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Περιεχόμενα Contents

We are back with the latest edition of our newsletter. You can send us
your events notifications to be published in the newsletter at
education1@greekembassy.org.uk
We are also looking forward to receive your comments so that we can
improve the newsletter. Enjoy reading and please spread the word!

Καλή σχολική χρονιά!
Χαιρετισμός προς την εκπαιδευτική κοινότητα και την
παροικία για τη νέα σχολική χρονιά 2016-2017 από
τον Συντονιστή Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας
στο Λονδίνο κ. Γιώργο Κόσυβα
Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2016-2017 θα
ήθελα να εκφράσω προς όλους τους εκπαιδευτικούς και
τους γονείς τις θερμότερες ευχές μου για μια δημιουργική
σχολική χρονιά. Εύχομαι σε όλους τους συνεργάτες της
περιοχής ευθύνης του γραφείου μας καλή δύναμη, για να
μπορέσουμε να συνεχίσουμε το παιδαγωγικό μας έργο με
την απαιτούμενη πίστη και αφοσίωση. Συγχαρητήρια σε
όσους διαθέτουν τον πολύτιμο χρόνο τους για το καλό της
Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης.
Ιδιαιτέρως, ευχαριστώ τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες
των σχολικών μονάδων, τις Σχολικές Επιτροπές, τους
δασκάλους των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας και
Πολιτισμού (ΤΕΓ) και τους εκπροσώπους των παροικιακών
οργανώσεων του ελληνισμού της διασποράς, με τους
οποίους συνεργαστήκαμε στενά κατά την περασμένη
χρονιά. Τα ΤΕΓ και τα παροικιακά σχολεία είναι έτοιμα να
υποδεχθούν τους μαθητές μας και να συνεχίσουν την
ανεκτίμητη προσφορά τους τη νέα σχολική χρονιά. Εκτός
από τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας διδάσκονται
στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού, καθώς και ελληνικοί
χοροί και τραγούδια από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Ευχαριστώ όλους για την πολύπλευρη στήριξη και
συνεργασία.
Αξίζει να μνημονευτεί ότι οι περιοχές ευθύνης του Γραφείου
Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο είναι:
Μ. Βρετανία, Ιρλανδία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία,
Φινλανδία, Λιθουανία, Εσθονία, Λετονία. Το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας παρά
την οικονομική κρίση, συνεχίζει να στηρίζει την εκπαίδευση


Χαιρετισμός από τον Συντονιστή
Εκπαίδευσης για τη νέα σχολική χρονιά
2016-2017.

1.

Καλή χρονιά από το Τ. Ε. Γ. Όσλο Επίσκεψη του Συντονιστή Εκπαίδευσης.

2.

Ενδοσχολικό σεμινάριο στο Ελληνικό
Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου για τις
Ερευνητικές Εργασίες.

3.

Πανιερατική Σύναξη στον Καθεδρικό
Ναό του Γενεσίου της Θεοτόκου.

4.

Αγιασμός στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο
Λονδίνου.

5.

Εκπαιδευτική επίσκεψη του Ελληνικού
Γυμνασίου Λονδίνου στο Βρετανικό
Μουσείο.

6.

Εκπαιδευτική επίσκεψη του Ελληνικού
Λυκείου Λονδίνου στο Science Museum.

7.

Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού
Αθλητισμού από το Ελληνικό Γυμνάσιο
Λύκειο Λονδίνου.

8.

Ανανέωση του εκπαιδευτικού
προσωπικού στις σχολικές μονάδες της
Μεγάλης Βρετανίας.

9.

Μαθήματα A Level στο Ελληνικό
Γυμνάσιο Λύκειο Λονδίνου.

10. Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου.
11. Προσφορά αυξημένων ωρών διδασκαλίας
αγγλικών στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο
Λονδίνου και στο Ελληνικό Δημοτικό
Σχολείο Λονδίνου.

12. Τ.Ε.Γ. Δουβλίνου Σεπτέμβριος 2016.
13. Αγιασμός στο ΤΕΓ-ΚΕΣ Αγίου Βαρνάβα.
14. Αγιασμός στο ΤΕΓ Cambridge.
15. Αγιασμός στο Ελληνικό Σχολείο
Στοκχόλμης.

16. Οι ρυθμίσεις του νόμου 4415/ 2016 περί

Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης σχετικά με
τη λειτουργία των ΤΕΓ.

