
η �ευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε ο καθιε-
ρωμένος αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρο-
νιάς στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ». Μετά την τέλε-

ση του αγιασμού ο Γενικός �ιευθυντής των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟ�ΙΩΝ
ΠΑΙ�ΕΙΑ» κ. Κυριάκος Κυριακούλης έκαμε ένα σύντομο απολογισμό
της σχολικής χρονιάς που πέρασε και σκιαγράφησε το πλαίσιο λει-
τουργίας των Εκπαιδευτηρίων κατά το νέο σχολικό έτος 2007-2008. 
Στην αρχή της ομιλίας του επεσήμανε: «Σήμερα αρχίζει μια ακόμη
σχολική χρονιά –η πέμπτη για τα Εκπαιδευτήριά μας– με τις ευλογίες
της εκκλησίας και την αγάπη όλων σας. Όσο μεγαλώνει το κύρος, η
απήχηση και η παιδευτική αναγνώριση των Εκπαιδευτηρίων ΡΟ�ΙΩΝ
ΠΑΙ�ΕΙΑ, τόσο περισσότερο σμιλεύεται η φυσιογνωμία τους και
καθιερώνεται στην ροδιακή αλλά και στην ευρύτερη ελληνική κοινω-
νία ως «Σχολείο Μάθησης και Αρχών». Ό,τι ξεχωρίζει τα Εκπαιδευτήρια ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ και σήμερα,
μετά από 4 χρόνια λειτουργίας τους, είναι η προσήλωση στο ίδιο δίπολο: μάθηση και αγωγή. Τα παιδιά
των Εκπαιδευτηρίων ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ μαθαίνουν «γερά» γράμματα, αλλά παράλληλα παίρνουν και μια
ολοκληρωμένη αγωγή, δηλαδή ηθικά και πνευματικά σημεία αναφοράς στη ζωή τους, συστατικά που
διαμορφώνουν τον χαρακτήρα, το ήθος, τη συμπεριφορά τους, ό,τι γενικότερα θα ονομάζαμε στηρίγ-
ματα για μια ποιότητα ζωής. Το σχολείο αυτό κατόρθωσε –μέσα στα τέσσερα χρόνια της λειτουργίας του-
να υλοποιήσει καινοτόμες δράσεις, να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και να δώσει υψηλού επιπέ-
δου παιδεία στους μαθητές και τις μαθήτριες που το εμπιστεύτηκαν. Το θετικό απολογισμό ενισχύουν οι
σημαντικές διακρίσεις των μαθητών μας σε πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς, στις πιστοποιήσεις
ξένων γλωσσών και κυρίως στις πανελλαδικές εξετάσεις».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη νέα σχολική χρονιά σκιαγραφώντας τις βασικές επιδιώξεις της και τόνι-
σε την ανάγκη συνεργασίας γονέων σχολείου: «Η σύγχρονη έρευνα σε θέματα εκπαίδευσης φαίνεται να
στρέφεται προς την εξέταση της συμβολής βασικών συνιστωσών του συναισθηματικού τοµέα. 

μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου του σχολείου μας Νικηταρή Σεβαστή, κατέκτησε μια ακόμα πρωτιά.
Με τον υψηλότερο βαθμό πρόσβασης από όλους τους συμμαθητές και συνδιαγωνιζόμενούς
τους στο Νομό �ωδεκανήσου, βραβεύθηκε από τον όμιλο Eurobank EFG σε ειδική τελετή βρά-

