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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

Καλό καλοκαίρι!

Όλοι εμείς στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης σας ευχόμαστε μέσα από τις χαρούμενες φωνές των παιδιών 
μας ένα καλό και ξεκούραστο καλοκαίρι με υγεία!

Η τελευταία ημέρα της φετινής σχολικής χρονιάς, Τετάρτη 15 Ιουνίου, τα 
είχε όλα. Μάθηση, συγκίνηση, τρέξιμο, χαμόγελο, ζωγραφική, αστεία, αγά-
πη και αποχαιρετισμό. Τα παιδιά μας έκαναν, όπως και κάθε μέρα, μια σειρά 
δράσεων, για να αποχαιρετήσουν για το διάστημα των διακοπών τους συμ-
μαθητές, τους δασκάλους και το Σχολείο μας. Ραντεβού τον Σεπτέμβρη!  

Ραντεβού τον Σεπτέμβρη! 
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.protypa.gr/kalokairines-eyches-2022-2117
https://www.protypa.gr/kalo-kalokairi-ga10t-2085
https://www.youtube.com/watch?v=bVfaBKfXLas
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Τα θαύματα των Προτύπων – English Summer Camp

Με χαρά και ενθουσιασμό ξεκίνησε την Παρασκευή 17 Ιουνίου στο Σχολείο μας το φετινό English Summer Camp 
με τίτλο «The wοnders of Protypa» και θέμα του τα θαύματα του κόσμου, αρχαία και σύγχρονα. Οι εγκαταστάσεις μας 
προσαρμόστηκαν κατάλληλα, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, ώστε να εμπνεύσουν τα παιδιά μας και να τα κά-
νουν να αισθανθούν ότι «βλέπουν» κάθε φορά το αντίστοιχο οικοδόμημα-θαύμα στη χώρα όπου βρίσκεται! Έχοντας ως 
βασική γλώσσα ομιλίας τα αγγλικά, το ταξίδι περιέλαβε πολλές και διαφορετικές δράσεις:  

Τη Δευτέρα 20 Ιουνίου τα παιδιά μας ξεκίνησαν την ημέρα τους με χορό 
και πολύ κέφι! Όλα τα τμήματα παρακολούθησαν το ειδικό χορευτικό πρό-
γραμμα που διαμορφώθηκε από την υπεύθυνη του τμήματος Χορού. Μέσα 
από διαφορετικά είδη χορού, όπως salsa, latin, reggaeton, hip hop, σύγ-
χρονο, free style, ταξίδεψαν σε όλες τις χώρες-σταθμούς, τα οικοδομήματα-
θαύματα των οποίων γνωρίζουν κατά τη διάρκεια του Camp!  Τέλος, μέσω 
των μουσικοχορευτικών παιχνιδιών ανέπτυξαν τη νευρομυϊκή τους συναρ-
μογή, γνωρίζοντας παράλληλα τον κόσμο του χορού και της καλλιτεχνικής 
έκφρασης.

Ρολλάροντας…
Τη Δευτέρα 20 Ιουνίου μάθαμε για τον τροχοπεδιλισμό ή αλλιώς το roller 

skating. Αφού μιλήσαμε για την Αμερική, όπου τα rollers είναι πολύ διαδεδο-
μένα και αγαπητά, βγήκαμε στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ του Σχολείου μας, 
το οποίο είχε διαμορφωθεί σε μια πίστα roller, και το απολαύσαμε! Γνωρίσαμε 
τον υπεύθυνο του τμήματος roller skating, ο οποίος μαζί με την ομάδα του 
αλλά και τις δασκάλες μας ήταν συνεχώς δίπλα μας και μας έμαθαν τις βασικές 
τεχνικές για να ρολλάρουμε.

Το ζήσαμε με χορό!

Νηστικά νηπιάκια δε χορεύουν!
Την Τρίτη 21 Ιουνίου τα παιδιά μας έζησαν ένα γαστρονομικό ταξίδι γεύ-

σης και αρωμάτων. Τα νηπιάκια μας ενημερώθηκαν από τον καλεσμένο Σεφ 
μας, κ. Νικόλαο Μάνο, για τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων και άλλων 
λαών, για τα υλικά που χρησιμοποιεί ένας μάγειρας για να φτιάξει γνωστά φα-
γητά, αλλά και τι πρέπει να προσέχει κατά τη διαδικασία παρασκευής ενός 
γεύματος. Αφού εστιάσαμε στην υγιεινή διατροφή και στη σημασία της για 
την υγεία και την ευεξία μας, φτιάξαμε μαζί  με τον σεφ το δικό μας χορτοφα-
γικό μπέργκερ!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/english-summer-camp-2022-the-wonders-of-protypa-to-fetino-summer-camp-xekinise-2091
https://www.protypa.gr/2i-mera-english-summer-camp-kai-to-zoyme-me-choro-2095
https://www.protypa.gr/rollaroyme-kai-sta-agglika-2094
https://www.protypa.gr/nistika-nipiakia-den-choreyoyn-2099
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Αγγίζω το θαύμα του πολιτισμού!
Την Τετάρτη 22 Ιουνίου τα παιδιά μας έμαθαν για το «θαύμα» της αφής. 

