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‘Έκδοση των Έκπαιδευτηρίων “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΈΙΑ” • ‘Ένα μέσο επικοινωνίας γονέων-σχολείου

Με την ευκαιρία  της Παγκόσμιας Ημέρας 
Δικαιωμάτων του Παιδιού που γιορτάζεται στις 
20 Νοεμβρίου και την 22η επέτειο από την 
υιοθέτηση της Σύμβασης για τα δικαιώματα 
του Παιδιού, η UNICEF, την Τετάρτη 16 

Νοεμβρίου 2011, βράβευσε τους  μαθητές, 
τους εκπαιδευτικούς  και τα σχολεία που 
διακρίθηκαν στο Διαγωνισμό  «Τα παιδιά 
Γράφουν και Ζωγραφίζουν τα δικαιώματά 
τους» σε μια λαμπρή εκδήλωση που έλαβε 

χώρα στη «Στοά του Βιβλίου» στην Αθήνα. Στο 
πλαίσιο αυτού του Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού 
προγράμματος  που υλοποιείται με τη 
συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, τιμήθηκαν  και 
μάλιστα έλαβαν  το πρώτο βραβείο οι μαθητές  
της  περσινής Δ1’ τάξης  των Eκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ανάμεσα σε χίλιες 
συμμετοχές. Είναι αλήθεια πως το Δημοτικό 
του «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» δέχθηκε τα θερμά 
συγχαρητήρια της επιτροπής και για τις έντεκα 
ομαδικές εργασίες που έστειλε και αυτό έκανε 
δυσκολότερο το έργο τους. 
 Η ομάδα των μαθητών  της περσινής Δ1’ 
τάξης του  Δημοτικού των Eκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»  μάγεψε, με το διήγημά της, 
την κριτική επιτροπή που απαρτιζόταν από 
εξέχοντα πρόσωπα όπως τον συγγραφέα και 
αντιπρόεδρο της UNICEF  Μάνο Κοντολέων, τον 
δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα, την προϊσταμένη 
τμήματος Γ’  Μαθηματικών Θεμάτων Δ/νσης 
Σπουδών Π.Ε. του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.,  τη 
διευθύντρια  Δημοσίων Σχέσεων STAR και μέλος 
Ε.Σ. UNICEF Λόλα Νταϊφά, τον γενικό διευθυντή 
της UNICEF Ηλία Λυμπέρη, την προϊσταμένη 

Συνηγορίας & Δικαιωμάτων 
του Παιδιού της UNICEF 
Ράνια Μακρή και πολλούς 
άλλους.
(συνέχεια στη σελ. 2)

Πρωτιά μαθητών μας σε Πανελλήνιο  
Διαγωνισμό της UNICEF

Απονομή Πιστοποιήσεων 
Ξένων Γλωσσών

Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε, 
στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», η τελετή 
απονομής των πιστοποιητικών Ξένων Γλωσσών 
στους μαθητές που πήραν μέρος στις εξετάσεις 
(Μάιος - Ιούνιος 2011), οι οποίες στέφθηκαν 
με σημαντικές επιτυχίες για τους μαθητές.  Την 
εκδήλωση προλόγισε ο Γενικός Διευθυντής των  
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» κ. Κυριάκος 
Κυριακούλης ο οποίος επεσήμανε την ιδιαίτερη 
αξία της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης για τους 
σημερινούς μαθητές και αυριανούς πολίτες και 
έδωσε συγχαρητήρια στους μαθητές για τις 
επιτυχίες τους αλλά και στους εκπαιδευτικούς 
που εργάστηκαν με συνέπεια και μεθοδικότητα 
για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.  Το 
πρόγραμμα της τελετής αρχικά περιελάμβανε 
μουσικά, χορευτικά και θεατρικά δρώμενα 

από τους μαθητές 
και στη συνέχεια 
ακολούθησε η απονομή 
των πιστοποιήσεων.  
Δόθηκαν συνολικά 
211 πιστοποιήσεις 
από τις οποίες οι 166 
ήταν για την Αγγλική 
Γλώσσα, οι 22 για την 
Γερμανική Γλώσσα και 
οι 23 για την Γαλλική 
Γλώσσα. Στη φετινή τελετή απονομής των 
πιστοποιήσεων ξένων γλωσσών παρευρέθηκαν 
ο κ. Δημήτριος Γιώρτσος, επίτιμος Πρόξενος της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη 
Ρόδο, η κ. Μαίρη Χαρογιάννη εκπρόσωπος του 
Βρετανικού Συμβουλίου και η κ. Άννα Χαρίτου, 

Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σπιτιού της Ευρώπης 
στη Ρόδο. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους 
τους μαθητές αλλά και στις καθηγήτριες του 
ξενόγλωσσου τμήματος των Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» για την άψογη οργάνωση 
της όλης εκδήλωσης. 



Φύκη και περιβάλλον 
στην εκπαίδευση
Στα πλαίσια του 5ου Ευρωπαϊκού Φυκολογικού 
Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε τον 
Σεπτέμβριο στη Ρόδο, υπήρξε διημερίδα 
για τους μαθητές με θέμα τα φύκη και το 
περιβάλλον στην εκπαίδευση. Την πρώτη μέρα 
παρουσιάστηκαν εργασίες από μαθητές και 
τη δεύτερη έγιναν εργαστηριακά μαθήματα 
τα φύκη στον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου 
και μελέτη πεδίου στην παραλία Ζέφυρος. Οι 
μαθητές Αντωνάτου Ζωή, Βουλής Διαμαντής, 
Ευθυμίου Σέβη, Κουμνάκη Δήμητρα, 
Κυριακούλη Κατερίνα, Πέππας Βαγγέλης και 
Πολυχρόνη Μαρία παρουσίασαν την εργασία 
τους με θέμα «Ρύπανση της θάλασσας στην 
πόλη της Ρόδου» και κέρδισαν μια υποβρύχια 
ψηφιακή κάμερα. Η εργασία διερευνούσε  τη 

