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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

Με χιόνια μας ήρθε το 2O19!

Από την  Πέμπτη 4 Ιανουαρίου ένα παχύ στρώμα χιονιού σκέπασε τα πάντα χαρίζοντας  μια υπέροχη λευκότητα  στο 
τοπίο, δημιουργώντας  μοναδικής ομορφιάς εικόνες. Το Σχολείο  μας - που λειτούργησε με το πρόγραμμα δημιουργικής 
απασχόλησης  από τις 2 Ιανουαρίου - είναι υπέροχο και με χιόνι!

Μια κάτασπρη ημέρα στο Σχολείο μας
...για τα παιδιά μας που ακο-

λουθούν το πρόγραμμα της 
10μηνης και  της 11μηνης φοί-
τησης η 4η Ιανουαρίου 2019 
στο Σχολείο ήταν μια υπέροχη 
μέρα που τους έδωσε την τόσο 
σπάνια ευκαιρία να χαρούν το 
χιόνι, παίζοντας στον χιονο-
στολισμένο κήπο μας!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr
http://protypaki.protypa.edu.gr/
https://www.facebook.com/protypa.gr
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https://www.facebook.com/protypa.gr/
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https://www.youtube.com/user/protypa
https://twitter.com/protypa_gr
https://www.instagram.com/protypa_ekpedeftiria/
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2199&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2204&cid=37
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Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 οι μαθητές και οι μαθήτριες των 
Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης που αγαπούν το σκι και την 
άθληση στο βουνό μαζί με γονείς και συνοδούς μπήκαμε στα λεωφο-
ρεία και ξεκινήσαμε για χιονισμένες περιπέτειες στο χιονοδρομικό κέ-
ντρο 3-5 Πηγάδια, στις πλαγιές του Βερμίου όρους. Κάποιοι αρχάριοι, 
κάποιοι με εμπειρία και κάποιοι αρκετά προχωρημένοι στο άθλημα του 
σκι, για πρώτη Κυριακή αυτή τη σεζόν, περάσαμε μια φανταστική 
ημέρα στο χιονισμένο βουνό.

Σκι… άθληση, παιχνίδι, χαρά!

Σκι… στον κήπο!!!
Ήταν να μην το στρώσει στον κήπο μας… Η υπεύθυνη καθηγήτρια 

φυσικής αγωγής των Εκπαιδευτηρίων μας πήρε τα χιονοπέδιλα και 
έκανε μάθημα σε όσα παιδιά ήθελαν να δοκιμάσουν το άθλημα του 
σκι!

Το Σάββατο 19/1 και την Κυριακή 27/1 πραγματοποιήθηκαν τα εσω-
τερικά πρωταθλήματα σκάκι του Σχολείου μας.

Στο πρωτάθλημα αυτό συμμετείχαν συνολικά 28 μαθητές και μαθή-
τριες οι οποίοι χωρίστηκαν σε 2 ομίλους ανάλογα με τη σχολική τους 
τάξη. Ο 1ος όμιλος αποτελούνταν από 16 παιδιά Γ΄έως  ΣΤ΄ τάξη του 
Δημοτικού και ο 2ος από Νήπια έως Β΄ τάξη Δημοτικού. 

Οι αγώνες είχαν σκοπό την προετοιμασία των αθλητών μας για τα 
προσεχή ατομικά σχολικά πρωταθλήματα.

Όλα τα παιδιά βραβεύτηκαν για τη συμμετοχή και την προσπάθειά 
τους.

Εσωτερικά πρωταθλήματα σκάκι

English is my favourite lesson!
«I love English» μας είπαν με ενθουσιασμό οι μαθητές της Α΄ τά-

ξης μας στη γιορτή της αγγλικής γλώσσας. Τη Δευτέρα 21 Ιανουα-
ρίου 2019 οι μαθητές των τεσσάρων τμημάτων της Α΄ τάξης μας 
χάρισαν - σε δυο διαδοχικές εκδηλώσεις στην αίθουσα του θεάτρου- 
ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα γεμάτο μουσική, τραγούδι και χορό 
βασισμένο στο γνωστικό τους πεδίο. Οι μικροί αγγλομαθείς, με λε-
ξιλόγιο σχετικό με animals-food-colors-toys-school,objects-action 
verbs και πολύ κέφι μέσα από μικρούς διαλόγους μας παρουσία-
σαν με χαρά όλα αυτά που έμαθαν ως τώρα γιατί… English is my 
favourite lesson!!!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2193&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2187&cid=37
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http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2178&cid=37
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Συνεχίστηκε και τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου το πρόγραμμα  
της δημιουργικής απασχόλησης  για τους μαθητές του Παιδικού Σταθ-
μού, του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου της 10μηνης 
και 11μηνης φοίτησης. Οι μαθητές μας απασχολήθηκαν δημιουργι-
κά στον φιλόξενο, οικείο και ασφαλή χώρο του Σχολείου μας από τις 
εκπαιδευτικούς μας μαζί με τους φίλους και συμμαθητές τους.

