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EDUCATION MINISTER MEETS THERESA VILLIERS AND
LEADING MEMBERS OF CYPRIOT COMMUNITY TO HEAR THE CASE
FOR SAVING GREEK A LEVEL
Theresa Villiers took a high level delegation
from the Cypriot community to meet Education Minister, Nick Gibb, in the House of
Commons last week. The meeting took place
at the request of Michael Ellinas, Head teacher of Manor Hill Greek School, and the MP
for Enfield Southgate, David Burrowes also
attended to show his support for retention of
Greek A level.
The Cypriot delegation consisted of representatives of a cross section of groups who
support Greek language education. As well as
Michael Ellinas, those attending included Panayiotis Ttofis (Co-ordinator of the Central Educational Committee of the Archdiocese of Thyateira and G.B.), Andreas Chimonas (President of
the Federation of the Greek Educational Associations in England), and Panayiotis Yiacoumi
(President of the Greek Parents Association).
Following the meeting, Theresa Villiers said "This was an encouraging meeting. We put the
case clearly for keeping Greek A level, setting out the importance of Greek language education
for the Cypriot community and the valuable opportunities it provides for young people. Many
Greek schools would find it hard to attract students if there was no option to take an A level in
Greek. Losing these schools would be damaging for community cohesion and would make it
harder for children and young people to learn about their cultural heritage."
"The Minister was very clear that he wanted to find a way to save the A level in Greek and other languages. He outlined some of the work which he and his officials at the Department of Education have been undertaking on this. He assured us that the Government takes this issue very
seriously and is aware of the strength of support for retention of Greek A level. He told us that
various ideas were being considered which he hoped could lead to a resolution of the problem
and see the examination authorities such as Edexcel retain A levels in Greek and other languages under threat."
David Burrowes also commented saying: "I am pleased that our Government is keeping its preelection promise to secure the future of Greek GCSEs and A levels. The consultation is now up
and running and the Minister made clear that the only question for EdExcel and OFQUAL is
how the new Greek exams in 2018 will operate and not whether there will be Greek exams.”
Theresa Villiers MP (29.6.15), Press Release,
www.theresavilliers.co.uk
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Βραβεία Διαγωνισμού Δημιουργίας
«Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ»
Ζωγραφικής
«Η μάνα του αγνοούμενου»
Αντώνης Γελαγωτέλλης, (GCSE)
Ελληνικό σχολείο Ashmole

Κολάζ
«Δεν ξεχνώ»
Πέρι Χαραλάμπους 11 χρόνων
Ελληνικό Σχολείο
Αποστόλου Ανδρέα Birmingham

Λογοτεχνικής Δημιουργίας: Χρήστος Γρίβας, 12 χρόνων
Ποίημα
Ελληνικό Σχολείο Northampton

Φωτοϊστορίες
1.«Πορτρέτα Κυπρίων γυναικών μετά την εισβολή»
Γιώργος Σταύρου, Ιωσήφ Σταματάκης, Στέλιος Μηνά (Pre-GCSE), Άννα Κωνσταντινίδη, Γιώργος Σταματάκης, Ζωή Παναγή, Σάββια Θεμιστοκλή, Χριστίνα Αντωνίου (GCSE) (Παροικιακό Σχολείο Walker)
2.«Οι αναμνήσεις μιας Κύπριας προσφυγοπούλας»
Χρίστος Αντρέα, Άντρεα Αυγουστή, Νεόφυτος Αυγουστή, Αντρέας Γεωργίου, Μαργαρίτα Ευθυμίου, Σοφία Ζαχαρία, Νικόλας Νικόλα, Άντρια Ξιούρουππα, Ορθοδοξία Ξιούρουππα, Χριστίνα Ποταμίτου, Μαρίλια Τσιόλα, Άννα-Μαρία Χριστοδούλου, Χριστοφή Αντώνης, Αλίκη Hunter-Spokes (Ε΄ και Pre-GCSE)
(Παροικιακό Σχολείο Mansfield)
Τα βίντεο αυτά είναι διαθέσιμα
3 στο:
http://kea.schools.ac.cy/index.php?id=turkishinvasion

