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

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό  Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό  Δ ε λτ ί ο   
Τα  σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ α  Ν έ α  |  Μ ά ϊ ο ς  2 0 1 8  

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

Με μια γιορτή για την άνοιξη, για τις μητέρες όλου του κόσμου, για  το παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα μας, με μια γιορ-
τή για το παιχνίδι και τη χαρά της ζωής γιορτάσαμε την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 την καθιερωμένη πλέον Γιορτή της 
άνοιξης.

Μια γιορτή για την άνοιξη, μια γιορτή για τη μητέρα

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
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Ο Διαγωνισμός Ρομποτικής «FLL Junior Aqua Adventure» 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 στη σκηνή «Σω-
κράτης Καραντινός» της Μονής Λαζαριστών! 

My Water Robot, Power Water Robot, Robo-Water 5, Royal 
Water Team και Τα Νεροπίστολα ήταν οι πέντε ομάδες  που εκ-
προσώπησαν το Σχολείο μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήμασταν το 
μοναδικό σχολείο που συμμετείχε με πέντε ξεχωριστές ομάδες.

 Η φετινή  συναρπαστική πρόκληση για τις ομάδες ήταν να  κά-
νουν μία έρευνα γύρω από το νερό, να μάθουν για απλές μηχανές 
και να  χτίσουν ένα μοντέλο φτιαγμένο από LEGO WEDO 2.0 με 
ένα μηχανοκίνητο τμήμα. Παράλληλα, τα παιδιά παρουσίασαν τη 
δουλειά τους μέσω μιας αφίσας. 

Πέντε βραβεία για τις πέντε ομάδες μας στον 
Διαγωνισμό Ρομποτικής «FLL Junior Aqua Adventure»

Σε έναν καταπράσινο κήπο γεμάτο χρώματα από τα λουλούδια, 
από τις διαθεματικές εργασίες που εκπόνησαν κατά τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς οι μαθητές μας τόσο του Δημοτικού όσο 
και του Νηπιαγωγείου μας και του Παιδικού μας Σταθμού, από 
τις ζωγραφιές που δημιούργησαν και από τις εργασίες τους 
στα τριάντα διαφορετικά τμήματα δημιουργικής απασχόλησης 
(clubs) του Σχολείου, υποδεχθήκαμε από νωρίς το πρωί γονείς, 
μαθητές, συγγενείς και φίλους. 

Από τις 10.00 άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι καλεσμένοι μας! 
Στην είσοδο δυο ανοιξιάτικες πολύχρωμες υπάρξεις υποδέχονταν 
“αφ’ υψηλού” μαμάδες, μπαμπάδες, παππούδες και γιαγιάδες, 
θείους και φίλους που έρχονταν να περάσουν μαζί με τα παιδιά τους 
μια όμορφη ανοιξιάτικη ημέρα!!!

Με ένα τεράστιο λουλούδι με κατακίτρινη καρδιά στην είσοδο του 
σχολείου ευχόμαστε «Χρόνια πολλά μανούλα».

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2042&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2048&cid=37
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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 Καλοκαιρινή γιορτή Α΄&Β΄ τάξης 2O18

...Σ΄ ένα ταξίδι στις χώρες της Μεσογείου, με όχημα τη φαντασία και 
συνταξιδιώτες τη μουσική και τον χορό, μας μετέφεραν οι μαθητές της 
Δ΄ και της Ε΄τάξης μας στην καλοκαιρινή τους γιορτή. Ένα υπέροχο τα-
ξίδι 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
Καλοκαιρινή γιορτή Δ΄&Ε΄τάξης 2O18

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2060&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2061&cid=37
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Χρώματα, αρώματα για τους μαθητές του Προ-Παιδικού τμήμα-
τος του Παιδικού μας Σταθμού στο φυτώριο «ΚΕΝΤΙΑ». Οι μικροί 
μας ξεναγήθηκαν στα λουλούδια και στα φυτά, χάθηκαν μέσα στα 
αρώματα, ξεχώρισαν χρώματα και υφές και άκουσαν χρήσιμες 
συμβουλές για τη φροντίδα τους. Με την περιέργεια που χαρακτη-
ρίζει αυτή την ηλικία ρώτησαν, έμαθαν, δοκίμασαν. Φυσικά –πά-
ντα με τη βοήθεια των υπευθύνων του φυτωρίου -γνώρισαν και 
τον εξοπλισμό που χρειάζεται για την περιποίηση ενός κήπου ένας 
σωστός... κηπουρός!

Χρώματα, αρώματα στο φυτώριο!!! - Προ-παιδικός

Στη 15η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη ΔΕΘ βρέθηκαν οι μαθητές 
μας των Νηπίων  για  να απολαύσουν την αφήγηση του παραμυθιού 
της Γεωργίας Λάττα «Η αγάπη είναι κύκλος» από τον αγαπημένο 
ηθοποιό Γρηγόρη Βαλτινό. Στο όμορφο περίπτερο των εκδόσεων 
«Διάπλους» το παραμύθι ζωντάνεψε με  τη βοήθεια του θεατρικού 
εμψυχωτή Γιάννη Θεοδώρου και τα παιδιά μας χόρεψαν, έγιναν 
πεταλούδες, δέντρα και λουλούδια και πήραν και έστειλαν το μή-
νυμα ότι: Όλα στον κόσμο χρειάζονται αγάπη για να μεγαλώσουν 
γιατί... η αγάπη είναι κύκλος...!

