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Τρεις μαθητές του Λυκείου των 
Εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 
πέτυχαν σημαντικότατες διακρίσεις στους 
Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς 
Φυσικής και Μαθηματικών και κατόρθωσαν 
να είναι μέλη των Εθνικών μας Ομάδων. 
Ο Αθηναγόρας Σκιαδόπουλος (μαθητής της 
Α΄ Λυκείου) προκρίθηκε από όλες τις φάσεις 
των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών 
Μαθηματικών που πραγματοποιήθηκαν 
κατά τη φετινή σχολική χρονιά Με βάση την 
τελική κατάταξη ο Αθηναγόρας Σκιαδόπουλος 
κατέλαβε την 5η θέση και κατά συνέπεια είναι 
μέλος της Εθνικής Ομάδας Μαθηματικών 

που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 53η 
Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα.
Οι Μιχάλης Χαλκιόπουλος (μαθητής της Γ΄ 
Λυκείου) και Σταύρος Ευθυμίου (μαθητής της 
Β΄ Λυκείου) 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. Μετά την επιτυχία 
τους αυτή αποτελούν πλέον μέλη της 
Εθνικής Ομάδας Φυσικής. Οι δύο μαθητές θα 
εκπροσωπήσουν τη χώρα μας λαμβάνοντας 
μέρος στην 43η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής. 
Ο Μιχάλης, ο Σταύρος και ο Αθηναγόρας 
-πέραν από τις γνώσεις που κατέχουν και τις 
δεξιότητες που έχουν αναπτύξει- διακρίνονται 
για τον χαρακτήρα, το ήθος και τη σεμνότητά 
τους. Επιπρόσθετα, έχουν σαφείς στόχους, 
εργάζονται καλά τόσο ανεξάρτητα όσο και 
με άλλους και είναι αγαπητοί μεταξύ των 
συμμαθητών τους. Το νόημα τής προβολής 

των παραπάνω τριών μαθητών είναι 
προφανές αλλά όχι και αυτονόητο στην 
πρακτική τής ελληνικής κοινωνίας. Είναι η 
αναγνώριση τού μόχθου, τής προσπάθειας 
και τής επίδοσης όσων προβάλλονται. Είναι η 
ενθάρρυνσή τους να συνεχίσουν με την ίδια 
επιτυχία τις επιδόσεις τους. Είναι η δημιουργία 
προτύπων προς μίμηση στην ευρύτερη 
κοινότητά μας. Σε μια κοινωνία όπου τα 
πρότυπα που προβάλλονται είναι άλλα, το 
παράδειγμα μαθητών οι οποίοι διακρίνονται 
στον δύσβατο χώρο της παιδείας, είναι ίσως 
το μόνο αντιστάθμισμα που μπορεί να μας 
γεμίσει με αισιοδοξία για το μέλλον. 
Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ με υπερηφάνεια προβάλλει ως 
πρότυπα Αριστείας το Μιχάλη Χαλκιόπουλο, 
το Σταύρο Ευθυμίου και τον Αθηναγόρα 
Σκιαδόπουλο, τους συγχαίρει θερμά για τις 
υψηλές διακρίσεις και το ήθος τους και τους 
εύχεται κάθε επιτυχία στους νέους στόχους 
που έχουν θέσει.

Πρότυπα 
Αριστείας

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



Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε 
η ξεχωριστή έκθεση 
ζωγραφικής «Τα Μνημεία 
της Γαλλίας με τα Μάτια των 
Παιδιών» που διοργάνωσαν 
τα Εκπαιδευτήρια ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ, στοχεύοντας 
στη δημιουργία δεσμών 
ανάμεσα στη ξενόγλωσση 
εκπαίδευση, την Τέχνη 

και τον Πολιτισμό. Η έκθεση ζωγραφικής 
ήταν προϊόν της συνεργασίας των τμημάτων 
Γαλλικής Γλώσσας και Εικαστικών Τεχνών 
των Εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ και 
πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του 
Τμήματος Πολιτισμού Δωδεκανήσου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τα εγκαίνια της 

έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 
31 Μαΐου 2012 και ώρα 19.00, στο Γαλλικό 

Κατάλυμα στη Παλιά Πόλη της Ρόδου, 
παρουσία του Προέδρου του Πολιτιστικού 
Οργανισμού του Δήμου Ρόδου κ. Σάββα 
Διακοσταματίου,, της επιτίμου προξένου 
της Γαλλίας στη Ρόδο κ. Αλίκης Μοσχή και 
του Γενικού Διευθυντή των Εκπαιδευτηρίων 
ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ κ. Κυριάκου Κυριακούλη. 
Η έκθεση ζωγραφικής περιλάμβανε έργα 
μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού 
Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ που πραγματοποιήθηκαν κατά το 
σχολικό έτος 20111-2012.  Η διάρκεια της 
έκθεσης ήταν από την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 
έως την Κυριακή 3 Ιουνίου 2012 στο Γαλλικό 
Κατάλυμα στη Παλιά Πόλη της Ρόδου. Την 
έκθεση επισκέφτηκε μεγάλο πλήθος γονέων 
και κατοίκων της Ρόδου αλλά και τουριστών 

οι οποίοι θαύμασαν τα εξαιρετικά έργα των 
παιδιών.

Επιτυχημένη η Έκθεση Ζωγραφικής Παιδιών 
των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», ο 

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου και 
το Interact Club Ρόδου, διογάνωσαν μια 
μουσική βραδιά γεμάτη αλληλεγγύη και 
συναίσθημα με τους Γιάννη Κατσιμπράκη 
και Λευτέρη Τσακίρογλου. 
Η εκδήλωση αυτή με τίτλο: «Μελωδίες 
Προσφοράς», πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 19 Μαΐου 2012 στις 20:00 
στην αίθουσα «Καλλιπάτειρα» των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και 
απέβλεπε στην ενίσχυση του «Κοινωνικού 
Παντοπωλείου» της Ρόδου. Στο πλαίσιο 
αυτής της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες 
-αντί εισιτηρίου- κλήθηκαν να προσφέρουν 
τρόφιμα τα οποία θα δοθούν στο  
«Κοινωνικό Παντοπωλείο» της Ρόδου για την 
ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων 
συμπολιτών μας. 

Μελωδίες Προσφοράς

Οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού των 
εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος 
και συνοδευόμενοι από την υπεύθυνη 
εκπαιδευτικό τους, Κωνσταντίνα Κλαδίτη, 
απέδρασαν από το καθημερινό τους 
πρόγραμμα και επισκέφθηκαν το Κέντρο 
Λογοτεχνών και Μεταφραστών Ρόδου. 
Εκεί είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν 
τα παιχνίδια των παιδικών χρόνων των 
προπαππούδων και των προγιαγιάδων 
τους. Επίσης έμαθαν για τα υλικά τους, τον 
τρόπο κατασκευής και τους συμβολισμούς 
τους. Μάλιστα ξαφνιάστηκαν όταν 
συνειδητοποίησαν πως απλά παλιά 
παιχνίδια διαφόρων υλικών ξεχασμένα 
στην αποθήκη αποτελούν μέχρι σήμερα 
εργαλεία για γνώση.

