ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ BAZAAR
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ
ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ αγάπη και λιχουδιές
Σε γιορτινή ατμόσφαιρα και με διάθεση προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Με τη συμμετοχή χιλιάδων μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και φίλων
των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη πραγματοποιήθηκε για τέταρτη
συνεχόμενη χρονιά το Χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό BAZAAR με τίτλο
«ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ αγάπη και λιχουδιές» των Εκπαιδευτηρίων και του
Αθλητικού Συλλόγου ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ.
Στο Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar μικροί και μεγάλοι
τραγούδησαν τα κάλαντα, άκουσαν χριστουγεννιάτικες ιστορίες,
παρακολούθησαν παρουσιάσεις χριστουγεννιάτικων παραμυθιών,
δημιούργησαν στο Εργαστήρι του Αϊ- Βασίλη, είδαν χριστουγεννιάτικα
θεατρικά δρώμενα, μοιράστηκαν το πνεύμα των Χριστουγέννων και
υποδέχτηκαν τις γιορτές με «τρίγωνα και ευχές, αγάπη και λιχουδιές».
Στη μεγάλη γιορτή παραβρέθηκε και η συγγραφέας Μαρία Παπαγιάννη
παρουσίασε το βιβλίο της «Εκείνα τα Χριστούγεννα ήρθαν τα κάτω
πάνω!» (εκδόσεις Πατάκη) με τη συνδρομή του παιδαγωγού Δικαίου
Χατζηπλή, του Νέιθαν, του μικρού καλικάντζαρου που διαφέρει από
όλους τους άλλους και των μαθητών της Α΄ και Β΄ Δημοτικού.
Σημαντική στιγμή της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση της θεατρικής
παράστασης «Ο άνθρωπος ανεμιστήρας ή πώς να ντύσετε έναν
ελέφαντα» από τους Εν Δυνάμει, μιας ανεξάρτητης ομάδας ξεχωριστών
νέων, συνομήλικων εθελοντών, γονιών και φίλων.
Στους πολυάριθμους επισκέπτες δόθηκε η δυνατότητα να προμηθευτούν
τα χριστουγεννιάτικα δώρα από μία μεγάλη φιλανθρωπική αγορά, η
οποία μεταξύ άλλων περιλάμβανε δημιουργίες των μαθητών όλων των
βαθμίδων (κοσμήματα, τσάντες, κουτιά, γούρια, μικρά έργα τέχνης),
στολίδια χριστουγεννιάτικα, ανθοσυνθέσεις, κάρτες, βιβλία, γυναικεία
αξεσουάρ, παραδοσιακά γλυκά και βιολογικά προϊόντα.
Με τα έσοδα από τη φιλανθρωπική αγορά τα Εκπαιδευτήρια Ε.
Μαντουλίδη και ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
θα ενισχύσουν σωματεία, συλλόγους και άτομα που αντιμετωπίζουν
προβλήματα.
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Διακρίσεις
01

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Τα αποτελέσματα για την εισαγωγή σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού θα ολοκληρωθούν περί τα μέσα Απριλίου.
Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου που έγιναν μέχρι σήμερα δεκτοί είναι:
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
University of Surrey

University of Sussex
University of Glasgow
University of Brighton

02

Α. Παναγιωτόπουλος
Γ. Φαναροπούλου
Ν. Φαναροπούλου
N. Φαναροπούλου
A. Παναγιωτόπουλος
Γ. Φαναροπούλου

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ EUROBANK

(05/12/2014)

Οι αριστούχες απόφοιτοι Ε. Παμπόρη και A. Κουσίνα που εισήχθησαν
στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με
19.586 μόρια και στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθήνας με 19.547
μόρια αντίστοιχα, βραβεύτηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος χορηγών
«Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία», το οποίο πραγματοποιείται για 12η
συνεχή χρονιά από τη Eurobank. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε
ειδική τελετή στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης».

