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Μια έκδοση των Εκπαιδευτηρίων “ΡΟ∆ΙΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ” • Ένα µέσο επικοινωνίας γονέων-σχολείου

Μια νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ευχόμαστε να είναι δημιουργική και αποδοτική.
Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συμπλήρωσαν έξι χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Έχουν
καθιερωθεί στη δωδεκανησιακή αλλά και στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία ως «Σχολείο Μάθη-
σης». Από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους επιδιώκουν να υπηρετήσουν όσο πιο πιστά μπορούν,
το παιδί, τις ανάγκες του και τη μαθησιακή διαδικασία σε όλες τις εκφάνσεις της. Ειδικότερα:

ΕΚΠΑΙ�ΕΥΤΗΡΙΑ “ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ”:

• θωρακίζουν τους μαθητές, παρέχοντάς τους
τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους επιτρέ-
ψουν να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες απαι-
τήσεις της κοινωνίας μας.
• οξύνουν την κριτική τους σκέψη, καθώς η
ποικιλία και η πολυπλοκότητα των ερεθισμά-
των, που τους βομβαρδίζουν καθημερινά,
απαιτεί συνεχή εγρήγορση και εύστοχη κρίση.
• αποφεύγουν το σκόπελο της στείρας παροχής
γνώσεων, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά με τη
σειρά τους να αποφύγουν τη μονομερή μάθηση.
• καθιστούν τη διδασκαλία μια ενδιαφέρουσα
ενασχόληση, ένα ελκυστικό καθημερινό ταξίδι
και όχι ένα βαρετό εξαναγκασμό.
• μένουν προσηλωμένα στην ενεργό μάθηση,
που οριοθετεί το παιδί ως άξονα και ως δια-
δραστικό πυρήνα όλης της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας στο σχολείο και όχι ως μηχανή απο-
μνημόνευσης.
• δίνουν στο μαθητή χώρο και χρόνο να αυτε-
νεργήσει, να αναλάβει πρωτοβουλίες, να
αυτοπροσδιορίζει την ύπαρξη του καθημερινά
στο χώρο του σχολείου, αναπτύσσοντας την
κοινωνικότητά του και αντιδρώντας καίρια σε
οποιεσδήποτε αλλαγές του κοινωνικού γίγνε-
σθαι.
• καλλιεργούν στα παιδιά την τόσο σημαντική

έννοια της αυτοπειθαρχίας και του αυτοσεβα-
σμού, καθώς μόνο η κατάκτησή τους θα τα
οδηγήσει στο σεβασμό των συνανθρώπων
τους και στο μέλλον.
• δίνουν στο παιδί να συνειδητοποιήσει ότι,
όσο σπουδαία είναι η αναγνώριση της ιδιαίτε-
ρης προσωπικότητας και μοναδικότητάς του,
άλλο τόσο σπουδαία είναι και η ανάπτυξη του
πνεύματος συνεργασίας με τους υπόλοιπους
συμμαθητές του, προκειμένου να επιτευχθούν
οι όποιοι διδακτικοί, και όχι μόνο, στόχοι.
• ευαισθητοποιούν τους μαθητές όσο περισ-
σότερο γίνεται σε κοινωνικά και περιβαλλοντι-
κά θέματα, εφόσον η καλύτερη απάντηση στα
προβλήματα της σημερινής κοινωνίας θα είναι
αυριανοί πολίτες με φιλότιμο, ευαισθησίες και
ενεργό συμμετοχή στα δρώμενα.
• βοηθούν τα παιδιά να σφυρηλατήσουν ένα
χαρακτήρα ακέραιο, μια προσωπικότητα υγιή,
εμφορούμενα από ηθικές αξίες, έτσι ώστε να
μείνουν μακριά από κάθε είδους αντικοινωνι-
κή συμπεριφορά.
• διατηρούν καθημερινά τα παιδιά ευτυχή,
δυνατά και αισιόδοξα, γιατί η αθωότητα και η
παιδικότητά τους είναι το ελιξίριο ζωής μιας
κοινωνίας που περνάει κρίση και που χρειάζε-
ται το «φιλί της ζωής» απ’ αυτά τα παιδιά.

