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Θεσσαλονίκη, 16/12/2021 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Θέμα: «26η Χριστουγεννιάτικη Φιλανθρωπική Εορταγορά» 

Αγαπητοί γονείς, απόφοιτοι, φίλοι, 

Στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης πρώτιστη μέριμνά μας είναι η 

εξασφάλιση της υγείας όλων μας. Παράλληλα, όμως, επιθυμία μας είναι να 

βιώσουμε ο καθένας μας και ιδιαίτερα τα παιδιά μας το εορταστικό κλίμα των 

ημερών πραγματοποιώντας κάποιες από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις 

πάντοτε με ασφάλεια. Μέσα από τις δράσεις μας σκοπός μας είναι να 

εμπνεύσουμε τα παιδιά μας,  να τα ευαισθητοποιήσουμε και να τα ενθαρρύνουμε 

στην προσφορά, την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη. Έτσι, τιμώντας τη 

μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης, προχωράμε και φέτος στη διοργάνωση 

μιας ξεχωριστής από άλλες χρονιές Εορταγοράς που θα πραγματοποιηθεί από τις 

13 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου και θα συνδυάζει δράσεις δια ζώσης, αλλά 

και ψηφιακές. 

Για ευνόητους λόγους οι δια ζώσης δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο 

σχολείο μόνο με τα παιδιά, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ενώ στις 

διαδικτυακές μας δράσεις μπορούν να πάρουν μέρος όλοι. 

Πιο συγκεκριμένα: 

     ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

     ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

https://www.protypa.gr/26o-christoygenniatiko-filanthropiko-bazaar-2021-1543
https://www.protypa.gr/dia-zwshs-xristoygenniatikes-draseis-1577
https://www.protypa.gr/26o-christoygenniatiko-filanthropiko-bazaar-2021-1543
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      ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

      Διάθεση χειροτεχνιών των μαθητών μας  

      Διάθεση χειροτεχνιών των εκπαιδευτικών μας 

      Ημερολόγια, τα οποία θα διατεθούν δια μέσου των παιδιών μας.  

      Η καθιερωμένη «λαχειοφόρος αγορά». Αγοράζοντας λαχνούς, παιδιά και γονείς 

μπορούν να κερδίσουν μέσα από μια ευρεία γκάμα δώρων που παραχώρησαν στο 

Σχολείο μας οι επαγγελματίες γονείς και οι συνεργάτες του. Σκοπός μας είναι κάθε 

λαχνός να κερδίζει. 

     Τα «πακέτα αγάπης», όπως κάθε χρόνο, θα περιέχουν τρόφιμα μακράς διάρκειας 

και προϊόντα καθημερινής χρήσης (ζυμαρικά, ρύζι, ζάχαρη, λάδι, μπαχαρικά, 

σάλτσες, όσπρια, γάλα εβαπορέ, αλεύρι, κονσέρβες, πελτέ ντομάτας, μέλι, 

μαρμελάδες, συσκευασμένα σνακς, πάνες, οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες, 

σαμπουάν, αφρόλουτρα, μωρομάντιλα κ.ά.) που συγκεντρώνουμε με τη δική σας 

συνεισφορά, ώστε να δοθούν σε συνανθρώπους μας που τα έχουν πραγματικά  

ανάγκη.  

    Τo γράμμα της αγάπης. Οι νηπιαγωγοί μας ετοίμασαν με πολλή αγάπη και μεράκι 

χειροποίητες κατασκευές προς πώληση για το φιλανθρωπικό παζάρι του Σχολείου 

μας. Τα παιδιά θα φέρουν στο σπίτι έναν φάκελο, στον οποίο έχουν ήδη γράψει το 

όνομά τους. Με τη συνεργασία τους μπορείτε να ζωγραφίσετε τον φάκελο εξωτερικά 

και να γράψετε τις ευχές σας στο «γράμμα της αγάπης», όπως το ονομάσαμε, και να 

τοποθετήσετε σε αυτόν το χρηματικό ποσό που θέλετε να προσφέρετε. Παράλληλα 

με την κατασκευή των νηπιαγωγών, θα παραλάβετε και έναν λαχνό με τον οποίο θα 

μπείτε στην κλήρωση για ένα ποδήλατο αξίας 350€ και μία διανυκτέρευση στο 

ξενοδοχείο «Κύματα» στον Πλαταμώνα Πιερίας. 

