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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

Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης σας εύχονται Καλό Πάσχα και το Φως της Ανάστασης να φωτίζει πάντα τη 
ζωή μας και να μας οδηγεί στον δρόμο της αγάπης και της αλληλεγγύης! 

Πάσχα, Κυρίου Πάσχα

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
https://www.youtube.com/embed/9g8fAEtumBg?rel=0&autoplay=1
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Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της εθνικής επετεί-
ου της 25ης Μαρτίου 1821 τα Εκπαιδευτήριά μας συμμετείχαν 
στην καθιερωμένη μαθητική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε 
σήμερα, Κυριακή 25 Μαρτίου 2018, σε κεντρική οδό του Πα-
νοράματος.

Παρ’ όλη τη βροχή που έπεφτε πριν ξεκινήσει η παρέλαση, οι 
μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου μας παρέλασαν με έκδηλη 
υπερηφάνεια, με κλαδιά δάφνης και σημαιούλες στα χεράκια  
τους φορώντας τις στολές των Εκπαιδευτηρίων μας, μαζί με τα 
σχολεία, τους φορείς και τους συλλόγους του Δήμου, τιμώντας 
τη μνήμη των ηρώων του 1821.

Με υπερηφάνεια και ζήλο, σηκώνοντας την ελληνική σημαία, οι μαθητές της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης του 1ου και 2ου Δη-
μοτικού Σχολείου μας συμμετείχαν στην καθιερωμένη παρέλαση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της εθνικής 
επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018, σε κεντρική οδό του Πανοράματος και απέτισαν τον 
δικό τους φόρο τιμής σε όσους θυσίασαν τη ζωή τους στον βωμό της ελευθερίας, στους αγώνες του 1821 και καταχειρο-
κροτήθηκαν από επισήμους, συμμαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

25η Μαρτίου 1821
Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Οι μαθητές μας τιμούν τους ήρωες του ’21 - Παρέλαση Δημοτικού
για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1997&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1996&cid=37
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Με τον σεβασμό αλλά και τη μεγαλοπρέπεια που αρμόζει γιορτά-
σαμε την Παρασκευή 23 Μαρτίου την επέτειο της εθνικής παλιγγε-
νεσίας στο Νηπιαγωγείο μας.

Κόψαμε κλαδιά δάφνης από τον κήπο και με αυτά πλέξαμε στε-
φάνια, φτιάξαμε μικρές σημαιούλες και βγήκαμε στην αυλή για να 
κάνουμε έπαρση σημαίας ψάλλοντας τον εθνικό μας ύμνο. Κάναμε 
με καμάρι και περηφάνια παρέλαση στο μεγάλο γήπεδο και στη συ-
νέχεια όλοι οι μαθητές των Νηπίων και των Προνηπίων πήγαμε στο 
Ηρώο Πεσόντων στην Πυλαία όπου καταθέσαμε στεφάνι και με δυ-
νατή φωνή απαγγείλαμε τα ποιήματά μας.

Τραγουδούσαν σήμερα με δυνατή φωνή περήφανα τα παιδάκια 
του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4».

Αφού σημαιοστολίσαμε τον Παιδικό Σταθμό με γαλανόλευκα ση-
μαιάκια, όλοι οι μαθητές μαζεύτηκαν στη σάλα. Μιλήσαμε για τη 
διπλή γιορτή της 25ης Μαρτίου και με αφορμή έναν μαθητή των 
Προ-προνηπίων, ο οποίος ήρθε ντυμένος τσολιαδάκι, συζητήσαμε 
για την ενδυμασία των Ελλήνων του 1821.

Εορτασμός 25ης Μαρτίου στο Νηπιαγωγείο

Στις 23 Μαρτίου οι μαθητές της Στ’ τάξης παρουσίασαν στους 
μαθητές των άλλων τάξεων ένα χρονικό της Επανάστασης του 1821.
Το αφιέρωμα κινήθηκε στο πλαίσιο του στοχασμού ενός σπουδαίου 
γεγονότος και συγκίνησε όσους το παρακολούθησαν. Οι μαθητές 
από σκηνής απήγγειλαν, αφηγήθηκαν, τραγούδησαν και χόρεψαν 
δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό αποτίοντας στους πραγματικούς 
πρωταγωνιστές του  ‘21 την ευγνωμοσύνη που τους οφείλουμε για τις 
ενδοξότερες σελίδες του έθνους μας.

