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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

Φέτος, η γέννηση του Χριστού ας είναι το προμήνυμα για μια χρονιά δη-
μιουργική, γεμάτη φως, αγάπη, υγεία, χαρά και ευημερία, μια χρονιά που θα 
εκπληρώσει την προσδοκία μας για έναν κόσμο ειρηνικό. Ευτυχισμένο το 
2023!

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά!

Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου όλο το Σχολείο μας μύρισε… Χριστούγεννα! Υποδεχτήκαμε μια από τις μεγαλύτερες γιορ-
τές του χρόνου και μοιραστήκαμε χαρά και αγάπη. Το 27ο Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar μας τα είχε όλα: 
μουσική, τραγούδι, χορό, αγορά με δώρα, μπάρμπεκιου, λούνα παρκ, λιχουδιές, εργαστήρια, πακέτα αγάπης και φυσι-
κά... αμέτρητο κόσμο που πλημμύρισε τις εγκαταστάσεις μας. 

Μεταξύ των δράσεων της μεγάλης μας γιορτής απολαύσαμε στην εξέδρα: 

Δια ζώσης το 27ο Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό 
Bazaar μας

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/christoygenniatikes-eyches-2022-2296
https://www.youtube.com/watch?v=XbtNBQD8uJQ
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Το γεμάτο φρεσκάδα και δυναμική jazz συγκρότημα χάρισε μοναδικές 
στιγμές με τις μελωδίες του και έδωσε παλμό στη γιορτή μας. 

Τα παιδιά μας, αφού προετοιμάστηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
της μουσικής στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος, μας παρουσίασαν 
παραδοσιακά κάλαντα.     

Τους Liaison 

Τους αγερμούς της Γ΄ και Ε΄ τάξης

Αγγλικές, γαλλικές και γερμανικές μελωδίες ήχησαν από τα παιδιά μας! 
Το τρίγλωσσο πρόγραμμα λειτουργεί καθημερινά μετά το τέλος του ωρολο-
γίου προγράμματος. 

Με κάλαντα μας εισήγαγαν στο πνεύμα των Χριστουγέννων οι άνθρωποι 
που μεταλαμπαδεύουν τις μουσικές γνώσεις τους στα παιδιά μας.  

Τους μαθητές του English Languages 
Programme (ELP)

Τους καθηγητές του Πρότυπου Ωδείου 
Θεσσαλονίκης 

Η γνωστή ερμηνεύτρια και ο καταξιωμένος τραγουδοποιός και ερμηνευ-
τής μάς ταξίδεψαν με τις μοναδικές ερμηνείες τους. 

Την Εύη Σιαμαντά και τον Κώστα Φαλκώνη 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/oi-liaison-dinoyn-ton-palmo-sto-27o-christoygenniatiko-filanthropiko-bazaar-mas-2267
https://www.protypa.gr/oi-agermoi-tis-g-kai-e-taxis-mas-eychontai-gia-tis-giortes-me-ton-diko-toys-monadiko-tropo-2270
https://www.protypa.gr/ta-paidia-mas-toy-english-languages-programme-e-l-p-mas-tragoydoyn-ta-kalanta-2266
https://www.protypa.gr/oi-kathigites-toy-protypoy-odeioy-thessalonikis-mas-sti-skini-toy-bazaar-mas-2271
https://www.protypa.gr/spoydaioi-ermineytes-sto-27o-christoygenniatiko-filanthropiko-bazaar-mas-2268
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Το 27ο Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar μας ολοκληρώθηκε 
με μεγάλη επιτυχία και με τη συγκινητική συμμετοχή όλων σας!

Ειδικότερα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά μας που συμμετεί-
χαν ενεργά με τις δημιουργίες και τις δράσεις τους, καθώς και τους γονείς 
των Εκπαιδευτηρίων μας που ανταποκρίθηκαν άμεσα, για μία ακόμη φορά, 
στο κάλεσμά μας με τις εθελοντικές τους προσφορές, συμβάλλοντας τα μέ-
γιστα στη διοργάνωσή μας.

