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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

Ανοίξαμε τα φτερά μας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Για άλλη μια χρονιά οι απόφοιτοί μας μας έδωσαν χαρά και ικανοποίηση με τις πρωτιές και τις διακρίσεις τους, επιβε-

βαιώνοντας την ποιότητα της εκπαίδευσης την οποία τους παρείχαμε σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι υπο-
τροφίες 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.

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε και φέτος η προσπάθεια 35 μαθητών μας που έδωσαν εξετάσεις στο 
Κολέγιο Ανατόλια. Συνεχίστηκε και αυτή τη χρονιά η παράδοση του Σχολείου μας, γεγονός που μας κάνει 
υπερήφανους. Μάλιστα, οι βαθμολογίες των παιδιών μας ξεπέρασαν στην ολότητά τους τον μέσο όρο 
των εξεταζόμενων υποψηφίων, ενώ τέσσερις από αυτούς κατόρθωσαν να διακριθούν  στην πρώτη οκτά-
δα παίρνοντας 10% τιμητική υποτροφία. Συγχαίρουμε θερμά όλα τα παιδιά μας και τους ευχόμαστε καλή 
σταδιοδρομία στη μετέπειτα πορεία τους!

Έλαμψαν οι απόφοιτοί μας στις εισαγωγικές εξετάσεις στο Κολέγιο 
Ανατόλια!

Και φέτος, το τμήμα προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Γυμνάσιο της Γερμανικής Σχολής 
Θεσσαλονίκης σημείωσε απόλυτη επιτυχία! Αξίζει να επισημανθεί πως οι μαθητές μας κατάφεραν να ση-
μειώσουν πολύ υψηλές βαθμολογίες στις εξετάσεις εισαγωγής, κατακτώντας μάλιστα όλοι τους μια θέση 
ανάμεσα στους 20 πρώτους επιτυχόντες! Καλό νέο ξεκίνημα παιδιά μας! 

1OO% η επιτυχία των υποψηφίων μας και στη Γερμανική Σχολή 

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.protypa.gr/anoixame-ta-ftera-mas-sti-deyterovathmia-ekpaideysi-2180
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Διακριθήκαμε και για τη γλωσσομάθειά μας!
Μεγάλη συγκίνηση 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 πιστο-
ποιήσεις από τα σημαντικότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ινστιτούτα του εξωτερικού ενώ στην πλειονότητά του το 
ποσοστό επιτυχίας άγγιξε το 100%. 

Καμαρώνουμε για μια ακόμη πολύ σημαντική επιτυχία των παιδιών μας, 
των καθηγητριών της αγγλικής γλώσσας του Σχολείου αλλά και των γονιών, 
που καθημερινά στέκονται αρωγοί στις προσπάθειες των μαθητών. 

100% επιτυχία σημείωσαν οι μαθητές μας της ΣΤ΄ τάξης στις εξετάσεις Γαλλικών επιπέδου Delf 
A1 Prim! Τα παιδιά μας προετοιμάζονται αποκλειστικά στη διάρκεια του ωρολογίου προγράμμα-
τος όλη τη σχολική χρονια και με την προσπάθεια αλλά και τη σωστή καθοδήγηση των καθηγη-
τριών των Γαλλικών του Σχολείου μας κατάφεραν να επιτύχουν τον στόχο τους. Θερμά συγχαρη-
τήρια σε εσάς, παιδιά μας, αλλά και στους γονείς σας που πάντοτε βρίσκονται δίπλα σας σε κάθε 
βήμα, όπως και στις καθηγήτριές μας, οι οποίες καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για 
την πρόοδο και την εξέλιξη των μαθητών μας.  

1OO% επιτυχία στις εξετάσεις για το πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας επιπέδου Α2 – Γερμανικά 

Όλες οι μαθήτριές μας της Ε΄ τάξης οι οποίες συμμετείχαν στις πιστοποιημένες εξετάσεις του 
Αυστριακού φορέα ÖSD τον Μάιο του 2022 κατέκτησαν το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επι-
πέδου Α2! Τα παιδιά μας επιβεβαίωσαν μ’ αυτή τους τη συνολική επιτυχία που αγγίζει το 100%  
και μάλιστα με βαθμούς «πολύ καλά» και «άριστα» το υψηλό επίπεδο εκμάθησης γερμανικών 
του Σχολείου μας. Θερμά συγχαρητήρια στις μαθήτριές μας και στις καθηγήτριες Γερμανικών 
του Σχολείου μας για την προσπάθεια και την επιμέλεια που επέδειξαν, καθώς και στους γονείς 
μας, οι οποίοι στέκονται πάντα με κάθε μέσο και τρόπο φωτεινοί παραστάτες στη ζωή των παι-
διών μας. 

