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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!         
 

 

Πάσχα των Ελλήνων Πάσχα 

Πάσχα της αγάπης Πάσχα 

 

"Θε μου Πρωτομάστορα, μέσα στις πασχαλιές 

και Συ 

Θε μου Πρωτομάστορα, μύρισες την Ανάσταση." 

Οδυσσέας Ελύτης 
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______________________________ 

A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

& ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 

1. Εορτασμός της επετείου της 25ης 

Μαρτίου στο Ελληνικό 

Γυμνάσιο–Λύκειο Λονδίνου. 

 
Τη Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014, εορτάστηκε η 

επέτειος της 25ης Μαρτίου στο Ελληνικό 

Γυμνάσιο Λύκειο Λονδίνου. Οι μαθητές υπό 

την καθοδήγηση της κ.Κελέση που ήταν 

υπεύθυνη για την οργάνωση της γιορτής, του 

π. Ιωσήφ Παλιούρα που προετοίμασε τη 

χορωδία του σχολείου και του κ. Μπακλαβά 

που δίδαξε τους χορούς, παρουσίασαν με 

μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό μια πλούσια 

και προσεγμένη γιορτή. Η γιορτή 

περιελάμβανε χρονικό της ημέρας, 

απαγγελία ποιημάτων, τραγούδια και 

χορούς. 

 

Στην εκδήλωση μας τίμησαν με την 

παρουσία τους ο Θεοφιλέστατος Τροπαίου, 

κκ. Αθανάσιος, η Συντονίστρια Εκπαίδευσης 

της Ελλαδικής Εκπαιδευτικής Αποστολής, κ. 

Καμπουρίδη, η Επιθεωρήτρια της Κυπριακής 

Εκπαιδευτικής Αποστολής, κ. Παπαλούκα, 

και ο Συντονιστής της ΚΕΣ, κ. Τοφής. Τμήμα 

της γιορτής παρουσιάστηκε με επιτυχία και 

στον παμπαροικιακό εορτασμό στις 30 

Μαρτίου 2014. 

 

 

2. Γιορτή του Ελληνικού 

Νηπιαγωγείου Λονδίνου για την 

25η Μαρτίου. 
 

Τα νήπια γιόρτασαν την 25η Μαρτίου με 

ποιήματα, τραγούδια και 

χορούς. Επίσης κάνανε παρέλαση γύρω από 

το σχολείο και στο τέλος είπαν 

τον Εθνικό μας ύμνο κάτω από τη σημαία 

μαζί με τους γονείς. 

 

 

 

 

3. Γιορτή της 25ης Μαρτίου στο 

Ελληνικό Σχολείο της Αγ. Σοφίας 

Λονδίνου. 

Στιγμιότυπα από τη γιορτή της 25ης Μαρτίου 

στο Ελληνικό Σχολείο της Αγίας Σοφίας την 

Κυριακή 23-03-2014. Μας τίμησαν ιδιαίτερα 

με την παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος 
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Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρετανίας 

κύριος Γρηγόριος, καθώς και οι προϊστάμενες 

της ΕΕΑ και της ΚΕΑ κυρίες Β. Καμπουρίδου 

και Μ. Παπαλούκα.  

 

 

 

4. Εορτασμός της Εθνικής Επετείου 

στο Ελληνικό Σχολείο 

Cambridge. 

 

Στις 22 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε  

εκδήλωση του Ελληνικού Σχολείου Αγίου 

Αθανασίου του Cambridge για τον τριπλό 

εορτασμό της 25ης Μαρτίου, του 

Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της 1ης 

Απριλίου. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στον ναό 

Αγίων Αθανασίου και Κλήμεντος.  

Μετά το Τρισάγιο που τέλεσε ο πατέρας 

Νικόλαος Βερνέζος και την εναρκτήρια 

ομιλία από την Διευθύντρια του Σχολείου κ 

Ευαγγελία Ρόγκα, οι μαθητές παρουσίασαν 

ποιήματα που μας γέμισαν με συγκίνηση και 

περηφάνεια και μας έφεραν πιο κοντά στην 

καρδιά της Ελλάδας και της Κύπρου. Με 

συνοδεία από πιάνο , κλαρίνο , βιολί, αλλά 

και μπουζούκι και ντέφι, διδάσκοντες και 

διδασκόμενοι, γονείς και αδέρφια 

τραγούδησαν τα πάθη και το θάρρος, τους 

θριάμβους Ελλήνων και Κυπρίων σε βάθος 

αιώνων.  

