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Dear subscribers 

 

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 νέο 

έτος 2014. 

Ευχόμαστε σε όλους εσάς που μας 

διαβάζετε και υποστηρίζετε το έργο μας 

στην Ελληνόγλωσση εκπαίδευση, στις 

οικογένειες και τους φίλους σας, 

ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2014. 

 

We wish all subscribers and supporters of 

our mission, their families and friends a 

prosperous and creative New Year. 

 

 

 
Embassy of Greece in London - Education Office 

Newsletter January 2014 
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A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

& ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 

1. Κάλαντα των μαθητών του 

Ελληνικού Γυμνασίου - Λυκείου 

Λονδίνου τραγούδησαν στην 

Πρεσβεία της Ελλάδας στο 

Λονδίνο. 

Τον Πρέσβη της Ελλάδας στο Λονδίνο 

επισκέφτηκαν την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου οι 

μαθητές του Γυμνασίου Λυκείου Λονδίνου 

συνοδεία εκπαιδευτικών για να ψάλλουν τα 

κάλαντα των Χριστουγέννων και να 

ανταλλάξουν ευχές για τη νέα χρονιά. 

 

 

2. Χριστουγεννιάτικη Γιορτή στο 

Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου.  

Στις 13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Ελληνικό 

Νηπιαγωγείο του Λονδίνου, με τα παιδιά να 

παρουσιάζουν την αναπάρασταση της 

Γέννησης του Χριστού. Είπαν ποιήματα, 

χόρεψαν και τραγούδησαν τραγούδια στην  

αγγλική γλώσσα. Στο τέλος, τραγούδησαν 

όλα μαζί τα Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς, για 

να υποδεχτούν τον «Άγιο Βασίλη», που τους 

ευχήθηκε και μοίρασε δώρα σ’ όλα τα παιδιά.    

 

3. Γιορτή Χριστουγέννων στο 

Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο 

Λονδίνου. 

Στιγμιότυπο από την λαμπρή 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή του αμιγώς 

Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου. 

 

4. Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο 

ελληνορθόδοξο δίγλωσσο 

σχολείο – Ακαδημία Αγ. 

Κυπριανός. 

St. Cyprian's Greek Orthodox Primary 

Academy is a co-educational school for 

children aged 3 to 11, located in Thornton 

Heath, London. The aim of the school is to 

provide children with primary education of the 

highest quality in a supportive learning 

environment through the National Curriculum, 

enriched by the teaching of the Greek 

Language and Christian Orthodox religion. 
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Chair of the school is His Eminence Archbishop 

of Thyateira and Great Britain Gregorios.  

The Greek Ambassador, Mr. Konstantinos 

Bikas, visited the school on Tuesday, 11th of 

December 2013, along with His Eminence 

Archbishop Gregorios and the Education 

Counsellor of the Greek Embassy Mrs. Varvara 

Kampouridi.  

 

The Head teacher Mrs.Vasoula Baron, the 

teachers and the students of the school 

welcomed the visitors with a presentation in 

Greek Language of Christmas customs in 

European countries including Great Britain and 

Greece. The students sang Christmas carols in 

English and Greek and offered handmade 

Christmas cards to the visitors. On the occasion 

of his visit, the Greek Ambassador awarded the 

Certificate of Attainment in Greek to eight 

students of the school. 

5. Γιορτή Χριστουγέννων στο 

Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Αγ. 

Αθανασίου Cambridge.  

Στις 21 Δεκεμβρίου 2013 οι μαθητές του 

Ελληνικού παροικιακού σχολείου Αγ. 

Αθανασίου Cambridge καλάντισαν τους 

συγγενείς, τους προσκεκλημένους (μεταξύ 

των οποίων την συντονίστρια της Ελληνικής 

αποστολής κ. Β. Καμπουρίδη) και τους 

δασκάλους τους για το καλό της χρονιάς. Τα 

ποιήματα των παιδιών έδιναν το χρώμα των 

ημερών και ανέδυαν τις μυρωδιές και τις 

γεύσεις των εδεσμάτων των Χριστουγέννων 

και της Πρωτοχρονιάς ενώ τα τραγούδια και 

τα κάλαντα εύχονταν για τις γιορτές. Το 

καθιερωμένο φαγοπότι με τα παραδοσιακά 

φαγητά και γλυκά έκλεισε την σχολική μας 

γιορτή. Ευτυχισμένο 2014 εύχονται οι μαθητές 

του σχολείου μας σε όλους σας. 

