
 ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2016 

 

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΡΙΑ  

Η ΟΜΑΔΑ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΩΝ Ε. ΜΑΝΣΟΤΛΙΔΗ “Infinite Racing”  
 

 
Θ ομάδα  Infinite Racing  των Εκπαιδευτθρίων μετά τθ νίκθ 
τουσ ςτον Πανελλινιο τελικό του διαγωνιςμοφ “F1 in 
Schools” τον Μάιο του 2016, ταξίδεψε ςτο Austin του 
Texas των Θνωμζνων Πολιτειϊν, για να ςυμμετάςχει ςτον 
12ο Παγκόςμιο Διαγωνιςμό "F1 in Schools". Θ ομάδα που 
αποτελείται από τουσ: Α. αμαρά (Α’ Λυκείου),                          
Κ. Θεοφανίδθ (Β’ Λυκείου), . Μαυρομάτθ (Β’ Λυκείου), 
Χ. Κάλφα (Γ’ Λυκείου) και Β. Νιαβι (Απόφοιτθ 2016, 
φοιτιτρια ςτο τμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν του 
ΑΠΘ), κατάφερε να ξεχωρίςει από τθν πρϊτθ μζρα του 
διαγωνιςμοφ, ςθμειϊνοντασ παγκόςμιο ρεκόρ ταχφτθτασ 
ςτθν πρϊτθ τθσ προςπάκεια.                     κ  
τθν πορεία του διαγωνιςμοφ τα μζλθ τθσ ομάδασ  
 

κατάφεραν να αποςπάςουν κετικά ςχόλια όχι μόνο για το 
γριγορο αυτοκίνθτό τουσ αλλά και για τθ ςυνολικι τουσ 
παρουςία ςτον διαγωνιςμό. Θ ομάδα των 
Εκπαιδευτθρίων κατάφερε να αποςπάςει τθν υψθλότερθ 
βακμολογία και να κατακτιςει τθν 1θ κζςθ ανάμεςα ςτισ 
39 ομάδεσ που αγωνίςτθκαν προερχόμενεσ από                       
26 χϊρεσ.                                                                                   . 
Σο “F1 in Schools” είναι ο μεγαλφτεροσ ςχολικόσ 
διαγωνιςμόσ τεχνολογίασ ςτον κόςμο και ζνα από τα πιο 
ολοκλθρωμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα για τθν 
ενίςχυςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν για τισ 
Φυςικζσ Επιςτιμεσ, τισ Νζεσ Σεχνολογίεσ, τθ Μθχανικι 
και τα Μακθματικά (STEM Education).  

ξ

. 

http://infiniteracing.gr/
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Δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς 
 
01 ΔΙΑΚΡΙΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ EUROSCOLA Οκτϊβριοσ 2016 

Θ μακιτρια Ι. Λιάκου  τθσ Β’ Λυκείου των Εκπαιδευτθρίων  
διακρίκθκε ςτον διαγωνιςμό Euroscola 2016 - 2017 και κα εκπροςωπιςει 
τθν Ελλάδα ςτθν Θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί ςτο τραςβοφργο, 
από τισ 15 - 18 Δεκεμβρίου 2016. Θ μακιτρια κατζλαβε τθν 1θ κζςθ ςτθν 
Κεντρικι Μακεδονία, αφοφ προθγικθκε θ ςυμμετοχι τθσ ςτον 
διαγωνιςμό επιλογισ που πραγματοποιικθκε τθν Σετάρτθ,  
12 Οκτωβρίου 2016 ςτθ Θεςςαλονίκθ. τον διαγωνιςμό Euroscola που 
οργανϊκθκε από τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ  
Μακεδονίασ ςυμμετείχαν 369 μακθτζσ και μακιτριεσ από δθμόςια και 
ιδιωτικά ςχολεία τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, εκ των οποίων οι 24 κα 
εκπροςωπιςουν τθ χϊρα μασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

 

02 1οι ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤ 2016 _________________Οκτϊβριοσ 2016 

