ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 2015

Σε κλίμα συγκίνησης και γιορτής πραγματοποιήθηκε η φετινή Τελετή
Αποφοίτησης των μαθητών της Γ΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων, στις
εγκαταστάσεις του Γυμνασίου Λυκείου.
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Γιώργος Δέλλιος,
Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Καθηγητής Αστικού, Αστικού
Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου. Ο κ. Δέλλιος αρχικά αναφέρθηκε στη
στενή σχέση με τα Εκπαιδευτήρια αφού, όπως είπε «υπήρξε μαθητής και
στενός φίλος του Ευάγγελου Μαντουλίδη, συμμαθητής και φίλος με την
ακάματη Αικατερίνη Μαντουλίδου αλλά και πατέρας τριών παιδιών και
εγγονών για τα οποία επέλεξε το συγκεκριμένο σχολείο». Στη συνέχεια
απευθυνόμενος στους αποφοίτους, μεταξύ των οποίων και η κόρη του,
«τους καλωσόρισε στο νέο, στο πιο όμορφο στάδιο της ζωής τους», όπως
χαρακτηριστικά τόνισε, και αφού επισήμανε τη σημαντική προσφορά στη
μέχρι τώρα τους εξέλιξη των γονιών αλλά και των δασκάλων ανέφερε
μεταξύ άλλων: «Από σήμερα δεν είστε πια παιδιά, είστε ισότιμα μέλη της
κοινωνίας των πολιτών. Μιας κοινωνίας, ωστόσο, που σήμερα
αντιμετωπίζει στη χώρα μας, με ευθύνη ημών των μεγαλύτερων γενιών,
μια βαθιά κρίση. Μη φοβηθείτε, είναι βέβαιο ότι δεν θα φοβηθείτε.
Αρπάξτε
την
ευκαιρία,
ανταποκριθείτε
στην
πρόσκληση».
Τον αποχαιρετιστήριο λόγο προς τους απόφοιτους εκφώνησε η Πρόεδρος
των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη κ. Αικατερίνη Μαντουλίδου, η οποία
χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του μεγάλου δασκάλου και οραματιστή
Ευάγγελου Μαντουλίδη που ίδρυσε τα Εκπαιδευτήρια μεταξύ άλλων
ανέφερε: «Είθισται στις τελετές αποφοίτησης να τιμώνται σπουδαίοι
παιδαγωγοί, μεγάλοι ευεργέτες, καταξιωμένοι χορηγοί. Εμείς, η μεγάλη
οικογένεια των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, η οικογένειά μου και οι
συνεργάτες μου, την ημέρα αποφοίτησης των τελειόφοιτων μαθητών μας
επιλέγουμε να τιμάμε τον Ιδρυτή των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, τον
Οραματιστή, τον Δάσκαλο, τον Παιδαγωγό, τον Έντιμο Αγωνιστή
Ευάγγελο Μαντουλίδη».
Στην εκδήλωση δόθηκαν βραβεία διακρίσεων σε απόφοιτους που έγιναν
δεκτοί σε κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης,
απέσπασαν διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλήνιους διαγωνισμούς στα
μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία και τη βιολογία και σημείωσαν υψηλές
επιδόσεις στην πληροφορική, στα Forensics, σε συνέδρια του εξωτερικού,
στην ελληνική γλώσσα, στη μουσική, στο θέατρο, στο χορό, στη
ζωγραφική και φυσικά στον αθλητισμό. Το βραβείο «Ευάγγελος
Μαντουλίδης» απονεμήθηκε στην απόφοιτο Α. Καρκάλα, ενώ τον
αποχαιρετιστήριο λόγο εκ μέρους των φετινών αποφοίτων εκφώνησε
ο απόφοιτος Δ. Τσεβρεμές. Τους αποφοίτους καλωσόρισε στον Σύλλογο
Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων, ο απόφοιτος Θ. Καραγιάννης,
Δικηγόρος.
Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τιμητική βράβευση του κ. Δημήτρη
Λασκαρίδη, Διευθυντή Λυκείου και καθηγητή μαθηματικών, της
κ. Μαρίας Κατσικά υπεύθυνης λογιστηρίου και του οδηγού κ. Άρη Χατζή
με αφορμή την αφυπηρέτησή τους.
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Διακρίσεις
01

ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ ΣΤΗΝ 56η ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

04-16/07/2015

Ο μαθητής της Γ’ Λυκείου Απόστολος Παναγιωτόπουλος τιμήθηκε με
Εύφημη Μνεία στην 56η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα, που
πραγματοποιήθηκε στην πόλη Τσιανγκ Μάι της Ταϊλάνδης από 4/07 έως
16/07/2015.
Συγχαίρουμε τον μαθητή μας για τη σπουδαία διάκρισή του!

02

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΗ 19η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΩΝ

24-28/06/2015

Ο μαθητής των Εκπαιδευτηρίων Ρ. Τσιάμης, κατέκτησε χρυσό μετάλλιο
στην 19η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων για μαθητές
Γυμνασίου, που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι, 24-28 Ιουνίου 2015.
Συγχαίρουμε τον μαθητή μας για τη σπουδαία διάκρισή του!

03

ΥΨΗΛΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

23/06/2015

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων πέτυχαν και φέτος υψηλές βαθμολογίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015 και θα
εισαχθούν σε σχολές υψηλής ζήτησης.
Σε σύνολο 136 μαθητών:
● 5 μαθητές κατέκτησαν την κορυφή συγκεντρώνοντας πάνω από 19000 μόρια
● 23 μαθητές αρίστευσαν συγκεντρώνοντας πάνω από 18000 μόρια
● 44 μαθητές ξεχώρισαν συγκεντρώνοντας πάνω από 17000 μόρια
● 66 μαθητές πέτυχαν συγκεντρώνοντας πάνω από 16000 μόρια

04

32η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

(ΜΑΪΟΣ 2015)

Στην 32η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα που έγινε στην Αθήνα 03-07/05/2015, οι μαθητές μας Α. Παναγιωτόπουλος
(Γ’ Λυκείου), Γ. Βενιζέλος (Β’ Λυκείου) και ο Ρ. Κετσετσίδης (Β’ Λυκείου) κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο. Ο μαθητής
Α. Παναγιωτόπουλος στελέχωσε την Εθνική Ομάδα και εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 56η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα
που πραγματοποιήθηκε στην Ταϊλάνδη (Ιούλιος 2015).
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05

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών για μαθητές Δημοτικού διακρίθηκαν
οι ακόλουθοι μαθητές, σε σύνολο 2700 συμμετεχόντων:
Ε’ τάξη
Ε. Τριαρίδου
Ε. Μπαλλάς
Ε. Παπαϊωάννου
Σ. Γκαντσινικούδης
Α. Μπέλλος
Δ. Φόρας
Ε. Παπαονησιφόρου
Χ. Καγγελίδης
Χ. Χήρα
Ο.-Γ. Σακελλαρίου
Β. Γεωργιάδης
Γ. Κόκκινος
Α. Καραβασίλη

06

ΣΤ’ τάξη
52η θέση
93η θέση
119η θέση
122η θέση
214η θέση
235η θέση
237η θέση
340η θέση
353η θέση
364η θέση
391η θέση
488η θέση
496η θέση

Ι. Αλβανός
Β. Παπαγεωργίου
Α. Ανδρεάδη
Κ. Μαρκόπουλος
Α. Χριστέλης
Ν. Χατζηβαλάσης
Ν. Δαραβίγκας
Ε. Γοριδάρη
Δ. Δουλγκέρης
Κ. Χατζησωτηρίου
Α. Παπαζίκος

5η θέση
10η θέση
28η θέση
31η θέση
46η θέση
209η θέση
316η θέση
323η θέση
413η θέση
439η θέση
444η θέση

1η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ LASER-RDL
H μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου των Φ. Δέλλιου απέσπασε χρυσό μετάλλιο
στους Πανελλήνιους Ιστιοπλοϊκούς Αγώνες, κατηγορία Laser-RDL
Νεανίδων 2015.