Ειδικότερα, ήταν μαζί μας οι ομάδες Inclusive Lines, με υπεύθυνες την Ανα-
στασία Σαμαρά και την Αγγελική Κοσμά, και Mind The Map, με υπεύθυνο τον 
Γιώργο Μικρού, που μας μύησαν στον κόσμο των ανθρώπων με προβλήματα 
όρασης αλλά και στην προσβασιμότητά τους σε χώρους πολιτισμού μέσω του 
εκπαιδευτικού προγράμματος «Αγγίζω το θαύμα του πολιτισμού». 

Τα θαύματα της φαντασίας, του νου και 
του ανθρώπου!

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου τα παιδιά μας ήρθαν σε επαφή με το θαύμα 
των τεχνών, τις οποίες αξιοποίησαν για να δημιουργήσουν αναπαραστάσεις 
μνημείων και στοιχείων από τις χώρες που γνώρισαν, στο πλαίσιο στο Camp. 
Έτσι, με τη ζωγραφική, τη γλυπτική με πηλό και τη χειροτεχνία έφτιαξαν καμή-
λες, φιλοτέχνησαν πίνακες με ιερογλυφικά σύμβολα από την Αίγυπτο, δημι-
ούργησαν ψαράκια από την Κίνα, καπελάκια από το Περού αλλά και τον Φάρο 
της Αλεξάνδρειας.  

Τι θα λέγατε για λίγη ρομποτική; 
Την Τρίτη 28 Ιουνίου ήρθαμε σε επαφή με τη ρομποτική. Ειδικότερα, κατα-

σκευάσαμε τις δικές μας δημιουργίες με τον εξοπλισμό ρομποτικής και STEM. 
Βελτιώσαμε τις κοινωνικές μας δεξιότητες, καθώς μάθαμε στην πράξη τη ση-
μασία της ομαδικότητας και της προσήλωσης στον στόχο. Κατανοήσαμε και 
επιλύσαμε απλά αλλά και σύνθετα προβλήματα μέσω της παραγωγής καινο-
τόμων ιδεών. 

Γιορτάσαμε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής!
Την Τρίτη 21 Ιουνίου γιορτάσαμε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής παί-

ζοντας μαζί με το Εργαστήρι Κρουστών Κρουστόφωνο μουσικά όργανα και 
τραγουδώντας μουσικές και τραγούδια απ’ όλες τις γωνιές του κόσμου. Βγά-
λαμε παπούτσια, καθίσαμε στο ειδικό στρώμα που είχε στηθεί κάτω απ’ τον 
πελώριο πλάτανο της αυλής μας και στην υπέροχη σκιά του μάθαμε για τον 
κόσμο των κρουστών, για τους ήχους και τις μελωδίες τους. Το διασκεδάσαμε 
και, φυσικά, αφήσαμε τον ρυθμό να μας συνεπάρει!

Ταξιδεύουμε με χαμόγελο αλλά και ασφάλεια! 
Επειδή το αεροπλάνο είναι ένα από τα μέσα που συχνά επιλέγουμε για να 

επισκεφθούμε τα διάφορα μέρη του πλανήτη, την Τετάρτη 22 Ιουνίου καλέ-
σαμε στο Σχολείο μας την πρώην αεροσυνοδό κ. Άννα Βούλτσιου που εργα-
ζόταν σε μια από τις κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες. Μαζί της συζητήσαμε 
για τα ταξίδια της ανά τον κόσμο και για τα «θαύματα» που η ίδια αντίκρισε. 
Επίσης, μας ενημέρωσε για όσα είναι καλό να γνωρίζουμε σ’ ένα αεροπορικό 
ταξίδι, αλλά και γι’ αυτά που πρέπει να προσέχουμε, ενώ μας έδειξε και διάφο-
ρα «αποκτήματα» από τα μέρη που έχει επισκεφτεί. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/giortazoyme-tin-eyropaiki-imera-moysikis-2098
https://www.protypa.gr/taxideyoyme-me-chamogelo-alla-kai-asfaleia-2101
https://www.protypa.gr/aggizo-to-thayma-toy-politismoy-2104
https://www.protypa.gr/ta-thaymata-tis-fantasias-toy-noy-kai-toy-anthropoy-2110
https://www.protypa.gr/ti-tha-legate-gia-ligi-rompotiki-naiiiiiii-2119


Ελαιώνων 24,  Πυλαία 555 36, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 300 002, Fax: 2310 300 440 • www.protypa.gr • e-mail: info@protypa.gr

Ι ο ύ ν ι ο ς  2 0 2 2

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

Ενημερωθήκαμε και ευαισθητοποιηθήκαμε από 
τους Γιατρούς του Κόσμου

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου μας επισκέφθηκαν οι Γιατροί του Κόσμου της 
Θεσσαλονίκης και ενημερωθήκαμε από αυτούς για τις δράσεις τους αλλά και 
για τη σπουδαιότητα του εθελοντισμού. Πληροφορηθήκαμε σε ποιες χώρες 
δρα η οργάνωση, για τις ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι εκεί αλλά και για 
τους τρόπους με τους οποίους εμείς οι μαθητές μπορούμε να βοηθήσουμε.

