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

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» εγκαι-
νιάζουν τις νέες εγκαταστάσεις τους το Σάβ-
βατο 13 Μαρτίου στις 20:00, παρουσιά-
ζοντας στο κλειστό γυμναστήριο την εξαιρε-
τική μουσικοθεατρική παράσταση: «Το
Αλφαβητάρι των Άστρων». Πρόκειται για μια
ενιαία μουσική – θεατρική παράσταση, κατά
την οποία μεγάλοι Έλληνες ποιητές «συνα-
ντούν» τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Η
μουσική του διακεκριμένου συνθέτη «ντύ-
νει» στίχους του Σεφέρη, του Καβάφη, του
Ρίτσου, του Καρούζου, του Καββαδία, του
Αναγνωστάκη, του Μαλακάση, του Ουράνη,
αναδεικνύει το ιδιαίτερο νόημά τους και

ταξιδεύει τους θεατές με τα μαγικά φτερά
της τέχνης τους. Τα κείμενα θα «διαβάσει» ο
Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, καλλιτέ-
χνης, με γόνιμη και δημιουργική πορεία στο
θέατρο, που είναι και ο σκηνοθέτης της
παράστασης, ενώ ο Τάσης Χριστογιαννόπου-
λος, βαρύτονος με πλούσια διεθνή πορεία
και διακρίσεις, θα ερμηνεύσει τα τραγούδια,
παίζοντας ο ίδιος στο πιάνο.
Το αθλητικό σωματείο «ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ»
εδρεύει στις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις
των εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».
Εκτός από το θερμαινόμενο κολυμβητήριο,
το οποίο ήδη λειτουργεί στο χώρο με εγγε-
γραμμένους 220 αθλητές, λειτουργούν το
κλειστό -πολλαπλών χρήσεων- γήπεδο μπά-
σκετ, το γήπεδο ποδοσφαίρου 5X5 και
αίθουσες χορού. Στους χώρους αυτούς θα

διδάσκονται πέραν
των άλλων: Tae
Kwon Do, αθλητικός
χορός, ρυθμική
γυμναστική, τμήμα
αεροβικής καθώς

και το «Multi Program», ένα αθλητικό πρό-
γραμμα, όπου παιδιά από 4 ετών θα μπο-
ρούν να γνωρίσουν διάφορα αθλήματα προ-
κειμένου να επιλέξουν αυτό που τους ται-
ριάζει περισσότερο. Το τμήμα συμβουλευτι-
κής και ψυχολογικής υποστήριξης «ΡΟΔΙΩΝ
ΑΝΑΔΡΑΣΙΣ» και το τμήμα «Διατροφής &
Διαιτολογίας» θα προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους στους αθλητές. Παράλληλα, θα λει-
τουργήσει και το «Πολιτιστικό Κέντρο» με
πολλές νέες δραστηριότητες και υπηρεσίες
καινοτόμες για τα δεδομένα του νησιού μας.

Μία ιδιαίτερη παρουσίαση με τίτλο «Ο Άνθρω-
πος και το Σύμπαν» παρακολούθησαν οι φίλοι
της Αστρονομίας στη Ρόδο. Τα Εκπαιδευτήρια
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» διοργάνωσαν και φέτος
ανοιχτή Ημερίδα Αστρονομίας, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε στην αίθουσα «Καλλιπάτειρα»
των Εκπαιδευτηρίων το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου
στις 18:30. Ομιλητής ήταν ο γνωστός αστροφυ-
σικός Διονύσης Σιμόπουλος, διευθυντής του
Ευγενίδειου Πλανηταρίου.
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας Αστρονομίας
ο ερασιτέχνης αστρονόμος Στράτος Κουφός
είχε εγκαταστήσει ένα τηλεσκόπιο στην αυλή
των Εκπαιδευτηρίων και οι επισκέπτες μπόρε-
σαν να παρατηρήσουν τα ουράνια σώματα.
Παράλληλα, υπήρχε μία πολύ ενδιαφέρουσα
έκθεση πόστερ που είχε σταλεί από το καθη-
γητή Ξενοφώντα Μουσά από το Τμήμα
Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με
θέματα που αφορούν το Σύμπαν (Μηχανισμός

των Αντικυθήρων, Επιστήμη και Σύμπαν, κ.α.).

