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

Αγαπητοί γονείς, 
 
Έχετε στα χέρια σας το 3ο φύλο του «Συνδετήρα»  ο οποίος 
κυκλοφορεί κάθε 15 μέρες και σας ενημερώνει για τις 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις του σχολείου καθώς και τις 
καινοτομίες που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα σπουδών. Είναι 
σημαντικό να έχετε γνώση των καινοτομιών ώστε να συμβάλλετε 
από την μεριά σας στην καλύτερη εφαρμογή τους στην διδακτική—
μαθησιακή διαδικασία. Αν δεν έχετε τα προηγούμενα φύλλα του 
«Συνδετήρα» μπορείτε να τα προμηθευτείτε από την γραμματεία 
των εκπαιδευτηρίων. Ο «Συνδετήρας» διακινείται προς τους γονείς 
μέσω των μαθητών. Αν επιθυμείτε να τον παραλαμβάνετε με 
διαφορετικό τρόπο μπορείτε να το ζητήσετε από την γραμματεία. 

Με μια ματιά ! 
Σχολικά Δρώμενα του 15θημέρου που πέρασε. 
 Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών του σχολείου 

μας από την Συντονίστρια του τμήματος ξένων γλωσσών  των 
εκπαιδευτηρίων «Νέα Γενιά Ζηρίδη» κυρία Ντόρα 
Θεοφανοπούλου. 

 Πρόσκληση για συμμετοχή μαθητών των Εκπαιδευτηρίων 
Ροδίων Παιδεία στην 4η Διασχολική Μαθητική Σύναξη στην 
Κωνσταντινούπολη που συνδιοργανώνουν το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως με τα εκπαιδευτήρια «Νέα 
γενιά Ζηρίδη» στη Μεγάλη του Γένους Σχολή.  

 Εορτή Τριών Ιεραρχών «Οδοιπορικό στην Καππαδοκία». 

 Επίδοση ελέγχων μαθητών Λυκείου 

 «Μουσικοί Επισκέπτες»: γνωριμία των μαθητών μας με τα 
παραδοσιακά μουσικά όργανα του τόπου μας στην αίθουσα 
Καλλιπάτειρα. 

 «Βαδίζοντας προς τις εξετάσεις»: Συγκέντρωση των γονέων 
των μαθητών της Β΄ Λυκείου. 

 Ενημέρωση μαθητών Α΄ Λυκείου για ζητήματα επαγγελματικού 
προσανατολισμού. 

 Κινηματογραφική Βραδιά Ε΄ Δημοτικού. 

 Παρακολούθηση της Θεατρικής παράστασης  το «Σκλαβί». 

 Αποκριάτικο πάρτι Δημοτικού στο PARK. 

 Δημιουργικές-Ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τις Απόκριες 
( κατασκευή χαρταετού—παραδοσιακά παιχνίδια ). 

 Ημερήσιες εκδρομές Δημοτικού στα Βληχά και Γυμνασίου-
Λυκείου στ’ Απόλλωνα. 

 Εκπαιδευτικές επισκέψεις τμημάτων του Δημοτικού στη 
«Μελισσοκομική» και στο «Συγκοινωνιακό πάρκο». 

 Διακρίσεις μαθητών σε πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών. 

 Παράδοση χρηματικού ποσού στο σύλλογο «Θάλεια» 

 «Πόλεις παγκόσμιας κληρονομιάς»: Οι μαθητές μας 
συμμετέχουν στο διαγωνισμό ζωγραφικής. 

 «Φωτογραφίζοντας τη Μεσαιωνική Πόλη»: η φωτογραφική 
ομάδα σε δράση. 

 Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για 
διδασκαλία οπτικής στην ΣΤ΄ Δημοτικού.  

 Διεξαγωγή έρευνας στους μαθητές Α΄ 
γυμνασίου με τίτλο:  « Οι στάσεις των 
μαθητών για τα Μαθηματικά».  

Το 15θήμερο που έρχεται: 

 Ετήσια χοροεσπερίδα που διοργανώνουν 
οι μαθητικές κοινότητες της Β΄ Λυκείου. 

 Καινοτομίες στα προγράμματα σπουδών 
Δημοτικού. 

 Πρόγραμμα «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική: 
από τον Όμηρο μέχρι σήμερα» για μαθητές Δ΄ , Ε΄, 
ΣΤ΄ Δημοτικού. 

 Πρόγραμμα « Ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης και 
δεξιοτήτων» για μαθητές Β΄ δημοτικού. 

 Εικαστικά. 

 Εφαρμογή του διδακτικού υλικού. “Energy and 
change” του J. Ogborn στο μάθημα των φυσικών 
επιστημών στην ΣΤ΄ Δημοτικού. 

 Προσθήκη  μιας διδακτικής ώρας στα μαθηματικά 
Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. 

 1ος Διαγωνισμός Ορθογραφίας. 

 1η Γιορτή Λογικής. 

 Συνδιδασκαλία τμημάτων του σχολείου 
μας μέσω τηλεδιάσκεψης με τμήματα των 
εκπαιδευτηρίων «Νέο Σχολείο» Αργους 
στο μάθημα των Θρησκευτικών . 

 Εορτασμός 7ης Μαρτίου στο σχολείο μας. 

 Εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών τμήματος 
Γαλλικών στο Παρίσι. 

 Δημιουργία: 

 Ομίλου παραδοσιακών χορών. 

 Σκακιστικού ομίλου. 

Ετήσια Χοροεσπερίδα 
Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία 
έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην χοροεσπερίδα, που 
διοργανώνουν στην αίθουσα «ΒΕΡΓΙΝΑ» (έναντι του ξενοδοχεί-
ου ESPEROS PALACE) επί της λεωφόρου Ρόδου – Καλλιθέας, 
στις 28 Φεβρουαρίου 2004 και ώρα 20:30. 
Περιλαμβάνει ένα πλούσιο μουσικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με 
πλήρες μενού και ελεύθερα ποτά. 
Τιμή πρόσκλησης 30€. Ειδικά για μαθητές η τιμή θα είναι 10€. 
Τα έσοδα της χοροεσπερίδας θα διατεθούν για την εκδρομή των 
μαθητών Β΄ Λυκείου στην Γαλλία. Η παρουσία σας ενισχύει την 
προσπάθεια των μαθητών και θα συμβάλει στην καθιέρωση της 
χοροεσπερίδας ως εκδήλωση γνωριμίας και σύσφιξης των σχέσε-
ων μεταξύ γονέων, σχολείου και εκπαιδευτικών. 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ  
ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» 

