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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

Καλό καλοκαίρι!!! 

Από όλους εμάς, τη μεγάλη οικογένεια των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης-δια στόματος των μαθητών 
μας του Παιδικού Σταθμού, του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού... Καλό καλοκαίρι!

για περισσότερα…

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


http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2068&cid=37
https://www.youtube.com/watch?v=xwhdBAoLcw8
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«Με πυξίδα το όνειρο»

Μια γιορτή διαφορετική από τις άλλες! Μια γιορτή που σηματοδοτεί 
ένα τέλος και μια αρχή ταυτόχρονα. Το τέλος μιας περιπλάνησης έξι χρό-
νων που βιώσαμε μαζί - μαθητές και εκπαιδευτικοί- προσπαθώντας να 
εξερευνήσουμε άγνωστους τόπους που έκρυβαν το μυστήριο της γνώ-
σης. Αλλά και μια αρχή, ένα νέο ταξίδι, σε μια πορεία που ευχόμαστε να 
είναι φωτεινή και καλοτάξιδη!

Μια γιορτή με κέφι, χαρά, γέλιο αλλά και πολλή πολλή συγκίνηση για να 
κλείσει αυτή η τελευταία σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθή-
τριες της ΣΤ’ τάξης των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης.

Γιορτή αποφοίτησης των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης

Στο ανοιχτό θέατρο των Εκπαιδευτηρίων μας, τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, η μουσική, οι χοροί, τα τραγούδια δεν 
μπόρεσαν να κρύψουν τη συγκίνηση. Αναπόληση των στιγμών που ζήσαμε όλοι μαζί. Οι φιλίες, οι χαρές αλλά και οι λύπες, 
οι αγωνίες αλλά και οι κατακτήσεις βήμα – βήμα τόσων χρόνων αναμείχθηκαν με τους προβληματισμούς και την αγωνία 
τους για το μέλλον.

Πότε μεγάλωσαν... Τα περισσότερα ήρθαν κοντά μας από τα Νήπια ή και από τον Παιδικό Σταθμό και τώρα αφήνουν τη 
φιλόξενη αγκαλιά του «Σχολείου μας», όπως έλεγαν. Φεύγουν έφηβοι πια…

Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα τα παιδιά μίλησαν, θυμήθηκαν, τραγούδησαν, χόρεψαν και μοιράστη-
καν μαζί μας σκέψεις και συναισθήματα για τη ζωή που πέρασαν μαζί επί έξι ή περισσότερα χρόνια.

Εξιστόρησαν – πότε αστεία και πότε σοβαρά - την προσπάθεια που έκαναν για να φτάσουν στο τέλος του δρόμου που 
ξεκίνησαν μικρά και φοβισμένα, για να καταλήξουν εδώ σήμερα, έτοιμα για το επόμενο βήμα, έτοιμα για μια καινούρια 
αρχή.

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2065&cid=50
https://www.youtube.com/watch?v=qXRivnKYqSc
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Θεσσαλονίκη... Μια πόλη ευλογημένη! Μια πόλη που η κάθε γωνιά της σιγοτραγουδά ακόμη παλιές ιστορίες...  
Εκεί, στις γειτονιές που το παρελθόν μπερδεύεται γλυκά με το παρόν και το μέλλον, μας ταξίδεψαν τα παιδιά μας του 

Νηπιαγωγείου και του Παιδικού μας Σταθμού, μέσα από μουσικές αναδρομές και νοσταλγικές εικόνες, με τρεις ξεχωρι-
στές καλοκαιρινές γιορτές.

Σε μια εποχή δύσκολη αλλά και αγνή, σκηνές από ζωές που περιμένουν καρτερικά να ενωθούν για να αφηγηθούν ιστο-
ρίες που τελικά δε διαφέρουν και τόσο πολύ από τις δικές μας...

Καλοκαιρινές γιορτές Νηπιαγωγείου - Παιδικού Σταθμού

Και κάπως έτσι οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις και τα όνειρα δί-
νουν τη θέση τους στην ίδια τη ζωή...

