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Τον Φεβρουάριο διεξήχθη η Εθνική 
Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο Αρχιμήδης» 
στην Αθήνα. Ήταν η τρίτη και τελευταία 
φάση των διαγωνισμών της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) για το τρέχον 
σχολικό έτος και σ’ αυτή συμμετείχαν 
μαθητές που είχαν προκριθεί από τις δύο 
προηγούμενες φάσεις των διαγωνισμών.
Ο Αθανάσιος Καράβας, του Στάμου 
Καράβα και της Βιργινίας Αγγελοπούλου, 
μαθητής της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», 
προκρίθηκε από όλες τις φάσεις των 
Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών 
Μαθηματικών της Ελληνικής Μαθηματικής 
Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκαν κατά 

τη φετινή σχολική χρονιά. Στην τελική 
φάση των διαγωνισμών και συγκεκριμένα 
την Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο 
Αρχιμήδης», ο Αθανάσιος Καράβας 
κατέκτησε αργυρό μετάλλιο. 
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική 
επιτυχία, αφού η Εθνική Μαθηματική 
Ολυμπιάδα «Ο Αρχιμήδης» είναι θεσμός 
υψηλότατου επιστημονικού επιπέδου όπου 
συμμετέχουν οι μαθητές με ιδιαίτερα υψηλή 
επίδοση στα μαθηματικά πανελληνίως.
Επισημαίνεται ότι στον «ΑΡΧΙΜΗΔΗ 2015» 
έλαβαν μέρος 420 μαθητές Γυμνασίου 
και Λυκείου απ’ όλη την Ελλάδα. Οι 
μαθητές αυτοί επιλέχθηκαν μετά από δύο 
διαδοχικούς Πανελληνίους Διαγωνισμούς, 

τον «ΘΑΛΗ» (1 Νοεμβρίου 2014, 
συμμετείχαν πάνω από 14.000 μαθητές) 
και τον «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» (17 Ιανουαρίου 2015, 
διαγωνίσθηκαν 3300 μαθητές οι οποίοι 
επιλέχθηκαν από το διαγωνισμό της πρώτης 
φάσης).
Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» συγχαίρει θερμά τον μαθητή 
για τη διάκρισή του και του εύχεται πάντα 
επιτυχίες. Επίσης, συγχαίρει θερμά και 
όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που 
συμμετείχαν στον παραπάνω διαγωνισμό.

‘Έκδοση των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» • ‘Ένα μέσο επικοινωνίας γονέων-σχολείου

Ο Αθανάσιος Καράβας κατέκτησε αργυρό μετάλλιο 
στην Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο Αρχιμήδης»

Μια εξαιρετική παράσταση του Θεατρικού Ομίλου
Η αίθουσα «Καλλιπάτειρα» των Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», κατάμεστη από κόσμο, 

πλημμύρισε από έκδηλη 
συγκίνηση, υποβλητική 
μουσική, καθηλωτικό φωτισμό 
και σαγηνευτικές ερμηνείες. Οι 
μαθητές του Θεατρικού Ομίλου 
των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» παρουσίασαν τη φετινή 
θεατρική τους παράσταση, την 
Ἰφιγένειαν τὴν ἐν Αὐλίδι.

Τις ημέρες των παραστάσεων το πολυπληθές 
κοινό παρακολούθησε άφωνο, με αδιάπτωτη 
προσήλωση και έντονα συναισθήματα, και 
τελικά καταχειροκρότησε τους εξαιρετικούς 
πρωταγωνιστές (μαθητές και μαθήτριες), 
αλλά και τους υπόλοιπους συντελεστές 
της παράστασης. Η Θεατρική Παράσταση 
Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι ήταν βασισμένη 
στη διαχρονική τραγωδία του Ευριπίδη, 
σε σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια της 
Μυρσίνης Λενούδια, εκπαιδευτικού θεάτρου 
των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», και 
διασκευή-φιλολογική επιμέλεια του Χάρη 
Καραντώνη, Φιλολόγου των Εκπαιδευτηρίων. 
Στις παραστάσεις πήραν μέρος οι μαθητές και οι 
μαθήτριες:
Νάσια Στουραΐτη (Ιφιγένεια)

Γιώργος Παπαγεωργίου (Αγαμέμνονας)
Ντόρια Παναή (Κλυταιμνήστρα)
Βαρβάρα Μαστραντώνη (Πρωθιέρεια)
Σωτήρης Νικολίτσης (Αχιλλέας)
Μιλτιάδης Φαρακίδης (Πρεσβύτης)
Νίκος Καρόζας (Εξάγγελος)
Γιώργος Τριανταφύλλου (Άγγελος)
Κωνσταντίνος Ζαχαρίας (Άγγελος)
Καντιδενού Ελένη (Κορυφαία Χορού)
Κυπραίου Αναστασία, Άννα-Μαρία Πανηγύρη, 
Μιχαέλλα Κλαδάκη, Αναστασία Ριτσιάρδη, 
Μαίρη Μαραβέλια (Μέλη Χορού)
Μίκα Καντά (υποβολείο).
Η επιμέλεια των σκηνικών ήταν της Ανδρομάχης 
Μπατζούκη (κατασκευές: Βασίλη Λαδικού, 
Γιάννη Λαδικού, Μιχάλη Κουρμαδιά και Γιώργου 
Διασινού), ο σχεδιασμός και η κατασκευή 
των  κουστουμιών καθώς και η επιμέλεια του 
styling ήταν της Φαίδρας Τζεδάκη, η τεχνική 
υποστήριξη του Σπύρου Ατσικνούδα, και 
η εικαστική επιμέλεια της αφίσας και του 
προγράμματος η Γεωργία Καζούλλη. Ο κινητικός 
αυτοσχεδιασμός της εισαγωγής προέκυψε από 
άσκηση με την καθοδήγησης της ηθοποιού 
Καρολίνας Κάρτερ, φιλοξενούμενης του Ομίλου 
των Εκπαιδευτηρίων.
Τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν στον 
σύλλογο «Ροδαυγή».