Ντίνα Κλαδίτη, Εκπαιδευτικός

Οι μαθητές της Ε’ 
Δημοτικού στο Κέντρο 
Λογοτεχνών και 
Μεταφραστών Τα τμήματα της Γ’ Δημοτικού του σχολείου μας, πραγματοποίησαν επίσκεψη στα κέντρα 

ανταποδοτικής ανακύκλωσης στις περιοχές της Π. Πόλης και της Ψαροπούλας. Οι μαθητές 
είχαν συγκεντρώσει σε ειδικούς κάδους, που οι ίδιοι είχαν δημιουργήσει κι εγκαταστήσει 
έξω από το γραφείο των δασκάλων, απορρίμματα από γυαλί, αλουμίνιο και πλαστικό. 
Αφορμή στάθηκε μια ενότητα από το μάθημα της γλώσσας “Τα χαρτιά ανακυκλώνονται!”. 
Τα παιδιά παρακολούθησαν σχετικά βίντεο όπου πληροφορήθηκαν για την ανάγκη της 
ανακύκλωσης. Έμαθαν τη διαδρομή που ακολουθείται από τον κάδο έως το εργοστάσιο 
και τη δημιουργία νέου υλικού. Σχεδίασαν αφίσες με οικολογικά μηνύματα κι απάντησαν 
σε κουίζ για την ανθεκτικότητα των υλικών στο φυσικό περιβάλλον. Κρίνοντας από τον 
ενθουσιασμό τους, ευελπιστούμε, ότι θα ξεκινήσουν να ανακυκλώνουν ακόμα κι εκείνοι 
που δεν το έκαναν...
Υ.Γ. Οι αυτοσχέδιοι κάδοι θα παραμείνουν έξω από το γραφείο των δασκάλων του 
Δημοτικού και θα περιμένουν να γεμίσουν και με τα δικά σας απορρίμματα!

Αντώνης Κωστόπουλος, Δάσκαλος

Ανακύκλωση και ευαισθητοποίηση



Στο πλαίσιο του προγράμματος του Ομίλου 
«Νεανικής Επιχειρηματικότητας», μαθητές 
των εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», 
υλοποίησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
προάγει την επιχειρηματική σκέψη των νέων 
και τη δημιουργία δεσμών ανάμεσα στο 
σχολείο και την αγορά εργασίας. 
Το πρόγραμμα περιλάμβανε τη δημιουργία 
Εικονικής Επιχείρησης, την παραγωγή, 
διακίνηση και πώληση προϊόντος, καθώς και 
ό,τι άλλο βρίσκεται σε συνάφεια με τον χώρο 
των Επιχειρήσεων (ισολογισμοί, διαφήμιση, 
διοίκηση, μετοχές κτλ). Οι μαθητές, μέσα 
από αυτό το πρόγραμμα, έχουν την ευκαιρία 
να αποκτήσουν προσωπική εμπειρία για τη 
λειτουργία μιας επιχείρησης, να κατανοήσουν 
το ρόλο που παίζει προσφέροντας 
απασχόληση και να εμπνευστούν ώστε να 
βελτιώσουν τις δυνατότητες εξέλιξης τους και 
να επιλέξουν με επιτυχία το επαγγελματικό 
τους μέλλον σε κάθε τομέα, καθώς  και να 
συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της 
Ελλάδας. 

Μια ομάδα μαθητών των εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», ίδρυσε την εταιρεία 
“Tetrabags” και το παραγόμενο προϊόν τους 
είναι τσάντες από ανακυκλώσιμα υλικά. Οι 
μαθητές, μέτοχοι της εταιρείας, κατασκεύασαν 
διαφόρων ειδών τσάντες με έναν ιδιαίτερα 
πρωτοποριακό τρόπο, χρησιμοποιώντας 
τετράεδρες συσκευασίες (tetra-pak), δηλαδή 
κουτιά δημητριακών, μακαρονιών κτλ. 
Στη συνέχεια, επικόλλησαν φωτογραφίες 
από διάφορες πόλεις του κόσμου, τις 
πλαστικοποίησαν και τις έδωσαν σε μία 
τοπική επιχείρηση για να πάρουν την τελική 
τους μορφή. Μέσα στα πλαίσια προβολής της 
εταιρείας “Tetrabags”, γυρίστηκε διαφημιστικό 
σποτάκι με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους 
μετόχους της εταιρείας. 
Στις 02 Μαρτίου οι μαθητές, Ιωαννίδη 
Αγγελική, Καλή Μαρία, Κατσάνος Μιχάλης και 
Ρουμπέτης Ιωάννης, συνοδευόμενοι από την 
καθηγήτρια Μαθηματικών και συντονίστριά 
τους Αρνιθενού Σταυρούλα, έλαβαν μέρος 
στον πανελλήνιο διαγωνισμό του ΣΕΝ 

(Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων), που 
διεξήχθη στην Αθήνα στο εμπορικό κέντρο 
“Mall” με σκοπό να εκθέσουν το προϊόν τους. 
Οι μαθητές αφού έστησαν ένα περίπτερο 
με πολύ μεράκι, απάντησαν στις ερωτήσεις 
των κριτών και των δημοσιογράφων 
σχετικά με το προϊόν τους και με μεγάλη 
επιτυχία, κατάφεραν να εντυπωσιάσουν 
κάθε περαστικό του εμπορικού κέντρου, 
με την καινοτομική τους ιδέα. Η νικήτρια 
επιχείρηση, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα, 
στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό του JA (Ju-
nior Achievement Worldwide), που φέτος θα 
φιλοξενηθεί στην Ζυρίχη.

Σταυρούλα Αρνιθενού, Μαθηματικός

Μοναδική εμπειρία για τους γονείς 
οι «Ημέρες Ανοικτής Τάξης» 

Άλλη μια καινοτομία των Εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ με την επωνυμία «Ημέρα Ανοικτής 
Τάξης» υλοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες, για δεύτερη συνεχή χρονιά. Συγκεκριμένα, την 
Τρίτη 13 Μαρτίου και την Τετάρτη 14 Μαρτίου, προσκλήθηκαν οι γονείς των μαθητών και οι 
φίλοι των Εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ να παρακολουθήσουν τις διαδικασίες μάθησης 
στους χώρους του σχολείου. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών, η Διεύθυνση των 
Εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ και οι εκπαιδευτικοί «άνοιξαν» τις πόρτες του σχολείου προς 
κάθε ενδιαφερόμενο. Σκοπός αυτής της καινοτομίας ήταν να παρουσιαστεί στους γονείς, με 
τον πιο άμεσο τρόπο, η πρόταση εκπαίδευσης που προσφέρουν τα Εκπαιδευτήρια ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ. 
Η «Ημέρα Ανοικτής Τάξης» εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια σε σχολεία του εξωτερικού. Οι 
γονείς συνήθως επισκέπτονται το σχολείο και με τη συνοδεία των διευθυντών ή εκπαιδευτικών 
παρακολουθούν μαθήματα σε συγκεκριμένες τάξεις και ώρες που προσδιορίζονται από τη 
διεύθυνση του σχολείου. Είναι περιορισμένος ιδιαίτερα ο αριθμός των σχολείων που αφήνουν 
περισσότερη ελευθερία κινήσεων στους γονείς. Αξίζει να επισημανθεί ότι η διεύθυνση των 
Εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ δεν ακολούθησε την επιλογή, να περιορίσει τους χώρους 
που θα μπορούσαν να επισκεφθούν οι γονείς. Στα Εκπαιδευτήρια ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, κατά 
τη διάρκεια των δύο «ημερών ανοικτής τάξης», το σύνολο των αιθουσών διδασκαλίας, τα 