Η πορεία των Εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑ, επαληθεύει σε σημαντικό βαθμό ένα
πρότυπο καινοτόµου δράσης και οργάνωσης.
Όμως σε καμιά περίπτωση η όποια καταξίωση
του σχολείου μας και οι όποιες επιτυχίες του
δεν μπορούν να αποτελούν αιτία εφησυχα-
σμού μας. Παράλληλα, με τις παρεμβάσεις
στον καθαρά εκπαιδευτικό τομέα, ένα υψηλών
προδιαγραφών κλειστό γυμναστήριο και
κολυμβητήριο με θερμαινόμενη πισίνα, καθώς
επίσης και ένα σύγχρονο κτηριακό συγκρότημα
αιθουσών, έχουν περάσει στο στάδιο της υλο-
ποίησης -με στόχο να δοθούν για χρήση από
το νέο σχολικό έτος- αναβαθμίζοντας τις παρε-
χόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
Σε ό,τι αφορά το μέλλον, μας ενδιαφέρει να
προτείνουμε αλλαγές που θα ανοίξουν δρό-
μους, αλλά θα κινούνται με ρεαλισμό, έχοντας
δυνατότητα εφαρμογής. Μας ενδιαφέρει ένα
σχολείο για όλα τα παιδιά. Ένα σχολείο που
κάνει επιλογές. Που δεν αποζητά να τα διδάξει
όλα, αλλά στοχεύει να διδάξει μεθόδους, ώστε
οι μαθητές να μπορούν να περιηγηθούν στη
γνώση και την εξέλιξής της χωρίς να «βυθι-
στούν». Που έχει τελικό στόχο πολίτες ενημε-
ρωμένους, με ανεπτυγμένη την ικανότητα να
μαθαίνουν αυτόνομα, να διερευνούν, να στο-
χάζονται, να έχουν άποψη και να δρουν ομα-
δικά, ικανούς να ανταποκριθούν στις προσκλή-
σεις και τις προκλήσεις του σημερινού και του
αυριανού περιβάλλοντος.

Ένα υψηλών προδιαγραφών
κλειστό γυμναστήριο και κολυμβητήριο
με θερμαινόμενη πισίνα καθώς επίσης
και ένα σύγχρονο κτηριακό συγκρότημα
αιθουσών, αναβαθμίζουν τις παρεχόμε-
νες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Έξι χρόνια λειτουργίας

Νέες εγκαταστάσεις
των Εκπαιδευτηρίων "ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ"

...λειτουργούν με την έναρξη του νέου σχολικού έτους!
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Για πέμπτη συνεχή χρονιά οι επιδόσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι σημαντικά υψηλότερες σε
σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των μαθητών της Γ΄ τάξης των υπόλοιπων Λυκείων. Η
παρουσίαση των αποτελεσμάτων που ακολουθεί: (α) πραγματοποιείται ενδεικτικά σε ορισμένα
μαθήματα της θετικής και της θεωρητικής κατεύθυνσης και (β) περιορίζεται στη βαθμολογική κλί-
μακα 15-20, επειδή οι μαθητές που επιτυγχάνουν τέτοιες βαθμολογίες έχουν αυξημένες πιθανότη-
τες εισαγωγής σε τμήματα σχολών που απαιτούν υψηλό αριθμό μορίων.
Όλα τα στοιχεία που παρατίθενται, στη συνέχεια, προέρχονται από την Διεύθυνση Οργάνωσης και
Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα
ποσοστά επιτυχίας των μαθητών της Ε΄ τάξης
του Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑ» και του συνόλου των μαθητών της
Ε΄ τάξης της χώρας, στην εξέταση του KET.

Πίνακας 2. Κατανομές επιτυχόντων μαθητών της Ε΄
τάξης του Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑ» και του συνόλου των επιτυχόντων μαθητών
της Ε΄ τάξης των Δημοτικών της Ελλάδας στο ΚET

Επίπεδο

KET 87,5% 13%

Μαθητές Ε΄ τάξης
Δημοτικού

ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
Σύνολο μαθητών Ε΄

τάξης Δημοτικού

Αποτελέσματα Μαθητών
Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Mαθήματα

Αρχαία Ελληνικά 47,83% 28,36%

Λύκειο
ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Υπόλοιπα Λύκεια

Λογοτεχνία 56,52% 28,08% Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί απεικονίζο-
νται τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών των
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και του
συνόλου των μαθητών της χώρας, στην εξέ-
ταση του KET.

Στον Πίνακα 1, που ακολουθεί, απεικονίζονται οι
κατανομές των βαθμών των μαθητών της Γ΄
Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»
και των υπόλοιπων Λυκείων, στα μαθήματα
κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά και Λογοτεχνία.

