
40
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Δύο Ροδίτες 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.
Πρόκειται για τους Σταύρο Ευθυμίου του  
Σάββα και της Φαίδρας (μαθητή της Γ΄ 
Λυκείου) και Αθηναγόρα Σκιαδόπουλο 
του Κωνσταντίνου και της Ελένης (μαθητή 
της Β΄ Λυκείου). Ο Σταύρος Ευθυμίου θα 
εκπροσωπήσει τη χώρα μας λαμβάνοντας 

μέρος στην Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 
που θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη 
της Δανίας από 7 έως 15 Ιουλίου 2013. 
Ο Αθηναγόρας Σκιαδόπουλος θα 

εκπροσωπήσει 
την Ελλάδα στην 
Διεθνή Μαθηματική 
Ολυμπιάδα που θα 
πραγματοποιηθεί 
στην Κολομβία από 
18 έως 28 Ιουλίου 
2013. 

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το σχολείο 
μας αλλά και για τη Ρόδο η συμμετοχή 
δύο μαθητών στις Διεθνείς Ολυμπιάδες 
Μαθηματικών και Φυσικής, στις οποίες  

λαμβάνουν μέρος 
τα πιο προικισμένα 
μυαλά του κόσμου.

Δύο Μαθητές μας στις Ολυμπιάδες Φυσικής και Μαθηματικών
‘Έκδοση των Έκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΈΙΑ» • ‘Ένα μέσο επικοινωνίας γονέων-σχολείου

Μια ξεχωριστή βραδιά, στην οποία 
μάγεψαν με την παρουσία τους οι «μικροί 

σολίστ», είχαν την τύχη να απολαύσουν 
γονείς και φίλοι της μουσικής. Ένα ρεσιτάλ 
υψηλής ποιότητας πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 29 Μαΐου. 90 μαθητές και μαθήτριες 
των Εκπαιδευτηρίων, από την Α’ Δημοτικού 
μέχρι τη Γ’ Λυκείου, παρουσίασαν με ιδιαίτερη 
δεξιοτεχνία ένα πλούσιο ρεπερτόριο με έργα 
που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 
Τα μουσικά κομμάτια ήταν διαβαθμισμένης 
δυσκολίας, από την προκαταρκτική έως την 
ανωτέρα. Δόθηκε ένα ρεσιτάλ δεξιοτεχνίας 
από τους μαθητές, τις μαθήτριες αλλά και 
τους εκπαιδευτικούς. Όλα τα μουσικά όργανα, 
απόλυτα συντονισμένα έδωσαν ένα μαγικό 
μουσικό αποτέλεσμα. 

Μουσική μαγεία 
στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»Την Πέμπτη 23 Μαΐου 2013, ο διαπρεπής ομότιμος καθηγητής του τμήματος 

Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Γιώργος Γραμματικάκης, επισκέφθηκε τα 
Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», ύστερα από πρόσκληση του Γενικού Διευθυντή των 
Εκπαιδευτηρίων κ. Κυριάκου Κυριακούλη. Στην κατάμεστη από μαθητές και μαθήτριες 
του Γυμνασίου και του Λυκείου αίθουσα «Καλλιπάτειρα» των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ», ο κ. Γραμματικάκης ανέπτυξε θέματα αστροφυσικής. Με την ποιητική 
αφηγηματική ομιλία του διηγήθηκε την ιστορία του φωτός από την ημέρα της μεγάλης 
έκρηξης έως σήμερα, με την παράλληλη δημιουργία του σύμπαντος και την εξέλιξή του. 
Στη συνέχεια συζήτησε με τους μαθητές και τις μαθήτριες και απάντησε στις ερωτήσεις 
τους.

