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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://www.youtube.com/user/protypa
https://twitter.com/protypa_gr
https://www.instagram.com/protypa_ekpedeftiria/
https://www.youtube.com/watch?v=lSkjLXUnHqQ
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2325&cid=37
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Τα φώτα της σκηνής έσβησαν, η αυλαία έπεσε, τα σκηνικά και τα κουστούμια μαζεύτηκαν αλλά η «ακτίς ονεί-
ρου» που επί έξι ημέρες φώτισε την ψυχή και το μυαλό μας… έμεινε να ζεσταίνει τις ζωές μας!...  

Βραβεία, έπαινοι, μετάλλια μένουν σε προθήκες και ράφια, υλοποίηση της ανάμνησης, όμως η χαρά της συμμετοχής, 
της έκφρασης και της δημιουργίας- που είναι το μεγαλύτερο βραβείο το οποίο κέρδισαν όλα τα παιδιά που συμμετείχαν 
και παρακολούθησαν τις παραστάσεις- μένουν άσβεστα να φωτίζουν τις ψυχές μας, να ζεσταίνουν τις ζωές μας !!! 

Η γιορτή τελείωσε και η μεγάλη, νεανική, χαρούμενη παρέα των 19ων Θεατρικών Μαθητικών Αγώνων «ακτίς ονείρου» 
μας αποχαιρέτησε την Κυριακή 2 Ιουνίου  με μια μεγάλη γιορτή.

«ακτίς ονείρου 2O19»
Η τελετή λήξης, οι βραβεύσεις, το αφιέρωμα στη διαφορετικότητα 

Μια γιορτή για το Θέατρο, την ελπί-
δα, το όραμα, το όνειρο, τη χαρά, το 
παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα μας. 
Μια γιορτή, ένας θεσμός, που κράτη-
σε έξι ολόκληρες ημέρες, από τις 28 
Μαΐου  ως τις 2 Ιουνίου και που διορ-
γάνωσαν για 19η συνεχή χρονιά τα 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ στην οποία συμμετείχαν 23 
παιδικές θεατρικές ομάδες από την 
Ελλάδα και την Κύπρο.

Το αφιέρωμα στη διαφορετικότητα  
Η φετινή τελετή λήξης ήταν αφιερωμένη στην αποδοχή του «ΑΛΛΟΥ», στη συνύπαρξη με το διαφορετικό, στην συνερ-

γασία και την συνεκπαίδευση. Το τραγούδι και το video «Eίμαι παιδί διαφορετικό» μας έβαλε στο κλίμα και στη συνέχεια 
η Φαίη Ριζοπούλου, σπουδάστρια της Ανωτάτης Δραματικής σχολής «Αντρέας Βουτσινάς» μας θύμισε μεταξύ άλλων 
πως... η Φύση ξέρει και διδάσκει: χωρά το πολυτροπικό, το πολύμορφο, το ποικίλο και το πολυσχιδές και μ’ αυτό τον τρόπο, μη 
σας φαίνεται παράξενο, πετυχαίνει το αρμονικό.

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/article.php?aid=2318&cid=95
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Βηματίζοντας στο μονοπάτι που οδηγεί στο νέο τους ταξίδι οι μαθητές 
της Στ΄ τάξης αποχαιρέτισαν στο λιμάνι των Προτύπων, την παιδική τους 
ηλικία κι ανοίχτηκαν για καινούριες περιπλανήσεις. Το γνωρίζουν πως ο 
κόσμος είναι  στα χέρια εκείνων που έχουν  το θάρρος να ονειρεύονται και 
να ζουν τα όνειρά τους.

Μία νέα αυλαία ανοίγεται μπροστά στις διψασμένες τους αισθήσεις. Όμως μέσα τους είναι η σκηνή, μέσα τους είναι η 
μαγεία του νέου έργου.

Αποφοίτηση 2O19

Έτσι σε μια συγκινητική μα ταυτόχρονα και χαρούμενη βραδιά χάρισαν απλόχερα και μοίρασαν σε όλους τους παρευ-
ρισκόμενους χρώματα, χαμόγελα, μελωδίες, χορό, τραγούδια και συναισθήματα, κρέμασαν ενθύμιο τις δικές μας ευχές 
ψηλά στα αστέρια για να τους φέγγουν τον δρόμο που απλώθηκε μπροστά τους...

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2326&cid=37
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Ένα παραμύθι, χιλιάδες χαμόγελα, αμέτρητα χειροκροτήματα, άπειρη η συγκίνηση... στις τρεις ξεχωριστές γιορτές του  
Παιδικού μας Σταθμού και του Νηπιαγωγείου μας . 

«Ο φεγγαροσκεπαστής» του Eric Puybaret, ένα  τρυφερό, ποιητικό παραμύθι που αναφέρεται στη δύναμη της προ-
σπάθειας και της υπομονής, της φιλίας και της αλληλεγγύης ήταν η έμπνευση και το θέμα των καθιερωμένων καλοκαιρι-
νών εκδηλώσεων του Νηπιαγωγείου και του Παιδικού μας Σταθμού.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους όσοι με κέφι και πολλή προσπάθεια κατάφεραν να μας χαρίσουν αυτό το υπέ-
ροχο αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στα παιδιά μας, στις εκπαιδευτικούς μας, σε όλο το προσωπικό μας .

Ευχαριστίες στη maroo για τα κουστούμια .

