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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 !!!

Επισκεφθείτε τις σελίδες μας στο instagram και στο linkedin.

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

Webinars 
γονέων για τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας  

Με μεγάλη φροντίδα και φέτος στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης προετοιμάσαμε τις καθιερωμένες «Απο-
γευματινές συναντήσεις γονέων για τις ανάγκες και τους προβληματισμούς της σύγχρονης οικογένειας» με θέμα: «Μεγα-
λώνοντας μαζί με τα παιδιά μας». Φέτος, λόγω της ιδιαίτερης συγκυρίας οι συναντήσεις πραγματοποιούνται διαδικτυ-
ακά με τη μορφή Webinars από 10 Μαρτίου έως 24 Μαΐου 2021. Το πρόγραμμα που περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα 
θέματα και διακεκριμένους ομιλητές, απευθύνεται σε όλους τους γονείς της πόλης, οι οποίοι μπορούν να το παρακολου-
θήσουν δωρεάν. Αναλυτικές πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής εδώ.

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.instagram.com/protypa_ekpedeftiria/
https://www.linkedin.com/company/75136918/
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/webinars-2021-1081
https://www.protypa.gr/webinars-2021-1081
https://www.linkedin.com/company/75136918
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Στην εποχή των ψηφιακών 
ξεναγήσεων - Α΄, Γ΄, Ε΄ τάξη

Το Μουσείο Ελληνικής Παιδείας άνοιξε τις πόρτες του στους μα-
θητές των Εκπαιδευτηρίων μας... διαδικτυακά. Μετά την περιήγηση 
των παιδιών μας σε μια παλιά σχολική τάξη και τη γνωριμία τους με 
παλιές συνήθειες και παιχνίδια των συνομηλίκων τους, σειρά είχε η κα-
τασκευή της «ίυγγας», ενός παλιού παιχνιδιού των αρχαίων Ελλήνων 
από πηλό και σπάγκο, η γνωστή σε όλους μας σβούρα!

Μαύρες ζώνες στο Taekwondo
Μαύρη ζώνη με ένα Dan στο Taekwondo κατέκτησαν δύο μαθητές 

μας της Ε΄ τάξης. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των εξετάσεων 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Taekwondo που πραγματοποιήθηκαν το 
καλοκαίρι, οι δύο αθλητές μας κρατούν πλέον στα χέρια τους τη μαύ-
ρη ζώνη και το αναγνωρισμένο δίπλωμα της Kukkiwon της Παγκόσμι-
ας Ακαδημίας Taekwondo Νότιας Κορέας. Ευχόμαστε σύντομα όλοι οι 
αθλητές μας του Τμήματος Taekwondo του Σχολείου μας να ξεκινήσουν 
και πάλι τις εντατικές προπονήσεις. Συγχαρητήρια στα παιδιά μας! 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Ο «πρότυπος» κήπος της αειφορίας! - Ε΄ τάξη
Ένας φυσικός θησαυρός είναι η αυλή του Σχολείου μας! Φιλοξενεί 

δεκάδες διαφορετικά είδη φυτών και δέντρων και προσφέρει σε όλους 
τους μαθητές μας έναν καινοτόμο χώρο μάθησης, έρευνας, αισθητικής 
και δημιουργίας. Μέσα από ερεθίσματα που διεγείρουν την έμφυτη παι-
δική περιέργεια, τα παιδιά μας μαθαίνουν βιωματικά να σέβονται και να 
προστατεύουν το περιβάλλον, ενώ αναπτύσσουν οικολογική συνείδηση 
και περιβαλλοντικές ανησυχίες. Ο γεωπόνος και κηπουρός του Σχολείου, 
αρωγός σε ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα, ξενάγησε τη Δευτέρα 
8 Φεβρουαρίου τους μαθητές μας της Ε΄ τάξης στον πανέμορφο κήπο 
μας, προετοιμάζοντάς τους για την κατασκευή του φυτολογίου τους!

