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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

English Summer Camp: 
Ένας θρυλικός ντετέκτιβ στον μεγεθυντικό φακό μας 

Από 28 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει το 
English Summer Camp των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονί-
κης που έχει ως θέμα του «The Sherlock of Protypa ESC/ Case: Summer 
Fun»! Tηρώντας πάντα τους κανόνες και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, η αυλή 
του Σχολείου μας γίνεται τόπος εξιχνίασης του μεγαλύτερου μυστη-
ρίου από τους ικανότερους detectives! Εσύ είσαι ένας από αυτούς; 
Περισσότερες λεπτομέρειες και δηλώσεις συμμετοχής πατήστε εδώ.

Εξαιρετικά μεγάλη αποδοχή είχαν τα Webinars 
που διοργανώσαμε 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν και αυτή τη χρονιά οι Απο-
γευματινές Συναντήσεις Γονέων «Μεγαλώνοντας μαζί με τα παι-
διά μας» στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης. Τα σεμινάρια, 
που φέτος πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά με τη μορφή Webinars 
λόγω της συγκυρίας, συνάντησαν εξαιρετικά μεγάλη αποδοχή από αν-
θρώπους της πόλης μας αλλά και από άλλες πόλεις της Ελλάδας. Στα 
συνολικά εννέα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν αναλύθηκαν εν-
διαφέροντα ενημερωτικά θέματα και έγιναν πολύ γόνιμες συζητήσεις. 
Ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές, ειδικούς, πανεπιστημιακούς και 
όλους όσοι μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους. 

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.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/summercamp-17
https://www.linkedin.com/company/75136918
https://www.protypa.gr/summercamp-17
https://www.protypa.gr/exairetika-megalh-apodoxh-eixan-ta-webinars-poy-diorganwsame-1251
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Προτεραιότητά μας η ασφάλεια των παιδιών μας
Καθώς το Σχολείο μας ετοιμαζόταν να ανοίξει ξανά τις πόρτες του σε 

όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού και του Νηπιαγω-
γείου που θα ξεκινούσαν δια ζώσης εκπαίδευση, θελήσαμε να διασφαλί-
σουμε την υγεία όλων. Έτσι την Παρασκευή 7 Μαΐου όλοι οι εργαζόμε-
νοί μας έκαναν τεστ μοριακής ανίχνευσης του ιού με την τεχνική RT-Real 
Time PCR. Με πρωταρχικό μας καθήκον την ασφάλεια των παιδιών μας, 
των γονέων όπως και του προσωπικού μας λαμβάνουμε όλα τα απαραί-
τητα μέτρα προφύλαξης και ακολουθούμε όλες τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 
Συνεχίζουμε την κοινή μας προσπάθεια! Ευχαριστούμε τους συνεργάτες 
μας, το εργαστήριο μοριακής βιολογίας και γενετικής KARYO, molecular 
diagnostic laboratory.

Έφτασε επιτέλους η στιγμή που η διδασκαλία ζωντάνεψε ξανά μέσα 
στις σχολικές αίθουσες και το Σχολείο μας γέμισε και πάλι ζωή! Οι εκ-
παιδευτικοί μας υποδέχτηκαν τη Δευτέρα 10 Μαΐου τους αγαπημένους 
μαθητές του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου μας ανταλλάσσοντας 
σκέψεις και συναισθήματα! Τηρώντας πάντα όλα τα μέτρα πρόληψης και 
προστασίας καθώς και όλα τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ επιστρέψαμε στο 
Σχολείο μας με ασφάλεια! 

Ξανά μαζί και από κοντά! 
Δημοτικό και Νηπιαγωγείο  

Ανταμώσαμε και πάλι!
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Τη Δευτέρα 17 Μαΐου καλωσορίσαμε με χαρά τους μικρούς μας μα-
θητές του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4». Μέσα στο ασφαλές πε-
ριβάλλον του Σχολείου μας τα παιδιά μας συναντήθηκαν και πάλι με τις 
δασκάλες τους και έπαιξαν ξανά με τους συμμαθητές τους. Με πολλές 
δραστηριότητες στην ανθισμένη αυλή μας και διαδραστικά παιχνίδια 
μέσα στις αίθουσες ολοκλήρωσαν την πρώτη τους μέρα.

