
 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 

Δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς 
 

01   ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ 

• Ολυμπιάδες Πληροφορικής                                                                               15/04/2014, 10-16/08/2014 & 23-28/6/2014 
Ο μαθητής Γ. Βενιζέλος (Α’ Λυκείου), μετά τη διεξαγωγή του CAMP προετοιμασίας του 26ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού 
Πληροφορικής που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 7 έως τις 11 Απριλίου 2014, επιλέχθηκε για τη στελέχωση της 
Εθνικής Ομάδας Πληροφορικής 2014. Ο μαθητής Ρ. Κετσετσίδης (Α’ Λυκείου) επιλέχθηκε ως αναπληρωματικό μέλος. 

Η Εθνική Ομάδα Πληροφορικής θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 26η Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής (ΙΟΙ), που θα 
πραγματοποιηθεί στην Ταϊβάν από τις 13 έως τις 20 Ιουλίου 2014, καθώς και στη Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής 
2014 (ΒΟΙ), που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα από τις 10 έως τις 16/08/2014. 

Από την ίδια διαδικασία έγινε και η επιλογή της Εθνικής Ομάδας Πληροφορικής Νέων (Junior) 2014, στην οποία 
επιλέχθηκαν οι μαθητές Κ. Στεφανίδης και Χ. Καραθόδωρος (Γ΄ Γυμνασίου),  ενώ ο μαθητής Θ. Χάρης (Γ’ Γυμνασίου) 
επιλέχθηκε ως αναπληρωματικό μέλος. Η Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής Νέων 2014 (JBOI) θα διεξαχθεί στο 
Βελιγράδι της Σερβίας από τις 23 έως τις 28 Ιουνίου 2014.            περισσότερα: www.pdp.gr      
           

• 8η Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας - Αστροφυσικής                                                                                    17/04/2014 
Οι μαθητές Γ. Παπαχατζάκης (Α’ Λυκείου) και Ε. Τσαπράζη                   
(Γ’ Λυκείου), με την ολοκλήρωση του 19ου Πανελλήνιου 
Διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστημικής και την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 4ης φάσης 
«ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ», θα στελεχώσουν την 1η Ολυμπιακή 
Ομάδα Αστρονομίας-Αστροφυσικής και θα εκπροσωπήσουν 
την Ελλάδα στην 8η Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας–
Αστροφυσικής, που θα πραγματοποιηθεί στη Σουτσάβα της 
Ρουμανίας από 1 έως 11 Αυγούστου 2014. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι 2 από τα 5 μέλη της Ολυμπιακής Ομάδας 
είναι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων. 

Ο μαθητής Α. Παλάσκος (Γ’ Λυκείου) θα στελεχώσει τη 2η 
Ολυμπιακή Ομάδα. Επίσης θα συμμετάσχει στο International Space Camp στο Huntsville της Alabama των ΗΠΑ.  

Οι μαθητές Ε. Τσαπράζη, Α. Παλάσκος (Γ’ Λυκείου) και Γ. Παπαχατζάκης (Α’ Λυκείου) κατέλαβαν τη 2η, 3η και 4η θέση 
αντίστοιχα στην 3η φάση και τελική φάση «Ίππαρχος» του 19ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Αστρονομίας και 
Διαστημικής για μαθητές Λυκείου.                    περισσότερα: www.astronomos.gr, Ίππαρχος
  

• 18η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων                                                                                               15/04/2014 
Οι μαθητές Ρ. Τσιάμης (Β’ Γυμνασίου) και Π. Κουτσογεώργος (Γ’ Γυμνασίου), που κατέκτησαν χρυσό μετάλλιο στην Εθνική 
Μαθηματική Ολυμπιάδα «Αρχιμήδης», συμμετείχαν στον προκριματικό διαγωνισμό, διακρίθηκαν και θα στελεχώσουν την 
Εθνική Ομάδα Νέων, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη 18η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων, τον Ιούνιο, 
στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM). Αξίζει να σημειωθεί ότι 2 από τα 6 μέλη της Εθνικής 
Ομάδας Νέων είναι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων.  περισσότερα: www.hms.gr 