για περισσότερα…

«Επισκεφθήκαμε» το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών 
Β΄ τάξη

Οι ψηφιακές ξεναγήσεις συνεχίστηκαν την Τετάρτη 24 Φεβρουαρί-
ου. Με πολλή χαρά, όπως κάθε χρόνο αλλά αυτή τη φορά διαδικτυα-
κά, οι μαθητές μας της Β΄ τάξης επισκέφθηκαν το Τελλόγλειο Ίδρυμα 
Θεσσαλονίκης και περιηγήθηκαν στην πολύ ενδιαφέρουσα virtual 360° 
έκθεση με τίτλο «Ένας αρκούδος μια φορά» από τη συλλογή του Μου-
σείου Μπενάκη. Τα παιδιά μας είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν 
παιχνίδια συνομηλίκων τους από παλαιότερα χρόνια και να γνωρίσουν 
τα υλικά κατασκευής τους. 

για περισσότερα…

http://www.kukkiwon.or.kr/front/eng/main2.action
http://www.kukkiwon.or.kr/front/eng/main2.action
https://www.protypa.gr/epityxia-gia-dyo-mathites-mas-sto-taekwondo-1031
https://www.protypa.gr/sthn-epoxh-twn-pshfiakwn-xenaghsewn-1029
https://www.protypa.gr/o-protypos-kipos-tis-aeiforias-1033
https://www.protypa.gr/episkefthikame-to-tellogleio-idryma-texnwn-1076
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Η υπέροχη αμυγδαλιά του Σχολείου μας! Ανθισμένη, χωρίς να φο-
βάται τον χειμώνα, στέκει πανέμορφη προμηνύοντας την άνοιξη 
που όλοι περιμένουμε να έρθει με ανυπομονησία. Ας ελπίσουμε μαζί 
της να φέρει καλύτερες, πιο ελπιδοφόρες ημέρες…  

Ο προάγγελος της άνοιξης, η 
αμυγδαλιά μας!

Την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου τα πρωτάκια μας αξιοποίησαν τις 
δυνατότητες της τεχνολογίας στο σύγχρονο διαδραστικό περιβάλ-
λον της τάξης ομαδοποιώντας λέξεις και εικόνες με κριτήριο την ορ-
θογραφία. Οι διασκεδαστικές μαθησιακές δραστηριότητες κεντρί-
ζουν το ενδιαφέρον των μαθητών και τους βοηθούν να παραμένουν 
επικεντρωμένοι στο αντικείμενο που μελετούν. 

Μαθαίνουμε ορθογραφία... 
παίζοντας! - Α΄ τάξη

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου οι μαθητές της Ε΄ τάξης, στο πλαί-
σιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Εναλλακτικές μορφές ενέρ-
γειας», ανακάλυψαν τις δυνατότητες της υδροηλεκτρικής ενέργει-
ας. Μέσω ενός πολύ ενδιαφέροντος πειράματος, μίας αυτοσχέδιας 
τουρμπίνας που χρησιμοποιεί τη δύναμη του νερού για την παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας, γνώρισαν και αφομοίωσαν τον 3ο Νόμο 
του Νεύτωνα. Μπράβο στους μικρούς πειραματιστές! 

Ο νικητής του μεγάλου ιντερνετικού διαγωνισμού που έγινε στο 
facebook για το πιο ευφάνταστο ζευγάρι γυαλιών του Μάκη Οφθαλ-
μάκη... είναι Προτυπάκι και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό. Ένας 
από τους μαθητές της Α΄ τάξης των Εκπαιδευτηρίων μας βοήθησε 
τον πρωταγωνιστή του βιβλίου «Ο Μάκης Οφθαλμάκης και ο Δόκτωρ 
Οφθαλμύταρος» του Τίμου Χαλκιά και της Στέλλας Τριανταφύλλου να 
δει επιτέλους τον κόσμο... καθαρά. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους 
συμμετέχοντες.