Το πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΕ-
ΞΙΟΤΗΤΩΝ» αποτελεί μια καινοτομία που αφορά στα Μαθηματικά της 
Β΄ τάξης του Δημοτικού. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνδιδασκα-
λία  των εκπαιδευτικών Διονύση Σπανόπουλου και Φλώρας Σαρίκου. 
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αυτών, η παρουσίαση και ο τρόπος 
εισαγωγής και επεξεργασίας των εννοιών δίνονται με τέτοιο τρόπο στον 
μαθητή, που να κεντρίζουν το ενδιαφέρον του, ενώ παράλληλα τον οδη-
γούν σε ενεργητική και ερευνητική στάση μέσω δραστηριοτήτων, εικό-
νων, πινάκων, διαγραμμάτων και σχημάτων. Οι ασκήσεις και τα προ-
βλήματα οδηγούν το μαθητή στη μαγεία και εμπέδωση της επιστήμης, 
της δημιουργικής και κριτικής σκέψης και της καλλιέργειας των δεξιο-
τήτων του.  

Έμφαση στη εκμάθηση των Μαθηματικών 
Η Διεύθυνση Σπουδών των Εκπαιδευτηρίων 
«Ροδίων Παιδεία» για το δεύτερο τετράμηνο του 
σχολικού έτους προχώρησε σε ορισμένες 
αναπροσαρμογές ώστε το Πρόγραμμα να 
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των 
μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού. 
Σύμφωνα λοιπόν με τις εισηγήσεις των αρμόδιων 
εκπαιδευτικών αποφασίστηκε η αύξηση κατά 1 
διδακτική ώρα του μαθήματος των 
Μαθηματικών. Κατά τη διάρκεια της ώρας 
αυτής οι μαθητές θα ασκούνται αποκλειστικά  
σε επίλυση προβλημάτων και ασκήσεων  
της διδαχθείσας ύλης από πλήθος επιλεγμένων 
δραστηριοτήτων.  

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ENERGY AND CHANGE”  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Η διδασκαλία της ενότητας «θερμότητα – θερμοκρασία» του μαθήματος 
«Ερευνώ και Ανακαλύπτω» της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού εμπλουτίζεται 
με το διεθνώς καταξιωμένο και κορυφαίο στο είδος του πρόγραμμα 
«Ενέργεια και μεταβολή» του διακεκριμένου Καθηγητή της Διδακτικής 
των Φυσικών Επιστημών J. Ogborn.  
Οι δραστηριότητες του θέματος αυτού αναφέρονται στις διαφορές 
θερμοκρασίας, στο τι μπορούν να προκαλέσουν οι διαφορές αυτές και 
στο πως μπορούν να προκύψουν. Διαπραγματεύονται την ιδέα ότι οι 
διαφορές θερμοκρασίας τείνουν να εξαφανίζονται και οι θερμοκρασίες 
να εξισώνονται. 
Το πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί στην Αγγλία με ιδιαίτερα ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. 

Η διαχρονικότητα και η οικουμενικότητα της ελληνικής γλώσσας στο Δημοτικό 
Ξεκινά το πρόγραμμα «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική: από τον Όμηρο μέχρι σήμερα» στο Δημοτικό των εκπαιδευτηρίων 
Ροδίων Παιδεία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική καινοτομία που επιμελήθηκε το Τμήμα Φιλολόγων των 
Εκπαιδευτηρίων μας. Κίνητρο για την προσπάθεια αυτή ήταν η επιθυμία να έρθουν τα παιδιά των Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄  τάξεων του 
Δημοτικού σε επαφή με την διαχρονικότητα και την οικουμενικότητα της  γλώσσας μας και αφορμή οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές της Α´ Γυμνασίου, όταν για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με τα αρχαία ελληνικά. Έχουμε την 
ευλογία να μιλάμε μια γλώσσα με τη μεγαλύτερη ιστορία από όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι ρίζες της βρίσκονται πολύ 
βαθιά στο παρελθόν, αφού μιλιέται αδιάκοπα σ’ αυτόν τον τόπο εδώ και τέσσερις χιλιάδες χρόνια και γράφεται εδώ και 
τρεισήμισι χιλιάδες χρόνια. Μέσα στη μακραίωνη πορεία της πέρασε από διάφορα στάδια εξέλιξης, δίνοντας και παίρνοντας 
στοιχεία από κάθε εποχή, προσαρμοζόμενη κάθε φορά σε τόπους, χρόνους και καταστάσεις, χωρίς να χαθεί η συνοχή της. 
Είναι η ίδια γλώσσα που μίλησε ο Όμηρος, ο Σωκράτης, που έγραψαν οι Ευαγγελιστές, οι Τρεις Ιεράρχες, ο Μακρυγιάννης, 
ο Παπαδιαμάντης, ο Παλαμάς, ο Σεφέρης και που μιλάμε και γράφουμε κι εμείς σήμερα. Αυτήν τη γλώσσα έχουμε χρέος να 
την μαθαίνουμε, να την χρησιμοποιούμε και να την διδάσκουμε με αγάπη στα παιδιά. Το παραπάνω πρόγραμμα προσφέρει 
στα παιδιά μια ικανοποιητική – για την ηλικία τους– προσέγγιση του γλωσσικού μας πλούτου. Είναι ένας προϊδεασμός, μια 
πρώτη γνωριμία, μια συναρπαστική εμπειρία για τα παιδιά του Δημοτικού. 

Ακόμα ένα βήμα ομαλής μετάβασης  
από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο 

Οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού χρησιμοποιούν 
τους συμβολισμούς του διεθνούς συστήματος 
μονάδων για την επίλυση ασκήσεων και 
προβλημάτων στις μονάδες μέτρησης. 
Προσδοκούμε έτσι η μετάβαση των μαθητών της 
τελευταίας τάξης του Δημοτικού Σχολείου προς τη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να γίνει ομαλά και να 
εξασφαλίζει συνέχεια στον τρόπο διδασκαλίας και 
οικοδόμησης της νέας γνώσης. 

Διαγωνισμοί 
Ορθογραφίας: Το σχολείο μας διοργανώνει 
διαγωνισμό ορθογραφίας για μαθητές Δημοτικού -
Γυμνασίου - Λυκείου το μήνα Απρίλιο. Την 
επιμέλεια του διαγωνισμού έχει το τμήμα 
Φιλολόγων.  Οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού 
στον επόμενο «Συνδετήρα». 
Γιορτή Λογικής: Τη Τρίτη 9 Μαρτίου 2004 
διοργανώνεται διαγωνισμός λογικής για μαθητές 
όλων των βαθμίδων .  