 

6. Εκδήλωση για τη γιορτή των 

Χριστουγέννων στο Ελληνικό 

Σχολείο Γλασκώβης. 

 

Στο Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο της 

Γλασκώβης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση 

στα πλαίσια της Γιορτής των Χριστουγέννων 

με τους μαθητές να απαγγέλουν 

χριστουγεννιάτικα τραγούδια και να 

συμμετέχουν σε θεατρικά σκετς. 
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7. Χριστουγεννιάτικη Γιορτή στο 

Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο 

Οξφόρδης 

Όπως κάθε χρόνο, τα τμήματα του 

Ελληνικού Σχολείου Οξφόρδης παρουσίασαν 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή  την Παρασκευή 

13 και το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου. Τα 

μεγαλύτερα παιδιά μίλησαν για τα ελληνικά 

Χριστουγεννιάτικα έθιμα, άλλα τμήματα 

διασκέδασαν το κοινό με διασκευασμένα 

μικρά θεατρικά όπως «Τα Χριστούγεννα της 

Κυρίας Κρίσης», «Ο Άι Βασίλης και η 

Εξουσιομανία» ή ακόμα και δικό τους 

γραμμένο σκετς, ενώ οι μικροί μαθητές του 

σχολείου απήγγειλαν Χριστουγεννιάτικα 

ποιηματάκια. Τα παιδιά άκουσαν την 

εξιστόρηση μιας εικόνας από τον Father Ian 

της ενορίας μας και μικροί και μεγάλοι 

τραγούδησαν τα κάλαντα.  

 

8. « Γιορτάζουνε τα Χριστούγεννα 

στο Σταβάνγκερ ». 

Οι μαθητές του Τ.Ε.Γ. Σταβάνγκερ 

(Νορβηγίας) στα πλαίσια των εορτών των 

Χριστουγέννων συμμετείχαν σε εορταστική 

εκδήλωση στις 19 Δεκεμβρίου 2013, όπου 

παρουσίασαν τη χριστουγεννιάτικη 

ηλεκτρονική αφίσα  

 

(μπορείτε να την επισκεφτείτε εδώ 

http://evelyntsiara.edu.glogster.com/39615830),  

είπαν ποιήματα και τραγούδησαν. 

Καλωσορίζουμε το νέο έτος με ένα 

απόσπασμα της αφίσας μας: ΑΛΛΑΖΕΙ Ο 

ΧΡΟΝΟΣ…ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ… 

Χρόνος είναι και αλλάζει. Ο άνθρωπος τον 

έφτιαξε, μα στις σπηλιές δε βάζει. Αλλάζει 

τόπο, αλλάζει χρόνο, αλλάζει και συνήθειες. 

Ο άνθρωπος του σήμερα με την τεχνολογία, 

αλλάζει σιγά σιγά κι αυτός και πίσω.. 

νοσταλγία. Ας είναι ο χρόνιος νιος κι ας φέρει 

σε όλους υγεία. Αντάμα με αυτήν να 'ρθεί 

αγάπη, και λίγο από μαγεία». 

9. Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο 

Τ.Ε.Γ. Winterthur Καντονιού 

Ζυρίχης Ελβετίας. 

Το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου 2013, σε πολύ 

ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα, 

πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη 

γιορτή του Τ.Ε.Γ. Winterthur Καντονιού 

Ζυρίχης.  

Οι μαθητές του νηπιαγωγείου και του 

δημοτικού παρουσίασαν θεατρικό έργο, 

ποιήματα και παραδοσιακά τραγούδια που 

είχαν προετοιμάσει με την καθοδήγηση των 

δασκάλων τους και διασκέδασαν όλους τους 

παρευρισκόμενους με το κέφι τους.  

http://evelyntsiara.edu.glogster.com/39615830


 

 

 

5 Newsletter – January 2014 

Embassy of Greece in London – Education Office  

 

Επίσημος προσκεκλημένος της εκδήλωσης 

ήταν ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος μοίρασε 

δώρα και ζαχαρωτά σε όλα τα παιδιά. 