 

      ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Το ψηφιακό μας πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου μέσα από τον 

ιστότοπο του Σχολείου μας 26ο Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar 2021 

(protypa.gr) και θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δράσεων που θα αποτελείται 

από:  

     Ψηφιακά Εργαστήρια 

     Ψηφιακές Δράσεις 

https://www.protypa.gr/dia-zwshs-xristoygenniatikes-draseis-1577
https://www.protypa.gr/26o-christoygenniatiko-filanthropiko-bazaar-2021-1543
https://www.protypa.gr/26o-christoygenniatiko-filanthropiko-bazaar-2021-1543
https://www.protypa.gr/26o-christoygenniatiko-filanthropiko-bazaar-2021-1543
https://www.protypa.gr/psifiaka-ergastiria-1544


3 
 

     Ψηφιακά Εργαστήρια 

Διευρύνουμε τις γνώσεις και τους ορίζοντές μας μέσα από μια σειρά ψηφιακών 

εργαστηρίων που έχουν ένα ανοικτό εύρος αντικειμένων.  

Ειδικότερα: 

     Η γνωστή ηθοποιός Σοφία Φιλιππίδου μυεί τους επίδοξους ηθοποιούς μας στην 

τέχνη του θεάτρου 

Για τις βασικές αρχές της υποκριτικής τέχνης θα μιλήσει στα παιδιά μας η 

αγαπημένη ηθοποιός Σοφία Φιλιππίδου, ενώ θα απαντήσει και στις ερωτήσεις 

τους για θέματα που αφορούν ευρύτερα στο θέατρο, εντός και εκτός σκηνής.   

Για εγγραφή πατήστε εδώ: Η γνωστή ηθοποιός Σοφία Φιλιππίδου μυεί τους 

επίδοξους ηθοποιούς μας στην τέχνη του θεάτρου (protypa.gr) 

     Η δημοφιλής σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μας μαθαίνει πώς να φτιάχνουμε 

λιχουδιές  

Η δημοφιλής Ελληνίδα σεφ δείχνει στους μικρούς μας μάγειρες πώς να 

φτιάχνουν… νοστιμιές. Με τη χρήση απλών υλικών καθοδηγεί τα παιδιά μας, ώστε 

να δημιουργήσουν χειροποίητα εδέσματα και να τα γευτούν οι ίδιοι αλλά και όλη 

η οικογένεια.  

Για εγγραφή πατήστε εδώ: Η δημοφιλής σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μας 

μαθαίνει πώς να φτιάχνουμε λιχουδιές (protypa.gr) 

     Μικροί μουσικοί-μεγάλοι συνθέτες με τον ερμηνευτή Βασίλη Λέκκα  

Μαθαίνουμε για τους δύο μεγάλους μας Έλληνες συνθέτες, τον Μάνο Χατζιδάκι 

και τον Μίκη Θεοδωράκη, μέσα από τα μάτια ενός καταξιωμένου ερμηνευτή, του 

Βασίλη Λέκκα, που είχε την ευκαιρία να είναι ο μοναδικός της γενιάς του ο οποίος 

τους γνώρισε καλά, ανέπτυξε σχέσεις μαζί τους και έκανε προσωπικά άλμπουμ με 

την υπογραφή τους.   

Για εγγραφή πατήστε εδώ: Μικροί μουσικοί-μεγάλοι συνθέτες με τον ερμηνευτή 

Βασίλη Λέκκα (protypa.gr) 

Σύνδεση με το χωριό του Αϊ-Βασίλη  

Είναι η πιο κλασική φιγούρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ο 

αγαπημένος μας Άγιος Βασίλης, φορτωμένος με δώρα, θα μας περιμένει στο 

https://www.protypa.gr/psifiaka-ergastiria-1544
https://www.protypa.gr/i-gnosti-ithopoios-sofia-filippidoy-myei-toys-epidoxoys-ithopoioys-mas-stin-techni-toy-theatroy-1546
https://www.protypa.gr/i-gnosti-ithopoios-sofia-filippidoy-myei-toys-epidoxoys-ithopoioys-mas-stin-techni-toy-theatroy-1546
https://www.protypa.gr/i-dimofilis-sef-argyro-mparmparigoy-mas-mathainei-pos-na-ftiachnoyme-lichoydies-1547
https://www.protypa.gr/i-dimofilis-sef-argyro-mparmparigoy-mas-mathainei-pos-na-ftiachnoyme-lichoydies-1547
https://www.protypa.gr/mikroi-moysikoi-megaloi-synthetes-me-ton-ermineyti-vasili-lekka-1570-1571
https://www.protypa.gr/mikroi-moysikoi-megaloi-synthetes-me-ton-ermineyti-vasili-lekka-1570-1571
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χωριό του στη Φινλανδία, για να γνωρίσουμε το σπίτι του και το περιβάλλον του, 

ταξιδεύοντας ψηφιακά, σε ένα ονειρεμένο χριστουγεννιάτικο σκηνικό.  

