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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

Η γέννηση του Κυρίου ας σημάνει την 
αναγέννηση όλων μας!

Στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης ευχόμαστε ολόψυχα η γέννηση του Θεανθρώπου και ο ερχομός του 2021 
να πλημμυρίσουν τις καρδιές μας με το φως της αγάπης και της αλληλεγγύης, να μας γεμίσουν με υγεία, αισιοδοξία, ενό-
τητα και ειρήνη και να πραγματοποιήσουν τις ωραιότερες επιθυμίες μας. Ας είναι αυτή η νέα χρονιά πιο ελπιδοφόρα για 
όλους μας... Χρόνια Πολλά!

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/index.php
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://youtu.be/MbX1FyDALwA
https://youtu.be/MbX1FyDALwA
https://www.protypa.gr/christoygenniatikes-eyches-2020-982
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Εκατοντάδες θεατές είδαν τη μεγάλη γιορτή–συναυλία που έκα-
νε πρεμιέρα την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου και παρουσιάστηκε για ένα 
εικοσαήμερο. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να συγκεντρώσουμε ένα, 
όσο γίνεται μεγαλύτερο, ποσό υπέρ του Νοσοκομείου Παπαγεωργί-
ου μέσω του λογαριασμού της Αντηρίδας (Συλλόγου Φίλων Νοσοκο-
μείου Παπαγεωργίου) για την αγορά εξοπλισμού ή υλικού για ασθε-
νείς με covid–19. Ο τραγουδοποιός κι ερμηνευτής Κώστας Λειβαδάς 
και η ερμηνεύτρια Ανδριάνα Μπάμπαλη ένωσαν τις φωνές τους με 
τις φωνές των παιδιών μας και των δασκάλων του Σχολείου μας, ενώ 
παράλληλα δημοφιλείς εκπρόσωποι της μουσικής και του θεάτρου 
έδωσαν τις δικές τους ευχές. Η ανταπόκριση ήταν συγκινητική κι 
εντυπωσιακή… Σας ευχαριστούμε πολύ όλους!    

Μεγάλη γιορτή – συναυλία Αγάπης  

Έτσι, το 25ο e–Bazaar μας περιέλαβε:  

Live σύνδεση με το χωριό του Αϊ-Βασίλη, Stand Up Comedy για 
παιδιά και γονείς, εργαστήρι μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, σε-
μινάρια τεχνητής νοημοσύνης και τρόπων εκπαίδευσης σκύλων, 
τσιρκοστιγμές με ακροβατικά και ζογκλερικά, γιόγκα για παιδιά και 
μαμάδες, εργαστήρι κατασκευών χριστουγεννιάτικων στολιδιών, 
χορός, εικαστικά, γλυπτική και διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνί-
δια ψυχαγώγησαν και διεύρυναν τους ορίζοντες των παιδιών μας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της μεγάλης γιορτής των Χριστουγέννων. Όλα 
τα έσοδα θα διατεθούν στους λογαριασμούς των Φιλανθρωπικών 
Συλλόγων M.A.Z.I.-Με Αλληλεγγύη Ζούμε Ισότιμα και Στοργή.

Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης

Λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών που όλοι βιώνουμε και που μας 
εμποδίζουν να βρεθούμε από κοντά, η μεγάλη μας ετήσια γιορτή μετα-
φέρθηκε στην… οθόνη του νέου μας site www.protypa.gr. Επιθυμώντας 
αυτές τις γιορτινές ημέρες αγάπης να συνεισφέρουμε σε συνανθρώπους 
μας αλλά και να κρατήσουμε ψηλά το ηθικό όλων μας και, πρωτίστως, 
των παιδιών μας, ετοιμάσαμε ένα πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο διήρκεσε 
πάνω από έναν μήνα και ξεκίνησε την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου. 

e-Bazaar: 
Υποδεχτήκαμε τα Χριστούγεννα… διαδικτυακά!