Όλα τα παιδιά μας της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης αρίστευσαν στις εξετάσεις Cambridge English επιπέδου ΚΕΤ και PET αντίστοι-
χα, του αναγνωρισμένου φορέα αγγλικής γλωσσομάθειας British Council Greece. 

Συγχαίρουμε θερμά και τα 39 παιδιά μας της Ε΄ τάξης, τα οποία εξετάστηκαν για την απόκτηση του διπλώματος ΚΕΤ 
(Α2). Μάλιστα, τα 28 από αυτά κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν υψηλότερη από την προσδοκώμενη για το επίπεδο 
εξέτασης βαθμολογία, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν το αμέσως ανώτερο επίπεδο διπλώματος του PET (Pre Lower B1)!

Συγχαίρουμε εξίσου και τα 21 παιδιά της ΣΤ΄ τάξης που εξετάστηκαν για την απόκτηση του διπλώματος PET (Pre 
Lower B1) και είχαν επιτυχία. Μάλιστα, δύο από αυτά συγκέντρωσαν τόσο υψηλή βαθμολογία που πήραν απευθείας το 
δίπλωμα επιπέδου Β2 (Lower).

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Τεράστια επιτυχία των παιδιών μας στις
εξετάσεις αγγλικής γλωσσομάθειας επιπέδου 
KET και PET! 

Απόλυτη επιτυχία των παιδιών μας στις εξετάσεις Delf! – Γαλλικά  

https://www.protypa.gr/diakrithikame-kai-gia-ti-glossomatheia-mas-2181
https://www.protypa.gr/terastia-epitychia-ton-paidion-mas-stis-exetaseis-agglikis-glossomatheias-epipedoy-ket-kai-pet-2160
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Η τέχνη του Μπρους Λι στα Πρότυπα!
Τα παιδιά μας του English Summer Camp 2022 “The Wonders of 

Protypa” την Τρίτη 5 Ιουλίου γνώρισαν και εξασκήθηκαν στην τέχνη του 
Μπρους Λι, δηλαδή στο Wing Chun Kung Fu, από τον Παναγιώτη Χατζό-
πουλο, Sifu (δάσκαλο) της Wing Chun Kung Fu Thermi Thessaloniki – Golden 
Dragons Family. Οι μαθητές του Camp μας είχαν την ευκαιρία μέσω της ενα-
σχόλησής τους μ’ αυτήν την πολεμική τέχνη που ξεκίνησε από τη Νότια Κίνα 
να ενημερωθούν για τον πολιτισμό και την κουλτούρα των Κινέζων. 

Νιώσαμε το καλοκαίρι
11μηνη φοίτηση - Νηπιαγωγείο

Το καλοκαίρι είναι θάλασσα, ήλιος, χαρά και φυσικά ανεμελιά! Μπορεί να 
μην είχαμε θάλασσα, αλλά δεν πτοηθήκαμε... Την Τετάρτη 6 Ιουλίου φέρα-
με θαλασσινό αέρα στις τάξεις μας δημιουργώντας όλοι μαζί ένα χταπόδι! 
Όσο το φτιάχναμε, συζητούσαμε με τις κυρίες μας για τον θαλάσσιο κόσμο 
και μοιραστήκαμε εμπειρίες από αγαπημένους προορισμούς. Τον ήλιο τον 
έχουμε άφθονο, αλλά είπαμε να τον κατασκευάσουμε κι αυτόν. 

Με τις καλύτερες αναμνήσεις – English Summer Camp 
Το δεκαπενθήμερο Εnglish Summer Camp 2022 «The Wonders of 

Protypa» ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 1 Ιουλίου με μια μεγάλη γιορτή, 
όπως και ξεκίνησε! Τα παιδιά μας μας αποχαιρέτησαν γεμάτα γνώσεις, χαρά 
και χαμόγελο. Στη διάρκεια του Camp γνώρισαν πολλά από τα θαύματα του 
αρχαίου και σύγχρονου κόσμου, κοινωνικοποιήθηκαν, αντάλλαξαν ιδέες, 
συζήτησαν με ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς 
και το διασκέδασαν! 

