Dear subscribers
Embassy of Greece in London - Education Office

Newsletter June 2014
Περιεχόμενα Contents

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!

Μια παπαρούνα στο Holland Park, στην έδρα μας. Άνοιξε
τα κατακόκκινα πέταλά της και μας έφερε το καλοκαίρι.
«Έχουμε ακόμη καιρό να κόψουμε παπαρούνες για να μη
γεράσουν τα χέρια μας μέσα στα μοναστήρια των βιβλίων.»
(Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού, Γιάννης Ρίτσος)



1.

Επίσκεψη του Υφυπουργού
εξωτερικών
Κυριάκου
Γεροντόπουλου
στη
Μεγ.Βρετανια.
2. Διοργάνωση
Εκπαιδευτικής
Ημερίδας και Επίσκεψη της
Συντονίστριας κ. Βαρβάρας
Καμπουρίδη στη Στοκχόλμη.
3. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: " ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ στην Νέα
Ελληνική Γλώσσα" (Spelling
and Standardisation in Modern
Greek).
4. Ρεσιτάλ
πιάνου
με
τον
Δημήτρη Καρύδη.
5. Εκδήλωση στο
Ελληνικό
Γυμνάσιο –Λύκειο
Λονδίνου
για την Παγκόσμια Ημέρα
κατά του Ρατσισμού, της
Ξενοφοβίας
και
των
Διακρίσεων.
6–19. Διαγωνισμοί – Προγράμματα –
Εργασίες των μαθητών των
Ελληνικών σχολείων
20. Εξετάσεις
Πιστοποίησης
Ελληνομάθειας – Δουβλίνο.
21. «17η ΜΑΪΟΥ – Eθνική επέτειος
Νορβηγίας
–
παρέλαση
Ελλήνων στο Σταβανγκερ»
22. Πολιτιστική βραδιά από το
Παροικιακό σχολείο του Αγίου
Νικολάου.
23. Μηνιαίο Περιοδικό της Στ’
τάξης του Ελληνικού Σχολείου
Finchley.
24. Centre for Hellenic Studies
Public Events
25. Repertoire by Armonia Atenea
26. 2014
Graduate
Research
Colloquium in Modern Greek
Studies
27. Καραγκιόζης
28. Ενημερωτικό
Δελτίο
WeC.A.R.E. - Μάρτιος 2014.
29. Travel Publications from the
15th to the 19th centuries.
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Στην Πρεσβευτική Κατοικία την Παρασκευή

______________________________
A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

9 Μαΐου 2014 ο ΥΦΥΠΕΞ κ.Κ. Γεροντόπουλος,
ενώπιον του Πρέσβη της Ελλάδος κ.Κ.Μπίκα
ενημερώθηκε

από

Εκπαίδευσης

1. Επίσκεψη

του

Υφυπουργού
Κυριάκου
στη

εξωτερικών
Γεροντόπουλου
Μεγ.Βρετανια.

κ.Β.

τη

Συντονίστρια

Καμπουρίδη

Ελληνόγλωσση

για

Εκπαίδευση

την
στη

Μεγ.Βρετανία και για τη γενικότερη δράση
του

Γραφείου

Συντονιστή

Εκπαίδευσης

Λονδίνου με στόχο τη διατήρηση και διάδοση
της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού
πολιτισμού.

2. Διοργάνωση

Επιμορφωτικής
Ημερίδας και Επίσκεψη της
Συντονίστριας
κυρίας
Βαρβάρας Καμπουρίδη στη
Στοκχόλμη.

Στην

Αρχιεπισκοπή

Μεγ.Βρετανίας

Θυατείρων
ο

και

ΥΦΥΠΕΞ

κ.Κ.Γεροντόπουλος ενημερώθηκε από τον
Σεβασμιότατο
για

το

έργο

Αρχιεπίσκοπο
της

κ.κ.Γρηγόριο

Αρχιεπισκοπής

σε

θρησκευτικό επίπεδο, με την λειτουργία 120
εκκλησιών σε όλη την Μεγάλη Βρετανία,
αλλά

και

σε

εκπαιδευτικό,

αφού

έχει

σημαντική συμβολή στην διδασκαλία της
ελληνικής

γλώσσας

με

μεγάλου αριθμού σχολείων.

την

λειτουργία

Το

Γραφείο

Συντονιστή

Ελληνικής

Πρεσβείας

συνεργασία

με

Γλώσσας

του

Θρησκευμάτων

το

Εκπαίδευσης
Λονδίνου

Κέντρο

Υπουργείου

σε

Ελληνικής

Παιδείας

πραγματοποίησε

και
στη

Στοκχόλμη επιμορφωτική ημερίδα για τους
διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη γλώσσα
/modersmol, η οποία έλαβε χώρα στην έδρα
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και
Κοινοτήτων Σουηδίας την Παρασκευή, 30
Μαΐου

2014.

επιμορφωτικής

Τη

διοργάνωση

ημερίδας

ανέλαβαν

της
ο

πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας,
κ. Ιωάννης Καζάζης και η Συντονίστρια
Embassy of Greece in London – Education Office
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Εκπαίδευσης

Λονδίνου,

κ.

Βαρβάρα

Καμπουρίδη.

πλαίσιο

της

πράξης

«Πιστοποίηση

Ελληνομάθειας: Yποστήριξη και ποιοτική
ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της
ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων (2007-2013).
Την

Επιμορφωτική

Ημερίδα

παρακολούθησαν με εξαιρετικό ενδιαφέρον
30

εκπαιδευτικοί

που

διδάσκουν

την

ελληνική ως μητρική,δεύτερη ή ξένη στα
Την ημερίδα τίμησε με την παρουσία της και

Σουηδικά και Ελληνικά απογευματινά και

χαιρέτησε η Πρέσβης της Ελλάδος στη

Σαββατιάτικα σχολεία όλης της Σουηδίας. Η

Στοκχόλμη κ.Α.Χατζή, συνοδευόμενη από

συμμετοχή στην Ημερίδα ήταν δωρεάν.

την κ.Μ.Μέλμπεργκ, πολιτιστική ακόλουθο
της Πρεσβείας. Χαιρετισμούς απηύθηναν ο
αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας ΕΣΚΣ κ.Κ.
Ιωαννίδης και ο τ.πρόεδρος κ.Κ.Χαϊδευτός
που

ανέλαβε

την

ευθύνη

της

τοπικής

διοργάνωσης. Στο πλαίσιο της ημερίδας
παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα από την
ημερίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της
Σουηδίας

(Οκτώβριος

Πην.Κωνσταντούδη,
πλατφόρμα
γλώσσας

2013)
μια

διδασκαλίας
που
του

Β.Σαμπατακάκη,

της

ελληνικής

Lund,

από

καθηγητή

Πανεπιστήμιο

της

Λουντ,

συνεργάτες

την

διαδικτυακή

χρησιμοποιείται

πανεπιστήμιο

επιστημονικοί

από

ενώ

του

Από την επίσκεψη της Συντονίστριας στα

στο

ελληνικά

τον

Σαββατιάτικο Σχολείο της Στοκχόλμης και

στο

ΤΕΓ Στοκχόλμης,

σχολεία

της

Στοκχόλμης,

οι

Κέντρου

Ελληνικής Γλώσσας δρ.Θ.Ρουσουλιώτη και
δρ.Ρ.Βοσκάκη,

η

οποία,

λόγω

εκτάκτου

ανάγκης, αντικατέστησε στο πρόγραμμα της
επιμορφωτικής
Κοκκινίδου,

ημερίδας

την

πραγματοποίησαν

κ.

