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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

25η Μαρτίου 1821
Στη μεγάλη εορτή της «Πίστεως και της Ελευθερίας», 

τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την Εθνική Παλιγγενε-
σία του 1821 συμμετείχαν γεμάτοι από αισθήματα εθνικής 
υπερηφάνειας με κάθε επισημότητα και φέτος οι μαθητές 
των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης.

Το Νηπιαγωγείο μας στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 
Τη Δευτέρα 25 Μαρτίου ντυμένοι άλλοι με τη στολή των Εκπαιδευτηρίων μας και άλλοι με παραδοσιακές στολές, κρα-

τώντας στα χεράκια τους τις σημαιούλες και τα κλαδιά της δάφνης, ήρθαν στο σχολείο οι μαθητές μας του Νηπιαγωγείου 
και όλοι μαζί κατευθυνθήκαμε στον χώρο της παρέλασης στην κεντρική οδό του Πανοράματος για να πάρουμε και εμείς 
μέρος.

Τα παιδιά μας -που ήταν και οι μικρότεροι που παρέλασαν- καταχειροκροτήθηκαν από τους παριστάμενους γονείς, 
συγγενείς και φίλους. για περισσότερα…
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Την Παρασκευή 22 Μαρτίου οι μαθητές της Στ’ τάξης παρουσίασαν 
στους μαθητές των άλλων τάξεων ένα αφιέρωμα στην Επανάσταση του 
1821. Η αναφορά στο σπουδαίο ιστορικό γεγονός συγκίνησε όσους το 
παρακολούθησαν. Οι μαθητές δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό τίμη-
σαν τους πρωταγωνιστές του 1821 κι απέδωσαν τον απαιτούμενο φόρο 
τιμής ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για τη θυσία τους στο υπέρτα-
το χρέος προς την πατρίδα μας.

Η παρέλαση του Δημοτικού μας 

Υπερηφάνεια, χαρά αλλά και ελπίδα για το μέλλον μάς γέμισαν τα παιδιά του Δημοτικού μας με τη συμμετοχή τους 
στην παρέλαση του Πανοράματος που έγινε όπως κάθε χρόνο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης 
Μαρτίου του 1821, τη Δευτέρα 25 Μαρτίου. Η συγκίνηση μας πλημμύρισε όταν μετά το τέλος της παρέλασης στον 
χώρο του Ηρώου τα παιδιά κατέθεσαν στεφάνι και είπαν ποιήματα.

Η γιορτή στο δημοτικό

Στο Νηπιαγωγείο μας όλοι οι μαθητές μας  κατασκεύασαν στην τάξη  
τσολιαδάκια και κρατώντας τα ψηλά επισκέφτηκαν την Παρασκευή 22 
Μαρτίου το Ηρώο Πεσόντων του δήμου Πυλαίας για να αποδώσουν 
φόρο τιμής σε αυτούς που αγωνίστηκαν για την Ελλάδα μας. Τραγού-
δησαν τον Εθνικό Ύμνο και απήγγειλαν όλα τα παιδιά τα ποιήματά 
τους. Ζήτω η 25η Μαρτίου!

Η γιορτή της 25ης Μαρτίου στο 
Νηπιαγωγείο μας

Τα παιδιά του Παιδικού μας Σταθμού γιόρτασαν με τον δικό τους 
μοναδικό τρόπο την εθνική μας επέτειο της 25ης Μαρτίου την Παρα-
σκευή 22/3/19. 

Με αφορμή τα στεφάνια που καταθέτουμε στη μνήμη των ηρώων 
και τη δάφνη ως σύμβολο νίκης, τα παιδιά του Παιδικού μας Σταθμού 
έφτιαξαν τα δικά τους στεφανάκια με πράσινο χαρτόνι! Η ηλιόλουστη 
μέρα έδωσε την αφορμή να κάνουμε παρέλαση όλοι μαζί στην όμορ-
φη αυλή μας! 