Κατόπιν προσφέρθηκαν εδέσματα από το 

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 

σχολείου. 

Σημαντικό μέρος της εκδήλωσης ήταν η 

πώληση χριστουγεννιάτικων καρτών που 

είχαν ζωγραφίσει τα παιδιά, τα έσοδα της 

οποίας θα διατεθούν για την υποστήριξη 

φιλανθρωπικού έργου στην Ελλάδα. 

Ήταν για όλους το καλύτερο καλωσόρισμα 

του μήνα των Χριστουγέννων! 

10. Η εορτή των Θεοφανείων 

στη Βασιλεία της Ελβετίας  

Με την συμμετοχή πολλών μαθητριών, 

μαθητών, γονέων και κηδεμόνων του 

σχολείου μας τελέστηκε, με την προσήκουσα 

κατάνυξη και λαμπρότητα, την Κυριακή της 

5ης Ιανουαρίου ε.έ. και μετά το πέρας της 

Θείας Λειτουργίας στον Ι.Ν. της του Θεού 

Σοφίας, ο καθαγιασμός των υδάτων στο 

πάρκο Grün 80 της Βασιλείας της Ελβετίας.  

 

Ο π. Ηλίας Παπαδόπουλος, καθηγητής του 

Τ.Ε.Γ. Βασιλείας, ευχήθηκε η Χάρη του εν 

Ιορδάνη Βαπτιζομένου Κυρίου να 

προστατεύει όλες και όλους, αλλά ιδιαιτέρως 

τα νέα βλαστά της ενταύθα θαλλούσης 

Ομογένειας, επικαλούμενος και τις άγιες 

ευχές και προσευχές του Σεβασμιωτάτου 

Μητροπολίτου Ελβετίας κ.κ. Ιερεμίου. 

11. Γιορτή Χριστουγέννων στο 

ΤΕΓ Βέρνης. 

Το Τ.Ε.Γ. Βέρνης στα πλαίσια του εορτασμού 

των Χριστουγέννων, πραγματοποίησε την 

καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή.  

Οι μαθητές του σχολείου τραγούδησαν 

χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα 

και παρουσίασαν  χριστουγεννιάτικα 

θεατρικά. 

Την παράσταση  παρακολούθησαν οι γονείς 

των μαθητών και αντιπροσωπία της 

ελληνικής κοινότητας Βέρνης. Είχαμε την 

τιμή και την χαρά να έχουμε κοντά μας τον 

Πρέσβη της Ελλάδος στην Ελβετία κ. 

Χαράλαμπο Μάνεση. 

 
 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους 

μας τίμησαν με την παρουσία τους στην 

γιορτή του σχολείου και ευχόμαστε σε όλους 

Καλές Γιορτές και Ευτυχισμένο το 2014. 
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12. Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο 

ΤΕΓ Όσλο.  

Οι μαθητές του ΤΕΓ Όσλο παρουσίασαν την 

εορταστική εκδήλωση και συμμετείχαν σε 

διάφορες ομαδικές δραστηριότητες στα 

πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων. 

 

13. Εκδήλωση Χριστουγέννων 

στο ΤΕΓ Στοκχόλμης. 

Οι μαθητές του ΤΕΓ Στοκχόλμης 

παρουσίασαν για τους γονείς και τους 

προσκεκλημένους θεατρικά σκετς και 

τραγούδια στα πλαλισια των εορτών των 

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. 

 

14. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 

στο ΤΕΓ Σαββατιάτικο Σχολείο 

Στοκχόλμης Åsö. 

Φωτογραφία από τη Χριστουγεννιάτικη 

γιορτή που παρουσίασαν οι μαθητές του ΤΕΓ 

Σαββατιάτικου Σχολείου Στοκχόλμης Åsö. 

 

15. ΤΕΓ Αγίας Σοφίας – Γιορτή 

Χριστουγέννων. 

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση της εορτής 

των Χριστουγέννων στο ΤΕΓ Αγίας Σοφίας, 

όπου οι μαθητές τραγούδησαν και 

παρουσίασαν Χριστουγεννιάτικα θεατρικά. 
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16. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 

στο Παροικιακό Σχολείο Αγ. 

Νικολάου. 

