
 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tο Ελληνικό Σχολείο Ουαλίας 

The Greek School of Wales 

 

“To inspire children to explore the Greek language, to embrace their Greek and 
Cypriot heritage, and feel part of the Greek community in Wales.” 

 
Το Ελληνικό Σχολείο Ουαλίας 

 
Το Ελληνικό Σχολείο Ουαλίας ιδρύθηκε επίσημα, με σύνδεσμο γονέων και κηδεμόνων το 1984. 
Αρχικά, πρόσφερε μαθήματα σε τρεις περιοχές της Ουαλίας στο Κάρντιφ, στο Μπάρι και στο 
Νιούπορτ. Για κάποια χρόνια το Ελληνικό Σχολείο φιλοξενείται σε άλλα σχολεία όπως το Cathays 
High School και αργότερα στην Εκκλήσια του Αγίου Νικολάου. Το 2009 όταν κτίζεται το κτίριο της 
Ελληνοκυπριακής Αδελφότητας, το σχολείο μετακομίζει στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Σήμερα 
είμαστε περήφανοι να προσφέρουμε τάξεις για παιδιά και ενήλικες από Δευτέρα μέχρι Σάββατο 
στον πρώτο όροφο του κτιρίου της Ελληνοκυπριακής Αδελφότητας με τρεις τάξεις διδασκαλίας, ένα 
γραφείο και μια αίθουσα βιβλιοθήκης.  
 
The Greek School of Wales 
 
The Greek Language School of Wales was established in 1984 and initially, it provided classes in 
Cardiff, Barry, and Newport. For several years, it was hosted in other schools such as the Cathays 
High School and St Nichola's Church Hall. In 2009 when the Greek Cypriot Association of Wales 
Building was finished, it moved to the first floor of the building. Today we are proud to offer classes 
Monday-Saturday for children and adults in a renovated GCAW building at the corner of the Greek 
Church Street.  
 
Οι τάξεις στο Ελληνικό Σχολείο 
 
Τα παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν το Ελληνικό Σχολείο Ουαλίας τον Σεπτέμβριο της σχολικής 
χρονιάς, αφού έχουν κλείσει τα 4 τους χρόνια στο τμήμα Νηπιαγωγείου/Προδημοτικής. Όταν τα 
παιδιά είναι 6 χρονών, το Σεπτέμβριο εντάσσονται στις τάξεις του δημοτικού και τέλος προχωρούν 
στις τάξεις προετοιμασίας για τις εξετάσεις Modern Greek και A Level στα Νέα Ελληνικά. Τα παιδιά 
έχουν επίσης την ευκαιρία να προετοιμαστούν για τις Εξετάσεις Ελληνομάθειας του ΚΕΓ. 
  
Classes at the Greek School 
 
Children can join the Greek School of Wales once they are 4 in September and can begin with the 
foundation Nursery/Reception class (2 years). Once they are 6 in September, they can join the 
primary school classes and continue with preparation for Modern Greek GCSE and A Level classes 
when they are in High School. In 2021, we are proud to share that we had our first two Modern 
Greek A Level graduates. Children also have the opportunity to prepare for the Ellinomatheia Exams, 
of the Centre for Greek Language and receive diplomas for knowledge of Greek. 

 
Η αίθουσα του Νηπιαγωγείου/ Προδημοτικής 

 

 

 

 
                         Αίθουσα για τις τάξεις Β-Δ 

 



 

Η φιλοσοφία μας  
 
Η φιλοσοφία μας στο Ελληνικό Σχολείο Ουαλίας είναι ότι η μάθηση της γλώσσας είναι ουσιώδης 
για τα παιδιά με Ελληνική και Κυπριακή καταγωγή και τα παιδιά που οι γονείς έχουν κάποια 
σύνδεση με την Ελλάδα ή την Κύπρο, αφού τους επιτρέπει να γνωρίσουν και να βιώσουν την 
παράδοση και τον πολιτισμό τους και να νιώσουν μέρος της Eλληνικής Kοινότητας της Ουαλίας. 
  
Τα παιδιά που έρχονται στο Ελληνικό σχολείο μπορεί να έχουν διαφορετικό υπόβαρθρο στη γνώση 
της ελληνικής γλώσσας, την καθημερινή τους εμπειρία και επαφή με την ελληνική γλώσσα. Οι 
εκπαιδευτικοί μας, υποδέχονται και εμπλέκουν όλα τα παιδιά, διαφοροποιούν τη διδασκαλία και 
δημιουργούν ένα περιβάλλον διδασκαλίας με εμπειρίες και ερεθίσματα που βοηθούν όλα τα 
παιδιά να πετύχουν τους στόχους μάθησης.  
 