Η γιορτή στον Παιδικό Σταθμό

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Μικροί και μεγάλοι με πολύ χορό και κέφι διασκεδάσαμε τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 στην αίθουσα Grand 
Ballroom του Συνεδριακού Κέντρου Polis, στον καθιερωμένο αποκριάτικο χορό του Νηπιαγωγείου μας και του Παι-
δικού μας Σταθμού.

Απόκριες 2O19Μικροί μασκαράδες - μεγάλα κέφια - χορός  
Νηπιαγωγείου και Παιδικού Σταθμού

Αποκριάτικος χορός με πολύ κέφι - Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄τάξη

Ένας χορός με... πολύ κέφι - Χορός Α΄, Β΄ και Γ΄τάξης 

Η φαντασία, η πρωτοτυπία, το κέφι και ο χορός πρωταγωνίστησαν στον αποκριάτικο χορό των μαθητών μας της Δ΄, Ε, 
και ΣΤ΄ τάξης που έγινε την Τσικνοπέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 στο Polis. Και επειδή μια φωτογραφία ισοδυναμεί 
με χίλιες λέξεις... τα λόγια είναι περιττά!

...και ήρθε η ώρα και για τον δικό μας αποκριάτικο χορό! Βάλαμε τις στολές μας, βαφτήκαμε με τα χρώματα της απο-
κριάς και γεμάτοι ενέργεια και με την καλύτερή μας διάθεση φτάσαμε την Τετάρτη 6/3/19 στο POLIS Thessaloniki 
Convention Centre. Ε, καλά... πήραμε μαζί μας και μερικούς μεγάλους... για να διασκεδάσουν και αυτοί. Χορέψαμε, 
χορέψαμε, χορέψαμε, παίξαμε, γελάσαμε... Περάσαμε ΥΠΕΡΟΧΑ!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2239&cid=37
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Κούλουμα - Καλή Σαρακοστή

Την κυρα-Σαρακοστή μας πού ’ναι έθιμο παλιό οι γιαγιάδες μας την 
φτιάχναν με αλεύρι και νερό... Ένα πρωτότυπο Ημερολόγιο μέχρι το Πά-
σχα, την κυρα-Σαρακοστή, έφτιαξαν με ζυμάρι τα παιδιά μας των Προ-
νηπίων και στόλισαν την ποδιά της με νηστίσιμες τροφές, όπως ακριβώς 
ορίζει το έθιμο!

Το έθιμο της κυρα-Σαρακοστής είναι από τα παλαιότερα έθιμα που 
σχετίζονται με τη γιορτή του Πάσχα. 

Τράπεζα αίματος - Εθελοντική Αιμοδοσία - Ευχαριστήριο 
Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς τους γονείς, απόφοιτους, εκπαιδευτικούς και φίλους 

των Εκπαιδευτηρίων μας που ευαισθητοποιηθήκατε και ανταποκριθήκατε στην εθελοντι-
κή αιμοδοσία που έγινε για έβδομη συνεχή χρονιά την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019. Η 
μεγάλη συμμετοχή βοήθησε ώστε να ενισχυθεί σημαντικά η Τράπεζα αίματος του Σχο-
λείου μας, την οποία θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλοι μας σε ώρα ανάγκης. 

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

Tηρώντας τις πατροπαράδοτες παραδόσεις στο Σχολείο μας, γιορ-
τάσαμε τα «Κούλουμα» και αποχαιρετήσαμε το καρναβάλι.

Γευματίσαμε με παραδοσιακά νηστίσιμα φαγητά, χορέψαμε με το 
γαϊτανάκι και όλοι μαζί πετάξαμε τον χαρταετό μας.

Τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού Πρότυπα 2-4 πετάξαμε τους δι-
κούς μας μικρούς πολύχρωμους χαρταετούς περιμένοντας να έρθει 
η ώρα να ανεβούμε στο ΜΕΓΑΑΑΛΟ σχολείο και αφού φάγαμε όλοι 
μαζί, με τα Νήπια, τα σαρακοστιανά μας, χορέψαμε και πετάξαμε πα-
ρέα με τους μεγάλους τον χαρταετό στην αυλή του Νηπιαγωγείου!

