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ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 2017
28 Ιουνίου 2017

Σε κλίμα συγκίνησης και γιορτής πραγματοποιήθηκε
η φετινή Τελετή Αποφοίτησης των μαθητών της
Γ΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων, στις εγκαταστάσεις του
Γυμνασίου - Λυκείου. Η εκδήλωση περιλάμβανε μουσική,
χορό, προβολή «στιγμών» της σχολικής ζωής, ομιλίες και
βραβεύσεις.
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Τάσος
Τζήκας, Πρόεδρος ΔΕΘ - HELEXPO, Πρόεδρος του
Συνδέσμου
Επιχειρήσεων
Πληροφορικής
και
Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Ο κ. Τζήκας, αφού
περιέγραψε τους κινδύνους και τις ευκαιρίες της εποχής
που έρχεται, απευθυνόμενος στους αποφοίτους τους
συμβούλεψε να μη φοβηθούν την κρίση αλλά με τη
δύναμη της γνώσης τους, το κυνήγι του ονείρου τους,
την επιμονή στους στόχους τους, θα καταφέρουν να την
ξεπεράσουν.
Τον αποχαιρετιστήριο λόγο προς τους αποφοίτους
εκφώνησε η Πρόεδρος των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη,

κ. Αικατερίνη Μαντουλίδου. Χαιρετισμό απεύθυνε
ο Φίλιππος
Ιλαρίων
Συτιλίδης, φοιτητής
του
Πανεπιστημίου Harvard, απόφοιτος του 2016, ο οποίος
αναφέρθηκε κυρίως στην εμπειρία του από τον πρώτο
χρόνο σπουδών στο κορυφαίο πανεπιστημιακό ίδρυμα.
Επιπλέον, δόθηκαν βραβεία διακρίσεων σε αποφοίτους
που έγιναν δεκτοί σε κορυφαία πανεπιστήμια της
Αμερικής και της Ευρώπης, απέσπασαν διακρίσεις σε
διεθνείς
και
πανελλήνιους
διαγωνισμούς
στα
μαθηματικά, στη φυσική, στην πληροφορική, στο
«F1 in Schools» και σημείωσαν υψηλές επιδόσεις στα
Forensics, σε συνέδρια του εξωτερικού, στην ελληνική
γλώσσα, στη μουσική, στο θέατρο, στον χορό, στη
ζωγραφική και, φυσικά, στον αθλητισμό.
Το βραβείο «Ευάγγελος Μαντουλίδης» απονεμήθηκε
στον απόφοιτο Β. Γεωργιάδη, ενώ ο αποχαιρετιστήριος
λόγος εκ μέρους των φετινών αποφοίτων έγινε από
τον Παρμενίωνα Κουτσογεώργο.

Νέο Καινοτόμο Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας
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ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Τα Εκπαιδευτήρια
πιστά στην παροχή υψηλών εκπαιδευτικών
υπηρεσιών
δημιούργησαν
τα
πρωτοπόρα
Προγράμματα
Επιχειρηματικότητας, για να συνδέσουν τους μαθητές τους με
καινοτόμους οργανισμούς και εταιρίες της περιοχής και να μάθουν μέσα
από αυτές την εφαρμογή των γνώσεών τους στην πράξη.
Τον Ιούνιο του 2017, επιλέχθηκαν δύο μαθητές των Εκπαιδευτηρίων, η
Βασιλική Τριανταφύλλου (Α΄Λυκείου) και ο Νικόλαος Κηπουρός
(Β΄Λυκείου),
για
να
πάρουν
μέρος
στα
Προγράμματα
Επιχειρηματικότητας που πραγματοποιήθηκαν στις εταιρίες MLS και
Koumentakis & Associates Law Firm αντίστοιχα. Οι εταιρίες
ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στην πρό(σ)κληση, ανοίγοντας δρόμους στη
βιωματική εκπαίδευση και στηρίζοντας πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν
στις σωστές σπουδές και στην άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
Συμμετέχοντες μαθητές και συνεργαζόμενες εταιρίες εξέφρασαν την
ικανοποίησή τους από τα Προγράμματα Επιχειρηματικότητας και
δηλώνουν έτοιμοι να ξαναπάρουν μέρος.