Η γλώσσα αναπτύσσεται καλύτερα όταν τα παιδιά μαθαίνουν μαζί σε ομάδες όπου συνεργάζονται, 
διευρευνούν, συζητούν, εξασκούνται και δημιουργούν. Η μάθηση της γλώσσας μπορεί να γίνει με 
διάφορα μέσα δηλαδή μπορεί να αναπτυχθεί μέσω της μουσικής, της τέχνης, της μαγειρικής, του 
παιχνιδιού και του χορού. Για αυτό και ενσωματώνουμε τις δραστηριότητες αυτές στα μαθήματά 
μας και συχνά προσφέρουμε επιπλέον δραστηριότητες για τα παιδιά ώστε να γνωρίσουν την 
παράδοσή τους και να γίνουν μέλη της κοινότητας. 
 

Our philosophy 
 
Our philosophy at the Greek School of Wales is that learning the Greek language is vital for our 
children with a Greek and Cypriot descendant, or those who have bonds with Greece and Cyprus, as 
it allows them to explore and experience their heritage and culture and feel part of the Greek 
community of Wales.  
 
The children who come to the Greek School of Wales have different backgroundσ in terms of their 
knowledge, and everyday exposure and experience with the Greek language. The teachers fully 
appreciate each students’ background, embrace all the students, differentiate the teaching to meet 
the student's needs, create a classroom environment and experiences to help all learners to achieve 
the learning objectives for their stage.  
 
Language best develops when children are learning together in a group of children who collaborate, 
discuss, practise, and create. It can develop through music, art, play, and dance, and that is why we 
embed them in our lessons but also offer extracurricular activities along with the classes so that 
children experience more fully their culture and heritage. 

 
Οι στόχοι μας για όλα τα παιδιά τους Ελληνικού Σχολείου Ουαλίας 

• Επικοινωνούν αποτελεσματικά στην Ελληνική Γλώσσα. 

• Νιώθουν αυτοπεποίθηση για την επικοινωνία τους στα Ελληνικά. 

• Δημιουργούν γνωριμίες και συνδέονται με παιδιά της Ελληνικής Κοινότητας της Ουαλίας. 

• Εκτιμούν, γνωρίζουν και αγαπούν την ιδιαίτερή τους πατρίδα Ελλάδα και Κύπρο. 

• Αναπτύσσουν εθνική συνείδηση αφού γνωρίσουν τις παραδόσεις, την ιστορία και τη φύση της 
Ελλάδας και της Κύπρου. 

Our aims for all our students at the Greek School of Wales 
• Communicate effectively in Greek. 

• Feel confident in their ability to communicate in Greek. 

• Create friendships and bond with other children of the Greek Community in Wales. 

• Appreciate, respect, and feel connected with their respective homelands Greece and Cyprus. 

• Develop a sense of national consciousness by exploring their heritage, history and nature of Greece 
and Cyprus. 



 

Προτεραιότητες 
Το νηπιαγωγείο/προδημοτική είναι το εισαγωγικό τμήμα στο Ελληνικό Σχολείο Ουαλίας το οποίο 
προετοιμάζει τα παιδιά για τις τάξεις του δημοτικού στο Ελληνικό Σχολείο. Η μάθηση στο τμήμα 
αυτό γίνεται μέσα από παιχνίδι, συζήτηση στον κύκλο, μουσικοκινητικές και δημιουργικές 
δραστηριότητες και κατασκευές. Προτεραιότητες του τμήματος αυτού είναι η ανάπτυξη του 
βασικού λεξιλογίου επικοινωνίας, η εξέλιξη του προφορικού λόγου τόσο της κατανόησης όσο και 
της παραγωγής, οι κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών, οι δεξιοτητες προγραφής και φωνολογικής 
αναγνώρισης, οι κινητικές δεξιότητες και η δημιουργικότητα.  
 
Στόχοι 
Ανάγνωση-Αναγνώριση 
Αναγνωρίζει τα κεφαλαία και μικρά γράμματα.  
Ταυτοποιεί φωνολογικά τα γράμματα με τον ήχο τους. 
Αναγνωρίζει το πρώτο γράμμα και τον ήχο του σε μικρές λέξεις. 
 
Προφορική Έκφραση και λεξιλόγιο 
Επικοινωνεί σε μικρούς διαλόγους. 
Χρησιμοποιεί βασικές φράσεις επικοινωνίας. 
Χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο των θεματικών ενοτήτων.  
Ακολουθεί οδηγίες στην τάξη και εκφράζει βασικές ανάγκες. 
Λέει ποιηματάκια και τραγούδια. 
 
Γραφή 
Αναγνωρίζει και αντιγράφει το όνομά του. 
Αντιγράφει τα γράμματα του αλφαβήτου. 
Αντιγράφει λέξεις ή φράσεις σχετικές με τις κατασκευές ή το θέμα. 
 
