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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

English Summer Camp 

Ένα ακόμη απόλυτα επιτυχημένο English Summer Camp ολο-
κληρώθηκε! Μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες τα Πρότυπα Εκπαι-
δευτήρια Θεσσαλονίκης ξεπέρασαν ακόμη και τους... ήρωες του 
Ιουλίου Βερν κι έδωσαν τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά που 
συμμετείχαν στις δραστηριότητες του αγαπημένου τους καλο-
καιρινού προγράμματος  να κάνουν τον... γύρο του κόσμου σε 
21 ημέρες. Άλλωστε, «Around the world in 21 days. Can we do 
it? You bet» ήταν ο άξονας της φετινής διοργάνωσης. 

Μια υπέροχη περιπλάνηση βρήκε τον προορισμό της κι αυτό το 
καλοκαίρι!

Αυτό το καλοκαίρι βάλαμε ένα τεράστιο στοίχημα και το κερδίσαμε. Η 
εμπειρία τόσων χρόνων, το έμψυχο δυναμικό και οι υλικοτεχνικές  υπο-
δομές των Εκπαιδευτηρίων μας, καθώς και η πολύτιμη βοήθεια των συ-
νταξιδιωτών μας συνέβαλαν στο να μεταμορφωθεί το καταπράσινο πε-
ριβάλλον του σχολείου μας σε ένα... τεράστιο αερόστατο και μέσα από 
αυτό, με στόχο πάντα την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, να κάνουμε 
ένα μεγάλο κι ενδιαφέρον ταξίδι. Στη διάρκειά του τα παιδιά μας έπαιξαν, 
γέλασαν με την ψυχή τους, διασκέδασαν, ψυχαγωγήθηκαν, αξιοποίησαν 
δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους και απέκτησαν επιπλέον πολύτιμες 
γνώσεις, εμπειρίες και εφόδια.  

Ως άλλος Φιλέας Φογκ, οι συνολικά 190 μικροί εξερευνητές του E.S.C. βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στην κολύμβηση, 
εκτονώθηκαν και διασκέδασαν μέσα από τα μαθήματα χορού, επιδόθηκαν σε Roller blades, δοκίμασαν τις ικανότητές 
τους στις τέχνες, έκαναν ιππασία, ξιφασκία και αναρρίχηση, μαγείρεψαν, ανακάλυψαν τις μοναδικές δυνατότητες της 
ρομποτικής, έπαιξαν σκάκι. 

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://www.youtube.com/user/protypa
https://twitter.com/protypa_gr
https://www.instagram.com/protypa_ekpedeftiria/
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Κατακτώντας τους αιθέρες

Στις... ράγες της Πρότυπης γνώσης 

Και το... αερόστατο έφτασε ακόμη πιο ψηλά σε επιδιώξεις και 
στόχους με τον ενθουσιασμό των παιδιών να κορυφώνεται όταν 
επισκεφθήκαμε την Αερολέσχη Θεσσαλονίκης. Μπήκαμε σε μο-
νοκινητήρια αεροπλάνα και νιώσαμε πραγματικοί πιλότοι που 
κατακτούν τους αιθέρες. Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν με την 
απογείωση και την προσγείωση, ενώ μίλησαν με τον πιλότο και, 
αργότερα, εν ώρα πτήσης, του έδωσαν οδηγίες μέσα από τον 
ασύρματο.  

Όπως κάθε καλοκαίρι όμως έφτασε και η στιγμή του αποχαιρε-
τισμού για ένα ακόμη English Summer Camp, που άφησε τα παι-
διά μας με τη γλυκιά εμπειρία του πλούσιου και διασκεδαστικού 
προγράμματος, οδηγώντας τα στη δημιουργία και τη γνώση. Εδώ 
όμως η μελαγχολία του τέλους δεν έχει θέση, αφού νέες περιπέ-
τειες μας περιμένουν στο επόμενο English Summer Camp που θα 
περάσουμε μαζί του χρόνου!  

για περισσότερα…

Στον γεμάτο δέντρα και οξυγόνο αυλόγυρο του σχολείου μας τα 
παιδιά  κατασκήνωσαν μαζί με δασκάλους και εκπαιδευτές σε ένα 
Sleepover που τα έφερε ακόμη πιο κοντά, τα έκανε να αποκτήσουν 
νέες φιλίες και τα γέμισε με εικόνες. Το «θερινό σινεμά» που στή-
θηκε στον καταπράσινο κήπο μας καθώς και το μπάρμπεκιου που 
ακολούθησε έδωσαν μια ανάπαυλα και μια νότα απόλαυσης στην 
τόσο γεμάτη μα και ενδιαφέρουσα ημέρα. 

