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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!         
 

 

 

 

 
 

Καλό Καλοκαίρι! Ραντεβού το Σεπτέμβρη. 
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A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

& ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

1. Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο 

Λονδίνου - Γιορτή λήξης 

Το Ελληνικό  Δημοτικό  Σχολείο Λονδίνου 

πραγματοποίησε την καλοκαιρινή γιορτή του 

για τη λήξη του σχολικού έτους την 

Παρασκευή 20 Ιουνίου.  

 

Οι μαθητές τραγούδησαν  τραγούδια με 

καλοκαιρινά θέματα με τη συνοδεία της 

ορχήστρας του σχολείου, έκαναν θεατρικά 

σκετς και απήγγειλαν ποιήματα. Οι μαθητές 

της ΣΤ΄ Τάξης ιδιαίτερα, αποχαιρέτησαν το 

σχολείο με τους λόγους που εκφώνησαν. 

Προσφέρθηκαν σουβλάκια, και όλοι είχαν 

την ευκαιρία να βρεθούν και μιλήσουν σε μια 

όμορφη και οικογενειακή ατμόσφαιρα.  

 

 

Στην εκδήλωση παρέστη η Συντονίστρια του 

Γραφείου Εκπαίδευσης κ. Καμπουρίδη. Η 

βραδιά, με την παρουσία πολλών γονιών, 

κηδεμόνων και φίλων του σχολείου, έκλεισε 

με χορό και ξεφάντωμα. 

Ραντεβού το χρόνου! 

2. Γιορτή στο Ελληνικό 

Νηπιαγωγείο Λονδίνου. 

 

Στις 20 Ιουνίου 2014 το Ελληνικό 

Νηπιαγωγείο Λονδίνου πραγματοποίησε την 

καλοκαιρινή γιορτή. Οι μικροί μαθητές με 

παιχνιδοτράγουδα, τραγούδια και 

παραδοσιακούς Ελληνικούς χορούς 

ταξίδεψαν συγγενείς και φίλους  σε όλες τις 

περιοχές της Ελλάδας και αποχαιρέτησαν 

μία όμορφη σχολική χρονιά. 

3. Παρουσίαση Προγραμμάτων 

του Ελληνικού Γυμνασίου - 

Λυκείου Λονδίνου. 

Στις 28 Μάη παρουσίασαν οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί του Ελληνικού Γυμνασίου 

Λυκείου Λονδίνου όλα τα προγράμματα, τα 

οποία εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας σχολικής χρονιάς. 

Παρουσιάστηκαν οι ερευνητικές εργασίες 

της Α' και Β' Λυκείου, το πρόγραμμα Wecare 

σχετικά με την ψυχική υγεία των μαθητών 

και τους κανόνες συμπεριφοράς στο χώρο 
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του σχολείου, καθώς και όλα τα πολιτιστικά 

προγράμματα, τα οποία συνοδεύτηκαν και 

από εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό. Τα 

θέματα των πολιτιστικών προγραμμάτων 

ήταν σχετικά με την Αναγέννηση, την 

ισπανική αρχιτεκτονική και τη χρήση της 

μάσκας στην αρχαιότητα και σήμερα. Η 

εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τραγούδια από 

τη χορωδία του σχολείου.  

 

4. Λήξη της Σχολικής χρονιάς στο 

Ελληνικό Σχολείο Αγ. Αθανασίου 

Cambridge. 

Η τελευταία μέρα της φετινής σχολικής 

χρονιάς ήταν ξεχωριστή για τους μαθητές 

του Ελληνικού Σχολείου Αγ. Αθανασίου 

Cambridge. Το Σάββατο 5 Ιουλίου είχαμε τη 

χαρά να υποδεχτούμε την Κα Ζωή 

Γαβριηλίδη, μία από τους συγγραφείς του 

Βιβλίου Γλώσσας της Β’ Δημοτικού. 

