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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

Συνεπείς στο καθήκον μας και με την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση

Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα και τον κόσμο, σε μια εποχή πρωτό-
γνωρη για όλους μας, στη διάρκεια της οποίας καλούμαστε να δείξουμε αυτοπειθαρ-
χία και σύνεση μένοντας απομονωμένοι στα σπίτια μας, τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια 
Θεσσαλονίκης φέρνουν κοντά παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς, έστω και… εξ 
αποστάσεως. 

Το Σχολείο μας, αν και προσωρινά ανέστειλε τη λειτουργία του, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση που πάρθηκε για όλες τις σχολικές δομές στο πλαίσιο των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ήταν από την πρώτη στιγμή σε 
εγρήγορση, μεταφέροντας την εκπαίδευση στο σπίτι μέσω της τεχνολογίας.

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η υπερσύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα Microsoft Office 365 είναι τα μέσα μας 
για να αλλάξει μορφή η διδασκαλία μας και να γίνει διαδικτυακή (e-Learning). 

Από την πρώτη μέρα οργανώσαμε μία σειρά από επαναληπτικές ασκήσεις σε ψηφιακή μορ-
φή. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το σχολείο μας προνόησε πριν την αναστολή λειτουρ-
γίας και εκπαίδευσε τους/τις μαθητές-τριες της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης στις νέες πλατφόρ-
μες εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Δημιουργήσαμε στο MS Office365 και στην πλατφόρμα 
Microsoft Teams, την πιο ασφαλή και σύγχρονη πλατφόρμα παγκοσμίως, μία κοινόχρηστη 
ομάδα για όλα τα παιδιά κάθε τμήματος, ώστε να επικοινωνούμε άμεσα και ανά πάσα στιγμή. 
Πολύ γρήγορα ξεκινήσαμε να στέλνουμε ταυτόχρονα με τις ασκήσεις στο MS Outlook και quiz 
μέσω του MS Forms.

Έτσι, κατορθώνουμε και κάτω από αυτές τις συνθήκες να είμαστε συνεπείς στο καθήκον μας για τη μετάδοση της 
γνώσης. Χάρη στη συνεργασία μας με τη Microsoft, τα παιδιά μας, από τον Παιδικό Σταθμό «Πρότυπα 2-4» μέχρι 
και τη Στ΄ τάξη του Δημοτικού, συνεχίζουν τα μαθήματά τους. 

e-Learning

Οργανώσαμε τη διαδικτυακή εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες μας 

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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Στην πορεία βάλαμε στη διαδικασία του εκπαιδευτικού μας προγράμματος την εφαρμογή των 
βιντεομαθημάτων, παραγωγή των εκπαιδευτικών μας, στο MS Stream αλλά και παρουσιάσεων 
σχεδίων ολοκληρωμένων μαθημάτων στο MS Sway. 

Παράλληλα, δημιουργήσαμε για τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα LMS 
(Learning Management System) για να είναι το υλικό για όλα τα μαθήματα του ωρολογίου προ-
γράμματος συγκεντρωμένο ανά τάξη, ανά μάθημα και ανά γνωστικό αντικείμενο, ώστε ο μαθητής 
να μπορεί να παρακολουθεί τα βιντεομαθήματα, να διαβάζει τις οδηγίες των εκπαιδευτικών και να 
«κατεβάζει» τα αρχεία με τα καθήκοντά του.

Στη συνέχεια περάσαμε στη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία με «ζωντανά» μαθήματα. Επίσης, στείλαμε στους 
μαθητές βιβλία και ενισχυτικά «σπιράλ» του σχολείου προκειμένου να περιορίσουμε τις ώρες που τα παιδιά μας βρί-
σκονται μπροστά στην οθόνη, αλλά και με σκοπό να ολοκληρώσουν πιο οργανωμένα την ύλη τους.