Νέες Επιμορφωτικές Δραστηριότητες 
Το σχολείο μας ανταποκρινόμενο στις επιθυμίες 
πολλών μαθητών του εντάσσει στο επιμορφωτικό 
του πρόγραμμα  του Σαββάτου δύο νέες 
δραστηριότητες.  Πρόκειται για τον όμιλο 
παραδοσιακών χορών και τον σκακιστικό 
όμιλο.   



Απολεσθέντα 
Η γραμματεία συγκεντρώνει καθημερινά προσωπικά αντικεί-
μενα των μαθητών τα οποία ξεχνούν είτε στις αίθουσες δι-
δασκαλίας είτε στην αυλή. Μπουφάν, φόρμες, κασκόλ και 
άλλα σημαντικής αξίας. Τα είδη είναι πάρα πολλά και φυ-
λάσσονται σε ειδικό δωμάτιο του σχολείου. Είναι σημαντικό 
τα παιδιά να αναζητήσουν προσωπικά πράγματα που 
«έχασαν». Το «δε βαριέσαι» είναι επικίνδυνο στην ανάπτυ-
ξη της προσωπικότητάς τους. 

Διαφημιστείτε στις εφημερίδες των μαθητών 
Οι επαγγελματίες γονείς που επιθυμούν να προωθήσουν το 
προϊόν της εργασίας τους, μπορούν να το κάνουν από τις 
σελίδες των εφημερίδων των μαθητών. Κυκλοφορούν δωρε-
άν  σε 5.000 φύλλα η κάθε μία, ως ένθετα στην εφημερίδα 
«ΡΟΔΙΑΚΗ», σε βιβλιοπωλεία και σε Υπηρεσίες. Έχει διαπι-
στωθεί ότι γενικά οι σχολικές εφημερίδες έχουν μεγάλη ανα-
γνωσιμότητα (ενδιαφέρονται συγγενείς, φίλοι, γνωστοί), ο-
πότε είναι ιδανικές για διαφημιστική προβολή. 
Τα έσοδα από τις διαφημίσεις των εφημερίδων θα διατεθούν 
σε εκπαιδευτικές εκδρομές, κοινωφελείς σκοπούς και επάν-
δρωση με μηχανολογικό εξοπλισμό των δημοσιογραφικών 
ομάδων. 

Διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας 
Υλοποιώντας τη βασική θέση των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παι-
δεία για συνεχή επιμόρφωση , οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων 
ξένων γλωσσών παρακολούθησαν ένα διήμερο επιμορφωτικό 
σεμινάριο σε θέματα διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Κύρια εισηγή-
τρια του σεμιναρίου ήταν η συντονίστρια των τμημάτων ξένων 
γλωσσών των εκπαιδευτηρίων «Νέα Γενιά Ζηρίδη» κα Ντόρα 
Θεοφανοπούλου. Το σεμινάριο πέρα από τις θεωρητικές εισηγή-
σεις περιελάμβανε και πρακτική άσκηση σε συνθήκες τάξης.  

Νέες τεχνολογίες  
στην εκπαίδευση 

Η διδασκαλία της ενότητας «Φως» 
στην ΣΤ΄ Δημοτικού έγινε με τη βοή-
θεια του εικονικού εργαστηρίου στο 
διαδραστικό πίνακα με τη χρήση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος 
«Crocodile Physics». Οι μαθητές διευ-
κολύνθηκαν έτσι στο να διατυπώσουν 
υποθέσεις και να πειραματιστούν πάνω 
σε φαινόμενα οπτικής. Δόθηκε μ’ αυτό 
τον τρόπο η δυνατότητα πρακτικής 
εφαρμογής και εμπέδωσης του θεωρη-
τικού πλαισίου που είχε προηγουμένως 
κατακτηθεί μέσα στη σχολική τάξη και 
αποτέλεσε ερέθισμα δημιουργικής φα-
ντασίας των μαθητών. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΠΑ-
ΡΑΔΟΣΙΑΚΑ  ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  

Από την αρχή της λειτουργίας των Εκπαιδευτηρί-
ων «Ροδίων Παιδεία» αναφέρθηκε ότι θα εφαρ-
μοσθεί η αρχή του «Μουσικού Επισκέπτη» και η 
εμπλοκή του στην εκπαιδευτική διαδικασία στο 
Σχολείο, μέσω της ζωντανής εκτέλεσης κομμα-
τιών με τη συνοδεία μουσικών οργάνων. Υλο-
ποιώντας την παραπάνω αρχή στις 10-02-2004 
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση αφιερωμένη στα 
παραδοσιακά μουσικά όργανα της Δωδεκανήσου. 
Η λύρα, το σαντούρι, η τσαμπούνα, το λαούτο 
και το παραδοσιακό βιολί ήταν κάποια από τα 
μουσικά όργανα που είχαν την ευκαιρία να ακού-
σουν οι μαθητές. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές έδειξαν μεγά-
λο ενδιαφέρον για την παραδοσιακή μουσική. Τα 
Εκπαιδευτήρια «Ροδίων Παιδεία» ελπίζουν να 
συμβάλουν στη διατήρηση και συνέχιση της μου-
σικής μας παράδοσης. Ευχαριστούμε θερμά τους 
μουσικούς: Γιάννη Μπαλασκά (τσαμπούνα), Σο-
φία Μπαλασκά (λύρα), Γιάννη Οικονόμου 
(λαούτο) και Γιώργο Χατζηπέτρο (σαντούρι – βιο-
λί) οι οποίοι πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σμά μας. 

Η Φωτογραφική ομάδα σε δράση 
Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου ομάδα 
μαθητών του Φωτογραφικού Ομίλου 
Γυμνασίου-Λυκείου με τη συνοδεία του 
υπεύθυνου καθηγητή τους κ.Πρωτογεράκη 
φωτογράφισε στη Μεσαιωνική Πόλη 
κάνοντας ταυτόχρονα έναν ευχάριστο 
περίπατο.  

 

Από την κινηματογραφική βραδιά 
της Ε΄ Δημοτικού 

Διακρίσεις μαθητών μας 
Από το Αγγλικό τμήμα των 
εκπαιδευτηρίων μας ανακοινώνεται  
ότι στο Κρατικό πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας στην Αγγλική 
γλώσσα πέτυχαν οι μαθήτριες: 
Μοσχούλα Κουφού 
Μαργαρίτα Κουφού 
Μαρίνα Μάτση. 

