Dear subscribers
Embassy of Greece in London - Education Office

Newsletter July 2015
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!

Περιεχόμενα Contents

1.

H καλοκαιρινή
αποχαιρετιστήρια γιορτή
του Ελληνικού
Νηπιαγωγείου & Δημοτικού
σχολείου Λονδίνου.

2.

Μια ακόμη σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος
της...

Παραμύθια στο Ελληνικό
Νηπιαγωγείο Λονδίνου.

3.

Επίσκεψη του Ελληνικού
Δημοτικού Σχολείου στο

Ραντεβού το Σεπτέμβρη.

Royal Observatory in
Greenwich.
4.

Επίσκεψη του Ελληνικού
Δημοτικού Σχολείου στο
μουσείο RAF.

5.

Δραστηριότητες του ΤΕΓ
Οσλο.

6.

Γιορτή λήξης της σχολικής
χρονιάς στο Σαββατιάτικο
σχολείο Στοκχόλμης.

Καλό Καλοκαίρι σε όλους!
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Δεμέστιχας. Η βραδιά, με την παρουσία

______________________________
A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

πολλών γονιών, κηδεμόνων και φίλων του
σχολείου, έκλεισε με χορό και ξεφάντωμα.

1. H καλοκαιρινή αποχαιρετιστήρια
γιορτή
του
Νηπιαγωγείου
&
σχολείου Λονδίνου.
Το

Ελληνικό

Δημοτικό

Ελληνικού
Δημοτικού

-

Νηπιαγωγείο

Λονδίνου πραγματοποίησε την καλοκαιρινή
γιορτή του για τη λήξη του σχολικού έτους

2. Παραμύθια

στο
Ελληνικό
Νηπιαγωγείο Λονδίνου.

την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι μαθητές
τραγούδησαν τραγούδια με καλοκαιρινά
θέματα με τη συνοδεία της ορχήστρας του
σχολείου,

έκαναν

θεατρικά

σκετς

και

απήγγειλαν ποιήματα.

Το

Ελληνικό

Νηπιαγωγείο

Λονδίνου

επισκέφθηκε, τον περασμένο μήνα, μια
αφηγήτρια παραμυθιών από την Ελλάδα. Οι
μικροί

μαθητές

του

Ελληνικού

Νηπιαγωγείου Λονδίνου ταξίδεψαν με την
ονειρεμένη

ιστορία

της

κας

Ελένης,

νηπιαγωγού στο ολοήμερο Νηπιαγωγείο
Αθύρων, Νομού Πέλλας.

Προσφέρθηκαν εδέσματα, και όλοι είχαν την
ευκαιρία να βρεθούν και να μιλήσουν σε μια
όμορφη και οικογενειακή ατμόσφαιρα.
Τα παιδιά αποτύπωσαν με μια τρισδιάστατη
κατασκευή στιγμές της ιστορίας που τους
μάγεψαν περισσότερο: “Ο ποντικός και η
θυγατέρα του”.

Στην εκδήλωση παρέστη ο Διευθύνων του
Προξενικού

Γραφείου

κ.

Σωτήριος
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συμμετείχαν με ενδιαφέρον και ενθουσιασμό

3. Επίσκεψη

του
Ελληνικού
Δημοτικού Σχολείου στο Royal
Observatory in Greenwich.

στα

επιμορφωτικά

προγράμματα

του

μουσείου.

Οι μαθητές της Στ΄ τάξης του Ελληνικού
Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου επισκέφθηκαν
και

περιηγήθηκαν

το

Πλανητάριο

του

Greenwich στις 28 Μαΐου.

5. Δραστηριότητες του ΤΕΓ Οσλο.
Το μήνα Μάιο, οι μαθητές συμμετείχαν σε
εκπαιδευτική εκδρομή στο μουσείο για την πόλη
του Όσλο. Ακόμα, οι μαθητές μεγαλύτερης
ηλικίας έκαναν ένα project για τη ζωή και το έργο
του Νίκου Καζαντζάκη.

Τον Ιούνιο, οι μαθητές τεσσάρων τμημάτων
του σχολείου παρουσίασαν δύο θεατρικές
παραστάσεις στη γιορτή λήξης του σχολικού
έτους. Το μονόπρακτο σκετς του Δημήτρη

4. Επίσκεψη

του
Ελληνικού
Δημοτικού Σχολείου στο μουσείο
RAF.

Ψαθά «Η τσάντα και το τσαντάκι» και τη
μεταφορά επί σκηνής του παιδικού βιβλίου
της Λήδας Βαρβαρούση «Ένας πολύ γλυκός
λύκος».

Την Τρίτη 12 Μαΐου 2015 το Ελληνικό
Δημοτικό Λονδίνου επισκέφθηκε το Royal Air
Force Museum.

Ακόμα, αργότερα μέσα στον μήνα, οι μαθητές
του ΤΕΓ επισκέφτηκαν τα γραφεία της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Όσλο, όπου
ενημερώθηκαν

για

τις

υπηρεσίες

που

προσφέρει η Πρεσβεία στους Έλληνες πολίτες
του εξωτερικού.
Τέλος, οι μαθητές την τελευταία εβδομάδα
του

σχολικού

έτους

συμμετείχαν

εργαστήρι καλοκαιρινών κατασκευών.

Οι μαθητές μας απόλαυσαν την περιήγηση
ανάμεσα στα εντυπωσιακά εκθέματα και
Embassy of Greece in London – Education Office
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6. Γιορτή

λήξης της σχολικής
χρονιάς
στο
Σαββατιάτικο
σχολείο Στοκχόλμης.
Στις 30 Μαϊου έγινε η γιορτή λήξης της

φετινής σχολικής χρονιάς στο Σαββατιάτικο
Σχολείο Στοκχόλμης.

Γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικοί αντάλλαξαν
καλοκαιρινές ευχές και έδωσαν το νέο τους
ραντεβού για τον Αύγουστο. Στη γιορτή και
στο καθιερωμένο καλοκαιρινό γεύμα του
συλλογου γονέων για τους εκπ/κους
παραβρέθηκε και ο σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Σουηδίας και Σκανδιναβίας
κος Κλεόπας.

Embassy of Greece in London – Education Office

5

Newsletter – July 2015

Embassy of Greece in London – Education Office

6

Newsletter – July 2015

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.

Επιμέλεια Newsletter: Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
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