Εορτασμός 25ης Μαρτίου στο Δημοτικό

Δε χορταίνω να βλέπω εσένα ώ 
Πατρίδα Ελλάδα, Ελλάδα!
Παιδικός Σταθμός

Μετά το τέλος της παρέλασης μικροί και μεγάλοι μεταφερθήκαμε 
στον χώρο του Ηρώου των πεσόντων στο Πανόραμα για την καθι-
ερωμένη απόδοση τιμής στους πεσόντες με την κατάθεση στεφά-
νων και την απαγγελία των ποιημάτων των μαθητών του Νηπια-
γωγείου και του Δημοτικού μας.

Παρουσία των αρχών του Δήμου οι απαγγελίες των μαθητών 
σκόρπισαν ρίγη συγκίνησης και θύμισαν σε όλους το μεγαλείο της 
ελληνικής αδούλωτης ψυχής!!!

Στο Ηρώο των πεσόντων

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2006&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1994&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1995&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2014&cid=37
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Οι μαμάδες της ομάδας Life is Life (Σύλλογος υπό ίδρυση) φτιά-
χνουν τα «μαρτάκια» μέσα στο παιδοογκολογικό τμήμα του 
ΑΧΕΠΑ και τα προσφέρουν για να ενισχύσουν τους σκοπούς της 
ομάδας τους που είναι η οικονομική συμπαράσταση για τη θερα-
πεία και αγωγή των παιδιών, η συνεργασία με κάθε αρμόδια αρχή 
για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, 
η δημιουργία και υποστήριξη τράπεζας αίματος καθώς και τράπε-
ζας μυελού των οστών.

Στον μεγάλο ελληνικό τελικό του Διαγωνισμού Ρομποτικής FLL HYDRO DYNAMICS η ομάδα του Σχολείου μας ProBot 
7 κατατάχθηκε ανάμεσα στις 53 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας!! Η φετινή πρόκληση του FLL είχε θέμα το νερό, έτσι οι 
μικροί «εξερευνητές» έκαναν μια έρευνα επάνω στο Γκρίζο Νερό. Τι είναι, πώς μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και σε 
ποιες δραστηριότητες. Επιπλέον, έφτιαξαν ένα ρομπότ που μπορεί να εκτελέσει συγκεκριμένες αποστολές. Δημιούργη-
σαν μία μεγάλη αφίσα γράφοντας Θεμελιώδεις Αξίες που κέρδισαν μέσα από το τρίμηνο αυτό ταξίδι τους στη ρομποτική 
και την έρευνα! 

Στις 53 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας η ProBot 7 
των Προτύπων!!!

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας,  στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος Γλωσσομάθειας των Εκπαιδευτηρίων μας, μας παρουσία-
σαν το πρόγραμμα «We speak English, too…!!!». 

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου, όλοι μαζί απολαύσαμε 
τα παιδιά μας σε μια γιορτή γεμάτη τραγούδια, κίνηση, ρυθμό και 
απολαυστικούς διαλόγους που με μεγάλη χαρά ετοίμασαν με την 
καθηγήτρια των Αγγλικών.

«We speak English, too…!!!»

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

«Με τα «μαρτάκια» αγκαλιάζουμε..»

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1967&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1973&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1990&cid=37
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Με την ανυπομονησία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, οι μα-
θητές της Γ΄τάξης περίμεναν να ξεκινήσει το φετινό Easter egg 
hunt στο πλαίσιο του μαθήματος των αγγλικών. Αφού μέσα στην 
τάξη φτιάξαμε τα καλαθάκια τους, ξεκίνησε η δράση! Οι μικροί μα-
θητές με κέφι και χαρά έψαχναν στον προαύλιο χώρο να ξετρυπώ-
σουν τα σοκολατένια αυγά σαν γνήσιοι Easter bunnies! Και επει-
δή εκτός από τη διασκέδαση σημαντική είναι και η προσφορά, οι 
πιο γρήγοροι μαθητές στο κυνήγι μοιραστήκαν τα λάφυρά τους με 
τους υπόλοιπους! Happy Easter to all!

Ένα πρωτότυπο γκράφιτι έφτιαξαν σήμερα οι μαθητές της Γ΄ 
τάξης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Σχολικού Εκ-
φοβισμού. Αφού συζητήσαμε και διατύπωσαν τις απόψεις τους 
για το κοινωνικό αυτό πρόβλημα, οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα 
πως όλοι μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις εκφο-
βισμού αρκεί να μιλάμε, να ενδιαφερόμαστε και να μη φοβόμα-
στε. Στο τέλος έγραψε το κάθε παιδί το δικό του σύνθημα στον 
δικό του τοίχο. 

