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Διακρίσεις
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΠΑ ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΗΣ
Εξαιρετικές επιτυχίες μαθητών των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη καθώς έγιναν δεκτοί για να
παρακολουθήσουν θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα κύρους στις ΗΠΑ και Ευρώπη. Συγχαίρουμε
τους μαθητές μας οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις γνώσεις τους σε αντικείμενα
ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους σε κοινωνικό και πολιτισμικό
επίπεδο ερχόμενοι σε επαφή με μαθητές από όλο τον κόσμο.
PROMYS: Program in Mathematics for Young Scientists
Ο μαθητής της Α΄ Λυκείου Σπύρος Κουτρούλης,έγινε δεκτός με πλήρη υποτροφία η οποία καλύπτει τα
δίδακτρα, τη διαμονή και τα αεροπορικά εισιτήρια στο καλοκαιρινό πρόγραμμα “PROMYS Μαθηματικά για Νέους Επιστήμονες” που διοργανώνεται στο Boston University στις ΗΠΑ και στο
Oxford University στη Μεγάλη Βρετανία από τις 30 Ιουνίου μέχρι τις 17 Αυγούστου. Η επιλογή των
συμμετεχόντων γίνεται με βάσει τις ακαδημαϊκές τους επιτυχίες και την επανειλημμένη ενασχόληση
τους με τον κλάδο των Μαθηματικών και επικεντρώνεται στην εμβάθυνση γνώσης όσον αφορά τη
Θεωρία Αριθμών. Το πρόγραμμα προσφέρει υποστήριξη από συμβούλους φημισμένων σχολών όπως το
Harvard, MIT, Princeton, Yale, Oxford.
AwesomeMath Summer Program
Ο μαθητής της Α΄ Λυκείου Μπατζόλης Γεώργιος έγινε δεκτός και θα παρακολουθήσει το
“AwesomeMath Summer Program” στο Cornell University στη Νέα Υόρκη από τις 30 Ιουνίου έως τις
20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές με χάρισμα στα Μαθηματικά στους οποίους δίνεται
η δυνατότητα να βελτιώσουν τις ικανότητες επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων και να επεκτείνουν
τις γνώσεις τους σε ποικίλους τομείς Μαθηματικών με τη βοήθεια εξειδικευμένου διδακτικού και
συμβουλευτικού προσωπικού.
Yale Young Global Scholars
Ο μαθητής της Α΄ Λυκείου Ζαβιτσάνος Παναγιώτης έγινε δεκτός από το Yale University, για να
παρακολουθήσει το “Studies in Grand Strategy Program”, που διοργανώνεται από τις 3 έως τις 16
Αυγούστου. Το πρόγραμμα ασχολείται με πολύπλοκα θέματα διεθνούς βεληνεκούς καθώς και με
σχετικά στρατηγικά και ηγετικά μαθήματα παρμένα από την Παγκόσμια Ιστορία η χρήση των οποίων
μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Οι οπτικές γωνίες μέσω των οποίων

