
Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
απέσπασαν το βραβείο από τον Κύκλο του 
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, του ελληνικού 
τμήματος της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων 
για τη Νεότητα (IBBY). Το βραβείο δόθηκε 
στο Δημοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» για την δράση του στην 
προώθηση της φιλαναγνωσίας και ειδικότερα 
για το «Μονοπάτι της Λογοτεχνίας».  Την 
εκδήλωση βράβευσης που έγινε στις 2 
Απριλίου, παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, 
στην Αθήνα προλόγισε ο πρόεδρος του 
Κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου κ. 
Βαγγέλης Ηλιόπουλος. Το βραβείο για τα 
εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» παρέλαβε 
από την κ.Πατάκη, υπεύθυνη των «εκδόσεων 
Πατάκη», ο Διευθυντής του Δημοτικού 
Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 

ΠΑΙΔΕΙΑ» κ. Διονύσης Σπανόπουλος, σε ειδική 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε.
Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
έχουν εντάξει στο υποχρεωτικό πρόγραμμα 
σπουδών των τάξεων Α΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού το 
μάθημα «Διασκεδάζω να διαβάζω», μια επαφή 
με λογοτεχνικά βιβλία και αποσπάσματα από 
την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, που 
έχει ως στόχο την καλλιέργεια της αγάπης 
προς το «βιβλίο» με έναν διαφορετικό 
– δημιουργικό τρόπο μάθησης. Μέσα 
από το πρόγραμμα αυτό, η διαδικασία 
ανάγνωσης του λογοτεχνικού βιβλίου γίνεται 
«αντικείμενο της παρέας», θέμα συζήτησης και 
ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μαθητών – 
«συναναγνωστών» στο σχολικό χώρο αλλά και 
έξω από αυτόν.  Το πρόγραμμα «Διασκεδάζω 
να διαβάζω» περιλαμβάνει πέραν του 
εβδομαδιαίου προγράμματος διδασκαλίας 
της λογοτεχνίας: επίσκεψη σε βιβλιοθήκες, 
γνωριμία του τρόπου χρήσης της βιβλιοθήκης,  
δραματοποίηση αποσπασμάτων (στο πλαίσιο 

της θεατρικής αγωγής), αισθητική προσέγγιση, 
δημιουργία (στο πλαίσιο των εικαστικών), 
επισκέψεις σε χώρους βιβλίων (βιβλιοπωλεία, 
τυπογραφείο, εκδοτικοί οίκοι…), επισκέψεις 
συγγραφέων παιδικών βιβλίων (Άλκη Ζέη, 
Παντελής Καλιότσος, Μυρσίνη Λενούδια, 
Γιώργος Παπαντωνάκης, Λότη Πέτροβιτς-
Ανδρουτσοπούλου, Λίτσα Ψαραύτη).  

Βραβείο για την Προώθηση 
της Φιλαναγνωσίας
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‘Έκδοση των Έκπαιδευτηρίων “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΈΙΑ” • ‘Ένα μέσο επικοινωνίας γονέων-σχολείου

Σημαντικότατες διακρίσεις πέτυχαν ο Σταύρος 
Ευθυμίου και ο Μιχάλης Χαλκιόπουλος 
μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης αντίστοιχα 
του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ. Συγκεκριμένα, ο Σταύρος 
Ευθυμίου κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον 
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής 
2011 για μαθητές Α΄ Λυκείου. Ο Μιχάλης 
Χαλκιόπουλος κατέλαβε την τέταρτη θέση 
στον ίδιο διαγωνισμό για μαθητές Β’  Λυκείου. 
Ο διαγωνισμός αυτός οργανώνεται κάθε 
χρόνο από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών 
(Ε.Ε.Φ) σε συνεργασία με το Εργαστήριο 
Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και αφορά στους μαθητές όλων των τάξεων 
των Γενικών Λυκείων της χώρας. Τη φετινή 

χρονιά ο διαγωνισμός 
πραγματοποιήθηκε στις 
12 Μαρτίου. Ο Σταύρος 
Ευθυμίου γεννήθηκε και 
κατοικεί στα Κοσκινού της 
Ρόδου. Από πολύ μικρός 

έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις Φυσικές 
Επιστήμες και τα Μαθηματικά. Φοιτά -από 
τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας τους- στα 
Εκπαιδευτήρια ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ όπου και 
πρωτεύει, αφού συγκαταλέγεται ανάμεσα 
στους αριστούχους μαθητές σε όλες τις τάξεις 
του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Ο Σταύρος 
έχει αποκτήσει πιστοποιήσεις στους Η/Υ και 
στις ξένες γλώσσες. Φέτος, στην Α΄ Λυκείου, 
διακρίθηκε στους διαγωνισμούς της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας. Η πιο μεγάλη 
του επιτυχία όμως, είναι η κατάκτηση της 
δεύτερης θέσης στον Πανελλήνιο Μαθητικό 
Διαγωνισμό Φυσικής 2011. Πέρα όμως από 
την επιστημονική του κατάρτιση και γνώση, 
ο Σταύρος διακρίνεται και για τον χαρακτήρα 
και τη σεμνότητά του. Αυτό συμπληρώνει 

όλα τα στοιχεία μιας 
πολύπλευρης παιδείας. Ο 
Μιχάλης Χαλκιόπουλος 
γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Ρόδο. Από μικρός 
είχε ιδιαίτερη έφεση στις 

θετικές επιστήμες και ειδικότερα στη φυσική. 
Ασχολείται πολλά χρόνια με τον μηχανοκίνητο 
αθλητισμό αλλά και το μπάσκετ. Πρόκειται 
για μια ξεχωριστή προσωπικότητα που 
συνδυάζει ικανότητες, ήθος και εργατικότητα. 
Ο Μιχάλης φαίνεται ότι καταφέρνει και τα 
συνδυάζει όλα επιτυχώς. Το 2010 κατέκτησε 
την 11η θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Φυσικής. Έχει κατακτήσει δύο φορές το 
πανελλήνιο πρωτάθλημα καρτ και τη δεύτερη 
θέση σε βαλκανικούς αγώνες μηχανοκίνητου 
αθλητισμού. Παράλληλα, η αγάπη του και η 
ενασχόλησή του με το μπάσκετ του άνοιξε τον 
δρόμο για τη συμμετοχή στην ανδρική ομάδα 
του Διαγόρα που αγωνίζεται στη Β΄ Εθνική 
κατηγορία! Επίσης ο Μιχάλης κατέκτησε 
την 21η θέση στον Πανελλήνιο Μαθητικό 
Διαγωνισμό Χημείας. 

Διακρίσεις μαθητών μας στον 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής

Άλλη μία διάκριση
Ο μαθητής της Γ’ Γυμνασίου Αθηναγόρας 

Σκιαδόπουλος 
διακρίθηκε στη 2η 
θέση στον Πανελλήνιο 
Μαθητικό Διαγωνισμό 
“Λυσίας”



«Μια προσφορά καρδιάς»
Στο πλαίσιο του πανελλήνιου εκπαιδευτικού 
προγράμματος για τα δικαιώματα των παιδιών 
«Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα 
δικαιώματά τους», οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού 
έκαναν μια προσφορά καρδιάς, προσφέροντας 
φάρμακα και παιδικά ρούχα στο σύλλογο 
«Γιατροί Καρδιάς». Η κ. Τριανταφύλλου Γαβριέλα, 
μέλος των «Γιατρών Καρδιάς» ενημερώσε 
τα παιδιά για τις ανάγκες και τα προβλήματα 
των παιδιών που ζουν σε χώρες της Αφρικής, 
για την δράση του συλλόγου και μοιράστηκε 
τις εμπειρίες  της ύστερα από ένα ταξίδι της 
στο Μπουρούντι. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν 
και κατέφθασαν στο σχολείο με φάρμακα, 
βιταμίνες και είδη ρουχισμού για την επόμενη 
ανθρωπιστική αποστολή των «Γιατρών Καρδιάς».  
Όλα τα παιδιά έδειξαν πραγματικό ενδιαφέρον 
για τα θύματα του πολέμου, της πείνας, των 
ασθενειών και των φυσικών καταστροφών. Το 
σχήμα καρδιάς που σχηματίζεται από τα χέρια 
τους ελπίζουμε να αποτυπωθεί και στην καρδιά 
όλων των παιδιών του κόσμου.

