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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

Τιμή στους ήρωες που αγωνίστηκαν για την Ελευθερία!
Συγκίνηση, υπερηφάνεια, εθνική ανάταση! Την 28η Οκτωβρίου του 1940, η μικρή σε έκταση Ελλάδα βροντοφώναξε 

το «ΟΧΙ», συνέτριψε τον κατακτητή και απέδειξε πως η νίκη δεν είναι πάντα του αριθμητικά υπέρτερου, αλλά του ηθικά 
ανώτερου. Τους ήρωες που πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της λευτεριάς τίμησε και φέτος το Σχολείο μας στο πλαί-
σιο της λαμπρής Επετείου, συμμετέχοντας στην καθιερωμένη παρέλαση που πραγματοποιήθηκε σε κεντρική οδό του 
Πανοράματος. 

Δημοτικό: Άψογη παρουσία που καταχειροκροτήθηκε 
Τα παιδιά της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου μας παρέλασαν περήφανα και καταχειροκρο-

τήθηκαν από επισήμους, συμμαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Με την άψογη παρουσία τους οι μαθητές μας και με την 
ελληνική σημαία να πρωτοστατεί τίμησαν τους ηρωικούς αγώνες των προγόνων μας για το ύψιστο αγαθό της ελευθερίας 
και γέμισαν τις καρδιές μας με αισιοδοξία, χαρά και ελπίδα. 

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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Απόδοση τιμής στο Ηρώο των πεσόντων - Κατάθεση στεφάνων 

Η επέτειος του «ΟΧΙ», η γιορτή της σημαίας μας, η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 και η μνήμη του πολιού-
χου Αγίου Δημητρίου γιορτάστηκαν  την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου σε όλες τις εκπαιδευτικές μας βαθμίδες. 

Στον χώρο του Ηρώου των πεσόντων στο Πανόραμα, μετά τη μαθητική παρέλαση, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 
Οκτωβρίου η καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων και η απαγγελία των ποιημάτων των μαθητών του Νηπιαγωγείου και 
του Δημοτικού μας, αποτίοντας φόρο τιμής στους ήρωες που θυσιάστηκαν για την πατρίδα και κρατώντας για πάντα 
ζωντανή την τρισμέγιστη προσφορά τους. 

Οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου μας με κλαδιά δάφνης και σημαιούλες στα χεράκια έδωσαν το δικό τους παρόν 
στην παρέλαση μαζί με τα σχολεία, τους φορείς και τους συλλόγους του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Ήταν οι μικρότεροι συμμετέχοντες και απέσπασαν θερμότατα χειροκροτήματα.

Νηπιαγωγείο: Με σημαιούλες και κλαδιά δάφνης

Οι σχολικές γιορτές μας για τη λαμπρή εθνική επέτειο 

Δημοτικό: Η ιστορία ζωντάνεψε επί σκηνής
Η μέρα ξεκίνησε με την παρουσίαση των σημαιοφόρων και παραστατών και τον πανηγυρικό λόγο του διευθυντή μας, 

Νικόλαου Πανουργιά. Στη συνέχεια οι μαθητές παρακολούθησαν τη γιορτή της Ε΄ τάξης με θεματικό άξονα τον πολιούχο 
μας Άγιο Δημήτριο, την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης στις 26 Οκτωβρίου του 1912, τη γιορτή της σημαίας και το 
έπος του ’40. Τα  ιστορικά γεγονότα ξαναζωντάνεψαν επί σκηνής μέσα από αφηγηματικά κείμενα, ποιήματα, τραγούδια, 
εικόνες, βίντεο εποχής αλλά και ζωντανή μουσική.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2364&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2367&cid=37
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Οι λιλιπούτειοι μαθητές του Παιδικού Σταθμού μας συγκεντρώθηκαν στη σημαιοστολισμένη σάλα μας. Οι νηπιαγωγοί 
μας αφηγήθηκαν το παιδικό αλληγορικό παραμύθι «Ο γίγαντας κι ο νάνος» με τη χρήση κούκλας και μέσω της θεατρι-
κής έκφρασης μετέδωσαν στα παιδιά τον παλμό των ιστορικών γεγονότων. Τα μικρά μας ταυτίστηκαν με την αφήγηση, 
φωνάζοντας δυνατά και με περηφάνια «ΟΧΙ»! Στη συνέχεια ακολούθησε η ακρόαση του Εθνικού Ύμνου και παρέλαση 
στην αυλή. 