 

Η Κ. Γαβριηλίδη πέρασε 2 ώρες με τους 

μαθητές του αντίστοιχου επιπέδου και 

μετέδωσε γνώσεις μέσα από δραστηριότητες 

και δημιουργικό παιχνίδι, σε συνεργασία με 

το διδακτικό προσωπικό και τη διευθύντρια 

του Σχολείου Κα  Ευαγγελία Ρόγκα. Η 

εμπειρία ήταν μοναδική για μαθητές και 

δασκάλους. Η Κα Γαβριηλίδη δήλωσε 

ενθουσιασμένη με το σημαντικό έργο του 

Σχολείου και μας ενθάρρυνε στη άκοπη 

συνέχισή του 

Αναπόσπαστο μέρος της Ελληνικής Γιορτής 

και Συνάθροισης είναι το καλό φαγητό και η 

καλή μουσική. ‘Έτσι και φέτος, το τέλος της 

σχολικής χρονιάς του Ελληνικού Σχολείου 

Αγ. Αθανασίου Cambridge συνοδεύτηκε με 

το καθιερωμένο BBQ. 

Στις 29 Ιουλίου , στο προαύλιο του σχολείου 

μας, τα μέλη της σχολικής επιτροπής, γονείς 

και μέλη της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας 

παρέθεσαν εκλεκτά εδέσματα και μέσα στην 

τσίκνα της ψησταριάς και τον αγγλικό 

βροχερό καιρό, γιόρτασαν το τέλος μιας 

ακόμα επιτυχημένης σχολικής χρονιάς, 

μοιράστηκαν ιδέες , τραγούδησαν 

αγαπημένα ελληνικά άσματα, κέρδισαν 

δώρα σε λαχειοφόρο αγορά και έδωσαν με 

κέφι ραντεβού για το νέο έτος. 

Η πρόεδρος Κα Ρεγγίνα Καρούσου-Φωκά και 

τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ευχήθηκαν 

σε όλους Καλό Καλοκαίρι. 

5. Ελληνικό Σχολείο Δουβλίνου- 

Γιορτή λήξης 

Στις 15/6/2014 συγκεντρωθήκαμε στο χώρο 

του σχολείου και πραγματοποιήθηκε η 

γιορτή λήξης του Σχολικού Έτους. Στη 

γιορτή μας παρευρέθηκε η Συντονίστρια 

Εκπαίδευσης, κα Βαρβάρα Καμπουρίδη. Η κα 

Καμπουρίδη μίλησε στους γονείς και τα μέλη 

της Κοινότητας για θέματα που αφορούν 

στην εκπαίδευση και στη λειτουργία του 

Σχολείου μας. 
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Τα παιδιά που συμμετείχαν στο Διεθνές 

Πρόγραμμα We C.A.R.E 2013-2014 

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

care-2013-2014) παρουσίασαν και στους 

υπόλοιπους μαθητές του σχολείου μας το 

ταξίδι που έκαναν κατά τη διάρκεια της 

χρονιάς και τις δραστηριότητες στις οποίες 

έλαβαν μέρος, είπαν ποιήματα, 

παρουσίασαν το θεατρικό που είχαν 

ετοιμάσει , τραγούδησαν και τέλος πήραν τα 

αναμνηστικά τους για τη χρονιά που πέρασε. 

Τη γιορτή μας, παρακολούθησαν γονείς, 

παιδιά, μέλη και φίλοι της Ελληνικής 

Κοινότητας.    

 

Θα θέλαμε επίσης να συγχαρούμε τις 

μαθήτριες Στεφανία και Αλεξία Δροσίτη και 

Αμαλία και Ιρίς Κακούλη-Duarte, για τη 

συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό Παιδικής 

και Νεανικής Δημιουργίας video, με θέμα: 

«Καλημέρα – Μια μέρα στην πόλη σου – Η 

Ελλάδα κι εσύ ». 

http://videocontest.i-create.gr/search-results/ . 

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία! 

Ευχόμαστε σε όλους Καλό Καλοκαίρι και Καλές 

Διακοπές! 

 

6. Γιορτή Λήξης του ΤΕΓ 

Λουκέρνης: Με ένα καράβι 

γεμάτο τραγούδια. 

Οι μαθητές του Σχολείου Λουκέρνης και τα 

παιδιά των Ομάδων Μουσικής οργάνωσαν 

γιορτή για να αποχαιρετήσουν την σχολική 

χρονιά και να υποδεχτούν το καλοκαίρι. 

