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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

Τιμήσαμε με μεγαλοπρέπεια τη διπλή μας γιορτή 
Χρόνια πολλά!

Όπως κάθε χρόνο η μεγάλη διπλή γιορτή της «Πίστεως και της Ελευθερίας», ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η 
Εθνική Παλιγγενεσία του 1821, μας γέμισε με αισθήματα κατάνυξης, εθνικής υπερηφάνειας και συγκίνησης. Τιμήσαμε τη 
μητέρα του Ιησού Χριστού και όλων μας, καθώς και τους ήρωες που πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της λευτεριάς 
μέσα από διάφορες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 24 Μαρτίου στο Σχολείο μας. 

Στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης ευχόμαστε η Θεομήτωρ να ευλογεί και να προστατεύει όλο τον κόσμο 
και ταυτόχρονα λέμε: «Χρόνια πολλά Ελλάδα!».

Μεγάλη σειρά δράσεων – «Παιδικός Σταθμός 
Πρότυπα 2-4»
Τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» τίμησαν τους αγω-

νιστές της ελληνικής επανάστασης πραγματοποιώντας μια σειρά δράσεων, 
για να γνωρίσουν τα ιστορικά γεγονότα του 1821 και να γιορτάσουν στο 
Σχολείο μας την απελευθέρωση της πατρίδας μας. 

Παρέλαση στον αύλειο χώρο μας! 
Νηπιαγωγείο 

Τα νηπιάκια και τα προνηπιάκια μας τίμησαν τους ήρωες του 1821 κά-
νοντας παρέλαση με τις νηπιαγωγούς τους στον αύλειο χώρο του Σχολείου 
μας. Επίσης, τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο, ενώ η διευθύντρια του Νη-
πιαγωγείου μας πραγματοποίησε έπαρση της σημαίας. Έπειτα, τα παιδιά 
μας χόρεψαν ένα παραδοσιακό τραγούδι και επέστρεψαν στις τάξεις τους, 
όπου απήγγειλαν ποιήματα και συζήτησαν για την επανάσταση του 1821. 

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/chronia-polla-apo-ta-pro-pronipiakia-mas-1874
https://www.protypa.gr/to-nipiagogeio-mas-giortazei-tin-25i-martioy-1866
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Κολάζ με την Παναγία και τους ήρωες - Α΄ τάξη

Τα παιδιά μας της Α΄ τάξης τίμησαν την ελληνική επανάσταση και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου δημιουργώντας 
κολάζ με τους ήρωες και κατασκευάζοντας τις δικές του κάρτες που απεικόνιζαν τη συνάντηση της Παναγίας με τον 
Αρχάγγελο Γαβριήλ. 

Για την αυταπάρνηση των ηρώων μας
Β΄ τάξη 

Τα παιδιά μας της Β΄ τάξης τίμησαν την εθνική Παλιγγενεσία συζητώ-
ντας με τις δασκάλες τους για τους ήρωες και την αυταπάρνηση που αυτοί 
επέδειξαν για την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Έπειτα, έφτιαξαν μία 
χάρτινη κατασκευή και στερέωσαν σ’ αυτήν έναν τσολιά που ζωγράφισαν. 
Ακόμη, μίλησαν για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και δημιούργησαν το 
δικό τους κρινάκι. 

Αλλαγή φρουράς ευζώνων στη Βουλή
Γ΄ τάξη

Τα παιδιά μας της Γ΄ τάξης γιόρτασαν την εθνική μας επέτειο συζητώντας 
για τους ήρωες της ελληνικής επανάστασης και για τις μάχες-σταθμούς 
της. Επίσης, παρακολούθησαν στον διαδραστικό πίνακα της τάξης τους την 
αλλαγή φρουράς ευζώνων στη Βουλή των Ελλήνων και έπειτα, ζωγράφισαν 
και εκείνα τους δικούς τους εύζωνες. Τέλος, κατασκεύασαν το δικό τους 
φέσι, το οποίο και φόρεσαν. Χρόνια πολλά από τους μαθητές μας!