17. ΤΕΓ: Προτεραιότητα για την απόκτηση
του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας.
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σε όλες της χώρες της Ελληνικής Διασποράς με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, βιβλία και εκπαιδευτικό
υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό. Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση αξιοποιεί τη μακρά παράδοση του
ΕΔΙΑΜΜΕ και την πλούσια προσφορά του ΚΕΓ, ιδιαίτερα στην πιστοποίηση της Ελληνομάθειας. Οι
προηγούμενοι οργανισμοί είναι εξειδικευμένοι στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
Από τη θέση αυτή θα ήθελα να εξάρω τον πολύπλευρο υποστηρικτικό ρόλο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας στην Ελληνική Παροικία εκκλησιαστικό, ανθρωπιστικό, πολιτισμικό
και ιδιαίτερα τη βαρύνουσα συμβολή της στη γλωσσική καλλιέργεια των μαθητών στην ελληνική γλώσσα.
Επιπλέον, θα ήθελα να υπογραμμίσω την άριστη συνεργασία, την οποία διατηρούμε με την Κυπριακή
Εκπαιδευτική Αποστολή για την επίτευξη των στόχων της ελληνορθόδοξης εκπαίδευσης στη Μεγάλη
Βρετανία και την προώθηση κοινών πολιτιστικών αξιών και παραδόσεων, που έχουν διαμορφωθεί μέσα
από την μακρόχρονη αλληλεπίδραση του ελλαδικού με τον κυπριακό ελληνισμό. Ευελπιστώ ότι η νέα
σχολική χρονιά θα είναι γόνιμη και εποικοδομητική για όλους τους τύπους των σχολείων.
Με τη συνέργεια όλων, κάθε σχολικός οργανισμός, αμιγής, δίγλωσσος ή παροικιακός, μετασχηματίζεται
προοδευτικά σε κυψέλη χαράς και δημιουργίας. Ο συλλογικός σχεδιασμός, η ενδοσχολική επιμόρφωση, η
εύρυθμη λειτουργία, ο αναστοχασμός και ο εθελοντισμός είναι στοιχεία που προάγουν τη μάθηση και τον
πολιτισμό. Σκοπός της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, είναι να
υπηρετήσει το υψηλό αγαθό της Ελληνικής Παιδείας μέσα σε κλίμα διαλόγου και συνεργασίας. Στα
πλαίσια αυτά, παρέχονται ευκαιρίες ενεργητικής εμπλοκής των μαθητών σε δραστηριότητες
διαπολιτισμικού περιεχομένου, οι οποίες τους βοηθούν να κατανοούν τις διαφορετικές ταυτότητες, να
συγκρίνουν τα πολυπολιτισμικά τους βιώματά με την απέριττη ζωή των προηγούμενων γενεών και τις
ρίζες της παράδοσής τους, να αναπτύσσουν τις κριτικές τους ικανότητες για τη σημασία της διατήρησης
της ελληνικής ταυτότητας και να είναι σε θέση να αντιστέκονται στον υπαρκτό κίνδυνο του
κομφορμισμού και της πλήρους γλωσσικής και πολιτισμικής αφομοίωσης.
Το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο σε συνεργασία με όλη την
εκπαιδευτική κοινότητα θα προσπαθήσει να επιλύσει τα τρέχοντα προβλήματα, έτσι ώστε η σχολική ζωή
να γίνει μια ευχάριστη μαθησιακή εμπειρία για τους μαθητές. Στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας
της παρεχόμενης Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης και η ανάληψη παιδαγωγικών πρωτοβουλιών και
καινοτόμων δράσεων. Οι εκπαιδευτικοί, παρά τα ποικίλα εμπόδια, καλούνται να βοηθήσουν με τον
καλύτερο τρόπο στην προαγωγή του εκπαιδευτικού έργου. Να αφοσιωθούν στη μετάδοση των γνώσεων
και την ανάπτυξη των αξιών του ελληνικού πολιτισμού μας, ως οι κατ’ εξοχήν εμπνευστές της νέας γενιάς.
Ως δάσκαλος, μαθηματικός και σχολικός σύμβουλος υπηρέτησα επί μακρόν την ελληνική εκπαίδευση. Από
τη νέα θέση του Συντονιστή Εκπαίδευσης στην Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο θα αξιοποιήσω τις
πρότερες εμπειρίες μου και θα συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου για τη βελτίωση της
Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης.
Σήμερα, παρά την πολυδιάστατη κρίση, τις αντιξοότητες και τις αβελτηρίες, οι προκλήσεις για
εκπαιδευτική καινοτομία και ανανέωση είναι αδήριτες. Η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, η
εκπαιδευτική δικτύωση, η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, η λειτουργία κοινοτήτων
μάθησης, η υπέρβαση της διδακτικής απομόνωσης και η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας και της
επικοινωνίας μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης.
Έχω την πεποίθηση ότι με σκληρή δουλειά, υπομονή κι επιμονή θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις
σύγχρονες προκλήσεις. Θα ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενος αν και σε αυτή τη σχολική χρονιά, η οποία ξεκινά
σε λίγες μέρες, συνεχίζαμε την αδιάλειπτη συνεργασία μας με πνεύμα, κατανόησης, συνευθύνης και
βαθιάς επίγνωσης της επαγγελματικής και κοινωνικής μας αποστολής.
Είμαι στη διάθεση όλων, για ανταλλαγή προτάσεων, αλληλοενημέρωση και επικοινωνία. Μπορείτε να
επικοινωνείτε μαζί μου οποιαδήποτε στιγμή και με κάθε πρόσφορο μέσο. Το Γραφείο Συντονιστή
Εκπαίδευσης κι εγώ προσωπικά θα είμαστε δίπλα σας σε ό, τι χρειαστείτε.
Εύχομαι ολόψυχα σε όλες και όλους κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας για το καλό των μαθητών μας
και της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης γενικότερα.
Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης Λονδίνου
Γιώργος Κόσυβας
Embassy of Greece in London – Education Office
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______________________________
A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1. Καλή χρονιά από το Τ. Ε. Γ.
Όσλο - Επίσκεψη του
Συντονιστή Εκπαίδευσης
Τη Δευτέρα 22 Αυγούστου ξεκίνησε η καινούργια
σχολική χρονιά για τους μαθητές του Ελληνικού
Σχολείου του Όσλο. Ελλείψει αποσπασμένου
εκπαιδευτικού, η στελέχωση του ΤΕΓ Όσλο από
διδακτικό προσωπικό, πραγματοποιήθηκε από
εκπαιδευτικούς που διασφαλίστηκαν μετά από
επαφές του Δ.Σ. με τα γραφεία Erasmus
ελληνικών
πανεπιστημίων
και
με
το
συντονιστικό γραφείο εκπαίδευσης στο Λονδίνο.
Πρόκειται
για
μια
καινοτομία
στη
διδασκαλία των Ελληνικών σε ΤΕΓ, αφού
στην ουσία τη διδασκαλία ως επί το
πλείστον
αναλαμβάνουν
απόφοιτοι
παιδαγωγικών πανεπιστημιακών τμημάτων
και
εκπονούν
πρακτική
άσκηση
συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά
προγράμματα. Έτσι λοιπόν το διδακτικό
προσωπικό του σχολείου αποτελείται από τις
ακόλουθες εκπαιδευτικούς: την κ. Σοφία
Παπακωνσταντίνου,
απόφοιτο
του
Παιδαγωγικού
Τμήματος
Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, την κ. Βασιλική Μήτσα απόφοιτο του
Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του
Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων,
την κ.
Αλεξάνδρα
Παυλίδου
απόφοιτο
του
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την κ. Φένια
Λάζαρη, φιλόλογο μόνιμη κάτοικο Όσλο η οποία
εθελοντικά προσφέρθηκε να αναλάβει τα
τμήματα των εφήβων. Η θητεία των τριών
πρώτων εκπαιδευτικών στο σχολείο μας θα λήξει
το Δεκέμβρη οπότε και θα τις διαδεχτούν
εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν σε
αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα και των
οποίων η παρουσία στο σχολείο έχει ήδη

