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Την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2014, 
τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
υποδέχτηκαν για 5η συνεχή χρονιά, ομάδα 
από οκτώ Αυστριακούς μαθητές, οι οποίοι 
διακρίθηκαν στην Ολυμπιάδα Αρχαίων 
Ελληνικών που διοργανώθηκε φέτος -όπως 
και κάθε χρόνο- στη χώρα τους. 
Η επίσκεψη των μαθητών εντάχθηκε στο 
πλαίσιο επιμορφωτικής εκδρομής που 
πραγματοποιούν στο νησί μας αυτές τις 
ημέρες με τη συνοδεία της κ. Μαρίτσας 
Μαντικού και της υπεύθυνης εκπαιδευτικού 
τους κ. Ευριδίκης – Ulrike Σύρου, που είναι 
καθηγήτρια Ελληνικών, Λατινικών και 
Γερμανικών στο γυμνάσιο Akademisches 
Gymnasium Graz καθώς και Λέκτορας στο 
Πανεπιστήμιο Karl–Frabzeus Universitat 
Graz. Οι νεαροί Αυστριακοί μαθητές, An-
drea Bahtijari, Teresa Beer, Moritz Dafert, 
Hanna Fritz, Katharina Gerhold, Sophie Hol-
lwoeger, Muenster Clara Frein –Kistner και  
Philipp Seyr προσήλθαν από νωρίς το πρωί 
στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων 
και παρακολούθησαν μάθημα αρχαίων 
ελληνικών μαζί με μαθητές της Α΄ Λυκείου 

του σχολείου μας. Μέσα από σειρά ποικίλων 
δραστηριοτήτων, οι φιλοξενούμενοι 
μαθητές ενεπλάκησαν με ενθουσιασμό 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στη συνεχεία, 
παρακολούθησαν σεμινάριο θεατρικής 
αγωγής, συμμετέχοντας ενεργά στα 
διάφορα δρώμενα υπό την καθοδήγηση 
της κ. Μυρσίνης Λενούδια, εκπαιδευτικού 
θεάτρου του σχολείου μας. Μέσα σε 
πραγματικά ευχάριστο κλίμα, στον χώρο 
της βιβλιοθήκης των Εκπαιδευτηρίων οι 
αυστριακοί μαθητές συνάντησαν τον κ. 
Κυριάκο Κυριακούλη (Γενικό Διευθυντή των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») και 
δέχθηκαν αναμνηστικά δώρα.
Η εμπειρία ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
τόσο για τους «οικοδεσπότες» όσο και 
για τους «φιλοξενούμενους», οι οποίοι 
ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη 
Δευτέρα το βράδυ στο Παλάτι του Μεγάλου 
Μαγίστρου στη συναυλία αφιέρωμα στον 
Ευρυσθένη Γκίζα όπου οι  αυστριακοί 
μαθητές θα τιμηθούν από το Αυστριακό 
Προξενείο της Ρόδου. 

‘Έκδοση των Έκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΈΙΑ» • ‘Ένα μέσο επικοινωνίας γονέων-σχολείου

Αυστριακοί Μαθητές στα 
Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»



Η Γιορτή του Αγίου Μαρτίνου
Ένα  έθιμο πολύ αγαπητό σε παιδιά κάθε ηλικίας σχετίζεται με τη γιορτή 
του Αγίου Μαρτίνου. Το έθιμο αυτό που γιορτάζεται σε κάθε πόλη της 
Γερμανίας και Αυστρίας στις 11 Νοεμβρίου, έχει ως σκοπό να μάθει στα 
παιδιά τη σημασία που έχει το να μοιράζεσαι και να προσφέρεις χωρίς 
να περιμένεις αντάλλαγμα. Ένα μήνυμα τόσο επίκαιρο στις μέρες μας.  
Τα Τμήμα Γερμανικών του σχολείου μας γιόρτασε αυτό το έθιμο με 
τραγούδια, θεατρικά δρώμενα, και φυσικά με τα πεντανόστιμα μπισκότα. 