Τα παιδιά τραγούδησαν, χόρεψαν, έπαιξαν 

μουσική, περιηγήθηκαν νοητά με τα 

καραβάκια τους στον τόπο καταγωγής τους 

και στις καλοκαιρινές τους διακοπές. 

Ευχαριστούμε την κα. Μαρία Σαμαρά, 

μουσικοθεραπεύτρια, για την  βοήθειά 

της και την  συμμετοχή της στην γιορτή. 

 

7. Εργασία των μαθητών του ΤΕΓ 

Βασιλείας – ‘Ο τόπος μου’.  

Οι μαθητές των μικρών τάξεων τους δύο 

τελευταίους μήνες συμμετείχαν σε μια 

ομαδική εργασία με θέμα:  Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ. 

Ετοίμασαν φωτογραφίες και πληροφορίες 

για τον τόπο καταγωγής της οικογένειάς 

τους, εντόπισαν στον χάρτη της Ελλάδος την 

περιοχή καταγωγής τους και γεμάτα αγάπη 

και υπερηφάνεια για την Ελλάδα 

παρουσίασαν τις εργασίες τους στους γονείς 

την τελευταία ημέρα των μαθημάτων. 

 

http://www.connecting4caring.gr/content/we-care-2013-2014
http://www.connecting4caring.gr/content/we-care-2013-2014
http://videocontest.i-create.gr/search-results/
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8. Επίσκεψη του ΤΕΓ Βασιλείας στο 

Μουσείο Skulpturhalle. 

Την τελευταία ημέρα των μαθημάτων, οι δύο 

μεγαλύτερες τάξεις του Ελληνικού σχολείου 

Βασιλείας επισκέφθηκαν την Αίθουσα των 

Γλυπτών (Skulpturhalle) της Βασιλείας, όπου 

ξεναγήθηκαν από την εκπαιδευτικό κ. Ελένη 

Παπανικολάου.  

 

Μετά από την ξενάγηση, όλοι επέλεξαν από 

ένα γλυπτό που τους κίνησε το ενδιαφέρον, 

οι μικρότεροι το σχεδίασαν και οι 

μεγαλύτεροι ετοίμασαν μία σύντομη 

παρουσίασή του σε σχέση με την εποχή της 

δημιουργίας του.  

9. Εκδρομή του ΤΕΓ Βέρνης στο 

Ζωολογικό Κήπο Ζυρίχης. 

Την Κυριακή 8 Ιουνίου το ΤΕΓ Βέρνης με την 

υποστήριξη και την συμμετοχή της ελληνικής 

κοινότητας στην Βέρνη, πραγματοποίησε μια  

εκδρομή στον ζωολογικό κήπο της Ζυρίχης. 

 

Οι μαθητές περιηγήθηκαν στον ζωολογικό 

κήπο, κατέγραψαν τις εντυπώσεις τους και τις 

απορίες τους, και στα μαθήματα που 

ακολούθησαν συζητήθηκαν οι απόψεις τους 

για την ζωή των άγριων ζώων σε ζωολογικό 

κήπο, έγραψαν τις εντυπώσεις τους και οι 

μικρότεροι μαθητές ζωγράφισαν  και μίλησαν 

για το  ζώο  που τους ενθουσίασε. 

10. Συμμετοχή του T.E.Γ. ΟΣΛΟ σε 

διαγωνισμό δημιουργίας βίντεο. 

Αυτόν το μήνα, μαθητές από τα τμήματα της  

Β’,  Δ’ & Στ Δημοτικού συμμετείχαν στο 

διαγωνισμό παιδικής δημιουργίας βίντεο του 

Υπουργείου Παιδείας, «Καλημέρα – Μία 

μέρα στην πόλη σου, η Ελλάδα κι εσύ». Οι 

μαθητές μας συνεργάστηκαν  και 

βιντεοσκόπησαν  εικόνες και τοποθεσίες του 

Όσλο που τους θυμίζουν την Ελλάδα. 

Ακόμα, όλοι οι μαθητές μας συμμετείχαν στο 

εργαστήρι καλοκαιρινών κατασκευών. 

   

11. Γιορτή Λήξης του Σχολικού 

έτους στο Ελληνικό Σχολείο 

Mansfield. 