Στο Νηπιαγωγείο και στον Παιδικό Σταθμό, μετά την επικοινωνία που είχαμε με τα παιδιά μας 
και τους γονείς με email και την αποστολή ασκήσεων και εργασιών, προχωρήσαμε στην προμή-
θεια της διαδικτυακής πλατφόρμας SEESAW, της πιο ασφαλούς και αναγνωρισμένης εφαρ-
μογής για μαθητές προσχολικής ηλικίας. 

Έτσι, οι μαθητές μας με τη βοήθεια των γονέων προχώρησαν σε δραστηριότητες στα μαθήματά τους. 
Επιπλέον, εμπλουτίζουμε την εκπαίδευση των μαθητών μας και με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής εφαρμογής σύγχρο-

νης επικοινωνίας Microsoft Teams.

Παράλληλα λειτουργούν εξ αποστάσεως το Πρότυπο Ωδείο για τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου με τα ατομικά 
μαθήματα οργάνων και τη θεωρία, το European Language Program, τα τμήματα προετοιμασίας για τη Γερμανική 
Σχολή, το ενισχυτικό τμήμα Αγγλικών της Στ΄ τάξης και από τα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης (Clubs) τα 
τμήματα Πληροφορικής, Πολυμέσων και Ρομποτικής και το τμήμα Σκάκι του Δημοτικού. 

Τα υπόλοιπα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης (Ακαδημία Ποδοσφαίρου, τμήμα TAE KWON DO, τμήμα Εικα-
στικής Αγωγής, τμήμα Θεατρικής Αγωγής, τμήμα τένις, τμήμα στίβου, junior Multi Sport) βρίσκονται κοντά στα 
παιδιά μας υποστηρικτικά στέλνοντας σχετικό εκπαιδευτικό υλικό ή επικοινωνώντας μαζί τους.

Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης και τμήματα δημιουργικής απασχόλησης

Οι μαθητές μας, χάρη στη δυναμική παρουσία και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού μας προσωπικού και πάντα 
με την πολύτιμη συνεργασία των γονέων, συνεχίζουν τη διαδικασία της Πρότυπης μάθησης. Είμαστε σίγουροι και 
διαβεβαιώνουμε ότι η διδακτέα ύλη θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους, ανεξάρτητα από το αν 
θα συνεχιστεί ή θα αρθεί η αναστολή λειτουργίας των σχολείων. 

Έτσι, μπορεί οι σχολικές αίθουσες να είναι άδειες, η εκπαιδευτική διαδικασία όμως συνεχίζεται και παραμένουμε κοντά 
στα παιδιά μας και τις οικογένειές τους διατηρώντας την προσωπική επαφή και έχοντας σαν κύριο στόχο την υποστή-
ριξή τους σε εκπαιδευτικό, συναισθηματικό, ηθικό, ψυχικό υπόβαθρο. Γι’ αυτό δίνουμε τη δυνατότητα ηλεκτρονι-
κής επικοινωνίας και με το τμήμα παιδοψυχολογίας του σχολείου μας στο email: psychologos@protypa.gr, ώστε οι 
μαθητές/μαθήτριες και οι γονείς τους να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους και να έχουν την ανάλογη υποστήριξη.

Τα Εκπαιδευτήριά μας κατέχουν την τεχνογνωσία στην τεχνολογία, έχουν την εμπειρία της εκπαιδευτικής διαδικασί-
ας, ενώ ενημερώνονται για την παγκόσμια βιβλιογραφία ως προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προκειμένου να πετύ-
χουν το καλύτερο αποτέλεσμα για τους μαθητές. Έτσι, το κάθε βήμα μας ήταν σχεδιασμένο με προσοχή και κινηθήκαμε 
με γνώμονα την καθημερινή σχολική πρακτική, την ασφάλεια, την ψυχολογία και την υγεία των μαθητών μας χωρίς την 
ανάγκη κινήσεων εντυπωσιασμού.

Ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους με την ελπίδα ότι οι συνθήκες θα μας ξαναφέρουν και πάλι γρήγορα κοντά!

