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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

Ξεναγήσεις στον κήπο μας!

Στο όμορφο καταπράσινο περιβάλλον μας, στον γεμάτο από το οξυγόνο της φύσης κήπο μας, με αποστάσεις… ασφα-
λείας και με όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, όπως το επιβάλλουν οι συνθήκες που ζούμε, πραγματοποιούνται οι 
ενημερωτικές ξεναγήσεις για όσους γονείς επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τις εγκαταστάσεις μας. Το κεντρικό μας 
κτίριο, οι παιδικές χαρές, ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός «Πρότυπα 2-4» αλλά και το καινούριο μας «στολίδι», ένα σχολι-
κό κτίριο που είναι από τα πιο σύγχρονα στην Ελλάδα και ξεκίνησε τη λειτουργία του μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, 
περιμένουν όλους τους ενδιαφερόμενους. Οι εγγραφές συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν μόλις συμπληρωθούν τα 
τμήματα. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, παρακαλούμε, επικοινωνείτε με τη γραμματεία των Προτύπων 
Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης: 2310-300002 και info@protypa.gr .

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://www.youtube.com/user/protypa
https://twitter.com/protypa_gr
https://www.instagram.com/protypa_ekpedeftiria/
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2609&cid=37
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«Ήρθε ο Μάης και λουλούδια φέρνει και σκορπά. Όλοι ας πούμε 
ωραία τραγουδάκια και στεφάνια ας πλέξουμε παιδιά». Την Πρωτο-
μαγιά γιορτάσαμε την αναγέννηση της φύσης φτιάχνοντας όμορφα 
λουλουδένια στεφανάκια και πολύχρωμες κατασκευές. Καλωσορίσαμε 
τον Μάη απ’ το σπίτι μας με τα μοσχοβολιστά άνθη να μας μεταδίδουν 
ενέργεια, δύναμη και αισιοδοξία. 

Γιορτάσαμε όλοι την αναγέννηση της 
φύσης – Νηπιαγωγείο 

Πολλές δραστηριότητες περιέλαβε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης και τον μήνα Μάιο

Μπορεί οι μαθητές μας της Α΄ και Β΄ τάξης να μην έφτιαξαν τα πα-
ραδοσιακά στεφανάκια με αγριολούλουδα, παρόλα αυτά δεν πτοή-
θηκαν… Την Πρωτομαγιά εμπνεύστηκαν από τους ήχους της ανθι-
σμένης άνοιξης, τις ηλιόλουστες εικόνες και το εποπτικό υλικό των 
εκπαιδευτικών μας και στη συνέχεια έφτιαξαν με πολύ μεράκι χάρτινα, 
πολύχρωμα στεφανάκια! 

Εμπνευστήκαμε από τους ήχους της 
ανθισμένης άνοιξης – Α΄ και Β΄ τάξη 

Την Κυριακή 10 Μαΐου, Γιορτή της Μητέρας, τα παιδιά μας, αξιο-
ποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, έστειλαν τα δικά τους μη-
νύματα αγάπης στο πιο πολύτιμο πρόσωπο στον κόσμο!

Στη μανούλα που γιορτάζει!

«Αχ πώς σ’ αγαπάω μαμά»… τραγούδησαν οι μικροί μαθητές του Παι-
δικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» κι έφτιαξαν ένα μικρό αλλά πολύτιμο 
«δωράκι»: έναν φωτεινό ήλιο, σύμβολο της ζωής, της δύναμης και της 
χαράς!

Ένα φωτεινό δωράκι
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Καλωσορίσαμε τον Μάη

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2604&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2605&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2598&cid=37
https://www.youtube.com/watch?v=Hm38KDyBexs
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Οι εκπαιδευτικοί όλων των τμημάτων των Προνηπίων, σε συνεργα-
σία με τα παιδιά, χρησιμοποίησαν τα εργαλεία της ψηφιακής πλατφόρ-
μας Seesaw και ετοίμασαν ένα συγκινητικό βίντεο-έκπληξη για όλες τις 
μανούλες με όμορφες ευχούλες.  

