Dear subscribers
Embassy of Greece in London - Education Office

Newsletter May 2014
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!

«Με του Μαγιού τις μυρωδιές, τα κόκκινα κεράσια...»
Ο Μάιος είναι ο μήνας των εξετάσεων για όσους, μαθητές
και ενήλικες, σε όλο τον κόσμο θέλουν να πιστοποιήσουν
τις γνώσεις τους στην Ελληνική γλώσσα με το Κρατικό
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας στα κατά τόπους εξεταστικά
κέντρα.
Το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου διευθύνει το
εξεταστικό κέντρο Λονδίνου, εποπτεύει 6 και συνεργάζεται
με 4 εξεταστικά κέντρα σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες της
περιοχής ευθύνης του.
Ευχόμαστε «καλή επιτυχία» σε όλους τους υποψηφίους.
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A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Αυτόν το μήνα, με τους μαθητές των
μεγαλύτερων

γκρουπ

δραστηριότητες

του

συνεχίσαμε

προγράμματος

τις
“WE

C.A.R.E.”, ενώ με τους μικρότερους σε ηλικία

1. Εκδήλωση στο Ελληνικό Σχολείο
Αγίας Σοφίας Λονδίνου.

Στιγμιότυπα

από

την

εκδήλωση

μαθητές συνεχίσαμε το project για τους
μύθους του Αισώπου. Πλησιάζοντας το
Πάσχα,

του

είδαμε

την

παιδική

ταινία

«Ο

πρίγκιπας της Αιγύπτου» που αναφέρεται

Ελληνικού Σχολείου Αγίας Σοφίας Λονδίνου

στη

με θέμα την παιδική ηλικία στην αρχαιότητα

αναφερθήκαμε στα έθιμα που τηρούμε τη

και τίτλο "Ο Ιάσων και η Δάφνη ταξιδεύουν

Μεγάλη Εβδομάδα, καθώς επίσης και στα

στην

γεγονότα των Παθών του Χριστού. Ακόμα,

αρχαία

Ελλάδα"

(οπτικοποιημένη

ζωή

τους

του

μαθητές

Μωυσή.

μας

Επιπλέον,

αφήγηση και εργαστήρια κατασκευών και

με

κατασκευάσαμε

εικονογράφησης, οργάνωση /επιμέλεια: Δρ

πασχαλινές κάρτες και αυγοθήκες.

Κων/νος Αθανασιάδης, Ανθή Στρατή),

Τέλος, με αφορμή τη συμπλήρωση 400
και από τις παράλληλες δραστηριότητες για

χρόνων από το θάνατο του παγκοσμίως

τη γιορτή του Πάσχα που οργάνωσε η

αναγνωρισμένου

Επιτροπή Γονέων το Σάββατο 5 Απριλίου

Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, ξεκινήσαμε ένα

2014.

project με όλα τα τμήματα, το οποίο και θα

Έλληνα

ζωγράφου,

ολοκληρώσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα.

______________________________

Β. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

3. Επιμορφωτική ημερίδα για τους
2. Δραστηριότητες στο ΤΕΓ Οσλο.

εκπαιδευτικούς των ΤΕΓ και των
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ενταγμένων
τμημάτων
Σουηδικά σχολεία

στα

Συλλόγων
και
κ.Ι.Κωστάντης

Κοινοτήτων

Σουηδίας,

10:20 Εισαγωγικά για την Ημερίδα
Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης
Λονδίνου – Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
(ΚΕΓ)

Ιωάννης Καζάζης, Καθηγητής Φιλοσοφικής
Σχολής Α.Π.Θ., Πρόεδρος του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας
Βαρβάρα
Καμπουρίδη,
Εκπαίδευσης Λονδίνου

Συντονίστρια

10:40 Η διδασκαλία της νέας ελληνικής
μέσω του διαδικτύου στο Πανεπιστήμιο
Lund
Eπιμορφωτική ημερίδα για διδάσκοντες
την ελληνική ως ξένη/ δεύτερη
γλώσσα/modersmol
Παρασκευή 30 Μαΐου 2014
10.00-17.30
Με την ευγενική χορηγία της Ομοσπονδίας
ελληνικών συλλόγων και κοινοτήτων
Σουηδίας.

Δρ.Βασίλης Σαμπατακάκης, Διευθυντής
Γαλλικών, Ελληνικών, Ιταλικών,
Λατινικών. Ρουμανικών και
Σπουδών Πανεπιστημίου Lund

Ισπανικών

11:00 Συμπεράσματα και προβληματισμοί
από το σεμινάριο του ΠΙ Σουηδίας της
30ης/31ης
Οκτωβρίου
2013
για
τη
διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής
γλώσσας

Η συμμετοχή στην Επιμορφωτική Ημερίδα
είναι δωρεάν. Θα δοθούν βεβαιώσεις
συμμετοχής.

