
Φύλλο 1                       15 Ιανουαρίου 2004 

Περιοδική έκδοση των εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 
Ένα μέσο επικοινωνίας γονέων  - σχολείου 

Οι μαθητές του Λυκείου μας με την 
συμπαράσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού του 
σχολείου σχεδίασαν για το επόμενο εξάμηνο ένα 
πρόγραμμα εκδηλώσεων με τίτλο  

«Πληροφόρηση και Ευαισθητοποίηση 
Γονέων »  

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού θα 
προσκληθούν επιστήμονες κύρους για να 
αναπτύξουν θέματα που ενδιαφέρουν γονείς και 
εκπαιδευτικούς. 

Οι εκδηλώσεις δε θα έχουν το χαρακτήρα 
πολύωρων διαλέξεων αλλά διεξοδικής συζήτησης. 
Οι γονείς απολαμβάνοντας τα ροφήματά τους και 
τα γλυκά ή αλμυρά που θα βρίσκονται στα 
τραπέζια τους θα επιμορφώνονται και θα 
ευαισθητοποιούνται σε θέματα αγωγής. 

Οι μαθητικές κοινότητες μέσα απ’ αυτές τις 
εκδηλώσεις επιδιώκουν από τη μια μεριά να 
ευαισθητοποιήσουν τους γονείς στην πόλη μας και 
από την άλλη να έχουν μια οικονομική ενίσχυση 
των μαθητικών τους ταμείων για να 
χρηματοδοτήσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις ή 
εκδρομές, εκδηλώσεις, αγαθοεργίες κ.ά 

Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση 
αυτών των εκδηλώσεων θα δώσει την ευκαιρία 
στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με 
προσωπικότητες της επιστήμης και της τέχνης, θα 
τους μυήσει σε ανώτερους προβληματισμούς και 
πολιτισμένες συζητήσεις , θα βοηθήσει να 
αναπτύξουν την οργανωτικότητα  και την 
επικοινωνία τους και θα συμβάλλει στην ευρύτερη 
καλλιέργειά τους. 

Έχουμε όλοι, εκπαιδευτικοί και γονείς, την 
υποχρέωση και τη χαρά να στηρίξουμε τους 
μαθητές και τα παιδιά μας στην πρώτη τους 
φιλόδοξη προσπάθεια η οποία αναβαθμίζει το ρόλο 
των μαθητικών κοινοτήτων και κυρίως αποδεικνύει 
πως ακόμα και η ενίσχυση των ταμείων μπορεί να 
γίνει με εκδηλώσεις ποιότητας χωρίς να 

(συνεχίζεται στην σελίδα 2) 

Οι εκδηλώσεις των  
μαθητικών κοινοτήτων 

Οι σχολικές μας 
εφημερίδες 

 

Οι δημοσιογραφικές ομάδες του σχολείου καθώς 
και τα μαθητικά τους συμβούλια τόσο του Γυμνασίου – 
Λυκείου όσο και  του Δημοτικού είναι σε θέση πια να 
εκδώσουν τις εφημερίδες τους. Η μεν του Γυμνασίου – 
Λυκείου θα ονομάζεται «Παίδες…Ροδίων», η δε του 
Δημοτικού «Fullαριστος». Η έκδοση κάθε εφημερίδας 
θα είναι διμηνιαία. Θα εκδοθεί πρώτα η «Παίδες…
Ροδίων» μέχρι τέλος Ιανουαρίου και θα ακολουθήσει ο 
«Fullαριστος» τον Φεβρουάριο. Οι εφημερίδες θα 

διανέμονται δωρεάν από τους μαθητές καθώς και ως 
ένθετα στην εφημερίδα «Ροδιακή». Θα μπορεί κανείς 
να τις προμηθευτεί επίσης από βιβλιοπωλεία ή άλλα 
σημεία που θα ορίσουν οι μαθητές. 