 

Η εκδήλωση έκλεισε με το μήνυμα της 

Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Κας 

Ρεγγίνας Καρούσου-Φωκά και μπουφέ με 

καφέ, αναψυκτικά και εδέσματα που 

προσέφεραν ευγενικά  στους 

περευρισκόμενους τα μέλη της Σχολικής 

Επιτροπής αλλά και γονείς. 

 

5. Γιορτή της 25ης Μαρτίου στο 

Ελληνικό Σχολείο Δουβλίνου. 

 
Την Κυριακή 23/3/2014 γιορτάστηκε με 

λαμπρότητα στο Ελληνικό Σχολείο 

Δουβλίνου,η Ελληνική Επανάσταση και ο 

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Στη γιορτή 

συμμετείχαν όλοι οι μαθητές του σχολείου 

μας, οι οποίοι με ποιήματα, τραγούδια και 

κείμενα, τίμησαν  τους ήρωες του 1821.  

 

Στη γιορτή μας παρεβρέθηκαν η Πρέσβης 

της Ελλάδος στην Ιρλανδία κα Ζαγοριανού- 

Πρίφτη, εκπρόσωποι της Πρεσβείας της  

Κυπριακής Δημόκρατίας, μέλη και φίλοι της 

Ελληνικής Κοινότητας  Δουβλίνου, γονείς 

και φίλοι των μαθητών του σχολείου μας. Θα 
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θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους, όσοι 

τίμησαν με την παρουσία τους το σχολείο 

μας. 

 

 

6. «ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΣΤΑΒΑΝΓΚΕΡ». 

 
Οι μαθητές του Τ.Ε.Γ. Σταβάνγκερ 

(Νορβηγίας) στα πλαίσια του εορτασμού της 

25ης Μαρτίου συμμετείχαν σε εορταστική 

εκδήλωση στις 23 Μαρτίου 2014, όπου μικροί 

και μεγάλοι αναβιώσαμε μέσα από ιστορικές 

μνήμες το παρελθόν μας, σιγοψιθυρίσαμε 

τραγούδια της εποχής και χορέψαμε. Οι 

μικροί μας πρωταγωνιστές απήγγειλαν 

ποιήματα, τραγούδησαν και χόρεψαν επίσης. 

 

Η συμμετοχή των μαθητών σε εορταστικές 

εκδηλώσεις, όπως αυτή, τους δίνει σημαντικά 

κίνητρα, ώστε να προσπαθούν να διατηρούν 

τις ρίζες τους και να αναπτύσσουν δεσμούς 

με τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του 

τόπου τους. Μέσω της αναζήτησης του 

παρελθόντος, ανακαλύπτει κανείς τους 

προγόνους του, νιώθει υπερηφάνεια για τα 

επιτεύγματά τους, κρίνει και αξιολογεί τις 

ενέργειές τους, αποκτά συνείδηση της 

καταγωγής του.  

7. Εορτασμός της Εθνικής Επετείου 

της 25ης Μαρτίου στο ΤΕΓ Οσλο. 
 

Στα πλαίσια του εορτασμού της εθνικής 

επετείου της 25ης Μαρτίου, διοργανώθηκε μια 

κοινή γιορτή από το Ελληνικό Σχολείο, το 

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του ΤΕΓ, 

την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα και το Σ.Ε.Ν.. 

Οι μικρότεροι μαθητές μας απήγγειλαν 

ποιήματα, ενώ οι μεγαλύτεροι τραγούδησαν 

τα τραγούδια "Να ‘τανε το ‘21" της Τσώτου 

και τον «Τσάμικο» του Γκάτσου. Ακόμα, οι 

μαθήτριες των μεγαλύτερων τάξεων 

εξήγησαν τι συμβολίζει η ελληνική σημαία.  

 

Νωρίτερα, αυτόν το μήνα, ασχοληθήκαμε με 

τις δραστηριότητες του προγράμματος “WE 

C.A.R.E.”, παρακολουθήσαμε παιδικό 

κινηματογράφο ακολουθούμενο από 

συζήτηση γύρω από τους κεντρικούς ήρωες 

και διαβάσαμε μερικούς από τους μύθους 

του Αισώπου, τους οποίους και 

δραματοποιήσαμε.  
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8. Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου 

στο Τ.Ε.Γ. Βασιλείας. 

