Με εξαιρετική επιτυχία πραγµατοποιήθηκαν τα Σεµινάρια της ΚΕΑ

Πραγµατοποιήθηκαν µε εξαιρετική επιτυχία τα επιµορφωτικά σεµινάρια που διοργάνωσε η
Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) στο Λονδίνο στις 10, 13 & 14 Φεβρουαρίου και στο
Manchester στις 16 Φεβρουαρίου. Tα σεµινάρια απευθύνονταν προς το εκπαιδευτικό
προσωπικό των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων (ΕΠΣ) του Ηνωµένου Βασιλείου µε θέµα:
«Το µάθηµα των Ελληνικών: ∆όµηση µαθήµατος και ∆ιδακτικές προσεγγίσεις».
Τα σεµινάρια πραγµατοποιήθηκαν τα πρωινά µε επανάληψη τις βραδινές ώρες, για να
προσφέρουν τη δυνατότητα σε περισσότερους εκπαιδευτικούς να λάβουν µέρος. Η µεγάλη
ανταπόκριση και η συµµετοχή των εκπαιδευτικών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Παρευρέθηκαν
συνολικά πέραν των 150 εκπαιδευτικών, αριθµός που φανερώνει την επιθυµία τους για συνεχή
ενηµέρωση και επιµόρφωση.
Στο πρώτο µέρος των σεµιναρίων παρουσιάστηκε το θεωρητικό υπόβαθρο της διδασκαλίας των
Ελληνικών στα ΕΠΣ µε διαδραστική συµµετοχή και εποικοδοµητική συζήτηση από όλους τους
συνέδρους. Στο δεύτερο µέρος οι σύνεδροι, εργαζόµενοι σε οµάδες, έθεσαν σε πρακτική
εφαρµογή τις βασικές αρχές και ιδέες που αναφέρθησαν στο πρώτο µέρος και συζήτησαν σε
βάθος ερωτήµατα και προβληµατισµούς τους.
Εξίσου σηµαντική και χρήσιµη ήταν η ανατροφοδότηση από µέρους των εκπαιδευτικών. Τα
συµπεράσµατα και τα σχόλια τους για τα σεµινάρια ήταν πολύ θετικά και οι εισηγήσεις τους για
µελλοντικά σεµινάρια οπλίζουν την ΚΕΑ να συνεχίσει την προσπάθεια της για επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών των ΕΠΣ.
Με την ολοκλήρωση των σεµιναρίων απενεµήθησαν στους συµµετέχοντες βεβαιώσεις
παρακολούθησης.
Η Επιθεωρήτρια - Προϊσταµένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, κ. Μαρία Παπαλούκα
εκφράζει ευχαριστίες στην κοινότητα του Απ. Βαρνάβα στο Λονδίνο και στην κοινότητα και
σχολική επιτροπή του Manchester για τη θερµή φιλοξενία των σεµιναρίων καθώς και στους
διευθυντές των ΕΠΣ για τη συνεργασία τους, κάνοντας τις απαραίτητες διευθετήσεις στα
σχολεία, ώστε να γίνει κατορθωτή η συµµετοχή των εκπαιδευτικών. Επίσης, εκφράζει
ευχαριστίες στους Εκπαιδευτικούς της ΚΕΑ για τη συνεργασία τους στην οργάνωση και
παρουσίαση των σεµιναρίων αλλά και όλων των εκπαιδευτικών για τη συµµετοχή τους και το
ζήλο που επιδεικνύουν για προσφορά στα ΕΠΣ.

