Dear subscribers
Embassy of Greece in London - Education Office

Newsletter April 2016
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
education1@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!
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Διονύσιος Σολωμός: H ημέρα της Λαμπρής

Καθαρώτατον ήλιο επρομηνούσε
Της αυγής το δροσάτο ύστερο αστέρι,
Σύγνεφο, καταχνιά, δεν απερνούσε
Τ’ ουρανού σε κανένα από τα μέρη∙
Και από ’κει κινημένο αργοφυσούσε
Τόσο γλυκό στο πρόσωπο τ’ αέρι,
Που λες και λέει μες στης καρδιάς τα φύλλα:
Γλυκειά η ζωή κι ο θάνατος μαυρίλα.
Χριστός Ανέστη! Νέοι, γέροι και κόρες,
Όλοι, μικροί μεγάλοι, ετοιμαστήτε∙
Μέσα στες εκκλησίες τες δαφνοφόρες
Με το φως της χαράς συμμαζωχτήτε∙
Ανοίξτε αγκαλιές ειρηνοφόρες
Ομπροστά στους Αγίους και φιληθήτε∙
Φιληθήτε γλυκά χείλη με χείλη,
Πέστε: Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι.
Δάφνες εις κάθε πλάκα έχουν οι τάφοι.
Και βρέφη ωραία στην αγκαλιά οι μανάδες∙
Γλυκόφωνα κοιτώντας τες ζωγραφισμένες εικόνες, ψάλλουνε οι ψαλτάδες∙
Λάμπει το ασήμι, λάμπει το χρυσάφι,
Από το φως που χύνουνε οι λαμπάδες∙
Κάθε πρόσωπο λάμπει απ’ τ’ αγιοκέρι,
Οπού κρατούνε οι Χριστιανοί στο χέρι.

Πηγή: Διονυσίου Σολωμού, Ἄπαντα, τόμος πρῶτος,
Ποιήματα, Ἐκδόσεις Ἴκαρος, Θ’ Ἔκδοσις, Ἀθῆναι 2006, σελ.185-186.
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Οι ανακοινώσεις του συνεδρίου εστίασαν

______________________________
A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της
ελληνόγλωσσης

εκπαίδευσης

ελλήνων

των

εκπαιδευτικών

πολυπολιτισμικές

1. 25ο

και

στις

κοινωνίες

που

Συνέδριο
Ελλήνων
Εκπαιδευτικών της Ευρώπης

διαμορφώνονται σε μια Ευρώπη που αλλάζει

Στις 7 Μαρτίου 2016 ολοκληρώθηκε στις

Συντονιστικών Γραφείων της Ευρώπης, οι

Βρυξέλλες το 25ο Συνέδριο των Ελλήνων

οποίοι

Εκπαιδευτικών

που

ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις των ομιλητών.

της

Μετά

Ευρώπης

πραγματοποιήθηκε

υπό

την

αιγίδα

με γρήγορους
συμμετοχή

ρυθμούς.

από

το

πέρας

παρευρισκόμενοι

Ευρωπαϊ

ερωτήσεις

Επισκέψεων

της

Γενικής

Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

σε

συνεργασία

με

το

Γραφείο

Συντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών. Τους
συμμετέχοντες καλωσόρισε εκ μέρους της
οργανωτικής

επιτροπής

ο

κ.

Θεόδωρος

Καλλιάνος. Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε
ο

Υφυπουργός

Παιδείας,

Έρευνας

και

Διυπουργική

Επιτροπή

Νομοθετικού

προτάσεις

τους

διερεύνησης

Πλαισίου

για

στη
του
την

Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση του Εξωτερικού.
Στο εν λόγω Συνέδριο μετείχε με εισήγηση το
Συντονιστής του Γραφείου Εκπαίδευσης της
Ελληνικής

Πρεσβείας

Γιώργος Κόσυβας.

στο

Λονδίνου

κ.

μεγάλο

ανακοινώσεων,

οι

ενδιαφέρουσες

συμμετείχαν
διάλογο.

σε

Η

έναν

συζήτηση

ρόλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο
εξωτερικό, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων
στην

εκπαίδευση

ευρωπαϊκή

καθώς

και

για

προσέγγιση

πολυπολιτισμικότητας

την
της

στη

σύγχρονη

εκπαίδευση.