Το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης φέτος 
πραγματοποιήθηκε με διαφορετικό τρόπο. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/diadiktyaki-synaylia-me-ton-kosta-leivada-kai-tin-andriana-mpampali-947
https://www.protypa.gr/psifiaka-ergastiria-943
https://www.protypa.gr/christoygenniatiko-bazaar-927
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Από την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου οι χρήστες του διαδικτύου είχαν τη 
δυνατότητα να επιλέγουν δώρα για τους αγαπημένους τους μέσα 
από έναν πλούσιο κατάλογο ηλεκτρονικών καταστημάτων (eshops) 
της Θεσσαλονίκης που συγκεντρώθηκαν με την πρωτοβουλία και 
τη φροντίδα του Σχολείου μας. Με το κουπόνι των Προτύπων Εκ-
παιδευτηρίων Θεσσαλονίκης οι αγοραστές είχαν την ευκαιρία να 
ψωνίζουν με έκπτωση ενισχύοντας παράλληλα τους φιλανθρωπι-
κούς συλλόγους Μ.Α.Ζ.Ι.-Με Αλληλεγγύη Ζούμε Ισότιμα και Στορ-
γή, στους οποίους τα καταστήματα προσέφεραν τα ποσοστά που 
όρισε το καθένα ως δωρεά.

Online Παζάρι Αγάπης

Η Σκακιστική Ακαδημία του Σχολείου μας πραγματοποίησε ένα 
πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στο οποίο συμμετείχαν σκακι-
στές και σκακίστριες από όλη τη χώρα. Την Τετάρτη 30 Δεκεμβρί-
ου πραγματοποιήθηκε το ένα από τα δύο ατομικά πρωταθλήματα 
σκάκι για όλους, μέσα από το οποίο τα παιδιά μας απόλαυσαν το 
αγαπημένο τους παιχνίδι και αντάλλαξαν ευχές.  

Σκακιστικές δράσεις

Παρακινούμενοι από τα θετικά μας συναισθήματα για Το Χαμόγε-
λο του Παιδιού στείλαμε με μήνυμα τη λέξη «χαμόγελο» στο 19810, 
συνδράμοντας έτσι στο έργο ενός φιλανθρωπικού οργανισμού με 
πολλά χρόνια προσφοράς στο παιδί και τις ανάγκες του. 

Σύστημα SMS

Παράλληλες εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο του μαθήματος Πληροφορικής, διοργανώθηκε δια-
γωνισμός ζωγραφικής στην εφαρμογή jspaint των Windows. Μέχρι 
την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου οι μαθητές όλου του Σχολείου ζω-
γράφισαν χριστουγεννιάτικες καρτούλες! Ύστερα από ψηφοφορία 
των δασκάλων, παρουσιάσαμε τις 38 κάρτες που πέρασαν στην 
τελική φάση του διαγωνισμού! Ο μεγάλος νικητής θα αναδειχθεί 
κατόπιν διαδικτυακής ψηφοφορίας του κοινού και η δημιουργία 
του θα διακοσμήσει τις εισόδους των κτηρίων του Σχολείου μας. 

Διαγωνισμός ζωγραφικής 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/37-1607623390-5xdauueffv-945
https://www.protypa.gr/25o-xristoygenniatiko-bazaar-cloned-941
https://www.protypa.gr/toyrnoya-skaki-944
https://www.protypa.gr/oi-kartes-ton-xristougennwn-mas-983
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Η ανταλλαγή δώρων είναι μια αγαπημένη συνήθεια των Χριστου-
γέννων. Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του 25ου Χρι-
στουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού e- Bazaar μας, τα παιδιά του 
Νηπιαγωγείου και του Παιδικού μας Σταθμού «Πρότυπα 2-4» 
δέχτηκαν τα δώρα που ετοιμάσαμε για εκείνα και, σε συνεννόηση 
με τους γονείς τους, ανταπέδωσαν την αγάπη τους με πακέτα που 
περιείχαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, με σκοπό να σταλούν 
σε συνανθρώπους μας που χρειάζονται τη συνεισφορά μας. Με 
τη φροντίδα του ακούραστου προσωπικού μας τα διοχετεύσαμε 
σε αυτούς μέσω του Ι. Ν. Αγίας Μαρίνας και του M.A.Z.I.-Με Αλλη-
λεγγύη Ζούμε Ισότιμα-Κοινωνικό Παντοπωλείο. Ευχαριστούμε την 
εταιρεία IDScourier που σε αυτή την απαιτητική περίοδο για τις 
ταχυμεταφορές  ανταποκρίθηκε άμεσα, λόγω του φιλανθρωπικού 
μας σκοπού. 