03

30η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

(19 - 21/12/2014)

Από τις 19 έως τις 21 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η 30η Εθνική
Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας με
σκοπό τη συγκρότηση της Εθνικής Αποστολής που θα εκπροσωπήσει τη
χώρα μας στην 78η Διεθνή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.
Στη Σύνοδο συμμετείχαν μαθητές Λυκείου από τις Περιφέρειες
Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας. Οι μαθητές Π. Αργυράκης και Β.
Καρακώστα (Α’ Λυκείου) προκρίθηκαν και μαζί με τα άλλα 5 μέλη της
αποστολής που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας, θα ταξιδέψουν στη
Σμύρνη τον Απρίλιο όπου θα διεξαχθεί η 78η Διεθνή Σύνοδος. Η
μαθήτρια Θ. Ζηκούλη (Β’ Λυκείου) κατατάχθηκε στους επιλαχόντες και
θα πάρει μέρος σε περιφερειακές ευρωπαϊκές συνόδους.

04

75ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α΄ ΦΑΣΗ «Ο ΘΑΛΗΣ»
70 μαθητές του Γυμνασίου - Λυκείου πέρασαν με επιτυχία την Α΄ φάση
«Ο ΘΑΛΗΣ» του 75ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού της Ε.Μ.Ε. Οι μαθητές
είναι:
Β΄ Γυμνασίου
Π. Ανδρεάδης, Γ. Γκύζης, Φ. Ζαχόπουλος, Ε. Κολυμπιανάκη,
Α. Κουλούρας, Α. Κούρτη, Κ. Κουτρούλης, Χ. Μαρινόπουλος,
Σ. Μάστορης, Γ. Μιχαηλίδης, Ο. Πλοιαρίδης, Ι. Σαμαράς,
Α. Σπηλιόπουλος, Β. Τριανταφύλλου, Ε. Τσουρουκίδου, Ε. Χασιώτη,
Ν. Χρυσικός - Κωνσταντουδάκης
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Γ΄ Γυμνασίου
Α. Βράνη, Α. Γεροντόπουλος, Π. Γκραγκοπούλου, Π. Διαμαντής, Ι. Λιάκου, Σ. Μαυρομάτης, Η. Πηλιανίδης,
Α. Ταγταλενίδης, Ρ. Τσιάμης, Α. Τσιρανίδης, Α. Φωκά
Α΄ Λυκείου
Χ. Αηδονίδου, Σ. Βράνη, Α. Γκαβέζος, Ν. Δημόπουλος, Γ. Ζαχαριάδης, Α. Ζυγανιτίδου, Θ. Ιωαννίδης, Χ. Καραθόδωρος,
Δ. Κατσαουνίδης, Π. Κουτσογεώργος, Δ. - Δ. Κωνσταντός, Α. Παμπόρη, Α. Παπαδόπουλος, Σ. - Γ. Παυλίδης, Σ. ΡωμανούΠύλλη, Χ. - Σ. Σγουρίδης, Α. Σουπονίτσκι, Κ. Στεφανίδης, Φ. - Ε. Στυανίδου, Ο. - Θ. Τζαμτζής, Κ. - Α. Φογκτ,
Γ. Φόρογλου, Θ. Χάρης
Β΄ Λυκείου
Ι. - Μ. Άρνολντ - Αμβροσιάδης, Χ. Βαφειάδης, Γ. Βενιζέλος, Ι. Γηρούσης, Ν. Γουλούτης, Ν. Καλοσίδης, Ρ. Κετσετσίδης,
Α. - Γ. Κουλούρας, Β. Νιαβή, Θ. Πανούσης, Γ. Παπαχατζάκης, Φ. - Ι. Συτιλίδης, Δ. Τσαραβάς, Ι. Χαρισιάδης, Α. Χορόζογλου
Γ΄ Λυκείου
Σ. Κουτρούλης, Γ. Μπατζόλης, Α. Παναγιωτόπουλος, Μ. Τασιούλα

05

1η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΛΥΚΕΙΟΥ

(19/12/2014)

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 στις
επόμενες φάσεις του πανελλήνιου πρωταθλήματος, το Πρωτάθλημα
Λυκείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Αγοριών Λυκείων.
Αποτελέσματα Α’ φάσης
Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη - Ελληνικό Κολλέγιο
Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη - 1o ΓΕΛ Κ. Ανατόλια
Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη - 19ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη - 5ο ΓΕΛ Καλαμαριάς
Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη - 4ο ΓΕΛ Καλαμαριάς
Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη - ΕΠΑΛ Καλαμαριάς

06

9o JUNIOR MONTEΛΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ - HISAR SCHOOL, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

49 - 48 (τελικός)
73 - 30 (ημιτελικός)
103 - 30 (τελ. ομίλου)
70 - 33
106 - 35
88 - 28
(10 - 15/12/2014)