 
Το Σάββατο 22 Μαρτίου ε.έ. οι μαθήτριες και 

οι μαθητές μας συμμετείχαν στον εορτασμό 

της 25ης Μαρτίου με ζωγραφικά έργα, 

ποιήματα, τραγούδια, καθώς και την 

παρουσίαση του χρονικού του Αγώνα. Την 

ίδια μέρα τη σχολική μας μονάδα 

επισκέφθηκε ο πρέσβυς της Ελλάδας στην 

Ελβετία κ. Χαράλαμπος Μάνεσης. 

Συνομίλησε με τα παιδιά, τους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς των παιδιών. 

Επίσης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το 

έργο των εκπαιδευτικών, τις δυσκολίες της 

πραγμάτωσής του, αλλά και τον συνεχώς 

αυξανόμενο αριθμό των μαθητριών και 

μαθητών στο Τ.Ε.Γ. Βασιλείας. 

 

 
 

Την Κυριακή 23 Μαρτίου ε.έ. τα παιδιά του 

σχολείου, πολλά με παραδοσιακές στολές, 

καλωσόρισαν τον κ. Χαράλαμπο Μάνεση και 

την οικογένειά του στον Ι.Ν. της του Θεού 

Σοφίας στο Münchenstein, όπου τελέστηκε η 

Θεία Λειτουργία και η Δοξολογία με την 

ευκαιρία της εθνικής μας επετείου. Ο 

πρέσβυς, ο οποίος εξεφώνησε και τον 

πανηγυρικό της ημέρας, εξέφρασε και πάλι 

τη χαρά του για τη ζωντάνια και τη ζεστασιά 

που προσέδωσε στην ημέρα η παρουσία των 

παιδιών μας. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται 

για την πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρέσβυ στο 

σχολείο μας, για την οποία νιώθουμε 

ιδιαίτερη χαρά και τιμή. 

 

 

9. Γιορτή της 25ης Μαρτίου στη 

Γενεύη και στη Λωζάννη. 
 

Το σχολείο μας γιόρτασε την εθνική επέτειο 

της 25ης Μαρτίου 1821 συμμετέχοντας στις 

εορταστικές εκδηλώσεις της ομογένειας. 

 

 
Στη Λωζάννη, μαθητές του σχολείου με 

παραδοσιακές ενδυμασίες συνόδευσαν την 

ελληνική σημαία στη δοξολογία στον Ι.Ν. του 

Αγίου Γερασίμου και στη συνέχεια 

παρουσίασαν ένα εορταστικό πρόγραμμα 

στην κατάμεστη αίθουσα Orient-Ville, 

παρουσία του κ. Γενικού Προξένου της 

Ελλάδας στη Γενεύη κ. Υψηλάντη, 

εκπροσώπων των ομογενειακών 

οργανώσεων, γονέων και φίλων. 

 



 

 

 

6 Newsletter – April 2014 

Embassy of Greece in London – Education Office  

 

Στη Γενεύη, μαθητές του σχολείου με 

παραδοσιακές ενδυμασίες συνόδευσαν την 

ελληνική σημαία στην κατάθεση στεφάνου 

στην προτομή του φιλέλληνα Jean-Gabriel 

Eynard. Στη συνέχεια οι μαθητές μας 

συνόδευσαν την ελληνική σημαία στη 

δοξολογία στον Ι.Ν. του Αποστόλου Παύλου 

και απήγγειλαν ποιήματα για την εθνική 

επέτειο μέσα στον Ι.Ν., παρουσία του 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ελβετίας 

Ιερεμία, του μόνιμου αντιπροσώπου της 

Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη πρέσβυ κ. 

Αλεξανδρή, του Γενικού Προξένου της 

Ελλάδας στη Γενεύη κ. Υψηλάντη, 

εκπροσώπων των ομογενειακών 

οργανώσεων, γονέων και φίλων.  

 

10. Γιορτή στο ΤΕΓ APFELBAUM 

Ζυρίχης για την Εθνική Επέτειο 

της 25ης Μαρτίου. 
 