Ευχαριστούμε πολύ!

Το αγαπημένο σχήμα υπό τη μουσική διεύθυνση του μαέστρου Χρήστου 
Ζαρίμπα ερμήνευσε χριστουγεννιάτικες μελωδίες. 

Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου 
Πυλαίας-Χορτιάτη 

Οι μαθητές μας ανέβηκαν στη σκηνή και μας ξεσήκωσαν με τις χριστου-
γεννιάτικες χορογραφίες που ετοίμασαν ειδικά για τη συγκεκριμένη ημέρα. 

Το τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης Χορού 
του Σχολείου μας 

Σας ευχαριστούμε πολύ όλους που μας τιμήσατε με τη συμμετοχή σας και την παρουσία σας ομορφαίνοντας την καθιερω-
μένη διοργάνωσή μας, που φέτος είχαμε τη χαρά να τη ζήσουμε όλοι μαζί από κοντά. Και του χρόνου!  

Επίσης, ευχαριστούμε θερμά και όλες τις εταιρείες, τα μέσα επικοινωνίας, τους εμψυχωτές των εργαστηρίων μας αλλά 
και όλο το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Σχολείου μας, η συμβολή των οποίων υπήρξε ζωτικής σημασίας 
για την επιτυχία της 27ης Χριστουγεννιάτικης Φιλανθρωπικής Εορταγοράς μας.

Τα έσοδα της φετινής μας Εορταγοράς θα δοθούν στην ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, στο Παράρτημα Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης του ΚΚΠΚΜ - ΠΑΑΠΑΘ (πρώην ΚΕΠΕΠ Άγιος Δημήτριος), στον Προ-
σωρινό Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Παιδιών «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ».

Σας ευχαριστούμε πολύ και για τα «πακέτα αγάπης» με είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά τη δι-
άρκεια του Bazaar μας και που ήδη διανεμήθηκαν σε Κοινωνικά Παντοπωλεία και συσσίτια, σε συνεργασία με το Δίκτυο 
Κοινωνικής Μέριμνας «Εύνοια» και τους Ιερούς Ναούς Αγίας Μαρίνας, Αγίου Χριστοφόρου και Αγίου Νικολάου.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/i-filarmoniki-orchistra-toy-dimoy-pylaias-chortiati-mas-taxideyei-me-christoygenniatikes-melodies-2272
https://www.protypa.gr/ta-paidia-mas-toy-tmimatos-choroy-toy-scholeioy-mas-sto-27o-christoygenniatiko-filanthropiko-bazaar-2269
https://www.protypa.gr/to-27o-christoygenniatiko-bazaar-mas-oloklirothike-me-megali-epitychia-2263
https://www.protypa.gr/eyxaristhria-epistolh-2305
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Την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου τα παιδιά μας μαζί με την καθηγήτρια της μουσι-
κής και τον διευθυντή του Σχολείου μας επισκέφθηκαν, όπως είθισται κάθε 
χρόνο, το δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη για να ευχηθούν στον δήμαρχο 
Ιγνάτιο Καϊτετζίδη «Χρόνια Πολλά» για την ονομαστική του εορτή και να 
του δώσουν το δώρο του. Παράλληλα, του τραγούδησαν τα παραδοσιακά 
κάλαντα της Ικαρίας, που είναι από τα αγαπημένα του. Εκείνος τα ευχαρί-
στησε, ανταπέδωσε τις ευχές, ενώ στο τέλος οι συνεργάτες του πρόσφεραν 
σε όλα τα παιδιά χριστουγεννιάτικες λιχουδιές.  

Ευχηθήκαμε στον δήμαρχο!

Το Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica - Αρωγή Θεσσαλονίκης επι-
σκέφθηκαν τα παιδιά μας μαζί με την καθηγήτρια μουσικής του Σχολείου 
μας και έψαλλαν τα κάλαντα στο προσωπικό και τους ασθενείς, δίνοντας 
έναν ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο τόνο στο πνεύμα των ημερών. Ακολού-
θησαν τα καθιερωμένα κεράσματα και οι ευχές. 

