ΜΑΪΟΣ 2015

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ

23/05/2015

Μια μεγάλη γιορτή, γεμάτη στιγμές χαράς, γέλιου και ξενοιασιάς είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και φέτος, μικροί και
μεγάλοι στο Πανηγύρι της Χαράς, που διοργανώθηκε με επιτυχία στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου. Αμέτρητα
ήταν τα χαρούμενα πρόσωπα των μικρών μας φίλων που πλημμύρισαν την αυλή και μεγάλη η συμμετοχή τους σε ποικίλες
δραστηριότητες, όπως παιχνίδια με την μπάλα, τσουβαλοδρομίες, ξυλοπόδαρα, χορευτικά δρώμενα, ζωγραφική προσώπου,
ρομποτική, πρωτότυπες οικολογικές κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά.
Παρόντες για άλλη μια χρονιά και οργανώσεις όπως «To Χαμόγελο του Παιδιού», «Αμυμώνη», «Μέριμνα» οι οποίες
ενημέρωσαν για το έργο τους και δέχτηκαν την αμέριστη συμπαράσταση όλων.
Γονείς, παιδιά, φίλοι και εκπαιδευτικοί έγιναν όλοι μια μεγάλη και όμορφη παρέα που με τραγούδι, χορό και νοστιμότατες
λιχουδιές διασκέδασαν ως αργά και υποδέχτηκαν το καλοκαίρι στα Εκπαιδευτήρια, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για την
επόμενη χρονιά.
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Διακρίσεις
01

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΑΪΟΣ 2015

Δύο μαθητές των Εκπαιδευτηρίων επιλέχτηκαν, για να στελεχώσουν τις
Εθνικές Ομάδες Μαθηματικών. Ο μαθητής της Γ΄ Λυκείου
Α. Παναγιωτόπουλος θα στελεχώσει την Εθνική Ομάδα και θα
εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 56η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που
θα πραγματοποιηθεί στην Ταϊλάνδη τον Ιούλιο του 2015. Επίσης,
ο μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου Ρ. Τσιάμης θα στελεχώσει την Εθνική Ομάδα
και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη 19η Βαλκανική Μαθηματική
Ολυμπιάδα Νέων που θα πραγματοποιηθεί στη Σερβία τον Ιούνιο
του 2015.

02

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟI ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟY

ΜΑΪΟΣ 2015

Πρωτιές μαθητών των Εκπαιδευτηρίων στον 25ο Πανελλήνιος Διαγωνισμό
Φυσικής για μαθητές Λυκείου και στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμός
Φυσικής για μαθητές Γυμνασίου. Ο μαθητής Π. Κουτσογεώργος κατέλαβε
την 1η θέση ανάμεσα στους μαθητές της Α΄ Λυκείου και ο μαθητής
Φ.-Ι. Συτιλίδης κατέλαβε την 6η θέση ανάμεσα στους μαθητές της
Β΄Λυκείου.
Οι πρωτεύσαντες μαθητές των Εκπαιδευτηρίων είναι:
Β ’ Φ ά σ η : Διαγωνίζονται μαθητές Γ’ Λυκείου για συμμετοχή στην Ολυμπιάδα.
Σ. Κουτρούλης (14), Α. Παναγιωτόπουλος (16), Γ. Μπατζόλης (19).
Α’ Φάση:
A’ Λυκείου: Π. Κουτσογεώργος (1), Α. Ζυγανιτίδου, Π.-Σ. Ρωμανού,
Κ. Στεφανίδης, Θ. Χάρης.
Β’ Λυκείου: Φ - Ι. Συτιλίδης (6), Γ. Βενιζέλος (11), Α.-Γ. Κουλούρας (19)
Γ’ Λυκείου: Α. Παναγιωτόπουλος (7), Γ. Μπατζόλης (12), Σ. Κουτρούλης
Β΄ Γυμνασίου: Κ. Κουτρούλης, Γ. Μιχαηλίδης, Ο. Πλοιαρίδης.
Γ’ Γυμνασίου: Α. Γεροντόπουλος, Ρ. Τσιάμης, Α. Φωκά

03

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

(04/05/2015)