Ο Γιώργος 
Γραμματικάκης 
στα Εκπαιδευτήρια 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Δέκα μαθητές από Δημοτικά Σχολεία της 
Δωδεκανήσου βραβεύτηκαν από το τμήμα 

Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας. Ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά ήταν 
δύο μαθήτριες και ένας μαθητής του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ». Πιο συγκεκριμένα, στο διαγωνισμό έκθεσης βραβεύτηκε η Δέσποινα 
Παπαντωνίου καθώς επίσης και ο Θωμάς Λάγκαλης που φοιτούν στη Δ΄ τάξη του 
Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Στον διαγωνισμό της 
ζωγραφικής βραβεύτηκε η Χαρά Χατζηιωαννίδη που φοιτά στη Γ’ τάξη του Δημοτικού 
Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Βραβεύσεις σε διαγωνισμό 
Έκθεσης και Ζωγραφικής 

Αθηναγόρας 
Σκιαδόπουλος

Σταύρος Ευθυμίου



Διάκριση μαθητών μας σε 
διαγωνισμούς Φυσικής

Η Ένωση Ελλήνων 
Φυσικών (Ε.Ε.Φ), σε 
συνεργασία με το 
Εργαστήριο Φυσικών 
Επιστημών, Τεχνολογίας 
και Περιβάλλοντος 
του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 1ου 
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2013 και 
του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικής Γυμνασίου 2013. 
Στους διαγωνισμούς αυτούς διακρίθηκαν επτά (7) μαθητές και μαθήτριες 

των  Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Πιο συγκεκριμένα, στον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό 
Διαγωνισμό Φυσικών Δημοτικού 2013 διακρίθηκαν οι παρακάτω μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ 
τάξης του δημοτικού σχολείου: Σεραφείμ Κατσιγιάννης, Νίκος Σκουμιός, Μερσίνα Άλμπρεχτ, 
Νίκος Ευθυμίου και Μάνος Πρωτογεράκης. Στον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής 
Γυμνασίου 2013 διακρίθηκαν οι παρακάτω μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου: Κωνσταντίνος 
Τσίννας και Μιχαήλ Οικονόμου. Επισημαίνεται ότι ο Κωνσταντίνος Τσίννας κατέκτησε την 
υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα στους μαθητές που διακρίθηκαν από τη Ρόδο.

Στο πλαίσιο του μαθήματος της 
γλώσσας και με αφορμή την ενότητα 
«Επαγγέλματα», οι μαθητές της Β’ 
Δημοτικού σε ρόλο δημοσιογράφων 
πήραν συνεντεύξεις από γονείς, 
συγγενείς και φίλους για τα επαγγέλματά 
τους. Επέκταση της παραπάνω 
δραστηριότητας αποτέλεσε  και η 
πρόσκληση από τους μαθητές στο 
σχολείο του κ. Στέφανου Βασούκου, 
γονέα μαθήτριας της Β΄ Δημοτικού, για 
να τους μιλήσει για το επάγγελμά του. Ως 
ειδικός ηλεκτρολόγος, μίλησε στα παιδιά 
για το ηλεκτρικό ρεύμα, τα οφέλη, καθώς 
και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από 
απροσεξίες κατά τη χρήση του. Επίσης 
τους έδωσε χρήσιμες συμβουλές για  την 
οικιακή χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος, 
την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας,  
την προφύλαξη και την  αποφυγή 
ηλεκτροπληξίας. 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός                                  
Ρένα Κακούλη

Μικροί 
δημοσιογράφοι, 
επαγγέλματα,  
προκλήσεις και 
προσκλήσεις

Εξαιρετικές εντυπώσεις άφησε στο κοινό η 
πολυμορφική συναυλία που οργάνωσε το Μουσικό 
τμήμα των Εκπαιδευτήριων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». 
Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
«Καλλιπάτειρα». Συνδυάσθηκαν αρμονικά δύο 
διαφορετικές συναυλίες χαρίζοντάς μια βραδιά 
γεμάτη υπέροχες μελωδίες. Την επιμέλεια της 
εκδήλωσης είχαν ο Γιώργος Καβάσιλας, καθηγητής 
μουσικής και η Ευανθία Κρητικού, καθηγήτρια 
φωνητικής. Παράλληλα με τη συναυλία, στον 
χώρο του σχολείου, πραγματοποιήθηκε έκθεση 
φωτογραφίας με έργα μαθητών του σχολείου με θέμα 
το «Σχολικό Διάλειμμα». Την επιμέλεια της έκθεσης 
είχε η εκπαιδευτικός Άννα Βαλσάμου.

