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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

Οι ευχές μας για το Πάσχα

Όλοι εμείς στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης ευχόμαστε το Άγιο Φως να γεμίσει τις καρδιές των ανθρώπων με 
αγάπη και ελπίδα και να γίνει το έναυσμα για έναν κόσμο φωτεινό γεμάτο ανθρωπισμό, χαρά και ειρήνη!

Αυγό: Βρασμένο ή ωμό; 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» προετοιμάστηκαν 
τη Δευτέρα 11 Απριλίου για την εβδομάδα του Πάσχα και έμαθαν να ξε-
χωρίζουν τα αυγά… Ποια έχουν βράσει και ποια είναι ωμά; Τα παιδιά μας 
έκαναν δύο πειράματα. Στο πρώτο παρατήρησαν και ξεχώρισαν το ωμό από 
το βραστό αυγό. Το ωμό στριφογυρνάει αργά, ενώ το βραστό γρήγορα. 

Περιμένοντας τη μεγάλη γιορτή 
Πολλές ήταν οι δραστηριότητες που πραγματοποίησαν τα παιδιά μας περιμένοντας τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανο-

σύνης:

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.linkedin.com/company/75136918
https://www.youtube.com/watch?v=PqoPCzc9rlM
https://www.protypa.gr/aygo-vrasmeno-i-omo-1907
https://www.youtube.com/watch?v=PqoPCzc9rlM
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Βάψαμε τα αυγουλάκια μας! - Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»
Τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» γνώρισαν τις παρα-

δόσεις και το εθιμοτυπικό του Πάσχα την Πέμπτη 14 Απριλίου. Η σάλα μύρι-
σε ξύδι και αμμωνία. Τα παιδιά μας πήραν τα υλικά στα χεράκια τους και μαζί 
με τις παιδαγωγούς τους βγήκαν στην καταπράσινη αυλή και έβαψαν κόκκινα 
αυγουλάκια, έπλασαν πασχαλινά κουλουράκια και λαζαράκια, έκαναν πασχα-
λινές κατασκευές και ήρθαν σε μία πρώτη επαφή με τα πάθη του Χριστού και 
τη θυσία Του για όλους εμάς. 

Κουλουράκια, λαζαράκια, λαγουδάκια
Προνήπια 

Και τα προνηπιάκια μας τίμησαν τις παραδόσεις την Τετάρτη 13 Απριλίου. 
Έβαψαν κόκκινα αυγουλάκια! Έκαναν κουλουράκια και λαζαράκια. Έγιναν λα-
γουδάκια και χοροπήδηξαν, όπως αυτά και δημιούργησαν πασχαλινές θήκες 
αυγών και κάρτες ευχών. 

Για τα πάθη του Χριστού και την Ανάστασή 
Του – Νήπια

Τα νηπιάκια μας έζησαν στο κλίμα των παραδόσεών μας και έβαψαν και 
εκείνα αυγουλάκια την Πέμπτη 14 Απριλίου. Επίσης, έπλασαν κουλουράκια 
και μίλησαν με τις νηπιαγωγούς τους για τα πάθη του Χριστού και την Ανάστα-
σή Του. Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση από τα παιδιά μας!

Κάλαντα του Λαζάρου – Νηπιαγωγείο
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας τραγουδούν τα Κάλαντα του Λαζάρου!
Την Παρασκευή 15 Απριλίου τα προνηπιάκια και τα νηπιάκια μας, όπως 

κάθε χρόνο, τραγούδησαν τα κάλαντα του Λαζάρου στη διοίκηση του Σχολεί-
ου μας. Πέρα από ευχούλες, τα παιδιά μας κεράστηκαν και πασχαλινά σοκο-
λατάκια. Και του χρόνου!

Δράσεις για το Πάσχα και τις παραδόσεις 
του! – Α΄ τάξη

Τα παιδιά μας της Α΄ τάξης συζήτησαν για το Πάσχα και τις παραδόσεις του 
την Πέμπτη 14 Απριλίου. Στη συνέχεια προχώρησαν με τις δασκάλες τους σε 
μία σειρά δράσεων, για να νιώσουν το νόημα της μεγαλύτερης γιορτή της Χρι-
στιανοσύνης. Μίλησαν για τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας και τα πάθη 
του Χριστού, έγραψαν πασχαλινές κάρτες, ζωγράφισαν αυγουλάκια και λα-
γουδάκια και έπαιξαν μουσικοκινητικά παιχνίδια με πασχαλινή θεματολογία. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/vapsame-kai-ta-aygoylakia-mas-kai-toy-chronoy-1935
https://www.protypa.gr/ta-pronipiakia-mas-vafoyn-aygoylakia-1937
https://www.protypa.gr/to-nipiagogeio-mas-vafei-aygoylakia-kai-plathei-koyloyrakia-1939
https://www.protypa.gr/ta-nipiagogeio-mas-tragoyda-ta-kalanta-toy-lazaroy-1921
https://www.protypa.gr/ta-protakia-mas-sas-eychontai-kalo-pascha-1927
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Πασχαλινές γιρλάντες - Β΄ τάξη 
Οι μαθητές μας της Β΄ τάξης  μαζί με τις δασκάλες τους συζήτησαν για τη 

