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Αναπτύσσεται σε σύγχρονες κτιριακές
εγκαταστάσεις, που εξασφαλίζουν την ασφάλεια
των μαθητών, με εντυπωσιακή, για τα ελληνικά
δεδομένα, υλικοτεχνική υποδομή, η οποία
εναρμονίζεται με τους σύγχρονους εκπαιδευτικούς
και παιδαγωγικούς στόχους, αλλά και με σεβασμό
προς το περιβάλλον.
Οργανώνεται με τη συμβολή διακεκριμένων
εκπαιδευτικών και παιδαγωγών, οι οποίοι
επιμορφώνονται και αξιολογούνται διαρκώς,
εισάγουν καινοτομίες, εφαρμόζουν
πρωτοποριακά προγράμματα, καλλιεργούν
τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των μαθητών
και τους οδηγούν σε υψηλούς στόχους.
Διευρύνεται με επιπλέον ώρες διδασκαλίας
στα κύρια μαθήματα: γλώσσα, μαθηματικά,
φυσική, χημεία, πληροφορική, αγγλικά,
γαλλικά, γερμανικά.
Εμπλουτίζεται από την καλλιέργεια σε βάθος
του πολιτισμού και του αθλητισμού, όπως
αποδεικνύουν τα βραβεία και οι τιμητικές
διακρίσεις, που κατά παράδοση κατακτούν οι
αντίστοιχες ομάδες μαθητών των Εκπαιδευτηρίων.
Η συμμετοχή σε μαθητικούς ομίλους, διεθνή
εκπαιδευτικά συνέδρια και ευρωπαϊκά
προγράμματα, οι συνεργασίες με σχολεία
του εξωτερικού, τα λογοτεχνικά και περιβαλλοντικά
προγράμματα, τα προγράμματα κοινωνικής
προσφοράς - εθελοντισμού και τα επιμορφωτικά
σεμινάρια και ημερίδες ανακαλύπτουν τις κλίσεις
και αναπτύσουν τις δεξιότητες.
Διανθίζεται με ένα σύνολο δραστηριοτήτων
και πρωτοποριακών, καινοτόμων δράσεων, όπως:
Flipped Classroom, Watch & Learn, Case
Studies, Art & Science Days και άλλα προγράμματα
STREAM (Science, Technology, Reading,
Engineering, Art, Mathematics).

Καθοδηγείται από τα προγράμματα βιωματικού
σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού:
Προγράμματα Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία
με εταιρείες και οργανισμούς, Τριήμερο ΣΕΠ,
100 mentors, Εικονική Επιχείρηση
(SEN/JA GREECE).
Καλλιεργείται με μία σειρά προαιρετικών ειδικών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων: τμήματα Arkki, FLL,
αγγλικών, γαλλικών και γερμανικών, ζωγραφικής,
θεατρικού παιχνιδιού, μοντέρνου χορού, μπαλέτου,
πληροφορικής, ρομποτικής και ακαδημιών βόλεϊ,
κολύμβησης, μπάσκετ, ποδοσφαίρου, Tae Kwon Do,
τένις, ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες.
Διασφαλίζεται με την εκπαίδευση και
ευαισθητοποίηση μαθητών και γονέων
σε θέματα υγιεινής διατροφής και αγωγής
υγείας, μέσω του προγράμματος «Τρώμε υγιεινά
στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη».
Υποστηρίζεται με την ψηφιακή πλατφόρμα
my mandoulides, όπου αναρτώνται
τα καθημερινά καθήκοντα καθώς και πλούσιο
εκπαιδευτικό υλικό.
Πλαισιώνεται από ένα εξειδικευμένο ιατρικό
και επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγο,
λογοπαθολόγο, παιδίατρο, οδοντίατρο,
οφθαλμίατρο, ανδρολόγο κ.ά.) για την καλύτερη
και έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και
την αρτιότερη ενημέρωση των γονέων.
Καταξιώνεται κάθε χρόνο με την είσοδο
των αποφοίτων στα σπουδαιότερα πανεπιστήμια
της Ελλάδας, της Ευρώπης και της Αμερικής,
αλλά και με τις παγκόσμιες διακρίσεις μαθητών
μας σε Ολυμπιάδες μαθηματικών, πληροφορικής,
βιολογίας, αστρονομίας - αστροφυσικής και
φυσικής, καθώς και σε διεθνείς διαγωνισμούς
γλώσσας, τέχνης και αθλητισμού.
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ΑΞΙΕΣ
Σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης των Εκπαιδευτηρίων
αδιαμφισβήτητοι δείκτες πιστοποιούν
την ποιοτική παιδεία που παρέχεται, καθορίζουν
τις προτεραιότητες και καθοδηγούν
το εκπαιδευτικό έργο.

Η καλλιέργεια αξιών όπως ο σεβασμός,
η εμπιστοσύνη, η ειλικρίνεια, η ακεραιότητα,
η αγάπη, η αλληλεγγύη και το ήθος ως απαραίτητη
προϋπόθεση για την επιτυχία και την ευτυχία

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Πρώτιστο καθήκον και κύριο μέλημα των
Εκπαιδευτηρίων από τα πρώτα βήματα των παιδιών

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Η γνώση ως προϊόν παιχνιδιού, δημιουργίας,
συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος

ΠΡΟΟΔΟΣ
Η πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και
η καλλιέργεια κλίσεων και δεξιοτήτων

ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Η υιοθέτηση στόχων και ο δρόμος
προς την κατάκτησή τους

ΑΡΙΣΤΕΙΑ
Οι μεγάλες και υψηλές διακρίσεις ως διεκδίκηση
του καλύτερου και επιστέγασμα της μεγάλης και
υπεύθυνης προσπάθειας

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η χρήση νέων τεχνολογιών και η προώθηση των
STREAM ανάγκη και προϋπόθεση της σύγχρονης
εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η ουσιαστική επαφή με τον πολιτισμό και
τους εκλεκτούς εκπροσώπους του απαραίτητη
προϋπόθεση της ποιοτικής παιδείας

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ζωής και
της διάπλασης χαρακτήρων