Πίνακας με λαδομπογιές
“Ο Απόστολος Ανδρέας
αιμορραγεί”
Χριστίνα Γελαγωτέλλη

Έπαινοι
«Ελευθερία στην Κύπρο»
Μαρία Φωτίου, Κυριακή Παπαδάκη,
Άντρια Γεωργίου, Μελίνα Λύκου, 10 ετών,
Ελληνικό Σχολείο Αποστόλου Ανδρέα, Birmingham

Λευτέρης Αθανάση, 6 χρόνων
«Το σπίτι της γιαγιάς»
Ελληνικό Σχολείο Bowes

Μιχαλάκης Παπαδόπουλος, 6 χρόνων
«Το σπίτι του παππού έχει καμάρες»
Ελληνικό Σχολείο Great Yarmouth 4

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ
29.05.15, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΣ

Ας φροντίσουμε όπως
η περίοδος αυτή των
διακοπών να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία
για την ενασχόληση
των παιδιών μας με
πολλές θετικές και δημιουργικές ενασχολήσεις.
Και να μην ξεχνάμε,
πως θα πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία να έλθουμε πιο κοντά στα παιδιά μας αξιοποιώντας και τις δικές μας άδειες και
άλλες ευκαιρίες που θα
έχουμε για ελεύθερο
χρόνο.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής κύριος
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, έδωσε την τελευταία διάλεξη με
θέμα «Τι Πατρίδα είναι και αυτή» και απένειμε τα Πιστοποιητικά Παρακολούθησης στην τελετή λήξης του δωδέκατου
χρόνου διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου για την Ομογένεια του Λονδίνου την Παρασκευή 29 Μαΐου στο οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας.

St Andrews the Apostle Secondary School
Επίσκεψη της κυρίας Μαρίας Παπαλούκα, ΕπιθεωρήτριαςΠροϊσταμένης ΚΕΑ, στο Ελληνορθόδοξο σχολείο Απ. Ανδρέα.

Πηγή:
ΠΟΕΔ,
«Γέφυρες Επικοινωνίας»,
Μάιος 2013, τεύχος 40, σελ.3
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Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Ashmole
Μαθαίνουμε για την Κεραμική στην Κύπρο

ΟUR ADVICE

Learning about Pottery in
Cyprus

Από τη φιλανθρωπική εκδήλωση των ''Αλκυονίδων''

During the summer holidays we
should engage our
children with various creative activities.
We should use
every
single
chance to spend
time with our children and come
even closer to
them.
Source:
POGT , “Bridges of
Communication”,
May 2013,
Issue 40, p. 3
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ
ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΛΟΝΔΙΝΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Το ελληνικό παροικιακό σχολείο του Μάνσφιλντ πραγματοποίησε επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο στις 20 Ιουνίου 2015 στα πλαίσια σχολικού προγράμματος Μουσειακής Αγωγής. Στην επίσκεψη παραβρέθηκαν η κυρία Μαρία Παπαλούκα (Επιθεωρήτρια Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής) και ο κύριος Παναγιώτης Τοφής
(Συντονιστής των Σχολείων του Κ.Ε.Σ.). O κύριος Thomas Kiely, επιτηρητής της αίθουσας Λεβέντη, μίλησε στα παιδιά για τις Κυπριακές αρχαιότητες.
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ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τη Μέρα της Κύπρου και τη μνήμη του Αποστόλου
Βαρνάβα, ιδρυτή και θεμελιωτή της Εκκλησίας της Κύπρου, στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στο Βόρειο Λονδίνο. Η ιερά ακολουθία έγινε προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγορίου. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η κυρία Μαρία Παπαλούκα σύμβουλος εκπαίδευσης της Κυπριακής
Υπάτης Αρμοστείας.
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ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟ
Συμπληρώνονται φέτος 41 χρόνια από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Η πατρίδα μας παραμένει ακόμη κατεχόμενη και ο πόνος για τους αγαπημένους μας ανθρώπους που χάθηκαν μεγαλώνει. Ας παρευρεθούμε όλοι μας στην πορείαδιαδήλωση στις 5 Ιουλίου στις 4:15 μ.μ. στην πλατεία Belgrave και Trafalgar.
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Θεατρικό Εργαστήρι
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Το Θεατρικό Εργαστήρι της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής παρουσίασε με μεγάλη
επιτυχία την θεατρική παράσταση «Θυμάμαι;».