Ροδάνθη Χριστοδούλου, Εκπαιδευτικός

Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών της Δ΄Δημοτικού
Στην τάξη κωφών

Οι μαθητές της Δ’ τάξης των εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
συνοδευόμενοι από την εκπαιδευτικό Κωνσταντίνα Κλαδίτη, 
στο πλαίσιο δημιουργίας του δικού τους παραμυθιού με θέμα 
τα δικαιώματα τα παιδιών, επισκέφθηκαν την τάξη κωφών 
που λειτουργεί στο 3ο Δημοτικό σχολείο. Η κυρία Μαίρη και η 
κυρία Χρύσα μας καλοδέχτηκαν και η καθεμιά μας μίλησε με 
το δικό της τρόπο για την αξία της νοηματικής γλώσσας και 

τη χρησιμότητάς της. Οι μαθητές τους Γιάννης και Στάθης μας υποδέχτηκαν στην τάξη τους και μας 
έβαλαν στην παρέα τους. Συγκεκριμένα ο Γιάννης έγινε ο δάσκαλός μας. Όλοι θαυμάσαμε τη θέλησή 
του για μάθηση και συνειδητοποιήσαμε πως η νοηματική γλώσσα δεν είναι μια γλώσσα μόνο για 
όσους τη χρειάζονται, αλλά αποτελεί έναν τρόπο έκφρασης για όλους. Φύγαμε πλούσιοι από γνώσεις 
και σε ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό Γιάννη!

Στο διαπολιτισμικό σχολείο
Οι μαθητές της Δ’ τάξης των εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συνοδευόμενοι από τις 
εκπαιδευτικούς miss Lynne και Κωνσταντίνα Κλαδίτη, στο πλαίσιο δημιουργίας του δικού τους 
παραμυθιού με θέμα τα δικαιώματα τα παιδιών, επισκέφθηκαν ένα διαπολιτισμικό σχολείο. Η 
miss Lynne μας ξενάγησε σε όλες τις τάξεις του σχολείου και μπορέσαμε να διακρίνουμε πόσο 
διαφορετικές ήταν αυτές μεταξύ τους. Συνειδητοποιήσαμε πως ο πολιτισμός είναι παιδεία που δε 
διδάσκεται μόνο, αλλά και βιώνεται. Είναι δικαίωμα κάθε παιδιού, απ’ όπου και αν είναι, να μπορεί να 
διατηρεί την ταυτότητά του και να μένει πιστό στην κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου του. 
Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία το ξενοδοχείο «Lomeniz» και τον κύριο Παντελή Ζωάννου. Η υποδοχή 
που μας επεφύλαξε ήταν εξαιρετική, αφού τα παιδιά όχι μόνο δροσίστηκαν στην πισίνα, αλλά και 
απόλαυσαν λαχταριστές λιχουδιές.

Στην κοιλάδα των Πεταλουδών
Οι μαθητές της Δ’ τάξης των εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» συνοδευόμενοι από τις εκπαιδευτικούς Βάσω Πίνδη 
και Κωνσταντίνα Κλαδίτη επισκέφθηκαν την κοιλάδα των 
Πεταλουδών. Το μαγευτικό τοπίο και οι χαλαρωτικοί φυσικοί 
ήχοι μετέφεραν τους μαθητές σε ένα ταξίδι αισθήσεων. Η 
πεζοπορία, αλλά και οι δραστηριότητες που ακολούθησαν 

είχαν σκοπό να μας φέρουν πιο κοντά στη φύση και να καλλιεργήσουν  την ανάγκη μας να 
προστατεύσουμε το περιβάλλον.

«Δια-δικτυώσου με ασφάλεια» «Υπάρχω και εγώ εδώ! Μην κλείνεις 
την πόρτα στα αδέσποτα...»

Εξαιρετικά επιτυχής ήταν η ημερίδα των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»  που 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 
2011 στις 18.30 στην αίθουσα «Καλλιπάτειρα» 
των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». 
Κύριος εισηγητής ήταν ο Διευθυντής του 
Σώματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός 
Υποδιευθυντής Μανώλης Σφακιανάκης, ο οποίος 
μαζί με την υπαστυνόμο του τμήματος κ. Ιωάννα 
Φωτοπούλου, έκανε μια ιδιαίτερα σημαντική  
και χρήσιμη εισήγηση σχετικά με το θέμα της 
ασφάλειας στο Διαδίκτυο. Στην ημερίδα, μίλησε, 
επίσης, ο Ευριπίδης Αναγνωστάκης, καθηγητής 
πληροφορικής του σχολείου, υποψήφιος 
διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στον 
εκπαιδευτικό σχεδιασμό, ο οποίος αναφέρθηκε 
στην ευκαιρία που προσφέρει το διαδίκτυο στο 
χώρο της εκπαίδευσης. Την ημερίδα ολοκλήρωσε η 
εισήγηση της κ. Ελένης Κανδυλάκη, εκπαιδευτικής 
και κοινωνικής ψυχολόγου με θέμα: «Παιδί, Γονείς 
και Διαδίκτυο». 