μεγάλη γιορτή και τα έθιμά της την Τετάρτη 13 Απριλίου και δημιούργησαν 
τα δικά τους αυγά, που τα στόλισαν με μεγάλη φαντασία. Έτσι, πήραν τα χαρ-
τόνια και τους μαρκαδόρους τους, έκοψαν χρωματιστές κορδέλες και έφτια-
ξαν τις δικές τους πασχαλινές γιρλάντες.

Κάλαντα του Λαζάρου - Γ΄ τάξη
Οι μαθητές μας της Γ΄ τάξης στο μάθημα της μουσικής έμαθαν και τρα-

γούδησαν τα κάλαντα του Λαζάρου μαζί με τη μουσικό τους. Και του χρόνου! 

Μια αγκαλιά, πασχαλιά! – Γ΄ τάξη
Τα παιδιά μας της Γ΄ τάξης προσέγγισαν το νόημα του Πάσχα μέσα από 

μία σειρά δράσεων που πραγματοποίησαν μαζί με τις δασκάλες τους την Τε-
τάρτη 13 Απριλίου. Διάβασαν και ανέλυσαν το έργο του Γ. Ξενόπουλου «Το 
πρώτο μου Πάσχα», παρακολούθησαν στην ώρα των Θρησκευτικών επεισό-
δια παιδικών ταινιών με αναφορές στη μεγάλη γιορτή του Χριστιανοσύνης, 
παρουσίασαν πασχαλινά έθιμα και δημιούργησαν κατασκευές, με τα λαγου-
δάκια και τα αυγουλάκια να έχουν την τιμητική τους. 

Συζητώντας για τα έθιμα του Πάσχα
Δ΄ τάξη 

Και οι μαθητές μας της Δ΄ τάξης συζήτησαν με τις δασκάλες τους για τα 
έθιμα του Πάσχα την Τρίτη 12 Απριλίου. Επίσης, δημιούργησαν πασχαλινές 
κατασκευές και λαγουδάκια!

Wishing you a blessed and holy Easter! 
Αγγλικά 

Τα παιδιά μας της Γ΄ τάξης στο μάθημα των Αγγλικών τη Δευτέρα 11 Απρι-
λίου ευχήθηκαν «Happy Easter» και έφτιαξαν Easter bunnies. Επίσης, έλυσαν 
πασχαλινούς γρίφους και κρυπτόλεξα!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/kalo-pascha-apo-ta-paidia-mas-tis-v-taxis-1929
https://www.protypa.gr/kalanta-toy-lazaroy-1919
https://www.protypa.gr/mia-agkalia-paschalia-1932
https://www.protypa.gr/xronia-polla-kai-kalh-anastash-apo-th-d-taxh-mas-1934
https://www.protypa.gr/wishing-you-a-blessed-and-holy-easter-1940
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Το τραγικό γεγονός του πολέμου στην Ουκρανία έχει σοκάρει την κοινή 
γνώμη σε παγκόσμια κλίμακα. Το Σχολείο μας έχει αποδείξει πολλές φορές 
πως είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε τέτοιου είδους γεγονότα και, 
όπως έκανε πάντα σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, επιχείρησε να 
συνδράμει, ώστε να σταλούν τα απαραίτητα στους πληγέντες του πολέμου 
στην Ουκρανία.

Προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας!

Joyeuses Pâques – Γαλλικά ΕLP 
Οι μαθητές μας του τμήματος Γαλλικών του European Languages 

Programme (ELP), ακολουθώντας την παράδοση, την Τρίτη 12 Απριλί-
ου δημιούργησαν τα δικά τους πασχαλινά καλάθια και χρωματιστά αυγά! 
«Joyeuses Pâques», είπαν δυνατά!

Περισσότερες πληροφορίες για το European Languages Programme (ELP) 
θα βρείτε εδώ.