Το Ελληνικό Σχολείο Apfelbaum της Ζυρίχης 

στα πλαίσια του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, 

πραγματοποίησε εορταστική εκδήλωση κατά 

την οποία οι μαθητές απήγγειλαν ποιήματα, 

τραγούδησαν και χόρεψαν παραδοσιακούς 

χορούς, υπό την καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών του σχολείου τους.  

 

 

11. Γιορτή 25ης Μαρτίου 

Ελληνικό σχολείο Νόττινχαμ 

«Παναγία Ελεούσα». 

Την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 το Ελληνικό 

σχολείο Νόττινχαμ γιόρτασε τις εθνικές 

επετείους της Ελλάδας και της Κύπρου – 25η 

Μαρτίου 1821 και 1η Απριλίου 1955 

αντίστοιχα. 

Η γιορτή τελέστηκε μέσα στον ιερό Ναό 

«Παναγία Ελεούσα» της κοινότητάς 

Νόττινχαμ αμέσως μετά την Θεία 

Λειτουργία και την Δοξολογία.  

 

Οι μαθητές του σχολείου απήγγειλαν 

ποιήματα και τραγούδησαν τον «Θούριο του 

Ρήγα» με την καθοδήγηση του διευθυντή του 

σχολείου κ Ιορδάνη Παρασκευόπουλου και 

των εκπαιδευτικών του σχολείου.  Στο τέλος 

μικροί και μεγάλοι τραγούδησαν τον Εθνικό 

ύμνο.   
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12. Εορταστική βραδιά του 

Ελληνικού σχολείου 

Κορνουάλης. 
 

Την Παρασκευή 7 Μαρτίου το Ελληνικό 

Σχολείο Κορνουάλλης διοργάνωσε μια 

εορταστική βραδιά για τους μικρούς μαθητές 

του σχολείου μας στο Ocean Bowl στο 

Φάλμουθ. 

 
 

Η βραδιά διοργανώθηκε από το Σύλλογο 

Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου. 

Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. 

Δημήτρης Σαμιωτάκης, άλλα μέλη του 

συλλόγου και αρκετοί γονείς. 

Τα παιδιά μετά από ένα παιχνίδι Bowling, το 

οποίο ευχαριστήθηκαν, έφαγαν όλα μαζί. 

Η εκδήλωση ήταν πετυχημένη και 

ο πρόεδρος του Συλλόγου υποσχέθηκε στους 

μαθητές ότι θα υπάρξουν και άλλες 

εκδηλώσεις. 

13. Εκδήλωση για την 25η 

Μαρτίου του συλλόγου 

Ελλήνων στη Λιθουανία.  

 
Την Κυριακή 24 Μαρτίου, ο σύλλογος 

Ελλήνων "Πατρίδα" διοργάνωσε εκδήλωση 

για να εορτάσει την ημέρα της 25ης Μαρτίου. 

 

 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο πρέσβης 

Κος Δαρατζίκης Μιχαήλ, η πρόεδρος του 

συλλόγου "Πατρίδα" Κα Αγγελίνα Εμίνοβα 

και αρκετοί ακόμα Έλληνες της Λιθουανίας. 

 

 

14. Αποκριάτικες εκδηλώσεις στο 

Ελληνικό Σχολείο Αγ.Αθανασίου 

Cambridge. 

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και 

φέτος το αποκριάτικο πάρτι του Ελληνικού 

Σχολείου Αγ.Αθανασίου Cambridge στο 

Centre at St.Pauls στο Cambridge, την 

Κυριακή 2 Μαρτίου 2014. Μαθητές, γονείς 

αλλά και μέλη της ευρύτερης 

ελληνοκυπριακής κοινότητας του Cambridge 

και των γύρω πόλεων, έδωσαν το παρόν.  



 

 

 

8 Newsletter – April 2014 

Embassy of Greece in London – Education Office  

 

Μεταλλαγμένα χελωνονιντζάκια, 

πριγκίπισσες, Ιππότες και πειρατές 

παρέλασαν κατά την έναρξη του party, 

χόρεψαν κάτω από βροχή από σερπαντίνες 

και χαρτοπόλεμο και χτύπησαν με μανία μια 

πινιάτα γεμάτη γλυκούς θησαυρούς .  