Δώδεκα μαθητές του Γυμνασίου συμμετείχαν στο 9ο Συνέδριο Μοντέλου
Ηνωμένων Εθνών (Junior MUN) που διοργάνωσε το αμερικανικό σχολείο
Hisar στην Κωνσταντινούπολη. Το συνέδριο προσομοίωσε τις εργασίες
των Ηνωμένων Εθνών. Η μαθήτρια Α. Κούρτη (Β΄ Γυμνασίου) διακρίθηκε
ως "Best Delegate" (καλύτερη σύνεδρος) στην επιτροπή της. Οι μαθητές
των Εκπαιδευτηρίων εκπροσώπησαν τη χώρα της Κολομβίας της Νότιας
Αμερικής. Θέμα του συνεδρίου ήταν «Η προστασία των ανθρώπινων
δικαιωμάτων» (Protecting Human Rights). Οι επιτροπές του συνεδρίου
στις οποίες ανήκαν οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων, ανέλυσαν θέματα
κοινωνικού, περιβαλλοντικού, στρατιωτικού, πολιτικού περιεχομένου
καθώς και θέματα σχετικά με την υγεία, τα δικαιώματα της γυναίκας και
τον αφοπλισμό. Πρέσβης της αντιπροσωπείας της Κολομβίας ήταν η
μαθήτρια Ι. Ζανάκη - Κάλφα (Β’ Γυμνασίου).

07

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

(17/12/2014)

Οι μαθητές Κ. Βελιάνη, Ι. Γηρούσης και Γ. Παπανικολάου (Β΄ Λυκείου)
κατέλαβαν τη 2η θέση στη Φυσική και την 3η θέση στη συνολική
βαθμολογία από τα σχολεία του ΕΚΦΕ Τούμπας στον Τοπικό Μαθητικό
Διαγωνισμό Πειραμάτων, που αποτελεί την Α΄ φάση της 3ης Ευρωπαϊκής
Ολυμπιάδας Επιστημών «EUSO 2015». Στον ίδιο διαγωνισμό με θέμα
«Πειραματικές/Εργαστηριακές δεξιότητες στο Σχολικό Εργαστήριο
Φυσικών Επιστημών» συμμετείχε επίσης ομάδα μαθητών των
Εκπαιδευτηρίων αποτελούμενη από τους Γ. Καρανίκο, Β. Κεραμιδά και Π.
Ρεπανά.
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08

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΘΑ ΠΩ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΟΥ»

(22/12/2014)

Ο μαθητής των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη Χ. Ευθυμιάδης της Α΄ Λυκείου τιμήθηκε με διάκριση στον Πανελλήνιο
Μαθητικό Διαγωνισμό «Θα πω την ιστορία σου», που διοργάνωσε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Δραστηριότητες
ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ EUROSCOLA, ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

(19/12/2014)

Πέντε μαθητές της Β’ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό Euroscola 2014 2015 εκπροσώπησαν τη χώρα τους στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, στις 19 Δεκεμβρίου 2014.
Συγκεκριμένα διακρίθηκαν οι μαθητές:
 Σ. Κυρατζή (1η θέση)
 Κ. Βελιάνη (2η θέση)
 Φ. Συτιλίδης (3η θέση)
 Χ. Γκαντσινικούδη (15η θέση)
 Β. Νιαβή (24η θέση)

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ, ΑΘΗΝΑ

(19 - 21/12/2014)

Mαθητές των Εκπαιδευτηρίων E. Μαντουλίδη συμμετείχαν στην πρωτότυπη και δημιουργική συνάντηση της ΕΕΦ στην
Αθήνα από 19 - 21/12/2014. Είχαν την ευκαιρία μέσα από την άμεση επαφή τους με διακεκριμένους πανεπιστημιακούς
δασκάλους να κατανοήσουν σε βάθος θέματα σύγχρονης φυσικής, να εισαχθούν στην επιστημονική γνώση και μέθοδο,
καθώς και στις έννοιες που την συγκροτούν αποκτώντας κριτική και συνδυαστική σκέψη μέσα από τα πειράματα που
παρουσιάστηκαν από απλά υλικά μέχρι την ενημέρωση για το «μεγάλο πείραμα» στο CERN.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ ΣΤΟ TV100

(20/12/2014)