Ά.
δύο

Workshops για θέματα διδασκαλίας και
αξιολόγησης

της

ελληνικής

ως

ξένης/δεύτερης γλώσσας. Η συμμετοχή του
προέδρου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας,

με τους μαθητές να χορεύουν ελληνικούς

όπως και των δύο συνεργατών του, αλλά και

παραδοσιακούς χορούς στις τελετές λήξης

της επιστημονικής ομάδας που διενήργησε

της σχολικής χρονιάς 2013-14.

την τηλεσυνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο
Embassy of Greece in London – Education Office
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Εισηγήτρια

της

διάλεξης

και

του

εργαστηρίου (workshop) που ακολούθησε
ήταν

η

κυρία

καθηγήτρια

Άννα

Ιορδανίδου,

γλωσσολογίας

στο

Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου

3. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: " ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ στην Νέα Ελληνική
Γλώσσα"
(Spelling
and
Standardisation
in
Modern
Greek).

της Πάτρας. Η ερευνητική και συγγραφική
δραστηριότητα της Άννας Ιορδανίδου αφορά
κυρίως θέματα διδασκαλίας της γλώσσας,
θέματα

κοινωνιογλωσσολογίας

λεξικογραφικές

περιγραφές

της

και
νέας

ελληνικής. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή
των σχολικών εγχειριδίων της Ελληνικής

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Γλώσσας των τάξεων Ε' και Στ' Δημοτικού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της Ελλάδας και έχει δημοσιεύσει (ως

ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ) ,
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Το

σεμινάριο

πραγματοποιήθηκε

την

Smith Square στο Λονδίνο στο πλαίσιο της
Ελληνικής Προεδρείας για το πρώτο εξάμηνο
του 2014 σε συνεργασία και με το Ελληνικό
Πολιτισμού

Απευθυνόταν

σε

Ην.Βασιλείου.

εκπαιδευτικούς

και

επιμελήτρια)

οκτώ

που

διδάσκουν την ελληνική ως μητρική, δεύτερη
ή ξένη, σε φοιτητές αλλά και σε κάθε

ως

επιστημονική

λεξικά

και

ως

επιστημονική επιμελήτρια οδηγό συγγραφής
κειμένων της νέας ελληνικής. Το βιβλίο της
Τα

Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 στο Europe House, 32

Ίδρυμα

συγγραφέας

ρήματα

της

Νέας

Ελληνικής

που

περιλαμβάνει την κλίση 4.500 ρημάτων
εκδίδεται ανελλιπώς από το 1992. Στο
τελευταίο της βιβλίο Είναι λάθος ή δεν είναι;
Ιδού η απορία...σχολιάζει το επίπεδο της
γραφής

(τόνος,

διαλυτικά,

συλλαβισμός,

κλπ), της κλίσης ονομάτων και ρημάτων, της
παραγωγής λέξεων, της σύνταξης κλπ μέσα
από

αποσπάσματα

αυθεντικών

λογοτεχνικών και ενημερωτικών κειμένων.

ενδιαφερόμενο που θα ήθελε να ενημερωθεί

Με την έναρξη του σεμιναρίου η

και να κατανοήσει τους ισχύοντες τρόπους

Συντονίστρια Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία

γραφής των νεοελληνικών λέξεων.

της Ελλάδος στο Λονδίνο κυρία Βαρβάρα
Καμπουρίδη

παρουσίασε

στους

συμμετέχοντες την εισηγήτρια και το έργο
της. Τιμητικό παρόν έδωσε στο σεμινάριο ο
Καθηγητής

Peter

Mackridge

του

Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο οποίος
Embassy of Greece in London – Education Office
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μίλησε με επαινετικά λόγια για το έργο της

αρχαίας γλώσσας και της γραμματικής της.

κυρίας Ιορδανίδου και είχε ενεργή και

Από αυτές τις βασικές αρχές απορρέει μια

εποικοδομητική συμμετοχή με σχόλια και

σειρά από κανονικοποιήσεις με τις οποίες οι

παρατηρήσεις

γλωσσολόγοι

κατά

τη

διάρκεια

της

ρυθμίζουν

περαιτέρω

την

διάλεξης. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν

ορθογραφία. Και πάλι όμως δεν καλύπτονται

η κυρία Μ.Παπαλούκα, Προϊσταμένη της

όλες

ΚΕΑ, ο κύριος Π.Τοφής, συντονιστής του ΚΕΣ

ορισμένες

που

υπάρχουν.

εκπροσωπούσε

τον

Αρχιεπίσκοπο

Θυατείρων και Μεγ.Βρετανίας κ.Γρηγόριο, ο
συγγραφέας

Πάνος

Χριστοδούλου,

εκπαιδευτικοί των ελληνικών σχολείων της
παροικίας, φοιτητές, μεταφραστές.

οι

περιπτώσεις

των

ασάφειες

λέξεων

και

εξακολουθούν

να

Επομένως, πώς παίρνει ο χρήστης της
νεοελληνικής

γλώσσας

απαντήσεις

στα

'ορθογραφικά' ερωτήματά του; Χρειάζεται να
καταφεύγει στους ειδήμονες; "Όχι", λέει η

Η Άννα Ιρδανίδου ξεκίνησε με μια σύντομη

Άννα Ιορδανίδου. Αυτός που θέτει την

εισαγωγή πάνω στο θέμα της ρύθμισης της

ερώτηση

ορθογραφίας που αποτέλεσε ένα από τα

απάντηση σε δυο τουλάχιστον πηγές που

πλέον επίμαχα ζητήματα στην ιστορία της

διατίθενται

νεοελληνικής γλώσσας. Μαθητές, ενήλικες

Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος

ακόμη και εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν

στο διαδίκτυο :

την νεοελληνική γλώσσα έχουν ερωτήματα
για τη γραφή και τον τονισμό των λέξεων,
ακόμη και όταν η ελληνική είναι η μητρική
τους γλώσσα: 'Είναι λάθος ή δεν είναι;', "Πώς
γράφεται;'

"Θέλει

τόνο

ή

δεν

θέλει;',

'Γράφεται με μία ή με δύο λέξεις;' Η Άννα
Ιορδανίδου αναφέρθηκε στη Γραμματική του
Μ.Τριανταφυλλίδη, η οποία καθιερώθηκε ως
η

επίσημη

σχολική

γραμματική

του

νεοελληνικού κράτους το 1976 μετά τη

μπορεί

να

δωρεάν

αναζητήσει

από

το

την

Υπουργείο

σχολική γραμματική
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.
php/DSDIM-E104/579/3753,16484/
στο Ψηφιακό Σχολείο
http://dschool.edu.gr/
και λεξικά με ετυμολογική πληροφορία
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tool
s/lexica/index.htm

συνταγματική αναγνώριση της δημοτικής.
Παρουσίασε και ανέπτυξε τις βασικές αρχές

Στο εργαστηριακό μέρος του σεμιναρίου η

που διέπουν το ορθογραφικό σύστημα της

εισηγήτρια παρουσίασε έναν κατάλογο από

νεοελληνικής

οποίες

λέξεις που απαντώνται με διαφορετική

Γραμματική

γραφή στα διάφορα λεξικά και στη σύγχρονη

Μ.Τριανταφυλλίδη : α) Διατηρείται γενικά η

μηχανή αναζήτησης Google και συζήτησε με

ιστορική ορθογραφία όταν πρόκειται για

τους

λέξεις που προέρχονται αμετάβλητες (ή

φαινομένου.

