GREEK ETHNIC SCHOOL OF ST GEORGE, BRISBANE
School Vision and Purpose
The central purpose of the Greek Ethnic School of St George, Brisbane is to enable all students to
immerse themselves in the Greek language and culture as well as maintain an understanding of
the Greek Orthodox faith. By creating and maintaining a safe, tolerant and disciplined
environment, the school encourages students to become active and reflective members of the
Greek Community able to participate confidently with other members of the Greek Community
at home and abroad.

School Values
We believe that:











All students can learn the Greek language.
All members of the school community are to be recognized, valued and respected.
A quality, future-goaled and outcome-based curriculum delivered in a safe and supportive
environment provides the best opportunity for students to learn and develop as tolerant
and productive citizens.
A clear and appropriate leadership and managerial structure will facilitate and encourage
collaborative decision making amongst all members of the school community and further
facilitates and encourages productive partnerships amongst all members of the school
community.
Parents are partners in their children’s education.
An efficient and effective manner with regard to communication systems, record keeping
of students’ results and monitoring of student outcomes promotes excellence.
Processes encourage a celebration of school, church and cultural traditions and a sense of
involvement, belonging, commitment and allegiance to the school and its community.
Striving to create and maintain a happy and harmonious school environment benefits all
members of the school community.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΙΣΒΑΝΗΣ
Όραμα και Στόχοι του Σχολείου
Ο κεντρικός στόχος του Ελληνικού Απογευματινού Σχολείου του Αγίου Γεωργίου Βρισβάνης
είναι να διευκολύνει όλους τους μαθητές να αφοσιωθούν στην ελληνική γλώσσα και τον
πολιτισμό , καθώς και να διατηρήσουν την κατανόηση της Ελληνικής Ορθόδοξης πίστης .
Με τη δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς , ανεκτικού και πειθαρχημένος περιβάλλοντος ,
το σχολείο ενθαρρύνει τους μαθητές να γίνουν ενεργά και ανακλαστικά μέλη της Ελληνικής
Κοινότητας, ικανά να συμμετέχουν με αυτοπεποίθηση με τα άλλα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό .

Σχολικές Αξίες
Πιστεύουμε ότι :
• Όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν την ελληνική γλώσσα .
• Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας πρέπει να αναγνωρίζονται, εκτιμούνται και σέβονται.
• Ένα ποιοτικό αναλυτικό πρόγραμμα, με στόχο το μέλλον και βασισμένο σε αποτελέσματα,
το οποίο παραδίδεται σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, παρέχει την καλύτερη
ευκαιρία στα παιδιά να μάθουν και να αναπτυχθούν ως ανεκτικοί και παραγωγικοί πολίτες.
• Μια σαφής και κατάλληλη ηγεσία και διαχειριστική δομή, διευκολύνει και ενθαρρύνει τη
συλλογική λήψη αποφάσεων μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και περαιτέρω
διευκολύνει και ενθαρρύνει παραγωγικές συνεργασίες μεταξύ όλων των μελών της σχολικής
κοινότητας.
• Οι γονείς είναι εταίροι στην εκπαίδευση των παιδιών τους.
• Ένας αποδοτικός και αποτελεσματικός τρόπος, όσον αφορά τα συστήματα επικοινωνίας, την
τήρηση αρχείου με τα αποτελέσματα των μαθητών και την παρακολούθηση των
αποτελεσμάτων των μαθητών, προωθεί την διάκριση αριστεία.
• Οι διαδικασίες ενθαρρύνουν ένα εορτασμό του σχολείου, της εκκλησίας και των πολιτιστικών
παραδόσεων και μία αίσθηση συμμετοχής, ιδιότητας, δέσμευσης και αφοσίωσης στο σχολείο
και στην κοινότητά του.
• Καταβάλλεται προσπάθεια δημιουργίας και διατηρήσεως ενός ευτυχισμένου και αρμονικού
σχολικού περιβάλλοντος, το οποίο θα ωφελεί όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

