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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

Μια ανοιξιάτικη, πολύχρωμη, χαρούμενη γιορτή!

Μια μεγάλη κατακόκκινη καρδιά φτιαγμένη από πεταλούδες origami 
που «δίπλωσαν» οι μαθητές της Γ΄ και  Δ΄ τάξης (ευχαριστούμε την κυρία 
#zetastefanou Ζέτα Στεφάνου) και ένα ζωγραφισμένο «σ ΄αγαπώ μαμά» 
υποδεχόταν μαθητές, γονείς, συγγενείς και φίλους και τους προκαλούσε να 
φωτογραφηθούν, για να θυμούνται για πάντα αυτή την ημέρα.

Πολύχρωμες, πανύψηλες νεράιδες πάνω σε ξυλοπόδαρα μοίραζαν το 
πρόγραμμα της ημέρας και ζεστά χαμόγελα!!

Στα διάφορα επίπεδα εργαστήρια δημιουργούσαν δωράκια για τις μαμά-
δες, ξύλινες καρδούλες-μενταγιόν με το μονόγραμμα της κάθε μανούλας, 
καρτούλες κλπ.

Μια γιορτή αφιερωμένη στην άνοιξη, στη γιορτή της μητέρας, στη χαρά της ζωής αλλά 
και μια μέρα μνήμης και συγκίνησης!!

Την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 όλοι οι χώροι του κήπου, τα γήπεδα αλλά και οι αίθουσες 
στολίστηκαν με τις εργασίες που με πολύ κόπο, χαρά και μεράκι εκπόνησαν οι μαθητές 
μας στις τάξεις τους και στα τριάντα διαφορετικά Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλη-
σης (clubs) του Σχολείου μας.

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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Το English Summer Camp around the world in 21 days κατείχε περίοπτη θέση με τον τοίχο αναρρίχησης, τη διέλευ-
ση θιβετιανής γέφυρας, την οριζόντια διαπέραση και τα υπέροχα αερόστατα που κατασκεύαζαν τα παιδιά και έδινε μια 
πολύ μικρή γεύση από όσα θα γίνουν και στο φετινό E.S.C. μας. 

Ημέρα μνήμης - 1OO χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων
Το μεσημέρι  ο ήχος της ποντιακής λίρας συνοδευόμενος από το νταούλι έγινε στην αρχή μουσικό χαλί για την εξιστό-

ρηση των γεγονότων πριν, κατά και μετά τη Γενοκτονία των Ποντίων και στη συνέχεια  δυνάμωσε και η ποντιακή λεβεντιά 
γέμισε με ήχους και χορούς τον χώρο του γηπέδου.

Εμείς, ακροατές και θεατές, κλίναμε ευλαβικά το γόνυ στη μνήμη των 100 χρόνων από τις μαρτυρικές εκείνες ημέρες 
στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν. Θερμές ευχαριστίες στους υπέροχους ανθρώπους του Συλλόγου Ποντίων Κάτω 
Σχολαρίου «Ανέβζηγος Αροθυμία» για την τόσο σημαντική συνεισφορά τους στην ημέρα αυτή!

Ο «ομάλ» ένας πανποντιακός χορός ένωσε τη χορευτική ομάδα με τους μικρούς μαθητές της Γ ́ τάξης μας που ντυμένοι 
με τις παραδοσιακές στολές από όλη την Ελλάδα χόρεψαν μαζί τους και στη συνέχεια πήραν τη σκυτάλη και μας χάρισαν 
μοναδικές στιγμές γεμάτες συγκίνηση και κέφι με τους παραδοσιακούς χορούς από ολόκληρη την επικράτεια.

για περισσότερα…

http://www.pontos-news.gr/club/166244/syllogos-pontion-kato-sholarioy-anevzigos-arothymia
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2299&cid=37
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Παράδοση, συνέχεια, μνήμες, ιστορία 
Καλοκαιρινή γιορτή Γ΄ τάξης 

Παράδοση, συνέχεια, μνήμες, ιστορία… Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης του Σχολείου μας -στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων  της Γιορτής της Άνοιξης- μας ξεσήκωσαν, μας συγκίνησαν, μας ταξίδεψαν, μας έκαναν να θυμηθούμε την 
περηφάνια και τη λεβεντιά του Έλληνα με τους 12 παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν.

