
• Наша школа – єдина в
Києві, де вивчається
новогрецька мова як
перша іноземна. 



Міжнародне співробітництво 
спеціалізованої школи №94 “Еллада”
спрямоване на:
• Створення системи прямих зв’язків школи з іншими країнами, 

їх державними, освітніми, науковими й культурними 
структурами для координації зусиль з питань навчання і 
виховання молоді;

• Вироблення ефективних механізмів входження до освітніх, 
наукових і культурних програм міжнародних організацій, 
фондів тощо;

• Участь у міжнародних конкурсах, семінарах, фестивалях.



Основні напрямки діяльності

Історичний напрямок:

• вивчення  історії,політичних та 
культурних  зв’язків  між 
Україною та Грецією.

Краєзнавчий напрямок:
• вивчення традицій та  культури 

Греції; 

• знаходження  спільних і 
відмінних рис між країнами.

Мовний напрямок:
• листування, спілкування в 

онлайн-режимі;

• організація мовної практики.



Підтримуємо і розвиваємо стосунки з:
• Посольством Греції в Україні;
• Посольством України в Греції;
• Федерацією грецьких товариств в 

Україні (м. Маріуполь) та грецькими 
товариствами м. Києва;

• Міжнародним центром розвитку 
еллінізму «Чорне море» («Μαύρη 
θάλασσα»);

• Міжнародною організацією жінок-
гречанок;

• Берлінським товариством греків;
• Мерією м. Афіни та о. Егіна;
• Організацією греко-сербсько-

української дружби та співпраці;
• Фондом грецьких підприємців та 

підприємств.



Учні вивчають новогрецьку мову за
підручниками для іноземців, які були
створені Критським університетом і
пройшли апробацію саме у нашій школі,



а також за підручниками, створеними в Україні 
відповідно до нових програм з іноземних мов



Наш навчальний заклад 
відвідували:

• делегації членів Парламенту 
Греції;

• заступник Міністра закордонних 
справ пан Макріяніс;

• Президент Міжнародного центра 
розвитку еллінізму «Чорне 
море» («Μαύρη θάλασσα»);

• Мери м. Афіни та м. Салоніки;
• Співробітники Міжнародного 

інституту освіти греків діаспори;



• Надзвичайний та Повноважний Посол 
Греції в Україні пан Георгуцос;

• Президент Всесвітньої організації 
понтійського еллінізму пан Тамбунідіс.

• Голова фонду “Фонд Бумбураса” пан 
Пантелеймон Бумбурас



Наш візит до Міністерства Освіти і Релігії 
Греції влітку



В українській недільній школі при Посольстві 
України в Греції



Кожного року учні нашої школи  
беруть участь у:

• всеукраїнській олімпіаді з 
новогрецької мови, історії та 
культури Греції;

• конкурсі на кращу статтю 
новогрецькою мовою;

• конкурсі «Квітни мово, зірнице 
слова»;

• конкурсі «Тарас Шевченко 
мовами народів України»;

• міському конкурсі перекладів 
«Київ Європейський» та ін.







Переможці Всеукраїнського учнівського
конкурсу творів новогрецькою мовою







Всеукраїнський конкурс перекладу 



XX Всеукраїнська олімпіада з новогрецької мови для 
учнів 6-8 класів



Переможці Всеукраїнської олімпіади з ново-
грецької мови, історії та культури Греції



Переможці Всеукраїнської олімпіади з 
новогрецької мови, історії та культури 

Греції







Президент України та переможці 
Всеукраїнських олімпіад з іноземних мов 
піднімають прапор Євросоюзу



Міжнародна олімпіада з новогрецької мови                    
(Румунія, 2018 р.)



Наша участь у Міжнародному театральному 
фестивалі на острові Крит ( Греція) 

Мета фестивалю:

• розвиток дружніх стосунків  між дітьми 
різних національностей;

• знайомство з минулим і сьогоденням Греції;
• естетичне виховання учнів;
• розвиток творчої ініціативи.



Міжнародний фестиваль дитячих театральних 
колективів на о. Крит



Вчителі новогрецької мови постійно співпрацюють з 
періодичними виданнями Греції і України (грецькі газети 
«Афіни +», «Омонія»; українсько-грецький вісник «Еллада», 
газета «Елліни України», журнал «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ »)



Участь вчителів новогрецької мови у 
Міжнародному семінарі «Грекомовна освіта: 
тенденції-масштаби-перспективи»



Наші грецькі колеги



Гурток грецького танцю



Відзначаємо національні свята 
Греції



Свято “ОХІ”





Наші учні на сцені Національного академічного 
драматичного театру ім. І.Франка



Наші учні на сцені Національного академічного 
драматичного театру ім. І.Франка



Участь учнів школи у святкуванні Дня 
Незалежності Греції в Одесі



Ювілей 25-річчя викладання новогрецької
мови



Участь у фестивалі традицій «Фольклорама», 
у святкуванні Дня Європи та Дня рідної мови в Києві.



День Європи



Учасниця Євробачення від Греції Demy в 
нашій школі



День Збройних Сил Греції ,що був 
організований Військовим Аташе Греції 
п.Агороянісом





Майстер-клас з етнографічним ансамблем 
«ΠΕΡΠΕΡΟΥΝΑ»



Святкування Дня Незалежності Греції в 
Національному музеї літератури України



Святкування Дня Незалежності Греції
в Київській міській державній адміністрації



Урок з митрополитом Київським і всієї України, 
предстоятелем Православної церкви України Єпіфанієм



Різдвяне привітання співробітників Посольства 
Греції в Україні



Різдвяне привітання співробітників 
Посольства Греції в Україні



Подорожі до Греції



Найкращі учні школи на о. Лімнос (Греція)



Найкращі учні школи на о. Лімнос (Греція)



Подорожі до Греції



Подорожі до Греції



Подорожі до Греції


