
Η σχολική ζωή του μαθητή είναι συνυφασμένη 
με το καθημερινό κουβάλημα μιας υπεργεμάτης 
σχολικής τσάντας, με πόνους στην πλάτη, 
και... αρκετά νεύρα κάθε φορά που μια τσάντα 
σκίζεται λόγω υπερβολικού βάρους. 
Με στόχο τον περιορισμό του βάρους της 
τσάντας αλλά και την ανάπτυξη συγκεκριμένων 
δεξιοτήτων στους μαθητές, από τη νέα σχολική 
χρονιά αλλάζει το πλαίσιο οργάνωσης του 
διδακτικού υλικού των μαθητών στο Γυμνάσιο 
και το Λύκειο. 
Συγκεκριμένα, δεν θα είναι πλέον αναγκαίο ο 
μαθητής να φέρνει στο σχολείο όλα τα τετράδιά 
του, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν σε 
διψήφιο αριθμό, αλλά μόνο ένα. 

Στο ειδικό αυτό τετράδιο ο μαθητής θα γράφει 
τις σημειώσεις του για κάθε μάθημα. Στα φύλλα 
του θα υπάρχει περιθώριο για σημειώσεις 
και σχόλια από τον καθηγητή. Τα φύλλα του 
τετραδίου μπορούν εύκολα να κοπούν και να 
τοποθετηθούν ανά διδακτικό αντικείμενο σε 
ντοσιέ που θα έχει ο μαθητής στο σπίτι του. 
Μια ανάλογη διαδικασία θα ακολουθείται και 
για τις κατ’ οίκον εργασίες του μαθητή. Αξίζει 
να επισημανθεί ότι σημαντικό μέρος των 
εργασιών του μαθητή θα διακινείται μέσω 
της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης που, 
επίσης, θα λειτουργήσει από τον Σεπτέμβριο. 
Επιπλέον, το σχολείο διαθέτει ικανό αριθμό 
σχολικών εγχειριδίων, ώστε να μην είναι 
απαραίτητη η μεταφορά από τον μαθητή του 
συνόλου των βιβλίων από το σπίτι στο σχολείο. 
Έτσι, θα είναι περιορισμένος ο αριθμός των 
βιβλίων που θα μεταφέρονται από τον μαθητή. 
Τέλος, σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας 
υπάρχουν πλέον γεωμετρικά όργανα και 
πρόσθετο διδακτικό υλικό, ώστε να μην 

απαιτείται η μεταφορά τους από τους μαθητές. 
Θεωρούμε ότι το νέο πλαίσιο οργάνωσης του 
διδακτικού υλικού θα συμβάλλει σημαντικά στη 
μείωση του βάρους της σχολικής τσάντας, την 
καλύτερη ομαδοποίηση του διδακτικού υλικού, 
την αποτελεσματικότερη επανάληψη ενοτήτων 
και την ανάπτυξη ορισμένων ικανοτήτων των 
μαθητών που σχετίζονται με την οργάνωση, 
την ταξινόμηση και τη συνέπεια. Επιπρόσθετα, 
η απώλεια ενός τετραδίου δεν θα συνεπάγεται 
την απώλεια του συνόλου του υλικού του 
μαθητή, αφού αυτό θα είναι ταξινομημένο στα 
ντοσιέ. Τέλος, διευκολύνει τον καθηγητή στη 
διόρθωση των εργασιών των μαθητών αφού 
θα μεταφέρει στο σπίτι μόνο φύλλα και όχι 
ολόκληρα τετράδια.
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Έκδοση των Εκπαιδευτηρίων “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ” • Ένα μέσο επικοινωνίας γονέων-σχολείου

Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά. Ευχόμαστε σε 
όλους, τις μαθήτριες και τους μαθητές, τους 
εκπαιδευτικούς και τους γονείς, μια χρονιά 
δημιουργική, αποδοτική και χαρούμενη. 
Ιδιαίτερα ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές καλή 
πρόοδο και καλή επιτυχία στην ευόδωση των 
στόχων τους.
Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», έχοντας 

συμπληρώσει επτά έτη λειτουργίας, έχουν 
διαμορφώσει το πιο πλούσιο μαθησιακό 
περιβάλλον για τα παιδιά και έχουν καταξιωθεί 
στην τοπική αλλά και την ευρύτερη κοινότητά 
μας ως το σχολείο που παρέχει την πιο ποιοτική 
εκπαίδευση. Αποτελούν, λοιπόν, ένα ξεχωριστό 
σχολείο με: 