βευσης των αριστούχων, στο πλαίσιο του προγράμματος του ομίλου «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παι-
δεία». Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο “Mitsis Hotel”
στην πόλη της Ρόδου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
ο εκπρόσωπος Μητροπολίτη Ρόδου Αιδεσιμότατος Ιωάννης, ο Γενι-
κός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χ. Κόκκινος, ο
Νομάρχης �ωδεκανήσου κ. Μαχαιρίδης, εκπρόσωποι �ήμων, ο �ιευ-
θυντής �ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Μηνάς Νικολάου και  εκπρό-
σωποι άλλων φορέων. 
Το Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων μας στην εκδήλωση τιμήθηκε με ανα-
μνηστική πλακέτα, αφού, εκτός από τα πολύ υψηλά ποσοστά επιτυ-
χίας των αποφοίτων του σε Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά ιδρύμα-
τα, είχε την αριστούχο μαθήτρια Σεβαστή Νικηταρή που αποφοίτησε
με τον υψηλότερο βαθμό πρόσβασης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση
στο Νομό μας. Το βραβείο παρέλαβε ο �ιευθυντής του Λυκείου μας κ. Τσίννας Βλάσης, ο οποίος εξέφρα-
σε τα συγχαρητήριά του στην πρωτοβουλία της Eurobank, στη Σεβαστή Νικηταρή καθώς και σε όλους
τους αριστούχους του νομού που βραβεύθηκαν και τους ευχήθηκε καλή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. 
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Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Νηπιαγω-
γείο των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟ�ΙΩΝ
ΠΑΙ�ΕΙΑ»

Στο Νηπιαγωγείο μας επιδιώκουμε την
ενεργοποίηση του παιδιού στη διαδικα-
σία της μάθησης κεντρίζοντας και διευ-
ρύνοντας τα ενδιαφέροντά του. �ιοχε-
τεύουμε την ενέργεια, τον ενθουσιασμό
και τη δημιουργικότητα στο παιχνίδι,
το τραγούδι, το χορό, τις ζωγραφιές,
την άθληση και σταδιακά στη μάθηση.

Ιδιαίτερο βάρος δίνουμε στην αλληλεπί-
δραση των νηπίων με το φυσικό και
κοινωνικό περιβάλλον τους αλλά και
στην εξατομικευμένη προσέγγιση του
κάθε παιδιού. Από το Νηπιαγωγείο
ξεκινά μια σχολική πορεία δώδεκα χρό-
νων και εμείς φροντίζουμε, ώστε τα
παιδιά να νιώθουν πάντοτε χαρούμενα
κι ευτυχισμένα.
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Στόχος των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ»
για τη νέα σχολική χρονιά

«H Μάθηση πιο Ελκυστική» 

Πρωτιά στα �ωδεκάνησα 
από τη μαθήτρια των Εκπαιδευτη-

ρίων «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ» 
Σεβαστή Νικηταρή

Nηπιαγωγείο “ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ

Στον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά
έδωσαν το παρόν οι μαθήτριες και οι

μαθητές των Εκπαιδευτηρίων, οι γονείς
τους και το σύνολο του εκπαιδευτικού 

και διοικητικού προσωπικού. 

Ο Διευθυντής του Λυκείου κ. Τσίννας 
κατα την βράβευση του σχολείου μας.

συνέχεια στη σελίδα 2

Πρωτιά και στο «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ» που βραβεύ-
θηκε σε ειδική εκδήλωση της τράπεζας