Οι εφημερίδες θα αποτελέσουν ένα βήμα έκφρασης, 
προβληματισμού, πληροφόρησης και ανταλλαγής 
επιχειρημάτων και θα είναι η αφορμή ώστε να έρθουν 
οι μαθητές σε επαφή με πρόσωπα της επιστήμης, της 
τέχνης, των αρχών του τόπου, της πολιτικής κ.ά.  

Οι γονείς μπορούν να συμβάλλουν στην 

(συνεχίζεται στην σελίδα 2) 

Το κάπνισμα βλάπτει 
σοβαρά την υγεία 

Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2004 ο γιατρός 
Πνευμονολόγος κύριος Κρητικός Δημήτριος θα 
μιλήσει και θα συζητήσει με τους μαθητές της Α΄ 
και Β΄ Λυκείου για τις συνέπειες του καπνίσματος. 

Έλεγχοι προόδου  
Την Τρίτη 20-Ιανουαρίου-2004 ολοκληρώνεται το 
πρώτο τετράμηνο για τις τάξεις του Λυκείου. Οι 
καθηγητές μέχρι τη Δευτέρα θα παραδώσουν τις 
βαθμολογίες των μαθητών. Οι έλεγχοι θα 
επιδοθούν στους γονείς μετά από μια βδομάδα 
περίπου, χρονικό διάστημα απαραίτητο για την 
εισαγωγή των βαθμολογικών στοιχείων στους 
υπολογιστές και την επεξεργασίας τους.  



καταφεύγουν σε «επιδείξεις» μόδας ή σε 
ανεξέλεγκτα «πάρτι». 

Αγαπητοί γονείς την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 
2004 και ώρα 18:00 στην αίθουσα «Ηλιούσα», 
Γεωργίου Σεφέρη 108 (πάνω από το 
ζαχαροπλαστείο Mike’s Gelato Bindi) οι μαθητές 
μας σας περιμένουν στην πρώτη από τη σειρά 
αυτών των εκδηλώσεων. Θα μας μιλήσει η κυρία 
Βιτσιλάκη Χρυσή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Παν/μιου Αιγαίου που θα αναφερθεί 
στους θεσμούς και στους φορείς κοινωνι-
κοποίησης του παιδιού και εφήβου. Η κυρία 
Βιτσιλάκη με τον χαρισματικό της λόγο θα 
αναλύσει πολλά από τα ζητήματα που απασχολούν 
και προβληματίζουν τους σύγχρονους γονείς και η 
συζήτηση που θα ακολουθήσει σίγουρα θα οδηγήσει 
σ’ ένα εποικοδομητικό απόγευμα. 

Η πρόσκληση κοστίζει 10 € και 
περιλαμβάνει ροφήματα, αναψυκτικά καθώς και 
διάφορα γλυκίσματα. 

Στο περιθώριο της εκδήλωσης θα λειτουργεί 
έκθεση βιβλίου με τίτλους περιεχομένου ανάλογου 
με το θέμα που θα συζητηθεί. 

Οφείλουμε στα παιδιά και στον εαυτό μας να 
συμμετάσχουμε καθώς και να προσκαλέσουμε 
γνωστούς και φίλους μας. 

Προσκλήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε 
από τη γραμματεία του σχολείου καθώς και από 
τους μαθητές του σχολείου μας. 

(Συνέχεια  Οι εκδηλώσεις των μαθητικών κοινοτήτων ) 

προσπάθεια αυτή των παιδιών είτε καταθέτοντας τις 
ιδέες τους για τον εμπλουτισμό της ύλης είτε 
αρθρογραφώντας. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
αναπτύξουν θέματα συναφή με την επιστήμη τους και 
την επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

Οι μαθητές φιλοδοξούν οι εφημερίδες τους να 
αποτελέσουν ένα ξεχωριστό τμήμα στο σχολείο με 
εξοπλισμό που θα περιλαμβάνει υπολογιστή, 
φωτογραφικές μηχανές και δημοσιογραφικά 
κασετόφωνα. 

Τα έξοδα της έκδοσης (5 με 6 χιλιάδες φύλλα σε 
κάθε έκδοση) καθώς και του εξοπλισμού των 
δημοσιογραφικών ομάδων θα τα καλύψουν με 
διαφημιστικές καταχωρήσεις. 