εργαστήρια, οι αθλητικοί και οι υπόλοιποι χώροι 
ήταν ανοικτοί στους γονείς σε όλες τις διδακτικές 
ώρες. 
Οι γονείς ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση των 
Εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ και μαζικά 
επισκέφθηκαν το σχολείο. Παρακολούθησαν 
μαθήματα στις σχολικές τάξεις, στα εργαστήρια 
Φυσικών Επιστημών, Μουσικής, Εικαστικών, 
Πληροφορικής και στους αθλητικούς χώρους. 
Επιπρόσθετα, ενημερώθηκαν σε θέματα 

οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου καθώς επίσης και σε ζητήματα εκπαιδευτικών 
διαδικασιών. Στο τέλος κάθε σχολικής ημέρας, υπήρχε συνάντηση των διευθυντών και των 
εκπαιδευτικών με τους γονείς προκειμένου οι γονείς να πάρουν απαντήσεις σε ερωτήματά τους. 

Τσάντες από ανακυκλώσιμα υλικά

Πρόγραμμα Υποτροφιών
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», με 
αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών 

λειτουργίας, προκήρηξαν το πρόγραμμα 
χορήγησης υποτροφιών για 
το σχολικό έτος 2012-2013. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη χορήγηση 
υποτροφιών, συνολικής αξίας 176.670€,  

σε μαθητές Δημόσιων και Ιδιωτικών 
Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και 

Λυκείων για φοίτηση στα Εκπαιδευτήρια 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», καθώς επίσης 

και σε απόφοιτους του Λυκείου των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» για 

προπτυχιακές σπουδές στα ΑΕΙ. 
Οι υποτροφίες που αφορούν σε μαθητές 
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου είναι 

διάρκειας ενός έως τριών ετών και 
καλύπτουν πλήρως ή κατά 50% τα 

δίδακτρα του βασικού εμπλουτισμένου 
προγράμματος των Εκπαιδευτηρίων 

«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», ενώ αυτές 
που αφορούν σε απόφοιτους των 

Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» για 
σπουδές σε ΑΕΙ είναι διάρκειας ενός έτους.

Για την χορήγηση των υποτροφιών 
λαμβάνονται υπόψη η σχολική επίδοση 

του υποψηφίου και η οικονομική κατάσταση 
της οικογένειάς του. 



Κατά τη διάρκεια του προγράμματος «Διασκεδάζω να διαβάζω» της Λογοτεχνίας που 
λειτουργεί στο σχολείο μας, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με βιβλία του συγγραφέα κ. 
Άρη Δημοκίδη, μελέτησαν και προβληματίστηκαν σχετικά με το περιεχόμενό τους και 
δημιούργησαν ενδιαφέρουσες δράσεις γύρω από αυτά. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε μια 
πρωτότυπη εικονογραφημένη ιστορία από τους μαθητές της Β’ τάξης, ένα ημερολόγιο με 
πρωταγωνιστή τον ίδιο το συγγραφέα όπως τον φαντάστηκαν οι μαθητές σε όλες τις εποχές 
του χρόνου από τη Γ’ και τη Δ’ τάξη, μια εφημερίδα μυστηρίου κι ένα τηλεπαιχνίδι από τους 
μαθητές της Ε’ και της Στ’ τάξης. Ο κ. Δημοκίδης απόλαυσε τις δημιουργίες των μαθητών, 
κουβέντιασε μαζί τους για την πλοκή των υποθέσεων των βιβλίων του, απάντησε στις 
ερωτήσεις τους και τους βοήθησε να συνθέσουν μια δική τους φανταστική ιστορία σαν να 
ήταν οι ίδιοι συγγραφείς! Στο τέλος της συνάντησης ο καλεσμένος μας υπέγραψε τα βιβλία 
των παιδιών και ευχήθηκε σύντομα να ξανανταμώσουν. Βασικός σκοπός της επίσκεψης δεν 
ήταν άλλος από την καλλιέργεια και προώθηση της φιλαναγνωσίας από μικρή ηλικία. 

Αντώνης Κωστόπουλος, Δάσκαλος

O  Άρης Δημοκίδης στο σχολείο μας

Junior... ΡΟΔΙΩΝ CHEF!
Οι μαθητές της Γ’ Δημοτικού την 
Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου ήρθαν σ’ 
επαφή με τη διαδικασία παρασκευής 
μιας σπιτικής λιχουδιάς από την αρχή 
ως και το τέλος της. Στο πλαίσιο του 
μαθήματος της Γλώσσας ψώνισαν τα υλικά 
της συνταγής για τρουφομπαλίτσες σε 
κοντινό στο σχολείο σούπερ-μάρκετ και 
κατόπιν επέστρεψαν στις τάξεις όπου ανά 
ομάδες καταπιάστηκαν με τη δημιουργία 
τους. Ακολουθώντας τα βήματα ένα 
προς ένα εκτέλεσαν άψογα τις οδηγίες 
και παρουσίασαν τη γαστριμαργική 
απόλαυση στους δασκάλους τους (που 
είχαν τη χαρά να τη γευτούν επιπλέον!). 
Τα παιδιά διασκέδασαν μαθαίνοντας 
βιωματικά τη λειτουργία και χρήση της 
Προστακτικής έγκλισης, έστω κι αν δεν το 
συνειδητοποίησαν, αφού ο ενθουσιασμός, 
η συνεργασία, τα σοκολατένια χέρια και 
οι αδηφάγοι ουρανίσκοι έκλεψαν την 
παράσταση και η γραμματική... “πήγε 
περίπατο”! Επομένως, κατακτήσαμε το 
στόχο μας! Η πολύ απλή και πεντανόστιμη 
συνταγή φάνηκε να πέτυχε κρίνοντας από 
τα χαμόγελα των παιδιών στο τέλος της 
δραστηριότητας...

Αντώνης Κωστόπουλος, Δάσκαλος

Εξωγήινοι και Γήινοι 
Ε’ Δημοτικού 

Οι μαθητές της Ε’ τάξης του Δημοτικού 
μέσα από ένα σύντομο θεατρικό δρώμενο, 
με σενάριο και αφηγητή περιγράφουν τη 
δική τους συνάντηση αλλά και συνεργασία 
με έναν εξωγήινο! Οι μεταμφιέσεις και τα 
σκηνικά ήταν μοναδικά!