Στις 29 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Τελική 

Γιορτή του Ελληνικού Σχολείου του Mansfield 

επί τη ευκαιρία της λήξης του σχολικού έτους 

2013-2014. Το θέμα της γιορτής ήταν «Ο 

Κυπριακός Παραδοσιακός Γάμος».  
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Τα παιδιά με την πολύτιμη βοήθεια των 

δασκάλων τους έμαθαν για τις παραδόσεις, 

τα ήθη, τα έθιμα και τους συμβολισμούς που 

συνδέονται με τον κυπριακό παραδοσιακό 

γάμο. Με χορό, τραγούδι και μπόλικο χιούμορ 

αναπαράστησαν τις αναμνήσεις και τις 

αφηγήσεις ενός ηλικιωμένου ζευγαριού για 

το δικό τους γάμο, όπως είχε γίνει κατά τη 

δεκαετία του 1960 στο χωριό Αυγόρου της 

Κύπρου. Τα παιδιά του Σχολείου πήραν τους 

ρόλους του ζευγαριού, των γονιών, των 

συγγενών, των φίλων και των καλεσμένων. 

Μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν με την 

καρδιά τους, όλα τα παιδιά βραβεύτηκαν για 

την επίδοσή τους και έτσι αποχαιρετήσαμε το 

αγαπημένο μας Ελληνικό Σχολείο δίνοντας 

ξανά ραντεβού για το Σεπτέμβρη!  

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! 

 

12. Ελληνικό Σχολείο 

Northampton. 

 

Εκδήλωση στο "School of Girls", στην οποία 

συμμετείχε και το Ελληνικό σχολείο του 

Νορθάμπτον. 

Το Ελληνικό σχολείο του Νορθάμπτον 

λειτουργεί επί σειρά ετών στην ομώνυμη 

περιοχή. Έχει τμήματα από Νηπιαγωγείο 

έως GCSE και A-level. Διοργανώνει αρκετές 

γιορτές μέσα στο χρόνο και συμμετέχει σε 

διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις της 

κοινότητας του Νορθάμπτον, όπως το 

Κονσέρτο Τραγουδιού και Χορού (22 

Μαρτίου, 2014), το Καρναβάλι (14 Ιουνίου, 

2014), Ημέρα Αθλητισμού (6 Ιουλίου, 2014). 

 

Στην φωτογραφία μερικά από τα παιδιά του 

Ελληνικού σχολείου με τη διευθύντρια κα 

Γεωργία Πίκη και τον Δήμαρχο. 

__________________________ 

B. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 

13. Επίδοση βεβαιώσεων σε 

εκπαιδευτικούς κατά το 15o 

Συνέδριο Κ.Ε.Σ. της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και 

Μεγ.Βρετανίας 

Το 15o Συνέδριο Κ.Ε.Σ. της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και 

Μεγ.Βρετανίας πραγματοποιήθηκε στις 23 

Ιουνίου 2014 με επιτυχία τόσο ως προς τα 

θέματα και τις εισηγήσεις όσο και ως προς τη 

διοργάνωση, την οποία είχε ο Συντονιστής 

του ΚΕΣ κ. Παν.Τοφής. 

 Κατά τη διάρκεια των εργασιών του 

Συνεδρίου έλαβε χώρα και η απονομή των 

βεβαιώσεων παρακολούθησης του εξ 

αποστάσεως Επιμορφωτικού Σεμιναρίου 

διαρκείας διακοσίων (200) ωρών που 

προσέφερε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σε 

δέκα (10) επιλεγέντες εκπαιδευτικούς των 

παροικιακών σχολείων. Τις βεβαιώσεις 

επέδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και 

Μεγ.Βρετανίας κ.Γρηγόριος, ο οποίος επένεσε 

τους εκπαιδευτικούς για την επιτυχή 
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συμμετοχή τους στην επιμορφωτική δράση 

του ΚΕΓ. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί έλαβαν 

ως δώρο το ΚΛΙΚ, το νέο βιβλίο για τα 

επίπεδα Ελληνομάθειας Α1 και Α2. 

Το ΚΕΓ και ο Διευθυντής του καθηγητής 

κ.Ι.Καζάζης υποσχέθηκαν ότι θα 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε μετά 

την επιτυχημένη φετινή πιλοτική εφαρμογή 

του το σεμινάριο να επαναληφθεί για την 

επόμενη σχολική χρονιά 2014-15 και μάλιστα 

με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων.  