• «Στον Λευκό τον Πύργο..»
•  «Πάμε σαν άλλοτε…»
• «Όμορφη Θεσσαλονίκη!» 
 Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας και στις εκπαιδευτι-

κούς μας για τις υπέροχες εικόνες και το νοσταλγικό ταξίδι που μας 
χάρισαν σε τρεις υπέροχες βραδιές!

Καλό καλοκαίρι! 

«Η Θεσσαλονίκη της Νοσταλγίας»

Τα μπάνια, οι βόλτες και το φλερτ στον Λευκό Πύργο, η αγορά, 
τα πάρτι...

Εικόνες μιας άλλης εποχής, μιας άλλης καθημερινότητας, τόσο 
διαφορετικής αλλά και τόσο ίδιας μας μετέφεραν με τη ζωντά-
νια και τον αυθορμητισμό τους οι μικροί μας μαθητές των Προ-
προνηπίων και των τμημάτων: 3ου Προ-παιδικού, του 2ου των 
Προνηπίων και του 1ου των Νηπίων την Τετάρτη 30 Μαΐου 
2018. Μέσα από την κίνηση, τη μουσική και τον χορό τους μας 
παρουσίασαν τη μια από τις 3 ενότητες:

«Θεσσαλονίκη, Στον Λευκό τον Πύργο»

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2053&cid=37


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 ν ι ο ς  2 0 1 8

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

Τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 οι μαθητές των τμημάτων: 1ου Προ-παιδικού, του 3ου των Προνηπίων και του 2ου των 
Νηπίων μας παρουσίασαν τη δεύτερη από τις 3 ενότητες :

«Ενθύμιον Θεσσαλονίκης»
«Θεσσαλονίκη... Πάμε σαν άλλοτε...» με τις εικόνες:
• Βόλτα στην παραλία
• Συζήτηση και διασκέδαση στις βεγγέρες
• Ο γάμος

«Θεσσαλονίκη, Στον Λευκό τον Πύργο» με τις εικόνες: 
• Μπάνιο στην πλαζ
• Ραντεβού στον Λευκό Πύργο
• Ψώνια στην αγορά
• Πάρτι με φίλους...
και απέσπασαν ενθουσιώδη χειροκροτήματα από όλους τους παρευρισκόμενους. 

«Θεσσαλονίκη... Πάμε σαν άλλοτε...»
Η κυριακάτικη βόλτα στην παραλία, οι βεγγέρες, το φλερτ, το 

προξενιό, ο γάμος με όλα του τα έθιμα... ζωντάνεψαν εκπληκτικά 
στην καλοκαιρινή γιορτή -τη δεύτερη κατά σειρά- του Νηπιαγω-
γείου και του Παιδικού μας Σταθμού τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2054&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2055&cid=37
https://www.youtube.com/watch?v=rFDkKUx0KgM
https://www.youtube.com/watch?v=ToH7vUI26Bc
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Οι γειτονιές, η διασκέδαση στα ουζερί και στα νυχτερινά μαγαζιά, το ψάρεμα, η ζωή, η καθημερινότητα των ανθρώπων 
της παλιάς Θεσσαλονίκης ξετυλίχτηκαν μέσα από τις εικόνες που τόσο όμορφα και ζωντανά μας παρουσίασαν οι μικροί 
μας μαθητές στην τρίτη γιορτή που ολοκλήρωσε και τον κύκλο των φετινών καλοκαιρινών γιορτών του Νηπιαγωγείου 
και του Παιδικού μας Σταθμού.

«Θεσσαλονίκη της Νοσταλγίας». Μνήμες, ήθη και έθιμα μιας άλλης εποχής, μέσα από εικόνες, μουσική, χρώματα... γιατί 
οι μικροί πρέπει να μαθαίνουν και οι μεγάλοι να θυμούνται, για να υπάρχει συνέχεια!!!

Τα παιδιά δίνουν το δικό τους ολυμπιακό μήνυμα διαδίδοντας τις 
αρχές του Ολυμπισμού και της ολυμπιακής μας ιστορίας μέσα από 
την αναβίωση των Ολυμπιακών αγώνων!!!

Μια εκπληκτική γιορτή που μας γέμισε υπερηφάνεια, συγκίνηση, 
χαρά. 