ρύπανση των υδάτων στο κέντρο της πόλης 
της Ρόδου σε έξι επιλεγμένους σταθμούς: την 
Ακαντιά, το Κύριο Λιμάνι, το Λιμάνι Μικρών 
Σκαφών, το Μαντράκι, το ΝΟΡ και το Έλλη.  
Η έρευνα έγινε με δύο μεθόδους. Πρώτο, 
μετρώντας δείκτες όπως η θερμοκρασία, το pH, 
τα νιτρώδη, νιτρικά, αμμωνιακά και φωσφορικά 
άλατα, ο σίδηρος και ο λόγος ασβεστίου 
/ μαγνησίου στα δείγματα του θαλάσσιου 
νερού σε μια χρονική περίοδο από τον μήνα 
Οκτώβριο ως τον Απρίλιο, μια φορά το μήνα. 
Δεύτερο, τον εντοπισμό φυκών που ζουν σε 
καθαρά και ρυπασμένα νερά, κυρίως την Cysto-
seira και την Ulva αντίστοιχα, τον μήνα Μάρτιο 
και Αύγουστο. Παράλληλα εντοπίστηκαν και 
άλλα είδη φυκών και δημιουργήθηκαν κάρτες 
ταξινόμησης και γνωριμίας με τα βασικά 
χαρακτηριστικά τους. Ακόμα αναπτύχθηκαν 
φύκη στο σχολικό ενυδρείο. 

Κατερίνα Δέμπελη, Βιολόγος

(συνέχεια από σελ. 1)  

Είκοσι μαθητές της Δ1’ τάξης της σχολικής 
χρονιάς 2010-2011 με την καθοδήγηση και 
τον συντονισμό της υπεύθυνης εκπαιδευτικού 
Κωνσταντίνας Κλαδίτη, δημιούργησαν 
μια ιστορία σχετική με  την προστασία και 
διεκδίκηση των δικαιωμάτων του παιδιού. 
Μέσα από ομαδική εργασία εμπνεύστηκαν 
τους ήρωες και την πλοκή του παραμυθιού και 
το εικονογράφησαν. Κάθε μαθητής πρόσθεσε 
το δικό του λιθαράκι σε αυτό το δημιούργημα 
και το αποτέλεσμα ικανοποιεί κάθε αναγνώστη. 
Οι μικροί λογοτέχνες κατάφεραν να μαγέψουν 
την κριτική επιτροπή με την ευαισθησία τους 
πάνω σε θέματα κοινωνικά αλλά και με την 
καλλιτεχνική επιμέλεια του παραμυθιού. Το 
πρώτο βραβείο παρέλαβαν οι μαθητές  Στέλιος 
Μυροφόρου και Τζένη Καρόζα όπως και η 
εκπαιδευτικός που συντόνισε το πρόγραμμα 
Κωνσταντίνα Κλαδίτη. Κατά τη διάρκεια της 
βράβευσης δεν παραλείφθηκε να αναφερθεί 
από τον γενικό διευθυντή της UNICEF, Ηλία 
Λυμπέρη, πως τα εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» διαπρέπουν κάθε χρονιά μέσα από 
τις δημιουργικές τους εργασίες, αφού είναι 
η δεύτερη συνεχή χρονιά που αποσπούν 
το πρώτο βραβείο. Ας σημειωθεί πως στα 
εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» έχουν 
απονεμηθεί συνολικά δύο φορές  το πρώτο 
βραβείο και δυο διακρίσεις όπως και το τρίτο 

βραβείο. Είναι αλήθεια πως κάθε χρόνο οι 
εργασίες των μαθητών από τα εκπαιδευτήρια 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» αγγίζουν την ψυχή της 
κριτικής επιτροπής, που επιβράβευσε τον 
τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται σε αυτά 
ζητήματα όπως η διεκδίκηση των δικαιωμάτων 
των παιδιών  αλλά και την γνησιότητα της 
παιδικής σφραγίδας κάθε εργασίας τους. Τα 
εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» για άλλη μια 
φορά προέτρεψαν τους μαθητές να καταθέσουν 
τις προσωπικές σκέψεις και ανησυχίες τους 
καταφέρνοντας έτσι να δώσουν ένταση 
στη φωνή των παιδιών που διεκδικούν και 
υποστηρίζουν τα δικαιώματά τους. 

1ο βραβείο: 
Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» - τάξη Δ1’
Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Κλαδίτη
Μαθητές: Γεωργούντζου Διονυσία, Δέτση Μαρία, 
Δουκέρης Νίκος, Ευθυμίου Νίκος, 
Ζαχαρίας Κωνσταντίνος, Ζωάννου Βασιλική, 
Καρόζα Τζένη, Κεσίσογλου Βασίλης, 
Μαργαριτάκη Άννα- Μαρία, Μαργαριτάκης 
Μιχαήλ- Άγγελος, Μπέη Μαριάννα, Μπουλαξή 
Μπέττυ, Μυροφόρου Στέλιος, Νικολιδάκης 
Γιώργος, Πανηγύρης Μιχαήλ- Άγγελος, 
Ριζόπουλος Βασίλης, Σκουμιός Νίκος, 
Ταχλιαμπούρη Ιζαμπέλα, 
Τριανταφύλλου Αλεξάνδρα, Χατζηλαζάρου Ελένη

Halloween
Κάθε χρόνο στις 31ης Οκτωβρίου, 
παράξενα και «τρομακτικά» πράγματα 
συμβαίνουν στον δυτικό κόσμο. 
Ανθρώπινοι σκελετοί, χαρούμενα 
φαντάσματα, μάγισσες καβάλα σε σκούπες 
κάνουν την εμφάνισή τους στους δρόμους 
των πόλεων. Παιδιά γυρίζουν από σπίτι σε 
σπίτι τραγουδώντας και οι νοικοκύρηδες 
τους προσφέρουν κέικ ή ζαχαρωτά για την 
ανάπαυση των ψυχών. Στην γιορτή αυτή τα 
μικρά παιδιά μεταμφιέζονται, κατά κανόνα 
σε κάτι “τρομακτικό” και επισκέπτονται 
σπίτια μαζεύοντας γλυκά, ενέργεια γνωστή 
ως “trick or treat”. Σήμα κατατεθέν επίσης 
της γιορτής αυτής είναι τα φαναράκια 
φτιαγμένα από πραγματικές κολοκύθες 
πάνω στις οποίες υπάρχουν χαραγμένα 
ανθρώπινα χαρακτηριστικά, άλλοτε πιο 
χιουμοριστικά και άλλοτε πιο τρομακτικά.
Το σχολείο μας και συγκεκριμένα  το 

Αγγλικό τμήμα προσέφερε στα παιδιά 
μια αξέχαστη ευκαιρία να βιώσουν ένα 
κομμάτι απο τα έθιμα της γλώσσας που 
διδάσκονται.  Μεταμφιέστηκαν λοιπόν με 
τρομακτικές μάσκες , πήραν τα καλαθάκια 
τους που είχαν φτιάξει οι  ίδιοι και πήγαν  
“trick or treat” μαζεύοντας ζαχαρωτά. 
Δεν θα μπορούσαν να λείπουν επίσης οι 
κολοκύθες και το « τρομακτικό» κλίμα σε 
όλους τους χώρους του σχολείου. 



Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» σε 
συνεργασία  με το Αθλητικό Σωματείο «ΡΟΔΙΩΝ 
άθλησις» και με τον σύλλογο «ΦΙΛΩΝ ΧΟΡΟΥ 
ΡΟΔΟΥ», διοργάνωσαν Μαραθώνιο Χορού για 
φιλανθρωπικό σκοπό. Ο Μαραθώνιος Χορού 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 
από τις 17:00 έως τις 19:00, στο κλειστό γήπεδο 
μπάσκετ του αθλητικού κέντρου «ΡΟΔΙΩΝ 
άθλησις». Οι καθηγητές χορού Μαρία Λεβέντη, 
Θωμάς Κώστας, Γιώργος Πήχης, Bruna Zarini 
και Ζαχαρένια Λάμπρου, δίδαξαν salsa, tango, 
cha cha cha, ιρλανδικό χορό και πολλούς 
άλλους. Κύριος σκοπός ήταν να περάσουμε 
ένα ευχάριστο χορευτικό απόγευμα ενώνοντας 
τα βήματα μας και γνωρίζοντας καλύτερα ο 
ένας τον άλλο και παράλληλα να προσφέρουμε 
αγάπη σε παιδιά που το έχουν ανάγκη. Δεν 
ήταν μαραθώνιος για να αγχώσει ή να κουράσει 
αλλά ένα μεγάλο μάθημα χορού για αρχάριους 
και προχωρημένους. Τα έσοδα διατέθηκαν στη 
«Δωδεκανησιακή Μέλισσα».

«Μαραθώνιος» 
Χορού & Αγάπης

Χορωδία 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»: 

«Επιτέλους 
συν-άδουμε!»

Η φετινή χρονιά δείχνει ανθηρή για την 
χορωδία μας. Έχουμε πολλούς νέους 
χορωδούς, με αποτέλεσμα ο αριθμός μας να 
αγγίζει τα 32 μέλη. Το ρεπερτόριό μας ήδη 

μέσα σε 3 μήνες φτάνει τα 10 νέα κομμάτια, 
γεγονός που δείχνει την όρεξη και το κέφι της 
ομάδας αλλά και την καλοπροαίρετη διάθεση 
των εκπαιδευτικών του σχολείου να μας 
συμπεριλάβουν σε διάφορες δραστηριότητες. 
Η φετινή σχολική περίοδος ξεκίνησε με 
οράματα! α) Να γίνει μια “εφ’όλης της ύλης” 
ηχογράφηση της σχολικής μας χορωδίας, 
η οποία να αποτελέσει έγγραφο υλικό των 
δραστηριοτήτων του σχολείου, αλλά και 
πηγή απομνημονευμάτων των χορωδών και 
β) σε σύμπραξη με κάποια σχολεία να γίνουν 
εμφανίσεις από κοινού για να εμψυχώσουν τον 
άγνωστο για πολλούς, αλλά διόλου ασήμαντο, 
θεσμό της σχολικής χορωδίας. Όταν οι ιδέες 
πέφτουν βροχή, εμείς δίνουμε τον καλύτερο 
εαυτό μας και φωνάζουμε: Επιτέλους συν-
άδουμε! Εμπρός λοιπόν για ένα δημιουργικό 
χορωδιακό νέο έτος! 

Σαπφώ Σταυρίδου

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας 
«Μικροί Ερευνητές σε Δράση»

Με αφορμή το διεθνές έτος  Χημείας, διοργανώθηκε από τα Εκπαιδευτήρια 
Ελληνογερμανικής Αγωγής, το τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ένωση 
Ελλήνων Χημικών στις 26 Νοεμβρίου 2011, ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός 
Πειραμάτων Χημείας με τίτλο «Μικροί Ερευνητές σε Δράση». Ανάμεσα σε περισσότερες 

από 120  συμμετοχές Δημοτικών,  Γυμνασίων και Λυκείων από  όλη την Ελλάδα, το 
Δημοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» κατάφερε να φτάσει στην τελική 
εικοσάδα και να ταξιδέψει ως την Αθήνα για να παρουσιάσει το πείραμα «Διαχωρισμός 
Χρωστικών Ουσιών Φύλλων Φυτών». Αξίζει να σημειωθεί ότι η δεύτερη ομάδα με την 
οποία συμμετείχε το σχολείο μας,  ήταν η πρώτη επιλαχούσα ομάδα  για την τελική φάση, 
με το πείραμα «Διαχωρισμός χρωστικών ουσιών μελανιών διαφόρων χρωμάτων». Ο 
διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε μέσα σε μια εορταστική εκδήλωση με την εκτέλεση και 
παρουσίαση των πειραμάτων των είκοσι ομάδων που προκρίθηκαν στην τελική φάση. 
Ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα φιλοξενούσαν τις εργασίες των μαθητών, τα οποία είχαν 
διακοσμήσει με φαντασία και ενθουσιασμό οι διαγωνιζόμενες ομάδες. Κατά τη διάρκεια 
της παρουσίασης, οι έξι μαθητές της Στ΄ τάξης  του σχολείου μας παρουσίασαν το πείραμά 
τους με μοναδική παραστατικότητα στον κόσμο που επισκέφτηκε το περίπτερο του 
σχολείου, οι οποίοι ομολογουμένως έμειναν κατάπληκτοι με την αμεσότητα και τον  άρτιο 
επιστημονικό λόγο των «μικρών  ερευνητών». Η εμπνευσμένη διακόσμηση του περιπτέρου, 
απόλυτα εναρμονισμένη με το θέμα του πειράματος, η πρωτότυπη παρουσίαση, αλλά 
και η άψογη εκτέλεση, κι ερμηνεία των αποτελεσμάτων πραγματικά εντυπωσίασαν τους 
παρευρισκόμενους. Στο τέλος, δινόταν στον κόσμο ένας ειδικά διαμορφωμένος φάκελος με 
τα υλικά του πειράματος ώστε να πραγματοποιήσουν και οι ίδιοι το πείραμα. 
Μαθητές: Χαρά Καζουλλάκη, Νάσος Καράβας, Ιωάννα Κόζα, Μαρία- Ελένη Λέργου, 
Μάνος Ματσαμάς, Ελένη Σαββαΐδη. 