Διάκριση Μαθητών και μαθητριών των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» σε 
Διαγωνισμό στη Γαλλική Γλώσσα
Το «Γαλλικό Σπίτι» της Ρόδου, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 
Μαθητικού Διαγωνισμού Ορθογραφίας στη Γαλλική Γλώσσα και του  «Quiz 
ερωτήσεων γύρω από την Γαλλοφωνία» που πραγματοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο της «Ημέρας της Γαλλοφωνίας», το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015 
σε αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο διαγωνισμό αυτό πήραν 
μέρος μαθητές των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων 
της Ρόδου. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα στο διαγωνισμό αυτό διακρίθηκαν μαθητές 
και μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» που κατάφεραν να 
καταλάβουν μια από τις τρεις πρώτες θέσεις.
Πιο συγκεκριμένα, διακρίθηκαν οι παρακάτω μαθητές και μαθήτριες των  
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», ανά επίπεδο:
«Διαγωνισμός ορθογραφίας»
Επίπεδο Α1:  3ο  Βραβείο, Σκουμιού Αργυρώ (ΣΤ΄ Δημοτικού)
Επίπεδο Α2 : 2ο  Βραβείο, Πάππου Δώρα (Α΄ Γυμνασίου)
Επίπεδο Β1 : 3ο  Βραβείο, Σκουμιός Νικόλαος (Β΄ Γυμνασίου)
«Quiz ερωτήσεων γύρω από την Γαλλοφωνία»
Επίπεδο Α1:  1ο  Βραβείο, Χριστοπούλου Αγγελική (ΣΤ΄ Δημοτικού)
Επίπεδο Β1 : 1ο  Βραβείο, Σκουμιός Νικόλαος (Β΄ Γυμνασίου).
Συγχαίρουμε θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες για τις διακρίσεις τους.

Διακρίσεις Μαθητριών 
μας στους Διαγωνισμούς 
Μαθηματικών «Ίππαρχος» 
και «Εύδημος»
Το Παράρτημα Δωδεκανήσου της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας ανακοίνωσε τα 
αποτελέσματα των διαγωνισμών Μαθηματικών, 
για μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, με την επωνυμία 
«Ίππαρχος» και «Εύδημος».  Ο διαγωνισμός 
«ΕΥΔΗΜΟΣ» πραγματοποιήθηκε την 1η 
Νοεμβρίου 2014 και συμμετείχαν 119 
μαθητές της Α΄ Γυμνασίου από τα Γυμνάσια 
του Νομού. Ο διαγωνισμός «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» πραγματοποιήθηκε την 17η 
Ιανουαρίου και δικαίωμα συμμετοχής είχαν οι 54 μαθητές που προκρίθηκαν 
από τον «ΕΥΔΗΜΟ». Οι μαθητές στους διαγωνισμούς αυτούς καλούνται 
να αντιμετωπίσουν θέματα μεγάλου βαθμού δυσκολίας, συγκριτικά με 
τα προβλήματα και τις ασκήσεις που διδάσκονται συνήθως στα σχολεία. 
Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, η μαθήτρια της Α΄ τάξης του Γυμνασίου 
των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» Ευγενεία Παμπίδη κατέκτησε την 
πρώτη θέση στα Δωδεκάνησα. Επίσης, ανάμεσα στους μαθητές και τις 
μαθήτριες που διακρίθηκαν συμπεριλαμβάνεται και η μαθήτρια της Α΄ τάξης 
του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» Μαρία Μαραβέλια. 
Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συγχαίρει θερμά τις 
μαθήτριες και εύχεται να έχουν πάντα επιτυχίες.

Η μεγαλύτερη ίσως χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
του νησιού μας πραγματοποιήθηκε   το Σάββατο 
13 Δεκεμβρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Όπως κάθε 
χρόνο, η εκδήλωση προσέλκυσε το ενδιαφέρον όχι 
μόνο των γονέων και συγγενών των μαθητών αλλά 
και πλήθος κόσμου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί 
ότι οι θεατές που παρακολούθησαν και φέτος τη 
χριστουγεννιάτικη εκδήλωση ξεπέρασαν τα 1.000 
άτομα.
Το πλούσιο πρόγραμμα ξεκίνησε με 
πρωταγωνιστές τους μικρούς μαθητές του 
Νηπιαγωγείου και την παράσταση «Ο Αϊ- Βασίλης 
στη Φυλακή με τους 83 μικρούς αρουραίους». 
Η απολαυστική παράσταση ήταν βασισμένη 
στο παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά. Οι θεατές 
καταχειροκρότησαν τους μικρούς  πρωταγωνιστές 
με μεγάλο ενθουσιασμό.
Μετά τη διασκεδαστική παράσταση, ακολούθησαν 
οι εξαιρετικές χριστουγεννιάτικες 
μελωδίες των μουσικών συνόλων 
του σχολείου, υπό τη διεύθυνση του 
καθηγητή μουσικής κ. Γιάννη Χατζή 
και της υπεύθυνης της χορωδίας κ. 
Ευανθίας Κρητικού.
Στη συνέχεια, τα χορευτικά 
σύνολα του σχολείου 
παρέσυραν τους θεατές 
σε χριστουγεννιάτικους 
χορευτικούς ρυθμούς υπό την 
καθοδήγηση της κ. Μαρίας 
Λεβέντη, της κ. Σουζάνας 
Ιωακειμίδου και της κ. Μαρίας 
Ριζοπούλου, εκπαιδευτικών 
φυσικής αγωγής του σχολείου.

Χριστουγεννιάτικη Πανδαισία  
στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»



Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2015, 
στην αίθουσα «Καλλιπάτειρα» των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», 
πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας του 
εκπαιδευτικού οργανισμού. Επίσης, στην 
εκδήλωση αυτή, για έβδομη συνεχή χρονιά, 
βραβεύτηκαν εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι 
για το έργο και την προσφορά τους.