Για μια μαύρη σελίδα της 
ιστορίας μας - Ε΄ τάξη 

Ένα συγκινητικό αφιέρωμα για τα 102 χρόνια από μια μαύρη σελίδα 
της ιστορίας παρακολούθησαν οι μαθητές της Ε΄ τάξης την Τετάρτη 19 
Μαΐου, Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων. Τα παιδιά μας 
αφού κουβέντιασαν για τον ποντιακό ελληνισμό και τον πλούσιο πολι-
τισμό του, για τα ήθη, τα έθιμα και την ποντιακή διάλεκτο, συζήτησαν 
για τα δεινά των Ελλήνων του Πόντου το 1919, τον άδικο ξεριζωμό τους 
και την ηρωική στάση των Ποντίων. Θυμόμαστε πάντα τη θυσία τους και 
κρατάμε ζωντανή τη μνήμη τους.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/proteraiothta-mas-h-asfaleia-twn-paidiwn-mas-1175
https://www.protypa.gr/xana-mazi-kai-apo-konta-1179
https://www.protypa.gr/antamwsame-kai-pali-1228
https://www.protypa.gr/gia-mia-mayri-selida-tis-istorias-mas-1262
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Τρυφερά λόγια και όμορφα συναισθήματα 
1Oμηνη φοίτηση 

Τα παιδιά μας της 10μηνης φοίτησης, που πραγματοποιήθηκε τον 
Μάιο από την Τρίτη 4 έως την Πέμπτη 6 του μηνός, εξέφρασαν τρυφε-
ρά λόγια και όμορφα συναισθήματα στις μητέρες τους στη διάρκεια του 
προγράμματος της δημιουργικής απασχόλησης. Πολύχρωμες κάρτες με 
λουλούδια είναι τα δώρα των παιδιών στο πιο αγαπημένο πρόσωπο. 

Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας την Κυριακή 9 Μαΐου οι μαθητές μας πραγματοποίησαν διάφορες δράσεις: 

Ευχές των παιδιών μας για όλες τις μανούλες 

Ένα πολύχρωμο μπουκέτο – Α΄ τάξη
Για να ευχηθούν Χρόνια Πολλά στις μανούλες οι μαθητές της Α’ τάξης 

έφτιαξαν ένα μπουκέτο με πολύχρωμα λουλούδια σε μικρές καρτούλες!

Στεφανάκια αγάπης – Β΄ τάξη 
Οι μικροί μαθητές της Β’ τάξης έφτιαξαν στεφανάκια αγάπης, τα δωρά-

κια για τις αγαπημένες τους μητέρες. 

Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης εύχονται χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/tryfera-logia-kai-omorfa-synaisthhmata-1177
https://www.protypa.gr/stefanakia-agapis-1264
https://www.protypa.gr/ena-polychromo-mpoyketo-1263
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Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων   
Την Τρίτη 18 Μαΐου γιορτάσαμε τη Διεθνή Ημέρα των Μουσείων με ζωντανές συνδέσεις που είχαμε με δύο μεγάλα 

μουσεία της πόλης μας: 

Αφού θαύμασαν με προσοχή την πρώτη φωτογραφία στην ιστορία που 
τράβηξε από το παράθυρό του ο Γάλλος ερευνητής Νικηφόρος Νιέπς, 
συζήτησαν για την εξέλιξη της τέχνης της φωτογραφίας και παρατήρη-
σαν αναλογικές αλλά και σύγχρονες φωτογραφικές μηχανές. Στο πλαί-
σιο της συνεργασίας μας με το Μουσείο, αναθέσαμε στους μικρούς μας 
μαθητές μία σημαντική αποστολή: τη λήψη μίας φωτογραφίας από τη 
γειτονιά τους. Ευχαριστούμε πολύ το MOMus - Μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης/Thessaloniki Museum of Photography. 