Από τον πάπυρο στο χαρτί! – Δ΄ τάξη
Τα παιδιά μας της Δ΄ τάξης δημιούργησαν χειρόγραφα της εποχής της 

Επανάστασης του 1821. Στο πλαίσιο του μαθήματος της γλώσσας και της 
ενότητας που αφορά τη γραφή και την εξέλιξή της, έμαθαν πώς από τον πά-
πυρο, τις πλάκες και τα δέρματα φτάσαμε τελικά στο χαρτί που γνωρίζουμε 
σήμερα για την καταγραφή κειμένων. Έπειτα, εκτύπωσαν σε ένα απλό χαρτί 
τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου και τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» 
του Διονυσίου Σολωμού. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/xronia-polla-apo-thn-a-taxh-mas-1868
https://www.protypa.gr/chronia-polla-apo-ti-v-taxi-mas-1869
https://www.protypa.gr/chronia-polla-apo-ti-g-taxi-mas-1871
https://www.protypa.gr/h-d-taxi-mas-giortase-tin-25i-martioy-1877
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Ένα νέο σχολικό λεωφορείο προστέθηκε στον στόλο μας, που αποτελεί-
ται από πλήρως εξοπλισμένα και υπερσύγχρονα οχήματα. Με γνώμονα την 
ασφάλεια και τη συνέπεια, το τμήμα μεταφοράς μαθητών του Σχολείου μας 
ανανεώθηκε με ένα ολοκαίνουριο τελευταίας τεχνολογίας όχημα μοντέλου 
Mercedes Benz Sprinter 416 XL, 28+1+1 θέσεων. Η οικογένειά μας μεγα-
λώνει διαρκώς σε όλους τους τομείς και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό! 

Ένα νέο υπερσύγχρονο λεωφορείο 
στο τμήμα μεταφοράς μας! 

Δραματοποιήσαμε τον χορό του Ζαλόγγου
Ε΄ τάξη

Τα παιδιά μας της Ε΄ τάξης συζήτησαν με τους δασκάλους τους για τα 
γεγονότα και την αυτοθυσία των ηρώων της ελληνικής επανάστασης. Στο 
πλαίσιο των εορτασμών, παρακολούθησαν στον διαδραστικό πίνακα της 
τάξης τους σχετικά επετειακά βίντεο, άκουσαν παραδοσιακά τραγούδια και 
χόρεψαν κατά ομάδες. Τέλος, τα κορίτσια των τμημάτων δραματοποίησαν 
τον χορό του Ζαλόγγου, αφού προηγουμένως είχαν ακούσει την ιστορία για 
τη θυσία των περήφανων γυναικών από το Σούλι.

Παράσταση αφιερωμένη στη μνήμη των αγωνιστών – ΣΤ΄ τάξη

Τα παιδιά μας της ΣΤ΄ τάξης τίμησαν την εθνική μας επέτειο και τη μνήμη των αγωνιστών της ελληνικής επανάστασης 
πραγματοποιώντας μια παράσταση αφιερωμένη σ’ αυτούς. Δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν, οι γονείς μας δεν 
κατέστη δυνατό να παρευρεθούν, λόγω της τήρησης του υγειονομικού πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ. Ωστόσο, το θεατρικό 
δρώμενο βιντεοσκοπήθηκε από επαγγελματικό συνεργείο και θα διανεμηθεί δωρεάν στους γονείς των παιδιών μας.

Δίνουμε αίμα, προσφέρουμε ζωή! 
Γινόμαστε αιμοδότες, προσφέρουμε ζωή. H καθιερωμένη εθελοντική 

αιμοδοσία του Σχολείου μας πραγματοποιήθηκε φέτος την Κυριακή 13 
Μαρτίου από τις 10:00 ως τις 14:00. Προκειμένου να αποφευχθεί ο συνω-
στισμός και να τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας κατά της Covid-19, οι 
αιμοδότες προσήλθαν στο Σχολείο ανά μία ώρα σε ολιγομελείς ομάδες 
των δέκα ατόμων, ύστερα από σχετικό sms που έλαβαν στο κινητό τους. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/44-1646382184-vzmeox7tfa-1809
https://www.protypa.gr/i-e-taxi-mas-timise-tin-ethniki-mas-epeteio-1879
https://www.protypa.gr/h-st-taxh-mas-timhse-thn-ethnikh-mas-epeteio-me-mia-parastash-1881
https://www.protypa.gr/neos-melos-sto-tmima-metaforas-mas-1850
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Μοναδικές στιγμές ζήσαμε με τα παιδιά μας το Σαββατοκύριακο 19 και 
20 Μαρτίου στον προκριματικό διαγωνισμό FIRST® LEGO® League Greece 
της Κεντρικής Μακεδονίας στον οποίο συμμετείχαν τριάντα εννιά ομάδες 
μεταξύ αυτών και η «ProBot», η ομάδα του Σχολείου μας. Η «Probot» μας 
κατόρθωσε να επιλεγεί μεταξύ των δεκατριών ομάδων που θα συμμετά-
σχουν στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης τον Απρίλιο. 