Πίνακας 1. Κατανοµές βαθµών (στη βαθµολογική κλίµακα 15-20)
µαθητών θεωρητικής κατεύθυνσης Εκπαιδευτηρίων «ΡΟ∆ΙΩΝ ΠΑΙ-
∆ΕΙΑ» και µαθητών θεωρητικής κατεύθυνσης υπόλοιπων Λυκείων

Από τη μελέτη των Πινάκων 1 και 2, προκύπτει ότι το ποσοστό των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», που έχουν επιτύχει στα μαθήματα της θεωρητικής και θετικής κατεύθυνσης, βαθμο-
λογία μεγαλύτερη του 15, είναι σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών των
υπόλοιπων Λυκείων. Ειδικότερα, στο μάθημα κατεύθυνσης της Λογοτεχνίας το ποσοστό των μαθητών
των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», που έχουν λάβει βαθμολογία μεγαλύτερη του 15 είναι σχεδόν
διπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών των υπόλοιπων Λυκείων. Επίσης, στο μάθη-
μα κατεύθυνσης «Φυσική» το ποσοστό των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», που
έχουν επιτύχει βαθμολογία μεγαλύτερη του 15, είναι σχεδόν τριπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό
των μαθητών των υπόλοιπων Λυκείων.

Αποτελέσματα Μαθητών
Θετικής Κατεύθυνσης

Mαθήματα

Μαθηματικά 62,5% 46,96%

Λύκειο
ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Υπόλοιπα Λύκεια

Φυσική 62,5% 22,37%

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι κατανομές των
βαθμών των μαθητών της Γ΄ Λυκείου των Εκπαι-
δευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και των υπόλοι-
πων Λυκείων, ενδεικτικά στα μαθήματα κατεύ-
θυνσης Μαθηματικά και Φυσική.

Πίνακας 2. Κατανοµές βαθµών (στην κλίµακα 15-20) µαθητών θετι-
κής κατεύθυνσης Εκπαιδευτηρίων «ΡΟ∆ΙΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ» και µαθητών
θετικής κατεύθυνσης υπόλοιπων Λυκείων

Α. Αγγλικά
Αποτελέσματα Μαθητών στο KET

Πίνακας 1. Κατανομές επιτυχόντων μαθητών των
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και του συνόλου
των επιτυχόντων μαθητών της Ελλάδας στο ΚET

Επίπεδο

KET 84% 77%

Μαθητές
ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Σύνολο μαθητών

Παρουσιάζονται στη συνέχεια τα αποτε-
λέσματα των εξετάσεων στις ξένες γλώσ-
σες των μαθητών μας και συγκρίνονται
με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του
συνόλου των μαθητών της χώρας. Η πα-
ρουσίαση των αποτελεσμάτων περιορί-
ζεται στα επίπεδα: (α) KET, PET, FCE,
CAE, CPE (Cambridge ESOL) για τα Αγγλι-
κά, (β) DELF A1 και DELF Α2 για τα Γαλλι-
κά και (γ) Goethe-Zertifikat B1 και
Goethe-Zertifikat B2 για τα Γερμανικά.
Όλα τα στοιχεία που παρατίθενται προ-
έρχονται από τo Βρετανικό Συμβούλιο
(Cambridge ESOL), το Γαλλικό Ινστιτούτο
Αθηνών και το Goethe-Institut Athen
αντίστοιχα.

Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών
των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑ» στις ξένες γλώσσες με τα
αντίστοιχα αποτελέσματα των μαθη-
τών σε πανελλήνιο επίπεδο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»:
Η δοκιμασμένη επιλογή για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Η παραπάνω συγκριτική μελέτη των επιδόσεων των μαθητών υπερτερεί έναντι της μελέτης που εστιάζε-
ται αποκλειστικά στο ποσοστό πρόσβασης των μαθητών στις σχολές, προκειμένου να καταδείξει το έργο
που επιτελείται σε μια σχολική μονάδα ή να συγκρίνει το έργο δύο ή περισσοτέρων σχολικών μονάδων.
Αξίζει να επισημανθεί ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το συνολικό ποσοστό επιτυχίας των μαθητών γενι-
κά στις διάφορες σχολές αλλά η δυνατότητα των μαθητών να εισαχθούν στις σχολές που βρίσκονται
μέσα στο εύρος των προτιμήσεών τους. Είναι γνωστό ότι η εισαγωγή των μαθητών στις σχολές που βρί-
σκονται στις πρώτες προτιμήσεις τους σχετίζεται με τα συνολικό αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν
με βάση τη βαθμολογία τους στα επιμέρους μαθήματα και είναι ανεξάρτητο από το ποσοστό πρόσβασης
στις σχολές. Τα παραπάνω δεδομένα αναφορικά με τις υψηλές βαθμολογίες που συγκέντρωσαν οι
μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», συνηγορούν υπέρ της διαπίστωσης ότι οι μαθητές μας
έχουν αυξημένες πιθανότητες να επιτύχουν την εισαγωγή τους στις σχολές που βρίσκονται στις πρώτες
προτιμήσεις τους. Επιπρόσθετα, η διαπίστωση ότι για πέντε συνεχή χρόνια οι βαθμολογίες των μαθητών
μας είναι υψηλότερες απο τις μέσες πανελλήνιες βαθμολογίες, καταδεικνύει ότι η φοίτηση στα Εκπαι-
δευτήρια “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ” αποτελεί την πιο δοκιμασμένη επιλογή για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
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Προκύπτει ότι το ποσοστό επιτυχίας των
μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑ» που έχουν πετύχει στις εξετάσεις
του ΚET είναι σχεδόν επταπλάσιο σε σχέση με
το αντίστοιχο ποσοστό των υπόλοιπων μαθη-
τών της Ε΄ τάξης.

