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Διακρίσεις
01
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Οι
μαθητές
Κ.
Σαμαράς-Τσακίρης
(Γ’
Λυκείου)
και
Ε. Κωνσταντινίδου (Β’ Λυκείου) κατέκτησαν την 1η και 3η θέση
αντίστοιχα στη γ’ φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας
που έγινε στην Αθήνα το Σάββατο, 28 Απριλίου 2012 και θα λάβουν
μέρος στην 23η Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας, που θα διεξαχθεί τον
Ιούλιο στη Σιγκαπούρη, εκπροσωπώντας τη χώρα μας.

02
22ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Οι μαθητές Σ. Θωμάρεϊς (Β’ Λυκείου) και Κ. Μαυρομάτη (Α’
Λυκείου) κατέκτησαν τη 2η και 6η θέση αντίστοιχα στον 22ο
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής 2012, που διοργανώθηκε από την
Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσικών
Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου
Αθηνών, το Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012 και θα βραβευθούν σε ειδική
εκδήλωση.

03
17ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ
Οι μαθήτριες Ν. Φαναροπούλου (Γ’ Γυμνασίου) και Ε. Χαντζή (Β’ Λυκείου) απέσπασαν έπαινο στο
17ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας
Ελλάδας. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 13/5/2012 στην αίθουσα «Αλέξανδρος»
(έναντι Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών).

Αθλητισμός
04
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΩΝ (08/05/2012)
Οι μαθητές-αθλητές της σχολικής ομάδας καλαθοσφαίρισης Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων
βραβεύτηκαν από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης,
Δρ. Άλκηστη Ζερβοπούλου, για την κατάκτηση της 3ης θέσης/νίκης στο αντίστοιχο Πανελλήνιο
σχολικό πρωτάθλημα. Η εκδήλωση της βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο Μουσικό Σχολείο
Θεσσαλονίκης.

Δραστηριότητες
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΕΕΣ»
Το λογοτεχνικό πρόγραμμα «Βιβλιοπαρέες» διοργανώθηκε φέτος σε συνεργασία με τις εκδόσεις
ΚΕΔΡΟΣ.
Οι μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού υποδέχθηκαν το συγγραφέα Π. Χριστοδούλου και
συζήτησαν με αφορμή τα βιβλία του. Οι μαθητές της Ε’ τάξης, βασιζόμενοι στο βιβλίο «Ο Ζαχαρίας
και η σπιτική μπεσαμέλ», αντάλλαξαν απόψεις με το συγγραφέα για θέματα υγιεινής διατροφής, ενώ
οι μαθητές της Στ’ τάξης, με αφορμή το βιβλίο «Ο Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές», συζήτησαν για
ζητήματα ρατσισμού και ξενοφοβίας.
Οι μαθητές της Α’ τάξης του Γυμνασίου ασχολήθηκαν με το βιβλίο του Π. Χριστοδούλου «Ο Ναβίντ
δεν ήρθε για διακοπές», της Β’ τάξης με το βιβλίο της Λ. Μερίκα «Με κύμινο κι αγάπη» και της Γ’
τάξης με το βιβλίο της Μ. Κλιάφα «Ο δρόμος για τον παράδεισο είναι μακρύς». Στο δεύτερο μέρος του
λογοτεχνικού προγράμματος οι μαθητές διάβασαν το αριστούργημα της παγκόσμιας παιδικής
λογοτεχνίας «Το αγόρι με τη ριγέ πιτζάμα» του Τζ. Μπόιν, την κινηματογραφική διασκευή του οποίου
παρακολούθησαν και στη μεγάλη οθόνη.
4ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (08-09/05/2012)
Μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου πήραν μέρος στο 4ο Μαθητικό Συνέδριο
Πληροφορικής που διεξήχθη στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Η εργασία των μαθητών του
Δημοτικού είχε θέμα: «Μια μαθητική διαδικτυακή εφημερίδα στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου».
Οι μαθητές Ι.-Μ. Άρνολντ-Αμβροσιάδης (Β΄ Γυμνασίου) και Κ. Κυριακίδης (Β΄ Λυκείου)
συμμετείχαν με την εργασία τους που είχε τον τίτλο: «Το Microsoft Kodu ως εκπαιδευτικό εργαλείο».
«ΠΟΛΥΒΙΟΣ, Ο ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΣ»: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(08, 09 και 15/05/2012)
Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, υιοθετώντας την άποψη ότι ένας από τους αποτελεσματικότερους
τρόπους πρόσβασης στη γνώση είναι το παιχνίδι, καθιέρωσαν το διαγωνισμό ιστορικών γνώσεων
«Πολύβιος, ο ανιστόρητος» για τους μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου. Νικήτριες
αναδείχθηκαν οι ομάδες των μαθητών που εκπροσώπησαν τα τμήματα Α2, Β2 και Γ2(2).
«ΦΟΝΙΣΣΑ: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΦΟΝΟΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ
(12/05/2012)
Η θεατρική ομάδα Γυμνασίου-Λυκείου, μετά την πρώτη
παράσταση που έδωσε στο Ζωγράφειο Λύκειο, στο πλαίσιο
του μαθητικού συνεδρίου «100+1 χρόνια Αλέξανδρος
Παπαδιαμάντης», παρουσίασε για δεύτερη φορά το κλασικό
δημιούργημα της ελληνικής λογοτεχνίας «Φόνισσα: ο
πρώτος φόνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, στο
Πολιτιστικό Κέντρο των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν μαθητές του Ζωγραφείου
Λυκείου Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι χειροκρότησαν
θερμά τα παιδιά της θεατρικής ομάδας αποδεικνύοντας ότι
η κοινή συμμετοχή στο συνέδριο της Πόλης έβαλε τα θεμέλια για μια ισχυρή φιλία στο μέλλον.
Η Ελένη Δημοπούλου επιμελήθηκε τη σκηνοθεσία της παράστασης, η Μέλπω Βασιλικού έκανε τις
χορογραφίες, ενώ η Ελένη Θεοδωρίδου επιμελήθηκε τη μουσική.

«ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ» - ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ (13/05/2012)
Την Κυριακή 13 Μαΐου 2012, πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο στις εγκαταστάσεις του
Γυμνασίου-Λυκείου ομιλία με θέμα: «Τηλεόραση, διαδίκτυο και βιβλίο» της συγγραφέα
Α. Χατζημανώλη. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ημέρα υποτροφιών της Α΄ Γυμνασίου.
«ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΑΣ» - ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ (16/05/2012)
Οι μαθητές των τάξεων Δ’, Ε’ και Στ’ Δημοτικού υποδέχθηκαν τη συγγραφέα Ε. Δικαίου στο πλαίσιο
του προγράμματος «Μιλάμε για μας» και συζήτησαν για το Μέγα Αλέξανδρο και την επικαιρότητα
της ιστορίας.
MANDOULIDES SCIENCE DAYS: MANDOULIDES COMPUTER EPATHLON & YOUNG
SCIENTISTS (19-20/05/2012)
Μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη και άλλων σχολείων της πόλης
συμμετείχαν στις δύο πρώτες δράσεις του προγράμματος Mandoulides Science Days, που
διοργανώνεται στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου/Λυκείου και προσφέρεται χωρίς οικονομική
επιβάρυνση. Οι μαθητές εξασκήθηκαν πρακτικά στα εργαστήρια Πληροφορικής, Βιολογίας, Φυσικής
και Χημείας σε επίκαιρα θέματα των Θετικών επιστημών και γνώρισαν πρακτικά θέματα σχετικά με τη
δημιουργία και παραμετροποίηση ιστολογίων (blogs), τη λειτουργία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων,
την απομόνωση του DNA και τις αντιδράσεις των χημικών ενώσεων.

Εθελοντισμός
(14/05/2012)
Οι μαθητές του ομίλου Helping Hands του Δημοτικού επισκέφθηκαν τα γραφεία της οργάνωσης «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» και επέδωσαν το ποσό των 250 ευρώ που συγκέντρωσαν κατά τη διοργάνωση
του πασχαλινού τους bazaar. Εκεί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το έργο της οργάνωσης με
την παρουσίαση, η οποία έγινε από τους εθελοντές που συνεισφέρουν στο έργο της.