http://www.pdp.gr/
http://www.astronomos.gr/
http://www.astronomos.gr/19os-mathitikos-diagonismos/item/457-19os-mathitikos-diagonismos
http://www.astronomos.gr/19os-mathitikos-diagonismos/item/457-19os-mathitikos-diagonismos
http://www.hms.gr/
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02  18ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ «ΛΥΣΙΑΣ»                            15/03/2014 
Ο μαθητής Ρ. Τσιάμης (Β’ Γυμνασίου) κατέλαβε την             
1η θέση πανελλήνια μεταξύ των μαθητών της Β’ Γυμνασίου 
στον 18ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Γενικών 
Γνώσεων μέσω Ίντερνετ «Λυσίας». Επίσης κατέλαβε την     
1η θέση πανελλήνια στη βαθμίδα των γυμνασίων. 

  περισσότερα: www.lysias.gr 

03 ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΘΕΡΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ                    Καλοκαίρι 2014  
Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη έγιναν δεκτοί και θα παρακολουθήσουν  θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα 
κύρους στις ΗΠΑ. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις γνώσεις τους σε αντικείμενα ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντά τους, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο ερχόμενοι σε επαφή με 
μαθητές από όλο τον κόσμο. 

STANFORD UNIVERSITY MATHEMATICS CAMP (SUMaC) 
Ο μαθητής της Β’ Λυκείου Απόστολος Παναγιωτόπουλος έγινε δεκτός με υποτροφία ύψους $5.650 στο πρόγραμμα Stanford 
University Mathematics Camp, το οποίο θα λάβει χώρα στο Stanford University, από τις 13 Ιουλίου μέχρι τις 09 Αυγούστου 
2014.  

YALE YOUNG GLOBAL SCHOLARS 
Ο μαθητής της Α΄ Λυκείου Βασίλειος Κεραμιδάς έγινε δεκτός από το Yale University, για να παρακολουθήσει το καλοκαιρινό 
πρόγραμμα «Τhe Science, Policy and Innovation Session», που διοργανώνεται από τις 16 έως τις 29 Ιουνίου.  

INTRODUCTION TO THE PHYSICAL SCIENCES – COLUMBIA UNIVERSITY 
Ο μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου Όθωνας-Θεόδωρος Τζαμτζής έγινε δεκτός στο πρόγραμμα Introduction to the Physical Sciences, 
που διοργανώνεται από το Columbia University.  

OXBRIDGE ACADEMIC PROGRAMS 
Ο μαθητής της A’ Λυκείου Χαράλαμπος Βαφειάδης έγινε δεκτός με 50% υποτροφία, για να παρακολουθήσει το καλοκαιρινό 
πρόγραμμα  «New York College Experience», που διοργανώνεται στο Barnard College στη Νέα Υόρκη, από τις  29 Ιουνίου 
έως τις 26 Ιουλίου.  

 

04 ΙΘ΄ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ  07/04/2014 
Η μαθήτρια Ν. Μπακόλα (Β’ Λυκείου) θα εκπροσωπήσει το 
2ο Γενικό Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων  ως τακτικό μέλος 
 κατά τη διάρκεια των εργασιών της ΙΘ’ Συνόδου της Βουλής 
των Εφήβων, τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, στη Βουλή των 
Ελλήνων, στην Αθήνα. Προηγήθηκε συμμετοχή σε ψηφιακές 
δραστηριότητες και κλήρωση.  
 
 
 
 
 

05 Γ΄ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ                                                                                   06/04/2014 
Οι μαθήτριες Α. Παμπόρη (Γ’ Γυμνασίου) και Ά. Βράνη        
(Β’ Γυμνασίου) κατέκτησαν την 1η θέση και 2η θέση 
αντίστοιχα στο αγώνισμα του Αυθόρμητου Λόγου.  

