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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

Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν στο        μας! 
Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ 

σε όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα μας συμμετέχο-
ντας στο 25ο Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό e-Bazaar του 
Σχολείου μας που φέτος, λόγω της δύσκολης συγκυρίας, πραγματο-
ποιήθηκε διαδικτυακά από τις 14 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρί-
ου. Η κινητοποίηση στις φιλανθρωπικές μας δράσεις ήταν συγκινη-
τική. Το εγχείρημά μας αυτό, που λόγω των φετινών συνθηκών είχε 
πολλαπλάσιες δυσκολίες σε σχέση με άλλες χρονιές, ήταν αποτέλε-
σμα συλλογικής προσπάθειας. Γι’ αυτό αισθανόμαστε την ηθική υπο-
χρέωση να ευχαριστήσουμε όλους όσοι βοήθησαν με την αμέριστη 
συμπαράστασή τους και στάθηκαν πολύτιμοι αρωγοί στην προσπά-
θειά μας να ενισχύσουμε ευρύτερα τον φιλανθρωπικό σκοπό μας.  

Ποδαρικό στη νέα χρονιά με 
την κοπή της βασιλόπιτας 

Την Τρίτη 19 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η κοπή της βα-
σιλόπιτας σε όλα τα τμήματα των βαθμίδων του Σχολείου μας 
με τη συμμετοχή και των μαθητών που συνεχίζουν την τηλεκπαί-
δευση από το σπίτι. Κάθε παιδί απόλαυσε το δικό του λαχταριστό 
κομμάτι καλωσορίζοντας τη νέα χρονιά, ενώ η ανυπομονησία για 
την ανακάλυψη του φλουριού διαρκώς μεγάλωνε... Ενθουσιώδη 
χειροκροτήματα και επιφωνήματα των μαθητών μας πλημμύρισαν 
τις τάξεις, για να συγχαρούν τους «τυχερούς». Καλή χρονιά! Και του 
χρόνου!

για περισσότερα…

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://www.protypa.gr/podariko-sti-nea-xronia-me-tin-kopi-tis-vasilopitas-1007
https://www.protypa.gr/eycharistirio-minyma-pros-oloys-esas-poy-symmeteichate-sto-25o-christoygenniatiko-filanthropiko-e-bazaar-mas-1015
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«Όταν η Frida συνάντησε τον Pablo» είναι ο τίτλος του νέου, καλαί-
σθητου ημερολογίου του Σχολείου μας για το 2021. Στις σελίδες του 
φιλοξενεί υπέροχες ζωγραφιές των μαθητών μας,  όλες τις επίσημες 
γιορτές και αργίες καθώς και παγκόσμιες και διεθνείς ημέρες. Τα παι-
διά μας, εμπνεόμενα από τους ιδιαίτερους καλλιτέχνες Frida Kahlo 
και Pablo Picasso, συνεργάστηκαν και δημιούργησαν ξεχωριστά 
έργα. Έτσι, κάθε μήνας της νέας χρονιάς γεμίζει πλέον με χρώματα 
και θετικές σκέψεις. Σημειώνεται ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις του 
ημερολογίου θα διατεθούν στο Παιδικό Χωριό SOS Φιλύρου. 

Περιμένοντας τα παιδιά μας να επιστρέψουν στο Σχολείο, κύρια μέριμνα και ευθύνη 
μας ήταν πρωτίστως η διασφάλιση της υγείας τους και, ως εκ τούτου, της υγείας των γο-
νέων και των εργαζομένων μας. Για τον σκοπό αυτό την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου όλα 
τα μέλη του διοικητικού, εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού μας υποβλήθηκαν 
στο Σχολείο μας σε τεστ μοριακής ανίχνευσης του ιού SARS-COV-2 με την τεχνική RT- Real 
Time PCR, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλο-
νίκης θεωρούμε υψηλό καθήκον όλων μας την πιστή και αυστηρή τήρηση των μέτρων 
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, γι’ αυτό λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες προφυλά-
ξεις που θα συμβάλλουν στην προστασία της υγείας όλων.

