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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 !!!

Επισκεφθείτε τις σελίδες μας στο instagram και στο linkedin.

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 ακόμη μεγάλη διάκριση για την 
περιβαλλοντική ευαισθησία μας

Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης απέσπασαν για ακόμη μια 
φορά μια μεγάλη διάκριση. Μετά το 1ο Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαι-
σθητοποίησης που κατακτήσαμε το 2018, το Σχολείο μας πήρε τη 2η θέση 
στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον στην πρώ-
τη και σημαντικότερη μεγάλη κατηγορία «Οργάνωσης και διοίκησης 
για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις» με συνυποψηφίους μεγάλες σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο εταιρείες όπως οι SUNLIGHT Systems, AB 
Βασιλόπουλος κ.ά. 

Οι απόφοιτοί μας ξεχώρισαν στις εισαγωγικές 
εξετάσεις σε όλα τα ιδιωτικά γυμνάσια της πόλης!

Για άλλη μια χρονιά οι απόφοιτοί μας μας έδωσαν χαρά και υπερηφάνεια με τις πρωτιές και τις διακρίσεις τους, επιβε-
βαιώνοντας την ποιότητα της εκπαίδευσης την οποία τους παρείχαμε σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους καθώς και 
στο διάστημα της αναστολής λειτουργίας του Σχολείου μας με τα εξ αποστάσεως μαθήματα. 

Οι υποτροφίες και οι καλές βαθμολογίες που πήραν οι μαθητές μας στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε όλα τα 
ιδιωτικά γυμνάσια της πόλης μας ήταν και φέτος σε πολύ μεγάλα ποσοστά. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται η 50χρονη 
παράδοση του Σχολείου μας που αποδεδειγμένα διατηρεί πάντα ένα υψηλό επίπεδο. 

Αυτή η πολύ σημαντική κατάκτηση ανήκει τόσο στους μαθητές, το εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό 
όσο και στους γονείς των Εκπαιδευτηρίων μας που πάντα και με κάθε τρόπο είναι δίπλα μας και στηρίζουν κάθε καινο-
τόμο δράση μας και κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στο κοινό καλό. Δηλώνουμε πολύ περήφανοι που ξεχωρίσαμε για 
ακόμη μια φορά! 

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/index.php
http://protypaki.protypa.edu.gr/
https://www.facebook.com/protypa.gr
http://protypa.gr/frontend/
https://www.instagram.com/protypa_ekpedeftiria/
https://www.linkedin.com/company/75136918/
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.linkedin.com/company/75136918
https://www.youtube.com/watch?v=F8aWjlu2sp4
https://www.protypa.gr/megali-diakrisi-gia-to-scholeio-mas-sta-eyropaika-vraveia-epicheiriseon-gia-to-perivallon-1316
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Κολλέγιο Ανατόλια: Υποτροφίες και διακρίσεις 
Σημαντικές επιτυχίες σημείωσαν οι μαθητές μας της ΣΤ΄ τάξης που συμμετείχαν στις εισαγωγικές 

εξετάσεις του γυμνασίου Ανατόλια, αποδεικνύοντας πως η πληρότητα των γνώσεων που παρέχουμε 
στα παιδιά μας και στην αγγλική γλώσσα οδηγεί την προσπάθειά τους στην κορυφή. Πολύ δυνατές 
επιδόσεις κατέταξαν τους τελειοφοίτους μας σε υψηλές θέσεις εισαγωγής με αποτέλεσμα να πάρουν 
υποτροφίες τόσο μερικής απαλλαγής διδάκτρων όσο και τιμητικές υποτροφίες, οι οποίες μας έδωσαν 
μεγάλη χαρά. 

1OO% επιτυχία στις εξετάσεις για τη Γερμανική Σχολή 
Η εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης ξεκινά από την Α΄ 

τάξη ως προαιρετικό μάθημα και συνεχίζεται και στις επόμενες τάξεις. Έτσι δεν εκπλήσσει καθόλου το 
ποσοστό επιτυχίας 100% με το οποίο στέφθηκε η προσπάθεια των αποφοίτων μας στις εισαγωγικές εξε-
τάσεις της Γερμανικής Σχολής. Οι μαθητές μας κατέκτησαν πολύ καλές θέσεις στην τελική κατάταξη 
των εισαχθέντων, συνεχίζοντας την «Πρότυπη» παράδοσή μας. 