Χρυσάνθη Μυλονοπούλου, 
εκπαιδευτικός

Παρουσίαση του βιβλίου 
«’ΕΡΩΤΕΣ στα Δωδεκάνησα ‘14»
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η παρουσίαση του βιβλίου 

«’Ερωτες στα Δωδεκάνησα’14» που διοργάνωσαν οι εκδόσεις 
«ΒΕΡΕΤΤΑ» και τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» το Σάββατο 22 
Νοεμβρίου 2014.
Την έναρξη της παρουσίασης σηματοδότησε ένα εξαιρετικό 
θεατρικό δρώμενο από τον θεατρικό όμιλο του σχολείου με τη 
σκηνοθετική εμψύχωση της κ. Μυρσίνης Λενούδια. Στο θεατρικό 
δρώμενο συμμετείχαν φιλικά η Καρολίνα Κάρτερ ηθοποιός και ο 
Δαβίδ, δάσκαλος yoga. 
Στην παρουσίαση που συντόνιζε ο συγγραφέας και εκδότης Μάριος 
Βερέττας παραβρέθηκαν 17 από τους 23 συγγραφείς του βιβλίου οι οποίοι διάβασαν αποσπάσματα 
από τα διηγήματα τους. Συγκεκριμένα οι λογοτέχνες Μαρία Αθανασιάδη, Μαρία Αϊβάζη, Μαργαρίτα 
Αντιλόχου, Χρύσα Ζανεσή-Αλεξάκη, Παναγιώτα Καντιμοίρη, Αγγελική Κλώπα, Δημήτρης Λαδικός, 
Σμαραγδή Μητροπούλου, Μαρία Μίγκλη, Φερενίκη Μιχαηλίδη, Θεοφάνης Μπογιάνος, Μίκα 
Ντάκα, Άννα Ορφανού, Σπύρος Στογιάννης, Μηνάς Φανίτσας, Ανθούλα Χατζηγεωργίου και Μαίρη 
Χατζηγιακουμή.
Στην παρουσίαση συμμετείχε επίσης η χορωδία των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», «Αρίων» 
υπό τη διεύθυνση της Ευανθίας Κρητικού. Η χορωδία έντυσε με μοναδικό τρόπο την παρουσίαση 
με τα τραγούδια: In Colours των Minor Projects και το «Να με προσέχεις» του Νίκου Πορτοκάλογλου.
Το κοινό μέσα σε ένα πολύ ζεστό κλίμα καταχειροκρότησε τους έμπειρους αλλά και τους νέους 
συγγραφείς του βιβλίου «’Ερωτες στα Δωδεκάνησα’14», που διάβασαν αποσπάσματα από τα 
διηγήματά τους.

Η περίοδος  “Advent” 
Η προ-χριστουγεννιάτικη περίοδος  “Advent”  είναι 
για τους Γερμανούς η ομορφότερη περίοδος 
του χρόνου και ξεκινά τέσσερις Κυριακές 
πριν τα Χριστούγεννα. Οι  χριστουγεννιάτικες 
αγορές ανοίγουν, χριστουγεννιάτικες μυρωδιές 
πλημμυρίζουν τους στολισμένους δρόμους και ένα 
χριστουγεννιάτικο στεφάνι  με  τέσσερα κεριά, το 
λεγόμενο Adventskranz, κάνει την εμφάνισή του. Τα 
κεριά συμβολίζουν τις τέσσερις εβδομάδες πριν τα 
Χριστούγεννα. Έτσι, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση 
του χρόνου που απομένει έως τα Χριστούγεννα. 
Πρώτα ανάβουν ένα κερί, την επόμενη εβδομάδα 
δυο, τη μεθεπόμενη τρία και την τελευταία Κυριακή 
πριν τα Χριστούγεννα ανάβουν και τα τέσσερα κεριά. 
Με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών της γερμανικής 
γλώσσας τα παιδιά της Γ’ Δημοτικού κατασκεύασαν 
από κλαδιά ελάτου το δικό τους στεφάνι και το 
διακόσμησαν με τέσσερα κόκκινα κεριά. Έτσι, μέσα 
σε αυτή την εορταστική ατμόσφαιρα θα γίνεται έως 
τα Χριστούγεννα το μάθημα των Γερμανικών. 

