
 ΜΑΪΟΣ 2014 

Δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς 
 

01   3η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ                  14/05/2014 
Την 3η θέση (χάλκινο μετάλλιο) κατέκτησε η ομάδα καλαθοσφαίρισης 
αγοριών  Λυκείου  με  την  ολοκλήρωση  του  πανελλήνιου 
πρωταθλήματος  που  διεξήχθη  στην  Πάτρα,  από  τις  12  έως  τις              
14 Μαΐου 2014. 
Η  κατάκτηση  της  3ης  θέσης  εξασφαλίζει  στους  μαθητές‐αθλητές 
μοριοδότηση 20% για τα ΤΕΦΑΑ και 8% για οποιαδήποτε άλλη σχολή 
επιθυμούν. 
Διακρίνονται  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),  Δ.  Σταυρόπουλος.  Καθιστοί:    Κ.  Χατζηπαπάς,                  
Σ.  Λεμονάκης,  Ν.  Ανδρεάδης,  Ε.  Τσιακίρης,  Χ.  Κιουτσούκαλης,              

Χ. Βενετόπουλος, Ά. Παπαδόπουλος, Ά. Ρεφατλλάρι, Α. Γκαβέζος. Από τη φωτογραφία απουσιάζει ο Β. Χρηστίδης. 

Αποτελέσματα Γ’ φάσης 
14/05   Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη – 1ο ΓΕΛ Δράμας     82‐70 (μικρός τελικός) 
13/05   Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη – Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη   74‐52 (ημιτελικός) 

Την ομάδα στην τελική φάση του πρωταθλήματος στελέχωσαν οι μαθητές: Ν. Ανδρεάδης, Χ. Βενετόπουλος, Α. Γαϊτανίδης, 
Α. Γκαβέζος, Σ. Λεμονάκης, Ν. Μητακίδης, Ά. Παπαδόπουλος, Ά. Ρεφατλλάρι, Σ. Συρόπουλος, Ε. Τσιακίρης, Κ. Χατζηπαππάς, 
Β. Χρηστίδης.  

02  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «LA GRÉCE VOUS INVITE!»           05/05/2014 

Η  μαθήτρια  Δ.  Γιαννουλίδου  (Β’  Γυμνασίου)  απέσπασε  το  1ο  βραβείο  στην  κατηγορία  «Ποίημα»,  στον  Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό Γαλλικής Γλώσσας με θέμα “La Gréce vous invite!”, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 650 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

03 5ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ                                                                 10/05/2014 

Η  μαθήτρια Μ.  Ντικούδη  (Γ’  Γυμνασίου)  απέσπασε Α΄  έπαινο  στον 5ο  Πανελλήνιο Μαθητικό Ποιητικό  Διαγωνισμό,  που 
διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού και Βιβλίου Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο Αλέξανδρος, το Σάββατο, 10/05/2014. 

04 3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ JUNIORS ‐ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε2                                                                  13/05/2014 

Ο  μαθητής Π.  Πεντούσης  (Β’  Γυμνασίου),  αθλητής  του  Ο.Α.  Θεσσαλονίκης,  κατέκτησε  την  1η  θέση  στην  αντισφαίριση, 
αγωνιζόμενος στην κατηγορία Α14, στο 3ο Πρωτάθλημα  Juniors  Κατηγορία Ε2, που πραγματοποιήθηκε από  τις 9  έως  τις     
13 Μαΐου στα Ιωάννινα. 

05 26ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ                                                                 27/04/2014 

Ο μαθητής Ν.  Γουλούτης  (Α’  Λυκείου)  κατέκτησε  τη 2η θέση  στο 26ο Πανελλήνιο Ατομικό  Σχολικό Πρωτάθλημα  (Σκάκι),       
το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Απριλίου 2014 στην Ερέτρια Ν. Εύβοιας. 
περισσότερα: http://chess‐results.com/tnr130486.aspx?lan=1&art=4&wi=821 
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06 ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  F1 IN SCHOOLS                                      02‐03/05/2014 