Ανταλλαγή δώρων

Δημιουργική απασχόληση στις χριστουγεννιάτικες
διακοπές - 1Oμηνη φοίτηση

Οι δραστήριοι και γεμάτοι κέφι εκπαιδευτικοί μας δε σταματούν 
να αποτελούν πηγή έμπνευσης. Από τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 
έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου, μέσω της ψηφιακής πλατφόρ-
μας Microsoft Teams, απασχόλησαν δημιουργικά τους μαθητές 
μας που συμμετείχαν στη 10μηνη φοίτηση, μετατρέποντας τη μά-
θηση σε παιχνίδι. Μαγειρική, χορός, μουσική, γυμναστική, παιδι-
κή λογοτεχνία και εικαστικές κατασκευές αποτέλεσαν το πλούσιο 
ημερήσιο πρόγραμμα. Παρά την απόσταση, η δημιουργικότητα, η 
ενέργεια και η καλή διάθεση των παιδιών μας δεν έλειπε από καμία 
δραστηριότητα χάρη και στην πολύτιμη βοήθεια των γονιών από 
το σπίτι. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Η μεγάλη γιορτή του Νηπιαγωγείου και του 
Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4»

Tο Νηπιαγωγείο και ο Παιδικός μας Σταθμός γιόρτασαν τον ερ-
χομό του 2021 με μία χριστουγεννιάτικη διαδικτυακή συνάντηση 
στην εφαρμογή Microsoft Teams. Όλοι μαζί, παιδιά και εκπαιδευ-
τικοί, τραγούδησαν παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα ελληνικά αλλά 
και τα τρίγωνα κάλαντα, απήγγειλαν ποιήματα, χόρεψαν ρυθμικά κι 
αφιέρωσαν γλυκές ευχές στην οικογένειά τους και σε όλο τον κόσμο. 
Ο Άγιος Βασίλης ξεπρόβαλλε εντυπωσιακός στις οθόνες, με τα μα-
κριά γένια και την κατακόκκινη φανταχτερή στολή, συντροφιά με το 
αστείο ξωτικό του. Επιτέλους, είχε φτάσει η στιγμή για τους μαθητές 
μας να προσφέρουν τα λαχταριστά μπισκοτάκια που είχαν ετοιμάσει 
με τόση χαρά για το τζάκι. Ο Άγιος Βασίλης άκουσε προσεκτικά όλες 
τις επιθυμίες τους κι ανανέωσε το ραντεβού τους για του χρόνου! 

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/mia-antallagi-agapis-989
https://www.protypa.gr/dimiourgiki-apasxolisi-stis-xristougenniatikes-diakopes-992
https://www.protypa.gr/i-megali-giorti-toy-nipiagogeioy-kai-toy-paidikoy-stathmoy-1004
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Στολίζοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας!

Καθώς τα Χριστούγεννα, η ομορφότερη γιορτή του χρόνου που με ιδιαίτερη ανυπομονησία πάντα προσμένουμε, 
πλησίαζαν, αν και από το Σχολείο μας έλειπαν οι φωνές και τα γέλια των μαθητών μας, την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου οι 
νηπιαγωγοί μας στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στη σάλα του Νηπιαγωγείου μας, μεταφέροντας το εορταστικό 
κλίμα στα παιδιά, σκορπίζοντας αισιοδοξία. Τα φετινά Χριστούγεννα ήταν αλλιώτικα... αλλά εξίσου μαγικά. Μέσα από την 
πράξη αυτή ζεστάναμε τις καρδιές μας και γεμίσαμε τρυφερά συναισθήματα αγάπης για όλους!

για περισσότερα…

Φέτος οι γιορτές ήταν διαφορετικές για όλους μας! Για μία ακόμα 
φορά όμως, τα παιδιά μας της Α΄ τάξης μάς έφτιαξαν τη διάθεση 
με τις χριστουγεννιάτικες δημιουργίες που έφτιαξαν τη Δευτέρα 
18 Δεκεμβρίου... ‘Ετσι μας απέδειξαν ότι το πνεύμα των Χριστου-
γέννων δε χάνεται... μπορούμε πάντα να το βιώνουμε, γιατί υπάρ-
χει μέσα μας, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες!