σχεδόν

αρχαία

διάλογος, αποσαφινήστηκαν γλωσσολογικοί

ελληνικά. β)Το ορθογραφικό σύστημα της

όροι, απομυθοποιήθηκαν στερεότυπα για τη

μητρικής γλώσσας πρέπει να μπορεί να

δυσκολία της εκμάθησης της ορθογραφίας

διδάσκεται

της νεοελληνικής γλώσσας.Το κλείσιμο του

γλώσσας,

στηρίχθηκαν

και

στη

αμετάβλητες)

και

να

από

οι

τα

μαθαίνεται,

με

συμμετέχοντες

τις

αιτίες

Αναπτύχθηκε

ανέλαβε

η

γόνιμος

γραμματικούς κανόνες απομνημονεύσιμους,

σεμιναρίου

που να μην προϋποθέτουν τη γνώση της

Πέτριτς εκ μέρους της Αντιπροσωπείας της

Embassy of Greece in London – Education Office
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ην.Βασίλειο.
Η

διάλεξη

της

κυρίας

Ιορδανίδου,

κατηγοριοποιήσεις λεκτικών ασκήσεων και
σχετικές ηλεκτρονικές πηγές θα αναρτηθούν
εντός ολίγων ημερών στην ιστοσελίδα του
Γραφείου

Συντονιστή

4. Εκδήλωση

στο
Ελληνικό
Γυμνάσιο –Λύκειο Λονδίνου για
την Παγκόσμια Ημέρα κατά του
Ρατσισμού, της Ξενοφοβίας και
των Διακρίσεων.

Εκπαίδευσης
Στις 21 Μαρτίου (πρώτη ημέρα της άνοιξης)

Λονδίνου

πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Γυμνάσιο –
http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/

Λύκειο

Λονδίνου

εκδήλωση

για

την

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού της
στην κατηγορία Εκπαιδευτικό υλικό.

Ξενοφοβίας και των Διακρίσεων.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο ήταν δωρεάν.

Ρεσιτάλ πιάνου με τον Δημήτρη
Καρύδη.
Μια αλησμόνητη βραδιά χάρισε στο κοινό
που γέμισε τo Great Hall του Ελληνικού
Κέντρου

Λονδίνου

φήμης

Με αφορμή αυτή την ημέρα, μαθητές της γ΄

Καρύδης,

Γυμνασίου ετοίμασαν και παρουσίασαν ένα

ερμηνεύοντας με εξαιρετική δεξιοτεχνία και

πλούσιο πολυμεσικό αφιέρωμα για την

εκφραστικότητα έργα του Chopin.

Ετερότητα και τις Διακρίσεις. Την εκδήλωση

πιανίστας,

ο

διεθνούς

Δημήτρης

επιμελήθηκε η φιλόλογος

κ. Αικατερίνη

Δανιήλ και την παρακολούθησαν όλοι οι
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.
Οι μαθητές, μέσα από θεωρητικές αναφορές,
ποιήματα, δραματοποιήσεις, τραγούδια και
κινηματογραφικό υλικό έδειξαν με απλό και
κατανοητό τρόπο τη στενή σχέση ανάμεσα
στις

στερεοτυπικές

αντιλήψεις

πρακτικές

εκδήλωση διοργάνωσε η Ionian Society σε

διαφορετικότητα.

συνεργασία

Συντονιστή

τον προβληματισμό τους για την ανάγκη

Εκπαίδευσης Λονδίνου, με πρωτοβουλία του

επανεξάτασης των άκριτων αντιλήψεων που

Κεφαλλονίτη κ. Γεράσιμου Γαλιατσάτου. Τα

συχνά οδηγούν σε φαινόμενα ρατσισμού

έσοδα που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν

τόσο στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον

υπέρ των πληγέντων του μεγάλου σεισμού

όσο και μέσα στη σχολική κοινότητα.

το

Γραφείο

απέναντι

τις

Το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό. Την
με

διακρίσεων

και

Παράλληλα,

της Κεφαλονιάς.
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Εκπόνηση: Οι μαθητές των τάξεων Ε και ΣΤ
Αναφερόμενοι στους τρόπους αντιμετώπισης

έλαβαν μέρος σε μαθητικό διαγωνισμό

του ρατσισμού, παρατήρησαν ότι ο ειλικρινής

ζωγραφικής εμπνευσμένοι από την ζωή και

διάλογος, τόσο με τον εαυτό μας όσο και με

το έργο του Ελ-Γκρέκο.

τους

να

πραγματοποιήθηκε

να

ευέλικτης

«διαφορετικούς», θα

αποτελέσει

ένα

πρώτο

μπορούσε
βήμα

για

γνωρίσουμε τον «΄Αλλο» πέρα από απλοϊκές
γενικεύσεις

και

Ο διαγωνισμός

στα

ζώνης του

πλαίσια

της

μαθήματος

των

Αγγλικών.

διαιωνιζόμενες

προκαταλήψεις: «Don’t judge a book by its
cover».
Η κριτική και αισιόδοξη εφηβική ματιά
πάνω στα φαινόμενα του ρατσισμού και των

6. Διαγωνισμός «Καλημέρα - Μια
μέρα στην πόλη σου – Η Ελλάδα
κι εσύ» - Ελληνικό Δημοτικό
σχολείο Λονδίνου.

διακρίσεων μας προσκάλεσε να σκεφτούμε
ότι μέσα στις σύγχρονες πολυ-πολιτισμικές

Δημιουργία βίντεο σε συνεργασία Έκτης και

κοινωνίες,

Τετάρτης τάξης του σχολείου μας.

η

στάση

μας

απέναντι

στο

διαφορετικό αποτελεί δείκτη σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προϋπόθεση
για να χαρακτηριστούν δια-πολιτισμικές.

5. Μαθητικός

διαγωνισμός
με
θέμα «Διαδρομές φωτός –Ελ
Γκρέκο» - Ελληνικό Δημοτικό
σχολείο Λονδίνου.

Στόχος

του

προγράμματος

ήταν

να

εξοικειωθούν οι μαθητές με την χρήση του
φωτός στο έργο του Ελ-Γκρέκο και να
συνειδητοποιήσουν τις καλλιτεχνικές και
κοινωνικές

επιδράσεις

που

μετακινούμενος από χώρα σε χώρα.

δέχτηκε

Το βίντεο γυρίστηκε στο κεντρικό Λονδίνο.
Περιηγηθήκαμε την περιοχή κατά μήκος του
Τάμεση, και πήραμε συνέντευξη από τον
Έλληνα

Τσάρλι

συναντήσαμε

να

Τσάπλιν,
δίνει

που
τη

τυχαία

δική

του

παράσταση. Αυτό αποτέλεσε αφορμή να
συζητήσουμε

θέματα

μετοίκησης

και

μετανάστευσης Ελλήνων ανά τον κόσμο
εξαιτίας

της

πατρίδα μας.

