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«ΖΩΓΡΑΦΙΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ…» 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ  
ΜΕ ΤΟΝ  ΓΙΩΡΓΟ ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟ 

 
Μία μοναδική εμπειρία  έζησε το πολυπληθές κοινό, από ομογενείς και  
Ελλαδίτες, που παρακολούθησε την επετειακή εκδήλωση «Τα Παιδιά 
Ζωγραφίζουν στον Τοίχο… με τον Γιώργο Χατζηνάσιο»  για τον εορτασμό 
της Παναγίας του Πέρα και των 122 ετών από την ίδρυση του 
Ζωγραφείου. Μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Ε. 
Μαντουλίδη  ταξίδεψαν  στην Κωνσταντινούπολη, συνάντησαν τους 
φίλους τους μαθητές του Ζωγράφειου Λυκείου Κωνσταντινούπολης και 
όλοι μαζί  μοιράστηκαν τη σκηνή με τον  κορυφαίο δημιουργό  Γιώργο 
Χατζηνάσιο σε μία εκδήλωση, με «πολύχρωμες πινελιές»,  ενθουσιασμό 
και φυσικά πολλή  και καλή μουσική. Η παράσταση πραγματοποιήθηκε  
στο Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης όπου ο Γιώργος Χατζηνάσιος 
πριν ανέβει στη σκηνή και καθίσει στο πιάνο,  πρόσθεσε τη δική του 
πινελιά στον καμβά που ζωγράφισαν τα παιδιά, για να δώσουν ένα  
μήνυμα αγάπης και δημιουργικής συνύπαρξης, ενώ κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης ανακηρύχθηκε από τον Διευθυντή του Ζωγραφείου κ. Γιάννη 
Δεμιρτζόγλου  «Επίτιμος Ζωγραφειώτης» για την πολυετή  προσφορά του 
στο ελληνικό τραγούδι.  
Στην εκδήλωση παρέστησαν οι Σεβασμιότατοι Αρχιερείς Δέρκων κ. 
Απόστολος, ο Πατριαρχικός Εκπρόσωπος Πανοσιολογιότατος κ. 
Γρηγόριος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη κ. 
Ευάγγελος Σέκερης, η Πρόξενος κ. Δανάη Βασιλάκη, η Διοικήτρια του 
ΟΑΕΔ κ. Μαρία Καραμεσίνη, ο Συντονιστής Εκπαίδευσης κ. Σταύρος 
Γιωλτζόγλου, ο Πρόεδρος του Ελληνοτουρκικού Επιμελητηρίου κ. 
Δημήτρης Συμεωνίδης, ο δικηγόρος και Μέλος του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ κ. 
Λάμπρος Παπαϊωάννου, η Πρόεδρος της Παναθηναϊκής Οργάνωσης κ. 
Σίκη Παπαϊωάννου, οι απόφοιτοι του 1965 και του 1975 του 
Ζωγραφείου, γονείς και συγγενείς των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων και 
πλήθος φίλων. 
Στην ξεχωριστή εκδρομή τους οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων μαζί με 
τους μαθητές του Ζωγραφείου αλλά και τους καλεσμένους είχαν επίσης 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία 
στον ιστορικό ναό των Εισοδίων της Παναγίας της Κοινότητας 
Σταυροδρομίου-Πέρα, να πάρουν την ευλογία της Α.Θ.Π. του 
Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και στη συνέχεια να 
επισκεφθούν τον ιστορικό Αθλητικό Σύλλογο του Πέρα, που ιδρύθηκε το 
1886. Επιπλέον επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν  στην Αγια-Σοφιά, στο 
Μπλε Τζαμί, στη Βυζαντινή Κινστέρνα, στο Μουσείο Μέσων Μεταφοράς 
Rahmi Koc και στο Aquarium.  
Τέλος, κατά τη διάρκεια μιας περιήγησης στον Βόσπορο, οι μαθητές των 
δύο σχολείων με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους καλεσμένους 
τους χόρεψαν και τραγούδησαν μέχρι τελικής πτώσης. Το ταξίδι τελείωσε 
στη μαγευτική Κοινότητα Μέγα Ρεύματος, όπου γονείς και μαθητές 
παρακολούθησαν το ντοκιμαντέρ «Το Μέγα Ρεύμα του Βοσπόρου», σε 
σκηνοθεσία Γιώργου Μουτεβελή, και βίωσαν πολλές  ευχάριστες 
εκπλήξεις, αντάξιες της πολίτικης φιλοξενίας και της ρωμαίικης 
αρχοντιάς.   
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ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 
 