Στους πρόποδες των Πιερίων αντικρίσαμε την πρώτη πόλη της 
Μακεδονίας, τις Αιγές. Εκεί που το 1977 ο Μανόλης Ανδρόνικος 
μετά από πολύχρονη επίμονη αναζήτηση κατάφερε με τη σκαπά-
νη του και έφερε στο φως ευρήματα μοναδικά που άνοιξαν μια 
καινούρια σελίδα στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής τέχνης και της 
ιστορίας. Όπως αφηγείται : «Ηταν τρομακτικό, αδύνατο να το αντέ-
ξει ο νους μου, με κομμένη την αναπνοή και διάπλατα ανοιχτά τα 
μάτια ανοίγοντας τη σαρκοφάγο κράτησα στα χέρια μου τα οστά 
του Φιλίππου!». 

Easter egg hunt - Γ΄ τάξη, αγγλικά 

Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του 
εκφοβισμού «Μεγαλώνοντας, μαθαίνω να ενδιαφέρομαι....»

Ταξίδι στον χρόνο με προορισμό τους Μακεδονικούς 
θησαυρούς της Βεργίνας - Δ΄ τάξη

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2005&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1982&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2000&cid=37
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Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους μαθητές του Προ-
Παιδικού τμήματος, την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018, με αφορμή 
την επεξεργασία της θεματικής ενότητας «Μουσικές Διαδρομές». 

Τον Παιδικό μας Σταθμό «Πρότυπα 2-4» επισκέφτηκαν οι κα-
θηγητές μουσικής του Πρότυπου Μουσικού Ωδείου των Εκπαι-
δευτηρίων μας, οι οποίοι  παρουσίασαν στα παιδιά ένα πιάνο, μια 
κλασική κιθάρα κι ένα βιολοντσέλο. Μετά, τα μουσικά όργανα άρ-
χισαν να βγάζουν ήχους, ρυθμό, μουσική… και οι μικροί ακροατές 
άκουγαν με ενθουσιασμό. Όταν οι μουσικοί μας τους παρότρυναν 
να κινηθούν στον ρυθμό της μουσικής, οι μικροί μας άλλο που δεν 
ήθελαν... και ξεκίνησαν έναν ξέφρενο χορό! 

Είναι πολύ ωραίο να ξεκινάει ένα ωραίο κυριακάτικο πρωινό με 
μουσική. Έτσι το τμήμα βιολιού του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, του Ωδείου μας, μας προσέφερε στις 4 Μαρτίου 2018 
μια μουσική πανδαισία με υπέροχες μελωδίες με τη συναυλία των 
μαθητών του τμήματος.

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Φωτογραφίζοντας τη 
Θεσσαλονίκη», οι μαθητές των Προνηπίων μας την Πέμπτη 1 
Μαρτίου περιηγήθηκαν με τα σχολικά μας λεωφορεία και φωτο-
γράφησαν τα  Κάστρα, τη Ροτόντα και το λιμάνι της πόλης. 

Επίσης τη Δευτέρα 12 Μαρτίου επισκέφθηκαν το σύμβολο της 
πόλης μας, τον Λευκό Πύργο, ενημερώθηκαν για την ιστορία του 
και παρατήρησαν  και φωτογράφισαν τον εσωτερικό και εξωτερι-
κό χώρο του μνημείου. 

Την Πέμπτη 22 Μαρτίου οι μαθητές μας έκαναν περιήγηση στις 
περιοχές της  Αρετσού και στο Καραμπουρνάκι. 

«Μουσικές Διαδρομές» με τους μουσικούς του Πρότυπου 
Μουσικού Ωδείου 

Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης 
Συναυλία των μαθητών της 
τάξης βιολιού

«Φωτογραφίζοντας τη Θεσσαλονίκη» - Προνήπια

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2015&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1985&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2013&cid=37
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Στο πλαίσιο ανάπτυξης της ευρύτερης αισθητικής αντίληψης και 
έκφρασης των παιδιών την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 το 3ο τμήμα 
και την  Παρασκευή 2 Μαρτίου το 1ο και 2ο τμήμα των Νηπίων 
επισκέφθηκαν την έκθεση Private Collection IV στην Art Gallery, 
Lola Nikolaou. Εκεί οι μαθητές μας με την καθοδήγηση της κυρίας 
Λόλας Νικολάου παρατήρησαν έργα τέχνης διαφόρων Ελλήνων 
καλλιτεχνών και συζητήσαμε για τα συναισθήματα που μας προ-
καλεί το κάθε ένα από αυτά.

Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου (τμήματα Γ’ 3, Γ’4) και την Τρίτη 20 
Μαρτίου (τμήματα Γ’1, Γ’2) οι μαθητές της Γ’ τάξης επισκέφτηκαν 
το Ολυμπιακό Μουσείο, όπου και συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα με θέμα τους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Τι είναι το Goalball και το Boccia; Πώς διεξάγεται ένας αγώνας 
ποδοσφαίρου για άτομα με ολική απώλεια όρασης; Τι είναι το Πα-
ραολυμπιακό Κίνημα; Τα παιδιά εξοικειώθηκαν με αθλήματα των 
Παραολυμπιακών Αγώνων μέσα από παιχνίδια αφής, εικαστικές 
δράσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Παραολυμπιακοί Αγώνες

Με επιτυχίες και διακρίσεις συνεχίστηκε και τη φετινή σχολική 
χρονιά η μεγάλη παράδοση των Εκπαιδευτηρίων μας στο Σκάκι. 
Τα φετινά σχολικά πρωταθλήματα σκάκι πραγματοποιήθηκαν τον 
μήνα Μάρτιο. 

Το Σάββατο 3 Μαρτίου διαγωνίστηκαν 22 μαθητές και μαθή-
τριες από όλες τις τάξεις των Εκπαιδευτηρίων μας στο Ατομικό 
Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το 
οποίο φιλοξένησαν για μία ακόμη χρονιά τα Εκπαιδευτήρια Βασι-
λειάδη. 

Από τους 22 μαθητές μας προκρίθηκαν οι 17 στην τελική 
φάση Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής !

Τα συναισθήματα μέσα από τις τέχνες 
Art Gallery, Lola Nikolaou - Νήπια Μουσείο

Επιτυχίες και Διακρίσεις στα Σχολικά Πρωταθλήματα 
ΣΚΑΚΙ 2O18

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2012&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2009&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2016&cid=37
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Στον διεθνή μαθηματικό διαγωνισμό «Καγκουρό» πήραν μέρος οι 
μαθητές της Β΄ ως και της ΣΤ΄τάξης. Είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευ-
τικός διαγωνισμός στον κόσμο, με συμμετοχή 6,5 εκατομμυρίων 
μαθητών από τη Β΄ Δημοτικού μέχρι τη Γ΄ Λυκείου από 70 χώρες.

Συμμετοχή των μαθητών μας σε τρεις διαγωνισμούς 
Αναμονή των αποτελεσμάτων

Ακαδημία Τένις

Διεθνής μαθηματικός διαγωνισμός «Καγκουρό»

Οι μαθητές της Ακαδημίας Τένις του σχολείου μας έχουν την ευ-
καιρία να συμμετέχουν σε μία προπόνηση-παιχνίδι κάθε Σάββατο και 
ώρα 1-2μ.μ. στις εγκαταστάσεις του Salonika tennis club στη Δρο-
σιά της Θέρμης. Το πρόγραμμα αυτό γίνεται με πρωτοβουλία της Δι-
εύθυνσης του σχολείου μας και της υπεύθυνης της Ακαδημίας Τένις 
κας Καραγιάννη Όλγας. Παιχνίδι, ανταγωνισμός, συναγωνισμός, φιλί-
ες σε ένα αθλητικό καταπράσινο περιβάλλον.

Την  Πέμπτη  8  Μαρτίου 2018 οι μαθητές της Ε’ και Στ’  τάξης του Δημοτικού Σχολείου πήραν μέρος στην α΄φάση 
του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών «Αριστοτέλης» 2018 που διοργανώνουν από κοινού το Πανεπιστή-
μιο Αθηνών (Τμήμα Φυσικής), η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (ΕΕΦΕΕ) και η Ένωση 
Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ).

