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‘Έκδοση των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» • ‘Ένα μέσο επικοινωνίας γονέων-σχολείου

1ο Πανελλήνιο Βραβείο 
σε Διαγωνισμό της UNICEF
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Δικαιωμάτων του Παιδιού, τη Δευτέρα, 21 
Νοεμβρίου 2016, η UNICEF Ελλάδας απένειμε τα «Βραβεία UNICEF 2016» σε σχολεία 
που ξεχώρισαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα Παιδιά Γράφουν και Ζωγραφίζουν 
τα Δικαιώματά τους». Η εκδήλωση έγινε στη Στοά του Βιβλίου στην Αθήνα. Στο 
πλαίσιο αυτού του Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού προγράμματος, που υλοποιείται με 
τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τιμήθηκαν,  
και μάλιστα έλαβαν το πρώτο βραβείο, οι μαθητές της περσινής Δ1’ τάξης των 
εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», ανάμεσα σε  συμμετοχές από 800 σχολεία. 
Είκοσι τέσσερις μαθητές της Δ1’ τάξης της σχολικής χρονιάς 2015-2016, με την 
καθοδήγηση και τον συντονισμό της υπεύθυνης εκπαιδευτικού Μάρθας Σταχίκα, 
δημιούργησαν μια ιστορία σχετική με την προστασία και τη διεκδίκηση των 
δικαιωμάτων του παιδιού. Μέσα από ομαδική εργασία εμπνεύστηκαν τους ήρωες και 
την πλοκή της ιστορίας και την εικονογράφησαν. Κάθε μαθητής πρόσθεσε τη δική 
του πινελιά σε αυτό το συγγραφικό και εικαστικό δημιούργημα, ολοκληρώνοντας ένα 
εικονογραφημένο βιβλίο 46 σελίδων. Οι μικροί λογοτέχνες κατάφεραν να μαγέψουν 
την κριτική επιτροπή με την ευαισθησία τους πάνω στο σύγχρονο πρόβλημα των 
προσφυγόπουλων αλλά και με την καλλιτεχνική επιμέλεια της ιστορίας τους.
Η αντιπροσωπεία μαθητών που βρέθηκε στην τελετή βράβευσης είχε την ευκαιρία 
να δεχτεί συγχαρητήρια από τα μέλη της επιτροπής, να παρουσιάσει την ομαδική 
εργασία σε συνεντεύξεις που δόθηκαν σε δημοσιογράφους αλλά και να γνωρίσει 
σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας και ο 
συγγραφέας Μάνος Κοντολέων. Κατά τη διάρκεια της βράβευσης, δεν παραλείφθηκε 
να αναφερθεί από τον συγγραφέα, Μάνο Κοντολέωντα, πως τα εκπαιδευτήρια 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» διαπρέπουν συχνά μέσα από τις δημιουργικές τους εργασίες, 
αφού είναι η τρίτη χρονιά που αποσπούν το πρώτο βραβείο. 

Την 9η Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε η τελετή 
απονομής των πιστοποιητικών Ξένων Γλωσσών στους μαθητές 
και τις μαθήτριες που πήραν μέρος στις εξετάσεις (Μάιος - 
Ιούνιος 2016), οι οποίες στέφθηκαν με σημαντικές επιτυχίες 
των μαθητών. 

Φέτος, απονεμήθηκαν συνολικά 253 πιστοποιήσεις στους 
μαθητές και τις μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ. Από αυτές, οι 186 ήταν για την αγγλική γλώσσα, οι 25 
για τη γερμανική γλώσσα και οι 42 για την γαλλική γλώσσα. 

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Κάλλιστος Διακογεωργίου, ο οποίος, συνεχάρη τους μαθητές 
για τις επιτυχίες τους και επαίνεσε το έργο που επιτελείται στα 
Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». 

Από την Αθήνα χαιρέτησε την εκδήλωση ο κ. Cliff Parry, 
Academic Manager του Βρετανικού Συμβουλίου στην Ελλάδα, 
ο οποίος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα εκμάθησης των 
ξένων γλωσσών, στην αξία των πιστοποιήσεων και συνεχάρη τα 
Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» για το έργο που επιτελούν 
στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και η κ. Όλγα Λεοντάρη 
(επίσημη εκπρόσωπος των εξετάσεων Cambridge Language 
Assessment), η οποία αναφέρθηκε στην αξία της ξενόγλωσσης 
εκπαίδευσης και στα υψηλά ποσοστά επιτυχίας των μαθητών 
των  Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στις εξετάσεις 
πιστοποίησης ξένων γλωσσών. 