 
 

Σε αίθουσα «Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» μετατράπηκε 
για μια μέρα το αμφιθέατρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου των 

Εκπαιδευτηρίων, αφού οι μαθητές της Α’ και Β΄ Λυκείου ως  

«Ευρωβουλευτές», συμμετείχαν σε Επιτροπές, έφεραν νομοσχέδια προς 
ψήφιση, δέχτηκαν τροπολογίες σε επιμέρους άρθρα, καταψήφισαν και 
ψήφισαν άρθρα και νομοσχέδια. 
 
Η «Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου» πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Γραφείου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στο Πολιτιστικό και Αθλητικό 
Κέντρο των Εκπαιδευτηρίων. 
 
Στην εκδήλωση χαιρετισμό απεύθυνε η Πρόεδρος των Εκπαιδευτηρίων κ. 
Αικατερίνη Μαντουλίδου, ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος και οι πρώην 
Ευρωβουλευτές κ. Ιωάννης Γκλαβάκης και κ. Χρυσούλα Παλιαδέλη. 
 
Η προσομοίωση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας των 
Εκπαιδευτηρίων για συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση  των μαθητών 
πάνω σε ευρωπαϊκά θέματα. Ένας από τους βασικούς και ουσιώδεις 
στόχους ενός ελληνικού σχολείου με ευρωπαϊκό χαρακτήρα και 
οικουμενικό προσανατολισμό είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ταυτότητας και η σφυρηλάτηση της εθνικής και ευρωπαϊκής συνείδησης 
των μαθητών του. Για να υπάρξει ευρωπαϊκή ταυτότητα, σημαντική 
προϋπόθεση είναι η επαφή και η γνωριμία των νέων με τα 
θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προασπίζουν τη 
δημοκρατία και το μέλλον της. 
 
Όσον αφορά τη διαδικασία της προσομοίωσης συγκροτήθηκαν τέσσερις 
επιτροπές στις οποίες είχαν κατανεμηθεί περισσότεροι από εκατό 
μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου. Κάθε μία από αυτές τις επιτροπές 
πρότεινε ένα νομοσχέδιο προς ψήφιση και δέχτηκε τις αντίστοιχες 
τροπολογίες σε επιμέρους άρθρα του από τις υπόλοιπες επιτροπές. 
Στόχος ήταν μέσα από έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο να 
προκύψουν, κατόπιν ψηφοφορίας, τέσσερα νομοσχέδια που δίνουν λύση 
σε φλέγοντα ζητήματα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εκπαίδευση, 
το περιβάλλον και η απασχόληση. 
 
Την εκδήλωση που συντόνισε, επιμελήθηκε και παρουσίασε η Γενική 
Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων κ. Άσπα Χασιώτη με την πολύτιμη 
συνδρομή εκπαιδευτικών και συνεργατών των Εκπαιδευτηρίων, 
παρακολούθησαν και οι μαθητές της Β’ και Γ΄ Γυμνασίου. 
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Δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς 
 
01   ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου που έγιναν δεκτοί σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ευρώπης και Αμερικής: 
 

ΜΕΓΑΛΗ   Durham University Ν. Καλοσίδης 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ University of Surrey Φ. - Ι. Συτιλίδης 

