
Ο WRO Hellas (Οργανισμός Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής, Επιστήμης, Τεχνολογίας 
& Μαθηματικών) διοργάνωσε για 
έβδομη συνεχή χρονιά τον Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής ο 
οποίος πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 
ετήσιας Ολυμπιάδας που διοργανώνεται 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό, World 
Robot Olympiad. 
Στο πλαίσιο των προκριματικών 

φάσεων διοργανώθηκαν περιφερειακοί 
αγώνες ρομποτικής στις περισσότερες 
περιφέρειες της Ελλάδος. Στον 
Περιφερειακό διαγωνισμό Νοτίου 
Αιγαίου που διεξήχθη στις 3 Μαΐου 2015 
στη Ρόδο, η ομάδα των Εκπαιδευτηρίων 
“ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ” κατέκτησε την 
πρώτη θέση στην κατηγορία μαθητών 
Γυμνασίου. Τα παιδιά της ομάδας ήταν ο 
Μιχάλης Παναής, Μιχάλης Χατήρης και 

ο Πάρης Γεωργαντζής, μαθητές της Β’ 
Γυμνασίου. 
Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στην Αθήνα 
τα παιδιά κατέβαλαν μία εξαιρετική 
προσπάθεια και αποκόμισαν αξέχαστες 
εμπειρίες.

Χατζημιχάλης Μάριος-Τσαμπίκος
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Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 
πραγματοποιήθηκε στα Εκπαιδευτήρια 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», η τελετή απονομής 
των πιστοποιητικών Ξένων Γλωσσών στους 
μαθητές και τις μαθήτριες που πήραν μέρος 
στις εξετάσεις (Μάιος - Ιούνιος 2015), οι οποίες 
στέφθηκαν με σημαντικές επιτυχίες για τους 
μαθητές. 
Φέτος απονεμήθηκαν συνολικά 226 
πιστοποιήσεις στους μαθητές και τις μαθήτριες 
των Εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ. Από 
αυτές οι 161 ήταν για την αγγλική γλώσσα, 
οι 27 για τη γερμανική γλώσσα και οι 38 για 
την γαλλική γλώσσα. Αξίζει να επισημανθεί 
ότι τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών στις 
πιστοποιήσεις για το Cambridge Advanced 

ήταν 100%, για το EDI C1 ήταν 100%, ενώ για 
όλες τις πιστοποιήσεις της γερμανικής και 
της γαλλικής γλώσσας ήταν επίσης 100%. 
Επιπρόσθετα, είναι αξιοσημείωτο ότι και 
τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών των 
εκπαιδευτικών κέντρων «ΡΟΔΙΩΝ ΜΑΘΗΣΙΣ» 
στις πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών ήταν 
100%.
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. Για την 
Αγγλική Γλώσσα οι μαθητές λαμβάνουν μέρος 
στις εξετάσεις που προσφέρονται από το Cam-
bridge ESOL (τμήμα του University of Cam-

bridge), το EDI και το Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Για την 
Γαλλική Γλώσσα, οι μαθητές συμμετέχουν  στις 
εξετάσεις που οργανώνονται από το Γαλλικό 
Ινστιτούτο Αθηνών. Για τη Γερμανική Γλώσσα 
οι μαθητές παίρνουν μέρος στις εξετάσεις 
που προσφέρονται από το Goethe-Institut 
των Αθηνών και το Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 
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. 

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

Απονομή πιστοποιήσεων ξένων γλωσσών 

Mαθητές μας στο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής



Με πόσους τρόπους μπορούμε να 
φτιάξουμε ένα γράμμα ή μια συλλαβή; 
Τα παιδιά της Α’ Δημοτικού συνεργάστηκαν προκειμένου να φτιάξουν 
με το σώμα τους τα γράμματα και τις συλλαβές που έμαθαν στο μάθημα 
της Γλώσσας. Χρησιμοποίησαν τη φαντασία τους, δημιούργησαν 
συνδυασμούς και επιστράτευσαν όλη τους την ευλυγισία. Το αποτέλεσμα 
ήταν εντυπωσιακό.

Ζαΐρη Ζωή και Χατζή Κική

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας, οι μαθητές 
αξιοποίησαν την παγκόσμια ημέρα Διατροφής και 
συζήτησαν για την αξία της μεσογειακής διατροφής και 
της σημασίας ενός υγιεινού πρωινού με τοπικά προϊόντα.
Τα παιδιά ξεκίνησαν υγιεινά τη μέρα τους με φρέσκο 
χυμό, ροδίτικο μέλι, δημητριακά με γάλα, φρούτα, 
λαχανικά και σπιτική μαρμελάδα. Ένα υγιεινό πρωινό 
αποτελεί τη βάση για μια μέρα γεμάτη ενέργεια και 
ευεξία.

