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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

Επί τρεις ολόκληρες μέρες από την Τετάρτη 9 έως την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου στελέχη ανεξάρτητων σχολείων 
από την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη συναντήθηκαν σε ένα συνέδριο στο The Met Hotel στη Θεσσαλονίκη αναπτύσσο-
ντας έναν γόνιμο διάλογο γύρω από ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης ήταν 
εκεί…

Δώσαμε δυναμικό παρόν στο συνέδριο ECNAIS – ΣΙΣ 

Μια πρωτότυπη εισήγηση–παρουσίαση 
Σε επίκεντρο των ανεξάρτητων σχολείων της Ευρώπης μετατράπηκε η 

Θεσσαλονίκη μέσα από το συνέδριο των ECNAIS – ΣΙΣ που είχε θέμα «Νέες 
προκλήσεις για τα ανεξάρτητα σχολεία – πανδημία και άλλες παγκόσμιες 
απειλές». Το Σχολείο μας  συμμετείχε ενεργά στο συνέδριο με μια πρωτότυ-
πη εισήγηση–παρουσίαση την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου. 

Το ECNAIS (European Council of National Associations of independent Schools) είναι ο φορέας που εκπροσωπεί τα 
ανεξάρτητα μη κρατικά σχολεία όλης της Ευρώπης, μέλος του οποίου είναι ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων της Ελλά-
δας, στον οποίο εμπιστεύτηκε το ECNAIS τη διοργάνωση του φετινού συνεδρίου.

Μια ανοιχτή αγκαλιά!
Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, υποδεχτήκαμε στις εγκαταστάσεις μας με χαρά μία ομάδα 20 συμμε-

τεχόντων του ECNAIS. Καλωσορίσαμε τα μέλη με μία θεατρική δράση, ενώ ακολούθησε ξενάγηση στους εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους του Σχολείου μας. Οι νέοι και οι παλιοί μας φίλοι είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τα παιδιά 
μας στο μάζεμα των ελιών. Έπειτα παρακολούθησαν κουκλοθέατρο στην αυλή, είδαν παιχνίδια ενίσχυσης της συνερ-
γασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών, θαύμασαν μερικές από τις εικαστικές δημιουργίες των παιδιών μας. 
Επιπλέον γνώρισαν το ρομπότ που δημιούργησε το Τμήμα Πληροφορικής μας, απόλαυσαν και άλλο θεατρικό δρώμενο 
στην ολοκαίνουρια αυλή του Νηπιαγωγείου μας. Στο τέλος, η Ε΄ τάξη του Σχολείου μας ερμήνευσε τραγούδια για την 
ομαδικότητα και τη συνεργασία με τη συνοδεία μουσικών οργάνων που έπαιξαν κάποια από τα μέλη της. Την πλαισίω-
σαν δύο μικρές μας με ρόλλερς κάνοντας όμορφες φιγούρες. 

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
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Στη συνέχεια, παρακολούθησαν εξειδικευμένες παρουσιάσεις του Σχολεί-
ου μας από τους εκπαιδευτικούς μας. Άκουσαν τα βιολιά και τη χορωδία του 
Πρότυπου Ωδείου Θεσσαλονίκης και έπειτα γευμάτισαν στον ειδικά διαμορ-
φωμένο χώρο των εγκαταστάσεών μας και πήραν αναμνηστικά δώρα. Τέλος, 
παρακολούθησαν τα παιδιά μας να χορεύουν συρτάκι.

Αγαπητοί φίλοι, ήταν τιμή μας που σας υποδεχτήκαμε. Περάσαμε υπέροχα 
και σας περιμένουμε ξανά στο Σχολείο μας! Εις το επανιδείν.

Μετά από δύο χρόνια ψηφιακών εορταστικών εκδηλώσεων, λόγω των ιδι-
αίτερων συνθηκών που επικρατούσαν, η πιο ζεστή και αγαπημένη εκδήλω-
ση για τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους μας φίλους επιστρέφει στις 4 
Δεκεμβρίου! Έτσι, όλος ο Νοέμβριος ήταν ένας μήνας πυρετώδους προε-
τοιμασίας, για να υποδεχτούμε στην εκδήλωσή μας μια από τις μεγαλύτε-
ρες γιορτές της Χριστιανοσύνης. Τα παιδιά μας του Νηπιαγωγείου και του 
Δημοτικού ετοίμασαν κάρτες, κατασκευές και στολίδια Χριστουγέννων, 
προκειμένου να πουληθούν στο παζάρι μας για ενίσχυση των συνανθρώπων 
μας που η συνεισφορά μας τους είναι πολύτιμη.