Η φετινή εκδήλωση ήταν πανηγυρική 
αφού στον ίδιο χώρο παραβρέθηκαν το 
εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό 
όλων των επιμέρους μονάδων του 
εκπαιδευτικού οργανισμού και 
συγκεκριμένα των Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», του αθλητικού και 
πολιτιστικού κέντρου «ΡΟΔΙΩΝ άθλησις», 
των εκπαιδευτικών κέντρων «ΡΟΔΙΩΝ 
μάθησις», των καλοκαιρινών προγραμμάτων 
«Summer School ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», 
του κέντρου ψυχολογικής στήριξης και 
αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών 
«ΡΟΔΙΩΝ ανάδρασις» και του βιβλιοπωλείου 
«pergOLA».
Ο Γενικός Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» κ. Κυριάκος Κυριακούλης 
στην εισαγωγική του ομιλία, αναφέρθηκε 
στην ίδρυση, τη δωδεκάχρονη λαμπρή 
πορεία και τα σημαντικότερα επιτεύγματα 
του εκπαιδευτικού οργανισμού. Σε ό,τι 
αφορά στα επόμενα χρόνια, ανέφερε ότι 
τα επιμέρους τμήματα του εκπαιδευτικού 
οργανισμού, θα συνεχίσουν και στο μέλλον 

αδιάλειπτα την παράδοση καινοτομίας 
και πρωτοπορίας, προσαρμόζοντάς την 
στις προκλήσεις και ευκαιρίες του διαρκώς 
μεταβαλλόμενου ελληνικού και διεθνούς 
περιβάλλοντος. 
Στη συνέχεια, ο κ. Κυριάκος Κυριακούλης 
αναφέρθηκε στο θεσμό της απονομής 
τιμητικών διακρίσεων σε ανθρώπους 
του οργανισμού τονίζοντας ότι το νόημα 
της βράβευσης είναι η αναγνώριση του 
μόχθου, της προσπάθειας και της επίδοσης 
όσων βραβεύονται, η ενθάρρυνσή τους να 
συνεχίσουν με την ίδια επιτυχία τις επιδόσεις 
τους, καθώς επίσης και η δημιουργία 
προτύπων προς μίμηση στην ευρύτερη 
κοινότητά μας.
Στη φετινή εκδήλωση από το χώρο των 
εκπαιδευτικών βραβεύτηκαν για τη 
αφοσίωση και την προσφορά τους στην 
εκπαίδευση ο Μάριος Χατζημιχάλης 
(καθηγητής πληροφορικής και διευθυντής 
των εκπαιδευτικών κέντρων «ΡΟΔΙΩΝ 
μάθησις») και η Βούλα Ζάχου (φιλόλογος).
Από τον χώρο των υπόλοιπων εργαζόμενων, 
βραβεύτηκε για την εργατικότητα και την 
προσφορά του ο Παναγιώτης Σάββενας.
Τις τιμητικές διακρίσεις απένειμαν ο Γενικός 
Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» κ. Κυριάκος Κυριακούλης, ο κ. 
Βλάσης Τσίννας (Διευθυντής Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Διοίκησης), ο 
κ. Σταύρος Πρωτογεράκης (Συντονιστής του 
προγράμματος της Γ΄ τάξης του Λυκείου) και 
ο κ. Ευριπίδης Αναγνωστάκης (Διευθυντής 
του Λυκείου).

Κοπή Πίτας και 
Βραβεύσεις Προσωπικού

Ακολούθησε η θεατρική παράσταση 
του Δημοτικού με τίτλο «Το Βασίλειο 
των Ζαχαρωτών» βασισμένη στο έργο 
«Καρυοθράστης» του Hoffmann. Η 
παράσταση των μαθητών της Α΄ και 
Β΄ Δημοτικού, ήταν ένα πραγματικό  
γιορτινό ταξίδι όπου οι πρωταγωνιστές 
σαν  μικρές μαριονέτες ζωντάνεψαν μέσα 
στο φως των αστεριών.
Παράλληλα με το πρόγραμμα των 

παραστάσεων, εξελισσόταν το 
ευφάνταστο  χριστουγεννιάτικο ba-
zaar. Οι μαθητές του Δημοτικού, του 
Γυμνασίου, οι εκπαιδευτικοί και γονείς 
του σχολείου για άλλη μια χρονιά 
συνεργάστηκαν και διοργάνωσαν  με 
μεράκι και πολλή αγάπη ένα εξαιρετικό 
Bazaar με ποικίλες χριστουγεννιάτικες 
δημιουργίες. Την καταπληκτική 
ατμόσφαιρα συμπλήρωναν τα γλυκά 

και αλμυρά εδέσματα στους γιορτινούς 
πάγκους. 
Τα έσοδα του χριστουγεννιάτικου bazaar 
θα συμβάλλουν στο σημαντικό έργο του 
συλλόγου «Ροδαυγή»!  



«Γιόγκα» και 
«Μουσικοκινητική- 
Θεατρική αγωγή»

Πώς μας αρέσει να περνάμε τον 
χρόνο μας; 
Περπατώντας; Χορεύοντας; 
Ζωγραφίζοντας; Μαγειρεύοντας; 
Διαβάζοντας; 
Αυτό μπορούμε να το κάνουμε 
παρέα με τα παιδιά μας και να μας 
βοηθήσει να χτίσουμε μία αυθεντική 
και χαλαρή σχέση μαζί τους.
Με αυτή τη σκέψη βρεθήκαμε το 
Σάββατο 21 Μαρτίου, γονείς, παιδιά 
κι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου 
κάνοντας ασκήσεις γιόγκα με την 
δασκάλα της γιόγκα, Αγγελική 
Διακοσάββα ενώ με τη γυμνάστρια 
Μαρία Ριζοπούλου, εκφραστήκαμε 
μέσω της κίνησης, της φαντασίας, 
εξερευνώντας διάφορες πτυχές του 
εαυτού μας. 