Με αφορμή το ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού οι 
μαθητές της Γ’ Γυμνασίου μαζί με τους μαθητές της Ε’ 
δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
διοργάνωσαν μία ημερίδα, υπό την καθοδήγηση 
των εκπαιδευτικών τους Ιωάννας Ροδίτη και 
Ροδάνθης Χριστοδούλου, με θέμα τη φροντίδα και 
την προστασία των αδέσποτων ζώων την Τετάρτη 2 
Μαρτίου 2011.  O κ. Χάρης Παπαγεωργίου, Πρόεδρος 
των Κτηνιάτρων Ρόδου, αναφέρθηκε στο πρόβλημα 
της ύπαρξης αδέσποτων στο νησί μας καθώς και στις 
προτάσεις του Συλλόγου Κτηνιάτρων για τη μείωση 
του φαινομένου. H κτηνίατρος κ. Μαρίκα Ιωαννίδου 
τόνισε το μέγεθος της ευθύνης της υιοθεσίας ενός 
κατοικίδιου ζώου. Τη σκυτάλη έλαβε ο οφθαλμίατρος 
κ. Μαρτίνος Κανελλάκης, ο οποίος σχολίασε 
την ενεργό δράση της νέας γενιάς σε κοινωνικά 
ζητήματα. Τέλος, η   Πρόεδρος Φιλοζωικής Ρόδου, κ. 
Αναστασία Σταματίου αναφέρθηκε στην τρέχουσα 
κατάσταση του Κυνοκομείου Ρόδου και προέβη σε 
έκκληση για βοήθεια και στήριξη από όλους τους 
συμπολίτες μας. 

«Συνομιλώντας 
με τον Νίκο Κυπουργό»
Το απόγευμα του Σαββάτου στις 2 
Απριλίου, γονείς, εκπαιδευτικοί μαθητές και 
πολλοί άλλοι, πέρασαν ένα διαφορετικό 
απόγευμα στην αίθουσα Καλλιπάτειρα των 
εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Η 
εκδήλωση άνοιξε με μαθητές και μαθήτριες 
του θεατρικού ομίλου του σχολείου  
(Γυμνασίου-Λυκείου)  που διάβασαν κείμενα 
(θεατρικό αναλόγιο) τα οποία  είχαν γράψει με 
τεχνικές θεάτρου και δημιουργικής γραφής 
με ερέθισμα την μουσική του κορυφαίου 
συνθέτη Νίκου Κυπουργού. Στην συνέχεια 
την σκυτάλη πήραν τα μουσικά σύνολα  και 
η χορωδία του σχολείου που  τραγούδησαν 
γνωστά τραγούδια του. 
Η εκδήλωση έκλεισε με το τραγούδι 
του συνθέτη « Καρδερινάκι» και το 
ραντεβού ανανεώθηκε για τον Ιούνιο στην 
γιορτή λήξεως του σχολικού έτους του 
ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ που όπως κάθε χρόνο, 
πραγματοποιείται στην Τάφρο. 



Όταν η διδασκαλία των μαθηματικών συνδέεται με 
την καθημερινή μας ζωή
Oι μαθητές  της Δ΄ τάξης, στο πλαίσιο του μαθήματος των Μαθηματικών και της ενότητας 
«Γεωμετρία», πραγματοποίησαν  μια διαθεματική εργασία με τίτλο «Η Γεωμετρία στην πράξη». 
Την πολύτιμη συνδρομή του,  στη διαθεματική αυτή προσέγγιση των Μαθηματικών, κατέθεσε  ο 
πολιτικός μηχανικός κ. Γλυνός Γιάννης, ο οποίος  επισκέφτηκε το σχολείο μας και μίλησε στους 
μαθητές μας για τη Γεωμετρία, τη χρησιμότητα της, καθώς και τη σύνδεση της με την καθημερινή 
μας ζωή. Τα παιδιά κατανόησαν καλύτερα έννοιες, όπως  η 
παραλληλία, η  καθετότητα, η συμμετρία και δουλεύοντας 
ομαδοσυνεργατικά μέτρησαν την περίμετρο και το εμβαδόν 
σχημάτων αποτυπωμένα πάνω σε πραγματικές κατόψεις 
ξενοδοχείων του νησιού μας, σχέδια που προσέφερε απλόχερα  
από το προσωπικό του αρχείο ο κ. Γλυνός. Για τη δράση αυτή, 
που επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της βιωματικής 
μάθησης, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Γλυνό Γιάννη 
για το χρόνο του, το υλικό του, μα κυρίως για τη διάθεση του να συνδέσει τη θεωρία με την πράξη…