Στην τελετή απονομής των πιστοποιήσεων ξένων γλωσσών 
παρευρέθηκαν, χαιρέτησαν την εκδήλωση και απένειμαν 
πιστοποιήσεις στους μαθητές, η κ. Ράνια Κοσσιώρη, Πρόξενος 
της Μεγάλης Βρετανίας στη Ρόδο και η κ. Αλίκη Μοσχή, 
Πρόξενος της Γαλλίας στη Ρόδο.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες 
για τις επιτυχίες τους στις εξετάσεις ξένων γλωσσών.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 



Την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016, βραβεύτηκαν 
οι μαθητές που συμμετείχαν στον 4ο 
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό, 
με θέμα «Το Παθητικό Κάπνισμα», 
που διοργανώθηκε από το Ερευνητικό 
Εργαστήριο «George D. Behrakis Research 
Lab – Hellenic Cancer Society». 
Η τελετή βράβευσης έλαβε χώρα στη 
Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Διάδοσης 
Επιστημών και στο Μουσείο Τεχνολογίας 
«ΝΟΗΣΙΣ». Ο διαγωνισμός απευθυνόταν 
σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του 
Δημοτικού και σε μαθητές Γυμνασίων και 
Λυκείων της Ελλάδας.
Στον 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό, 
που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
7ου Μαθητικού Συνεδρίου «Παιδεία για 
έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα», τιμήθηκε  και 
έλαβε το 1ο βραβείο για την εικαστική της 
δημιουργία, η μαθήτρια Αγγελική-Χατζίνα 

Καμπουράκη της  ΣΤ1’ τάξης  των 
εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». 
Η μαθήτρια δημιούργησε ένα έργο 
ζωγραφικής με τίτλο «Το τέρας 
του Καπνίσματος», θέλοντας να 
δείξει τις βλαβερές συνέπειες που 
επιφέρει το παθητικό κάπνισμα. Στο 
έργο απεικονίζονται ένας ενήλικας ο 
οποίος καπνίζει και ένα παιδί. Ο καπνός 
του τσιγάρου μετατρέπεται σιγά σιγά σε 
τέρας το οποίο πλησιάζει απειλητικά το 
παιδί. Στόχος του έργου ήταν να τονιστεί 
ότι το κάπνισμα δεν είναι απλώς μια 
κακή συνήθεια, αλλά μια εξάρτηση που 
απειλεί τον καπνίζοντα και όλους όσοι 
βρίσκονται γύρω του μέσω του παθητικού 
καπνίσματος. Η κριτική επιτροπή 
ευχαρίστησε όλους τους μαθητές που 
συμμετείχαν με αναμνηστικά διπλώματα 
για τις εμπνευσμένες δημιουργίες τους. 

Η πρόληψη του καπνίσματος στον 
μαθητικό πληθυσμό, μέσα από την 
ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, είναι 
ιδιαίτερα σημαντική. Τα Εκπαιδευτήρια 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συνέβαλαν στην 
ενεργοποίηση των μαθητών να 
συμμετάσχουν στην προσπάθεια 
πρόληψης του καπνίσματος και στην 
ανάδειξη μιας συνειδητοποιημένης 
κουλτούρας, η οποία θα οδηγήσει την 
κοινωνία στην αποφασιστική μείωση του 
καπνίσματος. 

Ροδάνθη Χριστοδούλου, Εκπαιδευτικός.

1ο βραβείο σε μαθήτριά μας σε Πανελλήνιο 
Διαγωνσιμό για το κάπνισμα 

Το Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016, 
το Μουσείο Σχολικής Ζωής και 
Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού 
(ΕΚΕΔΙΣΥ) και  το Τμήμα Εκπαιδευτικής 
Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
βράβευσε τους μαθητές που συμμετείχαν 
στον 3ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό 
με θέμα «Το σχολείο που ζήσαμε – 
Το σχολείο που ονειρευόμαστε». Η 
τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Νέου 
Μουσείου Ακρόπολης στην Αθήνα, 
όπου παρουσιάστηκαν τα έργα των 
συμμετεχόντων που διακρίθηκαν.
Στο πλαίσιο του 3ου διεθνούς μαθητικού 
διαγωνισμού, τιμήθηκαν  και έλαβαν 
βραβείο για την κατηγορία δημιουργίας 
ραδιοφωνικής εκπομπής οι μαθήτριες 
Αγγελική-Χατζίνα Καμπουράκη, 
Σοφία-Μαρία Κασάπη και Χριστιάννα 
Πάτση της περσινής Ε1’ τάξης  των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». 