Ostereiersuche – Γερμανικά
Κάθε χρόνο, σύμφωνα με το πολύ αγαπητό και διαδεδομένο σε όλες τις 

γερμανόφωνες χώρες έθιμο, ο Λαγός του Πάσχα (der Osterhase) επισκέπτε-
ται τα σπίτια και κρύβει στον κήπο, στο μπαλκόνι ή ακόμα και μέσα στο δια-
μέρισμα μικρά και μεγαλύτερα σοκολατένια αυγά και μικρές εκπλήξεις για τα 
παιδιά! Το πρωί της Κυριακής του Πάσχα τα παιδιά διασκεδάζουν ψάχνοντας 
τα αυγά που άφησε γι’ αυτά ο Λαγός. 

Περισσότερες πληροφορίες για το European Languages Programme (ELP) 
θα βρείτε εδώ.

Αυγά με τη βοήθεια των LEGO! 
Τμήμα Πληροφορικής, Πολυμέσων και Ρομποτικής

Τι να δημιούργησαν με αφορμή το Πάσχα τα παιδιά μας του τμήματος 
Πληροφορικής, Πολυμέσων και Ρομποτικής; Την Πέμπτη 14 Απριλίου με 
τον κατάλληλο εξοπλισμό LEGO κατασκεύασαν μια πρωτότυπη… σούβλα και 
έβαψαν μοναδικά, ασυνήθιστα αυγά, βάζοντας κάθε μαθητής τις δικές του 
πινελιές!  

Περισσότερες πληροφορίες για το τμήμα Πληροφορικής, Πολυμέσων και 
Ρομποτικής θα βρείτε εδώ.

Έτσι, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, αρχίσαμε από την Τετάρτη 6 Απριλίου να συγκεντρώνουμε υλικό με 
στόχο την προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στις εμπόλεμες περιοχές της Ουκρανίας, δημοσιοποιώντας μια λίστα με 
φάρμακα, τρόφιμα και άλλα χρηστικά αντικείμενα. Σύσσωμο το Σχολείο μας, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικό και διοικη-
τικό προσωπικό, απόφοιτοι και φίλοι των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης κινητοποιηθήκαμε, με αποτέλεσμα 
να συγκεντρωθούν συνολικά 48 κιβώτια. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/european-language-programme-elp-648
https://www.protypa.gr/european-language-programme-elp-648
https://www.protypa.gr/pliroforikis-polymeson-rompotikis-389
https://www.protypa.gr/paschalines-dimioyrgies-sta-gallika-1943
https://www.protypa.gr/ostereiersuche-i-allios-psachnontas-paschalina-ayga-ston-kipo-toy-scholeioy-mas-1944
https://www.protypa.gr/ayga-me-ti-voitheia-ton-lego-1946
https://www.protypa.gr/prosfora-anthrwpistikhs-bohtheias-1897
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Στο 20ο Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι που έγινε τη Δευτέρα 11 
Απριλίου οι τρεις ομάδες των Εκπαιδευτηρίων μας εντάχθηκαν μέσα στις 
δέκα καλύτερες των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. 

Τα παιδιά μας της Ακαδημίας Σκάκι είχαν τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση, 
ενώ συμμετείχαν με τέσσερις ομάδες. Επιπλέον οι δύο από τις έξι ομάδες, σε 
σύνολο τριάντα οκτώ διαγωνιζομένων, που προκρίθηκαν στο μεγάλο Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα Σκάκι ήταν αυτές του Σχολείου μας! 

Ακαδημία Σκάκι

Μοιραζόμαστε… αγάπη με τους συνανθρώπους μας στον πόλεμο
Με προσφορά, αγάπη και ανθρωπιά έκλεισε η τελευταία ημέρα πριν τις 

διακοπές του Πάσχα. Όλα τα αγαθά που συγκεντρώθηκαν στο Σχολείο μας 
στη διάρκεια του διαστήματος αυτού παραδόθηκαν την Παρασκευή 15 
Απριλίου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης παρουσία της αντιδημάρχου Παι-
δείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Ιωάννας Κοσμοπούλου,  του Προϊστάμενου 
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Τριαντάρη, του Εντεταλμέ-
νου Δημοτικού Συμβούλου για δράσεις Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη 
Μωυσίδη, και της επικεφαλής εθελοντών, με καταγωγή από την Ουκρανία, 
Nataliia Mougkra. 

Τα παιδιά μας της Ακαδημίας Σκάκι συνέχισαν την Κυριακή 3 Απριλί-
ου τους αγώνες του εσωτερικού πρωταθλήματος που αυτή τη φορά αφο-
ρούσαν τις τάξεις του Νηπιαγωγείου αλλά και της Α΄ και Β΄ Δημοτικού. 
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του 
Σχολείου μας και σ’ αυτούς συμμετείχαν 15 λιλιπούτειοι σκακιστές. Οι μαθη-
τές μας εντυπωσίασαν τόσο με την αγωνιστική συμπεριφορά τους όσο και 
με τις σκακιστικές τους γνώσεις. Ο σκοπός επετεύχθη. 

