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

Αυστριακοί Μαθητές στα

Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»
Την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015, τα
Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»
υποδέχτηκαν για 6η συνεχή χρονιά ομάδα
από οκτώ αυστριακούς μαθητές, οι οποίοι
διακρίθηκαν στην Ολυμπιάδα Αρχαίων
Ελληνικών που διοργανώνεται κάθε χρόνο
στη χώρα τους από τον Αυστριακοελληνικό

Σύνδεσμο. Οι νεαροί αυστριακοί μαθητές
προσήλθαν το πρωί στα Εκπαιδευτήρια
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Το πρόγραμμά τους
περιελάμβανε θεατρικά δρώμενα με
μαθητές της Β΄Λυκείου του σχολείου υπό
την καθοδήγηση της κ. Μυρσίνης Λενούδια,
εκπαιδευτικού θεάτρου και συμμετοχή σε
μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας του
τμήματος των ανθρωπιστικών σπουδών της Β΄
Λυκείου με τον κ. Μιχάλη Ρούσο. Με ποικίλες

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» μέλος του
Διεθνούς Δικτύου Συνεργαζόμενων Σχολείων PASCH
Μια πρωτοβουλία του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γερμανίας αποτελεί το Διεθνές Δίκτυο
Συνεργαζόμενων Σχολείων PASCH. Η
πρωτοβουλία αυτή αποβλέπει στην ενίσχυση
της πολυγλωσσίας.
Το Διεθνές Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων
PASCH έχει εντάξει τα Εκπαιδευτήρια
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ως μέλος του. Σε αυτό
το δίκτυο, το οποίο λειτουργεί υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,
συμμετέχουν: το Γερμανικό Ινστιτούτο
Goethe, ο εκπαιδευτικός φορέας ZfA
(Zentralstelle für das Auslandsschulwesen),
η Υπηρεσία Παιδαγωγικών Ανταλλαγών
(PAD) της Συνόδου Υπουργών Παιδείας της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
(ΚΜΚ) και η Υπηρεσία Ακαδημαϊκών
Ανταλλαγών (DAAD).

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ως
συνεργαζόμενο σχολείο αυτού του δικτύου:
• Εντάσσονται πλέον σε ένα διεθνές δίκτυο
σχεδόν 2000 σχολείων, τα οποία τα συνδέει το
ενδιαφέρον για τη Γερμανική Γλώσσα και τον
Γερμανικό Πολιτισμό.
• Έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την
ποιότητα του προγράμματος εκμάθησης
της Γερμανικής Γλώσσας, υλοποιώντας
επιμορφωτικά προγράμματα, ερευνητικές
εργασίες και ανταλλαγές μαθητών. Επιπλέον,
παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης
υποτροφιών σε μαθητές και καθηγητές από
τη Γερμανική Κεντρική Υπηρεσία του δικτύου.
• Παρέχουν στους μαθητές τους τη
δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν στις
εξετάσεις για την απόκτηση του Γερμανικού
Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας Deutsches
Sprachdiplom (DSD Stufe I,DSD Stufe II).
Επισημαίνεται ότι το δίπλωμα DSD Stufe II

γλωσσικές δραστηριότητες οι φιλοξενούμενοι
μαθητές ενεπλάκησαν με ενθουσιασμό
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές
των εκπαιδευτηρίων είχαν την ευκαιρία να
ακούσουν τους αυστριακούς συναδέλφους
τους να διαβάζουν αρχαία κείμενα με
ερασμιακή προφορά.
Σε πραγματικά ευχάριστο κλίμα στον χώρο
της βιβλιοθήκης των Εκπαιδευτηρίων οι
αυστριακοί μαθητές συνάντησαν τον κ. Κ.
Κυριακούλη και δέχθηκαν αναμνηστικά
δώρα του σχολείου. Με τη σειρά τους
προσέφεραν στον Γενικό Διευθυντή ένα
αντίτυπο του λευκώματος που έχει εκδοθεί
και περιλαμβάνει τις αναμνήσεις από τις
επισκέψεις των προηγούμενων ομάδων
μαθητών στη Ρόδο. Στο πλαίσιο της ίδιας
δράσης ο Dr. Johann Beck-Mannagetta, από
τον Αυστριακοελληνικό Σύνδεσμο συνάντησε
τον κ. Κυριακούλη. Η εμπειρία ήταν εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα τόσο για τους «οικοδεσπότες»
όσο και για τους «φιλοξενούμενους», οι οποίοι
εξέφρασαν τη διάθεσή τους για μελλοντικές
συνεργασίες.
αποτελεί το αποδεικτικό γερμανομάθειας
το οποίο αναγνωρίζεται από όλα τα
πανεπιστήμια του γερμανόφωνου χώρου για
την εγγραφή σε αυτά.
• Έχουν ενημέρωση και πρόσβαση σε
σημαντικές πληροφορίες που αφορούν
στις πανεπιστημιακές σπουδές και στην
επαγγελματική ζωή διαφόρων χωρών όπως η
Γερμανία, η Αυστρία και η Ελβετία.
Θεωρούμε ότι η ένταξη των Εκπαιδευτηρίων
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στο Διεθνές Δίκτυο
Συνεργαζόμενων Σχολείων PASCH αποτελεί
μια νέα προοπτική που θα συμβάλει στην
αναβάθμιση της εκπαίδευσης των μαθητών
στη Γερμανική Γλώσσα.