Μαθαίνουμε ξιφασκία!
Η Λέσχη Ξιφασκίας Θεσσαλονίκης - Thessaloniki Fencing Club και οι 

ξιφομάχοι της βρίσκονταν καθημερινά στο Σχολείο μας συστήνοντας στους 
μαθητές μας το ολυμπιακό αυτό άθλημα. Έτσι, τα παιδιά μας ήρθαν σε επαφή 
με τα τρία αγωνίσματά του: ξίφος μονομαχίας, ξίφος ασκήσεως, σπάθη. Μέσα 
από αυτή τους την ενασχόληση έμαθαν την τεχνική και την τακτική του αθλή-
ματος, καταλαβαίνοντας καλύτερα τις έννοιες του χώρου και του χρόνου. 

Ένας «φυσικός» στίβος περιπέτειας!

Υπέροχη και διασκεδαστική εμπειρία ήταν για τα παιδιά μας ο στίβος περιπέτειας που στήθηκε με την επιμέλεια του 
αναρριχητή Πέτρου Δανιήλ και της ομάδας του σε ένα τμήμα της καταπράσινης αυλής μας. Οι μαθητές μας έρχονταν 
κάθε μέρα «αντιμέτωποι» με δοκιμασίες, όπως παιχνίδια μνήμης, πεζοπορία, αναρρίχηση, παιχνίδια στη φύση, σχοινιά 
ισορροπίας. Τέλος, έμαθαν αυτοσυγκέντρωση και ισορροπία και καλλιέργησαν το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.

Ώρα για σκάκι!
Σε όλο το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Camp ήταν ενταγμένο το μά-

θημα σκακιού που δίδασκε ο προπονητής και ενεργός αθλητής της ομάδας 
Α΄ Εθνικής ΕΣΟ ΠΑΠΑΦΗ «ΧΡΟΝΙΚΟΝ»  Χρυσοβαλάντης Ντάνης. Οι μαθη-
τές μας γνώρισαν τους κανόνες του, μυήθηκαν σε τεχνικές του, συζήτησαν σε 
ποιες χώρες το σκάκι είναι αγαπητό άθλημα, εξάσκησαν το μυαλό τους και 
τη μνήμη τους και παράλληλα γνώρισαν την έννοια της στρατηγικής. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/enimeronomaste-kai-eyaisthitopoioymaste-apo-toys-giatroys-toy-kosmoy-2120
https://www.protypa.gr/mathainoyme-xifaskia-2107
https://www.protypa.gr/enas-fysikos-stivos-peripeteias-2115
https://www.protypa.gr/wra-gia-skaki-2122
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Την Τρίτη 14 Ιουνίου τα νηπιάκια μας συμμετείχαν στις καλοκαιρινές εκ-
δηλώσεις του Σχολείου μας και παρουσίασαν μία αγαπησιάρικη και τρυφε-
ρή μουσικοχορευτική παράσταση που μπορεί να συνοψίσει όσα έμαθαν 
τα παιδιά μας τη φετινή χρονιά. Μάθαμε να κολυμπάμε στις θάλασσες της 
γνώσης και της φιλομάθειας και κοινωνικοποιηθήκαμε. Μάθαμε να σεβό-
μαστε τον συνομιλητή μας και να τον ακούμε.  Μιλήσαμε και γνωρίσαμε 
συναισθήματα, όπως η αγάπη, η έκπληξη, το νοιάξιμο.  Παίξαμε, τρέξαμε, 
γελάσαμε. Όλοι μαζί εδώ, στο Σχολείο μας. Ζήσαμε μοναδικές στιγμές και 
είπαμε με τον δικό μας τρόπο: «Σ’ ευχαριστώ Σχολείο». Και του χρόνου!

Μια μεγάλη γιορτή με συγκίνηση, πολλή αγάπη, όμορφα και ουσιαστικά λόγια ειπωμένα από καρδιάς, θέατρο, χορό, 
μουσική και χαμόγελα ήταν η τελετή αποφοίτησης των παιδιών μας της ΣΤ΄ τάξης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρ-
τη 15 Ιουνίου. Τα μικράκια μας μεγάλωσαν και ήρθε η ώρα να πάνε στο γυμνάσιο. Όπως κάναμε όλα τα χρόνια της φοί-
τησής τους, έτσι και τώρα, ήμασταν όλοι εδώ, η μεγάλη οικογένεια των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης μαζί 
με τους γονείς των παιδιών μας, τους δικούς μας ανθρώπους πλέον, τα καταχειροκροτήσαμε και θαυμάσαμε την εξέλιξη 
και την πρόοδό τους. Θερμά συγχαρητήρια στους αποφοίτους μας, καθώς και σε όλους τους συντελεστές της τελετής. 

Παιδιά μας, σας ευχαριστούμε. Συνεχίστε να δημιουργείτε και να ονειρεύεστε… Θα είμαστε πάντα μαζί σας!

Τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» συμμετείχαν τη 
Δευτέρα 27 Ιουνίου στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Σχολείου μας πα-
ρουσιάζοντας το θεατρικό έργο «Η σκάλα της αγάπης» της Γιολάντας 
Τσορώνη-Γεωργιάδη. Μέσα από την προετοιμασία της καλοκαιρινής τους 
γιορτής, τα παιδιά μας βίωσαν πολύπλευρα την εμπειρία της παρουσίασης 
ενός θεατρικού έργου. Επίσης, είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν με όλες 
τις φυσικές τους γλώσσες (αυτοσχεδιασμό, λόγο, κίνηση, τον χορό) και, το 
σημαντικότερο, να συνεργαστούν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Και 
του χρόνου!

Η σκάλα της αγάπης - Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Αγαπησιάρικη και τρυφερή παράσταση – Νηπιαγωγείο

Τα παιδιά μας άνοιξαν τις φτερούγες τους
Αποφοίτηση ΣΤ΄ τάξη!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/apofoitisi-ton-paidion-mas-tis-st-taxis-2088
https://www.protypa.gr/kalokairines-ekdiloseis-nipiagogeioy-2081
https://www.protypa.gr/kalokairines-ekdiloseis-toy-paidikoy-stathmoy-mas-protypa-2-4-2135
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Το ίδιο θέμα είχε και η καλοκαιρινή εκδήλωση των παιδιών μας της Β΄ τάξης 
η οποιά πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Ιουνίου. Σκοπός του προγράμ-
ματος ήταν τα παιδιά μέσω των ασκήσεων και παιχνιδιών να κατανοήσουν 
τη ματαιότητα του πολέμου και την αξία της διατήρησης και διασφάλισης 
της ειρήνης. 

Η αξία της ειρήνης - Β΄ τάξη

Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις των παιδιών μας
Όπως κάθε χρόνο τα παιδιά μας πραγματοποίησαν και φέτος τις γυμναστικές επιδείξεις τους. Συγκεκριμένα: 

Το ανοιχτό γήπεδο του μπάσκετ του Σχολείου μας σείστηκε από τα βήματα και την ενέργεια των μαθητών μας των Γ΄, 
Δ΄ και Ε΄ τάξεων, οι οποίοι τίμησαν τις παραδόσεις όλης της Ελλάδας με χορούς από κάθε γωνιά του τόπου μας. Ιδιαίτε-
ρες στιγμές αποτέλεσαν ο ποντιακός χορός, όπως και το έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες» από τη Νάουσα.  Ας σημειωθεί 
ότι τις μάσκες για τη δραματοποίηση του εθίμου δημιούργησαν οι ίδιοι οι μαθητές μας μαζί με τις δασκάλες τους της Γ΄ 
τάξης.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες αλλά και στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής για τη σύλληψη και 
υλοποίηση των ιδεών, όπως και στις δασκάλες, οι οποίες συνέβαλαν τα μέγιστα καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμα-
σίας των επιδείξεων. 

Χορέψαμε παραδοσιακά - Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξεις

Πόλεμος και ειρήνη - Α΄ τάξη 

Την Τετάρτη 8 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή εκδήλωση της Α΄ τάξης με θέμα «Πόλεμος και ειρήνη». 
Ειδικότερα, άλλοι από τους μαθητές μας έγιναν στρατιώτες σε περίοδο πολέμου και άλλοι σε περίοδο ειρήνης. Έτσι, συ-
νειδητοποίησαν μόνοι τους τι είναι ωφέλιμο για τον άνθρωπο και τι όχι. Τα παιδιά μας χόρεψαν τραγούδια για την ειρήνη 
και πέρασαν το δικό τους μήνυμα. για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/gymnastikes-athlitikes-epideixeis-ton-paidion-mas-tis-a-taxis-2066
https://www.protypa.gr/gymnastikes-athlitikes-epideixeis-ton-paidion-mas-tis-v-taxis-2071
https://www.protypa.gr/gymnastikes-epideixeis-g-d-kai-e-taxeon-toy-dimotikoy-mas-2076
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Οι μαθητές των τμημάτων της Ακαδημίας Τένις και Multi Junior Sports 
παρουσίασαν την Παρασκευή 3 Ιουνίου στα ανοικτά γήπεδα των εγκαταστά-
σεών μας όσα έμαθαν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τα παιδιά μας καταχει-
ροκροτήθηκαν από τους γονείς και τους δασκάλους τους, ενώ απέσπασαν 
το καθένα κι από έναν έπαινο και μετάλλιο για τη συμμετοχή αλλά και την 
προσπάθεια που επέδειξαν όλο το έτος. 