Περισσότερες πληροφορίες για την Ακαδημία Σκάκι θα βρείτε εδώ.

Και το εσωτερικό πρωτάθλημα… - Ακαδημία Σκάκι

Οι αθλητές μας της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του Σχολείου μας συμ-
μετείχαν στο τουρνουά Novus cup στη Λεπτοκαρυά Πιερίας. Την πρώτη 
εβδομάδα των διακοπών του Πάσχα ετοίμασαν βαλίτσες και μαζί με τους 
προπονητές της Ακαδημίας και εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας ξεκίνησαν 
για το τουρνουά. Για τέσσερις ημέρες όλη η ομάδα έγινε μια παρέα που δι-
αγωνίστηκε με άμιλλα και χαρά στους αγώνες της διοργάνωσης, γνώρισε 
συνομηλίκους από άλλα μέρη της Ελλάδος, έκανε πεζοπορία στο φαράγγι 
του Ενιπέα αγναντεύοντας τις χιονισμένες κορυφές του Ολύμπου, διέμεινε 
στο Poseidon Palace κάνοντας πειράγματα και αστεία. 

Πήγαμε Λεπτοκαρυά! - Ακαδημία Ποδοσφαίρου

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκάκι: Προκριθήκαμε εις διπλούν! 
για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/tmima-skaki-82
https://www.protypa.gr/ta-paketa-anthropistikis-voitheias-gia-tin-oykrania-paradothikan-ston-dimo-thessalonikis-1918
https://www.protypa.gr/ta-kataferame-kai-prokrithikame-ston-panellinio-protathlima-skaki-eis-diployn-1909
https://www.protypa.gr/to-esoteriko-protathlima-skaki-synechizetai-1896
https://www.protypa.gr/h-akadimia-podosfairoy-mas-paei-leptokarya-1948
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Ήρθε η άνοιξη! - 1Oμηνη και 11μηνη φοίτηση

Την Παρασκευή 29 Απριλίου τα προνηπιάκια και τα νηπιάκια της 10μη-
νης και 11μηνης φοίτησης έφτιαξαν τα δικά τους πολύχρωμα καπέλα με 
λουλουδάκια για να υποδεχτούν την Πρωτομαγιά!

Ετοιμαστήκαμε για την Πρωτομαγιά! 
1Oμηνη και 11μηνη φοίτηση

Ομάδα σε όλα! - Ακαδημία Ποδοσφαίρου
Την Τρίτη 5 Απριλίου οι αθλητές μας της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου μαζί 

με τον υπεύθυνο και προπονητή τους έφτιαξαν και παρέδωσαν σ’ έναν συ-
ναθλητή τους που χτύπησε και αναγκάστηκε να μείνει εκτός αγωνιστικής 
περιόδου ένα καδράκι με ευχές. Μπορεί η μπάλα να είναι παιχνίδι, συνήθεια, 
ζωή, όμως ο προπονητής εξήγησε στα παιδιά ότι πρώτη και κύρια είναι η 
ομαδικότητα και η αλληλεγγύη και εκείνα με όλη τους την αγάπη ευχήθηκαν 
στον φίλο τους περαστικά!  

Την Πέμπτη 7 Απριλίου οι μαθητές μας του τμήματος Γαλλικών του 
European Languages Programme (ELP) καλωσόρισαν την άνοιξη χειροτε-
χνώντας το δικό τους καλάθι με φρούτα και λαχανικά. Le panier de fruits,  Le 
panier de legumes, Vive le printemps! 

Το European Languages Programme (ELP) αποτελεί ένα σύγχρονο παιδα-
γωγικό μοντέλο εκμάθησης των τριών βασικών ευρωπαϊκών γλωσσών και 
περιλαμβάνει τρία τμήματα: Αγγλικό, Γερμανικό, Γαλλικό.

Περισσότερες πληροφορίες για το European Languages Programme (ELP) 
θα βρείτε εδώ.