Στόχος η πολύπλευρη υποστήριξη
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Η μεγάλη εθνική και θρησκευτική μας γιορτή, η 25η Μαρτίου, δεν 
ήταν όπως κάθε χρόνο. Υψώσαμε τη σημαία στο μπαλκόνι μας και γιορ-
τάσαμε την ελληνική επανάσταση του 1821 και τον Ευαγγελισμό της 
Θεοτόκου από το… σπίτι. Τα Νήπιά μας και τα μικρά μας του Παιδικού 
Σταθμού, συντροφιά με τους γονείς, τίμησαν τους ήρωες που αγωνίστη-
καν για την ελευθερία μας και με την παρότρυνση των νηπιαγωγών μας 
έφτιαξαν τσολιαδάκια και κατασκεύασαν την ελληνική σημαία σε σχήμα 
καρδιάς. Σε μία δύσκολη περίοδο σαν αυτή το παρελθόν μάς ενώνει και 
προβάλλει αξίες ανεκτίμητες.

Τιμήσαμε τους ήρωες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία  
Νηπιαγωγείο και Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Όλοι οι μαθητές μας της Α΄ τάξης του Δημοτικού μας Σχολείου μαζί 
με τις δασκάλες τους τίμησαν τη θρησκευτική και εθνική μας γιορτή! 
Τα παιδιά μας επιδόθηκαν σε πρωτότυπες εικαστικές δημιουργίες και 
συνθέσεις. Έκοψαν, χρωμάτισαν και διακόσμησαν τον χώρο τους με 
τσολιάδες, ελληνοπούλες με παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές αλλά 
και με την εικόνα του «Ευαγγελισμού της Θεοτόκου». Μπράβο στους 
μικρούς μας ήρωες και καλλιτέχνες! Και του χρόνου!

Κατασκευές για την 25η Μαρτίου
Α΄ τάξη

Την Τρίτη 31 Μαρτίου με υλικά ένα σφουγγάρι, ξυλάκια για σουβλά-
κια, κοφτά μακαρονάκια, ψαλίδι, κόλλες και χρώματα τα πρωτάκια μας, 
σε συνεργασία με τους γονείς, δημιούργησαν εντυπωσιακά πολύχρωμα 
αριθμητήρια!

Καταπληκτικές ιδέες 
για έξυπνες δημιουργίες - Α΄ τάξη

Την Τρίτη 31 Μαρτίου οι μαθητές μας της Β΄ τάξης εξερεύνησαν 
τον μαγικό κόσμο των ηφαιστείων και «βούτηξαν» στο εσωτερικό της 
Γης, αφού πρώτα εμπλούτισαν τις γνώσεις τους σχετικά με τον φλοιό, 
τον μανδύα και τον πυρήνα της! Στη διάρκεια αυτού του συναρπαστι-
κού ταξιδιού είχαν την ευκαιρία να φτιάξουν με πλαστελίνη τη δική τους 
υδρόγειο σφαίρα. 

Νέα «μονοπάτια» γνώσης 
Β΄ τάξη

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2562&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2561&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2576&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2556&cid=37
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Στο European Languages Programme οι μαθητές μας συμμετέχουν 
ενεργά στα μαθήματα και ανταποκρίνονται σε όλες τις δραστηριότητες 
με δημιουργικότητα και φαντασία! Μαθαίνουν να ξεχωρίζουν τα living 
και non living things, γνωρίζουν τα χρώματα και ανακαλύπτουν τα σχή-
ματα. Προτρέπουν επίσης με τον δικό τους τρόπο: Stay home, stay safe!

We are here, too! Wir sind auch hier!

Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου τα Νήπιά μας, αφού έκαναν τις μετρήσεις 
που έπρεπε, έφτιαξαν αυτοσχέδιες ζυγαριές, δημιούργησαν κολάζ με 
γεωμετρικά σχήματα και κατασκεύασαν τη δική τους πρωτότυπη αριθ-
μομηχανή. Τα παιδιά μας, μέσα από τη βιωματική μάθηση, εμπλουτί-
ζουν τις πρώτες τους μαθηματικές γνώσεις και αντιλαμβάνονται απλές 
καθημερινές πράξεις και προβλήματα.

