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Dear subscribers 

We are back with the latest 

edition of our newsletter. 

You can send us your events 

notifications to be published 

in the newsletter at 

education@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!         

 

 

 

Χαιρετισμός της Β. Καμπουρίδη, Συντονίστριας 

Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2013-14 
 

Σεπτέμβρης του 2013. Να λοιπόν που τέλειωσε το καλοκαίρι. Κι 

ήρθε η ώρα να γυρίσουμε στα σχολειά μας. Να σκύψουμε στα 

βιβλία μας και στα γραπτά μας, να πιάσουμε τους υπολογιστές 

μας παράλληλα με τα μολύβια και τα σημειωματάρια. 

Προγραμματισμοί, ημερολόγια, η μελαγχολία του φθινοπώρου. 

Και τότε βγαίνει από μέσα μας ο παιδικός μας εαυτός. Το 

καρδιοχτύπι για την πρώτη μέρα στο σχολείο, οι φίλοι και οι 

φίλες, οι δάσκαλοι και το κουδούνι, τα παιχνίδια , τα 

διαλείμματα, το καινούριο, η εξερεύνηση, η περιπέτεια της 

αναζήτησης της γνώσης. Όλα φωτίζονται. Ορμάμε στο νέο 

ξεκίνημα με όνειρα και προσδοκίες, με όρεξη για δουλειά, με το 

βλέμμα μπροστά και ψηλά, με το νου διψασμένο για μάθηση. 

Καλή χρονιά για όλους. 
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A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

& ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας 

σχολικής χρονιάς 2013-14 απευθύνουμε 

θερμό χαιρετισμό προς τους Ομογενείς μας 

αλλά και όλη την Παροικία. Καλωσορίζουμε 

στα ελληνικά σχολεία τους γονείς, τους 

μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των.  Τα 

ελληνικά σχολεία άνοιξαν και περιμένουν 

να υποδεχθούν τους μαθητές τους για να 

τους μυήσουν στην Ελληνική γλώσσα, στον 

Ελληνορθόδοξο πολιτισμό, στις διαχρονικές 

αξίες που γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν 

στην πατρίδα μας. Να  εμπνεύσουν τους 

μαθητές τους ώστε να αγαπήσουν τη 

γλώσσα των προγόνων τους, να μάθουν να 

τη σέβονται και να την κατανοούν σε βάθος. 

Η γλώσσα αυτή καθαυτή αλλά και η γλώσσα 

ως μέσο  για την απόλαυση των νοημάτων 

που εκπορεύονται από τον προφορικό και 

γραπτό λόγο.   

Το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης 

Λονδίνου με έδρα την Πρεσβεία της Ελλάδος 

στο Λονδίνο εποπτεύει φέτος την 

Ελληνόγλωσση εκπαίδευση σε 10 

Ευρωπαϊκές χώρες. Φροντίζει για την 

τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που αποσπά 

η Ελλάδα στα ημερήσια και παροικιακά 

ελληνικά σχολεία (ΤΕΓ- Τμήματα για τη 

διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας) 

σύμφωνα με τον αριθμό και τις ανάγκες των 

μαθητών, διοργανώνει σεμινάρια για την 

επιμόρφωσή τους. Συνεργάζεται με τις 

σχολικές επιτροπές, τους συλλόγους γονέων 

και τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς για 

την καλή λειτουργία των σχολείων. Οι 

μαθητές αξιολογούνται για την 

Ελληνομάθειά τους πριν το τέλος του 

σχολικού έτους συμμετέχοντας στις 

εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού 

Ελληνομάθειας.  

Οι εξετάσεις διοργανώνονται από το Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη. 

 

Το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης 

Λονδίνου είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή 

των εξετάσεων σε 8 εξεταστικά κέντρα. Στο 

Λονδίνο οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 20, 

21 και 22 Μαΐου 2014 και οι εγγραφές των 

υποψηφίων θα γίνονται από 3 Φεβρουαρίου 

έως 21 Μαρτίου 2014. 

