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Στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
η ξενόγλωσση εκπαίδευση ξεκινά από 
το Νηπιαγωγείο και εκτείνεται μέχρι το 
Λύκειο, μέσω της εφαρμογής ενός ενιαίου 
προγράμματος σπουδών στις ξένες γλώσσες. 
Η εντατική διδασκαλία των ξένων γλωσσών 
(Αγγλικών, Γερμανικών, Γαλλικών) σε επίπεδα 
αποβλέπει στο να επιτύχουν οι μαθητές και 
οι μαθήτριες άνεση στην κατανόηση και 
χρήση των ξένων γλωσσών και οδηγεί τους 
μαθητές και τις μαθήτριες στην απόκτηση 
πιστοποιήσεων. 
Την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012 θα 
πραγματοποιηθεί στα Εκπαιδευτήρια 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», η τελετή απονομής 

των πιστοποιητικών Ξένων Γλωσσών στους 
μαθητές και τις μαθήτριες που πήραν μέρος 
στις εξετάσεις (Μάιος - Ιούνιος 2012). 
Αξίζει να επισημανθεί ότι τα ποσοστά επιτυχίας 
των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» στις εξετάσεις γλωσσομάθειας 
ήταν ιδιαίτερα υψηλά. Διαπιστώνεται χρόνο 
με το χρόνο μια σημαντική βελτίωση του 
παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στη 
μάθηση των ξένων γλωσσών. Δεν είναι μόνο οι 
υψηλές βαθμολογίες που πέτυχαν οι μαθητές, 
ούτε η διαχρονικότητα των επιτυχιών αλλά και 
το γεγονός ότι οι επιτυχίες των μαθητών είναι 
αποτέλεσμα της συστηματικής εργασίας που 
έχει πραγματοποιηθεί μέσα στο σχολείο. 

Στο παρόν τεύχος του Συνδετήρα θα 
ενημερωθείτε για τις επιτυχίες των μαθητών 
και των μαθητριών αλλά και για τις δράσεις του 
ξενόγλωσσου τμήματος των Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». 
Αξίζουν συγχαρητήρια στους μαθητές και 
τις μαθήτριες για τις επιτυχίες τους αλλά και 
στους εκπαιδευτικούς που εργάστηκαν με 
συνέπεια και μεθοδικότητα για να επιτευχθεί 
το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Η Ξενόγλωσση Εκπαίδευση στα 
Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

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

Φέτος θα απονεμηθούν 
συνολικά 235 διπλώματα 
ξένων γλωσσών σε μαθητές και 
μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων 
ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (186 για τα 
Αγγλικά, 28 για τα Γαλλικά και 
21 για τα Γερμανικά). 

Μαθαίνοντας Ιστορία Ένα γευστικό πρωινό
Όποιος έχει επισκεφτεί την Γερμανία, ένα πράγμα 
που θα θυμάται σίγουρα και μετά από πολύ καιρό, 
είναι το πρωινό. Μια γερμανική παροιμία λέει.:  “Früh-
stücken wie ein König, Mittagessen wie ein Bauer 
und Abendessen wie ein Bettler”. Αυτή την παροιμία 
θα μπορούσε κανείς να την αποδώσει: «Να παίρνεις 
πρωινό όπως ο Βασιλιάς, να τρως το μεσημέρι όπως 
ο γεωργός και το βράδυ όπως ο ζητιάνος». Ένα τέτοιο 
πρωινό ετοίμασαν  στο μάθημα των Γερμανικών οι 
μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ τάξης του Δημοτικού. 
Για να το απολαύσουμε όλοι καλύτερα, στρώσαμε 
το τραπέζι έξω στην αυλή του σχολείου μας. Ο 
ενθουσιασμός 
μάς άνοιξε 
τόσο την 
όρεξη, που 
στο τέλος δεν 
έμεινε τίποτα. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Δημοτικού 
επισκέφτηκαν έναν γερμανικό φούρνο στα Αφάντου. Ο 
φούρναρης, που μεγάλωσε στην Γερμανία και έμαθε το επάγγελμα 
του αρτοποιού εκεί, παρασκευάζει μεταξύ άλλων και  “Brezel”. Μας  
ετοίμασε ένα πανέρι γεμάτο με Brezel και εξήγησε στα παιδιά πώς 
παρασκευάζονται. 