Οι εκπαιδευτικοί: Βαλσάμου Άννα και Πίνδη Βάσω

Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός 
Φυσικής «U4ENERGY»

Mαθητές της Ε΄ δημοτικού του σχολείου μας 
συμμετείχαν στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό 
Φυσικής U4energy, στην διαγωνιστική 
κατηγορία «Καλύτερη εκστρατεία ενημέρωσης 
και αφύπνισης για την ενεργειακή 
αποδοτικότητα». Σχολεία από όλη την Ευρώπη 
πήραν μέρος για να επιδείξουν τα επιτεύγματά 
τους εξοικονομώντας ενέργεια, για ένα πιο 
βιώσιμο μέλλον. Σκοπός της δράσης των 
μαθητών είναι η ευαισθητοποίηση όσο το 
δυνατόν περισσότερων συμπολιτών μας σε 
θέματα σωστής διαχείρισης της ενέργειας 
και προστασίας του περιβάλλοντος. Οι 
μαθητές πραγματοποίησαν έρευνα -με τη 
βοήθεια ενός ερωτηματολογίου που είχαν 
ετοιμάσει οι ίδιοι- με σκοπό να αναδειχθούν 
οι στάσεις του οικογενειακού κι ευρύτερου 
περιβάλλοντός τους σε θέματα κατανάλωσης 
κι εξοικονόμησης ενέργειας. Επεξεργάστηκαν 
τα δεδομένα τους και παρουσίασαν  στους 
μαθητές όλου του σχολείου τα συμπεράσματά 
τους. Δημιούργησαν εμπνευσμένες αφίσες με 
«οικολογικά» μηνύματα και εικονογραφήσεις 
με σκοπό να μας παροτρύνουν σε μια πιο 
«πράσινη» συμπεριφορά. Ξεχύθηκαν σε 
διάφορα σημεία της πόληςς και κόλλησαν τις 
δημιουργίες τους. Είναι πολύ σημαντικό να 
καλλιεργούνται στα παιδιά τέτοιες στάσεις και 
συμπεριφορές. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός 
έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά  να μάθουν, 
να διασκεδάσουν και να ευαισθητοποιηθούν 
σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον 
αλλά κυρίως να συνειδητοποιήσουν ότι τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα είναι υπόθεση 
όλων μας...

Εκπαιδευτικός: Πίνδη Βάσω

Κόντρα στο «ρεύμα»
Αλκοόλ και εφηβεία

Σεξουαλική ανάπτυξη
 και εφηβεία

«Νέος θα πει να θες να αλλάξεις τον κόσμο». Έχοντας 
αυτό στο μυαλό τους οι μαθητές της Α’ και Β’ λυκείου 
του εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ με την 
καθοδήγηση των καθηγητών τους, διοργάνωσαν 
δράση με στόχο την ενημέρωση συνομηλίκων αλλά 
και μεγαλύτερων για τις επιπτώσεις της αλόγιστης 
χρήσης του αλκοόλ. Έτσι το Σάββατο 12 Μαρτίου,   
στο συνεδριακό κέντρο  του ξενοδοχείου Cap-
sis, πλήθος κόσμου παρακολούθησε με μεγάλο 
ενδιαφέρον την ημερίδα που είχαν διοργανώσει 
οι ίδιοι οι μαθητές σε συνεργασία με την Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α 
και την Μ.Κ.Ο Νηφάλιοι.Την έναρξη της ημερίδας 
σηματοδότησε η ανάγνωση των χαιρετισμών της 
αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Δια βίου 
μάθησης και Θρησκευμάτων,  κ. Φώφης Γεννηματά 
και του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης κ. Χρήστου Αηδόνη.  Καλεσμένοι 
εισηγητές ήταν η κ. Ντίνα Μαχαιρίδη, παιδιάτρος 
του  Γ.Ν.Ρόδου, η κ. Ελένη Καρύδη, Εκπαιδευτικος 
και  Προέδρος της  Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α  καθώς και  η κ. Σιμόνη 
Ξανθογιώργου, Προέδρος της Μ.Κ.Ο. Νηφάλιοι. 

