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Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΒΡΑΒΕΤΕΙ ΣΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΩΝ «INFINITE RACING» 

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΡΙΑ ΣΟ «F1 IN SCHOOLS WORLD FINALS», AUSTIN, USA, 2016 

 

 

ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ ΕΤΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΤΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΟΡΧΗΣΡΑ & ΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΩΝ  
 

 

Θ Ορχιςτρα και θ Χορωδία των Εκπαιδευτθρίων ςε ςυνεργαςία με τθ Χορωδία «Μελιςςάνκθ» του Διμου Αλεξάνδρειασ και 
τθν Ορχιςτρα «Con Fuoco» του Δθμοτικοφ Ωδείου Θζρμθσ ςυμμετείχαν ςε ςυναυλία με τθν Ευανκία Ρεμποφτςικα ςτο 
Μζγαρο Μουςικισ Θεςςαλονίκθσ ςτισ 16 Νοεμβρίου 2016.  

Θ ςυναυλία δόκθκε ςτο πλαίςιο του 30ου Επετειακοφ Πανελλινιου υνεδρίου τθσ Διαβθτολογικισ Εταιρείασ (ΔΕΒΕ).  

. 
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Δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς 
 
01   ΕΠΙΣΤΧΙΕ ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΑ Ε ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ Νοζμβριοσ 2016  

Οι μακθτζσ τθσ Γϋ Λυκείου που ζγιναν δεκτοί ςε πανεπιςτθμιακά ιδρφματα τθσ Ευρϊπθσ, μζχρι ςτιγμισ: 
 

 
 
 

ΜΕΓΑΛΗ 
ΒΡΕΣΑΝΙΑ 

Lancaster University Π. Κουτςογεϊργοσ 

University of Bristol Ο. Σηαμτηισ, Θ. Χάρθσ 

University of Surrey Ο. Σηαμτηισ 

University of Sheffield Θ. Χάρθσ 

The University of Manchester Π. Κουτςογεϊργοσ 

Queen Mary University of London Π. Αδαμίδθσ 

City University of London Π. Αδαμίδθσ 

     ΙΣΑΛΙΑ Bocconi University Π. Αδαμίδθσ, Β. Κωςτάκθσ 

 
Tα αποτελζςματα τθσ ειςαγωγισ των τελειόφοιτων μακθτϊν τθσ Γϋ Λυκείου ςε κορυφαία πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ κα 
ολοκλθρωκοφν τον Απρίλιο. 

 
02   ΔΙΑΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΚΙ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΩΝ 26/11 

Θ αντιπροςωπευτικι ομάδα του Γυμναςίου των Εκπαιδευτθρίων 

κατζκτθςε τθ 2θ κζςθ και το αργυρό μετάλλιο, ςτο 16ο Ομαδικό χολικό 

Πρωτάκλθμα κάκι Νομϊν Θεςςαλονίκθσ - Χαλκιδικισ, που 

πραγματοποιικθκε ςτο Κολλζγιο «Ανατόλια», το άββατο, 26 Νοεμβρίου 

2016. Κζρδιςε ζτςι τθν πρόκριςθ ςτο 15ο Πανελλινιο Ομαδικό χολικό 

Πρωτάκλθμα κάκι, που κα πραγματοποιθκεί από 8 - 10 Απριλίου 2017.  

Θ ομάδα των Εκπαιδευτθρίων αποτελείται από τισ μακιτριεσ  

Α. Μπατηόλθ, Π. Σηάρτηθ (Αϋ Γυμναςίου) και τουσ μακθτζσ Ι. Δθμουλιό,  

Α. Νταβιντεάνου, Μ. Σριανταφυλλίδθ  (Βϋ Γυμναςίου) και Θ. - Α. Μπίλλα 

(Γϋ Γυμναςίου). 

 
 

Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς 
 

ΚΟΡΑΡΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ 09/11/2016 

Επιλεγμζνοι μακθτζσ τθσ Ε’ και Σ’ τάξθσ των Εκπαιδευτθρίων 
ςυμμετείχαν ςε αγϊνεσ ποδοςφαίρου που πραγματοποιικθκαν για το 
Χαμόγελο του Παιδιοφ. Οι μακθτζσ, εκτόσ από τουσ ποδοςφαιρικοφσ 
αγϊνεσ, ςυμμετείχαν ςε όλεσ τισ δράςεισ τθσ εκδιλωςθσ, όπωσ ςτα 
προγράμματα τθσ διεφκυνςθσ τροχαίασ και του ναυτοπροςκοπιςμοφ. 