Όλα όσα μάθαμε
Ακαδημία Τένις και Multi Junior Sports  

Οι συμμετέχοντες στα τμήματα TΑΕ KWON DO πραγματοποίησαν την Τρί-
τη 7 Ιουνίου μία σειρά ασκήσεων, όπως τεχνικές χεριών σε στάση και βαδίζο-
ντας, τεχνικές ποδιών, τεχνικές σε στόχους σε στάση και θραύσεις ξύλων, προ-
κειμένου να κατακτήσουν τις ζώνες που αντιστοιχούν στο επίπεδο γνώσεων 
και δεξιοτήτων τους. Όλοι οι μαθητές, χάρη στην προσωπική δουλειά αλλά και 
τις στοχευμένες προπονήσεις των δασκάλων τους, έλαβαν ζώνη και δίπλωμα.

Με πειθαρχία, επιμονή και υπομονή 
Τμήμα TAE KWON DO

Την Τετάρτη 8 Ιουνίου τα παιδιά μας απ’ όλα τα τμήματα πιάνου του Πρό-
τυπου Ωδείου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν συναυλία με κομμάτια 
που έμαθαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η καταπράσινη αυλή μας γέμισε 
από το κοινό των μικρών μας πιανιστών αλλά και από τις μελωδίες και την 
ενέργεια που μας χάρισαν. Στο τέλος της εκδήλωσης ο καλλιτεχνικός διευθυ-
ντής του ωδείου μοίρασε έπαινο σε κάθε μαθητή και τον συνεχάρη για την 
προσπάθεια, την επίδοση και τη μουσική παιδεία που αποκόμισε. 

Τα παιδιά μας της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης πραγματοποίησαν ημερήσια εκ-
δρομή με τη συνοδεία των γονιών και των δασκάλων τους στην Απολυμένη 
Πέτρα στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής. Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να παί-
ξουν στη φύση, να τρέξουν, να μπουν σε φουσκωτές μπάλες, με όλα τα μέτρα 
προστασίας και υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών-υπεύθυνων του παιχνι-
διού, καθώς και των εκπαιδευτικών του Σχολείου μας. Επίσης, δραστηριοποι-
ήθηκαν παίζοντας μπάσκετ και ποδόσφαιρο, κάνοντας σχοινάκι, παίζοντας 
επιτραπέζια παιχνίδια και λάστιχο.  

Μια υπέροχη απόδραση στον Ταξιάρχη! – A΄, Β΄, Γ΄ 
και Δ΄ τάξη

Ήχοι πιάνου σε μια καλοκαιρινή συναυλία 
Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/oi-taxeis-pianoy-toy-protypoy-odeioy-se-mia-kalokairini-synaylia-2065
https://www.protypa.gr/kalokairini-paroysiasi-tmimatos-tenis-kai-multi-junior-sports-2052
https://www.protypa.gr/exetaseis-gia-tin-apoktisi-zonon-ton-tmimaton-tae-kwon-do-toy-scholeioy-mas-2063
https://www.protypa.gr/mia-yperoxh-apodrash-twn-g-kai-d-taxewn-ston-taxiarxh-xalkidikhs-2078
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Η τέχνη της κίνησης - Τμήμα Χορού  
Την Τετάρτη 1 Ιουνίου τα τμήματα Χορού του Σχολείου μας έδωσαν το 

καθένα από μία καλοκαιρινή παράσταση στο ανοιχτό γήπεδο του μπάσκετ 
στις εγκαταστάσεις μας. Τα παιδιά μας χόρεψαν salsa, reggaeton, theatrical 
dance, Jazz και σύγχρονο χορό, διασκέδασαν με την ψυχή τους και καταχει-
ροκροτήθηκαν από το κοινό και τους δασκάλους μας. 

Το project του τμήματος Πληροφορικής των μαθητών μας της ΣΤ΄ τάξης 
για την εμπέδωση της χρήσης των προγραμμάτων word, excel και power 
point θα μπορούσε να αποτελεί θέμα ακαδημαϊκής εργασίας. Υλοποιήθηκε 
κατά τη διάρκεια του τρίτου σχολικού τριμήνου με τη βοήθεια και υπόδειξη 
της καθηγήτριάς τους της Πληροφορικής.  Οι μαθητές μας με αφορμή το μά-
θημα της Γλώσσας και τη 10η ενότητα που αφορά στα «Ατυχήματα» πραγμα-
τοποίησαν μία ποσοτική έρευνα για αυτά. 

Ένα project σαν ακαδημαϊκή εργασία - ΣΤ΄ τάξη  

Την Κυριακή 5 Ιουνίου οι μαθητές μας της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης συμμετείχαν 
στις εξετάσεις του University of Cambridge στον οικείο γι’ αυτούς χώρο 
του Σχολείου μας, το οποίο αποτελεί επίσημο εξεταστικό κέντρο του British 
Council στη Θεσσαλονίκη. Οι επιτυχίες των μαθητών μας είναι σπουδαίες, 
αφού κάθε χρόνο όλοι τους κατορθώνουν να αποκτήσουν τίτλους Α2 και Β1 
επιπέδου, αντίστοιχα στην Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, ως αποτέλεσμα των μαθημά-
των και της προετοιμασίας που γίνεται εντός του ωρολογίου προγράμματος. 

