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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!

Όλοι εμείς στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης σας ευχόμαστε δια στόματος των παιδιών μας, σε όλες τις βαθ-
μίδες του Σχολείου μας, να έχετε ένα όμορφο, δροσερό, ασφαλές, ξεκούραστο και ευλογημένο 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.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2640&cid=37
https://www.youtube.com/watch?v=AS6W8WPHtt0
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Ακολουθώντας τις οδηγίες και τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτό-
κολλα, εκπαιδευτικοί και μαθητές, κρατώντας τις «αποστάσεις», συνα-
ντήθηκαν ξανά στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης την 1η 
Ιουνίου. Η καταπράσινη και ανθισμένη αυλή του Σχολείου μας γέμισε 
χαρούμενες φωνές και ζεστά χαμόγελα. Με υπευθυνότητα και συνέπεια, 
τα παιδιά μας ξαναβρήκαν τις παλιές τους συνήθειες, παίζοντας, δημι-
ουργώντας, εξερευνώντας και δομώντας τη γνώση. Για τους μαθητές 
μας που παρέμειναν στο σπίτι τα μαθήματα εξ αποστάσεως συνεχίστη-
καν με τα πιο σύγχρονα μέσα τεχνολογίας και σε ζωντανό χρόνο μέχρι 
την ολοκλήρωση του σχολικού έτους.

Επιστρέψαμε και πάλι στο Σχολείο μας!

Στις 27 Ιουνίου οι ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις των Προτύ-
πων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης υποδέχτηκαν τους υποψήφιους 
μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης των πτυχίων Cambridge, KET και PET 
αντίστοιχα. Τηρώντας όλους τους κανόνες του ΕΟΔΥ και τις απαραίτητες 
αποστάσεις μεταξύ των θρανίων, οι μαθητές με ψυχραιμία ολοκλήρω-
σαν τις εξετάσεις και τώρα πια… με ανυπομονησία περιμένουν τα απο-
τελέσματα. Καλή επιτυχία!

Το English Summer Camp ξεκίνησε!

Το Σχολείο μας, ένα ασφαλές 
εξεταστικό κέντρο

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου άνοιξε η αυλαία του English Summer Camp 
που πρόσφερε στα παιδιά μας δύο εβδομάδες γεμάτες περιπέτεια και 
μοναδικές εμπειρίες. Το φετινό πρόγραμμα με θέμα «Out of Africa - Live 
the experience» έδωσε τη δυνατότητα στους μικρούς μας κατασκηνω-
τές, πάντα με την τήρηση των κανόνων του ΕΟΔΥ, να εξερευνήσουν την 
αφρικανική ήπειρο και την κουλτούρα της, να εξοικειωθούν με διάφορα 
κατασκηνωτικά tips αλλά και με τις πρώτες βοήθειες, να αποκτήσουν 
γνώσεις ρομποτικής Lego, να εξασκηθούν στην ξιφασκία, στην πίστα 
αναρρίχησης και στο skating με πατίνια, να φτιάξουν ξεχωριστές χειρο-
τεχνίες με 3D ζώα από χαρτόνι, κυάλια και καπέλα safari, μάσκες και κε-
λεμπίες και, φυσικά, να αναπτύξουν τις μαγειρικές τους ικανότητες. 

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση 
για τη βράβευση όλων των ομάδων του FIRST LEGO League αλλά και 
όσων προκρίθηκαν στον Μεγάλο Ελληνικό Τελικό Ρομποτικής Έρευ-
νας και Καινοτομίας με θέμα «CITY Shaper». Τα Πρότυπα Εκπαιδευτή-
ρια Θεσσαλονίκης συμμετείχαν στον διαγωνισμό με την ομάδα ProBot 7, 
που κατάφερε να προκριθεί στον Πανελλήνιο Τελικό. 

