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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

1ο Πανελλήνιο Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 
στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης 
Εκπαιδεύουμε τους αυριανούς ενεργούς πολίτες με όραμα ένα βιώσιμο 
μέλλον

Ιδιαίτερη χαρά και πολύ μεγάλη υπερηφάνεια μας χάρισε το «1o Πα-
νελλήνιο Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης» το οποίο 
απέσπασαν τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης στα «Ελλη-
νικά Βραβεία Περιβάλλοντος», τα σημαντικότερα και εγκυρότερα 
περιβαλλοντικά βραβεία της Ελλάδας, που διοργάνωσε για 3η φορά 
ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος 
(ΠΑΣΕΠΠΕ www.paseppe.gr) παράλληλα με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επι-
χειρήσεων για το Περιβάλλον που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Περι-
βάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment) για 7η συνεχό-
μενη φορά. 

Τα Εκπαιδευτήριά μας υπέβαλαν στον ΠΑΣΕΠΠΕ το σχετικό υλικό, κα-
θώς και πολλοί φορείς και εταιρίες από ολόκληρη την Ελλάδα, προκρίθη-
καν στη Β΄ φάση του Διαγωνισμού με συνυποψήφιους στην κατηγορία 
τους: ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, COSMOTE, ΕΥΔΑΠ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥ-
ΚΛΩΣΗ Α.Ε., για να κατακτήσουν στην τελική αξιολόγηση το 1ο βρα-
βείο, μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση όχι μόνο για εμάς, αλλά και 
για την εκπαιδευτική κοινότητα και τη Θεσσαλονίκη.

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.instagram.com/protypa_ekpedeftiria/
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2121&cid=96
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Οι μαθητές της Γ΄ τάξης αφιέρωσαν την 20η Νοεμβρίου «Παγκό-
σμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού» σε δράσεις σχετικές με τα 
δικαιώματα των παιδιών στη σύγχρονη εποχή, τις υποχρεώσεις, την 
ισότητα και την καταπάτησή της και τη διαφορετικότητα. Μέσα από 
μια σειρά κειμένων, ποιημάτων, βίντεο αλλά και παιχνιδιών, όπως κρυ-
πτόλεξο, σταυρόλεξο, ένα κολάζ με εφημερίδες και φωτογραφίες παι-
διών,  έδωσαν το στίγμα τους και δήλωσαν  δυναμικά  παρόντες, για να  
προστατεύσουν το μέλλον τους με την ενεργό συμμετοχή και επαγρύ-
πνησή τους.

1ο μέρος - Σήμερα γιορτάζουν τα παιδιά, σήμερα γιορτάζουμε και 
χτίζουμε το μέλλον (Γ΄ τάξη)

2ο μέρος «΄Εχω δικαίωμα...»
Συνεχίζοντας την ενότητα με τα δικαιώματα των παιδιών, σήμερα 

ξεκινήσαμε με αφόρμηση «Το παραμύθι του ρατσισμού», ένα παρα-
μύθι για να σκεφτούμε…

Η γνώση και η παιδεία είναι τα μόνα όπλα απέναντι στον φόβο της 
διαφορετικότητας. Τα παιδιά στο ξεκίνημά τους πρέπει να έχουν όλα 
τα εφόδια για να μάθουν να αντιμετωπίζουν τους γύρω τους με τη συ-
μπεριφορά και το παιχνίδι και να μην τους κρίνουν από την εμφάνιση 
και τις δεξιότητες. Ένα παιχνίδι αντιστοίχισης αλλά και το τραγούδι 
«Ενωμένοι» της Διεθνούς Αμνηστίας ολοκλήρωσαν το δεύτερο μέρος.

Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων των Παιδιών (2O Νοεμβρίου) 

Ο Χόρχε Μπουκάι, το περίφημο αντιρατσιστικό πείραμα και η 
συζήτηση γύρω από τις σχέσεις τους στο σχολείο και έξω από αυτό 
πρωτοστάτησαν, καθώς όλοι εντόπισαν δικά τους λάθη και λάθη των 
άλλων στην καθημερινότητά τους. Μαθαίνω να ακούω, να μιλάω και 
να υπολογίζω τον άλλον καθώς όλοι έχουν δικαίωμα στη ζωή, την έκ-
φραση, τη φιλία, την οικογένεια και τη φροντίδα. Αύριο το project θα 
ολοκληρωθεί, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα σταματήσουμε την προ-
σπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον, που μπορούν να το οραματιστούν 
μόνο τα παιδιά μας. Ακούστε τους...

