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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

Γιορτάζουμε τα 2OO χρόνια της Εθνικής Παλιγγενεσίας!

Δύο αιώνες συμπληρώνονται φέτος από τότε που οι Έλληνες αποφάσισαν να εξεγερθούν ενάντια στον τουρκικό ζυγό 
διεκδικώντας την ελευθερία τους. Η σημαντική αυτή επέτειος, που υπό κανονικές συνθήκες θα τιμούσαμε με μεγάλη 
λαμπρότητα μέσα από παρελάσεις και δια ζώσης εκδηλώσεις, δεν μπορεί παρά να μεταφερθεί στην οθόνη, λόγω της 
ιδιαίτερης συγκυρίας.  Έτσι, στο Σχολείο μας ξεκινάμε τον εορτασμό της μεγάλης επετείου με μια δράση που σκοπό έχει 
να τιμήσει τον ένδοξο αγώνα των ηρώων του 1821, οι οποίοι θυσιάστηκαν για να ζούμε εμείς ελεύθεροι. Σε έναν ψηφι-
ακό πίνακα παρουσιάσεων που σχεδιάσαμε και θα ανανεώνεται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, μιας και το 2021 
θεωρείται έτος της Ελληνικής Επανάστασης, τα παιδιά μας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς εναποθέτουν τις εργα-
σίες που έφτιαξαν με κόπο και μεράκι. Πολλές πτυχές της Επανάστασης, όπως η τέχνη για τον Αγώνα, προσωπογραφίες 
ηρώων, ο θρύλος του κρυφού σχολειού και άλλες γνωστές ιστορίες, ζωντανεύουν μέσα από τα μάτια των μαθητών μας, 
ταξιδεύοντάς μας στο ένδοξο παρελθόν σε μια προσπάθεια να θυμηθούμε τα γεγονότα, να σταθμίσουμε μέσα από αυτά 
το παρόν και να οραματιστούμε το μέλλον μας. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθειά τους!

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://padlet.com/protypa200xronia/ergasies
https://padlet.com/protypa200xronia/ergasies
https://www.linkedin.com/company/75136918
https://www.protypa.gr/200-chronia-apo-to-1821-1118
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Ένα υπέροχο Ψηφιακό Μουσείο 
Νηπιαγωγείο και Παιδικός Σταθμός 
«Πρότυπα 2-4» 

Ο επισκέπτης μπορεί να ξεναγηθεί με ένα κλικ στους πολύχρωμους θησαυρούς του που είναι: Σημαίες και λάβαρα 
(αίθουσα 1), παλιά παιχνίδια της εποχής (αίθουσα 2), πληροφορίες και διάφορα έργα με θέμα το κρυφό σχολειό 
(αίθουσα 3), έργα τέχνης εμπνευσμένα από την ελληνική επανάσταση, δημιουργήματα καλλιτεχνών της εποχής εκεί-
νης (αίθουσα 4), παραδοσιακές στολές από όλη την Ελλάδα (αίθουσα 5), οι ήρωες του 1821 (αίθουσα 6), εργασίες 
σχετικά με τους Φιλέλληνες (αίθουσα 7), στοιχεία για τον Εθνικό μας Ύμνο και τον δημιουργό του Διονύσιο Σο-
λωμό (αίθουσα 8), οι μυστικοί κώδικες της Επανάστασης και η Φιλική Εταιρεία (αίθουσα 9) και αντικείμενα της 
καθημερινής ζωής που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής (αίθουσα 10). Την Τετάρτη 24 Μαρτίου οι 
μαθητές μας των δύο βαθμίδων περιηγήθηκαν στους χώρους του μουσείου, ενώ την επομένη μέσα από τις οθόνες τους 
πραγματοποίησαν την επετειακή σχολική γιορτή τους. Μπράβο στα παιδιά αλλά και στις εκπαιδευτικούς μας!

