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Ο Μιχάλης Χαλκιόπουλος του Κωνσταντίνου 
και της Λάιλα-Κριστίνα, μαθητής της Γ΄ Λυκείου 
των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και ο 
Σταύρος Ευθυμίου του  Σάββα και της Φαίδρας, 
μαθητής της Β΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», μετά την τελική κατάταξη 
του 22ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής 
2012, είναι μέλη της Εθνικής Ομάδας Φυσικής. 
Οι προαναφερόμενοι μαθητές προκρίθηκαν 
από όλες τις φάσεις των Πανελλήνιων 
Μαθητικών Διαγωνισμών Φυσικής που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη φετινή σχολική 
χρονιά και κατέκτησαν στην τελική φάση των 
διαγωνισμών αντίστοιχα, την 3η και την 6η 
θέση. Η σύσταση της Εθνικής Ομάδας Φυσικής 
έγινε μετά από τη βαθμολογία που έλαβαν οι 

συμμετέχοντες μαθητές στην τελική φάση του 
22ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής 2012, 
που διεξήχθη στην Αθήνα στις 21 Απριλίου.
Οι δύο μαθητές από τη Ρόδο θα εκπροσωπή-
σουν τη χώρα μας λαμβάνοντας μέρος στην 
43η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής που θα 
πραγματοποιηθεί στις 15-24 Ιουλίου στην 
Εσθονία. Αξίζει να επισημανθεί ότι δεν είναι 
η πρώτη φορά που οι παραπάνω μαθητές 
διακρίθηκαν σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς 
Φυσικής. Ο Σταύρος Ευθυμίου ως μαθητής 
της Α΄ Λυκείου είχε καταλάβει τη δεύτερη 
θέση στον  Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 
Φυσικής 2011. Ο Μιχάλης Χαλκιόπουλος ως 
μαθητής της Β΄ Λυκείου είχε καταλάβει τη 
τέταρτη θέση στον  Πανελλήνιο Μαθητικό 

Διαγωνισμό Φυσικής 2011. Η Διεύθυνση των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συγχαίρει 
θερμά τον Μιχάλη Χαλκιόπουλο και τον Σταύρο 
Ευθυμίου και τους εύχεται κάθε επιτυχία στις 
επόμενες δοκιμασίες τους, Είμαστε σίγουροι ότι 
σύντομα θα μας ξανακάνουν περήφανους.

Ύψιστη Διάκριση Μαθητών μας: 
Mιχάλης Χαλκιόπουλος και Σταύρος 

Ευθυμίου στην Εθνική Ομάδα Φυσικής

Χάλκινο Μετάλλιο για τον Αθηναγόρα Σκιαδόπουλο 
στην 29η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα

Το Σάββατο 3 Μαρτίου 2012 διεξήχθη η 
29η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο 
Αρχιμήδης» στην Αθήνα. Ήταν η τρίτη 
και τελευταία φάση των διαγωνισμών της 
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.) 
και σ’ αυτή συμμετείχαν μαθητές που είχαν 
προκριθεί από τις δύο προηγούμενες φάσεις 
των διαγωνισμών. Στην πρώτη φάση, πριν 
από μερικούς μήνες, είχαν ξεκινήσει 15000 
μαθητές. Η παρουσία των μαθητών των 
Εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ήταν για 