Η κινηματογραφική ομάδα των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη
συμμετείχε στην εκπομπή της TV100 «Σινεμά χωρίς κασκόλ»
παρουσιάζοντας την ταινία "Lights, Camera....Reaction" που διαγωνίζεται
στο 7ο Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών «Πάμε Σινεμά;».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ»

(4/12/2014)

Τον ανεξάντλητο κόσμο των συναισθημάτων είχαν την ευκαιρία να
εξερευνήσουν οι μαθητές των Προνηπίων και των Blossoms, με την
καθοδήγηση της ψυχολόγου κ. Όλγας Ζηκοπούλου, στο πλαίσιο του
εκπαιδευτικού προγράμματος «Εγώ και οι άλλοι». Μια έξυπνη ιστορία,
όπου η χαρά, η λύπη, ο φόβος και ο θυμός εναλλάσσονταν το ένα μετά το
άλλο, βοήθησε τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα των
ηρώων, ενώ ακόμα ενθαρρύνθηκαν να εκφράσουν και τα ίδια ποικίλα
συναισθήματα, συμμετέχοντας σε ένα βιωματικό παιχνίδι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

(10 - 11/12/2014)

Πώς μπορούμε να φροντίσουμε την υγεία των δοντιών μας και τι πρέπει
να προσέχουμε για να τα διατηρήσουμε γερά; Σε αυτές και άλλες απορίες
των μικρών μαθητών απάντησε η οδοντίατρος κ. Σ. Λυσίτσα - Ζιάκα, η
οποία επισκέφθηκε τα τμήματα των Seniors και Seeds, με αφορμή το
πρωτοποριακό πρόγραμμα «Μαθαίνω να ζω υγιεινά» του Παιδικού
Σταθμού. Μέσα από μια ιστορία, τα παιδιά κατανόησαν πόσο σημαντικό
είναι να αποκτήσουν καθημερινές συνήθειες στοματικής υγιεινής, όπως
το καθημερινό βούρτσισμα των δοντιών. Τέλος, πραγματοποιήθηκε
στοματικός έλεγχος σε κάθε μαθητή.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

(13/12/2014)

Παιδικός Σταθμός, Προνήπια, Νήπια και English Garden
Σε θερμή ατμόσφαιρα χαράς και αγάπης, οι μαθητές του Παιδικού
Σταθμού, των Προνηπίων, των Νηπίων και του English Garden
πλημμύρισαν με χαμόγελα, ευχές και ζωντάνια το θέατρο του
Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη,
κατά τις χριστουγεννιάτικες γιορτές που πραγματοποιήθηκαν στο
πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού Βazaar. Με
χριστουγεννιάτικες μελωδίες, τραγούδια και ιστορίες, παραδοσιακά
κάλαντα και έθιμα, οι μικροί πρωταγωνιστές κατάφεραν να μεταδώσουν
σε όλους νότες αισιοδοξίας και γαλήνης.
Α’ και Β’ Δημοτικού
Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Δημοτικού με μεγάλο ενθουσιασμό συμμετείχαν
στην παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίας Παπαγιάννη «Εκείνα τα
Χριστούγεννα ήρθαν τα κάτω πάνω» στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου
φιλανθρωπικού Bazaar του σχολείου μας. Άκουσαν την ιστορία, αλλά
πήραν και ενεργό μέρος σε αυτή με τον χορό και το τραγούδι τους
δείχνοντας σε όλους μας ότι δεν έχει σημασία από πού βλέπεις τον ήλιο
ή το φεγγάρι. Σημασία έχει να θέλεις να καταλάβεις τον κόσμο και να
είσαι ανοιχτός στις πολλές και διαφορετικές πτυχές του...Η εκδήλωση
έκλεισε με κάλαντα και αγγλικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

(17/12/2014)

Τη μαγεία του θεάτρου βίωσαν οι μαθητές της Ε' τάξης ανεβάζοντας τη
θεατρική παράσταση «Το μεγάλο ταξίδι του Τουρτούρι» του Ευγένιου
Τριβιζά, σε διασκευή της Γ. Γκανά, την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014 στο
πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης γιορτής του Δημοτικού σχολείου των
Εκπαιδευτηρίων. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί απόλαυσαν τα
παραδοσιακά τραγούδια της χορωδίας, τραγούδησαν κάλαντα από όλες
τις γωνιές της Ελλάδας αλλά και εορταστικά αγγλικά, γαλλικά και
γερμανικά τραγούδια. Ήταν μια θεατρική βραδιά ξεχωριστή, γεμάτη
συγκίνηση, μουσική, χορό και χαμόγελα!