4η Διασχολική Μαθητική Σύναξη 
Με ιδιαίτερη χαρά αποδεχτήκαμε την πρόσκληση να συμμετάσχουν 
μαθητές μας στο μαθητικό συνέδριο που διοργανώνουν το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και τα εκπαιδευτήρια 
«Νέα Γενιά Ζηρίδη» στην Μεγάλη του Γένους Σχολή από τις 26/3 έως 
31/3/2004. Το θέμα του Συνεδρίου είναι «Ολυμπιακό πνεύμα και 21ος 
αιώνας: Ελληνική προσφορά, παγκόσμια κατάκτηση». Οι μαθητές μας 
θα πραγματοποιήσουν εισήγηση που αφορά τη σχέση γενετικής 
μηχανικής,  ντόπινγκ και Ολυμπιακών αγώνων. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει συνάντηση των μαθητών με τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη, επίσκεψη στην Αγία Σοφία και στη Θεολογική Σχολή της 
Χάλκης καθώς και παρακολούθηση λειτουργίας στο Πατριαρχικό Ναό 
Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. 

Οι μαθητές μας παράδειγμα προς μίμηση 
Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου μας προσέφεραν το χρηματικό 

ποσό των 1.000 €, που συγκέντρωσαν  από το χριστουγεννιάτικο Ba-
zaar, στο Δωδεκανησιακό σύλλογο αυτοάνοσων νοσημάτων «Θάλεια». 

Ιδιαίτερα επιτυχημένη ήταν η κατασκευή χαρταετών που πραγματο-
ποίησαν οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ 
δημοτικού με την καθοδήγηση των 
δασκάλων τους την Παρασκευή 
20/2/2004. Μάλιστα, ο μαθητής 
της ΣΤ΄ Δημοτικού Νίκος Κοντός 
με το χαρταετό που κατασκεύασε 
στο σχολείο μας πήρε το 4ο Βρα-
βείο στο διαγωνισμό που διοργά-
νωσε ο Δήμος Ροδίων. 

Αποκριάτικο πάρτι Δημοτικού στο Rodos Park 
Μουσική, χορός και μαγικά τρικ διασκέδασαν τους μαθητές του Δη-
μοτικού και παρέσυραν στους ρυθμούς τους γονείς και δασκάλους. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική παρουσία των παιδιών στο σύνο-
λό της μάς έκανε περήφανους, όταν μάλιστα επιβεβαιώνεται από την 
παρακάτω επιστολή που λάβαμε τις αμέσως επόμενες μέρες από το 
γραφείο εκδηλώσεων του ξενοδοχείου: 
Αξιότιμε κύριε Κυριακούλη, 
Αν και δεν το συνηθίζουμε, νομίζω ότι αυτή τη φορά είναι ανάγκη να 
κάνουμε μια εξαίρεση και να σας ευχαριστήσουμε κι εμείς με τη σει-
ρά μας όχι μέσα στα  συνήθη τυπικά πλαίσια της επαγγελματικής ευ-
γένειας αλλά για κάτι πιο ουσιαστικό και πραγματικά άξιο λόγου. 
Αναφέρομαι, φυσικά, στην παρουσία και την συμπεριφορά όλων 
όσων παρευρέθησαν στην εκδήλωσή σας και ιδιαίτερα των μαθητών 
σας. Με μια λέξη θα τη χαρακτήριζα «υποδειγματική» κι αυτό γιατί, 
λόγω της εμπειρίας μου στο χώρο της διοργάνωσης τέτοιων εκδηλώ-
σεων, ήταν μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις που βρέθηκα ανάμεσα 
σε παιδιά που γνώριζαν καλά τον ορισμό της ευπρέπειας και τα όρια 
πέρα απ’ τα οποία η διασκέδαση γίνεται τουλάχιστον προκλητική. 

Εκ μέρους του ξενοδοχείου 
και όλων όσων εργάστηκαν 
για την εκδήλωση σας ευ-
χαριστώ και σας εύχομαι 
καλή συνέχεια στο δη-
μιουργικό σας έργο. 

Με σεβασμό 
Μπαφίτη Μαρία 

Υπεύθυνη Εκδηλώσεων  

Χαρούμενες στιγμές στο εργαστήριο των εικαστικών 

Καθηγητές και μαθητές  με αποκριάτικη αμφίεση  

Χαρακτική  
Ολοκληρώνεται η σειρά μαθημάτων χαρακτικής για την Α’, Β’ και 
Γ’  Γυμνασίου  και έχουμε ήδη τα πρώτα τυπώματα.  Η εμπειρία 
είναι πρωτόγνωρη για τους μαθητές που ανταποκρίνονται με 
ιδιαίτερο ενθουσιασμό.  

Ετήσια Χοροεσπερίδα 
Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου των Εκπαιδευ-
τηρίων Ροδίων Παιδεία έχουν την τιμή 
να σας προσκαλέσουν στην χοροεσπερίδα, 
που διοργανώνουν στην αίθουσα 
«ΒΕΡΓΙΝΑ» (έναντι του ξενοδοχείου ES-
PEROS PALACE) επί της λεωφόρου Ρό-
δου – Καλλιθέας, στις 28 Φεβρουαρίου 
2004 και ώρα 20:30. 

Τιμή πρόσκλησης 30€. Ειδικά για μαθητές 

η τιμή θα είναι 10€. Περιλαμβάνεται  πλού-
σιο μουσικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα 
με πλήρες μενού και ελεύθερα ποτά. 
Τα έσοδα της χοροεσπερίδας θα διατεθούν 
για την εκδρομή των μαθητών Β΄ Λυκείου 
στη Γαλλία. Η παρουσία σας ενισχύει την 
προσπάθεια των μαθητών και θα συμβάλει 
στην καθιέρωση της χοροεσπερίδας ως 
εκδήλωσης γνωριμίας και σύσφιξης των 
σχέσεων μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών. 

Νέες Επιμορφωτικές Δραστηριότητες 
Το σχολείο μας ανταποκρινόμενο στις επιθυμίες 
πολλών μαθητών του, εντάσσει στο επιμορφωτικό  
πρόγραμμα  του Σαββάτου δύο νέες δραστηριότητες:  
Τον όμιλο παραδοσιακών χορών και τον σκακιστικό 
όμιλο.   