Συναυλία κλασικής κιθάρας 
και σύγχρονου τραγουδιού

«Ημέρα Ανοιχτής Τάξης»: μια μοναδική εμπειρία για τους γονείς 
Άλλη μια καινοτομία των Εκπαιδευτηρίων 

«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» η «Ημέρα Ανοικτής 
Τάξης» υλοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά. 
Συγκεκριμένα, 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 
και οι εκπαιδευτικοί «άνοιξαν» τις πόρτες του 
σχολείου προς κάθε ενδιαφερόμενο. Σκοπός αυτής της καινοτομίας 
είναι να παρουσιαστεί στους γονείς, με τον πιο άμεσο τρόπο, η 
πρόταση εκπαίδευσης που προσφέρουν τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» εδώ και δέκα χρόνια. Οι γονείς ανταποκρίθηκαν στην 
πρόσκληση και επισκέφθηκαν το σχολείο. Παρακολούθησαν 

μαθήματα στις σχολικές αίθουσες, στα εργαστήρια Φυσικών 
Επιστημών, Μουσικής, Εικαστικών, Πληροφορικής και στους 
αθλητικούς χώρους. Στο τέλος κάθε σχολικής ημέρας, οι γονείς 
μοιράστηκαν με τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς την 
εμπειρία της επιστροφής τους στα σχολικά θρανία. 



Επιτυχημένη η συμμετοχή 
μαθητών μας στο 3ο Πανελλήνιο 
Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης και 
Τεχνολογίας ACSTAC: 
Απέσπασαν 4 διακρίσεις και βραβεία 
με 3 πρωτιές ανάμεσα σε 155 εργασίες 
μαθητών από όλη την Ελλάδα  

«Ο δρόμος 
προς την 
κορυφή»: 
βράβευση διακριθέντων μαθητών

Μαθητές των 
Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
συμμετείχαν στο 3ο 
Πανελλήνιο μαθητικό 
συνέδριο επιστήμης 
και τεχνολογίας 
«ACSTAC» που 
πραγματοποιήθηκε 
στο κολλέγιο «Ανατόλια» της Θεσσαλονίκης.  Η λογική του AC-
STAC είναι η εκπαιδευτική προσομοίωση ενός επιστημονικού 
συνεδρίου. Οι μαθητές λειτουργούν σαν επιστήμονες. Αφού 
επιλέξουν ένα θέμα, σχεδιάζουν και υλοποιούν έρευνα, εκπονούν 
και υποβάλλουν την εργασία τους (επιστημονικό άρθρο) και στη 
συνέχεια προετοιμάζονται για να συμμετάσχουν στο συνέδριο 
και να παρουσιάσουν την εργασία τους ως ερευνητές.  Κατά 
την τρέχουσα σχολική χρονιά 16 μαθητές και μαθήτριες από 
τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» εκπόνησαν πρωτότυπες 
εργασίες που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου. Οι 
εργασίες τους εντυπωσίασαν τους επισκέπτες, τους διοργανωτές 
και τους κριτές του συνεδρίου για την πρωτοτυπία, την 
πληρότητα την επιστημονική τεκμηρίωση και τις καινοτόμες 
ιδέες. Αφού παρουσιάστηκαν σε ευρύ κοινό, αξιολογήθηκαν 
από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου και απέσπασαν 
διακρίσεις και βραβεία. Ο Διευθυντής Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
και Οργάνωσης των 
Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» κ. 
Βλάσης Τσίννας, είχε 
τον γενικό συντονισμό 
και την επιμέλεια 
του συνόλου των 
εργασιών των 
μαθητών.

Με ιδιαίτερη επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν 
τρία τουρνουά στο Αθλητικό Κέντρο «ΡΟΔΙΩΝ άθλησις» των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν 
και δοκίμασαν τις δυνάμεις τους στο Ping-Pong, το Badminton και το 
Τάβλι (πόρτες). 

ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΕΣ 
ΠΑΙΓΝΙΔΟΜΑΧΙΕΣ 

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
πρωτοπορούν και στις διαδικασίες 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» διοργάνωσαν -για τρίτη συνεχή 
χρονιά- εκδήλωση για τη βράβευση των μαθητών και των μαθητριών 
που διακρίθηκαν σε διαγωνισμούς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Ο 
δρόμος προς την κορυφή» βραβεύτηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες 
των σχολείων της Ρόδου που διακρίθηκαν στον διεθνή μαθηματικό 
διαγωνισμό «Κangaroo 2013». Επίσης, βραβεύτηκαν οι μαθητές και οι 
μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» που κατά το σχολικό 
έτος 2012-2013 απέσπασαν μετάλλια και διακρίσεις σε πανελλήνιους και 
τοπικούς μαθητικούς διαγωνισμούς.

Σύμφωνα με την ομάδα έργου «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού 
Έργου» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού η όλη εργασία που έγινε στο Γυμνάσιο και το Λύκειο 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» αξιολογήθηκε θετικά, ενώ τα 
ερωτηματολόγια που συγκροτήθηκαν για την παρακολούθηση 
του έργου της αυτοαξιολόγησης, θεωρήθηκαν άρτια ώστε να 

λειτουργήσουν ως υποδείγματα έργου προκειμένου να βοηθήσουν και άλλα σχολεία να πραγματοποιήσουν την αυτοαξιολόγησή τους. 
Για τον σκοπό αυτό θα αναρτηθούν στο Παρατηρητήριο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Η αναγνώριση της συμβολής των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, 
επιβεβαιώνει -για άλλη μια φορά- τη δυναμική και πρωτοποριακή παρουσία τους σε θέματα εκπαίδευσης.



ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ, Β’ Δημοτικού 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ, Β’ Δημοτικού
ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Γ’ Δημοτικού
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, Δ’ Δημοτικού
ΠΟΥΛΑΚΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ,  Δ’ Δημοτικού
ΣΚΟΥΜΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ, Δ’ Δημοτικού
ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ Δημοτικού
ΣΤΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ε Δημοτικού
ΑΛΜΠΡΕΧΤ ΜΕΡΣΙΝΑ, ΣΤ Δημοτικού
ΓΛΥΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΣΤ Δημοτικού
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΣ, ΣΤ Δημοτικού
ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΣΤ Δημοτικού
ΜΑΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΤ Δημοτικού
ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ, ΣΤ Δημοτικού
ΣΚΟΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤ Δημοτικού
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΔΑΜ, Α’ Γυμνασίου
ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  Β’ Γυμνασίου
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ, Γ’ Γυμνασίου
ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ, Γ’ Γυμνασίου
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΜΑΡΩ, Α’ Λυκείου
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ, Α’ Λυκείου
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Β’ Λυκείου

Εξαιρετική η «Ανοιχτή Ημέρα Επιστήμης & Τέχνης 2013»
Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα επιτυχία για 4η συνεχή χρονιά η «Ανοιχτή Ημέρα 
Επιστήμης & Τέχνης 2013» που διοργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», 
την Κυριακή 21 Απριλίου 2013. Ένα πρωτοφανές μεγάλο πλήθος μαθητών, γονέων 
και επισκεπτών κατέκλυσε από το πρωί στους χώρους των Εκπαιδευτηρίων, που 
είχαν διαμορφωθεί ειδικά για αυτή την ημέρα. Η πρωτοποριακή αυτή εκδήλωση, 
περιελάμβανε πλήθος δραστηριοτήτων που ικανοποίησαν στο έπακρο το σύνολο των 
επισκεπτών. Το «Μονοπάτι της Λογοτεχνίας», ένα εκπαιδευτικό ταξίδι αναζήτησης 
στοιχείων από λογοτεχνικά βιβλία, διασκέδασε τους μικρούς επισκέπτες. Γονείς, μαθητές 
και φίλοι είχαν τη δυνατότητα -στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ των Εκπαιδευτηρίων- να 
παρακολουθήσουν ή και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες μαθητών των Ομίλων που 
λειτουργούν στα Εκπαιδευτήρια. Το υλικό των εργασιών, που κατά γενική ομολογία ήταν 
υψηλού επιπέδου, ήταν ανηρτημένο σε ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα. Στο πλαίσιο 
του «1ου Ενδοσχολικού Μαθητικού Συνεδρίου», οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν τις αξιόλογες και ενδιαφέρουσες εισηγήσεις μαθητών. Επιπρόσθετα, 
είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν στην αίθουσα «Καλλιπάτειρα» των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», έναν πρωτότυπο «Διαγωνισμό Λογικής». 