Χρυσάνθη Μυλονοπούλου, εκπαιδευτικός



Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 
Μαραθώνιος Χορού που διοργάνωσε για 4η 
συνεχή χρονιά το Αθλητικό Σωματείο  «ΡΟΔΙΩΝ 
άθλησις» και ο Σύλλογος Φίλων Χορού  Ρόδου. 
Ο Μαραθώνιος χορού πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του 
αθλητικού κέντρου «ΡΟΔΙΩΝ άθλησις».
Μέσα σε ένα πολύ ζεστό και θετικό κλίμα οι 342 
συμμετέχοντες με τις οδηγίες των καθηγητών 
χορού-γυμναστών Μαρίας Λεβέντη, Μαρίας 
Ριζοπούλου, Αναστασίας Καστρουνή, William, 
Ανίτας Ηλιού, Βασιλικής Καλλιανιώτη,  Νόνας 

Ναλμπάντη,  Θωμά Κώστα και  Γιώργου Πήχη 
χόρεψαν σε ρυθμούς Reggaetton, Salsa, Cha-Cha-
Cha, Tango, Rock n’ Roll, Zumba, Zumba kids, Disco, 
Fight Bo και Line dances. 
Όπως κάθε χρόνο σκοπός της διοργάνωσης είναι 
να συγκεντρωθούν –με αυτόν τον αισιόδοξο 
και ψυχαγωγικό τρόπο- χρήματα τα οποία θα 
βοηθήσουν ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έτσι 
φέτος, το ποσό των 1.026€ που συγκεντρώθηκε θα 
διατεθεί στον «Σύλλογο Σκλήρυνσης κατά Πλάκας 
Δωδεκανήσου».

Εξαιρετικά Επιτυχημένος ο 4ος Μαραθώνιος Χορού

Η περίοδος  “Advent” 



Πραγματοποιήθηκαν με Επιτυχία Σεμινάρια Αγγλικής Γλώσσας
Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκαν, στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ 

ΠΑΙΔΕΙΑ», εξειδικευμένα σεμινάρια για την αγγλική γλώσσα τόσο στους μαθητές και τις 
μαθήτριες που θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις (Μάιος - Ιούνιος 2015), του Cambridge ESOL, 
όσο και στους εκπαιδευτικούς. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν από την κ. Όλγα Λεοντάρης 
(Olga Leondaris), σύμβουλο, επιμορφώτρια και αντιπρόσωπο του Cambridge ESOL στην 
Αθήνα.
Η κ. Όλγα Λεοντάρης (Olga Leondaris) πραγματοποίησε διαλέξεις και συζήτησε με τους 
μαθητές και τις μαθήτριες που προετοιμάζονται για τις πιστοποιήσεις Cambridge First Cer-
tificate, Advanced και Proficiency Examinations. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στο 
αμφιθέατρο «Αρχιμήδης» των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».
Μέσα από ένα ενιαίο πρόγραμμα, στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», η ξενόγλωσση 
εκπαίδευση ξεκινά από το Νηπιαγωγείο και εκτείνεται μέχρι το Λύκειο. Η συστηματική 
διδασκαλία των ξένων γλωσσών (Αγγλικών και Γερμανικών και Γαλλικών) σε διαβαθμισμένα 
επίπεδα, αποβλέπει στο να επιτύχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες άνεση στην κατανόηση 
και χρήση των ξένων γλωσσών και στην απόκτηση πιστοποιήσεων. Πιο συγκεκριμένα, μέσα 
από το βασικό εμπλουτισμένο τους πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και 
τις μαθήτριες να πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγονται από διεθνώς 
αναγνωρισμένους φορείς. 
Αξίζει να επισημανθεί ότι τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» στις εξετάσεις γλωσσομάθειας κάθε χρόνο είναι ιδιαίτερα υψηλά. Ειδικότερα, 
φέτος απονεμήθηκαν συνολικά 260 πιστοποιήσεις στους μαθητές και τις μαθήτριες των 
Εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ. Από αυτές οι 186 ήταν για την αγγλική γλώσσα, οι 46 για 
τη γαλλική γλώσσα και οι 28 για την γαλλική γλώσσα. Αξίζει να επισημανθεί ότι τα ποσοστά 
επιτυχίας των μαθητών στις πιστοποιήσεις για το  Cambridge Proficiency ήταν 100%, για το 
Cambridge FCE (Lower) ήταν 77%, ενώ για τις πιστοποιήσεις της γερμανικής γλώσσας ήταν 
95% και της γαλλικής γλώσσας 100%.