Διακρίσεις
01

ΧΡΥΣΟ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΗΝ 58η ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
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Διακρίσεις στην 58η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (IMO 2017) για τους
μαθητές Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη που διακρίθηκαν
με Χρυσό και Αργυρό Μετάλλιο στη Βραζιλία.
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Χρυσό Μετάλλιο: Β. Γεωργιάδης (Γ’ Λυκείου)
Αργυρό Μετάλλιο: Ρ. Τσιάμης (Β’ Λυκείου)

ΥΨΗΛΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 - 2017

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη πέτυχαν και φέτος
υψηλές βαθμολογίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 και θα εισαχθούν
σε σχολές υψηλής ζήτησης.
Σε σύνολο 101 μαθητών:
● 6 μαθητές αρίστευσαν με περισσότερα από 19000 μόρια
● 19 μαθητές αρίστευσαν με περισσότερα από 18000 μόρια
● 38 μαθητές ξεχώρισαν με περισσότερα από 17000 μόρια
● 49 μαθητές πέτυχαν με περισσότερα από 16000 μόρια
● 61 μαθητές συγκέντρωσαν πάνω από 15000 μόρια
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

13 & 20/06

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις των υποτροφιών για τις
ενδιάμεσες τάξεις της σχολικής χρονιάς 2016 - 2017. Στις εξετάσεις
συμμετείχαν μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, καθώς και
άλλων σχολείων, ιδιωτικών και δημόσιων.
Οι μαθητές από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία που διακρίθηκαν πέρασαν
από προφορική συνέντευξη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία
επιλογής και να οριστεί η ακριβής υποτροφία του κάθε μαθητή.
Ευχαριστούμε όλους τους μαθητές που διαγωνίστηκαν και συγχαίρουμε
τους επιτυχόντες που ακολουθούν!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ
ΤΑΞΕΩΝ
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (Αλφαβητική σειρά)

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΑΞΗ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Εφραιμίδου Αναστασία - Όλγα
Καρακάσης Νικόλαος
Κατραμάδου Αικατερίνη
Μαλιγκούδη Μαριάνθη

Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη
Δημόσιο
Ιδιωτικό
Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη

ΤΑΞΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Ανδρεάδη Άννα
Γεωργιάδης Αθανάσιος
Γκανάτσα Μυρτώ
Ζήση Κυριακή
Ιακωβάκης Ιωάννης
Καραφυλλιά Χριστίνα
Τσορμπατζόγλου Καλλιόπη

Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη
Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη
Δημόσιο
Δημόσιο
Δημόσιο
Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη
Δημόσιο

ΤΑΞΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Βασιλειάδης Διογένης
Κάπαλης Προύσαλης Γρηγόριος
Καρβουγιάζη Κορνηλία
Σεσέρι Κωνσταντίνα
Σιντορεάκ Κασσιανή
Φιλιππίδης Φοίβος - Παναγιώτης

Ιδιωτικό
Δημόσιο
Δημόσιο
Δημόσιο
Δημόσιο
Δημόσιο

ΤΑΞΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ανδρεάδης Παναγιώτης
Λούμι Ραχμάν
Πιτσιάβας Αχιλλέας
Στάγκος Δημήτριος

Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη
Δημόσιο
Δημόσιο
Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη

ΤΑΞΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Τσούκαλη Ναταλία - Μαρία

Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ κ. ΚΑΛΑΤΖΗ

08/06

Την Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε η βράβευση των
μαθητών των Εκπαιδευτηρίων, Φ. Γκώγκου, Γ. Μιχαηλίδη και
Α. Μπουρούτη, από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Ι. Μπουτάρη και τον
Γενικό Γραμματέα του ΥπΠΕΘ, κ. Γ. Καλατζή, για τον Πανελλήνιο
Μαθητικό Διαγωνισμό "Το παιδί θύμα του Ολοκαυτώματος".