Η ομάδα  Infinite Racing  των Εκπαιδευτηρίων συμμετείχε φέτος για 
πρώτη φορά στον μεγάλο Διεθνή Σχολικό Διαγωνισμό Τεχνολογίας 
F1  in  Schools.    Η  ομάδα,  που  κλήθηκε  να  σχεδιάσει  και  να 
κατασκευάσει  ένα  μοντέλο  προδιαγραφών  F1  υπό  κλίμακα  1:20, 
κατέκτησε την 9η θέση πανελλήνια, διάκριση αξιοσημείωτη για μια 
πρωτοεμφανιζόμενη  ομάδα  χωρίς  την  αναγκαία  εμπειρία.  Με  την 
πολύτιμη αρωγή χορηγών,  καθηγητών και εξωτερικών συμβούλων, 
τα  μέλη  της  Infinite  Racing  κατάφεραν  να  ολοκληρώσουν  το  έργο 
τους.  Εντυπωσίασαν  το  κοινό  με  τη  δουλειά  τους  και  απέκτησαν 
γνώσεις  και  εμπειρίες,  ανανεώνοντας  το  ραντεβού  τους  για  τον 
επόμενο  διαγωνισμό.  Ο  Εθνικός  Τελικός  πραγματοποιήθηκε  στις  
02‐03 Μαΐου 2014, στο εμπορικό κέντρο The Mall, στην Αθήνα. 
Ένα  από  τα  στάδια  προετοιμασίας  της  ομάδας  ήταν  η  συμμετοχή 
της στους Περιφερειακούς Αγώνες της Β. Ελλάδας, που διεξήχθησαν 
στις  04‐05  Απριλίου  2014,  στη  Θεσσαλονίκη.  Η  ομάδα  των 
Εκπαιδευτηρίων  έκανε  πολύ  καλή  εμφάνιση  και  κατάφερε  να 
προκριθεί στον Εθνικό Τελικό, κατακτώντας την 5η θέση.  
Την  ομάδα  στελέχωσαν  οι  μαθητές:  Β.  Αηδονίδου,  Ι.  Δελεμήση,      
Χ.‐Μ.  Ιακωβίδης  (Β΄  Λυκείου),  Β.  Νιαβή  (Α΄  Λυκείου),  Α.  Πάικος,      
Ν.  Παμπουκίδου  (Β΄  Λυκείου),  Η.  Σαλαμώτας  (Α΄  Λυκείου)  και          
Π. Στάμου (Β΄ Λυκείου). 

 
Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς 
 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΤΟ ΑΝΕΤΟΝ  04/05/2014 

Την  Κυριακή,  04/05/2014  και  ώρα  20:00  πραγματοποιήθηκαν  στο 
θέατρο Άνετον τα εγκαίνια της έκθεσης «Κυριακές στο Άνετον», υπό 
την  αιγίδα  της  Διεύθυνσης  Πολιτισμού  και  Τουρισμού  του  Δήμου 
Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές Σ. Ά. Δαυίδ,  Γ. Μαυρίδου, Β. Παύλου και 
Α. Πουλιτσίδης συμμετείχαν με έργα ζωγραφικής,  ζωντανεύοντας τα 
κείμενα  του  εργαστηρίου  δημιουργικής  γραφής  που 
πραγματοποιήθηκε  κατά  τη  διάρκεια  του  προγράμματος  «Κυριακές 
στο  Άνετον».  Το  project  υλοποιήθηκε  στο  πλαίσιο  του  μαθήματος 
Καλλιτεχνική Παιδεία της Α΄ Λυκείου. 

 

ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  04/05/2014 

Την  Κυριακή,  04/05/2014  πραγματοποιήθηκε  ενημέρωση  των  γονέων  του  Νηπιαγωγείου  με  θέμα  τη  μετάβαση  από  το 
Νηπιαγωγείο  στο  Δημοτικό.  Την  παρουσίαση  των  κυριότερων  σημείων  του  προγράμματος,  καθώς  και  όλων αυτών  που 
πρέπει να γνωρίζουν για την κατάλληλη προετοιμασία των παιδιών για την Α΄ Δημοτικού ακολούθησε διάλογος με τους 
γονείς. 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ  11/05/2014 