2. Συνεορτασμός εθνικών επετείων
25ης Μαρτίου 1821 και 1ης
Απριλίου 1955

οποίος ενεθάρρυνε τους συμμετέχοντες να
τις

των

κατέληξε σε σημαντικά συμπεράσματα για το

Θρησκευμάτων κ. Θεοδόσης Πελεγρίνης, ο
αποστείλουν

με

έθεσαν

εποικοδομητικό

Το Συνέδριο οργανώθηκε από την Υπηρεσία
Οργάνωσης

των

και

μεγάλη

εκπαιδευτικούς

παρακολούθησαν

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προέδρου της
.

Υπήρξε

Ο

Παμπαροικιακός

εορτασμός

που

οργάνωσε η Εθνική Κυπριακή ομοσπονδία
Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 20 Απριλίου 2016 στο Ashmole
Academy.

Κύριος

ομιλητής

ήταν

ο

Κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής
Δημοκρατίας

κ.

Παρουσιάστηκε
από

τους

Παροικίας.

Νίκος

Χριστοδουλίδης.

καλλιτεχνικό

εκπαιδευτικούς
Ιδαίτερη

πρόγραμμα
Φορείς

παρουσία

είχαν

της
οι

μαθητές του Ελληνικού-Γυμνασίου Λυκείου
που

παρουσίασαν

μικρή

παράσταση.

Embassy of Greece in London – Education Office
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3. Εορτασμός της Εθνικής Επετείου

4. Γιορτή για την Επέτειο του 1821

στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο
Λονδίνου.

του 1821 στο Ελληνικό Δημοτικό
Σχολείο Λονδίνου.
Την Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016, το Ελληνικό
Δημοτικό

Σχολείο

Λονδίνου

τίμησε

την

εθνική επέτειο του 1821, με τη γιορτή που
ετοίμασαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του
σχολείου μας. Τα παιδιά με αφηγήσεις,

Το

Ελληνικό

Γυμνάσιο-Λύκειο

Λονδίνου

γιόρτασε την Επέτειο του 1821 με τους
μαθητές του να απαγγέλουν ποιήματα, να
παρουσιάζουν

τραγούδια

και

να

συμμετέχουν σε θεατρικά σκετς.

ποιήματα και τραγούδια παρουσίασαν όλο το
χρονικό των γεγονότων ξεκινώντας από την
άλωση της Πόλης το 1453, την Τουρκοκρατία
και τις σημαντικότερες στιγμές της Ελληνικής
Επανάστασης.

Στην

εκδήλωση

μας

τίμησαν

με

την

παρουσία τους ο Θεοφιλέστατος Τροπαίου,
κκ. Αθανάσιος, ο Συντονιστής Εκπαίδευσης
Λονδίνου κ. Κόσυβας και η Επιθεωρήτρια της
Το μήνυμα που έστειλαν σε όλους όσους
παρακολούθησαν τη γιορτή ήταν ένα: οι

Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, κ.
Παπαλούκα.

ήρωες του 21 αποτελούν το παράδειγμα κάθε
ανθρώπου μου μάχεται για τα δικαιώματά
του.

Μόνο

μέσα

από

την

ειρήνη,

την

ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ισότητα
μπορούν οι λαοί να συνυπάρχουν και να
προοδεύουν. Υπεύθυνη της γιορτής ήταν η κ.
Χαρούλα Μανούσου, δασκάλα της Ε΄ τάξης,
σε συνεργασία με την κ. Κορωνίδου, δασκάλα
της Δ΄τάξης.

5. Εορτασμός της 25ης Μαρτίου
στο
Σαββατιάτικο
σχολείο Στοκχόλμης.

Ελληνικό

Στις 19 Μαρτίου το Σαββατιάτικο Ελληνικό
Σχολείο Στοκχόλμης γιόρτασε την εθνική
μας

εορτή

της

25ης

Μαρτίου.

Γονείς και μαθητές παρακολούθησαν τη
γιορτή με σεβασμό και μεγάλο ενδιαφέρον.
Οι μαθητές με την καθοδήγηση των εκπ/κών
Embassy of Greece in London – Education Office
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του

σχολείου

μάς

παρουσίασαν

μια

εξαιρετική γιορτή.