Eurobank EFG τη �ευτέρα 1 Οκτωβρίου 2007
Η Σεβαστή Νικηταρή λίγο 

μετά την βράβευσή της



Για το λόγο αυτό έχουμε θέσει ως ένα από τους βασικούς στόχους μας για τη νέα σχολική χρονιά να
γίνει η «μάθηση πιο ελκυστική». Βέβαια, ο στόχος αυτός ήταν και συνεχίζει να είναι µια διαχρονική επι-
δίωξη των Εκπαιδευτηρίων από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας τους.
Αυτό που φέτος διαφοροποιεί τα πράγματα, σε σχέση µε τα προηγούμενα χρόνια, είναι η επιθυμία µας
να συστηµατοποιήσουµε τις γνώσεις µας γύρω από το στόχο, να συζητήσουμε όλες τις παραμέτρους και
μέσα από μια συµµετοχική διαδικασία να επιδιώξουµε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Για να γίνει
αποδοτικότερο το έργο του σχολείου, απαιτείται αγαστή συνεργασία με εσάς τους γονείς. Ελπίζουμε
βάσιμα ότι και στη νέα σχολική χρονιά θα έχουμε την πλήρη συμπαράστασή σας. Μ' αυτές τις σκέψεις
σας καλωσορίζω στη σημερινή τελετή και σας καλώ για μια ακόμη φορά κοντά μας πολύτιμους συνερ-
γάτες και αρωγούς».
�εν παρέλειψε να αναφερθεί και προς τους εκπαιδευτικούς τονίζοντας: «Θα ήταν παράλειψη, αν δεν
παραδεχόμουν πως ό,τι κατόρθωσαν τα Εκπαιδευτήρια ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ το πέτυχαν και συνεχίζουν να
το πραγματοποιούν χάρη στους εμπνευσμένους, αφοσιωμένους και ακάματους δασκάλους, χάρη
στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που διδάσκουν, από το Νηπιαγωγείο και το �ημοτικό μέχρι
το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Σ’ αυτούς αξίζει την ώρα αυτή «ο δίκαιος έπαινος», οι ευχαριστίες και η
δημόσια αναγνώριση τής προσφοράς και τού υψηλού έργου που επιτέλεσαν και επιτελούν. Ευχαρι-
στίες οφείλονται, επίσης σε όσους –με όποια σχέση– εργάζονται στα Εκπαιδευτήρια, διότι όλοι –έκα-
στος εφ’ ω ετάχθη– με αφοσίωση και αποτελεσματικότητα επιτελούν ουσιαστικό έργο».
Τέλος, απευθύνθηκε προς τις μαθήτριες και τους μαθητές: «Αγαπητές μας μαθήτριες και αγαπητοί μας
μαθητές, όλοι εμείς, σας υποδεχόμαστε με χαρά και ενθουσιασμό για να σας χαρίσουμε από τη δική
μας ψυχή τα καλύτερα εφόδια και να σας καθοδηγήσουμε με επιτυχία στο έργο της παιδείας. Μας λεί-
πουν τα παιδιά της Γ τάξης του Λυκείου της περασμένης σχολικής χρονιάς. Έφυγαν, άνοιξαν τις φτε-
ρούγες τους για μακρινότερα ταξίδια. Τους ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας καλή συνέχιση
των σπουδών τους. Ας μην ξεχνάμε από την άλλη πλευρά τα νέα πρόσωπα του σχολείου μας, τα αγα-
πημένα παιδιά του Νηπιαγωγείου, τα πρωτάκια μας του �ημοτικού αλλά και τους νέους μαθητές και
τις μαθήτριες των άλλων τάξεων. Τους υποδεχόμαστε στοργικά στην αγκαλιά μας και τους υποσχόμα-
στε πως θα τους αγαπήσουμε με όλη την καρδιά μας. Ας μην ανησυχούν. Εδώ είμαστε όλοι μια κυψέ-
λη που βουίζει από ζωή, μια αγαπημένη οικογένεια. Εμείς από την πλευρά μας, με την πολύτιμη συνερ-
γασία των γονέων σας, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η χρονιά αυτή να είναι γόνι-
μη και αποδοτική». 

