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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

Τιμώντας τους ήρωες του 194O

Το Νηπιαγωγείο μας στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, τα Εκπαιδευτήριά μας συμ-

μετείχαν στην καθιερωμένη μαθητική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018 σε κεντρική 
οδό του Πανοράματος. 

Οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου μας με έκδηλη υπερηφάνεια, με κλαδιά δάφνης και σημαιούλες στα χεράκια 
τους φορώντας τις στολές των Εκπαιδευτηρίων μας, συμμετείχαν στην παρέλαση μαζί με τα σχολεία, τους φορείς και 
τους συλλόγους του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, τιμώντας τη μνήμη των Ηρώων του 1940.

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
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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 28ης Οκτωβρίου 1940, την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018, σε κεντρική οδό του Πανοράματος και απέ-
τισαν τον δικό τους φόρο τιμής σε όσους θυσίασαν τη ζωή τους στον βωμό της ελευθερίας στους αγώνες του 1940 και 
καταχειροκροτήθηκαν από επισήμους, συμμαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Οι μαθητές των Δημοτικών μας συμμετείχαν στην παρέλαση

Απόδοση τιμής στο Ηρώο των 
πεσόντων - Κατάθεση στεφάνων

Η ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέ-
τειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 έγινε στον χώρο του Ηρώου 
των πεσόντων στο Πανόραμα  με την καθιερωμένη κατάθεση 
στεφάνων και την απαγγελία των ποιημάτων των μαθητών του 
Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού μας. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Ήταν οι μικρότεροι συμμετέχοντες και απέσπασαν θερμότατα χειροκροτήματα μαζί με ζεστά χαμόγελα από γονείς, 
συγγενείς και φίλους.

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2112&cid=96
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2113&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2116&cid=37
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Με αφορμή την Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου, οι μαθη-
τές όλων των τμημάτων των Προνηπίων και των Νηπίων μας, 
αφού με πολύ καμάρι έκαναν παρέλαση στον χώρο του γηπέ-
δου κρατώντας στα χεράκια τους σημαιούλες που έφτιαξαν 
στις τάξεις τους, έκαναν με τη βοήθεια μεγαλύτερου μαθητή 
έπαρση σημαίας τραγουδώντας τον Εθνικό μας Ύμνο.

Στη συνέχεια πήγαν στον χώρο του Ηρώου Πεσόντων στο 
Πανόραμα. Με κατάνυξη και σεβασμό στους πεσόντες, τα παι-
διά μας απήγγειλαν ποιήματα και κατέθεσαν στεφάνι στο μνη-
μείο αποδίδοντας τιμή στους ήρωες του έπους του 1940.

Γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου - Νήπια - Προνήπια

Τιμή στους αγωνιστές του 
194O-Δημοτικό

Η φετινή επέτειος της 28ης Οκτωβρίου του 1940, η γιορτή 
της Σημαίας και η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης γιορ-
τάστηκαν την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου, στο Σχολείο μας  με 
μια εκδήλωση που ετοίμασαν οι μαθητές της Ε΄ τάξης και την 
παρουσίασαν με περηφάνια και σεβασμό στους μαθητές  των 
υπόλοιπων τάξεων του Δημοτικού μας.

Τριπλή γιορτή στον 
Παιδικό μας Σταθμό

Πώς θα νιώθαμε αν κάποιος ήθελε να μας πάρει το δωμά-
τιό μας, τα παιχνίδια μας, την τάξη μας...; Αν ήθελε να πάρει 
τη χώρα μας, επειδή του αρέσουν ο ήλιος της, η θάλασσα και 
τα βουνά της και να τα κάνει δικά του; Τι θα απαντούσαμε, αν 
μας ρωτούσε; Κι αν επέμενε πολύ; Με την τεχνική της δραμα-
τοποίησης και τις παιδαγωγούς στον ρόλο του κατακτητή, οι 
μαθητές του Παιδικού μας Σταθμού έδωσαν αυθόρμητα τις 
δικές τους απαντήσεις μέσω της θεατρικής έκφρασης...