Παίζουμε με τους αριθμούς και τα 
σχήματα - Νήπια

Οι μαθητές μας της Γ΄ τάξης εκπαιδεύονται με έξυπνες δραστηριό-
τητες παρατηρητικότητας, αντίληψης, ηλεκτρονικά κουίζ πολλαπλών 
απαντήσεων, ασκήσεων επανάληψης αλλά και προβλήματα που ακο-
νίζουν το μυαλό. Φυσικά, δε λείπουν οι ευχάριστες «αποστολές» κα-
τασκευών με πρωτότυπα υλικά αλλά και έξυπνα πειράματα που προ-
άγουν τις δεξιότητες εξαγωγής συμπερασμάτων, την απόκτηση νέων 
εμπειριών και γνώσεων. 

Γλώσσα, Μαθηματικά και Αγγλικά  
Γ΄ τάξη

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου τα πρωτάκια μας προσέγγισαν τον 
κόσμο της μουσικής μέσα από την εκπληκτική μελωδία του συμφωνι-
κού ποιήματος «Ποταμός Μολδάβας» του Bedrich Smetana. Ακολου-
θώντας την ακατάπαυστη ροή του ποταμού, αφηγήθηκαν σκέψεις και 
συναισθήματα από το φανταστικό  ταξίδι τους. Στη συνέχεια, ζωγρά-
φισαν και επινόησαν πρωτότυπα ονόματα για τα δικά τους ποταμάκια 
που ξεχείλιζαν από χρώματα, ιδέες και ταλέντο! 

Με πηγή έμπνευσης τον «Ποταμό 
Μολδάβα» - Α΄ τάξη 

για περισσότερα…

European Languages Programme

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2555&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2564&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2563&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2560&cid=37
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Την Παρασκευή 27 Μαρτίου οι μικροί μας μαθητές του Παιδικού 
Σταθμού μας εξοικειώθηκαν με την έννοια του ρυθμού και της μελω-
δίας των αγαπημένων τους τραγουδιών. Μαζί με τους γονείς έφτιαξαν 
πρωτότυπα αυτοσχέδια μουσικά όργανα, έπαιξαν και γέλασαν. Σκοπός 
ήταν η επαφή των παιδιών μας με τη μουσική, μέσα από την πράξη και 
τη δημιουργία!

Ερχόμαστε σε επαφή με τη μουσική 

Την Τρίτη 24 Μαρτίου τα παιδιά μας της Β΄ τάξης εξερεύνησαν τον 
Βόρειο Πόλο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Microsoft Sway. Εμπλού-
τισαν τις γνώσεις τους για το βορειότερο σημείο της γης κι έμαθαν για 
το Βόρειο Σέλας, ένα μοναδικό, εντυπωσιακό φαινόμενο. Αποτέλεσμα 
της ενδιαφέρουσας περιήγησής τους ήταν η κατασκευή της δικής τους 
πολικής αρκούδας από απλά και καθημερινά υλικά!

Μάθαμε για το Βόρειο Σέλας 
Β΄ τάξη 

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου τα Προνήπιά μας χόρεψαν και διασκέδα-
σαν μαζί με τους γονείς τους με πρωτότυπα μουσικοκινητικά παιχνίδια. 
Σχεδίασαν το περίγραμμα της πατούσας τους σε πολύχρωμα χαρτιά και 
τα τοποθέτησαν διάσπαρτα στον χώρο. Άρχισαν με κέφι τον χορό ακού-
γοντας το αγαπημένο τους τραγούδι και σε κάθε παύση της μελωδίας 
έτρεχαν να πατήσουν σε μια πατούσα αφαιρώντας σταδιακά από μία. 