Υψηλό καθήκον όλων μας η πιστή και αυστηρή τήρηση 
των μέτρων

Οι δυσκολίες μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς
Τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου οι πόρτες του Σχολείου μας άνοιξαν και πάλι! Τα μάτια όλων έλαμψαν από χαρά και το 

Σχολείο πλημμύρισε με παιδικές φωνές και αισιοδοξία. Με υπεύθυνη στάση για τη διασφάλιση της υγείας μας, μικροί 
και μεγάλοι μαθητές ξανασυναντήθηκαν με τους εκπαιδευτικούς τους, αντάλλαξαν ευχές με τους συμμαθητές τους και 
ξεκίνησαν αμέσως το μάθημα και… το παιχνίδι.

 Οι δυσκολίες μάς κάνουν ακόμα πιο δυνατούς και μας δίνουν κίνητρο να προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Καλή 
αρχή σε όλους!

Τα παιδιά μας φιλοτέχνησαν και 
φέτος το ημερολόγιό μας! 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/ypsilo-kathikon-olon-mas-i-pisti-kai-aystiri-tirisi-ton-metron-1040
https://www.protypa.gr/oi-dyskolies-mas-kanoun-akomi-pio-dynatoys-995
https://www.protypa.gr/ta-paidia-mas-filotechnisan-kai-fetos-to-imerologio-mas-1041
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Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, τιμήσαμε τους Τρεις Ιεράρχες, αυτούς τους Με-
γάλους Δασκάλους και Προστάτες των Γραμμάτων και των Μαθητών. Τα παιδιά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 
2-4», του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού έμαθαν για το σπουδαίο έργο των φημισμένων ρητόρων και συγγραφέων, 
οι οποίοι ανέδειξαν μοναδικά πως η πίστη στον Θεό εκφράζεται με την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Μέσα από ομιλίες, 
οπτικοακουστικό υλικό, συζήτηση αλλά και χειροτεχνίες και ζωγραφιές τα παιδιά μας προσέγγισαν τον βίο και το έργο 
των Τριών Φωστήρων της Εκκλησίας μας που πίστευαν στην αληθινή γνώση και μόρφωση, ως αγαθά στη ζωή κάθε νέου 
ανθρώπου. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό ζωγραφικής που διοργανώθηκε στο 
μάθημα της Πληροφορικής στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων 
του 25ου e-Bazaar μας ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η ψηφοφορία πραγ-
ματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής jspaint των Windows με τις συμμετο-
χές να φτάνουν τους 3.555 διαφορετικούς χρήστες. Σας παρουσιάζουμε 
τη χριστουγεννιάτικη κάρτα του 2020, έργο τριών μαθητών του Ε΄1: Χ. Κ., 
Κ.Τ., Δ.Χ., που κατάφερε να συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. Ως 
«έπαθλο» η κάρτα των νικητών θα στολίζει για όλη τη χρονιά την είσοδο 
του Σχολείου μας. Συγχαρητήρια στους μικρούς μας καλλιτέχνες!

Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου χιόνι σκέπασε από νωρίς το πρωί το Σχολείο μας δημιουργώντας ένα παραμυθένιο χειμω-
νιάτικο τοπίο με την πανέμορφη κατάλευκη αυλή μας να δείχνει μαγική!

Τους τρεις μεγίστους Φωστήρες

Η κάρτα που βγήκε πρώτη στον διαγωνισμό μας!