Εκπαιδευτήρια
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Εξαιρετικές
εντυπώσεις άφησε
το «13ο Πανηγύρι
της Επιστήμης»
Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑ» διοργάνωσαν, με
εξαιρετική επιτυχία και με
ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή
παιδιών και γονέων, το «13ο Πανηγύρι της Επιστήμης» την Δευτέρα 7
Σεπτεμβρίου 2015. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν με
ιδιαίτερο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον. Ομάδες παιδιών με τη συνοδεία
των γονέων τους και εκπαιδευτικών περιηγήθηκαν στους 20 χώρους που
περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα της εκδήλωσης και παρακολούθησαν ή
πραγματοποίησαν ποικίλες πειραματικές δραστηριότητες.
Στα σχεδόν τετρακόσια παιδιά όλων των ηλικιών που συμμετείχαν στο
Πανηγύρι της Επιστήμης απονεμήθηκε τιμητικό δίπλωμα.
Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συγχαίρει
θερμά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που επιμελήθηκαν και
παρουσίασαν τις πειραματικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερες ευχαριστίες
απευθύνονται στον κ. Θανάση Κλαδάκη, γονέα του σχολείου, για τη
σημαντική συμβολή του στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
Το «Πανηγύρι της Επιστήμης» επιδιώκει να εμπλουτίσει τις γνώσεις των
μαθητών, να τους αναπτύξει δεξιότητες και κυρίως να διαμορφώσει
μια θετική στάση για τις επιστήμες. Ιδιαίτερα για τους μαθητές που
συμμετέχουν ως συντονιστές
και παρουσιαστές των
δραστηριοτήτων πέραν του ότι
αποτελεί μοναδική εμπειρία,
τους προσφέρει ευκαιρίες να
επεξεργαστούν σε βάθος θέματα
των Φυσικών Επιστημών και
να αναπτύξουν περαιτέρω τις
δεξιότητές τους.

Έναρξη της Σχολικής Χρονιάς
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου
2015 το απόγευμα ο καθιερωμένος αγιασμός
για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στα
Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Μαθητές,
γονείς, επίσημοι προσκεκλημένοι και εκπαιδευτικοί
έδωσαν το παρόν στην τελετή, η οποία κατέληξε
με τις ευχές όλων για καλή πρόοδο και μια
δημιουργική σχολική χρονιά.
Ο πατέρας Παΐσιος τέλεσε τον αγιασμό και
ευχήθηκε ένα δημιουργικό και ευλογημένο
σχολικό έτος. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους
ήταν ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος, ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βαγγέλης
Μανδρακός, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Τέρης
Χατζηιωάννου, η Αντιδήμαρχος Πρόνοιας κ. Άννα
Ζωάννου ο Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας
Δήμου Ρόδου κ. Στράτος Καρίκης, ο Περιφερειακός
Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου-Συμπαραστάτης του
Πολίτη κ. Φίλιππος Τριομάτης, ο Έφορος Ρόδου κ.
Νικόλαος Καλογερόπουλος, ο Διοικητής Τροχαίας
Ρόδου κ. Γιώργος Στέργου και η Διευθύντρια του
4ου Γυμνασίου Ρόδου-(Καζούλλειο) κ. Μαριέττα
Βογιατζή-Μπογιατζή. Τόσο ο Δήμαρχος Ρόδου όσο
και ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη μίλησαν
επαινετικά για το σχολείο και ευχήθηκαν στους
μαθητές καλή πρόοδο.
Ο Γενικός Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» κ. Κυριάκος Κυριακούλης, αφού
καλωσόρισε τους μαθητές, τους γονείς και τους
εκπαιδευτικούς, σκιαγράφησε τις βασικές δράσεις
που έχουν προγραμματιστεί για τη νέα σχολική
χρονιά, τονίζοντας ότι οι στόχοι για την περαιτέρω
ποιοτική ανάπτυξη των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑ» ακόμη παραμένουν υψηλοί, έστω και αν
οι συνθήκες τις οποίες η χώρα, τα σχολεία και όλοι
εμείς βιώνουμε, παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες.
Επεσήμανε με έμφαση ότι τα Εκπαιδευτήρια
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συνεχίζουν να οραματίζονται,
να σχεδιάζουν και να υλοποιούν συλλογικά,
δρώντας με όνειρο και λογισμό για την επόμενη
μέρα.
Τελειώνοντας την ομιλία του ο κ. Κυριάκος
Κυριακούλης απευθύνθηκε στα παιδιά και αφού τα
καλωσόρισε τα προέτρεψε να θέσουν στόχους και
με επιμονή, προσπάθεια και την άπλετη φροντίδα
και υποστήριξη των εκπαιδευτικών του σχολείου,
να τους κατακτήσουν.