Συναισθηματικές και Κοινωνικές Δεξιότητες 
Αναπτύσσει θετική στάση για το Ελληνικό Σχολείο. 
Αποκτά σταδιακά αυτοπεποίθηση στην χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 
Κοινωνικοποιείται και αναπτύσσει φιλίες. 
Συνεργάζεται σε μια μικρή ομάδα παιδιών. 
Γνωρίζει τα ήθη, τα έθιμα, τις εθνικές γιορτές και τις παραδόσεις της Κύπρου και της Ελλάδας. 
 
Προσέγγιση και Τεχνικές διδασκαλίας  
Ο εκπαιδευτικός καλείται να χρησιμοποιεί την επικοινωνιακή προσέγγιση διδασκαλίας για να 
καλλιεργήσει την ελληνική γλώσσα μέσα από αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας 
χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία και τεχνικές διδασκαλίας για να διδάξει τα παιδιά, όπως:  
• Συζήτηση και παιχνίδια σε κύκλο  
• Διάλογοι και παιχνίδια ρόλων μεταξύ των παιδιών και του εκπαιδευτικού  
• Ομαδικό παιχνίδι  
• Τραγούδι, ποιηματάκια και στιχάκια με ρήμα 
• Χορός και κίνηση  
• Παιχνίδια μνήμης  
• Παραμύθι και βίντεο 
• Θεατρικό παιχνίδι  και κουκλοθέατρο  
• Κατασκευές, χειροτεχνία, ζωγραφική 
 
Σημείωση: Το Ελληνικό Σχολείο Ουαλίας ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία που 
ετοιμάστηκε από το Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου και την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (2019) 



 

Aims and Priorities 
The Nursery/Reception class is a 2-year foundation class at the Greek School of Wales that prepares 
children to enter the primary level classes at the Greek School. Learning at the Nursery/ Reception 
class evolves through play, circle time discussion and games, story time, movement and dance, and 
creative arts and crafts activities. Priorities for this class is the development of basic vocabulary and 
speaking and comprehension skills. Also, the development of emotional, social and group work skills, 
as well as creativity.  Important for the Nursery/Reception class is the development of fine motor, 
prewriting skills, and phonological awareness skills, which are essential for later reading and writing. 
 
Learning Objectives 
Prereading and Phonological Awareness Skills 
Recognizes capital and small letters of the Greek Alphabet. 
Identifies phonologically each letter with its sound.   
Identifies the first letter and the initial sound of a word. 
 
Speaking and Vocabulary 
Communicates in short dialogues. 
Uses basic phrases for communication. 
Uses the words and phrases learned in the topics explored.  
Follows directions in class and expresses basic needs.   
Enjoys and recites poems and sings songs.   
 
Prewriting and Writing Skills 
Recognizes and copies his/her name. 
Traces the alphabet letters. 
Copies letters and phrases relevant to the crafts or the topic explored.   
 
Emotional and Social Skills 
Develops a positive attitude towards the Greek School.   
Builds confidence in the use of the Greek Language.  
Develops new friendships and socializes with children.   
Collaborates in a small group of children. 
Explores, experiences, and learns the customs, celebrations, and heritage of Cyprus and Greece.   
 
Approach and Teaching Techniques 
The teachers use the communicative approach in teaching the Greek Language through authentic 
and experiential learning to support the development of the Greek Language using teaching 
approaches and techniques as well as technology during a lesson. Among the approaches and 
techniques used we include the following based on the Curriculum for the Nursery/Reception classes 
in the Curriculum for the Greek Schools (Cyprus Ministry of Education, 2019) 
• Circle time, discussion, group games 
• Dialogues and role play games between the children’s and the teacher   
• Games and activities in groups 
• Songs and rhyming games   
• Dance and movement  
• Memory games with cards 
• Story time  
• Drama and Puppets 
• Arts, crafts, and drawing  



 

 

Το μάθημα ξεκινάει με την υποδοχή των μαθητών στον κύκλο. Εκεί δουλεύουμε βασικές φράσεις 
όπως χαιρετισμούς, τον καιρό, τον μήνα και την εποχή και συνεχίζουμε με το λεξιλόγιο που έχει 
κατακτηθεί μέχρι στιγμής μέσα από συζήτηση αλλά και παιχνίδια (ζάρι, μπάλα, καθρέφτης, 
παλαμάκια).  
 
Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός εισάγει το νέο θέμα και το νέο λεξιλόγιο χρησιμοποιώντας εικόνες, 
βίντεο, κολάζ, κούκλα, διάφορα αντικείμενα, παραμύθι, παιχνίδι για εμπέδωση του λεξιλογίου ή 
και δημιουργική χειροτεχνία για τον σκοπό αυτόν.  
 
Ακολουθεί διάλειμμα για τουαλέτα και σνακ. Τα παιδιά φέρνουν ένα ελαφρύ σνακ και το τρώνε 
καθώς ακούνε ελληνικά παιδικά τραγουδάκια. 
 