Οι περιπέτειες συνεχίστηκαν με τα χαρούμενα παιδικά πρό-
σωπα των μικρών μας εξερευνητών να γεμίζουν το βαγόνι ενός 
τρένου, του μέσου δηλαδή με το οποίο άλλοτε ταξίδεψαν και 
οι ήρωες του Ιουλίου Βερν. Με τη βοήθεια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που 
άλλαξε τα δρομολόγιά της για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των 
μαθητών του Summer Camp, ταξιδέψαμε από τον Σιδηροδρομι-
κό Σταθμό Θεσσαλονίκης μέχρι το Πλατύ Ημαθίας, όπου σταμα-
τήσαμε για λίγο και κατόπιν επιστρέψαμε.

Στήσαμε τις σκηνές μας στο 
καταπράσινο περιβάλλον μας 

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2334&cid=97
https://www.youtube.com/watch?v=uduk5SWX9Jk
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Για άλλη μια χρονιά οι απόφοιτοι των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων μάς γέμισαν χαρά και υπερηφάνεια με τις πρωτιές και 
τις διακρίσεις τους. Οι μαθητές μας πέτυχαν πολύ υψηλές βαθμολογίες και κέρδισαν υποτροφίες στις εισαγωγικές εξετά-
σεις των ιδιωτικών γυμνασίων της Θεσσαλονίκης. Έτσι, η 47χρονη παράδοση του Σχολείου μας συνεχίζεται επιβεβαιώ-
νοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχουν τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης. Θερμά συγχαρητήρια 
σε όλα τα παιδιά αλλά και στους εκπαιδευτικούς μας!

Οι απόφοιτοί μας διακρίθηκαν και φέτος!

Τις υψηλότερες βαθμολογίες πέτυχαν οι μαθητές μας στις εισαγωγικές 
εξετάσεις του γυμνασίου Ανατόλια! 

Οι απόφοιτοί μας, μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, που συμμετείχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις του γυ-
μνασίου Ανατόλια, εισήχθησαν στο πολύ υψηλό ποσοστό του 96% . Χαρακτηριστική είναι η περί-
πτωση μαθήτριας που έφτασε στην πρώτη θέση στην κατηγορία των υποτροφιών του 75% των 
διδάκτρων με το πολύ δυνατό σκορ 278/300. 

Εξάλλου, τρία παιδιά μας θριάμβευσαν στην κατηγορία με πλήρη δίδακτρα, αφού πέτυχαν 
σκορ που τους κατέταξαν στην πρώτη οκτάδα με αποτέλεσμα να τους δοθεί τιμητική υποτροφία 
του 10% των διδάκτρων. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην κατηγορία αυτή μια μαθήτριά μας από τους 
τρεις αυτούς μαθητές μας κατέκτησε την υψηλότερη βαθμολογία. Μαθητές μας κέρδισαν επίσης 
υποτροφίες στις κατηγορίες 50% και 25%.  

Τις υψηλότερες βαθμολογίες πέτυχαν οι μαθητές μας στις εισαγωγικές 
εξετάσεις της Γερμανικής Σχολής 

Με ποσοστό επιτυχίας 100% στέφτηκε η προσπάθεια των αποφοίτων μας στις εισαγωγικές εξετά-
σεις της Γερμανικής Σχολής. Τρεις μαθητές μας κατέκτησαν τρεις θέσεις στην πρώτη δεκάδα και 
από αυτούς ο ένας κατόρθωσε να γίνει ο πρώτος των πρώτων στη δύσκολη αυτή δοκιμασία. 

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 και του αυστριακού οργανισμού ÖSD 
είτε να συμμετέχουν στην εντατική προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις στη Γερμανική Σχολή.

Τα παιδιά μας θριάμβευσαν με ποσοστό 100% επιτυχίας και στις εξετάσεις 
των αγγλικών πτυχίων KET και PET του Πανεπιστημίου Cambridge. Θερμά συγ-
χαρητήρια σε όλους, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Μάλιστα εξετάσεις πραγμα-
τοποιήθηκαν και στο σχολείο μας ως αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο του 
British Council. 