Η 4η Οκτωβρίου
έχει οριστεί από
την Παγκόσμια
Περιβαλλοντική
Κοινότητα ως η
Παγκόσμια 
Ημέρα των
Ζώων. 
Τέτοια είναι η ευαισθησία των ανθρώ-
πων που χρειάζεται να υπάρχει μια
ημέρα το χρόνο να υπενθυμίζει την
ύπαρξή τους…
Τα Eκπαιδευτήρια Ροδίων Παιδεία λοι-
πόν, την Πέμπτη 4/10/2007, στο πλαίσιο
της Ζώνης Ευέλικτων �ράσεων είχαν τη
χαρά να φιλοξενήσουν την πρόεδρο της
Φιλοζωϊκής Εταιρείας Ρόδου, κα Σταμα-
τίου Αναστασία,  και τον κτηνίατρο,
κον Παπαγεωργίου Χάρη. Οι μαθητές
της Γ΄ Γυμνασίου είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για ζητήματα που αφο-
ρούν την προστασία των ζώων. Μεταξύ
άλλων συζητήθηκε και το θέμα των αδέ-
σποτων ζώων, που αποτελεί δείκτη
έλλειψης σεβασμού και φροντίδας προς
τα ζώα. Πρόκειται για ένα «κοινωνικό
πρόβλημα», που για να αντιμετωπιστεί
χρειάζεται να ευαισθητοποιηθούμε όλοι
μας, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα
μέτρα όπως η εμφύτευση μικροτσίπ
(ηλεκτρονική ταυτότητα). Οι μαθητές
είχαν τη δυνατότητα να πληροφορη-
θούν και μέσω έντυπου υλικού που
τους μοιράστηκε. Ακόμη ενημερώθηκαν
για τη δράση και το σημαντικό έργο
που επιτελεί η Φιλοζωϊκή Εταιρεία στο
νησί μας. Οι ομιλητές προέτρεψαν τους
μαθητές να ανταποκριθούν στο κάλε-
σμα της Φιλοζωϊκής Εταιρείας και να
συνεισφέρουν στην εξάλειψη της ταπεί-
νωσης, της εξαθλίωσης και του βασανι-
σμού των ζώων με τη δική τους εθελο-
ντική εργασία.
Το ενδιαφέρον που έδειξαν τα παιδιά
μας είναι ευοίωνο σημάδι ότι στο μέλ-
λον με τις δικές τους δράσεις και πρω-
τοβουλίες, ίσως μπορούμε να είμαστε
πιο υπερήφανοι για τη στάση μας απέ-
ναντι στα ζώα. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού την Πέμπτη 27/09/07,
τα Εκπαιδευτήρια ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ πραγματοποίησαν μια σειρά επι-
σκέψεων σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες του νησιού μας. Οι
μαθητές της Α΄ Λυκείου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με
διευθυντές και υπεύθυνους δημόσιων σχέσεων των ξενοδοχείων
HILTON, RHODIAN AMATHUS και MIRA MARE. Στο πλαίσιο της συζή-
τησης, οι μαθητές άντλησαν σημαντικές πληροφορίες για: (α) την
έννοια και τη λειτουργία του συνεδριακού τουρισμού, (β) τα
αίτια της κρίσης που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια διάφο-
ρες περιοχές του νησιού μας, (γ)συνειδητοποίησαν τη σημασία
του τουρισμού για την οικονομία της χώρας, (δ)ευαισθητοποιήθη-
καν σε θέματα κοινωνικής συμπεριφοράς απέναντι σε ανθρώπους
που επιλέγουν τον τόπο μας για να πραγματοποιήσουν τις διακο-
πές τους και (ε) ξεναγήθηκαν στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους ανθρώπους που μας δέχθηκαν και
αφιέρωσαν τον πολύτιμο χρόνο τους: Μαίρη Καρασούλη, Παπαγρηγορίου Άννα, Νίκο Στεργιόπουλο,
�ημήτρη Καλαϊτζίδη και Γιώργο Μαργαρίτη. Ταυτόχρονα, σε δύο τμήματα της Β’ Λυκείου του σχολεί-
ου μας μίλησαν και απάντησαν σε ερωτήσεις  για τον τουρισμό την ανάπτυξή του στη Ρόδο, το δίκτυο
διανομής του και την προβολή του, ο κύριος Κώστας Καρασούλης και η κυρία Άντα Καραγιάννη. Οι
παραπάνω δράσεις πραγματοποιήθηκαν στην ώρα της Ζώνης Ευέλικτων �ράσεων των Εκπαιδευτη-
ρίων μας, θεσμού που αποσκοπεί να φέρει τους μαθητές σε επαφή με διάφορους τομείς της ανθρώ-
πινης δραστηριότητας και να συνδέσει το σχολείο με τη ζωή και την κοινωνία.

ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

συνέχεια από σελίδα 1
«Η Μάθηση πιο Ελκυστική» 

ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Μ. Κάκαρη 
Σ. Μαριεττή
(Φιλόλογοι)