15. Επίσκεψη του Ελληνικού 

Παροικιακού Σχολείου Mansfield 

στο Μουσείο Ashmolean της 

Οξφόρδης. 

 
To Ελληνικό παροικιακό σχολείο του 

Mansfield της κεντρικής Αγγλίας 

επισκέφθηκε το Μάρτιο τις συλλογές 

Ελληνικών και Κυπριακών αρχαιοτήτων στο 

Μουσείο Ashmolean της Οξφόρδης.  

 

Οι μαθητές ξεναγήθηκαν από έμπειρες 

αρχαιολόγους και συμμετείχαν σε σχετικό 

εργαστήριο απ΄όπου και οι φωτογραφίες. 

 

 

16. Επίσκεψη  της Ευαγγελικής 

Σχολής Σμύρνης. 

Οι μαθητές, μαθήτριες και καθηγητές της Γ΄ 

Τάξης Γυμνασίου του Πρότυπου 

Πειραματικού Σχολείου των Αθηνών 

«Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης», στο 

πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης στο 

Λονδίνο της οποίας ηγείτο ο θεολόγος 

καθηγητής Δρ. Γ.Καπετανάκης, 

επισκέφθηκαν στις 2 Απριλίου 2014, τον Ιερό 

Ναό Αγίου Παντελεήμονος και Αγίας 

Παρασκευής στο ΒΔ Λονδίνο και έτυχαν 

θερμής υποδοχής από τον Ιερατικώς 

Προϊστάμενο πρωτοπρ. Αναστάσιο 

Δ.Σαλαπάτα.  

 

 

 

17. Newsletter του Ελληνικού 

Σχολείου Finchley. 

 
Οι μαθητές της Στ’ τάξης του Ελληνικού 
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Δημοτικού Σχολείου Finchley εξέδωσαν το νέο 

τεύχος του Newsletter του Σχολείου τους, το 

οποίο περιλαμβάνει ενδιαφέροντα άρθρα και 

μαθητικές έρευνες. 

 

_____________________________ 

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 

18. "Ὦ γλυκύ μου ἔαρ" 

Τετάρτη 9 Απριλίου 2014 ώρα 7:00 μ.μ. 

Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου 
 

"Ὦ γλυκύ μου ἔαρ" 

 

 
 

Το Γραφείο Εκπαίδευσης Ελληνικής 

Πρεσβείας Λονδίνου και η Κυπριακή 

Εκπαιδευτική Αποστολή σε συνεργασία με 

τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και 

Μεγ.Βρετανίας διοργανώνουν ένα αφιέρωμα 

στην Ορθόδοξη χριστιανική υμνολογία της 

περιόδου πριν και κατά τη Μεγάλη 

Εβδομάδα. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει 

απόδοση ύμνων και νεοελληνικής 

μελοποιημένης ποίησης από τη χορωδία και 

την ορχήστρα της Σχολής Βυζαντινής 

Μουσικής, αναγνώσεις ποιημάτων, 

λογοτεχνικών αποσπασμάτων και ύμνων. 

Χορηγοί: Ελληνικό Κέντρο, Photocopiers 

direct.   

 

______________________________ 

Δ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

19. Ημερίδα: «Περιβάλλον 

ηλεκτρονικής μάθησης του 

ΕΔΙΑΜΜΕ: δομή , λειτουργία και 

εφαρμογές» 

Την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 

πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με θέμα 

«Περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης του 

ΕΔΙΑΜΜΕ: δομή , λειτουργία και 

εφαρμογές» στο χωλ του Αγίου Ιωάννη 

Βαπτιστή στο Turnpike Lane του Βορείου 

Λονδίνου. Την Ημερίδα συνδιοργάνωσαν το 

Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης της 

Πρεσβείας της Ελλάδος και η Κυπριακή 

Εκπαιδευτική Αποστολή και 

παρακολούθησαν διευθυντές και 

εκπαιδευτικοί των σχολείων της Ομογένειας 

εντός και εκτός Λονδίνου. 

 

Ο Επίσκοπος Τροπαίου κ.Αθανάσιος 

εκπροσώπησε τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων 

και Μεγ.Βρετανίας κ.Γρηγόριο και ευλόγησε 
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τις εργασίες της Ημερίδας. 