 

14. Greek student wins national 

award for educational 

excellence, outshining 

hundreds of nominees. 

Local student Konstantina Sardella from AKMI 

Metropolitan College Athens has won 2014 

Outstanding International BTEC Student of the 

Year at the National BTEC Awards, held in 

London on 3rd July 2014. 

The ceremony was held in recognition of the 

nearly one million students around the country 

who are studying BTEC qualifications this year. 

Pearson, who own Edexcel, the awarding body 

for BTECs, received over 1000 nominations 

across the 20 award categories for this year’s 

Awards. 

 

Konstantina received Distinctions in all units of 

her Level 5 BTEC HND in Speech and Language 

Therapy in July last year. Highly motivated, 

productive and creative, Konstantina's tutors 

describe her role model for other students due 

to her immense enthusiasm and commitment to 

her studies and work placements, which 

included working with children in the college's 

in-house speech and language therapy clinic. 

Ahead of the Awards Ceremony, the winners, 

their family, friends and nominators attended a 

Parliamentary reception in the House of Lords, 

hosted by Government Education Spokesperson 

Baroness Sharp. Mrs Barbara Kampouridi 

represented the Embassy of Greece in the 

ceremony and congratulated Konstantina for 

her great success. 

15. Το Διεθνές Πρόγραμμα 

WeC.A.R.E. ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία τη σχολική χρονιά 2013-

2014. 

 
Μετά από τα πολύ ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα της πρώτης φάσης του 

Διεθνούς Προγράμματος WeC.A.R.E., που 

υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2012-2013, τον 

Ιούνιο ολοκληρώθηκε η κύρια φάση του 

Προγράμματος η οποία διεξήχθη το σχολικό 

έτος 2013-2014. 

 

Το Διεθνές Πρόγραμμα WeC.A.R.E.: Το 

WeC.A.R.E. είναι ένα εξ αποστάσεως 

Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Κατάρτισης 

Εκπαιδευτικών και Παρέμβασης για την 

προαγωγή του θετικού κλίματος και της 

ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική 

κοινότητα. Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και 

υλοποιήθηκε από το Κέντρο Έρευνας και 

Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας 

(Κ.Ε.Ε.ΣΧΟ.ΨΥ) του Πανεπιστημίου Αθηνών 
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και την Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής 

Συμβουλευτικής και Έρευνας (Ε.Σ.Ο.Σ.Ε.) με 

την ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 

Νιάρχος. Επιστημονική Υπεύθυνη του 

Προγράμματος είναι η κ. Χρυσή (Σίσσυ) 

Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια Σχολικής 

Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Σκοπός: Βασικός σκοπός του Προγράμματος 

είναι η ενίσχυση της ψυχικής 

ανθεκτικότητας και η προαγωγή του θετικού 

σχολικού κλίματος στις δύσκολες 

οικονομικές περιόδους και η δημιουργία ενός 

διεθνούς προγράμματος κατάρτισης 

εκπαιδευτικών, πρόληψης και παρέμβασης 

στη σχολική κοινότητα. 

Περιεχόμενο: Το Πρόγραμμα κατάρτισης και 

παρέμβασης περιλαμβάνει: α) Εξ 

αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε 

πέντε θεματικές ενότητες (Προαγωγή του 

θεματικού 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 τη 

διαχείρισή του, Διαφορετικότητα στη 

σχολική κοινότητα, Αναρτήσεις κοινών 

project), β) Παρέμβαση στην τάξη, γ) Online 

εκπαιδευτικό διαδραστικό παιχνίδι 

«Sailing4Caring» και δ) Αξιολόγηση. 

Καινοτόμα χαρακτηριστικά: Μέσα από τη 

διαδικτυακή συνύπαρξη που προσφέρει το 

εικονικό περιβάλλον του παιχνιδιού 

«Sailing4Caring», οι σχολικές τάξεις 

ταξίδεψαν με το Καράβι των σχολείων 

WeC.A.R.E. σε νησιά/ σταθμούς εμπνευσμένα 

από την ελληνική μυθολογία. 