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικών «Αριστοτέλης» 2O18 για μαθητές Ε΄ και Στ΄ 
τάξης 

Την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018  οι μαθητές των Ε’ και ΣΤ’  τάξεων συμμετείχαν στην α΄φάση του 12ου Πανελλή-
νιου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθηματικά με τίτλο «Παιχνίδι και Μαθηματικά» που διοργανώνει η Ελληνική 
Μαθηματική Εταιρεία, στο πλαίσιο του περιοδικού «Ο Μικρός Ευκλείδης» που εκδίδει. Σε αναμονή λοιπόν των αποτελε-
σμάτων και της ανακοίνωσης της ημερομηνίας της Β΄φάσης.

«Παιχνίδι και Μαθηματικά», της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας 

Τα μικρά χεράκια αγαπάνε τις μυρωδάτες ζύμες, το αλεύρι που 
πέφτει στο τραπέζι και παίρνει σχήματα που μόνο η φαντασία τους 
μπορεί να δει...

Τα μικρά μας του Προ-Παιδικού τμήματος επισκέφτηκαν το εργα-
στήρι μαγειρικής «Μαρμίτα». Με όλες τις αισθήσεις τους γνώρισαν 
διάφορα μπαχαρικά και υλικά. Αφού λοιπόν τα είδαν, τα μύρισαν, τα 
άγγιξαν, ζύμωσαν κουλούρια Θεσσαλονίκης, τα έψησαν και τα δοκί-
μασαν. Φεύγοντας πήραν σε πακέτο να γευτούν τη δημιουργία τους 
στο σπίτι.

Πλάθω… κουλούρι Θεσσαλονίκης - Προ Παιδικός

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Την Τετάρτη 7/3/2018  οι μαθητές του Β΄ 4 τμήματος επισκέφθηκαν 
την Παιδική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης και παρακολούθησαν το εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα «Ας γνωρίσουμε τον κοσμοναύτη Θεόδωρο 
Γιουρχιτσίν- Γραμματικόπουλο», το οποίο πραγματοποιήθηκε από 
την Κεντρική Παιδική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης σε 
συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Ρωσικού Κέντρου και  Ψηφιακού 
Παραρτήματος του Ρωσικού Μουσείου της  Αγίας Πετρούπολης.

Μύρισε... Θεσσαλονίκη!!!

«Ένα μουσείο απ’ το αλώνι ως το βελόνι» - Νήπια

Ολοκληρώνοντας την επεξεργασία της θεματικής ενότητας «Φω-
τογραφίζοντας τη Θεσσαλονίκη», οι μαθητές των Προνηπίων μας 
συζήτησαν και για δυο παραδοσιακά προϊόντα της πόλης μας, το κου-
λούρι και την μπουγάτσα. Για να δουν λοιπόν και να γευτούν και αυτό 
το κομμάτι της Θεσσαλονίκης, επισκέφτηκαν το εργαστήρι αρτοζαχα-
ροπλαστικής «Μπουγάτσα Σαρρής», στη βιομηχανική περιοχή της 
Σίνδου. 

«Ας γνωρίσουμε τον κοσμοναύτη Θεόδωρο 
Γιουρχιτσίν-Γραμματικόπουλο» 

Την Τετάρτη 7 Μαρτίου το 1ο τμήμα και την Τρίτη 27 Μαρτίου 
το 2ο και 3ο τμήμα των Νηπίων επισκέφθηκαν το Λαογραφικό και 
Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης και πήραν μέρος στο εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα «Ένα μουσείο απ’ το αλώνι ως το βελόνι». 
Μέσα από  περιήγηση και ανακάλυψη οι μικροί μαθητές γνώρισαν τις 
μόνιμες εκθέσεις του Μουσείου για την υδροκίνηση και την ενδυμα-
σία. Με παιχνίδια μουσικοκινητικά και χειροτεχνικές κατασκευές ήρ-
θαν σε επαφή με το κοντινό μας παρελθόν, εξοικειώθηκαν με παλιές 
τεχνικές και υλικά και  γνώρισαν τις συνήθειες αλλά και τα αντικείμενα 
της καθημερινής ζωής των παππούδων μας.

Αθλοπαιδιές στη ΧΑΝΘ - Ε΄τάξη
Την Τετάρτη 14-3-2018 οι μαθητές της Ε΄ τάξης συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα των Αθλοπαιδιών που πραγματοποιείται στο Γυμναστή-
ριο της ΧΑΝΘ. 