 

 

 
  



MNEWS Νοέμβριος 2016  Σελίδα 3/7 

ΧΟΛΕ ΓΟΝΕΩΝ - “ΜΕΓΑΛΩΝΟΤΜΕ ΠΟΛΙΣΕ;” 09/11/2016 

Σθν Σετάρτθ, 9/11/2016 ξεκίνθςε για τθ φετινι χρονιά ςτα Εκπαιδευτιρια 
το πρόγραμμα «χολζσ Γονζων» με τον γενικό τίτλο «Μεγαλϊνουμε 
πολίτεσ;». Σο πρόγραμμα γίνεται προκειμζνου να ενιςχυκοφν οι 
προςπάκειεσ των γονζων ςτον δφςκολο και απαιτθτικό ρόλο τουσ όχι 
μόνο να μεγαλϊςουν τα παιδιά τουσ αλλά και να προετοιμάςουν τουσ 
αυριανοφσ πολίτεσ. το πλαίςιο του προγράμματοσ ειδικοί επιςτιμονεσ 
και ςυνεργάτεσ των Εκπαιδευτθρίων ςυηιτθςαν με τουσ γονείσ τα 
παρακάτω κζματα: 

 Παίηω με το παιδί - Επικοινωνϊ μζςα από τον δικό του κόςμο  

 Όλγα Ηθκοποφλου, Ψυχολόγοσ 

 Εμπιςτοςφνθ, όρια και ανάλθψθ ευκυνϊν,  

 Δθμιτρθσ Γεροκανάςθσ, Ψυχίατροσ, Ψυχοκεραπευτισ 

 Άγχοσ ςτθν εφθβικι θλικία. Αιτίεσ, ςυμπτϊματα και αντιμετϊπιςθ 

 Μυρτϊ Μαρίνου, Ψυχίατροσ, Ψυχοκεραπεφτρια 

 Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ - Δυςλεξία: Αντιμετϊπιςθ ςτο ςπίτι και ςτο  

 ςχολείο 

 Γεϊργιοσ Θ. Παυλίδθσ, τ. Κακθγθτισ Μακθςιακϊν Δυςκολιϊν του  

 Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, Fellow τθσ Διεκνοφσ Ακαδθμίασ  

 Ερευνϊν Μακθςιακϊν Δυςκολιϊν 

 

 
EΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «ΟΙ ΜΤΣΙΚΟΙ ΚΟΜΟΙ ΣΟΤ ΕΤΓΕΝΙΟΤ ΣΡΙΒΙΖΑ» 11/11/2016 

Οι μακθτζσ των Νθπίων, των Blossoms και των Beatles ζηθςαν μια 
πρωτότυπθ, βιωματικι και διδακτικι εμπειρία μάκθςθσ, ψυχαγωγίασ και 
ανεξάντλθτθσ φανταςίασ. Επιβιβάςτθκαν ςτο «Εξπρζσ των Ονείρων»,  
το τρζνο που πάει παντοφ  και ταξίδεψαν ςε κόςμουσ μυςτικοφσ. Από το 
ονειρικό ηαχαροπλαςτείο του κφριου Ηαχαρία και το απίκανο τςίρκο του 
Μανόλθ βρζκθκαν ςε χϊρεσ άγνωςτεσ και ηοφγκλεσ μακρινζσ. Άκουςαν 
ςυναρπαςτικζσ ιςτορίεσ και ζλυςαν μυςτιρια, αψθφϊντασ τουσ 
κινδφνουσ και τισ ραδιουργίεσ τθσ Δόνασ Σερθδόνασ, τισ απειλζσ τθσ 
μάγιςςασ Φρικαντζλασ και τισ παγίδεσ που ςτινει ο Ροφνι-Ροφνι το 
φπουλο κακό γουροφνι.  