Παίζοντας με μουσικές πατούσες 
Νηπιαγωγείο 

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου τα παιδιά του Σχολείου μας με υπευθυνό-
τητα κι ευαισθησία μετέφεραν σε μικρούς και μεγάλους το μήνυμα 
«Μένουμε Σπίτι». Οι μαθητές των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων με δική 
τους πρωτοβουλία χρωμάτισαν χαρτόνια και σεντόνια γράφοντας επά-
νω τους το σύνθημα που μας παροτρύνει όλους να μείνουμε υγιείς και 
ασφαλείς στον χώρο μας. 

Μεταφέραμε το μήνυμα
«Μένουμε Σπίτι» 

για περισσότερα…

Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2559&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2558&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2557&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2552&cid=37
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Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου οι εκπαιδευτικοί μας ανέθεσαν στους μαθη-
τές μας της Γ΄ τάξης μια νέα πρωτότυπη αποστολή: να δουν τι συμβαίνει 
όταν το ξύδι συναντά τη μαγειρική σόδα… Με τη δύναμη της χημικής 
αντίδρασης που προκαλείται από την ένωση των δύο υλικών τα παιδιά 
κατάφεραν, με εντυπωσιακό τρόπο, να φουσκώσουν ένα μπαλόνι. Έτσι, 
μαθαίνουν τα μυστικά της χημείας και αναγνωρίζουν την αξία της στην 
καθημερινή ζωή!

Τι συμβαίνει όταν το ξύδι συναντά τη σόδα; - Γ΄ τάξη

Με αφορμή την εαρινή ισημερία την Παρασκευή 20 Μαρτίου οι μα-
θητές μας της Δ΄ τάξης έφτιαξαν πολύχρωμες πεταλούδες, τα δικά τους 
σύμβολα ψυχής. Με αυτές διακόσμησαν το δωμάτιό τους και καλωσόρι-
σαν την άνοιξη! 

Φτιάχνοντας πεταλούδες για την 
εαρινή ισημερία - Δ΄ τάξη  

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου τα πρωτάκια μας παρακολούθησαν  
διαδικτυακά την αφήγηση του παραμυθιού «Το δέντρο που έδινε» του 
Σελ Σιλβερστάιν, επεξεργάστηκαν το μήνυμα της ιστορίας και ιδιαίτε-
ρα τα συναισθήματα των ηρώων. Οι μικροί συγγραφείς και καλλιτέχνες 
μας αποτύπωσαν στη συνέχεια τις σκέψεις τους στο χαρτί και δημιούρ-
γησαν με πλαστελίνες το δικό τους δέντρο, το δέντρο της ανιδιοτελούς 
αγάπης, της φιλίας, της φροντίδας και της έμπνευσης!

Ένα δέντρο ανιδιοτελούς αγάπης 
Α΄ τάξη  

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου πλύναμε τα χέρια, φορέσαμε την πο-
διά, σηκώσαμε τα μανίκια και μαγειρέψαμε με χαρά! Το Προνήπιά μας 
εκμεταλλεύτηκαν δημιουργικά τον χρόνο στο σπίτι και έγιναν μικροί 
ζαχαροπλάστες. Με βοηθούς τους σεφ-γονείς τους έφτιαξαν λαχταρι-
στές μπάρες δημητριακών, γλυκά κεκάκια και τραγανιστά μπισκότα. 
Δημιούργησαν επίσης πολύχρωμα κολάζ από περιοδικά και διαφημι-
στικά έντυπα μεταφέροντας το δικό τους μήνυμα: «Λέμε ΝΑΙ στην υγι-
εινή διατροφή και στο γνήσιο χειροποίητο φαγητό!». 

Γίναμε πραγματικοί σεφ! 
Προνήπια 

για περισσότερα…
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Την Παρασκευή 20 Μαρτίου τα παιδιά μας του Παιδικού μας Σταθ-
μού μέσα από ένα πολύ διασκεδαστικό πείραμα αντιλήφθηκαν πώς το 
σαπούνι «εξολοθρεύει» τα μικρόβια! Έτσι, με χρήσιμα μυστικά για την 
καλή υγεία, οι μαθητές μας μαθαίνουν τους βασικούς κανόνες αποφυ-
γής μικροβίων. «Μια και είμαι εγώ παιδί, ξέρω πάντα να πλυθώ με πετσέ-
τα, με σαπούνι και νερό!»