Η κριτική επιτροπή έδωσε 
συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές 
του Δημοτικού του «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»  
για τις εργασίες που απέστειλαν. 
Οι μαθήτριες δημιούργησαν μια 
ραδιοφωνική εκπομπή με θέμα «Το 
σχολείο που ζήσαμε – Το σχολείο που 
ονειρευόμαστε» και βραβεύτηκαν από 
την κριτική επιτροπή που απαρτιζόταν 
από εκπαιδευτικούς, ειδικούς επιστήμονες 
και καλλιτέχνες. Στην 1η βραβευμένη 
συμμετοχή, με δημιουργούς τις μαθήτριες 
Αγγελική-Χατζίνα Καμπουράκη και 
Σοφία-Μαρία Κασάπη, παρουσιάζονται 
οι προτάσεις παιδιών για το σχολείο που 
ονειρεύονται. Ειδικότερα, οι μαθητές 
ζητούν ένα σχολείο στο οποίο θα 
κυριαρχεί η δημιουργική και βιωματική 
μάθηση, η ανακάλυψη της γνώσης μέσα 
από το παιχνίδι και ο εξοπλισμός του 
με όλα τα σύγχρονα μέσα. Επιπλέον, 
υπογραμμίζουν ότι ένας εκπαιδευτικός 
οφείλει να είναι συνεργάτης και βοηθός 
για τους μαθητές του. Στη 2η βραβευμένη 

συμμετοχή, με δημιουργό τη μαθήτρια 
Χριστιάννα Πάτση, προβάλλονται τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 
παιδιά κυρίως στον χώρο του σχολείου. 
και τονίζεται πόσο σημαντική είναι 
η συνεισφορά των Εκπαιδευτικών. Η 
μαθήτρια ονειρεύεται το σχολείο του 
μέλλοντος ως έναν χώρο χαράς και 
αγάπης για τη μάθηση και ως έναν χώρο 
απαλλαγμένο από κάθε είδους σχολικό 
εκφοβισμό. 
Οι εργασίες των μαθητριών προσέγγισαν 
το θέμα με δημιουργικό και εμπνευσμένο 
τρόπο και βραβεύτηκαν για τη συμμετοχή 
τους σε διαδικασίες οπτικοακουστικού 
γραμματισμού και για τη μύησή τους σε 
ερευνητικές διαδικασίες. 
Ροδάνθη Χριστοδούλου, Εκπαιδευτικός

‘Αλλη μια διάκριση μαθητριών μας 
σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό



2. Όμιλος «Βιόκηπος». Οι μαθητές 
αναπτύσσουν διατάξεις αυτοματισμού και τις 
χρησιμοποιούν στον βιόκηπο του σχολείου.

3. Όμιλος «Διαφορετική Ματιά»
Με πρακτικές ασκήσεις τα παιδιά 
μαθαίνουν να χειρίζονται σωστά το 
φως, να συνθέτουν το κάδρο τους, να 
δημιουργούν εικόνες, δίνοντας έμφαση 
στην προσωπική τους ματιά.

Ζώνη Εναλλακτικής Εκπαίδευσης
Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» θέσπισαν ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα τη «Ζώνη Εναλλακτικής Εκπαίδευσης (ΖΕΕ)». Στο πρόγραμμα αυτό 
συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου και των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου. Οι Όμιλοι είναι ομάδες μαθητών με 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και κλίσεις, οι οποίοι, κάτω από την καθοδήγηση Εκπαιδευτικών, ασχολούνται με θέματα που επιλέγουν.

1. Όμιλος «Αρίων» 
Πρόκειται για ένα 
χορωδιακό σχήμα που 
συμμετέχει σε πολλαπλές 
εκδηλώσεις, καθώς και 
συνεργασίες με άλλα 
χορωδιακά σχήματα. 

4. «Θεατρικός Όμιλος» Άσκηση 
σωματικής έκφρασης, Αυτοσχεδιασμοί, 
Θεατρικά δρώμενα, Θεατρική παράσταση.

6. Όμιλος «Νεανική 
Επιχειρηματικότητα» 
Κατασκευή εικονικής εμπορικής εταιρείας, 
διαμόρφωση ενός προϊόντος και παρουσίασή 
του σε εμπορική έκθεση στην Αθήνα.

5. Όμιλος «Κάνε κι εσύ ένα 
φιλμάκι… Μπορείς!» 
Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με μια 
διαφορετικού τύπου «ξένη» γλώσσα, 
αυτήν του κινηματογράφου. Μαθαίνουν 
τις βασικές έννοιες αλλά και τις τεχνικές 
τη κινηματογράφησης και κατόπιν 
δημιουργούν τα δικά τους φιλμάκια. 

7. Όμιλος «Forensics»
Καλλιέργεια της αγγλικής γλώσσας, αγώνες 
λόγων μεταξύ των μαθητών, ανάπτυξη 
επιχειρημάτων και τεκμηρίωση άποψης. 

9. Όμιλος «Χιπ χοπ-κοινωνικού 
προβληματισμού»
Συζήτηση για διάφορα επίκαιρα θέματα 
που απασχολούν τους εφήβους, 
δημιουργία στίχων και μουσικής τέχνης 
και επαφή με τη χιπ χοπ κουλτούρα.