Κλαδίτη Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Μελέτης 
Περιβάλλοντος, οι μαθητές της Α’ Δημοτικού 
επισκέφτηκαν το ελαιοτριβείο στα Κοσκινού 
και γνώρισαν από κοντά τη διαδικασία και 
τα στάδια παραγωγής του ελαιόλαδου, τη 
χρησιμότητά του στη διατροφή μας και 
στη ζωή μας. Πριν από την επίσκεψη στο 
ελαιοτριβείο είδαν από κοντά την ελιά, 
γνώρισαν τα χαρακτηριστικά της, την άγγιξαν, 
μάζεψαν ακόμα και τον καρπό της και στη 

συνέχεια έφτιαξαν κολλάζ. Το αποκορύφωμα 
αυτής της δραστηριότητας ήταν, όταν την 

επόμενη μέρα έφεραν τα κατάλληλα υλικά και έφτιαξαν γευστικότητα κουλουράκια από 
ελαιόλαδο τα οποία πήραν, μαζί με τη συνταγή, στο σπίτι τους.

Κακούλη Ειρήνη , Ζαΐρη Ζωή, Δασκάλες

Η ελιά η τιμημένη 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του Γ1 Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων «Ροδίων Παιδεία» αλλάζουν 
θέσεις και ρόλους στο μάθημα της ιστορίας! Αφήνουν τα θρανία τους και ανεβαίνουν στην 
έδρα της τάξης, παρουσιάζοντας στις συμμαθήτριες και τους συμμαθητές τους το «παρακάτω» 
μάθημα. Η ιδέα αυτής της μεθόδου διδασκαλίας ανήκει στον Μιχάλη Κουφό, μαθητή της Γ’ 
γυμνασίου των εκπαιδευτηρίων. Οι μαθήτριες και οι μαθητές στον ρόλο του δασκάλου δεν 
ορίζονται από τη διδάσκουσα της ιστορίας αλλά αυτοπροτείνονται. Συνεπώς, δεν εμπλέκονται 
υποχρεωτικά στη διδακτική πράξη, γι΄ αυτό και η δέσμευσή τους σε αυτήν είναι περισσότερο 
υπεύθυνη. Η συγκεκριμένη διαδικασία, εκτός από τη χαριτωμένη διάσταση που προσδίδει 
στη διδακτική ώρα, ωφελεί πολλαπλώς τη μαθητική κοινότητα. Επιτρέπει την ενεργητικότερη 
συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης καθώς και την αποδοτικότερη 
προσέγγιση στη γνώση. Εγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών για μελέτη και ενθαρρύνει 
την παρακολούθηση του μαθήματος.  Μάλιστα, από αυτήν τη διδασκαλία «μαθαίνει» και ο 
εκπαιδευτικός, και ίσως πολλά περισσότερα από τους ίδιους τους μαθητές.  Το πρόγραμμα 
ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2012 και συνεχίζεται. Οι μέχρι τώρα εμπλεκόμενοι μαθητές με 
σειρά «εμφάνισης» είναι ο Μιχάλης Κουφός, ο Δημήτρης Σιαπέρας, η Κατερίνα Μάτση, ο 
Αλέξανδρος Πάντσος, ο Στράτος Κούκουρος, η Αιμιλία Σιμεωνίδη και ο Πάρης Κυπραίος.  

Μάρα Κάκκαρη, Φιλόλογος

“Teacher leave the-m kids alone!”



Πρόσκληση στην 
εθελοντική αιμοδοσία 
σε μια πλατεία γεμάτη 

όνειρα, χαμόγελα, ελπίδα 
Μαθήτριες και μαθητές των 
Εκπαιδευτηρίων «Ροδίων Παιδεία» 
προσκάλεσαν με δράσεις 
ευαισθητοποίησης τους συμπολίτες τους 
στην ημερίδα που διοργάνωσαν για την 
εθελοντική αιμοδοσία, το Σάββατο 3 
Μαρτίου του 2012 στην «Πλατεία Κύπρου» 
το πρωί. Φορώντας τα μπλουζάκια τους 
με την κατακόκκινη σταγόνα ζωής και το 
μήνυμα «Μια στιγμή για μένα, μια ζωή 
για σένα» μετέδιδαν με ενθουσιασμό 
και αυθορμητισμό τη δύναμη του 
εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, 
γεμίζοντας την πλατεία με όνειρα, 
χαμόγελα και ελπίδα. Οι μαθήτριες και οι 
μαθητές των τμημάτων της Α΄ Λυκείου και 
του δεύτερου τμήματος της Β΄ Γυμνασίου 
μοίρασαν στους περαστικούς προσκλήσεις 
της ημερίδας και φυλλάδια ενημερωτικά 
για την αναγκαιότητα της αιμοληψίας 
και τη σπουδαιότητα της αιμοδοσίας. 
Στα μικρά παιδιά χάρισαν μπαλόνια και 
έδωσαν χαρτόνια και μαρκαδόρους για να 
ζωγραφίσουν την προσφορά ζωής. 
Με μουσικές και τραγούδια οι συντελεστές 
τής δράσης έδωσαν ραντεβού λίγες ώρες 
αργότερα στην αίθουσα εκδηλώσεων 
των εκπαιδευτηρίων «Καλλιπάτειρα». 
Εκεί θα πραγματοποιούσαν την ημερίδα 
ευαισθητοποίησης για την εθελοντική 
αιμοδοσία, με εκλεκτούς ομιλητές τον  
κ. Ιωάννη Στουραΐτη, Διευθυντή του 
Γαστρεντερολογικού Τμήματος του Γενικού 
Νοσοκομείου Ρόδου, την κ. Αριστέα 
Ξυπολιτάκη και την κ. Αργυρώ Παυλίδη, 
Επισκέπτριες Υγείας της Υπηρεσίας 
Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου 
Ρόδου.

Μάρα Κάκκαρη, Φιλόλογος

Ένας μαθηματικός αριθμός έχει βρει τη 
δική του παγκόσμια μέρα και δίνει τις 
αφορμές για μια διαθεματική προσέγγιση 
των μαθηματικών μέσα από την ιστορία, τα 
καλλιτεχνικά και το παιχνίδι.
Συγκεκριμένα από το πρωί της Τετάρτης 14 
Μαρτίου το χαρακτηριστικό μπλουζάκι με 
την εικαστική απεικόνιση του αριθμού π που 
φορούσαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί 
των Εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 
προμήνυε  το κλίμα της γιορτής.
Οι μαθητές του δημοτικού μέσα από 
κατασκευές αντικειμένων κυκλικού 
σχήματος επιβεβαίωσαν πως η περιφέρεια 
του κύκλου αν διαιρεθεί προς τη διάμετρο 
δίνει αποτέλεσμα ίσο με το π. Οι γλυκές 
πίτες, οι τούρτες, τα σοκολατένια κέικ και 
πολλές άλλες νοστιμιές που ετοίμασαν οι 
μαμάδες των παιδιών -όλα σε κυκλικό σχήμα- 
κεράστηκαν σε μαθητές και  επισκέπτες.