Σαπούνι εναντίον μικροβίων 1-O  
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου τα πρωτάκια μας μέσα από το λογο-
τεχνικό κείμενο «Ο Σαλίγκαρος βγαίνει αμαξάδα» της Ζωής Κανάβα 
ενημερώθηκαν σχετικά με τους κανόνες της οδικής κυκλοφορίας. Στη 
συνέχεια, με τα ψαλίδια, τις κόλλες, τα χρώματα και κυρίως με την παιχνι-
διάρική τους διάθεση φιλοτέχνησαν τα δικά τους σήματα κυκλοφορίας. 

Με τη μαγεία της λογοτεχνίας  
Α΄ τάξη

Την Πέμπτη 19 Μαρτίου τα Νήπιά μας, στο πλαίσιο της ενότητας «Ο 
θαυμαστός κόσμος των ήχων», τοποθέτησαν στο εσωτερικό μεταλλικών, 
χάρτινων και πλαστικών κουτιών διάφορα υλικά, όπως πέτρες, όσπρια 
και μπίλιες και στη συνέχεια τα διακόσμησαν προσδίδοντας την προσω-
πική τους μοναδική πινελιά. Με αυτόν τον τρόπο έφτιαξαν αυτοσχέδια 
μουσικά όργανα που θα τους συντροφεύουν και θα τους ψυχαγωγούν 
κάθε στιγμή στο σπίτι. Απλά, γρήγορα και εντυπωσιακά!

Φτιάξαμε τα δικά μας αυτοσχέδια 
μουσικά όργανα - Νηπιαγωγείο   

Την Πέμπτη 19 Μαρτίου οι μαθητές μας της Β΄ τάξης, αφού διάβα-
σαν τον γνωστό μύθο του Αισώπου «Το λιοντάρι και ο λαγός», δημιούρ-
γησαν ευφάνταστους διαλόγους κι έφτιαξαν τα δικά τους κόμικς ζωντα-
νεύοντας την ιστορία. Στη συνέχεια, το βιβλίο του πολυβραβευμένου 
συγγραφέα Τζιάνι Ροντάρι «Ο Ποντικός των κόμικς» τους ενέπνευσε για 
να ζωγραφίσουν τους ατρόμητους ήρωες της περιπέτειας που εξιστο-
ρεί. Στο πλαίσιο επίσης της δημιουργικής απασχόλησης, με αφορμή τον 
διάσημο πίνακα του Van Gogh, οι μικροί μας καλλιτέχνες κατασκεύασαν 
εντυπωσιακούς ηλίανθους με απλά καθημερινά υλικά. 

Μικροί καλλιτέχνες εν δράσει - Β΄ τάξη 

για περισσότερα…
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Την Πέμπτη 19 Μαρτίου οι μαθητές μας της Γ΄ τάξης επεξεργάστηκαν 
λογοτεχνικά απόσπασμα του λυρικού ποιήματος «Όνειρο καλοκαιρινού 
μεσημεριού» του Γιάννη Ρίτσου με εικόνες, τοπία, χρώματα, ήχους και 
μνήμες των παιδικών του χρόνων και ταξίδεψαν με τη δύναμη του μυα-
λού στα πιο όμορφα μέρη! Στη συνέχεια, ζωγράφισαν εμπνεόμενοι από 
το ποίημα και στόλισαν τις ζωγραφιές τους με πρωτότυπα υλικά, καλω-
σορίζοντας ευχάριστα τη δική τους άνοιξη. 

Μαθαίνοντας για τον Γιάννη 
Ρίτσο - Γ΄ τάξη 

Την Τρίτη 17 Μαρτίου οι μικροί μας μαθητές του Νηπιαγωγείου μας 
εξοικειώθηκαν μέσα από τις χειροτεχνίες με την έννοια της ανακύκλωσης 
και εξάσκησαν τη μνήμη τους παίζοντας με τις δικές τους κατασκευές. 

