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St. Demetrios Greek School is proud to 
offer for a second year, the Greek Culture 
Workshop. 

The purpose of this innovative program is to 
enrich and expand the knowledge and 
learning of our Greek school children (ages 
7-13) beyond what is taught in the regular 
classroom. 

This interactive workshop will offer our 
students a chance to learn about ancient, 
byzantine, and modern Greek history, 
traditions, music, art, and theater through 
crafts and videos, as well as visits to exhibits 
and museums and places of interest, such 
as Ellis Island. 

The workshop will be offered once a month 
on Saturdays, starting on Saturday, 
December 2, from 11:00 to 12:30 pm. 

 
 
 
 
 
Το σχολείο του Αγ. Δημητρίου συνεχίζει να 
προσφέρει για δεύτερη χρονιά το 
Εργαστήρι Ελληνικού Πολιτιμού,. 
 

 Ο σκοπός του πρωτοποριακού αυτού 
προγράμματος είναι να εμπλουτίσει τις Το  
 
Το Ελληνικό σχολείο Αγ. Δημητρίου, 
συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το 
Εργαστήρι Ελληνικού Πολιτισμού. 
 
Ο στόχος αυτού του πρωτοποριακού 
προγράμματος, είναι να εμπλουτίσει τις 
γνώσεις των μαθητών του σχολείου μας, 
(ηλικίες 7-13) πέραν από τη συνήθη ύλη. 
 
Το διαδραστικό αυτό πρόγραμμα 
προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες για να 
μάθουν για την αρχαία, Βυζαντινή και 
σύγχρονη Ελληνική ιστορία, παραδόσεις, 
θέατρο, μουσική, και ελληνική τέχνη. 
Μέσα που χρησιμοποιούνται είναι βιντεο, 
χειροτεχνίες, και επισκέψεις σε μουσεία 
και ενδιαφέροντα μέρη, όπως η Ellis Island. 
 
Tο εργαστήρι προσφέρεται κάθε πρώτο 
Σάββατο του μήνα, αρχίζοντας στι 2

 

Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 12:30 
μμ. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Εργαστήρι 
Ελληνικού  

Πολιτισμού 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, UNION, NJ 
 

An Innovative Enrichment Program 
‘Ένα Πρωτοποριακό Πρόγραμμα Εμπλουτισμού 

The tuition cost for the year (December - May) is as follows: 
1st  child - $100 
2nd child - $90 
3rd child - $80 

4th child – no charge 
No charge for parents who wish to attend the workshop with their children. 

Pre-registration is a must! 
For more information contact sdgreekschool@gmail.com  

 
 

 

When does it start? 

Saturday, December 2 

11:00 – 12:30 pm 

3rd floor classroom 
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