Vive le printemps!– ΕLP Γαλλικά 

Την Πέμπτη 28 Απριλίου τα παιδιά μας της 10μηνης και 11μηνης φοίτησης έφεραν την άνοιξη στο Σχολείο μας! Μαζί 
με τις δασκάλες τους, στο πλαίσιο της δημιουργικής απασχόλησής, έφτιαξαν ανοιξιάτικες κατασκευές συνδυάζοντας 
την ομορφιά της άνοιξης με τη γνώση. Καλλιτέχνησαν πολύχρωμες πεταλούδες, δημιούργησαν κάρτες με ανοιξιάτικα 
δέντρα, ζωγράφισαν τοπία. Επίσης, χρησιμοποίησαν καρότα που τα ίδια κατασκεύασαν για να λύσουν προβλήματα μα-
θηματικών και έφτιαξαν τα δικά τους γυαλιά ηλίου!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/english-after-school-86
https://www.protypa.gr/omada-se-ola-1892
https://www.protypa.gr/irthe-i-anoixi-1951
https://www.protypa.gr/etoimazomaste-gia-tin-protomagia-1952
https://www.protypa.gr/ta-paidia-mas-toy-tmimatos-gallikon-mas-ypodechontai-tin-anoixi-1901
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Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην έρευνα και τον προγραμματισμό αποτέλεσε 
και τη φετινή χρονιά η συμμετοχή του Σχολείου μας στο 14ο Υβριδικό Μαθη-
τικό Συνέδριο Πληροφορικής που πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα 
18 Απριλίου στο ΝΟΗΣΙΣ - NOESIS Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο 
Τεχνολογίας.

Ένα application για τις ελληνικές
μεταφορικές - Τμήμα Πληροφορικής, 
Πολυμέσων και Ρομποτικής

Η ομάδα του σχολείου μας ProBot διαγωνίστηκε τη Δευτέρα 4 Απριλίου  
ανάμεσα στις 49 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος στον ελληνικό τελικό του Δι-
αγωνισμού Ρομποτικής First Lego League με παιδιά ηλικίας από 9 έως 16 
ετών. Τα παιδιά μας διαγωνίστηκαν για ακόμη μια φορά στο project τους, τα 
Core values, το Robot Design και το Robot Game. Καταφέραμε να διακριθού-
με στην κατηγορία «Ομάδες του Μέλλοντος» (All Rising Star) και να λάβουμε 
τη 2η  θέση παίρνοντας κύπελλο και βραβείο. 

Σημαντική διάκριση για την ProBot!

Τα πρωτάκια μας ήρθαν σε επαφή με τη ρομποτική και εκτός του σχολικού 
τους περιβάλλοντος μέσω της επίσκεψής τους στο Κέντρο Δημιουργικής Απα-
σχόλησης «Eco School Μπλε Μέλισσα» την Τρίτη 12 Απριλίου. Ειδικότερα, 
γνώρισαν τα πρώτα στάδια δημιουργίας ρομπότ και ενημερώθηκαν από τους 
υπεύθυνους του εκπαιδευτικού προγράμματος «Τα γρανάζια της Ρομποτικής» 
για τις βασικές αρχές της. 

Τα γρανάζια της Ρομποτικής!
Α΄ τάξη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, Κυριακή 2 Απριλί-
ου, τα πρωτάκια μας πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 3 Απριλίου με τις δα-
σκάλες τους μία σειρά δραστηριοτήτων, ώστε να εξοικειωθούν με το βιβλίο 
και τον κόσμο του. Συζήτησαν για τα βιβλία και τις ωφέλειες της ανάγνωσης, 
έφτιαξαν τους δικούς τους σελιδοδείκτες, έκαναν βιβλιοπαρουσιάσεις των 
αγαπημένων τους παιδικών έργων, δραματοποίησαν την αγαπημένη τους 
σκηνή από το βιβλίο που επέλεξαν, άφησαν τη φαντασία τους ελεύθερη και 
συμπλήρωσαν τη φράση «Με ένα βιβλίο...». 

Οι μαθητές μας της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Τμήματος Πληροφορικής, Πολυμέσων και Ρομποτικής οραματίστηκαν μια 
εφαρμογή που θα ενώνει όλες τις ελληνικές μεταφορικές και θα επιτρέπει σε πελάτες και μεταφορείς να επικοινωνούν, 
ώστε να αποφεύγονται τα άσκοπα δρομολόγια. 

Έτσι, σχεδίασαν και ολοκλήρωσαν το project «Δημιουργία application στο www.code.org για τη βελτίωση των μεταφο-
ρών δεμάτων στην Ελλάδα», το οποίο και παρουσίασαν στο 14ο Υβριδικό Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου: 
Με έναν τόμο γνωρίζω τον κόσμο! – Α΄ τάξη 

https://www.protypa.gr/me-ena-biblio-gnwrizw-ton-kosmo-1912
https://www.protypa.gr/ta-granazia-tis-rompotikis-1996
https://www.protypa.gr/simantiki-diakrisi-gia-tin-probot-1891
https://www.protypa.gr/symmetochi-se-synedrio-1926
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Webinar Γονέων: Μεγάλη επιτυχία με 
συμμετοχές από όλη την Ελλάδα  

Η διαδικτυακή συζήτηση στράφηκε γύρω από τη φιλαναγνωσία. Αναλύσαμε 
κατά πόσο αυτή συμβάλλει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικό-
τητας των παιδιών μας και αναφέρθηκαν κατάλληλοι τρόποι για να τα μυήσουμε 
στη διαδικασία της ανάγνωσης βιβλίων. 