Εξοικειωνόμαστε με την έννοια 
της ανακύκλωσης - Νηπιαγωγείο

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου οι μικροί μαθητές μας του Παιδικού μας 
Σταθμού «Πρότυπα 2-4» απασχολήθηκαν δημιουργικά με την εικα-
στική εργασία «Το χρώμα... φτερνίστηκε». Έπιασαν τα πινέλα, άνοιξαν 
τις μπογιές και χρωμάτισαν τα χαρτιά με πολύχρωμες πιτσιλιές. Αφού 
γέμισαν ένα ψεκαστήρι με νερό και χρώμα, ψέκασαν πάνω σε μεγάλα 
κομμάτια χαρτιού και με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο ανακάλυψαν τι 
συμβαίνει όταν κάποιος φτερνίζεται.

Τι γίνεται όταν φτερνίζεται το 
χρώμα; Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»    

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους εσάς, γονείς, αποφοίτους, εκπαιδευτικούς και φί-
λους των Εκπαιδευτηρίων μας, που ευαισθητοποιηθήκατε και ανταποκριθήκατε στην 
αιμοδοσία που έγινε την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020. Με χαρά σας πληροφορούμε 
ότι φέτος είχαμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή εθελοντών αιμοδοτών στα 7 χρόνια 
λειτουργίας της Τράπεζας αίματος και καταφέραμε να συγκεντρώσουμε τις περισ-
σότερες φιάλες αίματος. Αισθανόμαστε υπερήφανοι αλλά και συγκινημένοι από την 
εντυπωσιακή προσέλευση όλων σας που με αυτόν τον τρόπο δώσατε τρανταχτά το 
μήνυμα της προσφοράς και του ανθρωπισμού μέσα από την πιο αλτρουιστική πράξη. 
Η μεγάλη συμμετοχή βοήθησε, ώστε να ενισχυθεί σημαντικά η Τράπεζα αίματος του 
Σχολείου μας, την οποία θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλοι μας σε ώρα ανάγκης.

Μια τράπεζα αγάπης!
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Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας Κατά της Σχολικής Βίας και 
του Εκφοβισμού, που έχει καθιερωθεί στις 6 Μαρτίου, οι μαθητές της 
Δ΄ τάξης έφτιαξαν τη δική τους αφίσα με σκοπό να πουν «ΟΧΙ στη βία 
και στην επιθετική συμπεριφορά, ΝΑΙ στην αποδοχή και τον αλληλο-
σεβασμό!».

Σέβομαι και αγκαλιάζω τη 
διαφορετικότητα! - Δ΄ τάξη 

Στις 6 Μαρτίου οι μαθητές μας της Γ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου 
μας, στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών, ολοκληρώνοντας 
την ενότητα για τη ζωή του Ιωσήφ, συζήτησαν, προβληματίστηκαν και 
αντάλλαξαν απόψεις για τις ανθρώπινες σχέσεις. Προσέγγισαν τη σπου-
δαιότητα του θεσμού της οικογένειας και συνειδητοποίησαν πόσο ση-
μαντικό είναι να παραδεχόμαστε τα λάθη μας και να ζητάμε συγνώμη. Τα 
παιδιά, στο τέλος, ζωγράφισαν την ιστορία του Ιωσήφ με τον δικό τους 
μοναδικό τρόπο!

Οι ηθικές αξίες διαμορφώνουν… 
«όμορφους» ανθρώπους - Γ΄ τάξη

Στις 6 Μαρτίου μια ενδιαφέρουσα αναζήτηση, ένα βήμα... πέρα από 
τη Γη, έκαναν οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας. Γνώρισαν το ηλιακό 
μας σύστημα, τον ήλιο, τους πλανήτες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους. Έπαιξαν, δημιούργησαν κι ανακάλυψαν τα μικρά μυστικά του δια-
στήματος.