MNEWS Ιούνιος 2017

Σελίδα 3/11

05

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ 11o ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΚΑΓΚΟΥΡΟ»

15/06

Την Πέμπτη, 15 Ιουνίου, τα Εκπαιδευτήρια βράβευσαν τους μαθητές που
ξεχώρισαν και διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στον φετινό
μαθηματικό διαγωνισμό Καγκουρό.
Στην τελετή απονομής των αναμνηστικών τίτλων, που πραγματοποιήθηκε
στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο των Εκπαιδευτηρίων, προσήλθαν
μαθητές των Εκπαιδευτηρίων αλλά και άλλων σχολείων της πόλης, των
τάξεων από Β’ Δημοτικού έως και Β’ Λυκείου.

06

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

06/05

Στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικής
«Αριστοτέλης» 2017 που διοργάνωσε το Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) στις 6 Μαΐου 2017 για μαθητές δημοτικών
σχολείων.
Από τα Εκπαιδευτήρια διακρίθηκαν οι παρακάτω μαθητές.
Ε’ Δημοτικού:
2ο βραβείο αριστείας:
3ο βραβείο αριστείας:
Εύφημη μνεία:
ΣΤ’ Δημοτικού:
1ο βραβείο αριστείας:
2ο βραβείο αριστείας:
3ο βραβείο αριστείας:
Εύφημη μνεία:

Χ. Βασσάρας.
Α. - Μ. Αρχοντής, Θ. Παπαβραμίδης.
Ε. - Ν. Χουρδάκη, Μ. Αρχίπωβ, Δ. Ταμπού,
Ν. Τσάκου.
Α. Χατζηιωακειμίδη (1η στη Βόρεια Ελλάδα και
4η σε πανελλήνιο επίπεδο), Σ. Μάμαλης.
Δ. Καραβασίλης.
Φ. Κυρατζή, Π. - Ε. Σαπίδης, Α. Παπαδοπούλου,
Α. Μητράγκας, Δ. Γκανάτσας.
Κ. Καραγκίτση, Δ. Καρτσωνάκης,
Σ. Σπυρόπουλος, Ε. Γαλάνη,
Α. - Ε. Ζυμωνοπούλου

Δραστηριότητες
ΘΕΡΙΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ OXFORD BROOKES UNIVERSITY

11 - 24/07

Ολοκληρώθηκε και φέτος το καθιερωμένο θερινό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων στο Oxford Brookes University, στην
Οξφόρδη της Αγγλίας από 11 - 24/07/2017. Οι μαθητές του Δημοτικού,
Γυμνασίου και Λυκείου παρακολούθησαν μαθήματα και πήραν μέρος
σε αθλητικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στη
φημισμένη πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης. Πραγματοποιήθηκαν
ημερήσιες εκδρομές στην πόλη του κορυφαίου πανεπιστημίου
Cambridge, στη Ρωμαϊκή λουτρόπολη Bath και στη γενέτειρα του
Shakespeare, Stratford-upon-Avon. Με αυτό το εκπαιδευτικό ταξίδι οι
μαθητές ήρθαν σε επαφή με τον αγγλικό πολιτισμό, εξάσκησαν την
αγγλική γλώσσα και γνώρισαν συνομηλίκους τους από άλλες χώρες.
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ «ΧΑΡΤΕΣ, ΠΥΞΙΔΑ… ΦΥΓΑΜΕ!»