ακόμη μια χρονιά αρκετά επιτυχημένη. Στην 
τελευταία φάση των διαγωνισμών συμμετείχαν 
οι Αθηναγόρας Σκιαδόπουλος (μαθητής της 
Α’ Λυκείου), Μιχαήλ Χαλκιόπουλος (μαθητής 
της Α’ Λυκείου) και Σταύρος Ευθυμίου (μαθητής 
της Β’ Λυκείου). Οι επιδόσεις των μαθητών μας 
έκαναν αρκετά θετική αίσθηση. Ο Αθηναγόρας 
Σκιαδόπουλος στην 29η Εθνική Μαθηματική 
Ολυμπιάδα «Ο Αρχιμήδης» κατέλαβε την 
τρίτη θέση κατακτώντας χάλκινο μετάλλιο. 
Η επιτυχία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί 
ο Αθηναγόρας -που φοιτά στην Α’ Λυκείου- 
συναγωνίστηκε με μαθητές όλων των τάξεων 
του Λυκείου δηλαδή κυρίως με μαθητές Β’ 
και Γ’ Λυκείου. Επισημαίνεται ότι μόνο δύο 
μαθητές της Α’ Λυκείου διακρίθηκαν σε αυτό 
τον διαγωνισμό και επίσης ότι ο Αθηναγόρας 
βρέθηκε μια ανάσα μακριά από την κατάκτηση 
του αργυρού μεταλλίου. Την Κυριακή 8 
Απριλίου συμμετείχε στον Προκριματικό 
Διαγωνισμό και τη Δευτέρα 9 Απριλίου στη 
Διεθνή Μαθηματική Μεσογειάδα στην Αθήνα. 
Με βάση τα αποτελέσματα των διαγωνισμών ο 

Αθηναγόρας Σκιαδόπουλος συμπεριλαμβάνεται 
στη δωδεκάδα των μαθητών από την οποία 
στη συνέχεια θα επιλεγούν οι έξι μαθητές 
που θα συγκροτήσουν την Εθνική Ομάδα 
που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 
53η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που θα 
πραγματοποιηθεί στην Αργεντινή από 4 έως 16 
Ιουλίου. Αξίζει να επισημανθεί ότι ο Αθηναγόρας 
Σκιαδόπουλος την περασμένη σχολική χρονιά, 
ως μαθητής της Γ’ Γυμνασίου, διακρίθηκε και 
πάλι στους πανελλήνιους διαγωνισμούς της 
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Έφθασε 
μέχρι την τελική τους φάση και πέτυχε τη 
μέγιστη δυνατή διάκριση της κατάκτησης 
της πρώτης θέσης και έλαβε χρυσό μετάλλιο. 
Επίσης, ο Αθηναγόρας συμμετείχε στην 15η 
Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα όπου πέτυχε 
την υψηλή διάκριση της κατάκτησης της τρίτης 
θέσης και έλαβε χάλκινο μετάλλιο. Η Διεύθυνση 
των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
συγχαίρει θερμά τον Αθηναγόρα Σκιαδόπουλο 
για τη νέα μεγάλη επιτυχία του και του εύχεται 
ολόψυχα να επιτύχει τους υψηλούς του στόχους.

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

αἰέν 
«ἀριστεύειν»



Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «Ροδίων Παιδεία» συμμετείχαν σε μια ιδιαίτερα σημαντική 
συνδιάσκεψη στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Grecotel Imperial στη Λάρισα. Πιο 
συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Κινητικότητα των Νέων στην Έρευνα και την 
Τεχνολογία, διοργάνωσε την «1η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νεολαίας», στην οποία έλαβαν 
μέρος μαθητές επιλεγμένων σχολείων τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο. Η 
τιμητική επιλογή των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» από την Οργανωτική Επιτροπή 
έγινε με κριτήρια την εφαρμογή πρωτοποριακών μη τυπικών μορφών εκπαίδευσης, 
πιλοτικών προγραμμάτων και την υλοποίηση και προώθηση καινοτόμων δράσεων.
Την ομάδα εργασίας που αντιπροσώπευσε τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στην 
Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νεολαίας αποτελούσαν 17 μαθητές. Συμμετέχοντας σε ένα 
τριήμερο εργασιών, οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», είχαν την ευκαιρία 
να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, τις απόψεις, τους προβληματισμούς 
και τις προτάσεις τους αναφορικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία σε 

