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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

Ένα ευχαριστώ από καρδιάς!

Ειδικότερα, πέρα από τα παιδιά μας που συμμετείχαν ενεργά σε αυτό με τις δημι-
ουργίες και τις δράσεις τους, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους γονείς των Εκπαι-
δευτηρίων μας που ανταποκρίθηκαν άμεσα, για μία ακόμη φορά, στο κάλεσμά μας 
με τις εθελοντικές τους προσφορές, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη διοργάνωσή μας. 
Επίσης, ευχαριστούμε θερμά και όλες τις επιχειρήσεις, τα μέσα επικοινωνίας αλλά 
και τους ομιλητές των ψηφιακών εργαστηρίων μας, η συμβολή των οποίων υπήρξε 
ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της διοργάνωσης. Τα έσοδα του φιλανθρωπικού 
μας Bazaar παραχωρούνται στην ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, στο Άσυλο του Παιδιού 
Θεσσαλονίκη και στο ΚΕΠΕΠ Άγιος Δημήτριος.

Ευχαριστούμε τους:
Access Fashion, Achille Saridis, Across Hotels and Resorts, ACS Courier, Adam’s Shoes, Advanced Healthcare, Agrino, Akassi uomo, 

Albus Bakeries, Ariane Coiffure, Argiro Barbarigou, AS Company «Το Καλό Παιχνίδι», Athos Pallas, Canteen, Career Up, Christiana Evang, 
Cherrybox, CHRIS, Coffee Island, CUP, Dimitris Hristu-Varsakelis, DΟΜΑΙΝ carpets & more, Eduact, O3 Out Of the Ordinary, Egreeno, Elixir 
Vas.Georgiou, Esportes by Giota Firfiri, Estetica by EFV Moisoglou, Fashionet - ZEN by Daisy, Frau Irenes, G2 Hair Salon, Garden landscaping 
Ελεκίδης Ελευθέριος, Giochi Preziosi, Hairwish by stella petkou, Ambassador Hotel Thessaloniki, Heaven Hotel, KYMATA HOTEL Platamonas, 
IOSIF jewellery, somat, Karida1912, Kiddo, La Luna Rooms Therma Samothraki, Mamma Natura, Manassu Beach Bar Restaurant, Μανώλης 
Πιμπλής, Merry Berry Health Bar, Milionis Wedding Rings, Μικρές ιστορίες by Lia, MiniHome, Μικρό Γαλλικό-δωμάτιο Manicure & Pedicure, 
Μπετίνα, Nicola, Nomen architects, NOVIA BELLA weddings, Oro Di Vaia, Plus Radio 102.6, More Radio 103, Εφημερίδα Μακεδονία, thinkfree, 
SL Βασίλειος Λ. Σαμουρκάσης & ΣΙΑ Ο.Ε., Sommo shoes, BMW MINI Lifestyle Στρατουδάκης, The Nut House, Oval Bistronomy, VeiandVei, 
Αιμίλιος Κουτράκος Κρεοπωλείο, Vasilis Lekkas - Βασίλης Λέκκας, Κατασκηνώσεις Γλάροι, Δημ. Τόψης ΑΕΕΕ, Γεωργία Καραντζικάκη & ΣΙΑ 
Ο.Ε., Dimitrakopoulos Collection, Ε. Νιφοράτου-Γράντα & ΣΙΑ Ο.Ε., ΗΛΕΚΤΡΑ, Ηλεκτρικά Τολούδης, Delina Vasiliadi, Παιδοδοντικό ιατρείο 
Βανέσα Μπόκα - www.tooth-plane.gr, Petridi.gr, Καφές Γερούση, Κοσμοράδιο 95.1/Cosmoradio 95.1, Sofia Filippidou - Σοφία Φιλιππίδου, 
Πιτζάμες-Homewear «Ονειρικό», Γιαννακού Πωλίνα, Ζιούτα Θεοδώρα, Ζωίδου Σταματία, Μελενικιώτη Δέσποινα, Μητούλης Στέργιος, Κοι-
νωνία Κληρονόμων Γραμματικόπουλου Δημήτριου, ΚΥΚΛΟΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΕΒΕ, Οικογένεια Κουκούντζου, Παπαδοπούλου Αναστασία & ΣΙΑ 
ΕΕ, Πολιόπουλος Γεώργιος, Συστεγασμένο Φαρμακείο Πέππη Νικολέτα και Κοκκίνη Άννα & ΣΙΑ Ο.Ε., Τσάτσου Φραγκίσκη.