Βούλα Μαράντου, Νηπιαγωγός 

«Γονέων Αυλαία»
“Ω!  Τάφε μου....”, όχι, όχι πολύ 
σοβαρή και κλασική ατάκα.
“Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου.....”, 
μπα, πολύ συνηθισμένο και πολύ 
παιδικό. ‘’Τι να ‘ναι τούτο εδώ το 
μαραφέτι, βρε παιδιά; Τι να ΄ναι;”, 
ενδιαφέρον ακούγεται. 
Μαμάδες και εκπαιδευτικοί 
του νηπιαγωγείου, ενώνουν 
τα “ταλέντα” τους για να  
παρουσιάσουν το παραμύθι του 
Ευγένιου Τριβιζά “Ένα φτυάρι στον 
Άρη”’, σε διασκευή της Βούλας 
Μαράντου στις 15 και 16 Μαΐου 
2015. Τα έσοδα της παράστασης 
θα διατεθούν για φιλανθρωπικό 
σκοπό. “Ας γεμίσουμε το χρόνο μας 
διασκεδάζοντας, επικοινωνώντας 
και δημιουργώντας!”, “Θέλω να 
κάνω τα παιδιά να γελούν και να 
τους δείξω ότι νοιάζομαι”, “Θέλω 
αυτή την τελευταία χρονιά κοντά 
σας να κάνουμε πράγματα μαζί, για 
τα παιδιά κι για εμάς”… λίγα λόγια 
από τις σκέψεις των γονιών που 
παίρνουν μέρος σε αυτή την παράσταση. Κι εμείς μαζί τους!  Δε λέμε όχι, 
ποτέ σε μία πρόσκληση, πρόκληση. Η συνέχεια επί σκηνής...

Βούλα Μαράντου και Ειρήνη Χατζηφούντα, Νηπιαγωγοί

Δράσεις του τμήματος Φυσικής          Αγωγής του σχολείου μας

To zumba party της Τσικνοπέμπτης 
Η Τσικνοπέμπτη στο σχολείο μας δεν είχε μόνο 
τσικνίσματα με σουβλάκια αλλά περιλάμβανε και 
χορούς σε ρυθμούς Latin στο zumba party που 
στήθηκε στον προαύλιο χώρο. Οι γυμνάστριες 
του σχολείου μας Μαρία Λεβέντη και Μαρία 
Ριζοπούλου, με guest star το γυμναστή μας Νικήτα 
Παχούντη, ψυχαγώγησαν και γυμνάσαν παιδιά και 
εκπαιδευτικούς.

Τοιχοσφαίριση – squash
Το δυναμικό και ψυχαγωγικό άθλημα της 
τοιχοσφαίρισης (squash) γνώρισαν οι μαθητές της 
Δ΄ τάξης του δημοτικού στο μάθημα της φυσικής 
αγωγής, μετά από επίσκεψη τους στο γυμναστήριο 
της πόλης μας: “City Fitness Squash Academy”.

Με την «Κολοσσός» και την 
«Α.Σ Δωδεκάνησος»
Επίσκεψη στο Βενετόκλειο κλειστό γυμναστήριο 
πραγματοποίησαν οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 
Δημοτικού. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν προπόνηση των αθλητών της 
ομάδας μπάσκετ του «Κολοσσού» αλλά και των αθλητών 
με αμαξίδια της πρωταθλήτριας Ελλάδας για τρεις 
συνεχόμενες χρονιές Α.Σ Δωδεκάνησος - wheelchair bas-
ketball! Οι μαθητές συνομίλησαν με τους αθλητές, έπαιξαν 
μαζί τους και πήραν αυτόγραφα.

1η Ημέρα Δημιουργίας 
του Νηπιαγωγείου



H 7η Τέχνη στο μάθημα 
των γερμανικών
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την 
Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 το 7ο Φεστιβάλ 
Γερμανόφωνου Κινηματογράφου στη Ρόδο. 
Μαθητές του σχολείου μας που μαθαίνουν τη 
γερμανική γλώσσα μαζί με τους καθηγητές 
τους παρακολουθήσαν ενδιαφέρουσες ταινίες 
με διδακτικό και κοινωνικό περιεχόμενο. 
Με βάση αυτές τις ταινίες, οι μαθητές με 
κατάλληλα διαμορφωμένα φύλλα εργασίας θα 
επεξεργαστούν διάφορα θέματα που σχετίζονται 
με αυτές.

Χρυσάνθη Μυλωνοπούλου, Καθηγήτρια 
γερμανικής γλώσσας 

Δράσεις του τμήματος Φυσικής          Αγωγής του σχολείου μας

Δράσεις του Ομίλου Ψυχολογίας
Ο όμιλος Ψυχολογίας του σχολείου μας είχε τη 
χαρά να υποδεχθεί δύο σημαντικές κυρίες από 
τον χώρο της ψυχικής υγεία του νησιού μας.
Στις 9 Μαρτίου 2015 η κ. Αλεξία Κυπριώτη και η 
κ. Κωνσταντίνα Σιάγκα, ψυχολόγοι, αποδέχτηκαν 
πρόθυμα την πρόσκληση του συντονιστή του 
ομίλου μας κ. Μιχάλη Ρούσου και επισκέφτηκαν 
τη γωνιά της βιβλιοθήκης του σχολείου μας, που 
φέτος φιλοξενεί τις αναζητήσεις και τις αγωνίες 
μας. 
Οι καλεσμένες μας απάντησαν με προθυμία 
στις ερωτήσεις μας, φώτισαν «σκοτεινά» σημεία 
της ανθρώπινης ψυχής και έλυσαν απορίες 
που είχαν προκύψει από την ανάλυση - στο 
πλαίσιο των συναντήσεων του ομίλου μας - 
κινηματογραφικών ταινιών με θέμα τη ψυχική 
υγεία. Στη συζήτηση που αναπτύχθηκε οι 
ψυχολόγοι μάς βοήθησαν να κατανοήσουμε 
τη λειτουργία των νευροδιαβιβαστών, το ρόλο 
των φαρμάκων αλλά και τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη ψυχική υγεία. Μας μίλησαν επίσης 
για την προσπάθεια αποασυλοποίησης και για 
τη «Στέγη» - ξενώνα - φιλοξενίας ασθενών που 
λειτουργεί στο νησί μας.