Στο αγώνισμα των Διττών Λόγων η μαθήτρια                                           
Β. Τριανταφύλλου (Α’ Γυμνασίου)  κατέκτησε την 3η θέση. 
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο 2ο Πειραματικό 
Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. Στη διοργάνωση συμμετείχαν 162 
μαθητές από 27 γυμνάσια, ιδιωτικά και δημόσια. 

 

http://www.lysias.gr/
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06 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΛΥΚΕΙΩΝ  Α. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Η ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ      11/04/2014 

Η ομάδα καλαθοσφαίρισης των αγοριών του Λυκείου 
κατέλαβε την 1η θέση στο πρωτάθλημα Λυκείων 
Ανατολικής  Θεσσαλονίκης και συνέχισε την πορεία της 
αήττητη στα νοκ άουτ παιχνίδια που θα οδηγήσουν στα 
τελικά του πανελλήνιου πρωταθλήματος. 

Από αριστερά προς τα δεξιά: 
Όρθιοι: Ε. Χασιώτης (Υπεύθ. Αθλητισμού), Γ. Βουδούρης,     
Δ. Αναστασιάδης, Σ. Συρόπουλος, Μ. Γεροθανάσης,                  
Α. Γαϊτανίδης, Ν. Μητακίδης, Β. Αγγέλης (προπονητής- 
καθηγητής Φ.Α.), Δ. Σταυρόπουλος.  
Καθιστοί: Κ. Χατζηπαπάς, Σ. Λεμονάκης, Ν. Ανδρεάδης,         
Ε. Τσιακίρης, Χ. Κιουτσούκαλης, Χ. Βενετόπουλος,                
Ά. Παπαδόπουλος, Ά. Ρεφατλλάρι, Α. Γκαβέζος. 

Αποτελέσματα α’ φάσης 
11/04 Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη – Αριστοτέλειο Κολλέγιο 62-50 (τελικός) 
09/04 Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη – Ελληνικό Κολλέγιο 38-34 (ημιτελικός) 
07/04 Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη – Εκπ/ρια Βασιλειάδη 81-40 (τελικός ομίλου) 
01/04 Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη – ΓΕΛ Επανομής 88-28 
31/03 Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη – 2ο ΓΕΛ Θερμαϊκού 79-45 

 

07 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΚΑΣΘ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ                                          27-31/03/2014 

Για ένατη φορά τα τελευταία έντεκα χρόνια η παιδική 
ομάδα του    ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ κατέκτησε το πρωτάθλημα 
Θεσσαλονίκης κερδίζοντας στον μεγάλο τελικό την ομάδα 
του ΠΑΟΚ με σκορ 58-53. 

 

 
 
 
 
 
Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς 
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΕΥΓΕΝΙΟΣ, Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ»            01/04/2014 

Την Τρίτη, 1 Απριλίου 2014, πραγματοποιήθηκε ο                        
2ος Διαγωνισμός  Ορθογραφίας «Ευγένιος, ο Γραμματικός». 
Στον διαγωνισμό συμμετείχαν οι τρεις τάξεις του Γυμνασίου 
και διαγωνίστηκαν μεταξύ τους μαθητές των τμημάτων της 
κάθε τάξης που επιλέχτηκαν ύστερα από προκριματική 
φάση. Όλοι  οι μαθητές παρακολούθησαν  τη διαδικασία 
του διαγωνισμού με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μέσα από το 
«παιχνίδι» και την άμιλλα προβληματίστηκαν για την ορθή 
γραφή των ελληνικών λέξεων. 
Οι νικητές του διαγωνισμού είναι:  Ε. Κολυμπιανάκη                  
(Α’ Γυμνασίου), Π. Νάτσκου (Β’ Γυμνασίου), Δ. Κωνσταντός                  
(Γ’ Γυμνασίου). 