Η κυρα-Σαρακοστή Προνήπια

Οι μαμάδες της ομάδας Life is Life φτιάχνουν 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 θεραπεία και αγωγή των παιδιών, η συνερ-
γασία με κάθε αρμόδια αρχή για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα 
παιδιά, η δημιουργία τράπεζας αίματος καθώς και η δημιουργία και υποστήριξη Τράπεζας 
Μυελού των οστών.

Αγκαλιάζοντας και εμείς αυτά τα παιδιά, προμηθευτήκαμε και φέτος τα «μαρτάκια» μας 
από τον σύλλογο αυτόν και τα φορέσαμε σε όλα τα παιδιά του Νηπιαγωγείου  και του Παι-
δικού μας Σταθμού. 

Με τα «μαρτάκια» αγκαλιάζουμε Καλό μήνα

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2237&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2240&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2219&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2242&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 9

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

Μεγάλη επιτυχία για τα Εκπαιδευτήριά μας αποτελεί η πρόκριση 4 μα-
θητών μας -σκακιστών στην  τελική φάση των Διανομαρχιακών Ατο-
μικών Σχολικών Πρωταθλημάτων Σκάκι Θεσσαλονίκης- Χαλκιδικής 
που πραγματοποιήθηκε  το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 στα Εκπαιδευτήρια 
Βασιλειάδη.

Οι σκακιστές και οι σκακίστριες που προκρίθηκαν θα εκπροσωπήσουν 
τους Νομούς Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής στους Πανελλήνιους Αγώνες 
που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα από τις 20 έως τις 22 Απριλίου 
2019.

Τέσσερις σκακιστές μας προκρίθηκαν στους Πανελλήνιους 
Σχολικούς Αγώνες  

Την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 ολοκληρώθηκε η πολύ επιτυχημένη 
περίοδος του φυτώριου σκι του Συλλόγου ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ, στον οποίο 
συμμετείχαν μαθητές του Σχολείου μας, με μια χιονογιορτή στα 3-5 Πη-
γάδια.

Οι εξαιρετικές χιονοδρομικά συνθήκες ευνόησαν τη διεξαγωγή του 
παραλλήλου αγώνα (αναμέτρηση ανά ζευγάρια σε πίστα με πόρτες).

Οι μαθητές ξεδίπλωσαν τις δεξιότητές τους στο χιόνι και οι γονείς 
απόλαυσαν το πλούσιο θέαμα. 

Μια χιονογιορτή! 

BABY CUP 2O19 Tae kwon Do

 Το Σάββατο 2 Μαρτίου οι μαθητές, γονείς και καθηγητές του Πρό-
τυπου Ωδείου συγκεντρωθήκαμε για να κόψουμε την πρωτοχρονιά-
τικη βασιλόπιτα του Ωδείου μας. Παράλληλα, έγινε ενημέρωση γονέ-
ων για την πρόοδο των μαθητών και τιμήσαμε τον Μάρτη φορώντας 
τα χαρακτηριστικά βραχιολάκια από άσπρη και κόκκινη κλωστή.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 το «BABY 
CUP 2019» (φιλικοί αγώνες επίδειξης) στο Δ.Α.Κ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ. Θερμά συγχαρητήρια αξί-
ζουν στους μικρούς μας αθλητές του τμήματος TAE KWON DO που πήραν μέρος και 
μας εντυπωσίασαν με τις επιδόσεις τους. Μέσα από τους φιλικούς αγώνες οι αθλητές  
γνωρίζουν καλύτερα το άθλημα και αποκτούν εμπειρίες που τους κάνουν πιο δυνατούς.