Υπεύθυνη- Εκπαιδευτικός: Βασιλική Πίνδη



Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Γονείς και Σχολείο», που αποσκοπεί στην 
υποστήριξη των γονέων σε ζητήματα που σχετίζονται με τον 
ρόλο τους στην εκπαίδευση των παιδιών, έχουν διοργανώσει 
δύο ημερίδες.  Η πρώτη ημερίδα πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011, στις 18:00 στην αίθουσα 
«Καλλιπάτειρα» των εκπαιδευτηρίων. Εισηγητές της 
ημερίδας ήταν η κ. Ελένη Κανδυλάκη, εκπαιδευτική 
ψυχολόγος-σύμβουλος Σ.Ε.Π. & Προσωπικής Ανάπτυξης, 
επιστημονική υπεύθυνη Γραφείου Συμβουλευτικής 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», M.Sc στην Κοινωνική και Εργασιακή 
Ψυχολογία, ο κ. Ευριπίδης Αναγνωστάκης, Διευθυντής Γενικού Λυκείου 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», υπ. Διδάκτορας στον Εκπαιδευτικό 
Σχεδιασμό, M.Sc στην Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών, και ο κ. Βλάσης Τσίννας, 
Διευθυντής Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Διοίκησης Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ». Η κ. Κανδυλάκη προσέγγισε τον ρόλο της οικογένειας στη σχολική επίδοση του 
παιδιού, επισημαίνοντας τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας των γονέων με τα παιδιά 
τους, τεχνικές για την οργάνωση της σχολικής χρονιάς και πρακτικές διαχείρισης της σχέσης 
των παιδιών με το σχολείο. Ο κ. Τσίννας παρουσίασε μεθόδους καλύτερης πρόσληψης 
της γνώσης και βήματα αποτελεσματικής μελέτης, εστιάζοντας στους μαθησιακούς 
τύπους, τις πολλαπλές νοημοσύνες και τη σπουδαιότητα του σχεδιασμού νοητικού χάρτη.  
Ο κ. Αναγνωστάκης αναφέρθηκε στη σημασία του ελεύθερου χρόνου για τα παιδιά, 
υπογραμμίζοντας τον ρόλο του γονέα στην ορθή αξιοποίησή του, τη θέση του διαδικτύου σε 
αυτόν και τους τρόπους δημιουργικής χρήσης του παγκόσμιου ιστού. 
Η δεύτερη ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτής της 
ημερίδας αναλύθηκαν σημαντικά και ενδιαφέροντα ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη 
δημιουργικής σκέψης στα παιδιά, στην τυπολογία των γονέων και στη συμβολή της στην 
εξέλιξη των παιδιών, καθώς επίσης και στο ρόλο των γονέων στην κατ’ οίκον εργασία των 
παιδιών. Ειδικότερα, ο κ. Κυριάκος Κυριακούλης, Γενικός Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», αρχικά  αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα και τους σκοπούς του 
προγράμματος «Γονείς και Σχολείο» και στη συνέχεια ανέλυσε το θέμα: «Δημιουργική 
σκέψη στην οικογένεια». Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Μιχάλης Σκουμιός, Λέκτορας 
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το θέμα 
της εισήγησής του ήταν: «Οι τύποι των γονέων και οι επιδράσεις τους στην ανάπτυξη των 
παιδιών». Ακολούθως, ο κ. Διονύσης Σπανόπουλος, Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου 
των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και η κ. Σταυρούλα Μαράντου, Διευθύντρια του 
Νηπιαγωγείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ανέπτυξαν του θέμα: «Διάβασμα στο 
σπίτι. “Γονείς σε επικίνδυνες αποστολές”». Το κοινό άκουσε με προσοχή και ενδιαφέρον τα 
θέματα που αναπτύχθηκαν. Ακολούθησε συζήτηση, στην οποία οι γονείς των παιδιών του 
σχολείου εξέφρασαν τις απορίες και τα ερωτήματα τους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
σε σχέση με τα παιδιά και τους τρόπους αντιμετώπισης τους από τους γονείς.
Ο κ. Κυριάκος Κυριακούλης, Γενικός Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων, κλείνοντας τις ημερίδες, 
ευχαρίστησε τους γονείς που υποστηρίζουν ενεργά κάθε πρωτοβουλία του σχολείου και 
ανέφερε ότι τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στο πλαίσιο του προγράμματος «Γονείς και 
Σχολείο» προετοιμάζουν και άλλες δράσεις σχετικές με το ρόλο του σχολείου και των γονέων 
στην ανάπτυξη και πρόοδο των παιδιών.

Εξαιρετικές οι δύο Ημερίδες 
του Προγράμματος «Γονείς και Σχολείο»

Η μέρα του 
Αγίου Μαρτίνου

Κάθε χρόνο το τμήμα Γερμανικών του 
σχολείου μας αναβιώνει το έθιμο του 
Αγίου Μαρτίνου, του Ρωμαίου στρατιώτη 
που μια κρύα νύχτα του χειμώνα 
συνάντησε έναν ζητιάνο και μοιράστηκε 
μαζί του τον χιτώνα του και το ψωμί του.
Στη δύσκολη εποχή που ζούμε τα 
παιδιά του δημοτικού που μαθαίνουν 
Γερμανικά μας θύμησαν και φέτος πως 
“ο έχων δύο χιτώνες πρέπει να δίνει τον 
ένα” και να βοηθάει τον συνάνθρωπό 
του. Εις ανάμνησην του Αγίου Μαρτίνου 
οι μαθητές μας έπαιξαν ένα θεατρικό 
δρώμενο και τραγούδησαν παραδοσιακά 
γερμανικά τραγούδια για τους γονείς του 
μαθαίνοντας για τον άγιο που δεν έμενε 
με σταυρωμένα τα χέρια όταν κάποιος 
συνάνθρωπός του υπέφερε.”