Στόχος των αθλοπαιδιών είναι η επαφή των μαθητών με κάποια βα-
σικά αθλήματα, η ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας, η καλλιέργεια του 
υγιούς ανταγωνισμού, καθώς και η ανάδειξη και διάδοση της φυσικής 
αγωγής και του αθλητισμού. 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθήματος της 
Φυσικής Αγωγής. 

για περισσότερα…
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Την Πέμπτη 15 και την Παρασκευή 16 Μαρτίου οι μαθητές των 
τριών τμημάτων των Προ-προνηπίων επισκέφτηκαν τη Δανιηλίδειο 
Παιδική Βιβλιοθήκη της Καλαμαριάς, στο πλαίσιο της θεματικής 
ενότητας «Μύθι, μύθι… παραμύθι». 

Στον πολύ όμορφο χώρο της Δανιηλιδείου βιβλιοθήκης τα παιδιά εί-
χαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τι είναι μια βιβλιοθήκη και πώς αυτή 
λειτουργεί. Πώς δανειζόμαστε ένα βιβλίο, ποιοι είναι οι κανόνες της 
βιβλιοθήκης, πόσο χρονικό διάστημα μπορούμε να κρατήσουμε ένα 
βιβλίο στο σπίτι κλπ.

Οι μικροί ταξιδευτές του Προ-παιδικού τμήματος συνεχίζοντας 
την επεξεργασία της θεματικής ενότητας «Σε θάλασσα, στεριά τα-
ξιδεύω με χαρά» επισκέφτηκαν το Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης που στεγάζεται στο αναπαλαιωμένο κτίριο του 1894, 
στην περιοχή Διαλογής Κορδελιού, την ιστορική «Στρατιωτική Στά-
ση» ενός μικρού Σιδηροδρομικού Σταθμού. 

«Μύθι, μύθι… παραμύθι» στη Δανιηλίδειο Παιδική Βιβλιοθήκη

Τη Δευτέρα 12/3 τα τμήματα Α΄1 και Α΄3 και την Τρίτη 13/3 τα τμή-
ματα Α΄2 και Α΄4 επισκεφθήκαμε το Ολυμπιακό Μουσείο και πήραμε 
μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διατροφοχώρα». Ενημερω-
θήκαμε για τις διάφορες διατροφικές ομαδες και τι μας προσφέρουν. 
Απορίες απαντήθηκαν, γνώσεις αποκτήθηκαν !

 Ποια η σχέση της διατροφής με την υγεία μας; Πώς μπορούμε να 
αλλάξουμε τις διατροφικές μας συνήθειες; Τι ρόλο παίζουν πρωτεΐνες, 
βιταμίνες, ασβέστιο, φρούτα και λαχανικά;

«Διατροφοχώρα» στο Ολυμπιακό Μουσείο - Α΄ τάξη 

«Σε θάλασσα, στεριά ταξιδεύω με χαρά» 
Το τρένο

Στο πλαίσιο των μαθημάτων της Μελέτης Περιβάλλοντος «Ψυχαγω-
γία-Τι κάνω στον ελεύθερό μου χρόνο» οι μαθητές της Β΄ τάξης, την 
Παρασκευή 30-03-2018, παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση 
«Θησέας και Αριάδνη στο νησί των Ταύρων» στο κινηματοθέατρο 
Κολοσσαίο. 

«Θησέας και Αριάδνη στο νησί
των Ταύρων» - Β΄ τάξη

για περισσότερα…
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Η ζωή στο χωριό των γιγάντων δεν είναι καθόλου εύκολη για τον μικρό 
γίγαντα. Όλα του πέφτουν μεγάλα! Δεν μπορεί να διασχίσει το ποτάμι με 
μια δρασκελιά ούτε να μυρίσει τα σύννεφα όταν περνούν χαμηλά! Απο-
φασίζει λοιπόν να κάνει ένα ταξίδι, αναζητώντας έναν κόσμο που να του 
ταιριάζει καλύτερα… 

Με αφορμή το παραμύθι «Ο μικρός γίγαντας» του Γκ. Αντρέ τα παι-
διά των Προ-προνηπίων διασκέδασαν αναπτύσσοντας παράλληλα την 
κινητικότητά τους με αθλοπαιδιές μέσα στη σάλα... αλλά και έξω στην 
ηλιόλουστη αυλή!

Προ-προνήπια
Κινητικά παιχνίδια μέσα στη σάλα... αλλά και έξω στην 
αυλή!