Για εγγραφή πατήστε εδώ: Σύνδεση με το χωριό του Αϊ-Βασίλη (protypa.gr) 

     Εργαστήρι Τηλεοπτικής Δημοσιογραφίας με τον γνωστό δημοσιογράφο Μανώλη 

Πιμπλή  

Πώς γίνεται ένα γύρισμα για μια τηλεοπτική εκπομπή; Πώς επινοεί τις ερωτήσεις 

ο δημοσιογράφος που παίρνει συνέντευξη από έναν συγγραφέα ή καλλιτέχνη; Τι 

είναι το τηλεοπτικό πλατό και πόσες κάμερες χρειάζονται για να είναι άρτιο 

τεχνικά το αποτέλεσμα; Μερικά από τα μυστικά της δουλειάς του θα ξεδιπλώσει 

ο γνωστός δημοσιογράφος Μανώλης Πιμπλής, αρχισυντάκτης και παρουσιαστής 

της εκπομπής «Βιβλιοβούλιο» που παρουσιάζεται στο Κανάλι της Βουλής.  

Για εγγραφή πατήστε εδώ: Εργαστήρι Τηλεοπτικής Δημοσιογραφίας με τον 

γνωστό δημοσιογράφο Μανώλη Πιμπλή (protypa.gr) 

      Αρχές Τεχνητής Νοημοσύνης  

Τεχνητή νοημοσύνη: μια επιστήμη που κάνει τη ζωή μας ευκολότερη. Στη σημασία 

και στις διαστάσεις της θα μας εισάγει ο καθηγητής, με έδρα το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας, Δημήτρης Χρήστου-Βαρσακέλης και θα δώσει απαντήσεις στα 

ερωτήματά μας.  

Για εγγραφή πατήστε εδώ: Αρχές Τεχνητής Νοημοσύνης (protypa.gr) 

 

     Εργαστήρια Ρομποτικής Eduact   

     Εργαστήριο 1ο-Μαθαίνω προγραμματισμό και φτιάχνω τον δικό μου κώδικα! 

Πώς θα σου φαινόταν να γράψεις τον δικό σου κώδικα στις γιορτές; Τι θα ήθελες 

να κάνεις να «τρέξει»; Σκέψου το και, αν σε ενδιαφέρει να μάθεις από έναν 

εξειδικευμένο συνεργάτη της Eduact τα πρώτα βήματα προγραμματισμού, 

συνδέσου στο Εργαστήριο «Δημιουργώ τον δικό μου Κώδικα». 

Για εγγραφή πατήστε εδώ: Εργαστήρια Ρομποτικής Eduact (protypa.gr) 

      Εργαστήριο 2ο-Επαγγέλματα του Μέλλοντος και δεξιότητες του 21ου αιώνα 

Ο κ. Κώστας Βασιλείου, ιδρυτής και Πρόεδρος του Eduact και πρεσβευτής STEM 

προγραμμάτων & διαγωνισμών ρομποτικής της FIRST® στην Ελλάδα, με τον 

https://www.protypa.gr/syndesi-me-to-chorio-toy-ai-vasili-1549
https://www.protypa.gr/ergastiri-tileoptikis-dimosiografias-me-ton-gnosto-dimosiografo-manoli-pimpli-1550
https://www.protypa.gr/ergastiri-tileoptikis-dimosiografias-me-ton-gnosto-dimosiografo-manoli-pimpli-1550
https://www.protypa.gr/arches-technitis-noimosynis-1551
https://www.protypa.gr/ergastiria-rompotikis-eduact-1552
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διαδραστικό του τρόπο συζητά με τους γονείς αλλά και τους μαθητές μας για τις 

δεξιότητες που μπορεί να καλλιεργήσει ένα παιδί σχετικά με τα επαγγελματικά 

του χαρακτηριστικά και το μέλλον του. Αυτή τη φορά, τί θα έχει κρυμμένο κάτω 

απ’ την καρέκλα του;    

Για εγγραφή πατήστε εδώ: Εργαστήρια Ρομποτικής Eduact (protypa.gr) 

      Εργαστήριο 3ο-Χριστουγεννιάτικες Κατασκευές με LEGO και μικροαντικείμενα!  