οικονομικής

κρίσης

στην

Εικόνες του Λονδίνου, της
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πόλης που μας φιλοξενεί, ενώθηκαν με τις

8. Συμμετοχή

του
Ελληνικού
Δημοτικού
και
Γυμνασίου
Λυκείου
Λονδίνου
στο
Πρόγραμμα WeC.A.R.E.

χαρούμενες φωνές των μαθητών μας που
εξέφρασαν συναισθήματα και σκέψεις για τη
ζωή τους στο Λονδίνο. Καταλήξαμε στο
εστιατόριο “Real Greek souvlaki”, τρώγοντας
πίτα-σουβλάκι στις όχθες του Τάμεση.

7. «The young time travelers of

history»
Συμμετοχή
του
Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου
Λονδίνου στο Πρόγραμμα eTwinning.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που φέρνει κοντά
μαθητές απ' όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με σκοπό να δημιουργήσουν ένα
κοινό project δημιουργικά και χαρούμενα με
γλώσσα επικοινωνίας την αγγλική. Στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα οι μαθητές είχαν
την ευκαιρία να συνεργαστούν με μαθητές
τριών επαρχιακών σχολείων της Μακεδονίας
(Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης, Ν. Καρυάς
και

Πέρνης) καθώς επίσης με το σχολείο

Escola Rosa Oriol, Llica d'Amunt στην Ισπανία

Στόχοι του προγράμματος:
Το

πρόγραμμα

καλύτερη

στοχεύει

ψυχοκοινωνική

κυρίως
και

στην

σχολική

προσαρμογή των μαθητών , ώστε να είνα σε
θέση να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά
'δοκιμασίες' και 'προκλήσεις' της εποχής. Οι
στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος
επιτεύχθηκαν

ικανοποιητικά

με

την

στενότερη και ευρύτερη αλληλεπίδραση των
μαθητών

στο

χώρο

του

σχολείου

και

επικοινωνώντας με τα σχολεία της ομάδας
συνεργασίας.

και το σχολείο Ugo Foscolo, Pavullo nel
Frignano

στην

Ιταλία.

διαπραγματεύτηκαν

και

Τα

θέματα

μοιράστηκαν

που
οι

μαθητές με τα άλλα σχολεία ήταν σχετικά
με την ιστορία του σχολείου τους, της
διατήρησης της ελληνικότητας τους και του
πολιτισμού τους ζώντας μακριά από την
πατρίδα τους. Ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές
οι στιγμές συνάντησης των μαθητών με
μαθητές από την Ελλάδα που με τόση
λαχτάρα περίμεναν να καλημεριστούν και
να μιλήσουν για όλα όσα τους ενώνουν ως
Ελληνόπουλα. Ταυτόχρονα οι μαθητές είχαν
την ευκαιρία να γνωρίσουν συνήθειες, ήθη
και έθιμα παιδιών από την Ισπανία και
Ιταλία και να εξελιχθεί η συνεργασία τους σε
δημιουργία χαράς.

Ακολουθώντας μια σειρά 'αλληεπιδράσεων'
στην τάξη με τους συμμαθητές και στο
διαδίκτυο με τους μαθητές των σχολείων της
ομάδας μας, ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα
με επιτυχία, αφού οι μαθητές εξέφρασαν την
ικανοποίηση τους για τη συμμετοχή, τη
βοήθεια και γνώση που απεκόμισαν σχετικά
με τη σημαντικότητα να εκφράζουν και να
νιώθουν καλά για τα συναισθήματα τους.
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9. Πρόγραμμα

του
Ελληνικού
Γυμνασίου Λυκείου Λονδίνου
«Ελλάδα και Αναγέννηση. Η
επίδραση
του
αρχαίου
Ελληνικού
πολιτισμού
στην
Αναγέννηση».

Το πρόγραμμα είχε τον τίτλο «Ελλάδα και
Αναγέννηση.

Η

επίδραση

του

αρχαίου

ελληνικού πολιτισμού στην Αναγέννηση».
Κατ΄αρχάς
εργασίες

τα

παιδιά

που

έφεραν

αφορούσαν

σε

ατομικές
επιμέρους

Έτσι, με το ταξίδι μας αρχικά στην Πίζα
είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κο ντά τον
περίφημο Πύργο της Πίζας όπου ο Γαλιλαίος
έκανε τα πειράματά του. Ακόμη, είδαμε το
Βαπτιστήριο

και

τον

Καθεδρικό

με

τα

αρχαιοελληνικά τους στοιχεία. Αμέσως μετά
η επίσκεψη στη Φλωρεντία, μας έκανε να
δούμε από κοντά τους μεγάλους καλλιτέχνες
και τα έργα τους. Η επίσκεψη στη Piazza della
Signoria

και

στο

Μουσείο

Uffizi

μας

εντυπωσίασε με τα έργα των Μποτιτσέλι,
Μικελάντζελο, Λεονάρντο Ντα Βίντσι.

θέματα, όπως η τέχνη, η ποίηση ή η
αρχιτεκτονική
χρόνων.

των

ελληνικών

Παράλληλα όμως,

κλασικών
συνέλεξαν

πληροφορίες για μεγάλους αναγεννησιακούς
καλλιτέχνες που ζήσανε και εργάστηκαν
στην Ιταλία. Μέσα από την αναζήτηση
εικόνων από το διαδίκτυο, διαπιστώσαμε
ομοιότητες

στην

επιλογή

στοιχείων

αρχιτεκτονικών αλλά και ανάσυρση θεμάτων

Η επίσκεψη στο Μουσείο του Γαλιλαίου όπου

από την αρχαία ελληνική μυθολογία τα

είδαμε τα τηλεσκόπιά του. Η επίσκεψη στις

οποία χρησιμοποιήθηκαν από ζωγράφους ή

τυπικές Τοσκάνικες εκκλησίες με τις ωραίες

γλύπτες της Αναγέννησης. Πού αλλού θα

αναγεννησιακές τους τοιχογραφίες. Μείναμε

διαπιστώναμε την καλύτερη εκπροσώπηση

έκθαμβοι με τη μεγαλοπρέπεια του θόλου της

αναγεννησιακών

καθολικής

Φλωρεντία,
Μικελάντζελο,

έργων;

όπου

Κυρίως

στη

εργάστηκαν

οι

Λεονάρντο

Ντα

εκκλησίας

Μπρουνελέσκι.

της

Η

Ντουόμο

βόλτα

του
στους

Βίντσι,

αναγεννησιακούς

Μπρουνελέσκι, Τζιότο, Δάντης κ.α. Ακόμη,

αρχαιοελληνικού

είχαμε να διερευνήσουμε την περίπτωση του

κρυμμένες Αφροδίτες και Απόλλωνες στα

Γαλιλαίου που έζησε στην Πίζα και στη

σκιερά από τριανταφυλλιές μονοπάτια τους.

Φλωρεντία.