Στο καράβι επιβιβάστηκαν 134 εκπαιδευτικοί 

και 2.060 μαθητές από 131 σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης από όλες τις περιφέρειες της 

Ελλάδας και από τις παρακάτω χώρες: 

Μ.Βρετανία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελβετία, 

Η.Π.Α., Ιρλανδία, Καναδά, Κύπρο, Ολλανδία, 

Σουηδία και Αιθιοπία. Παράλληλα 

συμμετέχει και μια πιλοτική ομάδα στην 

αγγλική γλώσσα στην οποία συμμετείχαν 

εκπαιδευτικοί και μαθητές από σχολεία της 

Ελλάδας, των Η.Π.Α. και του Βελγίου. 

 

Καθοριστική ήταν η συμβολή και η 

συνεργασία της κυρίας Β. Καμπουρίδη, 

Συντονίστριας Εκπαίδευσης του Γραφείου 

Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας του 

Λονδίνου, για τη συμμετοχή και το 

συντονισμό εκπαιδευτικών και σχολείων της  

περιοχής ευθύνης της. Σημαντική ήταν και η 

συμβολή και η συνεργασία της κυρίας Μ. 

Παπαλούκα, συντονίστριας της Κυπριακής 

Εκπαιδευτικής Αποστολής.  

Θερμές ευχαριστίες και στους 

εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν και 

ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Πρόγραμμα 

WeC.A.R.E τη φετινή σχολική χρονιά.  

Γκοράτσα Αιλίνα,Ελληνικό ΔΣ Λονδίνου 

Καραϊωσήφ Όλγα, Ελληνικό Παροικιακό 

Σχολείο Mansfield  

Μαθιουδάκη Αγγελική, Ελληνικό Σχολείο 

ΤΕΓ, Όσλο  

Παπαδόπουλος Διονύσιος, Ελληνικό ΔΣ 

Λονδίνου  

Παπαδοπούλου Ανδριανή, Greek Community 

School of Nottingham  

Σπηλιωτοπούλου Δανάη, Ελληνικό Σχολείο 

ΤΕΓ, Στοκχόλμης  

Τσαπράζη Μυρτώ, Ελληνικό Σχολείο ΤΕΓ, 

Δουβλίνο  

Χαραλαμποπούλου Μαγδαληνή, Ελληνικό 

Λύκειο- Γυμνάσιο Λονδίνου  
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Χαριτόπουλος Δημήτριος-Φοίβος, Ελληνικό 

Σχολείο Λίβερπουλ 

 

 

Το ταξίδι ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2013 και 

αφού οι μαθητές επισκέφτηκαν τρία 

διαφορετικά νησιά, τα οποία αντιστοιχούσαν 

στις θεματικές ενότητες του προγράμματος, 

έφτασαν στη «δική» τους Ιθάκη τον Ιούνιο 

του 2014. 

Ο συμβολισμός του ταξιδιού, τα νησιά 

αποβίβασης και η χαρτογράφηση αυτής της 

Ιθάκης για κάθε τάξη-συνταξιδιώτη 

αναδύθηκαν και στην Τελική Εκδήλωση του 

Προγράμματος, όπου παρουσιάστηκαν 

κάποια από τα Παραδείγματα Εφαρμογής 

των Δραστηριοτήτων του Προγράμματος 

στην τάξη.  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 

παρουσιάστηκε από τους συνεργάτες του 

Προγράμματος βίντεο με τραγούδι στα 

ελληνικά και αγγλικά που ετοίμασαν οι 

μαθητές του Ελληνικού Δημοτικού 

Σχολείου Λονδίνου με τη βοήθεια των 

εκπαιδευτικών Διονύση Παπαδόπουλο και 

Αϊλίνας Γκοράτσα.  

Μέσα από τα παραδείγματα αυτά, τις 

αφηγήσεις των εκπαιδευτικών και μαθητών 

και την αποκωδικοποίηση αυτής της 

«ταξιδιωτικής» εμπειρίας από τους ίδιους τους 

συμμετέχοντες, αναδύθηκε το εύρος και ο 

βαθμός αποτελεσματικότητας του 

Προγράμματος. Τα στοιχεία της αξιολόγησης 

καταδεικνύουν βελτίωση σε όλες τις 

διαστάσεις του κλίματος της τάξης και των 

σχέσεων στη σχολική κοινότητα, επεσήμανε η 

Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος 

Καθηγήτρια Χρυσή Χατζηχρήστου. 

