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Βραβείο
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Είσαι Απόφοιτος ;

Φρέσκα Νέα

!!!

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 !!!
Μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας !!!

Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»
Με γνώμονα την 45ετή εμπειρία μας, την εξειδίκευσή μας
στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την προσπάθειά μας να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό στα παιδιά
μας, δημιουργήσαμε έναν νέο εξειδικευμένο χώρο με κατάλληλες προδιαγραφές για παιδιά από 2-4 ετών, τον Βρεφονηπιακό
Σταθμό Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης

«Πρότυπα 2-4», που βρίσκεται στον αριθμό 27 της οδού
Ελαιώνων, ακριβώς απέναντι από τις κεντρικές εγκαταστάσεις
των Εκπαιδευτηρίων μας.
Με οδηγό την ανάγκη των μικρών μας μαθητών για ασφάλεια,
παιχνίδι, χαρά, δημιουργικότητα, επαφή με τις αισθήσεις και τη
φύση, σχεδιάσαμε με πολλή αγάπη και με τη συνεργασία ειδικών τον νέο μας Βρεφονηπιακό Σταθμό.
Έναν σύγχρονο, οικογενειακό χώρο μέσα στη φύση, σε μια έκταση 3 στρεμμάτων,
ένα πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον όπου η αειφορία, η οικολογία, η ασφάλεια και
η άνεση των μικρών μας μαθητών έχουν τον πρώτο λόγο, μέσα στο οποίο οι μικροί μαθητές μπορούν να παίζουν, να δημιουργούν, να εξερευνούν και να δομούν τη γνώση.
Με τη στήριξη και τη συνεργασία της οικογένειας, τα παιδιά μας θα εκπαιδευτούν
από τις ήδη καταξιωμένες εκπαιδευτικούς μας σ’ ένα νέο ευχάριστο, χαρούμενο,
ασφαλές και με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές περιβάλλον.
για περισσότερα…
Ελαιώνων 24, Πυλαία, 555 36 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 300 002, Fax: 2310 300 440 • www.protypa.gr • e-mail: info@protypa.gr
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Ένα καινούριο ταξίδι αρχίζει…
Αγιασμός Δημοτικού

Παρασκευή πρωί 11 Σεπτεμβρίου 2015 και η αυλή του
Σχολείου μας γέμισε χαρούμενες φατσούλες, φωνές, χρώματα, ομορφιά.
Άλλοι αγουροξυπνημένοι κι άλλοι ζωηροί άρχισαν να μαζεύονται, να κάνουν πηγαδάκια, να βρίσκουν φίλους που οι καλοκαιρινές διακοπές χώρισαν, να γνωρίζουν νέους συμμαθητές, να
συναντούν δασκάλους.
Αγκαλιές, πειράγματα, παιχνίδι. Και ανάμεσά τους ξεχώριζαν
τα Πρωτάκια μας με τα καρτελάκια τους. Με την απορία και τη
σοβαρότητα αλλά και την αγωνία του νεοφώτιστου.
Χαρά, λαχτάρα για το καινούριο, «ποιον δάσκαλο θα έχουμε»,
«πώς είναι τα μαθήματα της φετινής τάξης», συγκίνηση για το
αντάμωμα…
για περισσότερα…

Αγιασμός στον νέο μας Βρεφονηπιακό Σταθμό «Πρότυπα 2-4»
Με ματάκια γεμάτα απορία και ενδιαφέρον για όλα τα καινούρια πράγματα γύρω τους αλλά και με τη δέουσα σοβαρότητα, πιασμένα από το χέρι της νηπιαγωγού ή σκαρφαλωμένα στην αγκαλιά της, μαζεύτηκαν τα μικρούλια μας στη σάλα
του ολοκαίνουριου Βρεφονηπιακού Σταθμού μας

2-4»

