ΣΧΟΛΙΚΉ
ZΩΉ
τεύχος 4 Aπρίλιος 2017

Μεγάλη Πανελλαδική
διάκριση στις Ξένες
Γλώσσες για τα
Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη και
το Andreadis English Academy
κατέκτησαν το BRONZE μετάλλιο
στη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών
από το θεσμό Education Business
Awards 2017.
Προσωπικότητες από τον χώρο της εκπαίδευσης και την πολιτεία,
εκπρόσωποι ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, εκπαιδευτικό προσωπικό,
ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι, παραβρέθηκαν την Παρασκευή
5 Μαΐου στις 19:00, στον Πολυχώρο Αθηναΐδα στην Αθήνα, όπου
βραβεύτηκαν οι καλύτερες πρακτικές στο χώρο της Εκπαίδευσης!
Το βραβείο αυτό αφιερώνεται στην κυρία
Ζαφειριάδου Ρένα και τη συνεργάτη της, κυρία
Μπασλή Μαρία για το έργο που προσφέρουν στη
διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας, αλλά και σε όλο
το προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων που καθημερινά
προγραμματίζει τις εκπαιδευτικές δράσεις του με
γνώμονα πάντα την πρωτοπορία!

Και εις ανώτερα!

δράσεις

“Κέντημα σε πιάτο”
Οι παλιές παραδόσεις έγιναν νέες και τα
Νήπια του Andreadis Junior κέντησαν
μάλλινα κοτοπουλάκια όλο χάρη. Τους
έβαλαν πόδια, μάτια, μύτη και τα πήραν
μαζί τους στο σπίτι!

“Οι δικές μας ευχές”
Τις όμορφες ευχές
μετέφεραν μικρά ζωάκια:
κοτούλες, προβατάκια
και πασχαλίτσες.

“Τα πασχαλινά αυγά
γίνανε ζωάκια”
Σειρά είχαν τα αυγουλάκια, τα
οποία με πολλή φαντασία και χαρά,
οι μικροί μας μαθητές των Νηπίων,
Προνηπίων και του Παιδικού Σταθμού
μεταμόρφωσαν σε πασχαλινούς
λαγούς, κοτούλες και πασχαλίτσες.
Έτοιμα για τσούγκρισμα!
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“Πρόσεξε μην σπάσουν τα αυγά!”
Αριθμοπασχαλιάτικα
παιχνίδια
Οι πασχαλίτσες και οι κοτούλες
βοήθησαν τα Προνήπια στην
επανάληψη των αριθμών.

Αυγουλοδρομίες με όλα τα παιδιά των
Andreadis Junior. Τα παιδιά φυσάνε
και ξεφυσάνε για να πάνε μπροστά τα
αυγά, όπως επίσης κλείνουν τα μάτια για
να βρούν που θα μπει η ουρά. Ποιος θα
μαντέψει άραγε σωστά;
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δράσεις
Δράσεις με την
ψυχολόγο

Με την υποστήριξη της
ειδικής συνεργατιδας
των Εκπαιδευτηρίων,
παιδοψυχολόγου
κυρίας Μυρτώς
Στάγκου και του
προγράμματος “Παίζω:
ζω και εκφράζομαι
μέσα από το παιχνίδι”,
οι μαθητές των Νηπίων
έφτιαξαν τα δικά τους
πάζλ με θέμα τη φιλία.

“Λαγοί εν δράσει”
Τα Προνήπια και ο Παιδικός Σταθμός των
Andreadis Junior ετοίμασαν πασχαλινούς
λαγούς παρέα με κάθε λογής φιόγκους και
λουλουδάκια. Έτοιμα να στολίσουν τα σπίτια
μας!

Δώρα αγάπης Πάσχα 2017

Πασχαλινή Λαμπάδα
Συνεπείς στις παραδόσεις και στα έθιμα
της χώρας μας, όλοι οι μικροί μαθητές
του Andreadis Junior κατασκεύασαν με
την μορφή καλλιτεχνικού εργαστηρίου τις
πασχαλινές τους λαμπάδες. Μην ξεχνάμε
πως μόλις καεί η λαμπάδα θα μας μείνει
το δωράκι της εταιρείας ΑS Company.
Καλό Πάσχα και Kαλή Ανάσταση!
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“Με τη δική σας συμβολή ενισχύσαμε με «Δώρα
αγάπης» την τράπεζα τροφίμων του Ιερού Ναού
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ωραιόκαστρο
και βοηθήσαμε άπορες οικογένειες της ενορίας
που το είχαν ανάγκη. Η ανταπόκρισή των γονέων
του Andreadis Junior ήταν εξαιρετική και συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες στερεάς τροφής.
Στις 7 Απριλίου, μαθητές και μαθήτριες των Ε’ και
ΣΤ’ τάξεων παρέδωσαν τα «Δώρα αγάπης» στον
Ιερό Ναό. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας αλλά κυρίως και γιατί συμβάλατε με αυτό
τον τρόπο σε ένα «μάθημα» ευαισθητοποίησης
των παιδιών μας σε θέματα εθελοντισμού!
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Διακρίσεις