Με άψογο συγχρονισμό και πολύ κέφι, ντυμένοι με στολές από όλη την ελληνική επικράτεια αλλά και από τον Πόντο 
μας έδειξαν ότι η παράδοση μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά. Στο τέλος  πολλοί από τους θεατές ενώθηκαν με τα 
παιδιά και χόρεψαν μαζί τους.

Παίζω... Παίζεις; Δε με νοιάζει που διαφέρεις 
Kαλοκαιρινή γιορτή Α΄ και Β΄ τάξης

Η αποδοχή και ο σεβασμός της διαφορετικότητας μέσα από το παιχνίδι
Την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Σχολείου μας  παρουσίασαν σε γονείς, συγγενείς και 

φίλους τη μουσικοχορευτική παράσταση «Παίζω… Παίζεις; Δε με νοιάζει που διαφέρεις!» με θέμα την αποδοχή και τον 
σεβασμό στη διαφορετικότητα.

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2315&cid=37
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Με την  καλοκαιρινή γιορτή τους, μέσα από παιχνίδι,  μας έδειξαν πως  
μπορούν να μάθουν να σέβονται και να αποδέχονται την ιδιαιτερότητα 
του άλλου είτε αφορά διαφορές στη σωματική ή τη διανοητική του κατά-
σταση είτε στο φύλλο, τη φυλή, το χρώμα ή τη γλώσσα και πως μπορούν 
να αποκτήσουν στάσεις και συμπεριφορές οι οποίες στην ενήλικη ζωή 
τους θα τα βοηθήσουν να γίνουν πολίτες του κόσμου μακριά από κάθε 
προκατάληψη και μισαλλοδοξία.

19οι Μαθητικοί Θεατρικοί Αγώνες «ακτίς ονείρου 2O19»
 Για 19η συνεχόμενη χρονιά τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης διοργάνωσαν τους Θεατρικούς Μαθητικούς 

Αγώνες «ακτίς ονείρου2019» με τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και 
θεατρικών παιδικών ομάδων από ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο. 

Οι Θεατρικοί  Μαθητικοί Αγώνες «ακτίς ονείρου» είναι πλέον ένας Πανελλήνιος θεσμός,  μια γιορτή για το θέατρο, την 
ελπίδα, το όραμα, το όνειρο, τη χαρά, το παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα μας.  

Μια γιορτή για μικρούς και μεγάλους στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και στο κινηματοθέατρο ΟΛΥΜΠΙΟΝ 
από τις 28 Μαΐου μέχρι τις 2 Ιουνίου 2019. Για έξι μέρες 630 ηθοποιοί λιλιπούτειοι αλλά και λίγο μεγαλύτεροι, όλοι παιδιά 
δημοτικού, από την Κύπρο, την Ξάνθη, την Ημαθία και την Πέλλα, τη Χαλκιδική, τον Λαγκαδά, τις Σέρρες και ολόκληρο 
το πολεοδομικό συγκρότημα αλλά και τον νομό Θεσσαλονίκης θα ανεβούν στη σκηνή της «ακτίς ονείρου» και θα μας 
παρουσιάσουν τη δική τους οπτική, τον κόπο και το όραμά τους, τα ιδιαίτερα ταλέντα τους, τον αυθορμητισμό και την 
απλότητα, την αλήθεια της παιδικής ψυχής, για να μας μεταδώσουν την αισιοδοξία και το χαμόγελό τους.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2303&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/article.php?aid=2238&cid=95
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Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ρομποτικής «FLL Junior Mission Moon» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Μαΐου 
2019 στη σκηνή «Σωκράτης Καραντινός» της Μονής Λαζαριστών!  32 ομάδες της Θεσσαλονίκης έλαβαν μέρος στο σημε-
ρινό event, το οποίο ήταν ένα από τα 9 που έγιναν σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. 

Δύο βραβεία καλύτερου μοντέλου και κατασκευής, ένα 
βραβείο έρευνας και αφίσας και ένα βραβείο συνεργασίας 
και core values στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής!

Φεγγαροκολλητοί, Space Team 5, Διαστημικοί Φεγγαροπύραυλοι και οι Hackers of the Moon ήταν οι τέσσερις ομάδες 
που εκπροσώπησαν το Σχολείο μας, όλοι μαθητές του Τμήματος Πληροφορικής, Πολυμέσων & Ρομποτικής της Β΄, Γ΄ και 
Δ΄ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήμασταν το  μοναδικό σχολείο που συμμετείχε με τέσσε-
ρις ξεχωριστές ομάδες.