Σε  έναν  παραμυθένιο  κόσμο  μετέφεραν  οι  μπαλαρίνες  και  οι 
χορεύτριες του μοντέρνου χορού  τους θεατές που παρακολούθησαν 
την παράσταση «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων». 
Για πρώτη φορά τα παιδιά  όλων των τάξεων, από τα μικρότερα του  
Παιδικού Σταθμού μέχρι  και  τα μεγαλύτερα των τελευταίων τάξεων 
του  Δημοτικού,  που  παρακολουθούν  τα  εξωσχολικά  τμήματα 
μπαλέτου και μοντέρνου χορού των Εκπαιδευτηρίων συμμετείχαν σε 
μια  ολοκληρωμένη  βραδιά  χορού!  Μέσα  από    μία  ιστορία  οικεία 
προς αυτά έγιναν μέρος του παραμυθιού ενώ η δραματοποίησή της 
τα  επέτρεψε να αναπτύξουν  τη συνεργασία, την υπευθυνότητα και 
να  ξεδιπλώσουν επί σκηνής τις χορευτικές τους ικανότητες. Οι μικρές 
χορεύτριες  καθήλωσαν  με  την  ομορφιά  και  τη  χάρη  τους  το  κοινό, 
που τις αντάμειψε με το πιο θερμό χειροκρότημα. 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ «ΠΟΛΥΒΙΟΣ, Ο ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΣ»  13‐15/05/2014 
Πραγματοποιήθηκε  και  φέτος  στις  13,  14  και  15  Μαΐου  στο  Πολιτιστικό  και  Αθλητικό  Κέντρο  των  Εκπαιδευτηρίων    με 
μεγάλη επιτυχία το παιχνίδι  ιστορικών γνώσεων «Πολύβιος, ο ανιστόρητος».  Στο παιχνίδι συμμετείχαν ξεχωριστά για την 
κάθε τάξη του Γυμνασίου πενταμελείς ομάδες μαθητών από κάθε τμήμα, που διαγωνίστηκαν άλλοτε ατομικά και άλλοτε 
ομαδικά. Τα τμήματα που διακρίθηκαν στο φετινό διαγωνισμό είναι τα εξής: α1, β2(2), γ2(2).  

DIPLOMA IN LEADERSHIP SKILLS: ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ  08 &10/05/2014 
Oι  μαθητές  του  Γυμνασίου  παρακολούθησαν  ομιλία  για  το 
πρόγραμμα  «Diploma  in  Leadership  skills:  Παιδιά  του  Σήμερα,             
Ηγέτες του Αύριο», που υλοποιείται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
Τους μαθητές ενημέρωσαν σχετικά με το περιεχόμενο και τη σημασία 
του  προγράμματος  ο  κ.  Α.  Montgomery,  Οργανωτικός  Ψυχολόγος, 
Αναπληρωτής  Καθηγητής  στο  Τμήμα  Εκπαιδευτικής  και  Κοινωνικής 
Πολιτικής του ΠΑΜΑΚ, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος, 
και η  κ.  Ε. Παναγοπούλου, Ψυχολόγος Υγείας,  Επίκουρη Καθηγήτρια 
ΑΠΘ, Συντονίστρια του Προγράμματος. 
Το  πρόγραμμα  παρακολούθησαν  κατά  το  σχολικό  έτος  2013‐2014        
οι  μαθητές  Σ. Μ.  Διγκτσή  (Β΄  Γυμνασίου),  Α.  Κούρτη  (Α΄  Γυμνασίου),   
Β. Νιαβή  (Α΄ Λυκείου)  και Α.  Ταγταλενίδης  (Β΄ Γυμνασίου), οι οποίοι 
παρέλαβαν  τα  διπλώματά  τους  από  τον  αντιπρύτανη                   
κ.  Χ.  Παπαπανάγο  στην  τελετή  αποφοίτησης  του  Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, το Σάββατο, 10 Μαΐου 2014. 

 
 
 
 

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «ΣΤΗΣ ΛΗΣΜΟΝΙΑΣ ΤΑ ΜΕΡΗ...»     19/05/2014 