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

(22/12/2014)

Θερμές ευχές, δώρα με φαντασία και μεράκι, ζεστασιά και πολλή αγάπη
χάρισε στους μικρούς μαθητές του Παιδικού Σταθμού, του Νηπιαγωγείου
και του English Garden, ο Άγιος Βασίλης με την απρόσμενη επίσκεψή του.
Οι μικροί μαθητές τον υποδέχτηκαν με χριστουγεννιάτικα τραγούδια,
πλατιά χαμόγελα και ενθουσιασμό και ο ίδιος δεν μπορούσε παρά να
ανταποδώσει την απέραντη αγάπη που του έδειξαν, με τη ζεστή αγκαλιά,
τα δώρα και τις εγκάρδιες ευχές του.

«ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος: «Μαθήματα Ορθογραφίας»,
στόχος του οποίου είναι η απενοχοποίηση των ορθογραφικών λαθών
μέσα σε μία ατμόσφαιρα χαράς και παιχνιδιού, οι μαθητές της Γ΄ και Δ΄
τάξης ασχολήθηκαν με πρωτότυπες και διασκεδαστικές δραστηριότητες διαδραστικές και βιωματικές - κατάφεραν να δοκιμάσουν τις
ορθογραφικές τους ικανότητες, να εφαρμόσουν παίζοντας
ορθογραφικούς κανόνες και κυρίως να καταλάβουν ότι η ορθογραφία
δεν είναι απλώς μια σχολική δραστηριότητα, αλλά ότι είναι τρόπος ζωής.
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«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ, ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ, ΜΕΤΡΩ… ΑΚΟΝΙΖΩ ΤΟ ΜΥΑΛΟ!»

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών «Συνεργάζομαι, αισθάνομαι,
μετρώ... ακονίζω το μυαλό!» που οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε'
Δημοτικού υποδέχτηκαν με θέρμη και ενθουσιασμό τον προηγούμενο
μήνα, συνεχίστηκε και τον Δεκέμβριο. Αυτό τον μήνα τα παιδιά έμαθαν
για τον Ερατοσθένη και το κόσκινό του, ανακάλυψαν τους πρώτους και
τους σύνθετους αριθμούς και αφού χωρίστηκαν σε ομάδες πρώτων και
σύνθετων αριθμών... ξεκίνησε το παιχνίδι των κρυμμένων αριθμών!
Αριθμοί κρυμμένοι στην αυλή του σχολείου, προσέφεραν στιγμές
αγωνίας, γέλιου και χαράς στους μαθητές και τις μαθήτριές μας!

Εθελοντισμός
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «ΜΥΡΤΙΑ»

05/12/2014

Μαθητές της ομάδας εθελοντισμού του Γυμνασίου επισκέφτηκαν τον
οίκο ευγηρίας «Μυρτιά» και πραγματοποίησαν τη χριστουγεννιάτικη
γιορτή τους.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ «ΜΥΡΤΙΑ»

(18/12/2014)

Τα μέλη του ομίλου Εθελοντισμού και η Χορωδία του Δημοτικού
σχολείου των Εκπαιδευτηρίων επισκέφτηκαν τον οίκο ευγηρίας
«Μυρτιά» την Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014 και γιόρτασαν μαζί με τους
ηλικιωμένους φιλοξενούμενους τον ερχομό των Χριστουγέννων
τραγουδώντας παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια από όλη την
Ελλάδα.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

(19/12/2014)

Πιστός στο ραντεβού του, ο όμιλος Εθελοντισμού του Δημοτικού σχολείου, «Μαθαίνουμε βοηθώντας», πραγματοποίησε
την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο bazaar του. Με κέφι και πολλή φαντασία τα μέλη
του ομίλου κατασκεύασαν αυτοσχέδια παιχνίδια με απλά υλικά προορισμένα να προσφέρουν χαρά στους συμμαθητές
τους. Με κεντρικό σύνθημα «Βοηθάμε παίζοντας» ένα μικρό ... «λούνα παρκ» στήθηκε στους διαδρόμους του σχολείου
κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για την ενίσχυση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ ΓΙΑ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

(22/12/2014)