εξασφαλιστεί
Ευχάριστη έκπληξη αποτελεί ο αριθμός
εγγραφών στο τμήμα των νηπίων ο οποίος
ανέρχεται στα 26 παιδιά ηλικίας 4-6 ετών. Εξ
αιτίας της αύξησης του αριθμού των μικρών
μαθητών υπαγορεύεται η ανάγκη δημιουργίας
δύο τμημάτων προκειμένου να διεξάγεται
αποτελεσματικότερα η διδασκαλία. Η αύξηση
των νηπίων αποτελεί μια πολύ θετική προοπτική
για το μέλλον του Ελληνικού Σχολείου στο Όσλο.
Μια ακόμα αλλαγή η οποία αξίζει να αναφερθεί
είναι η στρατηγική αντικατάσταση του
εκπαιδευτικού υλικού με ειδικά προορισμένο
υλικό για μαθητές που διδάσκονται την ελληνική
ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Πρόκειται για βιβλία
και οπτικοακουστικό υλικό που έχει εκπονηθεί
από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και
Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.).

Στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2016 ο Συντονιστής
Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου
κ. Γιώργος Κόσυβας πραγματοποίησε επίσκεψη
στο Όσλο ύστερα από πρόσκληση του Συλλόγου
γονέων και κηδεμόνων του Ελληνικού Σχολείου
του Όσλο. Στο πλαίσιο της επίσκεψης
πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική ημερίδα υπό
τον τίτλο «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη
Νορβηγία – Project Τ.Ε.Γ. ΟΣΛΟ», σύμφωνα με το
ακόλουθο πρόγραμμα.

Την πρωτοβουλία της οργάνωσης και του
συντονισμού της εκδήλωσης είχε η κ. Αθηνά
Σαμαρά, Ερευνήτρια Νευροεπιστημών, Μοριακής

Embassy of Greece in London – Education Office
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Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο
του Όσλο και πρόεδρος του Συλλόγου γονέων και
κηδεμόνων του ελληνικού σχολείου του Όσλο. Ο
κ. Γιώργος Κόσυβας, Δρ Παιδαγωγικής
αναφέρθηκε στην αξιοποίηση της μεθόδου
project στα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και
Πολιτισμού
(ΤΕΓ)
της
Ελληνόγλωσσης
Εκπαίδευσης. Η κ. Ασπασία Χατζηδάκη,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Π. Τ. Δ. Ε. στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διευθύντρια του
Ε.Δ.Ι.Α.Μ.Μ.Ε. ανέπτυξε τους όρους και τις
προϋποθέσεις
της
επιτυχούς
και
αποτελεσματικής εκμάθησης της ελληνικής ως
δεύτερης γλώσσας. Επίσης απηύθυνε χαιρετισμό
η Πρέσβης στη Νορβηγία κ. Μαρία Διαμάντη.

ταυτότητας των Ελλήνων και την επικαιρότητα
της ελληνικής σκέψης στον πολυπολιτισμικό
κόσμο. Τα πολιτισμικά στοιχεία από τη σύγχρονη
Ελλάδα, την Ελληνική νορβηγική Παροικία και
την χώρα υποδοχής θα πρέπει να διασυνδέονται
κριτικά, έτσι ώστε το περιεχόμενο προγράμματος
σπουδών να έχει νόημα για τη ζωή των
ελληνοπαίδων της διασποράς.

2. Ενδοσχολικό σεμινάριο στο
Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο
Λονδίνου για τις Ερευνητικές
Εργασίες
Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 10 π. μ.-12
π. μ. πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό ΓυμνάσιοΛύκειο Λονδίνου σεμινάριο ενδοσχολικής
επιμόρφωσης με θέμα: «Οι Ερευνητικές Εργασίες
στο
Λύκειο:
καθορισμός
θέματος
και
διερευνητικά
ερωτήματα».
Το
σεμινάριο
παρακολούθησαν
οι
εκπαιδευτικοί
που
διδάσκουν στο σχολείο. Εισηγητής ήταν ο
Συντονιστής Εκπαίδευσης κ. Γιώργος Κόσυβας.

Κατά την τρέχουσα χρονιά 2016-2017 δεν έχει
ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης
του ΤΕΓ Όσλο από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η καθυστέρηση
αυτή οφείλεται στην προετοιμασία για την
ψήφιση του νέου νόμου για την Ελληνόγλωσση
Εκπαίδευση. Ήδη, μετά την ψήφιση του νόμου
4415/2016 η αναγνώριση βρίσκεται στο τελικό
στάδιο και αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για
την απόσπαση Έλληνα εκπαιδευτικού.
Αξίζει να επισημανθεί ότι στο σχολείο του Όσλο
φοιτούν 100 και πλέον μαθητές όλων των
ηλικιών. Η εθελοντική πρωτοβουλία του
συλλόγου γονέων και των εκπαιδευτικών είναι
αδιάλειπτη. Η θέση της αρμόδιας Διεύθυνσης του
Υπουργείου Παιδείας είναι ότι «το ΤΕΓ Όσλο είναι
τμήμα μιας ομογενειακής κοινότητας ακμαίας,
δυναμικής και ένθερμης περί τη διάδοση και
διάσωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού
πολιτισμού».

Για τη διεξαγωγή των Ερευνητικών Εργασιών
προβλέπεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα ένα
συνεχόμενο δίωρο την εβδομάδα την Α΄ ταξη του
Γενικού Λυκείου και μια διδακτική ώρα για τη
Β΄ ταξη του Λυκειου. Βασικο κριτηριο για την
επιλογή
θεμάτων
είναι
η
συσχέτιση
πραγματικών καταστάσεων που βιώνουν οι
μαθητές με ενότητες των μαθημάτων που
διδάσκονται.