Πρώτη εισηγήτρια ήταν η κ.Ασπασία 

Χατζηδάκη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια 

του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είναι και 

η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου 

''Ελληνόγλωσση πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια διαπολιτισμική εκπαίδευση 

στη διασπορά'’ και Διευθύντρια του 

Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. (Εργαστήριο 

Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών 

Μελετών) του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

Το Έργο είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ και 

συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχικά 

παρουσίασε το Έργο συνολικά και το έντυπο 

εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε 

πρόσφατα στο πλαίσιο του Έργου, το 

Αλφαβητάρι για προνηπιακή και νηπιακή 

ηλικία και τη Μαργαρίτα 7, βιβλίο μαθητή 

και τετράδιο δραστηριοτήτων, για το επίπεδο 

Β1. Δοκιμαστική εφαρμογή του υλικού αυτού 

στις τάξεις λαβαίνει χώρα αυτή την περίοδο 

σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχουν ελληνικά 

σχολεία της Διασποράς και βέβαια στη 

Μεγάλη Βρετανία. Σκοπός της δοκιμαστικής 

εφαρμογής είναι η αξιολόγηση του υλικού 

στην τάξη και την πράξη και η 

ανατροφοδότηση της συγγραφικής ομάδας 

από τους εκπαιδευτικούς που το 

εφαρμόζουν, ώστε η τελική έκδοση να 

ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν στις 

ανάγκες των μαθητών των συγκεκριμένων 

επιπέδων γλωσσομάθειας.  

 

Ο κ. Γιάννης Σπαντιδάκης, Αναπληρωτής 

καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

παρουσίασε το περιβάλλον ηλεκτρονικής 

μάθησης http://elearning.edc.uoc.gr/moodle 

που υλοποιείται από το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. και το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιο του 

Έργου ''Ελληνόγλωσση πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια διαπολιτισμική εκπαίδευση 

στη διασπορά'. Επικεντρώθηκε στη δομή, τις 

λειτουργίες και τις καινοτομίες του 

ηλεκτρονικού περιβάλλοντος που 

υποστηρίζουν τη διδασκαλία και μάθηση για 

τα επίπεδα ελληνομάθειας Α1, Α2 και Β1. Η 

δομή του περιβάλλοντος περιλαμβάνει τους 

τομείς: Γλώσσα, Μυθολογία/Ιστορία, 

Βιβλιοθήκη, Παίζω, Τραγουδώ, Επικοινωνώ, 

καθώς και το Περιβάλλον Εκπαιδευτικού και 

τις Κοινότητες Μάθησης. Οι περισσότεροι από 

τους τομείς ήδη λειτουργούν και 

χρησιμοποιούνται από δεκάδες 

εκπαιδευτικούς, ενώ η επιστημονική ομάδα 

εργάζεται για τον εμπλουτισμό και την 

ανάπτυξη και των άλλων τομέων.  

 

Κατόπιν η κ.Χατζηδάκη παρουσίασε το 

http://elearning.edc.uoc.gr/moodle
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περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης του 

επιπέδου Β2 και εστίασε στα πλεονεκτήματα 

των Κοινοτήτων Μάθησης που αποτελούν 

και ένα από τα πιο σύγχρονα εργαλεία του 

Έργου για την αλληλοενημέρωση και 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των 

μαθητών τους. 

Τέλος ο κ. Π. Τοφής, Συντονιστής του 

Κεντρικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της 

Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και 

Μεγ.Βρετανίας, παρουσίασε τη σχέση των 

GCSE και A-level με τα επίπεδα 

ελληνομάθειας Α2, Β1 και Β2, στα οποία 

αναφέρθηκαν οι δύο άλλοι εισηγητές. 

Σκοπός της εισήγησης ήταν να βοηθήσει 

τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τις 

απαραίτητες συνδέσεις του προσφερόμενου 

εκπαιδευτικού υλικού από το ΕΔΙΑΜΜΕ με 

την αγγλική πραγματικότητα προκειμένου 

να το αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο στο έργο τους. 