10. Όμιλος «Ροκ Μουσικό 
Συγκρότημα» Οι μαθητές επεξεργάζονται 
υλικό σχετικό με το θέμα του ομίλου. Παρου-
σίαση σχετικής βιβλιογραφίας και διαδικτυακών 
τόπων. Διαμόρφωση εργασιών, Cd και φωτογρα-
φικού άλμπουμ.

11. Όμιλος «Ρομποτική» 
Τα παιδιά συνεργάζονται για την ανάλυση, το 
σχεδιασμό, την κατασκευή και τον προγραμματισμό 
των ρομπότ. Οι μαθητές θα προετοιμαστούν για τον 
περιφερειακό διαγωνισμό ρομποτικής.

13. Όμιλος «Ψυχολογία στην καθημερινή 
ζωή» Πρόταση για παρακολούθηση κινηματογραφικής 
ταινίας σχετικής με την εκάστοτε θεματολογία. Ανάλυση 
χαρακτηριστικών 
αποσπασμάτων 
της ταινίας. Επαφή 
με καταξιωμένους 
επαγγελματίες 
ψυχολόγους και 
πρόσκληση για 
ανάλυση – εμβάθυνση.

8. Όμιλος «Εικαστικής 
Δημιουργίας» 
Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να 
ασχοληθούν με πολτοποιημένο χαρτί, να 
κατασκευάσουν διάφορες δημιουργίες. 

12. Όμιλος «Σύγχρονες Τέχνες» 
Ρεαλιστική και αφηρημένη τέχνη – ζωγραφική 
με τέμπερες πάνω σε καμβά.



Οι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού, Ελένη Άντερσεν και 
Στέφανος Πουλάκης- Στεφανίδης, κατέκτησαν τη 2η και 3η 
θέση αντίστοιχα στον 1ο Διαγωνισμό Παραγωγής Γραπτού 
Λόγου, που διενεργήθηκε τον Μάιο του 2016, ανάμεσα 
σε εκατοντάδες μαθητές των Ε’ και Στ’  Τάξεων των  
Δημοτικών Σχολείων της Δωδεκανήσου.
Στόχος του Διαγωνισμού ήταν η ανίχνευση των απόψεων  
των μαθητών στα προβλήματα που απασχολούν τα 
παιδιά της ηλικίας τους, στο ατομικό, οικογενειακό και 
κοινωνικό πλαίσιο, προκειμένου  τα μέλη του Ιδρύματος 
να αξιολογήσουν τα στοιχεία και να τα προωθήσουν στους 
αρμόδιους θεσμικούς παράγοντες, ώστε να γίνουν οι 
απαραίτητες παρεμβάσεις στο χώρο του Σχολείου και  της 
οικογένειας.  
Ροδάνθη Χριστοδούλου, Εκπαιδευτικός.

Διάκριση μαθητών σε διαγωνισμό 
του Ιδρύματος  «E. & M. Σταματίου»

Ελλάδα – Ευρώπη – Κόσμος 
Στο πλαίσιο της Ζώνης Ευέλικτων Δράσεων την Πέμπτη 10/11/16 οι 
μαθητές του τμήματος Β2 Λυκείου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για 
θέματα διεθνών σχέσεων, ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και τις τρέχουσες 
εξελίξεις, μετά τις Αμερικανικές εκλογές που διενεργήθηκαν με τον κ. Ντάλη 
Σωτήρη. Ακουλούθησε εποικοδομητική συζήτηση με τους μαθητές να 
δείχνουν, όχι μόνο το μεγάλο ενδιαφέρον τους για τα θέματα αυτά, αλλά 
να καταθέτουν τον προβληματισμό τους με αξιοσημείωτη ωριμότητα. Ο 
κ. Ντάλης, ως εξαιρετικός πανεπιστημιακός δάσκαλος αλλά και γνώστης 
διεθνών και ευρωπαϊκών θεμάτων, απάντησε στις ερωτήσεις των μαθητών 
και αναγνώρισε το υψηλό επίπεδο γνώσεων και ενημέρωσης των μαθητών. 
Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των μαθητών, ο κ. Ντάλης αποδέχθηκε 
την νέα πρόσκληση της συμβούλου καθηγήτριας του τμήματος Βεργούλλη 
Φωτεινής για  μια νέα συνάντηση. Ο κ. Ντάλης είναι επίκουρος καθηγητής 
και διδάσκει διεθνείς σχέσεις -διεθνή πολιτική και ευρωπαϊκή ενοποίηση στο 
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (ΤΜΣ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Φωτεινή Βεργούλη, Μαθηματικός.