Το 26ο Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar μας ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και με τη συγκινητική 
συμμετοχή όλων σας! 

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.linkedin.com/company/75136918
https://www.protypa.gr/ena-eycharisto-apo-kardias-1695
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Στο πλαίσιο του 26ου Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού Bazaar και των χριστουγεννιάτικων διακοπών, τα παιδιά μας 
είχαν τη δυνατότητα να παίξουν σκάκι διαδικτυακά. Πέρα όμως από τις εσωτερικές δράσεις του Σχολείου μας, πολλοί μα-
θητές μας συμμετείχαν και σε σκακιστικές διοργανώσεις που πραγματοποίησαν φορείς της πόλης μας. Μάλιστα, πολλά 
παιδιά μας διακρίθηκαν αποσπώντας μετάλλια και λαμβάνοντας τις πρώτες θέσεις. 

Οι μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων μας μαθαίνουν τη σημα-
σία της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Ευχαριστούμε θερμά τους γο-
νείς των παιδιών μας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν συγκινητικά, και αυτή τη 
φορά, στο κάλεσμά μας για την προσφορά προϊόντων πρώτης ανάγκης, 
στο πλαίσιο του 26ου Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού Bazaar μας. 
Όλα τα προϊόντα συγκεντρώθηκαν, ταξινομήθηκαν και  δημιουργήθηκαν 
τα καθιερωμένα Πακέτα Αγάπης, τα οποία, σε συνεργασία με τους Ιερούς 
Ναούς Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας, Αγίου Νικολάου Χαριλάου, Αγίου 
Χριστοφόρου Άνω Τούμπας, τα φιλανθρωπικά σωματεία Μ.Α.Ζ.Ι. και Πνοή 
Ελπίδας, παραλήφθηκαν την Τρίτη 11 Ιανουαρίου και διανεμήθηκαν σε 
συνανθρώπους μας που η συνεισφορά μας τους είναι πολύτιμη. 

Στο πλαίσιο του 26ου Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού Bazaar μας, που φέτος συνδύασε δια ζώσης και διαδικτυακή 
παρουσία, πραγματοιήθηκε μια σειρά ψηφιακών εργαστηρίων από γνωστούς καλλιτέχνες και δημιουργούς, τα οποία 
διεύρυναν τις γνώσεις των παιδιών μας και τους άνοιξαν νέους ορίζοντες. Συγκεκριμένα:

Με τρία εργαστήρια έδωσε το «παρών» της στη διοργάνωσή μας η Eduact. Ο ιδρυ-
τής, πρόεδρός της και πρεσβευτής STEM προγραμμάτων & διαγωνισμών ρομποτικής 
της FIRST® στην Ελλάδα, Κώστας Βασιλείου, καθώς και όλη η ομάδα της Eduact απο-
δέχτηκαν με μεγάλη προθυμία την πρόσκλησή μας και μίλησαν στα παιδιά αλλά και 
στους γονείς μας για τις επαγγελματικές δεξιότητες του 21ου  αιώνα και για τις αρχές 
του προγραμματισμού. Παράλληλα, δεν έλειψαν τα παιχνίδια και οι χριστουγεννιάτικες 
κατασκευές παρέα με την  Eduact και την Ο3 Out Of the Ordinary. H παρουσία τους 
ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας.  

Νοιάζομαι, μοιράζομαι, προσφέρω - Πακέτα Αγάπης!

Διευρύναμε τις γνώσεις μέσα από τα εργαστήριά μας 

Αρχές προγραμματισμού και επαγγελματικές δεξιότητες του 21ου αιώνα 
Eduact

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Μετάλλια και πρωτιές για τα Πρότυπα σε σκακιστικές 
εκδηλώσεις 

https://www.protypa.gr/eycharistoyme-therma-tin-eduact-1664
https://www.protypa.gr/noiazomai-moirazomai-prosfero-paketa-agapis-1668
https://www.protypa.gr/metallia-kai-proties-gia-ta-protypa-se-skakistikes-ekdiloseis-1751
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Μια γλυκιά απόλαυση 
Η Άννα Θωμαΐδου και οι ζαχαροπλάστες της αλυσίδας Albus Bakeries, 

στο πλαίσιο του ψηφιακού μας εργαστηρίου «Γλυκιά απόλαυση για τους 
μικρούς μας και μεγάλους φίλους», ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρό-
σκλησή μας και μας βοήθησαν να φτιάξουμε τα δικά μας χριστουγεννιάτικα 
γλυκά, μα κυρίως μας έμαθαν ότι, πέρα από τη ζάχαρη και το αλεύρι, το 
βασικότερο συστατικό των συνταγών είναι η αγάπη!

