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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

Χαρούμενες φωνές, παιδικά τιτιβίσματα, αγκαλιές, 
χαμόγελα... αγιασμός!

Πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Τρίτη 11 Σεπτεμ-
βρίου πρωί και η αυλή άρχισε να γεμίζει σιγά σιγά με παιδικές 
φατσούλες.

Άλλοι αγουροξυπνημένοι κι άλλοι ζωηροί άρχισαν να μαζεύ-
ονται, να κάνουν πηγαδάκια, να βρίσκουν φίλους που οι καλο-
καιρινές διακοπές χώρισαν, να γνωρίζουν νέους συμμαθητές, 
να συναντούν δασκάλους.

Καλή σχολική χρονιά!

Τα καλωσορίσματα, τις αγκαλιές, τα πειράγματα, το παιχνίδι, 
το ξανασμίξιμο της παρέας, τις εντυπώσεις από τις διακοπές... 
διέκοψε το πρώτο κουδούνι της χρονιάς για τον αγιασμό, για να 
αρχίσει η σχολική χρονιά με τις ευχές και της εκκλησίας.

Οι τάξεις μαζεύτηκαν... Χαρά, λαχτάρα για το καινούριο, αγω-
νία - «ποιον δάσκαλο θα έχουμε», «πώς είναι τα μαθήματα της 
φετινής τάξης», «ποια club θα κάνεις φέτος;»...

Ησυχία... αγιασμός, ευχές, καλωσόρισμα!!!

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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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τελέστηκε ο καθιερω-
μένος Αγιασμός στην έναρξη της σχολικής χρονιάς στο Νη-
πιαγωγείο των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης.

Τους μικρούς μας φίλους υποδέχθηκαν  και καλωσόρισαν 
οι παιδαγωγοί  με χαμόγελα και μια ζεστή αγκαλιά. Οι μαθη-
τές μας, αφήνοντας το χέρι των γονιών τους, οδήγησαν τα 
βήματά τους στους χώρους του Νηπιαγωγείου, στον κατα-
πράσινο αυλόγυρο και στις ολοστόλιστες αίθουσες!

Αρχή χρονιάς με τις ευλογίες της εκκλησίας
Αγιασμός στο Νηπιαγωγείο μας

«Καλή αρχή!!! Σήμερα, παιδιά μας, κάνετε ένα ακόμα βήμα στο δρόμο της μάθησης, της ολοκλήρωσης, της ουσιαστι-
κής προόδου. Εμείς, εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό του σχολείου μας, θα είμαστε εδώ -όπως είμαστε πάντα- για 
όλους σας και για τον καθένα χωριστά.

Σκοπός μας όχι μόνο να σας «μάθουμε γράμματα», να σας μεταδώσουμε γνώσεις και εμπειρία αλλά να σας μάθουμε να 
σκέφτεστε, να σας βοηθήσουμε να δομήσετε προσωπικότητα και χαρακτήρα, με αρχές και αξίες , να σας δώσουμε όλα τα 
εφόδια που είναι απαραίτητα για τη ζωή σας. Για να πατάτε γερά στα πόδια σας, για να έχετε πάντα πολλά ενδιαφέροντα 
και στόχους, ώστε να νοιώθετε ελεύθεροι να επιλέξετε».

Η οικογένεια των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων, σας εύχεται «Καλή χρονιά, παιδιά μας».

Η απορία και η διστακτικότητα της νέας αρχής έδωσε γρήγορα 
τη θέση της στη χαρά και το ζωηρό ενδιαφέρον. Οι νέοι μαθη-
τές ανακάλυπταν την καινούρια τους τάξη και έκαναν τις πρώτες 
τους γνωριμίες, ενώ οι παλαιότεροι ξανάβρισκαν ένα ζεστό και 
οικείο περιβάλλον, έσμιγαν ξανά με παλιούς φίλους.

Με τις ευλογίες του ιερέα και τις ευχές καρδιάς των ανθρώπων 
των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης, είθε η νέα σχολι-
κή χρονιά να είναι δημιουργική και χαρούμενη για όλους!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2085&cid=96
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2083&cid=37
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Με μεγάλη χαρά είδαμε και φέτος τα παιδιά που αποφοίτησαν από τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης να 
πετυχαίνουν τους στόχους τους και να συνεχίζουν την εκπαιδευτική πορεία τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση! Στις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2018 οι επιτυχίες που σημειώθηκαν ήταν πολλές και μας γεμίζουν εύλογα με περηφάνια! 
Η μεγάλη οικογένεια των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης είμαστε σίγουροι ότι οι γερές βάσεις που πήραν 
οι μαθητές μας από τη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο μας και το Δημοτικό Σχολείο μας αποτέλεσαν το θεμέλιο στο 
οποίο θα οικοδομήσουν τη μελλοντική τους καριέρα ως επιστήμονες πια.

