 10μη-
νης και 11μηνης φοίτησης του Δημοτικού στον οικείο και ζεστό 
χώρο του Σχολείου. Φτιάξαμε κάρτες-κάδρα με χριστουγεννιάτικο 
θέμα χρησιμοποιώντας τέμπερες και τα δαχτυλάκια... Χωριστήκα-
με σε ζευγάρια και παίξαμε bingo αλλά και πολλά πολλά επιτραπέ-
ζια παιχνίδια!

Ναι, το σχολείο είναι διασκεδαστικό!!!

Μια μέρα γεμάτη παιχνίδι στο Σχολείο μας
1Oμηνη και 11μηνη φοίτηση

«Τους τρεις μεγίστους φωστήρες της τρισηλίου Θεότητος», τους 
Τρεις Ιεράρχες, που είναι οι  προστάτες της Παιδείας, των Γραμ-
μάτων, των μαθητών και των δασκάλων τίμησαν οι μαθητές όλων 
των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου μας σήμερα, Δευτέρα 29 Ια-
νουαρίου, με μια λιτή εκδήλωση στην αίθουσα θεάτρου.

Οι μαθητές μας παρακολούθησαν με προσοχή μια εμπνευσμέ-
νη ομιλία για τους Τρεις Επιφανείς Αγίους και Θεολόγους της Ορ-
θόδοξης Χριστιανικής Θρησκείας, τον Ιωάννη Χρυσόστομο, τον 
Βασίλειο τον Μέγα και τον Γρηγόριο Ναζιανζηνό ή Θεολόγο, 
για τη ζωή τους και την επίδρασή τους στη σημερινή κοινωνία και 
ιδιαίτερα για τη σχέση τους με τα παιδιά και το σχολείο. 

«Τους τρεις μεγίστους φωστήρες της τρισηλίου 
Θεότητος»

Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών στον Παιδικό Σταθμό και 
το Νηπιαγωγείο

Για τους τρεις δασκάλους της Ορθοδοξίας μας, τους προστάτες των μαθητών, δασκάλων και της γνώσης μίλησαν οι 
εκπαιδευτικοί με απλό και κατανοητό τρόπο σε όλα τα τμήματα του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου μας. Στη 
συνέχεια οι μικροί μας μαθητές έκαναν διάφορες κατασκευές με θέμα τους τρεις Ιεράρχες.

Τα χεράκια μου σταυρώνω 
τη φωνούλα μου υψώνω 
και σας παρακαλώ θερμά 

Ιεράρχες ταπεινά.
Σεις που είστε φωστήρες 

και του κόσμου οι σωτήρες 
φωτίστε και εμένα το μικρό 
που πηγαίνω στο σχολειό. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1918&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1939&cid=37
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Στον χώρο του Ινστιτούτου Ψηφιακής Μάθησης και Επι-
κοινωνίας «Νους» οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ τάξης του 
σχολείου μας παρακολούθησαν, κατά τμήμα, στις 15, 16 και 17 
Ιανουαρίου 2018 ένα από τα προγράμματα που εντάσσονται 
στις καινοτόμες δράσεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: 
«Ασφάλεια στο διαδίκτυο και ορθή χρήση του δικτύου από τα 
παιδιά». 

Αρχικά έγινε προβολή βίντεο, που αναφερόταν στο θεματικό πε-
δίο και μια μικρής διάρκειας συζήτηση με τα παιδιά. 

Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 οι μαθητές και οι μαθήτριες 
της Ακαδημίας Σκι των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονί-
κης μαζί με γονείς και συνοδούς μπήκαμε στα λεωφορεία και ξεκι-
νήσαμε για χιονισμένες περιπέτειες στο χιονοδρομικό κέντρο 3-5 
Πηγάδια, στις πλαγιές του Βερμίου όρους. Κάποιοι αρχάριοι, κά-
ποιοι με εμπειρία και κάποιοι αρκετά προχωρημένοι στο άθλημα 
του σκι, για δεύτερη Κυριακή αυτή τη σεζόν, περάσαμε μια φαντα-
στική ημέρα στο χιονισμένο βουνό.