Η  μουσικοθεατρική  παράσταση  «Στη  λησμονιάς  τα  μέρη…»  με  την 
οποία συμμετείχαν η χορωδία, η ορχήστρα και η θεατρική ομάδα των 
Εκπαιδευτηρίων  στο  φεστιβάλ  «Ημέρες  Τέχνης  –  Άνοιξη  2014»  που 
διοργάνωσε  το  Αμερικανικό  Κολλέγιο  Ελλάδας  –  Pierce  στην  Αθήνα, 
παρουσιάστηκε  στις  19  Μαΐου  στο  θέατρο  του  Αθλητικού  και 
Πολιτιστικού Κέντρου των Εκπαιδευτηρίων. Σε μία συμβολική για τον 
Ελληνισμό ημέρα,  επέτειο  γενοκτονίας  των Ποντίων,  τα  καλλιτεχνικά 
σχήματα των Εκπαιδευτηρίων κατάφεραν να συγκινήσουν το κοινό με 
την παράστασή τους, διατρανώνοντας την αγάπη και τον σεβασμό για 
τον  συνάνθρωπο  και  εκφράζοντας  μέσω  της  τέχνης  την  ανάγκη  για 
προστασία  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  των  προσφύγων  και  των 
μεταναστών. Η φετινή παράσταση τέθηκε υπό την αιγίδα της Ύπατης 
Αρμοστείας  του  ΟΗΕ  για  τους  πρόσφυγες,  εκπρόσωποι  της  οποίας 
παρευρέθηκαν  στην  εκδήλωση,  συνεχάρησαν  τους  μαθητές  για  το 
έργο και την προσπάθειά τους και ενημέρωσαν το κοινό για τον αγώνα 
που καταβάλλει η Ύπατη Αρμοστεία να προασπίσει τα δικαιώματα των 
προσφύγων. Η παράσταση «Στης λησμονιάς τα μέρη…» αποτέλεσε μια 
επιτυχημένη σύμπραξη της χορωδίας που διηύθυνε η Ε. Θεοδωρίδου, 
της  ορχήστρας  με  τον  μαέστρο  Γ.  Πολυμενέρη  και  της  θεατρικής 
ομάδας  που  σκηνοθέτησε  η  Ε.  Δημοπούλου  με  τη  συμβολή  της           
Μ.  Βασιλικού  στις  χορογραφίες  και  τη  βοήθεια  του  φιλόλογου             
Κ.  Σύρρη  και  της  αποφοίτου  Α.  Καρυοφύλλη.  Στο  τέλος  της 
παράστασης,  η Α.  Χασιώτη,  Γενική Διευθύντρια  των Εκπαιδευτηρίων, 
συνεχάρη συγκινημένη  τους πρωταγωνιστές  των  τριών καλλιτεχνικών 
σχημάτων  και  τόνισε  την  ανάγκη  να  επικρατήσει  η  αγάπη  και                 
η  ομόνοια  μεταξύ  των  ανθρώπων,  ώστε  να  χαράξει  η  ανθρωπότητα 
μια  διαφορετική  πορεία.  Την  εκδήλωση  έκλεισε  η  Πρόεδρος  των 
Εκπαιδευτηρίων,  κ.  Α.  Μαντουλίδου  αναφερόμενη  στην  προσφυγική 
καταγωγή  του  αείμνηστου  Ευάγγελου  Μαντουλίδη  και  ευχαρίστησε 
από καρδιάς μαθητές και συνεργάτες που συνεχίζουν το εμπνευσμένο 
έργο του με υψηλού επιπέδου παραστάσεις. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ CASE STUDIES    06/05/2014 
Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ λυκείου παρουσίασαν τις εργασίες τους, που 

κινούνται  γύρω από  έναν προβληματισμό  επιστημονικής φύσης,  για 

τον  οποίο  δεν  υπάρχει  μία  μόνο  προφανής  απάντηση.                   

Ο  προβληματισμός  αυτός  αναδύεται  μέσα  από  μία  αληθοφανή 

ιστορία και οι μαθητές καλούνται να αποφασίσουν μόνοι τους για τη 

λύση, υποστηρίζοντας  την άποψή τους με επιχειρήματα.  Κάτι  τέτοιο 

προϋποθέτει  φυσικά  την  σε  βάθος  ενασχόληση  με  το  θέμα  και  την 

αναζήτηση  στοιχείων  από  το  ίδιο  το  Case  Study  αλλά  και  από  τη 

σχετική  βιβλιογραφία.  Τα  προφανή  οφέλη  πέρα  από  την  ίδια  τη 

γνώση,  είναι  η  όξυνση  της  κριτικής  σκέψης,  η  καλλιέργεια  του 

ομαδικού  πνεύματος,  η  ανάδειξη  των  θετικών  επιστημών  (STEM: 

Science, Technology, Engineering, Mathematics)  και η προώθηση της 

εικόνας της γυναίκας ως επιστήμονα και επιχειρηματία, μιας που στην 

πλοκή  των  περισσότερων  υποθέσεων  εμφανίζονται  γυναίκες  σε 

τέτοιους ρόλους. 