Πέντε μαθητές της Β΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων διακρίθηκαν στον
4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου που διοργανώνει το
Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με την Ελληνική Φιλοσοφική
Εταιρεία (ΕΦΕ) και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ (ΚΕΣ), καθώς και με την υποστήριξη της
Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων (ΠΕΦ). Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2015 στο 31ο ΓΕΛ Χαριλάου.
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές Ι. - Μ. Άρνολντ - Αμβροσιάδης, Κ. Βελιάνη,
Ι. Γηρούσης, Α. - Γ. Κουλούρας και Ι. Χαρισιάδης ανήκουν στους
επιτυχόντες της προκριματικής φάσης του διαγωνισμού.

04

BROWN UNIVERSITY DRAWING INTENSIVE

(04/05/2015)

Η μαθήτρια της Α’ Λυκείου Α. Ζευγαρίδου έγινε δεκτή στο πρόγραμμα
Drawing Intensive του Brown University στις ΗΠΑ, που θα
πραγματοποιηθεί από τις 13 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015. Το πρόγραμμα
απευθύνεται σε μαθητές που ενδιαφέρονται για τον κλάδο του σχεδίου
χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένο επίπεδο, για να ενταχθεί κάποιος.
Κατά τη διάρκειά του θα γίνονται μαθήματα σχεδίου από
αναγνωρισμένους καθηγητές που βοηθούν τα παιδιά να δημιουργήσουν
το δικό τους πορτφόλιο. Το πρόγραμμα καλεί τα παιδιά να σχεδιάσουν
μία ποικιλία πραγμάτων, από μοντέλο μέχρι και αρχιτεκτονική δομή, το
οποίο θα βοηθήσει τόσο στην φαντασία τους όσο και στην ανακάλυψη
των κλίσεων τους σε κάποιον συγκεκριμένο καλλιτεχνικό τομέα.
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05

DISCOVER YOUR TALENT - SUMMER WEEK (BOCCONI UNIVERSITY)

(04/05/2015)

Oι μαθητές της Β΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Χ. Βαφειάδης,
Α. Δημητρίου, Θ. Ζηκούλη και Α. Μπάρδου έγιναν δεκτοί από το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Bocconi στην Ιταλία (Universita Commerciale
Luigi Bocconi), για να παρακολουθήσουν το καλοκαιρινό πρόγραμμα
«Discover Your Talent - Summer Week» που διοργανώνεται από τις
30 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του στο Μιλάνο. Στους
μαθητές δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα
οικονομικής θεωρίας, νομικής, μαθηματικών και διοίκησης επιχειρήσεων
και να γνωρίσουν το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου.

06

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΚΑΓΚΟΥΡΟ»

ΜΑΪΟΣ 2015

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Διεθνή
Διαγωνισμού Μαθηματικών «Καγκουρό»,
που πραγματοποιήθηκε
πανελλαδικά στις 21/03/2015 για τους μαθητές όλων των τάξεων
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων που
διακρίθηκαν είναι:
Β’ Δημοτικού
Β. Αλβανού, Α. Βλάχου, Α. Βρεττού, Α. Γκινάλη, Χ. Καραβασίλη,
Ε. Κωνσταντινίδου, Α. Μπιτζάνης, Α. Πανταζής, Χ. Παπαγιάννης,
Χ. Σπυριδόπουλος, Δ. Τραγιαννίδης, Ι. Τσαπάκης, Κ. Χασάπης
Γ’ Δημοτικού
Χ. Διδασκάλου, Γ. Καϊμάκη, Α. Κοροκυθάκη, Ε. Λιβιτσάνου,
Α.-Χ. Μοσχίδης, Α. Χουσιάδα
Δ’ Δημοτικού
Α. Γιαννακούλας, Μ. Γκανάτσα, Δ. Γκανάτσας, Σ.-Μ. Ιωσηφίδου,
Μ. Μπέλλης, Μ. Πανδριά, Μ. Τσέλλιου
Ε’ Δημοτικού
Ε. Αλεξανδρίδου, Χ. Αποστολακάκη, Α. Καραβασίλη, Σ. Μάγκας,
Α. Μπέλλος, Α. Παναγιωτίδης, Μ. Σιμώνη, Π. Ταλατάς, Ε. Τριαρίδου,
Δ. Φόρας, Α. Χουσιάδα
ΣΤ’ Δημοτικού
Α. Γεωργιάδης, Μ. Κοροκυθάκης, Δ. Κουνδουράς, Κ. Μαρκόπουλος,
Γ. Μπρουζιώτης, Β. Παπαγεωργίου, Α. Χαριζώνα, Α. Χριστέλης
Α’ Γυμνασίου
Α. Αρχίπωβα, Χ. Μαρινόπουλος, Μ.-Ε. Παπαγιάννη, Χ. Παπάζογλου,
Α.-Ρ. Σπυροπούλου
Β’ Γυμνασίου
Κ. Κουτρούλης, Ι. Σαμαράς, Α. Σπηλιόπουλος
Γ’ Γυμνασίου
Σ. Σχοινά
Α’ Λυκείου
Γ. Ζαχαριάδης, Ο.-Ι. Ράντης, Σ. Ρωμανού -Πύλλη
Β’ Λυκείου
Γ. Βενιζέλος, Ι. Γηρούσης
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Δραστηριότητες
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ

(01 - 03/05/2015)

Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων, Η. Βουνοτρυπίδου,
Κ. Δερβισόπουλος, Σ. Μπαμπανάτση και Μ. Σωτήρογλου, συμμετείχαν
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και
επισκέφτηκαν το Κρατικό Μνημείο και Μουσείο του Άουσβιτς.
Το Μουσείο περιλαμβάνει τα εδάφη στα οποία βρίσκονταν τα κτίρια
μαζικής εξόντωσης των Εβραίων και περισσότερα από 150 άλλα κτίρια
διάφορων χρήσεων, όπως παράγκες για τους κρατούμενους, κτίρια
διοίκησης του στρατοπέδου, φυλάκια των Ες-Ες, παρατηρητήρια,
φράχτες πάνω από 10 χλμ., καθώς και τη σιδηροδρομική ράμπα στο
Μπίρκεναου.

ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ «ΓΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ»

(05/05/2015)

Στο πλαίσιο του προγράμματος που ξεκίνησε φέτος: Ημέρα διατροφής
«Γη της Μεσογείου» ετοιμάστηκε από τη Β’ Γυμνασίου των
Εκπαιδευτηρίων μια διαθεματική εργασία των μαθημάτων της Οικιακής
Οικονομίας και των Καλλιτεχνικών. Κάθε τμήμα ανέλαβε ένα θέμα (ελιά,
κύκλος ζωής του σιταριού, μέλι, φυτοφάρμακα στη διατροφή μας).
Τα παιδιά δούλεψαν ομαδικά κατά τη διάρκεια της χρονιάς και
δημιούργησαν ενδιαφέρουσες εργασίες, ζωγράφισαν πίνακες,
επισκέφτηκαν μια μελισσοκομική μονάδα και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα το κάθε τμήμα της Β’ Γυμνασίου
παρουσίασε την κάθε ενότητα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του
Λυκείου.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ «ΠΟΛΥΒΙΟΣ Ο ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΣ»

(05/05/2015)

Για άλλη μια χρονιά το παιχνίδι γνώσεων ιστορίας «Πολύβιος,
ο ανιστόρητος» πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία. 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 στον φετινό
διαγωνισμό είναι τα εξής: Α1, Β2(2) και Γ1(2).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ

(06/05/2015)

Μετά την εξόρμηση του Δεκεμβρίου η Περιβαλλοντική Ομάδα των
Εκπαιδευτηρίων επέστρεψε στο Φράγμα της Θέρμης, για να
ολοκληρώσει τα πειράματα Οικολογίας που είχε ξεκινήσει τον χειμώνα.
Οι μαθητές είχαν επίσης την ευκαιρία να παρατηρήσουν διάφορα είδη
χελωνών, βατράχων και πτηνών από την τοπική πανίδα, και φυσικά, να
θαυμάσουν το τοπίο στην ανοιξιάτικη εκδοχή του.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ CASE STUDIES ΤΗΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