Οι διαφημιστικές καταχωρήσεις επίσης θα 
καλύπτουν  μέρος των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός 
ή εκτός Ελλάδας των μεγαλύτερων τάξεων κάθε 
βαθμίδας. 

Όσοι από τους γονείς- επαγγελματίες  επιθυμούν να 
έχουν διαφημιστική καταχώρηση στις σχολικές 
εφημερίδες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη 
γραμματεία του σχολείου (2241060750) και στη 
συνέχεια οι μαθητές  που αποτελούν το τμήμα 
διαφήμισης θα επικοινωνήσουν μαζί τους για να  
δώσουν τις σχετικές πληροφορίες. Ασφαλώς οι 
μαθητές έχουν φροντίσει ώστε οι γονείς του σχολείου 
να τύχουν ιδιαίτερης τιμολογιακής πολιτικής.  

Η επικοινωνία με τις δημοσιογραφικές ομάδες  
μπορεί να γίνει και από το Site του σχολείου όπου θα 
βρείτε τα e-mail των σχολικών εφημερίδων. 

(Συνέχεια, Σχολικές εφημερίδες ) 

Όσοι γονείς επιθυμούν να προμηθευτούν την 
βιντεοκασέτα της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης 
που κάλυψε το studio «ΙΡΙΔΑ» να επικοινωνήσουν 
με την γραμματεία του σχολείου προκειμένου να 
γίνει η παραγγελία. Το κόστος κάθε κασέτας είναι 

15€. 

 Πολίτες του Αύριο 
Οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού στα πλαίσια 

της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής θα 
παρακολουθήσουν ένα μέρος των προσεχών 
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού και Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

Από τη δράση του συλλόγου Γονέων 
Όλοι οι μαθητές Δημοτικού με  πρωτοβουλία 

του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων έλαβαν από 
τον Αη Βασίλη κατά τη διάρκεια της Χριστουγεν-
νιάτικης εκδήλωσης από ένα βιβλίο. Οι περισσότε-
ροι μαθητές όπως βεβαιώνουν οι ίδιοι ξεκίνησαν 
το διάβασμα του βιβλίου το ίδιο βράδυ. 

Πρόγραμμα τελικής ευθείας 
Με  την έναρξη του δεύτερου τετραμήνου για το 
Λύκειο μπαίνει σε ισχύ το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα 
βοηθήσει ακόμα περισσότερο τους μαθητές. 
Ενδεικτικά: Διευρύνεται ο χρόνος διδασκαλίας για τα 
πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα. Τα τμήματα της 
Β΄ λυκείου αυξάνονται από 3 σε τέσσερα μειώνοντας 
ακόμα περισσότερο το πλήθος των μαθητών ανά 
τμήμα. Διαφοροποιούνται οι ώρες διαλειμμάτων της Β΄ 
λυκείου από αυτές των υπόλοιπων τάξεων. 
Προβλέπεται για κάθε εβδομάδα δίωρο προσομοίωσης 
εξετάσεων για  όλες τις τάξεις του Λυκείου  
εξοικειώνοντας έτσι τους μαθητές με τη διαδικασία των 
εξετάσεων.   

Επίσκεψη στην «Ροδιακή» 
 

Η δημοσιογραφική ομάδα του Δημοτικού την Παρασκευή 16 
Ιανουαρίου 2004 επισκέπτεται τα γραφεία σύνταξης της 
εφημερίδας «ΡΟΔΙΑΚΗ» καθώς και τις εγκαταστάσεις 
εκτύπωσης. Από κοντά θα βιώσουν την διαδικασία έκδοσης 
ενός φύλλου.  Υπενθυμίζουμε ότι η δημοσιογραφική ομάδα 
με την καθοδήγηση  του δασκάλου κυρίου Σπανόπουλου έχει 
προετοιμάσει την εφημερίδα «Fullαριστος» που θα 
κυκλοφορήσει Φεβρουάριο. 