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

1OO% επιτυχία στις εξετάσεις Key English Test 
(KET) και Preliminary English Test (PET) του 
Πανεπιστημίου Cambridge

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2335&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2336&cid=37
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Ένα μεγάλο μπράβο στους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού του Σχολείου μας που κα-
τάφεραν να περάσουν με 100% επιτυχία στις εξετάσεις του πτυχίου DELF Α1 στη γαλλική 
γλώσσα. Ο ενθουσιασμός των παιδιών για τη γαλλική γλώσσα και τον γαλλικό πολιτισμό 
είχε ως αποτέλεσμα την άριστη κατάρτισή τους και τη διάκρισή τους στον διαγωνισμό 
γλωσσομάθειας. Μάλιστα, μεταξύ των επιτυχόντων μαθήτρια του σχολείου μας έφερε βαθ-
μολογία 99/100.  

Τα Εκπαιδευτήριά μας συγχαίρουν τις μαθήτριες της Ε΄ τάξης που  συμμετείχαν στις πιστο-
ποιημένες εξετάσεις του Αυστριακού φορέα ÖSD τον Μάιο του 2019 και κατέκτησαν όλες 
επιτυχώς το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Α2, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο 
εκμάθησης γερμανικών του Σχολείου μας. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι τρεις μαθήτριες σημείω-
σαν υψηλές βαθμολογίες στα αποτελέσματα των γραπτών και των προφορικών εξετάσεων και 
απέσπασαν τον βαθμό sehr gut (΄Αριστα).  

Η ομαλή προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον αποτε-
λεί τον σημαντικότερο παράγοντα στη μετέπειτα σχολική του ζωή. «Η 
εβδομάδα ομαλής προσαρμογής των νέων μαθητών» στον Παιδι-
κό Σταθμό, στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό των Προτύπων Εκπαι-
δευτηρίων έχει οργανωθεί με πολλή προσοχή και φροντίδα ανάλογη 
με την ευαίσθητη ηλικία των παιδιών.

Στόχος μας είναι οι μικροί μαθητές μας, μέσα σε ένα ευχάριστο κλί-
μα διασκέδασης και ξενοιασιάς, με δημιουργική απασχόληση να οι-
κειοποιηθούν τον χώρο του Σχολείου μας, να γνωρίσουν τις εκπαιδευ-
τικούς και να αισθανθούν ασφάλεια στα πρώτα τους σχολικά βήματα.

Όταν τα παιδιά προσαρμόζονται ομαλά

Μεγάλη είναι η υπερηφάνειά μας που ο πρώτος των πρώτων σε όλη την Ελλάδα στον 
7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών Δημοτικού 2019 της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών  
στην Ε’ τάξη ανήκει στην οικογένειά μας! Επιπλέον από την Ε΄ τάξη άλλοι δύο μαθη-
τές μας κατέκτησαν την τρίτη θέση, ενώ τρεις ακόμη έφυγαν από τον διαγωνισμό με 
έπαινο. Εξάλλου και η Στ’ δημοτικού είχε μεγάλη επιτυχία, καθώς τρεις μαθητές μας 
διακρίθηκαν αποσπώντας επαίνους. Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης θρι-
άμβευσαν σε  μια δύσκολη  δοκιμασία που απαιτεί γνώσεις, ευστροφία και αναλυτική 
σκέψη.  Θερμά συγχαρητήρια σε όλους!

Πανελλήνια πρωτιά στον διαγωνισμό της 
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών  

1OO% επιτυχία στις εξετάσεις Delf A1!

Εξετάσεις για το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου 
Α2 στα γερμανικά-1OO% επιτυχία των υποψηφίων μας

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2337&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2338&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2343&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2339&cid=37
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Για κάποιους από τους μικρούς μας φίλους το σχολείο αρχίζει… 
νωρίτερα. Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης δίνουν τη δυνα-
τότητα στους μαθητές του Παιδικού Σταθμού, του Νηπιαγωγείου και 
του Δημοτικού, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας υποστήριξης 
των εργαζόμενων γονέων, να απασχολούνται δημιουργικά για επιπλέ-
ον χρονικό διάστημα από αυτό που ορίζει η καθιερωμένη εννιάμηνη 
σχολική χρονιά. Η φοίτηση περιλαμβάνει μια πληθώρα δράσεων: παι-
χνίδια στην καταπράσινη αυλή του σχολείου, αθλοπαιδιές, εικαστικά, 
σκάκι αλλά και πολλές άλλες δραστηριότητες. 