Γνωρίσαμε τον 3ο Νόμο του
Νεύτωνα - Ε΄ τάξη

Βάλαμε γυαλιά 
στον Μάκη Οφθαλμάκη!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/o-proaggelos-tis-anoixis-i-amygdalia-mas-1095
https://www.protypa.gr/mathainoyme-orthografia-paizontas-1028
https://www.protypa.gr/balame-gyalia-ston-makh-ofthalmakh-1032
https://www.protypa.gr/gnwrisame-ton-3o-nomo-toy-neytwna-1039
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Οι μικροί μας μαθητές του Παιδικού μας Σταθμού «Πρότυπα 2-4» 
φύτεψαν την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου τους δικούς τους σπόρους σε 
μικρά ποτηράκια στερεώνοντας στο χώμα το χάρτινο κάστρο του Τζακ, 
εμπνεόμενοι από το γνωστό παραμύθι. Ανυπομονούμε να δούμε τις 
φασολιές μας να μεγαλώνουν! 

Το παραμύθι «Ο Τζακ και η 
φασολιά» ζωντάνεψε!
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Τα μικρά μας του Παιδικού μας Σταθμού «Πρότυπα 2-4» εξασκή-
θηκαν βιωματικά στην αναγνώριση των κρουστών οργάνων την Τε-
τάρτη 10 Φεβρουαρίου. Αντιστοιχίζοντας τα μουσικά όργανα με την 
ανάλογη εικόνα, ενίσχυσαν την ακουστική τους αντίληψη με δραστη-
ριότητες διάκρισης του ηχοχρώματός τους. 

Μικροί μουσικοί εν δράσει!
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Ταξίδι στην Αρχαία Ελλάδα μέσω μιας μαγικής 
χρονοκάψουλας! - Νηπιαγωγείο

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας έκαναν την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Στον κήπο 
του Σχολείου μας, βαθιά μέσα στο χώμα, ανακάλυψαν μια «χρονοκάψουλα». Επρόκειτο για το κουτί του αρχαίου Έλληνα 
Λυσίν, που ήταν γεμάτο με διάφορα αντικείμενα μιας άλλης εποχής: έναν αμφορέα, μία κύλικα, έναν χιτώνα, ένα αρχαίο 
μουσικό όργανο, ένα κλαδί ελιάς κι ένα γραπτό μήνυμα. Τα παιδιά ενθουσιασμένα διάβασαν πολύ προσεκτικά το γράμ-
μα, όμως συνάντησαν  πολλές άγνωστες λέξεις. Αμέσως οργάνωσαν τις δράσεις τους, όπως ακριβώς και οι αρχαιολόγοι 
όταν ανακαλύπτουν αρχαία ευρήματα. 

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/mikroi-moysikoi-en-drasei-1036
https://www.protypa.gr/to-paramythi-o-tzak-kai-h-fasolia-zwntanepse-1034
https://www.protypa.gr/taxidi-sthn-arxaia-ellada-mesw-mias-magikhs-xronokapsoylas-1038
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Μικροί πολύχρωμοι ελέφαντες 
συναντιούνται στα θρανία μας
Β΄ τάξη 

Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου οι μαθητές μας της Β΄ τάξης, 
στο πλαίσιο της Ευέλικτης ζώνης, μελέτησαν τον θαυμάσιο κόσμο των 
ζώων και κατασκεύασαν χάρτινους ελέφαντες. 

Οι τηλεδιασκέψεις, για όσες μέρες το Σχολείο μας παρέμεινε κλει-
στό λόγω παγετού, συνεχίστηκαν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας 
Microsoft Teams. Όλοι οι μαθητές μας συμμετείχαν ενεργά ακολου-
θώντας το καθημερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Όταν τα προβλή-
ματα με τον καιρό αποκαταστάθηκαν, τα παιδιά μας επέστρεψαν στις 
τάξεις με απόλυτη προσοχή κατά τις μετακινήσεις και τηρώντας φυ-
σικά τα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Ο παγετός 
δε μας κράτησε ανενεργούς 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου οι εκπαιδευτικοί μύησαν τα Νηπιάκια 
μας στην ποίηση των «λίμερικς», των ποιημάτων που διηγούνται μια σύ-
ντομη ιστορία και καταλήγουν σε ένα ανέκδοτο. Ενθάρρυναν τα παιδιά 
να εκφραστούν λεκτικά και ψυχοκινητικά με αφορμή την ιστορία κάθε 
ποιήματος και προσέγγισαν την ομοιοκαταληξία με παιγνιώδη τρόπο. 
Οι μικροί μας ποιητές κατάφεραν να συνθέσουν με επιτυχία τα πρώτα 
τους «στιχάκια» και τα πλαισίωσαν με ευρηματικά σχέδια και ζωγραφιές.