ΕΥΘΥΝΗ
Η εξασφάλιση ενός κλίματος ασφαλούς,
ευχάριστου και δημιουργικού, η συνεργασία μαθητή,
εκπαιδευτικού και γονέα, η μέθοδος, η οργάνωση,
ο σωστός προσανατολισμός
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ΓΙΑΤΙ ΣΤΟΝ

Παιδικό Σταθμό
και Νηπιαγωγείο

1

2

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

Ασφάλεια

Δημιουργία

Τα Εκπαιδευτήρια θεωρούν πρώτιστο καθήκον τους
την ασφάλεια των μαθητών όλων των βαθμίδων,
εντός και εκτός σχολείου. Για τον λόγο αυτό
λαμβάνουν τα εξής μέτρα:
• Φύλακα τις ώρες λειτουργίας στην είσοδο φυλάκιο και ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος
γονέων, μαθητών και επισκεπτών.
• Ενισχυμένες υπηρεσίες εκπαιδευτικών
στα διαλείμματα.
• Κανονισμός κίνησης σχολικών λεωφορείων
και ΙΧ αυτοκινήτων στους χώρους του σχολείου.
• Προστατευτικά δαχτύλων (Finger protectors)
στις πόρτες.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας,
με ένα ολοκληρωμένο σύστημα διδασκαλίας,
συμμετέχουν και μαθαίνουν παίζοντας,
δημιουργώντας και διασκεδάζοντας.

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

Εκπαιδευμένο προσωπικό
βοηθά τα νήπια
να αναπτύξουν ισόρροπα
όλες τις πλευρές
της προσωπικότητάς τους,
εφαρμόζοντας σύγχρονες
παιδαγωγικές
μεθόδους.

Η διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών
αντικειμένων συνδέεται με τις ανάγκες,
τα ενδιαφέροντα, τα βιώματα και
τις ικανότητές τους. Το παιχνίδι αναδεικνύεται
πυρήνας του προγράμματος και ο ρόλος
της γλώσσας υποστηρίζεται απ’ όλα
τα γνωστικά αντικείμενα.
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3
ΔΕΙΚΤΗΣ

Πρόοδος
Στον Παιδικό Σταθμό - Νηπιαγωγείο τίθενται
οι βάσεις της ολοκληρωμένης ανάπτυξης
του παιδιού. Εκπαιδευμένο προσωπικό βοηθά
τα νήπια να αναπτύξουν ισόρροπα όλες
τις πλευρές της προσωπικότητάς τους,
εφαρμόζοντας σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους,
μέσα σ’ ένα θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον
γεμάτο ασφάλεια, χαρά, αγάπη και δημιουργία.
Ελληνική γλώσσα και μαθηματικά
Οι μαθητές αποκτούν την πρώτη επαφή με
την ελληνική γλώσσα, γραφή και ανάγνωση,
καθώς και τα μαθηματικά με βιωματικές
δραστηριότητες και ευχάριστα παιχνίδια.
Νέες τεχνολογίες
Το μάθημα της πληροφορικής και η χρήση
των νέων τεχνολογιών πραγματοποιείται σε
ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο με κατάλληλο
εκπαιδευτικό λογισμικό. Τα μαθήματα γίνονται
αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.
STREAM steps
Στο νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα οι μαθητές
έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τον μαγικό
κόσμο των STREAM (Science, Technology, Reading,
Engineering, Art, Mathematics).
Ξένες γλώσσες
Στόχος είναι η επαφή και η εξοικείωση όλων
των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσα από
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προσαρμοσμένες
στις ιδιαιτερότητες και τις ικανότητές τους.
English garden
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές 3 - 6
χρονών, που η αγγλική είναι η μητρική τους
γλώσσα ή θέλουν να τη γνωρίσουν τόσο καλά
όσο την ελληνική. Παράλληλα με την ελληνική
γλώσσα, ιστορία και παράδοση, με την καθοδήγηση
έμπειρων native speakers εκπαιδευτικών, οι μαθητές
γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα με παραμύθια,
θρύλους και παραδόσεις, ήθη και έθιμα, μουσική
και τραγούδια και άλλες δραστηριότητες.

ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

4
ΔΕΙΚΤΗΣ

Πολιτισμός
Πρωτοποριακά προγράμματα
Καλλιεργούν τη φαντασία των μαθητών καθώς και
την αγάπη για τα γράμματα και τις τέχνες (Εγώ και
η φύση, Το κουκί και το ρεβίθι, Μαθαίνω να ζω υγιεινά,
Εγώ και οι άλλοι, Τα ζώα ζητούν το δίκιο τους,
Ήρωες των μύθων, Στα ίχνη των θεών και των μύθων,
Μαθαίνω τους αριθμούς με γλωσσοδέτες,
Χτίζω το σώμα μου σωστά… Τρώω πάντα υγιεινά,
Από τη Γη στο διάστημα).
Φιλαναγνωσία και Bιβλιοπαρέες
Στο πλαίσιο του προγράμματος τους επισκέφτηκαν
καταξιωμένοι συγγραφείς: Ν. Ανδρικόπουλος,
Ν. Δημόπουλος, Σ. Ζαραμπούκα, Β. Ηλιόπουλος,
Μ. Παπαγιάννη, Χ. Μπουλώτης, Ε. Τριβιζάς,
Ε. Φακίνου.
Μουσική προπαιδεία
Ένα παράθυρο στον υπέροχο κόσμο της μουσικής
ανοίγει στους μικρούς μαθητές το πρόγραμμα
μουσικοκινητικής αγωγής.
Τέχνη και παιδί
O θαυμαστός κόσμος της τέχνης αποτελεί
ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για την καλλιέργεια
της αισθητικής αγωγής των παιδιών αλλά και την
ανάπτυξη μιας προσωπικής σχέσης με τον πολιτισμό.
Θεατρικό παιχνίδι
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη συμβολή
στην έκφραση και κατ’ επέκταση στην ολόπλευρη
και ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών.
Τρώμε υγιεινά
Τα Εκπαιδευτήρια εκπαιδεύουν τους μαθητές
τους και παράλληλα ευαισθητοποιούν τους γονείς
τους σε θέματα υγιεινής διατροφής, εφαρμόζοντας
το πρόγραμμα «Τρώμε υγιεινά στα Εκπαιδευτήρια
Ε. Μαντουλίδη», το οποίο περιλαμβάνει δωρεάν
πρωϊνό, προαιρετικό πρόγραμμα σίτισης με ετικέτες
θερμιδομετρικής ανάλυσης στις ατομικές συσκευασίες
των γευμάτων, όπως και στα προϊόντα των κυλικείων.
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5
ΔΕΙΚΤΗΣ