Τη φανέλα της Ακαδημίας των Προτύπων φόρεσε ο αγαπημένος μι-
κρών και μεγάλων Άγγελος Χαριστέας… δυστυχώς μόνο για μια βρα-
διά! Την Πέμπτη 30 Μαΐου στη βραδιά ποδοσφαίρου -που καθιερώθη-
κε πλέον- γονείς και παιδιά της Ακαδημίας ποδοσφαίρου φόρεσαν τα 
αθλητικά τους και παραδόθηκαν στη γοητεία της μπάλας στο γήπεδο 
των Εκπαιδευτηρίων μας. (Ε… όχι όλοι, κάποιοι κράτησαν θέση στις 
κερκίδες...). Γέλια, φωνές, πολλά γκολ αλλά κυρίως μια όμορφη παρέα 
γέμισαν τον κήπο και τα γήπεδά  μας. 

Μια μεταγραφή… βόμβα στη 
βραδιά ποδοσφαίρου!

Tae kwon do
Στο κλείσιμο της φετινής αθλητικής χρονιάς, έγιναν με μεγάλη επιτυ-

χία οι εξετάσεις ζωνών (ΚΟΥΠ) του τμήματος Tae Kwon Do. Οι αθλητές 
μας, μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού μας, με δυναμισμό 
και πειθαρχία έδειξαν το πολύ καλό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται, κλεί-
νοντας τη χρονιά με μεγάλη επιτυχία και απέσπασαν τα θερμά χειρο-
κροτήματα από όλους τους παρευρισκόμενους. Συγχαρητήρια σε όλους 
τους αθλητές για την προσπάθειά τους.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2300&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2312&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2320&cid=37
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γ΄2 συμμετείχαν στις εκδηλώσεις της 
Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου στους χώρους της ΔΕΘ την Πέμπτη 9 Μαΐου. 

Στο περίπτερο 11 της ΔΕΘ οι μαθητές μας αφηγήθηκαν δραματοποι-
ημένα το βιβλίο της Βασιλικής Νευροκοπλή «Ο λαμπερός πολεμιστής». 
Στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας ξεκινήσαμε από τον Δεκέμβριο να δια-
βάζουμε στην τάξη μας  βιβλία της συγγραφέα.

Παρουσίαση βιβλίου από το Γ΄2 
στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου

Αγγλικά στον Παιδικό Σταθμό

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Τα ζώα της φάρμας», τα παιδιά 
του Παιδικού Τμήματος του Παιδικού μας  Σταθμού «Πρότυπα 2-4» επι-
σκέφτηκαν το Αγρόκτημα Οικολογικής Γεωργίας που βρίσκεται στην 
περιοχή της Θέρμης. Εκεί είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το 
φυσικό περιβάλλον και τα ζώα της φάρμας!

Ξεκινώντας την ενότητα της υγιεινής στ’ Αγγλικά με τους μικρούς μας 
μαθητές του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» μάθαμε πόσο σημαντικό 
είναι να είμαστε καθαροί,  να πλένουμε τα χέρια μας, να βουρτσίζουμε 
τα δόντια μας και φυσικά να είναι καθαρά και τα ρούχα μας.  Οπότε βγά-
λαμε λεκάνη, ρίξαμε νερό και σαπούνι και  τραγουδώντας το τραγουδά-
κι μας πλύναμε και απλώσαμε διάφορα ρούχα στην ηλιόλουστη αυλή! 

«Τα ζώα της φάρμας»
Παιδικό Τμήμα

Μικροί επιστήμονες και 
ηλεκτρική ενέργεια Α΄ τάξη

Οι μαθητές της Α’ τάξης, ως μικροί επιστήμονες, μελέτησαν την ηλε-
κτρική ενέργεια. Γνώρισαν το ταξίδι του ηλεκτρικού ρεύματος από το 
εργοστάσιο ως τα σπίτια μας και συζήτησαν για τη σπουδαιότητα της 
ηλεκτρικής ενέργειας στην καθημερινή ζωή μας. Μέσα από δραματο-
ποιημένα κινησιολογικά παιχνίδια αναπαράστησαν τη ροή των ηλε-
κτρονίων στο εσωτερικό των καλωδίων και ανακάλυψαν την παρουσία 
του ηλεκτρισμού στα καιρικά φαινόμενα. 

