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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

Αντιμετωπίζουμε τη δύσκολη 
συγκυρία με θετική σκέψη 

Με την εξ αποστάσεως διδασκαλία η πρότυπη μάθηση παίρνει άλλη 
μορφή, εμπλουτίζεται και εξελίσσεται. Γιατί στο Σχολείο μας... ήμα-
σταν προετοιμασμένοι, ώστε να αντιμετωπίσουμε την κάθε δυ-
σκολία και παράλληλα να αξιοποιήσουμε με θετική σκέψη τη συ-
γκυρία και με στόχο, ακόμη και μέσα από τις συνθήκες αυτές, να 
γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Καθημερινά οι εκπαιδευτικοί μας 
υποδέχονται τα παιδιά μας στην ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή 
τάξη. Αξιοποιώντας τα χρήσιμα εργαλεία και τις απεριόριστες δυνα-
τότητες της πλατφόρμας Microsoft Office 365, όλοι οι συμμαθητές συ-
ναντιούνται και το μάθημα ξεκινά.  Με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση 
συνεχίζουμε μαζί... διαδικτυακά, μέχρι οι συνθήκες να επιτρέψουν να 
βρεθούμε και πάλι στις αίθουσες!

Γινόμαστε μια χαρούμενη παρέα με ένα… «κλικ»! 
Νηπιαγωγείο και Παιδικός Σταθμός 
«Πρότυπα 2-4»

Οι μικροί μαθητές μας γίνονται μια χαρούμενη παρέα μόλις με 
ένα… «κλικ»! Μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams, οι παιδαγωγοί 
του Νηπιαγωγείου μας και του Παιδικού μας Σταθμού «Πρότυπα 
2-4» διατηρούν διαδικτυακά και σε πραγματικό χρόνο ζωντανή 
την επαφή με τα παιδιά που επιλέγουν να παραμείνουν στο σπίτι. 
Η μέρα ξεκινά με γλυκούς χαιρετισμούς απ’ όλους τους μαθητές και 
συνεχίζεται με πλούσιες δραστηριότητες και ψηφιακές περιηγήσεις. 

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/elate-sti-charoymeni-parea-mas-molis-me-ena-klik-903
https://www.protypa.gr/protypi-e-learning-mathisi-921
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Τι θα ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω;
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρια Επαγγελματικού Προ-

σανατολισμού: Γνωρίζω τον εαυτό μου - Σχεδιάζω το μέλλον 
μου», έπειτα από μια επιτυχημένη πορεία, λειτουργεί και φέτος στο 
Σχολείο μας, για τέταρτη χρονιά, με σκοπό να διευκολύνει τα παιδιά 
να δώσουν απαντήσεις στις ανησυχίες τους για τον μελλοντικό επαγ-
γελματικό τους δρόμο, αναδεικνύοντας τα ενδιαφέροντά τους. Οι μα-
θητές μας συζητούν στην ολομέλεια, θέτουν ερωτήματα και προβλη-
ματισμούς, εκφράζουν τις ιδέες τους, πραγματοποιούν εργασίες σε 
ζευγάρια ή μικρές ομάδες, εμπλέκονται βιωματικά σε ποικίλες δρα-
στηριότητες και συμμετέχουν σε παιχνίδια αναλαμβάνοντας ρόλους. 

Μπράβο στους μικρούς προγραμματιστές μας! 
Τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης Πληροφορικής

Οι μαθητές μας συνεργάστηκαν αρμονικά, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής, για την κα-
τασκευή και τον προγραμματισμό μιας ρομποτικής δαγκάνας. Τελικά, ολοκλήρωσαν το δύσκολο αυτό σχέδιό τους με 
lego κατασκευές που συμμετείχαν σε συναρπαστικές σκυταλοδρομίες στην αυλή του Σχολείου μας. Αξιοποιώντας το πιο 
πρόσφατο εκπαιδευτικό πακέτο της LEGO Education, το LEGO® Education SPIKE™ Prime, τα παιδιά μας προσεγγίζουν 
γενικότερα τις βασικές γνώσεις της ρομποτικής, του προγραμματισμού και της μηχανικής, στοχεύοντας σε πρακτικές, 
κυρίως, εφαρμογές ενώ παράλληλα εμπλουτίζουν τη μαθησιακή τους εμπειρία στην πλατφόρμα STEAM. Μπράβο στους 
μικρούς προγραμματιστές μας!  