Νηπιαγωγείο: Κρατώντας χειροτεχνίες με το σύμβολο της ειρήνης 

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας έκαναν παρέλαση στο γήπεδο του Σχολείου κρατώντας σημαιούλες και χειροτε-
χνίες με το σύμβολο της ειρήνης, το περιστέρι. Μάλιστα, ένας από τους μικρούς των Νηπίων πήρε το θάρρος κι έκανε 
έπαρση της ελληνικής σημαίας την ώρα που όλοι τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο. 

Παιδικός Σταθμός: Τα μικρά μας βροντοφώναξαν «ΟΧΙ»!

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2366&cid=37
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Τις Θερμοπύλες της σύγχρονης Ιστορίας μας, το θρυλικό οχυρό 
του Ρούπελ στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, επισκέφτηκαν την 
Τρίτη 22 Οκτωβρίου οι μαθητές της Στ΄ τάξης Δημοτικού στο 
πλαίσιο της επετείου του «ΟΧΙ». Οι μαθητές μας, αφού ξεναγήθη-
καν στους επιβλητικούς χώρους των μνημείων, έμαθαν πολλά γι’ 
αυτή την τρισένδοξη σελίδα της ιστορίας μας, ενώ στο τέλος το 
Σχολείο μας δώρισε στον Διοικητή του Οχυρού ως ενθύμιο ένα 
κάδρο δημιουργημένο από τα παιδιά μας.

Επισκεφθήκαμε το Ρούπελ 
Στ΄ Δημοτικού

Με αφορμή τη γιορτή του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, τα 
Νήπιά μας επισκέφτηκαν την Τρίτη 22 Οκτωβρίου τον Ιερό Ναό 
του Αγίου Δημητρίου, άναψαν κεράκια και ασπάστηκαν τις εικό-
νες με κατάνυξη. Στη συνέχεια ενημερώθηκαν για τον βίο του 
Αγίου και ξεναγήθηκαν στις κατακόμβες του Ναού.

Στον ναό του Πολιούχου 
της Θεσσαλονίκης Νήπια

Τα τμήματα των μαθητών της Ε΄ τάξης του Σχολείου μας επι-
σκέφθηκαν τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στις 1, 2, 3 και 
30 Οκτωβρίου. Κατά την επίσκεψή τους ξεναγήθηκαν στις κατα-
κόμβες και ενημερώθηκαν για τον βίο του Πολιούχου της πόλης 
μας και για το ιστορικό παρελθόν του Ναού.

Ξενάγηση στον Άγιο Δημήτριο 
Ε΄ τάξη

«Όμορφη και παράξενη πατρίδα...» Με τους στίχους του Οδυσ-
σέα Ελύτη και με ιδιαίτερη θέρμη οι μαθητές μας της Γ΄ τάξης πα-
ρουσίασαν την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου τη γιορτή που ετοίμα-
σαν για την Ημέρα Μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα. Οι ήρωες 
και οι μύθοι ξεδιπλώθηκαν επί σκηνής, οι παραδοσιακοί ήχοι των 
χάλκινων και η μοναδική φιγούρα του Παύλου Μελά κυριάρχησαν 
και καθήλωσαν τους μαθητές, που παρακολουθούσαν με αμείωτο 
ενδιαφέρον. Η γιορτή ολοκληρώθηκε με τον Εθνικό Ύμνο.

Γιορτή για τον ένδοξο 
Μακεδονικό Αγώνα Γ΄ τάξη

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2368&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2371&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2370&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2369&cid=37
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Άνοιξε τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου η αυλαία για τα Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης (clubs) που λειτουργούν 
εδώ και 22 χρόνια στο Δημοτικό μας μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου. Στα clubs τα παιδιά μας έχουν την ευκαιρία 
να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον χρόνο τους μαθαίνοντας ποικίλες νέες δεξιότητες με την καθοδήγηση έμπειρων εκ-
παιδευτών.