«Πρότυπα

για τον αγιασμό.
Άλλα πιο θαρραλέα, άλλα πιο δειλά άφησαν τη σιγουριά της
οικογένειας για να κάνουν το πρώτο βήμα τους στο μεγάλο
ταξίδι της γνώσης και ήρθαν στην αγκαλιά της μεγάλης μας
οικογένειας, αυτής των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης, σ’ ένα ευχάριστο, χαρούμενο, ασφαλές και με τις πιο
σύγχρονες προδιαγραφές περιβάλλον.
για περισσότερα…

Αγιασμός στο Νηπιαγωγείο μας
Οι πόρτες άνοιξαν, οι κουρτίνες παραμερίστηκαν, οι γωνιές
ζωντάνεψαν! Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου πρωί και κρατώντας
σφιχτά το χέρι της συνοδού ή της μαμάς τα μικρότερα και συντροφιά με τους φίλους τα μεγαλύτερα, κατευθύνονται στον
χώρο του Νηπιαγωγείου.
Εκεί τα υποδέχονται με θέρμη οι Νηπιαγωγοί και τα οδηγούν
στην καινούρια τους τάξη που τα περιμένει κι αυτή ολοστόλιστη,
για να τα φιλοξενήσει σαν ζεστή αγκαλιά μια ολόκληρη χρονιά.
Μια χρονιά γεμάτη στοργή, φροντίδα, ενδιαφέρον, παιχνίδι,
δράση και μάθηση που ξεκινά με τις ευλογίες του ιερέα και τις
καλύτερες ευχές όλων μας.
για περισσότερα…
Ελαιώνων 24, Πυλαία 555 36, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 300 002, Fax: 2310 300 440 • www.protypa.gr • e-mail: info@protypa.gr
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«Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης»
Από τη σχολική χρονιά 2015-16 το τμήμα «Εργαστήρι Ωδείου», που λειτουργεί εδώ και πέντε χρόνια στα Εκπαιδευτήριά
μας, μετά από τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να πληροί τις
απαραίτητες προδιαγραφές, πήρε την έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού και είναι αναγνωρισμένο Ωδείο με την ονομασία «Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 1653 Β’ 2015).
Το «Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης» προσφέρει μουσικές
σπουδές με ποιότητα και μεγάλο φάσμα επιλογών και παρέχει
αναγνωρισμένη από το κράτος πιστοποίηση καθώς και τίτλους σπουδών.
για περισσότερα…

Συγχαρητήρια στους αποφοίτους μας για την επιτυχία
τους στις Πανελλαδικές. Μας κάνατε υπερήφανους!!!

10 στις Ιατρικές σχολές • 18 στις Πολυτεχνικές σχολές • 7 στη Νομική Σχολή

Επειδή τα σωστά θεμέλια της εκπαίδευσης μπαίνουν από τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού στο νηπιαγωγείο και
στο δημοτικό...
…θέλουμε, με μεγάλη συγκίνηση και υπερηφάνεια, να συγχαρούμε και εφέτος τους μαθητές μας που πήραν μέρος
στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2015 και πέτυχαν την είσοδό τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, για να συνεχίσουν τις σπουδές τους.
Όλοι εμείς, η μεγάλη οικογένεια των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης, ευχόμαστε στα παιδιά μας - που
πάντα θα είναι μέλη αυτής της οικογένειας - δημιουργική συνέχεια στις σπουδές και στη ζωή τους.
Από τους 89 μαθητές μας που αποφοίτησαν το 2009 από τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ οι 81 θα
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Α.Ε.Ι. και οι 5 σε Τ.Ε.Ι.
Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι της τάξης του 2009 πέρασαν σε:
για περισσότερα…