  

Κύριος στόχος μας είναι να προσελκύουμε 

όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές 

Ελληνικής καταγωγής στην Ελληνόγλωσση 

εκπαίδευση, η οποία προσφέρεται στη 

Μεγάλη Βρετανία από ένα σημαντικό αριθμό 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: τα ημερήσια 

σχολεία της Ελληνικής Πρεσβείας, το 

Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο στο 

Acton, το Γυμνάσιο-Λύκειο στο Wood Green 

με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των 

αντίστοιχων σχολείων της ημεδαπής, τα 

ημερήσια σχολεία της Αρχιεπισκοπής 

Θυατείρων, Μ.Βρετανίας και Ιρλανδίας που 

είναι το Δημοτικό σχολείο Αγ.Κυπριανός στο 

Ν.Λονδίνο και το νέο γυμνάσιο στο 

Β.Λονδίνο με πρόγραμμα ενισχυμένων 

ελληνικών. Τα ΤΕΓ των παροικιακών 

σχολείων που λειτουργούν τα Σάββατα και 

ορισμένα απογεύματα μέσα στην εβδομάδα 

και προσφέρουν προγράμματα για την 

απόκτηση των GCSE και Α-levels.

http://hellenic-education-

uk.europe.sch.gr/greek-language-

certificate/ 

http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/greek-language-certificate/
http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/greek-language-certificate/
http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/greek-language-certificate/
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1. Αγιασμός στο Ελληνικό 

Γυμνάσιο Λύκειο Λονδίνου 
 

 

Στο Ελληνικό Γυμνάσιο Λύκειο Λονδίνου 

πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 

Σεπτέμβρη ο καθιερωμένος Αγιασμός για 

την έναρξη της Νέας Σχολικής Χρονιάς. 

 

 

2. Αγιασμός στο Ελληνικό 

Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου 

Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου διεξήχθη 

Αγιασμός στο χώρο του Ελληνικού 

Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου με την 

παρουσία μαθητών, δασκάλων και γονέων.  

 

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό η 

Συντονίστρια του Γραφείου Εκπαίδευσης 

Λονδίνου κ. Β. Καμπουρίδη. 

 

_______________________________ 

 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ  

 

3. Σεμινάριο Ενημέρωσης και 

Κατάρτισης των 

διδασκόντων την Ελληνική 

ως δεύτερη/ξένη γλώσσα 

 
Η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή και το 

Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου 

διοργανώνουν  
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4. Πρόγραμμα «Διαδρομές στη 

Διδασκαλία της ελληνικής 

ως ξένης γλώσσας» 
 

To Kέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας ανακοινώνει τη 

διενέργεια του έβδομου 

κύκλου του από 

απόσταση επιμορφωτικού 

/ προγράμματος 

«Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως 

ξένης γλώσσας» (http://elearning.greek-

language.gr) για το έτος 2013-2014. 

 
 

Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα 

μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά, 

συμπληρώνοντας την απαραίτητη αίτηση 

συμμετοχής στον ιστοχώρο:  

 

Σημειώνεται ότι: οι εγγραφές για το 

πρόγραμμα Διαδρομές εντός Ελλάδας θα 

ξεκινήσουν με το πέρας της διαδικασίας 

εγγραφών για το προκείμενο πρόγραμμα.    

______________________________ 

5. ΕΔΙΑΜΜΕ - “Ελληνόγλωσση 

Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

στη Διασπορά” 
 

Στο πλαίσιο του Έργου «Έλληνόγλωσση 

διαπολιτισμική πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Διασπορά», 

υλοποιούνται ταχύρρυθμα σεμινάρια 

τηλεκπαίδευσης μέσω τηλεδιάσκεψης για 

ομογενείς και αποσπασμένους 

εκπαιδευτικούς. 

Για τους εν λόγω εκπαιδευτικούς 

προσφέρεται το εξής σεμινάριο: 

 

Σεμινάριο ενημέρωσης και 

κατάρτισης των 

διδασκόντων την 

ελληνική ως δεύτερη/ξένη 

γλώσσα. 

Στο  

Europe House 

32 Smith Square 

London SW1P 3EU 

 

Την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 

2013 από 15.30-18.00. 

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου 

βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

http://hellenic-education-

uk.europe.sch.gr/wp-

content/uploads/2013/09/PROSKLISI-

SEMINARIO-KEG-20-

SEPTEMBRIOU-2013-final.pdf 

 

www.greek-

language.gr/registration 

http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/wp-content/uploads/2013/09/PROSKLISI-SEMINARIO-KEG-20-SEPTEMBRIOU-2013-final.pdf
http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/wp-content/uploads/2013/09/PROSKLISI-SEMINARIO-KEG-20-SEPTEMBRIOU-2013-final.pdf
http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/wp-content/uploads/2013/09/PROSKLISI-SEMINARIO-KEG-20-SEPTEMBRIOU-2013-final.pdf
http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/wp-content/uploads/2013/09/PROSKLISI-SEMINARIO-KEG-20-SEPTEMBRIOU-2013-final.pdf
http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/wp-content/uploads/2013/09/PROSKLISI-SEMINARIO-KEG-20-SEPTEMBRIOU-2013-final.pdf
http://www.greek-language.gr/registration
http://www.greek-language.gr/registration
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Ταυτότητες και εκπαίδευση στη Νεοελληνική 