3ο μέρος «Θέλω να με προσέχεις χωρίς
να με ακυρώνεις...» (Χόρχε Μπουκάι)

«Θέλω να ξέρεις... πως σήμερα μπορείς να βασίζεσαι πάνω μου... χωρίς όρους».

για περισσότερα…

Τρίτη μέρα ενασχόλησης με τα δικαιώματα, τα οποία σήμερα αφορούν στις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών και το 
πώς θέλουν να τους αποδέχονται αλλά και το πώς κρίνουν εκείνοι τους άλλους. 

https://youtu.be/cPBhIzCog8s
https://youtu.be/A204If_A8u4
https://youtu.be/A204If_A8u4
https://www.facebook.com/gi.vlachakis/videos/226530104061045/
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2132&cid=96
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...για τη γιορτή της εξέγερσης, για τη γιορτή της δημοκρατίας τα νη-
πιάκια μας ζωγράφισαν «δυο καρδιές κι έναν ήλιο στη μέση» και με 
πηλό ζωντάνεψαν τα γεγονότα του Νοέμβρη του 1973, ενώ οι μαθη-
τές της Γ΄ τάξης, αφού μίλησαν, συζήτησαν και παρακολούθησαν τη 
γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου, έφτιαξαν το δικό τους ομοί-
ωμα της πόρτας της σχολής, που έχει μείνει σύμβολο στο πέρασμα 
των χρόνων.

Την Τετάρτη 28/11/2018 οι μαθητές μας επισκέφθηκαν την έκθεση  
“Van Gogh Alive – the experience” στη Δ.Ε.Θ. όπου, σε έναν χώρο 
1.500 m², 40 και πλέον πολυκάναλοι προβολείς υψηλής ευκρίνειας με 
ήχο υψηλής πιστότητας δημιουργούν μία εκπληκτική απεικόνιση των 
3.000 πινάκων, σκίτσων και κινούμενων εικόνων στις πολλαπλές επι-
φάνειες που προβάλλονται από σύστημα υψηλής τεχνολογίας.

Πριν από την επίσκεψή τους στην έκθεση, οι μαθητές μας είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν τον Ολλανδό ζωγράφο Van Gogh μέσα από 
πληροφορίες που αναζήτησαν και μέσα από συζητήσεις που έκαναν 
με την καθηγήτρια εικαστικών του σχολείου μας.

Μια λιτή αλλά άψογη και μεστή νοημάτων και μηνυμάτων εκδή-
λωση. Συγκίνηση και ενθουσιασμός κυριάρχησαν από την πρώτη 
στιγμή και οι μαθητές μας κατάφεραν όχι μόνο να κατανοήσουν οι 
ίδιοι αλλά και να περάσουν σε όλα τα παιδιά του Σχολείου που παρα-
κολούθησαν τη γιορτή το ουσιαστικό κι αληθινό μήνυμα της ημέρας 
αυτής που είναι το χρέος όλων μας για επαγρύπνηση και διαφύλαξη 
των θεσμών και των δημοκρατικών ιδεωδών που κληρονομήσαμε 
και πρέπει να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές.

Εδώ Πολυτεχνείο… Η γιορτή του σχολείου μας
Μαθήματα δημοκρατίας και ιστορίας μας έδωσαν σήμερα οι μαθητές της Δ΄ τάξης που ανέλαβαν το τιμητικό καθήκον 

να παρουσιάσουν στους μαθητές των άλλων τάξεων τη γιορτή για την επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών στο Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο τον Νοέμβρη του 1973.

“Με δυο καρδιές κι έναν ήλιο 
στη μέση’’ (Nήπια - Γ΄τάξη)

“Van Gogh Alive – the experience” στη Δ.Ε.Θ.
(Β΄ τάξη)

Μία εκπαιδευτική αλλά και διασκεδαστική έκθεση‐παράσταση έγινε η αφορμή για να ζήσουν οι μαθητές της  Β΄ τάξης  
μία μοναδική εμπειρία για τις αισθήσεις τους.