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, να παρακολουθήσουν εισηγήσεις υψηλού επιπέδου αλλά και 
να έρθουν σε επαφή με μαθητές από άλλα σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου. Ειδικότερα, 
η εργασία τους πραγματεύτηκε τον άξονα «Νεολαία και Κόσμος», που αποτελεί έναν από 
τους οκτώ άξονες στους οποίους αναπτύσσεται η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την νεολαία. Επιπρόσθετα, οι μαθητές, πέραν των εμπειριών που απέκτησαν και των 
δεξιοτήτων που ανέπτυξαν τόσο κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της εργασίας όσο και κατά 
την παρουσίασή της, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να ανταλλάξουν απόψεις με 
κορυφαίες προσωπικότητες του επιστημονικού, ακαδημαϊκού και πνευματικού χώρου.

‘Εζησαν μοναδικές εμπειρίες στην Πανελλήνια 
Συνδιάσκεψη Νεολαίας

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
διοργανώνουν την Κυριακή 29 Απριλίου 
2012 στις εγκαταστάσεις τους την «Ανοιχτή 
Ημέρα Επιστήμης και Τέχνης 2012». Η φετινή 
εκδήλωση περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις 
θεματικές ενότητες:

α) «Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Έργου 
Ομίλων και Ερευνητικών Εργασιών» 
Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν -σε ειδικά διαμορφωμένα 
περίπτερα- δραστηριότητες μαθητών των 
ομίλων που λειτουργούν στα Εκπαιδευτήρια 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», αλλά και ομαδικές 
εργασίες που έχουν εκπονήσει μαθητές κατά 
τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους. 
Επιπλέον, οι εργασίες θα παρουσιαστούν στο 
κοινό από τους μαθητές με μορφή εισήγησης 
και θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητη 
κριτική επιτροπή.

β)  «Το Μονοπάτι της Λογοτεχνίας»
Μπροστά σε μικρούς και μεγάλους ένας 
ολόκληρος κόσμος, αυτός του παιδικού 
βιβλίου, απλώνεται. Ένα ονειρικό ταξίδι, 
ανάμεσα σε αγαπημένους ήρωες και 
συγγραφείς, ξετυλίγεται. Περιπετειώδεις και 
απρόσμενες δραστηριότητες, αναδύονται. 
Κάθε «γωνιά» του σχολικού χώρου των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» κρύβει 
και μια μαγική διαδρομή στον κόσμο της 
παιδικής λογοτεχνίας, συνδυάζοντας τη 
γνώση με τη ψυχαγωγία. 

γ) «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: 
Αξία δημοκρατίας και πολιτισμού» 
Η EduCartoon -η γελοιογραφία στην 
εκπαίδευση- και ο σκιτσογράφος Μιχάλης 
Κουντούρης, παρουσιάζουν, στην αίθουσα 
«Καλλιπάτειρα» των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ», έργα σκιτσογράφων από όλο τον 
κόσμο που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
με τίτλο «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ : Αξία δημοκρατίας 
και πολιτισμού» στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
κινήματος «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ». 
 



Μια ομάδα μαθητών της Β΄ Λυκείου των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
υπολόγισαν «Το οικολογικό αποτύπωμα του 
νησιού της Ρόδου για το 2010» και απέσπασαν 
Α΄ Βραβείο σε Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο 
που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
Η εργασία τους διακρίθηκε ανάμεσα σε 
εκατοντάδες άλλες από όλη την Ελλάδα και 
αξιολογήθηκε ως η πιο ενδιαφέρουσα τόσο 
από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου 
Επιστήμης και Τεχνολογίας ACSTAC όσο και από 
καθηγητές του Α.Π.Θ.
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές της Β’ Λυκείου 
Δεληγιαννάκη Μιχαέλα, Ευθυμίου Σταύρος, 
Λεριάς Θωμάς, Μωραΐτη Κωνσταντίνα, και 
Παρασκευάς Τσαμπίκος, υπό τις κατευθύνσεις 
του κ. Τσίννα Βλάση, καθηγητή φυσικής 
και Διευθυντή Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», 
συνεργάστηκαν συστηματικά για περισσότερο 
από έναν χρόνο, συγκεντρώνοντας και 