Μας μίλησαν τέλος για την εταιρεία  «ΠΑΝΑΚΕΙΑ» 
στην οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, η 
οποία είναι ένας μη κερδοσκοπικός, οργανισμός 
που ιδρύθηκε το 2003, με στόχο την παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, την 
ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα ψυχικής 
υγείας, την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση, 
την κοινωνική ενσωμάτωση και την απασχόληση 
των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. 
Ευχαριστούμε θερμά τις ψυχολόγους και 
ελπίζουμε να τις έχουμε ξανά κοντά μας.

Μιχάλης Ρούσος, Φιλόλογος



Στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής, 
οι μαθητές της κατεύθυνσης των 
ανθρωπιστικών επιστημών της Β΄ Λυκείου 
των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
με σύμβουλο-καθηγητή τον κ. Μιχάλη 
Ρούσο επισκέφτηκαν το Διεθνές Κέντρο 
Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου, 
όπου ενημερώθηκαν για την πολύπλευρη 
δραστηριότητα του Κέντρου στους τομείς 
της λογοτεχνίας, της μετάφρασης, του 
πολιτισμού και της εκπαίδευσης.
Τα παιδιά υποδέχτηκε όλη η ομάδα του 
κέντρου, που αποτελείται από την κ. Νάνσυ 

Τρυποσκούφη, φιλόλογο, την κ. Ελευθερία 
Μπινίκου, μεταφράστρια και τον κ. Αργύρη 
Κόσκορο, βιβλιοθηκονόμο. Οι υπεύθυνοι 
του κέντρου με μεγάλη διάθεση, σε ένα 
φιλικό κλίμα παρουσίασαν το σκοπό της 
δημιουργίας του, την ιστορία του, τις μέχρι 
τώρα δράσεις του καθώς και τα σχέδια - 
οράματα  για το μέλλον. 
Οι μαθητές γνώρισαν τις δυνατότητες 
του κέντρου για τη φιλοξενία 
συγγραφέων, μεταφραστών, ποιητών, 
μελών λογοτεχνικών ενώσεων των 
Τριών Θαλασσών (Βαλτική, Μαύρη 

Θάλασσα, Αιγαίο), πληροφορήθηκαν για 
τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, 
εργαστηρίων μετάφρασης, τις εκδόσεις 
του κέντρου, τις παρουσιάσεις βιβλίων, 
τη διοργάνωση λογοτεχνικών - ποιητικών 
βραδιών αλλά και τη συμμετοχή σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά 
με τον πολιτισμό. Στη συζήτηση που 
ακολούθησε τα παιδιά συνειδητοποίησαν 
το πόσο σημαντική είναι η συνύπαρξη 
και η δια ζώσης συνεργασία στο κέντρο 
των λογοτεχνών - συγγραφέων  και των 
μεταφραστών των έργων τους.
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με πλήρη 
ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Δ.Κ.Σ.Μ.Ρ. 
και, πριν οι μαθητές αναχωρήσουν, έλαβαν 
στο πλαίσιο της άψογης φιλοξενίας από 
ένα αντίτυπο του ιστορικού βιβλίου «Ο 
Παναγιώτης Ρόδιος και η εποχή του» 
έκδοσης του Κέντρου.
Μιχάλης Ρούσος, Φιλόλογος

Εορτασμός της Επετείου 
της Ενσωμάτωσης
Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» την Παρασκευή 
6 Μαρτίου 2015, στο πλαίσιο της 67ης Επετείου της 
Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου, φώτισαν τους 
σπουδαιότερους ιστορικούς σταθμούς από το 1912 έως το 
1948. Το χρονολόγιο εμπλουτίστηκε με αυθεντικές πηγές 
σημαντικών γεγονότων της τοπικής ιστορίας, όπως το 
«Αιματηρόν Πάσχα του 1919» και ο «Πετροπόλεμος της Καλύμνου».
Ο Σύλλογος Συμιακών Ρόδου, «Ο Γλαύκος», υπό την καθοδήγηση του 
πολυτάλαντου Συμιακού κ. Μανώλη Αντώνογλου και με πολυπληθές χορευτικό 
συγκρότημα, διάνθισε τη γιορτή με καλλιτεχνικά δρώμενα, που καθήλωσαν το 
μαθητικό κοινό. Μάλιστα, οι παραδοσιακές στολές των χορευτών, ζωντάνεψαν 
επί σκηνής την πλούσια λαϊκή μας παράδοση.
Η κ. Ευανθία Κρητικού, υπεύθυνη της Χορωδίας των Εκπαιδευτηρίων, ερμήνευσε 
παραδοσιακά τραγούδια και σε συνεργασία με την κ. Άντζελα Σπανού στο 
πιάνο, πλημμύρισαν την αίθουσα με μελωδίες. Τέλος, η χορωδία του σχολείου 
συνδιαμόρφωσε το πανηγυρικό κλίμα της ημέρας και απέσπασε θερμό 
χειροκρότημα.
Ο φίλος του σχολείου και φιλόλογος, κ. Παναγιώτης Αναστασιάδης παραχώρησε 
στο σχολείο τον ζωγραφικό πίνακα και την ελεγεία που εμπνεύστηκε για τα 
ελεύθερα Δωδεκάνησα, συμβάλλοντας κι αυτός με τη σειρά του στη συγκίνηση 
των παρευρισκομένων.