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες, νηπιαγωγείο και 
προδημοτική. Eπεξεργάζονται ένα συγκεκριμένο γράμμα της αλφαβήτου οπτικά, ακουστικά και 
γραπτά καθώς και λέξεις με το γράμμα αυτό και μικρές φράσεις. Τα παιδιά μαθαίνουν να γράφουν 
το γράμμα με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού.  
 
Το μάθημα κλείνει με μια δημιουργική χειροτεχνία όπου τα παιδιά αντιγράφουν το πρωτότυπο 
αλλά βάζουν και τη δικιά τους πινελιά και χαρακτήρα στην κατασκευή. Φεύγοντας λέμε τους 
χαιρετισμούς στα ελληνικά και τι μας άρεσε στο μάθημα.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

The lesson starts with welcoming the children to the circle and start the welcoming routing. The 
children practise basic phrases such as greetings, the weather, the season, month, and day. Then go 
on to review the basic vocabulary of the last topic through discussion, role play and games (dice, 
ball, mirror, clapping, memory games) 
 
Next, the teacher introduces the new topic and the new vocabulary using pictures, video, puppet, 
different objects, games, memory cards to help the acquisition of the new vocabulary.    
 
Then a break follows for toilet and snack. The children bring a snack and their bottle. They eat in 
class while watching Greek songs relevant to the topic.   
 

In the second part of the lesson the children are divided in two groups: nursery and reception. The 
children learn an alphabet letter with activities to process it in different ways (visual, sound, 
written). The primary goal is to recognise the letter visually and learn to say words that begin with 
the letter. Then they see how the letter is written both the capital and small, trace and copy it. Also, 
children practise in identifying words that start with the letter.  
 
The lesson ends with a creative art activity in which the children make arts and crafts relevant to the 
topic using different techniques: drawing, collage, and play dough. Sometimes artmaking is 
individual and other times collaborative. The lesson concludes with the basic learned phrases in 
Greek and the children share what they enjoyed from the lesson.   
 

1. Μια μικρή τσάντα  

2. Ένα παγουράκι με νερό 

3. Ένα κουτάκι πλαστισίνη    

4. Ένα κουτάκι χρωματιστά μολύβια (12) 

Η τάξη του Νηπιαγωγείου/Προδημοτικής είναι προγραμματισμένη για το 

Σάββατο 12:30-2:30 και τα παιδιά μπορούν να φέρουν μαζί τους ένα ελαφρύ μεσημεριανό και ένα 

παγούρι νερό. Παρακαλούμε τους γονείς να αφήνουν το παιδί τους στην είσοδο του σχολείου και ο 

εκπαιδευτικός θα παραλαμβάνει το παιδί και θα το οδηγεί στην τάξη του. Οι γονείς δεν επιτρέπεται 

να εισέρχονται στο κτίριο του σχολείου. Τα παιδιά μπορούν να φέρουν ένα μικρό σνακ μαζί τους. 

Τα παιδιά δεν πρέπει να φέρνουν ξηρούς καρπούς ή προϊόντα που τους περιέχουν μαζί τους. 

1. A small school bag 

2. A bottle of water 

3. One play dough box 

4. A set of coloured pencils (12) 

The Nursery/Reception class is scheduled on Saturday 12:30-2:30 and children can bring with them a 

light lunch and a bottle of water. Please, remember to leave your child at the gate and the teacher 

will welcome the child and take them up to the Nursery/Reception class. Parents are not allowed to 

enter the school building. Children bring their own snacks. Children should not bring any nuts or 

nut products at the school. 



 

Α Τρίμηνο 1st Term Παραμύθι/Τραγούδι Φωνή/Γράμμα  

Ενότητα 1: Χαιρετισμοί – Συστάσεις     Καλημέρα τι κάνεις;  
Καλημέρα στην Ελλάδα 
Ο Μάγος του Οζ  

 Κκ            Καλημέρα 
  

Ενότητα 2:  
Σχολικό Περιβάλλον   

Ο λύκος που δεν ήθελε να πάει 
στο σχολείο 
Επεράσαμε όμορφα 

Αα            Αγαπώ το σχολείο 

Ενότητα 3:  
Αριθμοί  

Οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 5 
Οι αριθμοί από το 6-10  

Εε               Ένα 
Εε               Έξι, εφτά, εννιά 

Ενότητα 4:  
Η Ελλάδα γιορτάζει -28η Οκτωβρίου 

Η σημαία της Ελλάδας 
Η γιορτή του ΟΧΙ 

Σσς            Η σημαία 

Ενότητα 5:  
Το φθινόπωρο 

Ήρθε το Φθινόπωρο 
Μια βροχερή ημέρα 

Οο             Πάρε την ομπρέλα 

Ενότητα 6: Το φθινόπωρο Η Ελιά Λλ             Το λάδι 

Ενότητα 7:   
Χρώματα  

Να, το ουράνιο τόξο 
Παιχνίδι με τα χρώματα 
Τραγούδια για χρώματα 

Νν          Να, το ουράνιο τόξο 

Ενότητα 8:   
Α)Χριστούγεννα 
Β)Πρωτοχρονιά  

Γέννηση του Χριστού 
Τρίγωνα κάλαντα 
Παραδόσεις Χριστουγέννων  

Ττ          Τρίγωνα κάλαντα 
 
Ββ         Ο Άϊ Βασίλης μας  

 