Απολεσθέντα 
Η γραμματεία συγκεντρώνει καθημερινά προσωπικά αντικεί-
μενα των μαθητών τα οποία ξεχνούν είτε στις αίθουσες δι-
δασκαλίας είτε στην αυλή. Μπουφάν, φόρμες, κασκόλ και 
άλλα σημαντικής αξίας. Τα είδη είναι πάρα πολλά και φυ-
λάσσονται σε ειδικό δωμάτιο του σχολείου. Είναι σημαντικό 
τα παιδιά να αναζητήσουν προσωπικά πράγματα που 
«έχασαν». Το «δε βαριέσαι» είναι επικίνδυνο στην ανάπτυ-
ξη της προσωπικότητάς τους. 

Διαφημιστείτε στις εφημερίδες των μαθητών 
Οι επαγγελματίες γονείς που επιθυμούν να προωθήσουν το 
προϊόν της εργασίας τους, μπορούν να το κάνουν από τις 
σελίδες των εφημερίδων των μαθητών. Κυκλοφορούν δωρε-
άν  σε 5.000 φύλλα η κάθε μία, ως ένθετα στην εφημερίδα 
«ΡΟΔΙΑΚΗ», σε βιβλιοπωλεία και σε Υπηρεσίες. Έχει διαπι-
στωθεί ότι γενικά οι σχολικές εφημερίδες έχουν μεγάλη ανα-
γνωσιμότητα (ενδιαφέρονται συγγενείς, φίλοι, γνωστοί), ο-
πότε είναι ιδανικές για διαφημιστική προβολή. 
Τα έσοδα από τις διαφημίσεις των εφημερίδων θα διατεθούν 
σε εκπαιδευτικές εκδρομές, κοινωφελείς σκοπούς και επάν-
δρωση με μηχανολογικό εξοπλισμό των δημοσιογραφικών 
ομάδων. 

Διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας 
Υλοποιώντας τη βασική θέση των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παι-
δεία για συνεχή επιμόρφωση , οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων 
ξένων γλωσσών παρακολούθησαν ένα διήμερο επιμορφωτικό 
σεμινάριο σε θέματα διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Κύρια εισηγή-
τρια του σεμιναρίου ήταν η συντονίστρια των τμημάτων ξένων 
γλωσσών των εκπαιδευτηρίων «Νέα Γενιά Ζηρίδη» κα Ντόρα 
Θεοφανοπούλου. Το σεμινάριο πέρα από τις θεωρητικές εισηγή-
σεις περιελάμβανε και πρακτική άσκηση σε συνθήκες τάξης.  

Νέες τεχνολογίες  
στην εκπαίδευση 

Η διδασκαλία της ενότητας «Φως» 
στην ΣΤ΄ Δημοτικού έγινε με τη βοή-
θεια του εικονικού εργαστηρίου στο 
διαδραστικό πίνακα με τη χρήση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος 
«Crocodile Physics». Οι μαθητές διευ-
κολύνθηκαν έτσι στο να διατυπώσουν 
υποθέσεις και να πειραματιστούν πάνω 
σε φαινόμενα οπτικής. Δόθηκε μ’ αυτό 
τον τρόπο η δυνατότητα πρακτικής 
εφαρμογής και εμπέδωσης του θεωρη-
τικού πλαισίου που είχε προηγουμένως 
κατακτηθεί μέσα στη σχολική τάξη και 
αποτέλεσε ερέθισμα δημιουργικής φα-
ντασίας των μαθητών. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΠΑ-
ΡΑΔΟΣΙΑΚΑ  ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  

Από την αρχή της λειτουργίας των Εκπαιδευτηρί-
ων «Ροδίων Παιδεία» αναφέρθηκε ότι θα εφαρ-
μοσθεί η αρχή του «Μουσικού Επισκέπτη» και η 
εμπλοκή του στην εκπαιδευτική διαδικασία στο 
Σχολείο, μέσω της ζωντανής εκτέλεσης κομμα-
τιών με τη συνοδεία μουσικών οργάνων. Υλο-
ποιώντας την παραπάνω αρχή στις 10-02-2004 
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση αφιερωμένη στα 
παραδοσιακά μουσικά όργανα της Δωδεκανήσου. 
Η λύρα, το σαντούρι, η τσαμπούνα, το λαούτο 
και το παραδοσιακό βιολί ήταν κάποια από τα 
μουσικά όργανα που είχαν την ευκαιρία να ακού-
σουν οι μαθητές. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές έδειξαν μεγά-
λο ενδιαφέρον για την παραδοσιακή μουσική. Τα 
Εκπαιδευτήρια «Ροδίων Παιδεία» ελπίζουν να 
συμβάλουν στη διατήρηση και συνέχιση της μου-
σικής μας παράδοσης. Ευχαριστούμε θερμά τους 
μουσικούς: Γιάννη Μπαλασκά (τσαμπούνα), Σο-
φία Μπαλασκά (λύρα), Γιάννη Οικονόμου 
(λαούτο) και Γιώργο Χατζηπέτρο (σαντούρι – βιο-
λί) οι οποίοι πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σμά μας. 

Η Φωτογραφική ομάδα σε δράση 
Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου ομάδα 
μαθητών του Φωτογραφικού Ομίλου 
Γυμνασίου-Λυκείου με τη συνοδεία του 
υπεύθυνου καθηγητή τους κ.Πρωτογεράκη 
φωτογράφισε στη Μεσαιωνική Πόλη 
κάνοντας ταυτόχρονα έναν ευχάριστο 
περίπατο.  

 

Από την κινηματογραφική βραδιά 
της Ε΄ Δημοτικού 

Διακρίσεις μαθητών μας 
Από το Αγγλικό τμήμα των 
εκπαιδευτηρίων μας ανακοινώνεται  
ότι στο Κρατικό πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας στην Αγγλική 
γλώσσα πέτυχαν οι μαθήτριες: 
Μοσχούλα Κουφού 
Μαργαρίτα Κουφού 
Μαρίνα Μάτση. 