θα εξεταστούν τα θέματα αυτά συμπεριλαμβάνουν τη διπλωματία, τις διεθνείς σχέσεις και την
παγκοσμιοποίηση.
Oxbridge Academic Programs
Οι μαθητές της Β’ Λυκείου Συρόπουλος Στυλιανός και Τίρτα Μαρία και οι μαθήτριες της Α’ Λυκείου
Φαναροπούλου Γωγώ και Φαναροπούλου Νίνα έγιναν δεκτοί με 50% υποτροφία για να
παρακολουθήσουν το καλοκαιρινό πρόγραμμα “New York College Experience ” που διοργανώνεται
στο Barnard College στη Νέα Υόρκη, από τις 30 Ιουνίου έως τις 27 Ιουλίου. Το διεθνές διδακτικό
προσωπικό αποτελείται από ακαδημαϊκούς εξαιρετικών Πανεπιστημίων όπως το Barnard, Columbia,
New York University, ενώ οι ομιλητές εκπροσωπούν τους σκεπτόμενους ανθρώπους της Νέας Υόρκης
από τους κλάδους της δημοσιογραφίας, επιχειρήσεων, επιστημών και όχι μόνο. Το καθημερινό
πρόγραμμα των μαθητών θα είναι εμπλουτισμένο με νοητικές προκλήσεις αλλά και με πολιτισμικά
ερεθίσματα. Τέλος οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε κορυφαία Πανεπιστήμια της
περιοχής.
Discover Your Talent Summer Week – Bocconi University
Ο μαθητής της Β΄ Λυκείου Λυκογιάννης Βασίλειος έγινε δεκτός από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Bocconi στην Ιταλία ( University Commercial Luigi Bocconi), για να παρακολουθήσει το καλοκαιρινό
πρόγραμμα “Discover Your Talent – Summer Week” που διοργανώνεται από τις 1 έως τις 6 Ιουλίου
στις εγκαταστάσεις του, στο Μιλάνο. Στους συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν
μαθήματα οικονομικής θεωρίας , νομικής, μαθηματικών και διοίκησης επιχειρήσεων και μέσα από αυτά
να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους. Το κόστος των μαθημάτων καλύπτεται εξολοκλήρου
από το Πανεπιστήμιο.
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18ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ 2013
Ο μαθητής Α. Παλάσκος (Β’ Λυκείου) κατέλαβε την 8η θέση στην τελική 4η φάση «Πτολεμαίος» του
18ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστημικής 2013. Ο μαθητής θα
συμμετάσχει ως μέλος της 2ης Ολυμπιακής Ομάδας Αστρονομίας στην 7η Διεθνή Ολυμπιάδα
Αστρονομίας-Αστροφυσικής, που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά φέτος στην Ελλάδα (Βόλος)
από 27 Ιουλίου έως 05 Αυγούστου 2013.
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17η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΚΑΝΙΑΔΑ ΝΕΩΝ
Οι μαθητές Ρ. Κετσετσίδης, Ν. Καλοσίδης και Γ. Βενιζέλος (Γ’ Γυμνασίου) επιλέχτηκαν ως μέλη της
Εθνικής Ομάδας Νέων να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη 17η Μαθηματική Βαλκανιάδα Νέων, που
θα πραγματοποιηθεί στην Αττάλεια της Τουρκίας τον Ιούνιο του 2013.
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23ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Οι μαθητές Χ. Τασιούλας (Β’ Λυκείου), Σ. Θωμάρεϊς (Γ’ Λυκείου) και Κ. Μαυρομάτη (Β’ Λυκείου)
κατέκτησαν τη 9η , 10η και 34η θέση αντίστοιχα στον 23ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής 2013, που
διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσικών
Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών.
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17ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ «ΛΥΣΙΑΣ»
Ο μαθητής Ρ. Τσιάμης (Α’ Γυμνασίου) κατέλαβε τη 2η θέση πανελλήνια μεταξύ των μαθητών της Α’
Γυμνασίου στον 17ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Γνώσεων μέσω Ίντερνετ «Λυσίας 2013».
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6η ΔΙΕΘΝΗΣ BIENNALE ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Η μαθήτρια Μ.-Ν. Ιβάνοβιτς (Α’ Γυμνασίου) απέσπασε το 3ο βραβείο στην 6η Διεθνή Biennale
Ζωγραφικής.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Στο 18ο διεθνή διαγωνισμό παιδικής ζωγραφικής, που διοργάνωσε το περιοδικό «Ο κόσμος της
Τέχνης» (The World of Art Magazine) και η Γκαλερί Έργων Τέχνης Νέων του Celje στη Σλοβενία με
θέμα «Εθνικές Ενδυμασίες και Παραδοσιακοί Χοροί του λαού μου», διακρίθηκαν οι δημιουργίες των
ακόλουθων μαθητών της Β΄ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων μας: Φ.Κυρατζή, Μ.-Α. Μαυρουδή, Π.
Σαπίδη. Τα ονόματα των μαθητών καθώς και τα έργα τους έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
http://celje.si/en/theworld-ofart και έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό «World of Art» (τεύχος
Φεβρουαρίου 2013).
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ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΗΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΕΚ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ»
Στον καλλιτεχνικό διαγωνισμό που διοργάνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με
θέμα «Δημιουργώ εκ του μηδενός», διακρίθηκαν με το έργο τους οι παρακάτω μαθητές της Ε΄ τάξης των
Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη: Κ. Κούκαλιας, Ι. Κουντουράκης, Δ.-Μ. Λογιώτατος. Ο διαγωνισμός
απευθυνόταν σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων και σε μαθητές των Γυμνασίων όλης της χώρας.
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2ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΚΙΤΣΟΥ
Στο 2ο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό σκίτσου με τίτλο: «Η χρήση του δρόμου…είναι στο χέρι σου –
Αύριο εγώ θα οδηγώ», που διοργάνωσε η επιστημονική ομάδα της EDUCARTOON με τη Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών, διακρίθηκε το έργο του μαθητή της Ε΄ Δημοτικού των
Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, Κ. Κούκαλια. Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων
Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας αλλά και σε ελληνόφωνα σχολεία του
εξωτερικού.

Δραστηριότητες
Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΕΕΣ»
Στο πλαίσιο του λογοτεχνικού προγράμματος «Βιβλιοπαρέες», που διοργανώθηκε φέτος σε
συνεργασία με τις εκδόσεις Μεταίχμιο, οι μαθητές της Α’ Δημοτικού υποδέχθηκαν τη συγγραφέα Εύη
Γεροκώστα. Με αφορμή το βιβλίο της «Αστέρια στον πάτο της λίμνης» τα πρωτάκια συζήτησαν με τη
συγγραφέα για το νόημα και την αξία της αληθινής φιλίας.
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ 10η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Μαθητές των Προνηπίων συμμετείχαν στην παρουσίαση του βιβλίου «Ο σκαντζόχοιρος που ξέχασε να
φοβηθεί!» της Ιωάννας Γιαννακοπούλου. Στην Παιδική Γωνιά παρακολούθησαν τη δραματοποίηση
του παραμυθιού με κούκλες από την ομάδα “Hocus Pocus” και δώρισαν στη συγγραφέα τις εργασίες
τους εμπνευσμένες από την ιστορία.
«ΠΟΛΥΒΙΟΣ, Ο ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΣ»: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, υιοθετώντας την άποψη ότι ένας από τους αποτελεσματικότερους
τρόπους πρόσβασης στη γνώση είναι το παιχνίδι, διοργάνωσαν και φέτος 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(2), β2(2) και γ2.

«ΣΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΜΑ. ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΣΤΙΧΟ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ» ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ
Η θεατρική ομάδα Γυμνασίου-Λυκείου παρουσίασε την παράσταση
«Στου έρωτος το άκουσμα. Πάνω σε ένα στίχο του Κ. Π. Καβάφη», σε
σκηνοθεσία Ε. Δημοπούλου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο
Θέατρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου των
Εκπαιδευτηρίων. Η παράσταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο
Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο του μαθητικού
συνεδρίου «150 χρόνια Κ. Π. Καβάφης».
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ
Οι μαθητές της Γ’ Δημοτικού παρουσίασαν στη γιορτή της Μουσικής Προπαιδείας την παράσταση «Η
Τζιτζιμιτζιχοτζιριά», βασισμένη στο ομότιτλο παραμύθι της Στέλλας Μιχαηλίδου. Στη γιορτή
συμμετείχαν η χορωδία του Δημοτικού με το μουσικοθεατρικό δρώμενο «Η Πεντάμορφη και το Τέρας»
και «Τραγούδια του Κόσμου» και τα εξωσχολικά τμήματα μοντέρνου χορού.
ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ENGLISH GARDEN
Οι μαθητές του Παιδικού Σταθμού αποχαιρέτησαν τη σχολική
χρονιά με το παραμύθι «Ο Πέτρος και ο λύκος» του Σεργκέι
Προκόφιεφ. Οι μαθητές των Προνηπίων παρουσίασαν τη
θεατρική παράσταση «Η μεγάλη βόλτα του κυρίου Πετράν». Το
παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά «Τα τρία μικρά λυκάκια»
παρουσιάστηκε στα αγγλικά από τους μαθητές του English
Garden.

MANDOULIDES SCIENCE DAYS
 YOUNG SCIENTISTS – ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
 MANDOULIDES COMPUTER EPATHLON & HACKATHLON
Μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων και άλλων σχολείων της πόλης συμμετείχαν σε
δράσεις του προγράμματος Mandoulides Science Days. 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.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ
Για μια ακόμη χρονιά ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθήματα Ορθογραφίας» που
διοργανώνουν τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών ΣπουδώνΊδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη. Ο Διαγωνισμός Ορθογραφίας, στον οποίο συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της
Ε΄ και ΣΤ’ τάξης, πραγματοποιήθηκε στην αυλή του σχολείου σε κλίμα ευχάριστο και εορταστικό.
ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΥΡΩ
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Γνωρίζω το ευρώ – Μαθαίνω να
διαχειρίζομαι τα χρήματα», τα νήπια επισκέφτηκαν το supermarket
Μασούτης. Είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τις τιμές των
προϊόντων, να υπολογίσουν την αξία κάποιας έκπτωσης και να
κατανοήσουν την αγοραστική δύναμη που έχει το κάθε νόμισμα.

Πολιτισμός
(15/05/2013) Παρακολούθηση πρότυπου εκπαιδευτικού εκκλησιασμού από τους μαθητές της Δ’
Δημοτικού.
(16/05/2013) Επίσκεψη-ξενάγηση των μαθητών της Ε’ Δημοτικού στο Μετεωροσκοπείο του ΑΠΘ.
(16, 23/05/2013) Συμμετοχή μαθητών της Δ’ Δημοτικού σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την
καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα.
(16, 23/04/2013) Επίσκεψη των μαθητών της Δ’ Δημοτικού στη Δαήδειο Βιβλιοθήκη Καλαμαριάς
(28/05/2013) Επίσκεψη-ξενάγηση των μαθητών της Γ’ Δημοτικού στο σπήλαιο των Πετραλώνων.
(28/05/2013) Ο όμιλος Helping Hands του Δημοτικού επισκέφθηκε το «Χαμόγελο του παιδιού», όπου
και ξεναγήθηκε στους χώρους και ενημερώθηκε για τον τρόπο λειτουργίας του. Οι μαθήτριες του
ομίλου παρέδωσαν το ποσό των 450 ευρώ, που είχε συγκεντρωθεί από τα bazaar των Χριστουγέννων
και του Πάσχα.
(30/05/2013) Επίσκεψη μαθητών της Β’ Δημοτικού στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και συμμετοχή σε
εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