Ένα συγκινητικό βίντεο – έκπληξη 
Προνήπια

Τα Νήπιά μας, μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα Seesaw, μοιρά-
στηκαν μαζί μας τις πιο αγνές τους σκέψεις για μια τόσο σημαντική ημέ-
ρα. Έδωσαν μέσα από την καρδιά τους γλυκές ευχές στη μανούλα και 
ζωγράφισαν υπέροχα πορτρέτα… 

Με τις πιο αγνές σκέψεις – Νηπιαγωγείο 

Μια αγκαλιά, ένα φιλί, ένα λουλουδάκι, ένα χαμόγελο και μια καρτού-
λα στολισμένη με χρώματα και ευχές ήταν ο ξεχωριστός τρόπος των 
μικρών μαθητών της Α΄ τάξης, για να εκφράσουν τα συναισθήματά 
τους στη μαμά τους την ημέρα της γιορτής της! 

Μια αγκαλιά γεμάτη συναισθήματα
Α΄ τάξη

Οι μαθητές της Β΄ τάξης κατασκεύασαν πολύχρωμες καρδούλες και 
χαμογελαστές μελισσούλες για να ευχηθούν στις μανούλες τους με τη 
σειρά τους «Χρόνια Πολλά!».

Με καρδούλες και μελισσούλες – Β΄ τάξη

Πολύχρωμες ζωγραφιές, ανθισμένα λουλούδια και λόγια καρδιάς, τα 
δώρα των παιδιών της Γ΄ τάξης για τις γλυκές μανούλες τους!

Ζωγραφιές, λουλούδια και δώρα καρδιάς
Γ΄ τάξη

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2607&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2624&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2623&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2603&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2606&cid=37
https://www.youtube.com/watch?v=r3Mr1VaRDng
https://www.youtube.com/watch?v=yN8fKDHJzU0
https://www.youtube.com/watch?v=7ONE3yWRFOc
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«Für die beste Mama der Welt» (για την καλύτερη μαμά του κόσμου)! 
Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του European Languages Programm 
των Γερμανικών έγραψαν την παραπάνω ευχή κι έφτιαξαν όμορφες 
κατασκευές, για να γιορτάσουν τη γιορτή της μητέρας!

«Für die beste Mama der Welt»
ELP Γερμανικά Α΄ και Β΄ τάξη

Στις 19 Μαΐου τιμήσαμε μέσω της μουσικής την Ημέρα Μνήμης για 
τη Γενοκτονία των Ποντίων. Ένας από τους μαθητές της χορωδίας και 
ορχήστρας της Ε΄ τάξης του Δημοτικού μάς χάρισε με την ποντιακή του 
λύρα μια εξαιρετική εκτέλεση του τραγουδιού «Την πατρίδα μ’ έχασα», 
υπενθυμίζοντας σε όλους την ξεχωριστή κουλτούρα των Ελλήνων του 
Πόντου.

Μια εξαιρετική εκτέλεση με ποντιακή 
λύρα – Ε΄ τάξη 

Στον τελικό του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Γνώσεων 
«Λυσίας», που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά,  συμμετείχαν συνολι-
κά 38 μαθητές του Σχολείου μας της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης. Τα παιδιά μας 
με την πρόκρισή τους αυτή κατάφεραν να ενταχθούν ανάμεσα στους 
300 καλύτερους μαθητές της Ελλάδας, ενώ μέσα από τις εξαιρετικές 
επιδόσεις τους κατόρθωσαν να κερδίσουν πολύ καλή κατάταξη και 
στην τελική φάση. Ο διαγωνισμός οργανώθηκε φέτος για 24η συνεχή 
χρονιά και το σχολείο μας συμμετείχε σε αυτόν για 20η χρονιά. 

Πολύ καλή η κατάταξη των μαθητών μας 
στον «Λυσία» - Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξη

Μικροσκοπικά ζουζούνια, μελισσούλες, πεταλουδίτσες και μυρμη-
γκάκια προκαλούν πάντα το ενδιαφέρον των Νηπίων μας. Έτσι, λοιπόν, 
οι μικροί ερευνητές την πρώτη μέρα του μήνα αναζήτησαν πληροφο-
ρίες σχετικά με τα πλασματάκια που τριγυρνούν αυτή την εποχή στη 
φύση και φιλοτέχνησαν πανέμορφα κολάζ, ζωγραφιές και κατασκευές.

Με έναυσμα τα μικρά πλασματάκια της 
φύσης - Νηπιαγωγείο

Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης εύχονται Χρόνια Πολλά σε όλες τις μανούλες! 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2608&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2613&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2600&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2610&cid=37
https://www.youtube.com/watch?v=Co_-gqC48l0
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Τι είναι άραγε η αγάπη; Τα πρωτάκια μας «επισκέφτηκαν» τη Δευτέ-
ρα 4 Μαΐου το «Νησί των Συναισθημάτων» του Μάνου Χατζιδάκι, το 
μουσικό παραμύθι του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη. Εκεί γνώρισαν την 
Ευτυχία, τη Λύπη, τη Γνώση, την Αγάπη και αντιλήφθηκαν τη δύναμη 
της αγάπης διαχρονικά. Πολλές γλυκές σκέψεις «ξεπήδησαν» από την 
καρδιά των παιδιών μας κι αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τη δημι-
ουργία πανέμορφων έργων.

