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Dear Subscribers

Περιεχόμενα Contents

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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βαρύνουσα σημασία της επιμόρφωσης για

______________________________
A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

τους

Στο

σεμινάριο

παραυρέθηκε η κ. Ισμήνη ΧατζηγιάννηΓκίκα, υπεύθυνη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
για

1. Επιμορφωτικό Σεμινάριο από το

εκπαιδευτικούς.

την

οργάνωση

της

παροικιακής

εκπαίδευσης στη Μεγάλη Βρετανία.

Γραφείο Εκπαίδευσης της
Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
Επιμορφωτικό Σεμινάριο την Πέμπτη 10
Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 13:30-16:00 στo
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου. Το εν
λόγω σεμινάριο οργανώθηκε από το Γραφείο
Εκπαίδευσης

της

Ελληνικής

Πρεσβείας

Λονδίνου σε συνεργασία με την Κυπριακή
Το σεμινάριο παρακολούθησαν οι δάσκαλοι

Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ).

του

Ελληνικού

Δημοτικού

Σχολείου

Λονδίνου, οι νηπιαγωγοί του Ελληνικού
Νηπιαγωγείου

Λονδίνου

καθώς

και

εκπαιδευτικοί των παροικιακών σχολείων.
Με αφορμή την εισήγηση αναπτύχθηκε
γόνιμος διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών
για τη βελτίωση της διδασκαλίας των
μαθηματικών

στην

Προσχολική

και

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων ο
Το θέμα του σεμιναρίου ήταν: «Η διδασκαλία
των Μαθηματικών στο νηπιαγωγείο και το
δημοτικό σχολείο: η συμβολή της ανάλυσης
των

αριθμών

αφαίρεση,
αλγόριθμους

στην
στους
και

πρόσθεση

και

την

τυποποιημένους
τους

νοερούς

υπολογισμούς». Εισηγητής ήταν ο κ. Γιώργος
Κόσυβας, Δρ Διδακτικής Μαθηματικών και

Το σεμινάριο ξεκίνησε με καλωσόρισμα του
του Συντονιστή Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια η
Επιθεωρήτρια και Προϊσταμένη της ΚΕΑ
κυρία Μαρία Παπαλούκα χαιρέτισε τους
και

υπογράμμισε

στράφηκε

κυρίως

στην

επίτευξη μάθησης με κατανόηση και την
αναζήτηση
διδασκαλίας

αποτελεσματικών
για

μαθηματικών

την

μεθόδων

ανάπτυξη

ικανοτήτων

όλων

των
των

μαθητών. Όλοι όσοι παρακολούθησαν το
Σεμινάριο

έμειναν

απολύτως

ευχαριστημένοι.

2. Αγιασμός

Συντονιστής Εκπαίδευσης Λονδίνου.

παρισταμένους

προβληματισμός

τη

στο
Ελληνικό
Γυμνάσιο Λύκειο Λονδίνου.

Στο Ελληνικό Γυμνάσιο Λύκειο Λονδίνου
πραγματοποιήθηκε
την
Πέμπτη
24
Σεπτεμβρίου ο καθιερωμένος Αγιασμός για
την έναρξη της Νέας Σχολικής Χρονιάς.
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4. H γιορτή του ‘ΟΧΙ’ στο Ελληνικό
Νηπιαγωγείο Λονδίνου.
Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου το Ελληνικό
Νηπιαγωγείο Λονδίνου τίμησε τους ήρωες
του 1940 και την Ελληνική σημαία με
παρουσία γονέων στο χώρο του σχολείου. Τα
νηπιάκια μάς είπαν ποιήματα, φώναξαν
“ΟΧΙ” στους εχθρούς της ελευθερίας και σε
Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο

κάθε είδους πόλεμο. Τραγούδησαν για την

Συντονιστής

Ελλάδα

του

Γραφείου

Εκπαίδευσης

Λονδίνου Δρ. Γεώργιος Κόσυβας.

και,

στο

τέλος,

ακολούθησε

παρέλαση μέσα στην τάξη.

Τα παιδιά τραγουδούν για την Ελληνική
σημαία.

3. Αγιασμός στο Σαββατιάτικο
σχολείο Στοκχόλμης.
Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου τελέστηκε στο
Σαββατιάτικο
Σχολείο
Στοκχόλμης
ο
καθιερωμένος
αγιασμός
από
τον
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σουηδίας κ.
Κλεόπα.
Η παρέλαση των μικρών μαθητών μέσα στην
τάξη.

5. Επέτειος του ‘ΟΧΙ’ στο Ελληνικό
Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου.
Για άλλη μια χρονιά το Ελληνικό Δημοτικό
Σχολείο Λονδίνου γιόρτασε την Επέτειο της
Ο Σεβασμιότατος ευχήθηκε στα παιδιά και

28ης Οκτωβρίου. Τα παιδιά τίμησαν τους

τους εκπαιδευτικούς του σχολείου καλή και

ήρωες του 1940 με ποιήματα, θεατρικά και

δημιουργική σχολική χρονιά.
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τραγούδια.