Χόρεψαν ταραντζλα με τον Ροφνι-Ροφνι το καυμάςιο, καλό γουροφνι! 
Ζςπαςαν μπαλόνια και ελευκζρωςαν τισ κλεμμζνεσ φωνζσ των παιδιϊν! 

 

 

 

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΒΡΕΣΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΩΝ 15-16/11/2016 
Οι μακθτζσ του Λυκείου οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα "Studies 
Abroad" είχαν τθν ευκαιρία να πάρουν μζροσ ςτθ Διθμερίδα που 
διοργανϊκθκε από το  Βρετανικό υμβοφλιο Θεςςαλονίκθσ.  
ε παρουςιάςεισ που πραγματοποιικθκαν ςτο Πολιτιςτικό και Ακλθτικό 
Κζντρο των Εκπαιδευτθρίων αλλά και ςτο ξενοδοχείο Electra Palace,  
οι μακθτζσ ενθμερϊκθκαν για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτθ  
Μ. Βρετανία, ενόψει των αιτιςεϊν τουσ για τα πανεπιςτιμια του 
εξωτερικοφ. Aberystwyth University, Bournemouth University, Bradford 
University, Coventry University, Goldsmiths University,  Newcastle 
University,  University of Law ιταν μερικά από τα πανεπιςτιμια που 
ςυμμετείχαν ςτθ διθμερίδα. 

 

 
  

http://mandoulides.edu.gr/scholiki-zoi/kinoniki-prosfora/scholes-goneon
http://mandoulides.edu.gr/scholiki-zoi/kinoniki-prosfora/scholes-goneon
http://mandoulides.edu.gr/scholiki-zoi/kinoniki-prosfora/scholes-goneon
http://mandoulides.edu.gr/scholiki-zoi/kinoniki-prosfora/scholes-goneon
http://mandoulides.edu.gr/scholiki-zoi/kinoniki-prosfora/scholes-goneon
http://mandoulides.edu.gr/scholiki-zoi/kinoniki-prosfora/scholes-goneon


MNEWS Νοέμβριος 2016  Σελίδα 4/7 

ΑΓΩΝΕ ΔΡΟΜΟΤ ΑΝΣΟΧΗ          16/10/2016 

Οι μακθτζσ τθσ Δ', Ε' και Σ' Δθμοτικοφ των Εκπαιδευτθρίων είχαν τθν 
ευκαιρία να ςυμμετάςχουν ςε αγϊνεσ δρόμου αντοχισ που 
πραγματοποίθςαν τα Εκπαιδευτιρια ςτο ΣΕΦΑΑ Θεςςαλονίκθσ.  
Σα παιδιά αγωνίςτθκαν ςτα 600, 800 και 1000 μ. αντίςτοιχα. Βίωςαν  
το πνεφμα του γνιςιου ακλθτιςμοφ, τθσ ευγενοφσ άμιλλασ και 
ανταποκρίκθκαν με ενκουςιαςμό ςτισ απαιτιςεισ των αγϊνων. 

 

 

 

 
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΔΕΠΟΣΑ ΖΩΑ 18/11/2016 

το πλαίςιο του πρωτοποριακοφ προγράμματοσ του Νθπιαγωγείου  
«Σα ηϊα ηθτοφν το δίκιο τουσ», οι μακθτζσ των Προνθπίων και των 
Blossoms είχαν τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουν ςτο Κλειςτό 
Γυμναςτιριο Δθμοτικοφ, το νζο διαδραςτικό πρόγραμμα «Ηωο….φιλϊντασ 
μακιματα άδολθσ αγάπθσ!», από τθν ομάδα Ηω.Ε. (Ηωοφιλικζσ 
Ενθμερϊςεισ χολείων). Με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν 
ςτο μείηον κζμα των αδζςποτων ηϊων, θ εκπρόςωποσ και υπεφκυνθ τθσ 
ομάδασ Ηω.Ε.. Κατερίνα Παπαποςτόλου μαηί με άλλα μζλθ τθσ ομάδασ 
επιςκζφτθκαν το ςχολείο μασ με ςκυλάκια που ηοφςαν μζχρι πρόςφατα 
ςτον δρόμο. Μασ ζδειξαν τον τρόπο προςζγγιςθσ και φροντίδασ αυτϊν 
και μασ ενθμζρωςαν για τον τρόπο που αυτά τα ηϊα περιςυλλζχκθκαν 
και τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρζκθκαν. 