(06 - 07/05/2015)

Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων παρουσίασαν τις
εργασίες των Case Studies. Πρόκειται για αληθοφανείς ιστορίες που
περιέχουν κάποιο κεντρικό επιστημονικό δίλημμα με ποικίλες πτυχές,
στο οποίο η απάντηση δεν είναι προφανής. 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. Για δεύτερη χρονιά και πρωτοπόρα στην
Ελλάδα τα Εκπαιδευτήρια, 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, παρακολούθησαν επίσης οι μαθητές της
Γ΄ Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων. Έτσι 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.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ «ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ»

(06/05/2015)

Η θεατρική ομάδα των Εκπαιδευτηρίων στο πλαίσιο του μαθητικού
συνεδρίου «Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ» που διεξήχθη στο Ζωγράφειο
Λύκειο Κωνσταντινουπόλεως, υπό την αιγίδα του Πατριαρχείου,
παρουσίασε το αριστούργημα του Γεώργιου Βιζυηνού: «Το μόνον της
ζωής του ταξείδιον». Οι μαθητές μας καταχειροκροτήθηκαν τόσο από
τους συμμετέχοντες στο συνέδριο του Γ. Βιζυηνού στην
Κωνσταντινούπολη, όσο και από τους μαθητές που συμμετείχαν στους
πρώτους Πανελλήνιους Αγώνες Τέχνης, στους οποίους η παράσταση του
σχολείου μας κατέκτησε το πρώτο βραβείο.
Η παράσταση παρουσιάστηκε στους γονείς και στους μαθητές του
Γυμνασίου - Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων που την παρακολούθησαν με
ενδιαφέρον.
Οι συντελεστές της παράστασης ήταν:
Σκηνοθεσία: E. Δημοπούλου, Μ. Καβαλιώτη, Β. Πέτρου. Σκηνικά: Κ. Κοζλώφ,
Λ. Ταπανίδης. Κίνηση - Χορογραφία: Μ. Βασιλικού. Μουσική: Γ. Φούρκας.
Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Κ. Σύρρης, Α. Λασκαρίδης, Δ.Πουρνάρας,
Θ. Τσιρανίδης, Ε. Χαραλαμποπούλου.
Έπαιξαν οι μαθητές: Ε. Γρούιου, Κ. Δερβισόπουλος, Ν.Καιρίδου,
Ε. Λαζαρίδης, Μ. Ντικούδη, Γ. Παπανικολάου, Μ. - Ε. Σωτήρογλου,
Μ. Τζιάλλας, Α. Τζημουράκα, Θ. Φεσατίδου, Α. Χριστοδούλου.

DIPLOMA IN LEADERSHIP SKILLS: ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»

(09/05/2015)

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη χρονιά του προγράμματος «Diploma in
Leadership Skills: Παιδιά του Σήμερα, Ηγέτες του Αύριο», το οποίο
υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στην τελετή
αποφοίτησης παρέλαβαν τα διπλώματά τους οι μαθητές των
Εκπαιδευτηρίων Β. Νιαβή (Β΄ Λυκείου), Σ. - Μ. Διγκτσή, Α. Ταγταλενίδης
(Γ΄ Γυμνασίου) και Α. Κούρτη (Β΄ Γυμνασίου), οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη
διετή φοίτησή τους, καθώς και οι μαθητές Α. Ζευγαρίδου και Α. Νιαβής
(Α΄ Λυκείου), οι οποίοι παρακολούθησαν το πρόγραμμα κατά το σχολικό
έτος 2014 - 2015. Οι παραπάνω μαθητές θα συμμετάσχουν στο
1ο Διεθνές Συνέδριο «Παιδιών του Σήμερα - Ηγετών του Αύριο», («First
International Meeting of Children Leaders») το οποίο θα
πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο της
ίδιας εκδήλωσης οι μαθητές Μ. Βίτη (Α΄ Γυμνασίου), Β. Τριανταφύλλου,
Θ. Φεσατίδου (Β΄ Γυμνασίου), Κ. Αθανασόπουλος και Ι. Λιάκου
(Γ΄ Γυμνασίου) συμμετείχαν στον πρωτότυπο διαγωνισμό «Leadership
Skills Contest 2015».
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ΤΟ SCIENCE DAYS ΣΤΟ 1st THESSALONIKI SCIENCE FESTIVAL