Η ανάμνηση στους δρόμους της Πόρτα

κήπους
τύπου

με

αγάλματα,

τα
με

Ρομάνα της μορφής του ποιητή Δάντη που
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διάβαζε

αρχαία

ελληνική

ποίηση

πριν

ν΄αρχίσει να γράφει τη ΄Θεία Κωμωδία΄ του.
Φυσικά, απολαύσαμε και τους χαλαρούς
ρυθμούς μιας πόλης πανέμορφης όπου η
ιστορία της μας θυμίζει και τη δικιά μας
ιστορία

μέσα

από

τους

δρόμους

της

διαδίκτυο, εμβάθυναν στο θέμα και στη
συνέχεια για την ολοκλήρωση της εργασίας,
διεξήγαγαν έρευνα χρησιμοποιώντας ως
δείγμα τους μαθητές του Γυμνασίου Λυκείου
Λονδίνου με την ταυτόχρονη αξιοποίηση
ερωτηματολογίου
που κατασκεύασαν οι
ίδιοι για τους σκοπούς της έρευνας.

αναγεννησιακής άνθησης. Τα παιδιά ήρθαν
σε επαφή με την Τέχνη και τη Σκέψη της
Αναγέννησης και κατενόησαν ότι η Αναγέννηση

ήταν

το

μεγάλο

κίνημα

που

ξανάφερε την Ελλάδα στο προσκήνιο του
εξελισσόμενου

ανανεούμενου

Δυτικού

πολιτισμού που βασίστηκε στην Αρχαία
Ελλάδα και τις αξίες της.

Το κυριότερο στοιχείο το οποίο αναδύθηκε
από τα συμπεράσματα της έρευνας είναι το
εξής:
Οι φοβίες των εφήβων προέρχονται από την
κοινωνική τους συναναστροφή με άλλους
ανθρώπους.
Συγκεκριμένα,
οι
έφηβοι
δηλώνουν κυρίως φόβο:
 Να μιλήσουν σε πρόσωπα με εξουσία

10.

Ερευνητικές εργασίες των
μαθητών
του
Ελληνικού
Γυμνασίου Λυκείου Λονδίνου.

 Να τους κοιτούν ή να τους προσέχουν
 Να τρώνε/πίνουν με άλλα άτομα
Η ΕΦΗΒΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΟΒΟΙ ΚΑΙ ΦΟΒΙΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ
ΕΦΗΒΩΝ

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του

Στόχος της εργασίας ήταν οι μαθητές

των εφήβων στην καθημερινότητά τους.





Nα διερευνήσουν τις έννοιες του φόβου
και της φοβίας, τα είδη αυτών αλλά
κυρίως τις επιπτώσεις τους στη ζωή των
ανθρώπων
και
συγκεκριμένα
των
εφήβων.
Να εξετάσουν τα συμπτώματα που
πιθανόν να προκαλούν οι φοβίες ανάλογα
με το είδος τους.

φαινομένου της παραβατικής συμπεριφοράς

Στόχοι:
1)

Να

καταγραφούν

οι

μορφές

της

παραβατικότητας στην συμπεριφορά των
εφήβων
2) Να εντοπιστούν τα αίτια που οδηγούν
στην παραβατική συμπεριφορά των εφήβων
3) Να προταθούν τρόποι οι οποίοι μπορούν
να εξαλείψουν τα φαινόμενα παραβατικής
συμπεριφοράς των εφήβων
Στην

εργασία

τους

οι

μαθητές

προσπάθησαν να δώσουν απάντηση στο
κύριο ερευνητικό τους ερώτημα: κατά πόσο
οι νέοι είναι ενημερωμένοι στο θέμα της
εφηβικής παραβατικότητας.
Οι μαθητές αφού ανέπτυξαν τις ιδέες τους
μετά από συζήτηση με τον υπεύθυνο
καθηγητή τους ξεκίνησαν να εργάζονται σε
ομάδες.
Αναζήτησαν πηγές από το
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τους.
Μεταξύ των συμπερασμάτων της έρευνας η
οποία

εστίασε

δυσάρεστες
διέρχονται

στην

εφηβεία

καταστάσεις
οι

έφηβοι

και

στις

όπως

στις

οποίες

αυτή

της

κατάθλιψης, προκύπτει (από τις απαντήσεις
των μαθητών) ότι οι μαθητές
Η ερευνητική τους εργασία προήλθε από
ομαδική

εργασία

των

μαθητών

συνδυάζοντας εξερεύνηση δεδομένων από

•

Έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση

•

Δεν είναι πολύ αισιόδοξοι για το
μέλλον τους

πηγές του διαδικτύου, κριτική συζήτηση και
•

ανάλυση των συνιστωσών της έρευνας με τη

Δεν μπορούν να εξωτερικεύσουν με

βοήθεια του υπεύθυνου καθηγητή καθώς και

μεγάλη ευκολία τα συναισθήματά

με διεξαγωγή

τους

έρευνας από την

οποία

αποκόμισαν αρκετά οφέλη ως προς τον
τρόπο εργασίας και επικοινωνίας μεταξύ
τους.

Οπότε το θέμα της κατάθλιψης φαίνεται να
απασχολεί
θεωρούν

ιδιαίτερα
τους

τους

εαυτούς

τους

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

απέναντι στην κατάθλιψη.

Οι μαθητές με έναυσμα τις ανησυχίες τους

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

για

αρκετά

διαταραχών

φαινόμενα
στους

ψυχολογικών

εφήβους

που

έχουν

παρατηρηθεί στις μέρες μας και πολλά από
τα οποία τους
καθημερινότητα

ευάλωτους

Ο σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί το
ευρύτερο

πεδίο

των

ανθρωπίνων

δικαιωμάτων.

τους,

αποφάσισαν

να

Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι:
•

Να ενημερωθούν οι μαθητές για τη

εντρυφήσουν στο θέμα της κατάθλιψης

συνταγματική

στους εφήβους. Συγκεκριμένα,

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

σκοπός

και

επηρεάζουν αρνητικά στην

πρόοδο, στην εκπαίδευση και γενικά στην

Ο

μαθητές

της

ερευνάς

τους

είναι

η

•

Να

καθιέρωση

παρουσιαστούν

οι

των

απόψεις

διερεύνηση στο πως και πόσο επηρεάζει η

σημαντικών προσώπων πάνω σε αυτό το

κατάθλιψη τους μαθητές.

θέμα.
•

Να μελετηθεί η γυναίκα ως ιδιαίτερο
θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αυτή η έρευνα θεωρήθηκε σημαντική διότι οι
μαθητές ήθελαν να μάθουν πόσο απασχολεί
αυτό το θέμα τους εφήβους και τους γονείς
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Τα συμπεράσματα της έρευνας καταλήγουν
στα εξής:

Οι μαθητές

Οι έφηβοι ενώ έχουν ακούσει για τα
ανθρώπινα δικαιώματα, δεν φαίνεται να
γνωρίζουν

Στόχοι:

όλες

τις

συνιστώσες

των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
ενώ το ίδιο ποσοστό θεωρεί ότι θα πρέπει να

2 στους 3 εφήβους έχουν υπάρξει μάρτυρες
καταπάτησης του δικαιώματος ελεύθερης
γνώμης και έκφρασης. Το ίδιο ποσοστό
κάθε

2. Να διερευνήσουν τις μορφές του σχολικού

τρόπο

3. Να διερευνήσουν την ψυχολογία των θυτών
των θυμάτων και των παρατηρητών.
4. Να εντοπίσουν τις επιπτώσεις του σχολικού
εκφοβισμού.

θεσπίζονται σε διεθνές επίπεδο.

με

εκφοβισμού.
εκφοβισμού.