Ένα εφαλτήριο περαιτέρω έρευνας και μελέτης! 
Η συμμετοχή μας στη διαδικτυακή επετειακή εκδήλωση με τίτλο 

«Από την πλάκα στο κοντύλι… στην οθόνη και το πληκτρολό-
γιο» ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Η δράση που πραγματοποιήθηκε 
το Σάββατο 20 Μαρτίου ήταν αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση και διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Δι-
εύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρι-
κής Μακεδονίας. Οι μαθητές του Γ΄1, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
προγράμματος «Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο», σε συνεργασία με τις 
εκπαιδευτικούς τους μελέτησαν δια ζώσης και εξ αποστάσεως τρεις 
βασικούς σταθμούς της σχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και πα-
ρουσίασαν ένα ολοκληρωμένο «ψηφιακό λεύκωμα». Συγχαρητήρια!

Στο πλαίσιο του εορτασμού της 25ης Μαρτίου και των διακοσίων χρό-
νων από την Εθνική Παλιγγενεσία, οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και του 
Παιδικού μας Σταθμού «Πρότυπα 2-4» δημιούργησαν μαζί με τις εκπαι-
δευτικούς τους ένα υπέροχο 3D Ψηφιακό Μουσείο, το οποίο περιλαμβά-
νει δέκα αίθουσες.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.youtube.com/watch?v=pYYDfOt4paI%3Fv%3DpYYDfOt4paI%26list%3DPLllCUjA_Oi_MCw3uO0Yiej7llOgW3toTC%26index%3D3%26t%3D1s
https://www.youtube.com/watch?v=khyS1MFANDQ
https://www.youtube.com/watch?v=08oH3jTJ_zw
https://www.youtube.com/watch?v=kp33wIrsevc
https://www.youtube.com/watch?v=OKLU0AcOsIc
https://www.youtube.com/watch?v=5MyJN8D8Ozc%3Fv%3D5MyJN8D8Ozc%26list%3DPLllCUjA_Oi_MCw3uO0Yiej7llOgW3toTC%26index%3D6
https://www.youtube.com/watch?v=oSTkxrS4wfw%3Fv%3DoSTkxrS4wfw%26list%3DPLllCUjA_Oi_MCw3uO0Yiej7llOgW3toTC%26index%3D5
https://www.youtube.com/watch?v=oSTkxrS4wfw%3Fv%3DoSTkxrS4wfw%26list%3DPLllCUjA_Oi_MCw3uO0Yiej7llOgW3toTC%26index%3D5
https://www.youtube.com/watch?v=5lC5fTB1Gzs%3Fv%3D5lC5fTB1Gzs%26list%3DPLllCUjA_Oi_MCw3uO0Yiej7llOgW3toTC%26index%3D8
https://www.youtube.com/watch?v=5lC5fTB1Gzs%3Fv%3D5lC5fTB1Gzs%26list%3DPLllCUjA_Oi_MCw3uO0Yiej7llOgW3toTC%26index%3D8
https://www.youtube.com/watch?v=zfHtiNUDf1Q
https://www.youtube.com/watch?v=EWFLzIG35G0
https://www.youtube.com/watch?v=EWFLzIG35G0
https://www.noesis.edu.gr/prosklisi-gia-simmetoxi-se-ekdilwsi/
https://www.noesis.edu.gr/prosklisi-gia-simmetoxi-se-ekdilwsi/
https://www.protypa.gr/ena-yperoxo-pshfiako-moyseio-1119
https://www.protypa.gr/ena-efalthrio-peraiterw-ereynas-kai-meleths-1122
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Εντυπωσιακή ήταν η προσέλευση εθελοντών για την ενίσχυση 
της Τράπεζας Αίματος των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσα-
λονίκης στην αιμοδοσία που πραγματοποιήσαμε την Κυριακή 21 
Μαρτίου. 

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η 
συμμετοχή στην Αιμοδοσία που 
οργανώσαμε 

Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε πως τα έσοδα της διαδικτυ-
ακής συναυλίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Χριστου-
γεννιάτικου Φιλανθρωπικού Bazaar των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων 
Θεσσαλονίκης υπέρ των ασθενών με covid 19 του νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου μέσω του λογαριασμού της Αντηρίδας (Συλλόγου 
Φίλων ΝΠΘ) έπιασαν τόπο…  Το νοσοκομείο ενισχύθηκε με έναν ψη-
φιακό υπέρηχο και ένα ηλεκτρονικό πιεσόμετρο-οξύμετρο με μόνι-
τορ. Τα νέα μας γέμισαν με υπερηφάνεια για την επιτυχή εκπλήρωση 
του στόχου μας και μας έδωσαν δύναμη και κουράγιο για να συνεχί-
σουμε στο μέλλον με ανάλογες προσπάθειες. 