Γνωριμία με το “Brezel”

Μαθητές της Α΄ τάξης του 
Γυμνασίου ασχολήθηκαν με 
ιστορικά γεγονότα της Γερμανίας 
και τα παρουσίασαν στους 
συμμαθητές τους. Επίσης, 
συλλέχθηκε φωτογραφικό υλικό 
από το γερμανικό ιστορικό 
αρχείο το όποιο προβλήθηκε 
στην τάξη. Γνωρίζοντας ότι και 
στη Ρόδο υπάρχει μια συναγωγή, 
μέσα στην οποία στεγάζεται ένα 
εξαιρετικό Μουσείο, οι μαθητές 
το επισκέφτηκαν και η υπεύθυνη 
του Μουσείου τους ξενάγησε 
στους χώρους του. Είχαν την 
ευκαιρία να μάθουν από κοντά 
ένα άλλο μέρος της δικής τους 
ροδίτικης ιστορίας.

Επίπεδο A1

Βαμβακά Ελιούλα
Δενέηλα Μαρία Μιχαήλα
Καλπακίδης Πασχάλης
Λέργου Μαρία Ελένη
Μαρίνος Μιχαήλ
Παυλίδης Νικόλαος
Τσιγάρου Κλειώ

Βαλάκης Αλέξανδρος
Ζησιμάτου Μαρία
Πάντσος Αλέξανδρος
Χαρτοφύλη Δήμητρα 
Χατζηαντώνης Μιχαήλ

Νικολιδάκη Άννα-Ελένη

Εξετάσεις Γερμανικών
 (κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας)

Επίπεδο A2

Επίπεδο Β1

Επίπεδο Β2
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Ανδρεάδης Νικόλαος 
Κασάπης Παναγιώτης
Παμπρή Αικατερίνη-Μιχαλίτσα
Παπαβασιλείου Άρτεμης
Παπασάββα Αικατερίνη-Μιχαλίτσα
Πατούνας Σταμάτης
Πολυχρόνης Ιωάννης
Στάμου Τιτίνα



Εξετάσεις Cambridge ESOL

Αντώνογλου Κωνσταντίνα
Βασούκου Φιλία
Γιαννούρης Γεώργιος
Διακογεωργίου Ρένος
Ιωαννίδη Αγγελική
Καζουλλάκη Χαρίκλεια
Καράβας Θανάσης
Κλαδογένης Γεώργιος
Κόζα Ιωάννα-Παναγιώτα
Νούτζεντ Μαρίνα
Πανάγος Ιωάννης
Παραφέντης Φίλιππος
Σαββαΐδη Ελένη
Συμεωνίδης Αδάμ
Ταχλιαμπούρη Μιχαέλα
Χαλκιόπουλος Ευάγγελος

ΕΠΙΠΕΔΟ PET 
(ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

Κασάπης Βασίλης
Κυριακούλη Αικατερίνη
Μακρή Κωνσταντίνα
Συμεωνίδη Αιμιλία

ΕΠΙΠΕΔΟ CAE
(ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ)

Χρυσοστομάκης Γιάννης
ΕΠΙΠΕΔΟ CPE (ΛΥΚΕΙΟ)

Ευθυμιοπούλου Βασιλικη-Αλεξάνδρα
Καντιδενού Ελένη
Καντιδενού Ελιάννα-Ναταλί
Κάσδαγλη Ειρήνη
Κάσδαγλη Κατερίνα
Κυπραίος Πάρις-Ροβέρτος
Λεμονή Άννα-Μαρία
Νικολάου Μιχαήλ-Άγγελος
Παναή Θεοδώρα
Πάντσος Αλέξανδρος
Ριζοπούλου Χρυσάνθη
Ρουμπέτης Ιωάννης
Στουραΐτη Νάσια
Τοανόγλου Ανδρομάχη
Τοανόγλου Ξένια 
Χαλκιόπουλος Ιωάννης

ΕΠΙΠΕΔΟ FCE 
(ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ)

Αυγενικού Θεοδώρα
Αυγενικού Χριστίνα
Βαμβακά Ελιούλα
Ευθυμίου Νικόλαος
Ζαχαρίας Αγαπητός
Καλαφάτη Μαρία-Κόμισσα
Κανή Μαρίνα
Καπλάνη Δήμητρα
Κόζας Βασίλης
Λεργού Μαρία-Ελένη
Μαρίνου Ιωάννα
Ματσαμάς Εμμανουήλ
Μιχαλάκης Ιωάννης
Μυροφόρου Στυλιανός
Νικολιδάκης Γεώργιος
Πανηγύρης Μιχαήλ-Άγγελος
Παπασάββα Κατερίνα
Πολυχρόνης Γιάννης
Πρωτογεράκης Εμμανουήλ
Ριζόπουλος Βασίλης
Σκουμιός Νικολάος
Στάμου Αικατερίνη
Ταχλιαμπούρη Ισαμπέλλα
Τσίννας Νικήτας
Τυρίκου Αναστασία
Χατζηαντωνίου Θεόδορος