Β Τρίμηνο  2nd Term Παραμύθι/Τραγούδι Φωνή/Γράμμα 

Ενότητα 1:  
Α) Χειμώνας-καιρός 
Β) Ρούχα-δραστηριότητες 

Ο χειμώνας  
Βρέχει, χιονίζει 
Το πολύχρωμο παλτό  

 
Ξξ    Ξύλα στο τζάκι 

Ενότητα 2:  
Α) Ζώα του δάσους 
Β) Μια Ιστορία του Αισώπου 

Η κουκουβάγια 
Λύκε λύκε είσαι εδώ; 
Ο Λαγός και η χελώνα 

 
Δδ       Δάσος 
Χχ        Χελώνα 

Ενότητα 3: 
Α) Κατοικίδια ζώα 
Β) Ζώα της φάρμας 

 
Η γατούλα. 
Η γιαγιά μας η καλή. 

 
Γγ      Γάτα 
Γγ      Γιαγιά 

Ενότητα 4: 
Α) Τα φρούτα του Χειμώνα 
Β) Υγιεινή διατροφή: Λαχανικά 

 
Φρούτα φρουτ 
Ντο ρε μι διατροφή 

 
Φφ    Φρούτα 
Ψψ   Ψωμί 

Ενότητα 5: 
Α) Καρναβάλι-Καθαρή Δευτέρα 
Β) Φαγητό- World Book Day 

 
Ένας χαρταετός πετά 
Μια πολύ πεινασμένη κάμπια 

      
 
Ττ        Τρώω 

Ενότητα 6: 
Α) Η γιορτή της μητέρας  
Β) 25η Μαρτίου 

 
Η καλύτερη μαμά του κόσμου 
25η Μαρτίου: διπλή γιορτή 

 
Μμ      Η μαμά 
            Ο Μάρτης  

Ενότητα 7: 
Α) Η Ιστορία του Πάσχα 
Β) Καλό Πάσχα 

 
Η ιστορία του Πάσχα 
Τα έθιμα του Πάσχα 

 
Ππ      Το Πάσχα 
Χχ        Χριστός Ανέστη 



 

Γ Τρίμηνο 3rd Term Παραμύθι/Τραγούδι Φωνή/Γράμμα 

Ενότητα 1: 
Α) Η άνοιξη και τα λουλούδια 
Β) Τα έντομα 

Η άνοιξη, τα λουλούδια, τα 
έντομα 
Περνά, περνά η μέλισσα 

 
Ζζ       Τα ουζούνια  

Ενότητα 2: 
Α)Το σπίτι 
Β) Τα παιχνίδια μου 

 
Το σπίτι με τα σχήματα 
Το μαγικό κουτί των παιχνιδιών 

 
Ιι       Το  Σπίτι 
          Το Κουτί 

Ενότητα 3:     
Α) Ποιος είμαι εγώ-Το πρόσωπο 
Β) Ποιος είμαι εγώ-Το σώμα 

 
Τραγούδι Κεφάλι, ώμοι, γόνατα 
Χαρωπά τα δυο μου χέρια 

 
Ωω   Ο ώμος 

Ενότητα 4: 
Εγώ και η οικογένειά μου 

Η Χρυσομαλλούσσα 
Γιορτή του πατέρα 

Ρρ      Χρόνια Πολλά 

Ενότητα 5: 
Α) Το καλοκαίρι 
Β) Η θάλασσα 

 
Γλυκό καλοκαιράκι 
Βγαίνει η βαρκούλα 

 
Ηη    Ο ήλιος 
Θθ    Η θάλασσα 

Ενότητα 6: 
Α) Ταξιδεύω στην Ελλάδα 
Β) Ταξιδεύω στην Κύπρο 

 
Καράβι, καραβάκι 
Το σκουλουκούιν 

 
Επανάληψη Αλφαβήτας 

 

Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο/προδημοτική κάνουν πολλές δημιουργικές 

εργασίες για τις διάφορες ενότητες που καλύπτουμε και φύλλα εργασίας για 

την εμπέδωση γραμμάτων και λεξιλογίου. Στο σχολικό φάκελο του παιδιού 

σας μπορείτε να δείτε κάποιες από τις εργασίες που κάνουν τα παιδιά σε κάθε 

μάθημα. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει κάποιες εργασίες για κάθε παιδί από το 

μάθημα και τις κρατάει στο πορτφολιό του παιδιού στο σχολείο. 