Η υπέροχη Σοφία Φιλιππίδου
Η γνωστή ηθοποιός Σοφία Φιλιππίδου μας τίμησε μιλώντας στο ψηφι-

ακό μας εργαστήριο «Βασικές Αρχές της Υποκριτικής Τέχνης». Η άμεση 
αποδοχή, η ζεστασιά αλλά και οι γνώσεις που απλόχερα προσέφερε στα 
παιδιά μας ήταν πολύτιμες. 

Ο ξεχωριστός Βασίλης Λέκκας
Ο καταξιωμένος ερμηνευτής Βασίλης Λέκκας, ο μόνος από τη γενιά του 

που είχε το ιδιαίτερο προνόμιο να συνεργαστεί με τους δύο σπουδαιότε-
ρους Έλληνες συνθέτες μας, Μάνο Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη, και να 
τον διευθύνουν επί σκηνής, μας τίμησε με την παρουσία του μιλώντας στο 
ψηφιακό μας εργαστήριο «Μικροί Μουσικοί-Μεγάλοι Συνθέτες». 

Πώς γίνεται μια εκπομπή;
Ο δημοσιογράφος και μεταφραστής Μανώλης Πιμπλής, στο πλαίσιο 

του «Εργαστηρίου Τηλεοπτικής Δημοσιογραφίας», μας μίλησε για τις 
τεχνικές μιας τηλεοπτικής συνέντευξης αλλά και για τις εμπειρίες του από 
τις συζητήσεις του με Έλληνες και ξένους συγγραφείς στη σειρά εκπομπών 
«Βιβλιοβούλιο» που ο ίδιος παρουσιάζει στο Κανάλι της Βουλής. 

Τις πήραμε τις ζώνες μας! – Τμήμα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Tae Kwon Do

Τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις Tae Kwon Do 
των παιδιών μας, που πραγματοποιήθηκαν με όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
προστασίας στο γυμναστήριο του Σχολείου μας. Οι μαθητές μας εξετάστη-
καν για έγχρωμες ζώνες μέσω διαφόρων ασκήσεων που τους ζητήθηκαν. 
Και τα πενήντα παιδιά μας που συμμετείχαν στις εξετάσεις κατάφεραν να 
πάρουν τη ζώνη που αντιστοιχούσε στο επίπεδό τους, η οποία καθώς 
και το πτυχίο που τους διανεμήθηκε είναι αναγνωρισμένα από την ΕΛ.Ο.Τ. 
(Ελληνική Ομοσπονδία Tae Kwon Do).

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/eycharistoyme-gia-ti-glykia-apolaysi-ta-albus-bakeries-kai-tin-anna-thomaidoy-1663
https://www.protypa.gr/ena-megalo-eycharisto-kai-stin-yperochi-sofia-filippidoy-1660
https://www.protypa.gr/tin-pirame-kai-ti-zoni-mas-1729
https://www.protypa.gr/eycharistoyme-therma-kai-ton-kataxiomeno-ermineyti-vasili-lekka-1661
https://www.protypa.gr/eyxaristoyme-therma-kai-gnwsto-dhmosiografo-manwlh-pimplh-1665
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Τα παιδιά μας όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων τίμησαν την Παρα-
σκευή 30 Ιανουαρίου, ανά τμήμα και στις τάξεις τους, τους Τρεις Ιεράρ-
χες, προστάτες των γραμμάτων, των δασκάλων και των μαθητών. Οι μαθη-
τές μας, από τους πιο μικρούς ως τους πιο μεγάλους, ενημερώθηκαν και 
συζήτησαν με τους δασκάλους τους για το έργο και τις δράσεις των τριών 
Μεγίστων Φωστήρων. Έμαθαν πως ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο 
Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος με την αρετή, τις γνώσεις τους 
και κυρίως με τον ανθρωπισμό και την κοινωνική τους δράση μετέβαλαν 
ριζικά τα θεολογικά αλλά και τα εκπαιδευτικά ζητήματα.