Μαθητές του Παροικιακού σχολείου Αγίου 

Νικολάου Λονδίνου τραγουδούν τα κάλαντα 

στην πολύ επιτυχημένη γιορτή του σχολείου 

τους. 

 

17. Μαγειρικές δραστηριότητες 

του Ελληνικού Νηπιαγωγείου 

Λονδίνου. 

Μέσα στο μήνα του Δεκεμβρίου, τα παιδιά 

του Ελληνικού Νηπιαγωγείου του Λονδίνου 

φόρεσαν τις μαγειρικές τους ποδιές και 

πραγματοποίησαν την πρώτη απόπειρα 

μαγειρικής, ετοιμάζοντας ατομικά lemon 

cheesecakes. Μετά την πρώτη επιτυχημένη 

προσπάθεια, το εγχείρημα επαναλήφθηκε 

μετά από μια εβδομάδα με σοκολατένια 

δημητριακά. Μετά τον ενθουσιασμό των 

παιδιών, η ημέρα της μαγειρικής ενδέχεται να 

καθιερωθεί για μία φορά την εβδομάδα. 

 

______________________________ 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

18. Επιτυχία μαθητή στο 

διαγωνισμό της Μαθηματικής 

Εταιρίας. 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Ελληνικού 

Γυμνασίου Λυκείου Λονδίνου συνεχάρη τον 

μαθητή της Γ’ Γυμνασίου, Ιάσονα Ζαμπέκο 

Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος διακρίθηκε στο 

διαγωνισμό ‘Θαλής’ της Μαθηματικής 

Εταιρείας. Ο μαθητής προκρίθηκε στην 

επόμενη φάση του διαγωνισμού. Η διάκριση 

αυτή χαροποίησε μαθητές και 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εύχονται ολόψυχα 

στον μαθητή καλή συνέχεια στην επόμενη 

φάση και μεγαλύτερες ακόμη διακρίσεις.  

 

______________________________ 

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

19. Χορωδία της Σχολής 

Βυζαντινής Μουσικής 

Από τις εκδηλώσεις της Χορωδίας της Σχολής 

Βυζαντινής Μουσικής με την ευκαιρία των 

εορτών των Χριστουγέννων. Η Χορωδία 

έψαλε επίκαιρους Ύμνους και Κάλαντα. 
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20. Εκδήλωση της Σχολής 

Βυζαντινής Μουσικής  

 

21. Patterns of magnificence: 

Tradition and Reinvention in 

Greek women’s costume 

The Hellenic Centre & The Peloponnesian 

Folklore Foundation 

Abundant in local variety, rich in embroidered 

and woven decoration and monumental in its 

completed ensemble, Greek traditional 

women’s dress has few equals in other 

countries. The exhibition, “Patterns of 

Magnificence: Tradition and Reinvention in 

Greek Women’s Costume”, which will be 

hosted by the Hellenic Centre in February 2014, 

will bring over forty of the most splendid 

examples to London for the first time.  They 

include the richly embroidered costume from 

Astypalaia in the Dodecanese, the astonishing 

assembly of fabrics, colours and jewellery from 

Stefanoviki in Thessaly and the superbly 

brocaded dress from Jannina in Epirus. 

The exhibition will also illustrate the interplay 

of native tradition and western aesthetic by 

displaying the court dress of the first Queen of 

the independent Greek state, Amalia of 

Oldenburg and that of her successor at the end 

of the nineteenth century,  Queen Olga, the 

Russian-born consort of King George I. These 

splendid costumes represent a synthesis that is 

emblematic of nineteenth century nation 

building. During the period of the exhibition 

the Hellenic Centre will arrange guided tours 

and hold lectures on costume, textiles, the 

reception of the indigenous tradition and the 

history and culture of Greece after 

independence. 

 
All but two of the costumes come from the 

superb collection of the Peloponnesian Folklore 

Foundation in Nafplio. The other two are being 

lent by The Benaki Museum of Athens. The 

curator of the exhibition is the Foundation’s 

director and renowned expert, Ioanna 

Papandoniou. The designer is Stamatis Zannos. 
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A fully illustrated catalogue with 10 essays by 

specialists in the field alongside catalogue 

entries and images for each costume  will be 

available and will be the first major English 

language publication on traditional women’s 

dress in Greece since Angeliki Hatzimichali’s 

two-volume survey, The Greek Folk Costume, of 

1979/84.  