Διακρίσεις από την ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2617&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2657&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2642&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2643&cid=37
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Καλή σταδιοδρομία στα παιδιά μας! - Στ΄ τάξη 

Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην έρευνα και τη ρομποτική αποτέλεσε 
και τη φετινή χρονιά η συμμετοχή του Σχολείου μας στο 12ο Μαθητικό 
Συνέδριο Πληροφορικής. Τα τελευταία χρόνια η ευαισθητοποίηση των 
παιδιών μας με ποικίλες περιβαλλοντικές δράσεις παρακίνησε τους μαθη-
τές της Ε΄ και Στ΄ τάξης να προχωρήσουν στην υλοποίηση ενός πρώτου 
project με τίτλο «Βάλε καλάθι στην ανακύκλωση». Το δεύτερο project με 
τίτλο «Αυτοματοποιημένο σύστημα στάθμευσης – Μία πρόταση για τον 
επανασχεδιασμό του χώρου στάθμευσης του ΙΚΕΑ» σχεδιάστηκε και ολο-
κληρώθηκε από τους μαθητές του μαθήματος της Πληροφορικής, Πολυ-
μέσων και Ρομποτικής...

Όλοι οι μαθητές του Παιδικού μας Σταθμού έστειλαν την αγάπη τους 
και ευχήθηκαν Χρόνια Πολλά στους μπαμπάδες τους μέσα από ένα βίντεο 
στο οποίο απολαύσαμε τις παιχνιδιάρικες φωνούλες τους! «Μπαμπά, σ’ 
αγαπώ πολύ, γιατί…» είπαν τα παιδιά μας εξηγώντας τους λόγους για τους 
οποίους καθένα ξεχωριστά αγαπά τον δικό του μπαμπά. 

Με παιχνιδιάρικες φωνούλες
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Οι μαθητές της Στ΄ τάξης στις δύο γιορτές αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 24 και την Πέμπτη 25 
Ιουνίου αποχαιρέτησαν το Σχολείο μας με ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα: 

«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, πως έφθασε στο τέλος μια παράξενη χρονιά με περιορισμούς και ανασφάλειες, απ’ την 
οποία θα κρατήσουμε πράγματα μοναδικά. Σαν το νεράκι κύλησε, μα ξέρουμε πως από το μυαλό και την καρδιά μας ποτέ δε θα 
φύγουν όλα όσα μάθαμε στο πρώτο μας Σχολείο. Ένα ταξίδι στα θαύματα, η παιδική ψυχή φτερουγίζει ψηλά, όταν η ζωή φα-
ντάζει σαν ένα μεγάλο ταξίδι στο άγνωστο με συνοδοιπόρο τα όνειρα. Η συγκίνηση είναι βαθιά και ειλικρινής για έναν κύκλο 
που κλείνει οριστικά. Έτοιμοι για το μεγάλο βήμα στον δρόμο για το Γυμνάσιο με οδηγό τις αξίες που μας δώσατε».

Ευχόμαστε καλή αρχή σε όλα τα παιδιά μας... το επόμενο  βήμα τους να είναι συναρπαστικό, γεμάτο δημιουργικές 
αναζητήσεις, στόχους και αισιοδοξία! 

Συναρπαστικό ταξίδι το 12ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής
Ε΄ και Στ΄ τάξη

Την Κυριακή 21 Ιουνίου τιμήσαμε τη Γιορτή του Πατέρα: 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

/

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2633&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2654&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2653&cid=37
https://www.youtube.com/watch?v=NXKxexNYYvg
https://www.youtube.com/watch?v=1X180kGrONw
https://www.youtube.com/watch?v=0UTpU-OrhMY
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Σε αυτή την ιδιαίτερη γιορτή τα Νηπιάκια μας τίμησαν τους μπαμπά-
δες τους κι εξέφρασαν την αγάπη τους μ’ ένα μικρό αλλά ξεχωριστό δω-
ράκι. Πολύχρωμα μπρελόκ με γλυκές ευχούλες, για να συντροφεύουν 
τους μπαμπάδες τους παντού. 

