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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

Αρχή με απόλυτη ασφάλεια και 
με τις ευλογίες της εκκλησίας!

Από νωρίς το πρωί στην όμορφη αυλή μας υποδεχτήκαμε με χαρά τους μαθητές μας, μικρούς και μεγάλους, παλιούς 
αλλά και νέους, τηρώντας όλους τους κανόνες που ορίζουν το Υπουργείο Παιδείας και τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ. 

Καμαρώσαμε τα παιδιά μας για την απόλυτη πειθαρχία που έδειξαν αλλά και για την ενημέρωση και τη συμμόρφωσή 
τους στα δεδομένα αυτής της δύσκολης εποχής, τα είδαμε να σμίγουν και πάλι με τους εκπαιδευτικούς και τους 
συμμαθητές τους και η συγκίνησή μας ήταν μεγάλη!

Το πρώτο κουδούνι χτύπησε φέτος στις 14 Σεπτεμβρίου! Η ημέρα σημα-
τοδότησε την έναρξη μιας ακόμη σχολικής χρονιάς, διαφορετικής από τις 
προηγούμενες μα το ίδιο ελπιδοφόρας, πλούσιας σε παιδαγωγικούς στό-
χους, με καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και με γνώμονα πάντα την 
καλλιέργεια και την ανάδειξη των δεξιοτήτων κάθε μαθητή ξεχωριστά.

https://www.protypa.gr/frontend/index.php
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://www.youtube.com/user/protypa
https://twitter.com/protypa_gr
https://www.instagram.com/protypa_ekpedeftiria/
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Απορία και διστακτικότητα μαζί
με χαρά και ενδιαφέρον - Νηπιαγωγείο  

Την απορία και τη διστακτικότητα για τη δύσκολη αυτή χρονιά διαδέ-
χτηκαν γρήγορα η χαρά και το ζωηρό ενδιαφέρον για τη νέα αρχή. Οι μι-
κροί μας μαθητές ανακάλυπταν την καινούρια τους τάξη και έκαναν τις 
πρώτες τους γνωριμίες. Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας δέχτηκαν τον 
αγιασμό και ταυτόχρονα τις από καρδιάς ευχές των ανθρώπων των Προ-
τύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης για μια δημιουργική, ασφαλή, ήρε-
μη και χαρούμενη σχολική χρονιά!

Πολλές ευχές και ευλογίες για τα πρώτα βήματα
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Τα μικρά μας έβαλαν τα καλά τους, πήραν τις τσαντούλες τους και ήρ-
θαν στον Παιδικό μας Σταθμό «Πρότυπα 2-4» για να ξεκινήσουν το 
ταξίδι τους στην ανακάλυψη του κόσμου που θα τα γεμίσει εμπειρίες, 
όμορφες εικόνες, παραμυθοϊστορίες, τραγούδια, παιχνίδια, κατασκευές, 
απαντήσεις σε… απορίες! Στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου ο ιερέας τέ-
λεσε τον αγιασμό, για να αρχίσει η νέα σχολική χρονιά με τη χάρη και την 
ευλογία του Θεού και τα παιδιά μας δέχθηκαν το ιερό ράντισμα τηρώντας 
όλα τα μέτρα και τις απαραίτητες αποστάσεις, όπως τους είπαν οι γονείς 
και η… «κυρία»! 

Θριάμβευσαν και φέτος οι απόφοιτοί μας στις Πανελλήνιες!

 Σε σύνολο 59 μαθητών μας που αποφοίτησαν το 2014 από το Σχολείο μας, 17 πέρασαν σε Σχολές Ανθρωπιστικών, 
Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών, 21 σε Θετικές και τεχνολογικές Επιστήμες, 5 σε Σχολές Επιστημών Υγείας & 
Ζωής, 7 σε Σχολές Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής ενώ 7 μαθητές θα συνεχίσουν τις σπουδές τους στο 
εξωτερικό.