«Xωρίς τη μνήμη δεν υπάρχει τίποτε.
Mόνον όταν θυμάσαι, υπάρχεις στ’ αλήθεια.
Kαι είσαι στ’ αλήθεια ελεύθερος».
Τάσος Λιγνάδης
Η παράσταση ήταν ένα αλληγορικό
παραμύθι, μια αναδρομή στην ιστορία
της Κύπρου και στα γεγονότα της
τουρκική εισβολής με τη χρήση βίντεο, χορού και ζωντανής μουσικής. Τα
παιδιά συγκίνησαν το κοινό με τις ερμηνείες τους, πλούσιες σε συναίσθημα
και εκφραστικότητα.
Το θέατρο, η μουσική, η ποίηση και
γενικά οι τέχνες είναι το πολυτιμότερο
παιδαγωγικό εργαλείο για την εκμάθηση μια γλώσσας. Είναι απαραίτητο να
δίνεται χρόνος και χώρος για την τέχνη μιας και η γνώση χωρίς αισθητική καλλιέργεια δεν μπορεί να ανθίσει. Τα παιδιά αποκτούν αυτοπεποίθηση, εκτίθενται μπροστά σε κοινό, γνωρίζουνε τα συναισθήματά τους,
δουλεύουν το σώμα τους και συνδέονται με την ελληνική γλώσσα.
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Το Θεατρικό Εργαστήρι λειτούργησε για πρώτη φόρα
φέτος υπό την επίβλεψη της Επιθεωρήτριας - Προϊσταμένης της ΚΕΑ κ. Μαρίας Παπαλούκα στους χώρους της Ελληνικής Κυπριακής αδελφότητας, στην
οποία η ΚΕΑ απευθύνει θερμές ευχαριστίες. Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί ήταν η Έλενα Χατζηαυξέντη
(ηθοποιός & τραγουδίστρια) και η Έλενα Σολωμού
(Alexander Technique teacher).
Παιδιά από τα παροικιακά μας σχολεία είχαν την εμπειρία να δουλέψουν με δημιουργικό τρόπο για την
ετοιμασία μιας παράστασης μέσα από αυτοσχεδιασμό,
κίνηση, εξερεύνηση και αυτογνωσία. Ταυτόχρονα το
θέατρο οδήγησε τα παιδιά στην εμβάθυνση της κατανόησης και χρήσης της ελληνικής γλώσσας αλλά και
στη γνώση της ελληνικής και κυπριακής ιστορίας και
πολιτισμού.
Η παράσταση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 στην αίθουσα εκδηλώσεων
του σχολείου Walker. Έλαβαν μέρος τα παιδιά: Δημήτρης Φώτη, Περικλής Αθανασιάδης,
Θεοδώρα Αθανασιάδη, Αιμιλία Αργυρού, Λούκας Αργυρού, Φράνσις Θεοφάνους, Ματθαίος Θεοφάνους , Αιμίλιος Αναστάσης, Αντώνης Γελαγωτέλλης, Σάββια Θεμιστοκλή,
Άννα Κωνσταντινίδη, Χριστίνα Αντωνίου, η Ζωή Παναγή.
Το κείμενο, τη σκηνοθεσία και επιμέλεια της παράστασης ανέλαβε η Έλενα Χατζηαυξέντη
και την Κινησιολογία η Έλενα Σολωμού. Τη διδασκαλία χορού ανέλαβε ο Στέλιος Λοϊζου
ενώ στο πιάνο συνόδευε η Ελένη Κοκκή. Στη διοργάνωση της εκδήλωσης βοήθησαν οι
σχολικές επιτροπές και οι διευθύντριες των ελληνικών σχολείων Walker και Southgate, κ.
Φωτεινή Κωστή και Ευαγγελία Μοναστήρα.

