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

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό  Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό  Δ ε λτ ί ο   
Τα  σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ α  Ν έ α  |  Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 2 0

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

Βραβεία και διακρίσεις για το Αειφόρο Σχολείο μας
Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης διακρίνονται για την ευαισθησία τους 

σε ζητήματα περιβαλλοντικής και κοινωνικής Αειφορίας. Το Σχολείο μας έχει βρα-
βευθεί για τον σχηματισμό του σε Αειφόρο από τους εξής αναγνωρισμένους φορείς:  

- 2012-2013: 8η  θέση για το «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» ανάμεσα σε 210 σχο-
λεία από όλη την Ελλάδα, από την Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

- 2016 έως σήμερα: «Σημαία του Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου» από την Ελληνι-
κή Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

- 2016 έως σήμερα: «Σημαία των Οικολογικών Σχολείων» από την Ελληνική Εται-
ρία Προστασίας της Φύσης

- 2016 έως 2022: «Σήμα του Αειφόρου Σχολείου» από την Aeiforum τώρα διανύ-
ουμε τη δεύτερη τριετία

- 2018: Το αποκορύφωμα των επιβραβεύσεών μας ήταν το «1ο  Βραβείο Περιβαλ-
λοντικής Ευαισθητοποίησης» στα Ελληνικά Βραβεία της Πανελλήνιας Ένωσης Επι-
χειρήσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Μόνο οι βραβευμένοι σε εθνικό 
επίπεδο μπορούν να  καταθέσουν υποψηφιότητα στον θεσμό που διοργανώνει η 
ΠΑΣΕΠΠΕ σε συνεργασία με την Κεντρική Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φέτος το Σχολείο 
είναι υποψήφιο στην κατηγορία  «Οργάνωσης και διοίκησης για μεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις» που συμβάλλουν μέσα από τη λειτουργία τους στη διατήρηση της Βιο-
ποικιλότητας. Η κατάθεση της πρότασής μας έχει τίτλο: «Ένα Σχολείο με Μηδενικό 
Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα», μία καινοτόμος ολιστική εκπαιδευτική πρόταση για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη.

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://www.youtube.com/user/protypa
https://twitter.com/protypa_gr
https://www.instagram.com/protypa_ekpedeftiria/
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Το παραδοσιακό έθιμο τήρησαν σε όλες τις τάξεις του Σχολείου 
μας μαθητές και εκπαιδευτικοί. Για το καλό του νέου χρόνου κάθε τμή-
μα έκοψε τη δική του βασιλόπιτα, στο πλαίσιο μιας μικρής γιορτής, 
ενώ τα παιδιά μας αντάλλαξαν ευχές και πειράγματα και η αναζήτηση 
του πολυπόθητου φλουριού συνοδεύτηκε από πολλά χαμόγελα και 
ανέδειξε τον τυχερό της χρονιάς! 

Οι διακρίσεις, πέρα από την επιβράβευση της προσπάθειάς μας, σηματοδοτούν τη δέσμευση του Σχολείου μας για την 
υλοποίηση δράσεων προσανατολισμένων στην εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Αποτελούν δε τη σημαντικότερη 
πηγή ανατροφοδότησης, προκειμένου τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας να έχουν κίνητρο για περαιτέρω δράσεις 
στο μέλλον. Είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτές! 

Περισσότερες πληροφορίες στο Σχέδιο Αειφορικής Διαχείρισης του Σχολείου μας https://bit.ly/3azmodb

Η κοπή της βασιλόπιτας
στις τάξεις μας! 

Η δεκάμηνη και ενδεκάμηνη φοίτηση συνεχίστηκε για τα παιδιά μας 
δημιουργικά και τη νέα χρονιά, στη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης 
εορταστικής περιόδου, από τις 2 έως τις 7 Ιανουαρίου. Οι δραστηρι-
ότητες ήταν πολλές, ποικίλες και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες! Τα παιδιά 
μας επιδόθηκαν σε όμορφες κατασκευές αλλά και σε παιχνίδια γνώ-
σεων και παρατηρητικότητας. Δημιούργησαν τις δικές τους χιονό-
μπαλες χρησιμοποιώντας πλαστικά πιάτα και τεχνητό χιόνι, έφτια-
ξαν γούρια από πηλό, τα οποία διακόσμησαν με χρώματα και άλλα 
υλικά χειροτεχνίας ενώ οι δημιουργικές δράσεις τους συμπεριέλαβαν 
μεταξύ άλλων παιχνίδια λέξεων, τυφλόμυγα και θεατρικό παιχνίδι με 
συνοδεία μουσικής.

