
Ποιοι είμαστε: 
Είμαστε	εγγεγραμμένο	φιλανθρωπικό	σωματείο	πτυχιούχων	δάσκαλων 
από το Ηνωμένο	Βασίλειο που προσφέρει	εκπαιδευτικές	υπηρεσίες και 
συμπαράσταση στα παιδιά	από τους	προσφυγικούς	καταυλισμούς	τα 
οποία δεν έχουν	πρόσβαση σε σχολεία και οργανωμένη	εκπαίδευση. 

Τα μέλη του ‘Edlumino Εκπαιδευτική Βοήθεια’ είναι πτυχιούχοι δάσκαλοι στην 
ειδική εκπαίδευση από το Ηνωμένο Βασίλειο και την υπόλοιπη Ευρώπη που 
πιστεύουν ότι η εκπαίδευση είναι σημαντική για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως των 
δύσκολων συνθηκών στις οποίες μπορεί να βρίσκονται σήμερα. 
Κάτω από την καθοδήγηση του Δρ. Rory Fox, ενός έμπειρου διευθυντή με 
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Διδάσκουμε: 
Κύρια μαθήματα σε 
παιδιά ηλικίας 7-17. 

Δημιουργήσαμε: 
Μέχρι σήμερα, 
τέσσερα εκπαιδευτικά 
κέντρα (sτudiums)    
διδάσκοντας έως 500 
παιδιά-πρόσφυγες 

Είμαστε παιδαγωγοί: 
Μοναδικός μας 
στόχος είναι η 
εκπαίδευση των 
παιδιών και η 
ευημερία τους.Δεν 
είμαστε πολιτική 
οργάνωση και δεν 
συμμετέχουμε σε 
πολιτικές εκστρατείες

ΔΑΣΚΑΛΟΙ: 
Προσφέρουμε διδασκαλία από 
πτυχιούχους δασκάλους από 

όλη την Ευρώπη με εμπειρία στη 
διδασκαλία διαφόρων ηλικιών.
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ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ: 

Προσφέρουμε τους πόρους και 
τα υλικά για τους μαθητές ώστε 
να μπορούν να συνεχίσουν τη 

μάθησή τους.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Προσφέρουμε υποστήριξη 
στους μαθητές μας ώστε να 

μπορέσουν να δώσουν διεθνείς 
εξετάσεις και να κερδίσουν 

διεθνή διπλώματα.
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πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, ομάδες 
δασκάλων προσφέρουν διδασκαλία βάσει 
υψηλών, παγκοσμίου επιπέδου προτύπων στα 
παιδιά των προσφυγικών καταυλισμών.  

Τα εκπαιδευτικά μας κέντρα ονομάζονται 
«studiums» και εκεί προσφέρουμε εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες καθημερινά, μεταξύ 10 και 15 ώρες 
την εβδομάδα μέχρι και σε  300 παιδιά. 

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το 
παρελθόν τους αλλά μπορούμε να 
τους δώσουμε ένα καινούργιο 
μέλλον» 
Δρ. Rory Fox CEO Edlumino Future Leaders : Insights 17/06/2016 

Είμαστε δεσμευμένοι να προσφέρουμε την 
καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στους μαθητές 
μας στους προσφυγικούς καταυλισμούς σε 
συνεργασία με τοπικούς και διεθνείς φορείς. 
Ως μη-πολιτικός οργανισμός, εργαζόμαστε 
μόνο για τα παιδιά των προσφυγικών 
καταυλισμών, διασφαλίζοντας το μέλλον τους 
μέσω της εκπαίδευσης. Ο απώτερός μας 
στόχος είναι να ετοιμάσουμε τα παιδιά για το 
σχολείο, με όσο μικρότερα κενά στην 
εκπαίδευση τους όσο αυτό είναι δυνατό μην 
έχοντας παραδοσιακή ενσχόληση, με διεθνή 
προσόντα και εξετάσεις. 

Διδάσκουμε τα παιδιά κυρίως στην Αγγλική με 
βοηθούς που μεταφράζουν στην μητρική 
τους γλώσσα. Στηρίζουμε μέλη της 
προσφυγικής κοινότητας και της τοπικής 
κοινότητας που δουλεύουν και συμβάλλουν. 
Τα παιδιά μαθαίνουν να μιλούν, να γράφουν 
και να διαβάζουν στα Αγγλικά καθώς 
ταυτόχρονα μαθαίνουν και αναπτύσσουν την 
δική τους γλώσσα.      

Στα μαθηματικά τα παιδιά αναπτύσσουν 
μαθηματικές δεξιότητες και γνώσεις 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα PISA.	

Παιδιά	άνω των 15 ετών	μπορούν να 
παρακαθίσουν σε	διεθνείς	εξετάσεις για 
αναγνωρισμένα	διπλώματα που μπορούν να	
τα	βοηθήσουν	στην μελλοντική	τους 
ανάπτυξη και	επιτυχία.
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EDLUMINO EDUCATION AID

KEEP IN TOUCH WITH US: 
Edlumino Education Aid                                                                                
(Εγγεγραμμένη φιλανθρωπική οργάνωση στην Αγγλία και Ουαλία  Αριθ.1166131) 
Website   www.edlumino.org 

Email   contactus@edlumino.org 

Facebook  /edlumino 

Twitter   @edlumino 

SkypeUser  Edlumino
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