Τη μέρα αυτή που διάλεξα
εδώ μπροστά σας να σταθώ
τραγούδια και μισόλογα
στο φως να καταθέσω

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2130&cid=96
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2129&cid=96
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2143&cid=96
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Με αφορμή τη γιορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη της 
Πολεμικής μας Αεροπορίας, με τους μαθητές όλων των τμημά-
των των Νηπίων μας επισκεφθήκαμε την 113 Πτέρυγα Μάχης 
στην αεροπορική βάση της Μίκρας. Η φωτεινή και ηλιόλουστη 
μέρα έκανε ιδιαίτερα ευχάριστη την επίσκεψη στο ιστορικής ση-
μασίας αεροδρόμιο της Μίκρας. Συγκεκριμένα, το προσωπικό 
της 383 Μοίρας Ειδικών Επιχειρήσεων και Αεροπυρόσβεσης 
μας ξενάγησε στους χώρους του πολεμικού αεροδρόμιου και σε 
αεροσκάφη Canadair CL-415 που χρησιμοποιούνται για τις δα-
σοπυροσβέσεις.

Στο αεροδρόμιο με τους 
μελλοντικούς πιλότους (Νήπια)

Πάνω στον φιλόξενο «Λυρικό Μικρό Πλανήτη» με τους μαθητές 
μας των Προνηπίων ταξιδέψαμε στον μαγικό κόσμο των χρωμά-
των και της ζωγραφικής. Παρατηρήσαμε έργα τέχνης και συζητή-
σαμε γι’ αυτά. Πειραματιστήκαμε με τα βασικά χρώματα και γίναμε 
«ντεντέκτιβ της τέχνης». Με τους μεγεθυντικούς φακούς μας ανα-
καλύψαμε σε γνωστούς πίνακες ζωγραφικής κρυμμένους ανθρώ-
πους, μουσικές νότες, πεφταστέρια, μια γυναίκα (Μόνα Λίζα) που 
μας παρακολουθεί όπου και αν στεκόμαστε στην αίθουσα... και 
άλλα πολλά. Στο τέλος, ως μετα-ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι, δημι-
ουργήσαμε τους δικούς μας πίνακες με την τεχνική του πουαντι-
γισμού.

Οι «μικροί ντεντέκτιβ της τέχνης», 
«Ζωγραφική πες μου τα μυστικά σου» (Προνήπια)

«Geert» και εικαστικές δημιουργίες στο Μακεδονικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Γ΄ τάξη)

Το ντοκιμαντέρ «Geert», που προβάλλεται στο πλαίσιο του Διε-
θνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ για Παιδιά και Νέους KinderDocs, 
παρακολούθησαν την Παρασκευή 02-11-2018 οι μαθητές της Γ΄ 
τάξης στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Ο 13χρονος 
Γκερτ από την Ολλανδία μας αφηγήθηκε τη σχέση του με την τέ-
χνη,  πώς αποφάσισε να φτιάξει τη δική του αίθουσα τέχνης με το 
μοναδικό γλυπτό του και πώς, χάρη στην επιμονή του και την αφο-
σίωσή του, κατάφερε να γνωρίσει από κοντά έναν διάσημο αγαπη-
μένο του εικαστικό καλλιτέχνη.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2128&cid=96
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2127&cid=96
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2122&cid=96
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«Αποκρυπτογραφώντας τον Μακεδονικό Αγώνα» (Γ΄ τάξη)
Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου οι μαθητές της Γ΄ τάξης επισκέφτη-

καν το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα ολοκληρώνοντας με αυτόν 
τον τρόπο αυτό το κεφάλαιο της σύγχρονης ιστορίας μας, για το οποίο 
μάλιστα είχαν παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στους μαθητές και τις μαθή-
τριες του σχολείου μας την ημέρα Μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα. 
Συμμετείχαμε στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αποκρυπτογραφώντας 
τον Μακεδονικό Αγώνα» όπου, με την εμψύχωση της μουσειοπαιδα-
γωγού, η ξενάγηση πήρε τη μορφή παιχνιδιού, γρίφων και αινιγμάτων.