Προς τη Νέα Σχολική Χρονιά

• άρτιες και σύγχρονες εγκαταστάσεις 
• σχολαστικούς κανόνες ασφάλειας και υγιεινής 
• πολύπλευρη παιδοψυχολογική υποστήριξη από ομάδα έμπειρων ψυχολόγων
• τακτική και ουσιαστική ενημέρωση για την πρόοδο κάθε μαθητή 
• εκπαιδευτικούς που εγγυώνται την ποιότητα της εκπαίδευσης και προσφέρουν άπλετη 
  φροντίδα σε κάθε παιδί
• ενιαίο και συντονισμένο εκπαιδευτικό σχεδιασμό από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο
• αποτελεσματική διδασκαλία και κατάλληλη υποστήριξη του μαθητή 
  στο σχολείο
• έμφαση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και την απόκτηση τίτλων γλωσσομάθειας
• πολυάριθμες και ποιοτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην εξέλιξη 
  του παιδιού ώστε να γίνει «πολίτης του κόσμου» και πρωταγωνιστής. 

Το Νέο Πλαίσιο Οργάνωσης του Διδακτικού Υλικού του Μαθητή

Στο παρόν τεύχος του «Συνδετήρα» θα 
ενημερωθείτε για το σύνολο των δράσεων αλλά 
και των αλλαγών που έχουν προγραμματιστεί 
στα προγράμματα που έχουν οριστεί για το νέο 
σχολικό έτος και αφορούν τα μαθήματα, την 
οργάνωση του διδακτικού υλικού του μαθητή, 

την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, την 
εσωτερική αξιολόγηση, τη μηχανογράφηση του 
σχολείου, τα σεμινάρια και τις προτεινόμενες 
εκδηλώσεις καθώς, επίσης, και τις εξορμήσεις των 
μαθητών. 

Η ελάφρυνση της σχολικής τσάντας είναι πια εφικτή



Συναντήσεις Γονέων 
με Διευθυντές
Στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
διαμορφώνεται μια σχέση αλληλεπίδρασης 
εκπαιδευτικών και γονέων των μαθητών. 
Την ευκαιρία για συζητήσεις ανάμεσα σε 
γονείς και εκπαιδευτικούς προσφέρουν 
οι ημέρες ενημέρωσης των γονέων, που 
πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Από τη νέα σχολική χρονιά 
θα υπάρχουν προγραμματισμένες 
συναντήσεις των γονέων μιας τάξης και με 
τους Διευθυντές των Εκπαιδευτηρίων. 

Το 8ο Πανηγύρι της Επιστήμης
Το «Πανηγύρι της Επιστήμης» είναι μια από τις πιο 
δημοφιλείς εκδηλώσεις στην Αμερική και την Ευρώπη. 
Πρόκειται για μια άτυπη μορφή εκπαιδευτικής 
διαδικασίας μέσω της οποίας επιδιώκεται η αναπτύξη 
επιστημονικών δεξιοτήτων και η διαμορφώση μιας 
θετικής στάσης των παιδιών για τις επιστήμες. 
Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 

οργάνωσαν το 8ο Πανηγύρι της Επιστήμης την Παρασκευή 
3 Σεπτεμβρίου 2010. Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να 
πραγματοποιήσουν πειράματα από τον χώρο της Φυσικής, 
της Χημείας και της Βιολογίας, να λάβουν μέρος σε ομαδικές 
δραστηριότητες καθώς, επίσης, και σε διαγωνισμούς.

Εσωτερική Αξιολόγηση 
Εκπαιδευτικού Έργου

Ημέρα Ανοιχτής Τάξης
Στις 15 Μαρτίου 2011 οι εκπαιδευτικοί 
του σχολείου μας θα προσκαλέσουν 
τους γονείς να περάσουν κοντά τους μια 
ξεχωριστή μέρα, μια μέρα στο σχολείο. 
Την ημέρα αυτή θα αφήσετε στο σπίτι 
τον ρόλο του γονέα και θα ζήσετε την 
εμπειρία του σχολείου μαζί με τα παιδιά 
σας στην τάξη και τους διάφορους χώρους 
των εκπαιδευτηρίων. Θα μοιραστείτε μαζί 
μας τις χαρές, τις δυσκολίες αλλά και τις 
προκλήσεις της σχολικής πραγματικότητας. 

