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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

Σύσσωμη η μεγάλη οικογένεια των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλο-
νίκης τίμησε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με την αθρόα συμμε-
τοχή των παιδιών μας στη μαθητική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στον 
δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και την κατάθεση στεφάνων προς τιμήν των αγω-
νιστών στο Μνημείο των πεσόντων στο Πανόραμα. Η συγκίνησή μας για τα 
παιδιά μας και ο σεβασμός μας στη μνήμη των αγωνιστών μας, οι οποίοι με 
αυταπάρνηση θυσιάστηκαν για την ελευθερία μας, πηγάζουν από τα βάθη της 
καρδιάς μας. Απ’ όλους εμάς ένα δυνατό: «Χρόνια πολλά Ελλάδα!».

Χρόνια πολλά Ελλάδα!

Όπως κάθε χρόνο στο Σχολείο μας, τα παιδιά μας πραγματοποίησαν μια σειρά εορταστικών δράσεων για να αποτί-
σουν φόρο τιμής στους αγωνιστές του ’40. Μερικές από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν:

Τιμήσαμε την Εθνική μας Επέτειο 
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/xronia-polla-ap-oloys-emas-2220
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Μια πρώτη επαφή με την ελληνική ιστορία 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4» 

Τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» ήρθαν σε μία πρώτη 
επαφή με την ελληνική ιστορία και τις παραδόσεις μας. Συγκεκριμένα, παρα-
τήρησαν την ελληνική σημαία και μέτρησαν τις άσπρες και μπλε γραμμές της. 
Στη σάλα η γιαγια–κούκλα τούς διηγήθηκε την ιστορία «Ο γίγαντας και ο νά-
νος» της Γαλάτειας Γρηγοριάδου-Σουρέλη. Έφτιαξαν σημαιάκια και τραγού-
δησαν όλοι μαζί τον εθνικό μας ύμνο και στη συνέχεια βγήκαν έξω στην αυλή 
και έκαναν ανά τμήμα παρέλαση. 

Απαγγέλοντας επετειακά ποιηματάκια
Προνήπια   

Τα προνήπιά μας δημιούργησαν το περιστέρι της ειρήνης, έφτιαξαν την 
ελληνική σημαία και συζήτησαν στις τάξεις τους για τις γραμμές και τα χρώ-
ματά της. Επίσης, ανέβηκαν στη σκηνή της σάλας και απήγγειλαν επετειακά 
ποιηματάκια. Παρακολούθησαν ακόμη τη δραματοποίηση του θεατρικού 
που ετοίμασαν οι νηπιαγωγοί μας με θέμα την ειρήνη και τον πόλεμο και κατέ-
θεσαν στεφάνι στο μνημείο πεσόντων Πανοράματος. Τέλος, ολοκλήρωσαν τις 
επετειακές εκδηλώσεις παρελαύνοντας στο γήπεδο μπάσκετ και ψάλλοντας 
τον εθνικό μας ύμνο. 

Παρέλαση στο γήπεδο μπάσκετ - Νήπια
Τα νηπιάκια μας γιόρτασαν και εκείνα παρακολουθώντας τη δραματοποί-

ηση των νηπιαγωγών με θέμα την ειρήνη και τον πόλεμο. Επίσης, έκαναν πα-
ρέλαση στο γήπεδο μπάσκετ, ενώ σιγοτραγούδησαν τον εθνικό μας ύμνο τη 
στιγμή που η διευθύντρια του Νηπιαγωγείου μας πραγματοποιούσε έπαρση 
της σημαίας.

Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου τα παιδιά μας της Α΄ τάξης έκαναν από μια κα-
τασκευή για τον Λευκό Πύργο και για τον Άγιο Δημήτριο. Χειροτέχνησαν ελ-
ληνικές σημαιούλες, τις οποίες κυμάτισαν ακούγοντας αγωνιστικά τραγούδια. 
Συζήτησαν για τους στρατιώτες του ελληνοϊταλικού πολέμου και έγραψαν μια 
σελίδα από το ημερολόγιο ενός αγωνιστή, όπως πίστευαν ότι θα αισθανόταν 
όταν πολεμούσε στο μέτωπο. Τέλος, έκαναν ομαδικές κατασκευές με το ηρω-
ικό «ΟΧΙ».