Τα Case Studies αποτελούν μία μέθοδο διδασκαλίας των θετικών και 

όχι  μόνο  επιστημών,  που  έχει  αποδείξει  την  αξία  της  σε  διάφορα 

πανεπιστήμια  του  εξωτερικού,  με  πρώτο  εκείνο  του Harvard.  Φέτος 

και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, σε 

συνεργασία με  τον αμερικανικό εκπαιδευτικό οργανισμό StageLearn, 

εφαρμόζουν  τα  Case  Studies  στο  πλαίσιο  του  μαθήματος  των 

Ερευνητικών Εργασιών της Α΄ και Β΄ Λυκείου. 

Τις  παρουσιάσεις  των  εργασιών,  που  πραγματεύονται  επίκαιρα 

επιστημονικά  θέματα,  παρακολούθησε  το  σύνολο  των  μαθητών  του 

Γυμνασίου  των Εκπαιδευτηρίων. Οι μαθητές  των μικρότερων  τάξεων 

αποκόμισαν  καινούριες  γνώσεις,  είχαν  την  ευκαιρία  να  θέσουν 

ερωτήσεις στους μεγαλύτερους συμμαθητές  τους και να πάρουν μία 

γεύση  του  μαθήματος,  αφού  και  οι  ίδιοι  θα  κληθούν  μελλοντικά  να 

συμμετάσχουν σε αυτό. 

Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν ήταν οι ακόλουθες:  

 Θα έπρεπε να αντικαταστήσουμε όλους τους λαμπτήρες 

πυρακτώσεως; (Μαθητές: Γ. Βενιζέλος, Γ. Γηρούσης,  Χ. 

Δημαράκης. Καθηγητής: Θ. Κατσικαρίδης)  

 Κρατική χρηματοδότηση για τα ανθρώπινα εμβρυϊκά 

βλαστοκύτταρα. (Α. Δημητρίου, Σ. Ζαφειριάδης, Κ. Ζαχαριάδης,                   

Α. Χορόζογλου. Καθηγητής: Σ. Σαραντίδης) 

 Νερό βρύσης ή εμφιαλωμένο;  (Χ. Βάγγου, Η. Βουνοτρυπίδου,                  

Ε. Γουργιώτη, Γ. Ζευγαρίδου, Μ. Κατσόγιαννη, Ρ. Κετσετσίδης,                                  

                  Κ. Κουσίνα, Σ. Κυρατζή, Σ. Μπαμπανάτση, Β. Νιαβή, Μ. Τριγλιανού,  

                  Χ. Τσερτσενές. Καθηγητής: Ιωάννης Χατζηζήσης) 

 Τα κύματα της καταστροφής. (Ν. Καλοσίδης, Γ. Παπαχατζάκης, Φ. Συτιλίδης. Καθηγητής: Ι. Νταουντάκης) 

 Βιοκαύσιμα. (Ι. Αμβροσιάδης, Φ. Ισάκογλου, Α. Πουλιτσίδης. Καθηγητής: Α. Λασκαρίδης) 

 Πυρηνικά ή όχι; (Ε. Κασαγιάννη, Ν. Μπακόλα, Δ. Παπατζιάμου. Καθηγητής: Λ. Μαζαράκης.) 

 Θα έπρεπε ή όχι να καίμε ξύλο; (Κ. Καρασακαλίδης, Γ. Σύκας, Γ. Φαναροπούλου, Ε. Φεσατίδου. Καθηγητής:  Ι. Χατζηζήσης) 

 Ανεμογεννήτριες; (Δ. Αργυριάδου, Ν. Καμάρας, Ν. Κονδελίδου, Τ. Στεφανίδου, Μ. Τσαγκαρίδου. Καθηγητής: Θ.Κατσικαρίδης)  

 Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και οι χώρες που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο. (Ν. Μητακίδης,                         

Κ. Παπαϊωάννου, Δ. Τσεβρεμές. Καθηγητής: Ι. Νταουντάκης) 

