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Χαιρετισμός προς την εκπαιδευτική κοινότητα και την παροικία για το νέο έτος 2017
από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο Γιώργο
Κόσυβα
Με την είσοδο του Νέου Έτους θα ήθελα να εκφράσω προς όλους τους εκπαιδευτικούς
και τους γονείς τις θερμότερες ευχές μου για να ατενίσουμε τη νέα χρονιά με αγαλλίαση
και ευδαιμονία. Εύχομαι σε όσους αφιερώνονται στην Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση να
συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κλίμα διαλόγου και συνεργασίας,
οικοδομώντας έντιμες σχέσεις με τους μαθητές τους. Ας είναι το ξεκίνημα του 2017
αισιόδοξη αφετηρία μιας καλύτερης εποχής.
Στον σημερινό κόσμο που δοκιμάζεται από βαθιά και παρατεταμένη ηθική και κοινωνική
κρίση η προώθηση και ανάδειξη της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και η διάδοσή
της σε διεθνές επίπεδο διαδραματίζει βαρύνουσα σημασία για το άτομο, την οικογένεια,
ίσως και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Στα σοβαρά και πολύπλοκα προβλήματα της
μόρφωσης και της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών τα ελληνικά σχολεία δίνουν
τη σύγχρονη συνεισφορά τους ανοίγοντας δυνατότητες για την ανάπτυξη και αξιοποίηση
των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών. Ειδικότερα, με τη διδακτική υποστήριξη των
ομογενών μαθητών επιτυγχάνεται η ενεργός ένταξή τους στη χώρα διαμονής, η πλούσια
διαπολιτισμική αλληλεπίδρασή τους στην κοινωνία, η σύνδεση των σχολείων με την
παροικία, η διατήρηση της επαφής με την Ελλάδα και την Κύπρο και η καλλιέργεια
θεμελιωδών δεξιοτήτων Ελληνομάθειας. Οι μαθητές με τη συμμετοχή τους στα Τμήματα
Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ) θα έχουν πλούσιες ευκαιρίες να συγκρίνουν τη
ζωή τους με τις ζωντανές παραδόσεις του ελληνισμού, να κατανοούν τη αξία της
ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του παγκόσμιου πνεύματος, αλλά και στη δική τους
πολιτιστική ταυτότητα.
Με την πεποίθηση ότι τα ελληνικά σχολεία με τις πηγαίες αξίες που καλλιεργούν
μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη διαμόρφωση ενός
καλύτερου κόσμου, εύχομαι ολόψυχα σε όλες και όλους κάθε επιτυχία στο πολύπλευρο
παιδαγωγικό μας έργο για το καλό των μαθητών μας και της Ελληνόγλωσσης
Εκπαίδευσης. Το Νέο Έτος 2017 να ανοίξει δρόμους πραγματικής ελπίδας για τις
επόμενες γενιές! Πάνω απ’ όλα υγεία για να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες που δεν
αφήνουν την ελληνική γλώσσα να αργοσβήνει!
Χρόνια πολλά και Καλή Χρονιά!
Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης
Δρ. Γεώργιος Κόσυβας
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A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Η γιορτή άνοιξε μελωδικά με τη χορωδία του
σχολείου

να

υποδέχεται

παρευρισκόμενους

1. Η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του
Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου
Λονδίνου

τους

τραγουδώντας

παραδοσιακά κάλαντα υπό το φως κεριών,
και

δημιουργώντας

μια

ζεστή

και

κατανυκτική ατμόσφαιρα στο πνεύμα των
Χριστουγέννων.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2016, στους φιλόξενους
χώρους

του

Europe

πραγματοποιήθηκε η
γιορτή

House,

χριστουγεννιάτικη

του Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου

Λονδίνου:

«Χριστούγεννα

Αλέξανδρο

Παπαδιαμάντη.

Ανθρωπισμού

για

την

με

τον

Μηνύματα

Ευρώπη

Στη συνέχεια ο διευθυντής του σχολείου κ.
Παπαγεωργίου

καλωσόρισε

τους

παρευρισκόμενους και κάλεσε τον πρέσβη
της

Ελλάδας

κ.

Καραμήτσο-Τζιρά

να

απευθύνει χαιρετισμό.

του
Ακολούθησε ομιλία από τη Δρ Αικατερίνη

Σήμερα».

Δανιήλ, φιλόλογο του σχολείου, σχετικά με
τα μηνύματα

που διαπνέουν το έργο του

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και τα οποία,
όπως ανέφερε η κ Δανιήλ, στη σημερινή
ευρωπαϊκή και παγκόσμια συγκυρία είναι
περισσότερο από ποτέ άλλοτε επίκαιρα,
καθώς μας θυμίζουν τι σημαίνει αγώνας για
επιβίωση,
κυρίως
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
ο

Αρχιεπίσκοπος

Θυατείρων

και

τι

ότι

σημαίνει
αξίζει

να

αλληλεγγύη

και

συνεχίζουμε

να

παλεύουμε.

Μ.

Βρετανίας κ. κ. Γρηγόριος, ο Πρέσβης της
Ελλάδας

στο

Λονδίνο

κ.

Δημήτριος

Καραμήτσος-Τζιράς, ο Ύπατος Αρμοστής
της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Ευριπιδης
Ευρυβιάδης,

γονείς

και

κηδεμόνες,

καθηγητές και μαθητές του σχολείου.