Curator  

Ioanna Papantoniou 

Designer  

Stamatis Zannos 

The exhibition is dedicated to the memory of  

Koula Lemos who gave so much for the 

Hellenic Centre  

The exhibition and the associated events are 

sponsored by George & Natasha Lemos and 

 Dino & Calliope Caroussis  

 

______________________________ 

Δ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

22. Revealing the networks of 

islands: The coastal 

infrastructures of Late Roman 

and Byzantine Skiathos. 

Tuesday 14 January, 17.30 

Council Room (K2.29), King’s Building, 

Strand Campus 

Alkiviadis Ginalis (University of Oxford) will 

be presenting on the rich archaeological 

heritage of the Late Roman and Byzantine 

periods that is being revealed on the island of 

Skiathos by the coastal and underwater 

archaeological survey project.  

http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrecor

ds/2013-2014/CHS/Skiathos.aspx 

Centre for Hellenic Studies 

Arts & Humanities Research Institute 

School of Arts & Humanities 

King’s College London 

 

23. The ambivalence of anti-

austerity indignation in Greece: 

Resistance, hegemony and 

complicity 

Monday 20 January, 17.30 

Presented by the Centre for Hellenic Studies 

K2.29 (Council Room), Kingʼs Building, 

Strand Campus 

A lecture by Dimitrios Theodossopoulos (Kent). Part 

of the Modern Greek Seminar Series. 

 

24. Enlightenment and 

Revolution: The Making of 

http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventreco

rds/2013-2014/CHS/ambivalence.aspx 

 

Tel: +44 (0)20 7848 2375 

Email: chsevents@kcl.ac.uk 

Web:www.kcl.ac.uk/artshums/depts/chs/events/index.aspx 

 
Exhibition dates: 

4 February - 2 March 2014 

Opening times: 

Monday-Friday, 10am-5pm 

Saturday-Sunday, 12-6pm 

http://patternsofmagnificence.org/  

 

http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrecords/2013-2014/CHS/Skiathos.aspx
http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrecords/2013-2014/CHS/Skiathos.aspx
http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrecords/2013-2014/CHS/ambivalence.aspx
http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrecords/2013-2014/CHS/ambivalence.aspx
mailto:chsevents@kcl.ac.uk
http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/chs/events/index.aspx
http://patternsofmagnificence.org/
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Modern Greece 

Monday 27 January, 18.00 

Safra Lecture Theatre, Kingʼs Building, Strand 

Campus 

Launch and panel discussion of the book, by 

Paschalis M. Kitromilides published by Harvard 

University Press.  

 

25. ICLS Mycenaean Series 

15 January 2014, 15:30 - 19:30 

Speakers 

John Bennet (Sheffield) 

Event Type: 

Lecture 

Venue: 

Room G22/26 (Ground Floor) 

 

26. All Calls for Proposals under 

Creative Europe are now 

online. 

Culture Sub-programme 

The Culture sub-programme of Creative 

Europe supports cultural and creative 

organizations with a view to helping them 

operate transnationally and promoting cross-

border circulation of works of culture and 

mobility of cultural players. It helps to launch 

projects with a European dimension and to 

share cultural content across national, and 

European, borders; it enables cultural and 

creative players to work internationally and to 

internationalize their careers and activities in 

the EU and beyond; it funds cooperation 

projects, literary translations, networks and 

platforms. 

All schemes have a new audience development 

dimension. The main novelty is the new 

support scheme for platforms, aiming at 

showcasing emerging talents and stimulating 

European non-national programming of 

cultural activities. More innovations will follow 

including a new Financial Instrument for the 

Creative sector. 