4η Διασχολική Μαθητική Σύναξη 
Με ιδιαίτερη χαρά αποδεχτήκαμε την πρόσκληση να συμμετάσχουν 
μαθητές μας στο μαθητικό συνέδριο που διοργανώνουν το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και τα εκπαιδευτήρια 
«Νέα Γενιά Ζηρίδη» στην Μεγάλη του Γένους Σχολή από τις 26/3 έως 
31/3/2004. Το θέμα του Συνεδρίου είναι «Ολυμπιακό πνεύμα και 21ος 
αιώνας: Ελληνική προσφορά, παγκόσμια κατάκτηση». Οι μαθητές μας 
θα πραγματοποιήσουν εισήγηση που αφορά τη σχέση γενετικής 
μηχανικής,  ντόπινγκ και Ολυμπιακών αγώνων. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει συνάντηση των μαθητών με τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη, επίσκεψη στην Αγία Σοφία και στη Θεολογική Σχολή της 
Χάλκης καθώς και παρακολούθηση λειτουργίας στο Πατριαρχικό Ναό 
Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. 

Οι μαθητές μας παράδειγμα προς μίμηση 
Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου μας προσέφεραν το χρηματικό 

ποσό των 1.000 €, που συγκέντρωσαν  από το χριστουγεννιάτικο Ba-
zaar, στο Δωδεκανησιακό σύλλογο αυτοάνοσων νοσημάτων «Θάλεια». 

Ιδιαίτερα επιτυχημένη ήταν η κατασκευή χαρταετών που πραγματο-
ποίησαν οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ 
δημοτικού με την καθοδήγηση των 
δασκάλων τους την Παρασκευή 
20/2/2004. Μάλιστα, ο μαθητής 
της ΣΤ΄ Δημοτικού Νίκος Κοντός 
με το χαρταετό που κατασκεύασε 
στο σχολείο μας πήρε το 4ο Βρα-
βείο στο διαγωνισμό που διοργά-
νωσε ο Δήμος Ροδίων. 

Αποκριάτικο πάρτι Δημοτικού στο Rodos Park 
Μουσική, χορός και μαγικά τρικ διασκέδασαν τους μαθητές του Δη-
μοτικού και παρέσυραν στους ρυθμούς τους γονείς και δασκάλους. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική παρουσία των παιδιών στο σύνο-
λό της μάς έκανε περήφανους, όταν μάλιστα επιβεβαιώνεται από την 
παρακάτω επιστολή που λάβαμε τις αμέσως επόμενες μέρες από το 
γραφείο εκδηλώσεων του ξενοδοχείου: 
Αξιότιμε κύριε Κυριακούλη, 
Αν και δεν το συνηθίζουμε, νομίζω ότι αυτή τη φορά είναι ανάγκη να 
κάνουμε μια εξαίρεση και να σας ευχαριστήσουμε κι εμείς με τη σει-
ρά μας όχι μέσα στα  συνήθη τυπικά πλαίσια της επαγγελματικής ευ-
γένειας αλλά για κάτι πιο ουσιαστικό και πραγματικά άξιο λόγου. 
Αναφέρομαι, φυσικά, στην παρουσία και την συμπεριφορά όλων 
όσων παρευρέθησαν στην εκδήλωσή σας και ιδιαίτερα των μαθητών 
σας. Με μια λέξη θα τη χαρακτήριζα «υποδειγματική» κι αυτό γιατί, 
λόγω της εμπειρίας μου στο χώρο της διοργάνωσης τέτοιων εκδηλώ-
σεων, ήταν μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις που βρέθηκα ανάμεσα 
σε παιδιά που γνώριζαν καλά τον ορισμό της ευπρέπειας και τα όρια 
πέρα απ’ τα οποία η διασκέδαση γίνεται τουλάχιστον προκλητική. 

Εκ μέρους του ξενοδοχείου 
και όλων όσων εργάστηκαν 
για την εκδήλωση σας ευ-
χαριστώ και σας εύχομαι 
καλή συνέχεια στο δη-
μιουργικό σας έργο. 

Με σεβασμό 
Μπαφίτη Μαρία 

Υπεύθυνη Εκδηλώσεων  

Χαρούμενες στιγμές στο εργαστήριο των εικαστικών 

Καθηγητές και μαθητές  με αποκριάτικη αμφίεση  

Χαρακτική  
Ολοκληρώνεται η σειρά μαθημάτων χαρακτικής για την Α’, Β’ και 
Γ’  Γυμνασίου  και έχουμε ήδη τα πρώτα τυπώματα.  Η εμπειρία 
είναι πρωτόγνωρη για τους μαθητές που ανταποκρίνονται με 
ιδιαίτερο ενθουσιασμό.  

Ετήσια Χοροεσπερίδα 
Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου των Εκπαιδευ-
τηρίων Ροδίων Παιδεία έχουν την τιμή 
να σας προσκαλέσουν στην χοροεσπερίδα, 
που διοργανώνουν στην αίθουσα 
«ΒΕΡΓΙΝΑ» (έναντι του ξενοδοχείου ES-
PEROS PALACE) επί της λεωφόρου Ρό-
δου – Καλλιθέας, στις 28 Φεβρουαρίου 
2004 και ώρα 20:30. 

Τιμή πρόσκλησης 30€. Ειδικά για μαθητές 

η τιμή θα είναι 10€. Περιλαμβάνεται  πλού-
σιο μουσικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα 
με πλήρες μενού και ελεύθερα ποτά. 
Τα έσοδα της χοροεσπερίδας θα διατεθούν 
για την εκδρομή των μαθητών Β΄ Λυκείου 
στη Γαλλία. Η παρουσία σας ενισχύει την 
προσπάθεια των μαθητών και θα συμβάλει 
στην καθιέρωση της χοροεσπερίδας ως 
εκδήλωσης γνωριμίας και σύσφιξης των 
σχέσεων μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών. 

Νέες Επιμορφωτικές Δραστηριότητες 
Το σχολείο μας ανταποκρινόμενο στις επιθυμίες 
πολλών μαθητών του, εντάσσει στο επιμορφωτικό  
πρόγραμμα  του Σαββάτου δύο νέες δραστηριότητες:  
Τον όμιλο παραδοσιακών χορών και τον σκακιστικό 
όμιλο.   
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Περιοδική έκδοση των εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 
Ένα μέσο επικοινωνίας γονέων  - σχολείου 

Αγαπητοί γονείς, 
 
Έχετε στα χέρια σας το 3ο φύλο του «Συνδετήρα»  ο οποίος 
κυκλοφορεί κάθε 15 μέρες και σας ενημερώνει για τις 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις του σχολείου καθώς και τις 
καινοτομίες που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα σπουδών. Είναι 
σημαντικό να έχετε γνώση των καινοτομιών ώστε να συμβάλλετε 
από την μεριά σας στην καλύτερη εφαρμογή τους στην διδακτική—
μαθησιακή διαδικασία. Αν δεν έχετε τα προηγούμενα φύλλα του 
«Συνδετήρα» μπορείτε να τα προμηθευτείτε από την γραμματεία 
των εκπαιδευτηρίων. Ο «Συνδετήρας» διακινείται προς τους γονείς 
μέσω των μαθητών. Αν επιθυμείτε να τον παραλαμβάνετε με 
διαφορετικό τρόπο μπορείτε να το ζητήσετε από την γραμματεία. 