Για τους τρεις Μεγίστους Φωστήρες… 

Την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου τα παιδιά μας της Δ΄ τάξης εξάσκησαν τα 
αγγλικά τους μέσω ενός project για τη ζωή σήμερα με τίτλο «Life Today». 
Πώς βιώνουμε το σήμερα; Τι θα θέλαμε οι άνθρωποι του μέλλοντος να ξέ-
ρουν για εμάς; Ποιες είναι οι συνήθειες και οι δραστηριότητές μας; Με πα-
ρουσιάσεις, αφίσες και παρακολουθήσεις βίντεο, όλα στην αγγλική γλώσ-
σα και στον διαδραστικό πίνακα της τάξης τους, τα παιδιά μας ξεδίπλωσαν 
εκφάνσεις της ζωής τους μ’ έναν ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. 

Life Today – Δ΄ τάξη Αγγλικά 

Ένα επιπλέον τμήμα Tae Kwon Do 
Νήπια

Την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου το μάθημα του τμήματος δημιουργικής 
απασχόλησης Tae Kwon Do ξεκίνησε για τα νηπιάκια μας με τον χαιρε-
τισμό που έκαναν μαζί με τον δάσκαλό τους. Τα παιδιά μας μυούνται στη 
φιλοσοφία του αθλήματος μέσω παιχνιδιών, κάνουν ασκήσεις συναρμο-
γής και μαθαίνουν να πειθαρχούν αλλά και να συνεργάζονται. Μάλιστα, 
λόγω της μεγάλης απήχησης στους μικρούς μας μαθητές,  αποφασίστηκε 
η δημιουργία ενός επιπλέον τμήματος Tae Kwon Do στα νήπια.

Την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου τα νηπιάκια μας εξασκήθηκαν στην αγ-
γλική γλώσσα, στο πλαίσιο της θεματικής τους «Τα Επαγγέλματα». Τα μι-
κρά μας εξοικειώνονται με τη γλώσσα και τα επαγγέλματα μέσω παιχνιδιών, 
ζωγραφικής, επιλογής καρτών, κουίζ και ασκήσεων. Έτσι, αφού κύκλωσαν 
το σωστό εικονιζόμενο επάγγελμα στο βιβλίο των ασκήσεων, έλυσαν και το 
κουίζ επαγγελμάτων, κάθισαν στα καρεκλάκια τους κυκλικά με τη δασκάλα 
τους και μίλησαν για τα βασικά χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων. Τέλος, 
η καθηγήτρια των Αγγλικών ονομάτιζε ένα επάγγελμα και τα παιδιά έδει-
χναν την κάρτα που του αντιστοιχούσε!

What’s your profession? – Νηπιαγωγείο Αγγλικά 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/tsariot-nte-kon-1677
https://www.protypa.gr/giortazoyme-toys-treis-ierarches-1725
https://www.protypa.gr/i-zoi-simera-1720
https://www.protypa.gr/ta-nipiakia-mathainoyn-ta-epaggelmata-sta-agglika-1722
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Τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου τα παιδιά μας της Γ΄ τάξης για να τιμήσουν 
τον σπουδαίο ζωγράφο Αλέκο Φασιανό έκαναν ένα αφιέρωμα στα έργα 
του. Η εικαστικός του Σχολείου μας μίλησε στα παιδιά μας για τη ζωή, το 
έργο και κυρίως για τις τεχνικές και τα χρώματα που χρησιμοποίησε ο δη-
μιουργός στη ζωγραφική του. Το μπλε ηλεκτρίκ, η ώχρα, το έντονο κόκκι-
νο, οι χαρακτηριστικές πινελιές του μέσα στις μορφές του κάνουν τα έργα 
του αναγνωρίσιμα και αγαπημένα με την πρώτη ματιά.

Τιμήσαμε τον σπουδαίο καλλιτέχνη Αλέκο Φασιανό
Γ΄ τάξη

«Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες 
μέσα», λέει ο Καζαντζάκης και πράγματι έτσι είναι. Για κάποιους, και στη 
συγκεκριμένη περίπτωση για τα παιδιά μας του τμήματος δημιουργικής 
απασχόλησης Εικαστικής Αγωγής, τα χρώματα και η δυνατότητα της 
καλλιτεχνικής τους έκφρασης είναι ο δικός τους παράδεισος. Με την κα-
θοδήγηση της εικαστικού του Σχολείου μας τα παιδιά μας εκφράζουν την 
αγάπη τους στη ζωγραφική εφαρμόζοντας πλήθος τεχνικών και υλικών. 