Να τα πούμε;

Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου τα νηπιάκια μας μαζί με τη διευθύντρια του 
Νηπιαγωγείου παρέδωσαν στον εκπρόσωπο του Ιερού Ναού Αγίου Νικο-
λάου και Δημητρίου Θεσσαλονίκης τα «πακέτα αγάπης» που ετοιμάστη-
καν με ιδιαίτερη φροντίδα απ’ όλους μας, μικρούς και μεγάλους. Ο πατήρ 
μίλησε στα παιδιά μας για τη σημασία της προσφοράς και τα ευχαρίστησε 
που έκαναν χαρούμενα και άλλα παιδάκια με τα πακέτα τους, ενώ εκείνα του 
ανταπέδωσαν τραγουδώντας του χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Τα «πακέτα 
αγάπης» που διαμοιράστηκαν από τον Ιερό Ναό σε συνανθρώπους μας είναι 
μία προσφορά προϊόντων-ειδών πρώτης ανάγκης από γονείς και φίλους του 
Σχολείου, στο πλαίσιο του Bazaar. 

Παραδώσαμε τα «πακέτα αγάπης»!

Με μία εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη παράσταση με τίτλο «Γκριντς ο κα-
τεργάρης των Χριστουγέννων» αποχαιρέτησαν τα νηπιάκια μας τη χρο-
νιά. Τα παιδιά μας, όπως κάθε χρόνο, ετοίμασαν μαζί με τις νηπιαγωγούς 
τους τη γιορτή τους και κατανόησαν με βιωματικό τρόπο το πνεύμα των Χρι-
στουγέννων! Όλα μαζί έψαλαν τα κάλαντα της Κεφαλονιάς, τραγούδησαν τα 
κάλαντα και στα αγγλικά και μετά… ήρθε ο Άγιος Βασίλης! 

Mια εντυπωσιακή παράσταση
Νηπιαγωγείο

Μας έφερε δωράκια και ανταλλάξαμε ευχούλες. Στο τέλος κόψαμε μια μεγάλη βασιλόπιτα για το καλό. Συγχαρητήρια 
στα παιδιά μας και στις νηπιαγωγούς μας. Και του χρόνου!

Οι Ιεροί Ναοί Αγίας Μαρίνας και Αγίου Χριστοφόρου παρέλαβαν επίσης «πακέτα αγάπης», τα οποία ταξινόμησε και 
βοήθησε στον διαμοιρασμό τους το Δίκτυο Κοινωνικής Μέριμνας «Εύνοια» και η υπεύθυνή του Μπεατρίς Σεμακούλα. 
Και του χρόνου! για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/paradosame-kai-ta-teleytaia-paketa-agapis-2295
https://www.protypa.gr/ta-psallame-ston-dimarcho-tdzem-2294
https://www.protypa.gr/na-ta-poyme-2300
https://www.protypa.gr/gkrints-o-katergaris-ton-christoygennon-apo-ta-nipiakia-mas-2299
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Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου τα παιδιά μας της Ε΄ τάξης, στο πλαίσιο 
του μαθήματος των Αγγλικών, έμαθαν από πού προήλθε το έθιμο στολι-
σμού του δέντρου και άλλα ενδιαφέροντα ‘‘fun facts’’ για τα Χριστούγεννα! 
Έφτιαξαν τα καθιερωμένα ομαδικά projects, δίνοντας ζωή και εικόνα στα πιο 
όμορφα χριστουγεννιάτικα τραγούδια! Όλα αυτά, ακούγοντας χριστουγεν-
νιάτικο... Frank Sinatra!