Εγκαίνια των Νέων Εγκαταστάσεων
στο «Φως» Ποίησης και Μουσικής

Ημερίδα Αστρονομίας
στο πλαίσιο του Παγκόσμιου
Έτους Αστρονομίας:

«Ο Άνθρωπος
και το Σύμπαν»

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο διαγωνισμός
γλώσσας που διεξήχθη στις 9 Φεβρουαρίου
με συμμετοχή μαθητών της Γ’, Δ’, Ε΄ και ΣΤ’
δημοτικού. Σημαντικό πλεονέκτημα του δια-
γωνισμού ήταν ότι οι μαθητές χρησιμοποίη-
σαν τα classmates τους για τη διεξαγωγή του
διαγωνισμού και απάντησαν σε μια ποικιλία
ερωτήσεων που αφορούσαν το μάθημα της
γλώσσας. Τα παιδιά απόλαυσαν το διαγωνι-
σμό και η μάθηση μετατράπηκε σε παιχνίδι.
Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι οι εξής:
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Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή παι-
διών και πολιτών η δεντροφύτευση που διορ-
γανώθηκε στη Ρόδο από τη Νομαρχία Δωδε-
κανήσου σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ και τον
ΣΚΑΙ FM 100 Ρόδου και τη συμμετοχή των
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» την
Κυριακή 20 Φεβρουαρίου στην περιοχή της
Αρχαίας Καμείρου. Η εθελοντική εργασία από
οργανωμένα σύνολα και φορείς του τόπου
μας στον τομέα της αναδάσωσης αποτελεί
δείγμα της έμπρακτης συμμετοχής και ενδια-
φέροντος των πολιτών της Ρόδου για τη διατή-
ρηση και βελτίωση τόσο του ανθρωπογενούς
όσο και του φυσικού περιβάλλοντος. Τα
Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» έχουν ως
αποστολή να ενθαρρύνουν τη φυσική, πνευ-
ματική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη των
μαθητών ώστε να πάρουν ενεργό μέρος ως
υπεύθυνοι πολίτες στην κοινωνία. Και οι υπεύ-

Σεμινάρια του Βρετανικού Συμβουλίου για εκπαιδευτι-
κούς και μαθητές στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα Επιμορφωτικά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια -για εκπαι-
δευτικούς και μαθητές- του Βρετανικού Συμβουλίου που με πρωτοβουλία τους οργάνωσαν τα
Εκπαιδευτήρια “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ” στις εγκαταστάσεις τους. Τα Σεμινάρια του Βρετανικού Συμβου-
λίου διοργανώθηκαν από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας των Εκπαιδευτηρίων “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ”, το
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010 και περιλάμβαναν δύο μέρη. Το πρώτο μέρος παρακολούθησαν
εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας όλου του νησιού. Εισηγητής των σεμιναρίων ήταν ο κ. Cliff
Parry, σύμβουλος του Βρετανικού Συμβουλίου στην Αθήνα. Το δεύτερο μέρος των σεμιναρίων

απευθυνόταν σε μαθητές των
Εκπαιδευτηρίων “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙ-
Α” που θα δώσουν εξετάσεις
Cambridge ESOL τον Μάιο. Ο Cliff
Parry επικεντρώθηκε στην προετοι-
μασία των υποψηφίων για την
προφορική εξέταση και διεξήγαγε
πραγματικές συνεντεύξεις υποψη-
φίων για ανάλυση και σχολιασμό.