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας αναμένεται
να συμβάλει στην ενίσχυση της πολιτισμικής

Οι ερευνητικές εργασίες δεν συνιστούν ούτε
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πανεπιστημιακή εργασία ούτε ευχάριστες
δραστηριότητες
χωρίς
ακαδημαϊκό
προσανατολισμό. Δίνουν τη δυνατότητα στους
μαθητές να αφήσουν πίσω την απομνημόνευση
και να ασχοληθούν με ζητήματα που τους
απασχολούν ή τους ενδιαφέρουν, να μάθουν να
συνεργάζονται, να παίρνουν αποφάσεις, να
ακολουθούν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα,
να αρθρώνουν τον δικό τους λόγο και να κρίνουν
ανθρώπινες επιλογές και πράξεις, κυρίαρχα
πρότυπα και ηθικά διλήμματα της εποχής μας.
Επιπλέον, βοηθούν στην ανάπτυξη κριτικής
σκέψης, στη βαθύτερη κατανόηση του φυσικού
και
κοινωνικού
κόσμου,
την
επίλυση
προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων σε
πραγματικές καταστάσεις, την
ανάπτυξη
δεξιοτήτων/ικανοτήτων
επικοινωνίας,
συνεργασίας, έρευνας και την κατασκευή
ποικίλης φύσης αντικειμένων και τεχνημάτων.

Με τις Ερευνητικές Εργασίες, που καθιερώθηκαν
από το σχολικό έτος 2011-2012 ως διακριτή
μονάδα του Προγράμματος Σπουδών του Νέου
Λυκείου, οι μαθητές/τριες, αφού επιλέξουν
ανάλογα με το ενδιαφέρον τους ένα από τα
προσφερόμενα θέματα, συνεργάζονται σε μικροομάδες των τριών έως έξι μαθητών/τριων και
θέτουν ερωτήματα επιστημονικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού,
καλλιτεχνικού
και
τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια
μελετούν
συστηματικά
και συνεργατικά τα
ερευνητικά ερωτήματα με τη χρήση πρόσφορων
και καθιερωμένων ερευνητικών μεθόδων. Τέλος,
παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους με τη
μορφή ερευνητικής έκθεσης και τεχνήματος, το
οποίο μπορεί να έχει τη μορφή καλλιτεχνικού

δημιουργήματος ή τεχνολογικής κατασκευής.

3. Πανιερατική Σύναξη στον
Καθεδρικό Ναό της Γενεσίου
της Θεοτόκου.
Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης Λονδίνου κ.
Κόσυβας παραβρέθηκε στην Πανιερατική Σύναξη
που οργάνωσε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ.
Γρηγόριος την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου
2016. Στη σύναξη μετείχαν οι επίσκοποι
Τροπαίου Αθανάσιος και
Κυανέων κ.
Χρυσόστομος και οι ιερείς της Μ. Βρετανίας.

Το ΚΕΣ εκπροσώπησε η κ. Ισμήνη Χατζηγιάννη
Γκίκα και την ΚΕΑ η κ. Μαρία Παπαλούκα. Στο
πλαίσιο της Σύναξης ο κ. Γιώργος Κόσυβας
αναφέρθηκε σε εκπαιδευτικά θέματα.

4. Αγιασμός στο Ελληνικό
Γυμνάσιο Λύκειο Λονδίνου
Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 τελέστηκε στο
χώρο του Ελληνικού Γυμνασίου Λυκείου Λονδίνου
ο αγιασμός για την έναρξη του σχολικού έτους
2016-2017 από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριο.
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5. Εκπαιδευτική επίσκεψη του
Ελληνικού Γυμνασίου Λονδίνου
στο Βρετανικό Μουσείο

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Τροπαίου κ.κ. Αθανάσιος, ο Πρόξενος
κ. Δεμέστιχας, ο οποίος εκπροσώπησε την
ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο και ο
Συντονιστής Εκπαίδευσης Λονδίνου κ. Γ.
Κόσυβας.

Με την ολοκλήρωση του αγιασμού, ο νέος
Διευθυντής του σχολείου κ. Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου απηύθυνε χαιρετισμό κάνοντας
ιδιαίτερη μνεία στο απαιτητικό έργο των
εκπαιδευτικών να προσφέρουν υψηλού επιπέδου
εκπαίδευση
στους
μαθητές,
ζητώντας
ταυτόχρονα την υποστήριξη και συμπαράσταση
όλων των φορέων της Παροικίας για την
εξασφάλιση της επιτυχούς πορείας των μαθητών
στο πλαίσιο της διάδοσης και συνέχισης της
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Μεγάλη
Βρετανία.
Χαιρετισμούς
απηύθυναν
ο
σεβασμιότατος, ο κ. Δεμέστιχας και ο κ. Κόσυβας.
Την επομένη της τέλεσης του αγιασμού άρχισαν
κανονικά τα μαθήματα στο Ελληνικό ΓυμνάσιοΛύκειο Λονδίνου.

Στις 11 Οκτωβρίου οι μαθητές/τριες του
Ελληνικού
Γυμνασίου
Λονδίνου
πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο
Βρετανικό Μουσείο, συνοδευόμενοι από τους κ.
Αικ. Δανιήλ (ΠΕ02), Στυλιανή Καραϊσαρίδου
(ΠΕ02), Μαίρη Καρασούτα (ΠΕ02), Λήδα
Τουρίμπαμπα (ΠΕ02), Matthew Wimborne
(καθηγητής
Αγγλικών)
και
Ευριδίκη
Ιεροκηπίδου (Erasmus placement student).

Στα πλαίσια της επίσκεψης, οι μαθητές/τριες
είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη Στήλη
της Ροζέτας, ένα εύρημα εξαιρετικής σημασίας
για τη μελέτη των συστημάτων γραφής, αφού το
εγχάρακτο κείμενο της Στήλης είναι γραμμένο
στα ιερογλυφικά, δημώδη αιγυπτιακά και
ελληνικά. Παράλληλα, ενημερώθηκαν για το
περιεχόμενο του κειμένου της Ροζέτας,
αναζήτησαν
και
κατέγραψαν
ελληνικές
λέξεις/φράσεις που εντόπισαν στην τρίγλωσση
Στήλη και κατέγραψαν τις εντυπώσεις τους.
Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν τις αίθουσες με τα
ελληνικά εκθέματα, ενώ δεν παρέλειψαν να
τιμήσουν και τη μοναχική Καρυάτιδα που
περιμένει καρτερικά να συναντήσει εκείνες που
βρίσκονται στο Μουσείο της Ακρόπολης.
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του σχολείου.

Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης, η έκθεση
υποβρύχιας αρχαιολογίας «Βυθισμένες Πόλεις: οι
Χαμένοι Κόσμοι της Αιγύπτου» με την
εντυπωσιακή υποδοχή από ένα άγαλμα της
θεότητας Χαπί του Νείλου, ύψους 5,4 μέτρων!
Μέσα από δεκάδες ευρήματα που προέρχονται
από τις βυθισμένες πόλεις Θώνις ή Ηράκλειον και
Κάνωπος και ανακαλύφθηκαν στη διάρκεια
ανασκαφών μεταξύ των ετών 1996 και 2012
στις εκβολές του ποταμού Νείλου, οι
μαθητές/τριες
είχαν
την
ευκαιρία
να
κατανοήσουν τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα
της περιοχής και να αντιληφθούν την
αλληλεπίδραση και στενή σχέση ανάμεσα στην
αρχαία Αίγυπτο και τον ελληνικό κόσμο.

Το Μουσείο παρέχει ποικίλα εκθέματα και
δραστηριότητες από διάφορες επιστήμες όπως
Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία, Τεχνολογία των
Υπολογιστών, Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία,
Ηλεκτρονικά,
Αστροφυσική,
Διαστημική,
Ρομποτική,
κ.λπ.
Οι
Έλληνες
μαθητές
ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μουσείου,
παρακολούθησαν εκθέσεις και ταινίες μικρού
μήκους
και
μετείχαν
σε
επιστημονικά
αλληλεπιδραστικά πειράματα και επιστημονικές
διαλέξεις.

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε
κατά την επίσκεψη επιμελήθηκε η φιλόλογος,
Αικατερίνη Δανιήλ.

6. Εκπαιδευτική επίσκεψη του
Ελληνικού Λυκείου Λονδίνου στο
Science Museum
Στις 11 Οκτωβρίου οι μαθητές/τριες του
Ελληνικού Λυκείου Λονδίνου πραγματοποίησαν
εκπαιδευτική επίσκεψη στο Science Museum
Λονδίνου,
συνοδευόμενοι
από
τους
εκπαιδευτικούς: Μάγδα Χαραλαμποπούλου
(ΠΕ03), Έφη Σκαρίμπα (ΠΕ4), Ακρίβος
Περικλής (ΠΕ4), Βασιλική Ντάμτσιου (ΠΕ01)
και Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, Διεθυντή

Αναμφισβήτητα, η βιωματική συμμετοχή των
μαθητών με όλες τις αισθήσεις ήταν μια πλούσια
μαθησιακή εμπειρία και ίσως μια ευχάριστη
μύηση στα μυστικά της σύγχρονης επιστήμης.

7. Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού
Αθλητισμού από το Ελληνικό
Γυμνάσιο Λύκειο Λονδίνου
Η πρώτη
καριερωθεί

Δευτέρα του
με απόφαση
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Παιδείας ως Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού
Αθλητισμού.
Την
ημέρα
αυτή
δεν
πραγματοποιούνται μαθήματα στα Δημοτικά,
Γυμνάσια
και
Λύκεια,
αλλά
αθλητικές
δραστηριότητες. Τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου το
Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο για να τιμήσει την
ημέρα του αθλητισμού πραγματοποίησε εκδρομή
στο Alexandra Palace πλαίσιο της οποίας οι
μαθητές
ασχολήθηκαν
με
αθλητικές
δραστηριότητες.

αμέριστη αποδοχή των άλλων συναδέλφων τους.
Όλοι μαζί, νέοι και παλιότεροι εκπαιδευτικοί στη
Μ. Βρετανία, μέσα από τον αλληλοσεβασμό και
την αμοιβαία εμπιστοσύνη αναμένεται να
συμβάλουν στον δημιουργικό εμπλουτισμό της
μάθησης και να συνεργήσουν από κοινού για τη
βελτίωση της ποιότητας της ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης στα σχολεία που υπηρετούν.

9. Μαθήματα A Level στο
Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο
Λονδίνου.
Από τον Σεπτέμβριο του 2016 διεξάγονται στο
Λύκειο Λονδίνου και κατά τη φετινή σχολική
χρονιά μαθήματα A’ Level, AS και IELTS
σύμφωνα με το πρόγραμμα:
Mathematics (C1): Μιχάλης Κοκολάκης
Mathematics (C3/C4): Μάγδα
Χαραλαμποούλου
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι βασική επιδίωξη
της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού,
σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, είναι οι
μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν «να
αποκομίζουν από την κάθε διοργάνωση τα
ιδιαίτερα στοιχεία της ευρύτερης παιδείας, που ο
αθλητισμός μπορεί να προσφέρει μέσω της
συμμετοχής,
της
προσπάθειας,
του
συναγωνισμού και της προσωπικής υπέρβασης».

Mechanics (M1): Έφη Σκαρίμπα
Modern Greek (A2): Κατερίνα Δανιήλ
Modern Greek (AS): Μαρία Καρασούτα
IELTS (English): Matthew Wimborne
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τη
διάρκεια της απογευματινής ζώνης, είναι
προαιρετικά και στοχεύουν:


Στην ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων
των μαθητών και μαθητριών στους
σημαντικούς τομείς της Ελληνικής Γλώσσας
και των Μαθηματικών.



Στην κατοχύρωση της απαραίτητης
πιστοποιημένης γνώσης για την εισαγωγή
τους στα Βρετανικά Πανεπιστήμια.

8. Ανανέωση του εκπαιδευτικού
προσωπικού στις σχολικές
μονάδες της Μεγάλης Βρετανίας
Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2016-2017
το
Υπουργείο
Παιδείας,
Έρευνας
και
Θρησκευμάτων προχώρησε σε σημαντική
ανανέωση του εκπαιδευτικού προσωπικού των
σχολικών μονάδων της Μεγάλης Βρετανίας. Οι
νέοι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν έχουν
την συμπαράσταση του Γραφείου Συντονιστή
Εκπαίδευσης
στην
προσπάθεια
ομαλής
ενσωμάτωσής
τους
στις
νέες
κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες, καθώς και την

Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά την τρέχουσα
σχολική χρονιά το σχολείο προσφέρει
περισσότερα μαθήματα A΄ Level σε σχέση με την
περσινή χρονιά.
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10. Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο

11. Προσφορά αυξημένων
ωρών διδασκαλίας αγγλικών
στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο
Λονδίνου και στο Ελληνικό
Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου.