Κατασκευούλες για τον Λευκό Πύργο και τον 
Άγιο Δημήτριο – Α΄ τάξη 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/o-paidikos-stathmos-mas-protypa-2-4-tima-thn-ethnikh-mas-epeteio-2213
https://www.protypa.gr/ta-pronhpiakia-mas-timoyn-thn-28h-oktwbrioy-2214
https://www.protypa.gr/ta-nhpiakia-mas-timoyn-thn-ethnikh-mas-epeteio-2215
https://www.protypa.gr/ta-prwtakia-mas-timoyn-ton-agio-dhmhtrio-kai-thn-ethnikh-mas-epeteio-2212
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Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου τα παιδιά μας της Γ΄ τάξης, αφού παρακολού-
θησαν στον διαδραστικό πίνακα ιστορικά βίντεο και άκουσαν αγωνιστικά 
τραγούδια ηρώων, κατέγραψαν σε μία φόρμα που τους δόθηκε τη γνώμη 
και τα συναισθήματά τους για όλους τους Έλληνες που πολέμησαν για την 
ελευθερία της πατρίδας μας. 

Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου οι μαθητές μας της Β΄ τάξης  ζωγράφισαν έναν 
στρατιώτη, ο οποίος λέει περήφανα «ΟΧΙ» στον κατακτητή! Προηγουμένως 
είχαν συζητήσει με τις δασκάλες τους για τα σημαντικότερα γεγονότα του 
έπους του ’40. 

Τα παιδιά μας της Ε΄ τάξης ανέβασαν την Τρίτη 25 Οκτωβρίου μια άκρως 
συγκινητική επετειακή παράσταση με θέμα «Μνήμες και βιώματα των αγω-
νιστών του μετώπου του ’40».  Με τη χρήση όλων των μέσων, θεατρικών κο-
στουμιών, οπτικοακουστικού υλικού, λόγου αλλά κυρίως του συναισθήματος 
κατάφεραν να αποδώσουν και να «περάσουν» στο κοινό τα παθήματα και τα 
βιώματα των ηρώων μας. Την παράσταση παρακολούθησαν ανά ομάδες όλες 
οι τάξεις του Δημοτικού μας. 

Μια άκρως συγκινητική παράσταση – Ε΄ τάξη

Για όλους όσους θυσιάστηκαν – Γ΄ τάξη

Ζωγραφίζοντας έναν στρατιώτη – Β΄ τάξη

Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου το πρωί ο διευθυντής του Σχολείου μας παρου-
σία των μαθητών της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης παρέδωσε στα παιδιά μας τα 
οποία ξεχώρισαν με τις βαθμολογίες τους τη σημαία ενώ κάλεσε στο βήμα 
και τους παραστάτες. Όλοι οι συμμαθητές τους και οι δάσκαλοί τους τους 
καταχειροκρότησαν και καμάρωσαν για εκείνους. Η ανάδειξη αφορά τις ομά-
δες εκπροσώπησης και για τις δύο επετείους: της 28ης Οκτωβρίου και της 
25ης Μαρτίου. Η συγκέντρωσή μας ολοκληρώθηκε με την ομιλία δασκάλου 
της Ε΄ τάξης, ο οποίος με άμεσο και ουσιαστικό λόγο μας εξήγησε τη σημασία 
του «ΟΧΙ» και μας ανέφερε ορισμένα πολύ σημαντικά ιστορικά γεγονότα του 
1940. 

Απόδοση σημαίας και ανάδειξη παραστατών για τις 
σχολικές παρελάσεις!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/h-b-taxh-tima-thn-ethnikh-mas-epeteio-2209
https://www.protypa.gr/h-g-taxh-tima-toys-agwnistes-mas-2210
https://www.protypa.gr/h-epeteiakh-giorth-ths-e-taxhs-2217
https://www.protypa.gr/apodosh-shmaias-kai-anadeixh-parastatwn-gia-tis-sxolikes-parelaseis-2208
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«Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις, σὲ ὑπέρμαχον ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε 
τὰ ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίῳ 
θαρρύνας τὸν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν 
τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος». Με ένα απόσπασμα 
από το Απολυτίκιο του Πολιούχου μας, Αγίου Δημητρίου, ευχηθήκαμε ανή-
μερα της γιορτής του, Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, Χρόνια Πολλά σε όλη τη Θεσ-
σαλονίκη αλλά και σε όλους/ες όσοι/ες είχαν την ονομαστική τους εορτή. Μια 
εικόνα από την πρόσφατη επίσκεψη των παιδιών μας της Ε΄ τάξης στον με-
γαλοπρεπή ναό του Αγίου είναι ενδεικτική του σεβασμού μας στη χάρη του.