Δύο φορές το χρόνο, στο τέλος των δύο τριμήνων, οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν με τους γονείς για 

την πρόοδο του παιδιού τους. Οι εκπαιδευτικοί συζητούν για την προσαρμογή του παιδιού στην 

τάξη, τη συνεργασία με τον εκπαιδευτικό και τα παιδιά και τις κοινωνικές του δεξιότητες, την 

ανάπτυξη του προφορικού λόγου, τις λεπτές δεξιότητες και τις δεξιότητες γραφής.  

The children in nursery/reception do a lot of creative work for the different themes and topics we 

cover as well as written work to practise letter and sound recognition, vocabulary, and letter 

formation. In the plastic school bag of your child, you can see some of the work that children 

complete in each lesson. The teacher selects some of the work of each child from the lesson to be 

kept in the student’s portfolio at the school. 

Twice a year, at the end of the two terms, the teachers communicate with the parents about their 

child’s adaptation and progress at the nursery/reception class. The teachers will discuss with you 

about the child’s social and emotional skills, the development of their vocabulary and speaking skills, 

their fine motor skills, and their writing skills.  

Parent meetings will take place over the phone on the 

13th of November and 2nd of April.



 

 

Οι πιο κάτω διαδικασίες αφορούν στην υγεία και ασφάλεια των μαθητών 

βασισμένες στις διαδικασίες λειτουργίας και τα βασικά μέτρα στην Ουαλία. 

1. Είσοδος και αναχώρηση παιδιών 
Περιμένουμε τα παιδιά να έρχονται στο σχολείο 5 λεπτά πριν την αρχή του μαθήματος για να 
πλένουν και να απολυμαίνουν τα χέρια τους και να ετοιμάζονται για το μάθημα. 

✓ Μόνο οι μαθητές, δάσκαλοι και άτομα της επιτροπής μπορούν να εισέρχονται στο κτίριο 
κατά τη διάρκεια των μαθηάτων. Παρακαλούμε τους γονείς να περιμένουν έξω 
φορώντας τις μάσκες τους. 

✓ Το Σάββατο τα παιδιά έρχονται στο σχολείο με βάση διαμορφωμένου προγράμματος 
και τα μικρά παιδιά συνοδεύονται στην τάξη τους από δάσκαλο ή μέλος της επιτροπής.  

✓ Όποιος μαθητής έχει ένα από τα 3 κύρια συμπτώματα του κορωνοϊού ή έχει ειδοποιηθεί 
από την υπηρεσία TTP για να απομονωθεί δεν πρέπει να έρθει στο σχολείο αλλά να 
ειδοποιήσει όταν έχει το αποτέλεσμα. Το υλικό του μαθήματος θα ανεβεί στο google 
classroom.    

✓ Αν το παιδί εμφανίσει συμπτώματα στο σχολείο, τότε πρέπει να το κρατήσουμε σε 
απομόνωση στη βιβλιοθήκη και να διευθετήσουμε την αναχώρησή του από το σχολείο.  

✓ Παιδιά με διάροια ή εμετό πρέπει να μείνουν στο σπίτι για τουλάχιστον 48 ώρες έστω 

και με αρνητικό τέστ.   

✓ Αν έρχεστε στο σχολείο με τη δημόσια συγκοινωνία παρακαλώ φοράτε τις μάσκες σας. 
2. Μέτρα για προστασία και υγιεινή 
✓ Στην είσοδο του σχολείου και των τάξεων υπάρχουν σταθμοί απολύμανσης χεριών πριν 

να εισέλθουν τα παιδιά στην τάξη.   
✓ Πριν και μετά το διάλειμμα τα παιδιά καθαρίζουν τα χέρια τους τόσο πριν και μετά τη 

χρήση της τουαλέτας.     
✓ Υπάρχει τακτικός καθαρισμός του κτιρίου, των τάξεων και των αιθουσών. Αν κάποιος 

μαθητής βρεθεί θετικός η τάξη καθαρίζεται πιο εντατικά.   
✓ Τα τραπέζια, οι καρέκλες και τα χερούλια καθαρίζονται μετά το τέλος του μαθήματος.   
✓ Στο σχολείο υπάρχουν αφίσες για την καθαριότητα των χεριών και τις ασφαλείς 

αποστάσεις.  
✓ Οι δάσκαλοι θα φορούν μάσκα ή κάλυμμα προσώπου. Εισηγούμαστε οι μαθητές άνω 

των 12 να φοράνε προστατευτική μάσκα στην τάξη όσο μπορούν.
3. Διαδικασίες για κρούσμα ή ομάδα παιδιών κρούσματα 

✓ Αν μαθητής αναπτύξει συμπτώματα κορονοϊού στο σχολείο τότε απομονώνεται στη 
βιβλιοθήκη και οι γονείς ενημερώνονται για την παραλαβή του.   