Τα Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης άρχισαν!  Δημοτικό

Τμήμα ενόργανης: 
Εντυπωσιακές ασκήσεις

Oι ευλύγιστες μαθήτριες κατάφεραν 
από την πρώτη μέρα να εκτελέσουν 

εντυπωσιακές ασκήσεις.

Τμήμα χορού: 
Βήματα στη διασκέδαση

Τα κορίτσια μας έμαθαν νέα βήματα 
και διασκέδασαν παρέα.

Τμήμα Σκάκι: 
Ακονίζοντας τη σκέψη

Οι μικροί σκακιστές δοκίμασαν τις 
πρώτες τους κινήσεις στρατηγικής 

ακονίζοντας τη σκέψη τους.

Τμήμα Πληροφορικής, Πολυμέσων 
και Ρομποτικής: Ελικόπτερο με 

Lego
Στο πρώτο μάθημα Ρομποτικής οι 
μαθητές της Β΄ Δημοτικού ξεκίνη-
σαν με ενθουσιασμό την κατασκευή 

ενός ελικοπτέρου με Lego.

Τμήμα Εικαστικής Αγωγής: 
Οι πρώτες ζωγραφιές  

Οι μικροί καλλιτέχνες ενεργοποίησαν 
τη φαντασία τους, πειραματίστηκαν 

με ποικίλα υλικά και δημιούργησαν τις 
πρώτες τους ζωγραφιές εμπνεόμενοι 

από τις καλοκαιρινές τους αναμνήσεις 
και τα φθινοπωρινά τοπία. 

Τμήμα Θεατρικής Αγωγής: 
Γνωριμία και θεατρικό παιχνίδι
Με θεατρικό παιχνίδι άνοιξε η αυλαία 
για τους επίδοξους… ηθοποιούς που 

γνωρίστηκαν μεταξύ τους παίζο-
ντας και εξάσκησαν την εκφραστική 
δύναμη του προσώπου αλλά και του 

σώματός τους.
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Τμήμα τένις: Πρώτα παιχνίδια 
με ρακέτες  

Με μεγάλη συγκίνηση επανενώθη-
καν οι μικροί τενίστες με τους δα-
σκάλους τους και άρχισαν τα πρώτα 

παιχνίδια με τις ρακέτες. 

Τμήμα TAE KWON DO: 
Προπόνηση και τεχνικές  
Η χρονιά άρχισε δυναμικά με 

αναγνωριστικές ασκήσεις, ενώ οι 
αθλητές μας προπονήθηκαν αρχικά 

σε τεχνικές ποδιών (λακτίσματα).

Τμήμα Στίβου: Για πρώτη 
φορά φέτος!

Μια πρώτη γνωριμία με το νέο Τμή-
μα Δημιουργικής Απασχόλησης 
Στίβου και τους χώρους προπόνη-
σης πραγματοποιήθηκε την Κυρια-
κή 13 Οκτωβρίου στο βοηθητικό 
στάδιο του Καυτανζογλείου για τα 
παιδιά του Δημοτικού μας  και τους 
γονείς τους. Ο πρόεδρος και οι ειδι-
κευμένοι στον στίβο προπονητές 
του συλλόγου Μ.Α.Σ. ΑΕΤΟΣ παρου-
σίασαν το πρόγραμμά τους και προ-
σκάλεσαν τους μικρούς αθλητές σε 
μία πρώτη προπόνηση στο τρέξιμο, 
στα εμπόδια και το άλμα εις μήκος.

Πρότυπο Ωδείο: Μουσικό 
απόγευμα γεμάτο μελωδίες

Οι δάσκαλοι κι ο καλλιτεχνικός διευ-
θυντής του Πρότυπου Ωδείου Θεσ-

σαλονίκης υποδέχτηκαν την Κυριακή 
6 Οκτωβρίου στο Σχολείο μας γονείς 
και μαθητές και τους προσέφεραν ένα 
ευχάριστο μουσικό απόγευμα γεμάτο 

μελωδίες. Στη συνέχεια πραγματοποιή-
θηκε ανοιχτή συζήτηση κατά την οποία 
οι γονείς ενημερώθηκαν για τη λειτουρ-

γία και το πρόγραμμα σπουδών των 
τμημάτων του Ωδείου. Η συνάντηση 

έκλεισε με την υπόσχεση για μία δημι-
ουργική μουσική χρονιά!

Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης: 
Επίσκεψη ενός διεθνούς

Με επισκέπτη τον διεθνή καλα-
θοσφαιριστή Ζήση Σαρικόπουλο 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 
Οκτωβρίου η ενημέρωση για το 
πρόγραμμα και τη λειτουργία της 
Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης από 

τον υπεύθυνο της Ακαδημίας GBA 
(Ελληνική Ακαδημία Καλαθοσφαίρι-
σης) και τους προπονητές. Οι μικροί 
μας μαθητές ενθουσιάστηκαν από 

την παρουσία του γνωστού μπασκε-
τμπολίστα! 

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2372&cid=37
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Στο Νηπιαγωγείο μας θα αρχίσουν τη λειτουργία τους τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου τα εξής Τμήματα Δημιουργικής 
Απασχόλησης: Στίβου (νέο), Χορού, Ενόργανης Γυμναστικής, Εικαστικής Αγωγής, Μουσικής Προπαιδείας, Θε-
ατρικού παιχνιδιού, Bilingual Kindergarten Program, Multi Junior Sport, Τμήμα Σκάκι, Τμήμα Junior Tennis, 
Τμήμα Tae Kwon Do, Ακαδημία Ποδοσφαίρου.

Πολυποίκιλη δημιουργική απασχόληση Νηπιαγωγείο

Ο πρόεδρος και οι προπονητές του Συλλόγου Μ.Α.Σ. ΑΕΤΟΣ κάλεσαν την 
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου τα Νήπιά μας σε μία πρωινή προπόνηση για μία πρώ-
τη επαφή με το τμήμα δημιουργικής απασχόλησης Στίβου. Γεμάτα ενέργεια 
κι ενθουσιασμό, τα παιδιά μας εξέπληξαν ευχάριστα τους προπονητές με τις 
επιδόσεις τους.

Πρωινή προπόνηση για μια πρώτη γνωριμία 

Τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν δημιουργικά μέσα από τα Τμήματα 
Δημιουργικής Απασχόλησης, που ξεκινούν τη λειτουργία τους τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου. Αυτά είναι:  Καλλιτεχνικό 
Εργαστήρι -Τεχνο-δράσεις, Multi Junior Sport -Αθλοδράσεις, Little Kiddies English Club-Αγγλικά για μικρά παι-
διά. 

Καλλιτεχνία, αθλητισμός, αγγλικά! 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Ένα ταξίδι στη θάλασσα των μελωδιών ξεκίνησαν οι μικροί μουσικοί του Παι-
δικού μας Σταθμού σε μία πρώτη γνωριμία τους με το τμήμα δημιουργικής απα-
σχόλησης Καλλιτεχνικό Εργαστήρι - Τεχνο-δράσεις που έγινε την Πέμπτη 24 
Οκτωβρίου. Η δασκάλα της μουσικής τους επιβίβασε σε μία μελωδική «βάρκα», 
για να γνωρίσουν τα μουσικά όργανα και τους ήχους τους!

Ταξίδι στη θάλασσα των μελωδιών

Την Τρίτη 29 Οκτωβρίου τα πολύ μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυ-
πα 2-4»  έκαναν την πρώτη τους γνωριμία με το τμήμα δημιουργικής απασχόλη-
σης Multi Junior Sport, το οποίο αποτελεί τον πρώτο σταθμό ανάπτυξης των 
κινητικών δεξιοτήτων. Το εκπαιδευτικό ταξίδι ξεκίνησε μέσω παραμυθιού και τα 
παιδιά συμμετείχαν με ενθουσιασμό.  