2 στους 3 εφήβους δεν γνωρίζουν τη

προσπάθησε

1. Να κατανοήσουν την έννοια του σχολικού

να

5. Να ψάξουν λύσεις για την αντιμετώπιση του
σχολικού εκφοβισμού από τους ίδιους, το
σχολείο, την οικογένεια, τους κοινωνικούς
φορείς.

το

Υλοποίηση:

αντιμετωπίσει.
Το 20% των εφήβων γνωρίζουν μόνο τον
Νέλσον Μαντέλα και τον Μάρτιν Λούθερ
Κινγκ ως υπερασπιστές των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.

1. Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο,
συζήτηση, ανάλυση περιστατικών σχολικής
βίας.
2. Δημιουργία

ερωτηματολογίου

για

την

εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τον

Τέλος, η πλειοψηφία των εφήβων κατανοεί
ότι η θέση της γυναίκας ακόμα δε βρίσκεται
στο επίπεδο που θα έπρεπε, ενώ ένα μεγάλο
ποσοστό των εφήβων συμφωνεί ότι θα
πρέπει να γίνουν βήματα προς αυτή την

εκφοβισμό και τη βία στο σχολείο τους.
3. Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων –
Συμπεράσματα.
4. Δημιουργία

αρχείου

(Power

Point)

για

παρουσίαση της εργασίας τους.

κατεύθυνση.

11.

Βιωματικές Δράσεις της Α’
τάξης του Ελληνικού Γυμνασίου
Λονδίνου.

12.

«Euroscola Programme» στο
Ελληνικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Λονδίνου.

Στο πλαίσιο των βιωματικών δράσεων του
Γυμνασίου εφαρμόστηκε βιωματική δράση
στην Α’ Γυμνασίου με θέμα : Σχολικός
Εκφοβισμός

This is an educational, political, and cultural
programme. It enables the students to visit the
European Parliament in Strasbourg, debate and
vote in the chamber of deputies and make
Embassy of Greece in London – Education Office

13

Newsletter – June 2014
connections with students from all over the EU.

14.

Πολιτιστικό
πρόγραμμα
Ελληνικού Γυμνασίου Λυκείου
Λονδίνου: «Ανιχνεύοντας τις
διαχρονικές και διαπολιτισμικές
διαστάσεις του προσωπείου»

The topics for debate are always issues affecting
the youth of Europe at the time. It also enables
our students to have a better understanding of
the workings of the EU.

Το

πρόγραμμα

«Ανιχνεύοντας

τις

διαχρονικές και διαπολιτισμικές διαστάσεις
του προσωπείου» εκπονήθηκε στο πλαίσιο
της υλοποίησης πολιτιστικών προγραμμάτων
κατά το σχολικό έτος 2013-2014.

13.

Educational visit of Greek
Secondary school of London to
Madrid.

The logic of visiting the Prado museum and
seeing the Guernica painting of Picasso is quite
clear. The Prado is one of the most interesting
art museums in the world. It has an amazing
collection of Goya and El Greco paintings. The

Οι

στόχοι

του

διερεύνηση

της

προγράμματος
χρήσης

του

ήταν:

α)

προσωπείου

η
σε

διάφορους πολιτισμούς από την αρχαιότητα έως
σήμερα,

β)

η

κατανόηση

της

παρουσίας

προσωπείων στη μακρόχρονη ιστορία του θεάτρου

Guernica is hugely important due to the fact

σε

that it is a ‘live’ image of the first major

πολιτισμούς, γ) ο εντοπισμός των ποικίλων

bombing of a city.

χρήσεων του προσωπείου στα σημερινά κοινωνικά

ευρωπαϊκούς

συμφραζόμενα,

και

δ)

η

εξω-ευρωπαϊκούς

αναζήτηση

κάποιων

«σταθερών» στη μακρόχρονη παρουσία και χρήση
των

προσωπείων,

ευαισθητοποίηση

καθώς

της

και

μαθητικής

ε)

η

ομάδας

σε

θέματα πολιτισμού.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων οι
μαθητές αναζήτησαν και συγκέντρωσαν υλικό
από

διάφορα

πεδία

ανθρωπολογία,

όπως

ιστορία,

αρχαιολογία,
κοινωνιολογία,

In addition the old quarter of Madrid has

ιστορία του θεάτρου και του κινηματογράφου,

numerous interesting old buildings and some

λογοτεχνία, και εικαστικές τέχνες. Στο πλαίσιο

wonderful squares: all excellently preserved.

των

δράσεων

συμμετέχοντες
παράσταση

του

προγράμματος,

παρακολούθησαν
με

χρήση

οι

θεατρική

προσωπείων

(«Τρωάδες»). Επιπλέον, αφού συγκέντρωσαν
Embassy of Greece in London – Education Office
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και επεξεργάστηκαν υλικό από κειμενικές και
οπτικοακουστικές

πηγές,

1920-1930.

δημιούργησαν

εκπαιδευτικό έντυπο, video και παρουσίαση
powerpoint.
Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στις 28/5/2014
στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου στο
πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση
των Προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν το
σχολ. έτος 2013-2014.

15.

Τελετές λήξης των Ελληνικών
σχολείων Στοκχόλμης

Λήξη του σχολικού έτους

Οι μαθητές των τμημάτων Α1 και Α2
παρουσίασαν το θεατρικό "τα Ξεφτέρια".

2013/2014 του

Σαββατιάτικου Σχολείου Στοκχόλμης.

16.
Μαθητές του επιπέδου Α1 παρουσιάζουν τα
«μαγειρέματά» τους.

Ολοκλήρωση
διεθνούς
προγράμματος WeC.A.R.E. του
ΤΕΓ Στοκχόλμης.

Οι μαθητές του τμήματος της Δευτέρας του
ΤΕΓ
Στοκχόλμης
ολοκλήρωσαν
με
επιτυχία το Διεθνές πρόγραμμα WeC.A.R.E.
Κατά
τη
διάρκεια
αυτού
του
προγράμματος οι μαθητές πραγματοποίησαν
με
επιτυχία
δραστηριότητες
στις
παρακάτω θεματικές ενότητες:

Μαθητές

του

προπαρασκευαστικού

τμήματος απαγγέλουν τα ποιήματά τους.
Λήξη

του

Στοκχόλμης

σχολικού
Οι

έτους

στο

μαθητές

ΤΕΓ
των

προπαρασκευαστικών

τμημάτων

παρουσίασαν

από

δραματοποιήσεις

την

καθημερινότητα των Αθηναίων την περίοδο

1) Προαγωγή του θετικού κλίματος και της
ψυχικής
ανθεκτικότητας
στη

Embassy of Greece in London – Education Office

15

Newsletter – June 2014
σχολική κοινότητα.
2) Αναγνώριση συναισθημάτων – Διαχείριση
δύσκολων συναισθημάτων.
3)Κατανόηση
των
γνωστικών
και
ψυχολογικών διεργασιών του άγχους και
προτάσεις για τη διαχείρισή του.
4) Διαφορετικότητα στη σχολική κοινότητα.

Οι

μαθητές

του

τμήματος

Προπαρασκευαστική Α1 και Α1 βρήκαν
πληροφορίες

για

τον

κάθε

πλανήτη.