Το Σχολείο μας, ένα παραμυθένιο χειμωνιάτικο σκηνικό…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/tous-treis-megistous-fwstires-1021
https://www.protypa.gr/i-karta-pou-vgike-prwti-ston-diagwnismo-mas-1003
https://www.protypa.gr/to-sxoleio-mas-ena-paramythenio-xeimwniatiko-skiniko-1005
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Τα πρωτάκια μας έφτιαξαν τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου ξεχωρι-
στά ζευγάρια γυαλιών, δώρο για τον ήρωα του βιβλίου «Ο Μάκης 
Οφθαλμάκης και ο Δόκτωρ Οφθαλμύταρος» του Τίμου Χαλκιά και 
της Στέλλας Τριανταφύλλου, παίρνοντας μέρος σε έναν μεγάλο δι-
αδικτυακό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στο facebook στον 
οποίο οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν ανακυκλώσιμα υλικά. 
Μάλιστα, είναι πολύ τιμητικό για μας ότι ο νικητής του διαγωνισμού 
ήταν μαθητής του σχολείου μας. Στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσ-
σαλονίκης ανακυκλώνουμε συνδυάζοντας τη φαντασία και τη δη-
μιουργικότητά μας.  

Διαδικτυακή επίσκεψη στον Αρκτούρο - Β΄τάξη
Ο Αρκτούρος συνάντησε τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλο-

νίκης! Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου οι μαθητές της Β΄ τάξης είχαν 
την ευκαιρία να ξεναγηθούν διαδικτυακά στις εγκαταστάσεις του 
Αρκτούρου στο Νυμφαίο της Φλώρινας και να συμμετέχουν σε 
διαδραστικά παιχνίδια γνώσεων του μαγικού κόσμου των ζώων 
και ειδικότερα της καφέ αρκούδας και του λύκου.  Μετά από μία 
τόσο ενδιαφέρουσα περιήγηση στους χώρους που φυλάσσονται 
τα προστατευόμενα αυτά ζώα, κάθε τμήμα αποφάσισε να υιοθε-
τήσει μια αρκούδα, ώστε τα παιδιά μας να συνεισφέρουν με τον 
τρόπο τους στην περίθαλψη και στην προμήθεια της τροφή της. 
Μπράβο σε όλους τους περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους μα-
θητές μας! 

Ο Μάκης Οφθαλμάκης και ο διαγωνισμός γυαλιών

Όσο καιρό εμείς ήμασταν στο σπίτι, ο λαχανόκηπος της αυλής μας δε σταμάτησε να αναπτύσσεται. Στο Νηπιαγωγείο 
μας αγγίζοντας τα μαρουλάκια μας, την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, αντιληφθήκαμε ότι είναι πλέον έτοιμα για την πιο 
θρεπτική «πρότυπη» σαλάτα.  

Α΄τάξη

Μαρουλάκια από τον κήπο μας - Νηπιαγωγείο

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/diadiktyaki-episkepsi-ston-arktoyro-1008
https://www.protypa.gr/maroulakia-apo-ton-kipo-mas-1006
https://www.protypa.gr/o-makis-ofthalmakis-kai-o-diagwnismos-gyaliwn-1009
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Μαθαίνοντας για το ηλιακό σύστημα - Νηπιαγωγείο 

Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας «επισκέφτηκαν» τη γειτονιά του Ήλιου και ανακάλυψαν 
τους πλανήτες και το απέραντο ηλιακό σύστημα. Συζήτησαν για την εναλλαγή της μέρας και της νύχτας και εντυπωσια-
σμένα παρακολούθησαν στον διαδραστικό πίνακα στιγμιότυπα από την κατάκτηση της Σελήνης. Πολύχρωμες ζωγρα-
φιές και ομαδικές χειροτεχνίες αποτελούν πλέον τα στολίδια της τάξης, υπενθυμίζοντάς μας πως κάθε όνειρο μπορεί να 
πραγματοποιηθεί... ακόμα κι αν μοιάζει ακατόρθωτο!

Στο μάθημα των Αγγλικών οι μαθητές μας της Γ΄ τάξης μάς υπεν-
θύμισαν την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου τους σημαντικότερους κανόνες 
συμπεριφοράς για κάθε περίσταση, φτιάχνοντας πολύχρωμες και ευ-
ρηματικές αφίσες!