Πολλά μπράβο στους εκπαιδευτικούς μας.
Πολλά πολλά μπράβο στα παιδιά μας!

Ολυμπιακά Ιδεώδη 

για περισσότερα…

«Όμορφη Θεσσαλονίκη...»

Καλοκαιρινή γιορτή Α΄ και Β΄ τάξης

Την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 οι μαθητές των τμημάτων: 2ου Προ-παιδικού, του 1ου των Προνηπίων και του 3ου των 
Νηπίων μας παρουσίασαν την τρίτη και τελευταία από τις ενότητες:

«Ενθύμιον Θεσσαλονίκης»
«Όμορφη Θεσσαλονίκη...» με τις εικόνες:
Το ψάρεμα, Οι γειτονιές, Νυχτερινή διασκέδαση 

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2060&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2056&cid=37
https://www.youtube.com/watch?v=qx96XV8tNO8
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...Σ΄ ένα ταξίδι στις χώρες της Μεσογείου, με όχημα τη φαντασία και συ-
νταξιδιώτες τη μουσική και τον χορό, μας μετέφεραν οι μαθητές της Δ΄ 
και της Ε΄τάξης μας στην καλοκαιρινή τους γιορτή. Ένα υπέροχο ταξίδι 
που το χαρήκαμε μικροί και μεγάλοι! 

Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς μας και στα παιδιά μας για την 
προσπάθειά τους! Και του χρόνου!!!

“Η μέρα τούτη όπου ξυπνήσαμε με θάλασσα και κύματα, με όραση και 
μνήμη καθαρή, τόσο μεγάλωσε που ο ήλιος δεν μπόρεσε να τη μετρήσει, 
που ο ήλιος δεν μπόρεσε να τη χωρέσει’’

Mediterraneo… η Μεσόγειος μας ενώνει

για περισσότερα…

«Ακτίς ονείρου 2Ο18», Η τελετή λήξης, 
οι βραβεύσεις, το αφιέρωμα στα 
«παιδιά του πολέμου»

Η αυλαία έπεσε, τα φώτα έσβησαν, τα κοστούμια βγήκαν… αλλά η «ακτίς ονείρου» που επί έξι ημέρες φώτισε 
την ψυχή και το μυαλό μας... έμεινε να ζεσταίνει τις ζωές μας!!!

Η αυλαία έπεσε και η μεγάλη, νεανική, χαρούμενη παρέα των 18ων Θεατρικών Μαθητικών Αγώνων «ακτίς ονεί-
ρου» μας αποχαιρέτησε την Κυριακή 3 Ιουνίου με μια μεγάλη γιορτή. 

Καλοκαιρινή γιορτή Δ΄ και Ε΄ τάξης

Ακτίς ονείρου 2O18

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2061&cid=37
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Στην τελετή βράβευσης με την οποία έκλεισε η τελευταία ημέ-
ρα των παραστάσεων, ο αγαπημένος  Σίλας Σεραφείμ, ηθοποιός, 
stand up comedian, και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της συνάντη-
σης, ηθοποιός και σκηνοθέτης, Στέλιος Αμανατίδης, επί σκηνής, με 
τη βοήθεια αγαπημένων φίλων των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων και 
του θεσμού των Θεατρικών Μαθητικών Αγώνων «ακτίς ονείρου», 
έδωσαν τα βραβεία στις 35 θεατρικές ομάδες που συμμετείχαν και 
τους ονομαστικούς επαίνους σε κάθε παιδί που πήρε μέρος.

Οι φίλοι που τίμησαν με την παρουσία τους τη γιορτή και επιβρά-
βευσαν την τεράστια αυτή προσπάθεια των παιδιών ήταν:  

H τελετή λήξης και οι βραβεύσεις

Μια γιορτή για το θέατρο, την ελπίδα, το όραμα, το όνειρο, τη χαρά, το παιδί που 
όλοι κρύβουμε μέσα μας. Μια γιορτή, ένας θεσμός, που κράτησε έξι ολόκληρες 
ημέρες, από τις 29 Μαΐου ως τις 3 Ιουνίου και που διοργάνωσαν για 18η συνεχή 
χρονιά τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με την άδεια και υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία συμμετείχαν 35 παιδικές θεα-
τρικές ομάδες από όλη την Ελλάδα.