Στο Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του
Πανεπιστημίου Αιγαίου της Ρόδου -την Πέμπτη
11 Φεβρουαρίου 2010- μαθητές μας προσέφε-
ραν πέντε φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογι-
στές, προκειμένου να αποτελέσουν βασικό
εργαλείο μάθησης για τα παιδιά που φοιτούν
σε αυτό. Η αγορά των υπολογιστών έγινε με τα
χρήματα που συγκέντρωσαν από το Χριστου-
γεννιάτικο Bazaar οι μαθητές μας. Η παράδοση
των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη Διευθύ-
ντρια κ. Μαρία Γιαννουσοπούλου και τα παι-
διά του Ειδικού Πειραματικού Δημοτικού Σχο-
λείου πραγματοποιήθηκε από είκοσι μαθητές

του Δημοτικού και του Γυμνασίου
των Εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑ και τον Γενικό Διευθυντή
των Εκπαιδευτηρίων κ. Κυριάκο
Κυριακούλη. Αξίζει να επισημανθεί
ότι κατά τη διάρκεια της παράδο-
σης των υπολογιστών δημιουργή-
θηκε μια πολύ ζεστή, φιλική ατμό-

σφαιρα ανάμεσα στα παιδιά των δύο σχολεί-
ων, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα παιδιά
μπορεί πολύ εύκολα -συγκριτικά με τους μεγά-
λους- να στήσουν γέφυρες επικοινωνίας μετα-
ξύ τους και ότι η συνεργασία ανάμεσα στα
σχολεία μπορεί να συνεισφέρει στην άμβλυν-
ση των διαφορών. Μέσω της πρωτοβουλίας
τους αυτής οι μαθητές και η Διεύθυνση των
Εκπαιδευτηρίων “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ” συμβάλ-
λουν στην προσπάθεια διαμόρφωσης ίσων
ευκαιριών εκπαίδευσης για όλους, μέσα από
την προώθηση της χρήσης της τεχνολογίας. Η
προσφορά των πέντε ηλεκτρονικών υπολογι-
στών στόχο έχει να διευκολύνει εμπράκτως το
εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στο Ειδικό
Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, προσφέροντας
μεγαλύτερη ευελιξία στη διδασκαλία.

Κοινωνική πρωτοβουλία
των Εκπαιδευτηρίων
“ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ”

H «Μεγάλη
Δεντροφύτευση»
στην Αρχαία Κάμειρο
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Πρωτιά τριών μαθητριών των Εκπαιδευτηρίων
“ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ” στον Τοπικό Μαθητικό Διαγωνι-
σμό για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα συμ-
μετάσχουν στην 8η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστη-
μών «EUSO 2010»

Διακρίσεις μαθητών στους
Διαγωνισμούς Μαθηματικών

θυνοι πολίτες ασφαλώς σέβονται τη φύση
και το περιβάλλον και αγωνίζονται για τη
διατήρησή τους. Η φύτευση δέντρων απο-
τελεί το καλύτερο και αγνότερο σφιχταγκά-
λιασμα με τη γη μας και επιβεβαιώνει τη
θέλησή μας να ζήσουμε τόσο εμείς όσο και
τα παιδιά μας με άνεση και προοπτική στη
γη των προγόνων μας. Η δημιουργία και η
διατήρηση των δασών απαιτεί πολλή προ-
σπάθεια και χρόνο, γι’ αυτό θα πρέπει να
προστατεύονται με κάθε ατομική και καθο-
λική προσπάθεια. Είναι τραγική ειρωνεία
και ανακολουθία να φυτεύουμε το χειμώ-
να και να καίγουμε το καλοκαίρι. Γι΄ αυτό
πιστεύουμε ότι τα δενδρύλλια που φυτεύ-
τηκαν θα τύχουν της αναγκαίας φροντίδας
και προφύλαξης, ώστε να επιτευχθεί ο
αντικειμενικός μας στόχος. Απευθύνουμε
τα θερμά μας συγχαρητήρια στους εμπνευ-
στές και διοργανωτές της πρωτοβουλίας
αυτής και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία
στις προσπάθειές τους για δενδροφύτευση
και βελτίωση του περιβάλλοντος της περιο-
χής μας.
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Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών διοργα-
νώνει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για την επιλογή των μαθητών που θα συμμετά-
σχουν στην 8η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών – EUSO 2010.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Λυκείων. Στη Ρόδο ο τοπικός διαγωνισμός πραγ-
ματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2009 στο εργαστήριο φυσικών επιστημών του 1ου
Λυκείου Ρόδου από το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Ρόδου (υπεύθυνος: Ν.
Πασσάλης). Διαγωνίστηκαν –στη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία- τρεις ομάδες μαθη-
τών από τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», το Κολλέγιο Ρόδου και το 1ο Λύκειο
Ρόδου. Στο διαγωνισμό αυτό πρώτευσε η ομάδα από τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑ», στην οποία συμμετείχαν οι μαθήτριες Στέμη Γιοφτσίδη, Κατερίνα Λαμπρινού
και Αναστασία Συμιακού, με υπεύθυνο καθηγητή τον Λυκειάρχη τους κ. Βλάση Τσίννα.