Ετοιμασίες για το 27ο Χριστουγενιατικό Βazaar μας, 
που επέστρεψε δια ζώσης! 

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου τα παιδιά μας της Ακαδημίας Σκάκι ξεκί-
νησαν την πρώτη φάση του εσωτερικού πρωταθλήματος. Εντυπωσιακή 
ήταν η συμμετοχή και ανταπόκριση των μαθητών όχι μόνο των τάξεων του 
Δημοτικού, αλλά και των προνηπίων και νηπίων. Η δεύτερη και τρίτη φάση 
του πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο και τον Φεβρου-
άριο του 2023. Εξάλλου, την Κυριακή 27 Νοεμβρίου κλείσαμε τον πρώτο 
σκακιστικό μας μήνα προπονήσεων με μία εκδήλωση που πραγματοποιή-
θηκε στον πολυχώρο του Σχολείου μας με θέμα «Παιδί και σκάκι».  Στην 
εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Πρωταθλητής Ευρώπης και σκακιστής της 
Εθνικής Ομάδας Ανδρών, Ευγένιος Ιωαννίδης. 

Ξεκίνησε η πρώτη φάση του εσωτερικού πρωταθλήματος 
Ακαδημία Σκάκι 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Οι μαθητές μας της Δ΄ τάξης παρουσίασαν σε όλες τις τάξεις του Δημο-
τικού μας μία άκρως συγκινητική παράσταση των γεγονότων του Πολυτε-
χνείου πλαισιωμένη με αφηγήσεις του χρονικού των ημερών. Ανήμερα της 
επετείου, Πέμπτη 17 Νοεμβρίου, τα παιδιά μας τιμώντας τον συμβολισμό 
της έδωσαν το μήνυμα ότι τα γεγονότα μας διδάσκουν. Η ενότητα και η απο-
φασιστικότητα είναι χρέος των νεότερων γενιών, για να διασφαλίσουν τις 
αξίες, τα ιδανικά και το δικαίωμα να ζούμε καλύτερα.

Τιμήσαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου
Δ΄ τάξη

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/ora-gia-skaki-2257
https://www.protypa.gr/to-27o-christoygeniatiko-vazaar-mas-epistrefei-dia-zosis-etoimasteite-2248
https://www.protypa.gr/mia-anoixth-agkalia-2241
https://www.protypa.gr/h-d-taxh-mas-tima-thn-epeteio-toy-polytexneioy-2246
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Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου τα παιδιά μας της Β΄ τάξης, στο πλαίσιο των 
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και της θεματικής τους «Φροντίζω το περιβάλ-
λον», επισκέφτηκαν τον πολυχώρο Nouvelle στο Ωραιόκαστρο και παρα-
κολούθησαν ένα εργαστήριο για την πρόληψη φυσικών καταστροφών και 
τη λήψη πρώτων βοηθειών. Με τη βοήθεια του προσομοιωτή που υπήρχε 
στον χώρο «έζησαν» έναν μικρό σεισμό και έμαθαν να «αντιδρούν» στην 
πράξη σε μια τέτοια περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επίσης, ενημερώθηκαν 
από την υπεύθυνη της δράσης για ασφαλείς κρυψώνες. Τέλος, παρακολού-
θησαν ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών. 

Την ολοκαίνουρια θεατρική παράσταση της Εταιρείας θεάτρου «μικρός 
βορράς» με τίτλο «Ο Ηρακλής … αλλιώς» παρακολούθησαν τα παιδιά μας 
στο Θέατρο Αμαλία την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου. Τα νηπιάκια μας μυήθη-
καν με βιωματικό τρόπο στους δώδεκα άθλους του ήρωα μέσα από τη σύγ-
χρονη και εξειδικευμένη στο παιδικό θέατρο σκηνοθετική ματιά του Τάσου 
Ράντζου. Οι ερμηνείες των ηθοποιών της παράστασης σε συνδυασμό με την 
επένδυσή της από τη ζωντανή μουσική ενθουσίασαν τα παιδιά μας και τις 
νηπιαγωγούς μας. 