 

 
52ο ΣΟΤΡΝΟΤΑ DEBATE ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΤ ΚΟΛΕΓΙΟΤ DEREE 18 - 19/11/2016  

Δζκα μακθτζσ του μεταμεςθμβρινοφ τμιματοσ Debate ςυμμετείχαν ςτο 
52ο Πανελλινιο Σουρνουά Debate του Αμερικανικοφ Κολεγίου Deree 
ςτθν Ακινα. υνολικά ςυμμετείχαν 150 μακθτζσ και φοιτθτζσ.  
Οι μακθτζσ είχαν να αντιμετωπίςουν φοιτθτζσ από το Deree College και 
μακθτζσ από αγγλόφωνα και ελλθνόφωνα ςχολεία τθσ Ακινασ, όπωσ 
ΘAEF - Κολζγιο Ακθνϊν, Αμερικάνικο Κολλζγιο Ελλάδασ - Pierce,  
St Lawrence School,  Εκπαιδευτιρια Γείτονα, Ι. Μ. Παναγιωτόπουλοσ,  
Καςτρίτςειο Πάτρασ, Ριηάρειοσ χολι  και χολι Μωραΐτθ. Οι μικροί 
debaters είχαν να αναλφςουν και να επιχειρθματολογιςουν ςε κζματα 
όπωσ «Οι ελεφκερεσ οικονομίεσ ςτθν Ευρϊπθ», «Βrexit», «Λογοτεχνία 
και  Ρατςιςμόσ» κ. ά. 

 

 
 
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΟΤ ΕΛΑΙΩΝΕ (ΔΑΟ ΕΪΧ - ΟΤ) 19/11/2016 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ των Εκπαιδευτθρίων ςυμμετείχαν ςε 
εξόρμθςθ ςτο περιαςτικό δάςοσ τθσ πόλθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ ςτθν 
περιοχι των Ελαιϊνων. Δόκθκε θ ευκαιρία ςτα παιδιά  να περιθγθκοφν 
ςτο δάςοσ κάνοντασ πεηοπορία και να λάβουν μζροσ ςε ακλθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ - παιχνίδια. Σα παιδιά ιρκαν ςε επαφι με  
το πράςινο και απόλαυςαν τθ φφςθ και τθν θρεμία που αυτι προςφζρει.  
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ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ: CINEKID 20/11/2016  

το πλαίςιο του προγράμματοσ «Κυριακι ςτα Εκπαιδευτιρια - Cinekid»  
οι μακθτζσ του Παιδικοφ τακμοφ, Νθπιαγωγείου και Δθμοτικοφ είχαν 
τθν ευκαιρία να απολαφςουν αυτόν τον μινα τθν ταινία «Σα 101 κυλιά 
τθσ Δαλματίασ». Σο πρόγραμμα Cinekid φζτοσ είναι αφιερωμζνο ςτον 
μοναδικό Walt Disney και οι μικροί μασ μακθτζσ απολαμβάνουν κάκε 
φορά τθ μοναδικι παρουςίαςθ του Παναγιϊτθ Κουντουρά! 
 

 
 
 
 
 

 
6o ΤΝΕΔΡΙΟ YMGE - ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 23-26/11/2016 

Μακθτζσ των Εκπαιδευτθρίων ςυμμετείχαν ςτο 6ο υνζδριο Μοντζλου 
Ευρωπαϊκισ Διακυβζρνθςθσ (YMGE) που διοργανϊνεται από το 
Πανεπιςτιμιο Yale και πραγματοποιικθκε ςτθ Βουδαπζςτθ. Σο ςυνζδριο 
προςομοίωςε τισ εργαςίεσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, εκνικϊν 
κοινοβουλίων και του ΝΑΣΟ.  το περικϊριο των εργαςιϊν του 
ςυνεδρίου οι μακθτζσ είχαν τθν ευκαιρία να περιθγθκοφν ςτθν πόλθ και 
να καυμάςουν τα μνθμεία τθσ. 