Πατριωτικά τραγούδια, ανάγνωση ποιημάτων και πεζών έρ-
γων που τιμούν και αναδεικνύουν την αντίσταση στον ξένο 
κατακτητή αποτέλεσαν τον κορμό της επετειακής εκδήλωσης. 
Η σημασία και το μεγαλείο του αγώνα του 1940 υμνήθηκαν 
μέσα από τη λιτή αλλά ουσιαστική γιορτή που περιελάμβανε 
επίσης προβολή ηχητικών και οπτικών ντοκουμέντων. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2111
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2117
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2110&cid=37
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Την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 οι μαθητές της Γ΄ τάξης 
του Δημοτικού Σχολείου μας κάλεσαν τους μαθητές των υπό-
λοιπων τάξεων και τους παρουσίασαν, με τον δικό τους τρόπο, 
όσα έμαθαν για τον Μακεδονικό Αγώνα, για να τονίσουν ιδι-
αίτερα τα γεγονότα εκείνα που σημάδεψαν την εθνική μας μοί-
ρα και να αποτίσουν φόρο τιμής στους Μακεδονομάχους μας. 
Μετά την εναρκτήρια ομιλία του διευθυντή μας και μέσα από 
ένα παλιό παραδοσιακό παιχνίδι το «Βασιλιά, βασιλιά», οριοθέ-
τησαν 5 σπαθιά - 5 σταθμούς στην ιστορία της Μακεδονίας. 

Τιμή και δόξα στους 
Μακεδονομάχους μας

Οι μαθητές όλων των τμημάτων της Στ΄ τάξης του Σχολείου 
μας επισκέφθηκαν την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου το Μακεδονι-
κό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
ΚinderDocs, παρακολούθησαν δύο ταινίες μικρού μήκους 
με θέματα την εφηβεία και τις προσλαμβάνουσές της από το 
κοινωνικό περιβάλλον, τη σύγχρονη οικογένεια, τα όνειρα των 
εφήβων.

Mε κεντρικό θέμα τις μαγικές συνάψεις στο μυαλό ενός 
εφήβου, οι μαθητές μας παρακολούθησαν τις ταινίες: A field 
guide to being a 12-year old girl, από την Αυστραλία και My 
happy complicated family, από την Ολλανδία.

Kinder Docs Διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ για παιδιά 
και νέους (ΣΤ΄τάξη) 

Στον πολιούχο της πόλης μας (Νήπια)
Με αφορμή τη γιορτή του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης στις 

26/10, οι μαθητές όλων των τμημάτων των Νηπίων των Εκπαι-
δευτηρίων μας επισκέφθηκαν τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρί-
ου.

Συνοδευόμενα από τις υπεύθυνες των τάξεών τους, τα παιδιά 
μας πραγματοποίησαν προσκύνημα και ξεναγήθηκαν στον Ιερό 
Ναό. Ασπάστηκαν τις εικόνες και τη λάρνακα του Αγίου Δημητρί-
ου, άναψαν κεράκια και κατέβηκαν στις κατακόμβες της εκκλη-
σίας και τον τόπο μαρτυρίου του. Θαύμασαν τα περίφημα ψηφι-
δωτά και τις περίτεχνες διακοσμήσεις του ναού και έμαθαν πολλά 
για τη ζωή του Αγίου και τη σημαντική σχέση του με την ιστορία 
της πόλης της Θεσσαλονίκης

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2108&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2101&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2107&cid=37
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Παγκόσμια Ημέρα Ζώων (Προ-Προνήπια)
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, οι μαθητές όλων των 

τμημάτων των Προ-προνηπίων επισκέφθηκαν τον Ιππικό Όμιλο 
του κτήματος «Δέδα». Σε μια καταπράσινη έκταση 25 στρεμμάτων 
στο Πουρνάρι Πυλαίας τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
από κοντά τα άλογα, να θαυμάσουν την ομορφιά και την περηφά-
νια τους, να μάθουν για τη ζωή και τη διατροφή τους και πώς μεγα-
λώνουν. Όμως στο αγρόκτημα δε ζουν μόνο άλογα αλλά και σκυλά-
κια, κουνελάκια, ψάρια σε μια λιμνούλα, χελώνες... Τα ταΐσαμε, τους 
τραγουδήσαμε και τέλος τους ευχηθήκαμε «Χρόνια Πολλά»!

Στον Άγιο Δημήτριο (Ε΄ τάξη)
Στο πλαίσιο του μαθήματος της βυζαντινής ιστορίας και των 

θρησκευτικών, οι μαθητές όλων των τμημάτων της  Ε΄ τάξης των 
Εκπαιδευτηρίων μας επισκέφθηκαν τον Ιερό Ναό του Αγίου Δη-
μητρίου στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίου 2018. Ο βυζαντινός ναός, 
πραγματικό σύμβολο της πόλης, αποτελεί έναν από τους πιο δη-
μοφιλείς και σημαντικούς πόλους έλξης για τους χριστιανούς επι-
σκέπτες της Θεσσαλονίκης.

Παγκόσμια Ημέρα Ζώων
Τι κάνουν μια όμορφη αρκούδα και ένας σοβαρός αετός στα Πρότυπα Εκ-

παιδευτήρια; Μα φυσικά τους φώναξαν τα παιδιά για να γιορτάσουν μαζί την 
Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων. 