Θ μακιτρια τθσ Β’ Δθμοτικοφ Δ. - Ε. Σριανταφυλλίδου κατζκτθςε 
Πανελλινια διάκριςθ, ςτο εκνικό επίπεδο των Ολυμπιακϊν Αγϊνων 
Ηωγραφικισ, για παιδιά και νζουσ 2016 (CYP Olympics), που 
διοργανϊκθκαν ςτθ χϊρα μασ για πρϊτθ φορά από τθν Παιδικι 
Πινακοκικθ Ελλάδασ. Σο ζργο τθσ μακιτριασ  με τίτλο «Σο κάςτρο τθσ 
Αςτυπάλαιασ» (297mm x 420mm, τζμπερεσ) διακρίκθκε ανάμεςα  
ςε 14.190 ςυμμετοχζσ και είναι ζνα από τα 131 ζργα που ςυνιςτοφν τθν 
Εκνικι Ομάδα τθσ Ελλάδοσ και εκπροςωποφν τθ χϊρα μασ ςτουσ  
Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ Ηωγραφικισ για Παιδιά και Νζουσ 2016 (Children 
and Youth Painting OLYMPICS 2016,  Ljubljana, λοβενία). 

 

 
03 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΗΝ 7η BIENNALE ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΧΝΗ 2016 Οκτϊβριοσ 2016 

Οι μακιτριεσ Ε. Γεροκανάςθ (Βϋ Γυμναςίου) και Μ. - Ε. Σρανςβαλίδου  
(Γϋ Γυμναςίου) απζςπαςαν το 1ο βραβείο  ςτθν 7θ BIENNALE Παιδικισ 
Σζχνθσ, που διοργάνωςε το Μουςείο Παιδικισ Σζχνθσ «Οικουμζνθ» με 
κζμα: «Οι δρόμοι τθσ μουςικισ», πρεςβεφοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν 
αγάπθ, τθν ειρινθ, τθ φιλία και τθν αλλθλεγγφθ μεταξφ των λαϊν του 
κόςμου. 
 

 
04 ΔΙΑΚΡΙΗ ΣΗΝ 7η BIENNALE ΠΑΙΔΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Οκτϊβριοσ 2016 

Μακθτζσ του Δθμοτικοφ  των Εκπαιδευτθρίων διαγωνίςτθκαν ςτθν  
7θ Biennale Παιδικισ Ηωγραφικισ με κζμα «Οι δρόμοι τθσ μουςικισ» και 
κατζλαβαν τα εξισ βραβεία: 

1ο βραβείο: Κ. Κορκόβελοσ, Μ. Πολυηοφλθ, Δ. - Ε. Σριανταφυλλίδου 
2ο βραβείο: Η. - Μ. Ακαναςιάδου, Δ. Γκανάτςασ, Μ. αρδζλθ 
3ο βραβείο: Ό. Κεραμζωσ 

Να ςθμειωκεί ότι ςτον διαγωνιςμό μετείχαν 7.380 παιδιά από διάφορεσ 
πόλεισ τθσ Ελλάδασ. 

http://www.europarl.gr/el/youth.html
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Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς 
 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΟΛΙΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 2016 03/10/2016 

Σθν 3θ Πανελλινια Θμζρα χολικοφ Ακλθτιςμοφ γιόρταςαν οι μακθτζσ 
όλων των τάξεων των Εκπαιδευτθρίων, τθν πρϊτθ Δευτζρα του 
Οκτωβρίου.  
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ τθσ Εϋ και Σϋ Δθμοτικοφ, του Γυμναςίου και 
τθσ Αϋ Λυκείου  ςυμμετείχαν ςε ενδοςχολικοφσ αγϊνεσ ςε διάφορα 
ακλιματα, όπωσ το μπάςκετ, το ποδόςφαιρο, το πινγκ πονγκ, το 
μπάντμιντον και το βόλεχ. Οι μακθτζσ τθσ Α', Β', Γ' και Δ' δθμοτικοφ  
είχαν τθν ευκαιρία να ςυμμετάςχουν ςτα αγωνίςματα του ςτίβου 
(ταχφτθτα, μπαλάκι, εμπόδια). Ακόμθ ζπαιξαν παραδοςιακά παιχνίδια  
και ςυμμετείχαν ςε καλλιτεχνικό εργαςτιρι με κζμα τα ολυμπιακά 
ακλιματα. Σζλοσ, οι μακθτζσ του Γυμναςίου και τθσ Αϋ Λυκείου 
παρακολοφκθςαν ταινία για τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ. 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΣΕΓΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ «ΛΤΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΠΛΑΝΗΣΗ» 6 & 7/10/2016 

