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ΘΕΜΑ: Χαιρετισμός προς την ελληνόγλωσση εκπαιδευτική κοινότητα για τη νέα

σχολική χρονιά 2015-16 από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης Γιώργο Κόσυβα
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα ήθελα να εκφράσω σε όλους τους
εκπαιδευτικούς της Ομογένειας, τους μαθητές και τις οικογένειές τους τις θερμότερες ευχές
μου για υγεία, αντοχή και δύναμη στο έργο της αγωγής και της μάθησης. Η ψυχική δύναμη
είναι αναγκαία, για να υπερβούμε τις σημερινές αντίξοες συνθήκες που επηρεάζουν όλους
μας. Εύχομαι στην ευρύτερη κοινότητα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης καλή σχολική
χρονιά και δημιουργική διάθεση.
Η Ελληνική Πολιτεία έχει στελεχώσει όλα τα σχολεία της Ομογένειας του βορείου
ημισφαιρίου, αμιγή και παροικιακά, τα οποία ήδη έχουν ανοίξει και λειτουργούν με
ικανούς εκπαιδευτικούς προσφέροντας στους μαθητές το πολύτιμο αγαθό της μάθησης.
Επίσης, φροντίζει για τον εξοπλισμό τους και επιχορηγεί τις Σχολικές Επιτροπές ώστε να
είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων. Σε όλους τους
μαθητές από την Ελλάδα και την Κύπρο παρέχονται πλούσιες ευκαιρίες να οικειοποιηθούν
την ελληνική γλώσσα και να αναπτύξουν τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού και της
ελληνορθόδοξης παράδοσης, τις οποίες τούς κληροδότησαν οι γονείς τους. Το εκπαιδευτικό
και βοηθητικό προσωπικό των αμιγών πρωινών σχολείων (νηπιαγωγείο, δημοτικό, και
γυμνάσιο-λύκειο) και των παροικιακών απογευματινών και σαββατιάτικων περιμένει με
χαρά τους παλιούς και νέους μαθητές.
Αξίζει να μνημονευτεί ότι οι μαθητές της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης μπορούν να
πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα μετέχοντας στις εξετάσεις για το
Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας http://www.greeklanguage.gr/certification/node/72
και στις εξετάσεις των GCSE και A-levels. Επιπλέον, το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων της Ελλάδας μέσω του Γραφείου Συντονιστή στην Πρεσβεία της Ελλάδος
στο Λονδίνο βοήθησε επί δεκαετίες και εξακολουθεί να στηρίζει το εκπαιδευτικό έργο της
Ομογένειας με αποσπάσεις εκπαιδευτικών, συγγραφή, έκδοση και αποστολή κατάλληλων
βιβλίων και λοιπού εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας και του
ελληνικού πολιτισμού, με τον σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων και την ανάπτυξη
ψηφιακών πηγών διδασκαλίας και μάθησης τα οποία μπορούν να αξιοποιούνται από τους
διδάσκοντες, οι γονείς και οι μαθητές. Όλο αυτό το υποστηρικτικό υλικό βρίσκεται στην

ιστοσελίδα του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης www.hellenic-education.org.uk και είναι
στη διάθεση της Ομογένειας.
Σε όλους εσάς, διευθύντριες και διευθυντές, μέλη των σχολικών επιτροπών, μάχιμοι
εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και δάσκαλοι των ελληνικών παροικιακών σχολείων,
εύχομαι το διδακτικό σας έργο να είναι πηγή χαράς και προσωπικής ικανοποίησης. Κατά
την άσκηση της παιδαγωγικής αποστολής σας, προσφέρετε αξιόλογες γνώσεις και
εμπειρίες, αναπτύσσετε σημαντικές δεξιότητες και στάσεις, συνδέετε με γόνιμο τρόπο τις
προκλήσεις του σημερινού κόσμου με τις ρίζες μας, επιμένετε στην αξία της συνεργασίας,
παρακινείτε σε καινοτομικές πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές προς όφελος όλων των
μαθητών μας. Είμαι σίγουρος ότι κατά το σχολικό έτος 2015-2016 τα μαθήματά σας θα
είναι εξίσου αποτελεσματικά, όπως ήταν μέχρι τώρα. Εύχομαι να διατηρήσετε το ευχάριστο
κλίμα μάθησης και παιδαγωγικής επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα και να ζεσταίνετε τις
σχέσεις αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης καλλιεργώντας ένα κοινό εκπαιδευτικό όραμα.
Με τις μελετημένες ενέργειές σας εύχομαι οι μαθητές μας να κρατήσουν το ενδιαφέρον
τους για τη μάθηση, να έχουν όλοι τους βιώματα επιτυχίας και να είναι φιλικοί προς τους
συμμαθητές τους. Η βοήθεια σας θα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες τους και να τονώνει
τη διάθεσή τους για ουσιαστική γνώση, να ανοίξει την καρδιά και το μυαλό τους, ώστε να
εργάζονται με πραγματικό ζήλο μια για ολόπλευρη παιδεία.
Αναμφίβολα, η οικονομική κρίση έχει δυσμενείς επιπτώσεις και στην ελληνόγλωσση
εκπαίδευση. Σε αυτές τις συνθήκες όλοι μας προσπαθούμε για μια καλύτερη εκπαίδευση
των μαθητών της Ομογένειας. Η επίτευξη καλής διδασκαλίας μάς δεσμεύει στη σταδιακή
εφαρμογή αλλαγών που βελτιώνουν την εκπαιδευτική καθημερινότητα και επαυξάνουν τα
μαθησιακά αποτελέσματα των ομογενών μαθητών μας υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της
ολοκληρωμένης προσωπικότητάς τους. Όσο καθένας μας κινητοποιείται περισσότερο,
τόσο η μάθηση των μαθητών μας γίνεται καλύτερη!
Αναμφισβήτητα η προσφορά όλων θα είναι ανεκτίμητη.
Εύχομαι ολόψυχα σε όλες και όλους μια δημιουργική σχολική χρονιά.
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