«Το σώμα μου, το σώμα σου και η αλήθεια ανάμεσά 
τους» ήταν ο τίτλος της ημερίδας που διοργάνωσε 
το Γ΄1 γυμνασίου και ο σύμβουλος καθηγητής τους, 
φιλόλογος κ. Ρούσος Μιχάλης, που είχε σκοπό την 
ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση για το 
ακανθώδες ζήτημα της σεξουαλικής αγωγής. Η κ. 
Τσέλιου Τίνα, ψυχολόγος, έδωσε τη ψυχολογική 
διάσταση του θέματος. Στη συνέχεια ο κ. Ευθυμίου 
Θεόδωρος, γυναικολόγος, εστίασε στους κινδύνους 
που κρύβονται πίσω από την άγνοια ή την ελλιπή 
ενημέρωση.  Στο τέλος ο κ. Τριανταφύλλου 
Θεοδόσης, ουρολόγος, απομυθοποίησε 
εσφαλμένες αντιλήψεις και αναφέρθηκε στην 
ανάγκη ουσιαστικής ενημέρωσης των αγοριών 
για θέματα ιατρικά αλλά και για την ανάγκη 
κατανόησης της σημασίας της προφύλαξης. Στο β΄ 
μέρος τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να λύσουν τις 
απορίες τους σε μικρότερες ομάδες Η επιτυχία των 
εργαστηρίων ήταν μεγάλη γεγονός που φαίνεται 
από το ότι ολοκληρώθηκαν πολύ αργότερα από τη 
καθορισμένη ώρα.

Η Άλκη Ζέη 
στο σχολείο μας

Την Τετάρτη 4 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στα Εκπαιδευτήρια 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», εκδήλωση αφιερωμένη στη γνωστή 
συγγραφέα Άλκη Ζέη, η οποία παρευρέθηκε στην εκδήλωση 
και παρακολούθησε συγκινημένη την θεατρική δράση 
των παιδιών. Ο κ. Γιώργος Παπαντωνάκης, Επίκουρος 
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μίλησε για τη 
συγγραφέα και το σπουδαίο έργο της, η κ. Τίτσα Πιπίνου, 
συγγραφέας, παρουσίασε το τελευταίο βιβλίο της Άλκης 
Ζέη «Τα σπανιόλικα παπούτσια», ο κ. Πέτρος Σπανός, 
Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δωδεκανήσου, μίλησε για τη συμβολή της συγγραφέως στην 
εκπαίδευση, ενώ ο μαθητής της Α΄ τάξης του Γυμνασίου των 

Εκπαιδευτηρίων, Μιχάλης Οικονόμου,  μίλησε για την αγαπημένη του συγγραφέα. Τέλος, μαθητές 
της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου, καθώς και μαθητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα 
«Θεατροπαιχνίδια» του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», 
παρουσίασαν θεατρικά δρώμενα βασισμένα σε ήρωες από τα βιβλία της συγγραφέως. 



Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία -για δεύτερη χρονιά- η «Ανοιχτή 
Ημέρα Επιστήμης & Τέχνης» στις εγκαταστάσεις τους. Μαθητές, γονείς 
αλλά και φίλοι των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» κατέκλυσαν από 
το πρωί τους χώρους του σχολείου. Το «Μονοπάτι της Λογοτεχνίας», 
διασκέδασε τους μικρούς επισκέπτες. Στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ 
των Εκπαιδευτηρίων οι επισκέπτες παρακολούθησαν δραστηριότητες 
μαθητών που συμμετείχαν σε ομίλους (πρόγραμμα: «Ζώνη 
Εναλλακτικής Εκπαίδευσης»), αλλά και ομαδικές συνθετικές εργασίες 
(πρόγραμμα: «Ζώνη Ευέλικτων Δράσεων»). Οι εργασίες αντλούσαν τη 
θεματολογία τους από τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστημες, 