Λόγω της ιδιαίτερης συγκυρίας φέτος, οι καθιερωμένες «Απογευ-
ματινές συναντήσεις γονέων για τις ανάγκες και τους προβλημα-
τισμούς της σύγχρονης οικογένειας» πραγματοποιούνται διαδι-
κτυακά με τη μορφή Webinars και είμαστε πολύ χαρούμενοι για την 
απρόσμενα μεγάλη απήχησή τους αλλά και την αθρόα συμμετοχή 
των γονέων σε αυτές. Στη διάρκεια των συναντήσεων, που πραγματο-
ποιούνται κάθε Δευτέρα ή Τετάρτη στις 7μ.μ. και θα ολοκληρωθούν 
τη Δευτέρα 24 Μαΐου, συζητάμε και αναλύουμε θέματα καθημερινά 
που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν σε σχέση με τον γνω-
στό-άγνωστο κόσμο των παιδιών μας. Ο μήνας Μάρτιος περιέλαβε:

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ενισχύθηκε από τα 
έσοδα του Bazaar μας 

Μεγάλη επιτυχία σημειώνουν τα Webinars Γονέων 

Η ικανοποίηση και η υπερηφάνειά μας είναι μεγάλες, γιατί σε μια δύσκολη χρονιά όπως η φετινή κατορθώσαμε να 
συγκεντρώσουμε σχεδόν τις διπλάσιες φιάλες αίματος στα 8 χρόνια λειτουργίας της Τράπεζάς μας. Ευχαριστούμε θερμά 
όλους εσάς, γονείς, αποφοίτους, εκπαιδευτικούς και φίλους του Σχολείου μας, που ευαισθητοποιηθήκατε και ανταπο-
κριθήκατε στο κάλεσμά μας. Ευχαριστούμε επίσης τους γιατρούς και νοσηλευτές/τριες του Θεαγένειου Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης για την άμεση ανταπόκριση και την άριστη συνεισφορά τους.  

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/xeperase-kathe-prohgoymeno-h-symmetoxh-sthn-aimodosia-poy-organwsame-1136
https://www.protypa.gr/to-nosokomeio-papagewrgioy-enisxythhke-apo-ta-esoda-toy-bazaar-mas-1138
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Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και χαρά ενημερωθήκαμε για τη διάκρι-
ση του μαθητή μας, Δημήτρη Σ., του τμήματος Γ΄1, στον διαγωνισμό 
«Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε… να φιλοτεχνώ» που πραγματοποίησε 
η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας σε συνεργασία με την «Πρωτοβουλία 
1821-2021» και εν όψει της επετείου των 200 ετών από την έναρξη της 
Ελληνικής Επανάστασης.  

«Φεγγαράκι μου λαμπρό, 
φέγγε… να φιλοτεχνώ»  

- Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη θετική ψυχολογία 
Η πρώτη μας διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Μαρτίου με την ομιλία της ψυχολόγου 

του Σχολείου μας Πόπης Λάμπα. Μέσα σε ένα συνεργατικό κλίμα καταφέραμε να αλληλεπιδράσουμε αρμονικά, στο 
πλαίσιο μίας πολύ ενδιαφέρουσας και εποικοδομητικής συζήτησης σχετικά με τη θετική ψυχολογία. 

- Πώς να παραμένουμε ήρεμοι και να επικοινωνούμε ουσιαστικά 
Τη Δευτέρα 15 Μαρτίου η Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης, MSc στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Εύη 

Ξυραφά μίλησε στους γονείς με θέμα «Το προλαμβάνειν είναι καλύτερο του θεραπεύειν». Μέσα από πρακτικές ασκήσεις 
και συμβουλές μάθαμε πώς να παραμένουμε ήρεμοι και να επικοινωνούμε ουσιαστικά, ακόμη και μέσα από τη σύγκρου-
ση. 