Τη γιορτή τίμησε με την παρουσία του ο
Πρόξενος της Ελλάδας κ. Σ. Δεμέστιχας.

7. Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στο
ΤΕΓ Οσλο.

Τον

μήνα

Οκτώβριο,

οι

μαθητές

παρακολούθησαν στην τάξη αφιέρωμα για
την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Ακόμα, επισκέφθηκε το σχολείο μας η

6. Εορτασμός της Εθνικής Επετείου
του 1940 στο Ελληνικό Γυμνάσιο
Λύκειο Λονδίνου.

Ελληνίδα τραγουδίστρια Ματούλα Ζαμάνη
και γνώρισε τους μαθητές.

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2015 το
ελληνικό

Γυμνάσιο-Λύκειο

Λονδίνου

γιόρτασε την επέτειο του Οκτωβρίου του
1940. Οι μαθητές του σχολείου απήγγειλαν
ποιήματα,

τραγούδησαν

και

ανέβασαν

θεατρική παράσταση αναβιώνοντας το έπος
του ‘40.

8. Εορτασμός της εθνικής επετείου
του 1940 στο Σαββατιάτικο
σχολείο Στοκχόλμης.

Το Σάββατο στις 24 Οκτωβρίου, έγινε στο
Σαββατιάτικο Σχολείο Στοκχόλμης η γιορτή
για

την

28η

Οκτωβρίου

1940.

Τη γιορτή παρακολούθησαν μαζί με τους
μαθητές και τους γονείς τους ο πρέσβυς της
Στο τέλος της γιορτής απονεμήθηκαν τα
βραβεία και αριστεία στους μαθητές που
διακρίθηκαν την περσινή χρονιά, ενώ στη
συνέχεια,
Γυμνασίου

ο

Διευθυντής
Λυκείου

του

Λονδίνου

ελληνικού
κος

Ε.

Ελλάδας

κος

Δημήτρης

Τουλούπας,

ο

πρόξενος της Κύπρου κος Γεώργιος Λοϊζου, ο
Ευσεβέστατος
Σωσίπατρος

Αρχιμανδρίτης
καθώς

και

εκπρόσωποι

ελληνικών συλλόγων της Σουηδίας

Μπακλαβάς εκφώνησε τον εορταστικό λόγο.

Embassy of Greece in London – Education Office
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9. Εορτασμός της Εθνικής Γιορτής
της 28ης Οκτωβρίου στο ΤΕΓ
Cambridge.

Την Κυριακή 24 Οκτωμβρίου 2015, το Σχολείο
του Αγίου Αθανασίου Cambridge άνοιξε την
αγκαλιά του να δεχτεί μαθητές, γονείς και
μέλη της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας για
τον Εορτασμό της Εθνικής μας Γιορτής της
28ης

Οκτωβρίου,

για

πρώτη

φορά

στο

καινούριο του σπίτι .

σε όλους και απένειμε Βραβεία
στους

Αριστείας

επιτυχόντες μαθητές στις εξετάσεις

AS, A2 και GCSΕ.

10.

Γιορτή για την εθνική επέτειο
της
28ης
Οκτωβρίου
στο
Ελληνικό Σχολείο Δουβλίνου.

Την Κυριακή 25/10/2015 πραγματοποιήθηκε,
στο Ελληνικό Σχολείο Δουβλίνου, η γιορτή
για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Στη γιορτή μας παρευρέθηκαν οι νέοι
πρέσβεις της Ελλάδας και της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Ιρλανδία, η Α.Ε. πρέσβης
της Ελλάδος στην Ιρλανδία κα ΑικατερίνηΚάτια Γεωργίου και η Α.Ε. πρέσβης της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιρλανδία κος
Κώστας Παπαδήμας, μέλη και φίλοι της

Το μπλε το Ελληνικό τρύπησε τα σύννεφα του
Αγγλικού ουρανού και οι φωνές των παιδιών,
πιο

πολλές

τραγούδησαν,

και

βροντερές

απήγγειλαν

από

ποτέ,

και

μας

μετέφεραν στην παλικαριά της εποχής για να
εμπνεύσουν

γενιές

που

χρειάζονται

να

θυμούνται.

Ελληνικής Κοινότητας Ιρλανδίας και τέλος οι
μαθητές
οικογένειες

που
τους.

συμμετείχαν,
Θα

με

θέλαμε

τις
να

ευχαριστήσουμε όσους παρευρέθηκαν στη
γιορτή και τίμησαν με την παρουσία τους το
σχολείο μας και την εθνική επέτειο της
χώρας μας.