Α΄ τάξη

για περισσότερα…

Πώς προέκυψε το έθιμο των χριστουγεννιάτικων δέντρων; Ποιος 
ήταν πραγματικά ο Αϊ-Βασίλης; Τι συμβολίζουν τα στεφάνια και 
τα γκι; Για ποια γιορτή προοριζόταν αρχικά το πασίγνωστο τρα-
γούδι jingle bells; Στο μάθημα των Αγγλικών τη Δευτέρα 21 
Δεκεμβρίου οι μαθητές μας της Ε΄ τάξης, μέσω της εφαρμογής 
Microsoft Sway, ικανοποίησαν την έμφυτη περιέργειά τους, βρί-
σκοντας τις απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Αφού έμαθαν 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες «fun facts» για τα Χριστούγεννα κι 
ανακάλυψαν ξεχωριστά έθιμα κι άλλων χωρών, μοιράστηκαν μαζί 
μας τις προσωπικές τους αποφάσεις και τους στόχους τους για το 
νέο έτος «new year’s resolutions» κι απέδειξαν γιατί… it’s the most 
wonderful time of the year!

It’s the most wonderful time of the 
year! - Ε΄ τάξη

για περισσότερα…

Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες από τα παιδιά μας

https://www.protypa.gr/stolizontas-to-xristougenniatiko-dentro-mas-923
https://www.protypa.gr/christoygenniatikes-dimioyrgies-apo-ta-paidia-mas-998
https://www.protypa.gr/vrikame-apantiseis-sta-erwtimata-twn-xristougennwn-985
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Η Β΄ Δημοτικού άρχισε με χαρά τις προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα. Παρά την απόσταση, τα παιδιά μας συνεργά-
στηκαν αρμονικά και δημιούργησαν την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου ξεχωριστές χριστουγεννιάτικες κατασκευές, δεντράκια 
και όμορφα στολίδια από χαρτόνι, ρολά χαρτιού και χρώματα. Έτσι, η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη μέρα των Χρι-
στουγέννων ξεκίνησε... «γεμίζοντας» κάθε μέρα και από λίγο τη γενειάδα του αγαπημένου μας Άγιου Βασίλη! 

για περισσότερα…

Ξεχωριστές χριστουγεννιάτικες κατασκευές - Β΄ τάξη

Καθώς ο νέος χρόνος πλησίαζε, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου 
μας και του Παιδικού μας Σταθμού «Πρότυπα 2-4» ετοιμάστη-
καν ενθουσιασμένα να τον υποδεχτούν την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου.  
Στόλισαν με φαντασία τον χιονάνθρωπο και τα δεντράκια τους, 
έφτιαξαν λαχταριστά χριστουγεννιάτικα μπισκότα και κατασκεύα-
σαν καινούργιους σκούφους για τον Άγιο Βασίλη. Αποχαιρέτησαν 
τα καλοτάξιδα ταρανδάκια τους κι ετοίμασαν μία ζεστή σοκολάτα, 
για να απολαύσουν τις τελευταίες στιγμές του 2020 με την οικογέ-
νειά τους. «Άγιε Βασίλη... σε περιμένουμε!» φώναζαν ανυπόμονα οι 
μικροί μαθητές μας. 

Περιμένοντας τον Άγιο Βασίλη
Νηπιαγωγείο και Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

για περισσότερα…

Φτιάξαμε νέο site συμβουλευτικής γονέων!
Όμορφος, συναρπαστικός αλλά και με προκλήσεις ο ρόλος του γονέα/κηδεμόνα εγείρει 