Πανελλήνια πρωτιά
στο Μαθητικό Διαγωνισμό

“21 Λυσίας”
ος

Συγχαίρουμε το μαθητή της Δ’ τάξης του
δημοτικού μας, Μαυρίδη Γεώργιο, που κατέκτησε
την 1η θέση πανελλαδικά στην τελική φάση του
μαθητικού διαγωνισμού “21ος Λυσίας”.

Υψηλές
διακρίσεις
και για τους
υπόλοιπους
μαθητές μας:

 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
4η στην Δ’ Δημοτικού
 ΚΡΙΚΕΛΗ ΕΛΛΗ
8η στην Δ’ Δημοτικού
 ΣΟΥΡΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
13ος στην Δ’ Δημοτικού

 ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
29ος στην Ε’ Δημοτικού
 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29ος στην ΣΤ’ Δημοτικού

Συγχαρητήρια και σε όλους τους
μαθητές μας πέρασαν στην τελική
φάση!
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Ονοματεπώνυμο

Τάξη

Ξυγκάκη Σμαρώ
Τσιβελίκας Λάμπρος
Πατρικάκη Αθηνά

Ε
Ε
ΣΤ
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Διακρίσεις

Διακρίσεις στο Διεθνή Μαθηματικό
Διαγωνισμό «Καγκουρό»
Το Σάββατο 18 Μαρτίου μαθητές των Β’,
Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων του σχολείου μας
πήραν μέρος στο Διεθνή Μαθηματικό
Διαγωνισμό Καγκουρό.
Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι:
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100% επιτυχία στις
εξετάσεις της Global
Την Τετάρτη 10 Μαΐου στο εργαστήρι
πληροφορικής του σχολείου
πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις της
Global στην ενότητα
“Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων”.
Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριές μας που
συμμετείχαν στις εξετάσεις πέτυχαν με
πολύ υψηλά ποσοστά.
Συγχαίρουμε τους μαθητές μας:

Ονοματεπώνυμο

Τάξη

Κατσαρός Γρηγόρης

Β

Τσιβελίκας Αναστάσιος

Β

Μπούρσης Θάνος

Β

Σαμαράς Παύλος

Β

Μισαηλίδου Ανδρονίκη

Γ

Παναγοπούλου Κουτεράνη
Μαριλίνα

Γ

 ΚΡΙΚΕΛΗ ΕΛΛΗ

Μπαλάρη Αυγουστίνα

Γ

 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καπετανάκη Ελπίδα

Δ

 ΜΕΣΙΑΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κοράτζι Κατερίνα

Δ

 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Μαυρίδης Γιώργος

Δ

 ΠΑΓΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τσιβελίκας Λάμπρος

Ε

 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Κεσόπουλος Παναγιώτης

Ε

 ΣΟΥΡΑΣ ΙΑΣΩΝ

Κούσης Νίκος

ΣΤ

 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Συμμετοχή στο 9ο Μαθητικό
Συνέδριο Πληροφορικής

 ΒΛΑΧΟΥ ΝΙΚΗ
 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
 ΚΟΡΑΤΖΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 ΤΣΙΒΕΛΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Μαθητές και μαθήτριες της Στ’ τάξης συμμετείχαν στο
9ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής που έγινε στις
26 Απριλίου στο Noesis. Τα παιδιά έφτιαξαν το δικό
τους βίντεο με θέμα “Internet και πραγματικότητα, δύο
παράλληλοι κόσμοι”. Παράλληλα, έδωσαν συνέντευξη
στο ραδιόφωνο του συνεδρίου “train studio”.
Συγχαίρουμε τους μαθητές μας για την άριστη
συμμετοχή τους!

Παρακολουθήσετε το βίντεο που
έφτιαξαν τα παιδιά πατήστε εδώ.

V
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ΣΧΟΛΙΚΉ ZΩΉ

Ωραιόκαστρο, Τ.Κ.: 570 13
 2310 699 900 - 2310
696772 - 2310 697608
info@andreadis-school.gr
facebook.com/andreadis.school

www.andreadis-school.gr