«Ο φεγγαροσκεπαστής» 
Καλοκαιρινές γιορτές Παιδικού Σταθμού-Νηπιαγωγείου

Την Τετάρτη 29 Μαΐου (Προ-προνήπια 2 - Προνήπια 3 - Νήπια) 

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου (Παιδικό Τμήμα - Προ-προνήπια 1 - Προνήπια 2 - Νήπια 3) 

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου (Προ-προνήπια 3 - Προνήπια 1 - Νήπια 2 - Νήπια 4)

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2324&cid=37
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Το κουδούνι χτυπάει για ακόμη μια φορά…
Οι αναμνήσεις μας συναντούν το σήμερα, τα αστεία μας, 

το παιχνίδι, τα πειράγματα και χορός... πάντα.
Στις ίδιες θέσεις, στα ίδια θρανία…
Με τους συμμαθητές μου…
Το κουδούνι χτυπά…

«Καθόσουνα στο διπλανό θρανίο...»
Καλοκαιρινή γιορτή Δ΄-Ε΄ τάξης

Σχολείο είναι η όμορφη διαδικασία που οδηγεί στη μάθηση. Σχολείο είναι ο δάσκαλος, η δασκάλα, ο διπλανός στο 
θρανίο. Στιγμές από τη σχολική ζωή παρουσίασαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄ και Ε΄ τάξης την Τετάρτη 22 Μαΐου 
2019 με τον δικό τους μοναδικό τρόπο και ενθουσίασαν τους γονείς και τους δασκάλους τους.

Στο 2ο Olympic Day Run η dream/running 
team των Προτύπων!

Την Κυριακή 9 Ιουνίου, 25 δρομείς, μαθητές από τα Νήπια ως 
και την ΣΤ΄τάξη των Εκπαιδευτηρίων μας μαζί με γονείς και επτά 
εκπαιδευτικούς, αψηφώντας τη βροχή συνέθεσαν την dream/
running team των Προτύπων στο 2ο Olympic Day Run!

Φορώντας τις μπλούζες με τα χρώματα και τα σήματα της  running 
team των Προτύπων, γεμάτοι ενέργεια και  κέφι έτρεξαν  μαζί με την 
Ολυμπιακή οικογένεια στο 2ο Olympic Day Run! Μπράβο σε όλους!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2306&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2319&cid=37
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Καλοκαιράκι μου γλυκό πόσο πολύ σ’ αγαπώ! 
Τα παιδιά χάρηκαν στη σκιά της αυλής του Παιδικού Σταθμού παιχνίδια με το νερό, ζωγράφισαν με κιμωλίες στο πάτω-

μα και «γνώρισαν» από κοντά μία χελωνίτσα που ήρθε να μας επισκεφτεί και να δροσιστεί κοντά μας!

Καλοκαίρι στον Παιδικό Σταθμό ‘’Πρότυπα 2-4’’

Με ένα απόλυτα καλοκαιρινό πάρτι έληξε η 10μηνη φοίτηση 
στον Παιδικό μας Σταθμό. Πισινούλες, κουβαδάκια, νερομπαλονά-
κια, πεντανόστιμο καρπουζάκι και χορός, χορός, χορός. Το παιχνίδι 
με το νερό ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους! Η 10μηνη φοίτηση 
για τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» τελείωσε 
την Παρασκευή 28/6/19. Καλό καλοκαίρι σ’ όλους…   

Καθώς το τέλος άλλης μιας όμορφης χρονιάς πλησίαζε γλυκά γλυκά στο 
κατώφλι μας... λίγο πριν αποχαιρετιστούμε για τις καλοκαιρινές μας δια-
κοπές όλοι μαζί, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, περάσαμε πολύ όμορ-
φες στιγμές στις ημερήσιες εκδρομές μας. Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και 
λαχτάρα οι μαθητές της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 
την Παρασκευή 07/06/2019 και τη Δευτέρα 10/6/2019 τα μικρά μας 
του Παιδικού μας Σταθμού και του Νηπιαγωγείου μας, πραγματοποίη-
σαν και φέτος την καθιερωμένη ημερήσια εκδρομή τους, η οποία χρωμα-
τίστηκε με διάφορες «πινελιές».

Με ένα απόλυτα καλοκαιρινό πάρτι 
έληξε η 1Oμηνη φοίτηση στον
Παιδικό μας Σταθμό

Ημερήσια εκδρομή Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου και  
Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου στην Απολυμένη 
Πέτρα, στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2327&cid=96
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2330&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2328&cid=96
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Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν την Τετάρτη 05 και την Πέμπτη 
06/06/2019 οι γραπτές εξετάσεις θεωρίας Α΄και Β1 έτους  και το Σάββατο  
15/06/2019 οι ετήσιες εξετάσεις μουσικών οργάνων και οι γραπτές και 
προφορικές εξετάσεις θεωρίας Β2 έτους των μαθητών του «Πρότυπου 
Ωδείου Θεσσαλονίκης» μας.

Ο διευθυντής και οι καθηγητές του ωδείου έμειναν ιδιαιτέρως ικανο-
ποιημένοι από το υψηλό επίπεδο των μαθητών και την πολύ καλή προε-
τοιμασία που είχαν κάνει για τις εξετάσεις. Αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπρά-
βο τόσο στα παιδιά όσο και στους δάσκαλους τους.

Εξετάσεις στο «Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης» 

Την Πέμπτη  20/06/2019 δόθηκε η βαθμολογία του Γ΄ τριμήνου και οι  
τίτλοι προόδου στους μαθητές του Δημοτικού μας σχολείου ενώ στους 
μικρούς μαθητές του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου δόθηκαν 
τα αναμνηστικά της φοίτησής τους.

Επίδοση βαθμολογίας και 
τίτλων προόδου-Αναμνηστικών 

Η χρονιά του Ωδείου μας έκλεισε, όπως αρμόζει, μουσικά με μια πολύ μελωδική συναυλία όλων των μαθητών και όλων 
των δασκάλων του Ωδείου την Κυριακή 09/06. Καλό καλοκαίρι! 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2331&cid=37
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