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) οργα-
νώνει κάθε έτος τρεις Πανελλήνιους Μαθητι-
κούς Διαγωνισμούς στα Μαθηματικά ("Θαλής",
"Ευκλείδης", "Αρχιμήδης") και με τους μαθητές
που διακρίνονται σε αυτούς σχηματίζει την
εθνική ομάδα που εκπροσωπεί την Ελλάδα στη
Βαλκανική και στη Διεθνή Μαθηματική Ολυ-
μπιάδα. Στο φετινό διαγωνισμό «Θαλής» δια-
κρίθηκαν οι παρακάτω μαθητές από τα Εκπαι-
δευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»: Κυριακούλη
Κατερίνα (Β΄ Γυμνασίου), Σκιαδόπουλος Αθη-
ναγόρας (Β΄ Γυνασίου), Ευθυμίου Σταύρος (Γ΄
Γυμνασίου), Παρασκευάς Τσαμπίκος (Γ΄
Γυμνασίου) και Πρωτογεράκη Νεφέλη (Α΄
Λυκείου). Οι παραπάνω επιτυχόντες μαθητές
συμμετείχαν και στη δεύτερη φάση του διαγω-
νισμού «Ευκλείδης» στις 23 Ιανουαρίου 2010.
Στο διαγωνισμό αυτό διακρίθηκαν οι Σκιαδό-
πουλος Αθηναγόρας (Β΄ Γυνασίου) και Ευθυμί-
ου Σταύρος (Γ΄ Γυμνασίου). Οι επιτυχόντες και
του διαγωνισμού «Ευκλείδης» θα συμμετά-
σχουν στην τρίτη φάση, «Αρχιμήδης» στην
Αθήνα. Αξίζουν συγχαρητήρια στους μαθητές
μας για τις υψηλές επιδόσεις τους και τις επι-
τυχίες τους.

Οι μαθητές του τμήματος Α1 γυμνασίου στις 10
Φεβρουαρίου, με την καθοδήγηση της φιλολόγου
τους Στέλλας Παπακωνσταντίνου συμμετείχαν σε

μία δραστηριότητα υποδειγματικής διδασκαλίας (στο μάθημα της νεοελλη-
νικής λογοτεχνίας), την οποία αμέσως προθυμοποιήθηκε να αναλάβει η
μαθήτρια Συμεωνίδη Αιμιλία. Μία εβδομάδα, πριν τής ανατέθηκε να σχε-
διάσει μόνη της το σχέδιο μαθήματος ώστε να είναι πλήρες και άρτια δομη-
μένο τη μέρα της παράδοσης. Μόλις ολοκληρώθηκε το σχέδιο, συζητήθηκε
το επικοινωνιακό πλαίσιο της διδασκαλίας. Η ιδέα να μαγνητοσκοπηθεί η
πρώτη τους '' παράσταση'' τούς εξήψε το ενδιαφέρον και μάλιστα ο Κακλιός
Μιχάλης προμήθευσε και επεξεργάστηκε το τεχνικό υλικό. Η διδακτική δια-
δικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς απρόοπτα. Την επόμενη μέρα,
αφού όλοι μαζί απολαύσαμε το βίντεο, τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις
τους. Κάποιοι μαθητές, μάλιστα, δήλωσαν την επιθυμία τους να επαναλά-
βουμε τη δραστηριότητα και να υποδυθούν αυτοί τόν ρόλο του δασκάλου.