Δημιουργική απασχόληση

30 Ιανουαρίου. Γιορτάζουν οι Τρεις Ιεράρχες, οι προστάτες των 
γραμμάτων. Ημέρα αργίας για τα σχολεία αλλά για τους μαθητές μας 
του Παιδικού Σταθμού που ακολουθούν το πρόγραμμα της 10μηνης 
φοίτησης ήταν μια μέρα γεμάτη ιστορίες και κατασκευές.

Μέσα στις τάξεις τα παιδιά άκουσαν τις ιστορίες των τριών αγίων, 
συζήτησαν όσα τους έκαναν εντύπωση και στη συνέχεια δημιούργη-
σαν  τις δικές τους εικόνες. 

Πρόγραμμα 1Oμηνης και 11μηνης φοίτησης

Οι Τρεις Ιεράρχες 
στον Παιδικό μας Σταθμό

Τους τρεις μεγίστους φωστήρες...
Τους Τρεις Ιεράρχες, προστάτες των γραμμάτων και των μαθητών, 

τίμησαν σήμερα τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης. Η 30η 
Ιανουαρίου είναι αφιερωμένη στη ζωή και το έργο των τριών αυτών 
μεγάλων δασκάλων.

Ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσό-
στομος αν και έζησαν πριν από 17 αιώνες είναι πάντα επίκαιροι, καθώς 
προτείνουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δίνει προτεραιότητα στον 
άνθρωπο και τις ανάγκες όχι μόνο του μυαλού αλλά και της καρδιάς 
του.

Από τις διδαχές των Τριών Ιεραρχών στον…  
θαυμαστό κόσμο των μελισσών  

«Όπως οι μέλισσες διαλέγουν το νέκταρ από τα λουλούδια έτσι κι 
εμείς χρειάζεται να διαλέγουμε αυτά που διαβάζουμε. Να κρατάμε τα 
καλά και τα ωφέλιμα», διαβάσαμε από τον Μέγα Βασίλειο μιλώντας για 
τους Τρεις Ιεράρχες. Κάπως έτσι ξεκίνησε η κουβέντα για τη σοφία της 
φύσης και όλα αυτά που μας διδάσκει και φτάσαμε στον θαυμάσιο κό-
σμο των μελισσών.

Δημιουργικές περιπλανήσεις στην τάξη 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο θαυμαστός 
κόσμος των μελισσών» Γ΄ τάξη

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα της Θεσσαλονίκης επισκέφθη-
καν οι μαθητές της  Ε΄ τάξης την Πέμπτη 31/1/2019.

 Η επίσκεψη των μαθητών στο Μουσείο κρίθηκε αναγκαία λόγω της 
συνάφειας των θεμάτων του με το μάθημα της ιστορίας μας.

 Αναμφίβολα το Μουσείο συντηρεί την ιστορική μνήμη του Μακεδο-
νικού Αγώνα και αποτελεί ένα ζωντανό εκπαιδευτικό κύτταρο αλλά και 
ένα ερευνητικό κέντρο. 

Τις βασιλόπιτές τους έκοψαν οι μαθητές  μας  για το καλό του νέου χρόνου. 
Σε κάθε τμήμα πήραν τη δική τους βασιλόπιτα και μέσα στις τάξεις με μια μι-
κρή γιορτούλα την έκοψαν,τη μοίρασαν και αντάλλαξαν ευχές, πειράγματα και 
πολλά πολλά χαμόγελα! 

Την Τρίτη 15-1-2019 οι μαθητές της Α΄ τάξης και την Τρίτη 22-1-
2019 οι μαθητές όλων των τμημάτων της Β΄τάξης επισκέφθηκαν το 
Μυθολογικό – Θεματικό Πάρκο στη ΔΕΘ και παρακολούθησαν το 
πρόγραμμα: «Ηρακλής οι 12 Άθλοι».