Όταν ένα ποίημα καταλήγει
σε ανέκδοτο… - Νηπιαγωγείο 

για περισσότερα…

«Η προσεδάφιση επιβεβαιώθηκε» αναφωνεί ο υπεύθυνος επιχειρή-
σεων της NASA και χειροκροτήματα ξεσπούν στο κέντρο ελέγχου… 
Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου τα Νηπιάκια μας παρακολούθησαν 
στον διαδραστικό πίνακα την προσπάθεια του οχήματος Perseverance 
της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας NASA να προσγειωθεί στον 
Άρη, τον Κόκκινο Πλανήτη, με σκοπό τη συλλογή δειγμάτων αρχέγονης 
ζωής. 

για περισσότερα…

Νηπιαγωγείο
Παρακολουθήσαμε μια προσπάθεια προσεδάφισης στον Άρη

https://www.protypa.gr/o-pagetos-de-mas-krathse-anenergoys-1037
https://www.protypa.gr/mikroi-polychromoi-elefantes-synantioyntai-sta-thrania-mas-1097
https://www.protypa.gr/otan-ena-poihma-katalhgei-se-anekdoto-1075
https://www.protypa.gr/parakoloythhsame-mia-prospatheia-prosedafishs-ston-arh-1065
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Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου τα Προνηπιάκια μας ως μικροί κι ανήσυχοι αρχιτέκτονες περιηγήθηκαν σε διάφο-
ρα -φιλικά προς το περιβάλλον- κτίσματα ανά τον κόσμο. Με την αφορμή αυτή, κουβέντιασαν για τις εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας και τους τρόπους που μπορεί ένα σπίτι ή ένα κτήριο να γίνει βιώσιμο. Αφού κατασκεύασαν το δικό τους ξεχω-
ριστό σπίτι, παρατήρησαν, με τη βοήθεια των μεγαλύτερων μαθητών μας, πώς με τις ακτίνες του ήλιου ένα αυτοσχέδιο 
αεροπλάνο καταφέρνει να κινηθεί. Είμαστε τυχεροί που αξιοποιούμε τον ήλιο μας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας με τα σύγχρονα φωτοβολταϊκά πάνελ που διαθέτει το σχολείο μας, προτάσσοντας πάντα την αξία της αειφορίας. 

Οι αξίες της αειφορίας - Προνήπια

για περισσότερα…

Κατασκευάσαμε ένα ηφαίστειο
Ε΄ τάξη 

Θεατές μιας εντυπωσιακής «ηφαιστειακής έκρηξης» έγιναν οι μα-
θητές της Ε΄ τάξης την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου. Με ιδιαίτερη 
προσοχή και ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του δασκάλου τους, 
οι μικροί μας ηφαιστειολόγοι κατασκεύασαν με απλά υλικά ένα 
ομοίωμα ηφαιστείου και στη συνέχεια εντυπωσιασμένοι το παρα-
κολούθησαν να εκρήγνυται, χρησιμοποιώντας μαγειρική σόδα, λίγο 
ξύδι, χρώματα και σαπούνι. 

Πώς μπορούμε με απλούς τρόπους να προστατεύσουμε το περι-
βάλλον; Αυτό αναρωτήθηκαν οι μαθητές της Δ΄ τάξης στο μάθημα 
των Αγγλικών. Τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου αφού μελέτησαν, 
κουβέντιασαν και προβληματίστηκαν σχετικά με διάφορες περι-
βαλλοντικές παρεμβάσεις, σχεδίασαν πολύχρωμες αφίσες με προ-
τάσεις-συμβουλές για έναν πράσινο κόσμο.  

Let’s protect the environment together!