01/06

Οι μαθητές της Ε’ και της ΣΤ’ Δημοτικού ταξίδεψαν όλη τη χρονιά στις
γειτονιές της Ελλάδας και στις πόλεις της Ευρώπης και ολοκλήρωσαν την
εμπειρία τους με τον Διατμηματικό Διαγωνισμό Γεωγραφίας, στο πλαίσιο
του εκπαιδευτικού προγράμματος «Χάρτες, Πυξίδα… Φύγαμε!». Με κέφι
και ενθουσιασμό οι μαθητές έβαλαν τα δυνατά τους και με τις γνώσεις
που αποκόμισαν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μας εξέπληξαν!
Η παρουσία όλων των τμημάτων ήταν δυναμική, οι ισοπαλίες δεν
έλειψαν και η αγωνία έφτασε στα ύψη! Νικητές του Διαγωνισμού
αναδείχθηκαν τα τμήματα Ε1 και ΣΤ2.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Μ. ΚΑΡΙΩΤΑΚΗ

01, 02/06

Μια ξεχωριστή εμπειρία είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι μαθητές
της Β’ τάξης με τη διαδικτυακή συνάντησή τους με τη συγγραφέα
Μ. Καριωτάκη. Με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας η κ. Σιντορέ,
συγγραφέας του βιβλίου «Η κυρία Σιντορέ και η γραμματική σαν
παραμύθι», υποδέχτηκε στην τάξη της, στο Ηράκλειο της Κρήτης, τους
μαθητές των Εκπαιδευτηρίων, συζήτησε μαζί τους, άκουσε με προσοχή
τα ερωτήματά τους και στο τέλος αποκάλυψε το μυστικό της, αυτό που
πρέπει να αποτελεί κανόνα στη ζωή όλων μας. Ότι κανείς μας δεν πρέπει
να φοβάται τη γραμματική και τα ορθογραφικά του λάθη, αλλά να
μαθαίνει από αυτά αν θέλει να γίνει καλύτερος.

CAREER DAY

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 - 2017

Θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γονείς που
αφιέρωσαν χρόνο από το πολυάσχολο πρόγραμμά τους, για να
συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΣΤ' τάξης "Career Day",
το οποίο διεξάγεται κάθε χρόνο στο πλαίσιο του μαθήματος των
Αγγλικών. Οι μαθητές πήραν πολύ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα
ποικίλα επαγγελματικά μονοπάτια που μπορούν να ακολουθήσουν και οι
γονείς απόλαυσαν την επίσκεψη στην τάξη των παιδιών τους!
Πολλές ευχαριστίες στους:
 κ. Φανή Αντωνίου
 κ. Νάρκισο Γεωργιάδη
 κ. Σοφία Μητροπούλου
 κ. Χριστίνα Δημοπούλου
 κ. Κατερίνα Καλλιγκάτση

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Μητέρα του Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη
Πατέρας του Βασίλειου Γεωργιάδη
Μητέρα του Κωνσταντίνου Μπάρεζελ Μπόφινγκερ
Μητέρα της Μαρίας Σαμολάδα
Μητέρα της Μαρίας - Λόρνα Σαμόζι Καλλιγκάτση

07/06

Έντονη συγκίνηση προκάλεσε σε όλους τους παρευρισκομένους η τελετή
Αποφοίτησης της ΣΤ' Δημοτικού, που πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017 στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο των
Εκπαιδευτηρίων. Οι τελειόφοιτοι χάρισαν σε όλους μας μια ξεχωριστή
εμπειρία, παρουσιάζοντας χορευτικά, αθλητικά και θεατρικά δρώμενα,
τα οποία είχαν ετοιμάσει με πολύ μεράκι. Απέσπασαν θερμά
χειροκροτήματα, δέχτηκαν πολλά συγχαρητήρια αλλά και ευχές για μια
γυμνασιακή πορεία, γεμάτη επιτυχίες και δύναμη για την
πραγματοποίηση των στόχων τους.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΣΟΣ: ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ»