Κοπή Πίτας στο Ωδείο μας

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Εργαστήρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρια Επαγγελματικού Προσανα-

τολισμού» για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης ολοκληρώθηκε με επιτυ-
χία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα Εκπαιδευτήριά μας. Με την υπεύθυ-
νη του προγράμματος, τη Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
Τσίτσελα Έλενα, τα παιδιά κατάφεραν να ανοιχτούν, να προβληματιστούν, 
να πιστέψουν  περισσότερο στον εαυτό τους ανακαλύπτοντας το δυναμικό 
τους καθώς και να οραματιστούν το μέλλον τους. 

Το Σχολείο μας με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολι-
κής βίας και του εκφοβισμού, που έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο 
Παιδείας την 6η Μαρτίου κάθε έτους, συμμετείχε σε σχετική εκδήλωση 
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε τη 
Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 στο Βασιλικό Θέατρο.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότερα από 2000 άτομα, τα οποία 
έστειλαν μηνύματα κατά του σχολικού εκφοβισμού. 

Συμμετοχή του σχολείου στην ημερίδα του Δικηγορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης κατά του σχολικού εκφοβισμού

«Το δέντρο μου στη Νέα Παραλία», το δέντρο 
των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων

Το «δικό μας δέντρο στη Νέα Παραλία» Θεσσαλονίκης, έναν σφέν-
δαμο, φυτέψαμε και υιοθετήσαμε την Τετάρτη 6/3/19 ανταποκρινόμενοι 
στην πρόσκληση του Συλλόγου «Φίλοι της Νέας Παραλίας» στο πλαί-
σιο της δράσης δεντροφύτευσης 60 δέντρων από μαθητές των σχολείων 
της πόλης μας, στη Νέα Παραλία.

Μια αντιπροσωπεία από 50 μαθητές από όλες τις τάξεις του Δημοτικού 
των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης έδωσαν ραντεβού αρχι-
κά στο ανοιχτό θεατράκι στον «Κήπο των 4 Εποχών».

Ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα με πολλές προεκτάσεις προσέγγισαν οι μαθητές της Γ΄ 
τάξης με την ευκαιρία της Πανελλήνιας Ημέρας κατά της σχολικής βίας και του εκφοβι-
σμού (school bullying) στέλνοντας το μήνυμα της αναγκαιότητας για ενημέρωση και 
εγρήγορση. Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως Πανελλήνια 
Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. 

Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής 
βίας και του εκφοβισμού 
«Η βία δεν είναι μαγκιά!» Γ΄τάξη

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης «Όταν η Περσεφόνη γνώρισε 
τα παιδιά...» Γ΄τάξη

Τι συμβαίνει όταν ο Νίκος Γκάτσος και ο Μάνος Χατζηδάκις συνάντησαν 
τους μαθητές της Γ΄ τάξης; Στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας, οι 
μαθητές μας επεξεργάστηκαν το μελοποιημένο ποίημα του Ν. Γκάτσου «Ο 
εφιάλτης της Περσεφόνης».

Αφού διαβάσαμε και εξηγήσαμε το λεξιλόγιο και τις βαθύτερες έννοιες 
του ποιήματος, τα παιδιά ξεχώρισαν το πριν και το μετά της ιστορίας της 
όμορφης χώρας μας και την επιβεβλημένη ανάγκη να «αγαπήσουμε» ξανά 
τη χώρα αυτή που γέννησε τον πολιτισμό, τις τέχνες και τα γράμματα. 

Από το 1970 και κάθε χρόνο στις 20 Μαρτίου καθιερώθηκε να γιορτά-
ζουμε την Ημέρα της Γης. Στόχος η ανάγκη να κοιτάζουμε προσεκτικά 
και «αληθινά» γύρω μας και να εκτιμούμε όσα μας προσφέρει η Γη απλό-
χερα και πόσα της αρπάζουμε εμείς με την αλόγιστη χρήση των πόρων 
της καθώς και τη μόλυνση που προκαλούμε. Όλα αυτά επεξεργάστηκαν 
και συζήτησαν οι μαθητές της Γ΄ τάξης με αφόρμηση το τραγούδι του 
M. Jackson «Earth Song» καθώς και ένα ποίημα αφιερωμένο στη Μητέρα 
Γη. 