Ακολούθησε το πατροπαράδοτο τσιμπούσι
και μετά Παραδοσιακοί χοροί, όπου όλοι,

Η γιορτή μας ξεκίνησε με την απονομή των

μικροί και μεγάλοι, έβγαλαν το όπα από την

Πιστοποιητικών

ψυχή τους.

περιόδου Μαΐου 2015. Βρισκόμαστε στην

Ο νέος Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ.
Ευάγγελος Γιαννούδης απηύθηνε χαιρετισμό

Ελληνομάθειας

της

ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε ότι
όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν στις
εξετάσεις αρίστευσαν. Την απονομή έκανε η

Embassy of Greece in London – Education Office
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Α.Ε. πρέσβης της Ελλάδας στην Ιρλανδία κα

Φακίνου “Ντενεκεδούπολη”. Μίλησαν στους

Αικατερίνη-Κάτια

γονείς για τη σημασία της δημοκρατίας και

Γεωργίου.

Ακολούθησε

απονομή επαίνων στα παιδιά, από τον

έκλεισαν

το

θεατρικό

δρώμενο

Προέδρο της Ελληνικής Κοινότητας στην

τραγουδώντας “Τα παδιά ζωγραφίζουν στον

Ιρλανδία κ. Κωνσταντίνο Δρακάκη.

τοίχο”.

Θα θέλαμε να δώσουμε τα θερμά μας
συγχαρητήρια στους μαθητές μας για την
προσπάθεια και την επιτυχία τους και να
τους ευχηθούμε και εις ανώτερα.

Η “Ντενεκεδούπολη” της Ευγενίας Φακίνου
Η γιορτή μας συνεχίστηκε με τους μαθητές
του σχολείου μας, οι οποίοι είπαν ποιήματα

από τα παιδιά του Ελληνικού Νηπιαγωγείου
Λονδίνου.

και τραγούδια ενώ τα μεγαλύτερης ηλικίας
διαβασαν αποσπάσματα του Χρονικού του
Σαράντα

και

κείμενα

λογοτεχνών

που

αφορουν την περίοδο του πολέμου.

12.

Επέτειος του Πολυτεχνείου
στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο
Λονδίνου.

Το Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου
γιόρτασε την Τρίτη 17-11-2015 την γιορτή του
Πολυτεχνείου. Τα παιδιά όλων των τάξεων
συμμετείχαν με χαρά μαθαίνοντας για τα
γεγονότα,

μέσω

είτε

τραγουδιών

και

ποιημάτων είτε μικρών θεατρικών. Οι γονείς
παρακολούθησαν με ενδιαφέρον.

11.

Γιορτή του Πολυτεχνείου στο
Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015, οι μικροί
μαθητές
Λονδίνου

του

Ελληνικού

τίμησαν

τους

Νηπιαγωγείου
ήρωες

του

Πολυτεχνείου με τη θεατρική παράσταση
του κλασσικού παραμυθιού της Ευγενίας
Embassy of Greece in London – Education Office
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13.

ΤΕΓ Οσλο –
δραστηριότητες.

Μαθητικές

Τον μήνα Νοέμβριο, με αφορμή την ενότητα
διδασκαλίας σε δύο από τα γκρουπ του
σχολείου,

ακούσαμε

μελοποιημένα

αποσπάσματα του ποιήματος του Ο. Ελύτη
«Τα ρω του έρωτα» και οι μαθητές τα
εικονογράφησαν. Ακόμα, οι μαθητές του
σχολείου παρακολούθησαν αφιέρωμα για τα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

γεγονότα του Πολυτεχνείου και συμμετείχαν
σε σχετική εκδήλωση.

14.

Αγιασμός
στη
Βυζαντινής Μουσικής.

Την

Πέμπτη

8

Οκτωβρίου

Σχολή

2015

στον

Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
Wood Green Βορείου Λονδίνου τελέσθηκε
παρουσία του Θεοφιλέστατου Μητροπολίτη κ.
Αθανασίου ο αγιασμός για το νέο σχολικό
έτος

2015-16

Μουσικής.

Τη

της

Σχολής

Σχολή

Βυζαντινής

διευθύνει

ο

Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας και
Η ΜΑΓΙΑ, ΤΑ ΡΩ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ –Ο.ΕΛΥΤΗΣ

τελεί υπό την αιγίδα και χορηγία της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής

Θυατείρων

Μεγ.Βρετανίας.

ΤΑ ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ, ΤΑ ΡΩ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ – Ο.ΕΛΥΤΗΣ

Embassy of Greece in London – Education Office
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δραστηριότητες με διαθεματικό χαρακτήρα οι

______________________________

οποίες θα εμπλέξουν τους μαθητές σε

B. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

διάφορες

15.