Λονδίνου.
Το Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου
Ιδρύθηκε το 1988 και στεγάζεται σε ιδιόκτητο
κτήριο στο δυτικό Λονδίνο.

Στο σχολείο τελέστηκε ο αγιασμός στις 12
Σεπτεμβρίου 2016 και στη συνέχεια άρχισαν
τα μαθήματα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος
2016-2017 το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας
του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου
είναι 9:10-2:15. Σύμφωνα με το Ωρολόγιο
Πρόγραμμα
Ενιαίου
Τύπου
Ολοήμερου
Δημοτικού Σχολείου (εξαθέσιου) προβλέπεται
μείωση
των
διδακτικών
ωρών
του
υποχρεωτικού προγράμματος κατά 30 ώρες, σε
σχέση με τις υποχρεωτικές ώρες της περασμένης
χρονιάς και συγκεκριμένα από 210 σε 180 (ΦΕΚ
1324/11-5-16).

Στο Σχολείο εργάζονται επτά δάσκαλοι, δύο
δασκάλες Aγγλικών και μία καθηγήτρια
Γαλλικών. Κατά τη φετινή χρονιά το Ελληνικό
Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου διευθύνεται από νέο
Διευθυντή, τον εκπαιδευτικό Ηλία Κανετούνη.
Καταβάλλονται όλες οι αναγκαίες προσπάθειες
από τον Διευθυντή, τους εκπαιδευτικούς του
σχολείου, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
και τον Συντονιστή Εκπαίδευσης για τη
διατήρηση της καλύτερης δυνατής λειτουργίας
του σχολείου.

Ακολουθώντας
την
παράδοση
των
προηγούμενων ετών κατά το σχολικό έτος 20162017 παρέχονται αυξημένες ώρες διδασκαλίας
αγγλικών κατά παρέκκλιση προς τις σχολικές
μονάδες της ημεδαπής. Ειδικότερα:


Στο Γυμνάσιο προσφέρονται 9 ώρες
διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας (3 σε κάθε
τάξη), ενώ οι προβλεπόμενες από το
Πρόγραμμα Σπουδών των ελληνικών
γυμνασίων είναι 6 ώρες (2 για κάθε τάξη).
Στο Λύκειο παρέχονται επίσης 9 ώρες
διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας (3 σε κάθε
τάξη), ενώ οι προβλεπόμενες από το
Πρόγραμμα Σπουδών των ελληνικών
Λυκείων είναι 6 ώρες (2 για κάθε τάξη). Από
αυτές τις ώρες ωφελείται το σύνολο των
μαθητών. Επιπρόσθετα δίνονται 2 ώρες
Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το δίπλωμα
IELTS, σε προαιρετική βάση για τους
μαθητές που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν
στα αγγλικά πανεπιστήμια. Συνολικά
διδάσκονται 20 ώρες και μάλιστα από Άγγλο
συμβασιούχο
(native
speaker),
67%
περισσότερες από αυτές που διδάσκονται
στα αντίστοιχα σχολεία στην Ελλάδα.



Στο Δημοτικό σχολείο διδάσκονται 27 ώρες,
οι 19 από Αγγλίδα συμβασιούχο (native
speaker) και οι 8 από Ελληνίδα
αποσπασμένη εκπαιδευτικό, ενώ
το
υποχρεωτικό
ωρολόγιο
πρόγραμμα
προβλέπει 14 ώρες. Σε σύγκριση με τα
δημοτικά σχολεία της Ελλάδας διδάσκονται
93% περισσότερες ώρες.



Τέλος, στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου
προσφέρονται σύμφωνα με απόφαση του
Υπουργείου Παιδείας δύο διδακτικές
περίοδοι την εβδομάδα για την εξοικείωση
των νηπίων με τη γλώσσα της χώρας
διαμονής.
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Σύμφωνα με τα προηγούμενα αριθμητικά
δεδομένα η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας
στις αμιγείς ελληνικές μονάδες του Λονδίνου
είναι επαρκής και βοηθά καθοριστικά στη
δημιουργική ένταξη των μαθητών στο
περιβάλλον της αγγλικής κοινωνίας. Η
ενισχυμένη διδασκαλία αγγλικών συμπλέει με το
όραμα του δίγλωσσου σχολείου.

13. Αγιασμός στο ΤΕΓ-ΚΕΣ
Αποστόλου Βαρνάβα
Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε
αγιασμός στο Παροικιακό Σχολείο ΤΕΓ-ΚΕΣ
Αποστόλου Βαρνάβα.

12. Τ.Ε.Γ. Δουβλίνου: Σεπτέμβριος
2016
Το ΤΕΓ Δουβλίνου ξεκίνησε και φέτος τη
λειτουργία του, καλωσορίζοντας μικρούς και
μεγάλους μαθητές.
Ο αγιασμός τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Wood Green από
τον
Θεοφιλέστατο
επίσκοπο
Τροπαίου
Αθανάσιο.

Τα μαθήματα για τους μικρούς μας μαθητές
γίνονται κάθε Σάββατο, ενώ κατά τη διάρκεια
της εβδομάδας, λειτουργούν τμήματα ενηλίκων,
σε διάφορα επίπεδα.
Ευχόμαστε σε όλους καλή πρόοδο και καλή
Σχολική Χρονιά.

Στον αγιασμό μετείχαν η κ. Ισμήνη
Χατζηγιάννη Γκίκα, Συντονίστρια Σχολείων
Κεντρικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (ΚΕΣ), και
η κ. Μαρία Παπαλούκα Επιθεωρήτρια και
Προϊσταμένη της ΚΕΑ και ο κ.
Γιώργος
Κόσυβας Συντονιστής Εκπαίδευσης στην
Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου.

14. Αγιασμός στο ΤΕΓ
Cambridge
Στο ελληνικό σχολείο (ΤΕΓ) «Άγιος Αθανάσιος»
του Cambridge τα μαθήματα ξεκίνησαν στις 10
Σεπτεμβρίου 2016 με αυξημένο τον αριθμό των
εγγραφέντων μαθητών σε σχέση με πέρυσι κατά
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20% περίπου.