Πηνελόπη Κωνσταντούδη, Αρθρογράφος και
διαχειρίστρια του δικτυακού ιστότοπου του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Σουηδίας Tema
Modersmol για τα ελληνικά

Η χρήση του προσωπικού σας υπολογιστή
είναι επιθυμητή για αποτελεσματικότερη
διεξαγωγή των εργαστηρίων.

Δύο Workshops του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας

Δηλώσεις συμμετοχής στο
education1@greekembassy.org.uk

Ιωάννης Καζάζης, Καθηγητής Φιλοσοφικής
Σχολής Α.Π.Θ., Πρόεδρος του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας
Άννα Κοκκινίδου, φιλόλογος αγγλικής και
γαλλικής,
νομικός,
επιστημονική
συνεργάτιδα του ΚΕΓ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Θωμαή Ρουσουλιώτη, δρ. εφαρμοσμένης
γλωσσολογίας, επιστημονική συνεργάτιδα
του ΚΕΓ

10:00 Προσέλευση-Εγγραφές
10:15 Χαιρετισμοί

Workshop 1
Πρέσβυς της
κ.Α.Χατζή
Πρόεδρος

Ελλάδος

στη

Ομοσπονδίας

Στοκχόλμη

Eλληνικών

11:15 -13:45 «Εργαλεία και τεχνικές
διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης
γλώσσας σε ηλεκτρονικό περιβάλλον και
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ειδικότερα στο ηλεκτρονικό περιβάλλον
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας»
Οι συμμετέχοντες στο
εξοικειωθούν με τα εξής:

εργαστήριο

θα

Α. Διάκριση Επιπέδων Ελληνομάθειας με
χρήση ενδεικτών, σύμφωνα με το Κοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις
γλώσσες (επίπεδα Α1-Γ2): Πώς μεταποιούμε
ένα τυχαίο κείμενο σε διδακτικό αντικείμενο.
Β. Λογισμικό Αναγνωσιμότητας κειμένων
και Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για
τις Γλώσσες: Πώς κατατάσσουμε ένα τυχαίο
κείμενο
σύμφωνα
με
τα
επίπεδα
ελληνομάθειας (Α1-Γ2).
Γ.
Multiple
Choice
Questions:
Πώς
κατασκευάζουμε
ερωτήσεις
πολλαπλής
επιλογής για το γλωσσικό μάθημα.

16:45-17:15 Συζήτηση
Η ομάδα των ερευνητών και διδασκόντων
του ΚΕΓ απαντά σε ερωτήσεις των
συμμετεχόντων.
17:15-17:30 Σύνοψη
Ιωάννης Καζάζης, Καθηγητής Φιλοσοφικής
Σχολής Α.Π.Θ., Πρόεδρος του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας

4. Οι

Αρχαίοι έλληνες έπιναν
μπύρα και πήγαιναν σε πάρτυ;
«Spelling and Standarisation in
Modern Greek».

The European Commission Representation in
the UK in partnership with the University of
Patras, Greece, and the Education Office of the

13:45 - 14:15 Διάλειμμα

Greek Embassy in London cordially invites you
14:15-14:45 Σχεδιασμός
αρχαρίους (Επίπεδο Α1)

μαθήματος

για

to a lecture and workshop on spelling and
standardisation in Modern Greek by Anna

Παναγιώτης Δαγκόπουλος, Μ.Δ.Ε στη
διδακτική
των
ξένων
γλωσσών,
επιστημονικός συνεργάτης του ΚΕΓ

Iordanidou, Professor of Linguistics at the
University of Patras.
Anna Iordanidou will discuss the orthographic

Θωμαή Δαλπαναγιώτη, δρ. λεξικογραφίας,
επιστημονική συνεργάτιδα του ΚΕΓ

prescriptions of the school grammar (based on

Ειρήνη
Κόντα,
δρ.
γλωσσολογίας,
επιστημονική συνεργάτιδα του ΚΕΓ

establish a) an historic orthography that is easy

Καρακύργιου Μαρία, Μ.Δ.Ε στη διδασκαλία
της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας,
επιστημονική ερευνήτρια
Παναγιωτίδου
Βικτωρία,
Μ.Δ.Ε
στη
διδασκαλία
της
ελληνικής
γλώσσας,
επιστημονική ερευνήτρια

the work of Triandaphyllidis), which sought to
to teach and memorize without the need for
recourse to ancient Greek cognates of the
words in question, and b) a simplified
orthography for the words that have been
introduced to Modern Greek at a later stage
through the medium of a foreign language.
After the discussion, come and try a glass of
wine specially commissioned for the Greek