Το Γαλλικό Τμήμα 
«παρέα» με τον Tintin

Oι μαθητές του γαλλικού τμήματος 
δημοτικού  βρέθηκαν, το απόγευμα του 
Σαββάτου 12 Νοεμβρίου 2011 στο σινεμά 
Μετροπόλ όπου μπόρεσαν να θαυμάσουν 
τον ήρωα Τintin στην νέα ταινία 3D του 
Spielberg. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά 
για τους 60 (στους 90) μαθητές μας 
που παραβρέθηκαν : γέλασαν, έφαγαν 
και αντάλλαξαν απόψεις για το έργο! 
Κρατήσαμε μια υπέροχη ανάμνηση αυτής 
της βραδιάς! 



Μαθητές μας στην Πανελλήνια 
Συνδιάσκεψη Νεολαίας 

Μια ιδιαίτερα σημαντική συνδιάσκεψη -που οργανώνει το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο για την Κινητικότητα των Νέων στην Έρευνα και την 
Τεχνολογία- θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Λάρισας στις 17, 18 και 
19 Δεκεμβρίου 2011 στην οποία θα λάβουν μέρος μαθητές και μαθήτριες 
των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Συγκεκριμένα, η Εκτελεστική 
Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Κινητικότητα των Νέων 
στην Έρευνα και την Τεχνολογία, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, 
αποφάσισε τη διοργάνωση της Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης Νεολαίας. Η 
Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νεολαίας θα αποτελέσει τη σημαντικότερη και 
μεγαλύτερη συνάθροιση νέων που έχει πραγματοποιηθεί στον ελληνικό 
και τον κυπριακό χώρο τα τελευταία χρόνια. Στόχος της συνδιάσκεψης είναι η ανάδειξη των 
απόψεων των μαθητών της Ελλάδας και της Κύπρου αναφορικά με τη θέση των νέων στο 
σύγχρονο ευρωπαϊκό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον όπως αυτό διαμορφώνεται και 
εξελίσσεται. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Κινητικότητα των Νέων στην Έρευνα και την 
Τεχνολογία έχει απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στη Συνδιάσκεψη σε 40 επιλεγμένα σχολεία 
από την Ελλάδα και την Κύπρο. Η επιλογή έγινε με βάση το κατά πόσο τα σχολεία υλοποιούν 
καινοτόμες δράσεις και μορφές διδασκαλίας. Στα σχολεία που επιλέχθηκαν συμπεριλαμβάνονται 
και τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Ήδη έχει σταλεί στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» η επίσημη πρόσκληση συμμετοχής στην οποία, μεταξύ των άλλων, αναγράφονται 
τα ακόλουθα: «Είμαστε σίγουροι ότι το σχολείο σας ως σύγχρονος πρότυπος εκπαιδευτικός 
οργανισμός, διεθνών προδιαγραφών, θα δώσει κύρος αλλά και προστιθεμένη αξία στην όλη 
διοργάνωση, δίνοντας παράλληλα στους μαθητές του τη δυνατότητα να ζήσουν μια μοναδική 
εμπειρία υψηλών προδιαγραφών». Η συμμετοχή των  μαθητών σε αυτή τη συνδιάσκεψη 
θεωρείται πολύ σημαντική αφού εκτός από την προετοιμασία και παρουσίαση εργασιών οι 
μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή και να ανταλλάξουν απόψεις με κορυφαίες 
προσωπικότητες του επιστημονικού, ακαδημαϊκού και πνευματικού χώρου της Ελλάδας και της 
Κύπρου.  Η ομάδα εργασίας που θα αντιπροσωπεύσει τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νεολαίας αποτελείται από 17 μαθητές και μαθήτριες που θα 
αναπτύξουν το θέμα: «Νεολαία και Κόσμος». 

Επίσκεψη σε ιατρείο μικρών ζώων
Μια ξεχωριστή εκπαιδευτική εξόρμηση πραγματοποίησαν οι μαθητές της Γ’ Δημοτικού την 
Πέμπτη 10 και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου. Αποκόμισαν εξαιρετικές εμπειρίες από την 
επίσκεψή τους σε δύο κτηνιατρικά κέντρα της πόλης (με συνοδεία και εποπτεία των: κ. Κακούλη, 
κ. Παπαδάμου και κ. Κωστόπουλου) με αφορμή το μάθημα της γλώσσας “Γάτος από σπίτι ζητά 
νέα οικογένεια”. Τα παιδιά με τη βοήθεια των κτηνιάτρων εξέτασαν ένα κατοικίδιο ζώο, έμαθαν 
τον τρόπο φροντίδας και προστασίας του και ταυτόχρονα εξασκήθηκαν προφορικά στην 
περιγραφή των εξωτερικών χαρακτηριστικών καθώς και της συμπεριφοράς του. Σημαντική 
ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών γύρω από θέματα που αφορούν στα αδέσποτα ζώα 
και στην καλλιέργεια του αισθήματος υπευθυνότητας από μικρή ηλικία. Παράλληλα με την 
παρατήρηση του κατοικίδιου φίλου οι μαθητές συμπλήρωναν ένα δελτίο ταυτότητας με τα 
βασικά στοιχεία του. Ο ενθουσιασμός των παιδιών ήταν έκδηλος στα πρόσωπά τους, όπως 
αποτυπώνεται στις φωτογραφίες που ακολουθούν.  Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη φιλοξενία και 
τη συνεργασία την κ. Μαρίκα Ιωαννίδη και τον κ. Χάρη Παπαγεωργίου. 

Αντώνης Κωστόπουλος, Δάσκαλος

Φέτος το καλοκαίρι, οι μαθητές του 
γαλλικού τμήματος ταξίδεψαν στο Παρίσι. 
Στόχος, αυτού του ταξιδιού, ήταν να 
έρθουν σε επαφή με το γαλλικό πολιτισμό 
και την γαλλική γλώσσα. 

Για να επιτευχθεί αυτό, οι μαθητές μας 
έκαναν 3 ώρες μαθήματα κάθε πρωί 
στα επίπεδα DELF A1, DELF A2 kαι DELF 
B1. Tα απογεύματα ήταν αφιερωμένα 
σε πολιτιστικές δράσεις: επισκέψεις 
στο Λούβρο, στα μουσεία του Οrsay, 
του Beaubourg, στην Πινακοθήκη του 
Παρισιού, στην Cité des Sciences και στο 
Δημαρχείο του Παρισιού. Στο πρόγραμμα, 
επίσης, υπήρχαν βόλτες στην Μontmartre, 
Champs Elysées και Όπερα, «Shopping» 
και κρουαζιέρα στο Σηκουάνα. Για να 
ολοκληρωθεί αυτή η μαγευτική εμπειρία, 
επισκέφτηκαν την Εurodisney, όπου 
διασκέδασαν στη χώρα του ονείρου και 
παραμυθιού.