οι μαθητές παρακολούθησαν βίντεο με τα
αποκριάτικα ήθη και έθιμα σε διάφορες
περιοχές της Ελλάδας. Τέλος, οι μαθητές
έφτιαξαν αποκριάτικες μάσκες.

Τη γιορτή μας τίμησαν με την παρουσία τους
ο πρέσβης της Ελλάδας κ. Δ. Τουλούπας, ο
πρέσβης

της

Κύπρου

κ.

Λοϊζου

,

ο

Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σακνδιναβίας
κ. Κλεόπας , ο πρόεδρος της Ελληνικής

Τον μήνα Μάρτιο, οι μαθητές του σχολείου

πολιτιστικής

μας έφτιαξαν μαρτάκια και παραμονές της

Παπακώστας

Στέγης
καθώς

κ.
και

Αποστόλης
μέλη

πολλών

Καθαράς Δευτέρας έφτιαξαν χαρταετούς.
Ακόμα,

φορεών της ομογένειας.

οι

μαθητές

παρακολούθησαν

αφιέρωμα για την εθνική επέτειο της 25ης
Μαρτίου.

6. Newsletter
Μαρτίου
Νορβηγίας

Φεβρουαρίου
&
του
ΤΕΓ
Όσλο

Τον μήνα Φεβρουάριο, με τους μαθητές μας
γνωρίσαμε

το

Παρακολουθήσαμε
παράσταση

με

θέατρο
στο
τον

σκιών.

διαδίκτυο

μία

Καραγκιόζη

και

κατασκευάσαμε φιγούρες. Τον ίδιο μήνα,
μιλήσαμε για την περίοδο της Αποκριάς και
Embassy of Greece in London – Education Office
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7. Μαθητικές Δραστηριότητες στο
Ελληνικό
Λονδίνου.

Δημοτικό

Σχολείο

Δημοτικό

επισκέφτηκαν
Σχολείο

Παρασκευή,

Ελληνικό

11

Δημοτικό

Μαρτίου

2016,

το

Σχολείο

Λονδίνου

φιλοξένησε και πραγματοποίησε δράση στην
Β’ Τάξη σε συνεργασία με το Native Scientist

Στις 12 Φεβρουαρίου 2016 οι «Πράκτορες του
Πλανήτη»

Την

του

το

Organisation.

Ελληνικό

Λονδίνου.

Η

συγγραφέας κ. Ελένη Ανδρεάδη ενέπλεξε τα
παιδιά σε εκπαιδευτικές δράσεις με σκοπό την
ευαισθητοποίηση τους σε θέματα προστασίας
του Πλανήτη.

Οι μαθητές και μαθήτριες της Β’ Τάξης είχαν
την ευκαιρία να έρθουν σε γνωριμία και
επαφή με βασικές αρχές της επιστημονικής
έρευνας, να συνομιλήσουν με Έλληνες νέους
ερευνητές

της

Μεγ.

Βρετανίας

και

να

εντυπωσιαστούν με την έρευνα γύρω από την
Την Παρασκευή, 11/03/2016, οι μαθητές του

βιολογία και τα μαθηματικά σε μία δράση

Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου

ιδιαίτερα εποικοδομητική και ευχάριστη. Το

γιόρτασαν τις Απόκριες την τελευταία ώρα

σχολείο μας θα φιλοξενήσει με χαρά και

μαθημάτων τους με χορό, τραγούδι και πολύ

επόμενες δράσεις του Native Scientist στο

κέφι.

μέλλον.

Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης του ελληνικού
Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου παρουσίασαν
τη

«Διαφορετικότητα»

ανάμεσα

στους

ανθρώπους με τον πιο χαρούμενο τρόπο
στέλνοντας το μήνυμα ότι όλοι είμαστε τόσο
διαφορετικοί αλλά έχουμε τις ίδιες ανάγκες
και τα ίδια δικαιώματα σε ένα κόσμο ειρήνης
και αγάπης.
Την Τρίτη, 29/03/2016, η συγγραφέας κ.
Παναγιώτα

Αλεξάνδρου

επισκέφτηκε

το

Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου και
παρουσίασε

με

βιωματικές

δράσεις

στα

πλαίσια του μαθήματος της φιλαναγνωσίας
τα βιβλία της “Φένια η αγαπημένη των ήχων”
με τη συμμετοχή των τάξεων Α' και Γ' και “ Οι
Νταήδες του Βυθού και ο Ρομπέν των
Embassy of Greece in London – Education Office
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Θαλασσών” με τη συμμετοχή των Β' και Δ΄

Εκπαιδευτικής

τάξεων.

Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και
Μεγάλης

Αποστολής.

Βρετανίας

Τον

κ.

Γρηγόριο

εκπροσώπησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος
Τροπαίου κ. Αθανάσιος, ο οποίος χαιρέτισε
την εκδήλωση.

Εισηγητής ήταν ο ερευνητής Καθηγητής
Μαθησιακών Δυσκολιών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, Δρ. Γεώργιος Θ. Παυλίδης
(www.dyslexiacenters.gr), του οποίου το έργο

______________________________

για

τη

Διάσπαση

Προσοχής

και

στην

Οφθαλμοκίνηση έχει αναγνωριστεί διεθνώς.

B. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

Μετά την εισήγηση ακολούθησε γόνιμη
συζήτηση. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς που

8. Σεμινάριο για τις μαθησιακές
δυσκολίες των μαθητών

παρακολούθησαν

με

ενδαφέρον

το

σεμινάριο και έμειναν ικανοποιημένοι από
την οργάνωση και το περιεχόμενο του.

Σεμινάριο, με θέμα «Μαθησιακές δυσκολίες

Τέλος, στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε

και η αντιμετώπισή τους στο σπίτι και στο

παρουσίαση από την Δρα. Ελένη Μέλλου, τ.

σχολείο»,

Γραφείο

Σχολική Σύμβουλο, επιμελήτρια έκδοσης

Κυπριακή

ενός τρίτομου συλλογικού έργου, με γενικό

και

τίτλο

οργανώθηκε

από

το

Εκπαίδευσης

Λονδίνου,

την

Εκπαιδευτική

Αποστολή

και

Βοηθητική

Αδελφότητα

«Βοήθημα

εκπαιδευτικού

μικρών

«ΑΓ.

παιδιών. Θεωρία και Πράξη». Τα έσοδα από

ΑΓΑΘΗ», υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου

τις πωλήσεις του, δόθηκαν για οικονομική

Θυατείρων και Μ. Βρετανίας κκ. Γρηγορίου,

ενίσχυση του εθελοντικού φιλανθρωπικού

στο Λονδίνο, στις 28 Φεβρουαρίου 2016, στην

οργανισμού για παιδιά «Το Χαμόγελο του

αίθουσα εκδηλώσεων της κοινότητας Αγίων

Παιδιού».

Παντελεήμονος

και

Κυριών

την

Παρασκευής,

στο

Harrow.
Τους

συμμετέχοντες

Προϊστάμενος

της

καλωσόρισε

Κοινότητας

ο

Ιερ.

Πρωτοπρ.

Αναστάσιος Δ. Σαλαπάτας. Την εκδήλωση
χαίρετισαν

ο

Δρ.

Γεώργιος

Κόσυβας,

Συντονιστής της Ελληνικής Εκπαιδευτικής
Αποστολής και η κα. Μαρία Παπαλούκα,
Επιθεωρήτρια – Προϊσταμένη της Κυπριακής
Embassy of Greece in London – Education Office
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______________________________
Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

9. SONGS OF THESSALONIKI – The

Useful Links
Greek Embassy in London
www.mfa.gr/uk

Hellenic Centre
9 May 2016, 8 p.m - Kings Place in London.
Savina Yannatou & Primavera en Salonico are
presenting their new project “Songs of
Thessaloniki”. A colourful palette of songs
from or about the Thessaloniki of a century
ago, that fascinating and vibrant harbour city in
Northern Greece, a multicultural hub at the
time - songs in Turkish, Greek, Armenian,
Serbia, Albanian, Bulgarian, etc. etc.
It’s a MAGICAL concert full of colours, moods
and stories - serene beauty, deep melancholy,
open improvisation, witty, even funny
elements - all presented with the typical and
renowned playful, creative and so musical
sound of Savina Yannatou & Primavera en
Salonico.

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

See more / tickets:
http://www.kingsplace.co.uk/whatson/music/savina-yannatou-songs-of-thessaloniki#

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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