FIRST® LEGO® League Greece
Τα καταφέραμε και προκριθήκαμε!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους αιμοδότες μας!
Συγκινητική ήταν για ακόμη μία χρονιά η ανταπόκριση και προσέλευση 

των αιμοδοτών. Σύσσωμη η εκπαιδευτική και διοικητική κοινότητα των 
Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης αγκάλιασε και στήριξε τη συ-
γκεκριμένη δράση, όπως και οι γονείς του Σχολείου μας. Σας ευχαριστούμε 
θερμά που εμπράκτως αναδεικνύετε τη σημασία της προσφοράς, της ανιδι-
οτέλειας και του ανθρωπισμού. Ευχαριστούμε θερμά και όλο το ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος αιμοδοσίας του Θεαγενείου ΑΝΘ 
για την καίρια συμβολή του στην επιτυχημένη διεξαγωγή της αιμοδοσίας 
μας. Ευχαριστούμε πολύ, επίσης, και τα Albus Bakeries για τη διάθεση αρ-
τοπαρασκευασμάτων που προσφέρθηκαν στους εθελοντές μας. 

Μεγάλη είναι η χαρά μας για τη διάκριση των παιδιών μας της Γ΄ τάξης και 
την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον 5ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγω-
νισμό Συγγραφής Παραμυθιού που πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό 
2020-2021 από τη Διεύθυνση Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Θεσσαλο-
νίκης. Οι μαθητές μας μαζί με τη δασκάλα τους με όρεξη, δημιουργικότητα 
και φαντασία εργάστηκαν διαδικτυακά από το σπίτι τους καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της περσινής χρονιάς και δημιούργησαν το δικό τους παραμύθι με 
τίτλο «Η μελωδία της ελπίδας».

Πρωτιά σε λογοτεχνικό διαγωνισμό! - Γ΄ τάξη

Ένα παιδί μας από την Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Σχολείου μας θα 
συμμετάσχει στο 1ο ποδοσφαιρικό camp της Atletico Madrid στην Ελ-
λάδα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 30 Απριλίου. Οι 
διοργανωτές του ποδοσφαιρικού camp παρείχαν στην Ακαδημία μας μία 
δωρεάν συμμετοχή αξίας 330€ και τους ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό! Η δι-
αδικασία για την ανάδειξη του τυχερού έγινε μέσω κλήρωσης στην οποία 
συμμετείχαν όλοι οι αθλητές μας, ηλικίας 7 έως 12 ετών. 

Στην Atletico Madrid ένας τυχερός από εμάς! 
Ακαδημία Ποδοσφαίρου

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/protia-se-logotechniko-diagonismo-1884
https://www.protypa.gr/exoyme-tyxero-gia-thn-atletico-madrid-1859
https://www.protypa.gr/ta-kataferame-kai-prokrithikame-1857
https://www.protypa.gr/ena-megalo-eyxaristw-s-oloys-toys-aimodotes-mas-1842
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Συνεχίσαμε τους εορτασμούς της Αποκριάς και γλεντήσαμε!

Τα παιδιά μας της Α΄ τάξης γιόρτασαν τις Απόκριες φορώντας τις στολές 
τους και διασκεδάζοντας στις τάξεις τους. Επίσης, δημιούργησαν τις δικές 
τους αποκριάτικες μάσκες, έφτιαξαν χαρταετό, ενώ έκαναν και κατασκευές 
με αρλεκίνους!

Φορέσαμε στολές και το διασκεδάσαμε 
Α΄ τάξη 

Το γκαμπί της βασίλισσας στα Πρότυπα - Ακαδημία Σκάκι
Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να προετοιμαστούμε για τους προσεχείς 

σχολικούς αγώνες σκάκι; Μα, φυσικά να διοργανώσουμε το δικό μας εσωτε-
ρικό πρωτάθλημα. Μ’ αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μας εξασκήθηκαν, έλεγξαν 
τις γνώσεις τους και παράλληλα έζησαν την εμπειρία του διαγωνιστικού μέ-
ρους που θα ξαναβιώσουν σε λίγες εβδομάδες. Στο εσωτερικό πρωτάθλη-
μα σκάκι που διοργάνωσε το Σχολείο μας την Τρίτη 22 Μαρτίου συμμετεί-
χαν δεκαέξι μαθητές και μαθήτριες από τη Γ΄ έως τη ΣΤ΄ Δημοτικού. 

