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Χαιρετισμός Μαρίας Παντελή-Παπαλούκα
Επιθεωρήτριας – Προϊσταμένης
της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ)
με την έναρξη της Νέας Σχολικής Χρονιάς 2018 -2019
Λονδίνο, Σεπτέμβριος 2018
Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας Ακαδημαϊκής Χρονιάς 2018-2019, απευθύνω θερμό, εγκάρδιο χαιρετισμό σε
όλους όσους εργάζονται και στηρίζουν την Ελληνική Παροικιακή Εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η διατήρηση της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής ταυτότητας των παιδιών και των νέων της ελληνικής - κυπριακής παροικίας είναι πρωταρχικός σκοπός σε όλες τις οικογένειες. Γι αυτό και εμπιστεύονται τα παιδιά τους στο Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο (ΕΠΣ), το οποίο προσφέρει πολλά στους μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε αυτό. Όχι
μόνο τους δίνει γνώσεις για την ιστορία και την θρησκεία μας, αλλά και τους διδάσκει την ελληνική γλώσσα, την γλώσσα των προγόνων μας. Προσφέρει στα παιδιά την όαση, όπου βρίσκουν καταφύγιο για να αποφεύγουν τον κίνδυνο της
αφομοίωση που υπάρχει στο αδηφάγο περιβάλλον της πολυπολιτισμικής κοινωνίας στην οποία ζουν.
Δεν είναι εύκολος ο δρόμος μας, αλλά ο ιερός σκοπός μας, μας οπλίζει με τα απαραίτητα εφόδια, ώστε και φέτος να
συνεχίσουμε τον αγώνα για την λειτουργία των σχολείων και την εκπαίδευση των παιδιών μας. Με καλή θέληση, προσπάθεια και αγαστή συνεργασία, καθώς και τη σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφύονται, όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε στη νέα γενιά την ορθή ελληνοχριστιανική διαπαιδαγώγηση:


να τους δώσουμε ευκαιρίες να γνωρίσουν και να βιώσουν ήθη και έθιμα της πατρίδας μας



να τους μεταδώσουμε γνώσεις για τον πολιτισμός μας



να τα στηρίξουμε ώστε να διατηρηθούν στους κόλπους της ελληνορθόδοξης θρησκείας μας



να τα βοηθήσουμε να αποκτήσουν την ικανότητα να επικοινωνούν στην ελληνική γλώσσα, η οποία είναι παγκόσμια αναγνωρισμένη για τον πλούτο που περιέχει και από την οποία άλλες γλώσσες δανείζονται μέρος του λεξιλογίου της
 να εξασφαλίσουμε συνθήκες λειτουργίας του ΕΠΣ τέτοιες, ώστε τα παιδιά παράλληλα με την μόρφωσή τους, να
χαίρονται την φοίτησή τους στο ελληνικό σχολείο, το οποίο δύναται να τους χαρίσει μοναδικές εμπειρίες στη
ζωή τους
Προσδοκία όλων είναι να βλέπουμε τα παιδιά και τους νέους μας να είναι ευτυχισμένοι, να μορφώνονται και να διαπρέπουν στην χώρα που διαμένουν, ενώ ταυτόχρονα γνωρίζουν την ελληνική τους καταγωγή και είναι περήφανα γι αυτήν.
Η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ) και αυτή τη χρονιά, δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την παροικιακή εκπαίδευση αποστέλλοντας
από την Κύπρο εκπαιδευτικούς για υπηρεσία στα ελληνικά μας σχολεία. Παράλληλα εργοδοτεί μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών του επιτόπιου προσωπικού των σχολείων πάνω σε ωρομίσθια βάση. Επίσης, προμηθεύει όλες τις σχολικές μονάδες
με βιβλία, τετράδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό.
Οι εκπαιδευτικοί της ΚΕΑ είναι και φέτος έτοιμοι να ανταποκριθούν με υπευθυνότητα στα καθήκοντά τους στα σχολεία, μεταλαμπαδεύοντας στα παιδιά τις αξίες της φυλής και της θρησκείας μας.
Ως επιθεωρήτρια των σχολείων, εγώ προσωπικά, είμαι στη διάθεση όλων για κάθε εκπαιδευτική βοήθεια. Στην προσπάθεια μας αυτή θα έχουμε τη στήριξη του Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο,
κ.
Ευριπίδη Ευρυβιάδη και τις ευλογίες του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μ. Βρετανίας και προέδρου του Ενιαίου Φορέα
Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης (ΕΦΕΠΕ), κκ Γρηγορίου.
Συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια από την πρώτη Αποστολή εκπαιδευτικών από την Κύπρο για υπηρεσία στην Αγγλία και την ίδρυση της ΚΕΑ. Ευχή όλων είναι να συνεχιστεί η παρουσία της ΚΕΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο για βοήθεια των
ελληνικών σχολείων που αποτελούν βασικό παράγοντα, παράλληλα με την εκκλησία, για τη συνέχιση της ύπαρξης της
Ελληνικής - Κυπριακής παροικίας.
Εύχομαι η νέα σχολική χρονιά να είναι εποικοδομητική και καρποφόρα. Είμαι σίγουρη ότι με τις σωστές ενέργειες
από μέρους των σχολικών επιτροπών, καθώς και με τις σωστές εκπαιδευτικές μεθόδους από μέρους των εκπαιδευτικών,
θα έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Κάθε καλό!
Μαρία Παντελή-Παπαλούκα
Σύμβουλος Εκπαίδευσης Κυπριακής Υπάτης Αρμοστείας Επιθεωρήτρια
Προϊσταμένη Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ
AΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ
Ε.Π.Σ Birmingham