 

 
 

THANKSGIVING FESTIVITIES  24/11/2016 

Θ Θμζρα των Ευχαριςτιϊν είναι μια πολφ ιδιαίτερθ θμζρα κατά τθν οποία 
κυμόμαςτε τθ ςθμαςία τθσ ευγνωμοςφνθσ και τθν αξία τθσ φιλίασ.  
Οι μακθτζσ του English Garden ηωντάνεψαν αυτό το ςθμαντικό ιςτορικό 
γεγονόσ. Οι μακθτζσ των Seeds μεταμφιεςμζνοι ςε γαλοποφλεσ 
χαιρζτθςαν τουσ Προςκυνθτζσ (μακθτζσ των Blossoms), οι οποίοι 
ζφταςαν ςτθ Νζα Γθ με το πλοίο Mayflower. Σόςο οι γαλοποφλεσ όςο και 
οι Προςκυνθτζσ τραγοφδθςαν προσ τιμιν τθσ νζασ φιλίασ τουσ. Από τθν 
άλλθ πλευρά, οι Ινδιάνοι πρόςφεραν ςτουσ Προςκυνθτζσ μια ςυμφωνία 
φιλίασ και χόρεψαν ζνα παραδοςιακό ινδιάνικο χορό! 
 

 
 

 
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ  26/11/2016 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ τθσ Αϋ Δθμοτικοφ του ςχολείου μασ με χαρά 
αποδζχτθκαν τθν πρόςκλθςθ τθσ Λίνασ ωτθροποφλου, να πάρουν μζροσ 
ςτθν παρουςίαςθ του βιβλίου τθσ "Θ μαμά μου θ μάγιςςα"  
(εκδ. Μεταίχμιο) ςτο βιβλιοπωλείο Κωνςταντινίδθσ το άββατο,  
26 Νοεμβρίου 2016. Αφοφ παρουςίαςαν μια ζμμετρθ κεατρικι διαςκευι 
του βιβλίου, μίλθςαν με τθ ςυγγραφζα και ςυμμετείχαν ςε 
δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια εμπνευςμζνα από το περιεχόμενο του 
βιβλίου. 

 

 

http://www.ymge.org/
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ΕΠΙΚΕΨΕΙ ΕΚΠΡΟΩΠΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ Οκτϊβριοσ 2016 

Σα Εκπαιδευτιρια, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Studies Abroad, 
φιλοξενοφν κάκε χρόνο εκπροςϊπουσ κορυφαίων πανεπιςτθμίων του 
εξωτερικοφ, οι οποίοι ενθμερϊνουν τουσ μακθτζσ για το Πρόγραμμα 
πουδϊν και τθν ακαδθμαϊκι ηωι και απαντοφν ςε όλεσ τισ πικανζσ 
ερωτιςεισ ι απορίεσ τουσ. Οι ςυναντιςεισ αυτζσ ςυμβάλλουν ςτθν 
πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ των μακθτϊν και διαςφαλίηουν τθν επιτυχία 
τουσ.  Σον Οκτϊβριο επιςκζφτθκαν τα Εκπαιδευτιρια εκπρόςωποι των 
παρακάτω πανεπιςτθμίων/κολλεγίων: 

 Amherst College: X. Wan 

 Grinnell College: J. Edwards 

 Syracuse University: N. Machles Rothchild 

 Suffolk University: T. Biederman 

 St. Cloud University: R. Johnson 

 University of Kent: E. Drewitt 

 Falmouth University: A. Chandler 

 Aberystwyth University: S. Windows 

 Staffordshire University: S. Jones 

 Anglia Ruskin University: S. Genovesi 

 Bocconi University: B. Prevosti 

 Ευρωπαϊκό Πανεπιςτιμιο Κφπρου: Μ. Αλεξάνδρου 

 Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ: Α. Χαριλάου 

 Glion Institute of Higher Education: S. Ebener 

 Les Roches International School  

of Hotel Management: S. Ebener 

 

 

Π ο λ ι τ ι σ μ ό ς 

 

01/11 Εκλογζσ για τα 15μελι μακθτικά ςυμβοφλια 

 Επίςκεψθ ςτο Ινςτιτοφτο Δαςικϊν Ερευνϊν και ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικό πρόγραμμα δακτυλίωςθσ πουλιϊν, 
μακθτζσ Β’ Δθμοτικοφ 