Στη 15η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου γιατί…
«Η αγάπη είναι κύκλος» - Νήπια

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Την Τετάρτη 2/5/2018 οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δ’3 και Δ’4 
και την Πέμπτη 3/5/2018 οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δ’1 και 
Δ’2 επισκέφθηκαν το νέο εργοστάσιο AGRINO της Θεσσαλονίκης, το 
οποίο θεωρείται από τα πιο σύγχρονα παγκοσμίως στον κλάδο της 
επεξεργασίας ρυζιού.

Οι μαθητές μας ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις  του εργοστασί-
ου από τους υπευθύνους, οι οποίοι εξήγησαν στα παιδιά  με απλό και 
κατανοητό τρόπο τη διαδικασία που ακολουθείται από τη σπορά ως   
τη στιγμή που το ρύζι είναι έτοιμο να ταξιδέψει  για να  φθάσει στα 
ράφια του σούπερ μάρκετ και από εκεί στο πιάτο μας. 

Στο εργοστάσιο AGRINO – Δ΄τάξη 

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2043&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2041&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2036&cid=37
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Η επίσκεψή μας στον Βοτανικό κήπο της Σταυρούπολης 
(29/05/2018), στο πλαίσιο του μαθήματος της Γεωγραφίας αλλά και 
της Γλώσσας, άνοιξε δρόμους στους μαθητές της Ε΄ τάξης να ενδια-
φερθούν για το περιβάλλον, να παρατηρήσουν και να ενημερωθούν 
για το πρόβλημα της απώλειας της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της 
γενικότερης οικολογικής δράσης.

Στον Βοτανικό κήπο της 
Σταυρούπολης

Την πρόσκληση του Mediterranean Cosmos να... βουτήξουν  στον 
ανεξερεύνητο βυθό της θάλασσας και να ανακαλύψουν τα μυστικά 
της, με την  εκπαιδευτική εκδήλωση «Εξερευνητές των Ωκεανών», 
αποδέχθηκαν οι μαθητές της Δ΄ τάξης μας!

Με ένα συναρπαστικό ταξίδι μεταφερθήκαμε στον μαγικό κόσμο 
των ωκεανών και στην εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων, για να 
συναντήσουμε τους πιο σημαντικούς θαλασσοπόρους και τις ιστο-
ρίες τους!

Οι «Εξερευνητές των Ωκεανών»
στο Mediterranean Cosmos!

Την 3D ταινία  «Αστερισμοί και Μύθοι» - ASTRONOMYTHS  παρα-
κολούθησαν οι μαθητές της Β΄τάξης στην αίθουσα προβολών του 
NOESIS. Η ταινία με έναν μαγικό τρόπο, μεταφέρει μπροστά στον 
θεατή τα αστρικά συστήματα και τον κόσμο των μύθων, που έδωσαν 
την ονομασία τους στον κάθε αστερισμό. Με μια ματιά τους μεταφέ-
ρει στο σύμπαν και στα Ουράνια Θαύματα συνδυάζοντας τη σύγχρο-
νη αστρονομία με την αρχαία Ελληνική μυθολογία. 

Αστερισμοί και Μύθοι… 
στο NOESIS –Β΄ τάξη 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Για εσένα μαμά...
Με ένα όμορφο ποίημα, στολισμένο με λουλούδια και ευχές από 

την καρδιά τους οι μικροί μαθητές της Γ τάξης ετοίμασαν το δικό 
τους γράμμα για τη μανούλα τους. Το σφράγισαν με το πιο γλυκό φιλί 
και το φύλαξαν για να της το προσφέρουν με την πιο ζεστή αγκαλιά 
τους..
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΑΝΟΥΛΑ!

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2069&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2064&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2063&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2045&cid=37


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

Μ ά ϊ ο ς  2 0 1 8

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

Την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε η τελευταία εκδή-
λωση του Ωδείου μας για τη φετινή χρονιά. Οι μαθητές και οι καθηγητές 
του «Προτύπου Ωδείου  Θεσσαλονίκης»  ολοκληρώνοντας τη σχολική 
χρονιά μας κάλεσαν να παρακολουθήσουμε και να απολαύσουμε μια 
μουσική πανδαισία από έργα κλασικά, προκλασικά και πιο σύγχρονα 
με τα οποία δούλεψαν όλη τη χρονιά. Οι γονείς και φίλοι των παιδιών 
μας που γέμισαν την αίθουσα χειροκρότησαν θερμά τις επιδόσεις αλλά 
και την προσπάθεια των μικρών μουσικών μας.