Τα παιδιά μας της Β΄ τάξης γιόρτασαν κι εκείνα τις Απόκριες τηρώντας 
όλα τα παραδοσιακά μας έθιμα. Έτσι, πέρα από τις ευφάνταστες μεταμφι-
έσεις τους, δημιούργησαν αποκριάτικες μάσκες, κατασκεύασαν πήλινους 
χαρταετούς και, φυσικά, ετοίμασαν και φούρνισαν την «κυρά Σαρακοστή»!

Προετοιμαστήκαμε για τη Σαρακοστή! 
Β΄ τάξη

Τα παιδιά μας χάρηκαν την Αποκριά και μέσα στον Μάρτιο, ενώ μπήκαν και στο πνεύμα της Καθαρής Δευτέρας και της 
Σαρακοστής με προετοιμασίες για τα κούλουμα. Αναλυτικά την Παρασκευή 4 Μαρτίου: 

Τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» γιόρτασαν στο 
Σχολείο μας τις Αποκριές! Έφτιαξαν αποκριάτικα καπελάκια, χόρεψαν 
φορώντας τα στη σάλα, το κάθε τμήμα ξεχωριστά, και στο τέλος έβαλαν τα 
σομπρέρο τους και έγιναν μεξικανοί!

Κάνοντας τον γύρο του… Μεξικού!
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/etoimazomaste-gia-ti-sarakosti-1817
https://www.protypa.gr/ta-protakia-mas-giortazoyn-tis-apokries-1814
https://www.protypa.gr/kanontas-ton-gyro-toymexikoy-1819
https://www.protypa.gr/to-gkampi-tis-vasilissas-sta-protypa-1862


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

Μ ά ι ο ς  2 0 2 2

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

Τα παιδιά μας της Γ΄ τάξης γιόρτασαν τις Απόκριες με μεταμφιέσεις, παι-
χνίδια και συζήτηση γύρω από τα έθιμα αυτής της περιόδου. Επίσης, ζωγρά-
φισαν την «κυρά Σαρακοστή» και, μάλιστα, στόλισαν τους διαδρόμους του 
Σχολείου μας με αυτή!

Τιμή στα έθιμα και τις παραδόσεις μας
Γ΄ τάξη 

Τα παιδιά μας της Δ΄ τάξης μεταμφιέστηκαν και έζησαν το κλίμα των Απο-
κριών στο Σχολείο μας! Μαζί με τους συμμαθητές και τις δασκάλες τους συ-
ζήτησαν και αυτά για τα έθιμα των Αποκριών, ζωγράφισαν χαρταετούς και 
χειροτέχνησαν Αρλεκίνους μαθαίνοντας την ιστορία τους.

Χειροτεχνίες των Αποκριών! – Δ΄ τάξη  

Αλλά και τα παιδιά μας του τμήματος Δημιουργικής Απασχόλησης Multi 
Junior Sports φόρεσαν τις στολές τους, έδωσαν τον καρναβαλικό ρυθμό 
στις ασκησούλες που πραγματοποίησαν και ευχήθηκαν σε όλους μας καλή 
αποκριά! 

Περισσότερες πληροφορίες για το τμήμα Multi Junior Sports θα βρείτε εδώ. 

Τα καρναβαλάκια μας! – Multi Junior Sports 

Γιορτή για τα Κούλουμα
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4», τα προπρονηπιάκια 
μας, γνώρισαν τα ήθη και έθιμα των Αποκριών στο Σχολείο μας. Ζύμωσαν με 
τα χεράκια τους την «κυρά Σαρακοστή», τραγούδησαν γι’ αυτήν, έφτιαξαν 
τον δικό τους χαρταετό και ύστερα βγήκαν στην αυλή του Παιδικού Σταθμού 
και τον «σήκωσαν» ψηλά τρέχοντας και χοροπηδώντας! Στο τέλος δοκίμασαν 
παραδοσιακά νηστίσιμα εδέσματα!