Μετά από ένα μελωδικό «διάλειμμα» από τη
χορωδία, οι παρευρισκόμενοι είχαν την
ευκαιρία

να

απολαύσουν

μια

θεατρική

παράσταση βασισμένη στο έργο του Αλεξ.
Παπαδιαμάντη
μαθητές

και

«Σταχομαζώχτρα».
μαθήτριες
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επιστρατεύοντας

τους

Στο θεατρικό δρώμενο εμφανίστηκαν οι

ταλέντα, ζωντάνεψαν επί σκηνής με μεγάλη

μαθητές/-τριες Ν. Αδαμόπουλος, Β. Αντέμη,

επιτυχία

Ν.

τα

τα

υποκριτικά

μηνύματα

ανθρωπισμού,

Ζούκα,

Σ.

Θεοδωροπούλου,

Γ.

αλληλεγγύης και ελπίδας που στέλνει η

Καλογεράκης, Μ. Καππέττα, Σ. Κωστούρος,

«λαλιά» του κυρ -Αλέξανδρου, «η λαλιά που

Ν. Ματθαίος, Μ. Μιχαηλίδης, Ε. Μπανάϊ, Α.

δεν ξέρει από ψέμα».

Μουρατίδης, Σ. Πουρνάρα, Ε. Πρίφτη, Α.
Συζίου, Α. Τζάρντο, Ε. Τζάρντο, Χ. Τότο, Θ.
Χατζηπλής και Ε. Χυσά.
Στη χορωδία συμμετείχαν οι μαθητές/-τριες
Α.

Αγγελίδου,

Ν.

Αδαμόπουλος,

Κ.

Αδαμοπούλου, Χ. Αθανασίου, Χ. Γεωργίου, Ν.
Ζούκα, Γ. Καλογεράκης, Μ. Κάσα, Σ. Κάσα,
Μ. Καππέτα, Ε. Μανούκη, Ν. Ματθαίος, Μ.
Μιχαηλίδης, Ε. Μπανάϊ, Α. Μουρατίδης, Γ.
Παναγόπουλος,

Μ.

Παντολιού,

Φ.

Η γιορτή έκλεισε με ελληνικά παραδοσιακά

Παρασκευοπούλου, Δ. Πέππα, Ε. Πρίφτη, Α.

κάλαντα

Συζίου, Α. Τζάρντο, Ε. Τζάρντο, Ε. Τζιάλου, Χ.

Φώτων,

των
με

Χριστουγέννων

ύμνους,

και

Χριστουγεννιάτικες

με

και

των

σύγχρονες

μελωδίες

Τότο, Χ. Χαρίτου και Μ. Χίλντερ.

που

τραγούδησε η χορωδία στα αγγλικά.
Μετά την εκδήλωση ακολούθησε δεξίωση με
εδέσματα και ποτά, ευγενική προσφορά του
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και της
αλυσίδας εστίασης Real Greek του Muswell
Hill, καθώς επίσης και Bazaar με γλυκίσματα
και χριστουγεννιάτικες δημιουργίες

από

τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου.

Θερμά

Την εκδήλωση επιμελήθηκαν οι φιλόλογοι κ.
Αικατερίνη

Δανιήλ

και

κ.

Λήδα

Τουρίμπαμπα. Για τα κοστούμια φρόντισε η
κ. Αναστασία Γιάλλουρου.
Μουσικά
Γεροσίμου

όργανα
(άρπα),

έπαιξαν
οι

συγχαρητήρια

εργάστηκαν

σε

όλους

όσους

και συμμετείχαν σ’ αυτή την

υπέροχη

εκδήλωση,

ηθοποιό

κ.

Μιχαήλ

και

ιδιαίτερα

Δουκάκη

και

στον
τις

μουσικούς κ. Σάββια Κοζάκου και κ. Μαρία
Γεροσίμου που προσέφεραν εθελοντικά την

η

κ.

Μαρία

μαθήτριες

Ελένη

Μανούκη (κιθάρα), Κατερίνα Αδαμοπούλου,
Εύα Θωμάι και Λουίζα Νέντσιου (πιάνο),

βοήθειά τους και εργάστηκαν με μεγάλο
μεράκι και ζήλο για την οργάνωση και την
επιτυχημένη παρουσίαση του θεατρικού και
μουσικού μέρους της γιορτής.

Θεοδώρα Αγγελίδου (βιολοντσέλο) και η
καθηγήτρια κ. Έφη Σκαρίμπα (κιθάρα), η
οποία συμμετείχε και στη μουσική επιμέλεια
της εκδήλωσης.
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2. Η γιορτή του Ελληνικού

Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Ελληνικό
Δημοτικό

Σχολείο

Λονδίνου

γιόρτασε

περίλαμπρα τις Άγιες μέρες. Την Παρασκευή
στις 16 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η
Χριστουγεννιάτικη γιορτή στην οποία πήραν
μέρος όλοι οι μαθητές/μαθήτριες, όλων των
τάξεων του Σχολείου. Το αποτέλεσμα ήταν
φαντασμαγορικό με πολύ χιούμορ, ζωντάνια
και μουσική και το απήλαυσαν όλοι, μικροί

Αμέσως μετά τη γιορτή πραγματοποιήθηκε

και μεγάλοι.