Αποχαιρετήσαμε τα παιδιά μας του ESC 
των τριών εβδομάδων 

Το φετινό English Summer Camp μας “The Wonders of Protypa” δι-
άρκειας τριών εβδομάδων ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 8 Ιουλίου. Η 
λήξη του για τα παιδιά μας τα είχε όλα: γνώση, αγάπη, κέφι και χαρά! Οι 
μαθητές έμαθαν και τα τελευταία θαύματα, αρχαία και σύγχρονα, μέσα από 
μία σειρά δραστηριοτήτων. Όμως εκτός από την αγγλική γλώσσα, στην 
οποία εξασκούνταν σε καθημερινή βάση και εξοικειώθηκαν μαζί της ακόμη 
περισσότερο, είχαν την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν με μαθητές άλλων 
σχολείων της πόλης, να πραγματοποιήσουν πολλές δραστηριότητες και να  
διασκεδάσουν!  

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/to-fetino-english-summer-camp-mas-the-wonders-of-protypa-oloklirothike-simera-2130
https://www.protypa.gr/h-texnh-toy-mproys-li-sta-protypa-2127
https://www.protypa.gr/ta-paidia-mas-ths-11mhnhs-foithshs-to-zoyne-kalokairina-sto-sxoleio-mas-2128
https://www.protypa.gr/teleth-lhxh-summer-camp-diarkeias-2-ebdomadwn-2124
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Ώρα για… λίμπο και άλλα παιχνίδια!
11μηνη φοίτηση - Νηπιαγωγείο 

Τα παιδιά μας του Νηπιαγωγείου της 11μηνης φοίτησης απασχολήθη-
καν δημιουργικά στο Σχολείο μας την Τετάρτη 20 Ιουλίου. Ειδικότερα οι 
μαθητές μας, από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους, απόλαυσαν τα 
παιχνίδια στις εγκαταστάσεις μας παρέα με τις νηπιαγωγούς τους. Μίλησαν 
για τη διατροφή και την υγιεινή των δοντιών, έπαιξαν λίμπο, χόρεψαν στη 
σάλα του Νηπιαγωγείου, έκαναν νεροδρομίες, δημιούργησαν καλοκαιρινά 
διακοσμητικά πιάτα, έπαιξαν τουίστερ και κατέγραψαν την ακροστιχίδα του 
καλοκαιριού. 

Ομαλή μετάβαση
11μηνη φοίτηση - Νηπιαγωγείο 

Τα νήπια της 11μηνης φοίτησης, αφού πραγματοποίησαν τις δημιουρ-
γικές δραστηριότητες του ωρολογίου προγράμματός τους την Παρασκευή 
15 Ιουλίου, επισκέφτηκαν μαζί με τις νηπιαγωγούς τις εγκαταστάσεις του 
Δημοτικού μας, στο πλαίσιο της ομαλής μετάβασης των παιδιών μας από τη 
μία σχολική βαθμίδα στην επόμενη. Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να 
περιτριγυρίσουν στις τάξεις και να εξερευνήσουν τους χώρους που από τον 
Σεπτέμβριο θα αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς τους. 

Καλοκαιρινά παιχνίδια στην αυλή μας! - 11μηνη φοίτηση 
Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» 

Τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» την Τετάρτη 13 
Ιουλίου βγήκαν με τις παιδαγωγούς τους στην καταπράσινη αυλή μας για 
να περάσουν όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Νωρίς το πρωί πέρασαν στον 
κήπο, κάθισαν στα τραπεζάκια που είχαν στηθεί στη σκιά και πήραν το πρω-
ινό τους. Μετά, άκουσαν παραμύθια και τραγούδησαν τα αγαπημένα τους 
τραγουδάκια παρεούλα. Και για το τέλος άφησαν το καλύτερο... πήραν τα 
νεροπίστολα και τις νερόφουσκες και άρχισαν το παιχνίδι. Έτρεξαν, δρόσι-
σαν το ένα το άλλο, γέλασαν και το καταδιασκέδασαν με την ψυχή τους!