Αθλητισμός
Ο αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
της σχολικής ζωής και υποστηρίζεται από την
αντίστοιχη υλικοτεχνική υποδομή, η οποία
περιλαμβάνει κλειστό γυμναστήριο 300 θέσεων
και υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις.
Παράλληλα οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα
να παρακολουθούν στα Εκπαιδευτήρια Ειδικά
Εκπαιδευτικά Προγράμματα - Ακαδημίες,
που αποσκοπούν στην προσφορά μιας
ολοκληρωμένης παιδείας και καλλιεργούν
τις δεξιότητες των μαθητών στον μοντέρνο χορό,
στο μπαλέτο, στο βόλεϊ, στην κολύμβηση,
στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο Tae Kwon Do
και στο τένις.

Ε
ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

6
ΔΕΙΚΤΗΣ

Ευθύνη

Α

Η ευθύνη που αποδεικνύεται στη φροντίδα, στην
υγιεινή, στη συνεργασία μαθητή, εκπαιδευτικού και
γονέα, και φυσικά στη δημιουργία ενός κλίματος
ευχάριστου και δημιουργικού χαρακτηρίζει
τα Εκπαιδευτήρια από την ίδρυσή τους.

Η φροντίδα και η υγιεινή στα πρώτα βήματα των
παιδιών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την
ομαλή μετάβαση από το σπίτι στο σχολείο. Τα παιδιά
πρέπει να εισπράττουν το ίδιο ενδιαφέρον και την
ίδια αγάπη, που έχουν συνηθίσει στο οικογενειακό
περιβάλλον, για να προσαρμοστούν στο σχολείο.
Το κάθε παιδί είναι μοναδικό και έχει τις δικές του
ανάγκες.
Η συνεργασία μαθητή, εκπαιδευτικού και γονέα
κρίνεται απαραίτητη για τη διαμόρφωση μιας
ολοκληρωμένης προσωπικότητας και την πρόοδο
του μαθητή. Για τον σκοπό αυτό οργανώνονται
τακτικές συναντήσεις με τους γονείς και λαμβάνονται
μέτρα με στόχο την άριστη συνεργασία και
την πρόοδο των μαθητών, όπως δημιουργική
απασχόληση, ψηφιακή πλατφόρμα επικοινωνίας
my mandoulides, Σχολές Γονέων.
Τέλος, τα Εκπαιδευτήρια δημιουργούν ένα κλίμα
δημιουργικό, φιλικό και ευχάριστο, όπου ο κάθε
μαθητής βρίσκει τον εαυτό του, ανακαλύπτει
τις κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του,
αγαπά το σχολείο, και βλέπει τη μάθηση ως χαρά
και δημιουργία.

Η συνεργασία μαθητή,
εκπαιδευτικού και γονέα
κρίνεται απαραίτητη
για τη διαμόρφωση
μιας ολοκληρωμένης
προσωπικότητας και
την πρόοδο του μαθητή.
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ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ

Δημοτικό Σχολείο
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

Στο Δημοτικό μαθαίνουν να
αγαπούν τη γνώση, παίζοντας και
δημιουργώντας. Αυστηρά επιλεγμένο,
έμπειρο και ικανό διδακτικό
προσωπικό, με τη βοήθεια σύγχρονων
παιδαγωγικών μεθόδων και
τη χρήση των νέων τεχνολογιών
οδηγεί τους μαθητές
στον μαγικό κόσμο
της γνώσης.

1

2

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

Δημιουργία

Διάκριση

Οι επιπλέον ώρες στην ελληνική γλώσσα,
τα μαθηματικά, την πληροφορική, τις ξένες
γλώσσες και οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
συμβάλλουν στην ουσιαστική και πολύπλευρη
μόρφωση των μαθητών, ενώ οι γραπτές δοκιμασίες
σε τακτά χρονικά διαστήματα καθιστούν
την αξιολόγηση μέθοδο διδασκαλίας και στοχεύουν
στην εξοικείωση και προετοιμασία των μαθητών
για το μέλλον.

Ο μαθητής από το Δημοτικό μαθαίνει να θέτει
στόχους, να συμμετέχει, να συνεργάζεται,
να ηγείται, να διακρίνεται και να ξεχωρίζει.
Οι μαθητές συμμετέχουν σε διαγωνισμούς
μαθηματικών, φυσικής, ρομποτικής και σε συνέδρια
πληροφορικής με μεγάλη επιτυχία και αποκτούν
τα πρώτα πτυχία στις ξένες γλώσσες. Επιπλέον
παίρνουν μέρος σε διαγωνισμούς ζωγραφικής,
διηγήματος αλλά και ορθογραφίας και γεωγραφίας.
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3
ΔΕΙΚΤΗΣ

4
ΔΕΙΚΤΗΣ

Π

Καινοτομία

Πολιτισμός

Οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου εξοικειώνονται
με τους υπολογιστές και αποκτούν τις βασικές
γνώσεις και δεξιότητες όσον αφορά τη λειτουργία,
τη χρήση και τις εφαρμογές τους.
Η καθημερινή χρήση των νέων τεχνολογιών καθώς
και τα καινοτόμα προγράμματα που στόχο έχουν
να φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στον κόσμο των
STREAM έχουν αναδείξει το σχολείο ως Microsoft
Showcase School.