Ένα καινούριο παιχνίδι ή πώς ένα χαρτοκιβώτιο γίνεται 
πολύχρωμο καράβι (Παιδικός Σταθμός)

Ένα νέο παιχνίδι ήρθε να προστεθεί στην αυλή του Παιδικού μας 
Σταθμού συσκευασμένο, φυσικά, σε χαρτοκιβώτιο. Η ανεξάντλητη 
φαντασία των μικρών μας όμως μετέτρεψε το χαρτοκιβώτιο σε καρά-
βι, που το ήθελαν μάλιστα και πολύχρωμο. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί τους 
έδωσαν μαρκαδόρους και ξυλομπογιές, κάθισαν στο...  κατάστρωμα και 
με σοβαρότητα επιδόθηκαν στη μετατροπή!

Thanksgiving Day στα Πρότυπα! (Νηπιαγωγείο)
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Νηπιαγωγείου μας γιόρτασαν στο 

μάθημα των Αγγλικών την  Ημέρα των Ευχαριστιών στις 22 Νοεμβρί-
ου!

Με δραστηριότητες Listening και Speaking έμαθαν για την ιστορία 
της πιο σημαντικής γιορτής των Ηνωμένων Πολιτειών. Ζωγράφισαν 
γαλοπούλες, κατασκεύασαν καπέλα Ινδιάνων και Ευρωπαίων Προσκυ-
νητών, έμαθαν για την πατάτα και για την ντομάτα που μας ήρθαν από 
την αμερικανική ήπειρο. 

Στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (ΣΤ΄ τάξη)
Η επίσκεψη των μαθητών της ΣΤ’ τάξης στο Πολεμικό Μουσείο  

Θεσσαλονίκης ήταν μια διαδρομή σε ένα μονοπάτι μνήμης και περι-
συλλογής. Αφού ξεναγήθηκαν στις μόνιμες συλλογές που εκτίθενται 
στο Μουσείο και ήρθαν σε επαφή -μέσα από μια πληρέστατη ιστορική 
αναδρομή- με τις σημαντικότερες στιγμές της εθνικής μας ταυτότητας, 
οι μαθητές  πήραν μέρος στο εκπαιδευτικό εργαστήρι μη τυπικής βιω-
ματικής μάθησης: «Μαθαίνοντας για την Ειρήνη, τα Ανθρώπινα δικαιώ-
ματα και την Κοινωνική Αλλαγή»

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2124&cid=96
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2156&cid=96
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2137&cid=96
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2142&cid=96
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«Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ’ έναν γλάρο να 
πετάει» (Νήπια)

Ένα θεατρικό ταξίδι με υπέροχα κοστούμια και μάσκες τεχνοτροπίας 
origami, εντυπωσιακό video mupping και puppets, γάτους σε μέγεθος 
ανθρώπου και ανθρώπους που φτάνουν μέχρι το ταβάνι που καταγ-
γέλλει τη ζημιά που έχει προκαλέσει στον πλανήτη μας η ανεξέλεγκτη 
βιομηχανική ανάπτυξη και μας ενθαρρύνει να αγωνιστούμε για να γίνει 
καλύτερος και ομορφότερος αυτός ο κόσμος... Μια γλαροπούλα πέ-
φτει θύμα της θαλάσσιας ρύπανσης. Πριν ξεψυχήσει, εμπιστεύεται το 
αβγό της στον καλό γάτο Ζορμπά και του ζητά τον λόγο του ότι θα 
κλωσήσει το αβγό της, δε θα φάει το γλαρόπουλο και ότι θα του μάθει 
να πετά. Ο Ζορμπάς δίνει τον λόγο του, μα… είναι ποτέ δυνατόν ένας 
γάτος να μάθει σ’ ένα γλάρο να πετάει;

Μικροί βιβλιοφάγοι... (Γ΄ τάξη)
Οι μαθητές της Γ’ τάξης ασχολήθηκαν αυτόν τον μήνα με την ορ-

γάνωση της σχολικής βιβλιοθήκης της τάξης τους. Έφεραν βιβλία, τα 
κατέγραψαν, τα αρίθμησαν και τα τοποθέτησαν ανά κατηγορίες στη 
βιβλιοθήκη του τμήματός τους.

Στη συνέχεια, έφτιαξαν την κάρτα δανεισμού και όρισαν τον πρώτο 
βιβλιοθηκάριο. Με ιδιαίτερη λαχτάρα περίμεναν την ώρα για να δανει-
στούν το πρώτο τους βιβλίο.

