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Η εκπαίδευση, όπως επανειλημμένα έχει λεχθεί, είναι η καλύτερη επένδυση σε μια χώρα. Η
παιδεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά της μέλλουσας
γενιάς. Μέσα από την παιδεία καλλιεργείται η γνωριμία και η εκτίμηση προς την ιστορική,
θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά. Κυρίως, οι αξίες του Ελληνοχριστιανικού ιδεώδους
που διατηρήθηκαν αναλλοίωτες διαμέσου των αιώνων αποτελούν στοιχεία θεμελιώδη για την
προσωπική ανέλιξη και δημιουργία.
Η Ελληνοχριστιανική Παιδεία αποκτά μεγαλύτερη σημασία για όσους βρίσκονται μακριά από
την πατρίδα. Αποτελεί ένα ασφαλές εχέγγυο για διατήρηση της ορθόδοξης πίστης, της εθνικής
συνείδησης, και της ταυτότητας των αποδήμων μας, για τη δημιουργία στερεών γεφυρών
επικοινωνίας με την Κύπρο και την Ελλάδα και για τη διατήρηση ζωντανού του Παροικιακού
Ελληνισμού.
Το Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο (ΕΠΣ), δημιούργημα του απόδημου ελληνισμού, ήταν μια
αναγκαιότητα στην προσπάθεια των αποδήμων να επιβιώσουν σ’ ένα περιβάλλον γλωσσικά,
θρησκευτικά και πολιτιστικά διαφορετικό. Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας
αναγνωρίζοντας την αξία και προσφορά της παροικιακής εκπαίδευσης την στηρίζει έμπρακτα.
Από το 1968 ίδρυσε και διατηρεί την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ). Η ΚΕΑ
στελεχώνεται από αποσπασμένους δασκάλους από την Κύπρο ενισχύοντας έτσι την Ελληνική
Παροικιακή Εκπαίδευση.
Επιδίωξη του ΕΠΣ είναι τα παιδιά και οι νέοι μας να ευημερούν και να προοδεύουν στην χώρα
που ζουν, αλλά ταυτόχρονα να γνωρίζουν τις ρίζες τους και να είναι περήφανοι για την
καταγωγή τους.
Η προσφορά του ΕΠΣ είναι πολύπλευρη και πολυδιάστατη. Όχι μόνο διδάσκει στα παιδιά την
ελληνική γλώσσα, αλλά τα βοηθά να γνωρίσουν τις ρίζες τους, την ιστορία τους, τις
παραδόσεις και να αναπτύξουν την εθνική και πολιτιστική τους ταυτότητα. Ενισχύει και
ενδυναμώνει το αίσθημα ότι ανήκουν στην ομάδα του απόδημου ελληνισμού και παράλληλα
αποτελεί ασπίδα προστασίας από την αφομοίωση σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
Σκοπός της Παροικιακής Εκπαίδευσης είναι η διατήρηση και η καλλιέργεια της ελληνικής
γλώσσας, της θρησκευτικής, εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας, της γνωριμίας με τα ήθη και
έθιμα της ιδιαίτερης μας πατρίδας της Κύπρου.
Ειδικότερα μέσα από την προσφερόμενη εκπαίδευση επιδιώκεται να βοηθηθούν τα παιδιά:


να μάθουν να χρησιμοποιούν ορθά και αποτελεσματικά την ελληνική γλώσσα
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να γνωρίσουν και να βιώσουν τις αλήθειες της Ορθόδοξης Χριστιανικής Θρησκείας
να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τον ιστορικό βίο και την πολιτιστική κληρονομιά, τις
εθνικές παραδόσεις (κουλτούρα) της Κύπρου και της Ελλάδας και να διαμορφώσουν
εθνική συνείδηση
να γνωρίσουν ήθη και έθιμα του τόπου μας, να τα εκτιμούν και να ενδιαφέρονται για τη
διατήρησή τους
να γνωρίσουν το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον της Κύπρου και της Ελλάδας και να
νιώθουν αγάπη και περηφάνια για τον τόπο μας
να γνωρίσουν τη σκλαβωμένη γη μας και να διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη των
κατεχομένων εδαφών μας
να γνωρίσουν τα ιστορικά γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου και Ελλάδας
να αναπτύξουν θετική στάση προς τη μουσική και το χορό του λαού μας, να τα
συντηρούν και να τα μεταδίδουν.

Τα ΕΠΣ εκτός από τον εκπαιδευτικό τους ρόλο παίζουν και σημαντικό κοινωνικό ρόλο.
Αποτελούν πνευματικά και πολιτιστικά κέντρα που υποστηρίζουν την σύσφιξη και διατήρηση
των δεσμών των αποδήμων μεταξύ τους, καθώς και με την Κύπρο και την Ελλάδα.
Το παρόν Αναθεωρημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα για τα σχολεία της Παροικίας της Μεγάλης
Βρεττανίας αναμένεται να καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση των στόχων και των
επιδιώξεων της Παροικιακής Εκπαίδευσης. Οι στόχοι του είναι διαβαθμισμένοι και λόγω του
μεγάλου εύρους της γλωσσικής ικανότητας των παιδιών, ο εκπαιδευτικός καλείται να
διαφοροποιεί την εργασία του στην τάξη, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις εμπειρίες των
μαθητών του.
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