Δραστηριότητες
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

08/06/2015

Μεγάλη συγκίνηση και έντονη συναισθηματική φόρτιση χαρακτήρισαν
την κορυφαία των εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου, την τελετή
αποφοίτησης των μαθητών της ΣΤ’ τάξης, που πραγματοποιήθηκε στο
Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο των Εκπαιδευτηρίων. Τα παιδιά
παρουσίασαν με ενθουσιασμό και κέφι μια πολύ όμορφη γιορτή, που
καταχειροκροτήθηκε από γονείς, εκπαιδευτικούς και φίλους.
Συμμετείχαν σε θεατρικά, αθλητικά και χορευτικά δρώμενα,
τραγούδησαν, χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς και αναπόλησαν μαζί, σε
κλίμα νοσταλγίας, τις στιγμές που έζησαν όλα τα χρόνια της φοίτησής
τους στο Δημοτικό, μην μπορώντας να κρύψουν τη συγκίνησή τους, τώρα
που αυτή έφτασε στο τέλος της. Τους απόφοιτους αποχαιρέτησαν οι
εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση με πολλές ευχές για μια δημιουργική
γυμνασιακή πορεία, γεμάτη πρόοδο, όνειρα και υψηλούς στόχους.
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ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ

25/06/2015

Μαθητές της Α’ Λυκείου συμμετείχαν στην τελική φάση του Πανελλήνιου
Διαγωνισμού για την ανάδειξη της καλύτερης εικονικής επιχείρησης που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 25 Ιουνίου 2015, στις εγκαταστάσεις
του American College of Greece DEREE και κέρδισαν 7 υποτροφίες 50%
για τετραετή φοίτηση στο DEREE και πλήρη υποτροφία στο θερινό
πρόγραμμα επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών για όλους τους μαθητές. Τέλος, πέντε από τους μαθητές που
συμμετείχαν στην ομάδα πιστοποιήθηκαν για τις επιχειρηματικές τους
δεξιότητες, αφού πέρασαν με επιτυχία online την τελική εξέταση
πιστοποίησης επιχειρηματικών δεξιοτήτων (ESP) που διοργανώνεται σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ»

02/06/2015

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθήματα Ορθογραφίας», σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη,
ολοκληρώθηκε και φέτος με τον Διαγωνισμό Ορθογραφίας. Οι μαθητές
της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού με χαρούμενη διάθεση και κέφι
συγκεντρώθηκαν στην υπαίθρια «αίθουσα» του Δημοτικού Σχολείου, στο
γήπεδο ποδοσφαίρου, που διαμορφώθηκε ειδικά από τον Ορθογραφίξ
και την παρέα του για τους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων! Χωρίς
καθόλου άγχος και αγωνία, όπως άλλωστε σε όλη τη διάρκεια του
προγράμματος, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στις δοκιμασίες που τους
έβαλε ο Ορθογραφίξ και του ευχήθηκαν «Καλό Καλοκαίρι»!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΑΣΟΣ «ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ»

04/06/2015

Πώς μοιάζει η ζωή στο δάσος; Ποια είναι η αξία του και πόσο πολύτιμο
είναι για την ποιότητα της ζωής μας; Σε αυτά τα ερωτήματα αναζήτησαν
απαντήσεις οι μαθητές των Beatles με τη συμμετοχή τους στο καινοτόμο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Δάσος «Το πράσινο Εργοστάσιο», που
διοργάνωσε η επιστημονική ομάδα «Μικροί Ήρωες». Σε μια δασική
τοποθεσία στο Σέιχ Σου, τα παιδιά ανακάλυψαν τη ζωή στο δάσος με
βιωματικό τρόπο, καθώς και τα μυστικά της διαβίωσης σε αυτό. Ακόμη,
έμαθαν πώς να προσανατολίζονται με τη βοήθεια πυξίδας, αλλά και πώς
να φτιάχνουν καλύβα από καλάμια και φωλιές για μικρά πουλάκια.
Μέσα από ένα παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού παρατήρησαν και
εξερεύνησαν τις ομορφιές του φυσικού μας πνεύμονα.