Μιλήσαμε για την εξελικτική πορεία του λόγου αλλά και πώς αναγνωρίζουμε 
τις περιπτώσεις που χρειάζεται να επισκεφτούμε τον ειδικό λογοθεραπευτή. 

Μανώλη Πιμπλή (Δημοσιογράφος - μεταφραστής) 

Εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση των γονέων του Σχολείου μας, αλλά και 
γονέων της πόλης μας που τα παιδιά τους δε φοιτούν στα Πρότυπα Εκπαι-
δευτήρια Θεσσαλονίκης, καθώς και γονέων από πολλές πόλεις της Ελλάδας 
στα Webinars που διοργανώνουμε με τίτλο «Μεγαλώνοντας μαζί με τα παιδιά 
μας».  

Μιχάλη Τόσκα (Λογοθεραπευτής - Ειδ. Παιδαγωγός, Επιστημονικός 
υπεύθυνος του Κέντρου Θεραπευτικής Αγωγής των διαταραχών του 
Λόγου και Ψυχοθεραπείας)

Μας μύησε στην παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος ή ξαφ-
νικής ασθένειας στα παιδιά μας. Λόγω του μεγάλου όγκου πληροφοριών, κρί-
θηκε ότι το σεμινάριό μας έπρεπε να διαχωριστεί σε μέρη. Έτσι, ακολούθησε το 
δεύτερο μέρος του σεμιναρίου Πρώτων βοηθειών με ομιλητή τον:

Μας ενημέρωσε σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως απώλεια αι-
σθήσεων, πνιγμονή, αιμορραγίες-ρινορραγία, εγκαύματα, τσιμπήματα, έμφραγ-
μα, εγκεφαλικό και επιληπτική κρίση. Τέλος, μας πληροφόρησε και για την οργά-
νωση οικιακού κυτίου Πρώτων Βοηθειών. 

Αθανάσιο Κοτσαμπασίδη (Διασώστης - Πλήρωμα 
ασθενοφόρου - Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών πιστοποιημένος από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Πρώτων 
Βοηθειών Ελληνικής Ένωσης Έρευνας και Διάσωσης)

Στέφανο Πορτσέλη (Δημοτικός Αστυνόμος- Διασώστης 
Πληρώματος Ασθενοφόρου - Aντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης 
Έρευνας και Διάσωσης - Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Α΄ Βοηθειών 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης) 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Ειδικότερα σε όλη τη διάρκεια των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου συνομιλήσαμε με τους: 

https://www.protypa.gr/webinar-goneon-2022-pos-to-vivlio-leitoyrgei-stis-zoes-ton-paidion-mas-2015
https://www.protypa.gr/webinar-goneon-2022-exeliktiki-poreia-toy-logoy-pote-episkeptomaste-ton-eidiko-logotherapeyti-2011
https://www.protypa.gr/webinar-goneon-2022-protes-voitheies-a-meros-2012
https://www.protypa.gr/webinar-goneon-2022-ki-an-soy-tychei-protes-voitheies-v-meros-2013
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Τα προ-προνηπιάκια μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4»  εξοικειώ-
νονται με την τέχνη του θεάτρου και την παρακολούθηση παραστάσεων μέσω 
της επαφής τους μ’ αυτές. Έτσι, την Παρασκευή 1 Απριλίου επισκέφτηκαν το 
Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη και είδαν το έργο του Θο-
δωρή Παπαϊωάννου «Τρεις… και ο Αίσωπος» από την εταιρεία θεάτρου «Μι-
κρός Βορράς». Τα μικρά μας γέλασαν, προβληματίστηκαν και κυρίως γνώρισαν 
βιωματικά τις έννοιες της φιλίας, της εργατικότητας, της προσπάθειας, του σε-
βασμού και της ισότητας. 

Τρεις και ο... Αίσωπος - Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Συζητήσαμε για το πόσο σημαντικός είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός 
στις τάξεις του Δημοτικού αλλά και για τους τρόπους που οι γονείς μπορούν να 
βοηθήσουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους να προσδιορίσουν την εικόνα του 
εαυτού τους και να αναπτύξουν δεξιότητες σχεδιασμού σταδιοδρομίας.

Μας ενημέρωσε για το θέμα του εμβολιασμού στα παιδιά μας και για το εμβό-
λιο κατά της Covid-19. 