1Ομηνη και 11μηνη φοίτηση για τους εργαζόμενους γονείς

Η σοδιά του κήπου μας
(Παιδικός Σταθμός) 

Ξεπρόβαλαν στον κήπο μας τα πρώτα προϊόντα που φύτεψαν και 
φρόντισαν με τα χεράκια τους οι μικροί μας φίλοι του Παιδικού Σταθ-
μού. Ντοματούλες, μελιτζάνες και φραουλίτσες… Μπορεί να είναι μικρά 
αλλά έχουν πάνω τους όλη την αγάπη των παιδιών μας που φρόντιζαν 
τα φυτά, τα πότιζαν, τα ξεχορτάριαζαν και τα περίμεναν με ανυπομο-
νησία…

Ξεδιψώντας με σπιτική λεμονάδα 
(Νηπιαγωγείο) 

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας έφτιαξαν σπιτική λεμονάδα και 
την απολαύσαμε όλοι μαζί! Τα παιδιά μας έστυψαν τα λεμόνια με τα 
χεράκια τους και έκοψαν δυόσμο από τον κήπο τους. Ξεδιψάσαμε και 
ήταν υπέροχα!  

Εμπλουτίζοντας τις γνώσεις των παιδιών
μέσα από παιχνίδια και δράσεις 
(Δημοτικό) 

Μαθηματικά, γλώσσα, φυσική, αγωγή, λογοτεχνία, εικαστικά, μαγει-
ρική είναι μερικές μόνο από τις δραστηριότητες με τις οποίες απασχο-
λήθηκαν  δημιουργικά οι μικροί μας φίλοι του Δημοτικού στη διάρκεια 
της 11μηνης φοίτησής τους. Με αυτόν τον τρόπο δεν ψυχαγωγήθηκαν 
μόνο, αλλά είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους μέσα 
από ευχάριστα παιχνίδια και δράσεις. 

H 11μηνη φοίτηση έληξε την Πέμπτη 25 Ιουλίου και άρχισε ξανά την Τρίτη 27 Αυγούστου. Μερικές μόνο από τις 
ωραίες στιγμές της:



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

Ι ο ύ λ ι ο ς - Α ύ γ ο υ σ τ ο ς  2 0 1 9

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

Μια θεματική ενότητα που συνάρπασε τους μαθητές μας ήταν το 
θέατρο. Τα παιδιά μας οργάνωσαν φέτος τη δική τους θεατρική πα-
ράσταση με τίτλο «Ο μαγικός κήπος των ζώων». Με τη φαντασία τους 
και με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού έπλασαν το δικό τους παραμύθι 
και ανέλαβαν τους ρόλους, τα σκηνικά και τη σκηνοθεσία. Αποφάσι-
σαν να το παρουσιάσουν στα παιδιά του Νηπιαγωγείου και σε όλους 
όσους βρίσκονταν στον χώρο του σχολείου. Έτσι, έφτιαξαν τις δικές 
τους προσκλήσεις και τις μοίρασαν για να προσελκύσουν το κοινό 
που απόλαυσε την παράστασή τους.   

Ένα απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι 
(1Ομηνη φοίτηση – Παιδικός Σταθμός) 

Η 10μηνη φοίτηση έληξε για τα παιδιά μας του Παιδικού Σταθμού 
«Πρότυπα 2-4» την Παρασκευή 28 Ιουνίου με ένα απόλυτο καλοκαι-
ρινό πάρτι. Πισινούλες, κουβαδάκια, νερομπαλονάκια, πεντανόστιμο 
καρπουζάκι, πολύς χορός αλλά και παιχνίδι με το νερό ενθουσίασαν 
μικρούς και μεγάλους! 

Στην τροχιά μιας νέας χρονιάς
Έτσι, μέσα στις υψηλές θερμοκρασίες του Ιουλίου και του Αυγού-

στου ένας Πρότυπος αέρας δροσιάς έπνευσε για τους μικρούς φί-
λους του Σχολείου μας, αφήνοντας στο πέρασμά του τις καλύτερες 
αναμνήσεις. Τώρα μας περιμένει μια νέα σχολική χρονιά που είμαστε 
όλοι έτοιμοι να ζήσουμε με κέφι, μεράκι, δημιουργικότητα και, προ-
πάντων, αγάπη για τη γνώση και τη δράση. Ας ετοιμαστούμε να την 
απολαύσουμε όπως μας αξίζει!  

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Τα παιδιά μας ετοίμασαν τη δική τους 
παράσταση

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2341&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2342&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2340&cid=37