Εσύ τι θα φτιάξεις; Τι θα έλεγες αν τα τουβλάκια με τα LEGO σου ή άλλα παιχνίδια 

σου άλλαζαν σχήμα και γίνονταν μια χριστουγεννιάτικη μπάλα ή ένας τάρανδος; 

Θέλεις να κατασκευάσεις και εσύ το δικό σου χριστουγεννιάτικο στολίδι με LEGO; 

Τότε, έλα στην παρέα μας και ένας συνεργάτης της Eduact θα σου δείξει πώς θα 

το δημιουργήσεις μόνος σου! 

Για εγγραφή πατήστε εδώ: Εργαστήρια Ρομποτικής Eduact (protypa.gr) 

      Ζωντανή Σύνδεση με το Άμστερνταμ και ξενάγηση στο Μουσείο Van Gogh 

Η ιστορικός τέχνης Χριστιάννα Ευαγγελοπούλου συνδέεται ζωντανά μαζί μας από 

το Άμστερνταμ και μας ξεναγεί στο Μουσείο Van Gogh. Μας δείχνει τη μόνιμη 

έκθεση του μουσείου, σχολιάζει μαζί μας έργα του μεγάλου ζωγράφου και μας 

αναθέτει μία αποστολή! Αφού θα γλιτώσετε τον ποδαρόδρομο στο μουσείο, 

μήπως να έχετε μπροστά σας μια κόλλα χαρτί και ξυλομπογιές ή μαρκοδόρους; 

Ίσως σας χρειαστούν. 

Για εγγραφή πατήστε εδώ: Ξενάγηση στο Μουσείο Van Gogh του Άμστερνταμ 

(protypa.gr)  

 

      Εργαστήρια χορού  

Εργαστήριο 1ο-΄Ωρα για χορό! 
 
Ένα, δύο και… Πάμε δυνατά! Ανοίγουμε μουσική και χορεύουμε σε 

χριστουγεννιάτικους ρυθμούς! Η Άννα Θωμαΐδου, χορογράφος και καθηγήτρια 

χορού στο Σχολείο μας, αναλαμβάνει με το κέφι και το μπρίο της να μας 

ξεσηκώσει! Στο εργαστήριο χορού μπορούν να συμμετέχουν όλοι, από τους πιο 

μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους. Έχουμε κέφι και όρεξη για χορό; Αυτό θέλουμε!  

Για εγγραφή πατήστε εδώ: Εργαστήρια χορού (protypa.gr) 

 

https://www.protypa.gr/ergastiria-rompotikis-eduact-1552
https://www.protypa.gr/ergastiria-rompotikis-eduact-1552
https://www.protypa.gr/zwntanh-syndesh-me-to-moyseio-ban-gkogk-amsterntam-1558
https://www.protypa.gr/zwntanh-syndesh-me-to-moyseio-ban-gkogk-amsterntam-1558
https://www.protypa.gr/ergastiria-choroy-1559
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Εργαστήριο 2ο-Μαμάδες και μπαμπάδες, ήρθε η δική σας ώρα για χορό! 
 

Ένα εργαστήριο χορού ειδικά για μεγάλους! Ήρθε και η σειρά των μαμάδων και, 

γιατί όχι και των μπαμπάδων, να χαλαρώσουν και να αποφορτιστούν. Πώς; Με 

χορό!  Η Άννα Θωμαΐδου έχει ετοιμάσει χορογραφίες για εσάς με απλά βήματα 

και σας καλεί να συνδεθείτε και να την ακολουθήσετε. Ο ρυθμός και η διασκέδαση 

είναι σίγουρη! Ελάτε! 

Για εγγραφή πατήστε εδώ: Εργαστήρια χορού (protypa.gr) 

 

      Γλυκιά απόλαυση για τους μικρούς μας και μεγάλους φίλους  
 
Θέλετε να φτιάξουμε κουραμπιέδες, μελομακάρονα ή δίπλες; Ή μήπως θα ήταν 

καλύτερη μια γιορτινή χριστουγεννιάτικη μους σοκολάτας; Φορέστε ποδιές για να 

μη λερωθείτε, μαζέψτε μαλλάκια (τα κοριτσάκια) και ελάτε να φτιάξουμε το δικό 

μας γλυκό για τα Χριστούγεννα. Και αν αναρωτιέστε πώς θα κάνουμε το γλυκάκι 

μας, στην παρέα μας θα είναι οι ζαχαροπλάστες της αλυσίδας Albus Bakery και 

μαζί τους βήμα βήμα θα φτιάξουμε το ωραιότερο…  

Μείνετε συντονισμένοι για τα υλικά!  