Ποδαρικό στη νέα χρονιά με δημιουργική απασχόληση!

Τους Τρεις Ιεράρχες, προστάτες των γραμμάτων και των μαθητών, τιμήσαμε και φέτος στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια 
Θεσσαλονίκης. 

Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών στο Σχολείο μας:  

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2467&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/article.php?aid=2501&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2455&cid=37
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Τους Τρεις Ιεράρχες, τους προστάτες της Παιδείας και των Γραμμάτων, 
τιμήσαμε στις 30 Ιανουαρίου στο Σχολείο μας, αναδεικνύοντας τη ζωή 
και το έργο τους. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο 
Ιωάννης ο Χρυσόστομος μετέδωσαν απλόχερα τη σοφία και τις γνώσεις 
τους ενώ αφιέρωσαν τη ζωή τους στο κοινό καλό. Το κοινωνικό και εκ-
παιδευτικό έργο τους είναι πάντα επίκαιρο και φωτεινό και αποτελεί οδη-
γό ζωής για τους δασκάλους και τους μαθητές. Οι μαθητές μας παρακο-
λουθήσαν με προσοχή την καθιερωμένη ομιλία καθώς και το βίντεο που 
προβλήθηκε. Αυτό που κράτησαν στις καρδιές τους τα παιδιά μας είναι 
το λαμπρό παράδειγμα του βίου των τριών αγίων που προάγει ανώτερα 
ιδανικά και την αμέριστη προσφορά στους συνανθρώπους μας. 

Για τους Αγίους των Γραμμάτων - Δημοτικό 

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας έμαθαν για τη ζωή και το έργο 
των Αγίων, παρατήρησαν την εικόνα τους, γνώρισαν την τέχνη της αγι-
ογραφίας και προσπάθησαν να γίνουν μικροί αγιογράφοι. Ζωγράφισαν, 
βάζοντας όλη τους την τέχνη, τους Τρεις Ιεράρχες και με την τεχνική 
της παλαίωσης δημιούργησαν το δικό τους έργο. 

Εμπνεόμαστε από το έργο των 
Τριών Ιεραρχών - Νηπιαγωγείο 

Στον Παιδικό Σταθμό μιλήσαμε για τους τρεις μέγιστους φωστήρες. Οι μικροί μας  μαθητές παρατήρησαν σχετικό 
εποπτικό υλικό και άκουσαν με ενδιαφέρον πληροφορίες για τη ζωή και το έργο τους. Επίσης ήρθαν σε επαφή με την 
τέχνη της αγιογραφίας κι έφτιαξαν κάρτες χρωματίζοντας μία ασπρόμαυρη εικόνα των Τριών Ιεραρχών. Τα παιδιά εντυ-
πωσιάστηκαν από την εφαρμογή της τεχνικής της παλαίωσης, κατά την οποία χρησιμοποίησαν μείγμα νερού και στιγμι-
αίου καφέ για να προσδώσουν παλαιωμένη μορφή στο εξώφυλλο της κάρτας τους. Τέλος, κόλλησαν στο εσωτερικό της 
κάρτας μια προσευχούλα για τους Τρεις Ιεράρχες.

Η Τέχνη της Αγιογραφίας και οι Τρεις Ιεράρχες - Παιδικός Σταθμός 
«Πρότυπα 2-4»

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2476&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2477&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2478&cid=37
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Πρωτάθλημα σε ασπρόμαυρο καρό - Σκάκι
Ρουά, ματ και… οξυδέρκεια. Το 1ο  Εσωτερικό Πρωτάθλημα σκάκι 

για το 2020 έδωσε στα παιδιά μας τη δυνατότητα να ακονίσουν τον νου 
και να επιδείξουν τις δεξιότητές τους. Το Νηπιαγωγείο «ντύθηκε» σε 
ασπρόμαυρο καρό το Σάββατο 11 Ιανουαρίου και οι μικροί μαθητές 
του σκακιστικού τμήματος του Σχολείου μας χωρίστηκαν σε δύο κα-
τηγορίες ανάλογα με την ηλικία και τη σκακιστική τους εμπειρία. Στην 
πρώτη κατηγορία αγωνίστηκαν 14 μαθητές και μαθήτριες από τη Β΄ έως 
τη ΣΤ΄ Δημοτικού, ενώ στη δεύτερη 6 λιλιπούτειοι μαθητές των Νηπίων 
και της Α΄ Δημοτικού. 