Συγκεκριμένα φαίνεται ότι οι μαθητές 

ωφελήθηκαν στους ακόλουθους τομείς: 

- συνεργατικότητα, αλληλοσεβασμός και 

αλληλοϋποστήριξη 

- αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση 

δύσκολων συναισθημάτων  

-διαχείριση άγχους 

- κοινωνικές  δεξιότητες και διαπροσωπικές 

σχέσεις 

- διαπολιτισμική κατανόηση και 

- σχολική επίδοση 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο 

Πρόγραμμα είπαν: 

 «Οι μαθητές μου εξασκήθηκαν στην 

αποδοχή των δικών τους συναισθημάτων 

και στην ικανότητα έκφρασής τους. Αυτό 

τους  έκανε περισσότερο προσεγγίσιμους 

από τους συμμαθητές τους. Η 

κοινωνικότητά τους αυξήθηκε, οι εντάσεις 

μειώθηκαν δραματικά και νέες φιλίες 

αναδύθηκαν». 

 «Τους (μαθητές) βοήθησε να διαχειριστούν 

και να κατανοήσουν καλύτερα τα 

συναισθήματά τους. Ένιωσαν ότι δεν είναι 

οι μόνοι που αγχώνονται, λυπούνται, 

στρεσάρονται. Δέθηκαν περισσότερο σαν 

ομάδα. Γνώρισαν καλύτερα τους άλλους, 

αλλά κυρίως τον εαυτό τους. Έμαθαν να 

σέβονται περισσότερο τα συναισθήματα 

των άλλων και προσπαθούν περισσότερο 

στο να λύνουν τις διαφορές τους με 

συζήτηση. Ο επιστημονικός τρόπος 

μετέτρεψε τις βαρετές νουθεσίες σε καλά 

παραδείγματα που ήταν έτοιμοι να 

αποδεχτούν και σε μεγάλο βαθμό να 

εφαρμόσουν». 

 

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο 

Πρόγραμμα είπαν: 

 «Έμαθα ότι η συνεργασία με τους 

συμμαθητές μου με έφεραν πιο κοντά και 
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πλέον δεν τσακωνόμαστε, παίζουμε και 

διασκεδάζουμε μαζί». 

 «Με υποστήριξε σημαντικά γιατί έμαθα να 

διαχειρίζομαι πιο αποτελεσματικά τα 

συναισθήματά μου, καθώς και το άγχος 

μου. Βελτίωσε σημαντικά τις σχέσεις μου 

με τους μαθητές μου, τους γονείς τους και 

τους συναδέλφους. Συμπερασματικά 

ενίσχυσε την ψυχική μου ανθεκτικότητα 

και προήγαγε το θετικό σχολικό κλίμα». 

 «Με έκαναν πιο ψύχραιμη να διαχειριστώ 

δυσκολίες μέσα στην τάξη μου, αλλά και 

στη ζωή μου γενικότερα». 

 «Ενδυνάμωσα τον χαρακτήρα μου και 

απέκτησα περισσότερη αυτοπεποίθηση στο 

να χειρίζομαι δύσκολες καταστάσεις με 

μαθητές». 

Το ταξίδι ολοκληρώθηκε για τη φετινή 

σχολική χρονιά και η προετοιμασία για τον 

επόμενο απόπλου του Καραβιού των 

σχολείων WeC.A.R.E θα αρχίσει το 

Σεπτέμβριο του 2014. Καλούνται λοιπόν προς 

επιβίβαση τάξεις Νηπιαγωγείων, Δημοτικών 

και Γυμνασίων σχολείων της Ελλάδας αλλά 

και ελληνόγλωσσες τάξεις του Εξωτερικού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε 

το ακόλουθο link:  

 

______________________________ 

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 

16. Εκδηλώσεις στο 

Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. 

Το Τμήμα Νεοελληνικών σπουδών του 

Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ συμμετείχε 

στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Γραφείο 

Ισότητας & Πολυπολιτισμικότητας του 

Πανεπιστημίου την Πέμπτη 19 Ιουνίου, με 

τίτλο «ο Κόσμος στο Κέμπριτζ».   