- Οι κίνδυνοι του διαδικτύου και πώς να τους αντιμετωπίσουμε 
Πώς ο γονιός μπορεί ουσιαστικά να υποστηρίξει το παιδί στη σύγχρονη διαδικτυακή πρόκληση; Απαντήσεις πήραμε 

την Τετάρτη 22 Μαρτίου σε μία πολύ εποικοδομητική συζήτηση με τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή και Διευθυντή 
της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος Αθανάσιο Χαλκιά στο 3ο Webinar των 
Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης, σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών μας στην ορθή χρήση του διαδικτύ-
ου.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Νηπιαγωγείου μας την Τρίτη 16 
Μαρτίου παρακολούθησαν διαδικτυακά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Αναζητώντας την Κληρονομιά του ΄21 στη Μακεδονία του 19ου 
αιώνα» που οργανώνει το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, στο πλαίσιο 
του εορτασμού της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Τα παιδιά μας 
είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα εκθέματα που φιλοξενεί το 
μουσείο και να συζητήσουν για τους ξακουστούς ήρωες του πολέμου 
και τα σπουδαία επιτεύγματά τους.

Στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα για την κληρονομιά 
του ’21 - Νηπιαγωγείο

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/diakrisi-ston-diagonismo-feggaraki-moy-lampro-fegge-na-filotechno-1121
https://www.protypa.gr/webinars-2021-1081
https://www.protypa.gr/sto-moyseio-makedonikoy-agwna-gia-thn-klhronomia-toy-21-1114
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Ψηλά στον ουρανό πέταξε ο χαρταετός του Σχολείου μας

Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του Παιδικού Σταθμού και του Νη-
πιαγωγείου μας προετοιμάστηκαν για τα Κούλουμα και την Καθαρά 
Δευτέρα στα εξ αποστάσεως μαθήματα της Παρασκευής 12 Μαρτί-
ου. Μέσα από τη μαγική οθόνη του υπολογιστή μεταφέρθηκαν στην 
αγαπημένη αυλή του Σχολείου -που τόσο μας έχει λείψει- και θαύμα-
σαν τον παιχνιδιάρη χαρταετό που ανέμιζε χαρούμενος στον ουρανό. 
Οι παιδαγωγοί μοιράστηκαν με τα παιδιά μας τα μυστικά για μια λαχτα-
ριστή παραδοσιακή λαγάνα κι αντάλλαξαν ευχές και χαμόγελα. 

Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4» και Νηπιαγωγείο  

για περισσότερα…

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ τάξης ακολουθώντας τις συμ-
βουλές των εκπαιδευτικών μας έφτιαξαν τους δικούς τους πολύχρω-
μους χαρταετούς και νοερά τους θαύμασαν να ανεμίζουν στον ουρα-
νό του Σχολείου μας. 

Φτιάξαμε τους δικούς μας 
χαρταετούς - Α΄ τάξη 

για περισσότερα…

Γιορτάσαμε την Καθαρά Δευτέρα! 
Την Καθαρά Δευτέρα 15 Μαρτίου γιορτάσαμε την έναρξη της Σα-

ρακοστής μαζί με τους αγαπημένους μας και γευτήκαμε παραδοσιακά 
εδέσματα στο… σπίτι!

Χαρταετοί στη χώρα 
του ΖήσεΓέλα! - Δ΄ τάξη

Την Παρασκευή 12 Μαρτίου η απόσταση δε μας εμπόδισε να 
γιορτάσουμε, να γελάσουμε και να χαρούμε τις Απόκριες! Διαβά-
ζοντας το παραμύθι της Μ. Θεοδωράκη «Το μαγικό ξόρκι της 
Αποκριάς», οι μαθητές της Δ΄ τάξης αντιλήφθηκαν πόσο πολύ και 
οι «μεγάλοι» χρειάζονται στις δύσκολες καταστάσεις τα χαμόγελα 
και τον ενθουσιασμό! Αντλώντας έμπνευση από την ανάγνωση του 
παραμυθιού, ζωγράφισαν τον δικό τους χαρταετό κι έγραψαν από 
κάτω τη φράση: «Ταξιδεύω με τον χαρταετό μου στη χώρα του Ζή-
σεΓέλα!».