 



MNEWS  Απρίλιος  2014  Σελίδα 4/7 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ «ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ»                                             02/04/2014 

Tα νήπια παρακολούθησαν στον πολυχώρο «ΔΙΑΠΛΑΣΗ» το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διατροφή «Αρχαιοελληνικό 
Αγρόκτημα». Στόχος του προγράμματος είναι η 
διαμόρφωση σωστής νοοτροπίας διατροφής, η οποία  
καθίσταται επιτακτική, ειδικά στην εποχή μας, που οι 
έτοιμες τροφές μπαίνουν ολοένα και πιο πολύ στη ζωή μας.  
 
 

 

 
 
 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΑ ΖΩΑ ΖΗΤΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥΣ»   03/04/2014 

Με αφορμή τη διαθεματική προσέγγιση των προνηπίων 
«Τα ζώα ζητούν το δίκιο τους», επισκέφθηκε το 
νηπιαγωγείο η κ. Ιζαμπέλα Μποτονάκη, υπεύθυνη του 
φιλοζωικού σωματείου  «Η Αγάπη». Συζήτησε με τα παιδιά 
για το ευαίσθητο θέμα των αδέσποτων ζώων και πρότεινε 
τρόπους με τους οποίους μπορούν οι μικροί μαθητές να 
βοηθήσουν. Στη συνέχεια οι μαθητές παρουσίασαν τις 
αφίσες και τις εικαστικές δημιουργίες  που εμπνεύστηκαν 
με θέμα «Τα αδέσποτα ζώα», απήγγειλαν σχετικά 
ποιήματα και τραγούδησαν. Στο τέλος της εκδήλωσης όλοι 
απόλαυσαν το κουκλοθέατρο «Ο Γαβ και η Νιάου», ενώ οι 
μικροί μαθητές έδωσαν στην κ. Μποτονάκη ένα συμβολικό 
τρισδιάστατο κόκαλο με την ελπίδα πως μια μέρα κανένα 
ζωάκι δεν θα πεινά. 

 
MANDOULIDES ART DAY                                                                                                                                           05/04/2014 

Η Ημέρα Τέχνης είναι μια πρωτοποριακή ιδέα που 
εγκαινίασαν φέτος τα Εκπαιδευτήρια. Το σχολείο άνοιξε τις 
πύλες του σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου των 
Εκπαιδευτηρίων και άλλων σχολείων, δίνοντάς τους την 
ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν σε τομείς της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η Ορχήστρα, η Χορωδία και το 
Τμήμα Εικαστικών υποδέχθηκαν τους μαθητές και 
αποφάσισαν να συντονίσουν τη δράση τους οργανώνοντας 
από κοινού μια διαφήμιση κοινωνικού περιεχομένου, μια 
διαφήμιση ενάντια στον ενδοσχολικό εκφοβισμό (bullying). 
Κάθε τομέας δούλεψε ξεχωριστά, ετοίμασε το πρόγραμμά 
του και στο τέλος όλοι μαζί παρουσίασαν τη δουλειά τους. 
Η τελική φάση πραγματοποιήθηκε στους κήπους των 
Εκπαιδευτηρίων, όπου η Ορχήστρα και η Χορωδία 
«έντυσαν» μουσικά την παρουσίαση των 4 posters που 
δημιούργησε η ομάδα των Εικαστικών. Η τρυφερή ιστορία 
του Gianni Rodari για τα εφτά διαφορετικά παιδιά που ήταν 
όλα ένα καθώς και το περίφημο «Imagine» του John Lennon 
συνόδεψαν τις εικαστικές δημιουργίες των μαθητών που 
φώναξαν στο τέλος «Όχι στη βία!» 
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ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ           07-09/04/2014 

Για μία ακόμη χρονιά τα Εκπαιδευτήρια διοργάνωσαν το «Τριήμερο Επαγγελματικού Προσανατολισμού» σε μια 
προσπάθεια να γνωρίσουν από κοντά οι μαθητές της Α’ Λυκείου ποικίλα επαγγέλματα. Ομιλητές του προγράμματος κατά τη 
φετινή χρονιά ήταν: 