Στη συζήτηση με την οποία έκλεισε η πολύ 

ενδιαφέρουσα Ημερίδα οι εισηγητές είχαν 

την ευκαιρία να σημειώσουν χρήσιμες 

παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών, τις οποίες 

θα λάβουν υπόψη για τη βελτίωση του 

ηλεκτρονικού περιβάλλοντος. Έδωσαν δε την 

ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να μπουν με 

προσωρινούς κωδικούς στο περιβάλλον για 

να το εξερευνήσουν, να το χρησιμοποιήσουν 

και να ανατροφοδοτήσουν την επιστημονική 

ομάδα του έργου. Αρκετοί συμμετέχοντες 

αναφέρθηκαν στην προσφορά του 

Πανεπιστημίου Κρήτης στην Ελληνόγλωσση 

εκπαίδευση του εξωτερικού μέσα από τα 

προγράμματά του, τις εκδόσεις των 

επιτυχημένων σειρών εκπαιδευτικού υλικού, 

το αναρτημένο επιστημονικό υλικό από 

συνέδρια και ημερίδες. Ειδικά δε στη Μεγάλη 

Βρετανία έχει αναπτύξει δεσμούς με φορείς 

και εκπαιδευτικούς και έχει εκδώσει ειδικά 

τεύχη για τις τοπικές ανάγκες.  

Οι υπεύθυνες των δύο εκπαιδευτικών 

αποστολών, Μαρία Παπαλούκα και 

Βαρβάρα Καμπουρίδη ευχαρίστησαν τους 

εισηγητές, τις Διευθύντριες και τους 

εκπαιδευτικούς των σχολείων για τη 

συμμετοχή τους και τη συμβολή τους στην 

επιτυχία της Ημερίδας, καθώς και την 

Διευθύντρια του Παροικιακού Σχολείου του 

Αη-Γιάννη του Βαπτιστή, τους ιερείς και τις 

κυρίες της Επιτροπής για την παραχώρηση 

του χώρου και τη φιλοξενία.  

 

Το απόγευμα της ίδιας μέρας οι δύο 

καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης 

ολοκλήρωσαν το εκπαιδευτικό τους ταξίδι 

στο Λονδίνο επισκεπτόμενοι το Ελληνικό 

παροικιακό σχολείο του Μάνορ Χιλ. 

20. THE  BYZANTINE GREEK 

SUMMER SCHOOL 

 

The Byzantine Greek Summer School will be held 

again this year at the Centre for Byzantine, Ottoman 

and Modern Greek Studies in the University of 

Birmingham, UK. 

The dates are as follows: 
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The fee is 470 GBP per two-week course, including 

14 nights accommodation; or 250 GBP without 

accommodation. 

 

A limited number of bursaries is available. The 

deadline for applications which include application 

for a bursary is Monday 31 March 2014. The 

deadline for all other application is Monday 12 May 

2014. 

 

Full details of the courses and an application form 

may be found at: 

 

 

 

For all enquiries, please contact  the Director of 

the Summer School, Dr Anthony Hirst by email: 

 

 
 

(Please do NOT contact the University of 

Birmingham. The University very kindly hosts 

the Summer School but is not involved in the 

organization, except for dealing with finances 

and the visa requirements of non-EU applicants; 

but even visa enquiries should be directed in the 

first instance to Dr Hirst.) 

 

21. Centre for Hellenic Studies 

Public Events 

The 2013/14 seminar series have now ended, 

but we still have several events taking place 

this academic year. The Centre for Hellenic 

Studies 25th Anniversary Series, sponsored by 

the Hellenic Presidency of the Council of the 

European Union: 

Tuesday 13 May, 18.00 

“Why Greece matters today” 

Anatomy Lecture Theatre, King’s Building, 

Strand Campus 

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

ds/2013-2014/CHS/greece-matters.aspx 

A lecture by John Kittmer, UK Ambassador 

to Greece. 

Thursday 22 May, 18.00 

“Power and passion in Greek theatre” 

Safra Lecture Theatre, King’s Building, Strand 

Campus 

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

ds/2013-2014/CHS/Power-and-Passion.aspx 

A lecture by Frank McGuinness, renowned 

playwright and translator. 

Thursday 29 May, 18.00 

“Socrates and Athens: Why we still need 

to care about both today” 

Safra Lecture Theatre, King’s Building, Strand 

Campus 

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

ds/2013-2014/CHS/socratesandathens.aspx 

A lecture by Bettany Hughes, award-winning 

historian, author and broadcaster. 