Από το χαρτόνι στον πίνακα! - Ομαλή προσαρμογή 
Τη Δευτέρα 29 Αυγούστου, στο πλαίσιο της ομαλής προσαρμογής για 

τα παιδιά μας που θα μεταφερθούν από το Νηπιαγωγείο στην A’ τάξη του 
Δημοτικού, πραγματοποιήθηκε μια σειρά από ευχάριστες δραστηριότη-
τες, όπως: παιχνίδια και γυμναστική στην αυλή, συλλογή και παρατήρηση 
φύλλων από την αυλή μας και συζήτηση γύρω από θέματα που αφορούν 
τη φύση και το περιβάλλον, δημιουργία ομαδικών ιστοριών-παραμυθιών 
μέσω ζωγραφιών, εξοικείωση με τις νέες τους τάξεις και καταγραφή του 
αλφάβητου στον πίνακα.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/apo-to-xartoni-ston-pinaka-2157
https://www.protypa.gr/kalokairina-paichnidia-stin-ayli-mas-2145
https://www.protypa.gr/ora-gia-limpo-kai-alla-paichnidia-2152
https://www.protypa.gr/ta-nipiakia-pigainoyn-dimotiko-2148
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Σχολικές τσάντες, ζωγραφιές, παιχνίδια και χαρούμενη διάθεση στο Σχο-
λείο μας. Την Τετάρτη 24 Αυγούστου τα παιδιά μας της 11μηνης φοίτη-
σης ήρθαν για πρώτη μέρα στις εγκαταστάσεις μας. Καινούριοι και παλιοί 
μαθητές γίναμε μια παρέα. Προσαρμογή γι’ αυτούς, προσαρμογή και για 
μας που ξεκινάμε και φέτος μια δυναμική σχολική χρονιά!

Τα καλοκαιρινά καπελάκια ετοιμάστηκαν, οι ζωγραφιές με τα χταπόδια και 
τις γοργόνες στέγνωσαν και κρεμάστηκαν στους τοίχους, το αερόστατο που 
καθόμασταν πάνω του στην καταπράσινη αυλή και ακούγαμε παραμυθάκια 
διπλώθηκε και μπήκε στην ντουλάπα. Ήρθε η ώρα για διακοπές, ξεκούραση 
και διασκέδαση. Τα παιδιά μας της 11μηνης φοίτησης την Παρασκευή 22 
Ιουλίου ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και έδω-
σαν ραντεβού για τον Σεπτέμβριο. 

Μια ξεχωριστή μέρα περάσαμε τη Δευτέρα 4 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις 
μας μαζί με τους Ρώσους εργαζόμενους της Deutsche Telekom, οι οποίοι 
ήρθαν στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας της μετεγκατάστασης του hub του τηλε-
πικοινωνιακού κολοσσού στη χώρα μας από την Αγία Πετρούπολη, λόγω 
του πολέμου στην Ουκρανία. Η επίσκεψή τους μαζί με τα παιδιά τους στο 
Σχολείο μας πραγματοποιήθηκε προκειμένου οι γονείς να ενημερωθούν για 
το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με 
άλλους μαθητές στον νέο τόπο διαμονής τους και να ενσωματωθούν ομαλά 
στο νέο τους σχολικό περιβάλλον.

Υποδεχτήκαμε με χαρά τους Ρώσους εργαζόμενους 
της Deutsche Telekom στο Σχολείο μας!

Ξεκινήσαμε! – 11μηνη φοίτηση 

Ευχηθήκαμε καλές διακοπές και δώσαμε ραντεβού τον 
Σεπτέμβριο! - 11μηνη φοίτηση 

Σε όλη τη διάρκεια της ενημέρωσης τα παιδιά πήραν μέρος στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που είχε ορ-
γανωθεί ειδικά γι’ αυτά στην καταπράσινη αυλή μας. 

Γνωριστήκαμε, συζητήσαμε και λύσαμε απορίες, παίξαμε και έπειτα γευτήκαμε γλυκές και αλμυρές λιχουδιές στον 
μπουφέ που είχε στηθεί κάτω από τις ελιές του Σχολείου μας. 

Περάσαμε υπέροχα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που γίναμε το πρώτο σκαλί επικοινωνίας και ενημέρωσης για την εκπαί-
δευση των παιδιών αυτών στη νέα τους πατρίδα. 