• Γ. Αρσένης, Project Manager Vantage Point A.E. 
• Φ. Βούζας, Αναπληρωτής καθηγητής Marketing Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
• Α. Γεωργίου, Art Director 
• Κ. Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Οδοντιατρικής EUCD 
• Α. Γιαννακουδάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός 
• Ά. Γιωγιού, Δικηγόρος 
• Α. Γούναρης, Επίκουρος καθηγητής Πληροφορικής ΑΠΘ 
• Μ. Θεοχαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Minds ae – Adv Company 
• Μ. Μαρίνου, Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπεύτρια 
• Τ. Μπίλτεκιν, Διπλωμάτης-Πρόξενος Τουρκίας 
• Κ. Παπαζάχος, Επίκουρος καθηγητής Σεισμολογίας ΑΠΘ 
• Ε. Πατσάκογλου, Δικαστής-Πρόεδρος Πρωτοδικών 
• L. Szamosi, Senior Lecturer CITY College 
• Ι. Τσαλικίδης, Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού – ΑΠΘ 
• Ρ. Τσιότσου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Marketing Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
• Ν. Φασσιάδης, Ιατρός Αγγειοχειρουργός 
• Δ. Φόρης, Φυσικός-Μετεωρολόγος 

 
 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ           09/04/2014 

Το πιο θερμό χειροκρότημα απέσπασαν οι μαθητές της               
Γ΄ Δημοτικού που παρουσίασαν την παράσταση 
«Ντενεκεδούπολη», βασισμένη στο ομότιτλο κουκλοθέατρο 
της Ε. Φακίνου, ολοκληρώνοντας έτσι το πρόγραμμα της 
Μουσικής Προπαιδείας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και οι 
μαθητές της χορωδίας του Δημοτικού, παρουσιάζοντας ένα 
μουσικοθεατρικό δρώμενο, βασισμένο στο παραμύθι       
«Οι δώδεκα πριγκίπισσες που όλο χόρευαν» των αδελφών 
Γκριμ. 
 
 
 
 
 

 
ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΑΣ           10/04/2014 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Μιλάμε για μας» οι 
μαθητές των τάξεων Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ υποδέχθηκαν τη συγγραφέα 
Ελένη Μπιρμπίλη και, με αφορμή το βιβλίο της «Η θλιμμένη 
Καρυάτιδα», συζήτησαν για τα μάρμαρα του Παρθενώνα 
και την ανάγκη επιστροφής τους στη μητέρα-πατρίδα. 
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EASTER EGG HUNT: ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ENGLISH GARDEN           11/04/2014 

Πώς μπορεί το πασχαλινό κουνελάκι να μας ξεχάσει, αφού 
ήμασταν τόσο καλά παιδάκια φέτος; Φυσικά δε μας ξέχασε 
και πήγαμε για το πασχαλινό κυνήγι αυγών με τα ωραία 
μας καλαθάκια. Μερικοί μαθητές προσπάθησαν να 
μπερδέψουν τον Κούνελο και μεταμφιέστηκαν σε 
κουνελάκια, αλλά δυστυχώς δεν τον πρόλαβαν! Πασχαλινά 
αυγουλάκια ήταν διάσπαρτα στην αυλή του σχολείου, στο 
χώρο του γκολφ, στον τοίχο αναρρίχησης και ανάμεσα στα 
πανέμορφα λουλούδια!  
 
 

 

 
 

ΣΥΝAΥΛΙΑ ΤΟΥ ENSEMBLE «ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ» ΣΤΟ MEDITERRANEAN COSMOS           24/04/2014 

Η Ορχήστρα και η Χορωδία των Εκπαιδευτηρίων 
ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό σε σχετική πρόσκληση 
και έδωσαν μια πρωτότυπη και  ευχάριστη συναυλία στο 
Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos. Το πρόγραμμα 
περιείχε ποπ κομμάτια ανακατεμένα με παραμύθια, 
γαλλικό κινηματογράφο αλλά και κομμάτια της Ευανθίας 
Ρεμπούτσικα. Η συναυλία αυτή, που συνδύαζε μουσική και 
θέαμα, δόθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που 
διοργάνωσε το Mediterranean Cosmos για το παιδί, την 
περίοδο του Πάσχα. 
 