Ομορφαίνουμε την ψυχή μας
Τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης Εικαστικών 

Την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου τα παιδιά μας της 10μηνης και 11μηνης 
φοίτησης έκαναν ποδαρικό στο Σχολείο μας σηματοδοτώντας την πρώ-
τη μέρα λειτουργίας του για τη νέα χρονιά. Οι χώροι μας γέμισαν και πάλι 
με φωνούλες και ζωντάνια! Έτσι, τόσο οι μαθητές μας όσο κι εμείς υποδε-
χτήκαμε το νέο έτος με χαρά, χαμόγελο και ελπίδα. 

Καλωσόρισες 2O22
1Oμηνη και 11μηνη φοίτηση 

Τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου χτύπησε το πρώτο κουδούνι της νέας χρο-
νιάς για τους μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων μας. Με χαρά και 
προσμονή ανοίξαμε τις πύλες μας για τα παιδιά μας που μπήκαν με… το 
δεξί! Πριν την έναρξη όλο το προσωπικό, ανεξαιρέτως, του Σχολείου μας 
έκανε PCR Τest και έχοντας λάβει όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας και 
τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ συνεχίζουμε το ταξίδι της 
μάθησης και της συνεργασίας, προκειμένου να διευρύνουμε τους ορίζο-
ντες και τις γνώσεις μας. 

Χτύπησε το πρώτο κουδούνι του 2O22 για όλους μας!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/timame-ton-spoydaio-kallitechni-aleko-fasiano-1681
https://www.protypa.gr/echeis-ta-pinela-echeis-ta-chromata-zografise-ton-paradeiso-kai-mpes-mesa-1714
https://www.protypa.gr/kalosorises-2022-1650
https://www.protypa.gr/xekinhsame-oloi-mazi-kai-to-2022-1666
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Επιστρέψαμε με κέφι και όρεξη στην καθημερινότητα

Τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» μαθαίνουν στο 
Σχολείο τους από την προ-προνηπιακή ηλικία τις έννοιες του καλού και του 
κακού, του δίκαιου και του άδικου. Πώς; Μέσω του παιχνιδιού! Μαζί με τις 
παιδαγωγούς τους, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας για τα επαγγέλμα-
τα, έφτιαξαν την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου το σήμα του αστυνομικού, συζή-
τησαν για τη αξία της τιμιότητας και για τις συνέπειες μιας παραβατικής συ-
μπεριφοράς, όπως είναι η αφαίρεση ενός αντικειμένου που δε μας ανήκει. 

Την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου τα παιδιά μας της ΣΤ΄ τάξης μπήκαν στον 
ρυθμό της μουσικής! Από τις πρώτες μέρες της νέας χρονιάς μαζί με τη 
μουσικό μας συζήτησαν για την αρχή της μουσικής στον κόσμο και τη ση-
μασία και αναγκαιότητά της για το κοινωνικό σύνολο. Ύστερα, εφάρμοσαν 
στην πράξη όσα είπαν. Έβαλαν στον διαδραστικό πίνακα το ρυθμόγραμμα 
και ένα τραγούδι και ξεκίνησαν να δίνουν όλοι μαζί τον ρυθμό χτυπώντας 
στον τόνο της μουσικής τα πόδια και τα χέρια τους. Κάθε αίθουσα γέμισε 
ήχο και χαρά!

Τα παιδιά μας δε σταματούν ποτέ! Συνέχισαν να γεμίζουν τη ζωή τους με 
ρυθμό, μουσική και με τη χαρά της δημιουργίας. Την Πέμπτη 17 Ιανουα-
ρίου, εμπνευσμένα από τη διδασκαλία του ρυθμογράμματος από τη μου-
σικό του Σχολείου μας, έδωσαν το καθένα από το σπίτι του και έναν ήχο 
με αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Η μουσική είναι παντού και παράγεται 
από το καθετί, αρκεί να έχεις το κέφι να τη δημιουργήσεις!