Ξεναγηθήκαμε ψηφιακά στο MOMus – Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
Προνήπια  

Συνεχίζοντας την παραπάνω δράση τα παιδιά μας παρουσίασαν τη γει-
τονιά τους μέσα από τον φωτογραφικό τους φακό. Με τη βοήθεια των 
γονέων, αφέθηκαν ελεύθερα σε ένα ταξίδι γνώσεων, δημιουργίας και 
εξερεύνησης στον γοητευτικό κόσμο της φωτογραφίας. Αξιοποιώντας 
τις δυνατότητες ενός κινητού τηλεφώνου ή μίας φωτογραφικής μηχανής 
πειραματίστηκαν με διάφορες οπτικές γωνίες κι απαθανάτισαν τα αγα-
πημένα σημεία της γειτονιάς τους! Περιηγηθείτε στην ψηφιακή έκθεση 
φωτογραφίας των μικρών μαθητών μας με τίτλο: «Κλικς αναμνήσεων». 

Μικροί φωτογράφοι εν δράσει! – Προνήπια 

Οι μαθητές όλων των τμημάτων των Προνηπίων μας επισκέφθηκαν ψηφιακά το MOMus - Μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης και ξεναγήθηκαν στους χώρους του από την κ. Μαρία Κοκορότσκου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια και 
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. 

Ακόμη μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικτυακή επίσκεψη πραγματοποιή-
σαμε στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του ΑΠΘ Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές 
της Β΄ τάξης μίλησαν με την υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
κ. Ελένη Μπουντουρέλη, για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό μίας 
έκθεσης και κουβέντιασαν για τον ρόλο ενός μουσείου και για την πο-
λιτιστική συμβολή του. Στη συνέχεια, ξεναγήθηκαν στη νέα έκθεση που 
φιλοξενεί αυτή την περίοδο ο χώρος με τίτλο «Ιωάννα-Govanna-Jeanne 
Spiteris/Σπητέρη» και περιλαμβάνει γλυπτά σε χαλκό, μάρμαρο, ξύλο, 
κατασκευές, σχέδια, χαρακτικά, μακέτες, χαρτοκοπτικές, παιχνίδια χώρου 
και γεωμετρίας. Ευχαριστούμε πολύ! 

Επισκεφθήκαμε διαδικτυακά το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών – Β΄ τάξη

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/xenaghthhkame-pshfiaka-sto-momus-moyseio-fwtografias-thessalonikhs-1229
https://www.protypa.gr/mikroi-fwtografoi-en-drasei-1249
https://www.protypa.gr/episkefthhkame-diadiktyaka-to-tellogleio-idryma-texnwn-1230
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Η ζωή στο Σχολείο είναι υπέροχη! Μέσα στο καταπράσινο περιβάλλον 
της αυλής μας οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου μας απολαμβάνουν 
καθημερινά το μάθημά τους, εξερευνώντας μαζί με τους συμμαθητές 
τους τη φύση. Ανοιξιάτικες κατασκευές με λουλούδια, πολύχρωμα μω-
σαϊκά και ζωγραφιές με πινέλα δημιούργησαν τα παιδιά μας την Πέμπτη 
20 Μαΐου! Βγαίνουμε με ασφάλεια στους εξωτερικούς χώρους του 
Σχολείου μας. Καλοκαίρι... σε περιμένουμε!

Εξερευνώντας τη φύση στην 
καταπράσινη αυλή μας - Νηπιαγωγείο

Οι φίλοι μας τα χελιδόνια επέστρεψαν στην αυλή του ολάνθιστου σχο-
λείου μας! Ταξίδεψαν αρκετές εβδομάδες πάνω από θάλασσες και ωκε-
ανούς διανύοντας πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα. Αψηφώντας τους κινδύ-
νους, έφτασαν κοντά μας κι αμέσως ξεκίνησαν να ανακατασκευάζουν 
τις παλιές φωλιές τους. Εμείς κάθε χρόνο τις προσέχουμε και τα περι-
μένουμε με λαχτάρα να ξανάρθουν να φωλιάσουν με ασφάλεια και να 
αναπαραχθούν. 

Καλωσήλθατε και πάλι χελιδόνια!