Εκδήλωση του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Με μεγάλο ενθουσιασμό και πολύ κέφι συμμετείχαν οι αθλήτριες 
του Τμήματος χορού του Σχολείου μας στο 20ο Φεστιβάλ Γενικής 
Γυμναστικής που διοργανώνει η Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού 
του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το Τμήμα Εκδηλώσεων 
& Προγραμμάτων Αθλητισμού, στο κλειστό γυμναστήριο της Χ.Α.Ν.Θ. 
Οι μαθήτριές μας παρουσίασαν  το πρόγραμμά τους  μαζί με άλλες 120 
ομάδες από όλη την Ελλάδα και απέσπασαν θερμά χειροκροτήματα 
από τους παρευρισκόμενους.

2Oο Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής  

Πολύ καλές εμφανίσεις πραγματοποίησαν οι αθλητές του τμήματος 
ΤΑΕ ΚWON DO στο 5ο  Baby Cup που έγινε στο κλειστό γυμναστή-
ριο Πεύκων στις 13-5-2018.Ο προπονητής του τμήματος κ. Μαχαιρό-
πουλος έμεινε απόλυτα  ικανοποιημένος από  την αγωνιστικότητα που 
έδειξαν οι μικροί αθλητές, οι οποίοι αποκτούν όλο και περισσότερες 
εμπειρίες με τη συμμετοχή τους σε  αγώνες . 

Στο 5ο Baby Cup οι αθλητές
του ΤΑΕ ΚWON DO 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Μια... οικογενειακή βραδιά ποδοσφαίρου 
Μια  βραδιά αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο πέρασε η Ακαδημία πο-

δοσφαίρου του Σχολείου μας την Τετάρτη 23 Μαΐου. Τα 110 παιδιά 
της Ακαδημίας μαζί με τις οικογένειές τους τίμησαν την εκδήλωση με 
την παρουσία τους. Οι γονείς έβαλαν αθλητικά και έπαιξαν μαζί με τα 
παιδιά τους σε μια εκδήλωση όπου τον πρώτο λόγο είχε η διασκέδαση 
και η ευχαρίστηση. Η βραδιά έκλεισε με απονομές στα παιδιά και με 
μπάρμπεκιου στον καταπράσινο υπαίθριο χώρο του σχολείου μας. Ευ-
χαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση μιας υπέροχης 
ανάμνησης για τους μικρούς φίλους του αθλήματος!  

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2070&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2071&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2067&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2059&cid=37
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Ο Λυσίας είναι Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός μέσω  Internet, ο οποίος διοργανώθη-
κε  για  22η συνεχή χρονιά. 

Φέτος στον ΛΥΣΙΑ το Σχολείο μας συμμετείχε για 18η χρονιά. Δυνατότητα συμμετοχής 
στην 1η φάση είχαν όλοι οι μαθητές Δ΄ - Στ΄ τάξης Δημοτικού  μέσα από το μάθημα της Πλη-
ροφορικής. Την ώρα του μαθήματος τα παιδιά συμμετείχαν σε δοκιμαστικά παιχνίδια (demo) 
για να εξοικειωθούν με τους κανόνες του παιχνιδιού αλλά και στην αρχική φάση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος προκρίθηκαν στην δεύτερη και τελική φάση του διαγωνι-
σμού 47 μαθητές του Σχολείου μας. 

Ως επίσημο εξεταστικό κέντρο του British Council λειτουργεί πλέον το Σχο-
λείο μας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής πραγματοποιήθηκαν και για τη φετινή 
χρονιά  στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια οι εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικών 
γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας του πανεπιστημίου Cambridge KEY ENGLISH 
TEST (ΚΕΤ)  μαθητών της Ε΄ τάξης τόσο του Σχολείου μας όσο και άλλων σχολείων 
της Θεσσαλονίκης. Έτσι, το Σάββατο 19-05-2018 υποδεθήκαμε στις εγκαταστάσεις 
των Εκπαιδευτηρίων μας τους υποψήφιους μαθητές και μαθήτριες σε  ένα φιλικό και 
οικογενειακό περιβάλλον. Ευχόμαστε από καρδιάς καλά αποτελέσματα.

Με 47 συμμετοχές στη Β΄φάση του ΛΥΣΙΑ

Επίσημο εξεταστικό κέντρο του Cambridge 
το Σχολείο μας 

Το Σάββατο 12 Μαΐου 2018 τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης άνοι-
ξαν την αγκαλιά τους για να υποδεχθούν γονείς και παιδιά που θα φοιτήσουν την 
επόμενη σχολική χρονιά στον Παιδικό Σταθμό, το Νηπιαγωγείο και την Α΄ δη-
μοτικού. Ήταν μια χαρούμενη ανοιξιάτικη ημέρα γνωριμίας των μικρών μαθη-
τών με τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια, με πολλά δρώμενα που γέμισαν με χαμόγελα 
και κέφι τον καταπράσινο κήπο μας: χορός, θέατρο, facepainting, μουσική, 
κηπουρική και ζαχαροπλαστική!

Ημέρα Γνωριμίας

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2072&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2073&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2023&cid=37