Also coming up is the Ancient Greek theatre 

in the Black Sea conference on Friday 4 and 

Saturday 5 July. The conference, convened by 

Professor Edith Hall and Dr Rosie Wyles, 

27 July - 10 August 2014: Level-1 (Beginners) 

10-24 August 2014: Level-2 (Intermediate), 

Level 2.5 (Higher Intermediate) and Level-3 

(Advanced Reading Course). 

 

anthony.hirst@btinternet.com 

 

http://www.birmingham.ac.uk/research/activ

ity/bomgs/events/summerschool/index.aspx 

http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrecords/2013-2014/CHS/greece-matters.aspx
http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrecords/2013-2014/CHS/greece-matters.aspx
http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrecords/2013-2014/CHS/Power-and-Passion.aspx
http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrecords/2013-2014/CHS/Power-and-Passion.aspx
http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrecords/2013-2014/CHS/socratesandathens.aspx
http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrecords/2013-2014/CHS/socratesandathens.aspx
mailto:anthony.hirst@btinternet.com
http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/bomgs/events/summerschool/index.aspx
http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/bomgs/events/summerschool/index.aspx
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responds to one of the most important recent 

developments in the study of ancient 

performance culture: the challenge to the 

Athenocentric model. For further information 

and the draft programme, please visit the 

webpage. Tickets are now on sale via the E-

store.  

 

______________________________ 

Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

22. Lecturer in Modern Greek 

History (19th-20th century) - Royal 

Holloway. 

Applications are invited for the post of 

Lecturer in Modern Greek History in the 

Department of History. 

Three Year fixed term appointment 

Salary is in the range £39,890 to £47,187 per 

annum inclusive of London Allowance 

Since its foundation in 1886 Royal Holloway 

has built a strong tradition of Classical and 

Byzantine Studies at the University of London. 

In order to promote further this tradition the 

College established the Hellenic Institute in 

1993, as a research centre for the study of 

Hellenism, to cover all aspects and periods and 

to act as a forum for all those interested in 

Hellenic history and culture, organizing 

lectures, seminars and conferences for students, 

scholars and the wider public. 

As a further step towards the strengthening of 

Modern Greek Studies at the History 

Department, the Hellenic Institute and the 

College, the post of a three-year full-time 

Lectureship in Modern Greek History is 

established, thanks to the generous support of 

the Greek Ministry of Culture and Sports and 

the A. G. Leventis Foundation. The lecturer 

should have a special interest in 19th and 20th 

century Greek history. Applications from 

those with interests in Anglo-Hellenic 

relations and in the history of the world-

wide Greek Diaspora are particularly 

welcome.  

Candidates will have completed a PhD in a 

relevant topic and be able to demonstrate a 

developing record of publications and research 

plans. The successful candidate will design, 

teach and contribute to undergraduate and 

postgraduate courses in Modern Greek History 

as well as in the wider area of the History of 

South-Eastern Europe, the Mediterranean, and 

transnational studies. Experience in academic 

administration, organising conferences and 

fund raising is also essential.  

This is a full time post, available from 1 

September 2014 or as soon as possible 

thereafter for a fixed term period of 3 years. 

This post is based in Egham, Surrey where the 

College is situated in a beautiful, leafy campus 

near to Windsor Great Park and within 

commuting distance from London. 

For an informal discussion about the post, 

please contact Professor Jonathan 

Phillips (Head of Department) on: 

To view further details of this post and 

to apply please visit   

 

 

http://www.rhul.ac.uk/aboutus/jobvacancies/home.a

spx 

J.P.Phillips@rhul.ac.uk or +44 (0)1784 443295 

Centre for Hellenic Studies 

Arts & Humanities Research Institute 

School of Arts & Humanities 

King’s College London 

 

http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrecords/2013-2014/CHS/greektheatreconf.aspx
http://estore.kcl.ac.uk/browse/extra_info.asp?compid=1&modid=2&catid=25&prodid=358
http://estore.kcl.ac.uk/browse/extra_info.asp?compid=1&modid=2&catid=25&prodid=358
http://www.rhul.ac.uk/aboutus/jobvacancies/home.aspx
http://www.rhul.ac.uk/aboutus/jobvacancies/home.aspx
mailto:J.P.Phillips@rhul.ac.uk
tel:%2B44%20%280%291784%20443295
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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. 

Επιμέλεια Newsletter: Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος 
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