Χριστοδούλου Ροδάνθη

Παγκόσμια ημέρα Διατροφής 

Επίσκεψη στο ενυδρείο 
Τα παιδιά της Α’ Δημοτικού, θέλοντας να εξασκηθούν στην καταμέτρηση 
μικρών ποσοτήτων, αποφάσισαν να μετρήσουν τα ψαράκια στο 
ενυδρείο. Την Τετάρτη, 21/10/2015, το μάθημα των Μαθηματικών 
πραγματοποιήθηκε εκεί. Αναγνώρισαν τα πλάσματα του βυθού, εντόπισαν 
όσα τους έκαναν εντύπωση, τα καταμέτρησαν και έπειτα δημιούργησαν 
ένα δικό τους ενυδρείο στο Φύλλο Εργασίας στην τάξη τους.

Ζαΐρη Ζωή και Χατζή Κική

Διαδρομές στην πόλη

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 οι μαθητές της 
Στ’ Δημοτικού επισκέφτηκαν το Κατάλυμα της Γαλλίας 
στην Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου στο πλαίσιο του 
μαθήματος της γλώσσας με αφορμή την ενότητα 
«Κατοικία» και σε συνδυασμό με την τοπική ιστορία. 
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν από 
κοντά την αρχιτεκτονική του κτηρίου, χαρακτηριστικά 
της κατασκευής του σχετικά με τη δομή, τη 
διακόσμηση και τη χρήση του. Τα παιδιά αναζήτησαν, 
εντόπισαν και σύγκριναν στοιχεία του κτηρίου σε 
συνδυασμό με την ιστορία στον υπόλοιπο κόσμο, 
όπως η χρονολογία κατασκευής του, τα οικόσημα, 
οι επιγραφές. Επιπλέον οι μαθητές περιηγήθηκαν 
στους χώρους της έκθεσης που φιλοξενούνταν στο 
Κατάλυμα με τίτλο «Η Ρόδος στον Ψυχρό Πόλεμο» και 
συνομίλησαν ανταλλάσσοντας ερωτήσεις και απόψεις 
στα αγγλικά με Αμερικανούς επισκέπτες που την εποχή 
εκείνη υπηρετούσαν τη θητεία τους στο πλοίο “Courier” 
που ήταν αγκυροβολημένο στο νησί της Ρόδου. Το 
πλοίο μετέφερε, μέσω του μεγαλύτερου ραδιοπομπού 
στον κόσμο τότε, τα νέα της Αμερικής στις χώρες γύρω 
από την τότε ΕΣΣΔ. 

Κακούλη Ειρήνη και 
Ρούσσου Τότα

Στο Κατάλυμα της Γαλλίας

Στο μάθημα της Γλώσσας και στην ενότητα  “Διαδρομές στην πόλη”,  η Ε’ 
Δημοτικού ακολούθησε, με τη βοήθεια ενός χάρτη, μια διαδρομή στην 
Παλιά Πόλη. Συγκεκριμένα, οι μαθητές ξεκίνησαν από την πλατεία Σύμης 
και έφτασαν στην πύλη Ντ’ Αμπουάζ. Κατά τη διαδρομή παρατήρησαν πώς 
λειτουργεί η Παλιά Πόλη και εντόπισαν ομοιότητες και διαφορές με τη νέα 
πόλη.

Χριστοδούλου Ροδάνθη



Οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού, στο πλαίσιο του 
μαθήματος της γλώσσας και στην ενότητα 
«Διατροφή», πραγματοποίησαν εκπαιδευτική 
επίσκεψη σε κατάστημα βιολογικών προϊόντων στην πόλη της Ρόδου. Κατά την επίσκεψη 
οι μαθητές επεξεργάστηκαν τις ετικέτες τροφίμων, κατέγραψαν τα βασικά στοιχεία που 
καθιστούν το προϊόν βιολογικό και συζήτησαν με τον υπεύθυνο του καταστήματος για 

τις βιολογικές καλλιέργειες, 
την βιολογική εκτροφή 
ζώων και τη σημασία και 
αξία που έχουν τα βιολογικά 
προϊόντα στη διατροφή μας. 
Ευχαριστούμε θερμά τον 
ιδιοκτήτη του καταστήματος 
βιολογικών προϊόντων 
«Κτήμα Μαστροσαββάκη» 
για τη φιλοξενία και τις 
πολύτιμες πληροφορίες που 
μας παρείχε. 