Χριστουγεννιάτικο

Τη

γιορτή

επιμελήθηκαν

με

ιδιαίτερη

φροντίδα οι δάσκαλοι και οι δασκάλες του
σχολείου:

Γιάννης

Μάραντος,

Μαρία

Παπαστεργίου, Στέλλα Κουπάδη, Κατερίνα
Τσουμάνη,

Κωνσταντίνα

Πετούση

και

Bazaar,

το

οποίο

οργανώθηκε με εξαιρετική επιτυχία από το
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων με εξαίσιες
παραδοσιακές
χειροτεχνήματα

λιχουδιές

και

εμπνευσμένα

θαυμάσια
από

τα

Χριστούγεννα.

γενικό

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου οι μαθητές και

συντονισμό της γιορτής είχε ο Διευθυντής του

μαθήτριες του σχολείου επισκέφτηκαν το

σχολείου κ. Ηλίας Κανετούνης.

γειτονικό Γηροκομείο «Torkington House» και

Παρασκευή

Μαρτζάκλη.

Το

με γιορτινό τόνο τραγούδησαν τα κάλαντα.

3. Τα κάλαντα από τους μαθητές
του Ελληνικού ΓυμνασίουΛυκείου Λονδίνου

Στις 22 Δεκεμβρίου μια ομάδα παιδιών του
Ελληνικού
Στο

τέλος

της

γιορτής

ο

Συντονιστής

Γυμνασίου-Λυκείου

συνοδευόμενη

από

τον

Λονδίνου,

Διευθυντή

του

Εκπαίδευσης Λονδίνου κ. Γιώργος Κόσυβας,

σχολείου κ. Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου,

που ήταν προσκεκλημένος, ευχαρίστησε τους

επισκέφτηκε

τον

γονείς που τίμησαν με την παρουσία τους

αρχιεπίσκοπο

Θυατείρων

την

τα

Βρετανίας κ. Γρηγόριο στον οποίο έψαλλε τα

συγχαρητήριά του προς όλα τα παιδιά και

παραδοσιακά κάλαντα. Ο σεβασμιότατος

στους δασκάλους τους, που εργάστηκαν με

έδωσε τις ευλογίες του στους μαθητές και

πολύ αγάπη για να παρουσιαστεί ένα

ευχήθηκε καλή πρόοδο.

εκδήλωση

θαυμάσιο

και

καλλιτεχνικό

εξέφρασε

επίτευγμα.

Ευχήθηκε Καλά Χριστούγεννα και Καλή
Πρωτοχρονιά.

Embassy of Greece in London – Education Office
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Τη Δευτέρα 28, Νοεμβρίου (5-8 μ. μ.),
επισκέφτηκε το
(Ελληνικό

ΤΕΓ-ΚΕΣ Birmingham

Σχολείο

Αγίας

Τριάδας)

ο

Συντονιστής Εκπαίδευσης στην Ελληνική
Πρεσβεία

στο

Λονδίνο

κ.

Γιώργος

Κόσυβας.
Το σχολείο διαθέτει εξερετική κτηριακή
υποδομή, επαρκή τεχνολογικό εξοπλισμό
και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικούς από
την Κύπρο και την Ελλάδα με σύγχρονη
Την ίδια ημέρα οι μαθητές επισκέφτηκαν την

επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση.

Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο όπου είπαν
τα κάλαντα.

Ο κ. Κόσυβας επισκέφτηκε όλες τις αίθουσες
διδασκαλίας και είχε την ευκαιρία να μιλήσει
με τα παιδιά και να συζητήσει με το
διδακτικό προσωπικό.
Ο Έλληνας Πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο
κ.

Δημήτριος

Καραμήτσος-Τζιράς

καλωσόρισε τους μαθητές, μίλησε μαζί τους,
τους ευχαρίστησε για τη χαρά που του
πρόσφεραν

γεμίζοντας

την

Ελληνική

Πρεσβεία με παιδικά χαμόγελα και κάλαντα.
Τόνισε τη σημασία της διατήρησης της
ελληνικής γλώσσας και των παραδόσεων
από

τους

Έλληνες

που

μένουν

στο

εξωτερικό.

4. Επίσκεψη του Συντονιστή

Εκπαίδευσης Λονδίνου στο ΤΕΓΚΕΣ Birmingham

Ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό έργο που
συντελείται στο σχολείο από την πρόεδρο κ.
Κατερίνα Ιορδάνου, τη Διευθύντρια του
Σχολείου κ. Στέλλα Τρύφωνος καθώς και
από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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την

κίνηση

δίνοντάς

ενός

του

ρομπότ

εντολές

–

με

αμαξιδίου,
κατάλληλο

προγραμματισμό μέσω υπολογιστή.
 Οι

μαθητές/ριες

του

Λυκείου

ξεναγήθηκαν στην αίθουσα “atmosphere”
του μουσείου, όπου είχαν τη δυνατότητα
να συλλέξουν λεπτομερείς πληροφορίες
μέσω

διαδραστικών

υπολογιστών,

σχετικά με:


τη γήινη ατμόσφαιρα,



την επίδραση του Ηλίου και των
κινήσεων της Γης στη δημιουργία των

Στο ΤΕΓ-ΚΕΣ Birmingham εργάζεται από το
σχολικό έτος 2016-2017 η αποσπασμένη

εποχών και του κλίματος,

κ.



