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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 !!!

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

Ένα συναρπαστικό ταξίδι τελείωσε!!!

Ένα ακόμη απόλυτα επιτυχημένο English Summer Camp ολοκληρώθηκε! Για τρεις εβδομάδες τα Πρότυπα Εκπαι-
δευτήρια Θεσσαλονίκης μεταμορφώθηκαν σε αρχαιολογικό τοπίο και οι μικροί κατασκηνωτές μας έγιναν Indiana of 
Protypa! Κατά τη διάρκεια του E.S.C. μάθαμε πολλά, κάναμε καινούριους φίλους, παίξαμε πολύ, γίναμε καλοί κολυμβη-
τές, χορέψαμε, εκφραστήκαμε δημιουργικά και εξασκηθήκαμε στην αγγλική γλώσσα!!! 

http://www.protypa.gr
http://protypaki.protypa.edu.gr/
https://www.facebook.com/protypa.gr
http://protypa.gr/frontend/
https://www.facebook.com/protypa.gr
http://www.youtube.com/user/protypa
https://www.facebook.com/protypa.gr/
https://plus.google.com/117536093537987040966
https://www.youtube.com/user/protypa
https://twitter.com/protypa_gr
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Η εμπειρία τόσων χρόνων, οι υποδομές των Εκπαιδευτήριων μας σε έμψυχο και τεχνικό υλικό καθώς και η πολύτιμη 
βοήθεια των συνταξιδιωτών μας μάς οδήγησαν σ’ ένα όμορφο ταξίδι με χαρούμενους, δημιουργικούς, αεικίνητους συνε-
πιβάτες και σ’ έναν υπέροχο προορισμό, τη γνώση, τη δημιουργία, το παιχνίδι, το κέφι των παιδιών μας. Στο ξεκίνημα του 
περιπετειώδους ταξιδιού μας κάθε τμήμα του E.S.C. πήρε το όνομα μιας φυλής και φτιάξαμε τη σημαία μας. 

Εξερευνήσαμε τα Κάστρα και τους Κήπους του Πασά με τη βοήθεια ξεναγών και μάθαμε την ιστορία 
της πόλης μας αγναντεύοντάς την από ψηλά και φυσικά για ακόμη μια χρονιά διανυκτερεύσαμε ένα 
βράδυ κάτω από τα άστρα στον κήπο του σχολείου μας! Το κολύμπι είναι απαραίτητο σε κάθε μικρό μι-
μητή του Indiana Jones. Έτσι, με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης κάποιοι μπή-
καν για πρώτη φορά... στα βαθιά με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών ενώ οι πιο εξασκημένοι 
βελτίωσαν κατά πολύ τις ικανότητές τους. Η περιπέτεια όμως δεν τελείωσε εκεί!

Η πίστα περιπέτειας, η εκμάθηση rollers και ποδηλάτου, τα εικαστικά, ο χορός, το σκάκι, η 
ρομποτική, η μαγειρική... ήταν κάποιες μόνο από τις καθημερινές μας δραστηριότητες στις 
οποίες επιδοθήκαμε χρησιμοποιώντας πάντα την αγγλική γλώσσα. Από το πρόγραμμά μας 
δεν έλειψαν φυσικά το barbecue και το picnic. Το Indiana of Protypa μπορεί να τελείωσε αλλά 
η εικόνα του χαμόγελου στα παιδικά προσωπάκια θα μείνει χαραγμένη στο μυαλό μας για 
πάντα. The next English summer camp is only a year away! 