Στο Γυμνάσιο προβλήθηκαν ολιγόλεπτα 
βίντεο με ιστορίες που σκηνοθέτησαν  
μαθητές σχετικά με το υπολογισμό του 
αριθμού π (σταθερά του Αρχιμήδη). 
Μουσική και π, αναλογίες π σε κατασκευές, ο 
τετραγωνισμός του κύκλου και ο υπολογισμός 
των ψηφίων παρουσιάστηκαν στους μαθητές 
μ’ ένα πρωτότυπο τρόπο.
Στο Λύκειο στήθηκε ολόκληρη παρουσίαση 
που καθήλωσε το ενδιαφέρον των μαθητών. 
Ειδικότερα, μέσα από θεατρικούς διαλόγους 
αποκαλύφθηκε η συναρπαστική διαδρομή  
της ανθρώπινης νόησης για το υπολογισμό 
του αριθμού π από την εποχή των αρχαίων 
Αιγυπτίων και αρχαίων Ελλήνων έως σήμερα. 
Η σχέση του αριθμού με προβλήματα των 
πιθανοτήτων και της στατιστικής αλλά και με 
τη δομή της ύλης και της κίνησης των άστρων  
αιχμαλώτισε τη προσοχή και τη φαντασία 
όλων.  Τα κέικ από τον όμιλο μαγειρικής των 
Εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ στολισμένα 
με το σύμβολο π ολοκλήρωσαν γλυκά την 
ημέρα. 

Η ημέρα του «π» 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές των 
Εκπαιδευτηρίων «Ροδίων Παιδεία», μέλη 
του Ομίλου Δημοσιογραφίας τού σχολείου, 
φιλοξενήθηκαν από το προσωπικό τής 

Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011.  Η 
ιδέα και η οργάνωση αυτής της επίσκεψης ανήκει στον Κωνσταντίνο Σαρούκο, μαθητή της 
δευτέρας λυκείου των εκπαιδευτηρίων και μέλος του Δημοσιογραφικού Ομίλου. Τα μέλη 
του Ομίλου θαύμασαν τους εθελοντές την ώρα της αιμοδοσίας τους, ξεναγήθηκαν στους 
χώρους τής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας και ενημερώθηκαν για την προσφορά και τη λήψη αίματος. 
Η κ. Αριστέα Ξυπολιτάκη και η κ. Αργυρώ Παυλίδη, οι Επισκέπτριες Υγείας τής υπηρεσίας, 
διευκρίνισαν τις προϋποθέσεις που οφείλει να πληροί ο εθελοντής αιμοδότης, εξήγησαν την 
αναγκαιότητα της αιμοδοσίας, επεσήμαναν τις περιπτώσεις της αιμοληψίας, αποδυνάμωσαν 
τις επιφυλάξεις για την προσφορά αίματος, σχολίασαν τα πλεονεκτήματα της αιμοδοσίας στον 
οργανισμό του αιμοδότη. Ο κ. Ευάγγελος Αγγέλου, Επιμελητής τής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, και 
η κ. Άννα Ζουρούδη, Προϊσταμένη τής υπηρεσίας, απάντησαν στα ερωτήματα που έθεσαν 

οι μικροί δημοσιογράφοι 
για την προσφορά και τη 
λήψη αίματος. Λίγο πριν 
από την αναχώρησή τους, 
οι μαθητές και οι μαθήτριες 
κεράστηκαν σοκολατένια 
γλυκίσματα από το 
προσωπικό τής Υπηρεσίας 
Αιμοδοσίας του Γενικού 
Νοσοκομείου Ρόδου.

Μάρα Κάκκαρη, Φιλόλογος

Επίσκεψη στην 
Υπηρεσία Αιμοδοσίας

Μίνι Τουρνουά Squash
Στο πλαίσιο της Ζ.Ε.Δ και στις 
εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου SERATON, 
διεξήχθη τουρνουά Squash μεταξύ των 
μαθητών του Γ2 Γυμνασίου. Στο τουρνουά 
συμμετείχαν 7 μαθητές και την οκτάδα 
συμπλήρωνε ο σύμβουλός τους. 

Σταματιάδης Ποθητός, Μαθηματικός



 Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα 
«Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική εκπαίδευση 
στη Διασπορά» που οργανώνεται από 
το Εργαστήρι Διαπολιτισμικών και 
Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) 
του πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με 
εκπαιδευτικούς φορείς. Στόχος είναι η κάλυψη 
των αναγκών της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
στη διασπορά με τη χρήση νέων τεχνολογιών 
και τη συνεργασία σχολικών μονάδων από όλο 
τον κόσμο. Στο πλαίσιο του προγράμματος 
αυτού επιδιώκεται, εκτός των άλλων, και 
η συγκρότηση και λειτουργία κοινοτήτων 
μάθησης με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. 
Δαμανάκη. Επίσης, το πρόγραμμα αποβλέπει 
στην αδελφοποίηση τάξεων σχολείων της 
διασποράς με τάξεις σχολείων στην Ελλάδα 
για την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας 
και τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού με 
την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και 
την επικοινωνία, ασύγχρονη και σύγχρονη, 
εκπαιδευτικών και μαθητών. Ειδικότερα, οι 
μαθητές συνεργάζονται για την υλοποίηση 
δραστηριοτήτων που ορίζουν οι εμπλεκόμενοι 
εκπαιδευτικοί και ο υπεύθυνος της ομάδας 
παιδαγωγικού σχεδιασμού του προγράμματος, 
ο κ. Σπαντιδάκης σε συνεργασία με την κ. 

Καζούλλη, επιστημονική συνεργάτιδα του 
προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
και την κ. Καπλανέρη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  Όσον αφορά 
συγκεκριμένα στο σχολείο μας, ήδη έχουν 
ολοκληρωθεί οι δύο πρώτες δραστηριότητες, 
η σύνταξη των προφίλ των μαθητών και «η 
παρουσίαση της πόλης μου» αντίστοιχα. 
Ακολουθεί η παρουσίαση διάσημων Ρόδιων, 
Ελληνοκαναδών και Ελληνοαυστραλών.  
Μαθητές της Α’ Λυκείου των εκπαιδευτηρίων 
μας έχουν ήδη επικοινωνήσει με μαθητές της 
11ης τάξης του σχολείου «Αριστοτέλης» στον 
Καναδά, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κυρία 
Μάγδα Σιγάλα, και με μαθητές του σχολείου 
«St George College» στην Αυστραλία, με 
υπεύθυνο καθηγητή τον κύριο Γιώργο Φρατζή. 
Οι μαθητές γνωρίστηκαν και συζήτησαν, ανά 
ομάδες, για τα ενδιαφέροντά τους, την πόλη 
τους, το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας 
τους και το επάγγελμα που θα ήθελαν να 
ακολουθήσουν. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ 
θετικό, καθώς τα παιδιά και από τις δύο 
πλευρές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
ενθουσιασμό. Τραγούδησαν κιόλας! Τα παιδιά 
ανυπομονούν για την επόμενη συνομιλία μας.