27.  Call for Papers: 2nd 

Conference of the LSEE 

Research Network on Social 

Cohesion in SEE 

LSEE Research Network on Social 

Cohesion in SEE 

2nd conference 27-28 March 2014 

“Post-crisis recovery in South Eastern Europe: 

policy challenges for social and economic 

inclusion” 

  

*Deadline for abstracts: 20 January 2014* 

 

28. Διεθνές Πρόγραμμα 

κατάρτισης εκπαιδευτικών και 

παρέμβασης για την προαγωγή 

To find out more visit  

www.lse.ac.uk/lsee. 

http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventre

cords/2013-2014/CHS/making-greece.aspx 

 

Venue Details: 

Senate House, South Block 

Malet Street  

London WC1E 7HU  

 

http://lse.us7.list-manage.com/track/click?u=a1038d6a4c2c2c066dc7839cf&id=53d555bbc1&e=30f907d733
http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrecords/2013-2014/CHS/making-greece.aspx
http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrecords/2013-2014/CHS/making-greece.aspx
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του θετικού κλίματος και της 

ψυχικής ανθεκτικότητας στη 

σχολική κοινότητα «WeC.A.R.E»  

Το Διεθνές πρόγραμμα “WeC.A.R.E.” 

αποτελεί μια από τις επιμέρους δράσεις ενός 

ευρύτερου πολυεπίπεδου προγράμματος 

πρόληψης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης 

και παρέμβασης «ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ» 

(“Connecting for Caring” C4C - 

http://www.connecting4caring.gr) που 

διοργανώνεται και υλοποιείται από το 

Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής 

Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών  και 

την Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής 

Συμβουλευτικής και Έρευνας με την 

ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 

Νιάρχος. Επιστημονική υπεύθυνη του 

προγράμματος είναι η κ. Χ. Χατζηχρήστου, 

Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

 

 

 

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η 

ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και η 

προαγωγή του θετικού σχολικού κλίματος, 

κάτι που επιδιώκεται μέσα από την 

υποστήριξη παιδιών, εκπαιδευτικών και 

σχολείων στις δύσκολες οικονομικές 

περιόδους, τη δημιουργία ενός διεθνούς 

προγράμματος κατάρτισης εκπαιδευτικών, 

πρόληψης και παρέμβασης στη σχολική 

κοινότητα (τοπικό, εθνικό, διεθνές επίπεδο), 

την ενίσχυση της διαπολιτισμικής 

κατανόησης, συνεργασίας και δράσης, 

καθώς και την ανάπτυξη διεθνούς δικτύου 

σχολείων-ως κοινοτήτων που νοιάζονται και 

φροντίζουν.  

 Η πιλοτική φάση του 

προγράμματος υλοποιήθηκε το 2012-2013 

στην οποία συμμετείχαν 63 εκπαιδευτικοί 

από 35 σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 1.061 

μαθητές από τις εξής χώρες: Ελλάδα, 

Κύπρος, Μ.Βρετανία, Ιρλανδία, ΗΠΑ, Βέλγιο. 

Τα έργα των μαθητών που συμμετείχαν στην 

πιλοτική φάση παρουσιάζονται στην 

ηλεκτρονική εφημερίδα «Η φωνή των 

ανέμων» (βλ. 

http://www.connecting4caring.gr/flash/el/index

.html). Στο πλαίσιο αυτής της πιλοτικής 

φάσης αφενός επιβεβαιώθηκε η ανάγκη 

τέτοιων παρεμβάσεων και αφετέρου η 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος και 

η ευρεία αποδοχή του από εκπαιδευτικούς 

και μαθητές (βλ. 

http://www.connecting4caring.gr/elearning/i18

nlearning). 

Στην κύρια φάση του Διεθνούς 

προγράμματος We CARE που υλοποιείται τη 

φετινή σχολική χρονιά 2013-2014, 

συμμετέχουν 136 εκπαιδευτικοί και μαθητές 

από 42 σχολεία, πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλες τις 

Περιφέρειες της Ελλάδας καθώς και από τις 

παρακάτω χώρες: Μ.Βρετανία, Βέλγιο, 

Γερμανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιρλανδία, Καναδά, 

Κύπρο, Ολλανδία, Νορβηγία και Σουηδία 

(Χάρτης σχολείων:  

http://www.connecting4caring.gr/elearning/i18

nlearning).  

Καθοριστική ήταν η συμβολή και η 

συνεργασία της κυρίας Βαρβάρας 

Καμπουρίδη, Συντονίστριας Εκπαίδευσης του 

Γραφείου Εκπαίδευσης της Ελληνικής 

Πρεσβείας του Λονδίνου, για τη συμμετοχή 

και το συντονισμό 17 εκπαιδευτικών από 13 

σχολεία της  Μ.Βρετανίας, Ιρλανδίας, 

Ελβετίας, Σουηδίας και Νορβηγίας. 