Κακούλη Ειρήνη

Ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση για 
το προσφυγικό ζήτημα

Ομάδα μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου των 
Εκπαιδευτηρίων “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ” με κοινωνική 
ευαισθησία και διάθεση προσφοράς ανέλαβε 
πρωτοβουλία αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες 
που το τελευταίο διάστημα κατακλύζουν το νησί 
μας. Συνέλεξαν ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης που 
θα κάνουν την παραμονή των ταλαιπωρημένων 
προσφύγων ευκολότερη και αξιοπρεπέστερη. 

Γαμβρέλλης Αργύρης και Πρωτόπαπα Μαρία

Συλλογή ρούχων για πρόσφυγες 

Φτιάχνουμε 
φρουτοσαλάτα 
Μαθαίνοντας στο μάθημα της Γλώσσας 
τα «Σ, σ, ς», γράψαμε τη λέξη «σαλάτα» 
και αξιοποιήσαμε την Παγκόσμια 
Ημέρα Διατροφής φτιάχνοντας τη 
δική μας φρουτοσαλάτα στην τάξη. 
Μάθαμε τα θρεπτικά συστατικά που 
μας χαρίζει κάθε φρούτο και πού μας 
βοηθούν, δοκιμάσαμε νέες γεύσεις και 
απολαύσαμε την πιο λαχταριστή και 
υγιεινή φρουτοσαλάτα! 

Ζαΐρη Ζωή και Χατζή Κική

Ο Όμιλος Φωτογραφίας επισκέφθηκε 
τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου την Έκθεση 
Φωτογραφίας με τίτλο «15+1» στην Παλιά 
Πόλη. Τα παιδιά ενημερώθηκαν και είδαν ως 
αποτέλεσμα τη διαδικασία που χρειάζεται ένας 
καλλιτέχνης να δουλέψει μια θεματική ενότητα 
και να την παρουσιάσει στο κοινό του. 

Νίκη Σπάρταλη

Επίσκεψη σε Έκθεση Φωτογραφίας

Πρωταγωνιστές του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940 ήταν μαθητές της Στ’ 
Δημοτικού. Το χρονικό των γεγονότων στηρίχθηκε σε επιλεγμένα λογοτεχνικά 
αποσπάσματα όπως “Το διπλό ταξίδι” της Λίτσας Ψαραύτη, “Ο μεγάλος περίπατος 
του Πέτρου” της Άλκης Ζέη, “Μέρες” του Γιώργου Σεφέρη, “Το φοινικόδεντρο” της 
Αγγελικής Βαρελά, “Οι γυναίκες της Πίνδου” της Γαλάτειας Γρηγοριάδου-Σουρέλη. 
Δόθηκε έμφαση στις συνέπειες του πολέμου και συγκεκριμένα στην πείνα και 
την προσφυγιά συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν. Η γιορτή πλαισιώθηκε από 
τραγούδια, βίντεο, εικόνες και θεατρικά δρώμενα από τους ίδιους τους μαθητές.

Κακούλη Ειρήνη και Ζαφειρίου Σταύρος

Σχολική γιορτή 28ης Οκτωβρίου 

Στις 21 Νοεμβρίου επισκέφθηκε 
το σχολείο μας η κ. Έλενα Γιαννίκη, 
Νομικός και Συνεργάτης της ‘Υπατης 
Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους 
πρόσφυγες στη Ρόδο. Η κ. Γιαννίκη 
ενημέρωσε και ευαισθητοποίησε τους 
μαθητές της Α΄ Λυκείου για το επίκαιρο 
θέμα των προσφύγων.