Κατά το προηγούμενο σχολικό έτος λειτούργησε 
σε πιλοτική βάση το νέο πρόγραμμα 
μηχανογράφησης του σχολείου μας. Ο σχεδιασμός 
του είχε ξεκινήσει πριν από δύο έτη και 
εξελίσσεται αποκλειστικά με βάση τις απαιτήσεις 
του σχολείου μας. Έχει γίνει πλέον πλήρης 
καταγραφή των στοιχείων κάθε μαθητή. Επιπλέον, 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα κάλυψε τις ανάγκες 
των εκπαιδευτικών με πρωτοποριακό τρόπο, 
αφού έγινε εφικτή η εξ αποστάσεως καταχώριση 
της βαθμολογίας των μαθητών. Στην πλήρη 

ανάπτυξη του 
προγράμματος 

θα καταστεί δυνατή η πρόσβαση μαθητών και 
γονέων από το σπίτι σε ποικίλες πληροφορίες 
όπως είναι για παράδειγμα οι πληροφορίες που 
σχετίζονται με την αριθμητική και την περιγραφική 
αξιολόγηση, τις απουσίες, τις βαθμολογίες των 
διαγωνισμάτων, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις 
των εκπαιδευτικών, το προσωπικό εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα των μαθητών και τα δρομολόγια των 
σχολικών λεωφορείων.  

Το Πρόγραμμα 
Μηχανογράφησης SRP

Aνοιχτή Ημέρα (Open Day)

Η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού 
Έργου της Σχολικής Μονάδας αποτελεί 
προτεραιότητα στα περισσότερα ευρωπαϊκά 
εκπαιδευτικά συστήματα. Η εφαρμογή της στη 
Ελλάδα ξεκινά πιλοτικά από φέτος. Σε αυτό 
το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συμμετέχει 
ένας μικρός αριθμός σχολείων. Ανάμεσα στα 
σχολεία που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 
συγκαταλέγεται και το δικό μας. Ήδη έχει 
πραγματοποιηθεί μια πρώτη συνάντηση της 
Σχολικής Συμβούλου κ. Χαράς Κοσεγιάν με 
τους Διευθυντές του σχολείου μας. H απόφαση 
αυτή στηρίχθηκε στην πεποίθηση ότι η 
Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου 
της Σχολικής Μονάδας κινητοποιεί όλους τους 
παράγοντες του σχολείου, τους εμπλέκει σε 
κοινά αποφασισμένες δράσεις, τους δεσμεύει 
απέναντι στους προαποφασισμένους από 
τους ίδιους σχεδιασμούς, συμβάλλει στην 
εμπέδωση συνεργατικών συμπεριφορών, 
βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να αναδείξουν 
τις καινοτόμες παρεμβάσεις τους, ενισχύει το 
αυτοσυναίσθημα όλων των εμπλεκομένων και 
συγκεκριμενοποιεί τις ανάγκες για επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών.

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
διοργανώνουν την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου από 
τις 19:00 έως τις 21:00 Ανοιχτή Ενημέρωση 
(Open Day) για τους ενδιαφερόμενους γονείς και 
μαθητές. 

Στη διάρκειά της οι γονείς και μαθητές θα 
ενημερωθούν από τους Διευθυντές, τους 
Συντονιστές των επιμέρους τμημάτων και τους 
εκπαιδευτικούς για: (α) το πρόγραμμα σπουδών 
και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την 
παρακολούθησή του, (β) τη διδακτική διαδικασία 

που ακολουθείται και την αποτελεσματικότητά της 
και (γ) τη διαδικασία αξιολόγησης (αριθμητική και 
περιγραφική) που εφαρμόζεται. Η ενημέρωση θα 
γίνεται σε μικρές ομάδες εργασίας, αντίστοιχες με 
την τάξη φοίτησης των ενδιαφερόμενων μαθητών, 
στους διάφορους χώρους που επιτελείται το 
εκπαιδευτικό έργο.
Επιπλέον, τα στελέχη της ψυχοπαιδαγωγικής 
υπηρεσίας θα παρέχουν ενημερωτικές 
πληροφορίες για τις συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και το πρόγραμμα επαγγελματικού 
προσανατολισμού που προσφέρουν.
Στόχος των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
είναι να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
ώστε οι γονείς να επιλέξουν το καταλληλότερο 
σχολείο που ταιριάζει στα παιδιά τους και που θα 
συμβάλλει στη μαθησιακή τους πρόοδο και την 
επίτευξη των στόχων τους. Άξιες αναφοράς είναι 
οι σημαντικές επιτυχίες των μαθητών μας στις 
πανελλαδικές εξετάσεις, επιτυχίες που συνεχώς 
αυξάνονται τα τελευταία χρόνια.