αναλύοντας πληθώρα στοιχείων και δεδομένων 
από υπηρεσίες, φορείς και εταιρείες του 
νησιού μας. Αποδύθηκαν σε πρωτότυπους 
υπολογισμούς, οδηγήθηκαν σε σημαντικά 
συμπεράσματα, πρότειναν ευφάνταστες ιδέες 
και παρουσίασαν το πόνημά τους στο 2ο 
Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης 
και Τεχνολογίας ACSTAC που διεξήχθη από τις 
9 έως τις 11 Μαρτίου του 2012 στο Κολέγιο 
«Ανατόλια» της Θεσσαλονίκης. Η εργασία 
τους έτυχε θερμής υποδοχής τόσο από το 
ακροατήριο -το οποίο καταχειροκρότησε την 
παρουσίαση- όσο και από την επιστημονική 
επιτροπή του Συνεδρίου (και, ακολούθως, 
από την ομάδα αξιολόγησης αποτελούμενη 
από καθηγητές του Α.Π.Θ.), που της απένειμαν 
το Α΄ Βραβείο της πιο ενδιαφέρουσας και 
πρωτότυπης εργασίας στον τομέα των 
επιστημών περιβάλλοντος.
Από τα εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
συμμετείχαν δύο ομάδες μαθητών στον 

τομέα Χημείας-Επιστημών 
Περιβάλλοντος με θέματα 
που σχετίζονται με τη 
ρύπανση της περιοχής 
μας. Η δεύτερη εργασία 

που συμμετείχε, με θέμα τη «Ρύπανση 
των θαλάσσιων υδάτων της Ρόδου» και 
επιβλέπουσα καθηγήτρια τη βιολόγο κ. 
Δέμπελη Κατερίνα, επίσης μαγνήτισε το 
ενδιαφέρον και εντυπωσίασε κερδίζοντας 
ιδιαίτερα θετικές κριτικές, ενώ οι μαθήτριες 
Αντωνάτου Ζωή, Ευθυμίου Σεβαστή, 
Κυριακούλη Κατερίνα, και Πολυχρόνη Μαρία 
που την παρουσίασαν απέσπασαν πολύ 
εγκάρδια σχόλια και επευφημίες από το 
ακροατήριό τους.

Μαθητές μας συμμετείχαν σε προχωρημένα 
μαθήματα Φυσικής

Το Σάββατο 24 Μαρτίου μια ομάδα μαθητών 
από τα Εκπαιδευτήρια ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 
συμμετείχε στο 8th International Master Class 
in Particle Physics. Μαζί με άλλους μαθητές 
Λυκείων είχαν την ευκαιρία να φιλοξενηθούν 
στους χώρους του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και να παρακολουθήσουν «Προχωρημένα 
Μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων» από 
διακεκριμένους επιστήμονες, στο πλαίσιο 
των «Master Classes 2012 – Προχωρημένα 
Μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων».
Οι μαθητές παρακολούθησαν πρωινά 

σεμινάρια όπου Καθηγητές Πανεπιστημίων 
παρουσίασαν σύγχρονες θεωρίες και 
πειράματα στην επιστημονική περιοχή των 
στοιχειωδών σωματιδίων. Τα μαθήματα 
πραγματοποιήθηκαν από τον Καθηγητή 
Θεωρητικής Φυσικής και Στοιχειωδών 

Σωματίων του Τμήματος Φυσικής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης Θεόδωρο Τομαρά 
και από την Καθηγήτρια Πυρηνικής 
Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών 
Σωματιδίων του Τμήματος Φυσικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών Χριστίνα 
Κουρκουμέλη.  Το απόγευμα, οι μαθητές 
επεξεργάστηκαν μέσω ηλεκτρονικών 
υπολογιστών πραγματικά δεδομένα από 
τα πειράματα, που ξεκίνησαν εδώ και δύο 
χρόνια στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Φυσικής 
Σωματιδίων CERN στη Γενεύη της Ελβετίας. 