Το Σχολείο μας επίσημο εξεταστικό 
κέντρο του British Council  

Συνέταξαν το ερωτηματολόγιο, όρισαν το δείγμα της έρευνας στα 152 άτομα και μοίρασαν το ανώνυμο ερωτηματολό-
γιο σε επτά (7) τμήματα του Σχολείου με τους ερωτηθέντες να προέρχονται από τις τάξεις Γ΄ έως Ε΄.  Οι απαντήσεις κωδι-
κοποιήθηκαν, έγινε επεξεργασία τους στο excel και ύστερα τα παιδιά μας δημιούργησαν γραφικές αναπαραστάσεις. Στο 
τέλος χωρίστηκαν σε ομάδες και δημιούργησαν το δικό τους Power Point παρουσιάζοντας την Παρασκευή 3 Ιουνίου τις 
αναλύσεις και τα δεδομένα που προέκυψαν στους συμμαθητές τους.

Πολλές και ενδιαφέρουσες δράσεις  
1Ομηνη και 11μηνη φοίτηση 

Τα παιδιά μας της 10μηνης και 11μηνης φοίτησης περνούν δημιουργικό 
χρόνο στο Σχολείο μας! Ειδικότερα, τόσο οι μαθητές του Δημοτικού όσο και 
του Νηπιαγωγείου και Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» πραγματοποίη-
σαν την Πέμπτη 23 Ιουνίου μία σειρά δράσεων, όπως ζωγραφική, μουσικές 
καρέκλες, ανάγνωση παραμυθιών, παιχνίδια στην αυλή, παιχνίδια που προά-
γουν τη συνεργασία και την ομαδικότητα. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/kalokairines-parastaseis-choroy-sto-scholeio-mas-2042
https://www.protypa.gr/paroysiasi-posotikis-ereynas-se-power-point-apo-toys-mathites-tis-st-taxis-2050
https://www.protypa.gr/exetaseis-agglikon-sto-scholeio-mas-2059
https://www.protypa.gr/synechizoyme-na-pername-yperocha-sto-scholeio-mas-2106
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Την Πέμπτη 30 Ιουνίου τα νηπιάκια μας της 10μηνης φοίτησης, καθώς 
τελείωνε ο μήνας και ολοκλήρωναν το πρόγραμμα φοίτησής τους, πραγματο-
ποίησαν κάποιες δράσεις για να αποχαιρετήσουν τους συμμαθητές τους της 
11μηνης φοίτησης που συνέχιζαν. Αφού είπαν τα τραγουδάκια τους, βγήκαν 
στην αυλή και πήραν το πρωινό τους κάτω από τον ίσκιο του πλατάνου. 

Αποχαιρετισμός για τα νηπιάκια μας  
1Ομηνη και 11μηνη φοίτηση 

The Corner of Wisdom - Ε΄ τάξη Αγγλικά  
«Ο πιο σίγουρος τρόπος για να πετύχεις είναι πάντα να προσπαθείς ακόμη 

μια φορά», λέει ο Thomas Edison. Αυτή είναι μόνο μία από τις φράσεις που πε-
ριλαμβάνει η φετινή αφίσα-αναμνηστικό, η οποία δημιουργήθηκε από τους 
μαθητές της Ε΄ τάξης στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών. Η αφίσα με 
τίτλο «The Corner of Wisdom» περιέχει λόγια σημαντικών προσωπικοτήτων 
που μας έχουν εμπνεύσει και δόθηκε στα παιδιά μας για να κοσμήσουν το 
δωμάτιό τους, ώστε να ξεκινούν τη μέρα τους με μια ξεχωριστή ματιά!

Και να που ήρθε ο καιρός και για τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού 
«Πρότυπα 2-4» να πάνε στο Νηπιαγωγείο. Έτσι, ξεκίνησαν να επισκέπτο-
νται τις καινούριες για εκείνα εγκαταστάσεις του Σχολείου μας μαζί με τις 
παιδαγωγούς τους. Την Παρασκευή 24 Ιουνίου, αφού τους υποδέχτηκαν οι 
νηπιαγωγοί μας με κέφι, χαμόγελο και αγάπη, έκαναν μια ξενάγηση στους 
χώρους κι ύστερα… παρακολούθησαν στο κουκλοθέατρο της σάλας την ξε-
χωριστή παράσταση υποδοχής που τους είχαν ετοιμάσει. 

Μετάβαση… - Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4» και Νηπιαγωγείο   

Την Κυριακή 19 Ιουνίου, Ημέρα του Πατέρα, τα παιδιά μας της 10μηνης 
και 11μηνης φοίτησης ευχήθηκαν με τον δικό τους τρόπο στον μπαμπά τους, 
προσφέροντάς του την κάρτα-προσωπογραφία την οποία έφτιαξαν με πολ-
λή αγάπη στο Σχολείο μας. Όλοι εμείς στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλο-
νίκης ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες! 