 University of Birmingham Φ. - Ι. Συτιλίδης 

 Bristol University Ι. Γηρούσης, Φ. - Ι. Συτιλίδης 

 University of Sheffield Γ. Βενιζέλος, Σ. Ζαφειριάδης 

 The University of Manchester Γ. Βενιζέλος 

 King’s College London Ν. Καλοσίδης, Φ. - Ι. Συτιλίδης 

ΙΤΑΛΙΑ Bocconi University Χ. Βαφειάδης, Θ. Ζηκούλη 

ΗΠΑ Geneva College (Regional North) Κ. Χατζηδημούλας 

 Messiah College (Regional North) Κ. Χατζηδημούλας 

 

02   1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΙΗΣΗΣ                                   __________                                              13/11 

Ο μαθητής Α. - Ι. Αμβροσιάδης (Γ΄ Λυκείου) απέσπασε το 1ο Βραβείο για 
τη συμμετοχή του στον 8ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης που 
διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 
2015. 

 
 
 

03   ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ 4η ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ                               12 - 19/07 

Η μαθήτρια Θ. Ζηκούλη (Γ΄ Λυκείου) διακρίθηκε στη διάρκεια της               
30ης Συνδιάσκεψης Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων 
Ελλάδας και έλαβε μέρος στην 4η Διεθνή Συνδιάσκεψη Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Νέων Ισπανίας στη Σαραγόσα, από 12 - 19 Ιουλίου 2015. 

 
 

 

04   1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ UNICEF - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΙΣΑΣ                                                     ____            20/11 

Οι μαθητές του Β4 (σχολικό έτος 2014 - 2015) κατέκτησαν το                      
1ο Πανελλήνιο Βραβείο σε διαγωνισμό αφίσας που διεξήχθη από τη UNICEF 
με θέμα «Να σας γνωρίσω τους φίλους μου, τα παιδιά του κόσμου» στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Τα Παιδιά Γράφουν & Ζωγραφίζουν τα 
Δικαιώματά τους». Συγχαίρουμε θερμά τους μαθητές μας: Β. Αλβανού,  
Ι. Γιουβανούλη, Π. - Ν. Γκέσιου, Α. Ημιονίδου, Χ. Ηπειρώτη, Θ. Καγιάρα,  
Κ. Καϊκτσή, Ν. Κουκούδα, Α. Κατσικαρίδη, Γ. - Π. Λαζαρίδη, Ι. Κουνδουρά, 
Α. Μανωλάκη, Κ. Μυτιληναίο, Ν. Νεοχωρλή, Ν. Πενλίδη, Π. Πετσανά,  
Ο. Πούλα, Θ. Ρήγα, Χ. Σπυριδόπουλο, Μ. Σταυρίδου, Ε. Στεφανίδου,              
Σ. - Τ. Σφήκα, Κ. Τάνη, Β. Χίγκα, Μ. - Α. Χρυσανθακοπούλου, Μ. Ψάλτογλου. 
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05   ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΚΑΚΙ                                                    24/10 - 06/11 

Ο μαθητής Ε. Ιωαννίδης (Γ’ Γυμνασίου) κατέλαβε την 16η θέση στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων - Κορασίδων στο Σκάκι, στην κατηγορία 
Ανοικτό κάτω των 14 ετών, ενώ σημείωσε την 1η καλύτερη επίδοση 
ανάμεσα στα αγόρια Έλληνες και την 3η καλύτερη ανάμεσα σε όλους 
τους συμμετέχοντες Έλληνες. Το Πρωτάθλημα διεξήχθη στο Πόρτο 
Καρράς της Χαλκιδικής. 