Έχοντας ως πρότυπο τον περιπετειώδη και πολυμήχανο Indiana Jones, δοκιμάσαμε τις ικανότητές μας 
στην ανασκαφή και την ιππασία, στην κατασκευή τοτέμ από πηλό. Φτιάξαμε υπέροχα καδράκια μεταφέ-
ροντας φωτογραφίες πάνω σε κομμάτια κορμού και μπουκαλάκια που έκρυβαν μέσα το μαγικό αντίδοτο! 
Ακολουθώντας τα χνάρια του Indiana Jones, πετάξαμε πιο ψηλά από ποτέ! Επισκεφθήκαμε τη σχολή πι-
λότων Aviation Skies Academy και νιώσαμε την έξαψη και τη γοητεία των αιθέρων, πήραμε μια γεύση από 
την εκπαίδευση των πιλότων οδηγώντας οι ίδιοι τον προσομοιωτή, ενώ με τη νεοαποκτηθείσα εμπειρία, 
όταν επισκεφθήκαμε την Αερολέσχη Θεσσαλονίκης και μπήκαμε σε μονοκινητήρια αεροπλάνα, νιώσαμε 
πια πραγματικοί πιλότοι! Γνωρίσαμε το επάγγελμα του αρχαιολόγου και τις κυριότερες ανασκαφές στον 
νομό Θεσσαλονίκης μέσα από την παρουσίαση καθηγήτριας αρχαιολογίας του ΑΠΘ. Ως γνήσιοι Indiana 
Jones μάθαμε τα μυστικά της ξιφασκίας από διακεκριμένους αθλητές της Λέσχη Ξιφασκίας Θεσσαλονί-
κης.

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/articles.php?cid=97
https://www.youtube.com/watch?v=JkLlIUPQ_2k
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1OO% Επιτυχία στις εξετάσεις Key English Test 
(KET) και Preliminary English Test (PET) του 
Πανεπιστημίου Cambridge

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους μαθητές της Ε΄Τάξης του Σχολείου 
μας που αρίστευσαν στις εξετάσεις KEY ENGLISH TEST (ΚΕΤ) με ποσοστό  
επιτυχίας 100%.

Από τους 22 υποψηφίους οι πέντε έλαβαν τιμητική διάκριση (pass with 
Distinction- επίπεδο Β1), δέκα επέτυχαν στις εξετάσεις μετά επαίνου (with 
Merit) και επτά κατέκτησαν επιτυχώς το επίπεδο ΚΕΤ Α2 (Pass).

Οι απόφοιτοί μας διακρίθηκαν και φέτος!

97% επιτυχία στις εξετάσεις του Κολλεγίου Ανατόλια!

Είναι πολύ μεγάλη η χαρά και η υπερηφάνεια που νοιώσαμε και φέτος για όλους τους μαθητές μας που πέτυχαν για 
άλλη μια χρονιά πολύ υψηλές βαθμολογίες και κέρδισαν υποτροφίες στις εισαγωγικές εξετάσεις των ιδιωτικών γυμνά-
σιων της πόλης μας. Με τον τρόπο αυτό συνεχίζουν την παράδοση 47 χρόνων της ιστορίας μας επιβεβαιώνοντας το 
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχουν τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης. Θερμά συγχαρητήρια σε όλα 
τα παιδιά μας αλλά και στους εκπαιδευτικούς μας!

Συγκεκριμένα έχουμε:

Οι απόφοιτοί μας, μαθητές της ΣΤ΄τάξης που συμμετείχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις  γυμνασίου 
Ανατόλια εισήχθησαν σε ποσοστό 97% και μάλιστα το 25% (ένας στους 4 ) με βαθμολογία πάνω 
από 250/300, κερδίζοντας και υποτροφίες!

9O% επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις της Γερμανικής Σχολής!
Με ποσοστό επιτυχίας 90% στέφτηκε η προσπάθεια των αποφοίτων μας στις εισαγωγικές εξετά-

σεις της Γερμανικής Σχολής.
 Η εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια ξεκινά από τη Β΄ τάξη ως προ-

αιρετικό μάθημα και συνεχίζεται και στις επόμενες τάξεις. Απευθύνεται σε μαθητές που είτε θέλουν 
από νωρίς να ξεκινήσουν τη γερμανική γλώσσα και στην πορεία να αποκτήσουν ένα αναγνωρισμένο 
πτυχίο Α1-Fit1, A2-Fit2 και B1-Zertifikat του Ινστιτούτου Goethe είτε να συμμετέχουν στην εντατική 
προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις στη Γερμανική Σχολή.