Ακολουκϊντασ τθν πριγκίπιςςα Μπουκίτςα ςτισ περιπζτειζσ τθσ, μζςα 
από παιχνίδι, τραγοφδι και χορό, τα νιπια είχαν τθν ευκαιρία να 
ανακαλφψουν τα μυςτικά τθσ υγιεινισ διατροφισ ςτο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που παρακολοφκθςαν ςτθν τζγθ Πολιτιςμοφ «Λυρικόσ 
μικρόσ πλανιτθσ». τόχοσ του προγράμματοσ ιταν θ αλλαγι  
των διατροφικϊν επιλογϊν των παιδιϊν και θ ανάπτυξθ από τθ νθπιακι 
θλικία υγιεινϊν διατροφικϊν ςυνθκειϊν που τόςο άμεςα όςο και 
μακροπρόκεςμα κα προαςπίηουν τθν υγεία τουσ. 

 

 
2ος ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΩΝ 8/10/2016 

Σο Εργαςτιρι Κινθματογράφου ξεκίνθςε τον δεφτερο χρόνο του με ζνα 
μεγάλο project, τθ δθμιουργία ενόσ διαφθμιςτικοφ ςποτ πανελλινιασ 
μετάδοςθσ για τθν Ελλθνικι Ομοςπονδία για τον Διαβιτθ, με μότο  
«Ο διαβιτθσ είναι απλά ζνασ καινοφριοσ φίλοσ». Tα γυρίςματα 
πραγματοποιικθκαν ςτθ βιβλιοκικθ των Εκπαιδευτθρίων. Σα μζλθ του 
εργαςτθρίου υποδφκθκαν τουσ μακθτζσ μιασ τάξθσ, ενϊ τον ρόλο τθσ 
κακθγιτριασ είχε θ θκοποιόσ Ελιςάβετ Κωνςταντινίδου. Σθ ςκθνοκετικι 
επιμζλεια του project ανζλαβε ο Παναγιϊτθσ Κουντουράσ, ενϊ το ςενάριο 
ζγραψε ο δθμοςιογράφοσ Ευκφμιοσ αββάκθσ. 

 

 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΩΝ          13/10/2016 

το πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Θμζρασ Γλωςςϊν διοργανϊκθκε γιορτι με 
τον τίτλο «Θ πολυγλωςςία είναι λαχταριςτι». Οι μακθτζσ είχαν τθ 
δυνατότθτα να δοκιμάςουν παραδοςιακζσ λιχουδιζσ από διάφορεσ 
χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, να ακοφςουν τραγοφδια, να εκκζςουν τισ εργαςίεσ 
τουσ που αφοροφςαν τθν πολυγλωςςία, να δθμιουργιςουν δικό τουσ 
poster πολυγλωςςίασ, προςκζτοντασ τθ δικι τουσ αγαπθμζνθ λζξθ ςτθ 
γλϊςςα τθσ αρεςκείασ τουσ ςτο «Δζντρο των Λζξεων». Σζλοσ είχαν τθ 
δυνατότθτα να ςχολιάςουν γραπτά ςε πόςτερ τθν περίφθμθ φράςθ του 
Goethe «όποιοσ δεν γνωρίηει ξζνεσ γλϊςςεσ, δεν γνωρίηει καλά οφτε τθ 
δικι του!». 
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ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ: CINEKID 16/10/2016 

το πλαίςιο του προγράμματοσ «Κυριακι ςτα Εκπαιδευτιρια» το 
πρόγραμμα Cinekid ςυνεχίηει τθν επιτυχθμζνθ του πορεία με ζνα 
αφιζρωμα ςτον μοναδικό Walt Disney. Αυτόν τον μινα οι μικροί μασ 
μακθτζσ απόλαυςαν τθν ταινία «Ψάχνοντασ τον Νζμο» με τθ μοναδικι 
παρουςίαςθ του Παναγιϊτθ Κουντουρά! 