το φαινόμενο θερμοκηπίου,

Μάγδα Κουφομερίτη, η οποία θα είναι και



την επίδραση του ανθρώπινου

δασκάλα

του

Υπουργείου

Παιδείας

υπεύθυνη των εξετάσεων για το Κρατικό

παράγοντα στην ενίσχυση του

Πιστοποιητικό ελληνομάθειας στην περιοχή

φαινομένου του θερμοκηπίου, κ.λπ.

του Birmingham.

5. Εκπαιδευτική επίσκεψη του

Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου
Λονδίνου στο Science Museum

Στις 3 Νοεμβρίου οι μαθητές/τριες του
Ελληνικού Γυμνασίου – Λυκείου Λονδίνου
πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη
στο

Science

συνοδευόμενοι

Museum
από

του

το

Λονδίνου,

σύλλογο

των

εκπαιδευτικών του σχολείου.

 Ακολούθως, οι μαθητές/ριες όλων των
τάξεων του σχολείου παρακολούθησαν
την ταινία: ”Α beautiful planet 3D”
αποκτώντας τη μοναδική εμπειρία να
απολαύσουν εικόνες της Γης από το
διεθνή διαστημικό δορυφόρο, καθώς και
να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τις
συνθήκες διαβίωσης των αστροναυτών
στο διάστημα και των δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν

λόγω

έλλειψης

βαρύτητας, χάρη στην τεχνολογία του
Οι μαθητές/ριες του Γυμνασίου συμμετείχαν

IMAX Cinema.

σε διαδραστικό πείραμα ρομποτικής, όπου
απέκτησαν την εμπειρία να κατευθύνουν
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γεωλογικού ανάγλυφου του φλοιού της Γης,
καθώς και τον καθορισμό του κύκλου των
πετρωμάτων της.
Επιπλέον, παρουσιάστηκαν κάποιες από τις
μεθόδους των εξειδικευμένων επιστημόνων
που

μελετούν

ανάγλυφου

της

τη
Γης,

διαμόρφωση
όπως

η

του

συλλογή

διαφόρων πετρωμάτων, οι μετρήσεις των
σεισμών και η ανάλυση της λάβας των
ηφαιστείων.

6. Εκπαιδευτική επίσκεψη του

Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου
Λονδίνου στο Natural History
Museum

Τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου οι μαθητές/τριες
του

Ελληνικού

Γυμνασίου

–

Λυκείου

Λονδίνου πραγματοποίησαν εκπαιδευτική
επίσκεψη στο Natural History Museum του
Λονδίνου, συνοδευόμενοι από το σύλλογο
των εκπαιδευτικών του σχολείου.

Στη συνέχεια, οι μαθητές/ριες του σχολείου
ξεναγήθηκαν στην αίθουσα “Volcanos and
Earthquakes” του μουσείου, όπου είχαν τη
δυνατότητα

να

συλλέξουν

λεπτομερείς

πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία των
σεισμών και των ηφαιστείων, καθώς και τις
επιπτώσεις τους στο σχηματισμό του γήινου
ανάγλυφου.
Οι

μαθητές/ριες

παρακολούθησαν

του
τη

σχολείου
διαδραστική

παρουσίαση “Rocks the House” του τμήματος
Attenborough studio, Darwin Center, Orange
Zone του μουσείου.

7. Η σχολική εορτή του

Πολυτεχνείου στο Ελληνικό
Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου

Η επιστημονική αυτή παρουσίαση έδειξε τις
γεωτεκτονικών

Την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10.00

συγκρούονται,

π.μ. πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την

κινούνται παράλληλα ή απομακρύνονται και

επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών του

αλληλεπιδράσεις

των

πλακών,

αυτές

καθώς

την επίδρασή τους στη διαμόρφωση του
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Πολυτεχνείου

το

1973,

ενάντια

στη

χρονικό της εξέγερσης
 Το Πολυτεχνείο ως πρότυπο

δικτατορία.

επανάστασης
 Τα Συνθήματα του Πολυτεχνείου –
Διαχρονικές Αξίες.

Ο Νοέμβρης των φοιτητών εκείνων δεν θα
πρέπει να ξεχαστεί. Το πολυτεχνείο και οι
αγώνες

του

Νοέμβρη

των

φοιτητών

αποτελούν αναμφισβήτητα μια από την
σπουδαίες στιγμές του λαού μας και της

Τραγούδια του Μ. Θεοδωράκη, του Μ.
Χατζιδάκι, του Γ. Μαρκόπουλου, του Δ.
Σαββόπουλου, κ.λπ. εμπνευσμένα από τα
γεγονότα και το κλίμα της εποχής εκείνης.

της

Την επιμέλεια της διοργάνωσης ανέλαβε η

Ελευθερίας, της Παιδείας, της Αγάπης για τη

καθηγήτρια κ. Ευθυμία Σκαρίμπα, ενώ

ζωή και τον άνθρωπο, παραμένουν ζωντανά

συμμετείχαν και οι καθηγήτριες κ. Λήδα

και

Τουρίμπαμπα στο Πιάνο και κ. Στέλλα

νεολαίας

θα

ειδικότερα.