Άλλη μια διάκριση για τα Πρότυπα 
Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης

Μία ιδιαίτερη διάκριση «γεμάτη χρώματα» είχε το Σχολείο μας στον 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής του Μουσείο Γουλανδρή με 
θέμα «Ελληνικά Αγριολούλουδα»! Ανάμεσα από 1.500 έργα μαθητών απ’ 
όλη την Ελλάδα επιλέχθηκε για την τρίτη θέση η ζωγραφιά της μαθήτριά 
μας της Γ΄ τάξης Ε.Π. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες! Περιη-
γηθείτε στις ζωγραφιές των μικρών μας δημιουργών!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/allh-mia-diakrish-gia-ta-protypa-ekpaideythria-thessalonikhs-1260
https://www.protypa.gr/exereynontas-ti-fysi-stin-kataprasini-ayli-mas-1265
https://www.protypa.gr/kalwshlthate-kai-pali-xelidonia-1224
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Στο πλαίσιο της Ευέλικτης ζώνης και του μαθήματος της Γλώσσας, μι-
λήσαμε τη Δευτέρα 17 Μαΐου για τις ταυτότητες. Έτσι, οι μαθητές της 
Β΄ τάξης αποφάσισαν να φτιάξουν ταυτότητες για διάφορα ζώα. Κάθε 
παιδί αναζήτησε και βρήκε πληροφορίες για το ζώο που επέλεξε και 
στη συνέχεια δημιούργησε την ταυτότητά του.  

Φτιάξαμε ταυτότητες για τα ζώα!
Β΄ τάξη 

Ποιος είπε πως η γνώση δεν μπορεί να γίνει διασκεδαστική; Τη Δευ-
τέρα 17 Μαΐου οι μαθητές της Ε΄ τάξης απέδειξαν το αντίθετο συνδυ-
άζοντας το μάθημα των μαθηματικών «Προσανατολισμός στον χώρο 
και Κλίμακα» με το παιχνίδι. Παίζοντας τη γνωστή τρίλιζα έμαθαν πώς 
να σημειώνουν την κάθε κίνησή τους. Σχεδιάζοντας σε χαρτί μιλιμετρέ, 
ανακάλυψαν πώς να πετυχαίνουν σμίκρυνση σχεδίου και μεγέθυνση. Το 
μεράκι και η φαντασία των μαθητών μας μας εξέπληξε ευχάριστα! 

Παιχνίδι και μαθηματικά - Ε΄ τάξη

Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης πήραν μέρος στον Πανελ-
λήνιο Σχολικό Διαγωνισμό «Bravo Schools» με δύο συμμετοχές: «Ένα 
σχολείο με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα» και «Ανακύκλω-
ση: Ανακυκλώνω και Δημιουργώ». Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανά-
δειξη των πιο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε θέματα 
κοινωνικής υπευθυνότητας που σχετίζονται με τους 17 Παγκόσμιους Στό-
χους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

«Bravo Schools» για να 
κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο

Την Παρασκευή 14 Μαΐου, στο πλαίσιο των εορτασμών από τα «200 
χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης», οι μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης 
του Δημοτικού μας παρακολούθησαν διαδικτυακά την επετειακή παρά-
σταση «Ο Καραγκιόζης και οι ήρωες του ’21» από τον θίασο του κ. Γιάννη 
Νταγιάκου. Τα παιδιά μας ενθουσιασμένα απόλαυσαν το έργο και συμ-
μετείχαν ενεργά, παροτρύνοντας τους ήρωες να μη δειλιάσουν μπροστά 
στη δύναμη και τις απειλές των Τούρκων. To γέλιο δεν έλειψε καθ΄ όλη 
τη διάρκεια της παράστασης ενώ στο τέλος τα παιδιά μας αντλώντας 
έμπνευση από τους ήρωες έφτιαξαν πρωτότυπες χειροτεχνίες. 