 Η ταραχώδης άνοιξη του Νότου. (Π. Μακέδος, Β. Μπίκου, Ν. Φαναροπούλου. Καθηγητής: Θ. Τσιρανίδης.) 
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ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΑΣ: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ   12/05/2014 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Μιλάμε για μας» οι μαθητές της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης υποδέχθηκαν τον συγγραφέα Βαγγέλη 
Τασιόπουλο. Με αφορμή το βιβλίο του «Γιατί απέναντι;» συζήτησαν για το επίκαιρο θέμα του σχολικού εκφοβισμού,  τις 
αιτίες  και  τους  τρόπους  αντιμετώπισής  του.  Οι  μαθητές  διάβασαν  αληθινές  ιστορίες  σχολικού  εκφοβισμού  και                   
ο  συγγραφέας  τους  συμβούλεψε  να  μην  φοβούνται  να  μιλούν,  δεδομένου  ότι  από  εκεί  ξεκινάει  η  καταπολέμηση  του 
φαινομένου. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ A. NOVIKOV ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ   13/05/2014 

Την  Τρίτη  13  Μαΐου  2014,  επισκέφθηκε  τα  Εκπαιδευτήρια                   
ο  κ.  Alexander  Novikov,  καθηγητής  Φυσικής  του  Ερευνητικού 
Ινστιτούτου  Πληροφορικής,  Μηχανικής  και  Οπτικής  του 
Πανεπιστημίου  της Αγίας Πετρούπολης.  Το  θέμα  της  διάλεξης  ήταν: 
«Φως  –  Ύλη  –  Αλληλεπίδραση  –  Ισοδυναμία»  και  την 
παρακολούθησαν  40  επιλεγμένοι  μαθητές  του  Γυμνασίου  και  του 
Λυκείου. 
 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΛΟΓΟΣ: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ  15/05/2014 

Στο  πλαίσιο  του  επίκαιρου  λόγου  πραγματοποιήθηκε  εκδήλωση  με 
θέμα: «Σχολικός εκφοβισμός και ενδοσχολική βία, στο Πολιτιστικό και 
Αθλητικό  Κέντρο  των  Εκπαιδευτηρίων.  Την  εκδήλωση 
παρακολούθησαν  οι  μαθητές  όλων  των  τάξεων  του  Γυμνασίου. 
Προσκεκλημένοι  ομιλητές  ήταν  η  κ.  Ε.  Αθανασοπούλου,  παιδο‐
ψυχίατρος,  υπεύθυνη  του  Ιατροπαιδαγωγικού  Κέντρου  του                   
Γ.  Ν.  Παπανικολάου  και  η  κ.  Ό.  Ζηκοπούλου,  ψυχολόγος  και 
συνεργάτης  των  Εκπαιδευτηρίων.  Στόχος  της  εκδήλωσης  ήταν  να 
ευαισθητοποιήσει  τους  νέους στο φαινόμενο  της  ενδοσχολικής βίας 

και να τους δώσει την ευκαιρία να εκθέσουν τις απορίες ή/και τις ανησυχίες τους. Ομάδες μαθητών της Α’ τάξης ετοίμασαν 
και παρουσίασαν εργασίες σχετικές με το θέμα, θίγοντας εύστοχα τα πιο βασικά σημεία για την καλύτερη κατανόηση του 
φαινομένου αυτού. Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση, όπου οι ειδικοί απάντησαν στα καίρια ερωτήματα των μαθητών, 
μεταφέροντας τη δική τους γνώση και εμπειρία. Μερικά από τα ερωτήματα των παιδιών αφορούσαν τους λόγους για τους 
οποίους  παρατηρείται  αύξηση  του  φαινομένου,  τους  τρόπους  μείωσης  ή/και  εξάλειψής  του.  Ακόμη,  ζήτησαν  από  τους 
ειδικούς να καταθέσουν σχετικές εμπειρίες που είχαν μέσα από τη δουλειά τους με νέους που ασκούν ή που δέχονται βία. 
Μαθητές  της  Α’  και  Β’  Γυμνασίου  έκλεισαν  την  εκδήλωση  με  μοντέρνες  χορογραφίες  που  αποτύπωναν  το  φαινόμενο             
της ενδοσχολικής βίας.	 	 	 	 	  