Με αγάπη και σεβασμό στον Πολιούχο της πόλης μας

Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου άρχισαν την επίσημη λειτουργία τους τα Τμή-
ματα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δημοτικού Σχολείου μας. Τα τμήμα-
τα λειτουργούν μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος και τα παιδιά μας 
έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες, να αθληθούν, να εκφραστούν 
και να κοινωνικοποιηθούν μέσα από μία πληθώρα δραστηριοτήτων, όπως 
Tae Kwon Do, Σκάκι, Σκι, Στίβο, Εικαστική Αγωγή, Τένις, Χορό, Θεατρική 
Αγωγή κ.ά. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να μάθουν έως και τρεις ξένες γλώσ-
σες παρακολουθώντας το European Languages Programme (ELP), να εξει-
δικευτούν στην πληροφορική και τη ρομποτική στο τμήμα Πληροφορικής 
Πολυμέσων και Ρομποτικής του Σχολείου μας και να καλλιεργήσουν τη μου-
σική τους παιδεία με τη συμμετοχή τους στο Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης.

Ξεκίνησαν τα Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου τα παιδιά μας της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου άρ-
χισαν να προπονούνται για τα επερχόμενα φιλικά παιχνίδια. Ασκήσεις προ-
θέρμανσης, τεχνικοτακτικά στοιχεία, σουτάκια, χωρισμός της ομάδας στα 
δύο και τελικό παιχνίδι περιέλαβε το πρόγραμμα. Και φυσικά, ομαδικότητα, 
συνεργασία και πολλή αγάπη για την «μπάλα» ήταν τα χαρακτηριστικά της 
προπόνησής τους. 

Έτοιμοι για πολλά γκολ!
Ακαδημία Ποδοσφαίρου

Οι μικροί μας σκακιστές βρέθηκαν την Κυριακή 2 Οκτωβρίου μαζί με νέ-
ους και παλιούς τους συναθλητές στην πρώτη επίσημη συνάντηση της Ακα-
δημίας Σκάκι για τη νέα σχολική χρονιά.  Στο πλαίσιό της οργάνωσαν ένα 
εσωτερικό πρωτάθλημα με τη συμμετοχή 26 μαθητών και μαθητριών από 
την Α΄ έως την ΣΤ΄ τάξη.  Τα μαθήματα ξεκίνησαν τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα όλων των Τμημάτων Δημιουργικής Απασχόλη-
σης. 

Μια μεγάλη γιορτή - Ακαδημία Σκάκι

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/me-agapi-kai-sevasmo-ston-polioycho-tis-polis-mas-2211
https://www.protypa.gr/ta-tmimata-dimioyrgikis-apascholisis-toy-dimotikoy-mas-xekinoyn-2277
https://www.protypa.gr/skakistiki-giorti-2187
https://www.protypa.gr/i-akadimia-podosfairoy-mas-xekinise-dynamikes-proponiseis-2194
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Την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου τα παιδιά μας της φετινής ΣΤ΄ τάξης πλέον, 
που έδωσαν εξετάσεις στην Ε΄τάξη, παρέλαβαν τα πτυχία επιπέδου KET (A2 
Αγγλικών) και η πλειοψηφία απ’ αυτούς τα πτυχία επιπέδου PET (B1 Αγγλι-
κών), τα οποία κατόρθωσαν να αποκτήσουν μόλις στην Ε΄ τάξη με τη δική 
τους προσπάθεια και μελέτη αλλά και με τη στοχευμένη αρωγή και διδασκα-
λία των καθηγητριών Αγγλικών του Σχολείου μας! Εξετάσεις έδωσαν όμως και 
οι απόφοιτοί μας που πέρυσι ήταν στην ΣΤ΄ τάξη. Έτσι, ήρθαν και παρέλαβαν 
τα πτυχία τους μετά το σχόλασμα. You did excellent work guys! 

You did excellent work!
Πτυχία KET & PET 

Στο πλαίσιο της γνωστής και μεγάλης γιορτής, τη Δευτέ-
ρα 31 Οκτωβρίου οι μαθητές μας όλων των βαθμίδων δια-
σκέδασαν και ψυχαγωγήθηκαν συντροφιά με τις δασκάλες 
τους των αγγλικών. 