Τα μπαλόνια φούσκωσαν και στόλισαν την αυλή μας περιμετρικά. Τα τραπέ-
ζια και τα καρεκλάκια τοποθετήθηκαν στον υπαίθριο χώρο. Τα τραπεζομάντη-
λα στρώθηκαν και τα σαρακοστιανά μπήκαν στο τραπέζι. Τα παιδιά μας γιόρ-
τασαν στο Σχολείο μας τα «Κούλουμα» μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων 
και το καταχάρηκαν! 

Τα σαρακοστιανά μπήκαν στο τραπέζι!
Νηπιαγωγείο

Όλοι εμείς στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης ευχόμαστε στους μαθητές μας, τους γονείς μας, το προσωπικό 
μας και σ’ όλο τον κόσμο καλή Σαρακοστή με υγεία!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/43-1595490850-zd7o4onul8-636
https://www.protypa.gr/kai-i-g-taxi-tirei-ta-ethima-kai-tis-paradoseis-mas-1813
https://www.protypa.gr/to-nipiagogeio-mas-giortase-ta-koyloyma-1824
https://www.protypa.gr/ta-pro-pronipiakia-mas-giortasan-ta-koyloyma-1822
https://www.protypa.gr/kali-sarakosti-apo-to-tmima-dimioyrgikis-apascholisis-multi-junior-sports-1820
https://www.protypa.gr/d-taxh-mathainei-thn-istoria-toy-arlekinoy-1843
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Εξετάσεις προόδου των μαθητών μας

Συζήτησαν με τις δασκάλες τους τους λόγους που δεν πρέπει να εκφοβί-
ζουν κανέναν και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια συμπεριφορά 
σ’ έναν συνάνθρωπό τους.  Δημιούργησαν το δικό τους εικαστικό έργο με 
προσωπικά μηνύματα και ζωγραφιές. Σχημάτισαν με πλαστελίνη τη φράση 
«Μίλα τώρα». Τέλος, έπαιξαν το εξής παιχνίδι: Κάθισαν στη σειρά και το κάθε 
παιδί έγραψε σ’ ένα χαρτί που ήταν κολλημένο στην πλάτη του μπροστινού 
του ένα θετικό του χαρακτηριστικό. Στο τέλος, είδαν τον εαυτό τους και τα 
χαρακτηριστικά τους μέσα από τα μάτια των συμμαθητών τους. 

Τα νηπιάκια μας παρακολούθησαν την Τετάρτη 30 Μαρτίου τη θεατρι-
κή παράσταση «Τρεις… κι ο Αίσωπος» του Θοδωρή Παπαϊωάννου από την 
Εταιρεία Θεάτρου «Μικρός Βορράς» στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς 
Μελίνα Μερκούρη. Τα παιδιά μας μέσω τεσσάρων μύθων του αγαπημένου 
μας παραμυθά ήρθαν σε επαφή με έννοιες, όπως η φιλία, η βία, ο ρατσι-
σμός, η αυτοπεποίθηση, το θάρρος της γνώμης και η αξία της εργατικότη-
τας και της προνοητικότητας. 

Την Τρίτη 8 Μαρτίου τα παιδιά μας της Γ΄ τάξης στο μάθημα των Αγγλι-
κών έμαθαν τους κανόνες της τάξης τους εφαρμόζοντας το must/mustn’ t 
και δημιούργησαν τις δικές τους ατομικές αφισούλες!

Τρεις… κι ο Αίσωπος! - Νήπια 

Την Τετάρτη 2 Μαρτίου η αίθουσα του Πρότυπου Ωδείου Θεσσαλονί-
κης γέμισε με τις μελωδίες των μαθητών μας, οι οποίοι πραγματοποίησαν 
τις καθιερωμένες εξετάσεις προόδου. Οι δάσκαλοι και ο διευθυντής του 
ωδείου άκουσαν μερικά από τα τραγούδια που μαθαίνουν τα παιδιά μας 
κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Έτσι, στους χώρους ήχησε βιολί, βιολοντσέ-
λο, κιθάρα και πιάνο. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας για την πρόοδο 
και την εξέλιξή τους! 