INTERNATIONAL COUNSELORS FORUM ‐ CENTER OF EXCELLENCE IN HOSPITALITY  19‐25/05/2014 

Στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  Studies  Abroad,  κάθε  χρονιά,                   
οι  εκπαιδευτικοί  μας  ερευνούν  ευκαιρίες  για  σπουδές  σε  κορυφαία 
πανεπιστήμια  Ευρώπης  και  Αμερικής.  Φέτος,  η  κ.  Φλωρεντία 
Μπαθρέλλου,  Διευθύντρια  του  Γυμνασίου  των  Εκπαιδευτηρίων  και 
Διευθύντρια  Σπουδών  Εξωτερικού,  κατόπιν  πρόσκλησης,  συμμετείχε 
στο  International  Counselors  Forum  του  Center  of  Excellence                   
in  Hospitality,  μαζί  με  συμβούλους  εκπαιδευτικούς  από  διάφορες 
χώρες του κόσμου, από τις 19  έως τις 25 Μαΐου 2014, στην Ελβετία 
και  την  Ισπανία.  Η  διεθνής  αυτή  συνάντηση  διοργανώθηκε  από  τα 
κορυφαία  πανεπιστήμια  Glion  Institute  of  Higher  Education  και                  
Les  Roches  International  School  of  Hotel  Management  τα  οποία 

βρίσκονται  ανάμεσα  στα  τρία  κορυφαία  σύμφωνα  με  τις  διεθνείς 
κατατάξεις.  
Οι  ταξιδιωτικές  και  τουριστικές  επιχειρήσεις,  κλάδος  δεύτερος  σε 
κατάταξη στην παροχή εργασίας σήμερα, και με αναμενόμενες θέσεις 
εργασίας της τάξεως των 25 εκατομμυρίων μέχρι το 2023, αποτελούν 
ελκυστικό  προορισμό  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης.  Είναι  σημαντικό, 
λοιπόν, να ανοιχτούν πόρτες και προς το εξωτερικό για μαθητές που 
ενδιαφέρονται για αυτόν τον κλάδο.  
Κατά  τη  διάρκεια  της  επίσκεψης,  οι  σύμβουλοι  ξεναγήθηκαν  στα 
πανεπιστήμια  του  Center  of  Excellence  in  Hospitality:                   
το Glion Institute of Higher Education στην Ελβετία και το Les Roches 
International  School  of  Hotel  Management    στην  Ελβετία  και  την 
Ισπανία  ενημερώθηκαν  σχετικά  με  τη  σημασία  απόκτησης  διεθνούς 
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εκπαίδευσης. Με ποσοστό απορρόφησης αποφοίτων στην αγορά εργασίας να αγγίζει  το 88%,  τα αναγνωρισμένα από το 
NEASC  ‐ New  England Association  of  Schools  and  Colleges, American Department  of  Education  –  αυτά  τα  πανεπιστήμια 
προσφέρουν εξειδικευμένα προγράμματα τριτοβάθμιας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης καθώς και ευκαιρίες για πρακτική 
(paid  internship)  σε  κλάδους  των  ταξιδιωτικών  και  τουριστικών  επιχειρήσεων.  Όπως  κάθε  κορυφαίο  πανεπιστήμιο  στον 
τομέα του, τα Glion Institute of Higher Education και Les Roches International School of Hotel Management είναι γνωστά για 
την αποδοχή της διαφορετικότητας και της ποικιλομορφίας του πολιτισμικού ψηφιδωτού που διαμορφώνουν οι φοιτητές 
από τουλάχιστον 60 διαφορετικές εθνικότητες και αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα έκθεσης σε άλλες κουλτούρες για  την 
προετοιμασία μιας πετυχημένης διεθνούς καριέρας.  
Τα  Εκπαιδευτήρια,  για  άλλη  μια  φορά,  αποδεικνύουν  πως  η  προσφορά  των  σοφότερων  και  πιο  βιώσιμων  επιλογών 
εκπαίδευσης για τους μαθητές τους αποτελεί προτεραιότητα, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία τους για συνεργασία, 
επικοινωνία και ενημέρωση σχετικά με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ»   27‐28/05/2014 