✓ Ο μαθητής με συμπτώματα πρέπει να διευθετήσει τέστ και να μείνει στο σπίτι για 10 
μέρες. Μπορεί να βρει το υλικό των μαθημάτων στο google classroom και να 
συμπληρώσει όσο μπορεί.   

✓ Αν υπάρχει κρούσμα στην τάξη το μάθημα θα γίνει διαδικτυακά για τις επόμενες δύο 
εβδομάδες. Η αίθουσα θα καθαριστεί άμεσα.  

✓ Αν δύο ή περισσότερα παιδιά στην ίδια τάξη έχουν συμπτώματα το μάθημα θα γίνει 
διαδικτυακά για 14 μέρες μετά τον εντοπισμό του τελευταίου κρούσματος.  

✓ Αν κάποιος δάσκαλος έχι συμπτώματα, δεν μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο, η τάξη θα 
μεταφερθεί διαδικτυακά αν ο δάσκαλος μπορεί ή αν βρεθεί αντικαταστάτης.  



 

The guidelines and procedures below are set for the health and safety of the students based 

on the updated guidelines of the Welsh government and the essential measures suggested. 

1. Entering and departing from school 
All children are expected to arrive to school 5 minutes before the lesson starts to wash 
and sanitise hands and set up for the start of the lesson. 
✓ Only the students, teachers, and members of the committee can enter the building 

during lessons. Parents need to wait outside the gate, with masks on please. 
✓ On Saturday, the children arrive at the school based on the adjusted schedule. A teacher 

or a committee member will be taking the children to their class.  
✓ Any learner who has any of the 3 main symptoms of COVID-19 (new persistent cough, 

fever and/or loss of taste or smell) or have been contacted by TTP service to self-isolate 
should not attend the school setting but should self-isolate, arrange a COVID-19 test and 
notify the school of this. The lesson material will be uploaded on google classroom.  

✓ If your child comes to school with a symptom, we need to keep him/her in isolation, and 
will contact you to arrange his/her departure from the school. 

✓ Children with diarrhoea and/or vomiting should remain away from their school or setting 

until they are symptom free for 48 hours even if tested negative. 

✓ If you travel to school with public transport, remember to wear a face mask.   
 
2. Measures for protection and hygiene 
✓ In the entrance of the school and classrooms there will be sanitise stations so that 

children can clean their hands before entering their classroom.   
✓ Before and after the break children clean their hands as well as before and after using 

the toilet.   
✓ There is regular cleaning of the building, the classrooms, and the toilets. If any student 

tests positive a deep cleaning of the classroom will follow.  
✓ The tables, chairs and handles will be cleaned before and after the end of the lesson. 
✓ Handouts on hand washing and physical distancing are posted at the school. 
✓ Teachers will be wearing a mask or face-cover. We strongly suggest that the children over 

12 wear a protective mask or face-cover for when they will be moving to their class and 
as long as they can in class. 
 

3. Procedures for case and cluster 
✓ If a student has symptoms and is considered a possible Covid 19 infected case the 

student will be isolated in the library room and the parents will be informed.  
✓ The student with symptoms needs to arrange a test as soon as possible and remain at 

home for 10 days. They can access the classroom material from google classroom and 
they would need to complete it if they can.   

✓ If there is a possible case in the class, the lesson will be done online for the next two 
weeks. There will be cleaning of the classroom and school immediately. 

✓ If two or more children in the same classroom have symptoms that are confirmed the 
lesson will be online for at least 14 days from the location of the last infected student. 
You need to contact the school if your child has tested positive. 

✓ If a teacher has symptoms and can’t return to school, the classroom will move online if 
the teacher can or a supply teacher can take over.  



 

Key Contacts 

Η διευθύνουσα του σχολείου είναι η κ. Άντρια Αντήλιου και μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί της στην ηλεκτρονική διεύθυνση: school@gsow.co.uk 

The acting Headteacher is Dr. Andria Andiliou and can be reached via email regarding any questions, 

additional information or concerns you may have: school@gsow.co.uk.  

Η κυρία Κλειτώ Χαριτοπούλου και η κυρία Μαρία Παυλοπούλου 

είναι οι δασκάλες για την τάξη του Νηπιαγωγείου/Προδημοτικής. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με 

τις δασκάλες μετά το τέλος της τάξης αν υπάρχει κάτι που θέλετε να συζητήσετε. Ακόμη, μπορείτε 

να επικοινωνήσετε με τις δασκάλες στέλνοντας μήνυμα στο google classroom. 