Ένα μικρό και ξεχωριστό δωράκι 
Νηπιαγωγείο 

Το Πρότυπο Ωδείο «βγήκε» την Πέμπτη 4 Ιουνίου στην καταπράσι-
νη, γεμάτη μυρωδιές και χρώματα αυλή μας! Καθώς τα παιδιά μας εξοι-
κειώνονταν κι εξασκούνταν με τις χορδές της κιθάρας, ξέγνοιαστες με-
λωδίες και ήχοι μπλέκονταν με τα κελαηδήματα των πουλιών. Επιτέλους, 
το Σχολείο μας απέκτησε και πάλι ζωή!

Μετά από καιρό, οι μικροί καλλιτέχνες του Δημοτικού ξανασυναντή-
θηκαν την Πέμπτη 11 Ιουνίου στο όμορφο εικαστικό εργαστήρι μας, 
εμπνεύστηκαν από τους αγαπημένους τους ζωγράφους κι ολοκλήρω-
σαν με πολύ μεράκι τους πίνακες του Πικάσο και τις μικρές Φρίντες Κάλο. 

Στο Πρότυπο Ωδείο τα μαθήματα κρουστών συνεχίστηκαν την Τρί-
τη 16 Ιουνίου, ακολουθώντας πάντα όλους του κανόνες του ΕΟΔΥ. 
Τα παιδιά μας, που δε σταμάτησαν ποτέ να εξασκούνται, επέστρεψαν 
στην εξοπλισμένη αίθουσα του Σχολείου δίνοντας για ακόμη μια φορά 
τον… ρυθμό με τα κρουστά τους! 

Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης εύχονται Χρόνια Πολλά σε όλους τους μπαμπάδες!

Μουσική... στη φύση!
Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης  

Με χρώματα και πινέλα φτιάχνουμε 
εμείς την ευτυχία! 

Τα τύμπανα ηχούν, οι νότες ξεπηδούν! 
Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης  

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2622&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2621&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2618&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2635&cid=37
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Τα Νηπιάκια μας προετοιμάζονται από τώρα για το επόμενο βήμα… 
τη μετάβασή τους στο «Μεγάλο Σχολείο», το Δημοτικό. Tην Τρίτη 16 
Ιουνίου πολύχρωμες ζωγραφιές και πηγαίες ευχούλες ήταν τα «δωρά-
κια» τους για τις καινούριες τους δασκάλες. Ουράνια τόξα, χαρούμενα 
πουλάκια, ανθισμένα λουλούδια και …«Ζήτω η Α΄ Δημοτικού!»

Στην καταπράσινη αυλή του Σχολείου μας, και τηρώντας όλους τους 
κανόνες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Πολιτισμού, τα παιδιά του τμή-
ματος Τaekwondo προπονήθηκαν την Τρίτη 16 Ιουνίου στην Πολεμι-
κή Τέχνη και καλλιέργησαν τις σημαντικές αξίες της πειθαρχίας και της 
αυτοσυγκέντρωσης, χρησιμοποιώντας τα χέρια, τα πόδια και κυρίως … 
το μυαλό τους! 

Τaekwondo... στην αυλή!

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου οι μικροί μαθητές του Παιδικού μας Σταθ-
μού απόλαυσαν με χαρά την ανθισμένη αυλή τηρώντας τις απαραί-
τητες αποστάσεις, παρατήρησαν με ενθουσιασμό τον κύκλο της ζωής 
των λουλουδιών και έμαθαν τα ονόματα διάφορων φρούτων και λαχα-
νικών. Όπως τα παιδιά μας, έτσι και τα φυτά καθημερινά μεγαλώνουν, 
αναπτύσσονται και ωριμάζουν ! 

Οι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ανακύκλωσης μαθητές της Γ΄ τά-
ξης παρέδωσαν την Πέμπτη 18 Ιουνίου το πρώτο φορτίο τηγανέλαιου 
στον αστικό συνεταιρισμό κοινωνικού σκοπού Ionian Recycle, με στόχο 
τη μετατροπή του σε βιοντίζελ, καύσιμο φιλικό προς το περιβάλλον. 
Η συνεργασία της Γ΄ τάξης με τη συγκεκριμένη ομάδα ξεκίνησε τον 
χειμώνα του 2019, στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης με θέμα «Κύκλοι 
Ζωής». 