Οι πιο μικροί έκαναν δειλά - δειλά  βήματα με τα πέδιλα του σκι, καθοδηγούμενοι από την έμπειρη και μεγάλη ομάδα 
εκπαιδευτών και συνοδών της Ακαδημίας μας. Με εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, πολύ καλό χιόνι και έναν λαμπερό 
ήλιο, όλα τα παιδιά έπαιξαν με ασφάλεια στο καταπληκτικό πάρκο και καταχάρηκαν τη γεμάτη άθληση και διασκέδαση 
ημέρα.

Ασφάλεια στο διαδίκτυο και ορθή χρήση από τα παιδιά 
Ε΄ τάξη

Τη ζωντανή παράσταση «Διαστημική Αποστολή 101 - Προ-
ορισμός: Ηλιακό Σύστημα» παρακολούθησαν ως «διαστημικοί 
επισκέπτες» οι μαθητές των Νηπίων και των Προνηπίων μας στο 
NOESIS.

Στο πλανητάριο οι μαθητές ξεναγήθηκαν στα πιο γνωστά ουρά-
νια σώματα, όπως ο ήλιος και η σελήνη, παρατήρησαν βασικούς 
αστερισμούς, έμαθαν για τη φωτορύπανση και γνώρισαν το φαι-
νόμενο ημέρα - νύχτα καθώς και τη μέτρηση του χρόνου σε ημέ-
ρες, μήνες και έτη. 

Διαστημικοί επισκέπτες στο NOESIS

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Σκι, άθληση, διασκέδαση στα 
3-5 Πηγάδια

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1932&cid=37
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Μια ενδιαφέρουσα νέα εμπειρία περίμενε τους μαθητές της Β΄ 
τάξης στο «Ωδείο Βορείου Ελλάδος» μέσα από το πρόγραμμα 
«Μελωδίες και εικόνες». 

Την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 οι μαθητές των τμημάτων Β΄1 
και Β΄2 και την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου οι μαθητές των τμημάτων 
Β΄3 και Β΄4  ανακάλυψαν μέσω της μουσικής, ήχους, χρώματα, 
σχήματα, μυρωδιές.

Μέσα από το παιχνίδι διαπίστωσαν ότι η μουσική εμπεριέχει πε-
ρισσότερα στοιχεία από αυτά που αντιλαμβάνεται αρχικά το αυτί.

«Μελωδίες και εικόνες» - Β΄ τάξη

Μια μέρα μάθησης αλλά και ψυχαγωγίας για τα μικρά μας του 
Προ-παιδικού τμήματος στο «Αγρόκτημα Οικολογικής Γεωργί-
ας», στην περιοχή της Θέρμης. Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία 
να δουν και να γνωρίσουν τα ζώα της φάρμας και τα μικρά τους 
μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον, να τα ταΐσουν και να «βοηθή-
σουν» στις απλές καθημερινές δουλειές του αγροκτήματος. Μ’ αυ-
τόν τον τρόπο τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τη φύση και τα ζώα 
αλλά και κοντά το ένα με το άλλο.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 
2018.

Θησέας και Αριάδνη, στη χώρα των Ταύρων - Γ΄ τάξη  
Μια μοναδικά πρωτότυπη παράσταση παρακολούθησαν οι μα-

θητές της Γ’ τάξης, την Τρίτη 23-1-2018 και την Τετάρτη 24-1-
2018, στο κινηματοθέατρο «Κολοσσαίο».

Οι πολυτάλαντοι ηθοποιοί κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον και 
την ενεργό συμμετοχή των μαθητών καθώς, πέραν της ερμηνείας 
τους, χόρευαν, τραγουδούσαν και εκτελούσαν κάθε είδους ακρο-
βατικά μπροστά στα μάτια των παιδιών, τα οποία ενθάρρυναν με 
το ζεστό τους χειροκρότημα τους ηθοποιούς. Εξαιρετικά σκηνικά, 
μουσική και τρισδιάστατες κατασκευές «γέμισαν» τον χώρο του 
θεάτρου.