08/06

Με βάση τη θεματική ενότητα "Περιβάλλον", οι μαθητές των Beatles
είχαν την ευκαιρία να βιώσουν τη ζωή στο δάσος με έναν διαφορετικό
και δημιουργικό τρόπο συμμετέχοντας στο καινοτόμο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα: "Δάσος: Το Πράσινο Εργοστάσιο", που οργανώθηκε από την
επιστημονική ομάδα " Μικροί Ήρωες ". Τα παιδιά επισκέφθηκαν το Σέιχ
Σου, όπου έμαθαν για την αξία του δάσους και τη συμβολή του στην
ποιότητα της ζωής μας. Οι μικροί μαθητές μας εξάσκησαν τις δεξιότητές
τους στον προσανατολισμό χρησιμοποιώντας πυξίδες, ανακάλυψαν τα
μυστικά επιβίωσης στο δάσος και χρησιμοποίησαν τις ικανότητές τους
για να χτίσουν μια καλύβα και φωλιές για μικρά πουλιά.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

09/06

Οι μαθητές της Ε' και ΣΤ' Δημοτικού συμμετείχαν στον καθιερωμένο
πλέον «Διαγωνισμό Ορθογραφίας» που διενεργείται σε συνεργασία με
το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών - Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη.
Οι μαθητές μας επιστράτευσαν τις ορθογραφικές τους γνώσεις,
επιδιώκοντας να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις των
ποικίλων γραμματικών και λεξιλογικών ασκήσεων.

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ

10/06

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.
Οι μικροί μας φίλοι είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να
ψυχαγωγηθούν με μια πληθώρα δραστηριοτήτων όπως κατασκευές από
πηλό, ζωγραφική προσώπου, piñata, τσουβαλοδρομίες, ξυλοπόδαρα και
bowling. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος Stream Steps οι
μαθητές είχαν την ευκαιρία να κατασκευάσουν πλανήτες, ρομποτάκια
και γεωμετρικά στερεά!
Για άλλη μια φορά έδωσαν το παρών και οργανώσεις όπως ο Σύλλογος
Φίλων των Παιδιών με χρόνιες ρευματοπάθειες, ο Σύλλογος Γονέων,
Κηδεμόνων και Φίλων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες
«ΣΥΖΩΗ», ο Σύλλογος «Make a Wish», η Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου και
Αυτιστικού Ατόμου με Νοητική Αναπηρία «ΕΛΠΙΔΑ» και το Χαμόγελο του
Παιδιού.
Γονείς, παιδιά και φίλοι των Εκπαιδευτηρίων καλωσόρισαν το καλοκαίρι
και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά!

PARENTS’ VOLLEYBALL CUP

11/06

Πιστοί στο ραντεβού τους οι γονείς - αθλητές των Εκπαιδευτηρίων
συγκεντρώθηκαν την Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017 στις αθλητικές
εγκαταστάσεις του Ν/Δ των Εκπαιδευτηρίων για να πραγματοποιήσουν
το 4ο Parents’ Volleyball Cup.
Οι αγώνες διεξήχθησαν σε κλίμα χαράς, φίλαθλου πνεύματος και αγάπης
για το άθλημα της πετοσφαίρισης. Οι νικητές ύψωσαν περήφανα το
κύπελλο της νίκης επευφημούμενοι από το φίλαθλο κοινό.
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COCKTAIL PARTY ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

27/06

Την Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία στο
Bar Manhattan το cocktail party του Συλλόγου Αποφοίτων
Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη.
Δεκάδες απόφοιτοι όλων των ετών ανταποκρίθηκαν με χαρά στο
κάλεσμα του Συλλόγου και είχαν την ευκαιρία να αναπολήσουν όμορφες
στιγμές από το σχολικό τους παρελθόν, αλλά και να συζητήσουν για το
παρόν και το μέλλον τους.