British Academy announces
Schools
Language
Award
Winners for 2015 - Two Greek
Supplementary Schools among
the winners.

Η Βρετανική Ακαδημία (British Academy) έχει
πρόσφατα ανακοινώσει τα βραβεία BASLAS
2015 (British Academy Language Awards).
Ανάμεσα στα βραβευθέντα προγράμματα
είναι

και

Heritage

το

πρόγραμμα

Language

«Close-up

Learners:

An

On

Inquiry

Learning Project». Το πρόγραμμα προτάθηκε
από τις Μαρίνα Χαραλαμπίδη και Δρ Κούλα
Χαρίτωνος για τη διδασκαλία της Ελληνικής
γλώσσας σε μαθητές επιπέδου GCSE και A’
Level (12-16 χρονών). Το πρόγραμμα έχει
διάρκεια 8 μηνών και θα πραγματοποιηθεί
ταυτόχρονα σε δυο Ελληνικά Παροικιακά
Σχολεία (ΕΠΣ), στο ΕΠΣ Leicester και στο
ΕΠΣ Milton Keynes. Στο πρόγραμμα θα
διεξαχθεί με στήριξη από το

«αποστολές»

με

ανακάλυψη

γλωσσικών

πολιτισμικών

στοιχείων

στο

σκοπό

την

αλλά

και

περιβάλλον

όπου ζουν και κινούνται. Οι μαθητές, στο
ρόλο

του

ερευνητή,

συλλέξουν

δεδομένα

θα
με

κληθούν

να

χρήση

του

τη

κινητού τους τηλεφώνου μέσω εφαρμογών
φωτογραφίας.

Θα

τα

αναρτήσουν

σε

ηλεκτρονική κοινωνική πλατφόρμα nQuire-It,
που

αναπτύχθηκε

από

Πανεπιστήμιο

Ανοικτό

(http://www.nquire-

it.org/#/home)

και

προφορικώς

το

και

να

τα

αναλύσουν

γραπτώς

ώστε

να

ολοκληρώσουν την εκάστοτε αποστολή τους.
Ο απώτερος σκοπός των αποστολών δεν
είναι μόνο η εκμάθηση υψηλού επιπέδου
Ελληνικών αλλά και η συνειδητοποίηση της
πολυπολιτισμικής

τους

ταυτότητας.

Επιμέρους στόχοι είναι ο προβληματισμός
των μαθητών γύρω από τη χρήση της
τεχνολογίας

και

συγκεκριμένα

των

ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων καθώς
και η επαφή τους με την έρευνα στο πεδίο
των κοινωνικών επιστημών.

Ανοικτό

Σημειώνεται ότι τα βραβεία BASLAS είναι

Βασιλείου

μια πρωτοβουλία της Βρετανικής Ακαδημίας

(Open University) και το Βρετανικό Μουσείο

η οποία ξεκίνησε το 2011. Στα πλαίσια μιας

(The British Museum).

ευρύτερης

Πανεπιστήμιο

του

Ηνωμένου

ανάδειξη

δραστηριοποίησης
και

διατήρηση

των

για

την

ποικίλων

γλωσσών που ομιλούνται και διδάσκονται
στο

Ηνωμένο

Βασίλειο,

τα

BASLAS

χρηματοδοτούν και προωθούν δημιουργικά
προγράμματα τα οποία ενθαρρύνουν τους
νέους να συνεχίσουν την εκμάθηση μιας
γλώσσας πέραν από το επίπεδο του GCSE.

Το

πρόγραμμα

θα

περιλαμβάνει
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world, with different interests and experiences,
embark on their own unique experience at the
Alexandria Institute.

Γύρω στις 150 αιτήσεις υποβλήθηκαν για το
2015 και κρίθηκαν από ομάδα επιφανών
ακαδημαϊκών

με

βάση

την

ποιότητα,

πρωτοτυπία και δημιουργικότητα τους. Οι
δεκατέσσερις

αιτήσεις

που

κρίθηκαν

επιτυχείς κερδίζουν το χρηματικό πόσο των
£4000 για την υλοποίηση του προγράμματος
(http://www.britac.ac.uk/policy/BASLAs.cfm).
Τα βραβεία BASLAS 2015 θα απονεμηθούν σε
ειδική

τελετή

στο

Λονδίνο

στα

τέλη

Νοεμβρίου.

______________________________
Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

16.

Alexandria Institute - Greek
language and culture courses
in Greece.

The

Alexandria

Institute

organizes

for

2016 Modern & Ancient Greek language and
culture courses in Andros island, Chios island,
in Methoni, in Paros island, in Athens and online Skype courses.

Our courses are open to anybody. All people
who love the Greek language and culture are
welcome, regardless of age, nationality, job or
education. Every year people from all over the
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.
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