Το Γερμανικό έθιμο της «Schultüte»
Αυτό το  έθιμο χρονολογείται  πάνω  από 200 χρόνια και λέγεται ότι  έχει τις 
ρίζες του  στο 1810. Όπως είναι γνωστό σε όλους μας, η πρώτη μέρα στο 
σχολείο είναι μια ξεχωριστή εμπειρία στη ζωή κάθε παιδιού. Στη Γερμανία, 
γονείς, γιαγιάδες και παππούδες  των μαθητών της πρώτης Δημοτικού 
συνοδεύουν το παιδί την πρώτη ημέρα στο σχολείο. Για να γίνει αυτή η 
ημέρα ακόμα πιο όμορφη, δωρίζουν στο παιδί  ένα μεγάλο πανέμορφο χωνί 
κατασκευασμένο από χαρτόνι, το ονομαζόμενο «Schultüte», το οποίο είναι 
γεμάτο με λιχουδιές, μικρά σχολικά είδη, παιχνίδια και ό,τι άλλο μπορεί να 
φανταστεί κανείς και μπορεί να χωρέσει εκεί μέσα.
Ακολουθώντας αυτό το παλιό έθιμο, οι μαθητές  της τάξης Γ’ Δημοτικού που 
ξεκίνησαν φέτος  τα Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα, κατασκεύασαν 
και ζωγράφισαν με τη δασκάλα τους, κυρία Χρυσάνθη Μυλωνοπούλου, στο 
πλαίσιο του μαθήματος, τη δική τους «Schultüte». 
Χρυσάνθη Μυλωνοπούλου, Καθηγήτρια Γερμανικών.

Οι μαθητές της Δ’ Δημοτικού πραγματοποιήσαν 
διαθεματική δράση στις «Επτά πηγές» Ρόδου, στο 
πλαίσιο των μαθημάτων Γλώσσας και Μελέτης 
Περιβάλλοντος. 
Αρχικά, περιηγήθηκαν στο δάσος που οδηγούσε στις 
πηγές που αναβλύζουν από το έδαφος και στη συνέχεια, 
ακολουθώντας το περιπατητικό μονοπάτι κατά μήκος 
του ποταμού, οι μαθητές προσπάθησαν να εντοπίσουν 
και να καταγράψουν στοιχεία του οικοσυστήματος. 
Στο τέλος, μέσα από μαγευτικούς ήχους, μοναδικές 
εικόνες, απίστευτους συνδυασμούς χρωμάτων και 
αρωμάτων περιέγραψαν το μοναδικό αυτό φυσικό 
τοπίο ενεργοποιώντας τις αισθήσεις τους.   
Ρένα Κακούλη και Βάσω Πίνδη, Εκπαιδευτικοί.

Εκπαιδευτική δράση Δ’ Δημοτικού 
στις «Επτά Πηγές» Ρόδου



Χάλκινο Μετάλλιο για τον  Άγγελο 
Φλαμπουριάρη στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα  Ζίου Ζίτσου
Πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα της Κύπρου από τις 16 Σεπτεμβρίου 
μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου U 15 
& 13 Senior και το 13ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου. Πεντακόσιοι 
ογδόντα (580) αθλητές από είκοσι μία (21) χώρες συμμετείχαν στους 
αγώνες. 

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου U 15, ο 
Άγγελος Φλαμπουριάρης, μαθητής της Β΄ τάξης του 
Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», 
ανακηρύχθηκε τρίτος παγκόσμιος πρωταθλητής και 
κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα 
σημαντική επιτυχία. Με το χάλκινο μετάλλιο του Άγγελου 
αλλά και με τα μετάλλια των υπολοίπων παιδιών από 
την Ελλάδα, η χώρα μας κατετάγη 1η σε συγκομιδή 
μεταλλίων ανάμεσα στις  συμμετέχουσες χώρες.

Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συγχαίρει θερμά 
τον Άγγελο Φλαμπουριάρη για τη σημαντική διάκρισή του και του 
εύχεται πάντα επιτυχίες. Επίσης, συγχαίρει θερμά και όλα τα παιδιά που 
συμμετείχαν στους αγώνες.