02/11 1θ ενθμερωτικι ςυνάντθςθ γονζων Γυμναςίου - Λυκείου 

02, 03/11 Επίςκεψθ ςτον Λευκό Πφργο, ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικό πρόγραμμα τοπικισ ιςτορίασ και ξενάγθςθ με τθν 
Πολιτιςτικι Γραμμι Νο 50 του ΟΑΘ, μακθτζσ Δ’ Δθμοτικοφ 

 Επίςκεψθ ςτο Ινςτιτοφτο Ψθφιακισ Μάκθςθσ και ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικό πρόγραμμα τοπικισ ιςτορίασ, μακθτζσ 
Δ’ Δθμοτικοφ 

02, 03, 04/11 Επίςκεψθ ςτο Ελαιοτριβείο «Χίγκασ» και ςυμμετοχι ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Λάδι - Ελιά», μακθτζσ  
Γ’ Δθμοτικοφ 

04/11 Επίςκεψθ ςτο Θεματικό Πάρκο και Μουςείο «Οι μυςτικοί κόςμοι του Ευγζνιου Σριβιηά», μακθτζσ Β’ Δθμοτικοφ 

07/11  Παρακολοφκθςθ τθσ κεατρικισ παράςταςθσ Μαφρου Θεάτρου «Ο Θρακλισ και οι Άκλοι τθσ Ηωισ μασ», μακθτζσ  
Γ’ Δθμοτικοφ 

09, 25/11  Παρακολοφκθςθ κεατρικισ παράςταςθσ «Πινόκιο» ςτο κζατρο «Αριςτοτζλειον» (μακθτζσ Seniors και Seeds του 
Παιδικοφ τακμοφ και μακθτζσ Blossoms, Beatles, Προνθπίων και Νθπίων του Νθπιαγωγείου) 

11/11 Επίςκεψθ ομάδασ εκελοντιςμοφ ςτον Οίκο Ευγθρίασ «Μυρτιά» 
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Παρακολοφκθςθ τθσ Μουςικισ Παράςταςθσ «Μουςικι για τον Κινθματογράφο» τθσ Κρατικισ Ορχιςτρασ 
Θεςςαλονίκθσ (ΚΟΘ), μακθτζσ Δ’ Δθμοτικοφ  

14/11 Επίςκεψθ ομάδασ εκελοντιςμοφ ςτθν παιδιατρικι κλινικι του Ιπποκράτειου Νοςοκομείου και ςτον ςφλλογο «Δράςθ 
για το κάτι άλλο» 

16/11 Ομιλία για τθν επζτειο του Πολυτεχνείου  

23/11 Επίςκεψθ ςτο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ «ΝΟΘΙ» και παρακολοφκθςθ τθσ ταινίασ 
«Ηουλοφφλακεσ ΙΙ - Επιςτροφι ςτθ Γθ», μακθτζσ Α’ Δθμοτικοφ 

23, 24, 25/11 Επίςκεψθ ςτο Μουςείο Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ και ςυμμετοχι ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Όψεισ τθσ Κακθμερινισ 
Ηωισ ςτθν Παλαιοχριςτιανικι Εποχι», μακθτζσ Ε’ Δθμοτικοφ 

24, 25/11 Παρακολοφκθςθ του μουςικοφ παραμυκιοφ «Ο Πζτροσ και ο Λφκοσ» από τθν Κρατικι Ορχιςτρα Θεςςαλονίκθσ (ΚΟΘ), 
μακθτζσ Α’ Δθμοτικοφ 

25 - 28/11 Προςκυνθματικι επίςκεψθ ςτο Άγιο Όροσ 

28/11 Επίςκεψθ ςτθ τζγθ Πολιτιςμοφ «Λυρικόσ Μικρόσ Πλανιτθσ» και ςυμμετοχι ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ζλα ςτθ 
κζςθ μου!», μακθτζσ Β’ Δθμοτικοφ 

 Προςομοίωςθ προφορικϊν εξετάςεων για τα πτυχία Αγγλικισ Γλϊςςασ του Πανεπιςτθμίου Cambridge από το British 
Council για τουσ μακθτζσ Γυμναςίου και Λυκείου 
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