Workshop 2
14:45-16:45 «Μια Διδακτική Πρόταση με τη
χρήση των εργαλείων και των ψηφιακών
πόρων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας:
Προπαρασκευή,
διεξαγωγή
και
σχολιασμός μαθήματος»

presidency, courtesy of the Greek Embassy in
London, accompanied by Greek delicacies.
The event is open to everyone with knowledge
of Modern Greek but is mainly aimed at
teachers of Greek as a foreign language or

Embassy of Greece in London – Education Office
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mother tongue.

speakers, she will explore how youth language,

Places are free but booking is mandatory.
Secure your place today by sending an email to

largely influenced by English and social media,
influences the evolution of Modern Greek.
After the discussion, come and try a glass of
wine specially commissioned for the Greek

agnieszka.piela@ext.ec.europa.eu

presidency, courtesy of the Greek Embassy in
London, accompanied by Greek delicacies.

This event is presented in association with the
Hellenic Foundation for Culture, UK.

This event is open to everyone; whether you
are a novice or a seasoned expert in Greek
language and culture.
Tickets are free of charge, but there are limited
numbers available. Secure your place today by
sending an email to

Thursday, 8th May
agnieszka.piela@ext.ec.europa.eu
4.30 - 8.30 pm
Europe House, 32 Smith Square, London

This event is presented in association with the
Hellenic Foundation for Culture, UK.

SW1P 3EU

5. Youth Language and the Future
of Modern Greek
Wednesday, 7th May
5.45pm for a 6pm start
The European Commission Representation in

Europe House, 32 Smith Square,
London SW1P 3EU

the UK in partnership with the University of
Patras, Greece, cordially invites you to Youth
Language and the Future of Modern Greek, the
second language and culture symposium to

6. Angel Books and The Hellenic
Centre

mark the Greek Presidency of the Council of
the European Union.
Professor

Penelope

Gardner-Chloros,

Department

of

Linguistics

Applied

and

Communication at Birkbeck, University of
London, will welcome you to an evening
celebrating Greek culture in an international
context.

Together

with

three

Request the pleasure of your company to mark
the publication of Slaves in their Chains

prominent

Embassy of Greece in London – Education Office
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by KONSTANTINOS THEOTOKIS

RSVP
press@helleniccentre.org
020 7487 5060

translated by J.M.Q. Davies

7. Centre

for Hellenic
Public Events

Studies

Next week sees the start of the Centre for
Hellenic Studies’ summer events:
Tuesday 13 May, 18.00

“Why Greece matters today”
Anatomy Lecture Theatre, King’s Building,
Strand Campus
Konstantinos Theotokis’s novel Slaves in their
Chains (1922), set on the eve of Greece’s entry
into the Great War, dramatically portrays the
decline of the Corfiot landowning aristocracy in

http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventr
ecords/2013-2014/CHS/greece-matters.aspx

a society recently emerged from centuries of
Venetian and British rule. Publication of this

A lecture by John Kittmer, UK Ambassador to

first English translation coincides with the 150th

Greece.

anniversary of the union of the Ionian Islands
https://johnkittmer.eventbrite.co.uk

with mainland Greece
Prof. Roderick Beaton, King’s College London
will introduce the book at 7pm

John

Kittmer

was

appointed

British

Ambassador to Greece in January 2013. He has
a broad range of experience across government

Wednesday 21 May 2014, 6.30–8 pm

having worked previously in the Department
for

The Hellenic Centre
16-18 Paddington Street, London W1U 5AS

Environment,

Food

&

Rural

Affairs

(DEFRA), the Cabinet Office, the Department
for Education & Employment (DfEE), as well as
the Foreign Office (FCO). Concurrently, he is
completing a PhD in the Centre for Hellenic
Studies on the poetry of Yannis Ritsos.

Thursday 22 May, 18.00

“Power and passion in Greek theatre”
Safra Lecture Theatre, King’s Building, Strand
Embassy of Greece in London – Education Office
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Campus

Saturday 5 July. The conference, convened by
Professor Edith Hall and Dr Rosie Wyles,

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

responds to one of the most important recent

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

developments

A lecture by Frank McGuinness, renowned
playwright and translator.

in

the

study

of

ancient

performance culture: the challenge to the
Athenocentric model. For further information
and the draft programme, please visit the
webpage.

Monday 24 March, 17.30
Centre for Hellenic Studies

“Language and age identities in older Greek

Arts & Humanities Research Institute

Cypriot women“

School of Arts & Humanities

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

King’s College London

Campus
http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrecor
ds/2013-2014/CHS/Identities.aspx

______________________________

Anna Charalambidou (University of Surrey)
discusses how the participants of her study

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

employ various terms to categorise self and
others as ‘older women’ and what meaning and
associated features they attribute to old-age

8. 6η Μαθηματική Κατασκήνωση –
«Παιχνίδι και Μαθηματικά»

categorisations from Standard Modern Greek
and the Cypriot Greek dialect.