This is the way we wash our clothes... 
για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2298&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2305&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2307&cid=37
https://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2313&cid=37
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Τα Προ-προνήπια επισκέφτηκαν το φυτώριο «Πυθάρι» στην περιοχή 
της Θέρμης, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας: «Μάη καλέ, καλέ μου 
Μάη». Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στον χώρο από τους υπευθύνους, είδαν 
καλλωπιστικά και αρωματικά φυτά, θάμνους και δέντρα. Έμαθαν τη δια-
δικασία φυτέματος και μαζί με τους ανθρώπους του φυτώριου  φύτεψαν 
λουλούδια, τα οποία πήραν μαζί τους στην τάξη τους και ανέλαβαν τη 
φροντίδα τους.

«Μάη καλέ, καλέ μου Μάη» 
τα Προ-προνήπια στο φυτώριο

Ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος ΑΕΤΟΣ Θεσσαλονίκης παρουσία-
σε  αθλήματα του στίβου μέσα από το πρόγραμμα «Kids’ Athletics»   στα 
Πρότυπα Εκπαιδευτήρια. 

Το πρόγραμμα «Kids’ Athletics» υλοποιείται σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τον ΣΕ-
ΓΑΣ.

«Kids’ Athletics» στα Πρότυπα 
Εκπαιδευτήρια Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξη

Ημέρα Γνωριμίας
«Ημέρα γνωριμίας», που διοργανώνει κάθε χρόνο το Σχολείο μας για τους νέους μα-

θητές που θα φοιτήσουν τη σχολική χρονιά 2019-2020 στον Παιδικό Σταθμό, το Νηπια-
γωγείο και την Α’ Δημοτικού και τους γονείς τους, ήταν το Σάββατο 11 Μαΐου 2019.

Οι μικροί μας φίλοι ήρθαν μαζί με τους γονείς και τα αδερφάκια τους, ξεναγήθηκαν 
στους χώρους των Εκπαιδευτηρίων μας, χάρηκαν τον κήπο μας, έπαιξαν μουσικοκι-
νητικά παιχνίδια, πήραν μια μικρή γεύση από το English Summer Camp στην πίστα 
περιπέτειας και στη σκηνή των αερόστατων, φωτογραφήθηκαν, κεράστηκαν παγωτό 
και διακόσμησαν και πήραν μαζί τους μια υπέροχη κατακόκκινη καρδιά-μενταγιόν για 
τη γιορτή της μητέρας. 

Έτσι οι νέοι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία, συμμετέχοντας σε πολλές  βιωματι-
κές δραστηριότητες, να έρθουν σε επαφή με τους εκπαιδευτικούς  του Σχολείου και να 
πάρουν μια γεύση από τη ζωή στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄, Δ΄και Ε΄ τάξης γνώρισαν τα αγωνί-
σματα του στίβου, έπαιξαν και χάρηκαν με την πολυπλευρικότητα που 
προσφέρουν  υπό την καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών φυσικής αγω-
γής και προπονητών . Όλοι μαζί -δάσκαλοι, καθηγητές και μαθητές- χει-
ροκροτήσαμε τις προσπάθειες των παιδιών και ανανεώσαμε  το αθλητι-
κό ραντεβού για τον επόμενο Σεπτέμβριο.  

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Οι μαθητές όλων των τμημάτων της  Ε΄ τάξης επισκέφθηκαν την Τρίτη 14-5 
το Ινστιτούτο ψηφιακής μάθησης και επικοινωνίας ΝΟΥΣ, με σκοπό να αξιοποι-
ηθεί η γοητεία που ασκούν στα παιδιά οι υπολογιστές και να τους υποδειχτεί 
ο τρόπος και τα μέσα για να μάθουν ευχάριστα, δημιουργικά και με ασφάλεια.

Ο Ψηφιακός χάρτης της φύσης-
NOUS Ε΄ τάξη

Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 οι μαθητές και οι μαθήτριες των τρι-
ών πρώτων τάξεων του Δημοτικού μας παρακολούθησαν στο Θέατρο 
Αριστοτέλειο τη θεατρική παράσταση «Το Όνειρο του Σκιάχτρου» από 
την Αθηναϊκή Θεατρική Σκηνή του Θεάτρου Λαμπέτη, με μουσική και 
τραγούδια του Μίμη Πλέσσα και με την εντυπωσιακή τρισδιάστατη τε-
χνοτροπία 3D mapping projection. Το πολυαγαπημένο αυτό θεατρικό 
έργο του Ευγένιου Τριβιζά είναι ένας ύμνος για τη φιλία και την εσωτερι-
κή ελευθερία.