Διεθνής Ημέρα Γης 2Ο19 Γ΄τάξη

Στις 4, 7, 14 και 15 Μαρτίου οι μαθητές της Γ΄ τάξης -διαδοχικά- επι-
σκεφθήκαμε το Κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή Θεσσαλονίκης για 
να μελετήσουμε από κοντά και να μάθουμε περισσότερα για το αμπέλι. 

Εκεί συμμετείχαμε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αμπελουργία και Εκ-
παιδευτικό Παιχνίδι στο Μουσείο Οίνου». 

Mε αφορμή τη συμμετοχή του Σχολείου μας στο πρόγραμμα ανα-
κύκλωσης του δήμου Θέρμης (πρόγραμμα Followgreen) οι μαθητές 
της Ε΄ τάξης επισκέφθηκαν το Περιβαλλοντικό Πάρκο Θέρμης στις 
6/3/2019. 

     Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από ειδικούς παι-
δαγωγούς για  τη σημασία που έχει η ανακύκλωση στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Ανακύκλωση – Περιβαλλοντικό 
Πάρκο Θέρμης Ε΄ τάξη 

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο κτήμα Γεροβασιλείου 
«Αμπελουργία και Εκπαιδευτικό 
Παιχνίδι στο Μουσείο Οίνου» Γ΄τάξη
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Στην Παιδική Βιβλιοθήκη 
στο Καραμπουρνάκι

Οι μαθητές όλων των τμημάτων  του Παιδικού Σταθμού επισκέφτη-
καν την Παιδική Βιβλιοθήκη του Συνοικισμού Καραμπουρνάκι, στο 
πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Ο θαυμαστός κόσμος των βιβλίων». 
Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον χώρο της βιβλιοθή-
κης, να επεξεργαστούν διάφορα βιβλία και να απολαύσουν τη διαδρα-
στική αφήγηση ενός παραμυθιού συμμετέχοντας σ’ αυτήν δημιουργι-
κά! 

Η «φιλαναγνωσία» είναι ένα μεγάλο μαγικό πολύχρωμο και πολύ εν-
διαφέρον ταξίδι. Ένας σημαντικός σταθμός σ’ αυτό το ταξίδι ήταν η επί-
σκεψή μας στο Καλλιτεχνικό βιβλιοδετείο Ν.Π. Λειβαδιώτη στα Λα-
δάδικα. Εκεί μας υποδέχθηκαν δυο γάτοι, ο Σπάγκος και η Τέλα, για να 
μας δείξουν τα μυστικά της βιβλιοδεσίας. Τα ονόματά τους προέρχονται 
από υλικά που χρησιμοποιούνται για να δέσουν τα βιβλία. Έτσι, λοιπόν, 
με βελόνα και σπάγκο κάθε παιδί έδεσε το δικό του βιβλίο με την ιαπω-
νική μέθοδο. Στο τέλος όλοι μαζί ζωγράφισαν τις εντυπώσεις τους σε 
ένα τεράστιο βιβλίο. Περάσαμε υπέροχα!

Τα μυστικά της βιβλιοδεσίας Νήπια

Brown Bear Brown Bear What Do You See 
Αγγλικά στα Προ-Προνήπια 

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος φιλαναγνωσίας, με 
σκοπό τα παιδιά μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες να αγαπήσουν 
τα βιβλία, με τους μαθητές των Προ-Προνηπίων γνωρίσαμε το πολυ-
βραβευμένο βιβλίο του συγγραφέα Eric Carle “Brown Bear Brown Bear 
What Do You See”.

Αρχικά έγινε αφήγηση του παραμυθιού και στη συνέχεια του δώσαμε 
ρυθμό τραγουδώντας το. Τα παιδιά χωρίστηκαν ελεύθερα σε ομάδες 
και ζωγράφισαν το παραμύθι σε μεγάλα χαρτόνια. 