Με μεγάλη χαρά είδαμε και φέτος τα παιδιά που αποφοίτησαν από τα 
Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης να πετυχαίνουν τους στόχους τους 
και να συνεχίζουν την εκπαιδευτική πορεία τους στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση! Στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2020, παρά τη δύσκολη συγκυρία, 
οι επιτυχίες των αποφοίτων μας ήταν πολλές και μας γεμίζουν με υπερηφά-
νεια! Στη μεγάλη οικογένεια των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονί-
κης είμαστε σίγουροι ότι οι γερές βάσεις που πήραν οι μαθητές μας από 
τη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο μας και στο Δημοτικό μας Σχολείο 
αποτέλεσαν το θεμέλιο στο οποίο θα οικοδομήσουν τη μελλοντική 
τους καριέρα ως επιστήμονες πια. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Αργότερα, στον καθιερωμένο αγιασμό που έγινε στον αυλόγυρο του κεντρικού κτηρίου μας παρέστησαν, όπως 
προστάζουν οι νέες συνθήκες, για λόγους ασφαλείας, λίγοι μαθητές τηρώντας αποστάσεις και φορώντας τις 
απαραίτητες προστατευτικές μάσκες, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά δέχτηκαν το άγιο ράντισμα στις αίθουσές τους. 

Στο δεύτερό μας σπίτι, το Σχολείο μας, το ξεκίνημά μας ήταν προπάντων ασφαλές με συνεχή υποστήριξη και 
υπεύθυνη πληροφόρηση για θέματα υγείας.  

Όλοι εμείς στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, σας ευχόμαστε καλή 
σχολική χρονιά!

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/aporia-kai-distaktikotita-mazi-me-chara-kai-endiaferon-868
https://www.protypa.gr/polles-eyches-kai-eylogies-gia-ta-prota-vimata-870
https://www.protypa.gr/thriamveysan-kai-fetos-oi-apofoitoi-mas-stis-panellinies-867
https://www.protypa.gr/to-proto-koydoyni-tis-chronias-chtypise-813
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Μεριμνήσαμε για την υγεία όλων μας!  

Μπαίνουμε δυναμικά στη γνώση μέσω της ψηφιακής εκπαίδευσης
Το «Πρότυπο Eschool» αποτελεί πλέον τη νέα καθημερινή συνήθεια 

όλων των μαθητών μας. Η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται, οργανώ-
νεται και εμπλουτίζεται μέσω της  ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρ-
μας Microsoft Office 365, αναγνωρισμένης παγκοσμίως πλατφόρμας 
διαχείρισης της μάθησης, και συγκεκριμένα της εφαρμογής SharePoint 
- Learning Management System. Τα τμήματα όλων των τάξεων διαθέ-
τουν πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα όπου αναρτώνται καθημερινά τα κα-
θήκοντα, ανακοινώσεις, πρόσθετο υλικό και εκπαιδευτικά links μετά το 
πέρας των μαθημάτων.

Η μουσική είναι η τέχνη που συνδέει εικόνα – λόγο – ήχο. Όταν το παιδί 
ερμηνεύει και ακούει μουσική, σκέφτεται εικόνες, σκέφτεται ιστορίες και 
ικανοποιείται βαθιά. Με την «πειθαρχία στον χρόνο» το σώμα συνεργάζε-
ται με το μυαλό, οπότε αμφότερα ωφελούνται! Με αυτή τη φιλοσοφία δά-
σκαλοι και μαθητές συναντήθηκαν για ακόμη μια χρονιά στο Πρότυπο 
Ωδείο Θεσσαλονίκης σε ένα πρόγραμμα μαθημάτων που ξεκίνησε τη 
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Καλή μουσική χρονιά σε όλους! 

Λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με τη συνέπεια που 
διακρίνει εδώ και 49 χρόνια τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης 
απέναντι στα παιδιά μας και τις οικογένειές τους και με κύριο μέλημά μας 
το κλίμα ασφάλειας και αρμονίας στο Σχολείο μας, φροντίσαμε να γίνει 
Μοριακός Έλεγχος Κορωνοϊού (SARS-CoV-2) σε όλους τους εργαζομέ-
νους μας. Έτσι, εκπαιδευτικοί, οδηγοί, συνοδοί, γραμματείς, καθαριστές, 
ειδικό προσωπικό, εξωτερικοί συνεργάτες υποβλήθηκαν σε τεστ μοριακής 
ανίχνευσης του ιού (SARS-CoV-2) με την τεχνική RT-REAL Time PCR πριν 
αναλάβουν τα καθήκοντά τους μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. 

Αίθουσες γεμάτες νότες
Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε, για 17η συνεχόμενη χρονιά, η 
λειτουργία της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου των Προτύπων Εκπαιδευτηρί-
ων Θεσσαλονίκης.  Τα παιδιά μας συναντήθηκαν ξανά με τους γνώριμους 
προπονητές και τους συναθλητές τους και άρχισαν συστηματικές προπο-
νήσεις με την αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων και πρωτοκόλλων του 
Υπουργείου Παιδείας, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Σχο-
λείου, ώστε να διαφυλάσσεται η υγεία των αθλητών όπως και των υπόλοι-
πων μαθητών μας σε όλες τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις. 

Έτοιμοι για πολλά γκολ! - Ακαδημία Ποδοσφαίρου

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/moriakos-elegchos-koronoioy-se-oloys-toys-ergazomenoys-725
https://www.protypa.gr/to-protypo-eschool-apotelei-ti-nea-kathimerini-synitheia-olon-ton-mathiton-mas-844
https://www.protypa.gr/oi-aithoyses-tis-moysikis-didaskalias-gemisan-kai-pali-notes-855
https://www.protypa.gr/gia-17i-synechomeni-chronia-i-leitoyrgia-tis-protypis-akadimias-podosfairoy-xekina-846
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Μια διαδρομή στη γνώση και 
την κοινωνικοποίηση άρχισε… ομαλά! 

Χαρούμενες φωνούλες και χαμόγελα!
1Oμηνη και 11μηνη φοίτηση

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς κάποιοι 
απ’ τους μαθητές του Σχολείου μας κατέφθασαν ενθουσιασμένοι! Με 
μεγάλη χαρά, φρέσκες ιδέες και  καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα τους καλωσορίσαμε και πάλι! Στο πλαίσιο της 10μηνης και 11μη-
νης φοίτησης του ετήσιου προγράμματός μας, οι έμπειροι και γεμάτοι 
ενέργεια εκπαιδευτικοί μας απασχολούσαν καθημερινά τα παιδιά μας 
ψυχαγωγώντας τα στην αυλή με παιχνίδι, πλούσιες βιωματικές δράσεις, 
αθλήματα, εικαστικά και ποικίλες άλλες δημιουργικές δραστηριότητες. 

Προτεραιότητά μας πάντα είναι η διασφάλιση της υγείας των παιδιών 
μας με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτο-
κόλλων και κανόνων προστασίας. Στη διάρκεια της δημιουργικής απα-
σχόλησης της 10μηνης και 11μηνης φοίτησης, λίγες μέρες πριν την 
έναρξη του νέου σχολικού έτους, οι παιδαγωγοί μας ενημέρωναν και 
υπενθύμιζαν καθημερινά στους μαθητές μας όλα τα μέτρα πρόληψης 
που οφείλουμε να ακολουθούμε.

Η εβδομάδα ομαλής προσαρμογής των νέων μαθητών του Παιδικού 
Σταθμού, του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού, που με ιδιαίτερα προσε-
κτικό τρόπο σχεδιάσαμε, ξεκίνησε ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες και 
τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι μικροί μαθητές μας είχαν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν τους παιδαγωγούς της καινούριας τους τάξης 
και να εξοικειωθούν με τις εγκαταστάσεις μας πριν την έναρξη της σχολι-
κής χρονιάς.