Tην Τετάρτη 20 Ιουνίου, τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ»,
διοργάνωσαν στο θέατρο της μεσαιωνικής Τάφρου εκδήλωση,
η οποία σηματοδότησε το τέλος της σχολικής χρονιάς. Η
εκδήλωση απαρτίστηκε από δυο μέρη. Το πρώτο, μια θεατρική
παράσταση με τίτλο «Ελένη – Αντιγόνη στο διάβα των καιρών»,
έδωσε στα παιδιά τη δυνατότητα να εκφραστούν, να
ονειρευτούν και, το σημαντικότερο, να αλληλεπιδράσουν δεχόμενα την
καταλυτική επίδραση της θεατρικής τέχνης. Το κομμάτι αυτό της εκδήλωσης προετοιμάστηκε
από τον θεατρικό όμιλο των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ» με την καθοδήγηση της κ.
Μυρσίνης Λελούδια. Ποικίλα μουσικοχορευτικά δρώμενα αποτέλεσαν το δεύτερο μέρος της
εκδήλωσης. Μια περιπλάνηση, μέσω του ήχου, του ρυθμού και της κίνησης, σε διαφορετικές
εποχές και σε διαφορετικά είδη χορού. Υπό τους ήχους της μουσικής του Frank Sinatra, του ρυθμού
της τζαζ αλλά και κλασικών κομματιών οι θεατές μπόρεσαν να απολαύσουν εμπνευσμένες
χορογραφίες. Η εκδήλωση έφτασε στο τέλος της με τραγούδια από τη χορωδία, με μουσική από
την πολυμελή ορχήστρα εγχόρδων και κρουστών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ». Ένα από
τα ιδιαίτερα στοιχεία της βραδιάς ήταν και η συμμετοχή γονέων των μαθητών, οι οποίοι δεν
εμπλέκονται ενεργά μόνο στη σχολική ζωή και την καθημερινότητα των παιδιών τους αλλά και στις
γιορτές που αυτά ετοιμάζουν, δίνοντας τη δική τους νότα κεφιού. Η θεατρική παράσταση
αφιερώθηκε στη μνήμη του Ηλία Κόλια, του αείμνηστου εφόρου βυζαντινών αρχαιοτήτων, ενώ τα
έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν στον σύλλογο «�ωδεκανησιακή Μέλισσα». 

Την Τετάρτη 30 Μαΐου το γερμανικό τμήμα
παρουσίασε το μιού-
ζικαλ «Die Hein-
zelmännchen von
Köln» όπου συμμε-
τείχαν οι μαθητές
των Γ΄, �΄, Ε΄ και
ΣΤ΄ τάξεων του
δημοτικού. Η συμμε-
τοχή των παιδιών
ήταν ενθουσιώδης
και η διαθεματική

αυτή προσέγγιση της εκμάθησης της γερμα-
νικής γλώσσας είχε θετικά αποτελέσματα.

το πλαίσιο του προγράμματος «Γονέων Παιδεία», το Γραφείο Συμβουλευτικής των Εκπαιδευ-
τηρίων μας διοργάνωσε, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2006-2007, εργαστήρια
συμβουλευτικής γονέων. Στόχος των εργαστηρίων ήταν η υποστήριξη των γονέων στο δύσκο-

λο και σύνθετο ρόλο τους, ο οποίος δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην εμπειρία, στο ένστικτο και
στην αγάπη, ειδικά σήμερα, σε μια εποχή που τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς, οι ρόλοι-σχέσεις είναι
διαφορετικές από εκείνες του παρελθόντος και τα πάντα γύρω μας εξελίσσονται. Οι συναντήσεις
πραγματοποιήθηκαν σε κλειστές ομάδες των 8-10 ατόμων, δυο φορές τον μήνα και ολοκληρώθηκαν
τον μήνα Απρίλιο. Με τους γονείς που συμμετείχαν συζητήθηκαν: 

  Ο πολλαπλός ρόλος του γονιού-η   
πρόκληση να είσαι γονιός σήμερα,

  Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην 
παιδική και εφηβική ηλικία,

  Τα όρια στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού,
  �ιατροφικές διαταραχές- Από την 

ανορεξία…στην παχυσαρκία,
  Φόβοι-φοβίες παιδιών και εφήβων,
  Βία, επιθετικότητα, συγκρούσεις στην 

οικογένεια,
  Αγχώδεις διαταραχές-διαχείριση άγχους,
  Oι σχέσεις με τους άλλους,
 Τρόποι προσέγγισης και επικοινωνίας με 

τους έφηβους,
  Η παραβατικότητα ανηλίκων,
  Το πρόβλημα των εξαρτησιογόνων ουσιών 

στο σπίτι-τρόποι πρόληψης και 
αντιμετώπισης.