Μεγάλη υπερηφάνεια αισθανόμαστε όμως και για τα παιδιά μας που σημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις στις εξετάσεις 
τους για όλα τα έγκυρα πτυχία στα αγγλικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά. Πολλοί μαθητές μας αρίστευσαν αποκτώντας 
πιστοποιήσεις από τα σημαντικότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ινστιτούτα του εξωτερικού ενώ στην πλειονότητά 
του το ποσοστό επιτυχίας άγγιξε το 100%. Σημειώνεται ότι τα παιδιά μας έδωσαν εξετάσεις αποκλειστικά με βάση τις 
γνώσεις που έχουν αποκτήσει από τη φοίτησή τους στο Σχολείο μας και χωρίς πρόσθετα φροντιστηριακά μαθήματα.  

…Και άλλες επιβραβεύσεις
Επιπλέον, αποχαιρετώντας το πρώτο σκαλί και ανεβαίνοντας προς το επόμενο οι μαθητές μας είχαν επιτυχία και σε 

άλλα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.  Ειδικότερα, δύο παιδιά μας κατάφεραν να πάρουν υποτροφία πλήρους φοίτησης στα 
Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη ενώ μία μαθήτριά μας αρίστευσε και απέσπασε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό υπο-
τροφιών των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Θεσσαλονίκης!  

Οι μαθητές μας διέπρεψαν και στα πτυχία ξένων γλωσσών 

Παιδιά μας, σας αποχαιρετούμε με αγάπη και συγκίνηση και σας ευχόμαστε μια  σταδιοδρομία όπως την ονειρεύεστε! 
Θα είμαστε πάντα για όλους εσάς μια ανοιχτή αγκαλιά… Παράλληλα, ευχαριστούμε το εκπαιδευτικό μας προσωπικό που 
με τη συνεργασία των γονέων μόχθησε σκληρά καταφέρνοντας να σας οδηγήσει σε αυτά τα αξιέπαινα αποτελέσματα. 

Βραβείο από το British Council για τις εξετάσεις PET, KET 
του Cambridge!

Ψηλότερα δεν… έχει! Στο 100% της επιτυχίας έφτασαν όλα τα υποψήφια εκτάκια 
μας στις εξετάσεις για το πτυχίο PET (επίπεδο B1-pre lower level). Τα πέντε από αυτά 
ξεχώρισαν και αρίστευσαν ξεπερνώντας το επίπεδο της εξέτασης PET αποκτώντας 
πτυχίο Β2 επιπέδου Lower στις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο 
μας, το οποίο είναι κάθε χρόνο επίσημο εξεταστικό κέντρο. Η τεράστια επιτυχία συ-
νεχίστηκε και για τα παιδιά της Ε΄ τάξης που έδωσαν εξετάσεις ΚΕΤ (επίπεδο Α2)! 
Μάλιστα 22 από αυτά αρίστευσαν κατακτώντας το PET (επίπεδο Β1-pre lower level). 

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/oi-apofoitoi-mas-xexwrisan-stis-eisagwgikes-exetaseis-se-ola-ta-idiwtika-gymnasia-ths-polhs-1328
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Γερμανικά: Τα καταφέραμε…  Meine Liebe!
Μεγάλη ήταν η επιτυχία για τους μαθητές μας και στην απόκτηση Πιστοποιητικού Γλωσσικής 

Επάρκειας επιπέδου Α2 στη γερμανική γλώσσα του Ινστιτούτου Goethe και του Αυστριακού Ινστι-
τούτου ÖSD. Το ποσοστό επιτυχίας που έφτασε στο 100% και μάλιστα με άριστη βαθμολογία είναι 
το αποτέλεσμα της σκληρής μελέτης και προσπάθειάς τους που μας συγκινεί όλους και γι’ αυτό 
εκφράζουμε ένα μεγάλο μπράβο από καρδιάς! 