Από τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η λειτουργία 
της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης που 
βασίζεται στο λογισμικό moodle. Το moodle είναι 
ένα πρόγραμμα διαχείρισης μαθημάτων μέσω του 
διαδικτύου. Αξιοποιήσαμε 
τις δυνατότητες που 
προσφέρει, για να 
κάνουμε τη μάθηση στο 
Γυμνάσιο και το Λύκειο 
πιο ευχάριστη και πιο 
αποτελεσματική. 
Περιγράφουμε στη 
συνέχεια ενδεικτικά 
ορισμένες εφαρμογές της.
- Μαθήματα: Ο μαθητής μπορεί να μελετήσει 
το υλικό του μαθήματος που έχει διδαχθεί από 
τον καθηγητή του στην τάξη καθώς και πρόσθετο 
υλικό για την ενότητα του μαθήματος που τον 
ενδιαφέρει. 
- Απορίες: Ο μαθητής μπορεί να εκφράσει μια 
απορία και να λάβει απάντηση είτε από αυτές που 
έχουν ήδη αναρτηθεί είτε από τον καθηγητή του.

- Εργασίες: Ο καθηγητής μπορεί να αναθέσει 
εργασία (έκθεση, αναφορά, παρουσίαση, 
τεστ) στον μαθητή και ο μαθητής, αφού την 
ολοκληρώσει, να την υποβάλει στον καθηγητή. 

Δίνεται, παράλληλα, η 
δυνατότητα στους μαθητές 
να αξιολογήσουν μόνοι την 
εργασία πριν την υποβάλουν 
στον καθηγητή. 
- Διάλογοι: Ο μαθητής μπορεί 
να ανοίξει διάλογο με έναν 
καθηγητή, ο καθηγητής με τη 
σειρά του μπορεί να ανοίξει 

διάλογο με κάποιον μαθητή και είναι δυνατό 
να δημιουργηθεί συνομιλία ανάμεσα σε δύο ή 
περισσότερους μαθητές.
- Workshops: Επιτρέπει στους συμμετέχοντες 
να αξιολογήσουν εργασίες ή να αξιολογήσουν 
δείγματα εργασιών που έχουν δοθεί από 
τον καθηγητή, έτσι ώστε να μπορέσουν να 
καταλάβουν τι περιμένει ο καθηγητής από τις δικές 
τους εργασίες.

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης - RPclass Νέα Αίθουσα με 
Notebooks σε Δικτύωση
Στον εξοπλισμό του σχολείου προστίθεται 
από φέτος μια αίθουσα κατάλληλα 
διαμορφωμένη με notebooks σε δικτύωση, 
όπου κάθε μαθητής θα εργάζεται στον 
προσωπικό του υπολογιστή.

Το internet είναι μια από τις μεγαλύτερες 
ανακαλύψεις του αιώνα που πέρασε. Είναι 
ένα εργαλείο τόσο ισχυρό που, πραγματικά, 
άλλαξε εντελώς τον τρόπο που μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε έναν ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Η χρήση του μπορεί να είναι 
απλή, αλλά η σωστή χρήση, ο εντοπισμός των 
κινδύνων και η προστασία των παιδιών μας είναι 
πολύ σημαντική και όχι τόσο απλή υπόθεση.