Προετοιμάζονται για το νέο ξεκίνημα 
Νήπια 

Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4» 

Τα στολίδια του Σχολείου μας, οι λαχανόκηποί μας! 

«Ενεργοί μαθητές, για μια ενέργεια… 
αλλιώς» - Γ΄ τάξη 

Ελπίζουμε, χάρη στην «Προτυποπαρέα», οι θάλασσες να είναι φέτος πιο γαλανές και καθαρές. Η δράση θα συνεχιστεί 
σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού αλλά και την προσεχή σχολική χρονιά.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2641&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2636&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2631&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2632&cid=37
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Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου το Σχολείο μας πλημμύρισε με γλυκές μελω-
δίες κι αισιοδοξία καθώς τιμήσαμε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής 
που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου. Οι μικροί μας καλλιτέχνες 
του Πρότυπου Ωδείου εξασκήθηκαν στην εκμάθηση του πιάνου με 
την καθοδήγηση και τις συμβουλές των δασκάλων μας, τηρώντας τους 
κανόνες και τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, και ξεκίνη-
σαν ένα υπέροχο ταξίδι με νότες...

Η τέχνη της ζωγραφικής ομορφαίνει τη ζωή και δημιουργεί μία διαφο-
ρετική οπτική για την πραγματικότητα. Απελευθερώνει τις σκέψεις και 
μας ταξιδεύει… Ένα τέτοιο μαγικό ταξίδι στη φαντασία πραγματοποίη-
σαν οι μικροί και οι μεγάλοι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας την Τρίτη 
23 Ιουνίου, χρωματίζοντας τους πίνακες και τις καρδιές μας!

Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου συνέχισε κανονικά τη λειτουργία της 
στις εγκαταστάσεις του Σχολείου μας και σύμφωνα με όλους του κα-
νόνες του ΕΟΔΥ. Οι προπονητές μας εκπαιδεύουν συστηματικά τους 
μικρούς ποδοσφαιριστές, που αβίαστα μυούνται στις θεμελιώδεις αξί-
ες του «ευ αγωνίζεσθαι», την ευγενή άμιλλα, την εντιμότητα και τον σε-
βασμό στους συμπαίκτες και τους κανόνες του ομαδικού αθλήματος. 

«What does summer mean to you?»… «Τι είναι το καλοκαίρι για 
σένα;» ρωτήσαμε τους μαθητές της Δ΄ τάξης, στο πλαίσιο του μαθήμα-
τος των Αγγλικών, την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χαρούμενες ζωγραφιές 
και πολύχρωμα σκίτσα που περιλάμβαναν λαχταριστά δροσερά παγω-
τά, καταγάλανες ακρογιαλιές και τους ανθρώπους που αγαπούν ήταν οι 
«απαντήσεις» τους!  Have a great summer!

Θεραπευτική η μαγεία της μουσικής... 
Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης  

Ένα μαγικό ταξίδι μέσα από τη 
ζωγραφική - Νηπιαγωγείο   

Παίξαμε μπάλα στην αυλή μας
Ακαδημία Ποδοσφαίρου   

Ζωγραφιές που μας ταξιδεύουν!
Δ΄ τάξη

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Τα παιδιά της Δ΄ τάξης απόλαυσαν μέχρι τέλους τη στιγμή του αποχαι-
ρετισμού την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Στόλισαν τους ασπροπίνακες με 
καλοκαιρινές εικαστικές δημιουργίες και συμμετείχαν με τη σειρά τους 
στο παγκόσμιο challenge χορού «continental drift» του Sid, ενός από 
τους ήρωες της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Ice Age». Μοιράστηκαν χα-
μόγελα και ευχήθηκαν όλοι μαζί «Καλό καλοκαίρι!», δίνοντας ραντεβού 
τον Σεπτέμβρη. Πού αλλού;  Στο αγαπημένο μας Σχολείο!

Ραντεβού τον Σεπτέμβρη
Δ΄ τάξη

για περισσότερα…

~ Καλό Καλοκαίρι! ~

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2656&cid=37