Δίνουμε τον ρυθμό! - ΣΤ΄ τάξη

Την πρώτη εβδομάδα της νέας χρονιάς τα παιδιά μας του Νηπιαγωγείου 
με χαρά συναντήθηκαν και πάλι με τις νηπιαγωγούς τους και τους συμ-
μαθητές τους! Την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου, αφού είπαν τις ευχές και 
τα νέα τους, κάθισαν στα καρεκλάκια τους και… έπιασαν τα ψαλίδια και 
τις κόλλες τους, πήραν και τα χρωματιστά χαρτόνια και τους μαρκαδόρους 
τους και στρώθηκαν στη δουλειά. 

Ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας 
με ήχους! - Μουσική

Τρέξε-τρέξε… θα την πιάσουμε!

Νηπιαγωγείο

Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Και για να το μάθουν στην πράξη και να το διασκεδάσουν παράλληλα, έπαιξαν με τις κυρίες τους «Κλέφτες και αστυ-
νόμoυς». Εκείνες τους πήραν τα παιχνίδια τους και τα μικρά μας… έτρεξαν γρήγορα και τις έπιασαν!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/kairo-eichame-1678
https://www.protypa.gr/dinoyme-ton-rythmo-1670
https://www.protypa.gr/trexe-trexe-tha-tin-piasoyme-1675
https://www.protypa.gr/xekiname-tin-evdomada-mas-me-rythmo-1680
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Τα παιδιά μας της Ε΄ τάξης την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου βγήκαν 
στην αυλή με τον δάσκαλό τους. Εκείνος τους έδωσε από ένα μπαλόνι 
και τους ζήτησε να γράψουν το όνομά τους. Ύστερα, μάζεψε τα μπαλόνια 
και τους ζήτησε να βρουν το δικό τους και να το αναγνωρίσουν. Τα παιδιά 
προσπάθησαν, αλλά δεν μπόρεσαν να το εντοπίσουν με σιγουριά. Έπειτα, 
τους είπε να πάρουν από ένα μπαλόνι τυχαία και να το δώσουν στον συμ-
μαθητή τους που γράφει επάνω το όνομά του. 

Ψάχνοντας την ευτυχία! - Ε΄ τάξη

Την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού 
«Πρότυπα 2-4», στο πλαίσιο της θεματικής τους «Γνωριμία με τα επαγ-
γέλματα», έμαθαν, μεταξύ άλλων, για τον πυροσβέστη και τον αστροναύ-
τη, που βρίσκονται ο ένας στη γη και άλλος στο διάστημα. Σημείο σύγκλι-
σης και των δύο είναι η αγάπη για τον άνθρωπο και η προσπάθεια για την 
προστασία και τη βελτίωση της ζωής του. Μέσω πειραμάτων, παιχνιδιών 
και κατασκευών ήρθαν σε επαφή με τον κόσμο των δύο ειδικοτήτων.

Πυροσβέστης ή αστροναύτης; 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» ολοκλήρωσαν τη 
Δευτέρα 24 Ιανουαρίου τη θεματική «Χειμώνας». Και μιας και η θερμο-
κρασία που επικρατούσε ήταν χαμηλή, η παιδαγωγός τους σκέφτηκε να την 
οπτικοποιήσει δίνοντάς της χρώμα και σχήμα. Έτσι, τα προ-προνηπιάκια 
μας έκαναν τα δικά τους χρωματιστά παγάκια και ζωγράφισαν μ’ αυτά τα 
δικά τους αφηρημένα σχεδιάκια. Ωραίος ο χρωματιστός πάγος, αλλά σαν 
τον χιονάνθρωπο δεν έχει. Τι κάνουμε όταν σε πολλές περιοχές της χώρας 
χιονίζει, αλλά εδώ έχει μόνο κρύο; 

Κρύο, ε;
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Νικητής ο Ιανουάριος! – Προνήπια     
Τα προνηπιάκια μας, στο πλαίσιο της θεματικής τους «Ευτυχισμένη 