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/proetoimasthkame-gia-ta-koyloyma-1106
https://www.protypa.gr/ftiaxame-toys-dikoys-mas-xartaetoys-1146
https://www.protypa.gr/xartaetoi-sth-xwra-toy-zhsegela-1109
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Περιμέναμε με μεγάλη χαρά την καθιερωμένη Τσικνοπέμπτη (4 
Μαρτίου), για να μασκαρευτούμε με τις πρωτότυπες αποκριάτικες στο-
λές μας και να παίξουμε με το πολύχρωμο γαϊτανάκι μας. Παρόλο που 
έκτακτες συνθήκες μας ανάγκασαν να γιορτάσουμε διαδικτυακά αυτή 
τη μέρα, δε χάσαμε καθόλου το κέφι μας! Οι μικροί μαθητές του Παι-
δικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου μας «συναντήθηκαν» με τους 
συμμαθητές τους, χόρεψαν χόκι πόκι, έπαιξαν με μπαλόνια και σερπα-
ντίνες, γέλασαν πολύ κάνοντας παντομίμα και περήφανα παρουσίασαν 
τα αποκριάτικα κοστούμια τους! Ευχόμαστε του χρόνου να γιορτάσου-
με από κοντά!

Τσικνοπέμπτη εξ αποστάσεως αλλά με κέφι

Η Β΄ τάξη γιόρτασε την Τσικνοπέμπτη (4 Μαρτίου) φτιάχνοντας 
αστείους και πολύχρωμους κλόουν. Μια τέτοια γιορτινή μέρα  χαμογε-
λαστές φατσούλες και χρώματα μας έφτιαξαν τη διάθεση, έστω και εξ 
αποστάσεως.

Χαμόγελα και χρώματα για την 
Τσικνοπέμπτη - Β΄ τάξη

Νηπιαγωγείο και Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Η κυρα-Σαρακοστή με απλά υλικά 
Β΄ και Γ΄ τάξη

Οι μαθητές μας της Β΄ και της Γ΄ τάξης έφτιαξαν την κυρα-Σαρα-
κοστή με απλά υλικά! Με σκοπό τα παιδιά μας να κατανοήσουν την 
περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής και της νηστείας, συζητήσαμε για 
το γνωστό έθιμο και έμαθαν ότι αποτελεί ένα αυτοσχέδιο ημερολόγιο 
που είχαν οι παλιοί για να μετρούν τις επτά εβδομάδες από την Καθα-
ρά Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Πάσχα. 

για περισσότερα…

Τα Νηπιάκια μας ξεκίνησαν τις προετοιμασίες για τις Απόκριες από 
τη Δευτέρα 1 Μαρτίου! Με φαντασία έφτιαξαν μεγάλα πολύχρωμα 
καπέλα και μεταμφιέστηκαν σε τρομερούς μάγους. 

Από νωρίς οι προετοιμασίες 
για τις Αποκριές - Νηπιαγωγείο 

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/xamogela-kai-xrwmata-gia-thn-tsiknopempth-1141
https://www.protypa.gr/tsiknopempth-ex-apostasews-alla-me-kefi-1078
https://www.protypa.gr/h-kyra-sarakosth-me-apla-ylika-1147
https://www.protypa.gr/apo-nwris-oi-proetoimasies-gia-tis-apokries-1077
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Το Σάββατο 6 Μαρτίου το Νηπιαγωγείο μας γιόρτασε την Παγκό-
σμια Ημέρα Κατά της Σχολικής Βίας και του Σχολικού Εκφοβισμού 
μέσα από παραμύθια, τραγούδια και συζητήσεις. Τα Νηπιάκια μας κου-
βέντιασαν για «τις λέξεις που πληγώνουν και τις λέξεις που αγαπούν» 
και έφτιαξαν μία ιδιαίτερη αφίσα αφιερωμένη στη συγκεκριμένη ημέρα.  