Διέπρεψαν οι απόφοιτοί μας στις 
Πανελλήνιες για μια ακόμη χρονιά!

Σε σύνολο 75 μαθητών μας που αποφοίτησαν το 2O12 από τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, οι 66 θα συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Α.Ε.Ι. και οι 5 σε Τ.Ε.Ι.

Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι της τάξης του 2012 πέρασαν:

Εμείς, οι μικρούληδες μαθητές του Παιδικού Σταθμού, 
ετοιμαστήκαμε, βάλαμε τα καλά μας, πήραμε τις τσαντού-
λες μας, τα παγουρίνια μας και ήρθαμε στον Παιδικό μας 

Σταθμό για να ξεκινήσουμε μαζί με τους φίλους μας, παλιούς 
και καινούριους, ένα όμορφο ταξίδι για να ανακαλύψουμε τον 
κόσμο. Ένα ταξίδι γεμάτο εμπειρίες, όμορφες εικόνες, παραμυ-
θοϊστορίες, τραγούδια, παιχνίδια, κατασκευές, επισκέψεις, απα-
ντήσεις στις απορίες μας.. και χιλιάδες άλλα υπέροχα πράγματα 
μαζί με τις δασκάλες μας!

Και για να αρχίσει όμορφα η νέα μας χρονιά ήρθε και ο ιερέας 
και μας ράντισε με αγιασμό για να είμαστε όλοι γεροί και… σο-
φοί. Έτσι μας είπε η κυρία μας!!!

Καλή μας χρονιά λοιπόν και θα σας στέλνουμε -με τη βοήθεια 
της κυρίας μας πάντα- νέα μας.

Πρώτα βήματα, πολλές ευχές
Αγιασμός στον Παιδικό μας Σταθμό 

«Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2O18»

Την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της 
«Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού 2018» που 
γιορτάστηκε μαζί με την 5η Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, 
οι μαθητές μας είχαν τη δυνατότητα  να συμμετέχουν σε οργα-
νωμένες αθλητικές δράσεις-δραστηριότητες και την ευκαιρία 
να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση συνηθίζοντας σ’ 
έναν τρόπο ζωής και άσκησης που ιδανικά θα συνεχίσουν και 
στην ενήλικη ζωή τους.

5η Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2088&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2094&cid=37
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2084&cid=96
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Στη σέντρα η μπάλα... πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα
Λίγο πριν ξεκινήσει η σχολική αλλά και η αγωνιστική χρονιά, οι αθλητές της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του Σχολείου 

μας είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία γεμάτη άθληση, παιχνίδι, γνώσεις, διασκέδαση και καινούριες 
φιλίες στην αθλητική κατασκήνωση Skouras camp.

Από τις 26 Αυγούστου ως τις 2 Σεπτεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Ακαδημίας μας, οι μικροί 
ποδοσφαιριστές μας για μια ολόκληρη εβδομάδα συνδύασαν την προπόνηση μέσα στο γήπεδο με τη διασκέδαση των 
πολλών και διαφορετικών δραστηριοτήτων της κατασκήνωσης. Ήρθαν σε επαφή με αθλητές από ομάδες άλλων χωρών, 
αντάλλαξαν απόψεις και σκέψεις για τον αθλητισμό και γνώρισαν ήθη και έθιμα της κάθε χώρας.

21 Σεπτεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης 
Μια μέρα σαν αυτή δεν μπορεί να μην τη γιορτάσουν τα παιδιά, αφού αυτά είναι το μέλλον.
Ακολουθώντας τα βήματα του Γιάννη Ρίτσου και αναλογιζόμενοι τι είναι η «ειρήνη» για τον καθένα μας, συζητήσαμε, 

ζωγραφίσαμε, ακούσαμε τις απόψεις των συμμαθητών μας και δώσαμε ζωή στα πιο γλυκά όνειρα για την ειρήνη. Μπρά-
βο παιδιά, όλοι μαζί μια αγκαλιά.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 1981, για να διαδώσει και για να δυναμώσει τα ιδανικά 
της ειρήνης και της μη βίας ανάμεσα στα έθνη. Από το 2001 η Ημέρα αυτή γιορτάζεται στις 21 Σεπτεμβρίου.