Σπορ μέσω παραμυθιού

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2373&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2374&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2374&cid=37
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Τα Προνήπιά μας την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου είχαν την ευκαιρία να 
ξεναγηθούν και να αθληθούν στο μεγαλύτερο στάδιο στη Βόρεια Ελλάδα και 
τα Βαλκάνια, με αφορμή τη θεματική ενότητα «Το σώμα μου». Προπονήθη-
καν από τον Σύλλογο Μ.Α.Σ. ΑΕΤΟΣ, συνεργάτη μας στο Τμήμα Στίβου, στο 
τρέξιμο μετ’ εμποδίων, στο άλμα εις μήκος, στο ακόντιο και τη ρίψη μπάλας.

Εκκολαπτόμενοι αθλητές στο Καυτανζόγλειο Στάδιο! 
Προνήπια

Ο «Λάρι, το μικρό λιοντάρι» έγινε ο ξεναγός των παιδιών μας του Παιδι-
κού Σταθμού σε μια μεγάλη βόλτα στο δάσος που… στήθηκε στο θέατρο 
Σοφούλη την Τρίτη 8 Οκτωβρίου. Στη διάρκεια της κουκλοθεατρικής πα-
ράστασης από την ομάδα «Ονειροβάτες» οι μικροί μας μαθητές είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τα «λιοντάρια», να γίνουν όλοι μια παρέα 
και να παίξουν μουσική και κουκλοθέατρο. 

Παρέα με τον Λάρι, το μικρό λιοντάρι 

Τις περιπέτειες του Πινόκιο, που ψάχνει να βρει τη θέση του στον κόσμο 
των ανθρώπων, ακολούθησαν τα Νήπιά μας στην κουκλοθεατρική παρά-
σταση «Πινόκιο, ένα διαφορετικό αγόρι» που παρακολούθησαν την Τε-
τάρτη 23 Οκτωβρίου στο θέατρο Σοφούλη από την ομάδα Redicolo. Η πα-
ράσταση αναδεικνύει την αξία του σεβασμού στη διαφορετικότητα και της 
αγάπης για τον συνάνθρωπο. Τα παιδιά μας συμμετείχαν ενεργά και με αλ-
ληλεπίδραση στην παράσταση με τις μεγάλες κούκλες και τους ηθοποιούς.

Ακολουθώντας τις περιπέτειες 
του Πινόκιο Νήπια

Την έκθεση «Επιστήμη των Αθλημάτων» στο Ολυμπιακό Μουσείο επισκέ-
φτηκαν οι μαθητές μας της Δ΄ τάξης την Τρίτη 15 Οκτωβρίου. Εκεί έμαθαν 
για τη σύγχρονη Ολυμπιακή ιστορία και τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτει 
ένας αθλητής ανάλογα με το άθλημα που αγωνίζεται. Μέσα από το διαδρα-
στικό περιβάλλον της έκθεσης, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ικανότη-
τές τους στις προσομοιώσεις αθλημάτων, να κατανοήσουν τη λειτουργία της 
περιφερειακής όρασης και τη σημασία της ισορροπίας και της ευλυγισίας σε 
ορισμένα αθλήματα. 

Μάθαμε για την Ολυμπιακή ιστορία Δ΄ τάξη
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αρχαίοι, Σύγχρονοι, Παραολυμπιακοί 
Αγώνες» του Ολυμπιακού Μουσείου παρακολούθησαν τα πρωτάκια 
μας την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, τα οποία ενημερώθηκαν για τον θε-
σμό των αγώνων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η ολυμπιονίκης 
Ιωάννα Μπούζιου μύησε τους μικρούς μαθητές στα μυστικά του αθλή-
ματός της, του softball. Τα παιδιά μας είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν 
τις επιδόσεις τους σε ολυμπιακά αθλήματα όπως το άλμα εις μήκος και 
το ακόντιο. Μάλιστα φόρεσαν μάσκα και έκαναν κουτσό και ρίψη μπά-
λας ως τυφλοί αθλητές Παραολυμπιακών Αγώνων!

Ενημερωθήκαμε για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες Α΄ τάξη  

Με αφορμή το μάθημα της ευέλικτης ζώνης σχετικά με τη διατρο-
φή, επισκεφτήκαμε με τους μαθητές μας της Β΄ τάξης την Τετάρτη 23 
Οκτωβρίου το Λαογραφικό Μουσείο και παρακολουθήσαμε το θε-
ατρικό δρώμενο «Μύλος είναι και μιλάει... φορεσιά και τραγουδάει». 
Μάθαμε για την εξέλιξη των ενδυμάτων ανά τα χρόνια και μιλήσαμε 
για τα ρούχα ως χρηστικό εργαλείο και ως στοιχείο ταυτότητας του 
κάθε ανθρώπου. 