Χρόνια πολλά μπαμπά! - 1Ομηνη και 11μηνη φοίτηση   

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/ta-nhpiakia-ths-10mhnhs-kai-11mhnhs-foithshs-kanoyn-parti-2123
https://www.protypa.gr/mia-afisa-empneysi-kai-sofia-sta-agglika-2068
https://www.protypa.gr/ta-mikra-mas-protypa-2-4-pane-sto-nipiagogeio-2111
https://www.protypa.gr/chronia-polla-mpampa-2092
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Τα παιδιά μας της Ε΄ τάξης έστησαν την προτελευταία ημέρα λειτουργίας 
του Σχολείου μας, Τρίτη 14 Ιουνίου, μία ιδιαίτερη έκθεση βιβλίου και πρό-
τειναν το ένα στο άλλο βιβλία για τις διακοπές. Στο πλαίσιο του προγράμματος 
της φιλαναγνωσίας, που βρισκόταν σε εφαρμογή όλη τη διάρκεια της χρονιάς, 
κλήθηκαν από τον δάσκαλό τους να δημιουργήσουν τις δικές τους σύντομες 
παρουσιάσεις έργων, οι οποίες θα βασίζονταν στα βιβλία που διάβασαν. Οι μα-
θητές μας δημιούργησαν τις δικές τους αφίσες, τις οποίες κόλλησαν στον τοίχο 
της τάξης τους δημιουργώντας μια τοιχογραφία γνώσης και έμπνευσης.

Ποιο βιβλίο να διαβάσω στις διακοπές; - Ε΄ τάξη 

Παραλάβαμε τους επαίνους μας - Τμήμα Θεατρικής Αγωγής   
Το τμήμα Θεατρικής Αγωγής με παιδιά των τάξεων Α΄ - Γ΄ παρέλαβε τους 

επαίνους από τη συμμετοχή και βράβευσή του στους Θεατρικούς Μαθη-
τικούς Αγώνες «Ακτίς Ονείρου 2022» που διοργάνωσε το Σχολείο μας. Τα 
παιδιά μας, αφού πραγματοποίησαν το μάθημά τους παίζοντας θεατρικά παι-
χνίδια και δραματοποιώντας ρόλους στην καταπράσινη αυλή του Σχολείου 
μας, παρέλαβαν τους επαίνους από τη θεατροπαιδαγωγό και συντονίστρια 
του τμήματος για την εμφάνισή τους με το έργο «Ο Φεγγαροσκεπαστής» του 
Eric Puybaret, ενώ γιόρτασαν για το βραβείο «Συνόλου» που έλαβαν από τη 
διοργάνωση! 

Τα παιδιά μας της Α΄ Δημοτικού, στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων 
και της θεματικής τους «Το περιβάλλον», πραγματοποίησαν μια σειρά δράσε-
ων, προκειμένου να εννοήσουν τη σημασία της διαφύλαξης και του σεβασμού 
του περιβάλλοντος από τους ανθρώπους. Μαζί με τις δασκάλες τους επισκέ-
φθηκαν το περιβαλλοντικό πάρκο Θέρμης και παρακολούθησαν το εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα «Οργανικά απορρίμματα και καφέ κάδος». Μεταξύ άλλων, 
παίρνοντας ως αφορμή τις μονάδες κομποστοποίησης του Σχολείου μας, συ-
ζήτησαν για τη διαδικασία και φύτεψαν σ’ ένα μπολάκι με νερό και βαμβάκι τις 
δικές τους φακές. 

Χτίζοντας οικολογική συνείδηση! - Α΄τάξη 

Τα παιδιά μας του τμήματος Εικαστικής Αγωγής ομόρφυναν όλες τις εγκα-
ταστάσεις μας με τις δημιουργίες τους. Οι μαθητές μας, υπό την καθοδήγηση 
της εικαστικού του Σχολείου μας, εκφράστηκαν και δημιούργησαν έργα γε-
μάτα χρώμα, φαντασία και κυρίως ψυχή! 

Ομορφύναμε τις εγκαταστάσεις μας  
Τμήμα Εικαστικής Αγωγής   

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/poio-vivlio-na-diavaso-stis-diakopes-2086
https://www.protypa.gr/paralavi-epainon-gia-to-tmima-theatrikis-agogis-toy-scholeioy-mas-2056
https://www.protypa.gr/ta-protakia-mas-chtizoyn-oikologiki-syneidisi-2047
https://www.protypa.gr/erga-technis-apo-to-tmima-eikastikis-agogis-toy-scholeioy-mas-2057
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Την Τετάρτη 1 Ιουνίου τα εκτάκια μας επισκέφτηκαν το καταπράσινο Κτή-
μα Παρούση στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Εκεί είχαν την ευκαιρία να περιτρι-
γυρίσουν στο φυσικό περιβάλλον. Τα παιδιά μας διασκέδασαν, χαλάρωσαν και, 
φυσικά, έπαιξαν με τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους μπάσκετ, πο-
δόσφαιρο και τένις. Στους αγώνες τους δεν υπήρχε νικητής ή ηττημένος, παρά 
μόνο η χαρά της δραστηριότητας που γίνεται μαζί με αγαπημένα πρόσωπα 
που πέρασαν ενωμένα μια γεμάτη γνώσεις και εμπειρίες σχολική χρονιά!