Ήταν μια εβδομάδα γεμάτη χαμόγελα!
Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχημένη αυτή προετοιμασία των αθλητών μας και ελπίζουμε να έρ-

θουν και άλλες τέτοιες στιγμές στο μέλλον!
για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2082&cid=66
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2086&cid=37
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Σκακιστικό ξεκίνημα
Μια καινούρια χρονιά ξεκίνησε και το σκακιστικό τμήμα του 

Σχολείου μας συνεχίζει την πολύ επιτυχημένη πορεία του με 
τους προχωρημένους και νέους, τους μικρούς και μεγάλους 
σκακιστές του.

 Το Σάββατο 29/09/2018 πραγματοποιήθηκε στα  Εκπαι-
δευτήριά μας η πρώτη εκδήλωση γνωριμίας μαθητών και γο-
νέων με το σκάκι. 

Νέοι αλλά και παλιοί φίλοι του δημοφιλούς παιχνιδιού πα-
ρακολούθησαν την πρωταθλήτρια Θεσσαλονίκης Μαρία Χα-
ραλαμπίδου, η οποία έκανε ένα εισαγωγικό μάθημα στους 
αρχάριους σκακιστές μας. 

Έναρξη Ακαδημίας Ποδοσφαίρου
Για 15η συνεχόμενη χρονιά η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του 

Σχολείου μας ξεκίνησε τη λειτουργία της. Η συνεχής και προο-
δευτικά βελτιωμένη εύρυθμη λειτουργία της αποτελεί εγγύηση 
για τα παιδιά μας.

Στόχος μας είναι τα παιδιά να γυμνάσουν το σώμα τους και 
να γνωρίσουν τα μυστικά και τις τεχνικές ενός αθλήματος που 
αγαπούν πολύ αλλά και μέσα στο πνεύμα της ευγενούς άμιλλας 
και της ομαδικότητας ν’ αναπτυχθούν ψυχοκοινωνικά, να εκφρα-
στούν και να εξελίξουν τη δυναμική τους.

Μελωδικό ξεκίνημα
Την Κυριακή 30/09/2018, στις 11:00, γονείς και μαθητές πέρασαν ένα ευχάρι-

στο μουσικό πρωινό στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια με τη συναυλία που έδωσαν οι 
μαθητές του Ωδείου μας! Στην ανοιχτή συζήτηση που ακολούθησε με όλους τους 
καθηγητές έγινε και η παρουσίαση των νέων τμημάτων του Πρότυπου Ωδείου 
Θεσσαλονίκης.

Από τη σχολική χρονιά 2015-16 λειτουργεί στο Σχολείο μας, κατόπιν έγκρισης 
του Υπουργείου Πολιτισμού, αναγνωρισμένο Ωδείο με την ονομασία «Πρότυπο 
Ωδείο Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 1653 β’ τεύχος). Η μουσική είναι η τέχνη που συνδέει 
εικόνα – λόγο – ήχο. Όταν το παιδί ερμηνεύει και ακούει μουσική, σκέφτεται εικό-
νες, σκέφτεται ιστορίες και ικανοποιείται βαθιά. Με την «πειθαρχία στον χρόνο» το 
σώμα συνεργάζεται με το μυαλό, οπότε αμφότερα ωφελούνται!

5η Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Ο ισχυρός Θεσσαλονικιός σκακιστής Νικόλαος Γουλούτης αντιμετώπισε σε αγώνα επίδειξης (σιμουλτανέ) πολλούς 
νεαρούς σκακιστές  σε σειρά.

Ακολούθησε συζήτηση με συντονιστή τον σκακιστή, προπονητή και για πολλά χρόνια παράγοντα του αθλήματος 
Γιώργο Διαμαντόπουλο και ενημέρωση των γονέων για τα πολλαπλά οφέλη της ενασχόλησης των παιδιών με το σκάκι.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2097&cid=70
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2096&cid=81
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2095&cid=81
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Συνάντηση γνωριμίας 
Νηπιαγωγείου - Παιδικού Σταθμού

Την Τρίτη 11/9 έγινε η πρώτη και τόσο σημαντική συνάντηση 
γνωριμίας γονέων Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου με τις εκπαι-
δευτικούς των τμημάτων.

Έναρξη μαθημάτων ειδικοτήτων στο Νηπιαγωγείο
Τη Δευτέρα 24/9 ξεκίνησαν τα μαθήματα  

ειδικοτήτων, (Αγγλικών, Μουσικής, Φυσικής 
Αγωγής και Πληροφορικής) στα τμήματα 
του Νηπιαγωγείου μας 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2099&cid=96
http://www.protypa.gr/frontend/lastnew.php?aid=2098&cid=95