I must do it! - Γ΄ τάξη Αγγλικά 

Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Εκφοβισμού: Λέμε «Όχι» 
Α΄ τάξη

Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης  

Τα παιδιά μας λένε όχι στον σχολικό εκφοβισμό και, φυσικά, σε οποιαδήποτε μορφή βίας! Τα πρωτάκια μας με αφορμή 
την Πανελλήνια Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού, Κυριακή 6 Μαρτίου, πραγματοποίησαν την Πέμπτη 10 Μαρτί-
ου μια σειρά δράσεων, οι οποίες εντάσσονται και στη θεματική των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων τους «Ανθρώπινα Δικαι-
ώματα». 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/leme-ochi-ston-scholiko-ekfovismo-1833
https://www.protypa.gr/treis-ki-o-aisopos-1883
https://www.protypa.gr/ora-gia-agglika-1826
https://www.protypa.gr/exetaseis-proodoy-twn-mathhtwn-toy-protypoy-wdeioy-thessalonikhs-1804
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Την Παρασκευή 11 Μαρτίου τα προνηπιάκια μας επισκέφτηκαν το Δη-
μοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη και παρακολούθησαν τη θεατρική πα-
ράσταση ο «Ραφτάκος των Λέξεων» του Αντώνη Παπαθεοδούλου από τη 
θεατρική ομάδα Εταιρεία Θεάτρου «Μικρός Βορράς». Οι μαθητές μας έμα-
θαν με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο για τη σημασία της γλώσσας και της 
επικοινωνίας, της επίμονης προσπάθειας και της εργατικότητας και, φυσικά, 
της αγάπης!

Την Τρίτη 1 Μαρτίου τα παιδιά μας υποδέχτηκαν την έναρξη της άνοιξης 
με τραγούδι και δημιουργία. Μάθαμε για τα «Κάλαντα της Άνοιξης» ή αλλιώς 
«Χελιδονίσματα», ένα έθιμο που κρατά από την αρχαιότητα και αναβίωσε στις 
τάξεις μας μέσα από τις χελιδόνες που γυρίζουν και χορεύουν στα χέρια των 
παιδιών, με τους στολισμένους με τα μαρτάκια καρπούς τους και τις παροι-
μίες του Μάρτη που ντύνονται με ρυθμικά μοτίβα. Ας χαμογελάσουμε στην 
άνοιξη…!

Είπαμε Καλό μήνα! - Μουσική 

Τα νηπιάκια μας υποδέχτηκαν τον Μάρτιο φτιάχνοντας καπέλα και τραγου-
δώντας τα κάλαντα της άνοιξης: «Χελιδονάκι πέταξε, βρήκε πύργο κι έκατσε και 
γλυκοτραγούδησε: Μάρτη, Μάρτη μου, καλέ και Απρίλη θαυμαστέ, τα πουλάκια 
αυγά γεννούν κι αρχινούν να τα κλωσσούν!».

Υποδεχτήκαμε τον Μάρτιο και
την άνοιξη! - Νήπια

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 
διαβάζοντας Καρούζο     

Τιμήσαμε την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, Δευτέρα 21 Μαρτίου, με την 
ανάρτηση του παρακάτω ποιήματος του Νίκου Καρούζου: 

«Κάτι παράξενο συμβαίνει στο δωμάτιό μου,
σαν πέσει η νύχτα.

Και τα παιδιά μας της Γ΄ τάξης γιορτάζουν τον ερχομό της άνοιξης φτιάχνο-
ντας μαζί με τις δασκάλες τους χελιδόνες και μάρτηδες!

Καλωσόρισες άνοιξη! - Γ΄ τάξη  

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Η σημασία της επικοινωνίας στον 
«Ραφτάκο των λέξεων» - Προνήπια

https://www.protypa.gr/kai-i-g-taxi-kalosorizei-tin-anoixi-1797
https://www.protypa.gr/ta-nipiakia-ypodechontai-ton-martio-kai-tin-anoixi-1801
https://www.protypa.gr/kalo-mina-1796
https://www.protypa.gr/ta-pronipiakia-parakoloythoyn-ton-raftako-ton-lexeon-1837
https://www.protypa.gr/pagkosmia-imera-poiisis-simera-as-tin-timisoyme-me-niko-karoyzo-1855
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Τα παιδιά μας του τμήματος Αγγλικών της Γ΄ τάξης, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος European Language Programme (ELP), περιέγραψαν και ζω-
γράφισαν τον αγαπημένο τους superhero!