Αληθινά χαμόγελα χάρισαν για ακόμα μια χρονιά οι μαθητές των Νηπίων
και των Beatles ενισχύοντας το πολύτιμο έργο του συλλόγου το
«Χαμόγελο του Παιδιού». Μέσα από τις ζωγραφιές τους, εμπνευσμένες
από τα μνημεία της πόλης μας, και με οδηγό την αγάπη για προσφορά,
τα παιδιά διέθεσαν το ποσό των 1391,73€, το οποίο συγκεντρώθηκε από
την πώληση των έργων τους στο χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό Bazaar
των Εκπαιδευτηρίων. Εκπρόσωποι του συλλόγου επισκέφθηκαν το
Νηπιαγωγείο και ενημέρωσαν τα παιδιά για τη δράση τους. Οι ίδιοι οι
μαθητές παρέδωσαν με ενθουσιασμό τον κουμπαρά στους
εκπροσώπους του συλλόγου, αφού πρώτα πραγματοποιήθηκε
καταμέτρηση των χρημάτων παρουσία όλων.

MNEWS Δεκέμβριος 2014

Σελίδα 6/8

Πολιτισμός
02/12/2014

Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης «Τα Μαγικά Μαξιλάρια» από το Νέο Θέατρο (Γ΄ Δημοτικού)

02/12/2014
03/12/2014
04/12/2014

Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γνωρίζω την πόλη μου μέσα από την τεχνολογία» στο
Ινστιτούτο Ψηφιακής Μάθησης NOUS (Δ’ Δημοτικού)

03/12/2014

Επίσκεψη και ξενάγηση στο Εργοστάσιο Σοκολάτας (Α΄ Δημοτικού)
Επίσκεψη στο αγρόκτημα της γεωπονικής σχολής του ΑΠΘ (Α΄ Γυμνασίου)

04/12/2014

Επίσκεψη και ξενάγηση στο Εργοστάσιο Σοκολάτας (Β΄ Δημοτικού)
Παρακολούθηση ομιλίας για τη θεατρική παράσταση «Μένγκελε - ο άγγελος του θανάτου» του θεατρικού
συγγραφέα Θ. Τριαρίδη και της ηθοποιού Μ. Αλικάκη (Γυμνάσιο - Λύκειο)

08/12/2014
10/12/2014

Επίσκεψη στο Ολυμπιακό Μουσείο και συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανακαλύπτοντας την
πυραμίδα» (Β’ Δημοτικού)

09/12/2014

Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης «Ο Τρελαντώνης» στο Ράδιο Σίτυ (Δ΄ Δημοτικού)

09/12/2014
10/12/2014
11/12/2014

Επίσκεψη στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και ξενάγηση στη Συλλογή Κωστάκη Έργα της Ρωσικής Πρωτοπορίας (Α’ Δημοτικού)

10/12/2014

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο και συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Η ζωή στην αρχαία Μακεδονία» (Δ2 Δημοτικού)

11/12/2014

Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης «Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες» στο Βασιλικό Θέατρο
(ΣΤ΄ Δημοτικού)
2η πολιτιστική εξόρμηση: Παρακολούθηση της κινηματογραφικής ταινίας « Interstellar» στο Assos Odeon
(Γυμνάσιο, Α΄ και Β΄ Λυκείου)

11-16/12/2014

Πενθήμερη εκδρομή στο Παρίσι (Γ΄ Λυκείου)

17/12/2014

Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης «Τα Μαγικά Μαξιλάρια» στο Θέατρο «Ολύμπιον»
(Νήπια και Beatles)

19/12/2014

Christmas Plays by 5th Grade After School Link, 1st & 2nd Grade After School Bilingual Classes
Christmas Carols by 1st Grade After School Link
Συμμετοχή της Χορωδίας των Εκπαιδευτηρίων στη συναυλία - αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι που
διοργάνωσε το Plaza Ensemble και το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ

21/12/2014

Συμμετοχή της Χορωδίας των Εκπαιδευτηρίων στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης για
τα Χριστούγεννα

22/12/2014

Εξόρμηση στο Φράγμα της Θέρμης της περιβαλλοντικής ομάδας της Γ΄ Γυμνασίου
Χριστουγεννιάτικη γιορτή μαθητών Δημοτικού

23/12/2014

Χριστουγεννιάτικη γιορτή μαθητών Γυμνασίου - Λυκείου

Ακολουθήστε μας
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