Τελική γιορτή Ε.Π.Σ Αγίου Νικολάου, Αcton

Παιδιά του νηπιαγωγείου του Ε.Π.Σ
Αγ. Ιωάννη
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Ε.Π.Σ. BRIGHTON

Ε.Π.Σ. HASTINGS

Ε.Π.Σ WALKER
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ΕΝΔΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Ε.Π.Σ Αγίας Τριάδας, Μπέρμιγχαμ

TΕΛΕΤΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ
E.Π.Σ Chingford

Ε.Π.Σ Αποστόλου Ανδρέα Μπέρμιγχαμ

Ε.Π.Σ Αγίου Παντελεήμονα
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Αγιασμός στην ΚΕΑ από τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριο
Την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου τελέστηκε στα γραφεία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2018-2019.Η τέλεση του αγιασμού έγινε από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριο. Παρέστησαν ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστείας στο Λονδίνο κ. Θ. Γκότσης, ο Πολιτιστικός Ακόλουθος κ. Μ. Ψαράς, o Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου κ.
Αθανάσιος, εκ μέρους του ΚΕΣ, ο κ. Α. Καραολής, γραμματέας της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας και ο κ. Γ. Τραχανατζής, Διευθυντής του Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου. Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευαν ο π. Παύλος και ο π. Ευγένιος.
Η Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής
(ΚΕΑ) στο καλωσορίσμά της ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκομένους
που ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση της Κ.Ε.Α. για να συμμετάσχουν στον αγιασμό, σε μία μέρα που, όπως είπε, είναι πολύ σημαντική, αφού σηματοδοτεί την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η κ. Παπαλούκα τόνισε
τη σημασία του έργου που επιτελούν οι εκπαιδευτικοί της Κ.Ε.Α. στα ελληνικά παροικιακά σχολεία. Αυτό το δύσκολο έργο, όπως είπε, με τις ευλογίες
του Θεού θα είναι παραγωγικό και δημιουργικό με την αγαστή συνεργασία
όλων των εμπλεκομένων στη λειτουργία των σχολείων φορέων. Η κ. Παπαλούκα τόνισε τη συνδρομή του Υπουργείου Παιδείας για τη στελέχωση των
σχολείων, το οποίο έχει εργοδοτήσει 24 μόνιμους εκπαιδευτικούς και περισσότερους από εκατό είκοσι ωρομισθίους εκπαιδευτικούς. Η προσφορά αυτή
συνεχίζεται και στην αποστολή βιβλίων και άλλου υλικού προς αξιοποίηση
από τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία. Τόνισε πως μέλημά μας πρέπει να είναι η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας,
ώστε το κάθε παιδί να έχει τη μέγιστη, κατά το δυνατόν, πρόοδο, ανάλογα με τις ικανότητές του.
Ο Πρόξενος της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστείας σε χαιρετισμό του μετέφερε τις ευχές του Υπάτου Αρμοστή
κ. Ευρυβιάδη, ο οποίος δεν ήταν δυνατό να παραστεί στον αγιασμό, λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων. Μίλησε για
τη σημασία της προσφοράς των εκπαιδευτικών της Κ.Ε.Α. προς τα παιδιά της αποδημίας,
ώστε αυτά να έρθουν κοντά στην ελληνική παιδεία και τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και
τη σημασία των παροικιακών σχολείων για την ευρύτερη κοινότητα.
Ο κ. Καραολής έδωσε τις δικές του ευχές για μια καλή σχολική χρονιά. Για τον ίδιο,
όπως είπε, είναι γνώριμες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, καθώς ο
ίδιος ήτανε από τα πρώτα μέλη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής από το 1969,
στις δύσκολες τότε συνθήκες. Τόνισε πως η Κύπρος χρειάζεται τον απόδημο Ελληνισμό
σε αυτές τις δύσκολες μέρες και η προσφορά των σχολείων της διασποράς είναι μεγάλη.
Ο κ. Τραχανατζής ευχήθηκε συνέχεια στην πρόοδο των παιδιών στα παροικιακά σχολεία και κατά τη νέα χρονιά και τόνισε τη σημασία των ελληνικών σχολείων για την αποδημία.
Ο Σεβασμιότατος ευλόγησε τους εκπαιδευτικούς και έδωσε τις πατρικές νουθεσίες
του, ώστε ανιδιοτελώς και με αγάπη να υπερβαίνουν τις όποιες δυσκολίες, γιατί μέσα από
τις δυσκολίες επέρχεται η βελτίωση και η πρόοδος. Τόνισε τη σημασία της αποδημίας για
την Ελλάδα και την Κύπρο και τη σημασία της εκκλησίας και των
σχολείων ως σημεία αναφοράς για τον απόδημο Ελληνισμό. Ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Κ.Ε.Α. γιατί όπως
είπε αφήνουν την πατρίδα, και την
οικογένειά τους για να υπηρετήσουν την αποδημία, και να επιτελέσουν ένα σπουδαίο έργο έχοντας
μια εκπαιδευτική και πνευματική
αποστολή. Τέλος έδωσε την ευλογία του σε όλους για μια εποικοδομητική σχολική χρονιά.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-CALENDAR
Μεγάλες Γιορτές

02.09.2018
Μάρτυρος Μάμαντος

Δραστηριότητες από το
Θεατρικό Εργαστήρι ΚΕΑ

08.09.2018
Γέννηση της Θεοτόκου
08. 9. 2018
Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς 2018-2019
14.09.2018
Ύψωση του Τιμίου Σταυρού
01.10.2018
Επέτειος Ανεξαρτησίας της
Κυπριακής Δημοκρατίας
02.10.2018
Αγίου Κυπριανού
06.10.2018
Αποστόλου Θωμά
10. 10. 2018
Επιμορφωτικά σεμινάρια
ΚΕΑ για εκπαιδευτικούς των
Ελληνικών Παροικιακών
Σχολείων
18.10.2018
Λουκά του Ευαγγελιστού
26.10.2018
Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτη
22 - 27.10.2018
Διακοπές ημιτριμήνου
Half Term
28.10.2018
Εθνική Επέτειος της 28ης
Οκτωβρίου 1940
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (ΚΕΑ)
CYPRUS EDUCATIONAL MISSION
Θεατρικό & Μουσικό Εργαστήρι

Παίζουμε Ελληνικά

Το Θεατρικό και Μουσικό μας εργαστήρι στα

Ελληνικά συνεχίζει και φέτος την λειτουργία
του. Μέσα από παιχνίδια ομαδικότητας και
φαντασίας τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον
πολιτισμό μας, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό
τους, ασκούνται με ευχάριστο τρόπο στον προφορικό λόγο, μαθαίνουν να εκφράζονται πιο
ελεύθερα στα Ελληνικά, αποκτώντας αυτοπεποίθηση και ικανότητες επικοινωνίας.
Διδασκαλία:

Κατερίνα Πετρίδου,
Ευαγγελία Μοναστήρα
Σάββια Κοζάκου

Μέρα/Ώρα: Δευτέρα 18:00-20:00
για παιδιά 6-14 χρονών
Τόπος: Ελληνικής Κυπριακή Αδελφότητα,
Brittania Road, North Finchley, N12 9RU

Drama & Music Club
Playing in Greek

Drama and Music workshop in Greek is continued this year. With team work and imaginative
play, children will get to know Greek culture,
culture, enrich their vocabulary and be more
fluent in Greek, use the language to express
themselves and their emotions and become more
confident about their communication skills.

Teachers: Katerina Petridou,
Evangelia Monastira
Savvia Kozakou

Day/Time:Monday,18:00-20:00
for children 6-14 years old
Location: Greek Cypriot Brotherhood, Brittania
Road, North Finchley, N12 9RU

Πληροφορίες / Information: KEA - 02088816982 / kea.uk@outlook.com
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Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τις εξετάσεις σε επίπεδο A Level
οργάνωσε η ΚΕΑ
Στις 24 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το εκπαιδευτικό σεμινάριο της Κυπριακής Εκπαιδευτικής
Αποστολής (ΚΕΑ), με θέμα «Οι αλλαγές στο Αναλυτικό Πρόγραμμα των εξετάσεων των Νέων Ελληνικών σε
επίπεδο GCE – A Level», στο Ελληνικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή. Το σεμινάριο παρακολούθησαν πέραν
των 70 εκπαιδευτικών των Ελληνικών Παροικιακών σχολείων όπως το London, το Birmingham, το Brighton, το
Leeds, το Luton, το Margate, το Mansfield και άλλων επαρχιών.
Σε σύντομο χαιρετισμό της η κα Μαρία Παπαλούκα, Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη της ΚΕΑ, τόνισε τη σημασία
της συνάντησης για ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις αλλαγές στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και στις εξετάσεις A Level, για ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση σχετικών με τις
εξετάσεις θεμάτων. Τόνισε τη σημασία της
σωστής ενημέρωσης και προετοιμασίας του
εκπαιδευτικού πριν από το μάθημα, τη χρήση
του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς
και του ζήλου που πρέπει να επιδεικνύει ο εκπαιδευτικός στην συνεχή αναβάθμιση του,
ώστε να εμπνέει τους μαθητές του, για συνεχή
πρόοδο. Παρουσιάζοντας του εισηγητές εκπαιδευτικούς, τους ευχαρίστησε για την προθυμία
τους να αφιερώσουν χρόνο για την προετοιμασία του σεμιναρίου και να μοιραστούν τις δικές τους απόψεις και
εμπειρίες.
Ακολούθησαν οι εισηγήσεις από τους εκπαιδευτικούς (με τη σειρά που παρουσιάστηκαν):
Δρ. Μάριο Ψαρά, Δρ. Γιάννη Λάμπρου, κα Μαργαρίτα Λουκά και κα Έλισσα Έλληνα.
Στις εισηγήσεις χρησιμοποιήθηκε προβολή διαφανειών και καλύφθηκε δειγματικά όλο το εύρος των εξετάσεων.
Παρουσιάστηκαν, στην αρχή, οι γενικές αλλαγές του Αναλυτικού Προγράμματος, όπου αναφέρθηκαν περιληπτικά οι αλλαγές στη
δομή του περιεχομένου και της αξιολόγησης και στις τέσσερις θεματικές ενότητες διδασκαλίας.
Ακολούθησε η εισήγηση με θέμα τον Κινηματογράφο, όπου παρουσιάστηκαν οι αλλαγές στην εξέταση, τις νέες ταινίες που προβλέπει το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, τα στάδια προσέγγισης μιας
ταινίας και μια δειγματική απάντηση σε ερώτημα του δειγματικού
δοκιμίου.
Η παρουσίαση για τη Λογοτεχνία επικεντρώθηκε στην ενότητα ποιημάτων του Καβάφη. Αναφέρθηκαν η σημασία της διδασκαλίας των ποιημάτων του Καβάφη στους νέους, τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Καβάφη και
οι τεχνικές του ποιητή και παρουσιάστηκε η προσέγγιση στη διδασκαλία με βάση μια θεματική ενότητα ποιημάτων.
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Το εξεταστικό Δοκίμιο 3, περιλαμβάνει την καινοτομία
της Ακρόασης-Κατανόησης, καθώς επίσης, περιλαμβάνει την
Ανάγνωση-Κατανόηση και την Έκθεση. Αναφέρθηκε ότι στα
δύο μέρη του δοκιμίου εξετάζονται οι τέσσερις θεματικές
ενότητες και αναλύθηκαν τα είδη των ερωτήσεων, καθώς και
οι δεξιότητες που αναμένεται να αναπτυχθούν από τους μαθητές. Επιπλέον, παρουσιάστηκε μια δειγματική απάντηση
στο ερώτημα του δειγματικού δοκιμίου για την έκθεση, η
οποία βασίζεται σε κείμενο ακρόασης και αναγνωστικό κείμενο.
Η τελευταία εισήγηση αναφερόταν στο θέμα της Ανεξάρτητης Έρευνας, που είναι από τις κύριες καινοτομίες
του νέου Αναλυτικού Προγράμματος του εξεταστικού κέντρου. Παρουσιάστηκαν τα θέματα που προτείνονται για
έρευνα και τονίστηκε ότι ο μαθητής επιλέγει ένα από τα θέματα, όπου είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της
έρευνάς του. Εξηγήθηκε ο καθοδηγητικός ρόλος του εκπαιδευτικού και δόθηκε έμφαση στο ότι δε διδάσκεται το περιεχόμενο των
ερευνητικών θεμάτων στους μαθητές. Επίσης, δόθηκαν εξηγήσεις
για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης.
Μετά τις παρουσιάσεις, ακολούθησε συζήτηση στην οποία οι
σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήματά τους, να
εκφράσουν τις απόψεις τους και να συζητήσουν θέματα των εξετάσεων. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η ανησυχία, κυρίως, για την εύρεση και δημιουργία νέου υλικού για τη διδασκαλία του νέου Αναλυτικού Προγράμματος. Αναφέρθηκε ότι αρκετό από το υφιστάμενο υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί, το οποίο θα εμπλουτιστεί με νέες πηγές για την κάλυψη των νέων θεματικών ενοτήτων. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε ότι όλοι μπορούν να συνεισφέρουν στη δημιουργία τράπεζας υλικού για
χρήση του από όλα τα σχολεία.
Επίσης, τονίστηκε ότι είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να
μελετήσουν το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα δειγματικά
εξεταστικά δοκίμια, τα οποία μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Edexcel στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://
qualifications.pearson.com/content/demo/en/qualifications/
edexcel-a-levels/greek-2018.html
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ότι για την επιτυχία των μαθητών στις εξετάσεις είναι σημαντική η διδασκαλία
του Αναλυτικού Προγράμματος των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό για
να υπάρχει μια συνέχεια στην πρόοδο των παιδιών και να επιτευχθεί το σωστό αποτέλεσμα.
Η ΚΕΑ εκφράζει θερμές ευχαριστίες στην φιλοξενούσα
κοινότητα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, στους εισηγητές
του σεμιναρίου, καθώς και στους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν το σεμινάριο και τους εύχεται καλή επιτυχία στο
έργο τους.
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Η Κυπριακή Ύπατη Αρμοστεία διοργάνωσε στις 18 Ιουνίου 2018 στο
οίκημα της στο κεντρικό Λονδίνο
εκδήλωση με την συμμετοχή βρετανών κυβερνητικών αξιωματούχων
για ενημέρωση όσον αφορά τα δικαιώματα των ευρωπαίων και ιδιαίτερα των Κυπρίων μετά το Brexit.

Εικοσάχρονα της φιλανθρωπικής
οργάνωσης Αλκυονίδες.
Η οργάνωση βοηθά ασθενείς που
έρχονται για θεραπεία κυρίως στο
Λονδίνο και τους συγγενείς τους.
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Η συμβουλή μας
Διδάσκοντας το παιδί σας να χάνει
Είναι πραγματικά δύσκολο για ένα παιδί να αισθάνεται ότι δεν είναι
το καλύτερο και εάν αισθανθεί ότι είστε απογοητευμένοι, τότε η
κατάσταση χειροτερεύει. Το να διδάξετε το παιδί σας ότι αν χάσει είναι
εντάξει εξακολουθώντας να το ενθαρρύνετε να είναι το καλύτερο, μπορεί μερικές φορές να είναι μια πρόκληση
που μπερδεύει τα παιδιά και απογοητεύει τους γονείς. Παρόλο που δεν υπάρχει εύκολος τρόπος για να μάθετε το
παιδί σας αυτό το πολύτιμο μάθημα, υπάρχουν μερικές συμβουλές που μπορεί να σας βοηθήσουν.
1. Πείτε στο παιδί σας ότι αυτό που περιμένετε είναι να “βάλει τα δυνατά του”
Η νίκη είναι πάντα διασκεδαστική, αλλά δεν πρέπει πάντα να την περιμένει. Πάντα υπάρχει ο νικητής και ο
ηττημένος. Εάν το παιδί σας σκέφτεται ότι το περιμένετε να κερδίσει, θα αισθάνεται πολύ χειρότερα αν δεν τα
καταφέρει. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας γνωρίζει ότι το μόνο που περιμένετε από αυτά είναι να δώσει τον
καλύτερό του εαυτό. Αφού προσπάθησε πολύ, αυτό είναι καλύτερο από τη νίκη. Επίσης, φροντίστε να του λέτε ότι
είστε υπερήφανοι για αυτό, ανεξάρτητα από το αν κέρδισε ή όχι.
2. Αποφύγετε τη νοοτροπία "Αφήστε τους να κερδίσουν"
Ως γονέας, η ήττα είναι ακόμα ένα πράγμα που είστε υπεύθυνοι να μάθετε στο παιδί σας. Εάν χάσει ένα παιχνίδι,
αφήστε το. Επιτρέποντάς του να χάσει, το διδάσκετε ότι είναι εντάξει πριν το βιώσει ποτέ έξω από το σπίτι και την
οικογένειά του. Αυτό είναι ένα σημαντικό μάθημα που πρέπει να μάθει πριν βγει έξω στον κόσμο.
3. Γίνετε εσείς οι ίδιοι το σωστό παράδειγμα
Μαζί με τη διδασκαλία του παιδιού σας να χάνει, το να παίζετε ανταγωνιστικά παιχνίδια σας δίνει επίσης την
ευκαιρία να αποτελέσετε πρότυπο για το πώς να παίξετε δίκαια και να χάσετε. Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα
για το παιδί σας από εσάς. Όταν σας βλέπει να διασκεδάζετε με άλλους και ταυτόχρονα να χάνετε χωρίς να σας
ενοχλεί, θα μιμηθεί την ίδια συμπεριφορά. Διδάξτε το παιδί σας να συγχαίρει άλλα μέλη της ομάδας καθώς και
την αντίπαλη ομάδα.
4. Συζητήστε, επικροτήστε και μιλήστε λίγο περισσότερο με το παιδί σας!
Η συζήτηση με το παιδί σας είναι ο μόνος τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνει ότι η ήττα είναι απολύτως
αποδεκτή. Να του μιλήσετε και στη συνέχεια να ακούσετε τις απαντήσεις του. Απαντήστε σε ερωτήσεις, διώξτε
την ανησυχία και τους φόβους του. Η ήττα είναι μέρος της ζωής και όλοι χάνουν σε κάποιο σημείο. Θυμηθείτε να
επαινέσετε το παιδί σας, δεν έχει σημασία σε τι. Μπορεί να δείτε την έκπληξη στο πρόσωπό του καθώς έρχεται
τρέχοντας μετά από ένα χαμένο παιχνίδι και σας βλέπει χαμογελαστούς λέγοντάς του πόσο υπερήφανοι είστε για
αυτό. Αυτό θα αλλάξει εντελώς τη διάθεση και θα το κάνει να καταλάβει ότι δεν σημαίνει ότι δεν το αγαπάτε.
Πείτε επανειλημμένα στο παιδί σας πόσο περήφανοι είστε, πόσο καλά έκανε κάτι και συζητήστε όλο το παιχνίδι
μαζί του. Αφήστε το να σας μιλήσει για το πώς αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εστιάζοντας στο
θετικό θα βγάλει από το μυαλό του το γεγονός ότι έχασε και θα το βοηθήσει να δει ότι ήταν πραγματικά
διασκεδαστικό, ακόμα κι αν δεν κέρδισε.
Πηγή: https://www.healthguidance.org/entry/15916/1/teaching-your-child-to-lose.html
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OUR ADVICE

Teaching your child to lose

It’s really hard for children when they feel like they aren’t the best; and it only makes it worse if
they sense that you are disappointed as well. Teaching your child that losing is okay while still encouraging them to be the best they can be can sometimes be a challenge that leaves children confused and
parents frustrated. While there is no easy way of teaching your child this valuable lesson, there are some
tips that just might help.
1. Let Your Child Know That Their Best Is All You Expect
Winning is always fun, but it shouldn’t be expected; somebody always has to lose. If your child thinks
that you expect them to win, it’s only going to make them feel worse if they don’t. Be sure that your
child knows that all you expect from them is their very best; as long as they tried their hardest, that is
even better than winning. Also be sure to let them know that you are proud of them, no matter what.
2. Lose the “Let Them Win” Mentality
As a parent, losing is just one more thing that you are responsible for teaching your child. If he is losing
a game, let him. By allowing him to lose, you teach him that it is okay before he ever experiences it outside of home and family. This is an important lesson to be learned before he ventures out into the world.
3. Teach by Example
Along with teaching your child to lose, playing competitive games also gives you the opportunity to be
a model for how to play fair and lose gracefully. There is no better example for your child than you;
when he sees you cheering on others and losing gracefully, he will come to model this same behavior.
Teach your child to congratulate other team members as well as the opposing team, and shake hands.
4. Talk, Praise, and Talk Some More!
Talking to your child is the only way to really make sure that he understands that losing is completely
acceptable; talk to him and then listen to his responses. Answer questions, soothe worry, and comfort
fears. Losing is a part of life, and everyone loses at some point.
Remember to praise your child, no matter what. You may see shock on their face as they come running
up after a lost game and you are beaming and shouting about how proud you are. This will completely
change the mood and let them know that losing does not mean that you don’t love them. Repeatedly let
your child know how proud you are, how well they did, and discuss the whole game with them. Let
them talk to you about how they felt during the game; focusing on the positive will take their mind off
the fact that they lost and help them to see that it really was fun, even though they didn’t win.
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1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1960
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
Η 1η Οκτωβρίου, από το 1960 και μετά σηματοδοτεί την επέτειο της ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κύπρου, μετά τον αγώνα ενάντια στους Άγγλους αποικιοκράτες, την περίοδο 19551959. Η 1η Οκτωβρίου ωστόσο δεν είναι η πραγματική ημέρα κατά την οποία έγινε πράξη η ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντιθέτως, η ημερομηνία κατά την οποία τέθηκαν σε ισχύ οι
συμφωνίες εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι η 16η Αυγούστου του 1960.
Η Κύπρος, μετά τον απελευθερωτικό Αγώνα του 1955-59, ανακηρύχθηκε επίσημα ανεξάρτητο
κράτος, βάσει των συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου.
Τις συμφωνίες εγκαθίδρυσης της
Κυπριακής Δημοκρατίας υπέγραψαν το Φεβρουάριο του 1959 οι
ηγέτες-εκπρόσωποι των δύο κοινοτήτων Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ ́
και Δρ. Φαζίλ Κιουτσιούκ. Πρώτος
πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξελέγη ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ ́.

1st OCTOBER 1960
CYPRUS INDEPENDENCE DAY
1st of October, 1960 marks the anniversary of the proclamation of
the Independence of Cyprus after the struggle against the English colonialists in the period 1955-1959. However,1st of October is not the actual day when the proclamation of the Of the Republic of Cyprus.The
date on which the agreements for the establishment of the Republic of
Cyprus entered into force is the 16th of August,1960.

The flag of the
Republic of Cyprus

Το έμβλημα της
Κυπριακής Δημοκρατίας

Cyprus became an independent state under the Zurich-London
Agreements in 1960 just after the liberation struggle of 1955-59
against the British Rule. The agreement which established the Republic of Cyprus, was signed in February 1959 between Archbishop Makarios III and Dr. Fazil Kioutsiouk as the leaders -representatives of
the two communities (Greek and Turkish). Archbishop Makarios III
was elected as the first president of the Republic of Cyprus.
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28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Την 28η Οκτωβρίου, η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο! Οι Έλληνες του 1940 αντιστάθηκαν, είπαν
ΟΧΙ, δεν υποτάχθηκαν... Αυτή τη μέρα πήραν τα όπλα και υπερασπίστηκαν την πατρίδα μας!
Το 1940 η Γερμανία, με ηγέτη το Χίτλερ και μαζί με τη σύμμαχό της Ιταλία, με ηγέτη τον Μουσολίνι, κατάκτησαν τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και αποφάσισαν να κατακτήσουν και την Ελλάδα. Τα χαράματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 η ιταλική κυβέρνηση απαιτεί να παραχωρηθούν στο
στρατό της λιμάνια, δρόμοι, σιδηρόδρομοι και χώροι για στρατόπεδα. Η άμεση απάντηση ήταν
«ΟΧΙ».
Το επόμενο πρωί οι Ιταλοί άρχισαν να βομβαρδίζουν τα ελληνικά φυλάκια που βρίσκονταν στις
κορυφές της οροσειράς της Πίνδου. Με την επιστράτευση που κηρύχτηκε, όλος ο κόσμος έτρεχε να
καταταγεί για να πολεμήσει. Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου οι Ιταλοί έκαναν συνεχώς επιθέσεις, αλλά
δεν τα κατάφεραν να σπάσουν τις ελληνικές γραμμές, αφού ο ελληνικός στρατός πολεμούσε με τόλμη και αυτοθυσία. Τότε παρενέβη η Γερμανία, η οποία μέχρι το τέλος Απριλίου κατέκτησε ολόκληρη
την Ελλάδα. Η ευλογημένη ώρα της απελευθέρωσης έφτασε επιτέλους στις 12 Οκτωβρίου του 1944.
Το ηρωικό «ΟΧΙ» και ο αγώνας των Ελλήνων
γιορτάζεται στις 28 Οκτωβρίου.

28th OCTOBER 1940
On the 28th of October, Greece entered the war!
The Greeks of 1940 resisted, they said NO (OXI),
they did not subdue ... This day they took the arms
and defended our homeland!
Ιn 1940 the dictators of Germany and Italy, Hitler and Mussolini, had conquered most of the European countries, so they decided to conquer Greece as well. On the 28th of October 1940 the Italian
government required the submitting to them of the Greek ports, roads, railways and places for military camps. The answer was no "OXI". By the next
morning, the Italian army started bombing the
Greek mountains of Pindos. Immediately, thousands of Greeks joined the army to fight against
Italy. By early November the constant Italian attacks did not manage to break the Greek lines. So
Germany decided to help Italy and by the end of
April they occupied all of Greece. Finally on the
12th of October 1944 Greece was set free. The heroic “OXI” and the struggle of the Greeks in the
mountains of Pindos is celebrated on the 28th of
October.
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Για τους μικρούς μας φίλους
ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ - Επιστροφή στο Σχολείο
Πίσω στο σχολείο. Βρες τις σχολικές λέξεις που κρύφτηκαν εδώ.
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ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ-Σχολικό Πρόγραμμα
Τι μάθημα έχεις; Διάβασε και γράψε το μάθημα που αντιστοιχεί.
Σε αυτό δουλεύεις συνέχεια με αριθμούς
You work with numbers
Σε αυτό μαθαίνεις να μιλάς μια ξένη γλώσσα
A foreign language you learn
Σε αυτό μιλάς για τη ζωή του Χριστού
You learn about Jesus life
Φοράς αθλητικά και γυμνάζεσαι (αντίστροφα)
You wear trainers and work out
Τραγουδάς και παίζεις μουσικά όργανα
You sing and play musical instruments
Μαθαίνεις για ανθρώπους στα παλιά χρόνια (αντίστροφα)
You learn about people in the past