Εκπαιδευτικό ταξίδι 
στο Παρίσι



Άριστες εντυπώσεις άφησε το 
“9ο Πανηγύρι της Επιστήμης”

Εδώ και εννέα χρόνια τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» οργανώνουν με ιδιαίτερη επιτυχία 
το «Πανηγύρι της Επιστήμης». Βασική επιδίωξη κατά τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης 
δεν είναι μόνο η επίδειξη πειραμάτων και κατασκευών, αλλά κυρίως η εμπλοκή των παιδιών 
με δραστηριότητες. Για τα παιδιά που συμμετέχουν ως συντονιστές και παρουσιαστές 
αποτελεί μοναδική εμπειρία, καθώς οικοδομούν αλλά και μεταδίδουν τη γνώση. Για τα 
παιδιά που επισκέπτονται το «Πανηγύρι της Επιστήμης» είναι μια εμπειρία αλληλεπίδρασης 
με συνομήλικα παιδιά και μια ευκαιρία ανάπτυξης δεξιοτήτων και απόκτησης γνώσεων. Η 
συμμετοχή σε μια τέτοια εκδήλωση συμβάλλει στη δημιουργία θετικών στάσεων απέναντι 
στη διερεύνηση του φυσικού κόσμου και στις Φυσικές Επιστήμες γενικότερα. Μέσα από την 

όλη διαδικασία, διασφαλίζεται η εξοικείωση 
των παιδιών με τη φύση της επιστήμης και 
ενισχύεται η κατανόηση επιστημονικών 
εννοιών.  Αξίζει να επισημανθεί ότι η 
φετινή εκδήλωση, το «9ο Πανηγύρι της 
Επιστήμης» που πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου, στις εγκαταστάσεις 
των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», 
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, τόσο σε 
συμμετοχή παιδιών όσο και σε πλήθος 
ποιοτικών δραστηριοτήτων. Μαθητές, 
γονείς και καθηγητές συμμετείχαν 
με ενθουσιασμό. Ομάδες παιδιών 
με τη συνοδεία των γονέων τους 
περιηγήθηκαν στους 24 χώρους που 
περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα της 
εκδήλωσης και πραγματοποίησαν ποικίλες 
δραστηριότητες.  Σε όλα τα παιδιά που 
συμμετείχαν στο Πανηγύρι της Επιστήμης 
δόθηκαν ειδικά αναμνηστικά δώρα και τους 
απονεμήθηκε τιμητικό δίπλωμα. 

Μια μοναδική παράσταση 
στο «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» από 
τη θεατρική ομάδα Λέρου
Το Σάββατο 5 Νοεμβρίου το κοινό της Ρόδου 
είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη 
Θεατρική Ομάδα Λέρου στη δραματοποίηση 
και παρουσίαση του ποιήματος «Το 
Μονόγραμμα», του Οδυσσέα Ελύτη. Σε 
μια μοναδική παράσταση στην κατάμεστη 
αίθουσα «Καλλιπάτειρα» των Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», οι θεατές ταξίδεψαν 
με τον λόγο του ποιητή. Τη σκηνοθετική 
επιμέλεια της παράστασης είχε ο Λευτέρης 
Διαμαντάρας. Ερμήνευσαν οι ερασιτέχνες 
ηθοποιοί  Βίκυ Ευαγγέλου-Θεοτοκάτου, 
Ειρήνη Ντινάκη, Ειρήνη Σουρμελάκη και ο 
Λευτέρης Διαμαντάρας οι οποίοι με σεβασμό 
και οικονομία κινήσεων κατάφεραν να 
παρουσιάσουν τις μαγευτικές εικόνες του 
ποιήματος του Ελύτη.

Επίσκεψη στο Γαλλικό 
κατάλυμα-Auberge de France 

στην Παλιά Πόλη
Οι μαθητές της Γ’ Δημοτικού του Γαλλικού 
τμήματος, επισκέφτηκαν το γαλλικό Κατάλυμα 
στο πλαίσιο της πολιτιστικής προσεγγίσεις της 
γλώσσας. Εκεί, τους υποδέχτηκε η Πρόξενος 
της Γαλλίας, η αξιότιμη κυρία Μοσχή, η οποία 
τους διηγήθηκε την ιστορία του καταλύματος 
και τους μίλησε για το σημαντικό έργο 
της. Στη συνέχεια, τους περιηγησε στο 
γραφείου της και στον εκθεσιακό χώρο όπου, 
βλέποντας τον ενθουσιασμό των μαθητών 
μας, τους κάλεσε να εκθέσουν, εκεί, δικά 
τους έργα. Τα παιδιά απάντησαν θετικά σε 
αυτήν την πρόσκληση και ξεκίνησαν την 
προετοιμασία. Αναμένετε μια καταπληκτική 
έκθεση!!!



