
 
 

Κουρέλλιο Ελληνικό Σχολείο, Margate 

Ονομάζομαι Ιάκωβος και αυτή είναι η προσωπική μα 

και η γενική αξιολόγηση από όλα τα παιδιά για το 

Ελληνικό σχολείο του Margate.  

Το Ελληνικό σχολείο μας παρέχει ασφάλεια, ζεστασιά 

και ενεργητική μάθηση σε όλα τα παιδιά που 

πηγαίνουν εκεί, με τον δάσκαλο δίνοντας ιδία προσοχή 

σε κάθε ένα από αυτά. Παρέχει επίσης εξοπλισμό όπως 

μολύβια, στυλό, δείκτες, μολύβια χρωματισμού, γόμες 

και πολλά άλλα, συμπεριλαμβανομένων των βιβλίων 

άσκησης. 

 Έχω έρθει στην Βρετανία πρόσφατα από την Κύπρο, 

όπου είχαμε πολλούς δασκάλους, μαθητές και 

αίθουσες, μα παρόλο που το σχολείο μας εδώ είναι 

πολύ μικρότερο, με λιγότερους μαθητές, έναν μόνο 

δάσκαλο και ένα δωμάτιο, εδώ είναι πολύ καλύτερα.  

Επιτρέπει στο δάσκαλο να έχει σε ένα άτομο την 

προσοχή του και να εξηγεί με σαφήνεια και 

εξειδίκευση τα καθήκοντα και τα θέματα σε όλα τα παιδιά, ώστε όλοι να έχουν μια σαφή 

κατανόηση σε κάθε θέμα που κάνουμε.  

Στο ελληνικό σχολείο, όλα τα παιδιά είναι φίλοι, κάτι που διαφέρει από το σχολείο μου στην 

Κύπρο, διότι αυτό είχε περιστασιακό εκφοβισμό, κάτι που δεν συμβαίνει ποτέ εδώ. Για τους 

μεγαλύτερους, όπως και εγώ, βοηθούμε ο ένας τον άλλον και βοηθούμε τους μικρότερους, 

ενώ ο δάσκαλος μας, εξηγεί κάτι σε μια ομάδα άλλων παιδιών. Έχουμε έναν πολύ καλό και 

εξειδικευμένο δάσκαλο που ξέρει πώς να εξηγεί και να σχεδιάζει ένα μάθημα, δουλεύοντας 

σκληρά αλλά με μικρές διακοπές εάν τα παιδιά κουραστούν ή θέλουν ένα αναψυκτικό.  

Το ελληνικό σχολείο εδώ έχει μαθήματα για κάθε ηλικία, από το δημοτικό σχολείο μέχρι το 

επίπεδο GCSE και ΑS. Προσφέρει σχεδόν τα ίδια θέματα που έκανα στο ελληνικό μου 

σχολείο στην Κύπρο, αλλά όλες οι ηλικίες των μαθητών βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο με 

διαφορετικά πράγματα. Υπάρχουν επίσης υπολογιστές εκεί που μπορούμε να κάνουμε 

έρευνες, οι οποίες παρέχουν έναν πιο ήρεμο αλλά εξίσου αποτελεσματικό τρόπο για να 

αναθεωρήσουμε ή να εκτελέσουμε διαδικτιακές εργασίες και κουίζ.  

Ανυπομονώ και προσβλέπω πότε θα ‘ρθει εκείνη η ώρα που θα καθίσω τις εξετάσεις μου 

στο επίπεδο του ΑS και έτσι να βελτιώσω την ελληνική μου εκπαίδευση.  

Ιάκωβος Μιχαηλίδης  

 