χρονιά με τους δώδεκα μήνες συντροφιά», την Παρασκευή 18 Ιανουα-
ρίου συζήτησαν και έμαθαν κι αυτά τους μήνες, τις εποχές και τον χρόνο! 
Ειδικότερα, μέσα από μία σειρά δραστηριοτήτων που έκαναν με τις νηπι-
αγωγούς τους διασκέδασαν και παράλληλα ήρθαν σε μία πρώτη επαφή 
με την έννοια του χρόνου. Διάβασαν παραμύθια σχετικά μ’ αυτόν, έκαναν 
κατασκευές αποτυπώνοντας τη νέα χρονιά, έπαιξαν, τραγούδησαν και χό-
ρεψαν, μεταξύ άλλων, την ηχοϊστορία «Η κυρά Καλή και οι δώδεκα μήνες». 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/nikitis-o-genaris-1694
https://www.protypa.gr/psachnontas-tin-eytychia-1697
https://www.protypa.gr/pyrosvestis-i-astronaytis-1700
https://www.protypa.gr/kryo-e-1701
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Τα νηπιάκια μας ασχολήθηκαν με τους μύθους της αρχαιότητας και τους 
έζησαν κανονικά την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου! Μαζί με τις νηπιαγωγούς τους 
έβαλαν όλα τα δεινά των ανθρώπων μέσα στο κουτί της Πανδώρας, χωρίς 
όμως να το ανοίξουν. Στη συνέχεια, κάθισαν στον αργαλειό και έπλεξαν, 
όπως η Αθηνά και η αράχνη, ενώ παρατήρησαν και υφαντά από το Λαογρα-
φικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 

Πω, πω… μήπως είναι μύθος; 
Νηπιαγωγείο

Τα παιδιά μας της Δ΄ τάξης παρακολούθησαν την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 
στην τάξη τους το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του οργανισμού Φωτόγραμμα 
«Η γη ανήκει σ’ όλα τα παιδιά του κόσμου-λέμε όχι στον ρατσισμό». Οι 
υπεύθυνες προγράμματος του Φωτογράμματος ήρθαν στο Σχολείο μας και 
μπήκαν ξεχωριστά σε κάθε τμήμα, τηρώντας όλα τα μέτρα του ΕΟΔΥ. 

Μια εσωτερική… εκδρομή! - Δ΄ τάξη

Τα παιδιά μας της Ε΄ τάξης, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων τους 
με θεματική: «Γνωρίζω τις φυσικές καταστροφές», πραγματοποίησαν την 
Πέμπτη 27 Ιανουαρίου μια σειρά από ασκήσεις στον διαδραστικό πίνακα 
της τάξης τους. Ειδικότερα, έλυσαν κουίζ για την κατάλληλη συμπεριφορά 
μας σε περίπτωση σεισμού, οδήγησαν τις διαδικτυακές φιγούρες του παιχνι-
διού με ασφάλεια προς την έξοδο του παιχνιδιού, άκουσαν τραγούδια σχε-
τικά με την αντίδρασή μας σε περίπτωση σεισμού και συζήτησαν με τους 
δασκάλους τους γι’ αυτόν, καθώς και για άλλες φυσικές καταστροφές.

Ενημερωνόμαστε με παιχνίδι! - Β΄ τάξη

Το ζούμε χειμερινά! - Προνήπια 
Τα προνηπιάκια μας έμαθαν την Τρίτη 25 Ιανουαρίου τους μήνες, τις 

εποχές και τον χρόνο. Στο πλαίσιο της θεματικής τους «Καλή χρονιά με τους 
δώδεκα μήνες συντροφιά», πραγματοποίησαν με τις νηπιαγωγούς τους μία 
σειρά δράσεων για το θέμα αυτό, εστιάζοντας στον χειμώνα. Παράλληλα, 
καλλιέργησαν το αίσθημα της φιλαναγνωσίας τους μέσω της ανάγνωσης πα-
ραμυθιών σχετικών με τη θεματική. 

Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με θεματικό άξονα «Ζω καλύ-
τερα – Ευ ζην», τα παιδιά μας της Α΄ τάξης ολοκλήρωσαν τη θεματική τους 
«Διατροφή». Τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου επισκέφθηκαν το Κτήμα Δέδα για 
να δουν από κοντά την πηγή των πρώτων υλών. Συζήτησαν για την υγιεινή 
και ανθυγιεινή διατροφή, καθώς και για τις επιπτώσεις των τροφών που κα-
ταναλώνουμε στη στοματική υγιεινή.

Διατροφή, όπως… φασολάδα! - Α΄ τάξη 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/ta-pronipiakia-to-zoyne-cheimerina-1704
https://www.protypa.gr/diatrofi-opos-fasolada-1726
https://www.protypa.gr/pw-pw-mhpws-einai-mythos-1709
https://www.protypa.gr/mia-esoteriki-ekdromi-1711
https://www.protypa.gr/enimeronomaste-me-paichnidi-1715