Το θεατρικό εργαστήρι θα
λειτουργήσει και την επόμενη σχολική χρονιά 2015
- 2016 στην Κυπριακή Αδελφότητα και προσφέρεται εντελώς δωρεάν από
την ΚΕΑ.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο
τηλ. 02088816982
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Θρησκευτικές Εορτές
01.06.2015
Αγίου Πνεύματος
11.06.2015
Αποστόλου Βαρνάβα
24.06.2015
Ιωάννου
του Προδρόμου
29.06.2015
Αποστόλων Πέτρου
και Παύλου

30.06.2015
Σύναξη των Αγίων
12 Αποστόλων

Επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος
Στις 31 Μαΐου γιορτάσαμε την Επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος. Η
επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος συνέβη στους Αποστόλους την
πεντηκοστή ημέρα από την Ανάσταση του Χριστού. Η ημέρα αυτή
θεωρείται η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας, η μέρα δηλαδή που δημιουργήθηκε η Εκκλησία.
Πενήντα μέρες μετά την Ανάσταση του Ιησού, σύμφωνα με την
υπόσχεση του Ιησού στους μαθητές πριν την ανάληψή του, το
Άγιο Πνεύμα έδωσε τη χάρη του
σε 120 μαθητές συμπεριλαμβανομένων και των Αποστόλων. Οι
μαθητές έλαβαν το Άγιο Πνεύμα με αποτέλεσμα να μπορούν να μιλούν σε διάφορες ξένες γλώσσες «για τα θαυμαστά έργα του Θεού»,
Ως αποτέλεσμα, μετά από κήρυγμα του Πέτρου, βαφτίστηκαν εκείνη
την ημέρα 3.000 νέα μέλη της χριστιανικής εκκλησίας. Μετά την ευλογία του Αγίου Πνεύματος οι μαθητές ξεκίνησαν τη διδασκαλία του
Χριστιανισμού σε όλο τον κόσμο.
Οι Χριστιανοί γιορτάζουν με ιδιαίτερη λαμπρότητα την Επιφοίτηση
του Αγίου Πνεύματος. Στην Κύπρο η Επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος είναι γνωστή και ως ‘Κατακλυσμός’.
Οι νέοι ‘κατακλύζουν’ ο ένας τον άλλο με νερό που συμβολικά καθαρίζει τους σωματικούς και ψυχικούς ρύπους και μας φέρνει εξαγνισμένους πιο κοντά στο Θεό. Μετά από τη Θεία λειτουργία στη
Λάρνακα ρίχνεται ο σταυρός στη θάλασσα και οι νέοι διαγωνίζονται
στο ποιος θα καταφέρει να φέρει τον σταυρό στην επιφάνεια.

Κατάδυση για ανάδυση του σταυρού,
1ος εορτασμός κατακλυσμού στη Λάρνακα, 1918
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Στις παράκτιες περιοχές οι χριστιανοί επισκέπτονται την πα- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ραλία. Εκεί γιορτάζουν με πανηγύρια, παιχνίδια, τραγούδια,
CALENDAR
χορό και φαγοπότι τη γενέθλια μέρα της εκκλησίας. Πανηγύρια για τον κατακλυσμό διοργανώνονται στις ελεύθερες πό14.06.15
λεις της Κύπρου, τη Λάρνακα, τη Λεμεσό και την Πάφο.
«Μέρα της Κύπρου»

05.07.15
Πορεία - Διαδήλωση για την
Ελεύθερη και Ενωμένη Κύπρο
11.07.15
Λήξη σχολικής χρονιάς
2014-2015
15.07.15
Ο διαγωνισμός έμμετρης ποίησης,
γνωστής και ως Αποφράδα μέρα του
«τσιατιστά», είναι ένα έθιμο με μεγάλη παράδοση στην Κύ- πραξικοπήματος στην Κύπρο