Καταλυτική, επίσης, υπήρξε και η 

συνεισφορά της Προϊσταμένης της 

Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής στο 

Λονδίνο, κυρίας Μαρίας Παπαλούκα, για την 

συμμετοχή στο πρόγραμμα Κυπρίων 

εκπαιδευτικών. 

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις 

http://www.connecting4caring.gr/
http://www.connecting4caring.gr/flash/el/index.html
http://www.connecting4caring.gr/flash/el/index.html
http://www.connecting4caring.gr/elearning/i18nlearning
http://www.connecting4caring.gr/elearning/i18nlearning
http://www.connecting4caring.gr/elearning/i18nlearning
http://www.connecting4caring.gr/elearning/i18nlearning


 

 

 

12 Newsletter – January 2014 

Embassy of Greece in London – Education Office  

ακόλουθες θεματικές ενότητες :Προαγωγή 

του θετικού κλίματος και της ψυχικής 

ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα, 

Αναγνώριση- έκφραση 

συναισθημάτων/Διαχείριση δύσκολων 

συναισθημάτων, Κατανόηση των γνωστικών 

και ψυχολογικών διεργασιών του άγχους και 

προτάσεις για διαχείρισή του, 

Διαφορετικότητα στη σχολική κοινότητα, 

Αναρτήσεις κοινών project/Κλείσιμο 

προγράμματος. 

Το Πρόγραμμα κατάρτισης και 

παρέμβασης περιλαμβάνει: α) Διαδικτυακή 

επιμόρφωση εκπαιδευτικών με εκπαιδευτικό 

υλικό –έντυπο και πολυμεσικό για τις 

θεματικές ενότητες που διαπραγματεύεται 

β) Εφαρμογή δραστηριοτήτων στην τάξη, γ) 

Κοινά projects μέσω του εκπαιδευτικού 

διαδραστικού παιχνιδιού  “Sailing4Caring” δ) 

Αξιολόγηση. Κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής του προγράμματος παρέχεται 

εποπτεία από τους επιστημονικούς 

συνεργάτες του προγράμματος σε θέματα 

εφαρμογής των δραστηριοτήτων στην τάξη,  

διαδραστική παρακολούθηση και υποστήριξη 

της εφαρμογής του προγράμματος από τους 

συντονιστές του, καθώς και διασύνδεση 

ομάδων εκπαιδευτικών μέσω της 

διαδραστικής πλατφόρμας 

(www.connecting4caring.gr). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Από την έναρξη του προγράμματος 

(Νοέμβριος 2013) και μέχρι τώρα (Ιανουάριος 

2014) έχει υλοποιηθεί η πρώτη θεματική 

ενότητα που αφορά στην προαγωγή του 

θετικού κλίματος και της ψυχικής 

ανθεκτικότητας, ενώ στη συνέχεια θα 

ξεκινήσει η δεύτερη θεματική ενότητα που 

πραγματεύεται την αναγνώριση 

συναισθημάτων και τη διαχείριση των 

δύσκολων συναισθημάτων.  

Οι μαθητές, μέσα από τις 

δραστηριότητες του προγράμματος, 

ταξιδεύουν με το καράβι των σχολείων 

“WeC.A.R.E.” σε νησιά/ σταθμούς 

εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία. 

Η επιβίβαση των ταξιδιωτών έχει ήδη γίνει. 

Κάθε τάξη έχει ετοιμάσει την αποσκευή της 

που περιέχει τις αξίες της, τα θετικά της 

στοιχεία και εκείνα που οι μαθητές της θα 

ήθελαν να αλλάξουν. Το ταξίδι έχει ήδη 

ξεκινήσει. Η πρώτη στάση θα γίνει στο νησί 

των συναισθημάτων, το νησί της Καλυψούς. 

Και το ταξίδι συνεχίζεται… Στο επόμενο 

ταξίδι, ετοιμάστε τις αποσκευές σας και 

ελάτε και εσείς! 

29. Επιμορφωτικό Σεμινάριο των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν 

την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη 

γλώσσα στη Μεγ.Βρετανία. 