Υψηλό επίπεδο συναγωνισμού στο 2ο Εσωτερικό 
Πρωτάθλημα Σκάκι

Με μία ξεχωριστή επίσκεψη και με υψηλό επίπεδο συναγωνισμού 
πραγματοποιήθηκε το 2ο Εσωτερικό Πρωτάθλημα Σκάκι στο Σχολείο 
μας το Σάββατο 25 Ιανουαρίου. Στους αγώνες συμμετείχαν μαθητές 
και μαθήτριες όλων των τάξεων καθώς και σκακιστές μεγάλων τάξεων 
του Δημοτικού από την Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ). Έτσι, οι 
νεαροί σκακιστές μας συναγωνίστηκαν και δοκίμασαν τις δυνατότητές 
τους με ισχυρούς αντιπάλους, κάτι που αποτελεί την καλύτερη δυνατή 
προπόνηση. Στο πρωτάθλημά μας έδωσε το «παρών» και ο GM (διεθνής 
τίτλος που απονέμεται σε σκακιστές παγκοσμίου βεληνεκούς) Θάνος 
Μαστροβασίλης, πρωταθλητής Ελλάδας και μέλος της Εθνικής ανδρών 
και σκακιστής της ΕΣΘ. 

Γονείς και εκπαιδευτικοί θαυμάσαμε το υψηλό επίπεδο και την πρόοδο των παιδιών μας στα Αγγλικά! Τα πρωτάκια μας 
παρουσίασαν τη γιορτή γλωσσομάθειας με τίτλο «I love English», τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου τα τμήματα Α΄1, Α΄2 και 
Α΄4 και την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου τα τμήματα Α΄3 και Α΄5, που βασίστηκε σε όσα διδάχτηκαν μέχρι τώρα - animals, 
food, clothes, school-items, colors, action verbs, english alphabet- συντροφιά με τους ήρωες του βιβλίου τους, Mick and 
friends. Οι μικροί μας αγγλομαθείς εντυπωσίασαν με τις γνώσεις τους και διασκέδασαν τους γονείς και τις δασκάλες τους 
με τα τραγούδια, τους χορούς και κυρίως το κέφι τους! 

Γλωσσομάθεια επί σκηνής!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2465&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2479&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2490&cid=37
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Μια εικαστική «Ονειρούπολη»

Στο Τμήμα Εικαστικών τα παιδιά μας, βάζοντας όλο τους το μεράκι και 
ξεδιπλώνοντας τις πολυποίκιλες καλλιτεχνικές δυνατότητές τους, φιλοτέ-
χνησαν τα δικά τους… μικρά εικαστικά θαύματα δίνοντάς τους τον παρα-
πάνω τίτλο!  Πρόκειται για μεγάλες πολύχρωμες αφίσες που οι μικροί μας 
καλλιτέχνες ζωγράφιζαν ομαδικά επί τόπου για μέρες παίζοντας με τα χρώ-
ματα και τα υλικά. Μόνο χαρά μας δίνει το αποτέλεσμα των έργων τους, τα 
οποία θα πλαισιώσουν τον διαγωνισμό ρομποτικής και θα εκτεθούν τον 
Απρίλιο σε ειδική θεματική έκθεση στην Αποθήκη Γ΄ στο Λιμάνι της Θεσ-
σαλονίκης.     

H Ακαδημία Σκι στο Βέρμιο
Οι μικροί μας σκιέρ στις εξορμήσεις τους στο χιονοδρομικό κέντρο 3-5 

Πηγάδια στη Νάουσα, σε συνεργασία με την Ακαδημία Σκι ΜΑΣ Αετός, γλί-
στρησαν με τα χιονοδρομικά τους πέδιλα στο χιόνι, έπαιξαν μαζί του, βελ-
τίωσαν τις τεχνικές τους και διασκέδασαν πολύ! 

«Μια φανταστική πόλη, η πόλη των ονείρων μου, Ονειρούπολη» κοσμεί εδώ και μέρες τον διάδρομο του κεντρικού 
κτηρίου του Σχολείου μας.