It’s the most wonderful time 
of the year! - Ε΄ τάξη Αγγλικά

Οι μαθητές μας της Ε΄ τάξης του προγράμματος ELP έγραψαν και έφτια-
ξαν με τα χεράκια τους ένα βιβλίο με τίτλο «Α Christmas Time Travel» που 
ταξιδεύει τον αναγνώστη στον χρόνο και στα Χριστούγεννα με μία μοναδι-
κή και ευαίσθητη ιστορία γεμάτη μυστήριο. Με τον τρόπο αυτόν τα παιδιά 
μας εξάσκησαν τα αγγλικά τους αλλά και συνέβαλαν στην 27η Χριστουγεν-
νιάτικη Φιλανθρωπική Εορταγορά μας, αφού το διέθεσαν ως προσφορά για 
την ενίσχυση των εσόδων της. 

We couldn’t be prouder 
Ε΄ τάξη ELP

Τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» ανέβασαν σε θε-
ατρική διασκευή το έργο «Ο γάτος των Χριστουγέννων», βιώνοντας για 
πρώτη φορά την εμπειρία της συμμετοχής τους σε μια χριστουγεννιάτικη 
γιορτή στο Σχολείο.  Οι πρόβες έγιναν, τα κοστουμάκια φορέθηκαν και οι 
μικροί ηθοποιοί ανεβήκαν στη σκηνή. Η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και 
το ζεστό χειροκρότημα από τους γονείς  και τις νηπιαγωγούς μας έδωσαν σε 
όλους τους μαθητές μας χαρά.

Ένας γάτος τα Χριστούγεννα 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Τα Χριστούγεννα της Αλαντάλα - Προνήπια 
Τα προνηπιάκια μας παρουσίασαν σε διασκευή το θεατρικό χριστουγεν-
νιάτικο παραμύθι «Τι έκανες στα Χριστούγεννα μάγισσα Αλαντάλα». Τα 
παιδιά μας εντυπωσίασαν μέσα στο σκηνικό του μακρινού δάσους, όπου 
συνέβαιναν αλλόκοτα πράγματα. Εκεί, η μάγισσα Αλαντάλα με τα ξόρκια 
επεδίωκε να πάρει τη θέση του Αї-Βασίλη! Εκείνος πάλι είχε ένα μικρό ατύ-
χημα που έφερε όμως μεγάλες ανατροπές. Στην προσπάθειά του να βοηθη-
θεί έκανε μια βόλτα στο δάσος όπου συνάντησε ένα κοριτσάκι ντυμένο στα 
κόκκινα, έναν λύκο και μερικούς νάνους… Συνέβησαν πολλά και διάφορα, 
αλλά το μήνυμα που έστειλε σε όλους μας το έργο ήταν το πιο δυνατό: ότι η 
αγάπη όλων είναι αρκετή ώστε να νικήσει το κακό και να μας σώσει από τις 
δυσκολίες.  για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/o-gatos-ton-christoygennon-apo-ton-paidiko-stathmo-protypa-2-4-2293
https://www.protypa.gr/it-s-the-most-wonderful-time-of-the-year-2298
https://www.protypa.gr/ena-christoygenniatiko-vivlio-gia-kalo-skopo-2313
https://www.protypa.gr/ta-christoygenna-tis-alantala-2342
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Οι προπονητές και οι μαθητές μας του τμήματος Tae Kwon Do στην τελευ-
ταία προπόνηση της χρονιάς που έγινε την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου και 
περιελάμβανε ασκήσεις σε τεχνικές χεριών και ποδιών αντάλλαξαν ευχές για 
τη νέα χρονιά και έδωσαν ραντεβού για τις επόμενες δυναμικές προπονή-
σεις του 2023!

Χρόνια πολλά με… προπόνηση  
Τμήμα Tae Kwon Do!

Τα παιδιά μας του τμήματος Θεατρικής Αγωγής μπήκαν στο πνεύμα των 
Χριστουγέννων μέσα από μια ποικιλία δράσεων. Δραματοποίησαν δικές τους 
αυτοσχέδιες χριστουγεννιάτικες ιστορίες, χόρεψαν όπως ο Ρούντολφ, τα ξω-
τικά και ο Αϊ-Βασίλης, έπαιξαν φτιάχνοντας τη δική τους πατημασιά, εμπνεύ-
στηκαν από το ψυχόδραμα και ζωγράφισαν σε ένα λευκό χαρτί τον εαυτό 
τους με ποικίλα χρώματα. 