2o ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

30/06

Την Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017 πενήντα μαθητές των Εκπαιδευτηρίων
αλλά και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων παρακολούθησαν τις
ομιλίες στο πλαίσιο του 2ου Θερινού Σχολείου Φυσικής που
διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών στη Θεσσαλονίκη.
Στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο των Εκπαιδευτηρίων
πραγματοποιήθηκε η ομιλία του καθηγητή Αστρονομίας Ν. Σπύρου με
θέμα «Αστρονομία, σύμπαν, διάστημα και… σχολείο» και στη συνέχεια,
η ομιλία του καθηγητή ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και προέδρου της Ένωσης
Υποτρόφων Fullbright βορείου Ελλάδος Α. Γωγούση με θέμα «Ρομποτική,
Φυσική και Φιλοσοφία», στη βιβλιοθήκη του Λυκείου.

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

11/06

Την Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017 η Ακαδημία Κολύμβησης των
Εκπαιδευτηρίων ολοκλήρωσε την άψογη λειτουργία της για τη φετινή
χρονιά με την Τελετή Λήξης που πραγματοποιήθηκε στο κολυμβητικό
κέντρο Star Pool Center. Οι μικροί κολυμβητές επέδειξαν τις ικανότητές
τους και την εξέλιξή τους στο υγρό στοιχείο και παρέλαβαν τα
αναμνηστικά τους διπλώματα ως επιβράβευση της όλης πορείας τους.
Το ραντεβού δόθηκε με προσμονή για τον επόμενο Σεπτέμβριο.
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ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

11/06

Μέσα σε κλίμα χαράς πραγματοποιήθηκε η Τελετή Λήξης της Ακαδημίας
Καλαθοσφαίρισης την Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017.
Με επικεφαλής τον διακεκριμένο «Δάσκαλο» Καλαθοσφαίρισης,
Δημήτρη Νικολαΐδη και με την καθοδήγηση μιας επίλεκτης προπονητικής
ομάδας, οι αθλητές της Ακαδημίας ανέπτυξαν τις κινητικές τους
δεξιότητες, διδάχθηκαν ατομική και ομαδική τεχνική και τακτική, και
καλλιέργησαν ηθικές αξίες και αρετές.

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

11/06

Μέσα σε κλίμα χαράς, ενθουσιασμού και ικανοποίησης για τη φετινή
πορεία πραγματοποιήθηκε η Τελετή Λήξης της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου
την Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017 στις εγκαταστάσεις του Γ/Λ των
Εκπαιδευτηρίων. Αθλητές της Ακαδημίας, προπονητές, γονείς και φίλοι
παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, αντάλλαξαν κρίσεις, ιδέες και ευχές για
την επόμενη χρονιά που θα τη χαρακτηρίζουν το φίλαθλο πνεύμα και οι
επιτυχίες.

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

11/06

Το νέο ξεκίνημα της Ακαδημίας Πετοσφαίρισης των Εκπαιδευτηρίων με
οδηγό στο τιμόνι της τον διεθνή πετοσφαιριστή Alexey Diaz Luis
ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Την Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017
πραγματοποιήθηκε η Τελετή Λήξης της Ακαδημίας με συμμετοχή όλων
των αθλητριών, των προπονητών, γονέων και φίλων της Ακαδημίας.
Απονεμήθηκαν αναμνηστικά διπλώματα και δόθηκε η υπόσχεση για μια
ακόμη πιο επιτυχημένη πορεία στη νέα χρονιά.
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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ TAE KWON DO

12/06

Με απόλυτη επιτυχία, υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση του
κορυφαίου Ολυμπιονίκη του Tae Kwon Do Αλέξανδρο Νικολαΐδη
ολοκλήρωσε φέτος τη δράση της η Ακαδημία των Εκπαιδευτηρίων.
Τη Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017 στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ν/Δ των
Εκπαιδευτηρίων πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις Ζωνών και η Τελετή
Λήξης της Ακαδημίας. Ο ενθουσιασμός, η ικανοποίηση και η συγκίνηση
ήταν διάχυτα συναισθήματα. Οι μικροί αθλητές γεμάτοι χαρά και
περηφάνια παρέλαβαν τις ζώνες και τα διπλώματά τους από τον
σπουδαίο Ολυμπιονίκη και προπονητή τους Αλέξανδρο Νικολαΐδη
χειροκροτούμενοι από το συγκινημένο κοινό.