Γαλλικά: Είμαστε στην κορυφή… Mon amour!
Θερμά συγχαρητήρια και στους γαλλομαθείς μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού μας. Τα παιδιά των Προ-

τύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης κατόρθωσαν, παρά τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπι-
σαν λόγω της πανδημίας, να αποκτήσουν την πιστοποίηση Delf A1 Prima με 100%, και εδώ, ποσοστό 
επιτυχίας των συμμετεχόντων στις εξετάσεις. Επίσης, στα ίδια επίπεδα κινήθηκαν και οι δύο μαθητές 
μας που συμμετείχαν στις εξετάσεις για το πτυχίο Delf A2 και απέκτησαν  πιστοποίηση συγκεντρώ-
νοντας πολύ υψηλή βαθμολογία σε όλα τα μέρη της εξέτασης. 

Ένας αγαπημένος ντετέκτιβ στο μικροσκόπιό μας 
English Summer Camp 

Με αφετηρία τον αγαπημένο και δημοφιλέστερο ντετέκτιβ όλων των 
εποχών Sherlock Holmes τα παιδιά μας έλυσαν γρίφους, παρακολούθη-
σαν βιωματικά εργαστήρια, πραγματοποίησαν υπέροχες συναντήσεις μα 
προπάντων έπαιξαν και ψυχαγωγήθηκαν πολύ. Το καθημερινό πρόγραμ-
μα δραστηριοτήτων περιέλαβε ξιφασκία, μαγειρική, wing chin kung fu, 
κηπουρική, σκάκι, φωτογραφία, rollers, παιχνίδια και ζωγραφική. 

Ας θυμηθούμε μερικές από τις δράσεις που έγιναν τον Ιούλιο.  

Ένα πέπλο μυστηρίου κάλυψε φέτος το καλοκαίρι τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης καθώς πραγματοποιήθη-
κε μέχρι τις 10 Ιουλίου το καθιερωμένο English Summer Camp (ESC) που αυτή τη χρονιά είχε θέμα «The Sherlock of 
Protypa ESC/Case: Summer Fun».

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν…
Την Παρασκευή 9 Ιουλίου το ESC ολοκληρώθηκε με μία τεράστια γιορτή! Μετά τη λήξη του καθιερωμένου ημερήσιου 

προγράμματος τα παιδιά μας πήραν το μεσημεριανό τους στον κήπο και ξεκουράστηκαν για λίγο στις τάξεις τους, με 
σκοπό να ανακτήσουν όλες τους τις δυνάμεις. Στη συνέχεια, παρακολούθησαν μια υπέροχη ταινία και συμμετείχαν όλα 
σε έναν ξεχωριστό διαγωνισμό χορού που τα ενθουσίασε.

Για το τέλος τους ετοιμάσαμε μία μεγάλη έκπληξη στην αυλή του Σχο-
λείου μας... ένα λαχταριστό barbeque με ζουμερά εδέσματα αλλά και τα 
γλυκύτερα κεράσματα! Παρά τα μέτρα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
που κληθήκαμε να εφαρμόσουμε με σκοπό να διασφαλίσουμε την υγεία 
και την προστασία των παιδιών και των εργαζομένων μας, καταφέραμε 
μέσα σε δύο βδομάδες να γίνουμε μια ισχυρή ομάδα και να δημιουργή-
σουμε έντονες αναμνήσεις. Τα ξαναλέμε του χρόνου! Ζήτω το καλοκαίρι!

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/oi-mathites-mas-dieprepsan-kai-sta-ptychia-xenon-glosson-1329
https://www.protypa.gr/summercamp-17
https://www.protypa.gr/teleti-lixis-toy-fetinoy-english-summer-camp-1289
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Την Πέμπτη 8 Ιουλίου οι μικροί μας ερευνητές διασκέδασαν στη με-
γάλη γιορτή του ESC, στο Fest Day. Με χορό, μουσική και λαχταριστά κε-
ράσματα τα παιδιά μας μοιράστηκαν μεταξύ τους υπέροχες στιγμές και 
πρόσφεραν σε όλους ένα ξεχωριστό και πρωτότυπο θέαμα μέσα από τον 
διαγωνισμό χορού, αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς του κάθε τμήματος. 