Μύλος είναι και μιλάει… Β΄ τάξη

Το πρώτο τους ταξίδι στη μαγική χώρα του βιβλίου, στο πλαίσιο 
της θεματικής ενότητας «1,2,3…Χρώματα!», πραγματοποίησαν την 
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού μας. Τα μι-
κρά μας επιβιβάστηκαν στο σχολικό και επισκέφθηκαν βιβλιοθήκες. 
Τα Προ-προνήπια 1 ξεναγήθηκαν στη βιβλιοθήκη του συνοικισμού 
Καραμπουρνάκι, τα Προ-προνήπια 2 γνώρισαν την Παιδική Βιβλιοθή-
κη Ορέστου, ενώ τα Προ-προνήπια 3 επισκέφθηκαν τη  Δανιηλίδειο 
Παιδική Βιβλιοθήκη.

Τα μικρά μας σε τρεις βιβλιοθήκες

«Μικροί βιβλιοθηκονόμοι» έγιναν τα Νήπιά μας την Πέμπτη 10 
Οκτωβρίου κατά την επίσκεψή τους στην Περιφερειακή Βιβλιο-
θήκη Χαριλάου, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Μ’ ένα βιβλίο 
ταξιδεύω και δημιουργώ». Ξεναγήθηκαν στον χώρο της βιβλιοθήκης 
και ενημερώθηκαν για τη λειτουργία της και την ταξινόμηση των βι-
βλίων σε κατηγορίες, ενώ απόλαυσαν τη διαδραστική αφήγηση δύο 
παραμυθιών, ξεφύλλισαν βιβλία της αρεσκείας τους και δανείστηκαν 
κάποια για την τάξη με την κάρτα δανεισμού της βιβλιοθήκης.

Μ’ ένα βιβλίο ταξιδεύω Νήπια
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Τα Προνήπιά μας γνώρισαν τα ζωάκια και ανακάλυψαν την ομορφιά του 
φθινοπώρου στον υδροβιότοπο «Πλατανάκια» στο Πανόραμα.

Ανακαλύπτοντας την ομορφιά του 
φθινοπώρου Προνήπια 

Φθινοπωρινοί εξερευνητές έγιναν την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου τα Νήπιά 
μας κατά την επίσκεψή τους στον υδροβιότοπο «Πλατανάκια» στο Πανόρα-
μα, με αφορμή τη θεματική ενότητα «Στα μονοπάτια της φύσης». Τα παιδιά τά-
ισαν τις χήνες και τις πάπιες στη λίμνη και «γνώρισαν» τα ελάφια, τα κουνέλια, 
τα κατσικάκια και τα πτηνά του ζωολογικού κήπου. Χάρηκαν τη φθινοπωρινή 
φύση περπατώντας στα μονοπάτια, παρατηρώντας ως «μικροί επιστήμονες» 
τα πεσμένα φύλλα και τους κορμούς με τις καταπράσινες λειχήνες και έπαιξαν 
πολύ!

Δίπλα στη φύση Νήπια

Η 7η σεζόν του First Lego League ξεκίνησε και η ομάδα του Σχολείου μας 
άρχισε ήδη να προετοιμάζεται για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής FLL. Το θέμα μας για φέτος; Η Αρχιτεκτονική! Μαθητές του Τμήμα-
τος Πληροφορικής, Πολυμέσων και Ρομποτικής της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης γίνο-
νται εξερευνητές του σχεδιασμού και της κατασκευής κτιρίων.

Μικροί αρχιτέκτονες εν δράσει 
Ε΄και ΣΤ΄ τάξη

Με αφορμή το ποίημα «Πρωινό άστρο» που έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος για την 
κόρη του, εξυμνήσαμε την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου με τους μαθητές της 
Β΄ τάξης τη μοναδική σχέση αγάπης που δένει τον γονέα με το παιδί του και 
μιλήσαμε για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Εμπνευστήκαμε από την απέρα-
ντη θάλασσα τρυφερότητας που αποπνέει η ποιητική σύνθεση και ζωγραφί-
σαμε την κουκουβάγια με το παιδί της, που στα μάτια της είναι το πιο όμορφο 
του κόσμου!