Ξεκίνησε ήδη από τα μέσα Δεκεμβρίου η 

λειτουργία προγράμματος επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική 

ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα στη 

Μεγ.Βρετανία. 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στη συνεργασία 

του ΕΦΕΠΕ, του οποίου Πρόεδρος είναι ο 

Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και 

Μεγ.Βρετανίας κ.κ.Γρηγόριος, με το Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) και το Διευθυντή 

του Κέντρου Καθηγητή κ.Ιωάννη Καζάζη, 

επιστημονικού υπεύθυνου για τη λειτουργία 

του προγράμματος. Στόχος της συνεργασίας 

αυτής είναι η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών αλλά κυρίως η δημιουργία 

μιας ζωντανής κοινότητας εκπαιδευτικών με 

στόχο την ποιοτική διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. 

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί 

ως συντονιστικό και επιτελικό όργανο του 

Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας σε θέματα 

γλωσσικής πολιτικής και ανάμεσα στα άλλα 

είναι υπεύθυνο για τη γλωσσική στήριξη και 

αρωγή του απόδημου ελληνισμού και την 

ενίσχυση των διδασκόντων την ελληνική 

γλώσσα στο εσωτερικό και εξωτερικό. 

http://www.connecting4caring.gr/
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Η επιμόρφωση γίνεται εξ αποστάσεως με 

τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

προσφέρει στους συμμετέχοντες μια 

μοναδική ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το 

επιστημονικό προσωπικό του ιδρύματος, 

εξειδικευμένο στη διδασκαλία της ελληνικής 

στις συνθήκες της ομογένειας. Σε πρώτη 

φάση επελέγησαν 10 εκπαιδευτικοί μετά από 

σχετική αίτησή τους από ελληνικά 

παροικιακά σχολεία, που συγκρότησαν τον 

αρχικό πυρήνα της ψηφιακής κοινότητας 

Αγγλίας. Σταδιακά, στην κοινότητα αυτή θα 

συμμετάσχουν ενεργά και οι υπόλοιποι 

εκπαιδευτικοί των παροικιακών σχολείων 

της Αγγλίας που εκδήλωσαν σχετικό 

ενδιαφέρον.  Οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν 

μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τόσο με 

ειδικούς επιστήμονες του Κ.Ε.Γ. όσο και 

μεταξύ τους για τις επιμορφωτικές τους 

ανάγκες αλλά και για να παίρνουν 

απαντήσεις στα ερωτήματά τους και 

τροφοδότηση με ό,τι ψηφιακά υλικά έχουν 

ανάγκη μέσα στην ίδια μέρα! Επιπλέον, οι 

μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα, όταν το 

κρίνουν οι δάσκαλοί τους, να προσέρχονται 

σε εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας 

(δηλαδή στις κατ’ έτος εξετάσεις που 

διεξάγει το Κ.Ε.Γ. σε όλο τον κόσμο), ειδικά 

για τα επίπεδα «Α1 για παιδιά», Α1, Α2 και 

Β1. Οι Εξετάσεις αυτές διεξάγονται βάσει 

ευρωπαϊκού προγράμματος και ακολουθούν 

τους κανόνες που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για όλες τις γλώσσες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους επιτυχόντες 

χορηγείται επίσημος (κρατικός) τίτλος 

ελληνομάθειας με αντίκρισμα σε όλες τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Εξετάσεις 

Ελληνομάθειας όχι μόνο δεν 

αντιστρατεύονται τις γνωστές εξετάσεις που 

δίνουν τα ώριμα παιδιά της ομογένειας στη 

Μ. Βρετανία (GCSE και A Level) αλλά 

αντίθετα συστηματοποιούν από νωρίς, 

καθιστούν αποτελεσματικότερη την 

ενασχόληση των παιδιών με την ελληνική 

και διευκολύνουν την επίδοσή τους και στις 

άλλες εξετάσεις, βάζοντας γερές βάσεις για 

ανώτερα επίπεδα ελληνομάθειας. 

Συντονιστές του εν λόγω προγράμματος 

ορίστηκαν η Συντονίστρια Εκπαίδευσης της 

Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου, κυρία 

Βαρβάρα Καμπουρίδη και ο Συντονιστής του 

Κεντρικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της 

Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και 

Μεγ.Βρετανίας, κύριος Παναγιώτης Τοφής. 
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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 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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