Βούλα Ζάχου, Φιλόλογος

Αδελφοποιήσεις σχολείωνΗ Β’ Δημοτικού στο Λαογραφικό 
Μουσείο Ρόδου 

Το Νηπιαγωγείο του Ροδίων Παιδεία με αφορμή τον εορτασμό της 7ης Μαρτίου για την 
Ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων, επισκέφθηκε το κέντρο της πόλης ώστε να διαπιστώσουν 
τα παιδιά την Ιταλική παρουσία στον τόπο μας!
Αφού παρατήρησαν τα κεντρικότερα κτίρια, και σχολίασαν την αρχιτεκτονική τους, 
συγκρίναμε τα ελληνικά κτίρια με τα ιταλικά και τα αναγνωρίσαμε: η Νέα Αγορά, η Τράπεζα 
της Ελλάδος, το Ακταίον, το Δικαστικό Μέγαρον, το Λιμεναρχείο, το Ταχυδρομείο, η Τροχαία, 
το Δημαρχείο, το δημοτικό και εθνικό θέατρο, το κέντρο στρατολογίας, το Έλλη, η πρώην 
νομαρχία και φυσικά η εκκλησία του Ευαγγελισμού και πολλά άλλα. Μάλιστα εισήλθαμε 
στην εκκλησία όπου παρατηρήσαμε τον τρόπο κατά τον οποία έχει χτιστεί η εκκλησία πάνω 
σε πασσάλους καθώς σε εκείνο το σημείο ήταν αμμουδιά!

Μαράντου Σταυρούλα, Μαστρομιχάλη Πολυξένη, Γεωργοπούλου Χριστίνα, Νηπιαγωγοί

Στο Μαντράκι για παρατήρηση 
Ιταλικών κτιρίων 

Οι μαθητές του Γ2 γυμνασίου και του Α2 Λυκείου με αφορμή την ιδέα του Μιχάλη 
Χαλκιόπουλου, επισκεφθήκαν την πίστα Go Carts στο Τσαΐρι. Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν 
κατά βάση ψυχαγωγικός. Οι μαθητές αφού χωρίστηκαν σε πεντάδες άκουσαν τις συμβουλές 
του κύριου Κώστα για ασφαλή οδήγηση. Σημειωτέον, ο κύριος Κώστας ασχολείται με σπορ 
αυτό, για τουλάχιστον 20 χρόνια και έχει διδάξει πολλούς αθλητές μεταξύ των οποίων και 
δύο πρωταθλητές Ελλάδας, τα ξαδέλφια Χαλκιόπουλου Μιχάλη. Στη συνέχεια οι μαθητές 
μπήκαν στα carts τους και ξεκίνησαν τις κόντρες! Οι μονομαχίες ήταν σκληρές και σε κάποιες 
περιπτώσεις δεν έλειψαν τα ευτράπελα. Κάποια στιγμή όμως όλα τα ωραία τελειώνουν 
και επιστρέψαμε στις βάσεις μας. Πάντως αποδείχθηκε ότι η οδήγηση των carts ειναι 
διασκεδαστική αλλά συνάμα δυσκολότερη από το αναμενόμενο.

Σαρίκου Φλώρα, Σταματιάδης Ποθητός, Εκπαιδευτικοί

Επίσκεψη στα Κ.Α.Π.Η. 
Τα παιδιά του τμήματος Β1 Γυμνασίου 
επισκέφθηκαν το Κέντρο Αποκατάστασης 
Προχωρημένης Ηλικίας Ρόδου, μετά από 
σχετική πρόσκληση που απευθύνθηκε 
στο σχολείο μας. Εκεί είχαν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν τον εορτασμό της 
7ης Μαρτίου που είχαν προετοιμάσει με 
ιδιαίτερο ζήλο οι ηλικιωμένοι. Η ανάγνωση 
ποιημάτων, τόσο γνωστών ποιητών όσο και 
εμπνευσμένων από τους ίδιους, πλαισιώθηκε 
από τις νότες της χορωδίας τους. Το 
πρόγραμμά τους εμπλούτισαν τα παιδιά με 
τραγούδι, απαγγελίες ποιημάτων και ένα 
ευχάριστο παιχνίδι γεωγραφικών γνώσεων, 
που έκλεισε τη γιορτή.

Παπακωνσταντίνου Στέλλα, Φιλόλογος

Σε πίστα Go Carts...

Στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας, οι 
μαθητές της Β’ Δημοτικού πραγματοποίησαν 
επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο της 
Ρόδου, επίσκεψη που είχε διττό στόχο. 
Καταρχάς, την επαφή των μαθητών με 
ένα χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο να 
τους “φέρει” πιο κοντά σε μια άλλη εποχή 
και δεύτερον την εξοικοίωσή τους με την 
αποτύπωση εκθεμάτων και τη συγγραφή 
κατάλληλων λεζάντων. Συγκεκριμένα, 
μέσα από σχετική ενότητα του σχολικού 
εγχειριδίου, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή 
με τον περιγραφικό λόγο καθώς και τη 
συγγραφή λεζάντων, σύντομων κειμένων 
με πληροφοριακό χαρακτήρα. Όλα αυτά, 
σε συνδυασμό με την επίσκεψή τους στην 
Κοσμητική Έκθεση καθώς και ενός κατάλληλα 
διαμορφωμένου Φύλλου Εργασίας, οδήγησαν 
στην κατασκευή λαογραφικής γωνιάς στην 
τάξη με αντίγραφα των εκθεμάτων της 
έκθεσης και με περιγραφικές λεζάντες. Αξίζει 
να σημειωθεί πως τα παιδιά ενθουσιάστηκαν 
ιδιαίτερα με αυτή τη βιωματική εμπειρία, 
καθώς και με τη δυνατότητα που τους 
δόθηκε να περιπλανηθούν ελεύθερα στο 
χώρο και να επιλέξουν αντικείμενα και να 
τα αποτυπώσουν, προσδίδοντάς τους το 
προσωπικό τους ύφος!