 

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 

γκαζόν του Senate House του Πανεπιστημίου 

του Κέμπριτζ, ήταν ανοιχτή στο το ευρύ 

κοινό, και είχε ως σκοπό τον εορτασμό του 

εύρους της πολιτιστικής ποικιλομορφίας της 

πόλης του Cambridge. Ήταν μια βραδιά 

μουσικής, παραστάσεων και συνομιλιών, 

στην οποία έλαβαν μέρος καλλιτέχνες και 

εκπρόσωποι διαφόρων εθνοτήτων, μέλη του 

ακαδημαϊκού χώρου καθώς και ο 

εκπρόσωπος της πόλης στη Βουλή, Δρ Julian 

Huppert.    

Το Τμήμα συμμετείχε με την ανάγνωση του 

ποιήματος «Λέει η  Πηνελόπη» της ποιήτριας 

Αγγελικής Αγγγελάκη-Ρουκ. Το ποίημα 

απαγγέλθηκε στα Ελληνικά από την Δρ 

Αναστασία Χριστοφιλοπούλου, φροντιστή-

Αρχαιολόγο Ελληνικών και Ρωμαϊκών 

Αρχαιοτήτων στο Μουσείο Fitzwilliam, και 

στα Αγγλικά από την κα Caroline Hattam, 

φοιτήτρια του Τμήματος. Η υποδοχή που 

επιφύλαξε το κοινό στην Ελληνική 

συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα θερμή. Σε αυτό 

βέβαια συνέβαλε η εκπληκτική απόδοση του 

ποιήματος από τις αναγνώστριες. 

Οργανώτριες: Δρ Ρεγγίνα Καρούσου-Φωκά & 

Δρ Λιάνα Γιαννακοπούλου. 

17. Από τον Κορνάρο στον 

Καζαντζάκη.  

Συνέδριο προς τιμή του καθηγητή David 

Holton  

Την Δευτέρα 30 Ιουνίου και Τρίτη 1 Ιουλίου 

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 

διεθνές συνέδριο προς τιμήν του καθηγητή 

David Holton, ο οποίος κατείχε επί σειρά 

ετών την έδρα νεοελληνικών σπουδών στο 

www.connecting4caring.gr/en/content/des

cription-4 

http://www.connecting4caring.gr/en/content/description-4
http://www.connecting4caring.gr/en/content/description-4
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Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Θέμα του 

συνεδρίου ήταν «Από τον Κορνάρο στον 

Καζαντζάκη: γλώσσα, πολιτισμός, κοινωνία 

και ιστορία στην Κρήτη».  

Στο συνέδριο έλαβαν μέρος πάνω από 

τριάντα πέντε σύνεδροι από την Αυστραλία, 

Μ. Βρετανία, Γερμανία, Γεωργία, Ελλάδα, 

Ισπανία, Ιταλία. Το εύρος των ανακοινώσεων 

εκτείνονταν από τη λογοτεχνία της κρητικής 

Αναγέννησης ως το έργο του Νίκου 

Καζαντζάκη και τη σύγχρονη λογοτεχνία 

που αφορά στην Κρήτη (Κονδυλάκης, 

Γαλανάκη, Δούκα), καθώς και τη εξέταση 

σημαντικών κειμένων της κρητικής 

λογοτεχνίας από συγκριτική σκοπιά.  

Παρουσιάστηκαν επίσης ανακοινώσεις 

σχετικά με το γλωσσικό ιδίωμα της Κρήτης, 

τη μετάφραση έργων κρητικής λογοτεχνίας, 

και την πρόσληψη της Κρήτης από μη 

Κρητικούς.  

Τέλος, παρουσιάστηκαν ανακοινώσεις 

σχετικά με την ιστορία και την κοινωνία της 

Κρήτης από τον 18ο αιώνα ως σήμερα. Το 

συνέδριο οργάνωσαν η Λιάνα 

Γιαννακοπούλου (Πανεπιστήμιο του 

Κέμπριτζ) και ο Κώστας Σκορδύλης 

(Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης) με χορηγούς 

το Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, τη 

Σχολή Κλασικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, το Ίδρυμα 

Λεβέντη και το Ελληνικό Ίδρυμα Λονδίνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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