 

 
 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΣΕΓΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ «ΓΝΩΡΙΖΩ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΤ» 17/10/2016 

Με αφορμι τθν επζτειο τθσ απελευκζρωςθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ και τθ 
γιορτι του πολιοφχου τθσ, Αγίου Δθμθτρίου, τα νιπια περιθγικθκαν 
ςτθν πόλθ και γνϊριςαν τα ςπουδαιότερα μνθμεία τθσ.  

Σο «ταξίδι» τουσ ξεκίνθςε από τα κάςτρα. Πζραςαν από τθν Πορτάρα και 
ζκαναν τθν πρϊτθ τουσ ςτάςθ ςτθν εκκλθςία του Αγίου Δθμθτρίου.  
Εκεί είδαν από κοντά τα περίφθμα ψθφιδωτά, τον τόπο φυλάκιςθσ και 
μαρτυρίου του Αγίου και προςκφνθςαν το ιερό του λείψανο.  
τθ ςυνζχεια είδαν τθ Ροτόντα, τθν Καμάρα και το ςφμβολο τθσ πόλθσ 
μασ τον Λευκό Πφργο. 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ 24/10/2016 

Σθ Δευτζρα, 24 Οκτωβρίου 2016 και ϊρα 18:30, ςτο Πολιτιςτικό  
και Ακλθτικό Κζντρο των Εκπαιδευτθρίων  πραγματοποιικθκε 
ενθμερωτικι ςυνάντθςθ με κζμα: Σο Νζο Πρόγραμμα πουδϊν  
του Γυμναςίου. Οι γονείσ και οι μακθτζσ είχαν τθν ευκαιρία να ακοφςουν 
αναλυτικά όλεσ τισ αλλαγζσ που αφοροφν τισ τρεισ τάξεισ του Γυμναςίου 
κακϊσ και τισ πρωτοποριακζσ δράςεισ των Εκπαιδευτθρίων. το τζλοσ 
πραγματοποιικθκε ενθμζρωςθ από τουσ υπεφκυνουσ για το πρόγραμμα 
Studies Abroad.  

 

 
ΕΟΡΣΑΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΣΕΙΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 25/10/2016  

Σθν Σρίτθ, 25/10/2016 πραγματοποιικθκε για τουσ μακθτζσ όλων των 
βακμίδων θ αρτοκλαςία για τθ γιορτι του Πολιοφχου Αγίου Δθμθτρίου. 
τθ ςυνζχεια, οι μακθτζσ του Δθμοτικοφ παρακολοφκθςαν ςτο αφλιο 
χϊρο του Δθμοτικοφ χολείου τθ ςχολικι εορτι τθσ Δϋ τάξθσ, ενϊ  
οι μακθτζσ του Γυμναςίου και του Λυκείου παρακολοφκθςαν ςτο Θζατρο 
του Πολιτιςτικοφ και Ακλθτικοφ Κζντρου τθ ςχολικι εορτι για τθν εκνικι 
επζτειο του «ΟΧΙ» και τθν απελευκζρωςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ. 
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ΗALLOWEEN CELEBRATION 31/10/2016 

Οι μακθτζσ του English Garden μεταμφιζςτθκαν, για να γιορτάςουν  
το ζκιμο του Halloween. Επιςκζφτθκαν τουσ φίλουσ τουσ ςτα ελλθνικά 
τμιματα ρωτϊντασ τθ χαρακτθριςτικι φράςθ «Trick or Treat?». Πζραςαν 
υπζροχα χαράηοντασ κολοκφκεσ και καταςκευάηοντασ ειδικά καλακάκια 
για τα κεράςματά τουσ. Ακολοφκθςε πάρτι με πολλι διαςκζδαςθ και 
παιχνίδια. 
 