Τα

παραμένουν

ιδανικά

επίκαιρα

και

αναλλοίωτα, όσα χρόνια κι αν περάσουν από

Καραϊσαρίδου στο θεατρικό.

εκείνη την εξέγερση.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους

Την εκδήλωση ανέλαβαν οι μαθητές της Γ’

οι μαθητές και ο σύλλογος διδασκόντων του

Λυκείου του Ελληνικού Γυμνασίου – Λυκείου

σχολείου, καθώς και γονείς των μαθητών.

Λονδίνου,

στα

πλαίσια

της

οποίας

παρουσίασαν:

 Εισαγωγική παρουσίαση – video: «Σκηνές

8. Παιδαγωγικές δραστηριότητες
από το ΤΕΓ Δουβλίνου

από μέρες και νύχτες μιας εξέγερσης».
 Θεατρικό δρώμενο με θέμα την
«Προετοιμασία της γιορτής του
Πολυτεχνείου», στο οποίο

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο η δασκάλα του

παρουσιάστηκαν:

ΤΕΓ

Δουβλίνου

ξεκίνησε

με

κ.

τα

Μυρτώ

παιδιά

Τσαπράζη

του

τμήματος

Ελληνομάθειας το project «Γνωρίζουμε την
Ελλάδα

μας».

Μέσω

αυτής

της

δραστηριότητας τα παιδιά κλήθηκαν να
αναζητήσουν

και

να

συγκεντρώσουν

πληροφορίες, ιστορικές και τουριστικές, για
τον τόπο καταγωγής τους στην Ελλάδα.
 Όψεις της δικτατορίας & ένα μικρό
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Έτσι με τη βοήθεια της χρήσης των νέων
τεχνολογιών αλλά και με πληροφορίες και
μαρτυρίες

από

τους

γονείς

τους,

δημιούργησαν κείμενα για διάφορους τόπους
της Ελλάδας, ασκούμενα στην αναζήτηση
και σύνθεση πληροφοριών που αφορούν ένα
θέμα

με

το

οποίο

συνδέονται

και

συναισθηματικά.

Τα παραπάνω κείμενα μαζί με φωτογραφικό
υλικό τοποθετήθηκαν στο χάρτη της χώρας
μας. Στο τέλος της παρούσας εργασίας, η
οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, τα παιδιά
θα έχουν αποκομίσει περισσότερες γνώσεις
για διάφορους τόπους της χώρας μας, ενώ
σημαντική

είναι

η

συνεισφορά

της

παραπάνω δραστηριότητας όσον αφορά στη
γνώση της γεωγραφίας της Ελλάδας στο
σύνολο αλλά και στα επιμέρους τμήματά της
(γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί), ενώ θα
έχουν ταυτόχρονα ασκηθεί στην παραγωγή
γραπτού και προφορικού λόγου με τρόπο
ευχάριστο και ελκυστικό για τα ίδια.
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συζήτησε

9. Επίσκεψη του Συντονιστή

με

τους

εκπαιδευτικούς

και

γνώρισε από κοντά το εκπαιδευτικό έργο που

Εκπαίδευσης Λονδίνου στο ΤΕΓΚΕΣ Βορείου Λονδίνου και ΤΕΓΚΕΣ Βορειοδυτικού Λονδίνου

επιτελείται. Επίσης, μίλησε σε συγκέντρωση
γονέων

για

το

Κρατικό

Πιστοποιητικό

Ελληνομάθειας. Ειδικότερα επισκέφτηκε την
τάξη της κ. Μελπομένης Μυρωτή, η οποία

Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου, επισκέφτηκε το

αποσπάστηκε κατά το τρέχον έτος 2016-2017

ΤΕΓ-ΚΕΣ

στη Μ. Βρετανία και προσφέρει τις υπηρεσίες

Βορείου

Λονδίνου

(Ελληνικό

Σχολείο Αγίου Δημητρίου στο Edmonton) ο

στο εν λόγω ΤΕΓ.

Συντονιστής Εκπαίδευσης στην Ελληνική
Πρεσβεία στο Λονδίνο κ. Γιώργος Κόσυβας.
Ενημερώθηκε

από

την

κ.

10.Δεκέμβριος στο Όσλο

Σταυρούλα

Προδρόμου Διευθύντρια του σχολείου και
από μέλη της Σχολικής Επιτροπής για τις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχολείου.

Ο κ. Κόσυβας επισκέφτηκε όλες τις τάξεις
του

σχολείου

και

παραβρέθηκε

στη

διδασκαλία της κ. Μαρίνας Αντωνίου, η
οποία αποσπάστηκε κατά το τρέχον έτος
2016-2017 για και προσφέρει τις υπηρεσίες
για

τις

ανάγκες

της

παροικιακής

εκπαίδευσης στη Μ. Βρετανία.

Την Κυριακή 4/12/2016 πραγματοποιήθηκε
ομιλία με θέμα: "Ένταξη στη νορβηγική
καθημερινότητα, θεωρητικό πλαίσιο, σκέψεις
και προβληματισμοί". Εισηγήτρια ήταν η
ψυχολόγος κα Κατερίνα Παπαδοπούλου
(BSc, MSc).
Παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα στάδια
του πολιτισμικού σοκ, οι παράγοντες που το
καθορίζουν καθώς και οι επιπτώσεις που
Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου ο κ. Κόσυβας,

έχει στο άτομο και την οικογένεια. Στη

επισκέφτηκε

συζήτηση

το

ΤΕΓ-ΚΕΣ

Λονδίνου

(Ελληνικό

Βαρνάβα).