813 μικροί ηθοποιοί από τις 35 παραστάσεις που παίχτηκαν κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης, όλοι παιδιά δημοτικού, από την Ξάνθη, τη Χαλκιδική, την Ημα-
θία, την Πέλλα, από όλο τον νομό Θεσσαλονίκης και από ολόκληρο το πολεοδο-
μικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης από τον Λαγκαδά και τον άγιο Αντώνιο ως 
την Καλαμαριά, τους Αμπελόκηπους, το Κορδελιό, την Ευκαρπία και την Πο-
λίχνη ανέβηκαν στη σκηνή του Ολυμπιακού Μουσείου και του «Ολύμπιον», έγιναν 
για λίγο πρωταγωνιστές και μας παρουσίασαν τη δική τους οπτική, τον κόπο και το 
όραμά τους, τα ιδιαίτερα ταλέντα τους, τον αυθορμητισμό και την απλότητα, την 
αλήθεια της παιδικής ψυχής και μας γέμισαν αισιοδοξία και χαμόγελα.

Σε μια ατμόσφαιρα χαράς, συνεργασίας, ευγενούς άμιλλας και καλλιτεχνικών αναζητήσεων, με το θερμό χειροκρότημα 
της οικογένειας, φίλων, μαθητών από τα σχολεία τους και από άλλες ομάδες, έδωσαν τις παραστάσεις τους με υποδειγ-
ματικό τρόπο, με καλλιτεχνική αρτιότητα και υποκριτικές ικανότητες υψηλών απαιτήσεων.

Και το μεγάλο φινάλε! Η αποκορύφωση ήρθε την Κυριακή 3 Ιουνίου.
Η αίθουσα του ΟΛΥΜΠΙΟΝ ξεχείλισε από τη χαρά, την αγωνία και την προσμονή των παιδιών αλλά και την υπερηφά-

νεια παππούδων, γιαγιάδων και θείων που ήρθαν μαζί με τους γονείς των ηθοποιών για τη μεγάλη ώρα της επιβράβευ-
σης των καλλιτεχνών!!!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/article.php?aid=2051&cid=95
https://www.youtube.com/watch?v=s7phn69Bxws
http://www.protypa.gr/frontend/articles.php?cid=95
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Όμως... η φετινή τελετή λήξης-με πρόταση, προτροπή, απαίτηση των παιδιών-ήταν αφιερωμένη στα «παιδιά 
του πολέμου». Τα τύμπανα, τύμπανα πολέμου, άνοιξαν το αφιέρωμα που συνεχίστηκε με το μοναδικό ποίημα του Ναζίμ 
Χικμέτ «Το κορίτσι της Χιροσίμα», σε μετάφραση Γιάννη Ρίτσου, συνεχίστηκε με ένα αφιέρωμα στην ειρήνη από τον 
Σύλλογο Συνδρόμου DOWN και ένα χορόδραμα από τη θεατρική ομάδα του 100ου Δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης 
για να κορυφωθεί με την ανάγνωση του ψηφίσματος που συνέταξαν οι μικροί «ηθο-ποιοί» και διάβασε ο αγαπημένος 
ηθοποιός Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Ένα κείμενο που έκανε πολλούς να δακρύσουν, όλους όμως να προβληματιστούν… 
«γιατί μόνο αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα»... 

Ο χώρος που επιλέχθηκε ήταν η λίμνη Κερκίνη στον νομό Σερ-
ρών -στον  πλήρως εξοπλισμένο και άρτια οργανωμένο «Ερωδιό»- 
όπου μικροί και μεγάλοι επιδόθηκαν με ιδιαίτερο ζήλο σε διάφορες 
δραστηριότητες: τοξοβολία, ιππασία αλλά και μια μοναδική βαρ-
κάδα στη λίμνη με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
επισκεπτών απέναντι στο μεγαλείο της φύσης. Φυσικά δεν έλειψε 
το τραγούδι, το γέλιο, το παιχνίδι μέχρι το απόγευμα όπου αποκα-
μωμένοι και «γεμάτοι» με εικόνες και συναισθήματα αποχαιρετίσα-
με τον χώρο και επιστρέψαμε στη Θεσσαλονίκη…

«Αποχαιρετώντας άλλη μια χρονιά...»