Κάθε χρόνο την 31η Οκτωβρίου, παράξενα 
και «τρομακτικά» πράγματα συμβαίνουν στον 
δυτικό κόσμο. Ανθρώπινοι σκελετοί, χαρούμενα 
φαντάσματα, μάγισσες καβάλα σε σκούπες κάνουν 
την εμφάνισή τους στους δρόμους των πόλεων. 
Παιδιά γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας 
και οι νοικοκύρηδες τούς προσφέρουν κέικ ή 
ζαχαρωτά για την ανάπαυση των ψυχών. Στη 
γιορτή αυτή τα μικρά παιδιά μεταμφιέζονται, κατά 
κανόνα σε κάτι « τρομακτικό», και επισκέπτονται 
σπίτια μαζεύοντας γλυκά, ενέργεια γνωστή 
ως “trick or treat”. Σήμα κατατεθέν επίσης της 
γιορτής αυτής είναι τα φαναράκια φτιαγμένα από 
πραγματικές κολοκύθες.
Το σχολείο μας, όπως κάθε χρόνο, θέλοντας να 
διδάξει στα παιδιά, όχι μόνο την Αγγλική γλώσσα 
αλλά και την κουλτούρα και τον πολιτισμό της, 
προσέφερε στα παιδιά μια αξέχαστη ευκαιρία να 
βιώσουν ένα κομμάτι της κουλτούρας της γλώσσας 
που διδάσκονται. Μεταμφιέστηκαν, λοιπόν, με 
τρομακτικές μάσκες, πήραν τα καλαθάκια τους 
που είχαν φτιάξει οι  ίδιοι και πήγαν  “trick or treat” 
μαζεύοντας ζαχαρωτά. Δε θα μπορούσαν να 
λείπουν επίσης οι κολοκύθες και το... « τρομακτικό» 
κλίμα στους διαδρόμους του σχολείου. 

Η γιορτή του Halloween

Χρυσό μετάλλιο στην Ιππασία
Ο Μιχάλης Χατήρης διακρίθηκε 
σε αγώνα του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος Ιππικής 
Αντοχής. Ο αγώνας αυτός 
αφορούσε την ιππική αντοχή, 
με έντονο συναγωνισμό και μια 
δύσκολη διαδρομή, η οποία δε 
στάθηκε εμπόδιο στον μαθητή 
μας.
Ο Μιχάλης Χατήρης με τον ίππο FANCO κατέκτησε την 1η θέση στα 40χλμ. 
Αξίζει θερμά συγχαρητήρια.

Ζώνη Εναλλακτικής Δράσης-
Ενημέρωση από Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.
Οι μαθητές του τμήματος Β1 Λυκείου ενημερώθηκαν από την Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α. Το 
σχολείο μας εντάχθηκε στο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των μαθητών για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή που 
διοργανώνεται από την ΜΚΟ Ευθύτα Ρόδου, με πρόεδρο την κ. Ελένη 
Καρύδη. Το πρόγραμμα εγκαινιάσε το Β1 Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας. 
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ελένη Καρύδη για την προσφορά της.



Εντυπωσιακά τα πειράματα 
Ένα από τα βασικά πειράματα που πραγματοποιούνται, στο πλαίσιο της 
διδασκαλίας της Φυσικής στην Στ’ Δημοτικού και ιδιαίτερα στην ενότητα της 
Μηχανικής, είναι τα ημισφαίρια του Μαγδεμβούργου. Αφαιρέσαμε τον αέρα 
μέσα από τα ημισφαίρια και στη συνέχεια προσπαθήσαμε να τα ανοίξουμε, 
αλλά μάταια. Η ατμοσφαιρική πίεση αποδείχθηκε πιο δυνατή. Τελικά, όμως, 
τα καταφέραμε. Πώς; Ανοίξαμε τη βαλβίδα και οι πιέσεις, μέσα και έξω από τα 
ημισφαίρια, εξισώθηκαν. Περάσαμε τέλεια και Φυσικά μάθαμε πολλά!
Το 1654, ο Όττο φον Γκέρικε διεξήγαγε το περίφημο πείραμά του με τα 
ημισφαίρια του Μαγδεμβούργου, καταδεικνύοντας ότι δύο ομάδες αλόγων, που 
τραβούσαν προς αντίθετες κατευθύνσεις, αδυνατούσαν να διαχωρίσουν τα δύο 
ημισφαίρια από το εσωτερικό των οποίων είχε αντληθεί ο αέρας.
Σταύρος Ζαφειρίου, Εκπαιδευτικός.

Ο Επιστήμονας του Μήνα 
Τι κι αν μαθαίνουμε για τη μέτρηση των δυνάμεων σε Νιούτον (Ν); Τι κι 
αν μετράμε την πίεση σε Πασκάλ (Pa); Ποιοι είναι αυτοί οι επιστήμονες; 
Οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής, 
αναλαμβάνουν ομαδικές εργασίες με ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, με 
σκοπό να γνωρίσουν καλύτερα τους ανθρώπους πίσω από τα ονόματα. Η 
προσωπική ζωή, οι σπουδές, τα επιτεύγματα και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία 
των διάσημων επιστημόνων φέρνουν πιο κοντά τους μαθητές στις Θετικές 
Επιστήμες. Επίσης, καλλιεργούνται περισσότερο δεξιότητες που αφορούν στη 
δημιουργία και παρουσίαση ηλεκτρονικών εργασιών. Η αγωνία των μαθητών 
αυξάνεται για τον επόμενο Επιστήμονα του Μήνα. Ποιος να είναι άραγε; 
Αϊνστάιν ή Χόκινγκ;   
Σταύρος Ζαφειρίου, Εκπαιδευτικός.