Μαρία Πρωτόπαπα, Φιλόλογος

Επίσκεψη των μαθητών της Β’ Λυκείου στο Διεθνές 
Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου



Ο συγγραφέας Βαγγέλης Ηλιόπουλος 
στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»
Το Σάββατο 14 Μαρτίου ο βραβευμένος συγγραφέας Βαγγέλης 
Ηλιόπουλος επισκέφθηκε τους μαθητές των εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» και μοιράστηκε μαζί τους στιγμές από τα βιβλία που είχαν 
διαβάσει οι μικροί βιβλιοφάγοι το προηγούμενο διάστημα στο 
πρόγραμμα της λογοτεχνίας. Με τα επικοινωνιακά του χαρίσματα κατόρθωσε 
να μετατρέψει την εκδήλωση σε μια γιορτή του παιδικού βιβλίου, όπου κάθε 
μαθητής και μαθήτρια συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση προκειμένου να 
αλληλεπιδράσουν με τον συγγραφέα, να πουν τη γνώμη τους αλλά και να 
αποσπάσουν πληροφορίες και μυστικά από τον ίδιο που δεν αποκαλύπτονται 
πάντα μέσα στις ιστορίες των βιβλίων που διαβάζουμε. Τα δεκάδες «πώς» 
και «γιατί» κατέκλυσαν τον κ. Ηλιόπουλο που με πολλή χαρά κι ενθουσιασμό 
καθοδηγούσε τους αναγνώστες στην ανακάλυψη της απάντησης, ξεχωριστής 
τις περισσότερες φορές για καθέναν. Στη συνέχεια τα παιδιά παρουσίασαν τις 
ομαδικές εργασίες που είχαν ετοιμάσει με αφορμή την πλοκή των βιβλίων του 
και αναφέρθηκαν σε προβληματισμούς σχετικά με τις κινήσεις των ηρώων. 
Οι εικονογραφήσεις, τα επιτραπέζια παιχνίδια, τα μικρά διηγήματα, οι ταινίες 
μικρού μήκους και τα τραγούδια ήταν μερικές από τις συνθετικές εργασίες που 
με κέφι και χαρούμενη διάθεση εκπόνησαν οι μαθητές, ώστε να τα χαρίσουν 
στον αγαπημένο τους συγγραφέα. Στο τέλος μια έκθεση βιβλίου περίμενε 
τους παρευρισκόμενους να την εξερευνήσουν, ενώ ο κ. Ηλιόπουλος με χαρά 
υπέγραψε όλα τα βιβλία των αναγνωστών του.

“KARNEVAL MIT WAFFELN”  
-  απόκριες με βάφλες
Με τις πατροπαράδοτες  γερμανικές  βάφλες 
γιόρτασαν τις αποκριές τα παιδιά της Γ΄ 
τάξης του Δημοτικού που παρακολουθούν 
μαθήματα γερμανικής γλώσσας. Με την 
βοήθεια της καθηγήτριάς τους κ. Χρυσάνθης 
Μυλωνοπούλου παρασκεύασαν βάφλες και τις 
απόλαυσαν!

Χρυσάνθη Μυλωνοπούλου, 
Καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας

Πρόγραμμα Δράσεων Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»  

Παρασκευή 13|3           
«Ημέρα του «π»

Διεθνής Διαγωνισμός “Kangaroo”
Ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός διαγωνισμός για τα Μαθηματικά στον 

κόσμο. Χώρος: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Ώρα: 09:00-12:00.

Σάββατο 28|3 & Σάββατο 4|4
«Πολλά χαμόγελα για τα παιδιά»
Δράση για τη στήριξη του οργανισμού «Το χαμόγελο του 
παιδιού». Χώρος: Πλατεία Κύπρου • Ώρα: 11:00- 14:00

Κυριακή 26|4
«Ανοιχτή Ημέρα Επιστήμης & Τέχνης»

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
δραστηριότητες μαθητών των ομίλων του σχολείου, 

αλλά και εργασίες που έχουν εκπονήσει μαθητές.

«Μονοπάτι της Λογοτεχνίας»
Ένα εκπαιδευτικό διασκεδαστικό ταξίδι 

αναζήτησης στοιχείων από λογοτεχνικά βιβλία.

Πρόγραμμα πολυήμερων εκπαιδευτικών εκδρομών 
(Ε΄τάξη Δημοτικού - Γ΄τάξη του Λυκείου)

Τετάρτη 13|5 
«Το ρεσιτάλ μου»

Μαθητές από Α' Δημοτικού έως Γ' Λυκείου, παρουσιάζουν   
 πλούσιο ρεπερτόριο με έργα που έχουν διδαχθεί. 

Χώρος: Ώρα: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» •  18:30.

Σάββατο 14|3           
Μαζί μας ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος

Δευτέρα 20|4 - Παρασκευή 24|4
Εβδομάδα δημιουργικής έκφρασης
Οι μαθητές ανακαλύπτουν το λογοτεχνικό είδος του "κόμικ" 

αξιοποιώντας κλασικές ιστορίες και δημιουργώντας νέες. 
Χώρος: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Brainteasers
Ακονίστε το μυαλό σας παίζοντας σε διαγωνισμό λογικής! 

Ένα διαγωνισμό για μικρούς και μεγάλους! 
Χώρος: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». 

Παρασκευή 1|5 - Κυριακή 3|5
Επιμορφωτικό & ψυχαγωγικό τριήμερο 

Σάββατο 23|5 & Κυριακή 24|5 
ο«6  Αθλητικό & Πολιτιστικό Πανόραμα»

Αθλητική & πολιτιστική εκδήλωση των επιμορφωτικών και
αθλητικών τμημάτων.   Αθλητικό Κέντρο «ΡΟΔΙΩΝ άθλησις» Χώρος:

Παρασκευή 5|6
Θεατρική παράσταση Δημοτικού 

Χώρος: Κινηματοθέατρο «ΡΟΔΩΝ» 

Πέμπτη 12|3 - Κυριακή 15|3           
Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ

Καρδίτσας 
Συμμετοχή χορωδίας «ΑΡΙΩΝ»

Χώρος: THESSALIKON GRANDE HOTEL 

2015

Τετάρτη 11|3     
«Γενοκτονία Αρμενίων»

Επετειακή ομιλία από τον κ. Σταύρο Αμπαριάν, Εκπρόσωπο 
της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Ελλάδος. 