Την Τρίτη 6 Ιουλίου το πέπλο μυστηρίου που κάλυπτε από την αρχή το 
ESC άρχισε σταδιακά να εξαφανίζεται. Οι μικροί μας detectives, συνεργαζό-
μενοι καθημερινά σε ομάδες και αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους, 
κατάφεραν να πάρουν όλα τα απαραίτητα αποτυπώματα και να ανακαλύ-
ψουν σπουδαία στοιχεία. Τα σημαντικότερα εργαλεία που χρησιμοποίησαν 
στις έρευνές τους ήταν το τραγούδι, η διάθεση, τα χρώματα, το γέλιο και η 
μουσική!

Πήραμε αποτυπώματα και ανακαλύψαμε 
σπουδαία στοιχεία

Χορός, μουσική και λαχταριστά κεράσματα 

Μας επισκέφθηκε ένα περιπολικό της αστυνομίας 
Την Δευτέρα 5 Ιουλίου μια τεράστια έκπληξη περίμενε τα παιδιά μας 

στην αυλή του Σχολείου μας, ένα αληθινό περιπολικό της ελληνικής αστυ-
νομίας! Κατά τη διάρκεια των καθημερινών ερευνών τους για να εξιχνιά-
σουν το μεγάλο μυστήριο, οι μικροί ερευνητές ήρθαν σε επαφή με επαγ-
γελματίες αστυνομικούς και συνομίλησαν μαζί τους για θέματα που μας 
αφορούν όλους, όπως η διαφύλαξη της τάξης και οι τρόποι προστασίας των 
πολιτών. Ποια είναι τα καθήκοντα ενός αστυνομικού, πώς μοιάζει η στολή 
του και τι εξοπλισμό χρησιμοποιεί; Αφού οι μαθητές μας έλυσαν όλες τους 
τις απορίες, εξερεύνησαν το εντυπωσιακό αστυνομικό όχημα και φωτογρα-
φήθηκαν μαζί του. 

Μάθαμε να φωτογραφίζουμε!
Οι μικροί ερευνητές ανακάλυψαν τη γοητευτική τέχνη της φωτογραφί-

ας σε μία ενδιαφέρουσα συνάντηση με τη φωτογράφο του Σχολείου μας, 
κ. Πηνελόπη. Μέσα από την αθώα ματιά των παιδιών, αντικρύσαμε κι 
εμείς έναν κόσμο διαφορετικό, φρέσκο και δημιουργικό! Παρατηρώντας 
τις διάφορες ψηφιακές ή αναλογικές φωτογραφικές μηχανές από τη συλ-
λογή της, οι μαθητές μας ξεχώρισαν τις αγαπημένες τους και συζήτησαν 
τι σημαίνει για τον καθένα ξεχωριστά ο όρος «φωτογραφία». Στο τέλος 
του εργαστηρίου μία τεράστια έκπληξη τους περίμενε! 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/choros-moysiki-kai-lachtarista-kerasmata-1334
https://www.protypa.gr/english-summer-camp-day-7-1282
https://www.protypa.gr/english-summer-camp-day-6-1281
https://www.protypa.gr/english-summer-camp-day-5-1280
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Την Πέμπτη 1 Ιουλίου οι μικροί μας ερευνητές είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν με τον Κώστα Καντούρη, έναν έμπειρο αστυνομικό και δικα-
στικό συντάκτη, για το επάγγελμά του, για τις δυσκολίες και τις προκλή-
σεις που αντιμετωπίζει ένας ρεπόρτερ που ασχολείται με… μυστήρια. 
Ανταλλάσσοντας απόψεις, συνειδητοποίησαν πόση επιμονή και υπομο-
νή χρειάζεται ένας δημοσιογράφος για να καταφέρει να διασταυρώσει 
τα στοιχεία μίας υπόθεσης μυστηρίου και να φτάσει στη λύση του... όπως 
ακριβώς συμβαίνει και με τους γρίφους που θέτουν οι δάσκαλοι και οι 
δασκάλες μας! 