Γιορτάσαμε το Halloween

Με μεγάλη χαρά είδαμε και φέτος τα παιδιά που αποφοίτησαν από τα Πρό-
τυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης το σχολικό έτος 2016 να πετυχαίνουν 
τους στόχους τους και να συνεχίζουν την εκπαιδευτική πορεία τους στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση! Στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2022 οι επιτυχίες 
των αποφοίτων μας ήταν πολλές και μας γεμίζουν με υπερηφάνεια. Στη μεγά-
λη οικογένεια των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης είμαστε σίγου-
ροι ότι οι γερές βάσεις που πήραν οι μαθητές μας από τη φοίτησή τους στο 
Νηπιαγωγείο μας και στο Δημοτικό μας Σχολείο αποτέλεσαν το θεμέλιο πάνω 
στο οποίο θα οικοδομήσουν τη μελλοντική τους καριέρα ως επιστήμονες πια.

Τα παιδιά μας της Α΄ τάξης άναψαν τη γιορτινή τους κολοκύθα. Επίσης, 
συζήτησαν για το Halloween και τα έθιμά του, ενώ παρακολούθησαν και στιγ-
μιότυπα από τον εορτασμό του στην Αμερική μέσα από σχετικά βίντεο στον 
διαδραστικό πίνακα της τάξης τους.   

Happy Halloween - Α΄ τάξη

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αποφοίτους μας της 
χρονιάς 2O16!

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους:
Σε σύνολο 65 μαθητών μας, 16 πέρασαν σε Σχολές Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών, 21 σε Θετικές 

και Τεχνολογικές Επιστήμες, 5 σε Σχολές Επιστημών Υγείας & Ζωής, 14 σε Σχολές Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορι-
κής ενώ 9 μαθητές θα συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό.

Καλή σταδιοδρομία σε όλους τους αποφοίτους μας! για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/therma-sygcharitiria-s-oloys-toys-apofoitoys-ton-protypon-tis-chronias-2016-2281
https://www.protypa.gr/ta-paralavame-2203
https://www.protypa.gr/happy-halloween-apo-ta-protakia-mas-2278
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Μεταμφιέσεις και κατασκευές – Γ΄ τάξη   
Τα παιδιά μας της Γ΄ τάξης μεταμφιέστηκαν, έφτιαξαν κατασκευές, συζήτη-

σαν γύρω από τα έθιμα του Halloween και τραγούδησαν.

Οι μαθητές μας της Ε΄ τάξης έφτιαξαν τις δικές τους «τρομακτικές» μά-
σκες, παρακολούθησαν σχετικά βίντεο στον διαδραστικό πίνακα της τάξης 
τους και συζήτησαν για τα ήθη και έθιμα του Halloween.

Τα παιδιά μας της ΣΤ΄ τάξης άναψαν την κολοκύθα, κεράστηκαν γλειφιτζού-
ρια και Halloween cookies. Στην αρχή του μαθήματος προηγήθηκε συζήτη-
ση για τα έθιμα και τις παραδόσεις των λαών. 

Γλειφιτζούρια και cookies – ΣΤ΄ τάξη

Με ζωγραφιές, τραγούδια και κολάζ 
Νηπιαγωγείο

Τα νηπιάκια μας γνώρισαν τα έθιμα της γιορτής. Άκουσαν το τραγουδάκι 
“5 Little Pumpkins”, ζωγράφισαν συναισθήματα για κάθε κολοκύθα, έλυσαν 
Halloween quiz και δημιούργησαν ένα ομαδικό θεματικό κολάζ.

«Τρομακτικές» μάσκες – Ε΄ τάξη

Τα προ-προνηπιάκια μας γνώρισαν επίσης το Halloween ζωγραφίζοντας 
«τρομακτικές» κολοκύθες, διαλέγοντας θεματικές κάρτες και τρώγοντας 
γλειφιτζουράκια. Τέλος, έπαιξαν με λούτρινα κολοκυθοαρκουδάκια και χόρε-
ψαν στους ρυθμούς σχετικών τραγουδιών.