Επέλαξαν τις σημαντικότερες ή τις πιο
ενδιαφέρουσες και τις έγραψαν.
Οι

μαθητές

του

Προπαρασκευαστικού

τμήματος βρήκαν κι έγραψαν το όνομα του
κάθε πλανήτη.

18.

Εκπαιδευτικά
του ΤΕΓ Οσλο.

προγράμματα

Καθώς το τέλος της σχολικής χρονιάς
πλησιάζει, το μήνα Μάιο αποπερατώσαμε
τα προγράμματα που δουλεύαμε με τους

17.

Πρότζεκτ: Ηλιακό σύστημα –
Ελληνικό σχολείο Uppsala.

μαθητές μας το τελευταίο διάστημα. Πρώτα
απ’ όλα, με όλους τους μαθητές μας
ολοκληρώσαμε το project για το Δομήνικο

Τον
μήνα
Μάιο
τα
τμήματα
Προπαρασκευαστική (Πρώτη γραφή και
ανάγνωση)
και
τα
τμήματα
Προπαρασκευαστική Α1 και Α1, συμμετείχαν
σε μία ομαδική εργασία με θέμα "οι
πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος".
Με τους μαθητές της Προπαρασκευαστικής

Θεοτοκόπουλο.

βρήκαμε εικόνες για τους πλανήτες του
συστήματος και τον ήλιο, τους κόψαμε και
τους

ζωγραφίσαμε.

Έπειτα

μελετήσαμε

πηγές στο διαδίκτυο και τους τοποθετήσαμε

Ακολούθησε το πρόγραμμα WE CARE, με

με τη σειρά που βρίσκονται κοντύτερα στον

τους μεγαλύτερους μαθητές μας και το

Ήλιο.

εργαστήρι για τους μύθους του Αισώπου με
τους μικρότερους.
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μαθητών στις συζητήσεις που γίνονταν στην
τάξη, κατά τη διάρκεια του προγράμματος,
παρά

το

νεαρό

της

ηλικίας

τους.

Επιστρέφουν στο λιμάνι της τάξης έχοντας
τις βαλίτσες τους γεμάτες νέες εμπειρίες και
δεξιότητες,

τις

οποίες

μπορουν

να

χρησιμοποιήσουν στη μελλοντική ζωή τους.

19.

Εξετάσεις

Πιστοποίησης

Ελληνομάθειας – Δουβλίνο.
Για

δεύτερη

ευχαριστήσουμε θερμά, την

απερχόμενη

σχολική

επιτροπή,

τις

κες

Μαρία Αχτίδα, Δώρα Λόλα-Λουζ και Μαρία

εξεταστικό κέντρο του Δουβλίνου, στο οποίο

Γκιώνη για τη βοήθεια και την προσφορά

κατά το μήνα Μάιο διεξήχθησαν οι εξετάσεις

τους

Πιστοποίησης Ελληνομάθειας. Ευχόμαστε

οργάνωση και τη λειτουργία του σχολείου

στα

μας.

και

λειτούργησε

θέλαμε να
το

παιδιά

χρονιά

Με την αλλαγή της σχολικής επιτροπής θα

στους

ενήλικες

που

συμμετείχαν, Καλά Αποτελέσματα! Επίσης
ευχαριστούμε

τις

δύο

Εξετάστριες

που

σε

θέματα

που

αφορούσαν

την

20.

«17η
ΜΑΪΟΥ
–
ΕΘΝΙΚΗ
ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ
–
ΠΑΡΕΛΑΣΗ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΤΟ
ΣΤΑΒΑΝΓΚΕΡ»

βοήθησαν να ολοκληρωθεί η διαδικασία, κες
Μαίρη Βλάχου και Κική Κωσταντινίδου.

«‘’Gratulerer med dagen, Norge!’’ Η Νορβηγία
γιόρτασε το Σάββατο στις 17 Μαΐου 2014 την
επέτειο των 200 χρόνων από την υπογραφή
του

πρώτου

Συντάγματος.

Το

Τμήμα

Ελληνικής Γλώσσας του Σταβάνγκερ και ο
Σύλλογος Ελλήνων του Ρόγκαλαντ ( GFRΤο ταξίδι με το Καράβι των Σχολείων We

Gresk Forening i Rogaland) συμμετείχαν στην

C.A.R.E.

ετήσια απογευματινή λαϊκή παρέλαση στο

(http://www.connecting4caring.gr/content/we-

κέντρο

care-2013-2014) ολοκληρώθηκε. Το καράβι

υπόλοιπους

σταμάτησε στο νησί της Καλυψώς, στο νησί

folgetoket.

του

Πολύφημου

και

στο

νησί

του

Σταβάνγκερ
τοπικούς

μαζί

με

τους

συλλόγους

στο

των

Λωτοφάγων. Τα παιδιά έμαθαν μέσα από
δραστηριότητες
συναισθήματά

να
τους,

εκφράζουν
να

τα

αντιμετωπίζουν

αποτελεσματικά με συγκεκριμένες ενέργειες
το αγχός και να νιώθουν καλύτερα, να
προστατεύουν

τον

εαυτό

τους

και

να

υπερασπίζονται τους άλλους. Εντυπωσιακή
ήταν η ευστοχία και η ωριμότητα των

Για το λόγο αυτό ετοιμάσαμε ένα πανό για
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την περίσταση μαζί με τη συμμετοχή των

την

παιδιών, φορέσαμε παραδοσιακές στολές,

μπορούσαν να λείπουν η κρητική λύρα με το

σηκώσαμε

και

λαούτο που έπαιξαν ζωντανά για εμάς φίλοι

νορβηγικές σημαίες και γιορτάσαμε μαζί

του σχολείου. Την παράσταση έκλεψε η

τους. Η τιμητική παρουσία μας από τη χώρα

παραδοσιακή φορεσιά απο τη Θάσο που μας

που μας φιλοξενεί στέφθηκε με εγκάρδιους

παρουσίασε μαθήτρια της Δ' τάξης.

πανηγυρικά

ελληνικές

πολιτιστική

μας

βραδιά

δεν

θα

χαιρετισμούς από τους παρευρισκόμενους.
Σίγουρα

αποτέλεσε

μία

ενδιαφέρουσα

εμπειρία κυρίως για τους μαθητές, αλλά και
για τους συνοδούς τους.»

21.

22.

Μηνιαίο Περιοδικό της Στ’
τάξης του Ελληνικού Σχολείου
Finchley.

Πολιτιστική βραδιά από το
Παροικιακό σχολείο του Αγίου
Νικολάου.

Το Σάββατο στις 17 Μαΐου το Παροικιακό
σχολείο

του

Αγίου

Νικολάου

(Acton)

διοργάνωσε μια ενδιαφέρουσα γαστρονομική
και πολιτιστική βραδιά με παραδοσιακούς
χορούς. Η αίθουσα της Εκκλησίας του Αγίου
Νικολάου

μύρισε

παρουσιάζοντας

Ελλάδα

και

μοναδικές

Κύπρο,

γεύσεις

απο

διάφορα μέρη της πατρίδας μας.

______________________________

Γονείς, δάσκαλοι και φίλοι του σχολείου

Β. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

μαγείρεψαν παραδοσιακά πιάτα από την
Κύπρο, τα Κύθηρα, την Κρήτη, τη Μυτιλήνη,
τη Θάσο και τη Στερεά Ελλάδα.

23.