Διασπορά: θεωρητικές προσεγγίσεις και 

εκπαιδευτική πράξη (μέσα Σεπτεμβρίου-τέλη 

Οκτωβρίου 2013), με εισηγητές: 

Μιχάλης Δαμανάκης, Ομότιμος Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Κρήτης,  

Θεοδοσία Μιχελακάκη, Δρ. Διαπολιτισμικής 

Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Κρήτης 

_______________________________ 

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ                                      

6. The Walls of Byzantium  - 

Book presentation by 

James Heneage. “The Walls 

of Byzantium”  

Monday 30 September, 7.15pm - Friends Room, 

Hellenic Centre 

 

“The Walls of Byzantium” is the first of the 

Mistra Chronicles series in which James 

Heneage will tell the story of the last decades 

before the fall of the Byzantine Empire in the 

mid-fifteenth century. The story begins and 

ends in the little Despotate of Mistra in the 

Peloponnese, from where three families from 

the two cities of Mistra and Monemvasia will 

emerge to commit their destinies to the 

salvation, or destruction, of their empire. 

Byzantium must pursue two parallel strategies 

to survive, one facing east and the other west. 

The books will tell the tales of a hero who will 

travel from Renaissance Italy to Ming China in 

his quest to save his empire. It is the story of a 

time when heroes and monsters (such as the 

Mongol Tamerlane) strode the earth and when 

truth was stranger than fiction.  

Free entry but please confirm attendance on 020 

7563 9835 or at press@helleniccentre.org.  

Organised by the Hellenic Centre and Quercus 

Publishing. 

_______________________________ 
 

7. Newton Workshop: Sharing 

Science and Knowledge in 

the Medieval Levant. 

At: River Room King's Building Strand 

Campus. 

Date: 28/09/2013 (10:00-18:00). 

 

The encounter of Byzantine, Western and 

Islamic cultures during the Crusades included 

more than violence: it facilitated the exchange 

of knowledge, its transmission and ultimately 

reconfiguration in a number of areas. This 

colloquium will focus on the process of 

transmission of scientific and technical 

knowledge and practice as well as on the 

content and the nature of knowledge through 

translation and circulation of texts, practices or 

instruments, which spread and evolved 

responding to common needs. We aim to 

explore whether and how the new proximity 

fostered by the Crusades and the mobility that 

they sparked favored access to knowledge and 

mailto:press@helleniccentre.org
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encouraged transmission as well as the creation 

of new knowledge. Furthermore we will be 

examining shared subject matters and the 

actors of their transmission in order to 

highlight the dynamics of ideas and 

mentalities  and of learning as intellectual and 

experimental means of communication.   

For further information, please visit: 

_______________________________ 
 

8. George Chortatsis: Patrons, 

Play-Texts and Performance 

At: Council Room K2.29 Strand campus 

Date: 30/09/2013 (17:30-18:30) 

 

 

 

Part of the Modern Greek 

Seminars Series. 

Seminar presented by Rosemary E. Bancroft-

Marcus. 

 

The plays and interludes of Georgios 

Chortatsis, a major dramatist of late 16th-

century Venetian Crete, were composed for live 

performance.  His pastoral comedy Panoria and 

tragedy Erophile (with their associated 

interludes), dedicated to two leading citizens of 

Chania, are likely to have been first performed 

there. These plays were composed concurrently 

with a movement to set up a theatrical 

Academy in Chania, modelled on the Olimpici 

of Vicenza. 

For further information, please visit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kcl.ac.uk/artshums/de

pts/chs/eventrecords/2013-

14/Newton.aspx 

http://www.kcl.ac.uk/artshums/de

pts/chs/eventrecords/2013-

14/Chortatsis.aspx 

 

http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/chs/eventrecords/2013-14/Newton.aspx
http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/chs/eventrecords/2013-14/Newton.aspx
http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/chs/eventrecords/2013-14/Newton.aspx
http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/chs/eventrecords/2013-14/Chortatsis.aspx
http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/chs/eventrecords/2013-14/Chortatsis.aspx
http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/chs/eventrecords/2013-14/Chortatsis.aspx
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Useful Links 

Greek Embassy in London 
www.mfa.gr/uk 

 

Education Office at the Greek 

Embassy in London http://hellenic-

education-uk.europe.sch.gr/  

                                           

 Language teaching 

www.komvos.edu.gr 

www.greek-language.gr 

elearning.greek-language.gr 

 

Greek Ministry of Education, 

Religious Affairs, Culture and 

Sports 

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. 

Επιμέλεια Newsletter: Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος 

 

http://www.mfa.gr/uk
http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/
http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/
http://www.komvos.edu.gr/
http://www.greek-language.gr/
http://elearning.greek-language.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:education@greekembassy.org.uk
http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/