Με κολοκύθες και θεματικές κάρτες 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/happy-halloween-apo-ta-tritakia-mas-2222
https://www.protypa.gr/happy-halloween-apo-tin-e-taxi-mas-2221
https://www.protypa.gr/happy-halloween-apo-ta-ektakia-mas-2223
https://www.protypa.gr/happy-halloween-apo-ta-nipiakia-mas-2279
https://www.protypa.gr/happy-halloween-apo-ton-paidiko-stathmo-mas-2284
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Οι μαθητές μας, μικροί και μεγάλοι, ήρθαν και την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 
στις εγκαταστάσεις μας, στο πλαίσιο της 10μηνης και 11μηνης φοίτησης, και 
πέρασαν δημιουργικό χρόνο με τους συμμαθητές, τις δασκάλες και τις νηπι-
αγωγούς τους. Οι μεγαλύτεροι συζήτησαν ιστορικά γεγονότα για την εθνική 
επέτειο της επόμενης ημέρας, παρακολούθησαν σχετικά βίντεο στον διαδρα-
στικό πίνακα της τάξης τους και συμπλήρωσαν μία φωτοτυπία με ερωτήσεις 
και σταυρόλεξα σχετικά με τους ήρωες του ’40. 

Περνώντας δημιουργικό χρόνο στο Σχολείο μας!  

Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών! 
Για τους δασκάλους μας   

Οι εκπαιδευτικοί είναι όπως τα μπαλόνια. Έχουν πολλά χρώματα, με τις γνώ-
σεις και την ενέργειά τους «πετούν» ψηλά στους ορίζοντες και κάνουν και τους 
μαθητές τους να πετάξουν σ’ αυτούς. Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, Παγκόσμια 
Ημέρα Εκπαιδευτικών, εκφράσαμε ως Σχολείο ένα ειλικρινές ευχαριστώ σε 
όλη την εκπαιδευτική μας κοινότητα, στους ανθρώπους μας, οι οποίοι βρί-
σκονται καθημερινά στις εγκαταστάσεις μας και δίνουν τον καλύτερό τους 
εαυτό ορμώμενοι από την αγάπη τους για τα παιδιά. Όλοι μαζί αποτελούμε 
την Πρότυπη οικογένεια που μεγαλώνει τα παιδιά μας εδώ και 50 χρόνια. Σας 
ευχαριστούμε.

Αυτό το σύνθημα φωνάξαμε δυνατά την Κυριακή 9 Οκτωβρίου στη μεγαλύτερη ενημερωτική εκστρατεία για την 
πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του Καρκίνου του Μαστού που πραγματοποίησε το Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης. Βάλαμε 
τα μπλουζάκια μας, πήραμε τα καφεδάκια μας στο χέρι και περπατήσαμε μέχρι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
για να συγκεντρωθούμε στον ορισμένο χώρο.  Ακούσαμε με προσοχή την ενημέρωση και ύστερα χαμογελάσαμε για 
όλες εκείνες τις γυναίκες που αγωνίστηκαν, τα κατάφεραν και ήταν μαζί μας. Γιατί η ζωή και η θέληση νικούν!  

«Η ελπίδα είσαι ΕΣΥ»!
Συμμετοχή στην εκδήλωση του συλλόγου «Άλμα Ζωής»

1Oμηνη και 11μηνη φοίτηση  

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/pernwntas-dhmioyrgiko-xrono-sto-sxoleio-mas-2218
https://www.protypa.gr/pagkosmia-imera-ekpaideytikon-2190
https://www.protypa.gr/i-elpida-eisai-esy-2196
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Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου τα παιδιά μας της ΣΤ΄ τάξης επισκέφτη-
καν τη ΧΑΝΘ και έζησαν μία μοναδική αθλητική εμπειρία. Περιηγήθηκαν στο 
μουσείο  καλαθοσφαίρισης κι έμαθαν την ιστορία του και στη συνέχεια μπή-
καν στο γήπεδο μπάσκετ και «έστησαν» έναν φιλικό αγώνα. Τέλος, έπαιξαν 
χάντμπολ και το διασκέδασαν ως ομάδα!

Μάθαμε για την αξία της υγιεινής διατροφής 
Νηπιαγωγείο

Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου τα παιδιά μας, στο πλαίσιο της θεματικής 
τους που αφορούσε την υγιεινή διατροφή, επισκέφτηκαν το Ολυμπιακό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης και… έπιασαν δουλειά ως μάγειρες! Εννοείται ότι 
έβαλαν και σκούφους και ποδίτσες σαν επαγγελματίες. Εκεί συζήτησαν με 
τους υπεύθυνους του εργαστηρίου μαγειρικής για τη σημασία της υγιεινής 
διατροφής και πήραν απλά tips για νοστιμιές που δε χαλάνε τα δοντάκια. 
Έπαιξαν επίσης με την πυραμίδα της διατροφής ενώ παρακολούθησαν και 
σχετικά με το θέμα ενημερωτικά διαδραστικά βίντεο.

Τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου τα προπρονηπιάκια μας μπήκαν στα σχολικά 
μας λεωφορεία και πήγαν στο Θέατρο Αμαλία, για να παρακολουθήσουν 
την ξεχωριστή θεατρική παράσταση «Τρεις κι… ο Αίσωπος» από την Εταιρεία 
θεάτρου «μικρός βορράς». Μέσα από τη βαθιά ανθρωποκεντρική αλλά και 
σύγχρονη σκηνοθετική ματιά του Αλέξανδρου Νικολαΐδη είχαν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν τέσσερις μύθους του Αισώπου, τους οποίους έχει με-
ταφέρει σε θεατρικό λόγο ο συγγραφέας Θοδωρής Παπαϊωάννου. 

Ώρα για… θέατρο! - Νηπιαγωγείο 

Αθλοπαιδιές! - ΣΤ΄ τάξη  

Μια υπέροχη εξόρμηση στο Κτήμα 
Γεροβασιλείου! - Α΄ τάξη 

Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου τα πρωτάκια μας πραγματοποίησαν μία 
διαδραστική εκδρομή στο Κτήμα Γεροβασιλείου, με αφορμή τη θεματική 
των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων που αφορά στην υγεία και τη διατροφή. Στο 
κτήμα ξεναγήθηκαν από τον υπεύθυνο του χώρου στους αμπελώνες και στο 
αποστακτήριο και είδαν από κοντά την πρώτη ύλη. Επίσης, δοκίμασαν μου-
στοκούλουρα και διάβασαν το παραμύθι «Τα μουστοκούλουρα του Αγησιλά-
ου». Αποτύπωσαν με πηλό ό,τι τους έκανε εντύπωση και φυσικά έπαιξαν και 
περιτριγύρισαν στο καταπράσινο περιβάλλον του. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/athlopaidies-gia-ti-st-taxi-2280
https://www.protypa.gr/les-na-petychei-2205
https://www.protypa.gr/ora-gia-theatro-2206
https://www.protypa.gr/mia-ekdromi-sti-fysi-2239
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Την Τρίτη 11 Οκτωβρίου τα παιδιά μας της Γ΄ τάξης, στο πλαίσιο των Ερ-
γαστηρίων Δεξιοτήτων και της θεματικής «Ψυχική υγεία, περιβαλλοντική εκ-
παίδευση και προαγωγή υγείας», επισκέφτηκαν το Περιβαλλοντικό Πάρκο 
Θέρμης. Εκεί συμμετείχαν στις δράσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία» 
παρακολουθώντας το πρόγραμμα «Ακαδημία της φύσης - δεξιότητες ζωής». 
Όλοι μαζί στο φθινοπωρινό φυσικό περιβάλλον κάναμε πεζοπορία, αναρρί-
χηση, ορειβασία. 

Γνωρίσαμε το Αγρόκτημα Παρτάλη
Νηπιαγωγείο

Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου τα προνήπιά μας επισκέφτηκαν το Αγρόκτη-
μα Παρτάλη και έζησαν μία μοναδική εμπειρία στη φύση, στο πλαίσιο της 
θεματικής τους για τα ζώα, τη γνωριμία μ’ αυτά και τους τρόπους προστασίας 
τους. Τα παιδιά μας περιπλανήθηκαν στο φυσικό περιβάλλον του αγροκτή-
ματος και ενημερώθηκαν από τον υπεύθυνο του χώρου. Παρατήρησαν και 
ήρθαν σε επαφή με ζωάκια, όπως κότες, παγώνια, κατσικούλες και προβατά-
κια και έκαναν ιππασία. 

Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου, λίγο πριν την επέτειο του «ΟΧΙ», τα νηπιάκια 
μας περιηγήθηκαν στην πόλη μας, ώστε να γνωρίσουν τα σημαντικότερα 
αξιοθέατά της. Ανέβηκαν στα σχολικά μας λεωφορεία και μαζί με τις νηπια-
γωγούς τους επισκέφθηκαν τη Ροτόντα, την Καμάρα, τα Κάστρα, τον Λευκό 
Πύργο, το Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και, φυσικά, τον Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου.