Γνωριμία με έναν πραγματικό δημοσιογράφο

Βηματίζοντας στο μονοπάτι που οδηγεί στο νέο τους ταξίδι οι μαθητές 
του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4», του Νηπιαγωγείου και της Στ΄ 
τάξης αποχαιρέτισαν την κάθε βαθμίδα και ανοίχτηκαν για καινούριες πε-
ριπλανήσεις. Για να διασφαλίσουμε πρωτίστως την υγεία των παιδιών μας 
και κατόπιν όλων μας σε μια τόσο δύσκολη χρονιά, ακολουθώντας όλα τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα και τις διατάξεις του ΕΟΔΥ, πραγματοποιήσαμε 
τις εκδηλώσεις σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Κι αν κάποιες δεν ήταν δυνα-
τόν να διεξαχθούν λόγω της κατάστασης, γνωρίζουμε ότι έχουμε όλο τον 
χρόνο μπροστά μας για να επανορθώσουμε στο μέλλον!  

Γιορτές αποφοίτησης 2O21

Άλλη μία σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της για τον Παιδικό μας 
Σταθμό «Πρότυπα 2-4». Όλοι οι εκπαιδευτικοί θυμήθηκαν τις πρώτες 
μέρες που γνωρίσαν τα παιδιά μας. Πόσο έχουν αλλάξει από τότε... Πλέον 
είναι έτοιμα να ανοίξουν τα φτερά τους και να πετάξουν στο μέλλον τους 
με δύναμη, χαμόγελο και αισιοδοξία, όπως άλλωστε ταιριάζει στην τρυ-
φερή ηλικία τους και που καμία πανδημία ή άλλη δυσκολία δεν μπορεί 
να επισκιάσει. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά μας αλλά και τους γονείς για 
την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν.

Ανοίγουμε τα φτερά μας – Παιδικός 
Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Όλα τα τμήματα των Προνηπίων μας ολοκλήρωσαν το φετινό ταξίδι 
στη γνώση με μια διασκεδαστική γιορτή στην αυλή του Σχολείου μας.  
Με χορό, μουσική, παιχνίδι και ξενοιασιά τα μικρά μας αποχαιρέτησαν 
τους συμμαθητές τους δίνοντας ραντεβού ξανά τον Σεπτέμβριο. Εξάλ-
λου, όπου υπάρχουν παιδιά υπάρχει χαμόγελο και ελπίδα! 

Μια διασκεδαστική γιορτή στην 
αυλή μας – Προνήπια

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/english-summer-camp-day-4-1279
https://www.protypa.gr/anoigoyme-ta-ftera-mas-1332
https://www.protypa.gr/mia-diaskedastiki-giorti-stin-ayli-mas-1333
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Το γνωρίζουν πως ο κόσμος είναι στα χέρια εκείνων που έχουν το θάρ-
ρος να ονειρεύονται και να ζουν τα όνειρά τους… Σε μια φορτισμένη συ-
γκινησιακά γιορτή αγάπης τα παιδιά μας της Στ΄ τάξης, που ανήκουν πια 
στους αποφοίτους μας, αποχαιρέτησαν το Σχολείο μας που τους στά-
θηκε όλα αυτά τα χρόνια. Τους αφήνουμε λοιπόν να απογειωθούν στο 
επόμενο βήμα της ζωής τους και τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία! 
Ευχαριστούμε για όλα!