Μια μαγική «βόλτα» στο 
διάστημα - Νήπια   

Ρόλο φωτογράφου ανέλαβαν οι μαθητές μας της Β΄ τάξης την Πέ-
μπτη 5 Μαρτίου και με όλη τη μαεστρία και τη φαντασία τους δημι-
ούργησαν τα δικά τους μοναδικά κάδρα με «πρωταγωνιστές» πολύ-
χρωμα και υγιεινά τρόφιμα! Τις ανεκτίμητες συμβουλές του έδωσε 
στους μικρούς μας καλλιτέχνες ο φωτογράφος Μηνάς Χαχούδης από 
το Xpose Photography. Τον ευχαριστούμε πολύ!  

Ανακαλύπτουμε τα… κρυφά 
ταλέντα μας - Β΄ τάξη 
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Την Τρίτη 3 Μαρτίου οι μαθητές μας της Γ΄ τάξης του Δημοτικού μας, 
στο πλαίσιο της ενασχόλησή τους με την προστασία του περιβάλλοντος 
και την ενότητα «Κύκλοι Ζωής», καλωσόρισαν στο Σχολείο μας τους φοι-
τητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας του ΑΠΘ, που είναι εκπρόσωποι του 
παγκόσμιου κινήματος Fridays For Future. Με εργαλεία το βιωματικό 
παιχνίδι και τον μη τυπικό τρόπο μάθησης, οι ακτιβιστές μίλησαν στα 
παιδιά για την ιστορία του πλανήτη μας και εξήγησαν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και την έννοια του ενεργειακού αποτυπώματος. 

Μόνο μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο - Γ΄ τάξη

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευέλι-
κτης ζώνης με θέμα τον εθελοντισμό, επισκέφθηκε το Σχολείο μας ο 
υπεύθυνος εκπαιδευτής της Ελληνικής Ένωσης Έρευνας και Διάσωσης 
Θεσσαλονίκης κ. Θανάσης Κοτσαμπασίδης. Οι μαθητές της Ε΄ τάξης 
ενημερώθηκαν για τους βασικούς κανόνες πρώτων βοηθειών και εκπαι-
δεύτηκαν στην ΚΑΡΠΑ (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση). Πλέον, τα 
παιδιά μας ξέρουν πώς να δρουν αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτα-
κτης ανάγκης. 

Οι μαθητές μας… ως εν δυνάμει διασώστες! - Ε΄ τάξη   

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου με μόνα υλικά το αλάτι, το αλεύρι και το 
νερό οι μαθητές μας της Β΄ τάξης ζύμωσαν και με αγάπη δημιούργη-
σαν την πιο όμορφη χειροποίητη κυρά Σαρακοστή. Έτσι ήρθαν σε επα-
φή με ένα παλιό ελληνικό έθιμο. Η Κυρά Σαρακοστή με τα επτά της 
πόδια αποτελούσε ένα αυτοσχέδιο ημερολόγιο που οι παλιοί χρησι-
μοποιούσαν για να μετρούν τις εβδομάδες από την Καθαρά Δευτέρα 
μέχρι την Κυριακή του Πάσχα. 

Πλάθοντας την Κυρά Σαρακοστή… 
με τα δυο χεράκια! - Β΄ τάξη 

για περισσότερα…
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Την Τρίτη 3 Μαρτίου οι μαθητές μας του τμήματος της προθεωρί-
ας του Πρότυπου Ωδείου μας κατασκεύασαν φανελοπίνακες, όχι με 
φανέλα όπως γινόταν παλαιότερα, αλλά… με βελουτέ χαρτί και τσόχα. 
Στη συνέχεια, κάθε παιδί έφτιαξε με μάλλινη κλωστή το δικό του πεντά-
γραμμο με τα αγαπημένα του χρώματα, το διακόσμησε με πολύχρωμα 
αυτοκόλλητα και ταξίδεψε στον μαγικό κόσμο της μουσικής και της 
αρμονίας!  

Το κυνήγι της νότας γίνεται 
παιχνίδι - Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης 

για περισσότερα…
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