«Το Όνειρο του Σκιάχτρου»

Ολοκληρώθηκε ο 14oς κύκλος των συναντήσεων   
«Μεγαλώνοντας μαζί με τα παιδιά μας»

 Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 8 Μαΐου ο φετινός, δέκατος τέταρ-
τος, κύκλος των απογευματινών συναντήσεων γονέων «Μεγαλώνο-
ντας μαζί με τα παιδιά μας» με θέμα: «Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο 
στο Δημοτικό – Προτάσεις για την ομαλή προσαρμογή του μαθητή 
στο νέο σχολικό περιβάλλον».

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από τους 
ειδικούς στο θέμα της μετάβασης των παιδιών από το Νηπιαγωγείο 
στο Δημοτικό. Πόσο σημαντική θεωρείται πλέον η κοινωνική και η συ-
ναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού ως παράγοντας της προσαρμο-
στικότητάς του στο νέο περιβάλλον; Τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι γο-
νείς και ποιος ο ρόλος τους σε αυτή τη σημαντική στιγμή του παιδιού;

• Στέλλα Λύκου, Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης
• Νίκος Πανουργιάς, Διευθυντής του Δημοτικού σχολείου των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης
• Πόπη Λάμπα, MSc Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία, Σχολική Σύμβουλος Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης
Ραντεβού του χρόνου με νέα θέματα, νέους εισηγητές, προτάσεις και λύσεις  σε θέματα  που μας απασχολούν 

και μας προβληματίζουν σε σχέση με τον γνωστό-άγνωστο κόσμο των παιδιών μας.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…
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Ημερήσια εκδρομή Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου στην 
«Απολυμένη Πέτρα», στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής. Στην καρδιά του ορει-
νού όγκου Χολομώντα Χαλκιδικής, σε ένα κτήμα 20 στρεμμάτων στο συ-
γκρότημα ορεινού τουρισμού Απολυμένη Πέτρα πραγματοποίησαν την 
καθιερωμένη ημερήσια εκδρομή τους μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς 
της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης του Σχολείου μας.

Ημερήσια εκδρομή Α΄, Β΄ και Γ΄ 
τάξης

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός «ΛΥΣΙΑΣ»
Ο Λυσίας είναι Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός μέσω Internet, ο 

οποίος φέτος οργανώθηκε για 23η συνεχή χρονιά. 

Συμμετοχή στις εξετάσεις Γερμανικής γλώσσας του 
Αυστριακού Ινστιτούτου ÖSD

Την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 μαθητές της Ε΄ τάξης οι οποίοι παρακολουθούν το club Γερμα-
νικών συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης στη Γερμανική γλώσσα για το επίπεδο Α2 του 
Αυστριακού Ινστιτούτου ÖSD.  Οι μαθητές μας, αν και ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με τη 
διαδικασία των εξετάσεων στη Γερμανική γλώσσα, με την αυτοπεποίθηση της πολύμηνης εντα-
τικής προετοιμασίας κατάφεραν να ανταπεξέλθουν πλήρως στις απαιτήσεις των γραπτών και 
προφορικών εξετάσεων. 

Αναμένουμε τα αποτελέσματα τα οποία θα ανακοινωθούν από τον φορέα στις 8 Ιουλίου 2019 
και ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Φέτος στον ΛΥΣΙΑ το σχολείο μας συμμετείχε για 19η χρονιά. Δυνατότητα συμμετοχής είχαν όλοι οι μαθητές Δ΄ 
- Στ΄ Δημοτικού του σχολείου μας μέσα από το μάθημα της Πληροφορικής. Την ώρα του μαθήματος τα παιδιά συμμε-
τείχαν σε δοκιμαστικά παιχνίδια (demo) για να εξοικειωθούν με τους κανόνες του παιχνιδιού αλλά και στην αρχική φάση. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος προκρίθηκαν στη δεύτερη και τελική φάση του διαγωνισμού 56 μαθητές του Σχολείου μας. 

Ο διαγωνισμός διεξάγεται, παραδοσιακά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα και την COSMOTE, με χρυσό χορηγό τη Microsoft Hellas και τη συνεργασία του Ιδρύματος 
Λαμπράκη, της ΕΕΔΕ, της ΕΠΥ και της Cyprus Computer Society, καθώς και διακεκριμένων επιστημόνων από Εκπαιδευτι-
κά Ιδρύματα, Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια, καθώς και εκπαιδευτικών απ’ όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης.
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