Τι άλλο μπορεί να θέλει ένα παιδί πέρα από το παιχνίδι; Ισότητα, ασφά-
λεια, αγάπη, φιλία και μάθηση. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις απαντήσεις 
των μαθητών μας της Γ΄ τάξης στις δασκάλες τους, στο πλαίσιο του εργα-
στηρίου που πραγματοποίησαν με τίτλο: «Γνωρίζω τα δικαιώματα μου». 
Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου τα τριτάκια μας με τη βοήθεια της δασκά-
λας τους δημιούργησαν σε κάθε αίθουσα το δικό τους «τηλεπαιχνίδι» με 
απλές, αλλά ουσιαστικές ερωταπαντήσεις για τα δικαιώματα των παιδιών. 
Και επειδή δεν έχει πλάκα να παίζεις μόνος σου, σκέφτηκαν να το παρουσι-
άσουν και να το παίξουν με τους μαθητές όλης της Α΄ τάξης. 

Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Εκπαιδευόμαστε και προλαμβάνουμε! - Β΄ τάξη 

Μαθαίνοντας για έναν μυθικό ήρωα! - Νήπια 

Γ΄ τάξη 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Το Σχολείο μας σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
εξασφάλισε για τους μαθητές, τους γονείς και το εκπαιδευτικό και διοικητι-
κό προσωπικό μας μια ειδική προνομιακή τιμή για τις εκδηλώσεις του Διε-
θνούς Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου, οι οποίες ξεκίνησαν το Σάββατο 
19 Νοεμβρίου. Στο πλαίσιό τους ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΜΜΘ και 
διεθνής σολίστ, Χρίστος Γαλιλαίας, υποδέχτηκε διεθνείς ομότεχνούς του και 
ερμήνευσαν αριστουργηματικά έργα του είδους. 

Πήγαμε… Μέγαρο!

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/ta-nipiakia-mathainoyn-gia-enan-mythiko-iroa-2245
https://www.protypa.gr/ekpaideyomaste-kai-prolamvanoyme-2224
https://www.protypa.gr/pagkosmia-hmera-gia-ta-dikaiwmata-toy-paidioy-shmera-as-paixoyme-2253
https://www.protypa.gr/ayto-to-savvato-pame-megaro-moysikis-2244
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Τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου τα προνηπιάκια μας φόρεσαν μπουφανάκια, 
πήραν τσαντούλες στους ώμους και… απέδρασαν με τις νηπιαγωγούς και 
τους συμμαθητές τους στα Πλατανάκια του Χορτιάτη. Εκεί περπάτησαν στη 
φθινοπωρινή φύση, παρατήρησαν τα φύλλα και τα ζωάκια που βρέθηκαν 
στον δρόμο τους, πήραν το κολατσιό τους στο δάσος και στο τέλος άνοιξαν 
το πολύχρωμο αερόστατό τους και έπαιξαν όλα μαζί, μια παρέα! Εξοικειωνό-
μαστε καθημερινά με τη φύση μέσα και έξω από το Σχολείο μας.

Φθινοπωρινός περίπατος στη φύση! – Προνήπια

Τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου τα μικράκια μας του Παιδικού Σταθμού «Πρό-
τυπα 2-4» γνώρισαν όλα όσα χρειάζεται να ξέρουν για το σώμα και τις ανά-
γκες του μέσα από ένα πλήθος διασκεδαστικών και βιωματικών δραστηρι-
οτήτων. Ειδικότερα, ενημερώθηκαν από τις νηπιαγωγούς τους για το σώμα 
και τους βασικούς τρόπους υγιεινής. Επισκέφτηκαν το Μουσείο ανθρωπί-
νου σώματος στο Πάρκο των Δεινοσαύρων. Έμαθαν συνταγούλες και υγιει-
νά tips διατροφής από τον σεφ Νικόλαο Μάνου. Άκουσαν και διάβασαν και 
τα ίδια παραμυθάκια με θέμα το σώμα. 

Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4» 

Τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» στη διάρκεια της 
εβδομάδας Δευτέρα 14 – Παρασκευή 18 Νοεμβρίου πραγματοποίησαν μία 
σειρά από δράσεις, οι οποίες σχετίζονταν με το χρώμα. Ειδικότερα, έμαθαν 
τα χρώματα και την αναγνώρισή τους,  δημιούργησαν ένα ομαδικό κολάζ με 
το ουράνιο τόξο, έπαιξαν παιχνίδια με χρωματιστά τουβλάκια και κυλίστηκαν 
στα χρώματα παίζοντας Μessy Play στην αυλή μας. Επισκέφτηκαν το Παιδικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης και έμαθαν και εκεί για τα χρώματα. 