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΕΝΙΣ

13/06

Μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά γιόρτασε η Ακαδημία Τένις των
Εκπαιδευτηρίων στην Τελετή Λήξης που πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017 στις εγκαταστάσεις του Drosia Tennis Club.
Οι μικροί τενίστες επέδειξαν το ταλέντο και τον ζήλο τους, παρέλαβαν τα
αναμνηστικά τους διπλώματα γεμάτοι χαρά και περηφάνια και
ανανέωσαν το ραντεβού τους στο τερέν για τη νέα σχολική χρονιά.
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CAMPS
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ENGLISH & ADVENTURE CAMP 2017

19 - 30/06

Ένα αξέχαστο δεκαήμερο πρόσθεσαν στις παιδικές τους αναμνήσεις
οι μικροί campers των Εκπαιδευτηρίων, άλλων ιδιωτικών και δημόσιων
σχολείων της πόλης, αλλά και παιδιά εργαζομένων στην τράπεζα
Efg Eurobank - Ergasias που συμμετείχαν στο φετινό English and
Adventure Camp. Μέσω ενός ανανεωμένου, ποικίλου και μεγάλου
ενδιαφέροντος προγράμματος τα παιδιά μορφώθηκαν, καλλιέργησαν τις
κλίσεις και τα ταλέντα τους, αθλήθηκαν, απέκτησαν καινούριους φίλους
και διασκέδασαν με την ψυχή τους. Το ραντεβού δόθηκε για το επόμενο
καλοκαίρι με πολλές υποσχέσεις.

ΛΗΞΗ ΤΩΝ SUMMER CAMPS 2017

19 - 24/06

Τα Εκπαιδευτήρια πάντα πιστά στην υπόσχεση για παροχή
προγραμμάτων υψηλών απαιτήσεων διοργάνωσαν για άλλη μια φορά με
μεγάλη επιτυχία το Soccer Camp και το All Star Basketball Camp. Παιδιά
των Εκπαιδευτηρίων αλλά και όλης της πόλης καθώς και της Κύπρου υπό
την επίβλεψη άρτια καταρτισμένων προπονητών αθλήθηκαν, βελτίωσαν
τις επιδόσεις τους, απέκτησαν εμπειρίες και νέους φίλους, διασκέδασαν
και απόλαυσαν το αγαπημένο τους άθλημα. Οι όμορφες αναμνήσεις θα
τους κρατούν συντροφιά μέχρι το επόμενο καλοκαίρι που ανανεώθηκε το
ραντεβού τους.
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Πολιτισμός
01/06

Περίπατος στα Πλατανάκια (Μαθητές Νηπίων).

01 - 08/06

Προαγωγικές - Απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίου.

01, 06, 07, 08/06 Επίσκεψη στη Δημοτική Πινακοθήκη και ξενάγηση στην έκθεση του Μανώλη Χάρου «Αισώπου Μύθοι»
(Μαθητές Α’ τάξης).
02/06

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

07 - 19/06

Πανελλαδικές Εξετάσεις Γ’ Λυκείου.

09/06

Επίσκεψη και Ξενάγηση στο Περιβαλλοντικό Πάρκο ΟΤΑ Θέρμης (Μαθητές Β’ Δημοτικού & Όμιλος Περιβάλλοντος).
Περίπατος στα Πλατανάκια (Μαθητές Παιδικού Σταθμού).

13/06

Επίσκεψη και Ξενάγηση στην Έκθεση Παιδικής Ζωγραφικής «Η οδική ασφάλεια μέσα από τα μάτια των παιδιών»
(Μαθητές Β’ & Γ’ Δημοτικού).

14/06

Περίπατος στο Φράγμα Θέρμης (Μαθητές Προνηπίων).

Ακολουθήστε μας:
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