Με θέμα τους δεινόσαυρους στην ευέλικτη ζώνη, οι μαθητές του Β’4 
συζήτησαν για τα διάφορα σχήματα και μεγέθη που μπορεί να έχουν τα  
αβγά των δεινοσαύρων. Γοητευμένοι, με χαρτί, ψαλίδι και χρώματα προ-
σπάθησε να φτιάξει ο καθένας το δικό του μωρό δεινόσαυρο που μόλις 
ξεπροβάλει από το αβγό του!!!

Τα δεινοσαυράκια βγαίνουν 
από τα αβγά τους 

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Ήχοι και μουσικές» τα τμήματα 
των Προ-προνηπίων επισκέφτηκαν την Τρίτη 6 Μαρτίου το Μουσικό 
Εργαστήρι Ω2.

Τα παιδιά πειραματίστηκαν με την κίνηση και τη μουσική, «ταξίδεψαν» 
σε διάφορες χώρες και γνώρισαν τη μουσική τους. Έτσι λοιπόν με την κί-
νηση και τη δραματοποίηση έγιναν ταυρομάχοι στην Ισπανία, βρέθηκαν 
σε μια κινέζικη γιορτή, χόρεψαν αργεντίνικο τάγκο, τον χορό της βροχής 
και ελληνικό συρτάκι! 

«Ήχοι και μουσικές» - Προ-προνήπια

«Χελιδονάκι πέταξε...»
Μπορεί ένα χελιδόνι να μη φέρνει την Άνοιξη, οι μαθητές της Γ’ τά-

ξης όμως ετοίμασαν τις φωλιές τους, φόρεσαν τον Μάρτη τους για το 
καλό και τραγούδησαν το μήνυμα της Άνοιξης.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2001&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1992&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1981&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=1972&cid=37


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

Μ ά ρ τ ι ο ς  2 0 1 8

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

Όλα τα τμήματα των Προ-προνηπίων την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 
παρακολούθησαν την κουκλοθεατρική παράσταση «Το πάρτι στο 
δάσος και ο Κυρ λύκος», στη ΧΑΝΘ. 

Πρόκειται για μια αστεία ιστορία μ’ έναν λύκο που δεν καλέστηκε 
στο μεγάλο πάρτι του δάσους από τα υπόλοιπα ζώα, η οποία πρό-
σφερε στα παιδιά όχι μόνο γέλιο αλλά και ποικίλα οπτικοακουστικά 
ερεθίσματα .

«Το πάρτι στο δάσος 
και ο Κυρ λύκος»

Ποιος είπε πως τα Μαθηματικά δεν είναι δημιουργικά και διασκε-
δαστικά. ΤΑΓΚΡΑΜ... χρώμα, σχήματα και φαντασία συνόδευσαν 
τους μαθητές της Γ’ τάξης στην προσπάθειά τους να φτιάξουν έναν... 
ιππέα, μια κουκουβάγια, ένα σπίτι. Γιατί πρέπει πάντα να έχουμε και 
μια άλλη οπτική γωνία, ειδικά με τα παιδιά.

«Η άλλη πλευρά των... Μαθηματικών»

Την Τρίτη 27 Μαρτίου όλοι οι μαθητές του Δημοτικού και την 
Τετάρτη 28/03 όλοι οι μαθητές του Παιδικού Σταθμού και του Νη-
πιαγωγείου, λίγο πριν την εορτή του Πάσχα, παρακολούθησαν με 
ιδιαίτερη ευλάβεια τη θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό του Προφήτη 
Ηλία στην Πυλαία και όσοι μαθητές επιθυμούσαν κοινώνησαν των 
αχράντων μυστηρίων.  

Εκκλησιασμός

Πραγματοποιήθηκαν οι ενημερωτικές συναντήσεις των γονέων και κηδε-
μόνων με τους εκπαιδευτικούς και η επίδοση βαθμολογίας Β΄ τριμήνου: 

Δευτέρα 05/03 Γ΄ και Δ΄ τάξης
Τετάρτη 07/03 Ε΄και ΣΤ΄τάξης
Επίσης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14/03 ενημερωτική συνάντηση 

γονέων-εκπαιδευτικών Νηπιαγωγείου-Παιδικού Σταθμού. 
Ενώ το Σάββατο 10/03 έγινε η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για την 

πρόοδο των μαθητών του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κατά το α΄ 
εξάμηνο και η επίδοση των βιβλιαρίων σπουδών.

Ενημερωτικές συναντήσεις
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