Προγράμματα λόγου, αγωγής υγείας, περιβάλλοντος
και άλλα πρωτοποριακά καλλιεργούν τη φαντασία
των μαθητών καθώς και την αγάπη για τα γράμματα
και τις τέχνες.
• Μαθήματα ορθογραφίας, σε συνεργασία
με το Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη
• Οι λέξεις γράφουν τη δική τους ιστορία –
Μαθήματα Ετυμολογίας
• Μιλάμε για μας
• Βιβλιοπαρέες
• Booktime
• «Χάρτες, πυξίδα… φύγαμε!»
• Μες στο μουσείο
• Γνωρίζω τον εαυτό μου, γνωρίζω τους άλλους
• Από μικρό παιδί Άνθρωπος και… Συνάνθρωπος
• Φτιάξε πρόβλημα κι εγώ… θα στο λύσω στο λεπτό
• Συνεργάζομαι, αισθάνομαι, μετρώ…
ακονίζω το μυαλό!
• Γνωρίζω την πόλη μου
• Ακρόπολη: ένα άστρο που λάμπει μέσα στους αιώνες
• Λειτουργική αγωγή
• Teachers for Europe
• E- twinning

STREAM Steps
Οι μαθητές αναζητούν λύσεις σε προβλήματα του
πραγματικού κόσμου, συνδυάζοντας έννοιες και
μεθόδους από τον χώρο STREAM, στο πλαίσιο
των μαθημάτων, των ομίλων και των καινοτόμων
προγραμμάτων.
Mandoulides Computer Hackathlon
O διαγωνισμός παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία
να αναπτύξουν την προγραμματιστική τους σκέψη
και να διοχετεύσουν τη δημιουργικότητά τους σε
προηγμένες εφαρμογές της τεχνολογίας και της
πληροφορικής.
Young Scientists: Από μικροί στα εργαστήρια
Οι μαθητές εργάζονται ομαδοσυνεργατικά. Οι αρχές
της μηχανικής, η ενέργεια και οι μετατροπές της,
καθώς και η ανάπτυξη κατασκευαστικών δεξιοτήτων
μπλέκονται σε ένα μείγμα μάθησης και διασκέδασης.

Κ

Coding Girls
Ένα μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που
έχει ως στόχο να εμπνεύσει όλα τα κορίτσια να
διοχετεύσουν τη δημιουργικότητά τους ψηφιακά,
μαθαίνοντας να προγραμματίζουν, να σχεδιάζουν
και να σκηνοθετούν διαδραστικές 3D ιστορίες και
εντυπωσιακά παιχνίδια.
Kangaroo Plus
Μαθήματα προετοιμασίας για τους μαθητές που
θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό Μαθηματικών
«Καγκουρό».
Μαθηματικά Παιχνίδια
Οι μαθητές προσεγγίζουν τις βασικές έννοιες των
μαθηματικών, συνδυάζοντας γνώση και ψυχαγωγία.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ

Στοπλαίσιο των προγραμμάτων λόγου τους
επισκέφτηκαν καταξιωμένοι συγγραφείς:
Ν. Ανδρικόπουλος, Ν. Δημόπουλος, Σ. Ζαραμπούκα,
Ά. Ζέη, Β. Ηλιόπουλος, Μ. Κοντολέων, Α. Μητσιάλη,
Χ. Μπουλώτης, Λ. Πέτροβιτς - Ανδρουτσοπούλου,
Ε. Πριοβόλου, Ζ. Σαρή, Ε. Τριβιζάς, Ε. Φακίνου,
Λ. Ψαραύτη.
Κορυφαία εκδήλωση πολιτισμού η εκπαιδευτική
επίσκεψη των μαθητών της ΣΤ΄ Δημοτικού
στην Κωνσταντινούπολη ή στην Αθήνα, η οποία
συνδυάζεται με μια μουσική εκδήλωση σε συνεργασία
με κορυφαίους μουσικούς, όπως τον Διονύση
Σαββόπουλο και τον Γιώργο Χατζηνάσιο.
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Επισκέψεις σε χώρους περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος, περιβαλλοντικά προγράμματα,
εξορμήσεις και ποικίλες περιβαλλοντικές δράσεις
καλλιεργούν την ευαισθησία των παιδιών μας
απέναντι στη φύση. Η περιβαλλοντική δράση των
Εκπαιδευτηρίων έχει κατ’ επανάληψη βραβευτεί με
την απονομή της Πράσινης Σημαίας από την Ελληνική
Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.

Ο μαθητής από το Δημοτικό
μαθαίνει να θέτει στόχους,
να συμμετέχει, να συνεργάζεται,
να ηγείται, να διακρίνεται
και να ξεχωρίζει.
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5
ΔΕΙΚΤΗΣ

Αθλητισμός
Ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα
και Ακαδημίες
Ο αθλητισμός υποστηρίζεται σε σύγχρονες
αθλητικές εγκαταστάσεις, υπαίθρια γήπεδα
και κλειστό γυμναστήριο 300 θέσεων που
περιλαμβάνει υπερσύγχρονο γήπεδο μπάσκετ,
με δρύινο δάπεδο, αίθουσες μπαλέτου,
πινγκ - πονγκ, Tae Kwon Do και σάουνα.
Τα Εκπαιδευτήρια παρέχουν στους μαθητές
τη δυνατότητα να παρακολουθούν
Ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα - Ακαδημίες:
μοντέρνο χορό, μπαλέτο, βόλεϊ, κολύμβηση,
μπάσκετ, ποδόσφαιρο, Τae Κwon Do, τένις.
Ολυμπιακή παιδεία
Στο πλαίσιο του προγράμματος Ολυμπιονίκες
και Παραολυμπιονίκες επισκέπτονται τα
Εκπαιδευτήρια, μεταδίδουν το ολυμπιακό πνεύμα
και καλλιεργούν το ολυμπιακό ιδεώδες όπως:
Π. Δήμας, H. Ηλιάδης, Α. Κατσαρός, Α. Κελεσίδου,
Ι. Μελισσανίδης, Α. Νικολαΐδης, Β. Πατουλίδου,
Γ. Πολυχρονίδης, Χ. Ταϊγανίδης, Δ. Ταμπάκος,
Χ. Ταμπαξής, Α. Ταξιλδάρης.