Επιτυχημένη η Ημερίδα: «Κρίση στην κρίση: 
αντιμετωπίζοντας το άγχος υπεύθυνα»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα που συνδιοργάνωσαν την Τετάρτη 12 
Οκτωβρίου τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και η εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών 
Υπηρεσιών Παιδιών και Ενηλίκων «ΠΑΝΑΚΕΙΑ», με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ψυχικής 
υγείας.  Την ημερίδα χαιρέτησαν οι κ. Αναστάσιος Πλατής , Ψυχίατρος και  Επιστημονικός 
Υπεύθυνος Δ.Σ της εταιρείας «Πανάκεια» και ο κ. Κυριάκος Κυριακούλης, Γενικός Διευθυντής 
των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Στη συνέχεια μέλη του Θεατρικού Ομίλου του 
σχολείου - με την εμψύχωση της κ. Μυρσίνης Λενούδια, Εκπαιδευτικού Θεάτρου και τη 
συμβολή της  κ. Ελένης Κανδυλάκη, Ψυχολόγου, Επιστημονικής Υπεύθυνης του γραφείου 
συμβουλευτικής «ΡΟΔΙΩΝ ανάδρασις» των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»- παρουσίασαν 
μικρές θεατρικές δράσεις με θέμα : « Άγχος επί σκηνής».  Ο ομιλητής της ημερίδας, κ. Μάνος 
Χατζημαλωνάς, Σύμβουλος 
Προσωπικής Ανάπτυξης, 
ανέπτυξε τις τεχνικές της 
υπεύθυνης αντιμετώπισης 
του άγχους. Η ομιλία είχε 
ως θέμα: «Κρίση στην 
κρίση: αντιμετωπίζοντας 
το άγχος υπεύθυνα». Με 
χιούμορ, παραδείγματα, 
οδηγίες και ένα πλούσιο 
οπτικοακουστικό υλικό έδωσε 
στο κοινό την πραγματική 
διάσταση του άγχους και πώς αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ακολούθησε η προβολή 
των δηλώσεων μαθητών της Α’ και Β’ Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», 
μετά από τις διαδραστικές παρεμβάσεις που έκαναν οι κ. Κωνσταντίνα Σιάνκα, Ψυχολόγος, 
κ. Βασίλης Σαλούστρος, Ψυχολόγος και κ. Αθηνά Περάκη, Κοινωνική Λειτουργός. Τέλος, η  
ημερίδα ολοκληρώθηκε με την προβολή τριών σποτ που δημιούργησαν αφιλοκερδώς για 
την  «ΠΑΝΑΚΕΙΑ»  οι δικηγόροι και ερασιτέχνες κινηματογραφιστές κ. Γαβριήλ Χαρίτος και κ. 
Νίκος Τζεδάκης, οι οποίοι στη συνέχεια σχολίασαν την εργασία τους. Στο χώρο λειτούργησε 
παράλληλα Έκθεση έργων από φυσικά υλικά (φλοιός δέντρων, πέτρες, άμμος, κουκουνάρια, 
αποξηραμένα ξύλα) των εξυπηρετούμενων μελών του Κέντρου Ημέρας «ΚΟΡΩΝΙΣ». 

«Το ταξίδι ενός γράμματος»
Ο πονηρός Ερμής με τα φτερωτά σανδάλια 
του,  έγινε ο αγγελιοφόρος των θεών. Το 
έμαθαν οι άνθρωποι και είπαν: «μωρέ 
δεν γίνονται οι πιο γρήγοροι από εμάς οι 
ταχυδρόμοι να πηγαίνουν τα μηνύματα μας 
στους φίλους μας;».  Έτσι κι έγινε! Όμως οι 
ταχυδρόμοι ξέχναγαν πολλές φορές τι έπρεπε 
να πουν,  έτσι, αντί να τους το λένε με λόγια, 
έγραφαν γράμματα για να τα πηγαίνουν οι 
ταχυδρόμοι.  Με αφορμή λοιπόν την ιστορία 
του Ερμή και την Παγκόσμια Ημέρα των 
Ταχυδρομείων (9 Οκτωβρίου) το Νηπιαγωγείο 
των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»  
πραγματοποίησαν ένα σχέδιο εργασίας, με 
τίτλο: «Το ταξίδι ενός γράμματος».  Οι μικροί 
μαθητές έβγαλαν  μια ομαδική φωτογραφία 
με τους φίλους τους  για ενθύμιο και ένα 
πορτρέτο για να δείξουν  τη τσαχπινιά τους! 
Τα εκτύπωσαν  σε καρτούλες τις οποίες 
στόλισαν  με σχέδια χρωματιστά και τις 
«έκρυψαν» σε φακέλους γράφοντας το 
όνομα τους στη θέση του αποστολέα. Τα 
σφράγισαν και έγραψαν  τις διευθύνσεις.  

Το γραμματόσημο έλειπε και ήταν  έτοιμοι 
για την εκδρομή τους! Και επειδή  όλα τα 
θέματα προσεγγίζονται  διαθεματικά,  έκοψαν  
ορθογώνια και έγραψαν ένα τραγούδι για το 
ταξίδι των γραμμάτων τους! 
«Στείλε ένα γράμμα, δώσ’ το στη μάνα, στη 
φιλενάδα με ήλιο λιακάδα. Στο ταχυδρομείο, 
με τον ταχυδρόμο, μπαίνει στο σάκο με 
γράμματα γεμάτο…»
Όλοι οι μικροί αποστολείς διάβασαν 
το όνομα «ΕΛΤΑ» και ακολούθησαν τη 
διαδικασία της αγοραπωλησίας των 
γραμματοσήμων. Τα κόλλησαν στη σωστή 
θέση  και έπειτα έστειλαν τα γράμματα 
στους αγαπημένους τους.  Έτσι  έμαθαν  τι 
κάνουν οι νονοί τους  όταν θέλουν να τους 
στείλουν δώρο από μακριά!  Δεν έμενε τίποτα 
άλλο από το να μπουν τα γράμματα τους 
στον τελικό προορισμό τους! Μάλιστα ήταν  
τυχεροί γιατί εκείνη την ώρα που έριχναν 
τα γράμματα τους στο ταχυδρομικό κουτί , 
γνώρισαν και ένα ταχυδρόμο που άδειαζε ένα 
άλλο και  έβαζε τα γράμματα στο σάκο του 

για να ξεκινήσουν και αυτά με σειρά τους το 
δικό τους ταξίδι.  Τώρα δε μένει τίποτα άλλο 
παρά να φτάσουν τα γράμματα στον τελικό 
προορισμό τους και να μοιράσουν χαρά.

Vocal People
 “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ”
Η καινούργια ομάδα Vocal People είναι 
μεγαλύτερη κατά 4 άτομα, με ικανές φωνές 
και διάθεση για εγχειρήματα με βαθμό 
δυσκολίας. Μετά από παρότρυνση της 
συναδέλφου Βαλεντίνας Σπυροπούλου, 
κάναμε την πρώτη μας εμφάνιση αισθητή με 
την τολμηρή διασκευή για δύο κιθάρες, 12 
φωνές & σώματα, στο Come Together των 
Beatles. Σε αυτό το φωνητικό σχήμα πλέον 
θεωρούμε όλο το σώμα ένα μουσικό όργανο, 
το οποίο μας προσφέρει ποικιλία ήχων και 
τρόπων αυτοέκφρασης. Κάθε εμφάνισή μας 
καταγράφεται και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο 
στην ιστοσελίδα του www.YouTube.com !
Με αυτό το σχήμα θέλουμε να πούμε ΝΑΙ 
στην Πρωτοπορία, στην Φαντασία και να 
συμβάλλουμε στην καλλιτεχνική εξέλιξη κάθε 
παιδιού του σχήματος. 