Ζούμπουλα Νικολέττα, Παναγίδου Χριστιάννα



Στις 15 Μαρτίου οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Β3 του Λυκείου είχαν τη χαρά να 
φιλοξενήσουν την κ. Χατζηαντωνίου - Πιπικάκη, κοινωνική λειτουργό και φίλη του σχολείου. 
Η πρόσκλησή τους έγινε δεκτή με πολλή χαρά και τα παιδιά ετοίμασαν μια ξεχωριστή μέρα. 
Η τάξη διαμορφώθηκε ανάλογα, είχαν ετοιμάσει γλυκά και προσέφεραν τσάι, στοιχεία που 
δημιούργησαν μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα, κατάλληλη για μια γόνιμη συζήτηση. Η 
καλεσμένη μίλησε για πολλά θέματα που άπτονται του λειτουργήματός της, απάντησε σε 
ερωτήσεις, έλυσε απορίες, μίλησε για τις δυσκολίες αλλά και την ικανοποίηση από την εργασία 
της. Οι περισσότερες ερωτήσεις των παιδιών ήταν γύρω από την κακοποίηση παιδιών , την 
υιοθεσία και την αναδοχή προφανώς επηρεασμένα και από την πρόσφατη ημερίδα του 
σχολείου. Η μία ώρα δεν ήταν αρκετή γι΄αυτό η συζήτηση έκλεισε -αναγκαστικά- την επόμενη 
ώρα. Ήταν μια όμορφη μέρα, χωρίς διδακτισμό και πολλή συγκίνηση, χαρακτηριστικά που 
διαμόρφωσε η εξαιρετική καλεσμένη.

Ρούσος Μιχάλης, Φιλόλογος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΣΑΪ 

Με αφορμή το σχέδιο εργασίας “Διατροφή Ανακύκλωση”, το Νηπιαγωγείο του Ροδίων 
Παιδεία μάζεψε “άχρηστα” αντικείμενα τα οποία χώρισε ανάλογα με το υλικό που είναι 
κατασκευασμένα, τα μεταμόρφωσε σε παιχνίδια και διακοσμητικά και ανακύκλωσε 
χαρτί με τη βοήθεια της κυρίας Αγγελική Λάγκαλη δημιουργώντας χαρτοπολτό! Τα 
αποτελέσματα είναι θεαματικά! Το σχέδιο εργασίας περιελάμβανε και επίσκεψη στους 
κάδους ανακύκλωσης της Παλιάς Πόλης αλλά και στον χώρο συλλογής ανακυκλώσιμων 
υλικών στην οδό Καναδά των Εθελοντών Ρόδου. Οι υπεύθυνοι μας υποδέχτηκαν με 
μεγάλη προθυμία και χαρά, ξεναγώντας μας στους χώρους τους και εμείς σκεφτήκαμε 
να ευαισθητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία δημιουργώντας μια αφίσα που ταυτόχρονα 
θα τους ενημερώνει για το μέρος το οποίο μπορούν να επισκεφθούν για να αφήσουν τα 
ανακυκλώσιμα υλικά τους. Τελικά είναι εύκολο, μπορείτε και εσείς!

Μαράντου Σταυρούλα, Μαστρομιχάλη Πολυξένη, 
Δερμιτζάκη Μάρτζη, Γεωργοπούλου Χριστίνα, νηπιαγωγοί

Ανακύκλωση

Στο Ταχυδρομείο Ρόδου 
Στις 15-2-2012 πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη της Β΄Δημοτικού στο 
Ταχυδρομείο Ρόδου στην οδό Καναδά. 
Σκοπός της παρούσας επίσκεψης 
ήταν η εξοικείωση των μαθητών με τη 
διαδικασία συγγραφής ενός γράμματος 
σε κάποιον φίλο τους καθώς και της 
αποστολής του μέσω της υπηρεσίας των 
Ελληνικών Ταχυδρομίων. Οι μαθητές, 
τις προηγούμενες 2 εβδομάδες, 
προετοιμάστηκαν κατάλληλα για 
την συγκεκριμένη επίσκεψη μέσω 
των μαθημάτων της Γλώσσας και της 
Μελέτης Περιβάλλοντος. Τους δόθηκε 
η επιλογή να διαλέξουν το θέμα για το 
οποίο θα γράψουν σε ένα φίλο τους 
καθώς και οι κατάλληλες οδηγίες για 
το πως θα γράψουν τον αποστολέα 
και τον παραλήπτη στον φάκελο. Οι 
μαθητές, κατά την επίσκεψή τους, 
ακολούθησαν την ενδεδειγμένη 
διαδικασία αποστολής γράμματος 
δηλαδή την αγορά γραμματοσήμου, 
την τοποθέτηση γραμματοσήμου στο 
φάκελο και τέλος την τοποθέτηση του 
φακέλου στο ταχυδρομικό κουτί. Αυτή η 
βιωματική εμπειρία, αφενός ευχαρίστησε 
ιδιαίτερα τους μαθητές και αφετέρου τους 
εξοικείωσε με τη διαδικασία αποστολής 
γραμμάτων.

Ζούμπουλα Νικολέττα, 
Παναγίδου Χριστιάννα, Δασκάλες

Στο πλαίσιο της εναλλακτικής εκπαίδευσης, που στόχο έχει την ανάπτυξη πολλαπλών 
δεξιοτήτων των μαθητών, εντάσσεται και η διαφορετική προσέγγιση του μαθήματος της 
Γεωγραφίας, για δύο συναπτά σχολικά έτη, από το 2010 έως και σήμερα.
Οι μαθητές αναλαμβάνουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού, εκπονώντας μία ομαδική, διαθεματική 
εργασία κατά τη διάρκεια κάθε σχολικής χρονιάς. Η θεματολογία για την Α΄ Γυμνασίου αφορά 
την περιήγηση στην Ελλάδα, ενώ για την Β΄ Γυμνασίου την περιήγηση στην Ευρώπη.
Οι εργασίες έχουν συγκεκριμένη δομή και αποτελούνται από τα εξής τμήματα:
1) παρουσίαση και προβολή εργασίας στην τάξη με τη μορφή powerpoint.
2) δημιουργία φύλλου εργασίας, με βάση την παρουσίαση, το οποίο συμπληρώνεται από το 
     υπόλοιπο τμήμα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.
3) δημιουργία κειμένου ανακεφαλαίωσης της εργασίας, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο 
     μελέτης για το σπίτι.
4) δημιουργία poster , το οποίο εκτίθεται στην τάξη.

Χατζηπέτρου Ευαγγελία

Διδασκαλία Γεωγραφίας

Eπίσκεψη στο 
“Χαραλάμπειο Γηροκομείο”

Ρόδου
Οι μαθητές του β2 γυμνασίου των 
εκπαιδευ-τηρίων “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ”, 
επισκέφτηκαν τον Οίκο Ευγηρίας 
“Χαραλάμπειο Γηροκομείο”. Αρχικά, οι 
μαθητές εξήγησαν στους παππούδες και 
τις γιαγιάδες τον σκοπό της ημερίδας 
και τους προσκάλεσαν στην εκδήλωση. 
Στη συνέχεια, γνωρίστηκαν, άκουσαν τις 
εμπειρίες τους, έπαιξαν τάβλι και χαρτιά 
και έμαθαν μαντινάδες. Αξιοσημείωτο 
είναι το δέσιμο μιας γιαγιάς με μια από τις 
μαθήτριες. Η μαθήτρια επισκέφτηκε ξανά 
τη γιαγιά και εκείνη έπλεξε για χάρη της 
ένα μάλλινο σκουφάκι! Ομολογουμένως, 
η συνύπαρξη και η συνεργασία των 
δύο γενεών ήταν συγκινητική όπως και 
ελπιδοφόρα για την ανάληψη ανάλογων 
πρωτοβουλιών στο μέλλον.