Σ
ΣΧΟΛΗ «ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ»

Ταξίδι στη θάλασσα των αισθήσεων, 
του ρυθμού και των χρωμάτων…

Μέσα από ποικιλία μουσικών οργάνων και
μελωδιών οι μαθητές του δημοτικού σχο-

λείου μας χάρισαν
στιγμές χαλάρωσης
και ψυχαγωγίας
παρουσιάζοντας το
«Πρώτο τους ρεσι-
τάλ» που απόλαυ-

σαν  μικροί και μεγάλοι την Τετάρτη 23
Μαΐου. Η ικανότητα και η προσπάθεια που
έδειξαν οι μικροί σολίστες ήταν η καλύτε-
ρη υπόσχεση για ελπιδοφόρα μουσική πο-
ρεία στο μέλλον.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΡΕΣΙΤΑΛ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ �ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006-2007
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Ε. Κανδυλάκη (Ψυχολόγος)



Μαθητές και καθηγητές έγιναν ενθου-
σιώδεις ξεναγοί στο «ταξίδι της επιστή-
μης». Ομάδες παιδιών «φανατικών» της
γνώσης με φιλομαθείς γονείς περιηγήθη-
καν στους παραπάνω χώρους και πραγ-

ματοποίησαν ποικίλες πειραματικές δρα-
στηριότητες. Στα περίπου 200 παιδιά που

συμμετείχαν στο Πανηγύρι της Επιστήμης απονεμή-
θηκε τιμητικό δίπλωμα. 

Ευχαριστούμε θερμά τους 
κ. Γιώρτσο �ημήτριο, Σπύρο Τερνέζη
και Νίκο Γεωργιάδη για την προσφορά
βιβλίων στη σχολική βιβλιοθήκη μας. 

Συγχαρητήρια:
• στην Μελλίνη �ήμητρα για την διάκρι-
σή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα
καλαθοσφαίρισης που διεξήχθη στην
Κίνα,
• στον Χαλκιόπουλο Μιχάλη για τη διά-
κρισή του στους αγώνες Καρτ 
• στον Κουρουκλίδη Αλέξανδρο για 
τη διάκρισή του σε διεθνής και πανελή-
νιους αγώνες Taek won do.
• στον Μπούζο Τριαντάφυλλο για την
κατάκτηση της 1ης θέσης στην κατηγο-
ρία Open στους Πανδωδεκανησιακούς
αγώνες ποδηλασίας.

Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες συνα-
ντήσεις ενημέρωσης γονέων για το νέο
σχολικό έτος με το ακόλουθο πρό-
γραμμα:
- Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου για Α΄, Γ΄ 

και Ε΄ τάξεις του δημοτικού.
- Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 

για το Νηπιαγωγείο
- Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου για Β΄, �΄ 

και ΣΤ΄ τάξεις του δημοτικού
- Τετάρτη 3 Οκτωβρίου για το Γυμνά  

σιο και τις Α΄, Β΄ τάξεις του Λυκείου
- Τετάρτη 10 Οκτωβρίου για τη Γ΄ τάξη 

του Λυκείου.
Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε ανά
τμήμα μαθητών από την ομάδα των
εμπλεκομένων στη διδακτική διαδικα-
σία εκπαιδευτικών και περιελάμβανε
τους παρακάτω άξονες:
- Παρουσίαση του ρόλου του εκπαι-

δευτικού – συμβούλου 
(από τον εκπαιδευτικό – σύμβουλο 
του τμήματος) 

- Γενικοί στόχοι του μαθήματος
- �ιδακτική στρατηγική 

που θα ακολουθηθεί
- Καινοτομίες 
- Αξιολόγηση μαθητή 

(πηγές, τρόποι, διαδικασίες)
- Κατ’ οίκον εργασία μαθητή. 