Ε

Παραδοσιακοί χοροί
Τα Εκπαιδευτήρια από αγάπη και σεβασμό
στην παράδοση πραγματοποιούν κάθε χρόνο
το φεστιβάλ παραδοσιακών χορών.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ

6
ΔΕΙΚΤΗΣ

Ευθύνη

Α

Η ευθύνη που αποδεικνύεται στην ασφάλεια,
στην οργάνωση, στη συνεργασία μαθητή,
εκπαιδευτικού και γονέα και στην αγωγή
χαρακτηρίζει τα Εκπαιδευτήρια από την ίδρυσή τους.
Τα Εκπαιδευτήρια θεωρούν πρωταρχικό μέλημά
τους την ασφάλεια των μαθητών εντός και εκτός
σχολείου. Τηρούν όλα τα θεσμοθετημένα μέτρα
ασφάλειας, προβλέπουν και σχεδιάζουν, με
μοναδική προτεραιότητα την ασφαλή σχολική ζωή.
Η οργάνωση της σχολικής ζωής, τα καθημερινά
καθήκοντα και το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό
στην ψηφιακή πλατφόρμα my mandoulides,
το διανθισμένο με δραστηριότητες πρόγραμμα
και η τακτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία.
Η συνεργασία μαθητή, εκπαιδευτικού και γονέα
κρίνεται απαραίτητη για τη διαμόρφωση μιας
ολοκληρωμένης προσωπικότητας και την εξέλιξη
του μαθητή. Για τον σκοπό αυτό οργανώνονται
συναντήσεις με τους γονείς και λαμβάνονται μέτρα
με στόχο την άριστη συνεργασία και την πρόοδο
των μαθητών, όπως επαναληπτικά φυλλάδια,
προετοιμασία για τους διαγωνισμούς, ειδικά
εκπαιδευτικά προγράμματα στις ξένες γλώσσες,
ερωτηματολόγια αξιολόγησης, Σχολές Γονέων.
Η αγωγή των μαθητών είναι αναπόσπαστο μέρος
της εκπαίδευσής τους. Οι κοινοί στόχοι, οι αποδεκτοί
όροι και οι ξεκάθαρες συνέπειες συμβάλλουν
στην πρόοδο και στη διάπλαση του χαρακτήρα τους.

Η αγωγή των μαθητών είναι
αναπόσπαστο μέρος της
εκπαίδευσής τους και συμβάλλει
στην πρόοδο και στη διάπλαση
του χαρακτήρα τους.

20

ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ

Γυμνάσιο - Λύκειο
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

1
ΔΕΙΚΤΗΣ

Διάκριση
Κύριος δείκτης ποιότητας ενός σχολείου
είναι οι επιτυχίες σε κορυφαία πανεπιστήμια
της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι τάξεις
των αποφοίτων έχουν 100% ποσοστό επιτυχίας
στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές εξετάσεις εισαγωγής
στα ελληνικά πανεπιστήμια.
Οι μαθητές μας ξεχωρίζουν, συγκεντρώνοντας
υψηλές βαθμολογίες στις πανελλαδικές
εξετάσεις και σε σχολές υψηλής ζήτησης

Το σύγχρονο σχολείο οφείλει
να εφαρμόζει πρωτοποριακά
προγράμματα, που χρησιμοποιούν
τις νέες τεχνολογίες και στοχεύουν
στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης
και στην καλλιέργεια
του ομαδικού πνεύματος.

(Ιατρικές, Πολυτεχνικές, Νομική, Οικονομικές,
Θετικές, Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές).
Μέσω του προγράμματος Studies Abroad
και χωρίς την παρακολούθηση
του προγράμματος International Baccalaureate
(IB) κατακτούν θέσεις και υποτροφίες
σε κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής
και της Ευρώπης.
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2
ΔΕΙΚΤΗΣ

Αριστεία
Οι πρώτες θέσεις σε παγκόσμιες Ολυμπιάδες και
διεθνείς διαγωνισμούς εκφράζουν τη φιλοσοφία
των Εκπαιδευτηρίων και επιβεβαιώνουν το έργο
τους. Συγκεκριμένα οι μαθητές κατέκτησαν πρωτιές
στις θετικές επιστήμες (μαθηματικά, φυσική,
βιολογία, αστρονομία, πληροφορική),
στις ανθρωπιστικές (νεοελληνική γλώσσα, αρχαία
ελληνική γλώσσα, αγώνες επιχειρηματολογίας),
στις τέχνες, στον αθλητισμό και σε διεθνή συνέδρια.

3
ΔΕΙΚΤΗΣ

Καινοτομία
Το σύγχρονο σχολείο οφείλει να εφαρμόζει
καινοτόμα και πρωτοποριακά προγράμματα, που
χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, φέρνουν σε
επαφή τους μαθητές με τον κόσμο των STREAM,
στοχεύουν στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και στην
καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος.
Case studies
Τα Case Studies είναι αληθινές ιστορίες που
συνδέουν την ακαδημαϊκή γνώση με την
καθημερινότητα. Μέσω των Case Studies οι μαθητές
αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο και καλούνται
να επιλύσουν έναν προβληματισμό επιστημονικής
και ηθικής φύσης.
Watch & learn
Τα Εκπαιδευτήρια με ένα καινοτόμο πρόγραμμα,
που εφαρμόζουν αποκλειστικά στην Ελλάδα,
παρέχουν στους μαθητές της Α’, Β’ και Γ΄Λυκείου
τη δυνατότητα για περαιτέρω εξάσκηση πάνω σε
θέματα αρχαίων ελληνικών, μαθηματικών, φυσικής
και χημείας κατά το πρότυπο των πανελλαδικών
εξετάσεων, online, στο σπίτι τους!
Flipped Classroom. Η τάξη αλλάζει…
Με το πρόγραμμα Flipped Classroom, σύγχρονα
online μαθήματα προσφέρουν στους μαθητές της Β’
και Γ’ Γυμνασίου ένα συναρπαστικό «ταξίδι γνώσεων»
στα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία και τη βιολογία,
καθώς οι μαθητές μπορούν να παρακολουθούν την
παράδοση νωρίτερα στο σπίτι τους!
F1 in Schools
Το πρόγραμμα είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός
τεχνολογίας στον κόσμο και ένα από τα πιο
ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την
ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις
φυσικές επιστήμες, τις νέες τεχνολογίες, τη μηχανική
και τα μαθηματικά (STEM Education).