Στην A΄ τάξη συνεχίζονται οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Πώς επικοινωνούμε». Την Πέμπτη 
21 Ιανουαρίου τα παιδιά μας, αφού συζήτησαν για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, αποτύπωσαν σε μια 
«χάρτινη τηλεόραση» παλαιότερης εποχής την αγαπημένη τους εκπομπή, εξασκώντας διάφορες τεχνικές της Δημιουργι-
κής Γραφής. Με αυτόν τον τρόπο απέκτησαν χρώμα και ζωή αγαπημένες σειρές και ήρωες της «μικρής οθόνης»!

Συζητήσαμε για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και 
Ενημέρωσης  - Α΄ τάξη

Follow the rules! - Γ΄ τάξη 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/syzitisame-gia-ta-mesa-mazikis-epikoinonias-kai-enimerosis-1042
https://www.protypa.gr/follow-the-rules-1016
https://www.protypa.gr/mathainontas-gia-to-iliako-systima-1019
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Την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου τα παιδιά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» ταξίδεψαν στη χώρα των συ-
ναισθημάτων, ακολουθώντας τους πιο γνώριμους και έμπιστους «δρόμους» της μουσικής έκφρασης, της δραματοποίη-
σης των παραμυθιών, των εικαστικών και θεατρικών παιχνιδιών. Οι μαθητές μας «βρήκαν το άλλο μισό» των συναισθη-
μάτων, βοήθησαν τον «θυμωμένο δράκο» να εκφράσει ποικίλα συναισθήματα και φυσώντας «θυμωμένα» τις μπογιές στο 
χαρτί δημιούργησαν πρωτότυπα έργα.

Γνωρίζουμε τα συναισθήματά μας - Παιδικός Σταθμός 
«Πρότυπα 2-4»

Τα διασκεδαστικά βιωματικά παιχνίδια για τα μικρά μας του Παι-
δικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» συνεχίζονται! Την Παρασκευή 22 
Ιανουαρίου οι μαθητές μας κατάφεραν να ξεπεράσουν τα εμπόδια 
του μικρού στίβου που στήθηκε στην τάξη τους και συνεργαζόμε-
νοι ανακάλυψαν την έξοδο από περίπλοκο λαβύρινθο και γιόρτα-
σαν το γεγονός με... φούσκες και πολλά γέλια.   

Η έξοδος από έναν λαβύρινθο 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στη 
διάσωση του πλανήτη μας; - Β΄τάξη 

Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου οι μαθητές της Β΄ τάξης μεταμορφώθηκαν σε μυστι-
κούς πράκτορες κι ανακάλυψαν τα κρυμμένα μυστικά της θάλασσας και των θαλάσ-
σιων οργανισμών. Μελετώντας κάθε «αποτύπωμα» συζήτησαν για τη ρύπανση από τα 
πλαστικά και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο στα ζώα και τα φυτά. Η αποστολή τους 
ολοκληρώθηκε με το Συμβούλιο της κάθε τάξης, όπου συλλογικά αποφασίστηκε πώς 
μπορούμε όλοι μαζί να συμβάλλουμε στη διάσωση του πλανήτη μας.  

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/pws-mporoyme-na-symvalloume-sti-diaswsi-tou-planiti-mas-1026
https://www.protypa.gr/i-eksodos-apo-enan-lavyrintho-1018
https://www.protypa.gr/gnwrizoume-ta-synaisthimata-mas-1017
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Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου τα μικρά μας του Παιδικού 
Σταθμού «Πρότυπα 2-4» συμμετείχαν σε μία ενδιαφέρουσα δρα-
στηριότητα κατασκευής αλατοζύμης. Τα παιδιά μας πειραματίστη-
καν με το αλάτι και το αλεύρι και έφτιαξαν τα δικά τους παιχνίδια.