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

Who is your superhero; - ELP

Γιορτάζοντας την άνοιξη! - Δ΄ τάξη  
Την Τετάρτη 2 Μαρτίου τα παιδιά μας της Δ΄ τάξης γιόρτασαν την άνοιξη 

φορώντας μαρτάκια! Οι δασκάλες τους έφτιαξαν για κάθε παιδί και έναν 
Μάρτη και τους τον έδωσαν. Ύστερα, οι μαθητές μας ζωγράφισαν χελιδόνια 
και λουλούδια, ενώ στο τέλος του μήνα κρέμασαν τους Μάρτηδές τους στα 
δέντρα της αυλής. 

Την Τετάρτη 9 Μαρτίου τα παιδιά μας της Ε΄ τάξης, στο πλαίσιο των Εργα-
στηρίων Δεξιοτήτων και της θεματικής τους «Δημιουργώ και Καινοτομώ», 
επισκέφθηκαν το ΝΟΗΣΙΣ - NOESIS Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μου-
σείο Τεχνολογίας και παρακολούθησαν το Πρόγραμμα «Μαστορεύω και 
Μαθαίνω – Tinkering». Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία φυ-
σικών αντικειμένων χρησιμοποιώντας ποικίλα εργαλεία, υλικά και μεθόδους. 

Μαστορεύω και μαθαίνω! - Ε΄ τάξη

Ο κόσμος της μουσικής - Νήπια   
Την Τετάρτη 9 Μαρτίου τα νηπιάκια μας ήρθαν σε επαφή με τον κόσμο 

της μουσικής και των οργάνων. Έτσι, με τη μουσικό του Σχολείου μας έμα-
θαν τους ήχους των κρουστών δίνοντας ρυθμό και ευχάριστο τόνο στη μέρα 
τους!

Μαθαίνουμε να σεβόμαστε τον άνθρωπο! - Β΄ τάξη   
Την Πέμπτη 10 Μαρτίου τα παιδιά μας της Β΄ τάξης μαθαίνουν με βιω-

ματικό τρόπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σημασία της προάσπι-
σής τους από τους επερχόμενους κινδύνους! Ειδικότερα, οι μαθητές μας στο 
πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και της θεματικής τους «Ανθρώπινα 
Δικαιώματα», επισκέφτηκαν το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Eco 
School Μπλε Μέλισσα και πραγματοποίησαν με τις δασκάλες τους μία σει-
ρά από δράσεις... 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/european-language-programme-elp-648
https://www.protypa.gr/mathainoyme-na-sebomaste-ton-anthrwpo-1836
https://www.protypa.gr/mastoreyw-kai-mathainw-1831
https://www.protypa.gr/ta-nhpiakia-mas-mathainoyn-moysikh-1830
https://www.protypa.gr/poios-einai-o-dikos-sas-soyper-iroas-1806
https://www.protypa.gr/h-d-taxi-mas-kalosorizei-ton-martio-1799
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Την Παρασκευή 15 Μαρτίου τα παιδιά μας με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου, παρακολούθησαν μια σειρά πα-
ρουσιάσεων που ετοίμασαν οι εκπαιδευτικοί μας και αφορούσαν σημαντι-
κές προσωπικότητες γυναικών που μετέβαλαν όλες τις εκφάνσεις της ζωής 
των ανθρώπων, όχι μόνο στο ελληνικό, αλλά και στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. 
Έτσι, μιλήσαμε για τη Μελίνα Μερκούρη, τη Μαλάλα Γιουσαφζάι, τη Φρίντα 
Κάλο, τη Μαρία Κάλλας και την Αμαλία Φλέμινγκ. 

Για τις σπουδαίες γυναίκες
Προνήπια

Δημιουργώντας τη δική μας 
ηλεκτρονική κάρτα! - ΣΤ΄ τάξη  

Την Παρασκευή 11 Μαρτίου τα παιδιά μας της ΣΤ΄ τάξης επισκέφθηκαν 
το ΝΟΗΣΙΣ - NOESIS Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολο-
γίας και συμμετείχαν και εκείνα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαστορεύω 
και μαθαίνω- Τinkering». Οι μαθητές μας εξερεύνησαν υλικά, εργαλεία και 
μεθόδους και παράλληλα ανέπτυξαν δεξιότητες που δημιουργούν πραγμα-
τικές συνδέσεις με την επιστήμη, την τεχνολογία και τη μηχανική. 