Τα παιδιά μας έγιναν… απόφοιτοί μας! 
Στ΄ τάξη 

Ένα ποιηματάκι που τα λέει όλα! – Νηπιαγωγείο

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Με ένα υπέροχο ποίημα αποχαιρέτησαν τα παιδιά μας του Νηπιαγωγείου το παλιό τους σπίτι, αναχωρώντας για τα νέα 
τους ταξίδια: 

https://www.protypa.gr/ena-poiimataki-poy-ta-leei-ola-1330
https://www.protypa.gr/ta-paidia-mas-eginan-apofoitoi-mas-1331
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Την Τρίτη 6 Ιουλίου, διανύοντας τη δεύτερη εβδομάδα της 11μηνης φοίτη-
σης, τα παιδιά του Παιδικού μας Σταθμού απόλαυσαν δημιουργικές στιγμές 
στον κήπο και στις τάξεις με διαδραστικά παιχνίδια, μουσικοκινητικές δρα-
στηριότητες και πρωτότυπες χειροτεχνίες. Καθ’ όλη τη διάρκεια των δράσεων 
δεν ξεχάσαμε την προστασία με το αντιηλιακό και φυσικά να πίνουμε πολύ 
νερό! 

Βουτιές στη δροσερή αυλή του Σχολείου μας!

 Στη δροσερή και καταπράσινη αυλή μας οι μαθητές και οι μαθήτριές μας 
φορώντας καπέλο και αντιηλιακό έφτιαξαν την Τετάρτη 14 Ιουλίου το δικό 
τους ζαχαροπλαστείο με φυσική πλαστελίνη από… λάσπη. Στη συνέχεια «κέ-
ρασαν» αναμνηστικά γλυκάκια!  

Γλυκά με σπιτική πλαστελίνη! – Παιδικός 
Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Ποιο είναι το αγαπημένο γλυκό του καλοκαιριού όλων των παιδιών; Το πα-
γωτό φυσικά! Οι μαθητές του Παιδικού μας Σταθμού ανακάλυψαν την Παρα-
σκευή 16 Ιουλίου πόσο εύκολο είναι να φτιάξει κανείς το δικό του παγωτό! 
Έτσι, οι μικροί μας ζαχαροπλάστες ετοίμασαν χειροποίητο παγωτό που δε θα 
μπορούσε να ήταν πιο απολαυστικό και γευστικό, ιδανικό για τις ζεστές μέρες 
του καλοκαιριού. Βανίλια, σοκολάτα ή φράουλα ήταν οι πιο δημοφιλείς γεύ-
σεις.

Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Αποχαιρετήσαμε τους μαθητές μας - 11μηνη φοίτηση 
Την Παρασκευή 23 Ιουλίου αποχαιρετήσαμε όλους τους μαθητές και τις 

μαθήτριες του προγράμματος της δημιουργικής απασχόλησης της 11μηνης 
φοίτησης, που έχει καθιερωθεί με σκοπό να σταθεί στο πλευρό των εργαζό-
μενων γονέων και αφορά όλες τις βαθμίδες του Σχολείου μας. Σκυταλοδρο-
μίες, μετάλλια, πειράματα, κυνήγι θησαυρού, κατασκευές με πολλά χρώματα 
είναι μόνο λίγες από τις δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε αυτές τις 
τέσσερις εβδομάδες! 

Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Κάθε μέρα που περνούσε ήταν γεμάτη παιχνίδι, χαρά, γέλια, τραγούδια και 
χορό…. Την Πέμπτη 15 Ιουλίου ενθουσιασμένα τα παιδιά «ταξίδεψαν» στα 
καταγάλανα νερά του Αιγαίου, έφτιαξαν πολύχρωμες μέδουσες και έγιναν 
μια μεγάλη παρέα μαζί με τους φίλους τους, τα ψαράκια κι όλα τα θαλασσινά 
πλασματάκια. Στη συνέχεια, διασκέδασαν με τις «μουσικές καρέκλες» αλλά 
και πολλά άλλα ζωηρά μουσικοκινητικά παιχνίδια. 

Μια χαρούμενη παρέα – Νηπιαγωγείο 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Τι γεύση να προσφέρουμε;

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/paichnidi-chara-gelia-tragoydia-kai-choros-11mini-foitisi-1313
https://www.protypa.gr/irthe-i-stigmi-na-apochairetistoyme-11mini-foitisi-1310
https://www.protypa.gr/voyties-sti-droseri-ayli-toy-scholeioy-mas-1285
https://www.protypa.gr/glyka-me-spitikh-plastelinh-1291
https://www.protypa.gr/ftiaxame-to-diko-mas-pagoto-11mini-foitisi-1311