1η  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας στις 3 Οκτωβρίου
2007 οι μαθητές της Θεωρητικής κατεύθυνσης της Β΄ Λυκείου των
Εκπ/ρίων «ΡΟ�ΕΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ» πραγματοποίησαν επίσκεψη στο
Χαραλάμπειο Ιδρυμα με υπεύθυνη συνοδό τους τη θεολόγο του
Λυκείου, Ευαγγελία Χατζηπέτρου και σε συνεργασία με
τον σύμβουλο καθηγητή της τάξης τους, τον φιλόλογο κ.
Μιχάλη Ρούσο.
Ο οίκος ευγηρίας που εδράζεται στο κέντρο της πόλης,
φιλοξενεί ηλικιωμένους ανθρώπους παρέχοντάς τους ένα
ζεστό και σχεδόν οικογενειακό περιβάλλον. Οι «παππού-
δες» και οι «γιαγιάδες» επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στους
μαθητές μας, οι οποίοι αμέσως εγκλιματίστηκαν και βρέθη-
καν διασκορπισμένοι ανάμεσά τους δημιουργώντας «πηγα-
δάκια»! Κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής τους συνομί-
λησαν με τους ίδιους τους ηλικιωμένους αλλά και με το νοσηλευ-
τικό και διοικητικό προσωπικό. Ενημερώθηκαν για την καθημερι-
νότητά τους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τη φροντίδα
που τους παρέχεται. Συγκινήθηκαν με τα έντονα αισθήματα των
ηλικιωμένων. Ταυτόχρονα τα παιδιά γνώρισαν και την κεφάτη
πλευρά αυτών των ανθρώπων καθώς τραγούδησαν οι ίδιοι για τα
παιδιά. Οι μαθητές αφού ευχαρίστησαν τους ανθρώπους που μας ξενάγησαν και μας φιλοξένη-
σαν στο χώρο τους, ολοκλήρωσαν την επίσκεψη τους υποσχόμενοι ότι θα επιστρέψουν σύντομα.

Επίσκεψη στο Χαραλάμπειο Ιδρυμα

Ευαγγελία Χατζηπέτρου (Θεολόγος)

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ» πραγματοποίησαν για πέμπτη συνεχή χρονιά το 5ο Πανηγύρι της Επι-
στήμης την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2007 στους χώρους 
των Εκπαιδευτηρίων με τις ακόλουθες δραστηριότητες:

14. Αίθουσα «Ξενόπουλος»: Απλές Δραστηριότητες Φυσικής - παιχνίδια 
13. Αίθουσα «Μεταξά»: Μουσικά παιχνίδια 

11. Αίθουσα «Αθηνά»: Εικονικές Δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών 

10. Εργαστήριο «Faraday»: Πειράματα Χημείας

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή παιδιών 
το 5ο Πανηγύρι της Επιστήμης

6. Αίθουσα «Καρέλλη»: Μαθηματικά και Τέχνη

17. Νηπιαγωγείο: Αισθητηριακές Δραστηριότητες – Παιχνίδια 
16. Αθλητικά παιχνίδια (γήπεδα Δημοτικού) 

12. Αίθουσα «Αίθρα»: Η εξέλιξη του Ήλιου 

9. Αίθουσα «Αρχιμήδης»: Συστήματα Ρομποτικής
8. Εργαστήριο «Ήρωνας»: Δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών με Η/Υ 
7. Αίθουσα «Σεφέρης»: Παίζοντας με την Ελληνική Γλώσσα

5. Αίθουσα «Λύτρας»: Πειραματικές Δραστηριότητες Βιολογίας

3. Αίθουσα «Καραθεοδωρή»: Πειράματα Φυσικής με υλικά καθημερινής χρήσης

4. Αίθουσα «Παπανικολάου»: Πειράματα Φυσικής - Κατασκευές

2. Αίθουσα «Κόντογλου»: Πειράματα Φυσικής με τυποποιημένα επιστημονικά

όργανα (π.χ. αντλία κενού, ηλεκτροστατική μηχανή, ακτινόμετρο)

1. Αίθουσα «Φεραίος»: Πειράματα Φυσικής με Αισθητήρες

15 . Εργαστήριο «Απελλής»: Δραστηριότητες ζωγραφικής- κατασκευών

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ


