Dear subscribers
Embassy of Greece in London - Education Office

Newsletter June 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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Καλό Καλοκαίρι!
Άλλη μια σχολική χρονιά με γλυκές αναμνήσεις έφτασε στο
τέλος της.
Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές από το Νηπιαγωγείο, το
Δημοτικό, το Γυμνάσιο, το Λύκειο, τα Τμήματα Ελληνικής
Γλώσσας (ΤΕΓ) και τους εκπαιδευτικούς, χαρούμενες διακοπές.
Ιδιαίτερα στους αποφοίτους της Γ΄ Λυκείου που ανοίγουν τα
φτερά τους για νέους εκπαιδευτικούς ορίζοντες ευχόμαστε να
ανταμειφθούν οι κόποι τους να εισαχθούν στα πανεπιστήμια
της Ελλάδας ή του εξωτερικού που ονειρεύονται.
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μαθητές, την
εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς, προσπαθήσαμε να
ανταποκριθούμε
στις
υπάρχουσες
συνθήκες
της
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και να προσφέρουμε το μέγιστο
των δυνατοτήτων μας. Αυτή μας η προσπάθεια τελεσφόρησε
με την αμέριστη συμπαράσταση και θερμή υποστήριξη των
διευθυντών των σχολικών μονάδων και των σχολικών
επιτροπών των παροικιακών σχολείων, των εκπαιδευτικών,
του λοιπού προσωπικού, των συλλόγων γονέων και
κηδεμόνων και των ομογενειακών οργανώσεων.
Ευχαριστούμε όλους από καρδιάς και τους ευχόμαστε καλή
ξεκούραση.
Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης Λονδίνου
Γιώργος Κόσυβας

10. Τα σχολεία Αγίας Τριάδας
Αποστόλου Ανδρέα στο
Birmingham
11. Οι εξετάσεις Ελληνομάθειας
12. Εορτή λήξης Σχ. Έτους 2015-2016
στο Hellenic school της
Στοκχόλμης
13. Journeying The Greek Islands: From
Venice To Istanbul – With A Last
Word From Plf Harry Bucknall The Hellenic Centre.
14. Mosaic odysseys: an exhibition of
contemporary mosaics by
mosaicists from greece and the uk the hellenic centre.
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ξενιτιάς, καθώς και παρουσιάσεις από τις

______________________________
A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

απογευματινές λέσχες του σχολείου μας,
προσέφεραν σε μικρούς και μεγάλους μια
βραδιά διασκέδασης και συγκίνησης και
αποχαιρέτησαν με τον καλύτερο τρόπο μια

1. Καλοκαιρινή γιορτή του

εξαιρετική χρονιά για το σχολείο μας.

Νηπιαγωγείου Λονδίνου για τη
λήξη του σχολικού έτους
Την

Παρασκευή

17

Ιουνίου

πραγματοποιήθηκε η Καλοκαιρινή γιορτή
του Ελληνικού Νηπιαγωγείου Λονδίνου. Οι
μικροί μαθητές παρουσίασαν σε γονείς και
φίλους το θεατρικό δρώμενο “Οι καλοί και οι
κακοί

πειρατές”.

Τα

παιδιά

χόρεψαν,

τραγούδησαν και χαιρέτησαν το σχολείο με
την πιο καλοκαιρινή διάθεση. Ακολούθησε η
γιορτή του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου,
Παζάρι βιβλίου και μπουφές το οποίο
διοργάνωσε

ο

Σύλλογος

Γονέων

του

σχολείου.

3. Ημέρα αθλητικών
δραστηριοτήτων στο Ελληνικό
Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου.
Την Παρασκευή 27 Μαΐου το σχολείο μας
πραγματοποίησε αθλητική ημέρα (Sports
Day) στα πλαίσια του αποχαιρετισμού του
φετινού διδακτικού έτους. Οι μαθητές και
μαθήτριες
αγωνισμάτων

συμμετείχαν
με

πολλή

σε

πλήθος

χαρά

και

ενθουσιασμό.

2. Αποχαιρετιστήρια γιορτή του
Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου
Λονδίνου.

Η συμμετοχή όλων και η παρουσία των

Με μεγάλη επιτυχία και την σημαντική
συμβολή

του

Κηδεμόνων

Συλλόγου
του

πραγματοποιήθηκε

Γονέων

σχολείου
στις

17/6/2016

και

γονέων του σχολείου μας έστεψαν την ημέρα
με επιτυχία και ανέδειξαν νικητές όλους.

μας
η

καλοκαιρινή γιορτή για το κλείσιμο της
σχολικής

χρονιάς.

Αριστοφάνη,

Η

θεατρικά

"Ειρήνη"

του

μονόπρακτα,

καλοκαιρινά τραγούδια και τραγούδια της
Embassy of Greece in London – Education Office
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4. Εκπαιδευτική επίσκεψη του

Β. ΠΑΡΑΜΥΘΙ «Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ

Ελληνικού Δημοτικού σχολείου
Λονδίνου στο Wetland Center.

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ»

Το Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου
πραγματοποίησε στις 10/6/2016 εκπαιδευτική
επίσκεψη στο London Wetland Centre.

Οι

μαθητές

συμμετείχαν

με

πολύ

ενδιααφέρον στις επιμορφωτικές δράσεις,
απολαμβάνοντας μια όμορφη μέρα σε ένα
εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον.

5. Δράσεις για τον μήνα Μάιο από
το ΤΕΓ Όσλο.

6. Δράσεις για τον μήνα Ιούνιο
από το ΤΕΓ Όσλο.

Το μήνα Μάιο, οι μαθητές δύο τμημάτων του

Τον μήνα Ιούνιο, οι μαθητές του ΤΕΓ Όσλο

σχολείου έγραψαν τα δικά τους παραμύθια,

έφτιαξαν το ηλεκτρονικό σχολικό περιοδικό

ήτοι «Την Πριγκίπισσα των μπαλονιών» και

«Τα

«Τον βασιλιά Καρδιά σε περιπέτειες», με τη

αναρτημένο στον παρακάτω σύνδεσμο, και

χρήση καρτών δημιουργικής αφήγησης. Τα

συμμετείχαν σε εργαστήρι καλοκαιρινών

υπόλοιπα τμήματα γνώρισαν την Ακρόπολη

κατασκευών.

των

Αθηνών

μέσα

από

βίντεο

Χρωματιστά

Μολύβια»,

που

είναι

και

«περιηγήθηκαν» στο μουσείο μέσα από

Α. Περιοδικό «ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ
ΜΟΛΥΒΙΑ»:

ψηφιακές εφαρμογές.
Α. ΠΑΡΑΜΥΘΙ «Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΤΩΝ
ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ»

http://online.flipbuilder.com/ylrz/lvmj/#p=24
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Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ

______________________________

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

B. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

8. Μαθήματα A Level στο
Ελληνικό Γυμνάσιο Λύκειο
Λονδίνου.
Με επιτυχία διεξήχθησαν τη φετινή σχολική
χρονιά τα μαθήματα A’ Level Modern Greek
(επίπεδα AS και Α2) και A Level Mathematics
(επίπεδο AS) στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο
Λονδίνου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται
κατά τη διάρκεια της απογευματινής ζώνης
και στοχεύουν:
-

Να

αναπτύξουν

μαθητών

και

τις

κλίσεις

μαθητριών

των
στους

σημαντικούς γνωστικούς τομείς της
Γλώσσας και των Μαθηματικών.

7. Αποχαιρετιστήρια γιορτή

-

σχολικού έτους 2015-16 από το
ΤΕΓ Στοκχόλμης.
Στις 4 Ιουνίου στο Σαββατάτικο σχολείο
Στοκχόλμης

μαθητές,

εκπαιδευτικοί

και

γονείς είχαμε την τελευταία μας συνάντηση.
Τα παιδιά μας παρουσίασαν μια εξαιρετική

Να

αποτελέσουν

πιστοποιημένο
εισαγωγή

ένα

εφόδιο

των

επιπλέον
για

μαθητών

την
στα

Βρετανικά Πανεπιστήμια.
Ο σχεδιασμός για την επόμενη σχολική
χρονιά περιλαμβάνει τη διατήρηση αλλά και
την

επαύξηση

των

προσφερόμενων

μαθημάτων A’ Level.

γιορτή με άρωμα ελληνικού καλοκαιριού και
έδωσαν

τον

καλύτερο

εαυτό

τους.

Ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το τέλος

9. Διατήρηση των εξετάσεων των
Ελληνικών σε επίπεδο A Level

του Αυγούστου και ευχόμαστε σε όλους σας
καλό καλοκαίρι!!!

Σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις των
οργανισμών Edexcel και Pearson θα
διατηρηθεί η προσφορά εξετάσεων των
Ελληνικών (Modern Greek) στο επίπεδο A
Level. Οι εξετάσεις θα διεξάγονται με τις
ισχύουσες προδιαγραφές, μέχρι να
ανακοινωθούν οι νέες τον Σεπτέμβριο 2018 ,
ώστε να μην υπάρχει χάσμα στη συνέχισή
τους. Παρά τη σχετική αβεβαιότητα που
επικράτησε κατά την τελευταία χρονιά μετά
Embassy of Greece in London – Education Office
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από συνεχείς και μελετημένες ενέργειες των

συμπάσχουν

στις-λίγες-αποτυχίες

τους!

σχολείων και των εκπαιδευτικών φορέων της

Πάντα ΜΑΖΙ τους! Εδώ θα πρέπει να

ελληνικής παροικίας Λονδίνου η συνολική

σημειωθεί ότι τα περισσότερα παιδιά και οι

προσπάθεια στέφτηκε από επιτυχία. Μετά

γονείς τους συμπαρίσταται στην προσπάθεια

από το γεγονός αυτό οι υποψήφιοι Έλληνες

του σχολείου!

μαθητές του Ελληνικού σχολείου Λονδίνου
θα μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα
προετοιμασίας Ελληνικών για τις εξετάσεις
του οργανισμού Edexcel.

10. Τα σχολεία Αγίας Τριάδας
Αποστόλου Ανδρέα στο
Birmingham
Η ευρύτερη περιοχή του Birmingham εκτός
από τις δυο πανέμορφες εκκλησίες της και
τον καλό και καταδεκτικό κυπριακό και
ελληνικό της κόσμο έχει να υπερηφανεύεται
και για τα μεγάλα σχολεία της. Μεγάλα όχι
μόνο για τον αριθμό των μαθητών τους αλλά
και για την άψογη οργάνωσή τους, την υψηλή
αίσθηση

καθήκοντος

και

εκπαιδευτική

ικανότητα και κατάρτιση των δασκάλων τους,
μα πέρα και πάνω απ’ όλα την αίσθηση
μόρφωσης και ευχαρίστησης που προσφέρουν
στα παιδιά που θυσιάζουν τις απογευματινές
και

Σαββατιανές

τους

ώρες

για

να

Τα σχολεία μας αυτά προσπαθούν σκληρά με
πόρους

να

γίνουν

Το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας είναι ο
αναγνωρισμένος τίτλος που αποδεικνύει την
επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Οι
εξετάσεις γίνονται μία φορά τον χρόνο κάθε
Μάϊο σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
Οι εξετάσεις για το Πιστοποιητικό

παραμείνουν Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ.....

ιδίους

11. Οι εξετάσεις Ελληνομάθειας

αγαπητά

και

απαραίτητα στους μεγάλους και μικρούς
μαθητές και οι διαρκώς νέοι προσερχόμενοι

Ελληνομάθειας διεξήχθησαν και φέτος στα
εξεταστικά κέντρα Λονδίνου, Δουβλίνου,
Στοκχόλμης, Κοπεγχάγης,΄Οσλο και
Βίλνιους στις 10, 11 και 12 Μαΐου 2016.

μαθητές το αποδεικνύουν, όπως επίσης και οι

Στο Λονδίνο συμμετείχαν 58 υποψήφιοι, στο

επιτυχίες τους στις εξετάσεις ελληνομάθειας

Δουβλίνο 11 υποψήφιοι, στην Στοκχόλμη 35

κινούνται στο ίδιο επίπεδο!

υποψήφιοι, στην Κοπεγχάγη 12 υποψήφιοι,

Οι

εκπαιδευτικοί

δουλεύοντας

κάνουν

πολύ

γι`

ό,τι

αυτά

καλύτερο,
τα

παιδιά,

στο Όσλο 15 υποψήφιοι και στο Βίλνιους 4
υποψήφιοι.

τραγουδώντας και χορεύοντας μαζί τους,

Οι υποψήφιοι διαγωνίστηκαν στα διάφορα

πηγαίνοντας εκδρομές μαζί τους, κάνοντας

επίπεδα Ελληνομάθειας (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1

εθνικές και θρησκευτικές εορτές μαζί τους,

και Γ2).

χαίρονται

για

τις

επιτυχίες

τους

και

Embassy of Greece in London – Education Office
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12. Εορτή λήξης Σχ. Έτους 2015-

Τα απογευματινά τμήματα της Στοκχόλμης

2016 στο Hellenic school της
Στοκχόλμης

και της Ουψάλας γιόρτασαν τη λήξη της σχ.

Στις 4 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε με

τραγούδια, έπαιξαν ευχάριστα παιδαγωγικά

μεγάλη επιτυχία η τελευταία μας γιορτή για

αλλά

το σχ. έτος 2015-2016 στο Σαββατιανό τμήμα

ζωγράφισαν και απόλαυσαν τα κεράσματα

του σχολείου, την οποία παρακολούθησαν

που τους προσφέρθηκαν.

χρονιάς

με

διάφορες

δραστηριότητες. Τραγούδησαν καλοκαιρινά
και

παραδοσιακά

και απόλαυσαν πολλοί γονείς και κηδεμόνες
που καταχειροκρότησαν τα παιδιά.
Οι μαθητές τραγούδησαν με κέφι χαρούμενα
τραγούδια και με ιδιαίτερη επιτυχία και
ταλέντο υποδύθηκαν τους ρόλους τους στο
θεατρικό : Ο εγωιστής γίγαντας.

Επίσης
ποιήματα

απήγγειλαν
και

παραδοσιακούς
χαρούμενη
εδέσματα

χορούς.

ατμόσφαιρα
που

αποχαιρετιστήρια

χόρεψαν

ελληνικούς

Τέλος

σε

απόλαυσαν

προσφέρθηκαν

από

ευχάριστες

μια
τα
το

Σύλλογο γονέων.

Embassy of Greece in London – Education Office
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______________________________
Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

13.

Journeying The Greek Islands:
From Venice To Istanbul – With A
Last Word From Plf Harry Bucknall The Hellenic Centre.

Tuesday 5th July, 7:15pm - Friends Room,
Harry Bucknall is author of In the Dolphin’s
Wake and Like a Tramp, Like a Pilgrim: On
Foot across Europe to Rome.
RSVP: info@patrickleighfermorsociety.org

http://mosaic-odysseys.weebly.com.
Free entry.
opening times: Tuesday to Friday 10am5pm, Saturday 11am - 4pm.

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

Education Office at the Greek
Embassy in London http://helleniceducation-uk.europe.sch.gr/

14. MOSAIC ODYSSEYS: AN

EXHIBITION OF CONTEMPORARY
MOSAICS BY MOSAICISTS FROM
GREECE AND THE UK - The
Hellenic Centre.

Language teaching
www.komvos.edu.gr
www.greek-language.gr
elearning.greek-language.gr

Tuesday 19 July to Saturday 23 July
An international group of eleven acclaimed
mosaic artists Artemis Klitsi, Vasso Spanou,
Lydia Papadopoulou, Ioannis Touliatos,
Alexandros Bassadis, Eftychia Finou, Nathalie
Vin, Dugald MacInnes, Kate Rattray, Ariana

Greek Ministry of Education and
Religious Affairs
www.minedu.gov.gr

Puntin and Aliyahgator have been
brought together for a unique exhibition of
mosaics inspired by the story of Odysseus.

EDUCATION OFFICE, GREEK EMBASSY IN LONDON
1A Holland Park, W11 3TP, U.K.
Tel.: 02072210093
Fax.: 02072434212
e-mail: education@greekembassy.org.uk
Embassy of Greece in London – Education Office
http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτό το newsletter, παρακαλούμε ενημερώστε μας στο παραπάνω e-mail.