Σεμινάρια «ευ i» Για το νέο σχολικό έτος έχουν προγραμματιστεί 
σεμινάρια ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου 
που απευθύνονται σε μαθητές και γονείς. 
Σε αυτά μαθητές και γονείς θα έχουν τη 
δυνατότητα να πραγματευτούν ζητήματα που 
σχετίζονται με το internet: τι μπορούμε να 
κάνουμε, πώς να περιηγηθούμε με ασφάλεια, 
πώς να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από 
τους κινδύνους, πώς να το χρησιμοποιήσουμε 
έξυπνα ως εργαλείο που θα διευκολύνει την 
καθημερινότητά μας. Ακόμα, τα σεμινάρια 
περιλαμβάνουν παρουσίαση και συμβουλές 

Ανοιχτή Ημέρα 
Επιστήμης και Τέχνης
Για δεύτερη φορά μια 
πολυδιάστατη αλλά και 
πολυθεματική εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί την 
10η Απριλίου 2011 με τίτλο: 
«Ανοιχτή Ημέρα Επιστήμης 
και Τέχνης». Πρόκειται για 
μια πρωτοποριακή εκδήλωση ανοιχτή σε 
γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές και φίλους 
των Εκπαιδευτηρίων. Στην εκδήλωση 
συνυπάρχουν διάφορες ενότητες, 
προκειμένου να παρουσιαστεί μέρος των 
δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται 
στο σχολείο από τους μαθητές κατά τη 
διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. 
Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα 
να εμπλακούν ή να παρακολουθήσουν 
δραστηριότητες μαθητών των ομίλων του 
σχολείου, αλλά και μαθητών που έχουν 
εκπονήσει ομαδικές εργασίες. Επιπλέον, 
οι εργασίες θα παρουσιαστούν στο κοινό 
από τους μαθητές με μορφή εισήγησης 
και θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητη 
κριτική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται 
από διακεκριμένους συμπολίτες μας. Στους 
μαθητές που θα διακριθούν θα δοθούν 
βραβεία.

ορθής χρήσης διαδεδομένων σελίδων 
κοινωνικής δικτύωσης.



Βόλεϊ

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», 
συνδυάζοντας τη μάθηση με την ψυχαγωγία, 
προσφέρουν ένα πλούσιο επιμορφωτικό 
πρόγραμμα. Με αυτό παρέχεται η δυνατότητα στα 
παιδιά να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον χρόνο 
τους, αποκτώντας νέες και εξειδικευμένες γνώσεις 

σε διάφορα αντικείμενα, αλλά και να αναπτύξουν τις 
ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. 
Έτσι, μετά τη λήξη του υποχρεωτικού προγράμματος 
λειτουργούν οι παρακάτω δραστηριότητες:

Εμπλουτίζεται το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 
Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου

Η Κολύμβηση στο 
Βασικό Πρόγραμμα
Η κολύμβηση είναι ένα από τα παλαιότερα 
και πιο αγαπητά αθλήματα. Ήδη από την 
αρχαιότητα οι Έλληνες έδιναν μεγάλη 
σημασία στην εκμάθηση κολύμβησης, 
ενώ από τους πρώτους σύγχρονους 
Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896 η κολύμβηση 
θεωρήθηκε επίσημο Ολυμπιακό Άθλημα. 
Μέσω της κολύμβησης επιδιώκεται η 
ανάπτυξη των κολυμβητικών δεξιοτήτων 
των παιδιών και η αγάπη τους για το νερό, 
ώστε η κολύμβηση και η άθληση να τους 
γίνει βίωμα για ολόκληρη τη ζωή τους.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της 
κολύμβησης στην ολόπλευρη ανάπτυξη 
των παιδιών από τη νέα σχολική χρονιά, 
εντάσσονται μαθήματα κολύμβησης στο 
βασικό πρόγραμμα της Φυσικής Αγωγής σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Εκμάθηση μουσικού οργάνου 
(πιάνο, κιθάρα, αρμόνιο, βιολί,    

ακορντεόν, μαντολίνο, μπουζούκι)

Πληροφορική 
(αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις)

Ποδόσφαιρο 5Χ5 

Μπάσκετ

Χάντμπολ

Taekwon Do 

Ρυθμική Γυμναστική

Αθλητικός Χορός Χορός 
(Κλασικός, Μοντέρνος, 

Παραδοσιακός)

Ζωγραφική

 Σκάκι  Πειραματικές δραστηριότητες Εργαστήρι ξένων γλωσσών
 «Μαθαίνω πώς να μελετώ» 

   (για μαθητές Δημοτικού)

Φροντιστηριακά μαθήματα    (για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου)

Κολύμβηση

- Εκμάθηση μουσικού   
  οργάνου (πιάνου, 
   κιθάρας, αρμονίου, 
   βιολιού, ακορντεόν, 
   μαντολίνου, μπουζουκιού)
- «Φωνητική τραγούδι». 
- Ζωγραφική
- Πληροφορική   
   (πιστοποιήσεις)
- Ποδόσφαιρο 5Χ5 
- Βόλεϊ
- Μπάσκετ
- Χάντμπολ
- Κολύμβηση
- Taekwon Do 
- Ρυθμική γυμναστική
- Αθλητικός Χορός