Διατροφή και βιολογικά 
προϊόντα: μύθος ή 
πραγματικότητα; 



Βιωματική εκπαίδευση στα  
ολυμπιακά ιδεώδη
Η ομάδα Γ.Σ. «Δωδεκάνησος» (μπάσκετ με καρότσι - δύο φορές 
πανελλήνια πρωταθλήτρια), επισκέφθηκε τους μαθητές και τις μαθήτριες 
μας στο πλαίσιο της πανελλήνιας ημέρας σχολικού αθλητισμού. Οι 
αθλητές του συλλόγου, ο γενικός αρχηγός Τάκης Καλούδης και ο 
προπονητής Βαγγέλης Χατζηαντωνίου βρέθηκαν στο σχολείο μας και 
έδωσαν αγώνα επίδειξης. Ο Γ.Σ. «Δωδεκάνησος» με αυτό τον τρόπο, 
πέρασε το μήνυμα της μαγείας του αθλητισμού αλλά και το γεγονός ότι 
όλος ο κόσμος έχει δικαίωμα στην άθληση και την εκγύμναση. 

Ριζοπούλου Μαρία και Λεβέντη-Γιαννά Μαρία

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν οι 
πέμπτοι ενδοσχολικοί αγώνες στίβου στο Καρακόνερο. 
Οι μαθητές συναγωνίστηκαν στο τρίαθλο με τα εξής 
αγωνίσματα: Δρόμος 50 μέτρων, άλμα εις μήκος, ρίψη 
vortex. 
Πραγματοποιήθηκαν και οι πρώτοι ενδοσχολικοί αγώνες 
στίβου για το νηπιαγωγείο στο στάδιο “Καλλιπάτειρα” 
στο Καρακόνερο. Οι μικροί μας μαθητές αφού 
προθερμάθηκαν, έλαβαν μέρος σε αγώνα δρόμου 40 
μέτρων και στο άλμα εις μήκος.

Μαρία Ριζοπούλου και Μαρία Λεβέντη

Ενδοσκοπικοί αγώνες στίβου 

Επιμόρφωση μαθητών 
στη πετοσφαίριση 
Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των παιδιών και της γνωριμίας τους με 
το άθλημα της πετοσφαίρισης επισκέφθηκε (ένα τριήμερο) το σχολείο 
μας ο επαγγελματίας παίκτης του βόλεϊ κύριος Ιωάννης Καβαρατζής. 
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μάθουν τις συνθήκες που επικρατούν 
στον χώρο του αθλήματος, τις προοπτικές του και προπονήθηκαν μαζί 
του ανακαλύπτοντας σημαντικά «μυστικά». 

Παχούντης Νικήτας

Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής 
παχυσαρκίας  
Με αφορμή τη παγκόσμια ημέρα υγιεινής διατροφής και παγκόσμια 
ημέρα κατά της παιδικής παχυσαρκίας, πραγματοποιήθηκαν δύο ομιλίες 
για τα παιδιά του δημοτικού.  Η πρώτη ομιλία ήταν της διατροφολόγου 
- διαιτολόγου κ. Μ. Γιούργου με θέμα “η διατροφή στο σχολείο” για τα 
παιδιά των Α, Β και Γ τάξεων του δημοτικού. Η δεύτερη ήταν η ομιλία 
της διατροφολόγου - διαιτολόγου κ. Σ Ιωακειμίδου με θέμα “η διατροφή 
στην εφηβεία “, για τα παιδιά των Δ, Ε και ΣΤ τάξεων.

Μαρία Ριζοπούλου και Μαρία Λεβέντη

Με αφορμή την ολοκλήρωση της ενότητας του 
ποδοσφαίρου, επισκέφθηκε το σχολείο μας ο 
παλαίμαχος διεθνής αμυντικός ποδοσφαιριστής και 
νυν προπονητής, Πέτρος Μίχος. Ο Πέτρος Μίχος έπαιξε 
για πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό κατακτώντας 5 
πρωταθλήματα (δεκαετία του ‘80) και ένα κύπελλο. 
Επίσης, έπαιξε στον Πανιώνιο και υπήρξε 51 φορές 
διεθνής. Από το 1994 έως σήμερα εκτελεί καθήκοντα 
προπονητή. Φέτος είναι προπονητής σε ομάδα του 
νησιού μας. Ο κ. Μίχος μαζί με τον βοηθό προπονητή 
Γιώργο Σάββενα, τον γυμναστή της ομάδας Παναγιώτη 
Τσιάμη και έναν 19χρονο ταλαντούχο παίκτη 
τον Παναγιώτη Βολονάκη έκαναν το μάθημα της 
γυμναστικής ξεχωριστό και πλήρως επιμορφωτικό για 
τις Ε και ΣΤ τάξεις δημοτικού. 

Μαρία Ριζοπούλου και Μαρία Λεβέντη

Επίσκεψη του Πέτρου Μίχου στο 
σχολείο μας 