Οι μαθητές σε
ρόλο δασκάλου

ο
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Την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2010, οι μαθητές των
τάξεων Γ΄- Δ΄- Ε΄- Στ΄ ανταποκρίθηκαν με
ενθουσιασμό στο παιχνίδι λογικής που διοργα-
νώθηκε στο σχολείο μας. Τόσο οι διασκεδαστι-
κές ερωτήσεις, όσο και τα παιχνιδιάρικα σχή-
ματα παίδεψαν αρκετά τους μικρούς μας δια-
γωνιζόμενους, οι οποίοι με χαρά δήλωσαν πως
ήταν μια ευχάριστη εμπειρία για εκείνους.

Με χαμογέλα επέστρεψε η κολυμβητική ομάδα του νέου σωματείου «ΡΟΔΙΩΝ άθλησις»
από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου συμμετείχε στην Ημερίδα Ορίων Χειμερινών Αγώνων που
οργάνωσε η Κ.Ο.Ε. Οι 5 αθλητές που συμμετείχαν στην αποστολή κατάφεραν να κατακτή-
σουν 10 όρια κερδίζοντας την συμμετοχή τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα διε-
ξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 19-20-21 Φεβρουαρίου 2010. Συγκεκριμένα, οι αθλητές του
«ΡΟΔΙΩΝ άθλησις», παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που είχαν να αντιμετωπίσουν –
με πολλή βροχή και κρύο στο ανοιχτό κολυμβητήριο Ηρακλείου - κατάφεραν να κατακτή-
σουν τα παρακάτω όρια.

Σαμπάνης Αλέξανδρος 200μ Ελεύθερο 02:07.82
1500μ Ελεύθερο 18:11.84

Moro Ivana 50μ Πεταλούδα 00:33.44
100μ Πεταλούδα 01:16.09
200μ Πεταλούδα 02:43.92

Παπαντωνίου Μιχαήλ 100μ Ύπτιο 01:13.52
200μ Ύπτιο 02:34.00
200μ Μικτή Ατομική 02:32.18

Πρώτη εμφάνιση της κολυμβητικής ομάδας
του «ΡΟΔΙΩΝ άθλησις»

Κατηγορία Παίδων

Τσαγκάρη Ειρήνη 50μ Ύπτιο 00:34.45
100μ Ύπτιο 01:14.45
200μ Ύπτιο 02:34.45

Διασινού Ειρήνη 50μ Πεταλούδα 00:34.59
50μ Ελεύθερο 00:31.65

Κατηγορία Κορασίδων

Κατηγορία Πανκορασίδων

Υπεύθυνος για την επιτυχή
αυτή εμφάνιση είναι ο προπο-
νητής της κολυμβητικής ομά-
δας του «ΡΟΔΙΩΝ άθλησις» κ.
Βασίλειος Πιλάτης, έχοντας
την αμέριστη στήριξη του Δ.Σ
του σωματείου και ειδικά του
Προέδρου κ. Κυριάκου Κυρια-
κούλη , ο οποίος συνόδευσε
και την αποστολή της κολυμ-
βητικής ομάδας.

Κατηγορία Παμπαίδων
Γ΄ Δημοτικού

Τζένη Καρόζα

Νεφέλη Μάλλιου

Μάνος Πρωτογεράκης

Δ΄ Δημοτικού

Ιωάννα Κόζα

Κλειώ Τσιγάρου

Αδάμ Συμεωνίδης

Φιλία Βασούκου

Ειρήνη Σπανού

Ρένος Διακογεωργίου

Ε΄ Δημοτικού

Βικτωρία Μαντικού

Ιωάννης Χαλκιόπου-

λος

Ελπίδα Γιωργιού

Άννα Μπέντα

Μανώλης Πατρός

Στ΄ Δημοτικού

Aλεξία Κων/νίδη

Χρήστος Φαλτσέτας

Γιώργος Πάππου

Μιχάλης Μαρίνος

Κων/νος Τσίννας
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