Μουσική, τραγούδι, κέφι και 
πολλές ευχές - Τμήμα Θεατρικής Αγωγής

Μία έκπληξη περίμενε τους μαθητές του τμήματος Multi Junior Sports, 
αφού στην τελευταία τους προπόνηση για τη φετινή χρονιά, την Παρα-
σκευή 23 Ιανουαρίου, είδαν από κοντά τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος προ-
ηγουμένως είχε επισκεφτεί και το Νηπιαγωγείο μας. Ο Άγιος εκτός από τον 
κλασικό σάκο που περιείχε χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, κρατούσε και μία 
πελώρια ρακέτα. Τα παιδιά μας αντάλλαξαν ευχές μαζί του, συζήτησαν για 
το τένις και τα υπόλοιπα αθλήματα και στο τέλος ευχήθηκαν: «Χρόνια Πολ-
λά και Καλή Χρονιά!». 

Ο Άγιος Βασίλης με… ρακέτα! 
Τμήμα Multi Junior Sports!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Περνώντας δημιουργικό χρόνο στις διακοπές 
1Ομηνη και 11μηνη φοίτηση 

Τα παιδιά μας της 10μηνης και 11μηνης φοίτησης πέρασαν δημιουργικό 
χρόνο στο Σχολείο μας στη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων μέσα 
από μια πληθώρα δράσεων. Έφτιαξαν το δικό τους ημερολόγιο για το 2023, 
έπαιξαν ομαδικά παιχνίδια στην αυλή, διάβασαν χριστουγεννιάτικα παρα-
μύθια, παρακολούθησαν στον διαδραστικό πίνακα της τάξης τους ήθη και 
έθιμα της πατρίδας μας και άλλων λαών για τη μεγάλη αυτή γιορτή, ζωγρά-
φισαν χριστουγεννιάτικες εικόνες με πολύχρωμες τέμπερες, έκαναν χριστου-
γεννιάτικες κατασκευές από ξύλο και πολλές πολλές άλλες δραστηριότητες, 
συνδυάζοντας τη μάθηση με την ψυχαγωγία! 

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/o-agios-vasilis-paei-sto-tmima-multi-junior-sports-2301
https://www.protypa.gr/chronia-polla-apo-ta-tmimata-tae-kwon-do-mas-2302
https://www.protypa.gr/moysiki-tragoydi-kefi-kai-polles-eyches-apo-tmima-theatrikis-agogis-2303
https://www.protypa.gr/ta-paidia-mas-tis-10minis-kai-11minis-foitisis-pernoyn-dimioyrgiko-chrono-sto-scholeio-mas-kai-tis-imeres-ton-giorton-2304
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Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυ-
πα 2-4» στόλισαν για πρώτη φορά στο Σχολείο το χριστουγεννιάτικο δέ-
ντρο και το καταχάρηκαν! Στη συνέχεια, δημιούργησαν τις δικές τους καρ-
διές-ενθύμια από πηλό και τις έβαλαν κάτω από το δεντράκι της τάξης τους.  

Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου οι μαθητές μας της Δ΄ τάξης, στο πλαίσιο των 
εργαστηρίων δεξιοτήτων με θέμα την κυκλοφοριακή αγωγή αλλά και επη-
ρεασμένοι και από το πνεύμα των ημερών, έκαναν τις δικές τους χριστου-
γεννιάτικες πινακίδες κυκλοφοριακής αγωγής. Έτσι, χάρη σ’ αυτές μάθαμε 
πού βρίσκεται ο χώρος των ξωτικών, πού πρέπει να προσέχουμε λόγω διέ-
λευσης ταράνδων και καλικάντζαρων και πού είναι ο χώρος στάθμευσης των 
καγκουρό. Και του χρόνου!