Τη Δευτέρα 4/3 οι μαθητές των τμημάτων Α΄1 και Α΄2 και την Τρίτη 
5/3 οι μαθητές των τμημάτων Α΄3 και Α΄4 του Δημοτικού επισκέφθη-
καν το Ολυμπιακό Μουσείο για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα 
«Ένας νέος κόσμος».

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα ενημερώνει τα παιδιά για τους 
Παραολυμπιακούς αγώνες και τις ιδιαιτερότητες των αθλημάτων τους, 
δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα να γνωρίσουν την αξιοθαύμαστη 
δύναμη των αθλητών με ειδικές ανάγκες.

«Ένας νέος κόσμος» Α΄τάξη 
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Σεμινάρια Γονέων Μάρτιος 2Ο19 
Με τέσσερα πολύ ενδιαφέροντα θέματα συνεχίστηκαν και τον μήνα 

Μάρτιο οι απογευματινές συναντήσεις γονέων για τους προβληματι-
σμούς και τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας:

Τετάρτη 13/3 «Οικογένεια: Κάτι παραπάνω από το άθροισμα των 
ατόμων που την αποτελούν;» με τον Αναστάσιο Λάμπρου, Ψυχολόγο, 
Oικογενειακό Θεραπευτή

Δευτέρα 18/3 «Επικοινωνία: Πώς σχετίζομαι με τους ανθρώπους – 
Εγώ και οι άλλοι»

Ένα Βιωματικό Εργαστήριο Αυτογνωσίας μέσω Εικαστικής Έκφρα-
σης με την  Ελένη Πάλλη, Eικαστικό – Παιδαγωγό, MSc Art Therapy

Την Τρίτη 5/3 οι μαθητές των τμημάτων Β΄1 και Β΄2 και την Πέμπτη 
7/3 οι μαθητές των τμημάτων Β΄3 και Β΄4 επισκέφθηκαν την αίθουσα 
συναυλιών του Ωδείου Βορείου Ελλάδος και συμμετείχαν στο πρό-
γραμμα «Μελωδίες και Εικόνες».

Στο πρώτο μέρος του προγράμματος οι μαθητές βρήκαν και ανακάλυ-
ψαν μέσω της μουσικής ήχους, χρώματα, σχήματα, μυρωδιές. Με το παι-
χνίδι αυτό ανακάλυψαν ότι στη μουσική ακούς περισσότερα από αυτά 
που αντιλαμβάνεται αρχικά το αυτί σου και ότι σε μια εικόνα ανακαλύ-
πτεις περισσότερα όταν  παρατηρείς από ό,τι με την αρχική φευγαλέα 
ματιά.

«Μελωδίες και Εικόνες» Β΄τάξη 

Τετάρτη 20/3 «Η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια  στην εποχή της πληροφορίας» με τον Παναγιώτη Ρώση, Ψυχία-
τρο, Ψυχοθεραπευτή

Τετάρτη 27/3 «Σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία: Χρήση και κατάχρηση» με τον Παιδοψυχίατρο, Διδάκτορα Α.Π.Θ, Διευ-
θυντή Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Γ.Ν.Θ.  Βάιο Νταφούλη.

Με μεγάλη συμμετοχή τόσο από το δικό μας όσο και από πολλά άλλα 
σχολεία -μιας και τα Εκπαιδευτήριά μας ήταν εξεταστικό κέντρο- πραγ-
ματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019 ο διεθνής μαθηματικός 
διαγωνισμός «Καγκουρό».

Ο διεθνής μαθηματικός διαγωνισμός «Καγκουρό» είναι ο μεγαλύτερος 
εκπαιδευτικός διασκεδαστικός διαγωνισμός στον κόσμο, με συμμετοχή 
6,5 εκατομμυρίων μαθητών από 70 χώρες. Η Ελλάδα άρχισε να συμμε-
τέχει στον διαγωνισμό από τον Μάρτιο του 2007.

Συμμετοχή στον Διεθνή μαθηματικό διαγωνισμό Καγκουρό 
Σε αναμονή αποτελεσμάτων
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