Τι γυρεύει ο Κολοκοτρώνης στην παράγκα του Καραγκιόζη; 
Γ΄ και Δ΄ τάξη 

Μα τι συμβαίνει στην παράγκα του Καραγκιόζη; Τι γυρεύει ο Κολοκοτρώνης εκεί και γιατί έσπευσε να βοηθήσει τον 
παμπόνηρο και ταυτόχρονα αξιαγάπητο ήρωα του θεάτρου σκιών; 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/ti-gyreyei-o-kolokotrwnhs-sthn-paragka-toy-karagkiozh-1244
https://www.protypa.gr/paichnidi-kai-mathimatika-1267
https://www.protypa.gr/ftiaxame-taytotites-gia-ta-zoa-1266
https://www.protypa.gr/bravo-schools-gia-na-kanoyme-ton-kosmo-mas-kalytero-1208
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Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

Τα παιδιά του Παιδικού μας Σταθμού «Πρότυπα 2-4» είναι οι μικροί 
κηπουροί μας! Αναπτύσσουν την έμφυτη περιέργειά τους και τη διάθεση 
για εξερεύνηση μέσω της βιωματικής μάθησης. Μόλις ολοκληρώσουν τις 
δραστηριότητές τους μέσα στις τάξεις, βγαίνουν στην αυλή και απολαμ-
βάνουν τον καθαρό αέρα και τη φύση. Ξαναέρχονται σε επαφή με τον 
λαχανόκηπό μας και με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών σπέρνουν 
όλα μαζί λαχανικά και τα παρατηρούν να μεγαλώνουν! 

Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»
Σπέρνουμε λαχανικά στον λαχανόκηπό μας

Τα Νηπιάκια μας ακολούθησαν την Παρασκευή 21 Μαΐου τα ίχνη του 
Ντίπι του Διπλοδύκου, ήρωα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λον-
δίνου, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ενότητας «Δεινόσαυροι και Που-
λιά»! Μέσα από εύστοχες, βιωματικές και διαθεματικές δραστηριότητες 
αλλά και πλούσιο υλικό, τα παιδιά μας εμπλούτισαν τις γνώσεις για τα 
πουλιά και άλλα σημερινά ζώα ενώ κατανόησαν σε βάθος τους δεινόσαυ-
ρους, όπως ακριβώς ένας παλαιοντολόγος. Συγκεκριμένα, παρατήρησαν 
τους σκελετούς των προϊστορικών αυτών ζώων, συζήτησαν για την τρο-
φή τους και το περιβάλλον που ζούσαν και αναπαρέστησαν τον τρόπο 
που βάδιζαν. 

Γνωρίσαμε τους δεινόσαυρους μέσω του 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου - Νηπιαγωγείο 

Έξω στην αυλή του σχολείου μας το μάθημά μας αλλάζει μορφή! Η 
έμπνευσή μας τροφοδοτείται από τους ήχους και τις εικόνες της φύσης. 
Τα πρωτάκια μας καθισμένα στο καταπράσινο γρασίδι την Πέμπτη 27 
Μαΐου ζωγράφισαν το καλοκαίρι με χρώματα και μαρκαδόρους!

Σχεδιάσαμε το καλοκαίρι με 
χρώματα και μαρκαδόρους - Α΄ τάξη

Πλάθοντας ειδώλια από ζύμη
Γ΄ τάξη

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε μία πολύ 
ενδιαφέρουσα δράση με θέμα «Πλάθω το ειδώλιό μου» και οι μαθητές 
της Γ΄ τάξης των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων δήλωσαν με χαρά άμεσα 
συμμετοχή. Ακολουθώντας τις απαιτήσεις της εποχής, το Μουσείο προ-
σέφερε διαδικτυακά υλικό, φωτογραφίες και βίντεο στους μαθητές, με 
στόχο να φτιάξουν τα δικά τους ειδώλια από ζύμη και χρώματα ζαχα-
ροπλαστικής. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/sxediasame-to-kalokairi-me-xrwmata-kai-markadoroys-1247
https://www.protypa.gr/gnwrisame-toys-deinosayroys-mesw-toy-moyseioy-fysikhs-istorias-toy-londinoy-1259
https://www.protypa.gr/spernoyme-laxanika-ston-laxanokhpo-mas-1245
https://www.protypa.gr/plathontas-eidwlia-apo-zymh-1246

