Εκπαιδευτική συνάντηση στην Κ.Ε.Α.
για τις εξετάσεις ελληνικών G.C.S.E.
H Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (K.E.A.), οργάνωσε την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, στα
γραφεία της, στο Βόρειο Λονδίνο, εκπαιδευτική συνάντηση για ενημέρωση και συζήτηση με θέμα τις
νέες εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα του εξεταστικού κέντρου Edexcel, σε επίπεδο G.C.S.E. Η
συνάντηση αποτελούσε συνέχεια του Σεμιναρίου που είχε διεξαχθεί από την Κ.Ε.Α. με το ίδιο θέμα.
Σε αυτή συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από διάφορα ελληνικά παροικιακά σχολεία του Λονδίνου αλλά
και της επαρχίας, διδάσκοντες/ουσες και μη σε τάξεις των G.C.S.E.
Οι εκπαιδευτικοί συζήτησαν τις απορίες τους σε ότι αφορά σε διαδικαστικά θέματα σχετικά με τις
εξετάσεις. Δόθηκε πληροφόρηση σχετικά με τις εγγραφές των μαθητών στα επίπεδα Foundation και
Higher, ανάλογα με την ικανότητά τους στη χρήση της γλώσσας. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί
πληροφορήθηκαν για τον τρόπο και το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς και τα καθήκοντα
και τις υποχρεώσεις των εξεταστών.
Δόθηκαν διευκρινίσεις για την κάθε επιμέρους εξέταση, δηλαδή τον προφορικό λόγο (Speaking), την
ακρόαση κειμένου (Listening), την κατανόηση κειμένου (Reading Comprehension) και την παραγωγή
γραπτού λόγου (Writing). Σημαντική ήταν η συμβολή της κ. Έλισσας Έλληνα η οποία, λόγω της
μακρόχρονης εμπειρίας της ως εκπαιδευτικός και εξετάστρια, μετέφερε σημαντικές πληροφορίες
στους συμμετέχοντες στη συζήτηση.
Όσον αφορά στη σωστή προετοιμασία των μαθητών για την εξέταση, συζητήθηκαν στρατηγικές με
τις οποίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να εξοικειωθούν με τη δομή, το
περιεχόμενο και γενικά τις απαιτήσεις της εξέτασης σε ότι αφορά τον παρεχόμενο χρόνο, τα
κειμενικά είδη που πρέπει να αναλυθούν ή να παραχθούν και την ποιότητα της γλώσσας. Σημειώθηκε
ότι, δεν αρκεί μόνο η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας από τα παιδιά, αλλά απαιτείται η ανάπτυξη
στρατηγικών οργάνωσης και παρουσίασης της γνώσης. Αναφορά έγινε και στην ιδιαίτερη
προετοιμασία που απαιτείται για θέματα, που ενώ συμπεριλαμβάνονται στο περιεχόμενο της
εξέτασης, είναι μακριά από τις εμπειρίες των μαθητών ή απαιτούν υψηλά επίπεδα κριτικής σκέψης
και ωριμότητας.
Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι για τη μείωση του άγχους, τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των
παιδιών, που είναι έντονο λόγω των υφιστάμενων αλλαγών στην εξέταση του GCSE, είναι
απαραίτητη η συνεργασία όλων. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε συχνή επαφή με τους γονείς,
ώστε να τους ενημερώνουν για την πρόοδο των παιδιών τους καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και
να τους καθοδηγούν, ώστε να παρέχουν στήριξη στα παιδιά τους και στο σπίτι. Επίσης, απαραίτητη
είναι η συνεργασία των ιδίων των εκπαιδευτικών με ανταλλαγή υλικού, απόψεων και καλών
πρακτικών. Έτσι θα μπορέσουν να εφαρμόσουν με σιγουριά τις αλλαγές που αφορούν στην εξέταση
και να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της.
Στόχος όλων είναι η επιτυχία των μαθητών στην εξέταση του GCSE, αλλά και η περαιτέρω
ενθάρρυνσή τους να συνεχίσουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και να παρακαθίσουν και
στην εξέταση A-Level.