την Τέχνη και τον Πολιτισμό, τα Μαθηματικα, τη Φυσική, την Τεχνολογία και το Περιβάλλον.  Οι 
εργασίες παρουσιάστηκαν με μορφή εισήγησης και αξιολογήθηκαν τόσο από το κοινό -μέσω 
τηλεψηφοφορίας- όσο και από κριτική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν οι: Σύρμου Μαρία, 
υπεύθυνη πολιτιστικών προγραμμάτων και καλλιτεχνικών αγώνων, Βλάχου Όλγα, υπεύθυνη 
αγωγής υγείας, Μητσάκη - Κουσουρνά Παρασκευή, υπεύθυνη περιβαλλοντικής αγωγής Ρόδου και 
Νοτίου Αιγαίου, Κοβάνη Ευρυδίκη, δημοσιογράφος, εκδότης περιοδικού «Λωτός», Ηλιόπουλος 
Κωνσταντίνος, σκηνοθέτης και η Πόλυ Χατζημάρκου, Κριτικός και Ιστορικός Τέχνης. Ο σύλλογος 
«Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α»,  με  ασφαλτοτάπητα και τηλεκατευθυνόμενα οχήματα, έδινε την ευκαιρία στους 
επισκέπτες, να εκπαιδευτούν στην οδική ασφάλεια. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη συναυλία 
που έδωσαν συγκροτήματα του σχολείου. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο 
γνωστός δημοσιογράφος Σταύρος Θεοδωράκης. Παρόντες ήταν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ.  Σάββας 
Διακοσταματίου και Στράτος Καρίκης, η κ. Ευαγγελία Παναή και ο κ. Δημήτρης Γάκης, Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, o κ. Κωνσταντίνος Βρατσάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Π.Τ.Δ.Ε  
Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο  κ.  Μάνος Κόνσολας, Επικούρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 
καθώς και ο κ. Γιάννης Παπαδομαρκάκης, Διευθυντής Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. Η 
«Ανοιχτή Ημέρα Επιστήμης & Τέχνης» -κατά γενική ομολογία- άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε 
όσους είχαν την τύχη να την επισκεφτούν.

Ο διαγωνισμός «Καγκουρό» είναι ο δημοφιλέ-
στερος εκπαιδευτικός διαγωνισμός στον 
κόσμο, με συμμετοχή εκατομμυρίων μαθητών 
από 42 χώρες. Στη χώρα μας διεξάγεται 
από το 2007 ενώ το εξεταστικό κέντρο στα 
Δωδεκάνησα είναι τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ». Φέτος, ο διαγωνισμός «Καγκουρό» 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Μαρτίου 
με την συμμετοχή περίπου 300 μαθητών. Τα 
Εκπαιδευτήρια συγχαίρουν τους μαθητές τους 
που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό. Τα ονόματα 
των μαθητών είναι τα ακόλουθα:

Διακρίσεις στον μαθηματικό 
διαγωνισμό «ΚΑΓΚΟΥΡΟ»

Γ’ Δημοτικού
Αναστασία Κόζα
Θανάσης Στάτης
Δ’ Δημοτικού
Ευγενία Καρόζα
Μάνος Πρωτογεράκης 
Νίκος Σκουμιός
Ε΄ Δημοτικού
Αδάμ Συμεωνίδης
Στ’ Δημοτικού
Μιχαήλ Άγγελος Νικολάου

Α΄ Γυμνασίου
Ειρήνη Κάσδαγλη
Άννα Νικολιδάκη
Κωνσταντίνος Τσίννας
Χρήστος Φαλτσέτας
Β΄ Γυμνασίου
Αλέξανδρος Πάντσος
Αιμιλία Συμεωνίδη
Γ΄ Γυμνασίου
Κάσδαγλη Κατερίνα
Αθηναγόρας Σκιαδόπουλος
Β΄ Λυκείου
Αλέξανδρος Διακοσάββας