 

 
06   ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΤΟΝ 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ»            ___            21/11 

Η μαθήτρια Δ. - Ε. Τριανταφυλλίδου (Α’ Δημοτικού), έλαβε το «Βραβείο 
Εξαιρετικής Δημιουργίας» στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό με θέμα            
«Η Ιστορία του Σχολείου μου» που συνδιοργάνωσε η Εκπαιδευτική 
Ραδιοτηλεόραση και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης 
Εκπαιδευτικού Υλικού. Το έργο της με τίτλο «Το σχολείο με τα ζωάκια 
στην αυλή» απεικόνιζε την αυλή των Εκπαιδευτηρίων, και συγκεκριμένα 
τον ζωολογικό της κήπο, και ήταν το μοναδικό που βραβεύτηκε ατομικά. 
Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ                                                                                                                           05/11 

Μαθητές και μαθήτριες της Β΄ Λυκείου του προγράμματος Studies 
Abroad επισκέφθηκαν την ετήσια εκπαιδευτική έκθεση των Βρετανικών 
Πανεπιστημίων, η οποία διοργανώθηκε από το Βρετανικό Συμβούλιο στο 
ξενοδοχείο Electra Palace. Οι μαθητές συνάντησαν εκπροσώπους των 
πανεπιστημίων και ενημερώθηκαν για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη 
Μ. Βρετανία, ενόψει των αιτήσεών τους για τα πανεπιστήμια του 
εξωτερικού. Newcastle University, University of Surrey, University of 
Greenwich, University of Westminster, University of Portsmouth, 
University of Kent, The University of Sheffield, Buckinghamshire 
University, City University London, University of Glasgow ήταν μερικά από 
τα πανεπιστήμια που συμμετείχαν στην έκθεση. 

 
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΤΟ 56ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ____                                                14/11 

Το Κινηματογραφικό Εργαστήρι των Εκπαιδευτηρίων πραγματοποιήθηκε 
στους χώρους του 56ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 
Αρχικά οι μαθητές παρακολούθησαν το Masterclass με τον Γάλλο 
σκηνοθέτη Αρνό Ντεπλεσσέν και στη συνέχεια την ταινία «Άσμα 
Ασμάτων» της Εύα Νέιμαν από την Ουκρανία. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ                                                                                     _____                   16/11 

Οι μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας παρουσίασαν στους μαθητές 
του Γυμνασίου τις φετινές περιβαλλοντικές δράσεις, τρέχουσες και 
προγραμματισμένες. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

 
 
 
 

50ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ DEBATE ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ DEREE, ΑΘΗΝΑ                                                                                 20 - 21 /11 

Εννέα μαθητές του μεταμεσημβρινού τμήματος Debate συμμετείχαν στο 
50ο πανελλήνιο τουρνουά Debate του Αμερικανικού Κολεγίου Deree 
στην Αθήνα. Παρά το γεγονός ότι είχαν να αντιμετωπίσουν φοιτητές από 
το Deree College και μαθητές από αγγλόφωνα και ελληνόφωνα σχολεία 
και της Αθήνας, όπως ΗAEF - Κολέγιο Αθηνών, Αμερικάνικο Κολλέγιο 
Ελλάδας - Pierce, St Catherine’s British School, St Lawrence School, 
Εκπαιδευτική Αναγέννηση, Εκπαιδευτήρια Γείτονα και Σχολή Μωραΐτη 
απέσπασαν εξαιρετικές βαθμολογίες και ανάλογες εμπειρίες. 

 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ «100 MENTORS»                                                                                                                             23/11 

Παρουσίαση του προγράμματος «100 MENTORS» στους μαθητές της                 
Α΄ και Β΄ Λυκείου. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΣΕΠ (Σχολικός Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός), που βοηθά τους μαθητές να εντοπίσουν την 
ιδανικότερη γι΄ αυτούς διέξοδο επαγγελματικής αποκατάστασης. 

 
 

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ «ΙΜΑΡΕΤ, ΟΙ ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΙΣΜΑΗΛ»                                          28/11 