Π

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ

4
ΔΕΙΚΤΗΣ

Πολιτισμός

Αδήριτη ανάγκη της εκπαίδευσης ο πολιτισμός
και οι εκδηλώσεις που προάγουν τον πολιτισμό,
καλλιεργούν κλίσεις και δεξιότητες και φέρνουν
σε επαφή τους μαθητές με εκλεκτούς εκπροσώπους
του χώρου. Ένα υπερσύγχρονο πολιτιστικό κέντρο,
500 θέσεων, άρτια εξοπλισμένο φιλοξενεί όλες
τις εκδηλώσεις των Εκπαιδευτηρίων.
Διοργανώσεις όπως το Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο,
ο διαγωνισμός διηγήματος «Ζωγράφειος Αγών»,
οι πανελλήνιοι μαθητικοί «Αγώνες Τέχνης»,
η Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταξιώνουν
τα Εκπαιδευτήρια στον χώρο των γραμμάτων
και των τεχνών.
Τα πολυβραβευμένα σύνολα της ορχήστρας και της
χορωδίας συνεργάστηκαν με κορυφαίους Έλληνες
δημιουργούς: Γ. Κούτρα, Λουδοβίκο των Ανωγείων,
Λ. Μαχαιρίτσα, Ε. Ρεμπούτσικα, Δ. Σαββόπουλο,
Δ. Τσακνή, Γ. Χατζηνάσιο, ενώ η θεατρική ομάδα
ανεβάζει κάθε χρόνο έργα Ελλήνων και ξένων
δημιουργών με ξεχωριστή επιτυχία.
Επιπλέον επισκέφτηκαν τα Εκπαιδευτήρια
στα προγράμματα λόγου καταξιωμένοι συγγραφείς:
Σ. Ζαραμπούκα, Ά. Ζέη, Μ. Κοντολέων,
Ν. Μπακόλας, Ζ. Σαρή, Γ. Σκαμπαρδώνης,
Π. Σφυρίδης,Ε. Τριβιζάς, Ε. Φακίνου, V. Hislop
και άξιοι εκπροσώποι της ακαδημαϊκής κοινότητας,
της πολιτικής και της δημοσιογραφίας:
Χ. Γιανναράς, Σ. Θεοδωράκης, Σ. Καργάκος,
Σ. Κούλογλου, Ι. Μανωλεδάκης, Κ. Μητσοτάκης,
Θ. Παπαγγελής, Γ. Σουφλιάς, Ε. Σφακιανάκης,
Π. Τσίμας, Χ. Τσολάκης, Ι. Τσουκαλάς.
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5
ΔΕΙΚΤΗΣ

Αθλητισμός
Ο αθλητισμός υποστηρίζεται από την αντίστοιχη
άριστη υλικοτεχνική υποδομή, κλειστό γυμναστήριο
1000 θέσεων και άλλες υπαίθριες εγκαταστάσεις.
Οι πολλές και εξαιρετικές διακρίσεις σε παγκόσμιο
και πανελλήνιο επίπεδο δικαιώνουν απόλυτα
την πρωταγωνιστική θέση του αθλητισμού στην
εκπαίδευση. Στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα
Καλαθοσφαίρισης τα Εκπαιδευτήρια κέρδισαν την
πρώτη θέση το 1999 στο Ισραήλ, τη δεύτερη το 2005
στην Πολωνία και την τρίτη το 2009 στην Τουρκία.
Στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα κατέκτησαν
την πρώτη θέση εφτά φορές.
Κορυφαίοι αθλητές υπήρξαν μαθητές των
Εκπαιδευτηρίων, όπως οι Ν. Ζήσης, Χ. Μαρκόπουλος,
Κ. Σλούκας, ενώ παράλληλα τα επισκέφτηκαν
στο πλαίσιο αθλητικών προγραμμάτων οι:
Π. Γιαννάκης, Ν. Γκάλης, Π. Δήμας, Η. Ηλιάδης,
D. Ivkovic` , Α. Κελεσίδου, Γ. Κούδας,
Ι. Μελισσανίδης, Α. Νικολαΐδης, Β. Πατουλίδου,
Δ. Σαλπιγγίδης, Δ. Ταμπάκος, Ά. Χαριστέας.

Ε
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ

6
ΔΕΙΚΤΗΣ

Ευθύνη

Α

Τέλος βασικό χαρακτηριστικό των Εκπαιδευτηρίων
είναι η ευθύνη που αποδεικνύεται στη μέθοδο
και οδηγεί στη διαμόρφωση χαρακτήρων με ήθος
και πίστη σε υψηλές αρχές και αξίες.
Η μέθοδος, που εφαρμόζουν αλλά και διδάσκουν
τα Εκπαιδευτήρια, με τις επιπλέον ώρες στα
κύρια μαθήματα (μαθηματικά, ελληνικά και ξένες
γλώσσες), το εμπλουτισμένο με καινοτόμα
προγράμματα, πρόγραμμα σπουδών, την
υποστηρικτική και εθελοντική διδασκαλία, τα Ειδικά
Εκπαιδευτικά Προγράμματα και τις Ακαδημίες, τον
βιωματικό σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό
(Προγράμματα Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία
με εταιρείες και οργανισμούς, Τριήμερο ΣΕΠ,
100 mentors, Εικονική Επιχείρηση), τις ενημερωτικές
συναντήσεις, τη διαρκή αξιολόγηση
μαθητών και εκπαιδευτικών, τις διαδικασίες
διασφάλισης της ποιότητας οδηγεί στην επίτευξη
των υψηλών στόχων που οφείλουν
να έχουν οι μαθητές στο Γυμνάσιο - Λύκειο.
Από τα πρώτα βήματα των μαθητών στα
Εκπαιδευτήρια διαμορφώνεται παράλληλα
ο χαρακτήρας τους. Διδάσκονται τα όρια
και μαθαίνουν να σέβονται τον εαυτό τους
και τους άλλους.
Το ήθος αποτελεί βασική επιδίωξη των
Εκπαιδευτηρίων και απαραίτητη προϋπόθεση
για την επιτυχία και την ευτυχία των μαθητών.