«Μονοπάτι της Λογοτεχνίας» 
Μαγικές διαδρομές στον κόσμο των παιδικών βιβλίων.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, την Κυριακή 10 Απριλίου, τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία το όγδοο «Μονοπάτι της Λογοτεχνίας». Η προσέλευση μαθητών 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η επιτυχία που σημείωσε το «Μονοπάτι της Λογοτεχνίας» δικαίωσε 
την πρόσφατη βράβευσή του από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για την προώθηση 
της φιλαναγνωσίας σε παιδιά και νέους μέσω αυτού του  εκπαιδευτικού προγράμματος. 
Στόχος είναι οι μικροί βιβλιοφάγοι να διασχίσουν ένα «μαγικό μονοπάτι» που επίκεντρο έχει τη 
θεματολογία των  λογοτεχνικών βιβλίων, τους δημιουργούς και τους ήρωές τους. Μικροί και 
μεγάλοι απόλαυσαν την εμπειρία ενός «λογοτεχνικού ταξιδιού» με πλήθος δραστηριοτήτων. 
Στο μονοπάτι της λογοτεχνίας, τα παιδιά υποδύθηκαν αρχικά τον «Πήτερ Παν» στη λίμνη των 
κροκοδείλων. Σειρά είχε, ο σταθμός «Φεύγω! Θα βρω άλλες πατρίδες;», όπου οι γεωγραφικές 
πληροφορίες και το παιχνίδι ενθουσίασαν τα παιδιά. Αγαπημένοι ήρωες, όπως η «Ματίλντα», 
η «Νάρνια» και ο «Χάρυ Πότερ» ζωντάνεψαν μέσα από τη δραστηριότητα «Cine- Book» και το 
«Λογοτεχνικό Sudoku» σε τρισδιάστατη μορφή συνεπήρε τους μικρούς βιβλιοφάγους. Η μαγική 
διαδρομή συνεχίστηκε με «Το έξυπνο λάθος» ενώ το «Τραμπολίνο» εκτόξευσε στην κυριολεξία 
στον αέρα τους μαθητές που προηγουμένως είχαν αναγνωρίσει ονόματα γνωστών συγγραφέων. 
Μια «πεινασμένη κάμπια» μεταμορφώθηκε σε πεταλούδα και τα παιδιά τη ζωγράφισαν 
ακούγοντας την ιστορία της στα Αγγλικά. Τα παιδιά προσγειώθηκαν στον σταθμό «Βινιέτες στη 
σειρά» προσπαθώντας να βάλουν στη σειρά κόμικ του «Μικρού Πρίγκιπα», των «Αδέσποτων» και 
της «Φρουτοπίας». Η «Φουσκωμένη Παρέλαση» γέμισε τις ομάδες με γέλιο και διασκέδαση, ενώ 
ο σταθμός «Βάλε γκολ παίζοντας γκολφ» αποτέλεσε μια πρωτότυπη εκδοχή του ποδοσφαίρου με 
μπαστούνια του γκολφ. Το τέλος της διαδρομής σηματοδότησε το «Πιάσε με στην απόχη σου» 

ενώ με τον σταθμό «Μπες στο εξώφυλλο», οι μικροί 
περιηγητές, υποδυόμενοι ήρωες από τις «Χίλιες και 
μία νύχτες, «Τον γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες» και 
τον «Χάρυ Πότερ» πήραν μαζί τους μια αναμνηστική 
φωτογραφία. Ακόμα και τα παιδιά του Νηπιαγωγείου 
είχαν την ευκαιρία να νιώσουν, να αισθανθούν και να 
φανταστούν, με τις δραστηριότητες «Νιώσε τι λέω, 
βρες τη μουσική» και «Ένας μίμος αίνιγμα».

Με αφορμή μια ενότητα στη γλώσσα που 
αναφερόταν στα ατυχήματα, στις αιτίες, 
την πρόληψη και την καταστολή τους, 
πραγματοποιήθηκε δίωρο βιωματικό σεμινάριο 
πρώτων βοηθειών στους μαθητές της Στ’ τάξης 
από το σώμα Σαμαρειτών, Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών του τμήματος Ρόδου.Με τη 
βοήθεια της δασκάλας τους Ρένας Κακούλη, 
οι μαθητές υποδέχθηκαν τον εκπαιδευτή  
του σώματος  Σαμαρειτών, διασωστών  και 
Ναυαγωστών, κ. Γαλατά και τους βοηθούς του, 
έμαθαν χρήσιμες  τεχνικές πρώτων βοηθειών. 
Εκπαιδεύτηκαν στην παροχή βοήθειας σε 
τροχαία ατυχήματα, σε περίπτωση πνιγμού 
από ξένο σώμα,  
στις ενέργειες 
σε περίπτωση 
εγκαυμάτων, στην 
αντιμετώπιση της  
Καρδιοαναπνευ-
στικής ανακοπής  και αναζωογόνησης  του 
θύματος, στην αντιμετώπιση της ρινορραγίας. 
Τέλος,  οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τη χρήση των  
υλικών  πρώτων βοηθειών. Ρόλο θυμάτων έπαιξαν 
μεγαλύτεροι μαθητές του σχολείου μας, που ήδη 
ανήκουν στο σώμα των Σαμαρειτών του Ερυθρού 
Σταυρού Ρόδου.

Μια αληθινή εμπειρία ΖΩΗΣ! 

Ευχαριστούμε την κ. Σουζάνα Ιωακειμίδου για 
την επιμέλεια του μενού της ημέρας κατά τη 
διάρκεια όλης της χρονιάς.