Γνωριμία με τη Μεσαιωνική Ρόδο
Το τμήμα Γ2 του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευ-
τηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συμμετέχει στο πρόγραμ-
μα τοπικής ιστορίας «ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ 
– ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΡΟΔΟ» με Θεματική 
ενότητα: «Τεχνολογία και Πολιορκητικά Μέσα» που 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον πολιτιστικό μη 
κερδοσκοπικό σύλλογο «Μεσαιωνικό Ρόδο». Οι μαθητές 
θα έχουν την ευκαιρία καθ’ όλη την πεντάμηνη διάρκεια 
του προγράμματος:
• Να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά 
   με σκοπό τη διατήρησή της.
• Να κατανοήσουν καλύτερα το ρόλο και τη συμβολή   
   αυτών των μνημείων που δεσπόζουν στην πόλη τους.
• Να νιώσουν περηφάνια για την ιστορία του τόπου τους.
• Να ενισχυθεί το αίσθημα κοινής ευθύνης για τη 
   διάσωση, προστασία και διατήρηση των μνημείων.
• Να γνωρίσουν την τεχνολογία της Μεσαιωνικής 
   περιόδου και τα πολιορκητικά μέσα.
• Να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους.
Σταύρος Ζαφειρίου, Εκπαιδευτικός.

Παιχνίδι Λογικής 2016
Το «Παιχνίδι της Λογικής» για ακόμη μια χρονιά διασκέδασε τους μαθητές 
Δημοτικού και Γυμνασίου. Η συνεργασία και η ομαδικότητα ενισχύθηκαν με 
πρωτότυπες δράσεις και έξυπνες μαθηματικές κατασκευές. Οι μαθητές μας, με 
μαθηματικούς γρίφους και παιχνίδια, είχαν την ευκαιρία να εξασκήσουν την 
αντίληψή τους και την ορθολογική τους σκέψη. 



«Παντέχνου πυρός σέλας - Λαμπερές ιστορίες φωτιάς»
Οι μαθήτριες και οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, με συνοδούς τις εκπαιδευτικούς 
Σταυρούλα Αρνιθενού, μαθηματικό, και Μάρα Κάκκαρη, φιλόλογο,  συμμετείχαν 
στην πανελλαδική δράση «Παντέχνου πυρός σέλας-Λαμπερές ιστορίες φωτιάς», 
την Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016, υπό τις εξαιρετικές επισημάνσεις της κ. 
Κατερίνας Ντέλλα, Αρχιτέκτονος και Προϊσταμένης του Τμήματος αναστήλωσης 
αρχαίων μνημείων της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 
Δωδεκανήσου. Πρόκειται για μία δράση που διοργανώνει το Υπουργείο 
Πολιτισμού καθώς και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων «Περιβάλλον και Πολιτισμός 2016».
Βαδίζοντας στην οδό Ιπποτών, ξεκινώντας από το κατάλυμα της Ισπανίας, με 
το καθηλωτικό οπτικοακουστικό δημιούργημα του κ. Αλέξανδρου Λουιζίδη, 
Αντιπροέδρου του Συλλόγου Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
Ρόδου, και καταλήγοντας στον όροφο της Loggia, οι μαθήτριες και οι μαθητές των 
εκπαιδευτηρίων ακολούθησαν το κτίσμα που μισοστέκει απέναντι από το παλάτι 
του Μεγάλου Μαγίστρου σε πέντε στιγμές της ιστορίας του: 1310-1856-1876-1898-
2016.
Το 1310, τότε που επιβλητικά λειτουργούσε η ιπποτική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. 
Το 1856, τότε που κεραυνός κατάκαψε την πυριτιδαποθήκη του καμπαναριού τού 
ήδη μουσουλμανικού τεμένους. Το 1876, τότε που πάνω στις στάχτες στήθηκε 
ένα οθωμανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το 1898, τότε που πάνω από τα συντρίμμια 
που άφησε ένας σεισμός ή τα αποκαΐδια μιας πυρκαγιάς στέριωσε ένα μνημειώδες 
νεοκλασικό σχολείο. Το 2016, τώρα που ρωγμές, διαβρώσεις και κατολισθήσεις 
κρύβουν την αίγλη του αρχιτεκτονήματος και ψιθυρίζουν την αποκατάστασή του.
Κάκκαρη Μάρα, Φιλόλογος.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του Α1 τμήματος του 
Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», 
την Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016, στην ώρα της 
«Ζώνης Ευέλικτων Δράσεων», δημιούργησαν 
χειροποίητες κάρτες για τις γιαγιάδες και τους 
παππούδες τους, ως δώρο για την επικείμενη 
«γιορτή» τους την 1η Οκτωβρίου, κατά τη Διεθνή 
Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας.
Με φωτεινά χρώματα, εγκάρδιες ευχές και γλυκά 
λόγια οι μαθήτριες και οι μαθητές εξέφρασαν την 
ειλικρινή ευγνωμοσύνη τους προς τη γιαγιά και τον 
παππού, εκδήλωσαν τα θερμά συναισθήματα που 
τρέφουν για εκείνους και διατύπωσαν τις έκθυμες 
ευχαριστίες τους για την πολύτιμη προσφορά των 
γιαγιάδων και των παππούδων στη ζωή τους.
Κάκκαρη Μάρα, Φιλόλογος.