Καθώς το τέλος άλλης μιας όμορφης χρονιάς πλησίαζε γλυκά γλυκά στο κατώφλι μας... λίγο πριν αποχαιρετιστούμε για 
τις καλοκαιρινές μας διακοπές όλοι μαζί, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί,  περάσαμε πολύ όμορφες στιγμές στις ημε-
ρήσιες εκδρομές μας. Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και λαχτάρα οι μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ τάξης την Πέμπτη 17 Μαΐου, 
της  Δ’ , Ε’ και ΣΤ΄ τάξης την Τετάρτη 30 Μαΐου και τα μικρά μας του Νηπιαγωγείου, την Πέμπτη 14 Ιουνίου πραγματο-
ποίησαν και φέτος την καθιερωμένη ημερήσια εκδρομή τους, η οποία χρωματίστηκε με διάφορες «πινελιές». 

για περισσότερα…

Ψήφισμα για τα παιδιά του πολέμου

Ημερήσιες εκδρομές

«Εμείς», οι 813 μικροί μαθητές που συμμετέχουμε  στους 18ους Θεατρικούς Mαθητικούς Aγώνες «ακτίς ονείρου 
2018», λυπημένοι, απογοητευμένοι και προβληματισμένοι αλλά και θυμωμένοι  από τις δικαιολογίες που λένε οι 
μεγάλοι για τις αιτίες του πολέμου λέμε πως: 

Όταν σε δυο μάτια παιδικά διακρίνεις την απόγνωση και τον βουβό πόνο του χαμού, του ολέθρου και του θανάτου, 
αυτό είναι ο πόλεμος. 

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2066&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/article.php?aid=2052&cid=95
https://www.youtube.com/watch?v=sfOBOIf6PpM&t=
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Εξετάσεις στο 
«Πρότυπο Ωδείο 
Θεσσαλονίκης» 

Με μεγάλη επιτυχία διεξή-
χθησαν το Σάββατο 16 Ιου-
νίου 2018 οι εξετάσεις στο 
Πρότυπο Ωδείο μας. Ο διευ-
θυντής και οι καθηγητές του 
ωδείου έμειναν ιδιαιτέρως 

ικανοποιημένοι  από το υψηλό επίπεδο  των μαθητών και την 
πολύ καλή προετοιμασία που είχαν κάνει για τις εξετάσεις. Αξί-
ζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο τόσο στα παιδιά όσο και στους 
δάσκαλους τους.

Εξετάσεις ζωνών Tae Kwon Do 

Στο κλείσιμο της φετινής αθλητικής χρονιάς, την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018, έγιναν με μεγάλη επιτυχία οι εξετάσεις ζωνών 
(ΚΟΥΠ) του τμήματος Tae Kwon Do.
Οι αθλητές μας, μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού μας, έδειξαν δυναμισμό και πειθαρχία δείχνοντας το πολύ 
καλό επίπεδο που βρίσκονται, κλείνοντας τη χρονιά με μεγάλη επιτυχία και απέσπασαν τα θερμά χειροκροτήματα από 
όλους τους παρευρισκόμενους.
Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές για την προσπάθειά τους

«Μικρός Ευκλείδης» - Αναμονή αποτελεσμάτων 

Το Σάββατο 4-6-2018 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη φάση του μαθητικού διαγωνισμού Μαθηματικών «Μικρός Ευ-
κλείδης» από το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας. Ο διαγωνισμός έχει τίτλο 
«Παιχνίδι και Μαθηματικά» και απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού από όλα τα σχολεία της χώρας. Συμμετείχαν οι 
μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Σχολείου μας οι οποίοι είχαν προκριθεί από την πρώτη φάση που έγινε τον Μάρτιο 
(09/03/18). Αναμένουμε τα αποτελέσματα.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2076&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2075&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2077&cid=37