«Σχολικά Αποτυπώματα 2014-2015»

ένα μοναδικό λεύκωμα
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε
την έκδοση και την κυκλοφορία ενός
καλαίσθητου ετήσιου λευκώματος με
τον τίτλο «Σχολικά Αποτυπώματα 20142015». Είναι ένα λεύκωμα-περιήγηση
στις δραστηριότητες και τις σημαντικές
στιγμές των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑ» που κυκλοφορεί για πρώτη
φορά.
Η έκδοση ζωντανεύει βήμα-βήμα τη
διαδρομή των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑ» στο σχολικό έτος 2014-2015.
Στις σελίδες του τα βρίσκει κανείς όλα…
Φωτογραφίες όλων των ανθρώπων
του σχολείου, «το ημερολόγιό μας»,
πλούσιο φωτογραφικό αφιέρωμα των
δράσεων της τελευταίας χρονιάς και
άλλα πολλά φωτογραφικά στιγμιότυπα
από τα καλοκαιρινά προγράμματά
μας. Εμφανίζονται όλες οι βαθμίδες
των Εκπαιδευτηρίων, ξεκινώντας από
το νηπιαγωγείο. Παρουσιάζεται κάθε
τμήμα, ατομικά και ομαδικά με τους
εκπαιδευτικούς του σε αναμνηστική
φωτογραφία, θυμίζοντας χρόνια μετά
«πως… ήμουν τότε». Φωτογραφικό υλικό
από την καθημερινή ζωή στο σχολείο
ολοκληρώνει την παρουσίαση κάθε

βαθμίδας.
Επίσης, περιλαμβάνεται
εκτεταμένο αφιέρωμα στους
τελειόφοιτους του Λυκείου
μας που ετοιμάζονται για την
ακαδημαϊκή ή επαγγελματική
τους ζωή με τις σκέψεις,
τα συναισθήματά, τις
φωτογραφίες τους καθώς και
τις ευχές από τους καθηγητές
τους.
To μοναδικό αυτό λεύκωμα μπορείτε να
το προμηθευτείτε από την “pergOLA”.

Οι ερευνητικές εργασίες
στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»
Οι Ερευνητικές Εργασίες αναδεικνύουν εναλλακτικές
παιδαγωγικές και διδακτικές επιλογές και πρακτικές,
συμβάλλουν στην οικοδόμηση γνώσεων, την
κατανόηση σε βάθος πλευρών του υπό μελέτη
θέματος, την παραγωγή νέας γνώσης και την
ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων διερεύνησης,
συνεργασίας και επικοινωνίας. Αναγνωρίζοντας τη
σημασία τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχουν
ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου
και του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑ».
Την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015 παρουσιάστηκαν
στους μαθητές τα θέματα των ερευνητικών εργασιών
για το σχολικό έτος 2015-2016. Τις επόμενες
ημέρες οι μαθητές επέλεξαν τα θέματα με τα
οποία θα ασχοληθούν. Οι ερευνητικές εργασίες θα
παρουσιαστούν στην «Ανοικτή Ημέρα Επιστήμης
και Τέχνης» καθώς επίσης και στο αντίστοιχο
μαθητικό συνέδριο που θα διοργανωθεί. Τα κείμενα
των εργασιών θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του
συνεδρίου.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
1

Το ταξίδι των λέξεων στον χωροχρόνο: τα αντιδάνεια της ελληνικής γλώσσας

2

Τα μαθηματικά και οι τέχνες - mathematical fiction

3

Τα κόμικς ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη Διδασκαλία της Φυσικής Α Γυμνασίου

4

Συμμετρίες: Από τα Μαθηματικά σε όλο το Σύμπαν

5

Ροδίων . . . Άσκησις

6

Πώς ο αμφορέας έδωσε φως – Ακολουθώντας τα ίχνη της Ελληνικής στη Γερμανική

7

Όταν η Ιστορία συναντά τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο.

8

Οι επιστήμες και οι τέχνες στην ποίηση του Νίκου Καββαδία

9

Ο τρόπος ζωής στην αρχαία Ελλάδα

10

Η μετανάστευση της πεταλούδας Panaxia quadripunctaria (Poda): ένα μοναδικό
φαινόμενο σε βιότοπο της Ρόδου

11

Επιρροή αναβολικών στους αθλητές

12

Αγαπάτε Αλλήλους: η ανιδιοτελής προσφορά στον συνάνθρωπο

13

"Nature" και "Science": συγκρίνοντας τα δύο πιο διαδεδομένα και έγκυρα διεθνή
επιστημονικά περιοδικά

14

Η αποτυχία και πως να την κατακτήσετε

15

Κρυώνοντας τον καφέ με προσθήκη γάλακτος. Μια επιστημονική προσέγγιση

16

Μεσογειακή διατροφή και έφηβοι

17

Οι αντιλήψεις περί μαγείας και γενικά οι συνέπειες της δεισιδαιμονίας στην εποχή
του Μεσαίωνα/ Οι κοινωνικές και ψυχολογικές προεκτάσεις του θέματος στις
σύγχρονες πολιτισμένες κοινωνίες

18

Μετανάστευση: Αλήθειες και ψέματα