Μια περιήγηση στη Θεσσαλονίκη  
Νηπιαγωγείο 

Επισκεφθήκαμε το Περιβαλλοντικό Πάρκο Θέρμης

Δίνοντας χρώμα στις μέρες μας!
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4» 

Τα παιδιά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» μαθαίνουν τι σημαί-
νει συνεργασία. Τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου μέσα από ένα πλήθος δραστηρι-
οτήτων στις οποίες κυριάρχησαν το χρώμα, η ζεστασιά, η καλή διάθεση και 
κυρίως η αγάπη και το νοιάξιμο γνωρίσαμε ο ένας τον άλλον καλύτερα, εξοι-
κειωθήκαμε με τις εγκαταστάσεις, με τα αντικείμενά μας και, φυσικά, το δι-
ασκεδάσαμε! Παίξαμε το παιχνίδι συνεργασίας «αραχνούλα». Ανακατέψαμε 
τα παγουρίνα μας και κληθήκαμε να τα εντοπίσουμε. Δημιουργήσαμε χρω-
ματιστά τυπώματα με τις παλάμες και ανακαλύψαμε τη σημασία της επαφής. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Γ΄ τάξη  

https://www.protypa.gr/fysiki-apodrasi-gia-ta-tritakia-mas-2197
https://www.protypa.gr/ta-pronipiakia-kanoyn-mia-fysiki-apodrasi-2201
https://www.protypa.gr/ta-nipiakia-periigoyntai-stin-poli-2283
https://www.protypa.gr/dinontas-chroma-stis-meres-mas-2188


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

Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς  2 0 2 2

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου τα προνηπιάκια μας έμαθαν τα χρώματα και το 
χάρηκαν. Την εβδομάδα που προηγήθηκε τα παιδιά μας γνώρισαν έναν πολύ-
χρωμο κόσμο. Twister, ζωγραφική, πειράματα, χορός χρωμάτων, συζήτηση 
γι’ αυτά, εξορμήσεις στη φθινοπωρινή αυλή και παρατήρηση των αποχρώ-
σεών της είναι μόνο μερικές από τις δραστηριότητες που πραγματοποίησαν, 
ώστε να διδαχτούν βιωματικά τα χρώματα! Παίζουμε, μαθαίνουμε και το ευ-
χαριστιόμαστε στο Σχολείο μας! 

Επίσκεψη στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα 
Δ΄ τάξη

Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου τα παιδιά μας της Δ΄ τάξης επισκέφτηκαν το 
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα «Αποκρυπτογραφώντας τον Μακεδονικό Αγώνα». Οι μαθητές μας 
εξερεύνησαν, ανακάλυψαν και γνώρισαν την ιστορία των συγκεκριμένων 
γεγονότων μέσα από την επαφή τους με αντιπροσωπευτικά εκθέματα της 
μακεδονικής κοινωνίας. Χωρίστηκαν σε δύο ομάδες μακεδονομάχων, έλυ-
σαν γρίφους και αποκρυπτογράφησαν μηνύματα για να «βοηθήσουν» στον 
αγώνα.

Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου τα παιδιά μας της Ε΄ τάξης επισκέφτηκαν το 
NOUS Institute of Digital Learning & Communication και παρακολού-
θησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο». Οι μαθη-
τές μας ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους του προγράμματος για τους 
κινδύνους του ίντερνετ και για τον τρόπο ορθής χρήσης του. Ακολούθησε 
συζήτηση και γόνιμη ανταλλαγή ιδεών γύρω από το θέμα της ασφαλούς 
πλοήγησης. 

Μαθαίνουμε να πλοηγούμαστε με 
ασφάλεια στο διαδίκτυο! - Ε΄ τάξη  

Γνωρίζοντας έναν πολύχρωμο κόσμο! 

Ζυμώματα, φουρνίσματα και ανακατέματα! 
Νηπιαγωγείο 

Με τα δυο χεράκια, πλάθω… ψωμί! Τα κουλουράκια τ’ αφήσαμε για αργό-
τερα, γιατί μας αρέσει η παράδοση και σκεφτήκαμε τι ωραία που θα ήταν, αν 
η σάλα του Νηπιαγωγείου μας, τώρα που φθινοπώριασε, μύριζε μαγιά και 
φρεσκοζυμωμένο ψωμάκι από τα παιδιά μας. Δε θέλαμε και πολύ. Την Παρα-
σκευή 7 Οκτωβρίου  τοποθετήσαμε τα τραπέζια, τα αλευρώσαμε και βάλα-
με ποδιές και σκούφους!  Τα νηπιάκια μας αυτή την εβδομάδα ασχολήθηκαν 
με τα ζυμώματα, καλλιεργώντας μ’ αυτόν τρόπο τη λεπτή τους κινητικότητα, 
τη φαντασία και τη δημιουργικότητα. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Νηπιαγωγείο  