Για τους γονείς μας με αγάπη 
Β΄ Δημοτικού

Το δικό τους «Πρότυπο» αλλά και «Πρωτότυπο» λεξικό δημιουργούν οι μα-
θητές της Γ΄ τάξης, στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας και της εκμάθη-
σης της ορθογραφίας. Τα παιδιά συγκεντρώνουν λέξεις που ανήκουν στην ίδια 
οικογένεια, τις καταγράφουν και τις τοποθετούν στο γράμμα που ανήκουν.

Ένα Πρότυπο λεξικό Γ΄ τάξη
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Ο πρώτος αναλογικός υπολογιστής του κόσμου είναι ο Μηχανισμός των 
Αντικυθήρων, που βρέθηκε στο επίκεντρο του μαθήματος της πληροφορι-
κής την Τρίτη 1 Οκτωβρίου. Οι μαθητές μας της Δ΄ τάξης παρακολούθησαν 
βίντεο για το εύρημα του ναυαγίου των Αντικυθήρων και αναζήτησαν στο 
διαδίκτυο λεπτομέρειες για το θαύμα αυτό της αρχαιότητας. Επίσης, είχαν τη 
χαρά να δουν από κοντά ένα ακριβές αντίγραφο του Μηχανισμού, το οποίο 
δεν περιέχει μηχανικά μέρη, αλλά έχει όλες τις ορατές επιγραφές του πραγμα-
τικού Μηχανισμού!

Γνωρίσαμε τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων Δ΄ τάξη 

Στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης με θέμα τον «Εθελοντισμό», οι μαθητές 
της Ε΄ τάξης ξεκίνησαν τη συλλογή καπακιών. Στόχος της δράσης είναι η συ-
γκέντρωση ενός τόνου για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου. Το Σχολείο μας 
θα παραδώσει τα καπάκια στον Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει αναλά-
βει τη συγκέντρωση και την εκποίησή τους, στο πλαίσιο της δράσης «Keep 
On Moving» σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα «Thessaloniki Next2U».

Μαζεύουμε καπάκια για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου
Ε΄ τάξη 

Μια μεγάλη και φιλόξενη αγκαλιά άνοιξε την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 
στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νέας Γωνιάς, για να υποδεχτεί τους μαθη-
τές μας της Γ΄ τάξης. Στο πλαίσιο της ενότητας «Μαθαίνω την πατρίδα μου», 
τα παιδιά επισκέφτηκαν το Λαογραφικό Μουσείο της κοινότητας, μάζεψαν 
ελιές και γεύτηκαν νόστιμα ζυμωτά ψωμάκια και ελίτσες από τις οικοδέ-
σποινες του συνεταιρισμού. Η μέρα ολοκληρώθηκε με πολύ παιχνίδι στους 
ελαιώνες.  

Στον συνεταιρισμό Νέας Γωνιάς 
μαζεύοντας ελιές Γ΄ τάξη

Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις των 
εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών του Δημοτικού, του Νηπιαγωγείου και του 
Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4». Στις συναντήσεις αυτές δόθηκε η ευκαιρία να ανα-
πτυχθεί η φιλοσοφία των Εκπαιδευτηρίων μας, οι εκπαιδευτικοί στόχοι και το πρόγραμ-
μα σπουδών αλλά και να τονιστεί για μια ακόμη φορά ο ουσιαστικός ρόλος της στενής 
συνεργασίας Σχολείου και οικογένειας για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη των παιδιών. 
Επίσης, οι γονείς είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνομιλήσουν τόσο με τους 
καθηγητές ειδικοτήτων των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος όσο και με τους 
καθηγητές των Τμημάτων Δημιουργικής Απασχόλησης. 

Ενημερωτικές συναντήσεις γονέων σε όλες τις 
βαθμίδες μας 
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