- Aκροβατική γυμναστική
- Κλασσικός χορός
- Μοντέρνος χορός
- Παραδοσιακοί χοροί
- Σκάκι
- Πειραματικές 
  δραστηριότητες
- Εργαστήρι ξένων 
   γλωσσών
- «Μαθαίνω πώς να 
   μελετώ» (για παιδιά 
   Δημοτικού)
-Φροντιστηριακά μαθήματα  
(για παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου).



Το Νέο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 
του Νηπιαγωγείου

Συνεχίζοντας να πρωτοπορούμε στον χώρο της 
εκπαίδευσης, θεσπίσαμε εδώ και τρία χρόνια τη 
Ζώνη Εναλλακτικής Εκπαίδευσης (ΖΕΕ), στην οποία 
συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του Γυμνασίου και 
των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου. Στόχος 
της Ζώνης αυτής είναι να δοθεί η ευκαιρία στους 
μαθητές να ασχοληθούν με θέματα που είναι κοντά 
στα ενδιαφέροντά τους. Οι μαθητές μαθαίνουν, 
καλλιεργούν τα ταλέντα τους, αναπτύσσουν 
δεξιότητες και δημιουργούν, συνεργαζόμενοι 
με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς 
τους. Ειδικότερα, για το νέο σχολικό έτος θα 
λειτουργήσουν οι ακόλουθοι όμιλοι:

- Μαθητικής Επιχειρηματικότητας
- Πολιτισμού Γεύσεων
- Λέσχης Ανάγνωσης
- Graffiti
- Πειραμάτων Φυσικής και Κατασκευών
- Πειραματικών Δραστηριοτήτων
- Θεατρικής Αγωγής
- Τοπικής Ιστορίας
- Περιβάλλοντος
- Δημοσιογραφίας
- Μουσικών Συγκροτημάτων
- Σκακιστικής Στρατηγικής
- Ψυχολογίας
- Διατροφής και Υγείας

Η ΖΩΝΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΖΕΕ) Μαθητική και 
Εφηβική Χορωδία
Από το νέο σχολικό έτος θα ξεκινήσει 
τη λειτουργία της η μαθητική αλλά και 
η εφηβική χορωδία. Τα μαθήματα θα 
πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο από τη 
Σαπφώ Σταυρίδου. Στην αρχή της χρονιάς 
θα γίνουν ακροάσεις για την εγγραφή των 
μελών των χορωδιών.

“Πολιτιστική Αθήνα 2011”
Από τις 18 μέχρι και τις 20 Φεβρουαρίου 
2011 ο θεατρικός όμιλος του σχολείου 
μας θα βρίσκεται στην Αθήνα. Όπως 
κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι μαθητές του 
θεατρικού ομίλου θα έχουν τη δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν θεατρικές 
παραστάσεις και να συζητήσουν με 
γνωστούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες.

Στο Νηπιαγωγείο μας ήδη εφαρμόζεται ένα ξεχωριστό εμπλουτισμένο πρόγραμμα μαθημάτων 
με σημαντικές καινοτομίες. Μεταξύ των άλλων, ειδικά προγράμματα εξοικειώνουν τα 
παιδιά με την αγγλική γλώσσα μέσω βιωματικών παιχνιδιών και τραγουδιών, τη σύγχρονη 
τεχνολογία μέσω εκπαιδευτικών λογισμικών και τις φυσικές επιστήμες μέσω πειραματικών 
δραστηριοτήτων.
Στο ιδιαίτερα πλούσιο σε δραστηριότητες και ερεθίσματα βασικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου 
έρχεται να προστεθεί από φέτος και το νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Έτσι, εκτός από τις γωνιές 

δημιουργικών δραστηριοτήτων που λειτουργούσαν, από φέτος υπάρχει 
η δυνατότητα τα παιδιά να παρακολουθήσουν ατομικά μαθήματα πιάνου, 
μαθήματα κολύμβησης και μαθήματα multisport.

 Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να έχουν μία πρώτη 
γνωριμία με αθλήματα, ακολουθώντας ένα πιο ελαστικό προπονητικό 
πρόγραμμα, ειδικά δομημένο στο τρίπτυχο: 
τεχνική / ψυχαγωγία / παιχνίδι.



Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» μετά τη λήξη 
του σχολικού έτους θα διοργανώσουν καλοκαιρινά 
προγράμματα στο εξωτερικό (Αγγλία, Γερμανία, 
Γαλλία). Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν 
στους μαθητές πολύτιμες εμπειρίες, περαιτέρω 
εξάσκηση στις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο 
σχολείο και τη δυνατότητα να αποκτήσουν τίτλους 
γλωσσομάθειας. Ήδη το καλοκαίρι που μας πέρασε 
πραγματοποιήθηκαν τέτοια προγράμματα με 
ιδιαίτερη επιτυχία.

Διδασκαλία Ειδικών 
Θεμάτων Φυσικής, 
Χημείας και 
Μαθηματικών
Οι μαθητές του Γυμνασίου έχουν τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα 
αυτοτελές πρόγραμμα διδασκαλίας στα 
μαθήματα της Φυσικής και της Χημείας. Τα 
μαθήματα αυτά πραγματοποιούνται κάθε 
Σάββατο και σε αυτά συμμετέχουν μαθητές 
που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν 
και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους, 
εμπλεκόμενοι σε ιδιαίτερα απαιτητικά 
θέματα. 

Στο πλαίσιο του Επιμορφωτικού Προγράμματος 
για το σχολικό έτος 2010-2011 λειτουργεί και 
το πρόγραμμα φροντιστηριακής υποστήριξης 
μαθητών με βάση τις ανάγκες τους. Στο 
πρόγραμμα αυτό, οι μαθητές του Γυμνασίου και 
των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου, έχουν 
τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα 
αυτοτελές πρόγραμμα διδασκαλίας σε διάφορα 

μαθήματα, στα πρότυπα του φροντιστηριακού 
προγράμματος της Γ’  Λυκείου που έχει 
εφαρμόστεί με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι μαθητές που 
υστερούν σε ορισμένα μαθήματα, με συνέπεια 
να μην μπορούν να παρακολουθούν και να 
συμμετέχουν αποδοτικά στη σχολική τάξη 
κατά τη διαδικασία της μάθησης, ή εκείνοι που 
επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους 
στα μαθήματα. Επιπρόσθετα, μπορούν να 
δημιουργηθούν ειδικά τμήματα τα οποία θα 
παρακολουθούν μαθητές που ενδιαφέρονται 
να εμπλακούν με θέματα αυξημένης 
δυσκολίας. 
Το ημερήσιο πρόγραμμα μαθημάτων 
καλύπτει μια διδακτική ώρα την ημέρα (14.30-
15.30). Σε κάθε τμήμα συμμετέχουν από 5 έως 
8 μαθητές. Οι διδάσκοντες στο εργαστήριο 
μαθημάτων συνεργάζονται συνεχώς με τους 
διδάσκοντες των τάξεων από τις οποίες 
προέρχονται οι μαθητές που παρακολουθούν 
τα τμήματα του εργαστηρίου μαθημάτων. 
Για τη φετινή σχολική χρονιά και 
συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα από 14 
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η παρακολούθηση των 
μαθημάτων θα είναι δωρεάν.

Φροντιστηριακή Υποστήριξη Μαθητών
Από το νέο σχολικό έτος ξεκινά και η 
λειτουργία του προγράμματος «Book-
club». Πρόκειται για μια Λέσχη Ανάγνωσης 
Αγγλικού Βιβλίου. Σε αυτή συμμετέχουν 
παιδιά που έχουν συμφωνήσει να 
συναντιούνται σε τακτά διαστήματα 
και να συζητούν για αγγλικά βιβλία που 
αποφάσισαν να διαβάσουν από κοινού. 
Η Λέσχη Ανάγνωσης Αγγλικού Βιβλίου θα 
είναι ουσιαστικά μια παρέα με κοινό σκοπό 
την ανάγνωση και τη συζήτηση. Είναι ένας 
εξαιρετικά απλός τρόπος να καλλιεργηθεί 
η δημιουργική σχέση μας με το διάβασμα 
αγγλικών βιβλίων που είναι ένας 
ευχάριστος και εποικοδομητικός τρόπος να 
περάσουμε την ελεύθερη ώρα μας.