Διακρίσεις στον 9ο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά
Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, στο πλαίσιο του περιοδικού «Ο Μικρός Ευκλείδης» που εκδίδει, διοργάνωσε την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 τον 9ο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά «Παιχνίδι και Μαθηματικά» για μαθητές των Ε’
και ΣΤ’ τάξεων του Δημοτικού (Α΄ φάση).
Ο διαγωνισμός διεξήχθη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων ( Φ.14/787/Δ1/25-11-2014).
Το Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της Ε.Μ.Ε. κάλεσε στη Β΄ φάση του διαγωνισμού όσους μαθητές είχαν διακριθεί στην Α΄ φάση.
Συμμετείχαν στη Β΄ φάση του διαγωνισμού και απέσπασαν βραβείο και επαίνους
οι μαθητές μας:
Κόκκαλης Γρηγόρης Ε΄1 τάξη 3ο βραβείο, Μαυρομάτη Όλγα Ε΄2 τάξη έπαινος,
Τσούκας Αντώνιος Ε΄1 τάξη έπαινος, Παπαοικονόμου Ελένη Στ΄ 1 τάξη έπαινος.
για περισσότερα…
Ελαιώνων 24, Πυλαία 555 36, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 300 002, Fax: 2310 300 440 • www.protypa.gr • e-mail: info@protypa.gr

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό Δ ε λτ ί ο
Σ ε π τ έ μ βρ ι ο ς 2 0 1 5

Εβδομάδα προσαρμογής Δημοτικού
Το Σχολείο μας ξεκίνησε και τη φετινή σχολική χρονιά νωρίτερα τη λειτουργία του, για να υποδεχτεί τους μαθητές και τις
μαθήτριες της Α΄ Δημοτικού. Από την 3η ως τη 10η Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα προσαρμογής. Ένα
πρόγραμμα με ευχάριστες δραστηριότητες και δημιουργική
απασχόληση που δημιουργήθηκε με μεγάλη επιμέλεια και
πολλή φροντίδα, ώστε να βοηθήσει τα παιδιά μας στην ομαλή
μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο.
για περισσότερα…

Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος Νηπιαγωγείου –
Παιδικού Σταθμού
Για τους λιλιπούτειους μαθητές του Παιδικού Σταθμού και
του Νηπιαγωγείου μας το ταξίδι στη χώρα της γνώσης, της
κοινωνικοποίησης, της αυτονομίας και της προσωπικής ανάπτυξης ξεκίνησε με το διάστημα της προσαρμογής, που με
ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο σχεδιάσαμε.
Η εξοικείωση των παιδιών μας με τους χώρους του σχολείου και η ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον έγινε με επιτυχία. Με την κατάλληλη καθοδήγηση και ενθάρρυνση μικροί
μαθητές εντάχθηκαν στην ομάδα των συνομηλίκων ενώ καθ’
όλη τη διάρκεια της ημέρας γίνονται αποδέκτες βασικών αρχών κοινωνικοποίησης, παίζουν με όλα τα μέλη της ομάδας
τους, ακούν και παρακολουθούν οδηγίες, μοιράζονται συναισθήματα και πράγματα, διαχειρίζονται διαπροσωπικές διαφωνίες.

για περισσότερα…

Προετοιμασία Ακαδημίας ποδοσφαίρου
Νέα σχολική χρονιά, νέα αγωνιστική περίοδος για τους αθλητές της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου των Εκπαιδευτηρίων μας.
Έτσι, προκειμένου να είναι οι ομάδες έτοιμες στις αρχές
Οκτωβρίου που αρχίζουν τα παιδικά πρωταθλήματα, ξεκινήσαμε για τέταρτη χρονιά - μετά την επιτυχημένη προετοιμασία
των προηγούμενων ετών- επταήμερη προετοιμασία για τους
αθλητές κατηγορίας Προπαιδικού, Junior και Prejunior Α
από τη Δευτέρα 24/8/2015 έως την Κυριακή 30/8/2015 και για
τους αθλητές κατηγορίας Prejunior Β πενθήμερη προετοιμασία από την Τετάρτη 26/8/2015 έως την Κυριακή 30/8/2015,
στο αθλητικό κέντρο «Ατέρμων» που βρίσκεται λίγο έξω από
τη Νέα Σάντα Κιλκίς.
για περισσότερα…
Ελαιώνων 24, Πυλαία 555 36, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 300 002, Fax: 2310 300 440 • www.protypa.gr • e-mail: info@protypa.gr