Έλενα Τσίτσελα (MSc Επιστήμες της Αγωγής, Στέλεχος 
Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΑΣΠΑΙΤΕ)

Αντώνη Γούλα (Καθηγητή Φαρμακολογίας - Τμήμα Ιατρικής, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μας παρουσίασε τα συμπτώματα εκδήλωσης άγχους στα παιδιά μας, τα αίτια 
εμφάνισής του αλλά και τεχνικές διαχείρισης από τους ενήλικες, ενώ απάντησε 
στις ερωτήσεις μας.

Συζητήσαμε για έννοιες, όπως η οικογένεια, η αλληλεγγύη, η εργασία και η ποι-
ότητα ζωής. Επίσης, στη συνάντησή μας αναφέρθηκαν οι επιπτώσεις αλλά και 
οι μεταβολές που επέφερε στη ζωή μας η πανδημία, ενώ μιλήσαμε και για τον 
συγχρονισμό της ζωής μας με την τεχνολογία, έχοντας πλέον ως «συγκάτοικο» 
την Covid-19.

Ελένη Σολταρίδου (Ψυχολόγος, MSc, Υποψήφια Διδάκτωρ 
Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Πόπη Λάμπα (Αναπτυξιακή Νευροψυχολόγο MSc, Σχολική 
Ψυχολόγος Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης)

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/webinar-goneon-2022-mathites-toy-simera-anadyomenes-prosopikotites-toy-ayrio-2014
https://www.protypa.gr/webinar-goneon-2022-emvoliasmos-sta-paidia-emvolio-kata-toy-covid-19-2010
https://www.protypa.gr/webinar-gonewn-agxos-sta-paidia-symptwmata-aitia-kai-texnikes-diaxeirishs-apo-toys-goneis-2009
https://www.protypa.gr/webinar-gonewn-2022-covid-19-epoxh-mia-nea-pragmatikothta-me-nea-dedomena-kai-proklhseis-2008
https://www.protypa.gr/ta-mikra-mas-protypa-2-4-pane-theatro-1888
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Την Παρασκευή 1 Απριλίου τα προνηπιάκια μας μαζί με τις νηπιαγωγούς 
τους πήγαν εκδρομούλα στα Πλατανάκια του Πανοράματος. Ήταν υπέροχα. 
Είδαν τους πελώριους κορμούς απ’ τα πλατάνια, παρατήρησαν τα καφετιά 
φύλλα που ήταν πεσμένα τριγύρω και καθώς τα πατούσαν, άκουγαν τον χα-
ρακτηριστικό ήχο τους. Επίσης είδαν ελαφάκια και άκουσαν το γάργαρο νερό 
που περνούσε κάτω από ένα γεφυράκι. Έπειτα έπαιξαν με την ψυχή τους μπά-
λα, κούνιες, τραμπάλα, σχοινάκι και, φυσικά, «γύρω γύρω» απ’ το πολύχρωμο 
αερόστατο που μας συντροφεύει σε κάθε δράση μας στη φύση!

Επίσκεψη στη φύση - Προνήπια 

Είδαμε «Τα Τρία Γουρουνάκια» 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Την Τρίτη 12 Απριλίου τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 
2-4» επισκέφτηκαν το θέατρο Αυλαία και παρακολούθησαν τη θεατρική πα-
ράσταση «Τρία Γουρουνάκια». Πρόκειται για μία  διαδραστική παραγωγή, 
στην οποία τα παιδιά μας έζησαν το παραμύθι μέσα από το ίδιο το παραμύ-
θι. Έτσι, βοήθησαν τα γουρουνάκια να γλιτώσουν από τον κακό λύκο, τρα-
γούδησαν και χόρεψαν με τους ηθοποιούς, έφτιαξαν τη δική τους ιστορία 
και πρωταγωνίστησαν μέσα σ’ αυτή!

Οι μαθητές μας της Ε΄ τάξης έβαλαν τις φόρμες τους και παρέα με τους δα-
σκάλους τους επισκέφτηκαν την Τετάρτη 13 Απριλίου το Αθλητικό Κέντρο 
ΧΑΝΘ - Μίμης Τσικίνας. Έκαναν ζέσταμα και ασκησούλες στο ανοιχτό γήπεδο 
και ύστερα έπαιξαν έναν φιλικό αγώνα μεταξύ τους στο κλειστό γήπεδο μπά-
σκετ. Το χάρηκαν και το καταδιασκέδασαν! Είχαν και το καλύτερο κοινό να 
τους εμψυχώνει· τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους!