συχνά συζητήσεις και προβληματισμούς. Το σίγουρο είναι πάντως ότι απαιτεί διαρκή ενημέ-
ρωση και εγρήγορση. Γι’ αυτό καθιερώσαμε μια νέα ιστοσελίδα συμβουλευτικής γονέων στην 
ενότητα Ψυχολόγος με τίτλο «Είμαι γονιός… ενδιαφέρομαι». Η ιστοσελίδα αυτή φιλοξενεί-
ται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα eSchool που δημιούργησε το Σχολείο μας με τη βοήθεια 
της εφαρμογής sharepoint του Ms Office 365 στον σύνδεσμο https://protypa.sharepoint.
com/sites/psychologos . Στην ιστοσελίδα μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο οι γονείς του 
Σχολείου με τους κωδικούς των μαθητών του Ms Office 365. Στη σελίδα, που επιμελείται το 
τμήμα Παιδοψυχολογίας των Εκπαιδευτηρίων μας, μπορεί να βρει κανείς μια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα σειρά podcast, που ξεκίνησε πρόσφατα, μέσα από την οποία η ψυχολόγος Πόπη Λά-
μπα συνομιλεί με ειδικούς αναπτύσσοντας ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων με άξονα το παιδί. 

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/xechoristes-christoygenniatikes-kataskeyes-999
https://www.protypa.gr/perimenontas-ton-agio-vasili-1000
https://protypa.sharepoint.com/sites/psychologos
https://protypa.sharepoint.com/sites/psychologos
https://www.protypa.gr/gia-ta-paidia-mas-kai-tis-anagkes-toys-1001


Ελαιώνων 24,  Πυλαία 555 36, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 300 002, Fax: 2310 300 440 • www.protypa.gr • e-mail: info@protypa.gr

Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 2 0

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

Όπως οι νότες στο πεντάγραμμο συνθέτουν υπέροχες μελωδίες... έτσι κι εμείς στο Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης τη 
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου συγχρονιστήκαμε στον ίδιο ρυθμό και… εξ αποστάσεως δημιουργήσαμε ξεχωριστές μουσικές. 
Πώς αλλιώς; Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Microsoft Teams, που αποτελεί πολύτιμο «εργαλείο» για να εξασκούνται 
τακτικά οι μικροί μουσικοί μας, με την καθοδήγηση και τις συμβουλές των έμπειρων μουσικών-δασκάλων μας. 3, 2, 1 
Πάμε!

Ασκήσεις μουσικής εξ αποστάσεως
Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης

για περισσότερα…

Φτιάξαμε ένα ηλιακό ρολόι

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης, οι μικροί μα-
θητές μας της Α΄ τάξης τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου αξιοποίησαν 
δημιουργικά τον χρόνο τους στο σπίτι κατασκευάζοντας ένα ηλι-
ακό ρολόι από ανακυκλώσιμα υλικά, καθοδηγούμενοι από τις δα-
σκάλες τους αλλά και από τους γονείς τους, οι οποίοι είναι πάντοτε 
αρωγοί στις προσπάθειές τους.

Α΄ τάξη

για περισσότερα…

Τα Writing Skills στην αγγλική γλώσσα των μαθητών μας της Στ΄ 
τάξης βελτιώνονται διαρκώς μέσω της βιωματικής μάθησης. Τα 
παιδιά μοιράζονται μαζί μας πρωτότυπες συνταγές μαγειρικής και 
ζαχαροπλαστικής. Ξεφυλλίστε το μίνι περιοδικό των Προτύπων με 
τίτλο “Taste it” και μάθετε πώς να φτιάξετε απλά και εύκολα γευστι-
κές μακαρονάδες, healthy buritos, chocolate bonbons & yummy 
donuts χρησιμοποιώντας πάντα τα πιο υγιεινά συστατικά «healthy 
ingredients».

Taste it… - Στ΄ τάξη

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/askiseis-mousikis-eks-apostasews-925
https://www.protypa.gr/ftiaxame-ena-iliako-roloi-1002
https://www.protypa.gr/metamorfwthikame-se-empeirous-chef-997
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Στα διαδικτυακά μαθήματα των Εικαστικών οι μικροί μας καλ-
λιτέχνες δημιούργησαν την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου τα δικά 
τους πολύχρωμα θαύματα, αναδεικνύοντας μία ακόμη φορά πως 
η τέχνη είναι ο δρόμος για την ομορφιά και την αρμονία. Περιηγη-
θείτε στα ξεχωριστά έργα τους.

Μικρά πολύχρωμα θαύματα

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/mikra-polyxrwma-thaymata-988