Όλοι διαφορετικοί, όλοι μοναδικοί 
Νηπιαγωγείο

Ένας αρλεκίνος για τις Αποκριές
Δ΄ τάξη  

Την Πέμπτη 11 Μαρτίου οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄ τάξης, 
εμπνευσμένοι από το ομώνυμο μάθημα της γλώσσας και με αφορμή 
τις Αποκριές, έφτιαξαν τον δικό τους μοναδικό αρλεκίνο. Ακολουθώ-
ντας τις οδηγίες του βιβλίου και με ποικίλα διακοσμητικά υλικά, επι-
στράτευσαν τη φαντασία τους και πρόσθεσαν δημιουργικά την προ-
σωπική πινελιά τους στις εντυπωσιακές χάρτινες κατασκευές τους. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Τη Δευτέρα 1 Μαρτίου τα Νηπιάκια μας καλωσόρισαν τον χα-
μογελαστό Μάρτιο με παραδόσεις και παροιμίες, τραγούδησαν τα 
κάλαντα της Άνοιξης, τα «χελιδονίσματα» και κατασκεύασαν χάρτι-
νες φωλίτσες για τα πουλιά που επιστρέφουν. Οι μικροί μαθητές του 
Παιδικού μας Σταθμού φόρεσαν με τη σειρά τους τα «Μαρτάκια» και 
βγήκαν για πρωινό παιχνίδι στην αυλή. 

Μάρτης είναι νάζια κάνει… 
Νηπιαγωγείο

για περισσότερα…

Για την ισότητα και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα - Δ΄ τάξη

«Κάθε άνθρωπος είναι χαρισματικός και μπορεί να συμβάλλει στην 
αποτελεσματικότητα μιας ομάδας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο» 
είναι το ηθικό δίδαγμα του λαϊκού κινέζικου παραμυθιού «Το ραγι-
σμένο δοχείο» που μελέτησαν οι μαθητές της Δ΄ τάξης τη Δευτέρα 
1 Μαρτίου. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μηδενικών Διακρίσε-
ων, που έχει οριστεί από τον ΟΗΕ, τα παιδιά μας συζήτησαν για την 
ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα και φιλοτέχνησαν ζωγραφιές-
σύμβολα.   για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/oloi-diaforetikoi-oloi-monadikoi-1092
https://www.protypa.gr/enas-arlekinos-gia-tis-apokries-1108
https://www.protypa.gr/marths-einai-nazia-kanei-1139
https://www.protypa.gr/gia-thn-isothta-kai-ta-anthrwpina-dikaiwmata-1094
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Την Παρασκευή 12 Μαρτίου οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ τά-
ξης έμαθαν να σχηματίζουν στο μάθημα τον Αγγλικών τον Present 
Continuous, φτιάχνοντας τα πιο λαχταριστά burgers! Πρόκειται για τα 
“The Present continuous burgers”, τα οποία τα παιδιά μας έφαγαν φω-
νάζοντας με ενθουσιασμό: “We are eating burgers! Yummy yummy!”.  

We are learning through fun! 
Β΄ τάξη Αγγλικά  

για περισσότερα…

Την Τρίτη 2 Μαρτίου, στο πλαίσιο των ενοτήτων «Μουσεία να δουν 
τα μάτια σας» και «Ένας διάλογος με τον πολιτισμό», τα παιδιά της 
Δ΄ τάξης πρότειναν μουσεία που έχουν επισκεφθεί. Στη συνέχεια, τα 
αναζήτησαν στο διαδίκτυο και περιηγήθηκαν σε αυτά ψηφιακά μέσω 
σύγχρονων μορφών ξενάγησης και εντυπωσιακών 3D εικόνων, ανα-
λαμβάνοντας τον ρόλο του ξεναγού. 

Μουσεία που μας γοητεύουν 
Δ΄ τάξη

για περισσότερα…

Η διαφορετικότητα έχει όμορφο πρόσωπο - Γ΄ τάξη 
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Σχολικής Βίας και 

του Σχολικού Εκφοβισμού, που είναι το Σάββατο 6 Μαρτίου, οι μα-
θητές της Γ΄ τάξης συζήτησαν σχετικά με τη διαφορετικότητα και το 
πώς αυτή οδηγεί στην ανισότητα και τον χαρακτηρισμό κάποιων ομά-
δων. Αφού παρακολούθησαν σχετικά βίντεο στο διαδίκτυο, όπως «Νί-
κησε τον νταή χωρίς να τον αγγίξεις» και “Bully dance”, συμφώνησαν ότι 
σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να μιλάμε και να εξηγούμε σε κάποιον 
μεγαλύτερο ό,τι μας συμβαίνει και πάντα να ενδιαφερόμαστε για τους 
γύρω μας. για περισσότερα…