Χρωματιστή εκπαίδευση 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4» 

Μαθαίνουμε για το σώμα μας

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Τα νηπιάκια μας καταπιάστηκαν με τα σύννεφα και… ταξίδεψαν μαζί 
τους στον ουρανό της γνώσης! Τα σύννεφα, άυλα και μακρινά, έδωσαν στα 
παιδιά μας το έναυσμα για σκέψη και γνωριμία με τον κύκλο του νερού. 
Αναλυτικότερα, γίναμε μικροί μετεωρολόγοι και είπαμε τον καιρό. Ακούσα-
με παραμύθια και συζητήσαμε για το περιβάλλον και την προστασία του. 
Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου  παρακολουθήσαμε στον διαδραστικό πίνα-
κα στη σάλα μας σχετικό βίντεο για το νερό. Κάναμε πείραμα για τον κύκλο 
του νερού και δημιουργήσαμε τη δική μας αφίσα γι’ αυτόν.

Παρατηρώντας τα σύννεφα και μαθαίνοντας γι’ αυτά! 
Νήπια

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/ta-pro-pronhpiakia-mas-kai-h-xrwmatisth-toys-ekpaideysh-2255
https://www.protypa.gr/ta-pro-pronipiakia-mas-protypa-2-4-mathainoyn-gia-to-soma-toys-2254
https://www.protypa.gr/fthinoporinos-peripatos-sti-fysi-2240
https://www.protypa.gr/paratirontas-ta-synnefa-kai-mathainontas-gi-ayta-2238
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«Μακάρι τα σπίτια μας να ήταν φτιαγμένα από γλυκά», λέει ένα προνηπιάκι. «Από καραμελίτσες», πετάγεται ένα άλλο. 
«Από φύλλα…», αναφέρει το τρίτο της παρέας. Τον λόγο παίρνει το παιδάκι που μόλις τελείωσε τη χειροτεχνία του. «Εγώ, 
παιδιά, λέω ότι θα ήθελα να είναι φτιαγμένα από σύννεφα». «Από σύννεφα;» «Ναι». «Και γιατί αυτό;» «Μα, για να φεύγουν 
το πρωί και να μπορούμε να αντικρίζουμε με το που ξυπνάμε τον ουρανό και τον ήλιο». «Τέλεια ιδέα!» «Προτείνω, όταν 
μεγαλώσουμε, να γίνουμε, πώς το είπε η κυρία; Αρχιτέκτονες και Πολιτικοί Μηχανικοί». «Ναι, ναι αυτό!» Η παρέα συμφώ-
νησε. 

Χτίζοντας ένα πολύχρωμο μέλλον! - Προνήπια

Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου τα παιδιά μας της Δ΄ τάξης αποχαιρέτησαν το φθινόπωρο και καλωσόρισαν τον χειμώνα 
με αποτυπώσεις της φθινοπωρινής φύσης. Οι μαθητές μας συζήτησαν με τη δασκάλα τους για το τέλος αυτής της εποχής 
και τις εκφάνσεις της φύσης αυτήν την περίοδο. Στη συνέχεια, άφησαν ελεύθερη τη φαντασία τους και δημιούργησαν 
τους δικούς τους φθινοπωρινούς πίνακες.

Αποχαιρετήσαμε το φθινόπωρο - Δ΄ τάξη

Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου τα πρωτάκια μας μαζί με την καθηγήτρια μου-
σικής του Σχολείου μας δημιούργησαν την ώρα του μαθήματος τη δική τους 
ορχήστρα κρουστών με... τα σχολικά τους αντικείμενα! Χαρτί, μολύβια, μαρ-
καδόροι και κασετίνες έγιναν τα όργανα, για να δώσουν ρυθμό και μουσική 
στη μέρα τους! 

Μια αυτοσχέδια ορχήστρα κρουστών! 
Α΄ τάξη

Τα προνηπιάκια μας μέσα από ποικίλες δράσεις στη διάρκεια της εβδομάδας Δευτέρα 21 – Παρασκευή 25 Νοεμβρί-
ου ήρθαν σε επαφή με «Τα κτίρια». Ζωγράφισαν, σκιαγράφησαν, δόμησαν πολύχρωμα κτίρια, συζήτησαν για επαγγέλ-
ματα που σχετίζονται μ’ αυτά. Περιτριγύρισαν με το σχολικό μας λεωφορείο σε κτίρια της πόλης και τα γνώρισαν. Είναι 
ωραία να χτίζεις! Ειδικά όταν έχεις παρέα!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/i-d-taxi-mas-apochaireta-to-fthinoporo-2290
https://www.protypa.gr/chtizontas-ena-polychromo-mellon-2260
https://www.protypa.gr/mia-aytoschedia-orchistra-kroyston-2259