Τα παιδιά παρακολούθησαν ένα συναρπαστικό, διασκεδαστικό, 
βιωματικό, εκπαιδευτικό ταξίδι στο μακρινό παρελθόν μέσα από 
το οποίο και με τη βοήθεια των ξεναγών ανακάλυψαν όλους τους 
γνωστούς και άγνωστους μύθους με πρωταγωνιστή  τον μεγαλύτερο 
ήρωα της  αρχαίας Ελλάδας, τον Ηρακλή. 

Ένα ιδιαίτερο εργαστήρι στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος 
πραγματοποίησαν οι μαθητές της Γ’ τάξης στο πλαίσιο της ενότητας, 
«Τα ζώα», που αποτελεί και το αντικείμενο της ευέλικτης ζώνης για φέ-
τος.

Απλά υλικά, όπως μπαλόνια, μπογιές, φωτοτυπίες μικρών ωοτόκων 
ζώων, και το καλοξυμένο μολύβι τους αποτέλεσαν τα εργαλεία για την 
ολοκλήρωση του εργαστηρίου... Ιδιαίτερη ήταν η χαρά τους όταν κρά-
τησαν στα χέρια τους τα νεογέννητα μικρά που οι ίδιοι είχαν τοποθετή-
σει στο μπαλόνι. Καλή συνέχεια μικροί ερευνητές...

Κοπή πίτας  

«Ηρακλής οι 12 ΄Αθλοι» Β΄ τάξη

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα 
Ε΄ τάξη

Πρωτότυπο εργαστήρι της Γ΄ τάξης

Λοιπόν... πήραν τις φωτοτυπίες με τα ζωάκια,  τα έβαψαν, τα έκοψαν, τα τύλιξαν, τα έβαλαν στο μπαλόνι, τα φούσκωσαν 
και... γεννήθηκαν!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Αθλοπαιδιές Ε΄ τάξη
Οι μαθητές όλων των τμημάτων της Ε΄ τάξης στο πλαίσιο του μα-

θήματος της φυσικής αγωγής επισκέφθηκαν τη ΧΑΝΘ για να συμμε-
τέχουν στο πρόγραμμα των αθλοπαιδιών που πραγματοποιείται στα 
γήπεδά της.

  Οι εξειδικευμένοι προπονητές που μας περίμεναν στον χώρο συ-
γκέντρωσαν τα παιδιά και τα χώρισαν σε ομάδες καλαθοσφαίρισης, 
ποδοσφαίρου και πιγκ-πογκ. Αφού ενημέρωσαν τους μαθητές μας για 
τους σύγχρονους κανονισμούς στα διάφορα αθλήματα, άρχισαν τα 
παιχνίδια.

Τι κάνουν τα μικρά παιδιά όταν δουν φωτιά στο σπίτι, στο σχολείο 
ή στο εξοχικό; Αυτό ρωτήσαμε τους πυροσβέστες όταν χθες, 23/1/19, 
όλα τα Προνήπια επισκεφθήκαμε τον Πυροσβεστικό Σταθμό στη 
Μαρτίου. Και αυτοί μας απάντησαν «Φεύγουν μακριά και φωνάζουν 
κάποιον μεγάλο. Δεν ξαναγυρίζουν πίσω για να πάρουν το αγαπημένο 
τους παιχνίδι και θυμίζουν στους μεγάλους τον αριθμό της Πυροσβε-
στικής: το 199».

«Προστατεύω τον εαυτό μου»                      
Στην Πυροσβεστική - Προνήπια  

Οι ευγενικοί πυροσβέστες μάς ξενάγησαν μέσα και έξω από τον Πυροσβεστικό Σταθμό, μας έδειξαν τον εξοπλισμό 
τους, μας ανέβασαν στα οχήματα, μας εξήγησαν πώς πρέπει να αντιδράσουμε και πώς μπορούμε να προστατευτούμε σε 
περίπτωση πυρκαγιάς.

Και  αφού τα μάθαμε όοοοοοολα αυτά, φορέσαμε τα κράνη και μαζί τους κάναμε δοκιμαστική πυρόσβεση. 

Το ενδιαφέρον των παιδιών ήταν έκδηλο σε όλη τη διάρκεια των αγωνισμάτων και όταν αναχώρησαν ήταν ενθουσια-
σμένα περιμένοντας με αγωνία το επόμενο ραντεβού στα γήπεδα της ΧΑΝΘ.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2180&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2188&cid=37