Στο βιβλιοπωλείο Ιανός έγινε η παρουσίαση του μυθιστορήματος του 
Γιάννη Καλπούζου «Ιμαρέτ, Οι δυο φίλοι και ο παππούς Ισμαήλ». Η 
εκδήλωση πλαισιώθηκε από 5 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων (Κ. 
Αθανασόπουλος, Δ. Γιαννουλίδου, Σ. Διγκτσή, Ι. Λιάκου, Α. Φωκά), οι 
οποίοι υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους μελέτησαν το βιβλίο 
και συμμετείχαν στην παρουσίασή του διατυπώνοντας τα καίρια 
ερωτήματά τους σχετικά με τα ερεθίσματα, τις λογοτεχνικές επιλογές 
αλλά και τις απόψεις του συγγραφέα σχετικά με θέματα της 
επικαιρότητας που απασχολούν τους εφήβους. Σε μια εποχή που βρίθει 
από φαινόμενα φανατισμού, μισαλλοδοξίας και τρομοκρατίας οι 
μαθητές είχαν την ευκαιρία, μέσα από την προσπάθεια του Γιάννη 
Καλπούζου να γεφυρώσει «χάσματα» πολιτισμών και νοοτροπιών, να 
συνειδητοποιήσουν την αξία της ανεκτικότητας και της συμφιλίωσης με 
το διαφορετικό, εστιάζοντας περισσότερο σε όσα τους ενώνουν παρά σε 
όσα τους χωρίζουν από αλλοεθνείς ή αλλόθρησκους συνομηλίκους τους. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                 __________________                                    ___________                                      

Για δεύτερη χρονιά πραγματοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Προγραμματισμού. Εκατομμύρια παιδιά και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν 
σε μαζικές εκδηλώσεις παρακολουθήσαν μαθήματα, για να μάθουν 
προγραμματισμό και να αποκτήσουν συναφείς δεξιότητες. Τα 
Εκπαιδευτήρια συμμετείχαν και φέτος ενεργά διοργανώνοντας 5 νέα 
γεγονότα και δραστηριότητες, όπου οι μαθητές συμμετείχαν σε 
πρωτοπόρες εφαρμογές εκμάθησης προγραμματισμού και διδάχθηκαν 
τις βασικές αρχές συγγραφής κώδικα. Η χώρα μας κατετάγη στην 8η 
θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 49 χώρες με το σύνολο εκδηλώσεων που 
διενεργήθηκαν να φτάνουν τις 302. 

 

 
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ                                       ____________                                                                                                            05/11 

Οι μαθητές της Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικού συμμετείχαν στους Τελικούς 
Αγώνες Δρόμου Αντοχής, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στις 
εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ και αγωνίστηκαν στα 600μ., 800μ., και 1000μ. 
αντίστοιχα, με μεγάλο ενθουσιασμό και κέφι αποδεικνύοντας έμπρακτα 
το ομαδικό αθλητικό πνεύμα. 

 
 
 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ                                                                                                                                            10/11 

Στο πλαίσιο του πρωτοποριακού προγράμματος του Νηπιαγωγείου «Τα 
ζώα ζητούν το δίκιο τους», οι μαθητές των Προνηπίων και των Blossoms 
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το νέο διαδραστικό πρόγραμμα 
«Ζωο….φιλώντας μαθήματα άδολης αγάπης!» από την ομάδα Ζω.Ε.Σ. 
(Ζωοφιλικές Ενημερώσεις Σχολείων). Με στόχο την ευαισθητοποίηση των 
μαθητών στο μείζον θέμα των αδέσποτων ζώων, η εκπρόσωπος και 
υπεύθυνη της ομάδας Ζω.Ε.Σ., Κατερίνα Παπαποστόλου, μαζί με άλλα 
μέλη της ομάδας επισκέφτηκαν τα Εκπαιδευτήρια με σκυλάκια που 
ζούσαν μέχρι πρόσφατα στον δρόμο. Μας έδειξαν τον τρόπο 
προσέγγισης και φροντίδας αυτών και μας ενημέρωσαν για τον τρόπο 
που αυτά τα ζώα συνελέγησαν και την κατάσταση στην οποία βρέθηκαν.  