προ. Λαϊκοί ποιητές «τσιατιστές» διαγωνίζονται στο ποιος θα
δημιουργήσει επί τόπου το καλύτερο «τσιατιστό».
20.07.15
Αποφράδα μέρα της
τουρκικής εισβολής
στην Κύπρο
12.09.15
Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς
2015-2016

Πανηγύρι
Κατακλυσμού ,
1ος εορτασμός του κατακλυσμού στη Λάρνακα, 1918
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Πειθαρχία
στο Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο
Μέρος Β΄

Τεχνικές πειθαρχίας στην τάξη
1. Προσοχή μαθητών: Ο εκπαιδευτικός πριν ξεκινήσει το μάθημα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι όλοι οι
μαθητές παρακολουθούν με προσοχή χωρίς να μιλούν. Σε περιπτώση που οι μαθητές δεν προσέχουν είναι
καλύτερα να περιμένει μέχρι όλη η τάξη να ησυχάσει εντελώς. Μετά να αρχίσει το μάθημα χρησιμοποιώντας χαμηλότερη φωνή απ’ ότι συνήθως. Οι εκπαιδευτικοί που μιλούν σιγά συνήθως έχουν πιο ήσυχη τάξη
από αυτούς που έχουν πιο δυνατή φωνή.
2. Προγραμματισμός και σχεδιασμός μαθήματος: Ο εκπαιδευτικός πρέπει να κάνει σωστό προγραμματισμό και σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του μαθήματος. Στην αρχή του μαθήματος δίνει σαφείς, λεπτομερείς και συγκεκριμένες οδηγίες ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να κάνουν τις εργασίες που τους ανατίθενται. Επιπλέον πρέπει να χρησιμοποιεί ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας, εποπτικών μέσων και υλικών για να
κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων των μαθητών.
3. Περιβάλλον τάξης: Το περιβάλλον της τάξης πρέπει να είναι ζεστό και ευχάριστο. Ο εκπαιδευτικός
πρέπει να γίνει φίλος με τους μαθητές του, να αναπτύξει μια προσωπική σχέση με τον καθένα. Να αφιερώνει χρόνο να μιλά μαζί τους, να μάθει για τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες αλλά και τις ανησυχίες τους.
4. Παράδειγμα προς μίμηση: Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι ενθουσιώδης, ευγενικός, υπομονετικός,
είναι πάντα προετοιμασμένος και οργανωμένος παρέχει στους μαθητές του ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση. Αν για παράδειγμα θέλει οι μαθητές του να μιλούν με χαμηλή φωνή στην τάξη, τότε κι αυτός πρέπει
να χρησιμοποιεί χαμηλή φωνή όταν εξηγά σε κάποιο μαθητή την ώρα που οι άλλοι εργάζονται.
5. Ενίσχυση θετικής συμπεριφοράς: Ο εκπαιδευτικός πρέπει να παραβλέπει σε κάποιο βαθμό την ανεπιθύμητη συμπεριφορά και να ενισχύει τη θετική συμπεριφορά. Να προσπαθεί να αμείβει με έπαινο, όχι μόνο
τις σωστές απαντήσεις, αλλά και την προσπάθεια τόσο για το μάθημα, όσο και για καλή συμπεριφορά. Να
δίνει σε κάθε μαθητή ευκαιρίες αναγνώρισης και διάκρισης και να αναθέτει στους μαθητές υπευθυνότητες
ανάλογα μα τις ικανότητες τους ούτως ώστε να ικανοποιείται το αίσθημα επιτυχίας. Να μην εκφοβίζει τους
μαθητές και ιδιαίτερα με πράγματα που δεν μπορεί να εφαρμόσει, π.χ. θα σε διώξω από το σχολείο.