 
 

 
ΕΠΙΚΕΨΕΙ ΕΚΠΡΟΩΠΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ Οκτϊβριοσ 2016 

Tα Εκπαιδευτιρια, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Studies Abroad, 
φιλοξενοφν κάκε χρόνο εκπροςϊπουσ κορυφαίων πανεπιςτθμίων του 
εξωτερικοφ, οι οποίοι ενθμερϊνουν τουσ μακθτζσ για το Πρόγραμμα 
πουδϊν και τθν ακαδθμαϊκι ηωι και απαντοφν ςε όλεσ τισ πικανζσ 
ερωτιςεισ ι απορίεσ τουσ. Οι ςυναντιςεισ αυτζσ ςυμβάλλουν ςτθν 
πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ των μακθτϊν και διαςφαλίηουν τθν επιτυχία 
τουσ.   

University of Pennsylvania:  Elizabeth A. Downing 
Wellesley College:  Milena Mareva 
University of Richmond:  Marily Hesser 
NYU Adu Dhabi:  Justin Van Dyke 
Fordham University:  Monica Esser 
Kalamazoo College:  Eric Staab 
Knox College:  Joshua Ferchau 

Merrimack College: Paulina Bula  

 

Ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ό ς 

ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΙΑ 24/10/2016 

Σα Εκπαιδευτιρια, πιςτεφοντασ ότι θ αιμοδοςία αποτελεί ανεκτίμθτθ 
κοινωνικι προςφορά και γνωρίηοντασ ότι οι ανάγκεσ του αίματοσ είναι 
διαρκϊσ αυξανόμενεσ, ίδρυςαν τράπεηα αίματοσ, ςτθν οποία αιμοδότεσ 
είναι εκελοντζσ τόςο από το διδακτικό, το διοικθτικό και το βοθκθτικό 
προςωπικό των Εκπαιδευτθρίων όςο και από τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ 
των μακθτϊν μασ. 

 

 

 

 

Π ο λ ι τ ι σ μ ό ς 

 

04, 05, 06/10 Επίςκεψθ ςτο Ινςτιτοφτο Ψθφιακισ Μάκθςθσ ΝΟΤ και ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τθ 
Διαφορετικότθτα (Μακθτζσ Α’ Δθμοτικοφ) 
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07, 14/10  Επίςκεψθ ςτο Ινςτιτοφτο Δαςικϊν Ερευνϊν και παρακολοφκθςθ δακτυλίωςθσ πουλιϊν 

11/10 1θ Πολιτιςτικι Εξόρμθςθ Γυμναςίου - Λυκείου: Μουςείο Φωτογραφίασ - Κινθματογράφου 

12, 13/10 Επίςκεψθ ςτο Παιδικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ και ςυμμετοχι ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια τάξθ από τα παλιά» 
(Μακθτζσ Γ’ Δθμοτικοφ) 

12, 13, 14/10 Επίςκεψθ ςτο Ινςτιτοφτο Ψθφιακισ Μάκθςθσ ΝΟΤ και ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τθν Σοπικι 
Ιςτορία (Μακθτζσ Ε’ Δθμοτικοφ) 

13/10 Εκπαιδευτικόσ περίπατοσ (Μακθτζσ Blossoms, Beatles) 

14/10 Ομιλία για τθν επζτειο του Μακεδονικοφ Αγϊνα 

  Φκινοπωρινόσ περίπατοσ ςτο φράγμα τθσ Θζρμθσ (Μακθτζσ Παιδικοφ τακμοφ) 

   Επίςκεψθ ςτο Πολεμικό Μουςείο (Μακθτζσ Προνθπίων, Blossoms) 

18/10 Εκλογζσ για τα 5μελι μακθτικά ςυμβοφλια 

19/10 Επίςκεψθ ςτον ναό του Αγίου Δθμθτρίου (Μακθτζσ Beatles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

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