Κοντά στη φύση - ΣΤ΄ τάξη 

Εξόρμηση στα Βασιλικά - Ε΄ τάξη   
Την Τετάρτη 8 Ιουνίου τα παιδιά μας της Ε΄ τάξης πραγματοποίησαν ημε-

ρήσια εκδρομή στο Κτήμα Παρούση στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης και έζησαν 
μία μοναδική εμπειρία μέσα στη φύση! Εξερεύνησαν το φυσικό περιβάλλον, 
πήραν το κολατσιό τους όλα μαζί στον καταπράσινο χώρο και έπαιξαν στην 
παιδική χαρά του κτήματος. Τι κι αν η κούραση έκανε αισθητή την παρουσία 
της, η χαρά κι η ανεμελιά που μας κατέκλυσαν θα συντροφεύουν την ανάμνη-
ση για πάντα!

Την Παρασκευή 10 Ιουνίου οι μαθητές μας της ΣΤ΄ τάξης συνδύασαν τη 
θεματική «Φιλία» των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με το γνωστικό αντικείμενο 
της 15ης ενότητας της Γλώσσας, το οποίο αφορά τα κόμικς. Έτσι, δημιούργη-
σαν τα δικά τους πολύχρωμα κόμικς! Μέσα από αυτήν τους τη δραστηριότη-
τα καλλιέργησαν τη συνεργασία, την ομαδικότητα, τη συλλογική δουλειά και 
τη φαντασία και, φυσικά, ήρθαν σε επαφή με τον μαγικό κόσμο της γραφής. 

Γνώση μέσα από κόμικς! - Στ΄ τάξη 

Την Παρασκευή 10 Ιουνίου και ενώ οι μαθητές μας της Α΄ τάξης έκαναν το 
μάθημα της Γλώσσας, ένα κείμενο που μιλούσε για τον ήλιο και τον ουρανό 
στάθηκε ικανό να πυροδοτήσει την περιέργειά τους, ώστε να αρχίσουν να ρω-
τούν τη δασκάλα τους για το ηλιακό σύστημα και τους πλανήτες. Το έναυσμα 
δόθηκε. Αφού, λοιπόν, έγινε μία μικρή συζήτηση για το θέμα, συνέχισαν το 
μάθημα. 

Το ηλιακό σύστημα και οι 
πλανήτες! - Α΄ τάξη   

Την επόμενη ημέρα, όμως, ήρθαν σε επαφή με τον κόσμο των πλανητών. Μαζί με τη δασκάλα τους παρακολούθη-
σαν σχετικό οπτικοκουστικό υλικό και ύστερα αποτύπωσαν αυτά που είδαν στο χαρτί με χρώμα. Τέλος, έκαναν έναν 
συλλογικό εικαστικό πύραυλο και δεν έχασαν την ευκαιρία να γίνουν τα ίδια τα παιδιά οι αστροναύτες του διαστήματος, 
χρησιμοποιώντας την τέχνη της δραματουργίας. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/i-st-taxi-kanei-exormisi-sti-fysi-2143
https://www.protypa.gr/i-e-taxi-mas-exorma-sti-fysi-2060
https://www.protypa.gr/gnosi-mesa-apo-komiks-2133
https://www.protypa.gr/ta-protakia-mas-mathainoyn-gia-to-iliako-systima-kai-toys-planites-2140
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Την Τρίτη 14 Ιουνίου τα παιδιά μας της Α΄ τάξης πραγματοποίησαν διάφο-
ρες δράσεις με τις δασκάλες τους, προκειμένου να κατανοήσουν την αλλαγή 
της εποχής και να υποδεχτούν το καλοκαίρι! Έτσι, δημιούργησαν ατομικές και 
ομαδικές πολύχρωμες ζωγραφιές και καλοκαιρινές κατασκευές και έπαιξαν 
ομαδικά παιχνίδια μέσα στην τάξη αλλά και στην καταπράσινη αυλή μας. Στο 
τέλος όλοι τους έκαναν απολογισμό της φετινής χρονιάς, λέγοντας ο καθένας 
την καλύτερη αξέχαστη στιγμή του στο σχολείο και, φυσικά, έδωσαν ραντεβού 
για τον Σεπτέμβρη!

Υποδεχτήκαμε το καλοκαιράκι! - Α΄ τάξη 

Επίσκεψη στη ΧΑΝΘ - Δ΄ τάξη  
Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου οι μαθητές μας της Δ΄ τάξης πραγματοποίησαν επί-

σκεψη στο κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ της ΧΑΝΘ και ενημερώθηκαν από 
τις υπεύθυνες του χώρου για το άθλημα. Επίσης, περιηγήθηκαν στο Μουσείο 
Μπάσκετ των εγκαταστάσεων, μαθαίνοντας την ιστορία και τους σταθμούς 
του, καθώς και  τους σημαντικότερους αθλητές του, ενώ δεν έχασαν την ευ-
καιρία να παίξουν όλοι μαζί και έναν φιλικό αγώνα.  

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/ta-protakia-ypodechontai-to-kalokairaki-sto-scholeio-mas-2137
https://www.protypa.gr/i-d-taxi-mas-episkeptetai-ti-chanth-2142