Πρακτικός τρόπος θετικής ενίσχυσης των
μαθητών
Αν και όλοι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τη μεγάλη σημασία της θετικής ενίσχυσης και της τροποποίησης της συμπεριφοράς, λίγοι είναι εκείνοι που εφαρμόζουν στην πράξη τεχνικές που συμβάλλουν στη βελτίωση της πειθαρχίας
στην τάξη. Παρόλο που η φράση «Ο έπαινος είναι καλύτερος από την τιμωρία» έχει γίνει σχεδόν κοινοτοπία, εντούτοις στα σχολεία εφαρμόζονται μέθοδοι πειθαρχίας
που επικεντρώνονται στην αρνητική συμπεριφορά.
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Ποιες είναι όμως αυτές οι τεχνικές, που βοηθούν στη θετική ενίσχυση των μαθητών;
1. Αναζητείστε την επιθυμητή συμπεριφορά: Αν η πρώτη αρχή είναι να επικοινωνούμε σωστά με τους μαθητές μας, η δεύτερη είναι να κοιτάζουμε ποιοι
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις μας. Αναφέροντας τα ονόματα των μαθητών
που εκτελούν σωστά την εργασία ή τη συμπεριφορά, επαναλαμβάνουμε τα λεπτομερή στάδια ή διαδικασίες της εργασίας ή συμπεριφοράς καθώς την εκτελούν. Αν κάποιος μαθητής δε συμμορφώνεται, τότε αναφέρουμε με θετικό τρόπο
τον πιο κοντινό του μαθητή επαινώντας τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ή συμπεριφέρεται. Αντί, δηλαδή, να κάνουμε παρατήρηση στο μαθητή με την αρνητική συμπεριφορά, επαινούμε τον πιο κοντινό του.
2. Επαινείτε τη συμπεριφορά και όχι το μαθητή: Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αντιληφθούν ότι η επιδοκιμασία και
ο έπαινος, αντί η παρατήρηση και η κριτική, είναι δυνατό εργαλείο στα χέρια τους. Την ώρα, όμως, που χρησιμοποιούν τον έπαινο, να επαινούν τη συμπεριφορά του μαθητή και όχι τον ίδιο. Να περιγράφουν με λεπτομέρεια τη συμπεριφορά και τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να εκτελεστεί. Η φράση «Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο ο ...» είναι
πολύ βοηθητική στο να επικεντρωθεί ο έπαινος στη συμπεριφορά του μαθητή. Με τέτοιες μεθόδους ενθαρρύνουμε
τους μαθητές να συμπεριφέρονται όπως εμείς επιθυμούμε.
3. Χρησιμοποιείτε την χωρίς λόγια ενίσχυση: Αρκετοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν χαμόγελα και νεύματα για να
δείξουν επιδοκιμασία στους μαθητές τους. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο συναισθηματικά και από την άλλη εισάγει ποικιλία ενισχυτών.
4. Αφήστε τους ίδιους τους μαθητές να διαλέγουν ενισχυτές: Η αρχή αυτή απαιτεί από τα παιδιά να αποφασίσουν
τα ίδια τι θα ήθελαν σαν ενίσχυση μιας επιθυμητής συμπεριφοράς που θα επιδείξουν. Γίνεται ένας κατάλογος από
τον εκπαιδευτικό και χρησιμοποιείται σαν σύστημα κοινωνικών αμοιβών, που αντιπροσωπεύει τις επιθυμίες όλων
των παιδιών της τάξης. Τέτοιες κοινωνικές αμοιβές μπορεί να περιλαμβάνουν ελεύθερα παιγνίδια στην τάξη, ανάγνωση κωμικών βιβλίων, εκτέλεση της δουλειάς που θα έκαναν στο σπίτι στο σχολείο, παρουσίαση των παιδιών στη
συγκέντρωση του σχολείου, συμμετοχή σε εκδρομή, επιδοκιμασία της συμπεριφοράς του παιδιού μπροστά στους
γονείς του.
5. Μάθετε τα παιδιά να αλληλοενισχύονται: Είναι πολύ βοηθητικό να αφιερώνει ο εκπαιδευτικός μερικά λεπτά
κάθε μέρα για ενίσχυση μιας επιθυμητής συμπεριφοράς ενός μαθητή από άλλους. Αυτά τα λίγα λεπτά θετικής ενίσχυσης θα βοηθήσει τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν και να δείχνουν επιθυμητή συμπεριφορά και ταυτόχρονα θα τα
διδάξει να χρησιμοποιούν θετική ενίσχυση στις σχέσεις τους με τους συμμαθητές τους.
6. Μάθετε τα παιδιά να αυτοενισχύονται: Πολλές φορές οι άνθρωποι αφήνουν τους εαυτούς τους να φανταστούν
ότι κατακτούν ένα στόχο για τον οποίο αγωνίζονται και να νιώσουν τη χαρά της επιτυχίας. Γιατί να μην το εφαρμόσουμε και με τους μαθητές μας; Τους καλούμε να φανταστούν ότι εκτελούν μια επιθυμητή συμπεριφορά και να σχολιάσουν τους εαυτούς τους, αναφέροντας πώς νιώθουν κατά την εκτέλεση της. Με τον τρόπο αυτό αντιλαμβάνονται
τις δυνατότητες και αδυναμίες τους και βελτιώνουν την αυτοεικόνα τους. Στη συνέχεια τους ζητούμε να γράψουν
όσες απαντήσεις μπορούν στις φράσεις «Σήμερα έμαθα ...» και «Η συμπεριφορά μου ήταν σωστή σήμερα γιατί ...».
Αν οι εκπαιδευτικοί εφαρμόσουν αυτές τις αρχές στην τάξη τους, στην καθημερινή εργασία με τα παιδιά, θα τα βοηθήσουν να αναπτύξουν καλύτερη αυτογνωσία, αυτοέλεγχο και αυτοεκτίμηση και θα συμβάλουν στη δημιουργία θετικής αυτοεικόνας από τα παιδιά. Έτσι θα ενισχυθεί σημαντικά το κίνητρο των παιδιών για επίτευξη θετικής συμπεριφοράς και πειθαρχίας.
Βιβλιογραφία:
B. Churchward (2002) “ The Honor Level System. Discipline by Design.”
T. R. McDaniel and P. D. Kappan (1986) "A Primer on Classroom Discipline: Principles Old and New."
Φωτεινή Κωστή (Εκπαιδευτικός ΚΕΑ)
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Παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους!
Καλοκαίρι και Διακοπές!!
Α’ και Β’ τάξεις