Μέλημά μας η υγεία των παιδιών μας
1Oμηνη και 11μηνη φοίτηση

Μια απρόσμενη επίσκεψη μας γέμισε χαρά την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου. Ένα 
πανέμορφο, παιχνιδιάρικο, μικρό σκιουράκι βρέθηκε στην αυλή του Παιδικού μας 
Σταθμού «Πρότυπα 2-4» κι εμείς ενθουσιασμένοι το καλωσορίσαμε. Αφού με πε-
ριέργεια εξερεύνησε το δροσερό γρασίδι, σκαρφάλωσε στα δέντρα, συνεχίζοντας 
ανέμελα τη βόλτα του. Καταφέραμε, ωστόσο, να απαθανατίσουμε την ξεχωριστή 
αυτή στιγμή σε μία φωτογραφία την οποία και καρφιτσώσαμε στον πίνακα της τά-
ξης μας, για να θυμόμαστε τον μικρό μας φίλο. Σε περιμένουμε και πάλι με λαχτάρα! 

Ένα υπέροχο σκιουράκι στην αυλή μας
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/i-evdomada-omalis-prosarmogis-ton-neon-mathiton-681
https://www.protypa.gr/leitoyrgia-tis-10minis-kai-11inis-foitisis-694
https://www.protypa.gr/frontizoyme-gia-tin-ygeia-ton-paidion-mas-797
https://www.protypa.gr/ena-yperocho-skioyraki-stin-ayli-mas-866
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Αποτυπώσαμε με φαντασία την ειρήνη
Γ΄ τάξη 

«Ειρήνη, είναι ζεστή φωλιά, γεμάτη ολόχαρα πουλιά, είν’ ήλιος και λου-
λούδια και γέλια και τραγούδια!» Υπάρχει καλύτερος τρόπος να εξηγήσεις 
σε ένα παιδί την έννοια της ειρήνης από ένα παραμύθι κι ένα τραγούδι; 
Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Ειρήνης, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στη 
Γ΄ τάξη κουβεντιάσαμε για το ύψιστο αυτό ιδανικό, διαβάσαμε βιβλία και 
τραγουδήσαμε δυνατά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του διαδραστικού 
πίνακα.

Σε «κυνηγούς μικροβίων» μεταμορφώθηκαν οι μικροί μαθητές του 
Νηπιαγωγείου μας την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Με δημιουργικά 
πειράματα και φυσιογνωστικές εμπειρίες τα παιδιά μας αποκτούν την 
ικανότητα να παρατηρούν, να προσεγγίζουν βιωματικά και να δίνουν 
απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την υγεία μας. Με τρία βασικά 
«εργαλεία» -το σαπούνι, το ψωμί και το νερό- τα παιδιά μας αντιλήφθη-
καν τους κινδύνους που κρύβονται σε απλές δραστηριότητες της καθη-
μερινότητάς μας, συζητώντας παράλληλα για τους κανόνες υγιεινής που 
οφείλουμε να τηρούμε. Γιατί... όταν τα «χέρια είναι καθαρά... τα μικρόβια 
φεύγουν μακριά!».

«Με υγιεινό πρωινό, γυμναστικούλα και χορό είμαι παιδάκι χαρούμενο 
και δυνατό!».  Τα Προτυπάκια μας ανακάλυψαν την Πέμπτη 18 Σεπτεμ-
βρίου δύο ξεχωριστούς τρόπους για να διατηρούν το σώμα υγιές και 
το μυαλό συνεχώς σε εγρήγορση: θρεπτικό πρωινό και τακτική γυμνα-
στική. Ενισχύουμε την ενέργειά μας και ξεκινάμε το μάθημα... δυναμικά! 