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα ποσοστά
των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑ» και των μαθητών της επικράτειας
που πέτυχαν στις εξετάσεις του PET.

Αποτελέσματα Μαθητών στο PET

Πίνακας 3. Κατανομές επιτυχόντων μαθητών των Εκπαι-
δευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και του συνόλου των επι-
τυχόντων μαθητών της Ελλάδας στο PET

Στον Πίνακα 4 απεικονίζονται τα ποσοστά των
μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑ» και των μαθητών της επικράτειας
που πέτυχαν στις εξετάσεις του FCE.

Αποτελέσματα Μαθητών στο FCE

Πίνακας 4. Κατανομές επιτυχόντων μαθητών των Εκπαι-
δευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και του συνόλου των επι-
τυχόντων μαθητών στο FCE

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑ», που συμμετείχαν στις εξετάσεις
του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, στα επί-
πεδα DELF A1 και DELF Α2 σημείωσαν ποσο-
στό επιτυχίας 100%. Αξίζει να επισημανθεί
ότι πέτυχαν ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες.

Αποτελέσματα Μαθητών
στα DELF A1 και DELF Α2

Όλοι οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», που έλαβαν μέρος στις
εξετάσεις των επιπέδων Α1 και Α2 του κρα-
τικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και
του Goethe-Zertifikat B1 στα Γερμανικά,
πέτυχαν το στόχο τους. Έτσι, και στα Γερμα-
νικά το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις
ήταν 100%.
Ο Πίνακας 7 περιλαμβάνει την κατανομή
των επιτυχόντων μαθητών των Εκπαιδευτη-
ρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και των μαθητών
της επικράτειας στο Goethe-Zertifikat B1.

Αποτελέσματα Μαθητών στα Α1,
Α2 και Goethe-Zertifikat B1

Επίπεδο

ΡET 70% 67%

Μαθητές
ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Σύνολο μαθητών

Ο Πίνακας 5 περιλαμβάνει την κατανομή των
επιτυχόντων μαθητών των Εκπαιδευτηρίων
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και των μαθητών της επι-
κράτειας στο CAE.

Αποτελέσματα Μαθητών στο CAE

Πίνακας 5. Κατανομές επιτυχόντων μαθητών των
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και του συνόλου
των επιτυχόντων μαθητών στο CAE. Πίνακας 7. Κατανομές επιτυχόντων μαθητών των

Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και του συνόλου
των επιτυχόντων μαθητών στο Goethe-Zertifikat B1.

Επίπεδο

CAE 57% 53,5%

Μαθητές
ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Σύνολο μαθητών

Επίπεδο

Goethe-
Zertifikat B1 100% 68%

Μαθητές
ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Σύνολο μαθητών

Ο Πίνακας 6 περιλαμβάνει την κατανομή
των επιτυχόντων μαθητών των Εκπαιδευτη-
ρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και των μαθητών
της επικράτειας στο CPE.

Οι διαπιστώσεις αυτές αναφορικά με τις
επιδόσεις των μαθητών στις εξετάσεις
ξένων γλωσσών (Αγγλικών, Γαλλικών και
Γερμανικών) αποτελούν ένα ακόμα αντικει-
μενικό και αξιόπιστο «δείγμα γραφής» του
εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται στα
Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Από τους Πίνακες 1, 2, 3, 4, 5 και 6, προκύ-
πτει ότι το ποσοστό των μαθητών των
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» που
έχουν επιτύχει στις εξετάσεις Cambridge
ESOL, είναι σημαντικά υψηλότερο από το
αντίστοιχο ποσοστό του συνόλου των επιτυ-
χόντων μαθητών της Ελλάδας.

Αποτελέσματα Μαθητών
στο CPE

Πίνακας 6. Κατανομές επιτυχόντων μαθητών των
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και του συνόλου
των επιτυχόντων μαθητών στο CPE.

Επίπεδο

CPE 100% 50%

Μαθητές
ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Σύνολο μαθητών

Επίπεδο

FCE 71,5% 65%

Μαθητές
ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Σύνολο μαθητών

Β. Γαλλικά και Γερμανικά

Κολυμβητήριο με θερμαινόμενη πισίνα

Σύγχρονο κτηριακό συγκρότημα αιθουσών
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