Αγγλικά Δ΄ τάξη

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/oi-axies-ths-aeiforias-1072
https://www.protypa.gr/let-s-protect-the-environment-together-1068
https://www.protypa.gr/kataskeyasame-ena-ifaisteio-1098
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Μαθαίνοντας για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας

Τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου οι μαθητές της Ε΄ τάξης συνεχί-
ζοντας την ενότητα «Εναλλακτικές μορφές ενέργειας» έφτιαξαν 
παιχνίδια με απλά υλικά και είδαν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται 
η μετατροπή της αιολικής ενέργειας σε κινητική. Στη συνέχεια κα-
τασκεύασαν μία φτερωτή και παρατήρησαν τον τρόπο λειτουργίας 
μιας ανεμογεννήτριας. 

Οι μαθητές μας της Α΄ τάξης, ακολουθώντας τις οδηγίες του Τε-
τραδίου εργασιών του μαθήματος της Γλώσσας, έμαθαν τα βήματα 
για την κατασκευή μιας όμορφης κάρτας με ψαράκια που ταξιδεύ-
ουν στη θάλασσα! Αφού συγκέντρωσαν τα υλικά τους, χρώματα, 
κόλλες και ψαλίδια, ανέλαβαν δράση. Έφτιαξαν πολύχρωμες θα-
λασσινές καρτούλες για τη μαμά, τον μπαμπά, τον παππού, τη για-
γιά και για πολλά άλλα αγαπημένα πρόσωπα!

Καρτούλες για τους αγαπημένους μας

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Όταν ο ήλιος ξεπροβάλλει, η αυλή μας φωτίζει και τα χαμόγελα των μαθητών μας λάμπουν. Έτσι την Τρίτη 23 Φεβρου-
αρίου, που ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας, μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος,     
απασχολήθηκαν δημιουργικά στην καταπράσινη αυλή μας και στη συνέχεια, μετέφεραν το χαρούμενο κλίμα μέσα στην 
τάξη συμμετέχοντας σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες.

Απασχοληθήκαμε δημιουργικά στην αυλή μας - Νηπιαγωγείο

για περισσότερα…

Δημοτικό

Α΄ τάξη

https://www.protypa.gr/kartoyles-gia-toys-agapimenoys-mas-1100
https://www.protypa.gr/mathainontas-gia-tis-enallaktikes-morfes-energeias-1099
https://www.protypa.gr/apascholithikame-dimioyrgika-stin-ayli-mas-1102
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«It was Sunday night. 
I was sleeping when...»

Στο μάθημα των Αγγλικών οι μαθητές μας της Ε΄ τάξης την Τε-
τάρτη 24 Φεβρουαρίου έγραψαν συναρπαστικές ιστορίες, αφή-
νοντας τη φαντασία τους ελεύθερα να ξετυλιχθεί. Καρχαρίες, ελέ-
φαντες και τούρτες γενεθλίων, αναπάντεχα περιστατικά κι αστεία 
γεγονότα εξελίχθηκαν στις αφηγήσεις τους. Οι ιστορίες τους συ-
νοδεύτηκαν από υπέροχες ζωγραφιές σε μορφή κόμικς. Έτσι, η 
εξάσκηση του γραπτού λόγου γίνεται απίστευτα διασκεδαστική. 

Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου οι μαθητές μας της Ε΄ τάξης βρή-
καν έναν εύκολο τρόπο για να ζεστάνουν το κολατσιό τους. Κατα-
σκεύασαν οι ίδιοι έναν αυτοσχέδιο ηλιακό φούρνο, αξιοποιώντας 
χάρτινα κουτιά, μαύρο χαρτόνι, αλουμινόχαρτο και μεμβράνη. 
Έτσι, ανακάλυψαν πώς η ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπεται σε θερ-
μότητα. Ευχαριστούμε ήλιε!

Ένας αυτοσχέδιος ηλιακός 
φούρνος - Ε΄ τάξη

Αγγλικά Ε΄ τάξη  

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/enas-aytoschedios-iliakos-foyrnos-1104
https://www.protypa.gr/it-was-sunday-night-i-was-sleeping-when-1074