Κύριος δείκτης ποιότητας
ενός σχολείου είναι οι επιτυχίες
σε κορυφαία πανεπιστήμια
της Ελλάδας και του εξωτερικού.
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Τα Εκπαιδευτήρια έχουν τη φήμη του «σχολείου των μεγάλων διακρίσεων»
και, πράγματι, το όνομα των Εκπαιδευτηρίων συνοδεύει μαθητές που
επάξια κατέκτησαν πανελλήνιες και διεθνείς διακρίσεις σε όλα τα γνωστικά
αντικείμενα αλλά και στους τομείς του αθλητισμού και του πολιτισμού.

Διεθνείς και πανελλήνιες διακρίσεις
Πληροφορική

Μαθηματικά

1η θέση - 2η θέση - 3η θέση
(1997 - 2017)

1η θέση - 2η θέση - 3η θέση
(1996 - 2018)

Παγκόσμιο Βαλκανικό Πανελλήνιο
επίπεδο
επίπεδο
επίπεδο

Εκπαιδευτήρια
E. Μαντουλίδη

5

7

17

Ιδιωτικά Σχολεία
Αθηνών

4

6

8

Ιδιωτικά Σχολεία
Θεσσαλονίκης

0

1

0

Πηγή Παγκόσμιο: www.stats.ioinformatics.org
Βαλκανικό: www.epy.gr
Πανελλήνιο: www.pdp.gr, www.epy.gr

Παγκόσμιο Βαλκανικό Πανελλήνιο
επίπεδο
επίπεδο
επίπεδο

4

15

78

Ιδιωτικά Σχολεία
Αθηνών

15

41

274

Ιδιωτικά Σχολεία
Θεσσαλονίκης

0

10
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Εκπαιδευτήρια
E. Μαντουλίδη

Πηγή Παγκόσμιο: www.imo-official.org
Βαλκανικό: ΕΜΕ, www.hms.gr
Πανελλήνιο: www.hms.gr

Βιολογία

Αστρονομία

1η θέση - 2η θέση - 3η θέση
(2005 - 2017)

1η θέση - 2η θέση - 3η θέση
(2012 - 2018)

Παγκόσμιο
επίπεδο

Πανελλήνιο
επίπεδο

Εκπαιδευτήρια
E. Μαντουλίδη

1

3

Ιδιωτικά Σχολεία
Αθηνών

1

Ιδιωτικά Σχολεία
Θεσσαλονίκης

0

Παγκόσμιο
επίπεδο

Πανελλήνιο
επίπεδο

Εκπαιδευτήρια
E. Μαντουλίδη

1

8

10

Ιδιωτικά Σχολεία
Αθηνών

2

4

1

Ιδιωτικά Σχολεία
Θεσσαλονίκης

3

4

Πηγή Παγκόσμιο: www.ibo-info.org
Πανελλήνιο: www.pdbio.pev.gr

Πηγή Παγκόσμιο: www.astronomos.gr, www.ioaa2016.in
Πανελλήνιο: www.astronomos.gr

F1 in Schools

Μπάσκετ Aγοριών Λυκείου

1η θέση - 2η θέση - 3η θέση
(2012 - 2017)

1η θέση - 2η θέση - 3η θέση
(1996 - 2017)

Παγκόσμιο
επίπεδο

Πανελλήνιο
επίπεδο

1

1

Ιδιωτικά Σχολεία
Αθηνών

0

Ιδιωτικά Σχολεία
Θεσσαλονίκης

0

Εκπαιδευτήρια
E. Μαντουλίδη

Πηγή Παγκόσμιο: www.f1inschools.com
Πανελλήνιο: www.f1inschools.gr

Παγκόσμιο
επίπεδο

Πανελλήνιο
επίπεδο

Εκπαιδευτήρια
E. Μαντουλίδη

3

13

15

Ιδιωτικά Σχολεία
Αθηνών

0

9

1

Ιδιωτικά Σχολεία
Θεσσαλονίκης

0

6

Πηγή Παγκόσμιο: www.isfsports.org
Πανελλήνιο: ΥΠΠΕΘ, Δ/νση Φυσικής Αγωγής

Διακρίσεις μαθητών όλων των ιδιωτικών σχολείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης κερδοσκοπικού
ή μη χαρακτήρα, ξενόγλωσσων και ελληνικών.
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Επιτυχίες σε ΑΕΙ

« Ίσως τα Εκπαιδευτήρια να πέτυχαν
να αποτελούν σήμερα μια σύγχρονη
και δυναμική κοινότητα Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού,
αναγνωρισμένη σε όλη την Ελλάδα».
Ευάγγελος Μαντουλίδης,
με αφορμή τα 25 χρόνια των Εκπαιδευτηρίων

EΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ • 2007 - 2017
244

77

144

288
Επιστήμες Υγείας
Τεχνολογικές Επιστήμες
Θετικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Ανθρωπιστικές και
Κοινωνικές Επιστήμες

164

Νομικές Επιστήμες

171

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (%) • 2007 - 2017
100%
90%
80%
70%

87,3%
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73,5%
65,4%

74,1%

72,5%

72,4%
67,9%
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68,6%
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11