Την Πέμπτη 17 Μαρτίου τα νηπιάκια μας πραγματοποίησαν με τις νηπιαγωγούς τους περιβαλλοντικό περίπατο 
στο φράγμα Θέρμης! Έτρεξαν, χόρεψαν, γυμνάστηκαν, έπαιξαν λίμπο, γύρισαν το αερόστατο, έγιναν δελφινάκια στο 
γρασίδι και, εννοείται, μάζεψαν τα πρώτα ανοιξιάτικα λουλουδάκια, τα οποία και πρόσφεραν με αγάπη και χαμόγελο 
στις δασκάλες τους! 

Μια εκδρομή γεμάτη παιχνίδι και φύση! - Νήπια

Συλλέκτες Λέξεων και Αριθμών 
Νήπια   

Τα νηπιάκια μας την Τρίτη 15 Μαρτίου έγιναν συλλέκτες λέξεων και 
αριθμών. Αναζήτησαν, σκέφτηκαν, διάβασαν, δημιούργησαν τα ίδια τις δικές 
τους λέξεις. Πήραν πολύχρωμα χαρτόνια, χρυσόσκονη και αγάπη και έφτια-
ξαν με τις δασκάλες τους τα βάζα των λέξεων. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/mia-ekdromi-gemati-paichnidi-kai-fysi-1852
https://www.protypa.gr/syllektes-lexeon-kai-arithmon-1847
https://www.protypa.gr/ta-pronhpiakia-mas-mathainoyn-gia-spoydaies-gynaikes-1845
https://www.protypa.gr/dimioyrgontas-ti-diki-mas-ilektroniki-karta-1840
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Γνώρισαν τη στολή του πυροσβέστη, τον απαραίτητο εξοπλισμό που πρέπει να έχει και ξεναγήθηκαν στο εσωτερικό 
ενός πυροσβεστικού οχήματος. Άκουσαν για τους κινδύνους αλλά και για τις χαρές του επαγγέλματος-λειτουργήματος, 
ενώ ενημερώθηκαν και για τα μέτρα προστασίας σε περίπτωση φωτιάς. Η επίσκεψη των παιδιών μας πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της θεματικής του σχολικού τους προγράμματος «Από τον ουρανό, στη θάλασσα και στη στεριά… με σήμα-
τα και φανάρια», στην οποία συζητούν για τα μέσα μεταφοράς.

Πυροσβέστες εν δράσει! - Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Δυο γάτοι, εμείς και η αγάπη για το βιβλίο! - Δ΄ τάξη  

Οι μαθητές μας έβαλαν ποδιές και πήρε ο καθένας το δικό του βαλιτσάκι με τα υλικά που θα χρειαζόταν. Ο κύριος 
Σπάγκος, πέρα από τα μυστικά του δεσίματος, έκανε και πολλά αστεία, αλλά και η κυρία Τέλα δεν πήγαινε πίσω. Γέμισε η 
τάξη γέλια, χρώματα και βιβλία! Όχι σχολικά, γιατί τα έβαλαν για λίγο κάτω από το θρανίο, για να έχουν χώρο να φτιάξουν 
τα δικά τους! Έτσι, οι μαθητές μας αποφάσισαν ότι την επόμενη σχολική χρονιά το «ντύσιμο» των βιβλίων θα το κάνουν 
εκείνοι.

Τι κοινό μπορεί να έχουν τα παιδιά μας της Δ΄ τάξης και οι δύο γάτοι; Την αγάπη για το βιβλίο! Την Παρασκευή 18 
Μαρτίου οι μαθητές μας έμαθαν πώς φτιάχνονται τα βιβλία και ποια είναι η διαδικασία συντήρησής τους από τη φθο-
ρά του χρόνου. Η Τέλα, μια φοβερή γάτα που ξέρει τα πάντα για τη βιβλιοδεσία, και ο Σπάγκος, ο φασαριόζος κεραμι-
δόγατος από το Βιβλιοδετείο Καλλιτεχνικό, ήρθαν στις τάξεις και μύησαν τα παιδιά μας στην τέχνη της βιβλιοδεσίας. 

Την Τετάρτη 23 Μαρτίου τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» έκαναν την πρώτη τους εκδρομούλα 
στην Πυροσβεστική και περιηγήθηκαν με όλα τα μέτρα προστασίας στο 3ο  Πυροσβεστικό Σώμα Θεσσαλονίκης βλέπο-
ντας τα οχήματά του. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/pyrosvestes-en-drasei-1863
https://www.protypa.gr/dyo-gatoi-emeis-kai-i-agapi-gia-to-vivlio-1854