Από 17 Αυγούστου έως 24 Αυγούστου 2014

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.

Η

Ελληνική

διοργανώνει

Μαθηματική
την

6η

Εταιρεία

Μαθηματική

Κατασκήνωση για μαθητές ηλικίας 11 και
12 ετών. Έχοντας για 7 χρόνια την εμπειρία

Also coming up is the Ancient Greek theatre

της

διοργάνωσης

in the Black Sea conference on Friday 4 and

περιοδικού

ο

(στο

μικρός

Embassy of Greece in London – Education Office
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μαθητικού διαγωνισμού στα μαθηματικά

Γεώργιος Δημάκος και β) ο πρόεδρος της

«Παιχνίδι και Μαθηματικά» για μαθητές

συντακτικής επιτροπής του Μικρού Ευκλείδη

της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού, με

Δρ. Ανδρέας Τριανταφύλλου.

συμμετοχές

που

ξεπερνούν

τους

50.000

μαθητές, επιχειρούμε μιαν ακόμη ουσιαστική
παρέμβαση

στη

διαμόρφωση

μιας

διαφορετικής αντίληψης για τη μαθηματική
παιδεία στη χώρα μας.

Η Αίτηση συμμετοχής και πληροφορίες
σχετικά

με

σπουδών

ενδιαφερόμενος

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι, οι

(www.hms.gr)

μαθητές που έχουν τελειώσει τη Δ΄, Ε΄ και

210361778.

τέλος των καλοκαιρινών διακοπών τους και
για επτά (7) ημέρες, σ’ έναν πανέμορφο και
φιλόξενο

χώρο,

με

κοινό

στόχο

την

καλλιέργεια και ανάδειξη της μαθηματικής
σκέψης ως εφόδιο για τη μαθητική και
αργότερα την ακαδημαϊκή τους διαδρομή.
Σκοπός

των

διοργανωτών

είναι

ή

κατασκηνωτικής

ιστοσελίδα

στα

2103616532,

περιόδου

στο

SPORTS

Αυγούστου, αξιοποιώντας την συνεργασία
που έχει η κατασκήνωση με διάφορα ταμεία.
Οι μαθητές αυτής της κατηγορίας καθώς και

να

ευαίσθητης

τα παιδιά που ακολουθούν το πρόγραμμα
κατασκήνωσης

μπορούν
τα

μαθηματικών

της

έννοιες

Μαθηματικής

Εταιρείας

μέσα

της

Εταιρείας

τηλ.

ηλικίας, ώστε να προσεγγίσουν τις βασικές
μαθηματικών

κάθε

VILLAGE Athitaki από 2 Αυγούστου έως 24

παρακολουθήσουν

των

ο

παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της 3ης

παιδιά

ιδιαίτερα

στην

βρει

* Εναλλακτικά οι μαθητές μπορούν να

της

της

να

πρόγραμμα

Μαθηματικής

καθοδηγήσουν και να παρακινήσουν τα
αυτής

πλήρες

μπορεί

Ελληνικής

ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού να βρεθούν στο

το

στη

να

μαθήματα
Ελληνικής
από

17

ξεγνοιασιά που προσφέρουν οι διακοπές του

Αυγούστου έως 24 Αυγούστου 2014 με

καλοκαιριού,

κόστος 90 ευρώ ανά μαθητή.

συνδυάζοντας

γνώση

με

ψυχαγωγία. Τα μαθήματα θα γίνουν από
καθηγητές μαθηματικών και δασκάλους με
εμπειρία και παιδαγωγική κατάρτιση. Τις
άλλες

παράλληλες

δραστηριότητες

θα

συντονίσουν άτομα με ειδική γνώση στην
ομαδική ψυχολογία, με σκοπό την άριστη
δημιουργική

αξιοποίηση

του

ελεύθερου

χρόνου.
Το χρονικό διάστημα που θα λειτουργήσει
η μαθηματική κατασκήνωση είναι από 17
Αυγούστου έως 24 Αυγούστου 2014 με
κόστος 330 ευρώ ανά μαθητή.

Υπεύθυνοι της κατασκήνωσης είναι: α) ο
Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Αθηνών και Πρόεδρος του ΔΣ.της ΕΜΕ κ.
Embassy of Greece in London – Education Office
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Useful Links
Greek Embassy in London
www.mfa.gr/uk

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

Language teaching
www.komvos.edu.gr
www.greek-language.gr
elearning.greek-language.gr

Greek Ministry of Education and
Religious Affairs
www.minedu.gov.gr

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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