Βρες τις πιο κάτω λέξεις στο κρυπτόλεξο.
Find the following words in the word search below.
Θάλασσα, διακοπές, παγωτό, πισίνα, Κύπρος, Ελλάδα, αεροπλάνο,
καπέλο, ήλιος, άμμος
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The summer alphabet.
Create your own alphabet by writing and drawing in every box!

Α α
Α-

Η η

Ρ ρ
Ρινόκερος

Ψ ψ
Ψά-

ρι
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Γ’ και Δ’ τάξεις

Κλειώ Καραπιπέρη, Δ΄τάξη, Brighton
18

Στο πιο κάτω κρυπτόλεξο κρύβονται 8 λέξεις-αθλήματα. Ψάξε οριζόντια, κάθετα, διαγώνια ή
ακόμα και ανάποδα για να τις βρείς!
There are 8 hidden words about sport below. Search horizontally, vertically,
diagonally or even backwards in order to discover them!

Παροικιακό σχόλειο στο Brighton
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Διάβασε

και κύκλωσε

Read the word and draw a circle around the corresponding picture:

Την Κυριακή θα πάω κατασκήνωση στο βουνό. Μαζί μου θα πάρω το βιβλίο
μου, τα αθλητικά παπούτσια, το καπέλο, τις κάλτσες, το παντελόνι, την
μπλούζα, τα γυαλιά του ήλιου και την τσάντα μου.