Συμμετέχει η κ. Χαρά Κοσεγιάν, Σχολική Σύμβουλος.
Χώρος: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

“Deutsches Sprachdiplom DSD1"

Yoga & Θεατρικό παιχνίδι
Για γονείς και παιδιά του νηπιαγωγείου και του παιδικού σταθμού  

παρέα με τους Δαβίδ Οικονόμου και Μαρία Ριζοπούλου
Χώρος: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Δευτέρα 27|4
ο3  Μαθητικό Συνέδριο

Τρίτη 28|4
Επίσκεψη μαθητών του 

“St’ George College” της Αδελαΐδας

Τετάρτη 29|4
 «Σε μεγαλώνω και μαθαίνω…» 

Σάββατο 9|5
«Το παραμύθι μας»

«Ημέρα της Ευρώπης»

Παρασκευή 15|5 & Σάββατο 16|5 
«Ένα φτυάρι στον Άρη»

Παιδική θεατρική παράσταση από ομάδα γονέων του νηπιαγωγείου.
Χώρος: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»  

Άνοιξη-Καλοκαίρι 
2015

Κυριακή 14|6
Τελετή αποφοίτησης Γ' Λυκείου 

Χώρος: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 

Σάββατο 13|6
Θεατρική Παράσταση Νηπιαγωγείου 

Χώρος: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 

Δευτέρα 22|6
“Summer School”

Το πιο ποιοτικό και πλούσιο εκπαιδευτικό και 
ψυχαγωγικό θερινό πρόγραμμα. 

Χώρος: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Περίοδος: 21/6-31/7/2015.

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για το σχολικό έτος 
2015-2016 σε μαθητές Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων για 

φοίτηση στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».
Χώρος: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 

Παρασκευή 12|6
«Ο δρόμος προς την κορυφή»

Τελετή βραβεύσεων μαθητών που συμμετείχαν και διακρίθηκαν 
 σε πανελλήνιους και τοπικούς μαθητικούς διαγωνισμούς.
Χώρος: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».• Ώρα: 18:30

Αύγουστος
Εnglish@Summer 

Γιορτή Λήξης Σχολικού Έτους 
Αφιέρωμα στον Νίκο Πορτοκάλογλου. Ο καλλιτέχνης θα τιμήσει 

με την παρουσία του την εκδήλωση. 
Χώρος: Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου «Μελίνα Μερκούρη»  

Παρασκευή 27|2
Young Entrepreneur Club of Rhodes

Ο Όμιλος Νεανικής Επιχειρηματικότητας συμμετέχει στο 
Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων  για την ανάδειξη της 
καινοτομικής επιχείρησης 2015. Χώρος: The Mall Athens

Tρίτη 3|3 & Τετάρτη 4|3 
«Ημέρα Ανοιχτής Τάξης»

Το σχολείο ανοίγει τις πύλες του σε γονείς για να 
παρακολουθήσουν το πρόγραμμά του.

Σάββατο 14|3 & Κυριακή 15|3
«Η αξιοποίηση του παραμυθιού για

την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων»
Συνδιοργάνωση: Πρότυπο Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο 

Ρόδου & Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»
Χώρος: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».  

Σάββατο 7|3 & Κυριακή 8|3

Παράσταση Θεατρικού Ομίλου.
Χώρος: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». 

Ιφιγένεια η εν Αυλίδι

Εκδηλώσεις με δραστηριότητες και παιχνίδια για τον αριθμό 3,14.  
Οργάνωση: Ομάδα Μαθηματικών. Χώρος: Εκπ. «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

«Γονέων Παιδεία»
Εργαστήρια αυτοκαθοδηγούμενης μάθησης και ψυχοεκπαίδευσης. 

Συντονιστές δράσης: Ελένη Κανδυλάκη, Ψυχολόγος-Υπεύθυνη Γραφείου 
Συμβουλευτικής και Βαλεντίνα Παπαδάκη, Ψυχολόγος. 

Χώρος: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Σάββατο 28|3

Δευτέρα 20|7 - Παρασκευή 24|7
Εβδομάδες Επιστημονικών Καταδύσεων: 

Εβδομάδα Φυσικών Επιστημών
Χώρος: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Ο συγγραφέας παιδικών βιβλίων, του «Τριγωνοψαρούλη», 
και πολλών άλλων, στο σχολείο μας. 

Χώρος: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Απόδραση στη Νότια Ρόδο με επιμορφωτικές και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Διάλεξη για το δίπλωμα γλωσσικής επάρκειας “Deutsches 
Sprachdiplom DSD1" από την κ. Cornelia Last-Wyka. 

Χώρος: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Σάββατο 21|3

Σάββατο 21|3

Πέμπτη 2|4 - Δευτέρα 6|4
Εαρινό Σχολείο

Οι μαθητές συμμετέχουν σε μια διαδικασία προσομοίωσης επι-
στημονικού συνεδρίου.  Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»Χώρος:

Χώρος: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Χώρος: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Διαθεματική  Ημερίδα. Αλλαγές στη διαπαιδαγώγηση παιδιού &  
εφήβου. Μια νέα προσέγγιση βασικών προβληματισμών του χθες.

Γονείς και παιδιά του παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου
 γράφουν και εικονογραφούν το δικό τους παραμύθι. 

Χώρος: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Ημερίδα αφιερωμένη στην Ημέρα της Ευρώπης.
Χώρος: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Κυριακή 21|6
Διαγωνισμός Υποτροφιών  

Δευτέρα 29|6 - Παρασκευή 3|7

Ποδοσφαιρικό Camp
Χώρος:  Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Παρασκευή 26|6

Δευτέρα |  - Παρασκευή 10|76 7

Χώρος:  Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Εβδομάδες Επιστημονικών Καταδύσεων: 
Μαθηματική εβδομάδα 

Δευτέρα |  - Παρασκευή 17|713 7

Χώρος:  Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»
Basketball Camp

Eντατικά θερινά μαθήματα στην αγγλική γλώσσα πλαισιωμένα με 
πλούσιο πρόγραμμα δημιουργικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Χώρος:  Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Χώρος: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». 

Νέο!

Νέο!

Νέο!