Άθληση στη ΧΑΝΘ - Ε΄ τάξη

Εξόρμηση σε ένα καταπράσινο περιβάλλον - Γ΄ τάξη   

Την Πέμπτη 14 Απριλίου οι μαθητές μας της Γ΄ τάξης μαζί με τις δασκάλες τους έκαναν μία υπέροχη εκδρομή στo 
Φράγμα της Θέρμης. Ήταν ένας θαυμάσιος περίπατος, μια ευκαιρία άθλησης και παρατήρησης της φύσης, που   στη 
διάρκειά του γίναμε όλα τα τμήματα της Γ΄ τάξης μια μεγάλη παρέα. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μέσα από το πρόγραμμα «Προαγωγή Ψυχοσωματικής Υγείας Παιδιών και 
Εφήβων».

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/ta-pro-pronipiakia-mas-pane-theatro-1998
https://www.protypa.gr/ta-pronipiakia-mas-episkeptontai-ti-fysi-1887
https://www.protypa.gr/exormisi-sti-fysi-1916
https://www.protypa.gr/to-sikonei-kai-o-kairos-1913
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Την Πέμπτη 14 Απριλίου τα παιδιά μας της Β΄ τάξης επισκέφθηκαν τον 
πολυχώρο Nouvelle και πιο συγκεκριμένα το Μουσείο Ανθρώπινου Σώματος 
(human body museum) στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο του 
μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και της ενασχόλησής τους με τα όργανα του 
ανθρώπινου σώματος, οι μαθητές μας πραγματοποίησαν τη συγκεκριμένη εκ-
δρομή, για να μπορέσουν να δουν από κοντά το ανθρώπινο σώμα και να ενη-
μερωθούν γι’ αυτό από τις υπεύθυνες του μουσείου.

Ανακαλύπτουμε το σώμα μας!
B΄ τάξη 

Μαθαίνουμε τον κόσμο! - Νηπιαγωγείο  
Τα νηπιάκια μας είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν, να δουν και να κατασκευ-

άσουν σπουδαία μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς μαζί με τις νηπιαγωγούς 
τους, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και της θεματικής τους «Μικροί 
Εξερευνητές», που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 1 Απριλίου. Γνώρισαν τον 
Παρθενώνα, τον Πύργο του Άιφελ, το μνημείο του Σιμπέλιου και το Ατόμιουμ. 

Τεχνικές βιβλιοδεσίας! - Γ΄ τάξη   
Την Παρασκευή 1 Απριλίου οι μαθητές μας της Γ΄ τάξης μυήθηκαν στην τέ-

χνη και τα μυστικά της βιβλιοδεσίας από την Τέλα και τον Σπάγκο. Πρόκειται 
για τους δύο υπέροχους γάτους από το Βιβλιοδετείο Καλλιτεχνικό, οι οποίοι μας 
έδειξαν βήμα βήμα πώς φτιάχνεται ένα βιβλίο, ενώ έκαναν συνέχεια αστεία και 
πειράγματα. Πήραμε τα υλικά, βάλαμε τις ποδιές και αρχίσαμε το μαγικό ταξίδι. 

Την Παρασκευή 1 Απριλίου τα παιδιά μας της Δ΄ τάξης τήρησαν την παρά-
δοση και μόλις παρατήρησαν τα πρώτα χελιδονάκια, βγήκαν στην ανοιξιάτικη 
αυλή με τις δασκάλες τους και κρέμασαν τα μαρτάκια τους στα ελαιόδεντρα για 
να βοηθήσουν τους φτερωτούς ταξιδευτές να χτίσουν τις φωλιές τους. Η δράση 
αυτή πραγματοποιήθηκε σε συσχετισμό με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και της 
θεματικής τους «Τα κατοικίδιά μας είναι η οικογένειά μας». 

Βγάλαμε τα μαρτάκια μας! - Δ΄ τάξη

Οι φίλοι μας, τα αποδημητικά πουλιά!
Προνήπια    

Την Παρασκευή 8 Απριλίου τα προνηπιάκια μας καταπιάστηκαν με το θέμα 
των αποδημητικών πουλιών. Συζήτησαν με τις νηπιαγωγούς τους γι’ αυτά, τα 
ζωγράφισαν και έφτιαξαν φωλίτσες και ταΐστρες. Επίσης, έπαιξαν αυγουλοδρο-
μίες, δημιούργησαν πίνακες και μίλησαν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
κάθε είδους, ενώ παρακολούθησαν στη γιγαντοοθόνη της σάλας ένα παραμύθι 
με πρωταγωνιστές πτηνά.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/ta-nipiakia-mathainoyn-ton-kosmo-1903
https://www.protypa.gr/ta-pronipiakia-mas-gnorizoyn-ta-ptina-1906
https://www.protypa.gr/ta-paidia-mas-tis-d-taxis-vgazoyn-ta-martakia-toys-1900
https://www.protypa.gr/ta-tritakia-mas-mathainoyn-vivliodesia-1893
https://www.protypa.gr/anakalyptoyme-to-soma-mas-2000