 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ: CINEKID                                                                                                                                                           15/11 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Κυριακή στα Εκπαιδευτήρια, το 
πρόγραμμα Cinekid συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία με ένα 
αφιέρωμα στον μοναδικό Walt Disney. Αυτόν τον μήνα οι μικροί μας 
μαθητές παρακολούθησαν την ταινία «Αριστόγατες» και απόλαυσαν τη 
μοναδική παρουσίαση του Παναγιώτη Κουντουρά! 
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ                                                                                                           21 & 28/11 

Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Οι μικροί μαθητές της Α΄ Δημοτικού με χαρά αποδέχτηκαν την 
πρόσκληση της Γλυκερίας Γκρέκου να πάρουν μέρος στην παρουσίαση 
του βιβλίου της «Το κόκκινο κουτί» (εκδόσεις Ψυχογιός). Εκεί έπαιξαν 
μαζί της, συζήτησαν για το βιβλίο της και με ενθουσιασμό παρουσίασαν 
μια μικρή έμμετρη διασκευή. 

Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄ Δημοτικού συμμετείχαν στην 
παρουσίαση του βιβλίου του Σταμάτη Κεσόγλου, «Η Γη της Λόρνας» 
(εκδόσεις Πατάκη). Οι μαθητές μυήθηκαν στα μυστικά του διαστήματος 
ταξιδεύοντας μέχρι το φεγγάρι και συνειδητοποίησαν πόσο σημαντικό 
είναι να εκτιμάμε αυτά που έχουμε. 

 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                 25/11 

Το ταξίδι στον κόσμο των παιχνιδιών ξεκίνησε για άλλη μια χρονιά με 
νέες δράσεις και εμπειρίες! Οι βιτρίνες άνοιξαν και τα παιχνίδια 
ζωντάνεψαν…Οι μαθητές των Νηπίων επισκέφτηκαν το Παιδικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης και παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα 
παιχνίδια ζωντανεύουν». Η πρώτη στάση έγινε στη χώρα των τσίγκινων 
παιχνιδιών, όπου τα παιδιά έπαιξαν και  έμαθαν διαδραστικά την ιστορία 
τους. Επόμενη στάση στον κόσμο της κούκλας, όπου οι μαθητές 
ανακάλυψαν τα κρυμμένα μυστικά της Παιχνιδοχώρας. Η περιπλάνηση 
τελείωσε στους πίνακες με ιστορία. Με σύμμαχο τη φαντασία, τα παιδιά 
έπαιξαν και δημιούργησαν τα δικά τους παιχνίδια. 

 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΗΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ»                                                                                                                                25 - 26/11 

Με αφορμή τη θεματική προσέγγιση «Η τέχνη της κεραμικής», τα 
Προνήπια και τα Blossoms των Εκπαιδευτηρίων συμμετείχαν στο 
διαδραστικό πρόγραμμα «Πηλός και παιχνίδι», στο εργαστήρι κεραμικής 
«Άργιλος». Οι μικροί μαθητές γνώρισαν από κοντά τις ιδιότητες του 
πηλού,  καθώς και τις διάφορες τεχνικές και διαδικασίες που 
ακολουθούνται στην κατασκευή αντικειμένων. Αναπτύσσοντας τη 
φαντασία τους και καλλιεργώντας την επιδεξιότητα των δακτύλων και 
της παλάμης τους  δημιούργησαν τα δικά τους χριστουγεννιάτικα 
αντικείμενα, για να τα χαρίσουν στις οικογένειές τους. 

 

 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ THANKSGIVING                                                                                                                                                                                                      27/11 

Το Thanksgiving είναι μία πολύ ιδιαίτερη ημέρα, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θυμόμαστε τη σημασία του να είμαστε ευγνώμονες και να 
εκτιμούμε τη φιλία. Οι μαθητές του English Garden αναπαρέστησαν αυτό 
το σημαντικό ιστορικό γεγονός. Οι μαθητές των Seeds, οι οποίοι ήταν 
ντυμένοι ως γαλοπούλες, υποδέχτηκαν τους ιθαγενείς, τους οποίους 
υποδύονταν οι μαθητές των Blossoms, που έφτασαν στη Νέα Γη με το 
πλοίο “Mayflower”. Οι ιθαγενείς με τις γαλοπούλες τραγούδησαν 
τραγούδια, για να τιμήσουν τη νέα τους φιλία. Από την άλλη, οι Ινδιάνοι 
πρόσφεραν στους ιθαγενείς τη συνθήκη φιλίας που σύναψαν και 
χόρεψαν έναν παραδοσιακό ινδιάνικο χορό. 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ                                                                                                                                                                                           30/11 