Την Πέμπτη 8 Μαρτίου στην Α΄ τάξη οι εκπαιδευτικοί μας συζήτη-
σαν με τα παιδιά μας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και συ-
γκεκριμένα για τον ρόλο και τα δικαιώματα της γυναίκας από τα παλιά 
χρόνια μέχρι και σήμερα. Περιηγήθηκαν ψηφιακά στο διαδίκτυο κι ανα-
ζήτησαν γυναίκες που έχουν διακριθεί σε διάφορους τομείς και έχουν 
καταφέρει σπουδαία επιτεύγματα. Στη συνέχεια, γυναίκες που αδιαμ-
φισβήτητα αποτελούν πρότυπα και παράδειγμα προς μίμηση έγιναν η 
έμπνευσή τους για όμορφες και ξεχωριστές ζωγραφιές.

Με έμπνευσή μας τις γυναίκες
Α΄ τάξη 

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/we-are-learning-through-fun-1144
https://www.protypa.gr/moyseia-poy-mas-goiteyoyn-1140
https://www.protypa.gr/h-diaforetikothta-exei-omorfo-proswpo-1142
https://www.protypa.gr/me-empneysh-mas-tis-gynaikes-1143
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Την Παρασκευή 12 Μαρτίου οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ τά-
ξης έφτιαξαν στο μάθημα των Αγγλικών τις δικές τους ασκήσεις, με 
στόχο να αφομοιώσουν στο βέλτιστο τις γνώσεις τους πάνω στα επί-
θετα συγκριτικού βαθμού! Η δημιουργικότητα και το μεράκι των παι-
διών μας αποτυπώθηκε στο χαρτί και το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό!

My school is better than 
yours! - Γ΄ τάξη Αγγλικά  

για περισσότερα…

Η σπουδαιότητα του νερού στη ζωή μας - Β΄ τάξη
Τη Δευτέρα 22 Μαρτίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νε-

ρού, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ Δημοτικού συζήτησαν για τον 
υδρολογικό κύκλο και τη σπουδαιότητα του νερού στη ζωή του πλα-
νήτη μας. Παρά την απόσταση, ακολούθησαν τις οδηγίες των εκπαι-
δευτικών μας και με τη βοήθεια των γονέων δεν έχασαν την ευκαιρία 
να ανακαλύψουν πως «η επιστήμη χωρά σε μία κατσαρόλα» καθώς και 
τους τρόπους για «να φέρουν τη βροχή σε ένα ποτήρι» και «τα κύματα 
της θάλασσας σε ένα μπουκάλι». 

Τη Δευτέρα 29 Μαρτίου τα παιδιά της Β΄ τάξης ταξίδεψαν στο διά-
στημα και εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για το ηλιακό μας σύστημα. 
Το αποτέλεσμα όλων των δραστηριοτήτων τους ήταν εντυπωσιακές 
ζωγραφιές και κατασκευές. 

Μαθαίνοντας για το ηλιακό 
μας σύστημα - Β΄ τάξη 

Την Τρίτη 30 Μαρτίου τα παιδιά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρό-
τυπα 2-4» μίλησαν για τους πλανήτες και το ηλιακό μας σύστημα, 
για τη γη και την κίνηση γύρω από τον εαυτό της αλλά και για τον 
δορυφόρο της, τη σελήνη. Μέσω της οθόνης του υπολογιστή τους, 
θαύμασαν όλα μαζί την εκτόξευση ενός εντυπωσιακού πυραύλου και 
γνώρισαν τη ζωή των αστροναυτών μέσα στο μαγευτικό διαστημό-
πλοιο. Αφού μελέτησαν τους μετεωρίτες, έφτιαξαν τους δικούς τους 
δίνοντάς τους ευφάνταστα ονόματα.

Πειραματιζόμαστε με τους πλανήτες
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4» 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/my-school-is-better-than-yours-1145
https://www.protypa.gr/i-spoydaiotita-toy-neroy-sti-zoi-mas-1148
https://www.protypa.gr/mathainontas-gia-to-iliako-mas-systima-1149
https://www.protypa.gr/peiramatizomaste-me-toys-planites-1150