ΕΠΙΠΕΔΟ KET 
(Ε΄ΚΑΙ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

ΕΠΙΠΕΔΟ FLYERS 
(Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Αγιαννίτη Ειρήνη
Άλμπρεχτ Μερσίνα
Γεωργούντζου Διονυσία
Δέτση Μαρία
Δουκέρης Νικόλαος
Ζουρούδης Παναγιώτης
Κατσιγιάννης Σεραφείμ
Λινάρδου Άννα
Μάλλιου Νεφέλη
Μαργαριτάκη Άννα-Μαρία
Μαργαριτάκης Μιχαήλ-Άγγελος
Μαργαρίτης Κυριάκος
Μαχαιράκης Μιχαήλ-Τσαμπίκος
Μπιλλήρης Γιώργος
Παμπρή Αικατερίνη
Παπουτσογιαννόπουλος Νικόλαος
Πηδιάκη Αναστασία
Σταυλά Δέσποινα

ΕΠΙΠΕΔΟ MOVERS 
(Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
Αρφαράς Σωτήρης
Γλυνού Σεσίλια
Ζαχαράκη Αθηνά
Ζαχαρίας Κωνσταντίνος
Καβάσιλα Μαρία-Ειρήνη
Καϊλλής Παρασκευάς-Πανορμίτης
Καντιδενού Βασιλεία
Καρατζαφέρη Βασιλική
Καταβενάκης Μιχάλης
Κιουρτζής Κωνσταντίνος
Κλαδάκη Μιχαέλα
Κόζα Αναστασία-Αγγελίνα
Κόζας Βασίλης-Μάριος
Κυριακούλη Κυριακή
Κωνσταντινίδης Περικλής
Κωστάκης Εμμανουήλ
Κωστάκης Ιπποκράτης
Μαλανδράκης Ανδρέας
Μαραβέλια Μαρία
Μάτσης Κωνσταντίνος-Ραφαήλ
Μηνάς Νικόλαος
Μπινόγλου Μαρία-Ελένη
Πανάγου Αθηνά
Παναής Μιχαήλ
Πάππου Δώρα
Πολυχρόνης Παναγιώτης
Σαρίκος Θεόδωρος
Φίλη Ιλιάνα
Χατζηιωαννίδη Αργυρώ
Χατζησταματίου Σάββας

ΕΠΙΠΕΔΟ STARTERS 
(Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
Άντερσεν Ιωάννης
Βόλας Μιχαήλ-Τσαμπίκος
Βόλας Μιχάλης
Γιαννιού-Κάτρη Κατερίνα
Γκάμμις Μάριος
Δέτση Θεοδώρα
Ιωαννίδης Ραφαήλ-Θωμάς
Ιωαννίδη Τσαμπίκα
Καλαφατάς Άγγελος
Καλούδη Δέσποινα
Καμίτση Αγγελίνα
Κόνσολας Νικίας
Κορνάρος Γρηγόρης
Λάγκαλης Θωμάς
Λουκαΐδη Ειρήνη-Τσαμπίκα
Μανωλίτσης Φίλιππος-Τσαμπίκος
Ξένου Μαρία-Νεφέλη
Οικονόμου Αναστάσιος-Ραφαήλ
Πανηγύρη Καθολική
Παντελίδης Ιπποκράτης
Παπαγρηγορίου Ηλίας-Μιχάλης
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαζαχαρίου Γιώργος
Παπαντωνίου Δέσποινα
Πιστόλας Μιχάλης
Πουλάκης-Στεφανίδης Γεράσιμος
Ροδίτης Τσαμπίκος
Ρούστα Μαρία
Σκαρτάδος Νικόλαος
Σκιώτη Αφροδίτη
Σκουμιού Τσαμπίκα – Αργυρώ
Σταματιάδη Χαριτωμένη
Τσέρου Ζηνοβία
Τσιγάρος Ιωάννης
Χριστοπούλου Αγγελική



ΕΠΙΠΕΔΟ C1 
(ΛΥΚΕΙΟ)

Ψαράς-Χατζηγεωργίου Γεώργιος

ΕΠΙΠΕΔΟ B2 
(ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ)