Προσοχή: Χριστούγεννα! - Δ΄ τάξη 

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου τα παιδιά μας της Γ΄ τάξης στόλισαν κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος των Αγγλικών ένα… “Christmas Tree”, φτιαγμένο 
με μπάλες πάνω στις οποίες έγραψαν ευχούλες στα αγγλικά. Επίσης ζωγράφι-
σαν χριστουγεννιάτικα τοπία στον διαδραστικό πίνακα της τάξη τους, ακού-
γοντας εορταστικά τραγούδια στην αγγλική γλώσσα. 

Oh Christmas Tree… 
Γ΄ τάξη Αγγλικά

Μπήκαμε στο πνεύμα των Χριστουγέννων

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Δημιουργούμε χριστουγεννιάτικες 
φιγούρες με Lego - Τμήμα Πληροφορικής

Οι μαθητές μας του τμήματος Πληροφορικής - Πολυμέσων και Ρομποτι-
κής μάς ευχήθηκαν χρόνια πολλά με δικές τους χριστουγεννιάτικες δημι-
ουργίες την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου. Με την καθοδήγηση της καθηγήτριας 
πληροφορικής κατασκεύασαν από Lego πολύχρωμα ταρανδάκια και ελατά-
κια, ζώντας τη μαγεία των ημερών. 

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/ta-tritakia-mas-stolizoyn-to-christoygenniatiko-dentro-toys-sta-agglika-2314
https://www.protypa.gr/ta-mikrakia-mas-toy-paidikoy-stathmoy-mpainoyn-sto-pneyma-ton-christoygennon-2292
https://www.protypa.gr/prosochi-christoygenna-2315
https://www.protypa.gr/dimioyrgoyme-christoygenniatikes-figoyres-me-lego-2307
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Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου τα νηπιάκια μας παρακολούθησαν το έργο 
του Δημήτρη Μπασλάμ «Ο Γαργαληστής» στο Θέατρο Αυλαία. Η παράστα-
ση εξοικείωσε ακόμη περισσότερο τα παιδιά μας με τη δραματική τέχνη και 
ταυτόχρονα τους χάρισε απλόχερα γέλιο και χαρά. «Όταν το γέλιο τα παιδιά 
μοιράζουν, τα πάντα στα σίγουρα αλλάζουν», γράφει ο γαργαληστής στο 
γράμμα που αφήνει… και έχει δίκιο!

Τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου τα παιδιά μας της Β΄ τάξης επισκέφθηκαν τον 
σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. στον ΧΥΤΑ, στο πλαίσιο του 
εργαστηρίου δεξιοτήτων τους με θέμα «Φροντίζω το περιβάλλον». Οι μα-
θητές μας ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και ενημερώ-
θηκαν από τους υπεύθυνους του χώρου για την εναλλακτική αξιοποίηση των 
απορριμμάτων, με σκοπό την παραγωγή ενέργειας. 

Σε έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής 
Β΄ τάξη  

Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου οι μαθητές μας της Ε΄ τάξης επισκέφτηκαν τo 
Μουσείο Basketball της ΧΑΝΘ και έζησαν μία μοναδική αθλητική εμπειρία 
ως ομάδα. Ειδικότερα, περιηγήθηκαν στο μουσείο και γνώρισαν την ιστορία 
του, προπονήθηκαν στο τζούντο μαθαίνοντας τις βασικές αρχές του, διασκέ-
δασαν παίζοντας πινγκ πονγκ. Μαθαίνουμε, αθλούμαστε και περνάμε όμορ-
φες στιγμές μέσα από τον αθλητισμό και τα ιδεώδη του.

Επισκεφθήκαμε το Μουσείο 
Basketball ΧΑΝΘ! - Ε΄ τάξη  

Ραντεβού με έναν Γαργαληστή!
Νηπιαγωγείο 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Φτιάξαμε στολιδάκια - Α΄ τάξη
Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου τα παιδιά μας της Α΄ τάξης, αφού συζή-

τησαν για τα Χριστούγεννα, τη γέννηση του Θεανθρώπου, τα ήθη και έθιμά 
μας, συνέχισαν να βιώνουν το εορταστικό πνεύμα στο Σχολείο μας με την 
κατασκευή χριστουγεννιάτικων στολιδιών. Έφτιαξαν ταρανδάκια για να τα 
κρεμάσουν στο δεντράκι τους, αλλά και ταρανδάκια-καπέλα για να τα φο-
ρέσουν στο κεφαλάκι τους, ενώ δεν έλειψαν και τα πιάτα με τον Άγιο Βασίλη 
για διακόσμηση. Χρόνια πολλά!