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Εγώ και οι άλλοι», με 
κύριο  άξονα  τα  συναισθήματα  και  τη  διαχείρισή  τους,  επισκέφτηκε             
το  νηπιαγωγείο  των  Εκπαιδευτηρίων  η  ηθοποιός‐νηπιαγωγός 
Δήμητρα  Μπαλή.  Οι  μικροί  μαθητές  συμμετείχαν  μαζί  της  σε  μια 
σειρά  από  δραστηριότητες  βασισμένες  στο  βιβλίο  της  Ιωάννας 
Γιαννακοπούλου  «Ο  σκαντζόχοιρος  που  ξέχασε  να  φοβηθεί» 
(εκδόσεις  Αιώρα).    Η  κ.  Μπαλή  συζήτησε  με  τους  μαθητές  και  με 
παιγνιώδη  τρόπο  τους  βοήθησε  να  αντιληφθούν  ότι  όλα  τα 
συναισθήματα  είναι  φυσιολογικά  και  ότι  υπάρχουν  πολλοί  τρόποι 
αντίδρασης  σε  κάποιο  συναίσθημα. Μέσα  από  παιχνίδια  ρόλων  και 
δραματοποιήσεις,  τα  νήπια  έμαθαν  να  αποδέχονται,  να  εκφράζουν 
και να διαχειρίζονται τόσο τα δικά τους όσο και τα συναισθήματα των 

άλλων, μικρών και μεγάλων. 

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΟΡΤΗ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   28/05/2014 

Οι  μαθητές  και  οι  μαθήτριες  της  Α΄  Δημοτικού  αποχαιρέτισαν  την 
πρώτη  τους  χρονιά στο Δημοτικό σχολείο παρουσιάζοντας  τη  γιορτή 
τους με θέμα: "Γράμματα ‐ Λέξεις ‐ Ιστορίες".  Με ευφάνταστο τρόπο 
και με  χαρούμενα  τραγούδια  ζωντάνεψαν  τις  εμπειρίες,  τις  γνώσεις, 
τα βιώματα και τις παραστάσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της 
χρονιάς που φεύγει. 

 

 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΕΕΣ» ‐ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Ι. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ   29/05/2014 

Φέτος,  η  αυλαία  του  λογοτεχνικού  προγράμματος  «Βιβλιοπαρέες»  έπεσε  με  τους  μαθητές  της  Ε΄  και  ΣΤ΄  τάξης  να 
υποδέχονται τη συγγραφέα Ιφιγένεια Μαστρογιάννη. Με αφορμή το βιβλίο της «Το παραμύθι με τις ξεχασμένες λέξεις» τα 
παιδιά  είχαν  μια  ευχάριστη  και  δημιουργική  συζήτηση  με  τη  συγγραφέα,  η  οποία  απάντησε  σε  όλες  τις  ερωτήσεις  των 
παιδιών, απόλαυσε αυτά που οι μαθητές είχαν ετοιμάσει , στηριζόμενοι στο βιβλίο της, και τους προέτρεψε να πιστεύουν 
στα παραμύθια και την αληθινή αγάπη. 
 
 

Π ο λ ι τ ι σ μ ό ς 
 
 
 02/05/2014   
 07/05/2014   Συμμετοχή μαθητών Α’ Δημοτικού σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διαφορετικότητα. 
 08/05/2014 
     
 02/05/2014  Παρουσίαση Forensics.   
    
 04/05/2014  Εκδήλωση με αφορμή το βιβλίο της Ε. Ιεροπούλου «Το παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα».   
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 05/05/2014  Παρουσίαση ρητορικών αγώνων.   

 
 06/05/2014  Ημέρες αθλητισμού για τους μαθητές του Δημοτικού. 
 07/05/2014     

  
 09/05/2014  Επίσκεψη των μαθητών της Ε’ Δημοτικού στο Μετεωροσκοπείο του ΑΠΘ. 

 
 11/05/2014  Εξετάσεις υποτροφιών Α’ Γυμνασίου. 

 
 13/05/2014  Εθελοντική αιμοδοσία.   
    
 14/05/2014  Εκπαιδευτικός εκκλησιασμός μαθητών της Δ΄ Δημοτικού στον Ι. Ν. Αγίου Βασιλείου. 
        
 14/05/2014  Αποχαιρετιστήρια γιορτή Παιδικού Σταθμού & παράσταση μπαλέτου μαθητριών Παιδικού Σταθμού. 
       
 20/05/2014 
 22/05/2014  Ημερήσιες εκδρομές Δημοτικού στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής. 
 29/05/2014   
       
 28/05/2014  Αποχαιρετιστήρια γιορτή English Garden & παράσταση μπαλέτου Α’ Δημοτικού. 
           
 30/05/2014  Επίσκεψη των μαθητών της Β΄ Δημοτικού στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. 
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