(14-17/05/2015)

Στο Thessaloniki Science Festival, που φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις
της ΔΕΘ από τις 14 έως 17 Μαΐου, βρέθηκαν έξι εκπαιδευτικοί των
Εκπαιδευτηρίων, προκειμένου να παρουσιάσουν τα καινοτόμα
προγράμματα του σχολείου μας. Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων και
άλλων σχολείων της πόλης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη
διασκεδαστική πλευρά των Μαθηματικών, μέσα από το πρόγραμμα
«Συνεργάζομαι, αισθάνομαι, μετρώ... ακονίζω το μυαλό», να
πειραματιστούν με χημικές ενώσεις και διαλύματα, αλλά και να
κατασκευάσουν έναν απλό κινητήρα. Επίσης, λειτούργησαν ως
πραγματικοί hackers, λύνοντας διαθεματικούς γρίφους στο διαδίκτυο και
ήρθαν σε επαφή με τη μαγεία του βιολογικού μικρόκοσμου, μέσα από
πειράματα Βιολογίας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

(09/05/2015)

Στην παιδική γωνία της 12ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου φιλοξενήθηκαν
οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ’ Δημοτικού, αφού ήταν
προσκεκλημένοι της υποψήφιας για το βραβείο Άντερσεν, συγγραφέα,
Ελένης Δικαίου. Της είχαν ετοιμάσει ένα μικρό αφιέρωμα στο
συγγραφικό της έργο, παρουσίασαν ένα θεατρικό δρώμενο, επενδυμένο
με μουσική και κίνηση και της ευχήθηκαν μέσα από την καρδιά τους
«Καλή επιτυχία!»

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ

(13/05/2015)

Μηνύματα αγάπης, φιλίας και αδελφοσύνης μετέφεραν οι μαθητές των
Προνηπίων
που
παρουσίασαν
τη
θεατρική
παράσταση
«Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ποτέ... αχινό!», βασισμένη στο
ομότιτλο παραμύθι του Βαγγέλη Ηλιόπουλου. Οι μικροί πρωταγωνιστές
ζωντάνεψαν τις περιπέτειες του αγαπημένου τους ήρωα, αποδεικνύοντας
πως και μέσα από τα διλήμματα και τις συγκρούσεις μπορούμε να
βρούμε τους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε την αδικία, τη διάκριση
και τον αποκλεισμό.

MANDOULIDES ART DAY - ΓΙΝΕ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

(16/05/2015)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ’ δημοτικού υποδέχτηκαν τους
Πράκτορες του Πλανήτη και τη συγγραφέα Ελένη Ανδρεάδη και
παρουσίασαν σε όλους τη μυστική αποστολή που είχαν αναλάβει.
Ο χορός και το τραγούδι τους με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος
συγκίνησαν τη συγγραφέα και στο τέλος όλοι όσοι παρακολούθησαν την
εκδήλωση τούς χάρισαν το πιο δυνατό τους χειροκρότημα. Η συνέχεια
όμως ήταν ακόμα πιο οικολογική, αφού βγήκαν στον προαύλιο χώρο του
σχολείου και επαναχρησιμοποιώντας πλαστικά καπάκια, έφτιαξαν
τα οικολογικά τους αποτυπώματα! Με τη βοήθεια του φοβερού μυστικού
πράκτορα, Μάρκου, έμαθαν πώς να προστατεύουν το δάσος, ενώ
δεσμεύτηκαν να παραμείνουν άγρυπνοι φύλακές του κατά την
καλοκαιρινή περίοδο. Ήταν για όλα τα παιδιά μία ξεχωριστή μέρα χαράς,
κεφιού και επιμόρφωσης πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα.
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΝΗΠΙΩΝ

(20/05/2015)