Χειροποίητες κάρτες για τις 
γιαγιάδες και τους παππούδες

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του Α1 τμήματος του 
Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», 
την Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2016, διενέργησαν 
εκλογές για την ανάδειξη του πενταμελούς 
συμβουλίου του τμήματός τους.
Μετά την αναφορά στη συνταγματική κατοχύρωση 
του εκλογικού δικαιώματος και τη σημασία της 
εκλογικής διαδικασίας, οι έξι υποψήφιοι εκφώνησαν 
τις προεκλογικές ομιλίες τους και η τριμελής 
εφορευτική επιτροπή έλαβε θέση και δράση. 
Οι ψηφοφόροι άσκησαν το εκλογικό δικαίωμα, 
η κάλπη άνοιξε και άρχισε η καταμέτρηση των 
ψήφων. Όταν ο πίνακας της τάξης φανέρωσε το 
εκλογικό αποτέλεσμα, οι μαθήτριες και οι μαθητές 
συνεχάρησαν τα εκλεγμένα μέλη του συμβουλίου 
και τους ευχήθηκαν «καλή θητεία». 
Κάκκαρη Μάρα, Φιλόλογος.

Μαθητικές εκλογές

Οι μαθητές διδάσκουν
Οι μαθήτριες και οι μαθητές της 
Γ΄ τάξης του Γυμνασίου, στην ώρα 
του μαθήματος της «Νεότερης 
και Σύγχρονης Ιστορίας», 
διδάχθηκαν την «Εξέλιξη της 
Ελληνικής Επανάστασης» από 
έναν μαθητή του σχολείου, τον 
Γιώργο Τριανταφύλλου, ο οποίος, 
με ιδιαίτερη προθυμία και έκδηλο 
ενθουσιασμό, αιτήθηκε τη διενέργεια της συγκεκριμένης διδασκαλίας.
Ο Γιώργος Τριανταφύλλου, λοιπόν, μαθητής της Β΄ Λυκείου άρχισε το μάθημα με 
την επιτάφια εγχάρακτη φράση «Δεν ελπίζω τίποτα. Δε φοβούμαι τίποτα. Είμαι 
λέφτερος.». Ανέδειξε την αξία της ελευθερίας, πρόβαλε τον αγώνα του ανθρώπου 
για τη διεκδίκηση των αναφαίρετων δικαιωμάτων του και υπογράμμισε τη θυσία 
των Ελλήνων για την υπεράσπιση των ύψιστων ιδανικών τους. 
Οι μαθήτριες και οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου, με αμείωτο ενδιαφέρον και 
αδιάπτωτη προσήλωση, φυλλομέτρησαν το κορυφαίο γεγονός της Επανάστασης 
του 1821, εγγράφοντας σημειώσεις και διατυπώνοντας ερωτήσεις. Ο Γιώργος 
Τριανταφύλλου έκλεισε τη διδασκαλία του επισημαίνοντας τον ελάχιστο φόρο 
τιμής που πρέπει στους μεγάλους ήρωες: τη στέρεη ενθύμηση της πράξης τους.
Κάκκαρη Μάρα, Φιλόλογος.
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Ένα εργαστήριο 
για σένα!

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 

σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτικά Κέντρα 

«ΡΟΔΙΩΝ μάθησις», το νέο Ωδείο «ΡΟΔΙΩΝ 

ωδείον» και το Κέντρο Συμβουλευτικής 

«ΡΟΔΙΩΝ ανάδρασις» διοργανώνουν σειρά 

εργαστηρίων ειδικά σχεδιασμένων για να 

συμμετέχουν μικροί και μεγάλοι. 

Τα Δημιουργικά αυτά Εργαστήρια διαθέτουν 

ποικιλία δραστηριοτήτων που ψυχαγωγούν, 

καλύπτουν γνωστικές ανάγκες και 

καλλιεργούν δεξιότητες. 