αγιασμό επί τη ενάρξει της νέας σχολικής
χρονιάς το Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016, στις
εγκαταστάσεις του Grekiska Skolan.
Ο Σεβασμιότατος συνεχάρη τον Πρόεδρο της
Σχολικής Επιτροπής κ. Γεώργιο Κωνσταντίνου
για το επιτελούμενο έργο και τις άοκνες
προσπάθειές του ιδίου και του εκπαιδευτικού
προσωπικού, έργο το οποίο αποτυπώνεται στον
μεγάλο αριθμό μαθητών, που έχουν ξεπεράσει
τους 400 αλλά και στις 78 καινούργιες εγγραφές
που αντικατοπτρίζουν την απήχηση στην τοπική
κοινωνία.

Ο αγιασμός τελέσθηκε την Κυριακή 18
Σεπτεμβρίου 2016 από τον Αρχιεπίσκοπο
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριο,
ο οποίος μετέβη στο Cambridge γι’ αυτόν τον
σκοπό.

Απευθυνόμενος στο εκπαιδευτικό προσωπικό,
το οποίο αποτελείται από 18 εκπαιδευτικούς, εκ
των οποίων οι δύο είναι αποσπασμένοι από την
Ελλάδα και οι υπόλοιποι διαμένουν στη Σουηδία,
τόνισε την βαρύτητα του έργου που έχουν
επωμισθεί για την διάσωση και διάδοση της
Ελληνικής γλώσσας και τη μεταλαμπάδευση του
Ελληνικού πολιτισμού.
Ο Σεβασμιότατος κατά την ομιλία του και
απευθυνόμενος στο εκπαιδευτικό προσωπικό,
τους μαθητές και τους γονείς, τόνισε την αξία της
γνώσης η οποία όμως αποκτάται με καθημερινό
μόχθο και προέτρεψε τους μαθητές να εισέλθουν
σε αυτό τον στίβο, ενεργώντας όχι ως απλοί
αθλητές, άλλα επιδιώκοντας να αναδειχθούν
πρωταθλητές.

Μετά την τέλεση του αγιασμού παιδιά του
σχολείου απήγγειλαν ποιήματα για το ξεκίνημα
της νέας χρονιάς και ευχαρίστησαν τον
Αρχιεπίσκοπο. Ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος
ευλόγησε τα παιδιά, το διδακτικό προσωπικό, τα
μέλη της Σχολικής Επιτροπής, τους γονείς και
όλους τους παρευρισκόμενους. Μετά τον
αγιασμό βγήκαν αναμνηστικές φωτογραφίες.

Σε διάλογο που ανέπτυξε με τα παιδιά,
αναφέρθηκε στο εγκόλπιο το οποίο έφερε επί
του στήθους, κάνοντας αναφορά μεν στην
απεικόνιση της βρεφοκρατούσης Θεοτόκου,
προέκταση δε στη σθεναρή και αέναη σχέση της
Ορθόδοξου Εκκλησιάς με τη μητέρα Ελλάδα και
τους απανταχού Έλληνες.

15. Αγιασμός στο Ελληνικό
Σχολείο Στοκχόλμης
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σουηδίας και
πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, κατόπιν
προσκλήσεως της διευθύνσεώς, τέλεσε τον

Ολοκληρώνοντας
την
ομιλία
του,
ο
Μητροπολίτης Κλεόπας έκανε μνεία στην άριστη
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συνεργασία του Σχολείου με την τοπική
Εκκλησιά και τη συνεχή στήριξη που η τελευταία
παρέχει, τονίζοντας ότι η Εκκλησιά θα βρίσκεται
αρωγός στην διαρκή προσπάθεια για την
κατάκτηση της γνώσης, αλλά και στον άοκνο
αγώνα και την αδιάπτωτη αγωνία για την
διατήρηση και διάδοση του Ελληνοχριστανικού
πνεύματος στην Σκανδιναΐκή γη.

______________________________
B. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

16. Οι ρυθμίσεις του νόμου
4415/ 2016 περί
Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης
σχετικά με τη λειτουργία των ΤΕΓ

εβδομάδα, που δεν μπορεί να είναι λιγότερες από
είκοσι (20) συνολικά για όλα τα τμήματα
διδασκαλίας.
Στη διαδικασία αξιολόγησης
λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μαθητών που
συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης
ελληνομάθειας εξειδικευμένου φορέα ελληνικής
γλώσσας και τα ποσοστά επιτυχίας.
Τα αναγνωρισμένα Τ.Ε.Γ. διατηρούν σε ψηφιακή
μορφή: α) ημερήσιο παρουσιολόγιο μαθητών
ανά ώρα διδασκαλίας και
β) αρχείο των
μαθητών τους που μετέχουν στις εξετάσεις για
την απόκτηση πιστοποιητικού ελληνομάθειας.
Επίσης, η ενίσχυση των αναγνωρισμένων Τ.Ε.Γ.
με αποσπασμένους Έλληνες εκπαιδευτικούς
μπορεί να γίνει εφόσον (άρθρο 5, παρ. 3):
α) ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει συνολικά
τους πενήντα (50),
β) ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει συνολικά
τους πενήντα (50) και ανά τμήμα επιπέδου
γλωσσομάθειας τους έξι (6),
γ) ολοκληρώνουν τις οριζόμενες ώρες ανά
επίπεδο και οι μαθητές δεν απουσιάζουν σε
ποσοστό άνω του 20% των ωρών διδασκαλίας.
Σε διαφορική περίπτωση, αν δεν εφαρμόζονται
οι κείμενες διατάξεις και αν δεν πληρείται
κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η
ενίσχυση μπορεί να γίνεται μόνο με τη διάθεση
εκπαιδευτικού υλικού, ηλεκτρονικού ή έντυπου
και η λειτουργία των Τ.Ε.Γ. μπορεί να διακοπεί.

Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις
λειτουργίας των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας
και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) σύμφωνα με τον Ν.
4415/2016 περί Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης
στο Εξωτερικό (άρθρο 4, παρ. 4Β, 5Β) τα
αναγνωρισμένα Τ.Ε.Γ. αξιολογούνται ανά τριετία
από το Ι.Ε.Π. και εξειδικευμένο φορέα για την
ελληνική γλώσσα, ώστε:
α) να ακολουθούν το εγκεκριμένο πρόγραμμα
σπουδών, όπως αυτό έχει καθοριστεί με τη
διαδικασία της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
β) να λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30)
εβδομάδες ανά έτος και συγκεκριμένες ώρες ανά

17. ΤΕΓ: προτεραιότητα στην
Ελληνομάθεια
Το πιστοποιητικό Ελληνομάθειας χορηγείται από
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, που αποτελεί
επίσημο κρατικό φορέα ο οποίος καταγίνεται με
τη διδασκαλία και αξιολόγηση της ελληνικής
γλώσσας ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. Κατά τα
τελευταία χρόνια η απήχησή του αυξάνεται με
ταχύτατους ρυθμούς. Το 1999 υπήρχαν στην
Ελλάδα και την Ευρώπη μόνο 13 εξεταστικά
κέντρα με 350 υποψήφιους, ενώ το 2016
υπάρχουν 150 εξεταστικά κέντρα σε όλον
τον κόσμο με 5.000 υποψήφιους. Τα Τμήματα

Embassy of Greece in London – Education Office

13

Newsletter – October 2016
Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ) των
χωρών που υπάγονται στο Γραφείο Συντονιστή
Εκπαίδευσης Λονδίνου παρέχουν συστηματική
προετοιμασία των υποψηφίων για την απόκτηση
του πιστοποιητικού Ελληνομάθειας. Επίσης
διενεργούνται εξετάσεις για την πιστοποίηση
του επιπέδου Ελληνομάθειας στις ακόλουθες
πόλεις:
Λονδίνο,
Εδιμβούργο,
Γλασκόβη,
Κορνουάλλη, Δουβλίνο, Στοκχόλμη, Γκέτεμπορ,
Όσλο, Κοπεγχάγη και Βίλνιους.

Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που εκδίδεται
κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις
αποτελεί κρατικό, αναγνωρισμένο τίτλο με
ευρωπαϊκή και διεθνή αναγνώριση. Το
πιστοποιητικό της Ελληνομάθειας πιστοποιεί
την επάρκεια του χρήστη της ελληνικής στα
Κοινά
Επίπεδα
Αναφοράς
Α1-Γ2
και
χρησιμοποιείται:


Για επαγγελματικούς λόγους/σκοπούς:
ως προϋπόθεση για την αναγνώριση
επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα
για κάθε επαγγελματικό κλάδο απαιτείται
συγκεκριμένο επίπεδο ελληνομάθειας, ώστε
ο κάτοχός του να μπορεί να ασκήσει
επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Επίσης, ως πρόσθετο επαγγελματικό προσόν
και ως προαπαιτούμενο για τον διορισμό στο
ελληνικό δημόσιο.



Για λόγους πολιτογράφησης:
οι
πολίτες/υπήκοοι τρίτων χωρών χρειάζονται
την πιστοποίηση της ελληνομάθειας για
συγκεκριμένες άδειες διαμονής (όπως του
«επί μακρόν διαμένοντος»), καθώς και για
την πολιτογράφησή τους σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Για ακαδημαϊκούς σκοπούς/λόγους: ως
προϋπόθεση για την εισαγωγή και τη
φοίτηση σε ανώτατα εκπαιδευτικά και
τεχνικά ιδρύματα στη χώρα, καθώς και για
τη
συμμετοχή
σε
προγράμματα
μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.



Για γενικούς σκοπούς/λόγους: για την
αντικειμενική, θεσμικά αναγνωρισμένη και
επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση της
ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας για
ομογενείς, αλλοδαπούς και αλλόγλωσσους
πολίτες μέσω ενός συστήματος εξετάσεων
ευρείας κλίμακας και εμβέλειας.

Από το 2011 διενεργούνται εξετάσεις σε Έξι (6)
επίπεδα ελληνομάθειας, Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2,
σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European
Framework of Reference
FOR Languages
(CEFR)).

Το πλαίσιο αυτό παρέχει μια κοινή βάση για το
σχεδιασμό γλωσσικών προγραμμάτων, την
ανάπτυξη
εξεταστικών
δοκιμασιών,
τη
συγγραφή διδακτικού υλικού, κ.λπ., σύμφωνα με
τις γλωσσικές ανάγκες των μαθητευομένων.
Περιγράφει τις γνώσεις που πρέπει να έχουν
όσοι μαθαίνουν ξένες γλώσσες σε κάθε επίπεδο
και διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση
πιστοποιητικών
που
αποκτήθηκαν
σε
διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Σύμφωνα τον νόμο 4415/2016 οι αποσπασμένοι
Έλληνες
εκπαιδευτικοί
του
Ελληνικού
Υπουργείου
Παιδείας,
Έρευνας
και
Θρησκευμάτων στα αναγνωρισμένα Τμήματα
Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ) του
Συντονιστικού
Γραφείου
Λονδίνου
υποχρεώνονται να αναλαμβάνουν τμήματα
Ελληνομάθειας
και
όχι
τμήματα
Embassy of Greece in London – Education Office

14

Newsletter – October 2016
προετοιμασίας για τα διπλώματα GCSE και A΄
Levels. Τα τμήματα ελληνικής γλώσσας
ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του
ΕΔΙΑΜΜΕ και οι μαθητές που δίνουν εξετάσεις
για το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
προετοιμάζονται επιπλέον με βάση το αναλυτικό
εξεταστικό πρόγραμμα του ΚΕΓ.

Useful Links
Greek Embassy in London
www.mfa.gr/uk

Αναλυτικά προγράμματα σπουδών υπάρχουν
στην ιστοσελίδα:

Education Office at the Greek
Embassy in London http://hellenic-

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/index.php?info
rmation και στην ιστοσελίδα του ΚΕΓ
http://www.greeklanguage.gr/certification/ ανά
επίπεδο Ελληνομάθειας, για παράδειγμα για το
Α1 (έφηβοι –ενήλικες) το αναλυτικό πρόγραμμα
βρίσκεται
στον
ιστότοπο:
http://www.greeklanguage.gr/certification/nod
e/97, κ.λπ.

education-uk.europe.sch.gr/

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση στα ανωτέρω
είμαστε στη διάθεση σας.

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

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.
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