Με μια ματιά ! 
Σχολικά Δρώμενα του 15θημέρου που πέρασε. 
 Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών του σχολείου 

μας από την Συντονίστρια του τμήματος ξένων γλωσσών  των 
εκπαιδευτηρίων «Νέα Γενιά Ζηρίδη» κυρία Ντόρα 
Θεοφανοπούλου. 

 Πρόσκληση για συμμετοχή μαθητών των Εκπαιδευτηρίων 
Ροδίων Παιδεία στην 4η Διασχολική Μαθητική Σύναξη στην 
Κωνσταντινούπολη που συνδιοργανώνουν το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως με τα εκπαιδευτήρια «Νέα 
γενιά Ζηρίδη» στη Μεγάλη του Γένους Σχολή.  

 Εορτή Τριών Ιεραρχών «Οδοιπορικό στην Καππαδοκία». 

 Επίδοση ελέγχων μαθητών Λυκείου 

 «Μουσικοί Επισκέπτες»: γνωριμία των μαθητών μας με τα 
παραδοσιακά μουσικά όργανα του τόπου μας στην αίθουσα 
Καλλιπάτειρα. 

 «Βαδίζοντας προς τις εξετάσεις»: Συγκέντρωση των γονέων 
των μαθητών της Β΄ Λυκείου. 

 Ενημέρωση μαθητών Α΄ Λυκείου για ζητήματα επαγγελματικού 
προσανατολισμού. 

 Κινηματογραφική Βραδιά Ε΄ Δημοτικού. 

 Παρακολούθηση της Θεατρικής παράστασης  το «Σκλαβί». 

 Αποκριάτικο πάρτι Δημοτικού στο PARK. 

 Δημιουργικές-Ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τις Απόκριες 
( κατασκευή χαρταετού—παραδοσιακά παιχνίδια ). 

 Ημερήσιες εκδρομές Δημοτικού στα Βληχά και Γυμνασίου-
Λυκείου στ’ Απόλλωνα. 

 Εκπαιδευτικές επισκέψεις τμημάτων του Δημοτικού στη 
«Μελισσοκομική» και στο «Συγκοινωνιακό πάρκο». 

 Διακρίσεις μαθητών σε πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών. 

 Παράδοση χρηματικού ποσού στο σύλλογο «Θάλεια» 

 «Πόλεις παγκόσμιας κληρονομιάς»: Οι μαθητές μας 
συμμετέχουν στο διαγωνισμό ζωγραφικής. 

 «Φωτογραφίζοντας τη Μεσαιωνική Πόλη»: η φωτογραφική 
ομάδα σε δράση. 

 Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για 
διδασκαλία οπτικής στην ΣΤ΄ Δημοτικού.  

 Διεξαγωγή έρευνας στους μαθητές Α΄ 
γυμνασίου με τίτλο:  « Οι στάσεις των 
μαθητών για τα Μαθηματικά».  

Το 15θήμερο που έρχεται: 

 Ετήσια χοροεσπερίδα που διοργανώνουν 
οι μαθητικές κοινότητες της Β΄ Λυκείου. 

 Καινοτομίες στα προγράμματα σπουδών 
Δημοτικού. 

 Πρόγραμμα «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική: 
από τον Όμηρο μέχρι σήμερα» για μαθητές Δ΄ , Ε΄, 
ΣΤ΄ Δημοτικού. 

 Πρόγραμμα « Ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης και 
δεξιοτήτων» για μαθητές Β΄ δημοτικού. 

 Εικαστικά. 

 Εφαρμογή του διδακτικού υλικού. “Energy and 
change” του J. Ogborn στο μάθημα των φυσικών 
επιστημών στην ΣΤ΄ Δημοτικού. 

 Προσθήκη  μιας διδακτικής ώρας στα μαθηματικά 
Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. 

 1ος Διαγωνισμός Ορθογραφίας. 

 1η Γιορτή Λογικής. 

 Συνδιδασκαλία τμημάτων του σχολείου 
μας μέσω τηλεδιάσκεψης με τμήματα των 
εκπαιδευτηρίων «Νέο Σχολείο» Αργους 
στο μάθημα των Θρησκευτικών . 

 Εορτασμός 7ης Μαρτίου στο σχολείο μας. 

 Εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών τμήματος 
Γαλλικών στο Παρίσι. 

 Δημιουργία: 

 Ομίλου παραδοσιακών χορών. 

 Σκακιστικού ομίλου. 

Ετήσια Χοροεσπερίδα 
Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία 
έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην χοροεσπερίδα, που 
διοργανώνουν στην αίθουσα «ΒΕΡΓΙΝΑ» (έναντι του ξενοδοχεί-
ου ESPEROS PALACE) επί της λεωφόρου Ρόδου – Καλλιθέας, 
στις 28 Φεβρουαρίου 2004 και ώρα 20:30. 
Περιλαμβάνει ένα πλούσιο μουσικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με 
πλήρες μενού και ελεύθερα ποτά. 
Τιμή πρόσκλησης 30€. Ειδικά για μαθητές η τιμή θα είναι 10€. 
Τα έσοδα της χοροεσπερίδας θα διατεθούν για την εκδρομή των 
μαθητών Β΄ Λυκείου στην Γαλλία. Η παρουσία σας ενισχύει την 
προσπάθεια των μαθητών και θα συμβάλει στην καθιέρωση της 
χοροεσπερίδας ως εκδήλωση γνωριμίας και σύσφιξης των σχέσε-
ων μεταξύ γονέων, σχολείου και εκπαιδευτικών. 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ  
ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» 

Το πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΕ-
ΞΙΟΤΗΤΩΝ» αποτελεί μια καινοτομία που αφορά στα Μαθηματικά της 
Β΄ τάξης του Δημοτικού. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνδιδασκα-
λία  των εκπαιδευτικών Διονύση Σπανόπουλου και Φλώρας Σαρίκου. 
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αυτών, η παρουσίαση και ο τρόπος 
εισαγωγής και επεξεργασίας των εννοιών δίνονται με τέτοιο τρόπο στον 
μαθητή, που να κεντρίζουν το ενδιαφέρον του, ενώ παράλληλα τον οδη-
γούν σε ενεργητική και ερευνητική στάση μέσω δραστηριοτήτων, εικό-
νων, πινάκων, διαγραμμάτων και σχημάτων. Οι ασκήσεις και τα προ-
βλήματα οδηγούν το μαθητή στη μαγεία και εμπέδωση της επιστήμης, 
της δημιουργικής και κριτικής σκέψης και της καλλιέργειας των δεξιο-
τήτων του.  