Τα αποτελέσματα αυτής της επεξεργασίας 
συζητήθηκαν και αναλύθηκαν κατά την 
διάρκεια της ημερίδας.  Στη συνέχεια, οι 
μαθητές που συμμετείχαν στην ημερίδα 
που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης μαζί με μαθητές που συμμετείχαν 

στις ημερίδες που διοργανώθηκαν την ίδια 
ημέρα σε άλλα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, 
επικοινώνησαν μέσω διαδικτύου με το CERN, 
το οποίο συγκέντρωσε τα αποτελέσματα 
και έβγαλε τα «αποτελέσματα της ημέρας». 
Ταυτόχρονα οι μαθητές είχαν την ευκαιρία 
να θέσουν ερωτήσεις στους επιστήμονες 
του CERN που είχαν τον συντονισμό της 
συζήτησης. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με 
ένα διαδικτυακό τεστ και την απονομή των 
διπλωμάτων συμμετοχής. Στην παραπάνω 
ημερίδα από τα Εκπαιδευτήρια ΡΟΔΙΩΝ 

ΠΑΙΔΕΙΑ, συμμετείχαν οι μαθητές του Λυκείου 
Αικατερίνη Κυριακούλη, Κωνσταντίνα Μακρή, 
Μιχαήλ Χαλκιόπουλος και Αναστάσιος 
Χατζημανώλης. 

Α΄ Βραβείο σε Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης 
και τεχνολογίας ACSTAC στη Θεσσαλονίκη 



‘Eνας μεγάλος αριθμός συνταξιούχων εκπαιδευτικών πέρασε την πύλη των Εκπαιδευτηρίων 
ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ. Αφορμή για τη επίσκεψη αυτή στάθηκε η πρόσκληση που απηύθυνε σε 
συνταξιούχους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο Γενικός 
Διευθυντής των  Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» κ. Κυριάκος Κυριακούλης. Η επίσκεψη 
των συνταξιούχων εκπαιδευτικών εντάσσεται στο πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» που φέρει ως επωνυμία τους στίχους του Έλιοτ: «ο χρόνος ο παρών και ο χρόνος 
ο παρελθών είναι ίσως και οι δυο παρόντες στον μέλλοντα χρόνο». Το πρόγραμμα αυτό 
αποσκοπεί να παρουσιάσει στους εκπαιδευτικούς, με τον πιο άμεσο τρόπο, την πρόταση 
εκπαίδευσης που προσφέρουν τα Εκπαιδευτήρια ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ και να φέρει σε επαφή 
τους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς με τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς των Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», ώστε οι δεύτεροι να ωφεληθούν από τη συμπυκνωμένη εμπειρία των 
πρώτων.  Αρχικά, οι φιλοξενούμενοι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν από τον Γενικό Διευθυντή 
των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» κ. Κυριάκο Κυριακούλη για την οργάνωση, τα 
προγράμματα σπουδών, τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τα επιτεύγματα του σχολείου.  Στη 
συνέχεια, επισκέφτηκαν σχολικές τάξεις και εργαστήρια και παρακολούθησαν μαθήματα. Πιο 
συγκεκριμένα, παρακολούθησαν μαθήματα στα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών, Μουσικής, 
Εικαστικών, Πληροφορικής και στο Αμφιθέατρο.
Ακολούθως, οι φιλοξενούμενοι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για την εφαρμογή των 
πολυμέσων στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (συστήματα μηχανογράφησης, 
πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, συστήματα διαχείρισης της μάθησης …) και 
συναντήθηκαν με εκπαιδευτικούς του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Η ανταλλαγή καλών πρακτικών, εμπειριών και απόψεων 
ήταν από τα πιο σημαντικά και ενδιαφέροντα σημεία της αλληλογνωριμίας των εκπαιδευτικών. 
Ο διάλογος, διανθισμένος με εξαιρετικές αφηγήσεις ιστοριών συγκινούσε και δίδασκε τους 
νεότερους.
Τέλος, οι φιλοξενούμενοι περιηγήθηκαν στους χώρους του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού, 
του Γυμνασίου και Λυκείου και στις αθλητικές εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ». Οι εκπαιδευτικοί έφυγαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη φιλοξενία που τους 
προσφέρθηκε και την ευχάριστη παραμονή που είχαν στους χώρους των Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». 