https://www.protypa.gr/dinoyme-chroma-sti-zoi-mas-kai-to-diaskedazoyme-2191
https://www.protypa.gr/i-d-taxi-mathainei-viomatika-tin-istoria-mas-2193
https://www.protypa.gr/mathainoyme-na-ploigoymaste-me-asfaleia-sto-diadiktyo-2189
https://www.protypa.gr/zymomata-foyrnismata-kai-anakatemata-2195
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Ήρθε ο καιρός για πείραμα και δράση και για τα παιδιά μας της Β΄ τάξης. Τη 
Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των μαθημάτων της Γλώσσας, της Μελέ-
της Περιβάλλοντος και της θεματικής των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στην οποία 
μελετάμε για «Το περιβάλλον και τις φυσικές καταστροφές», είδαμε πώς «εκρή-
γνυται» ένα ηφαίστειο. Πρώτα παρακολουθήσαμε το πείραμα στον διαδρα-
στικό πίνακα της τάξης μας. Ύστερα γίναμε οι μικροί βοηθοί της κυρίας και…. 
Μπουμ! 

Γινόμαστε φίλοι μέσα στο… φθινόπωρο 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου τα προ-προνηπιάκια μας έγιναν ακόμη καλύτεροι 
φίλοι, με αφορμή τη θεματική της εβδομάδας που αφορούσε τη φιλία, ενώ, οι 
πιο μικροί της παρέας μας, το παιδικό μας τμήμα, γνώρισαν το φθινόπωρο. Έτσι, 
η σάλα και η αυλή του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» γέμισαν τόσο από τις 
φωνούλες και τα γέλια των παιδιών μας που έφτιαχναν την αλυσίδα φιλίας όσο και 
από φθινοπωρινά φύλλα και αρώματα φρούτων εποχής. 

Οι μαθητές μας της ΣΤ΄ τάξης μαθαίνουν φυσική στην πράξη. Την Πέμπτη 20 
Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του μαθήματος και του κεφαλαίου της θερμότητας, 
πραγματοποίησαν με τον δάσκαλό τους ένα πείραμα με τη χρήση ενός κεριού.  
Είχε προηγηθεί το μάθημα στον διαδραστικό πίνακα της τάξης τους και στη συ-
νέχεια, τα παιδιά μας, κατά ομάδες, πλησίασαν το κερί και παρατήρησαν αλλά και 
απάντησαν στις ερωτήσεις του δασκάλου τους. 

Το κερένιο πείραμα! - ΣΤ΄ τάξη   

Προσοχή στη λάβα! - Β΄ τάξη  

Χειροτεχνούμε μαθαίνοντας 
αριθμητική και γραφή! - Α΄ τάξη  

Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου τα παιδιά μας της Α΄ τάξης έμαθαν με ευχάρι-
στο και δημιουργικό τρόπο τους αριθμούς και τα γράμματα της αλφαβήτας ανα-
παριστώντας τα με χρωματιστές πλαστελίνες. Δίνουμε χρώμα, αγάπη και χαρά 
σε κάθε μας δραστηριότητα!

Ενημερωτικές συναντήσεις γονέων πραγματοποιήθηκαν στο Σχολείο μας τη 
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου για τη Β΄και Γ΄ τάξη, την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου για τη 
Δ΄ και Ε΄ τάξη και τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου για τη ΣΤ΄ τάξη. Οι δάσκαλοι/
ες μας παρουσίασαν το πρόγραμμα της φετινής χρονιάς και συνομίλησαν με 
όλους τους γονείς, προκειμένου να απαντήσουν σε τυχόν απορίες. Επίσης, οι 
γονείς συζήτησαν με τη σχολική ψυχολόγο και την ειδική παιδαγωγό του Δημο-
τικού μας.

Ενημερωτικές συναντήσεις γονέων

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/prosochi-prosochi-sti-lava-2199
https://www.protypa.gr/ginomaste-filoi-mesa-sto-fthinoporo-2200
https://www.protypa.gr/cheirotechnoyme-mathainontas-arithmitiki-kai-grafi-2204
https://www.protypa.gr/enimerotiki-synantisi-goneon-ekpaideytikon-v-kai-g-taxis-2282
https://www.protypa.gr/to-kerenio-peirama-2202