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/i-e-taxi-mas-episkeptetai-tin-chanth-2265
https://www.protypa.gr/ta-nhpiakia-mas-phgainoyn-sto-theatro-aylaia-kai-synantoyn-ton-gargalhsth-2273
https://www.protypa.gr/i-v-taxi-mas-episkeptetai-ton-stathmo-ilektroparagogis-tis-ilektor-a-e-ston-chyta-2274
https://www.protypa.gr/ta-protakia-mas-cheirotechnoyn-christoygenniatika-tarandakia-kai-agiovasilakia-2312
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Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου τα μικράκια μας του Παιδικού Σταθμού 
«Πρότυπα 2-4» επισκέφτηκαν τον δημιουργικό χώρο Παραμυθούπολη και 
παρακολούθησαν όλα μαζί στη θεατρική σκηνή το έργο «Η πιο όμορφη μέρα 
του χρόνου» σε μία ειδική παράσταση αποκλειστικά γι’ αυτά. 

Τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου τα προνηπιάκια μας επισκέφθηκαν το Παι-
δικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα «Μπλε ήρωες εν δράσει…». Εκεί οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν την τέχνη του καρτούν, να μάθουν -όσοι δεν τα γνώριζαν- τα 
Στρουμφάκια και να κατανοήσουν έννοιες, όπως η διαφορετικότητα και η 
ομαλή συνύπαρξη της ομάδας, μιας και στο Στρουμφοχωριό ζουν και συνυ-
πάρχουν πολλοί και διαφορετικοί χαρακτήρες. Περάσαμε υπέροχα, διασκε-
δάσαμε και αγαπήσαμε τα Στρουμφάκια!

Μπλε ήρωες στο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Οι μαθητές μας της ΣΤ΄ τάξης την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο 
του μαθήματος της Ιστορίας, επισκέφτηκαν το Παράρτημα Θεσσαλονίκης-
Πολεμικό Μουσείο και το Αντιτορπιλικό «Βέλος» (D16) - USS Charrette 
(DD-581). Συναντάμε, παρατηρούμε και μαθαίνουμε την ιστορία μας με βι-
ωματικό τρόπο. 

Μαθαίνουμε ιστορία στην πράξη  
ΣΤ΄ τάξη   

«Η πιο όμορφη μέρα του χρόνου» 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4» 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Α΄ τάξη
Τα παιδιά μας της Α΄ τάξης στην επίσκεψη που έκαναν στο Ολυμπιακό Μου-

σείο την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο 
των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων. Ενημερώθηκαν από τους 
υπεύθυνους του χώρου για το πότε και πώς ξεκίνησαν οι αγώνες, καθώς και 
για το σύμβολό τους. Είδαν σε φωτογραφίες παραολυμπιονίκες αθλητές να 
αγωνίζονται σε ποικίλα αθλήματα. Έπαιξαν βιωματικά παιχνίδια ταχύτητας 
και στόχου προσομοιάζοντας το περιβάλλον των παραολυμπιακών αγώνων.  

Γνωρίζοντας τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες 

για περισσότερα…

Προνήπια

https://www.protypa.gr/ta-paidia-mas-tis-st-taxis-mathainoyn-istoria-stin-praxi-2297
https://www.protypa.gr/ta-propronipiakia-mas-pane-theatro-2317
https://www.protypa.gr/ta-pronipiakia-mas-episkeptontai-to-paidiko-moyseio-thessalonikis-kai-synantoyn-mple-iroes-2316
https://www.protypa.gr/i-a-taxi-mas-episkeptetai-to-olympiako-moyseio-2291