Η φωνή της αγάπης - Α΄ τάξη

Οι μαθητές μας εμπνέονται και δημιουργούν εργασίες και βίντεο με 
ποικίλα ψηφιακά εργαλεία χρησιμοποιώντας πολυμέσα. Στο πλαίσιο του 
μαθήματος των Αγγλικών, μαθητής της Δ΄ τάξης δημιούργησε την Τρί-
τη 5 Μαΐου έναν εικονικό ζωολογικό κήπο και μας έδωσε την ευκαιρία 
να ξεναγηθούμε σε αυτόν. Απολαύστε τη βόλτα σας και εμπλουτίστε τις 
γνώσεις σας για τα μικρά και τα μεγάλα πλάσματα της φύσης! 

Ένας ψηφιακός ζωολογικός κήπος
Δ΄ τάξη

Την Παρασκευή 8 Μαΐου τα παιδιά μας του Παιδικού Σταθμού 
«Πρότυπα 2-4», αφού παρατήρησαν προσεκτικά τον πίνακα ζωγραφι-
κής «Διάφοροι κύκλοι» του Ρώσου ζωγράφου W. Kandinsky, που παίζει 
με τα χρώματα και τα σχήματα σαν να είναι νότες, εμπνεύστηκαν έναν 
κόσμο σαν ζωγραφιά! Επέλεξαν από το διαδίκτυο όμορφες μελωδί-
ες, που σύστησαν οι εκπαιδευτικοί μας, σήκωσαν τα μανίκια τους και 
βούτηξαν πλαστικά και γυάλινα ποτήρια στα χρώματα. Θαυμάστε τους  
πανέμορφους, πολύχρωμους κύκλους του Kandinsky που τύπωσαν 
στη συνέχεια. Συγχαρητήρια στους εξαιρετικούς καλλιτέχνες!

Τα παιδιά μας έγιναν μικροί ζωγράφοι
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Το σύνθημα «Healthy lifestyle is fun. Follow it!» (Ένας υγιής τρόπος 
ζωής είναι διασκεδαστικός. Ακολουθήστε τον!) υιοθέτησαν οι μαθητές 
μας της Δ΄ τάξης, στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών. Την Πα-
ρασκευή 15 Μαΐου τα παιδιά μας παρουσίασαν τις προσωπικές τους 
διατροφικές συνήθειες και προέβαλαν τη σπουδαιότητα της υγιεινής 
διατροφής και της άσκησης, ζωγραφίζοντας. 

Healthy body, healthy mind - 
Αγγλικά Δ΄ τάξης

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2601&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2602&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2614&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2611&cid=37
https://www.youtube.com/watch?v=fkG_tJp3FKs
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Την Παρασκευή 15 Μαΐου οι μαθητές μας της Α΄ τάξης παρακολού-
θησαν με μεγάλο ενδιαφέρον το πρωτότυπο βίντεο του Bozzetto για  
τις περιβαλλοντικές απειλές που δέχεται ο πλανήτης και στη συνέχεια 
ανέπτυξαν τους προβληματισμούς τους για τους τρόπους προστασί-
ας του.  Συνειδητοποίησαν ότι και ο πλανήτης μας νιώθει κι εκφράζει 
συναισθήματα με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο… χαρά, θυμό και ευ-
γνωμοσύνη! 

Ο πλανήτης των συναισθημάτων
Α΄ τάξη 

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου τα Νήπιά μας γιόρτασαν τη Διεθνή Ημέρα 
Μουσείων με έναν διαφορετικό τρόπο: Αξιοποιώντας τα εργαλεία της 
ψηφιακής πλατφόρμας Seesaw και του Microsoft Teams, μεταφέρθηκαν 
με ένα «κλικ» σε μερικά από τα πιο όμορφα μουσεία του κόσμου και μί-
λησαν για το πιο αγαπημένο τους. 