Νέος εξοπλισμός στο Τμήμα
Πληροφορικής Πολυμέσων και Ρομποτικής 

Με έναν νέο εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής εμπλουτίστηκε το 
Τμήμα Πληροφορικής, Πολυμέσων και Ρομποτικής του Σχολείου μας. 
Πρόκειται για το LEGO® Education SPIKE™ Prime, που αποτελεί το νέο μέ-
λος στην οικογένεια των εκπαιδευτικών λύσεων της LEGO Education! Οι 
μαθητές ηλικίας 10 ετών και άνω μυούνται το STEAM και την εκπαιδευτική 
ρομποτική κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας διασκεδαστικά ρο-
μπότ και έξυπνες συσκευές. Οι κινητήρες και αισθητήρες του SPIKE Prime 
χαρακτηρίζονται από υψηλή ακρίβεια.

Υιοθετήσαμε τον μικρό Κυριάκο
Γ΄ τάξη

Στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης για το περιβάλλον, οι μαθητές μας της 
Γ΄ τάξης υιοθέτησαν στις 10 Ιανουαρίου ένα αρκουδάκι από το Κατα-
φύγιο της Καφέ Αρκούδας, Αρκτούρος, τον μικρό Κυριάκο. Ο Κυριάκος 
διασώθηκε μαζί με τον αδελφό του από έναν κτηνοτρόφο όταν ήταν 4-5 
μηνών και πλέον φιλοξενείται στη φιλοζωική οργάνωση. Η πιστοποίηση 
της υιοθεσίας και τα τελευταία νέα της υγείας του έδωσαν ιδιαίτερη χαρά 
στους μαθητές μας.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2497&cid=71
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2487&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2486&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2464&cid=37
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Ταξίδι στην Οδύσσεια - Γ΄ τάξη  
Μια συναρπαστική επίσκεψη στο Κέντρο Επιστημών και Τεχνολογίας 

NOESIS πραγματοποίησαν την Τρίτη 14 Ιανουαρίου οι μαθητές μας της Γ΄ 
τάξης. Εκεί περιηγήθηκαν στο θεματικό πάρκο «Οδύσσεια». Με θέμα τις 
ξεχωριστές περιπέτειες του Οδυσσέα στο ταξίδι της επιστροφής του στο 
αγαπημένο του νησί, την Ιθάκη, οι μαθητές έγιναν πρόσκαιρα σύντροφοί 
του και τον ακολούθησαν στο πολύπαθο ταξίδι του. Κίκονες, Λαιστρυγό-
νες, η Σκύλα και η Χάρυβδη αλλά και ο Κύκλωπας Πολύφημος και η Κίρκη 
ταξίδεψαν τα παιδιά σε άλλους τόπους, μυθικούς, όπως τους φαντάστηκε 
ο Όμηρος. 

Εντυπωσιασμένοι από τον... πολυμήχανο ήρωα - Νήπια
Η κατάκτηση της γνώσης μέσω του παιχνιδιού, τα ειδικά εφέ, οι τρισ-

διάστατοι, πελώριοι ήρωες και η ξενάγηση από τους ειδικούς εμψυχωτές 
πρόσφεραν μια μοναδική εμπειρία στα Νήπιά μας, που επισκέφθηκαν την 
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου το θεματικό πάρκο «Οδύσσεια» στο Κέντρο Επι-
στημών και Τεχνολογίας NOESIS. Οι μικροί μας εντυπωσιάστηκαν από τις 
περιπλανήσεις του Οδυσσέα που ξετυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια τους 
και έμαθαν πολλά για τον πολυμήχανο ήρωα. 

Γνωρίζοντας τους 
«Θεούς του Ολύμπου» - Α΄ τάξη

Ταξίδι στον μαγικό κόσμο της μυθολογίας πραγματοποίησαν τα πρωτά-
κια μας κατά την επίσκεψή τους στο θεματικό πάρκο «Θεοί του Ολύμπου» 
στη ΔΕΘ την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου. Τα παιδιά μας εντυπωσιάστηκαν από 
τα επιβλητικά ομοιώματα, τις 3D προβολές και το διαδραστικό θεατρικό 
παιχνίδι κι έμαθαν με βιωματικό τρόπο την ιστορία και τη ζωή κάθε θεού. 