Έμφαση στη εκμάθηση των Μαθηματικών 
Η Διεύθυνση Σπουδών των Εκπαιδευτηρίων 
«Ροδίων Παιδεία» για το δεύτερο τετράμηνο του 
σχολικού έτους προχώρησε σε ορισμένες 
αναπροσαρμογές ώστε το Πρόγραμμα να 
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των 
μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού. 
Σύμφωνα λοιπόν με τις εισηγήσεις των αρμόδιων 
εκπαιδευτικών αποφασίστηκε η αύξηση κατά 1 
διδακτική ώρα του μαθήματος των 
Μαθηματικών. Κατά τη διάρκεια της ώρας 
αυτής οι μαθητές θα ασκούνται αποκλειστικά  
σε επίλυση προβλημάτων και ασκήσεων  
της διδαχθείσας ύλης από πλήθος επιλεγμένων 
δραστηριοτήτων.  

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ENERGY AND CHANGE”  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Η διδασκαλία της ενότητας «θερμότητα – θερμοκρασία» του μαθήματος 
«Ερευνώ και Ανακαλύπτω» της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού εμπλουτίζεται 
με το διεθνώς καταξιωμένο και κορυφαίο στο είδος του πρόγραμμα 
«Ενέργεια και μεταβολή» του διακεκριμένου Καθηγητή της Διδακτικής 
των Φυσικών Επιστημών J. Ogborn.  
Οι δραστηριότητες του θέματος αυτού αναφέρονται στις διαφορές 
θερμοκρασίας, στο τι μπορούν να προκαλέσουν οι διαφορές αυτές και 
στο πως μπορούν να προκύψουν. Διαπραγματεύονται την ιδέα ότι οι 
διαφορές θερμοκρασίας τείνουν να εξαφανίζονται και οι θερμοκρασίες 
να εξισώνονται. 
Το πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί στην Αγγλία με ιδιαίτερα ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. 

Η διαχρονικότητα και η οικουμενικότητα της ελληνικής γλώσσας στο Δημοτικό 
Ξεκινά το πρόγραμμα «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική: από τον Όμηρο μέχρι σήμερα» στο Δημοτικό των εκπαιδευτηρίων 
Ροδίων Παιδεία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική καινοτομία που επιμελήθηκε το Τμήμα Φιλολόγων των 
Εκπαιδευτηρίων μας. Κίνητρο για την προσπάθεια αυτή ήταν η επιθυμία να έρθουν τα παιδιά των Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄  τάξεων του 
Δημοτικού σε επαφή με την διαχρονικότητα και την οικουμενικότητα της  γλώσσας μας και αφορμή οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές της Α´ Γυμνασίου, όταν για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με τα αρχαία ελληνικά. Έχουμε την 
ευλογία να μιλάμε μια γλώσσα με τη μεγαλύτερη ιστορία από όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι ρίζες της βρίσκονται πολύ 
βαθιά στο παρελθόν, αφού μιλιέται αδιάκοπα σ’ αυτόν τον τόπο εδώ και τέσσερις χιλιάδες χρόνια και γράφεται εδώ και 
τρεισήμισι χιλιάδες χρόνια. Μέσα στη μακραίωνη πορεία της πέρασε από διάφορα στάδια εξέλιξης, δίνοντας και παίρνοντας 
στοιχεία από κάθε εποχή, προσαρμοζόμενη κάθε φορά σε τόπους, χρόνους και καταστάσεις, χωρίς να χαθεί η συνοχή της. 
Είναι η ίδια γλώσσα που μίλησε ο Όμηρος, ο Σωκράτης, που έγραψαν οι Ευαγγελιστές, οι Τρεις Ιεράρχες, ο Μακρυγιάννης, 
ο Παπαδιαμάντης, ο Παλαμάς, ο Σεφέρης και που μιλάμε και γράφουμε κι εμείς σήμερα. Αυτήν τη γλώσσα έχουμε χρέος να 
την μαθαίνουμε, να την χρησιμοποιούμε και να την διδάσκουμε με αγάπη στα παιδιά. Το παραπάνω πρόγραμμα προσφέρει 
στα παιδιά μια ικανοποιητική – για την ηλικία τους– προσέγγιση του γλωσσικού μας πλούτου. Είναι ένας προϊδεασμός, μια 
πρώτη γνωριμία, μια συναρπαστική εμπειρία για τα παιδιά του Δημοτικού. 

Ακόμα ένα βήμα ομαλής μετάβασης  
από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο 

Οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού χρησιμοποιούν 
τους συμβολισμούς του διεθνούς συστήματος 
μονάδων για την επίλυση ασκήσεων και 
προβλημάτων στις μονάδες μέτρησης. 
Προσδοκούμε έτσι η μετάβαση των μαθητών της 
τελευταίας τάξης του Δημοτικού Σχολείου προς τη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να γίνει ομαλά και να 
εξασφαλίζει συνέχεια στον τρόπο διδασκαλίας και 
οικοδόμησης της νέας γνώσης. 

Διαγωνισμοί 
Ορθογραφίας: Το σχολείο μας διοργανώνει 
διαγωνισμό ορθογραφίας για μαθητές Δημοτικού -
Γυμνασίου - Λυκείου το μήνα Απρίλιο. Την 
επιμέλεια του διαγωνισμού έχει το τμήμα 
Φιλολόγων.  Οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού 
στον επόμενο «Συνδετήρα». 
Γιορτή Λογικής: Τη Τρίτη 9 Μαρτίου 2004 
διοργανώνεται διαγωνισμός λογικής για μαθητές 
όλων των βαθμίδων .  

Νέες Επιμορφωτικές Δραστηριότητες 
Το σχολείο μας ανταποκρινόμενο στις επιθυμίες 
πολλών μαθητών του εντάσσει στο επιμορφωτικό 
του πρόγραμμα  του Σαββάτου δύο νέες 
δραστηριότητες.  Πρόκειται για τον όμιλο 
παραδοσιακών χορών και τον σκακιστικό 
όμιλο.   