Στο

ξεναγήθηκε

πλαίσιο

από

τον

Βορειοδυτικού

ακολούθησε

οι

Αγίου

παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να

επίσκεψης

διατυπώσουν ερωτήσεις και να ανταλλάξουν

Σχολείο
της

που

Θεοφιλέστατο

επίσκοπο Τροπαίου Αθανάσιο στις τάξεις,

απόψεις

για

διάφορα

ζητήματα

που

προέκυψαν μέσα από τη δική τους εμπειρία.
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Την Κυριακή 18/12/2016, στο φιλόξενο χώρο
του GNK, διεξήχθη
γιορτή

των

η Χριστουγεννιάτική

μαθητών

του

Ελληνικού

Σχολείου του Όσλο. Η μεγάλη επιτυχία της
γιορτής

δικαίωσε τις προσπάθειες των

παιδιών και των δασκάλων τους. Τα παιδιά
απήγγειλαν

ποιήματα

χριστουγεννιάτικα

και

τραγούδησαν

τραγούδια.

Οι

μεγαλύτεροι μαθητές διάβασαν κείμενα που
σχετίζονταν με κοινωνικούς και ηθικούς
προβληματισμούς,

όπως

Παράλληλα με το δεύτερο εργαστήρι, ο
πατέρας κ. Αλέξανδρος Λουκάτος συζήτησε
με τους μαθητές του σχολείου για τα ήθη και
τα έθιμα της περιόδου του δωδεκαημέρου.

η

εμπορευματοποίηση, η αυτοκριτική και η
σημασία

της

αφορμώνται

δοτικότητας,

οι

οποίοι

από το κλίμα των ημερών.

Εκτός από τις απαγγελίες και τα τραγούδια,
πραγματοποιήθηκε

και

μπαζάρ

προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα
για το σχολείο. Για το σκοπό αυτό οι
μαθητές, οι δασκάλες αλλά και αρκετοί

Συγκίνηση προκάλεσε ο αποχαιρετισμός από

γονείς

μαθητές,

δημιούργησαν

υπέροχα

γονείς

και

συναδέλφους,

της

χριστουγεννιάτικα στολίδια με πολύ μεράκι.

δασκάλας,

Επίσης

και

Παπακωνσταντίνου, της οποίας η θητεία

ελληνικά παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα

στο Ελληνικό σχολείο του Όσλο έληγε εκείνη

γλυκά, κουραμπιέδες και μελομακάρονα,

την εβδομάδα καθώς η περίοδος συμμετοχής

ευγενική προσφορά κάποιων γονέων.

της στο πρόγραμμα Erasmus στο οποίο

διατέθηκαν

προς

πώληση

κυρίας

Σοφίας

συμμετέχει, έφτάσε στο τέλος της στις 23 του
Δεκέμβρη. Εκτός από τους γονείς, την
εκδήλωση του σχολείου τίμησαν με την
παρουσία τους εκπρόσωποι της πρεσβείας
και της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
του Όσλο.
Καλή χρονιά από όλους μας!
Αξίζει να σημειωθεί πως η εν λόγω γιορτή
ήταν η κορύφωση των χριστουγεννιάτικων
εκδηλώσεων καθώς τα δύο προηγούμενα
σαββατοκύριακα είχαν λάβει χώρα, πάλι στο
GNK, δύο χριστουγεννιάτικα εργαστήρια
όπου

οι

μαθητές

χριστουγεννιάτικα
εμψύχωση

και

φιλοτέχνησαν
στολίδια

την

με

καθοδήγηση

τα
την
των

δασκάλων τους.
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11. Επίσκεψη του Συντονιστή

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Ελληνικού

Εκπαίδευσης Λονδίνου στη
Σουηδία.

Γυμνασίου Λυκείου Λονδίνου συγχαίρει τους
μαθητές

της

Α’

Λυκείου,

Μανώλη

Καππέττα, Νικήτα Αδαμόπουλο, Θεοδώρα
Αγγελίδου και Αλέξανδρο Μουρατίδη, οι
Από την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 έως την

οποίοι διακρίθηκαν στο διαγωνισμό ‘Θαλής’

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016 επισκέφθηκε τη

της

Σουηδία ο Συντονιστής Εκπαίδευσης της

(ΕΜΕ).

Ελληνικής

επόμενη φάση του διαγωνισμού. Η διάκριση

Γιώργος

Πρεσβείας
Κόσυβας.

στο
Ο

Λονδίνο
κ.

κ.

Κόσυβας

Ελληνικής

αυτή

Οι

Μαθηματικής

μαθητές

Εταιρείας

προκρίθηκαν

χαροποίησε

στην

μαθητές

και

επισκέφτηκε τα αναγνωρισμένα ΤΕΓ του

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εύχονται ολόψυχα

Υπουργείου Παιδείας Γκέτεμπορ-Μπουρός,

στους μαθητές καλή συνέχεια στην επόμενη

Σαββατιάτικο

φάση και μεγαλύτερες ακόμη διακρίσεις.