Σε μια ενθουσιώδη ατμόσφαιρα χαράς και συγκίνησης, οι μαθητές των
Νηπίων ζωντάνεψαν στη σκηνή το συναρπαστικό ταξίδι της επιστροφής
του πολύπαθου Οδυσσέα στην Ιθάκη, αποχαιρετώντας τη φοίτησή τους
στο Νηπιαγωγείο. Αμέτρητα παιδικά χαμόγελα, τραγούδια και υπέροχες
μελωδίες πλημμύρισαν το Θέατρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού
Κέντρου των Εκπαιδευτηρίων, όπου τα παιδιά παρουσίασαν την
παράσταση «Οι περιπέτειες του Οδυσσέα».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ

(21/05/2015)

Τις εντυπωσιακές αλλαγές που συμβαίνουν στη φύση την Άνοιξη είχαν
την ευκαιρία να ανακαλύψουν οι μαθητές των Προνηπίων, με την
επίσκεψή τους στο Φράγμα της Θέρμης. Μέσα από έναν εκπαιδευτικό
περίπατο περιμετρικά της λίμνης, τα παιδιά παρατήρησαν τους
φτερωτούς φίλους της πόλης, την ανθοφορία των δέντρων και των
λουλουδιών, ενώ ακόμα θαύμασαν το εντυπωσιακό ανοιξιάτικο σκηνικό.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΕΕΣ»: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΒΑΓΓΕΛΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

(25/05/2015)

Β’ Δημοτικού: Οι μαθητές υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά τον συγγραφέα
Βαγγέλη Ηλιόπουλο και εντυπωσίασαν με τη δραματοποίηση του βιβλίου
«Ο Κότσυφας απαιτεί το δάσος να σωθεί» (εκδόσεις Πατάκη) και το
τραγούδι τους. Μέσα από την εμπειρία τους αυτή ευαισθητοποιήθηκαν
για περιβαλλοντικά θέματα, αντιλήφθηκαν την αξία του δάσους και
συνειδητοποίησαν τον σημαντικό τους ρόλο στην προστασία του.
Για το τέλος επιφύλαξαν μια μικρή έκπληξη... «το δικό τους δάσος»
φτιαγμένο με πολλή αγάπη.
Προνήπια - Νήπια: Θερμή υποδοχή επεφύλασσαν οι μαθητές των
Προνηπίων και των Νηπίων στον συγγραφέα των βιβλίων
«Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ποτέ… αχινό» και «Με το
ποδήλατό μου αρχηγό τα αυτοκίνητα νικώ» (εκδόσεις Πατάκη).
Οι μαθητές των Προνηπίων τον καλωσόρισαν με τραγούδια που είχαν
μάθει από το βιβλίο του «Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ποτέ…
αχινό» και παρουσίασαν ένα σχετικό θεατρικό δρώμενο. Τα Νήπια
παρουσίασαν ένα βιογραφικό του συγγραφέα και συμμετείχαν με
ενθουσιασμό σε ποικίλες δραστηριότητες.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ENGLISH GARDEN

(25/05/2015)

Αμέτρητα χαμόγελα, πολύ κέφι και ζωντάνια χάρισαν οι μαθητές του
English Garden αποχαιρετώντας τη σχολική χρονιά με την παρουσίαση
της θεατρικής παράστασης “The Day the Crayons Quit”, βασισμένο στο
ομότιτλο βιβλίο του Drew Daywalt. Μέσα από μια ιστορία γεμάτη
εκπλήξεις και απρόοπτα, οι μαθητές μετέδωσαν στο κοινό το μήνυμα
πως με τη δύναμη της θέλησης τίποτα δεν είναι αδύνατο
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Ο ΣΕΦ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

(26/05/2015)

Οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού, των ομίλων μαγειρικής και πολλοί γονείς
των Εκπαιδευτηρίων είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τη σπουδαιότητα
των ψαριών στη διατροφή μας, να δουν τον Λευτέρη Λαζάρου να
μαγειρεύει μπροστά τους εύκολες και γρήγορες συνταγές με ψάρι και να
γευτούν τη μαγειρική του. Μαζί με τον chef ήταν και η διατροφολόγος,
κ. Κωνσταντίνα Καρασούλη, η οποία έδωσε χρήσιμες συμβουλές σε
γονείς και παιδιά.
Οι ερωτήσεις των μαθητών μας και οι γνώσεις τους πάνω στην υγιεινή
διατροφή εντυπωσίασαν τον chef, ο οποίος μας χάρισε μια διαφορετική
και αυθεντική εμπειρία.
Η εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με την Enterprise Greece και την
ΜSCOMM.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΟΡΤΗ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