Από την οικογένεια των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων ευχές καρδιάς σε όλους τους μαθητές μας για επιτυχημένη 
συνέχεια στις σπουδές τους αλλά και τη ζωή τους. Ελπίζουμε ότι θα αξιοποιήσουν στο έπακρο τα εφόδια που 
πήραν από το πρώτο τους σχολείο, τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Επίσης θερμά συγχαίρουμε  τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης  οι οποίοι κατέκτησαν τον τίτλο του Preliminary English 
Test του πανεπιστήμιου του Cambridge  - Επίπεδο Β1 - με ποσοστό επιτυχίας 100%.

Αλλά ανεξαρτήτως των άριστων αποτελεσμάτων συγχαίρουμε όλους τους μαθητές μας για την προσπάθεια που κατέ-
βαλαν. 

Τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες !
για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2062&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2080&cid=37
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Εβδομάδα προσαρμογής 
Νηπιαγωγείου

Για τους μικρούς μαθητές του Παιδικού Σταθμού και του Νηπι-
αγωγείου μας το ταξίδι στη χώρα της γνώσης, της κοινωνικοποί-
ησης, 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 χώ-
ρους του σχολείου και η ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον 
έγινε με επιτυχία. Με την κατάλληλη καθοδήγηση και ενθάρ-
ρυνση μικροί μαθητές εντάχθηκαν στην ομάδα των συνομηλί-
κων 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. Απαραίτητη συνιστώσα για την επιτυχή πορεία του 
εκπαιδευτικού μας έργου είναι η συνεργασία σχολείου και οικο-
γένειας, εκπαιδευτικών και γονέων.

Το σχολείο άρχισε! 
1Oμηνη και 11μηνη φοίτηση 

Την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2018 ξεκίνησε το φετινό πρό-
γραμμα Δημιουργικής απασχόλησης που δίνουν τα Πρότυπα Εκ-
παιδευτήρια Θεσσαλονίκης στους μαθητές του Νηπιαγωγείου και 
του Δημοτικού. Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας υποστήρι-
ξης των εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν 
στη10μηνη και 11μηνη φοίτηση.

Η φοίτηση που διαρκεί ως τον  επόμενο Ιούλιο (λειτουργεί και τις εργάσιμες για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 
αργίες των σχολείων) περιλαμβάνει μια πληθώρα δράσεων: παιχνίδια στην καταπράσινη αυλή του σχολείου, αθλοπαι-
διές, εικαστικά, σκάκι αλλά και πολλές άλλες δραστηριότητες. Υπό την επίβλεψη ικανών και έμπειρων παιδαγωγών που 
έχουν επιμεληθεί ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στην ηλικία και τα ενδιαφέροντά τους, τα παιδιά απασχολούνται 
δημιουργικά στο οικείο και ασφαλές περιβάλλον του Σχολείου μας μαζί με τους συμμαθητές και φίλους τους.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

1OO% επιτυχία στον διαγωνισμό Delf A1! 
Θερμά συγχαρητήρια!

Ένα μεγάλο μπράβο στους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού του Σχολείου μας που κατά-
φεραν να περάσουν με επιτυχία στις εξετάσεις του πτυχίου DELF Α1 στη γαλλική γλώσσα. Ο 
ενθουσιασμός τους για τη γαλλική γλώσσα και τον γαλλικό πολιτισμό είχε ως αποτέλεσμα την 
άριστή τους κατάρτιση και τη διάκρισή τους στον διαγωνισμό γλωσσομάθειας. Ευχόμαστε σε 
όλους να συνεχίσουν και στο μέλλον αυτό που με τόσο ενθουσιασμό και επιτυχία έχτισαν στα 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ! 

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2079&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2078&cid=96
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2081&cid=37