Μ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Α__ __ __ __ __ __
Θ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Η __ __ __ __ __ __ __ __ __
Μ __ __ __ __ __ __
Α __ __ __ __ __ __
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ , ΑΓΓΛΙΚΑ , ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ε.Π.Σ.
Αγ Κυπριανού
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ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ… ΔΙΕΚΔΙΚΩ
Σύσκληπος
Το χωριό Σύσκληπος βρίσκεται στους Νοτιοδυτικούς
πρόποδες του Πενταδακτύλου και σε υψόμετρο ακριβώς
κάτω από τον Κυπαρισσόβουνο.
Η ονομασία του χωριού κατά μία εκδοχή προήλθε από
τη λέξη Σύγκλητος, γιατί μια ομάδα Ρωμαίων Συγκλητικών
ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη στο χωριό παίρνοντας
και τα κτήματα της περιοχής.
Στο χωριό κατοικούσαν πριν από την εισβολή του 1974
Ελληνοκύπριοι που ανέρχονταν γύρω στους 400 και ασχολούνταν κυρίως με την γεωργία και την κτηνοτροφία. Τα
κυριότερα προϊόντα που παρήγαγαν ήταν λάδι, ελιές, αμύγδαλα, χαρούπια.

The church of Panayia Chryseleousa
The main church of the village Sysklipos is
dedicated to Virgin Mary Chryseleousa. In
the past years Virgin Mary Chryseleousa
was celebrated on the 26th of December.
In a valley to the north of the village there
is a chapel ruined, which, according to the
maps and with a relative inscription, is dedicated to St. Gordianos, but people regard
it as belonging to St. Anthony.
There is also a second chapel dedicated to
Saint Evdokia.

Από τα παλιά χρόνια στο χωριό λειτουργούσε ελιόμυλος για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων του αλλά
και των κατοίκων των γύρω χωριών. Λίγα χρόνια πριν το
1974 κτίστηκε καινούργιος με σύγχρονη τεχνολογία για να
μπορεί να αντεπεξέρχεται καλύτερα στη μεγάλη παραγωγή που υπήρχε στο χωριό.
Γύρω από το χωριό υπάρχουν πολύ χαρακτηριστικές
τοποθεσίες όπως Μελάνδρυα γιατί από την περιοχή
έβγαζαν τον κόννο (άργιλο) που χρησιμοποιούσαν στις
στέγες των σπιτιών για να μην στάζουν. Δίπλα ήταν η Γομαρίστρα ένα πολύ μικρό μονοπάτι που μόλις χωρούσε το
άλογο φορτωμένο να περάσει και από κάτω έχασκε ένας
μεγάλος και κατακόρυφος γκρεμός. Πιο κάτω είναι τα Καλοσίτζια γιατί εκεί αφθονούσαν τα τρεχάτα νερά και τα οπωροφόρα δέντρα. Άλλες τοποθεσίες είναι ο Παπαγκρεμός. Η παράδοση λέει πως κάποτε ένας παπάς συνήθιζε
να πηγαίνει στον γκρεμό να τρυγά τα μελίσσια που αφθονούσαν στη περιοχή. Προτού αρχίσει έταζε ένα κερί στην
Παναγία. Μία φορά όταν τέλειωσε αναίρεσε την υπόσχεση
του και στο μπέρδεμα του ξέχασε το μαχαίρι. Επιστρέφοντας να το πάρει έπεσε και σκοτώθηκε.
Κατά το 1974 το χωριό βομβαρδίστηκε από τους Τούρκους. και πέραν από τα μισά του σπίτια καταστράφηκαν.
Πολλοί από τους κατοίκους του σκοτώθηκαν ενώ αυτοί
που επέζησαν εκδιώχθηκαν από τους Τούρκους και προσφυγοποιήθηκαν. Με τα μισά του σπίτια να βρίσκονται σε
ερείπια, το χωριό είναι σήμερα σχεδόν μη κατοικήσιμο.
Οι ελάχιστοι του κάτοικοι είναι Τουρκοκύπριοι οι οποίοι
αρχικά ζούσαν στη νότια πλευρά της Κύπρου. Οι Τούρκοι
μετονόμασαν το χωρίο σε Akçiçek που σημαίνει άσπρο
λουλούδι.
Ελπίζουμε σύντομα οι κάτοικοι του χωριού να επιστρέψουν ξανά και να βρει την παλιά του ζωντάνια.

Η εκκλησία Παναγίας Χρυσελεούσας

Η εκκλησία της Παναγίας κατεστραμμένη και
λεηλατημένη
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