Στη φθινοπωρινή φύση γιορτάσαμε την παγκόσμια Ημέρα 
των Ζώων (Νήπια - Προνήπια)

Με μια πολύ όμορφη εκδρομή στα Πλατανάκια του Πανοράματος 
συνδυάσαμε τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων και τη 
γνωριμία με τη φθινοπωρινή φύση. Οι μαθητές όλων των τμημάτων 
των Νηπίων και των Προνηπίων μας χαρήκαμε τα χρώματα, τις μυ-
ρωδιές, τους ήχους της φύσης, παρατηρήσαμε τις αλλαγές που φέρνει 
το φθινόπωρο στα δέντρα και στα φυτά, αγγίξαμε τα φύλλα και τους 
κορμούς, γνωρίσαμε τα ζωάκια, παίξαμε στην παιδική χαρά, χορέψα-
με στο δάσος και μαζέψαμε υλικό για τις φθινοπωρινές μας κατασκευ-
ές. Είναι ωραία εποχή το φθινόπωρο!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2114&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2090&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2091&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2093&cid=37
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Αθλητισμός και σώμα (Προνήπια)
Στο Καυτανζόγλειο στάδιο μας οδήγησε η θεματική των Προνηπί-

ων μας «Αθλητισμός και σώμα».
Σε ένα από τα μεγαλύτερα στάδια της πατρίδας μας οι μαθητές μας 

ξεναγήθηκαν στους χώρους, παρατήρησαν τις κερκίδες, τους προ-
βολείς και τα matrix. Στη συνέχεια, αφού κάναμε ζέσταμα, έτρεξαν 
στα κολουάρ στα οποία έχουν αγωνιστεί αθλητές παγκοσμίου κλά-
σεως και έκαναν άλματα στα σκάμματα παίρνοντας μια μικρή γεύση 
από τις χαρές και την προσπάθεια των αθλητών του στίβου.

Ηρακλής - Οι 12 Άθλοι (Νήπια)
Μέσα από το μυθολογικό θεματικό πάρκο «Ηρακλής - Οι 12 

Άθλοι» στη ΔΕΘ, οι μαθητές όλων των τμημάτων των Νηπίων μας 
έκαναν  ένα συναρπαστικό, διασκεδαστικό, εκπαιδευτικό και βιωμα-
τικό ταξίδι στο μακρινό παρελθόν και ανακάλυψαν, έναν προς έναν, 
όλους τους γνωστούς αλλά και άγνωστους μύθους.

Με τη βοήθεια των εκπαιδευτών οι μαθητές μας με τα ρομποτικά, 
τρισδιάστατα εκθέματα με ήχο και κίνηση, ταξίδεψαν στον 
κόσμο της μυθολογίας, έμαθαν για τους προγόνους του Ηρακλή, 
δοκίμασαν να περπατήσουν στα βήματά του και γνώρισαν έναν 
έναν τους μεγάλους άθλους του.

Γνωρίζουμε το φθινόπωρο (Προ-Προνήπια)
Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Φθινόπωρο», τα Προ-Προνήπια επισκέφτηκαν την τοποθεσία «Πλατανάκια», 

στην περιοχή του Πανοράματος, την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018.

Στο φθινοπωρινό δάσος παρατηρήσαμε τα χρώματα, την υφή και τις μυρωδιές των φύλλων και των κορμών. Εντοπίσα-
με τις διαφορές που φέρνει αυτή η εποχή στα φυτά και στα δέντρα και μαζέψαμε πολλά φύλλα με διαφορετικά μεγέθη, 
σχήματα και χρώματα, απαραίτητα υλικά για τις φθινοπωρινές μας κατασκευές.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2102&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2100&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2109&cid=37
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Ένας νέος εξωτικός φίλος
Σήμερα ένας πολύχρωμος παπαγάλος ζήλεψε τον κήπο μας αλλά 

κυρίως την υπέροχη συντροφιά μας και σκαρφάλωσε στα κλαδιά ενός 
δέντρου στον κήπο του Παιδικού μας Σταθμού «ΠΡΟΤΥΠΑ 2-4». Καλω-
σόρισες! Πάντα χαιρόμαστε όταν υποδεχόμαστε έναν νέο φίλο στην 
παρέα μας!

Διατροφοχώρα στο Ολυμπιακό Μουσείο (Προνήπια 1)
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής Διατροφής στις 16 

Οκτωβρίου και στο πλαίσιο του προγράμματός μας, οι μαθητές του 
1ου τμήματος των Προνηπίων μας πήραμε μέρος στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του Ολυμπιακού Μουσείου «Διατροφοχώρα».