Σαπφώ Σταυρίδη



Οι γονείς συμβάλλουν 
στο εκπαιδευτικό έργο

Το νηπιαγωγείο Juniors των Εκπαιδευτηρίων “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ”, αναγνωρίζοντας τα θετικά 
αποτελέσματα εμπλοκής διαφόρων φορέων στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχει καθιερώσει πλέον 
τη συμμετοχή των γονέων στο εκπαιδευτικό του έργο. Οι γονείς γίνονται συνεργάτες και εμψυχωτές 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είτε παρουσιάζοντας το επάγγελμά τους, είτε 
συμμετέχοντας με φαντασία και μεράκι σε κάποια από τις θεματικές προσεγγίσεις που λαμβάνουν 
χώρα. Για τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν απο την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε:

•  τον κ. Δουκέρη που μας χαρίζει κάθε χρόνο 
άτακτα χαλίκια, που εξαφανίζονται μαγικά, 
καθώς τα παιδιά παίζουν, χτίζουν, σκάβουν και 
δημιουργούν ό,τι φανταστούν. 

• την κ. Κρητικού Σωτηρία για την προτροπή 
της για συμμετοχή στο πρόγραμμα του 
κέντρου “Δίοδος” με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο και τη βοήθεια της 
καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

• τις κυρίες Κινούς Ειρήνη, Αγγελή Νεκταρία, 
Μαρκάκη Κατερίνα, Μαντικού Δανάη, Καβάσιλα 
Μαρία, Κοκκίνη Νεκταρία, Κοσκινιάτη Γιώτα 
που με τις συνταγές τους μεταμόρφωσαν τους 
μικρούς μας φίλους σε junior chefs!

• τον κ. Μαντικό που με αφορμή τη θεματική 
προσέγγιση “ζώα του αγροκτήματος”, μας 
άνοιξε τις πόρτες της φάρμας του, όπου είδαμε 
από κοντά πως είναι ένα πραγματικό κοτέτσι και 
μαζέψαμε φρέσκα αυγά με τα οποία φτιάξαμε 
ομελέτες. 

Άτομα με ειδικές ανάγκες 
ή... ειδικές ικανότητες;

Την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου οι μαθητές της Γ’ 
Δημοτικού στο πλαίσιο του μαθήματος της 
γλώσσας (υπεύθυνοι δράσης: κ. Ρένα Κακούλη, 
κ. Αντώνης Κωστόπουλος), συναντήθηκαν και 
συζήτησαν στο χώρο του σχολείου μας, με την 
εργοθεραπεύτρια, κ. Νατάσσα Τενεκεντζή-
Παναή για τα παιδιά που διαφέρουν κι όμως μοιάζουν τόσο πολύ με όλα τ’ άλλα... Δόθηκαν 
πληροφορίες-εναύσματα από την ομιλήτρια για προβληματισμό, που εγείραν το μαθητικό 
ενδιαφέρον οδηγώντας τα παιδιά σε πραγματικό καταιγισμό ερωτήσεων! Ακολούθησε 
στην τάξη, μέσω σχετικού φύλλου εργασίας, επεξεργασία και επέκταση των όσων 
διαπραγματεύθηκαν τα παιδιά στην αίθουσα της Καλλιπάτειρας. Ευχαριστούμε θερμά την κ. 
Τενεκεντζή-Παναή για την προθυμία και την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμά μας!

Αντώνης Κωστόπουλος, Δάσκαλος

Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011 τα 
Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
τίμησαν με μία σεμνή γιορτή το «όχι» 
του ελληνικού λαού στην προκλητική 
απαίτηση των Ιταλών για κατάληψη 
θέσεων εντός της ελληνικής επικράτειας. 
Μαθητές του γυμνασίου και λυκείου, με 
την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, 
κ. Βούλας Ζάχου, κ. Χάρη Καραντώνη, κ. 
Στέλλας Παπακωνσταντίνου και κ. Μαρίας 
Πρωτόπαπα, παρουσίασαν στην αίθουσα 
«Καλλιπάτειρα» των Εκπαιδευτηρίων, με 
πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό,  το χρονικό 
του πολέμου, εστιάζοντας στα πιο σημαντικά 
γεγονότα, από την κήρυξή του το 1939 
έως τη λήξη του το 1945. Τον εορτασμό 
της επετείου τίμησε με την παρουσία του 
ο  φιλόλογος, ζωγράφος και φίλος του 
σχολείου, κ. Παναγιώτης Αναστασιάδης, 
ο οποίος, εμπνευσμένος από τον αγώνα 
των γυναικών της Πίνδου συνέθεσε μία 
ελεγεία με τίτλο «Στις Ελληνίδες της Πίνδου», 
η οποία απαγγέλθηκε από μαθητές του 
σχολείου.  Τη γιορτή πλαισίωσε η χορωδία 
των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» υπό 
τη διεύθυνση της κ. Σαπφούς Σταυρίδου.  
Τα τραγούδια συνόδευσε  στο πιάνο η  
μαθήτρια Κατερίνα Μισθού.

Εορτασμός της
28ης Οκτωβρίου

Ευχές για τα 
Χριστούγεννα και       

το Νέο Έτος
Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς είναι στο μυαλό όλων 
μας η πιο μαγική γιορτή του χρόνου. 

Είναι γιορτές των παιδιών. Είναι γιορτές 
ανέμελες οι οποίες γεννούν σε όλους 

μας αισθήματα αγάπης, ελπίδας, 
αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. 

Σε λίγες ημέρες αποχαιρετούμε μια 
χρονιά και υποδεχόμαστε τον καινούριο 

χρόνο. Καλά Χριστούγεννα, Καλή 
Χρονιά και Χρόνια Πολλά, σε όλους.

• την κ. Σκουμιού που με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Αποταμίευσης, μας υποδέχτηκε στην 
Marfin bank όπως και την κ. Ιωαννίδη στην Alpha 
bank. Και οι δύο με πολύ κέφι μας ξενάγησαν 
στον χώρο  εργασίας τους και μας έμαθαν κάποια 
από τα μυστικά της δουλειά τους. Στο τέλος, οι 
μικροί οικονόμοι έφυγαν από την Alpha bank με 
δώρο πολλά βιβλία, γιατί η φιλαναγνωσία είναι το 
ίδιο σπουδαία με την οικονομία.

Σας ευχόμαστε γλυκά Χριστούγεννα κι έναν όμορφο, χαμογελαστό Χρόνο με υγεία.