Θεοδώρα Μικκίδου, Εκπαιδευτικός ΚΕΑ
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Zωγράφισε τί έχει μέσα το ψυγείο:
Below is a list of what is in the fridge; draw them on the shelves of the fridge:
Δύο ντομάτες, πέντε καρότα, ψωμί, νερό, γάλα, τρία αγγουράκια,

Θεοδώρα Μικκίδου, Εκπαιδευτικός ΚΕΑ
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Ε’ και Στ’ τάξεις
The crossword of the four seasons
Το σταυρόλεξο των τεσσάρων εποχών

Πηγή:
http://teachspiration.wikispaces.com/file/view/ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ+ΕΠΟΧΩΝ.htm
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Ποιά χρώματα είναι του καλοκαιριού;
Το κρυπτόλεξο των χρωμάτων. Κύκλωσε μόνο τη σωστή λέξη
για το κάθε χρώμα και γράψε τη στη γραμμή.

Which ones are summer colours?
Circle some of the letters which form a word meaning a colour, then
write the word on the line below.

Πηγή:
http://3.bp.blogspot.com
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ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΔΙΕΚΔΙΚΩ
Ο Απόστολος Βαρνάβας
Ο Ιδρυτής και Θεμελιωτής
της Εκκλησίας της Κύπρου
Στις 11 Ιουνίου, γιορτάζουμε τη
μνήμη του ιδρυτή και θεμελιωτή
της Εκκλησίας της Κύπρου, του
Αποστόλου Βαρνάβα.
Το μοναστήρι του βρίσκεται κοντά
στην Αμμόχωστο, ανάμεσα στα
χωριά Έγκωμη, Άγιος Σέργιος, Λιμνιά και Στύλλοι, περίπου μισό
μίλι από την ιστορική Σαλαμίνα
και την προϊστορική Αλάσια.
Ο Απόστολος Βαρνάβας γεννήθηκε στην Κύπρο τον 1ο μ.Χ. αιώνα. Ήταν Εβραϊκής καταγωγής και
το πραγματικό του όνομα ήταν Ιωσής ή Ιωσήφ. Μετονομάστηκε σε Βαρνάβα, που πάει να πει “γιος της χαράς και της
παρηγορίας”.
Κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Ιερουσαλήμ,
στη Ρώμη, στην Αλεξάνδρεια και στη γενέτειρά του Κύπρο,
όπου βασανίστηκε και λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου.
Τέσσερις αιώνες αργότερα, μετά από όραμα, ο τότε Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου Ανθέμιος, βρήκε τον τάφο και το
λείψανο του Αγίου. Πάνω στο στήθος του Βαρνάβα βρήκε
το ιδιόγραφο Ιερό Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Ματθαίου,
το οποίο και παρέδωσε στον αυτοκράτορα Ζήνωνα στην
Κωνσταντινούπολη.
Μετά από την σύνοδο της Εφέσου, ο Ζήνωνας ανεγνώρισε το αυτοκέφαλο της εκκλησίας της Κύπρου παραχωρώντας στον Αρχιεπίσκοπο ειδικά προνόμια και αξιώματα, που
ανήκαν μόνο στον αυτοκράτορα.
Στον Απόστολο Βαρνάβα χρωστά η Εκκλησία της Κύπρου το αυτοκέφαλο της.

OCCUPIED CYPRUS

St Barnabas the apostle
monastery

The famous Greek Orthodox
Monastery of Apostle Varnavas
(Barnabas), founder of the
Christian
Greek
Orthodox
Church of Cyprus, is found to
the east of Ammochostos and it
was built between 474 - 491
A.D. by the emperor Zinonas.
It was built near the location
where the tomb of Apostle Varnavas was found. In the tomb,
the saint’s remains were holding the Holy Bible in his hands.
The monastery has been illegally converted by the Turkish military authorities into a museum
and tourist attraction.

Ευχόμαστε, σύντομα το Μοναστήρι του Αγίου που τώρα
είναι κατεχόμενο σύντομα να ελευθερωθεί.
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Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά,
Οδεύοντας στο τέλος μιας ακόμη σχολικής χρονιάς,
σας ευχόμαστε, καλό καλοκαίρι και ξέγνοιαστες διακοπές γεμάτες ξεκούραση, χαλάρωση και ηρεμία!
Από την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή
Dear

teachers,

parents

and

children,

we are now near to the end of another school year.
We wish you a happy summer holiday and hope that
you will read our online magazine in September.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ—HAPPY SUMMER
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