Συνεχίζουν διαδικτυακά οι μικροί σκακιστές μας

Το σκάκι, ένα από τα σημαντικότερα επιτραπέζια παιχνίδια στρα-
τηγικής, συμβάλλει στη δόμηση μιας ισχυρής προσωπικότητας. Οι 
μαθητές μας εξασκούν τη μνήμη και τη συγκέντρωσή τους, καλλιερ-
γούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, ανακαλύπτουν την 
αξία της υπομονής και του αυτοελέγχου. Τα μαθήματα συνεχίζονται 
διαδικτυακά... Οι μικροί μας σκακιστές εξοικειώνονται με τα πιόνια 
και τη σκακιέρα και ανακαλύπτουν τις τεχνικές για ένα «έξυπνο» 
παιχνίδι.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης Σκάκι

https://www.protypa.gr/ti-tha-ithela-na-gino-otan-megaloso-898
https://www.protypa.gr/mikroi-programmatistes-en-drasei-899
https://www.protypa.gr/synechizoyn-diadiktyaka-oi-mikroi-skakistes-mas-954
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Ένας μεγάλος ψηφιακός περίπατος
στη Θεσσαλονίκη - Νήπια

Θεσσαλονίκη... μία πόλη-σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού. Τα 
Νηπιάκια μας, μέσω του διαδραστικού πίνακα, πραγματοποίησαν 
την Τρίτη 3 Νοεμβρίου έναν μεγάλο ψηφιακό περίπατο στα πιο 
όμορφα σημεία της «Νύμφης του Θερμαϊκού» και περιηγήθηκαν 
στα σημαντικότερα μνημεία και αξιοθέατα, ανακαλύπτοντας τον πο-
λυπολιτισμικό χαρακτήρα της. Η μαθησιακή διαδικασία δεν περιορί-
ζεται, ακόμα και σε δύσκολες εποχές, αλλά διευρύνεται και εμπλουτί-
ζεται μέσω των απεριόριστων δυνατοτήτων της τεχνολογίας.

Με θετική στάση απέναντι στην υγιεινή διατροφή 

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου ο μανάβης κατέφθασε στον Παιδικό 
μας Σταθμό «Πρότυπα 2-4» με το καλάθι του γεμάτο φρέσκα φρού-
τα και λαχανικά. «Σωστή διατροφή... για να είμαστε γεροί» τρα-
γούδησαν οι μικροί μας μαθητές γύρω από το πολύχρωμο τραπέζι 
της τάξης και συζήτησαν για το σχήμα, το χρώμα, τη γεύση αλλά και 
τις θρεπτικές ουσίες που έχει κάθε τρόφιμο για τον οργανισμό μας.  

Για την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Τα Προνήπιά μας σαν μια μεγάλη συντροφιά γιόρτασαν ζωγραφίζοντας. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί μας δημιούρ-
γησαν μια μοναδική αφίσα με τις εργασίες των μικρών μας καλλιτεχνών με κεντρικό σύνθημα «Τα παιδιά ζητούν για τα 
παιδιά». Γιατί… μαζί δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο για όλους.   

Δημιουργήσαμε μια μοναδική αφίσα – Προνήπια 

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης σε συνεργασία με τις δασκάλες τους δημιούργησαν μια πρωτότυπη εργασία με το θέμα της 
ημέρας αυτής. Περισσότερα      εδώ

Μια πρωτότυπη εργασία – Γ΄ τάξη 

Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://sway.office.com/RV4GhJEIZZQEoplD%3Fref%3DLink%26loc%3Dmysways
https://www.protypa.gr/psifiakos-peripatos-sta-pio-omorfa-simeia-tis-nyfis-toy-thermaikoy-902
https://www.protypa.gr/mia-zoi-gemati-ygeia-901
https://www.protypa.gr/pagkosmia-imera-ton-dikaiomaton-toy-paidioy-917
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Με έμπνευση από αξιοθαύμαστους ζωγράφους

Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου ζωντανέψαμε τους πίνακες… ομορφύναμε την τάξη μας! Από εμβληματικά έργα των 
αξιοθαύμαστων ζωγράφων Joan Miró και Van Gogh ξεπήδησαν χρώματα, σχήματα και μορφές κι η τάξη μας μετα-
μορφώθηκε σε ξεχωριστό  έργο τέχνης. Οι μικροί μαθητές του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4», ενθουσιασμένοι, 
εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν μία μοναδική πολύχρωμη ζωγραφιά.

Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

για περισσότερα…

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου γιορτάσαμε στο Σχολείο μας, όπως κάθε 
χρόνο, την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στη διάρ-
κεια της ελληνικής δικτατορίας. Εκείνη την ημέρα εκατοντάδες 
φοιτητές διεκδίκησαν ίσα δικαιώματα για όλους στην ελευθερία και 
στην παιδεία και αγωνίστηκαν με αστείρευτο θάρρος για τη δημο-
κρατία, αντιστεκόμενοι στη Χούντα. Οι μαθητές του Δημοτικού μας 
τίμησαν τον αγώνα που δόθηκε στις 17 Νοεμβρίου του ’73, αξιοποι-
ώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής πλατφόρμας Microsoft Office 
365. 

Οι μικροί μας κηπουροί βγήκαν στην αυλή 

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου οι μικροί μαθητές μας του Παι-
δικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» βγήκαν στη φθινοπωρινή, γεμάτη 
πορτοκαλιά φύλλα, αυλή μας και παρατήρησαν με μεγάλο ενθουσι-
ασμό τον όμορφο λαχανόκηπό μας. Συζητώντας με τις παιδαγωγούς 
μας, συνειδητοποίησαν ότι τα φυτά όπως και οι άνθρωποι έχουν ανά-
γκη από φροντίδα, στοργή και πολλή αγάπη. Με ειδικό εξοπλισμό, τα 
φτυάρια και τα ποτιστήρια τους, ανέλαβαν ρόλο κηπουρού και περι-
ποιήθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή τα λαχανικά μας. 

Γιορτάσαμε την επέτειο σε όλες τις 
βαθμίδες μας

«Εδώ Πολυτεχνείο! Εδώ Πολυτεχνείο!»
για περισσότερα…

για περισσότερα…

Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

https://www.protypa.gr/zontaneyoyme-toys-pinakes-omorfainoyme-tin-taxi-mas-906
https://www.protypa.gr/oi-mikroi-kipoyroi-toy-paidikoy-mas-stathmoy-913
https://www.protypa.gr/giortazoyme-tin-epeteio-toy-polytechneioy-915
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Οι μέρες του φθινοπώρου είναι για τους μαθητές μας μέρες δημιουργίας. Έτσι, τα παιδιά 
μας της Β΄ τάξης του Δημοτικού ανακάλυψαν τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου τα λουλούδια 
και τους «φίλους της βροχής», τα σαλιγκάρια, μέσα από χειροτεχνίες με όσπρια και ευφά-
νταστες ζωγραφιές.

Ανακαλύπτοντας έθιμα άλλων πολιτισμών
Δ΄ και Ε΄ τάξη

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου σε πολλές χώρες του εξωτερικού γιορτάστηκε η Ημέ-
ρα των Ευχαριστιών. Στο μάθημα των Αγγλικών οι μαθητές της Δ΄ τάξης, αφού 
σχεδίασαν και χρωμάτισαν τη γαλοπούλα -τυπικό εορταστικό γεύμα του εξωτερικού- 
εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για όλα όσα έχουν στη ζωή τους. Επιπλέον, οι μα-
θητές της Ε΄ τάξης, μέσω της εφαρμογής Microsoft Sway, γνώρισαν fun facts για την 
προέλευση, την ιστορία και τα έθιμα της γιορτής και σχεδίασαν ζωγραφιές με έντονα 
χρώματα, διαδίδοντας ισχυρά μηνύματα. Στο Σχολείο μας ανακαλύπτουμε διαφορε-
τικά ήθη και έθιμα άλλων πολιτισμών κι αναρωτιόμαστε: «What are you thankful 
for?». 

Χειροτεχνίες με όσπρια και ευφάνταστες
ζωγραφιές - Β΄ τάξη  

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/meres-fthinoporoy-meres-dimioyrgias-918
https://www.protypa.gr/44-1606462391-sccvfranev-919