Αφού γνωρίσαμε τη διατροφική πυραμίδα, μιλήσαμε για τη θρεπτι-
κή αξία των δημητριακών, των φρούτων, του τυριού κ.ά.  και παίξαμε 
με τις κατηγορίες των τροφίμων. Μπήκαμε στην κουζίνα του Ολυμπια-
κού Μουσείου για να μάθουμε τα μυστικά της υγιεινής διατροφής και 
να υιοθετήσουμε νέες διατροφικές συνήθειες και, παρέα με τον σεφ, 
φτιάξαμε και δοκιμάσαμε υγιεινά πεντανόστιμα πιτσάκια. Τα παιδιά 
ενθουσιάστηκαν, γιατί κατάλαβαν ότι το υγιεινό φαγητό μπορεί να 
είναι και νόστιμο.

Antonio Vivaldi «Τέσσερις Εποχές» (Νήπια)
Στο Μουσικό Εργαστήρι «Χαρά και Μουσική» τα παιδιά ήρθαν σε 

επαφή με τον κόσμο της κλασσικής  μουσικής μέσα από τις συνθέσεις  
του Antonio Vivaldi. Γνώρισαν τα έγχορδα όργανα της ορχήστρας, 
τραγούδησαν τα μουσικά θέματα και παρέστησαν μουσικοκινητικά τις 
μουσικές εικόνες των τεσσάρων εποχών. Έπαιξαν με αυτοσχέδια μου-
σικά όργανα και έφτιαξαν μαγικούς χιονάνθρωπους με χιονονιφάδες. 
Μεταμορφώθηκαν σε πουλιά, ποτάμι, σύννεφα και λουλούδια χορεύ-
οντας με  όμορφες μελωδίες. Το ταξίδι στη μουσική συνεχίστηκε με 
ψαράδες, ναύτες και γεωργούς  που συνεργάστηκαν σε ομάδες για να 
ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.

Μύρισε... παράδοση (Γ΄ τάξη)
Τον συνεταιρισμό γυναικών «Οι Γωνιάτισσες» στη Νέα Γωνιά Θεσ-

σαλονίκης επισκέφτηκαν οι μαθητές όλων των τμημάτων της Γ΄ τάξης  
την Τρίτη 30 και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου,  για να  γνωρίσουν μέσα 
από ένα βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το ψωμί!

Ο χώρος και η φιλοξενία των γυναικών του συνεταιρισμού μας παρέ-
συραν σε μια άλλη εποχή, πιο απλή και με πολλές θύμησες και μυρω-
διές από το χωριό.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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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 δα-
νειστούν το πρώτο τους βιβλίο.

Καλή αρχή μικροί βιβλιοφάγοι...

Trick or Τreat? 
Η κέλτικη παράδοση του  Halloween «χτύ-

πησε» και φέτος την πόρτα του Σχολείου μας 
την ώρα των αγγλικών. Με κεράσματα, για να 
γλυκάνουμε τα πνεύματα, αλλά και με τρομα-
κτικές εμφανίσεις και φυσικά το δυνατό φως 
του jack o’ lantern διώξαμε τα κακά πνεύματα 
μακριά, με πολύ κέφι, χαμόγελο και τραγούδι!

Happy Halloween everyone! 

Ενημερωτικές συναντήσεις γονέων 
Πραγματοποιήθηκαν οι ενημερωτικές συναντήσεις γονέων και κηδεμόνων με 

τους εκπαιδευτικούς των τάξεων του Δημοτικού:
Α΄ τάξης (Δευτέρα 1/10) με παράλληλη παρουσίαση των τμημάτων Δημιουργικής 

Απασχόλησης (clubs), Β΄ και Γ΄ τάξης (Τετάρτη 3/10), Δ΄ και Ε΄ τάξης (Δευτέρα 8/10) 
και Στ΄ τάξης (Τετάρτη 10/10), καθώς και η ενημερωτική συνάντηση εκπαιδευτικών 
και γονέων –κηδεμόνων του Παιδικού Σταθμού με  παρουσίαση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος (Δευτέρα22/10)

Έναρξη τμημάτων Δημιουργικής απασχόλησης(clubs)

Τα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης που θα λειτουργήσουν φέτος για τις τάξεις του Δημοτικού είναι:
Τα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης που θα λειτουργήσουν φέτος για τις τάξεις των Νηπίων και των Προνηπίων 

είναι τα εξής: 

Τα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης που θα λειτουργήσουν φέτος για τον Παιδικό μας Σταθμό: 

Ξεκίνησε η λειτουργία των τμημάτων δημιουργικής 
απασχόλησης και για τη φετινή σχολική χρονιά. Τα τμή-
ματα αυτά λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία εννέα χρόνια 
στον Παιδικό Σταθμό και το Νηπιαγωγείο και εικοσιένα 
χρόνια στο Δημοτικό, με την καθοδήγηση έμπειρων, κα-
ταξιωμένων και διακεκριμένων εκπαιδευτών.
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