Καλή αρχή μικροί βιβλιοφάγοι...

«Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου» από το ΚΘΒΕ 
(Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξη)

Στην Αθήνα, στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής, μέσα από τη ματιά του 
μικρού Πέτρου, μεταφέρθηκαν οι μαθητές της Δ’, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των 
Εκπαιδευτηρίων μας την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018. Από τη σκηνή 
του Βασιλικού Θεάτρου και με οδηγούς τους ηθοποιούς της Παιδικής 
σκηνής του Κ.Θ.Β.Ε. ακολούθησαν τον μικρό Πέτρο στον μεγάλο του 
περίπατο, σ’ ένα ταξίδι γεγονότων κι έντονων συναισθημάτων.  Ένα 
έργο που συνδυάζει τη σκληρή πραγματικότητα και την αγωνία της 
επιβίωσης  με την ελαφρότητα και την αθωότητα της παιδικής ηλικίας.

Μια ιστορία τόσο όμορφη όπως αυτή της «Ιστορίας του γάτου που έμαθε σ’ έναν γλάρο να πετάει» παρακολούθησαν 
σήμερα οι μαθητές όλων των τμημάτων των Νηπίων μας στο θέατρο ΑΘΗΝΑΙΟΝ. Μια ιστορία για την αγάπη, τη φιλία, 
τη σπουδαιότητα της υπόσχεσης, τη δικαιοσύνη, τη συντροφικότητα, την οικολογική συνείδηση και το δικαίωμα στη 
διαφορετικότητα.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Το κλασικό, βραβευμένο μυθιστόρημα της Άλκης Ζέη, της πλέον μεταφρασμένης (σε περισσότερες από 20 γλώσσες) 
συγγραφέα λογοτεχνικών και θεατρικών έργων για παιδιά και νέους, μας μεταδίδει μηνύματα ελπίδας κι αισιοδοξίας, ότι 
οι άνθρωποι μπορούν να τα καταφέρουν ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες.
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Υγιεινή διατροφή στο Ολυμπιακό Μουσείο (Α΄ τάξη)
Η υγιεινή διατροφή  και η δημιουργία υγιεινών διατροφικών συνηθειών  

ήταν η αιτία για τους μαθητές της Α΄ τάξης να πάρουν μέρος στο εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα «Υγιεινή διατροφή» του Ολυμπιακού Μουσείου, την 
Τρίτη 27/11/2018 τα τμήματα Α΄1 και Α΄2 και την Τετάρτη 28/11/2018 
τα τμήματα Α΄3 και Α΄4. Μέσα από το πρόγραμμα υγιεινής διατροφής, 
αναζήτησαν νέους γαστρονομικούς πειραματισμούς και έμαθαν να δημι-
ουργούν την πιο νόστιμη και υγιεινή πίτσα. Έγιναν μικροί chef, ζύμωσαν 
τη ζύμη της πίτσας και τοποθέτησαν τα υλικά της. Επίσης, έλαβαν μέρος 
σε ένα βιωματικό διαδραστικό παιχνίδι, για να μάθουν παίζοντας την πυ-
ραμίδα της διατροφής.

«Μικροί Επιστήμονες εν Δράσει» (Τμήματα Α΄1, Α΄2)
Οι μαθητές των τμημάτων Α΄1 και Α΄2, στο πλαίσιο του project «Μι-

κροί Επιστήμονες εν Δράσει» που υλοποιείται στην ευέλικτη ζώνη, διε-
ξήγαγαν πειράματα με μαγνήτες και κατέγραψαν τα συμπεράσματά τους. 

Αρχικά διατύπωσαν τις δικές τους υποθέσεις, παρατήρησαν με προσο-
χή και τελικά, μέσα από πειράματα, ανακάλυψαν την ελκτική μαγνητική 
ιδιότητα μεταξύ των μαγνητών. Εντόπισαν τις απωστικές ιδιότητες των 
ομοειδών πόλων και τις ελκτικές ιδιότητες των ετερώνυμων πόλων. Γνώ-
ρισαν την πυξίδα ως όργανο και έμαθαν με ποιο τρόπο λειτουργεί η μα-
γνητική της βελόνα σε συνδυασμό με το μαγνητικό πεδίο της γης. 