 
 

 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΕΕΣ»: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Ε. ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ      28/04/2014 

Στο πλαίσιο του λογοτεχνικού προγράμματος «Βιβλιοπαρέες», που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τις εκδόσεις Καλέντη, οι 
μαθητές του Γυμνασίου και του Δημοτικού υποδέχτηκαν τη συγγραφέα Ελένη Πριοβόλου. Οι μεγαλύτεροι μαθητές είχαν 
την ευκαιρία, με αφορμή το βιβλίο της «Μαζί» να συζητήσουν το τόσο επίκαιρο θέμα του σχολικού εκφοβισμού και της 
ενδοσχολικής βίας. Μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών από τη σχολική ζωή της συγγραφέα αλλά και των μαθητών 
αναδείχθηκε  η ανάγκη έκφρασης των καταπιεσμένων συναισθημάτων των μαθητών που υφίστανται τον οποιασδήποτε 
μορφής εκφοβισμό.  
Oι μαθητές της Β’ Δημοτικού με αφορμή τον «Τρυφεράκανθο» και τις περιπέτειές του παρουσίασαν ένα θεατρικό δρώμενο, 
τραγούδησαν και συνομίλησαν με τη Ελένη Πριοβόλου για τη δύναμη της φιλίας και της αγάπης. Στο τέλος της εκδήλωσης η 
συγγραφέας υπέγραψε τα βιβλία των μαθητών. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΧΑΡΤΕΣ, ΠΥΞΙΔΑ… ΦΥΓΑΜΕ!»           29/04/2014 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Χάρτες, πυξίδα… φύγαμε!», 
με το οποίο οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης ασχολήθηκαν 
όλη τη χρονιά,  ολοκληρώθηκε με τον ενδοσχολικό 
διαγωνισμό γεωγραφίας. Οι μαθητές συμμετείχαν με 
ενθουσιασμό και απάντησαν σε ερωτήσεις και κουίζ που 
αφορούσαν τόσο τη γεωγραφία της Ελλάδας όσο και της 
Ευρώπης. Νικητές αναδείχθηκαν τα τμήματα Ε1 και ΣΤ3. 

 
 
 

 

 
Π ο λ ι τ ι σ μ ό ς 
 
 
 01/04/2014 Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας από μαθητές του 

Γυμνασίου. 
   
 02/04/2014 Επίσκεψη μαθητών του Παιδικού Σταθμού στο Αγρόκτημα της Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ. 
   
 03/04/2014 Εξόρμηση μαθητών Παιδικού Σταθμού και English Garden στα Πλατανάκια Πανοράματος. 
   
  Συμμετοχή της ομάδας ποδοσφαίρου του Δημοτικού σε δράση της οργάνωσης «Χαμόγελο του Παιδιού» 

στο Εθνικό Καυταντζόγλειο Στάδιο. 

 
 07/04/2014 «Μια μέρα για όλους μας»: Easter Bazaar από τον όμιλο εθελοντισμού Δημοτικού.  
 08/04/2014   
 
  Ημέρα αθλητισμού Νηπιαγωγείου. 
   
   

08/04/2014  Επίσκεψη μαθητών του προγράμματος Studies Abroad στην Έκθεση Βρετανικών Πανεπιστημίων. 

   

11/04/2014 Easter Egg Hunt: Πασχαλινή δραστηριότητα του εξωσχολικού προγράμματος Bilingual.  

  
12/04/2014  Συμμετοχή του English and Adventure Camp με πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο «2ο Spring 
13/04/2014 Bazaar» των Φίλων Μέριμνας Θεσσαλονίκης. 
 

30/04/2014 Επίσκεψη μαθητών Παιδικού Σταθμού στο φούρνο «Μελίρρυτον». 

  
 
 
 
 

                

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
https://www.facebook.com/mandoulides�
http://www.youtube.com/user/mandoulidesschools�
https://twitter.com/Mandoulides�
http://mandoulides.tumblr.com/�
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