Bookclub: 
Λέσχη Ανάγνωσης 
Αγγλικού Βιβλίου

Εκπαιδευτικό ταξίδι στη Γαλλία

Εκπαιδευτικό

ταξίδι στην Αγγλία

Καλοκαιρινά προγράμματα 
στο εξωτερικό

Εκπαιδευτικό ταξίδι στη Βιέννη



Τest αξιολόγησης βασισμένα 
σε προκαθορισμένα κριτήρια
Στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά 
εφαρμόστηκε σε συστηματική βάση η ιδέα 
της διαμόρφωσης της διδασκαλίας µε στοιχεία 
που έχουν προκύψει από τις πρακτικές της 
αξιολόγησης. 
Η αξιολόγηση αυτής της μορφής δεν έχει 
στόχο να ανιχνεύσει μόνο την πρόοδο του 
κάθε μαθητή, αλλά, κυρίως, το κατά πόσο ο 
μαθητής μας ανταποκρίθηκε επιτυχώς στα 
διαφορετικά σχέδια διδασκαλίας που υιοθετεί 
ο εκπαιδευτικός. Μέσω αυτής της διαδικασίας 
κρίνεται αν τα διάφορα μέρη της διδασκαλίας 
είναι ικανά και συνδέονται κατά τέτοιον τρόπο, 
ώστε να γίνεται ένας έλεγχος της παρεχόµενης 
διδασκαλίας µε το ζητούμενο αποτέλεσμα.
Η όλη διαδικασία εξελίσσεται σε πέντε φάσεις. 
Στην πρώτη φάση συγκροτείται ένα τεστ με 
βάση τους διδακτικούς στόχους που έχουν 
τεθεί. Αυτό επιδιώκει να αποτιμήσει τον 
βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων. Οι 
εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους μαθητές 
(ύλη, διαδικασία επανάληψης).

Στη δεύτερη φάση εφαρμόζεται το τεστ σε όλα 
τα σχολικά τμήματα μιας τάξης και ακολουθεί 
η διόρθωση των τεστ. 
Στην τρίτη φάση πραγματοποιείται συζήτηση 
μαθητών και εκπαιδευτικών που αφορά τις 
ερωτήσεις του τεστ και τις απαντήσεις των 
μαθητών. Προτείνεται η κωδικοποίηση των 
απαντήσεων των μαθητών, η ανίχνευση 
των λαθών και η κατηγοριοποίησή τους με 
κριτήριο την προέλευσή τους. 
Στην τέταρτη φάση μελετώνται συστηματικά 
οι απαντήσεις των μαθητών και εξάγονται τα 
αποτελέσματα. 
Τέλος, στην πέμπτη φάση διατυπώνονται 
προτάσεις για διδακτική αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων και ακολουθεί η σχεδίαση 
και η εφαρμογή κατάλληλης διδακτικής 
παρέμβασης.
Θεωρούμε ότι η παραπάνω διαδικασία, 
μολονότι βρίσκεται στα πρώτα βήματα της 
εφαρμογής της, θα συμβάλλει αποφασιστικά 
στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών. 

«Εαρινό Σχολείο 2011»
Λίγο πριν από τις διακοπές του Πάσχα θα πραγματοποιηθούν -με κατάλληλη προετοιμασία- 
οι εκτός Ρόδου εξορμήσεις των μαθητών μας. Οι εξορμήσεις αυτές έχουν ταυτόχρονα 
εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού 
πραγματοποιούν εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα. Οι μαθητές των δύο πρώτων τάξεων του 
Γυμνασίου επισκέπτονται την Κρήτη. Η Θεσσαλονίκη είναι ο προορισμός για τους μαθητές 
της Γ’ τάξης του Γυμνασίου και της Α’ τάξης του Λυκείου. Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Λυκείου 
επισκέπτονται τη Γαλλία. Τέλος, οι τελειόφοιτοι μαθητές του Λυκείου επισκέπτονται την Ιταλία. 

Θεσσαλία, Γ’ Γυμνασίου

Κρήτη, ομάδα μαθητών Γυμνασίου

Αθήνα, Θεατρικός Όμιλος και Λέσχη Ανάγνωσης

Αθήνα, Στ’ Δημοτικού

Κως, Ε’ Δημοτικού

Γαλλία, Β΄ Λυκείου

Θεσσαλία, Γ’ Γυμνασίου