«Ένα αδερφάκι για μένα» (Προνήπια)
Στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ, στην Αριστοτέλους, μας περίμεναν η συγ-

γραφέας Γεωργία Λάττα και η μουσικός Ελιόνα Ελένη Σινιάρη για να 
μας παρουσιάσουν το βιβλίο «Ένα αδερφάκι για μένα». Με τραγούδια 
και κότες και αβγουλάκια παρακολουθήσαμε μια διαδραστική ιστορία 
που με τρυφερότητα και χιούμορ προσπαθεί να προετοιμάσει το παιδί να 
αποδεχτεί τον ερχομό ενός επόμενου παιδιού, αναδεικνύοντας το μεγά-
λωμα της οικογένειας σε μια απολαυστική εμπειρία για όλους.

«Γνωρίζω το σώμα μου» (Προ-προνήπια)
Με αφορμή την επεξεργασία της θεματικής ενότητας «Γνωρίζω το 

σώμα μου», όλα τα τμήματα των Προ-προνηπίων επισκέφτηκαν τη σχο-
λή χορού «Χαλικιά», στην περιοχή Κωνσταντινοπολίτικα Πυλαίας. Εκεί τα 
παιδιά είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σ’ ένα διασκεδαστικό μουσικο-
κινητικό πρόγραμμα, μέσα από το οποίο ήρθαν σε επαφή με τα μέρη του 
σώματός τους με τη βοήθεια του ρυθμού, των ήχων και της σωματικής 
κίνησης.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Ταξίδι σε μια νόστιμη αλλά 
και υγιεινή χώρα (Προνήπια)

Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 οι μαθητές των τμημάτων Προνή-
πια 2 και Προνήπια 3 επισκεφθήκαμε το Ολυμπιακό Μουσείο και πήρα-
με μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διατροφοχώρα». Ενημερωθή-
καμε για τις διατροφικές ομάδες και για τα ωφέλιμα συστατικά που μας 
προσφέρουν. Απορίες απαντήθηκαν, γνώσεις αποκτήθηκαν!

«Τα φανταστικά ιπτάμενα βιβλία 
του κυρίου Morris», Βιβλιοθήκη 
Χαριλάου (Α΄ τάξη)

Τη Δευτέρα 5/11/2018 τα τμήματα Α΄1 και Α΄2 και την Πέμπτη  
8/11/2018 τα τμήματα Α΄3 και Α΄4 επισκέφθηκαν την περιφερειακή βιβλι-
οθήκη  Χαριλάου, στο πλαίσιο της φιλαγνωσίας. Οι μαθητές μας ξεναγήθη-
καν στον χώρο της βιβλιοθήκης και ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουρ-
γίας της από τις παιδαγωγούς της βιβλιοθήκης. 

Ενημερωτική συνάντηση γονέων-εκπαιδευτικών 
Νηπιαγωγείου - Παιδικού Σταθμού

Την Τετάρτη 28/11/18 πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική συνάντηση των γονέων των μα-
θητών όλων των τμημάτων του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου με τις εκπαιδευτι-
κούς των τμημάτων. Οι γονείς συζήτησαν με τις εκπαιδευτικούς μας και ενημερώθηκαν για την 
πρόοδο των μικρών μας μαθητών. 

Στην «Παραμυθούπολη» οι μικροί μαθητές του Παιδικού Σταθμού μας 
απόλαυσαν το βρεφικό παραμύθι «Cardbox stories: μια προβοσκίδα στα 
σύννεφα» από την ομάδα βρεφικού θεάτρου The little foxes, την Πέμπτη 
15/11/18.

Προπόνηση τμήματος Tae 
Kwon Do - Ενημέρωση γονέων

Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου έγινε στο γυμναστήριο του Σχολείου μας 
προπόνηση των αθλητών του τμήματος του ΤΑΕ ΚWON DO. Η συμμετοχή 
ήταν μεγάλη και οι αθλητές, καινούριοι και παλιοί, έδειξαν το πολύ καλό 
επίπεδο στο οποίο βρίσκονται. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

«Cardbox stories: μια προβοσκίδα στα σύννεφα» στην 
Παραμυθούπολη (Παιδικός Σταθμός)
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