Με αφορμή το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Μαθαίνω να ζω 
υγιεινά» του Παιδικού Σταθμού, τα τμήματα των Seniors και των 
Seeds επισκέφτηκε η οδοντίατρος κ. Σ. Λυσίτσα, η οποία μίλησε 
στα παιδιά για τη σημασία και τον τρόπο της φροντίδας των 
δοντιών και για το τι πρέπει να προσέχουν, ώστε να έχουν γερά 
δόντια. Στόχος της ενημέρωσης ήταν να αποκτήσουν οι μαθητές 
καθημερινές συνήθειες υγιεινής για τη διατήρηση της στοματικής 
υγείας, όπως το καθημερινό βούρτσισμα των δοντιών αλλά και η 
εξοικείωση τους με τον οδοντίατρο. Τέλος, πραγματοποιήθηκε 
στοματικός έλεγχος σε κάθε μαθητή. 

 

Π ο λ ι τ ι σ μ ό ς 

 
02/11  Επίσκεψη στην A΄ παιδιατρική πτέρυγα του Ιπποκράτειου νοσοκομείου (Ομάδα Εθελοντισμού). 
 
02, 04, 09/11  Επίσκεψη στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Όψεις της 

καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή» (Μαθητές Ε’ Δημοτικού). 

 
04/11   Επίσκεψη στην παιδοογκολογική κλινική του Ιπποκράτειου νοσοκομείου (Ομάδα Εθελοντισμού). 
 
04 - 05/11  Επίσκεψη στο Ελαιοτριβείο «Χίγκα» στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Λάδι - Ελιά» 

(Μαθητές Γ’ Δημοτικού). 

 
04 - 06/11  Επίσκεψη στο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα παιχνίδια 

ξαναζωντανεύουν» (Μαθητές Α’ Δημοτικού). 

 

05/11  Δρόμοι Αντοχής (Μαθητές Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού). 

  Εκλογές για τα 15μελη μαθητικά συμβούλια. 
 
06/11   Προσκύνημα στο Άγιο Όρος (Μαθητές Β’ Λυκείου). 
 
09 - 11/11 Επίσκεψη στο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα παιχνίδια 

ξαναζωντανεύουν» (Μαθητές Β’ Δημοτικού). 

 
11/11   Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης «Ο Μικρός Πρίγκιπας» (Μαθητές Νηπίων και Beatles). 
 
16/11   Επίσκεψη στον σύλλογο «Δράση για το κάτι άλλο» (Ομάδα Εθελοντισμού). 
 
19/11  Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης «Λάχανα και Χάχανα» στο θέατρο Σοφούλη  

(Μαθητές Α’ Δημοτικού). 

 
20, 23 - 27/11 Επίσκεψη στον Λευκό Πύργο και περιήγηση με την πολιτιστική γραμμή Νο 50 του ΟΑΣΘ στο πλαίσιο 

εκπαιδευτικού προγράμματος τοπικής ιστορίας (Μαθητές Δ’ Δημοτικού). 

 
24, 27/11 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο και συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανακαλύπτοντας 

Θεούς και Ήρωες» (Μαθητές Γ’ Δημοτικού). 

 
27/11   Thanksgiving play by the 4th Grade Bilingual & Activities for all After School Students. 

Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης «Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ’ έναν γλάρο να πετάει» 
(Μαθητές Seniors και Seeds του Παιδικού Σταθμού). 
 

                                                           
Ακολουθήστε μας 

https://www.facebook.com/mandoulides
http://www.youtube.com/user/mandoulidesschools
https://twitter.com/Mandoulides
http://mandoulides.tumblr.com/
http://www.linkedin.com/company/mandoulides
https://plus.google.com/u/0/110115686434668814297/about