Γκολ και παιχνίδια ισορροπίας 
Multi Junior Sports

Οι μικροί αθλητές του τμήματος Multi Junior Sports ανέπτυξαν την Πα-
ρασκευή 17 και την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου τις κινητικές τους δεξιότη-
τες μέσα από παιχνίδια ισορροπίας και εμπόδια και έβαλαν τα πρώτα τους 
γκολ ως επίδοξοι ποδοσφαιριστές!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Παίζοντας παραδοσιακά παιχνίδια

Παιχνίδια παίζουμε ωραία και είμαστε όλοι μια παρέα! Στον Παιδικό μας Σταθμό οι μικροί μαθητές διασκέδασαν 
την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου παίζοντας παραδοσιακά παιχνίδια που έχουν μείνει αναλλοίωτα στον χρόνο, όπως το 
μαντηλάκι, η μπαμπούσκα, η τυφλόφυγα και το σχοινάκι. Επίσης, με τη βοήθεια των παιδαγωγών τους, δημιούργησαν 
αυτοσχέδιες τρίλιζες με χαρτόνι και πιόνια από αφρώδες υλικό αλλά και σβούρες με ανακυκλώσιμα υλικά.

Κατασκευάζοντας πολύχρωμες 
φάλαινες - Γ΄ τάξη

Έναν μοναδικό «στρατό» από πολύχρωμες φάλαινες κατασκεύασαν 
οι μαθητές της Γ΄ τάξης την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο 
της Ευέλικτης Ζώνης, για την προστασία του πλανήτη. Αφού μιλήσα-
με για τη μόλυνση των θαλασσών και προβληματιστήκαμε από την 
εικόνα των πλαστικών στους ωκεανούς, αποφασίσαμε να στείλουμε 
τους δικούς μας μοναδικούς υπερασπιστές... τις φάλαινες, για να ελέγ-
χουν τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας.

Ένας παρδαλός ελέφαντας μας μαθαίνει… 

Τις διασκεδαστικές περιπέτειες ενός, διαφορετικού από τους άλλους, 
πολύχρωμου ελέφαντα παρακολούθησαν οι μαθητές του Παιδικού 
Σταθμού στην παράσταση «Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας!» στο θέ-
ατρο Φαργκάνη Art τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου. Οι χαρούμενες μελω-
δίες, τα εντυπωσιακά σκηνικά και οι τρισδιάστατες κούκλες συνεπήραν 
τους μικρούς θεατρόφιλους, οι οποίοι μέσα από την παράσταση ήρθαν 
σε επαφή με σπουδαία μηνύματα, όπως ο σεβασμός στη διαφορετικό-
τητα, η αξία της φιλίας, της αλληλεγγύης και της ομαδικότητας. «Κι αν 
όλοι μας δε μοιάζουμε, είναι για να ταιριάζουμε! Ο καθένας διαφο-
ρετικός!» είναι το ηθικό δίδαγμα που κράτησαν τα παιδιά μας, τα οποία 
χειροκροτούσαν ενθουσιασμένα τους ηθοποιούς.

Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4» 

Παιδικός Σταθμός  «Πρότυπα 2-4» 

για περισσότερα…
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Σε ένα μιούζικαλ που υμνεί τη φιλία - Β΄ τάξη  
Σε ένα φαντασμαγορικό, μουσικοχορευτικό ταξίδι με τους αξιολάτρευ-

τους ήρωες της ζούγκλας έγιναν συνεπιβάτες οι μαθητές μας της Β΄ Δη-
μοτικού στη θεατρική παράσταση «Μαδαγασκάρη» στο θέατρο Αρι-
στοτέλειον την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου. Πρόκειται για ένα από τα πιο 
επιτυχημένα μιούζικαλ των τελευταίων ετών που υμνεί τη φιλία, το δικαίω-
μα στην ελευθερία, τα όνειρα, την αγάπη, την αξία της ομάδας. Η κεφάτη 
παρέα της Μαδαγασκάρης μύησε τα παιδιά μας στη μαγεία της ζούγκλας 
με πολλή μουσική, χορό και τραγούδι.

Μαθαίνουμε για τη ηλιακό σύστημα
Προνήπια 

Ποιος περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο; Μία πρώτη γνωριμία με το 
ηλιακό σύστημα είχαν τα Προνήπιά μας, στο πλαίσιο της ενότητας «Στη 
γειτονιά των άστρων», την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου. Τα παιδιά προ-
σέγγισαν βιωματικά τον τρόπο που η Γη κινείται γύρω από τον Ήλιο και 
η Σελήνη γύρω από τη Γη. Επίσης, φιλοτέχνησαν όμορφες κατασκευές με 
θέμα τους πλανήτες και καλλιέργησαν τις δεξιότητες πρώτης γραφής με 
την καθοδήγηση των παιδαγωγών τους.