(27/05/2015)

Οι μαθήτριες και οι μαθητές της Α΄ τάξης αποχαιρέτισαν την πρώτη τους
χρονιά στο Δημοτικό σχολείο παρουσιάζοντας τη γιορτή τους με θέμα:
«Γράμματα - Λέξεις - Ιστορίες με... λάχανα και χάχανα». 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 και μας ταξίδεψαν στο μαγικό κόσμο
της παιδικής τους αθωότητας.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΧΑΡΤΕΣ, ΠΥΞΙΔΑ… ΦΥΓΑΜΕ!»

(29/05/2015)

Το ταξίδι στις γειτονιές της Ελλάδας και της Ευρώπης ολοκληρώθηκε για
τους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης με τον διατμηματικό Διαγωνισμό
Γεωγραφίας, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Χάρτες,
Πυξίδα… Φύγαμε!». Με ιδιαίτερο κέφι και ενθουσιασμό οι μαθητές
επιστράτευσαν τις γνώσεις που αποκόμισαν στη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς, προκειμένου να αναδειχθούν οι νικητές… της Γεωγραφίας!

Εθελοντισμός
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ»

(08/05/2015)

Το τμήμα Α2 του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων επισκέφτηκε τον Σύλλογο Ατόμων με αναπηρία «Δράση για το κάτι άλλο»,
ενημερώθηκε για τον τρόπο δράσης και λειτουργίας και πρόσφερε χρήματα και απαραίτητα είδη για τα εργαστήρια του
Συλλόγου.
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ΣΚΟΡΑΡΟΥΜΕ ΓΙΑ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

(15 - 16/05/2015)

Μαθητές της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου και των Ακαδημιών
Ποδοσφαίρου των Εκπαιδευτηρίων συμμετείχαν στην φιλανθρωπική
εκδήλωση «Σκοράρουμε για το Χαμόγελο του Παιδιού».

Πολιτισμός
04/05/2014

Επίσκεψη του εκπροσώπου του Βρετανικού Συμβουλίου, κ. J. Carter

05-07/05/2015

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Μοναστική - Λειτουργική Ζωή» - Επίσκεψη στο Μοναστήρι του Αγίου
Ιωάννη του Θεολόγου και του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη (Μαθητές Δ’ Δημοτικού)

08/05/2015

Επίσκεψη και Ξενάγηση στο Σπήλαιο των Πετραλώνων (Μαθητές Γ’ Δημοτικού)
rd
Play by 3 Grade After School Link

09/05/2015

Εξετάσεις υποτροφιών για την Α΄ Γυμνασίου

11/05/2015

Εθελοντική αιμοδοσία εργαζομένων, αποφοίτων και γονέων

12/05/2015

Παρουσίαση ρητορικών αγώνων στους μαθητές του Γυμνασίου -Λυκείου
Ημέρα αθλητισμού Γυμνασίου - Λυκείου

13/05/2015

Πρότυπος επεξηγηματικός εκκλησιασμός στον Ι. Ν. Αγίου Βασιλείου περιοχή Αλλατίνη
(Μαθητές Δ’ Δημοτικού)

14-15/05/2015

Επίσκεψη και συμμετοχή στο 1 Science Festival (Mαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού)

st

18-19-20-29/05/2015 Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακός Χάρτης της Φύσης» στο Ινστιτούτο Ψηφιακής
Τεχνολογίας NOUS (Μαθητές Γ’ Δημοτικού)
19-25-27/05/2015

Επίσκεψη στο Αγρόκτημα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ και συμμετοχή στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «Το παιδί στον κόσμο των τροφίμων» (Μαθητές Ε’ Δημοτικού)

28-29/05/2015

Επίσκεψη σε Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
(Μαθητές Γ’ Δημοτικού)

29/05/2015

Play by 6 Grade Bilingual & Link Class

th

Ακολουθήστε μας
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