 Οι εκπαιδευτικοί μας συμπληρώνουν εκπαίδευση σε Safeguarding in Children (Level 2), 

και First Aid Training. Είναι πτυχιούχοι νηπιαγωγοί, δάσκαλοι ή φιλόλογοι. 

Mrs. Cleito Charitopoulou and Mrs. Maria Pavlopoulou will be the teachers for the 

Nursery/Reception class. You can contact the teachers after the end of the class in case you need to 

discuss any questions or concerns regarding your child. Teachers can also be contacted privately via 

email on google classroom.

 Our teachers complete training for Safeguarding in Children (Level 2) and First Aid Training. 

They hold University Degrees in Education or Greek Philology. 

Για θέματα σχετικά με πληρωμές διδάκτρων μπορείτε να εποκοινωνείτε με το λογιστήριο 

στη διεύθυνση: treasury@gsow.co.uk. 

The treasurers can be reached via email: treasury@gsow.co.uk in case of any finance and fees 

related questions. 

Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τη σχολική επιτροπή 

μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στον κ. Κωνσταντίνο Γρηγοράτο στο 

committee@gsow.co.uk. Σημείωση: Για θέματα σχετικά με το σχολείο δεν μπορούμε να απαντάμε 

ερωτήσεις σε ιδιωτικά social media και πλατφόρμες.  

If you need to contact the Greek School Committee, you can email Mr. Konstantinos Grigoratos at 

committee@gsow.co.uk. Disclaimer: For matters related to the school we cannot respond on private 

social media platforms or communication channels. 

Η ιστοσελίδα του Ελληνικού Σχολείου Ουαλίας έχει επιπλέον πληροφορίες για το 

σχολείο, τις πολιτικές του σχολείου, τις τάξεις, τα μαθήματα ενηλίκων και τις εκδηλώσεις μας: 

https://www.gsow.co.uk/ 

The Greek School of Wales website has a lot of additional information about the school, the school 

policies, the classes, the adult classes, and school events: https://www.gsow.co.uk/ 

 Αν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook το Ελληνικό Σχολείο Ουαλίας έχει το δικό 

του λογαριασμό και μπορείτε να δείτε ενημέρωση για τις εκδηλώσεις και νέα από τις τάξεις μας. 

 

If you have a facebook account, you can follow the Greek School of Wales facebook site for updates 

on classes and events 
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Διαδικτυακή Πλατφόρμα Google Classroom 

Αφού γράψετε ένα παιδί στο Ελληνικό Σχολείο Ουαλίας, τον Σεπτέβριο θα σας δοθεί ένα 

όνομα χρήστη και κωδικός για να μπορείτε να εισέρχεστε στη διαδικτυακή πλατφόρμα 

Google Classroom. Χρησιμοποιούμε τη διαδικτυακή πλατφόρμα για να σας δίνουμε μια 

σύντομη περιγραφή για το τι κάνουμε σε κάθε μάθημα, να ανεβάζουμε έξτρα υλικό για τα 

παιδιά και για να κάνουμε διαδικτυακά μαθήματα όποτε είναι αναγκαίο. Για να έχετε 

πρόσβαση στην πλατφορμα πρέπει να βάλετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που θα σας 

δοθεί στον σχετικό σύνδεσμο eGate στην ιστοσελίδα του σχολείου 

https://www.gsow.co.uk/egate 

Στη διαδικτυακή πλατφόρμα Google Classroom μπορείτε συγκεκριμένα να βρείτε: 

Περιγραφή του τι έγινε στο μάθημα, το θέμα, το λεξιλόγιο και επιπλέον υλικό 

γα τα παιδιά.

: Στο πάνω χρωματιστό μέρος μπορείτε να βρείτε το 

σύνδεσμο για να συνδεθείτε με την διαδικτυακή τάξη, αν τα μαθήματα χρειαστεί να γίνουν 

μέσω του διαδικτύου.   

Αν τυχόν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία του Google Classroom μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τον κ. Κωνσταντίνο Γρηγοράτο communications@gsow.co.uk 

Google Classroom Platform 

After you register a child to the school, in September you will be given a Google Classroom 

username and password to use so that you can log in the online learning platform. We use 

the Google Classroom Platform to give a summary of each weekly lesson, upload relevant 

lesson material, and to conduct the classes online. To access the Google Classroom 

platform, you need to access eGate tab at the Greek School Website. 

https://www.gsow.co.uk/egate 

On the Google Classroom platform for your child’s class, you will be able to find: 

A description of each week’s lesson and additional learning resources and 

materials.

: On the coloured banner there is a google classroom meet link that 

you can use to access the live online class in case the class needs to be conducted online. 

If you have any questions related to your access to Google Classroom you can contact Mr. 

Konstantinos Grigoratos communications@gsow.co.uk 
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