Για εγγραφή πατήστε εδώ: Γλυκιά απόλαυση για τους μικρούς μας και μεγάλους 

φίλους (protypa.gr) 

Κόστος κάθε εργαστηρίου: 3 ευρώ και άνω  

 

     ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

       Ομαδική ψηφιακή έκθεση με γνωστούς εικαστικούς-Τέσσερις δημιουργοί 

συντάσσονται με τον φιλανθρωπικό μας σκοπό 

Με τον φιλανθρωπικό μας σκοπό «συστρατεύονται» φέτος τέσσερις γνωστοί 

εικαστικοί που ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια ψηφιακή έκθεση-παραγωγή των 

Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης. Πρόκειται (με αλφαβητική σειρά) για 

τους: Μάριο Τεριάντ Ελευθεριάδη (Τακτικός καθηγητής στην Ανώτερη Εθνική 

Σχολή Καλών Τεχνών της Λιμόζ), Μαρία Κομπατσιάρη, Τέτα Μακρή (Ομότιμη 

καθηγήτρια της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ) και Σάμη Ταμπώχ. Σε μια 

ψηφιακή γκαλερί που έχουμε δημιουργήσει για το φιλότεχνο κοινό μας οι 

https://www.protypa.gr/ergastiria-choroy-1559
https://www.protypa.gr/glykia-apolaysi-gia-toys-mikroys-mas-kai-megaloys-filoys-apo-to-albus-bakery-1560
https://www.protypa.gr/glykia-apolaysi-gia-toys-mikroys-mas-kai-megaloys-filoys-apo-to-albus-bakery-1560
https://www.protypa.gr/psifiaki-ekthesi-1561
https://www.protypa.gr/psifiaki-ekthesi-1561
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δημιουργοί εκθέτουν τα έργα τους, παραχωρώντας ένα μεγάλο ποσοστό από τις 

πωλήσεις τους στα ιδρύματα που φέτος θέλουμε να ενισχύσουμε. Δεν έχετε παρά 

να δείτε τα έργα και να… παραγγείλετε όποιο σας αρέσει με ένα κλικ, βάζοντας 

παράλληλα το ποσό στον λογαριασμό κάθε καλλιτέχνη και επικοινωνώντας μαζί 

του.   

       Ο Σταύρος Παπανικολάου και ο κόσμος του από ψηλά-Ψηφιακή έκθεση 

φωτογραφίας 

Ο  φωτογράφος Σταύρος Παπανικολάου διοργανώνει μια ψηφιακή έκθεση 

φωτογραφίας-Παραγωγή Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης. Οι 

φωτογραφίες του αποτυπώνουν τον κόσμο από ψηλά μέσα από τη χρήση drone, 

έτσι όπως τον αντιλαμβάνεται και εν τέλει βλέπει ο καλλιτέχνης και φωτογράφος. 

Αρκεί ένα κλικ για να κάνετε την αγαπημένη φωτογραφία δική σας. Το κλικ αφορά 

στον σύνδεσμο της έκθεσης στο site και όχι στη φωτογραφική σας μηχανή. 

Επιλέγετε τη φωτογραφία που θέλετε, επικοινωνείτε με τον φωτογράφο και 

καταθέτετε το ποσό στον λογαριασμό.  

       Διάδραση με το site του Μάριου Τεριάντ Ελευθεριάδη   

Αγοράστε δώρα-μικρά έργα τέχνης στο Christmas Time | OHMYGOD 

Τακτικός καθηγητής και διευθυντής των εργαστηρίων Έκδοσης-Εκτύπωσης στην 

Ανώτατη Εθνική Σχολή Καλών Τεχνών της Λιμόζ, ο Μάριος Τεριάντ Ελευθεριάδης 

την τελευταία περίοδο έχει δημιουργήσει στη Θεσσαλονίκη τον δικό του ιδιαίτερο 

και ξεχωριστό χώρο πώλησης χρηστικών αντικειμένων και κοσμημάτων-έργων 

τέχνης. Γι’ αυτά τα Χριστούγεννα φιλοτεχνεί δώρα για τους αγαπημένους μας, τα 

διαθέτει στο φυσικό του κατάστημα, αλλά και στον προσωπικό του ιστότοπο… 

Μπορείτε να τα θαυμάσετε και να τα αγοράσετε μέσω του site, γνωρίζοντας ότι 

παράλληλα συμβάλλετε σε ένα σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο, αφού τα έσοδα 

από τις πωλήσεις παραχωρούνται εξ’ ολοκλήρου στα Παιδικά Χωριά SOS.      

       Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης έρχεται στα… Πρότυπα! 

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από ένα εξαιρετικό συμφωνικό σχήμα  

Ένα από τα πιο καταξιωμένα συμφωνικά σχήματα της Ελλάδας, η Κρατική 

Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, παραχωρεί στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης 

μια βιντεοσκοπημένη συναυλία με μελωδίες που ταιριάζουν στο πνεύμα των 

ημερών, η οποία θα προβάλλεται σε όλη τη διάρκεια του bazaar στο site του 

Σχολείου μας ως «δώρο» σε όλους όσοι μας παρακολουθούν.  

https://www.protypa.gr/o-stayros-papanikolaoy-kai-o-kosmos-toy-apo-psila-psifiaki-ekthesi-fotografias-1576
https://www.protypa.gr/o-stayros-papanikolaoy-kai-o-kosmos-toy-apo-psila-psifiaki-ekthesi-fotografias-1576
https://www.protypa.gr/diadrasi-me-to-site-toy-marioy-teriant-eleytheriadi-1574
https://ohmygod.gr/el/134-gifts-christmas-time
http://teriade.com/
https://www.protypa.gr/h-kratikh-orxhstra-thessalonikhs-erxetai-sta-protypa-xristoygenniatikes-melwdies-apo-ena-exairetiko-symfwniko-sxhma-1572
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       Βοηθάμε το Χαμόγελο του Παιδιού Μέσω SMS  

Όπως και πέρυσι, ενεργοποιούμε το συναίσθημά μας μέσα από υπηρεσία SMS, 

ώστε να συμβάλλουμε στον σκοπό ενός ιστορικού φιλανθρωπικού οργανισμού.  

      Παίζουμε ΣΚΑΚΙ Διαδικτυακά 

Συμμετέχουμε στους αγώνες που διοργανώνει η Σκακιστική μας Ακαδημία. 

Μέσω της μεγαλύτερης παγκοσμίως σκακιστικής πλατφόρμας lichess 

(https://lichess.org), μπορούμε να παίξουμε σκάκι με σκακιστές απ’ όλο τον 

κόσμο, να λύσουμε ασκήσεις και να συμμετέχουμε σε τουρνουά. Αποτελεί τον 

δημοφιλέστερο τρόπο να αναπτύξουμε τις δεξιότητές μας στο σκάκι. 

Μέσα στην πλατφόρμα αυτή δημιουργήσαμε τη δική μας ομάδα με τίτλο 

«ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021-2022», και τα δικά μας 

πρωταθλήματα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τάξεων του σχολείου μας 

μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα παρακάτω link, συμμετέχοντας στο 26ο 

Χριστουγεννιάτικο Bazaar. 

Έπαθλα, βιβλία για τους νικητές και πολλές εκπλήξεις για όλους! 

https://lichess.org/tournament/psC1PQN4 

https://lichess.org/tournament/5hNJUBxi 

 

       Φιλανθρωπικοί Οργανισμοί  

Yπενθυμίζουμε ότι τα έσοδα θα διατεθούν στην ΕΛΕΠΑΠ, στο Άσυλο του Παιδιού, 

στο ΚΕΠΕΠ Άγιος Δημήτριος,  ενώ τα πακέτα αγάπης θα διατεθούν  σε Ιερούς 

Ναούς της πόλης μας. 

Η συμβολή σας στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar είναι ουσιώδης, για να επιτευχθεί ο 

σκοπός μας, που δεν είναι άλλος από το να δώσουμε λίγη χαρά και ελπίδα σε 

όσους πραγματικά τη χρειάζονται αυτές τις Άγιες Μέρες. 

 

 

Με εκτίμηση  

Η Διεύθυνση του Σχολείου 

https://www.protypa.gr/energopoiisi-sms-1545
https://www.protypa.gr/paizoyme-skaki-diadiktyaka-1613
https://lichess.org/
https://lichess.org/tournament/psC1PQN4
https://lichess.org/tournament/5hNJUBxi
https://www.protypa.gr/filanthropikoi-organismoi-1575
https://elepap.gr/gnorise-mas/parartimata/parartima-thessalonikis/
https://www.asylopaidiou.gr/
https://kkp-km.gr/branches/1