Επισκέφτηκαν τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
και κατέθεσαν τα αποστάγματα της σοφίας τους

Επιτυχημένη η «Ημέρα 
Σταδιοδρομίας» 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η «Ημέρα 
Σταδιοδρομίας 2012» που οργάνωσαν 
τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
το Σάββατο 10 Μαρτίου στις 18:00 
στις εγκαταστάσεις τους. Στο πλαίσιο 
αυτής της εκδήλωσης οι μαθητές των 
Λυκείων και οι γονείς τους απέκτησαν 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις 
δυνατότητες και τις διαδικασίες πρόσβασης 
σε πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας, 
καθώς επίσης και στο Πανεπιστήμιο Freder-
ick της Κύπρου.
Στην αρχή της εκδήλωσης ο Γενικός 
Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» κ. Κυριάκος Κυριακούλης 
αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα και 
τη σημασία της εκδήλωσης αυτής και 
σκιαγράφησε τη δομή και το περιεχόμενό 
της. Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε 
εκπρόσωπος του Βρετανικού Συμβουλίου 
για σπουδές σε Πανεπιστήμια της 
Μεγάλης Βρετανίας. Αναφέρθηκε στη 
διαδικασία συμπλήρωσης και αποστολής 
των αιτήσεων για την εισαγωγή στα 
Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας 
τόσο για προπτυχιακές όσο και για 
μεταπτυχιακές σπουδές, ανέλυσε τη 
διαδικασία  επιλογής των πανεπιστημίων 
και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, 
περιέγραψε τις εκπαιδευτικές διαδικασίες 
που ακολουθούν τα πανεπιστήμια και 

παρουσίασε το κόστος των διδάκτρων. 
Ακολούθως, το λόγο έλαβε εκπρόσωπος 
του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου 
(αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
ως ομοταγές προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι). 
Παρουσίασε το πλαίσιο οργάνωσης και 
λειτουργίας του πανεπιστημίου δίνοντας 
έμφαση στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών. Μετά τις δύο 
ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, οι μαθητές και 
οι γονείς έθεσαν διευκρινιστικές ερωτήματα 
και πήραν απαντήσεις στα θέματα που τους 
ενδιέφεραν. 

Συγχαρητήρια σε μαθητές μας
Συγχαίρουμε τους παρακάτω 
μαθητές μας για τις επιτυχίες τους 
στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Λογοτεχνίας Πετρούπολης: 

- Ριζοπούλου Χρυσάνθη 
(3ο βραβείο για διηγήματα) 

- Ρούστας Δημήτρης 
(3ος έπαινος για ποίηση).

Αξίζουν επίσης συγχαρητήρια οι 
παρακάτω μαθητές μας που προκρίθηκαν 
στη 2η (και τελική) φάση του 
πανελλήνιου διαγωνισμού «Λυσίας».
- Μηνάς Νίκος (Δ’ Δημοτικού)
- Μαρίνος Μιχάλης (Β’ Γυμνασίου)
- Τσίννας Κωνσταντίνος (Β’ Γυμνασίου)
- Οικονόμου Μιχάλης (Β’ Γυμνασίου)
- Σκιαδόπουλος Αθηναγόρας (Α’ Λυκείου)