Θερμές ευχαριστίες και στην κ. Τατιάνα Ζουράβλεβα, μεταφράστρια και επιστημονική συνεργάτιδα του ΑΠΘ, η οποία 
με χαρά και συγκινητική ανιδιοτέλεια ανέλαβε την επικοινωνία του Σχολείου μας με τους Ρώσους IT experts σε όλο το 
διάστημα των επαφών μας. για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/44-1657029460-ezuhiidlg7-2126
https://www.protypa.gr/xekinisame-2156
https://www.protypa.gr/kales-diakopes-kai-rantevoy-ton-septemvri-2154


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

Ι ο ύ λ ι ο ς  -  Α ύ γ ο υ σ τ ο ς  2 0 2 2

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο

Η επιτυχία των παιδιών μας συνεχίστηκε και στο Πανελλήνιο Ατομικό Πρω-
τάθλημα Σκάκι, όπου μία μαθήτρια της σκακιστικής μας ομάδας, και μάλι-
στα μόλις από τα νήπια, κατόρθωσε να κατακτήσει την 4η θέση! 

Σημαντική διάκριση και στο 
Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα 
Τμήμα Σκάκι

Μεγάλη επιτυχία για τη σκακιστική ομάδα του Σχολείου 
μας! - Τμήμα Σκάκι

Το Σχολείο μας για ακόμα μια χρονιά έλαβε μέρος στον Πανελλήνιο Σχολικό 
Διαγωνισμό “Bravo Schools” που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Ιουλίου και 
κατόρθωσε να ξεχωρίσει και να διακριθεί, έχοντας εργαστεί πάνω σε θέματα που 
σχετίζονται με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, με 
όραμα και σκοπό τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Ειδικότερα, συμμετεί-
χαμε στον διαγωνισμό με τρεις ομαδικές εργασίες, οι οποίες πραγματοποιήθη-
καν από τον Παιδικό Σταθμό «Πρότυπα 2-4» και το Νηπιαγωγείο μας.  Αξίζει να 
σημειωθεί ότι στον διαγωνισμό συμμετείχαν 351 σχολικές μονάδες και συνολικά 
20.229 μαθητές.

Διακριθήκαμε στον Πανελλήνιο Σχολικό 
Διαγωνισμό «Bravo Schools»

Την 4η θέση (ισοβαθμία στην 3η θέση) κατόρθωσε να πάρει η σκακιστική 
ομάδα του Σχολείου μας και να ξεχωρίσει ανάμεσα στα 30 καλύτερα σχολεία 
της χώρας, στο πλαίσιο του Ομαδικού Πρωταθλήματος Σκάκι 2022 που 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Ιουλίου! Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
ομάδα μας που απαρτίζεται από μαθητές των νηπίων μέχρι και Ε΄ Δημοτικού 
κατάφερε να επικρατήσει σε συνεχόμενες παρτίδες με εναλλαγές σκακιστι-
κών μοτίβων, αντιμετωπίζοντας αθλητές πολλές φορές μεγαλύτερης ηλικίας 
(έως και ΣΤ΄ Δημοτικού) από όλη την Ελλάδα.

Συγχαίρουμε θερμά τους σκακιστές μας και τους ευχαριστούμε για τις διακρίσεις που έφεραν στο Σχολείο μας, καθώς και 
τους προπονητές σκάκι της Ακαδημίας μας για την πολύτιμη συμβολή τους στην προετοιμασία των παιδιών μας αλλά και 
τους γονείς, οι οποίοι βρίσκονταν στο πλευρό τους σε κάθε αγώνα του πρωταθλήματος. 

Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης διακρίθηκαν για τη συμμέτοχή τους «Σώστε τις θάλασσες, σώστε το μέλλον 
μας!».  Συγχαίρουμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες και, φυσικά, τα παιδιά μας και τις νηπιαγωγούς τους για την προ-
σπάθεια και την επιτυχία τους! 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/shmantikh-diakrish-toy-sxoleioy-mas-ston-panellhnio-sxoliko-diagwnismo-bravo-schools-2022-2132
https://www.protypa.gr/4h-panellhnia-thesh-sto-omadiko-prwtathlhma-skaki-2022-2125
https://www.protypa.gr/4h-panellhnia-thesh-sto-omadiko-prwtathlhma-skaki-2022-2125