Χρυσοχόου Κάλλια, Φιλόλογος



Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
“Mare nostum”

Οι μαθητές του τμήματος ΣΤ’1 Δημοτικού 
συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
«mare nostrum», το οποίο είναι μια 
διαδρομή πολιτιστικής κληρονομιάς κατά 
μήκος των θαλάσσιων δρόμων των αρχαίων 
Φοινίκων στις ιστορικές πόλεις-λιμάνια 
της Μεσογείου, μια από αυτές τις πόλεις 
-λιμάνια αποτέλεσε και η Ρόδος. Στόχος 
του προγράμματος ήταν να συμβάλει 
στην προώθηση και ευαισθητοποίηση 
της αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς 
των πόλεων-λιμανιών της Μεσογείου, 
μέσα από την ανάδειξη των κοινών τους 
χαρακτηριστικών. Στην πόλη της Ρόδου, 
το πεδίο του προγράμματος αποτέλεσε η 
Μεσαιωνική πόλη, η νέα πόλη και το λιμάνι.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 4 Νοεμβρίου 
με μια επίσκεψη στον ξενώνα της Αγίας 
Αικατερίνης στη Μεσαιωνική πόλη, όπου 
ο αρχαιολόγος κ. Ευγγελινίδης, συζήτησε 
με τους μαθητές στοιχεία που αφορούν 
την ιπποτική αρχιτεκτονική και τη σημασία 
του λιμανιού του νησιού μας. Μετά την 
εκπαιδευτική φάση τα παιδιά χωρισμένα 
σε ομάδες δημιούργησαν τη δική τους 
εικαστική άποψη σε μακέτες.
Ευχαριστούμε θερμά την υπεύθυνη του 
προγράμματος για το Δήμο Ρόδου, κ. 
Ευαγγελία Κακά, αρχιτέκτων μηχανικός.

Χριστοδούλου Ροδάνθη, Εκπαιδευτικός

Οι μαθητές της Δ’ Δημοτικού επισκέφθηκαν το Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών 
Ρόδου για να παρακολουθήσουν μία δράση που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης και αφορούσε τα αρχαία ελληνικά ενδύματα. Οι μαθητές γνώρισαν την 
ιστορία των υφασμάτων και των ενδυμάτων, καθώς και τον ευρηματικό τρόπο δημιουργίας και 
χρήσης τους από τους αρχαίους Έλληνες. Άγγιξαν υφάσματα, κοσμήματα και άλλα υλικά που 
χρησιμοποιούνταν για την ένδυση και το στολισμό γυναικών και ανδρών στην αρχαιότητα. 
Αξίζει να σημειωθεί πως η αγαπημένη τους στιγμή ήταν… όταν αναπαρέστησαν οι ίδιοι τους 
αρχαίους Έλληνες και Ελληνίδες ποζάροντας στο φωτογραφικό φακό και προσπαθώντας να 
αναπαραστήσουν τους ήρωες που έχουν γνωρίσει μέσα από το μάθημα της Ιστορίας.

Σταχίκα Μάρθα, Δασκάλα

Γνωρίζω τα αρχαία ελληνικά ενδύματα 

Τα παιδιά της Γ’ τάξης επιδόθηκαν σε ένα κυνήγι θησαυρού γραμματικής την ώρα του 
γλωσσικού μαθήματος, την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου. Αφού χωρίστηκαν σε ομάδες, 
προσπάθησαν να βρουν τους γρίφους που ήταν τοποθετημένοι σε διάφορα σημεία του 
σχολείου (διάδρομος, γραφείο δασκάλων, κυλικείο, παιδική χαρά) και να τους λύσουν 
προκειμένου να κερδίσουν το έπαθλο... που δεν ήταν άλλο από μια γλυκιά καραμέλα 
συνοδευόμενη όμως από την ικανοποίηση της ανακάλυψης της γνώσης! Οι μαθητές 
διασκέδασαν με αυτή την ωριαία δραστηριότητα και αναμένουν ήδη την επόμενη!

Κακούλη Ειρήνη, Κωστόπουλος Αντώνιος, Δάσκαλοι

Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού

Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο του μαθήματος κειμένων νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, οι μαθητές του Α1 τμήματος γυμνασίου υποδέχτηκαν στην τάξη τους 
την κ. Φωτεινή Μοσχή, φιλόλογο και μεταφράστρια ξενόγλωσσης λογοτεχνίας . Η κ. 
Μοσχή συζήτησε με τα παιδιά τη διαδικασία και τις δυσκολίες της μετάφρασης τόσο των 
λογοτεχνικών βιβλίων όσο και των κινηματογραφικών ταινιών, των διαφημίσεων, των 
πινακίδων, με παραδείγματα που αναλύονταν διαδραστικά. Στη συνέχεια αναφέρθηκε 
σε κάποια από τα βιβλία νεανικής λογοτεχνίας των εκδόσεων Ψυχογιός που μεταφράζει 
η ίδια, στο επάγγελμα του μεταφραστή και τη γοητεία της μετάφρασης, ενώ παράλληλα 
απαντούσε σε πληθώρα ερωτήσεων των παιδιών. Για να αποχαιρετήσει τους μαθητές, 
τους μοίρασε σελιδοδείκτες αλλά και χάρισε στη βιβλιοθήκη του σχολείου νεανικά 
βιβλία από την προσωπική της βιβλιοθήκη. Οι μαθητές συνειδητοποίησαν τις δυσκολίες 
της μεταφραστικής διαδικασίας, όμως ταυτόχρονα ικανοποιήθηκαν καθώς τους 
αποκαλύφθηκαν τα μυστικά της μετάφρασης.

Ροδίτη Ιωάννα, Φιλόλογος

Τα μυστικά της μετάφρασης Κατοικίδια ζώα, 
οι μικροί μας φίλοι! 

Οι μαθητές της Α’ δημοτικού είχαν τη 
χαρά να επισκεφτούν κτηνιατρεία της 
πόλης μας και να γνωρίσουν διάφορες 
κατηγορίες ζώων. Η έκπληξη τους ήταν 
ακόμα πιο μεγάλη όταν πήραν στα χέρια 
τους χαριτωμένα σκυλάκια, ναζιάρικα 
γατάκια, κουταβάκια, απαλά κουνελάκια και 
εξωτικούς παπαγάλους. Επίσης οι μαθητές 
μας συνειδητοποίησαν ότι κάθε κατοικίδιο 
ζώο χρειάζεται φροντίδα, σεβασμό και 
αγάπη και πως η απόκτησή τους είναι μια 
απόφαση σοβαρή που συνεπάγεται εκτός 
από χαρά και μεγάλη ευθύνη.

Κακούλη Ειρήνη , Ζαΐρη Ζωή, Δασκάλες