Μαθαίνοντας για τους κανόνες υγιεινής - Νηπιαγωγείο

Τα Προνήπιά μας αναπτύσσουν στο νέο τους Σχολείο από τις πρώτες 
εβδομάδες σχέσεις μοναδικές! Μετά την πρώτη επαφή με τους εκπαιδευ-
τικούς μας, σειρά είχαν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τα αμέτρητα 
παιχνίδια γνωριμίας, συνεργασίας, εμπιστοσύνης και χαράς, δραστηριό-
τητες που οδηγούν στη συνοχή της σχολικής ομάδας αλλά και σε γερές 
φιλίες με τους συμμαθητές. Έτσι, αν και τέλος της εβδομάδας, τα παιδιά 
μας δεν έκρυβαν ότι ανυπομονούν να ξανασυναντηθούν τη Δευτέρα και 
πάλι όλοι μαζί.

Δραστηριότητες για τη συνοχή μας
Προνήπια 

Για την αξία της φυσικής μας 
κατάστασης - Α΄ τάξη

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/me-ygieino-proino-gymnastikoyla-kai-choro-eimai-paidaki-charoymeno-kai-dynato-839
https://www.protypa.gr/eirini-einai-zesti-folia-gemati-olochara-poylia-ein-ilios-kai-loyloydia-kai-gelia-kai-tragoydia-842
https://www.protypa.gr/se-kynigoys-mikrovion-metamorfonontai-oi-mikroi-mathites-toy-nipiagogeioy-mas-841
https://www.protypa.gr/drastiriotites-gia-ti-synochi-mas-865
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Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

«Στο Σχολείο μου πηγαίνω, νέα πράγματα μαθαίνω, τις δασκάλες αγα-
πώ, με τους φίλους παίζω ωραία, διασκεδάζω και γελώ.  Σαν πεινάσω, το 
πολύχρωμο σουπλά μου στρώνω στο λεπτό κι απολαμβάνω το υγιεινό 
μου κολατσιό». Τα Νήπιά μας δε σταματούν να είναι δημιουργικά! Έτσι, 
με φαντασία και ενθουσιασμό ζωγράφισαν την Παρασκευή 25 Σεπτεμ-
βρίου ξεχωριστά σουπλά για το καθημερινό τους φαγητό.  

Ζωγραφίσαμε ξεχωριστά σουπλά!
Νηπιαγωγείο

Για τους δικούς τους σούπερ ήρωες που φορούν πάντα τη μάσκα 
τους, πλένουν τακτικά τα χέρια τους, κρατούν αποστάσεις μεταξύ τους 
και ποτέ δεν παραπονιούνται συζήτησαν, έμαθαν και δημιούργησαν τα 
Νήπιά μας την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τους ήρωες 
που αποτελούν πρότυπα για τα παιδιά μας και με αυτόν τον τρόπο νι-
κούν τα μικρόβια και παραμένουν δυνατοί!

Οι σούπερ ήρωες που είναι τα 
πρότυπά μας - Νηπιαγωγείο 
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Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ολιγόλεπτη συνά-
ντηση γνωριμίας των γονέων των Νηπίων και των Προνηπίων μας στον 
εξωτερικό χώρο του Σχολείου μας. Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προφύλαξης για την ασφάλεια όλων μας οι γονείς είχαν τη δυνατότητα 
να γνωρίσουν τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων και να ενημερωθούν.

Συνάντηση γνωριμίας γονέων 
Νηπίων και Προνηπίων

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου μέσω της πλατφόρμας Microsoft 
Teams οι γονείς της Α΄ τάξης του Σχολείου μας είχαν τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν σε μια διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση για το εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα των μαθητών μας. 

Ενημερωτική συνάντηση γονέων  
Α΄ τάξης  
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https://www.protypa.gr/protypa-polychroma-soypla-845
https://www.protypa.gr/ta-dika-mas-protypa-852
https://www.protypa.gr/synantisi-gnorimias-goneon-nipion-kai-pronipion-882
https://www.protypa.gr/enimerotiki-synantisi-goneon-a-taxis-883