1

2

8

HARVARD

STANFORD

OXFORD

CAMBRIDGE

Πρόγραμμα
STUDIES ABROAD
Πανεπιστήμια του Εξωτερικού

7

3

25

PRINCETON

ΜΙΤ

IMPERIAL

JOHNS HOPKINS

8

4

5

1

YALE

CALTECH

DUKE

GEORGETOWN

8

5

1

DARTMOUTH

CORNELL

UPENN

6

Με το πρόγραμμα Studies Abroad τα Εκπαιδευτήρια
προετοιμάζουν τους μαθητές του Λυκείου για
σπουδές στο εξωτερικό παράλληλα με το εσωτερικό,
διευρύνοντας έτσι τις επιλογές τους.
Χωρίς την παρακολούθηση προγράμματος
International Baccalaureate (IB) κατακτούν θέσεις
και υποτροφίες σε κορυφαία πανεπιστήμια του
κόσμου: Harvard, Stanford, Princeton, MIT,
Cambridge, Caltech, Columbia, UPenn, Oxford,
Yale, Cornell, Johns Hopkins, Bocconi, Maastricht.
Το πρόγραμμα Studies Abroad περιλαμβάνει:
• Τμήμα συμβουλευτικής.
• Τμήματα προετοιμασίας.
Συνέδρια και Διεθνή Προγράμματα
H συμμετοχή σε Διεθνείς Διοργανώσεις
(συνέδρια) και Προγράμματα αποτελεί
μια πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία που συντελεί
στη διαμόρφωση της πολυπολιτισμικής ταυτότητας
των μαθητών του προγράμματος και ενισχύει
τη δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων απαραίτητων
για την εισαγωγή τους σε Πανεπιστήμια
του Εξωτερικού.
Τα Εκπαιδευτήρια ενθαρρύνουν τη δημιουργική
ενασχόληση των μαθητών με θέματα παγκόσμιου
ενδιαφέροντος σε διεθνή προγράμματα και συνέδρια,
όπως THIMUN (Ολλανδία), HMUN (ΗΠΑ),
YMGE (Ουγγαρία), IEYP (Ελλάδα),
Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο (Τουρκία),
CERN (Ελβετία) και GYLC (ΗΠΑ).

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ 1998 - 2018

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ 2007 - 2018
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

Το Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο διοργανώνεται
απο τα Εκπαιδευτήρια και το Ζωγράφειο
Λύκειο Κωνσταντινούπολης, υπό την αιγίδα
του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου και αφιερώνεται
κάθε χρόνο στη ζωή και το έργο ενός μεγάλου
Έλληνα δημιουργού:
2012: 100 + 1 χρόνια Α. Παπαδιαμάντης
2013: 150 χρόνια Κ.Π. Καβάφης
2014: Γ. Σεφέρης. Από τη Σμύρνη στην Πόλη
2015: Γ. Βιζυηνός. Εις την Πόλιν
2016: Ο. Ελύτης. Ο ποιητής του Αιγαίου
2018: Ο Κωνσταντινουπολίτης Γ. Θεοτοκάς
Συμμετέχουν σχολεία από την Ελλάδα,
την Κύπρο, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την
Αμερική και εκλεκτοί εκπρόσωποι των γραμμάτων
και των τεχνών, όπως:
Ν. Αλιβιζάτος, Ά. Αντωνόπουλος,
Φ. Αμπατζοπούλου, Θ. Βαλτινός, Κ. Βελισσάρη,
M. Vitti, Θ. Γκόνης, Δ. Δασκαλόπουλος,
Σ. Θεοδωράκης, Ε. Καψωμένος, Φ. Κομνηνού,
D. Connolly, Θ. Κοροβίνης, Β. Λέκκας, Κ. Λέχου,
P. M. Minucci, Π. Μάρκαρης, P. Mackridge,
Ν. Μεντή, Ν. Ξυδάκης, Γ. Παπαναστασίου,
Λ. Παπαστάθης, Γ. Πάσχος, Μ. Πιμπλής,
Ά. Πρωτοψάλτη, Ε. Ρεμπούτσικα,
Α. Σακελλαροπούλου, Γ. Σκαμπαρδώνης,
Δ. Τζιόβας, Κ. Χαραλαμπίδης, Μ. Χατζησάββας.

Διαγωνισμός διηγήματος
«Ζωγράφειος Αγών»
Στο πλαίσιο του ετήσιου Διεθνούς Μαθητικού
Συνεδρίου το Ζωγράφειο Λύκειο και τα
Εκπαιδευτήρια αναβιώνουντον Ζωγράφειο Αγώνα.
Ο «Ζωγράφειος Αγών» είχε θεσμοθετηθεί
από τον Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως,
στα τέλη του 19ου αιώνα.
Ο «Ζωγράφειος Αγών» στοχεύει να γίνει
ένας διεθνής διαγωνισμός διηγήματος με θέμα:
«Κωνσταντινούπολη: πόλη αληθινή ή πόλη
ονειρική».
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Ειδικά Εκπαιδευτικά
Προγράμματα - Ακαδημίες
Τα Εκπαιδευτήρια E. Μαντουλίδη
παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα
να παρακολουθούν Ειδικά Εκπαιδευτικά
Προγράμματα - Ακαδημίες, που αποσκοπούν
στην προσφορά μιας ολοκληρωμένης
παιδείας και καλλιεργούν τις δεξιότητες
των μαθητών.

Τα Εκπαιδευτήρια παρέχουν στους μαθητές
τη δυνατότητα να παρακολουθούν
Ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα - Ακαδημίες,
που αποσκοπούν στην προσφορά μιας
ολοκληρωμένης παιδείας και καλλιεργούν
τις δεξιότητες των μαθητών.
Στα Ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ακαδημίες των Εκπαιδευτηρίων:
• Επιβεβαιώνεται η εμπιστοσύνη στο επίπεδο
και την εμπειρία των Εκπαιδευτηρίων.
• Η διδασκαλία γίνεται από εκλεκτούς
και έμπειρους συνεργάτες και παιδαγωγούς.
• Τα προγράμματα πραγματοποιούνται σε
ασφαλές περιβάλλον.
• Εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος.
• Η μετακίνηση γίνεται με σχολικά λεωφορεία.

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Arkki (School of Architecture for children and youth)
Αγγλικά Link & Bilingual
Γαλλικά Link & Bilingual
Γερμανικά Link & Bilingual
Zωγραφική
Θεατρικό Παιχνίδι
Μοντέρνος Χορός
Μπαλέτο
Πληροφορική
Ρομποτική
First Lego League
Young innovators by Dr. Techniko
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Βόλεϊ
Κολύμβηση
Μπάσκετ
Ποδόσφαιρο
Tae Kwon Do
Τένις

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ • ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Tηλ. 2310 473813, e-mail: kindergarten@mandoulides.edu.gr
primary@mandoulides.edu.gr
ΓΥΜΝΑΣΙΟ • ΛΥΚΕΙΟ
Tηλ. 2310 474024, e-mail: secondary@mandoulides.edu.gr
T.Θ. 60151, Θέρμη 570 01, Θεσσαλονίκη

www.mandoulides.edu.gr

