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               Θερμά συγχαρητήρια στην Ελληνοκύπρια εκπαιδευτικό  Άντρια Ζαφειράκου  
 
  
  Το Υπουργείο Παιδείας  και Πολιτισμού εκφράζει θερμά συγχαρητήρια στην Ελληνοκύπρια 
εκπαιδευτικό Άντρια Ζαφειράκου για την πολύ σημαντική διάκρισή της να τιμηθεί με το βραβείο 
΄΄Global Citizen Award΄΄ . Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Χαμπιαούρης προσπάθησε 
να επικοινωνήσει και να την συγχαρεί και τηλεφωνικά, χωρίς ωστόσο αυτό να καταστεί εφικτό. 
Επίσης  θα προσκαλέσει την κα Ζαφειράκου να επισκεφθεί την Κύπρο με την πρώτη ευκαιρία.   
 
 Το βραβείο ΄΄Global Citizen Award΄΄ του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού the Varkey Foundation , 
θεσπίστηκε το 2015 για να αναδείξει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού  και να βελτιώσει τον τρόπο 
διδασκαλίας σε μη προνομιούχα παιδιά στον κόσμο. 
 
   Η κ. Ζαφειράκου με καταγωγή από την Αγία  Τριάδα της Γιαλούσας χαρακτηρίστηκε ως «φαινόμενο 
δασκάλας, φαινόμενο εκπαιδευτικού και εμψυχωτή, που καθοδηγείται από ηθική και  παθιασμένη 
επιθυμία να προσφέρει σε κάθε μαθητή,  στο σχολείο της και στον κόσμο”, κερδίζοντας μαζί με το 
βραβείο και χρηματικό έπαθλο που φτάνει το 1 εκατομμύριο δολάρια. Η  Άντρια Ζαφειράκου  διδάσκει 
στο κοινοτικό σχολείο του Άλπερτον στο Μπρεντ. 
 
«Η Άντρια πηγαίνει ενάντια στο κύμα, αξιοποιώντας το χρόνο της για να καταλάβει τις ζωές των 
μαθητών πέρα από το σχολείο, επισκεπτόμενη τα σπίτια τους, ανεβαίνοντας μαζί τους στο 
λεωφορείο και μερικές φορές στέκεται στην πύλη του σχολείου με αστυνομικούς για να καλωσορίσει 
τους μαθητές στην αρχή της σχολικής ημέρας. Έχει μάθει επίσης τους βασικούς χαιρετισμούς σε 
πολλές από τις 35 γλώσσες που ομιλούνται στο σχολείο της, για να σπάσει τα εμπόδια και να 
βοηθήσει αποφασιστικά στην έναρξη σχέσεων με τους γονείς τους, πολλοί εκ των οποίων δεν μιλούν 
αγγλικά», ανέφερε εκπρόσωπος του Οργανισμού Varkey Foundation κατά τη διάρκεια της απονομής 
του βραβείου στο Ντουμπάϊ. 
 
  Σε βίντεο που προβλήθηκε στη διάρκεια της τελετής βράβευσης η Πρωθυπουργός της Μεγάλης 
Βρετανίας Τερέζα Μέι της έδωσε συγχαρητήρια, σχολιάζοντας τα εξής: «Έχετε επιδείξει τεράστια 
αφοσίωση και δημιουργικότητα στη δουλειά σας. Το να είσαι καλός δάσκαλος απαιτεί αντοχή, 
εφευρετικότητα και γενναιόδωρη καρδιά. Αυτά τα χαρακτηριστικά μοιράζεστε καθημερινά με τους 
μαθητές σας. Οπότε, σας ευχαριστούμε για όλα όσα έχετε κάνει και συνεχίζετε να κάνετε».      
    