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

10 - 12/06/2015

Αξέχαστες εμπειρίες απέκτησαν οι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού, με την
τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Ήπειρο, που πραγματοποιήθηκε
στις 10-12/6/2015, συνδυάζοντας τη γνώση με τη διασκέδαση και το
παιχνίδι. Ξεναγήθηκαν, αρχικά, στο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων
Π. Βρέλλη και επισκέφτηκαν το νησάκι των Ιωαννίνων όπου, μέσω μιας
πολύ παραστατικής ξενάγησης, έμαθαν την ιστορία του Αλή Πασά και
είδαν το σπίτι που έζησε ως τον θάνατό του. Στο πανέμορφο δασικό
χωριό «Κέδρος» βίωσαν τη μαγεία του βουνού, απόλαυσαν τον καθαρό
αέρα και τις μυρωδιές του, έκαναν πεζοπορία ως τους επιβλητικούς
καταρράχτες της περιοχής και διασκέδασαν με ποικίλες αθλητικές
δραστηριότητες. Στην επιστροφή ήταν όλοι τους καταγοητευμένοι!
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«ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ» - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

11/06/2015

Με την παρασκευή οικολογικού χαρτιού από ανακυκλώσιμα υλικά στην
αυλή του σχολείου ολοκληρώθηκε το πρωτοποριακό πρόγραμμα που
εκπονήθηκε από τους μαθητές της Δ’ τάξης «Πράκτορες του Πλανήτη,
Αποστολή Απορρίμματα». Οι μαθητές, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες
των Πρακτόρων, έδωσαν τη δική τους πρόταση στο σύγχρονο πρόβλημα
της υπερκατανάλωσης φυσικών πρώτων υλών, ενώ συγχρόνως
απέδειξαν έμπρακτα την περιβαλλοντική τους συνείδηση, κάνοντας
πράξη τις βασικές αρχές: Επανάχρηση - Ανακύκλωση. Η συγκεκριμένη
δράση τους πρόσφερε ένα μοναδικής σημασίας οικολογικό μάθημα
στους παρευρισκόμενους μαθητές της Α’ τάξης.

Πολιτισμός
02/06/2015

Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με ασφάλεια» (Μαθητές Γ2 & Γ6)

03/06/2015

Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του ΑΠΘ και συμμετοχή σε εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό
πρόγραμμα (Μαθητές Α’ Δημοτικού)
Επίσκεψη σε πυροσβεστικό σταθμό (Μαθητές English Garden - Seeds 1, 2)
Αποχαιρετιστήρια γιορτή παιδικού σταθμού

04,05/06/2015

Επίσκεψη στον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό «Σίθων» Νικήτης στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού
προγράμματος «Μέλι - Μέλισσα» (Μαθητές Δ’ Δημοτικού)

06/06/2015

Τελετή λήξης Ακαδημίας Βόλεϊ, Τένις

07/06/2015

Τελετή λήξης Ακαδημίας Ποδοσφαίρου

08/06/2015

Απονομές βραβείων - επαίνων - αθλητικών μεταλλίων Γ΄, Δ΄ τάξεων
Επίσκεψη στο πάρκο δεινοσαύρων & μουσείο μαμούθ (Μαθητές English Garden - Blossoms 1, 2 &
Beatles 1, 2)

10/06/2015

Ημερήσια Εκδρομή Δ’ και Ε’ Δημοτικού
Περίπατος των μαθητών του Παιδικού Σταθμού (Seniors, Seeds) στα Πλατανάκια Πανοράματος

11/06/2015

Περίπατος των μαθητών των Νηπίων στα Πλατανάκια Πανοράματος

12/06/2015

Plays by 2nd Grade After School Link Classes

13/06/2015

Τελετή λήξης Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης

14/06/2015

Τελετή λήξης Ακαδημίας Κολύμβησης

15/06/2015

Απονομές βραβείων - επαίνων - αθλητικών μεταλλίων Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων

16/06/2015

Έναρξη Camps

Ακολουθήστε μας
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