Κατασκευάσαμε το δικό 
μας τηλέφωνο - Α΄ τάξη

Τα πρωτάκια μας έμαθαν για τους τρόπους επικοινωνίας, στο πλαίσιο της 
Μελέτης Περιβάλλοντος, και κατασκεύασαν το δικό τους τηλέφωνο από 
πλαστικά ποτηράκια την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου. Διασκέδασαν πολύ 
«επικοινωνώντας» μεταξύ τους μέσα από αυτήν την πρωτότυπη τηλεφωνι-
κή τους συνομιλία!

Μαγευτήκαμε από ένα επικό ποίημα - Δ΄ τάξη
Την απογειωτική παράσταση «Θεογονία», που βασίζεται στο ομώνυμο 

έργο του Ησιόδου, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι μαθητές 
μας της Δ΄ τάξης στο θέατρο Κολοσσαίον την Παρασκευή 24 Ιανουαρί-
ου. Το επικό ποίημα, που περιγράφει την καταγωγή των θεών της ελλη-
νικής μυθολογίας, όπως αυτοί γεννήθηκαν και διαμορφώθηκαν στην αν-
θρώπινη αντίληψη, ζωντάνεψε επί σκηνής. Ο Κρόνος και τα παιδιά του, η 
Τιτανομαχία, οι δώδεκα θεοί, το χρυσό παλάτι του Ολύμπου, οι θεόρατοι 
ξυλοπόδαροι Κύκλωπες, οι ονειρικές χορευτικές εικόνες και τα μαγικά βί-
ντεο δημιούργησαν μία θεατρική πανδαισία που συνεπήρε τα μάτια και τις 
ψυχές των παιδιών και τους μετέδωσε με τον καλύτερο τρόπο όσα γράφει 
ο Ησίοδος.

για περισσότερα…
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Η αλλαγή του πλανήτη στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντός μας - Γ΄ τάξη  

Οι μαθητές μας της Γ’ τάξης συζητώντας για την κλιματική αλλαγή απο-
φάσισαν να ερευνήσουν και να καταγράψουν τις δικές τους απόψεις και 
συμπεράσματα σχετικά με την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη μας 
αλλά και να βρουν λύσεις τις οποίες μπορούμε να υιοθετήσουμε στην 
καθημερινή μας ζωή, ώστε να εξομαλύνουμε με τις δράσεις μας τις συ-
νέπειες αυτής της αλλαγής. Το σχέδιο εργασίας που ακολουθούμε φέτος 
το ονομάσαμε «Κύκλοι Ζωής» καθώς από τον Οκτώβριο τα παιδιά έχουν 
ολοκληρώσει τρεις σημαντικούς κύκλους.

1ος κύκλος: Υιοθετήσαμε ένα αρκουδάκι από τον Αρκτούρο, αφού 
συγκεντρώσαμε το αντίστοιχο ποσό της υιοθεσίας, φτιάχνοντας και που-
λώντας κουλουράκια και λεμονάδα στο χριστουγεννιάτικο, φιλανθρωπι-
κό Bazaar που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας.

2ος κύκλος: Κατασκευάσαμε χριστουγεννιάτικα στολίδια από άχρη-
στα αντικείμενα του σπιτιού (ρολά τουαλέτας, κομμάτια σπάγκου, παλιά 
γυάλινα βάζα), ώστε να μάθουν τα παιδιά να περιορίζουν τον όγκο των 
σκουπιδιών τους.

3ος κύκλος: Τα παιδιά μας, αφού ενημερώθηκαν για τις βλαβερές 
συνέπειες του τηγανέλαιου (το οποίο συχνά ρίχνουμε στις αποχετεύσεις 
των σπιτιών μας), συνεργάστηκαν με μία «Μη κερδοσκοπική αστική ορ-
γάνωση την Ionian recycle, στην οποία θα διοχετεύουμε τα τηγανέλαια 
του σχολείου (εστιατόριο) και των σπιτιών μας, όσοι επιθυμούν.

Οι μαθητές προχωρούν το σχέδιο εργασίας με σύνθημα «Εμείς για τον 
πλανήτη!». 

για περισσότερα…
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