Ακκούρη Κυριακή
Ατσάς Πέτρος
Καραγιάννη Ναταλία
Μεϊχανετζίδης Φιλήμων-Σαμίρ
Μπαρουτάς Εμμανουήλ
Χαραλάμπης Νίκος

ΕΠΙΠΕΔΟ B1
(ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ)

Αλαφάκης Τσαμπίκος
Αντωνάτου Ζωή
Γιακουμή Ευδοκία
Θυριάκης Ιωάννης
Καλπακίδης Πασχάλης
Μαστραντώνη Βαρβάρα
Μάτση Αικατερίνη
Ματσίγκος Μιχάλης
Μαυρουδάκη Ζωοπηγή-Ιωάννα
Σαρούκος Κωνσταντίνος
Σπυρίδη Μαρία
Ταράλλης Δημήτρης
Χανκούπερ Ρόμπιν

ΕΠΙΠΕΔΟ A2
(ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

Αποστολά Αμαλία
Γεωργάκης Αλέξανδρος
Γεωργάκης Κωνσταντίνος
Γεωργάκης Μανώλης
Ζωάννου Λούης
Καλούδης Δημήτρης
Νικολίτσης Ευθύμης
Πανηγύρη Παρασκευή
Παππούλης Φοίβος
Ρούσος Γιάννης
Σπανού Ειρήνη

Εξετάσεις Πανεπιστημίου ΜICHIGAN
ΕΠΙΠΕΔΟ ECCE (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Βαλάκης Αλέξανδρος
Καλαφάτη Κόμησσα
Καράβας Νικόλαος

Κόκκαλης Θεοδωρής
Κούκουρος Στράτος
Μάτση Αικατερίνη

Πολλεζέλ Πάρης

Halloween, η εποχή της κολοκύθας, των γλυκών, των φαντασμάτων και των μαγισσών 
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Οκτωβρίου. Πώς όμως γιόρτασαν οι μαθητές και οι 
μαθήτριες το Halloween στο σχολείο μας; To Halloween έτσι όπως γιορτάζεται στα 
Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», δεν μοιάζει με καμία άλλη γιορτή! Γιορτάσαμε την 
αναβίωση των ιστοριών και των εθίμων, μετατρέποντας τη διασκέδαση και τα παιχνίδια 
σε πλούσιες εμπειρίες μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να 
παρευρίσκονται σε ένα σχολείο γεμάτο ήχους, γεύσεις και παιχνίδια που θύμιζαν κατά πολύ 
τα δυτικά πρότυπα. Ειδικότερα, οι μαθητές Δημοτικού φόρεσαν τις μάσκες τους, πήραν τα 
trick or treat baskets, και επισκέφτηκαν άλλες τάξεις του Δημοτικού μαζεύοντας γλυκίσματα. 
Οι γνωστές κολοκύθες σκαλισμένες με «τρομακτικές» φιγούρες γνωστές ως jack o’  latern, η 
μοναδική διακόσμηση και πολλά άλλα παιχνίδια και εκπλήξεις περίμεναν τους μαθητές μας 
στην αίθουσα «Καλλιπάτειρα» του σχολείου μας. Τα παιδιά χάρηκαν και διασκέδασαν. Μαζί 
με αυτά και εμείς!

Έθιμα του κόσμου: 
το Halloween στο Γυμνάσιο και το Λύκειο
Στο πλαίσιο του εορτασμού του Halloween 
στο Γυμνάσιο, όλες οι τάξεις έλαβαν ένα 
κείμενο το οποίο εξηγούσε την ιστορία 
της συγκεκριμένης εορτής καθώς και τα 
έθιμά της αναλυτικά. Μετά την ανάγνωση 
του κειμένου, την ανάλυσή του και την 
καταγραφή τυχόν άγνωστου λεξιλογίου, οι 
μαθητές είτε παρακολούθησαν βίντεο στο 
youtube σχετικά με τον εορτασμό του Hal-
loween είτε αποσπάσματα από ταινίες που 
αναφέρονται στην ημέρα αυτή.
Οι μαθητές του Λυκείου, γνωρίζοντας πολύ 
καλά την ιστορία και τα έθιμα της γιορτής 

αυτής, αφού έχουν ασχοληθεί διεξοδικά με 
δραστηριότητες τόσο στα χρόνια τους στο 
Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο, έλαβαν 
ένα κείμενο αφιέρωμα στο Halloween 
του Μεξικού, την ονομαζόμενη Dia de los 
Muertos (Ημέρα των Νεκρών). Οι μαθητές 
γνώρισαν μια άλλη γιορτή με ίδια αφετηρία 
και σκοπό, σε κάποιο άλλο μέρος του 
πλανήτη, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησαν 
βίντεο-αφιερώματα στο ειδικό, εντυπωσιακό 
αλλά και ιδιαίτερα χρονοβόρο μακιγιάζ που 
απαιτείται για αυτή την ημέρα.