Centre for Hellenic Studies
Public Events

Bettany

Hughes

brought

the

CHS

25 Anniversary lecture series to an excellent
th

conclusion last week, but the Centre for
Hellenic Studies’ events programme continues:

Ύστερα απο την παρουσίαση των πιάτων

Tuesday 10 June, 18.00

ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί απο τους
μαθητές

και

το

τμήμα

ενηλίκων

του

¨Katie Lentakis Memorial Fund Award &
book launch¨

σχολείου μας. Επίσης οι δάσκαλοι χόρεψαν
σε ρυθμούς παραδοσιακών τραγουδιών απο
την Κρήτη, την Ικαρία και την Κύπρο. Απο

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

Embassy of Greece in London – Education Office

18

Newsletter – June 2014

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

Centre for Hellenic Studies

ecords/2013-2014/CHS/lentakisaward.aspx

Arts & Humanities Research Institute
School of Arts & Humanities

Presentation of the annual Katie Lentakis

King’s College London

Memorial Fund Award, followed by the launch
of When Greeks and Turks Meet, edited by Vally
Lytra.

Tel: +44 (0)20 7848 2375
Monday 16 June, 18.00

¨Book launch: A Short History of the
Byzantine Empire¨

Email: chsevents@kcl.ac.uk
Web: www.kcl.ac.uk/artshums/depts/ch
s/events/index.aspx

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

_____________________________
http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrec

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ords/2013-2014/CHS/byzantineempire.aspx

Professor Judith Herrin introduces Dionysios
Stathakopoulos’ A Short History of the Byzantine
Empire.

24.

Repertoire
Atenea

Armonia

Atenea

by

will

be

Armonia

performing

a

Thursday 4 and Saturday 5 July

repertoire that includes Handel, Hasse, Vivaldi,

¨Ancient Greek Theatre in the Black Sea¨

Gluck and Paisiello and the concert will be held
in the spectacular surroundings of Cadogan

Safra Lecture Theatre, King’s Building, Strand
Campus

Hall.
As the Greek embassy works to support the

http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrec
ords/2013-2014/CHS/greektheatreconf.aspx

Greek community in London and celebrate
Greek culture in London, we’d love it if you
could help us spread the word about the
concert on Saturday 2 August.

A conference exploring the theatre of the Greek
colonies in the Black Sea, bringing together
international experts in the archaeology and
cultural history of the area, and including
performances by acclaimed artists.

A link to the event page on our website can be
found here:
http://www.bbc.co.uk/proms/whatson/2014/august-02/14964
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25.

2014 Graduate Research
Colloquium in Modern Greek
Studies
THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM
SCHOOL OF HISTORY AND CULTURES
THE SOCIETY FOR MODERN GREEK
STUDIES

Jessica Kourniakti (University of Oxford),
Alexander the Great in education under the
dictatorship of the Colonels (1967-1973)
Klairi Angelou (University of Bristol), Modern
Greek sculpture: in quest of a national and
international identity (as seen through the work of
Jeanne Spiteris-Veropoulou, 1920-2000)
Varvara

&

Mystaka,

(University

of

Oxford)

Reclaiming the Artist: The viewing of Jiannis

CENTRE FOR BYZANTINE, OTTOMAN &
MODERN GREEK STUDIES

Kounelli’s art by the Modern Greek audience.
16.15-16.30 Tea & Coffee

Thursday 12 June 2014,

16.30-18.30 Session 3 Chair TBA

Lecture Room 1,

Dimitris

Arts Building

Kalantzopoulos

(King’s

College

London), The creation of a new political space in
colonial Cyprus: KKK and AKEL, 1931-1950

11.00-13.00 Session 1 Chair: TBA

Nicoletta

Hadjipavlou

(King’s

College

Georgia Tsatsani (University of Birmingham),

London), From a World War to an Armed

The Modern Greek translations of Jean-Baptiste

Struggle: representations of British Colonial rule in

Racine during the nineteenth century: Antiquity,

the poetry of Costas Montis

independence and cosmopolitanism

Aglaia Despoina Giannakou (University of

Panagiotis Petridis (University of Birmingham),

Birmingham), Spyros Plaskovitis’ The Dam and

Alexandros R. Rangavis’ The Lord of Morea:

Vassilis Vassilikos’ The Leaf: characterization and

Fiction and Diplomacy

the Kafkaesque atmosphere

Georgia Kouta (King’s College London), A

Spyridon Chairetis (University of Oxford),

diasporic

Between Victimhood and (Queer)

Resistance:

Hellenic League’s propaganda regarding the

Exploring

of

‘Megali Idea’

Homosexuality in Οι Απαράδεκτοι

discourse

Maria Rizou

on

Irredentism:

Anglo-

(King’s College London), The

loans of the National Bank of Greece to the Greek
refugees from Romania and Bulgaria (1917-1920)
13.00-14.00 Lunch

the

Representation

Male

Please find the registration form in the website of
the Education Office
http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/

14.00-16.15 Session 2 Chair: TBA
Ioanna Skordi, (King’s College London), «με

and return it to Professor Dimitris Tziovas,

την ιερή που Σ’ το θρεψε Πλατωνική μανία»:

Centre for Byzantine, Ottoman & Modern Greek

the case of Angelos Sikelianos

Studies, School of History & Cultures, University

Ioannis Stamos (University of Birmingham),
Aristos Kambanis (1883-1956) and To Neon
Kratos

of Birmingham, B155 2TT, asap, Tel: 01214145769,

fax:

0121-4143595,

d.p.tziovas@bham.ac.uk
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26.

Καραγκιόζης

Performed
Music:

by:

Kyriakos

Athos
Gouventas,

Danelis
violin

-

Stelios Katsatsidis, accordion

Also to include a violin orchestra performance
given by Kyriakos Gouventas' violin class.
18.00, doors open

28.

Travel Publications from the
15th to the 19th centuries.

18.45, pre-concert talk. The role of Karagiozis in
Greek culture.

The ‘Aikaterini Laskaridis Foundation’ would

19.45, PERFORMANCE

like

to

present

the

Travelogues

website

(www.travelogues.gr), a groundbreaking work
that projects substantial illustrative material
included in Travel Publications from the 15th to
the 19th centuries. The Travelogues website is
already uploaded on the web and is available
to the academic and educational communities
as well as the general public in Greek and
25th Wednesday, June 2014.
SHADOW THEATRE
Venue: SOAS KLT (Khalili Lecture Theatre).

English, and within May 2014 it will be
available also in the Turkish language.
The official launch and presentation of the
website will take place on Monday, 12 May

Tickets:

2014, at the Aikaterini Laskaridis Foundation

https://www.eventbrite.co.uk/e/shadow-

(36 2nd Merarchias Str & Akti Moutsopoulou,

theatre-karagiozis-with-athos-danelis-and-

Piraeus, Greece) at 19.30.

kyriakos-gouventas-tickets-11119341249

_______________________________
Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

27. Ενημερωτικό

Δελτίο
WeC.A.R.E. - Μάρτιος 2014.

From

the

Secretary

Department

of the Aikaterini Laskaridis Foundation.
Tel. 210 42 97 540-1-2

http://www.connecting4caring.gr/sites/defaul

www.laskaridou.gr

t/files/NL3_final-1%5Bsmallpdf.com%5D.pdf

info@laskaridou.gr
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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.
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