Στο Λαογραφικό 
Μουσείο στα Κοσκινού
Στο πλαίσιο του μαθήματος της 
γλώσσας και με αφορμή την ενότητα 
«Μες στο μουσείο», οι μαθητές 
της Β’ δημοτικού επισκέφτηκαν το 
Λαογραφικό Μουσείο Κοσκινού. 
Στόχος της δράσης ήταν να γνωρίσουν 
αντικείμενα από τη λαογραφική μας παράδοση, να ανακαλύψουν τα εκθέματα σε 
ένα λαογραφικό μουσείο και να έρθουν σε επαφή με τη λαογραφική μας παράδοση. 
Ο ενθουσιασμός των παιδιών ήταν μεγάλος όταν αντίκρισαν τα αμέτρητα και 
εντυπωσιακά ροδίτικα πιάτα που διακοσμούσαν τον κεντρικό τοίχο της σάλας του 
σπιτιού. Εκεί, στον πιατελότοιχο, η φαντασία έγινε όνειρο και το όνειρο πράξη. Οι 
μαθητές ζωγράφισαν το πιάτο εκείνο που τους ταξίδεψε σε μια περασμένη αλλά όχι 
ξεχασμένη εποχή.
                                                                                    Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ρένα Κακούλη 

Οι μαθητές της Β’ δημοτικού μέσα σε ένα 
κλίμα χαράς  και δημιουργίας έκαναν 
εξάσκηση στην προστακτική φτιάχνοντας 
λαχταριστά πασχαλινά μπισκότα με σταγόνες 
σοκολάτας ή σταφίδες. Κάθε φορά ένας 
μαθητής έδινε  οδηγίες σε έναν άλλο, ο 
οποίος εκτελούσε αυτό που άκουγε με 
ακρίβεια και συνέπεια. Τα υλικά ενώθηκαν 
αρμονικά μεταξύ τους και η αφράτη ζύμη 
πήρε μορφή στα χέρια των μαθητών. Η 

διακόσμηση των μπισκότων έγινε με προσοχή και φαντασία.  Στη συνέχεια με τη 
βοήθεια της κ. Παπακωνσταντίνου Ειρήνης, υπεύθυνης  του ομίλου μαγειρικής του 
σχολείου, οι μαθητές του Β2  έφτιαξαν πολύχρωμα σοκολατένια γλειφιτζούρια.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ρένα Κακούλη

Φτιάχνοντας 
πασχαλινά μπισκότα 
και σοκολατένια 
γλειφιτζούρια!

Μαθητές και μαθήτριες 
που διακρίθηκαν στον 
Μαθηματικό Διαγωνισμό 
«ΚΑΓΚΟΥΡΟ 2013»
Ο διαγωνισμός «Καγκουρό» αποτελεί τον μεγαλύτερο 
εκπαιδευτικό ψυχαγωγικό διαγωνισμό στον κόσμο, 
με συμμετοχή εκατομμυρίων μαθητών από 42 χώρες. 
Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και όχι μόνο σε 
εκείνους που έχουν υψηλή επίδοση στα μαθηματικά. 
Η αθρόα συμμετοχή των μαθητών -που φέτος 
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο- αλλά και το εύρος 
των σχολείων που συμμετείχαν αποδεικνύει την 
εγκυρότητα και την άρτια οργάνωση με την οποία 
τα Εκπαιδευτήρια ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ προσεγγίζουν 
και υλοποιούν τον διαγωνισμό. Τα Εκπαιδευτήρια 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συγχαίρουν τους μαθητές που 
διακρίθηκαν στο διαγωνισμό. 