Μετά από πρόσκληση της “Microsoft” 
τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
συμμετείχαν σε σεμινάριο που διοργάνωσε 
η εταιρεία στο Λονδίνο. Ειδικότερα, 
τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
εκπροσώπησαν ο κ. Αναγνωστάκης 
Ευριπίδης, Διευθυντής του Λυκείου, και 

ο κ. Χατζημιχάλης Μάριος, καθηγητής 
Πληροφορικής. 
Η Microsoft, διοργάνωσε ένα εξειδικευμένο 
διήμερο σεμινάριο στις 19 και 20 
Ιανουαρίου 2015 που έλαβε χώρα στο 
Λονδίνο και στο οποίο είχαν προσκληθεί 
μόλις 30 σχολεία από όλη την Ευρώπη. 

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ», έχοντας αναπτύξει 
στενή συνεργασία με την Mi-
crosoft τα τελευταία χρόνια, 
ήταν ένα από τα σχολεία που 
έλαβαν την τιμητική πρόσκληση. 
Εισηγητής ήταν ο κ. Bruce Dixon, 
εκ των κορυφαίων στελεχών του 
οργανισμού Anytime Anywhere 
Learning Foundation (AALF) 

που ασχολείται με την εκπαίδευση σε 
παγκόσμια κλίμακα. Το σεμινάριο, με τίτλο 
“Design, Deployment and Transform”, είχε 
ως θέμα του τον σχεδιασμό της ένταξης 
των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 
πρακτική και τις μεθόδους που πρέπει 
να ακολουθηθούν για να επιτευχθούν τα 
βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα.
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιείχε 
και την επίσκεψη στο σχολείο Cornwallis 
Academy, που ανήκει στα 33 πρωτοπόρα 
σχολεία της Microsoft ανά τον κόσμο. 

Πανελλήνια Διάκριση της Χορωδίας μας
Μια εξαιρετική διάκριση απέσπασαν τα μέλη της χορωδίας «Αρίων» των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Συγκεκριμένα, η χορωδία «Αρίων» των 
Εκπαιδευτηρίων συμμετείχε στην 7η Διεθνή Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών η 
οποία διεξήχθη στην Καρδίτσα, από τις 5 έως της 14 Μαρτίου 2015.
Στη σημαντική αυτή εκδήλωση, η οποία αποτελεί έναν κορυφαίο μουσικό και 
πολιτιστικό θεσμό, έλαβαν μέρος περίπου 70 χορωδίες από όλη την Ελλάδα 
καθώς και χορωδίες από χώρες του εξωτερικού.
Η χορωδία «Αρίων» των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», παρόλο που ήταν 
η πρώτη της συμμετοχή σε πανελλήνια διοργάνωση, κατάφερε να διακριθεί ως 
μία από τις καλύτερες. Έτσι, θα συμμετάσχει σε άλλα φεστιβάλ στην Ελλάδα αλλά 
και θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε διοργανώσεις στην  Ευρώπη. Την επόμενη 
χρονιά, λοιπόν,  με την προώθηση των διοργανωτών της 7ης Συνάντησης 
Χορωδιών της Καρδίτσας, η χορωδία των Εκπαιδευτηρίων θα πάρει μέρος σε 
Φεστιβάλ της Ιταλίας και της Σερβίας. 
Τα θερμά μας συγχαρητήρια στη μαέστρο της χορωδίας κ. Ευανθία Κρητικού, 
στην πιανίστρια κ. Άντζελα Σπανού και στα μέλη της χορωδίας: Αρετή 
Δεληγιαννάκη, Μαρία Δέτση, Ευριδίκη Διακολιού, Ευαγγελία Καπέτα, Νικόλαο 
Καρόζα, Αλεξάνδρα Κολιάδη-Μπάλσαμο, Νεφέλη Μάλλιου, Μαρία Μανωλικάκη, 
Δέσποινα Παπανικόλα,  Έρικα Χατζηιωαννίδη, και Μιλτιάδη Φαρμακίδη.

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
καλεσμένα της “Microsoft” στο Λονδίνο

Όμιλος Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας
Η νέα ιδέα του Ομίλου Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας για το έτος 2015 είναι η 
“Pappet”. Πρόκειται για μια εταιρία παροχής υπηρεσιών με 
μοναδικό σκοπό να προωθήσει την υιοθεσία αδέσποτων 
σκύλων, μέσω των φερώνυμων Pappets   (=paper pets, 
χάρτινα ομοιώματα σκύλων). Οι μακέτες τοποθετούνται 
σε καταστήματα και εταιρίες που υπάρχουν στο νησί της 
Ρόδου και συνεργάζονται με την εταιρεία Pappets. Σε κάθε 
Pappet αναγράφεται ένα QR code, το οποίο παραπέμπει 
σε πληροφορίες σχετικές με το προς υιοθεσία ζώο που 
βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Επιπρόσθετα, 
η εταιρία Pappet πραγματοποίησε μια καμπάνια για τη 
“χρηματοδότηση του κοινού”, δηλαδή crowdfunding, 
μέσω μιας αμερικανικής εταιρείας της “Indiegogo”. Σε 
αυτήν την σελίδα, έχει ανεβεί ένα προωθητικό βίντεο 
που εξηγεί τη δράση της εταιρίας και ζητάει 600€, από 
τα οποία το 40% θα δοθεί μέσω τροφής και φαρμάκων 
στα διάφορα συνεργαζόμενα άσυλα της Ρόδου. Ο Όμιλος 
Νεανικής Επιχειρηματικότητας πραγματοποίησε επίσκεψη 
σε τοπικά άσυλα και έτσι τα παιδιά έμαθαν την έννοια 
του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευθύνης απέναντι 
στα αδέσποτα ζώα. Η ιδέα του ομίλου παρουσιάστηκε σε 
εμπορική έκθεση στην Αθήνα, στο εμπορικό κέντρο “The 
Mall Athens” στις 27 Φεβρουαρίου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα της εταιρείας: http://rpschool.wix.com/pappet