Στο μουσείο με ένα «κλικ»!
Νηπιαγωγείο 

Την Πέμπτη 21 Μαΐου, μετά από μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση 
με τις εκπαιδευτικούς μας σχετικά με το φως και τις σκιές, τα Νήπιά μας 
δημιούργησαν μαζί με τους γονείς τους στο σπίτι ένα εντυπωσιακό θέ-
ατρο σκιών. Διασκέδασαν, γέλασαν και σχημάτισαν με τα χεράκια τους 
εντυπωσιακές φιγούρες.

Ένα διαφορετικό θέατρο σκιών
Νηπιαγωγείο 

Τα παιδιά μας στο Πρότυπο Ωδείο, με την καθοδήγηση και επίβλεψη 
των μουσικών-εκπαιδευτών μας, εξασκούνται τακτικά παίζοντας κρου-
στά όργανα. Τα χέρια τους «χορεύουν» συγχρονισμένα στα ντραμς και 
στο μεταλλόφωνο και το αποτέλεσμα είναι συναρπαστικό! 

Όταν τα χέρια «χορεύουν» στα ντραμς 
Πρότυπο Ωδείο 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2625&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2612&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2626&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2627&cid=37
https://www.youtube.com/watch?v=cvUsLv25s4Y
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Αποδέχομαι το συναίσθημα του θυμού και εξασκούμαι στη σωστή διαχεί-
ρισή του… ήταν το θέμα του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης της Α΄ 
τάξης την Τρίτη 26 Μαΐου. Τα παιδιά μας, αφού παρακολούθησαν ένα πολύ 
ενδιαφέρον βίντεο με τίτλο: «Πώς θα νικήσεις τον δράκο του θυμού», προ-
βληματίστηκαν, πρότειναν και ζωγράφισαν τρόπους αντιμετώπισης αυτού 
του έντονου συναισθήματος! 

Διαχειρίζομαι τον θυμό μου – Α΄ τάξη 

Την Τρίτη 26 Μαΐου οι μικροί μαθητές του Παιδικού Σταθμού μας απέ-
δειξαν για άλλη μια φορά πως η τέχνη δημιουργείται από απλά καθημερινά 
πράγματα, όπως... τα λεμόνια. Αφού τα έκοψαν και τα βούτηξαν προσεκτικά  
στα χρώματα, δημιούργησαν από ζουμερά κίτρινα και πράσινα λεμόνια μο-
ναδικά έργα τέχνης, που πλέον στολίζουν τα παιδικά τους δωμάτια!

Ζουμερά ζωγραφιστά λεμόνια
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Την Πέμπτη 29 Μαΐου τα Νήπιά μας περιηγήθηκαν σε ξακουστά μνημεία 
και ήρθαν σε επαφή με στοιχεία του πολιτισμού άλλων χωρών… από το σπίτι. 
Με απλά υλικά, όπως χαρτί και πλαστελίνες, και ακολουθώντας τις συμβουλές 
των δασκάλων μας, κατασκεύασαν τις πυραμίδες της Αιγύπτου, υπέροχα παζλ 
τάνγκραμ από την Κίνα και σχεδίασαν ψηφιακά τις Μπαμπούσκες της Ρωσίας. 

Μια μαγική βόλτα – Νηπιαγωγείο 

Η Φρίντα Κάλο, ο Κλοντ Μονέ και ο Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας ήταν 
τρεις εικαστικοί δημιουργοί που ξεχώρισαν ιδιαίτερα. Με εναύσματα απλά 
πράγματα της καθημερινότητας, όπως τα απλωμένα ρούχα και τα ανθισμένα 
λουλούδια στον κήπο του σπιτιού τους, φιλοτέχνησαν τα μεγαλύτερα αρι-
στουργήματά τους. Την Παρασκευή 29 Μαΐου τα παιδιά μας της Β΄ τάξης 
μεταφέρθηκαν νοερά στους κήπους των ζωγράφων, χώροι έμπνευσης γι’ αυ-
τούς, κι ως γνήσιοι μικροί καλλιτέχνες μάς χάρισαν ξεχωριστές ζωγραφιές!

Ταξίδι στους κήπους κορυφαίων ζωγράφων 
Β΄ τάξη 

Στο μάθημα των Εικαστικών τα παιδιά όλων των τάξεων του Δημοτικού 
μας περιηγήθηκαν στα μαγικά πολύχρωμα μονοπάτια της τέχνης του σπου-
δαίου καλλιτέχνη Βίνσεντ Βαν Γκογκ και φιλοτέχνησαν έργα εμπνευσμένα από 
τον υπέροχο πίνακα του ζωγράφου «Έναστρη νύχτα».

Βόλτα στην «Έναστρη νύχτα» του 
Βαν Γκογκ – Δημοτικό 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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