Thrills, Chills, Something Sweet in Rhodes

ΕΠΙΠΕΔΟ A1
(ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
ΚΑΣΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΓΑΡΟΥ ΚΛΕΙΩ-ΠΑΣΧΑΛΙΑ



Το Γαλλικό τμήμα του σχολείου, στο πλαίσιο 
της βιωματικής μάθησης και με αφορμή 
την προβολή της νέας γαλλικής ταινίας 
«Αsterix et Οbelix au service de sa Majesté», 
πραγματοποίησε τη Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 
στο αμφιθέατρο του σχολείου  διαδραστική 
παρουσίαση του έργου των γνωστών Γάλλων 
δημιουργών κόμιξ René Goscinny και Αlbert 
Uderzo. Το Σάββατο 27 Οκτωβρίου οι 
μαθητές παρακολούθησαν την παραπάνω 
ταινία στο κινηματοθέατρο Metropole. Τα 
παιδιά πέρασαν μια ευχάριστη βραδιά παρέα 
με τους αγαπημένους τους ήρωες και είχαν 
την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή για 
μια ακόμα φορά με τη γαλλική γλώσσα και 
κουλτούρα.

Αu Cinéma 

Οι μαθητές που μαθαίνουν γαλλικά είχαν 
την ευκαιρία, να  ανακαλύψουν τα  ήθη και 
τα έθιμα του γαλλικού πολιτισμού και να 
γευτούν παραδοσιακές γαλλικές κρέπες στο 
εστιατόριο του σχολείου.  Κατά τη διάρκεια 
της γιορτής, οι λιλιπούτειοι μαθητές της Γ’ 
δημοτικού μεταμορφώθηκαν σε «Μaster Chef» 
και παρουσίασαν video με τη συνταγή και την 
παρασκευή της γαλλικής κρέπας.

La Chandeleur – Le jour des crêpes

Το ξενόγλωσσο τμήμα των Εκπαιδευτήρια 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» εδώ και δύο χρόνια έχει 
καθιερώσει ένα πρωτότυπο και δημιουργικό 
κυνήγι του θησαυρού. Οι μαθητές, επιδίδονται 
στο κυνήγι και την επίλυση γρίφων, οι οποίοι 
είναι γραμμένοι και στις τρεις γλώσσες που 
διδάσκονται στο σχολείο μας (Αγγλικά, 
Γαλλικά και Γερμανικά). Αφού χωριστούν σε 
ομάδες, τα παιδιά διασκορπίζονται σε όλους 
τους εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς 
χώρους του σχολείου, προσπαθώντας 
να ανακαλύψουν τους γρίφους, που είναι 
κρυμμένοι στα πιο απίθανα μέρη! Απαραίτητη 
προϋπόθεση, οι γρίφοι να διαβαστούν 
και στις τρεις γλώσσες, διαφορετικά είναι 
αδύνατη η μετάβαση στον επόμενο σταθμό. 
Έτσι, οι μαθητές εφαρμόζοντας τις γνώσεις 
τους στις ξένες γλώσσες, ψάχνουν ανάμεσα 

σε φυτά και δέντρα, κάτω από τσουλήθρες, 
ανάμεσα σε παγκάκια, μέσα στο χωμάτινο 
σκάμμα αλλά και πίσω από τις μπασκέτες, 
προσπαθώντας να συλλέξουν γράμματα, τα 
οποία μπαίνοντας στη σωστή σειρά, τους 
οδηγούν τελικά στον τελευταίο σταθμό. Εκεί, 
αφού λύσουν τον οριστικό γρίφο σε μορφή 
ρέμπους, ολοκληρώνουν τη διαδικασία, τους 
απονέμονται τα συγχαρητήρια παράσημα και 
απολαμβάνουν τον τεράστιο σοκολατένιο 
λαγό, που είναι και το μεγάλο τους βραβείο.  
Ένα παιχνίδι που ενθουσιάζει τα παιδιά ενώ 
ταυτόχρονα τα εκπαιδεύει. Ποιος άλλωστε δεν 
θα ήθελε να γευθεί το σοκολατένιο λαγουδάκι, 
έχοντας ευχαριστηθεί το παιχνίδι με την ψυχή 
του;

Ένα πολύγλωσσο κυνήγι θησαυρού