σχολείο

Στοκχόλμης

και

Hellenic School of Stockholm. Στα τρία ΤΕΓ οι
μαθητές που παρακολουθούν τα τμήματα

Θερμά

ελληνικής

γλώσσας

και

πολιτισμού

μαθηματικούς του σχολείου, την κ. Μάγδα

ξεπερνούν

τους

Ο

Κόσυβας

Χαραλαμποπούλου και τον κ. Μιχάλη

συναντήθηκε με τα Διοικητικά Συμβούλια

Κοκολάκη, που προσέφεραν εθελοντικά την

των Συλλόγων γονέων, τους εκπαιδευτικούς

αγάπη τους στηρίζοντας έμπρακτα την

και παρακολούθησε τη διδασκαλία των

προετοιμασία

μαθημάτων.

διαγωνισμό.

600.

κ.

συγχαρητήρια

των

και

μαθητών

προς

για

τους

τον

13. Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου

στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο
Λονδίνου

Ειδικότερα επισκέφτηκε την τάξη της κ.
Σέμας-Αντελίνας Γκιόκα,

η

οποία

αποσπάστηκε κατά το τρέχον έτος 2016-2017
στη και προσφέρει τις υπηρεσίες στο ΤΕΓ
Γκέτεμπορ-Μπουρός.

12. Επιτυχία μαθητών του

Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου
στον διαγωνισμό «Θαλής» της
ΕΜΕ

Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10.00
πμ.
πραγματοποιήθηκε,
στα
πλαίσια
σχολικής εκδήλωσης, ο καθιερωμένος
εορτασμός για την επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου 1940 και της Εθνικής Αντίστασης
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έναντι της επεκτατικής πολιτικής
άσκησε ο Άξονας Γερμανίας – Ιταλίας.

που

Μετά την απονομή αριστείων – βραβείων και
τον ορισμό σημαιοφόρου – παραστατών,
πραγματοποιήθηκαν:
 αφήγηση σχετικά με τον Β΄ Παγκόσμιο

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
οι επίσημοι προσκεκλημένοι:
 Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου
κ.κ. Αθανάσιος

πόλεμο και το χρονικό των ημερών του
Οκτωβρίου του 1940
 απαγγελία ποιημάτων
 τραγούδι από τη σχολική χορωδία
 Ο πρόξενος κ. Σωτήρης. Δεμέστιχας

 παρουσίαση παραδοσιακών χορών με τη
συμμετοχή

πολλών

μαθητών

και

μαθητριών του σχολείου μας.

 Η προϊσταμένη της ΚΕΑ κ. Μαρία
Παπαλούκα

Την επιμέλεια της διοργάνωσης ανέλαβε η
καθηγήτρια κ. Γεωργία Φυτιλή.
Την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 και ώρα
12:00 τελέστηκε στο Ναό της του Θεού
Σοφίας, επίσημη Δοξολογία για την επέτειο
της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου για
όλη την παροικία, τους εκπαιδευτικούς, τους
μαθητές και τους γονείς.
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B. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

14.Ενημερωτικό σημείωμα για το
Κρατικό Πιστοποιητικό
Ελληνομάθειας

Στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και δεκαετίες
αναπτύσσονται σημαντικές πρωτοβουλίες
για την προώθηση της ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης.
Οι
ενέργειες
αυτές
συντονίζονται επιτυχώς από τον Ενιαίο
Φορέα Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης
Μ. Βρετανίας (Ε.Φ.Ε.Π.Ε.). Στην παρούσα
φάση βρίσκονται σε εξέλιξη νέες κοινές
πρωτοβουλίες, οι οποίες αποβλέπουν στην
καλλιέργεια
και
ενδυνάμωση
της
Ελληνομάθειας.
Στις
ενέργειες
αυτές
συνεργάζονται: το Κεντρικό Εκπαιδευτικό
Συμβούλιο (ΚΕΣ) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων και Μ. Βρετανίας, η Κυπριακή
Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) και το
Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο. Στη
συνολική προσπάθεια πρωταγωνιστούν τα
Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής,
τα Τμήματα Ελληνικής
Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ-ΚΕΣ) και τα
ανεξάρτητα σχολεία. Όλοι αυτοί οι σχολικοί
οργανισμοί μπορούν να προετοιμάσουν τους
μαθητές τους για να λάβουν μέρος στις
εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού
Ελληνομάθειας.
Το εν λόγω πιστοποιητικό είναι τίτλος
γλωσσομάθειας και χορηγείται από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) που
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, έχει ευρωπαϊκή
και διεθνή αναγνώριση και βρίσκεται σε
πλήρη αντιστοιχία προς τα επίπεδα που
περιγράφει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς για τις γλώσσες. Ο στόχος των
μαθητών για την απόκτηση του Κρατικού
Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας αποτελεί
θαυμάσια παιδαγωγική ευκαιρία για τη
βελτίωση των ικανοτήτων τους στην
ελληνική γλώσσα, για τη χρήση της γλώσσας
στην επικοινωνία και την αποτελεσματική

ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και
παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου.
Ειδικότερα
κατά
τη
διαδικασία
προετοιμασίας και την εξέταση της
Ελληνομάθειας:
 Οι γονείς ενημερώνονται αντικειμενικά
για τα εκάστοτε αποτελέσματα της
αξιολόγησης των παιδιών τους στην
ελληνική γλώσσα ως ξένη/δεύτερη
γλώσσα.
 Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν απτά τις
επιμέρους δεξιότητες των μαθητών τους
και διακρίνουν τις αδυναμίες τους, έτσι
ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν
μελετημένες διδακτικές αποφάσεις για
την ανατροφοδότηση της μάθησης.
 Οι μαθητές αποκομίζουν βιώματα
επιτυχίας, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή
τους για την κατοχή της ελληνικής
γλώσσας και σταδιακά εξοικειώνονται με
τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού.
Το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
απευθύνεται προς όλους: σε αλλογενείς και
ομογενείς,
σε
Ελλαδίτες
και
Ελληνοκυπρίους, σε ενήλικες και νέους.
Εκτός από τη χρησιμότητά του σε όσους
επιθυμούν να εργαστούν και να σπουδάσουν
στην Ελλάδα και την Κύπρο, έχει βαρύνουσα
παιδαγωγική σημασία για τους μαθητές που
διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι
μαθαίνουν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα και
με αυτόν τον τρόπο μεριμνούν για τη
διατήρηση της ελληνικότητας και της
ορθόδοξης πίστης τους. Επιπλέον, οι μαθητές
των αγγλικών σχολείων, μπορούν να
αξιοποιήσουν τη Νέα Ελληνική Γλώσσα
(Modern Greek) για να φοιτήσουν σε
βρετανικά πανεπιστήμια. Η συστηματική
τριβή των μαθητών αυτών από μικρή ηλικία
για την απόκτηση του τίτλου ελληνομάθειας
θα είναι μαθησιακά ωφέλιμη αργότερα,
αφού υποστηρίζει και υπηρετεί τις ίδιες
γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούν τα
GCSE, AS και A Levels.
Επιπρόσθετα, ο προαναφερόμενος τίτλος
αποτελεί πιστοποίηση της επάρκειας της
ελληνικής γλώσσας και εκδίδεται ύστερα

Embassy of Greece in London – Education Office

16

Newsletter – December 2016-January 2017
από επιτυχή συμμετοχή σε γραπτές και
προφορικές εξετάσεις, κατανεμημένες σε 6
γλωσσικά επίπεδα: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2. Για
το επίπεδο Α1 προβλέπονται ειδικές
εξετάσεις για παιδιά 8-12 ετών και άλλες
εξετάσεις για εφήβους και ενήλικες άνω των
12 ετών. Μαθητές ηλικίας άνω των 12 ετών
θεωρητικά μπορούν να λάβουν μέρος στις
εξετάσεις οποιουδήποτε επιπέδου. Ωστόσο,
συστήνεται από το ΚΕΓ οι υποψήφιοι των
επιπέδων Β2, Γ1 και Γ2 να είναι άνω των 16
ετών,
επειδή
το
περιεχόμενο
των
εξαταστικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και
εμπειρίες που δεν διαθέτουν οι υποψήφιοι
μικρότερης ηλικίας.
Οι εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού
Πιστοποιητικού
Ελληνομάθειας
οργανώνονται κάθε χρόνο από το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο έχει ιδρύσει
ειδικά εξεταστικά κέντρα. Το 2016 υπήρξαν
σε όλο τον κόσμο 150 τέτοια εξεταστικά
κέντρα και έλαβαν μέρος περίπου 5000
υποψήφιοι. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι
προσεχείς εξετάσεις θα διεξαχθούν στα
εξεταστικά
κέντρα
του
Λονδίνου,
Εδιμβούργου, Μπέρμινχαμ και Κέιμπριντζ
στις 16, 17 και 18 Μαΐου 2017. Οι εγγραφές
για κάθε εξεταστικό κέντρο γίνονται
ηλεκτρονικά από 1 Φεβρουαρίου ως 19
Μαρτίου 2017.

Εκπαίδευσης Λονδίνου. Επιπλέον, στην
ιστοσελίδα
του
ΚΕΓ
http://www.greeklanguage.gr/ είναι διαθέσιμα
ενδεικτικά θέματα από τις εξετάσεις
πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας
και
μπορείτε
να
βρείτε
σύγχρονο
εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή,
διαγνωστικά τεστ, past papers, κ.λπ.
Για την ελληνομάθεια η συνεργατική
προσπάθεια όλων αξίζει τον κόπο!

Useful Links
Greek Embassy in London
www.mfa.gr/uk
Education Office at the Greek
Embassy in London http://helleniceducation-uk.europe.sch.gr/

Language teaching
www.komvos.edu.gr
www.greek-language.gr
elearning.greek-language.gr
Greek Ministry of Education and
Religious Affairs
www.minedu.gov.gr

Περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις
στις πιθανές ερωτήσεις σας μπορείτε να
λάβετε από το Γραφείο Συντονιστή

EDUCATION OFFICE, GREEK EMBASSY IN LONDON
1A Holland Park, W11 3TP, U.K.
Tel.: 02072210093, Fax.: 02072434212
e-mail: education@greekembassy.org.uk
http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτό το newsletter, παρακαλούμε ενημερώστε μας στο παραπάνω e-mail.
Επιμέλεια Newslletter: Χάρης Μπρουσκέλης
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