Βιωματική μάθηση και ψυχαγωγία - Προ-παιδικό τμήμα

Επιστρέφοντας στην τάξη ακολούθησε συζήτηση για όσα ζήσαμε και μάθαμε και κάποια παιδιά ζωγράφισαν τις εικόνες 
από την παράσταση που τους εντυπωσίασαν.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1938&cid=37
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«…Ήθελε να είναι καλός και δεν ήξερε πως… Μια μέρα κάθισε 
και παίδεψε το κεφάλι του. Στο τέλος το βρήκε: θα ‘πιανε φιλία με 
τα βιβλία. Θα γύρευε να μάθει από κει αυτά που του ‘κρύβαν οι 
μεγάλοι. Θα ‘πιανε αγάπη με τις ζουγραφιές, με τα παραμύθια…»

Το έργο του Μενέλαου Λουντέμη «Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα» 
από την Παιδική Σκηνή του Νέου Θεάτρου Θεσσαλονίκης παρα-
κολούθησαν την Τρίτη 16  Ιανουαρίου 2018 οι μαθητές της Δ΄ 
τάξης, στο θέατρο «Ολύμπιον». 

Οι μαθητές των Προ-Προνηπίων επισκέφτηκαν τον χώρο της «Αρμονίας», στην Καλαμαριά, με σκοπό να γυμναστούν 
κάνοντας παιδική yoga. Τα παιδιά με τη βοήθεια των παιδαγωγών της «Αρμονίας» γυμνάστηκαν με διασκεδαστικό τρό-
πο! Δραματοποίησαν μια ιστορία με το σώμα τους και έγιναν οι τραμπάλες, το καρουζέλ, η ρόδα καθώς και τα συγκρουό-
μενα παιχνίδια ενός λούνα παρκ! Μ’ αυτόν τον διαφορετικό τρόπο εξάσκησαν την κινητικότητα και τον συντονισμό τους. 

Yoga και… διασκέδαση – Προ-προνήπια

Τον «Καπετάν Μπουγάδα» επισκέφθηκαν στη βρεφική σκη-
νή του θεάτρου «Αθήναιον» όλοι οι μαθητές του Παιδικού μας 
Σταθμού.

Τα παιδιά πήραν με ενθουσιασμό τα εισιτήρια της παράστασης 
και ανυπομονούσαν να ξεκινήσει το έργο! Καθώς περίμεναν στη 
σάλα του θεάτρου, μια ευχάριστη έκπληξη τους περίμενε... Ο κα-
πετάνιος υποδέχτηκε τους λιλιπούτειους φίλους του, τους άνοιξε 
την είσοδο και όλοι μαζί ανέβηκαν πάνω στη σκηνή του θεάτρου. 
Τα παιδιά παρακολούθησαν όλο το έργο πάνω στη σκηνή, κάτι 
που τους ενθουσίασε, διότι συμμετείχαν ενεργά σ’ αυτό. 

Ο Καπετάν Μπουγάδας και οι 
μαθητές του Παιδικού μας Σταθμού

Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα - Δ΄ τάξη   

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1933&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1930&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1936&cid=37


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

Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 8

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

…παρακολούθησαν στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο οι 
μαθητές των Προνηπίων και των Νηπίων μας την Τρίτη 16/1/18. 
Με τρεις ιστορίες που διαδραματίζονται μέσα στο δάσος οι μικροί 
μας μαθητές ταξίδεψαν στον μαγικό χώρο των παραμυθιών που 
συμβολίζει την ίδια τη ζωή με τις περιπέτειες, τις ανακαλύψεις και 
τις εκπλήξεις της.

Αφήγηση των ιστοριών του δάσους από τη θεατρολόγο και κου-
κλοπαίχτρια Ιωάννα Μαμακούκα και τη Λίζα Μαμακούκα να συνο-
δεύει μουσικά.

Κουκλοθεατρικές ιστορίες του δάσους…

Την Τετάρτη 17/1/2018 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α’ τάξης 
επισκέφτηκαν τον κινηματογράφο Cineplexx στο One Salonica Mall 
και παρακολούθησαν τη διαδραστική ταινία «Ζώα υπό εξαφάνιση 
3D».

Μέσα στην αίθουσα, πριν ξεκινήσει η προβολή, οι εμψυχώτριες 
του οργανισμού «Φωτόγραμμα», που δημιούργησε την ταινία, συ-
ζήτησαν με τους μαθητές για το περιεχόμενό της, δημιουργώντας 
τους έτσι τα πρώτα ερεθίσματα για το θέμα που θα ακολουθού-
σε. Στη συνέχεια, οι μαθητές φόρεσαν τα ειδικά γυαλιά, πήραν τα 
ασύρματα τηλεχειριστήρια στα χέρια και η περιπέτεια ξεκίνησε! 

Ζώα υπό εξαφάνιση Α΄ τάξη  
για περισσότερα…

για περισσότερα…
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