Με αλάτι και αλεύρι φτιάχνουμε 
τα δικά μας παιχνίδια 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Προσεγγίζοντας έναν σπουδαίο ζωγράφο - Δημοτικό

«Χρειάστηκε να γεράσω για να μάθω να ζωγραφίζω σαν παιδί» είναι τα λόγια του Ισπανού ζωγράφου Juan Mirο! Στο 
μάθημα των Εικαστικών οι μαθητές μας όλων των τάξεων του Δημοτικού προσέγγισαν τον παιγνιώδη κόσμο και την 
τεχνοτροπία του σπουδαίου ζωγράφου. Κάθε μικρός καλλιτέχνης εξερεύνησε την ιδιαίτερη ζωγραφική με τα παράξενα 
σχήματα και την ενδιαφέρουσα χρωματική παλέτα. Με πολύ κέφι τα παιδιά δημιούργησαν πανέμορφα έργα προσδίδο-
ντας το προσωπικό τους ύφος. Μπράβο σε όλους!

Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου τα παιδιά του Νηπιαγωγείου 
μας, στο πλαίσιο του θέματος «Η γη… το σπίτι μας», έμαθαν για 
τον πλανήτη μας και τα στρώματά του χρησιμοποιώντας πλαστε-
λίνες. Επίσης, γνώρισαν το ηφαίστειο, το φυσικό φαινόμενο που 
«ανοίγει» τη γη αφήνοντας στο πέρασμά του ρευστά πετρώματα 
και αέρια με τη μορφή της λάβας. Οι μικροί μαθητές μας συζήτη-
σαν για τα αίτια που προκαλούν την έκρηξη ηφαιστείου και τους 
τρόπους προφύλαξης από αυτήν, ενώ στο τέλος πειραματίστηκαν 
φτιάχνοντας το δικό τους ηφαίστειο με αφρό ξυρίσματος και χρώ-
μα και έκαναν άσκηση σεισμού.

Μάθαμε για τη γη, το ηφαίστειο, τον σεισμό…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Νηπιαγωγείο

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/mathame-gia-ti-gi-to-ifaisteio-ton-seismo-1045
https://www.protypa.gr/proseggizontas-enan-spoudaio-zwgrafo-1023
https://www.protypa.gr/me-alati-kai-aleyri-ftiachnoyme-ta-dika-mas-paichnidia-1044
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Στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης δεν αμελούμε να τη-
ρούμε διεξοδικά όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, προκειμέ-
νου να παραμένουμε υγιείς. Ενσωματώνουμε στην καθημερινότητά 
μας μικρές πολύτιμες συνήθειες για να είμαστε ασφαλείς... όπως 
ακριβώς τις ζωγράφισε μαθήτρια της Δ΄ τάξης στο μάθημα των Αγ-
γλικών.

Remain… safe! - Αγγλικά Δ΄ τάξη

Μοσχομυριστή η λεμονιά μας!
Μια λεμονιά ανθίζει… όχι στη γειτονιά, αλλά στον κήπο του 

Σχολείου μας! Το δέντρο που φύτρωσε στην αυλή μας μας έδωσε 
απλόχερα τους καρπούς του κι εμείς τους δεχτήκαμε με μεγάλη 
χαρά.  

Αυτοσχέδια τηλέφωνα από ανακυκλώσιμα υλικά έφτιαξαν και χρωμάτισαν τα πρωτάκια μας στο πλαίσιο του θέματος 
της Μελέτης Περιβάλλοντος με τίτλο «Πώς επικοινωνούμε». Παρατήρησαν, προβληματίστηκαν, ενημερώθηκαν και κου-
βέντιασαν για τα παλαιότερα αλλά και τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. 

Εμπρός! Με ακούτε; - Α΄ τάξη

Με τα «πρότυπα» τηλέφωνά τους διασκέδασαν και αντάλλαξαν σκέψεις και μυστικά με τους συμμαθητές τους από… 
απόσταση. Το μόνο που χρειάστηκαν ήταν δύο ποτήρια, λίγο σπάγκο, ένα ψαλίδι και φυσικά πολλή διάθεση και φαντα-
σία. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/empros-me-akoyte-1013
https://www.protypa.gr/moschomyristi-i-lemonia-mas-1047
https://www.protypa.gr/remain-safe-1046