Επίσκεψη στη 
Φιλοζωική Ρόδου
Οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού είχαν την 

ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά 
αξιολάτρευτα σκυλάκια που φιλοξενούνται 
στη Φιλοζωική Ρόδου. Αντάλλαξαν σκέψεις, 
ιδέες, συναισθήματα και μοιράστηκαν 
τους προβληματισμούς τους με τους 
υπεύθυνους του Κυνοκομείου. Κατά 
την διάρκεια της επίσκεψης οι μαθητές 
ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα όπως 
η σημασία της φροντίδας των ζώων, η 
ευθύνη της υιοθεσίας ενός ζώου και η 
ανάγκη της κοινωνίας μας να φροντίζει τα 
αδέσποτα. 

Ρένα Κακούλη, εκπαιδευτικός

Επιτυχημένο το Σεμινάριο 
«Πρώτες Βοήθειες στο Σχολείο» 
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο με θέμα: «Πρώτες Βοήθειες 
στο Σχολείο», που πραγματοποιήθηκε στα Εκπαιδευτήρια 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2015.
Το σεμινάριο, που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς, 
διοργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» με 
πρωτοβουλία της Καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής κ. Μαρίας 
Λεβέντη, επιδιώκοντας αφενός να ενημερώσουν και 
αφετέρου να δώσουν απαντήσεις σε προβληματισμούς των 
εκπαιδευτικών, αφού στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας, 
οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τους άμεσους διασώστες των 
μαθητών, προτού απευθυνθούν στους ειδικούς.
Τους εισηγητές του σεμιναρίου παρουσίασε ο κ. Βλάσης 
Τσίννας, Διευθυντής Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης 
και Διοίκησης των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Στην 
τοποθέτησή του αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ενημέρωσης των εκπαιδευτικών σε 
θέματα παροχής πρώτων βοηθειών, τα μεγάλα οφέλη που απορρέουν από αυτό, αλλά 
και στην αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε αυτά τα ζητήματα. 
Εισηγητές στο σεμινάριο ήταν ο κ. Γεώργιος Τριάντος, Ιατρός Χειρουργός - 
Διευθυντής Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και 
ο κ. Αντώνιος Γερασκλής, Ιατρός Παθολόγος, Επιμελητής Α΄, υπεύθυνος του Τμήματος 
Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Οι εισηγητές ανέλυσαν 
διεξοδικά θέματα σχετικά με τα ατυχήματα των μαθητών και την παροχή πρώτων 
βοηθειών. Επιπρόσθετα, έδωσαν σαφείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει 
οι εκπαιδευτικοί να διαχειρίζονται καταστάσεις που μπορούν να ανακύψουν στους 
μαθητές από ατυχήματα και τραυματισμούς αλλά και οδηγίες για την πρόληψη αυτών.
Στο τέλος της ημερίδας έγιναν ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και 
ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση με τους ομιλητές.

Διόρθωση για το τεύχος 43 
Στον προηγούμενο “Συνδετήρα” από 
λάθος δεν περιλήφθηκε το όνομα της  
Νάσιας Στουραΐτης, η οποία  πέρασε 
τις Εξετάσεις του Cambridge ESOL στο 
επίπεδο Advance με επιτυχία. 
Συγχαρητήρια  Νάσια!


