ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ
ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΑ ΓΙΑ ΤΟ GCSE
«Χρήσιμο και Απαραίτητο» χαρακτηρίστηκε από τους εκπαιδευτικούς
Την Κυριακή 14 Μαΐου 2017, διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία το σεμινάριο που οργάνωσε η Κυπριακή
Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) για το GCSE, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού ναού Αγίου
Ιωάννη του Βαπτιστή στο Wightman Road.
Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί τόσο από το Λονδίνο, όσο και από άλλες πόλεις του Ηνωμένου
Βασιλείου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις αλλαγές στην εξεταστέα ύλη του GCSE και
να συζητήσουν τρόπους προετοιμασίας των μαθητών των παροικιακών μας σχολείων κατά το καλύτερο
δυνατόν τρόπο.
Το σεμινάριο ξεκίνησε με μια σύντομη εισαγωγή από την επιθεωρήτρια της ΚΕΑ κα Μαρία Παπαλούκα για τη
σημασία που έχει η εξέταση για τους μαθητές και μαθήτριες των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων και την
ανάγκη θετικής αντιμετώπισής τους από μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά και σωστής προετοιμασίας των
εκπαιδευτικών με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.
Ακολούθως ο κ. Γιάννης Λάμπρου παρουσίασε σε γενικές γραμμές τις βασικές αλλαγές στην εξέταση.
Στη συνέχεια, δόθηκαν επεξηγήσεις για τις αλλαγές του εξεταστικού οργανισμού Edexcel στις εξετάσεις των
Νέων Ελληνικών σε επίπεδα GCSE. Οι παρουσιάσεις ήταν πολύ καλά προετοιμασμένες και έδωσαν

λεπτομέρειες για τις τέσσερις διαφορετικές δεξιότητες της γλώσσας και συγκεκριμένα για τα τέσσερα
μέρη της εξέτασης ως εξής:
Δέσποινα Ψευτόδιακου: Paper 1, Listening and Understanding
Έλισσα Έλληνα: Paper 2, Speaking
Φωτεινή Κωστή: Paper ,3 Reading and Understanding
Γιάννης Λάμπρου: Paper 4, Writing
Συζητήθηκαν οι τρόποι εξέτασης και η προετοιμασία των μαθητών για καλά αποτελέσματα και δόθηκε
εκπαιδευτικό υλικό χρήσιμο για την εργασία των εκπαιδευτικών και εξηγήσεις για τη χρήση του. Επίσης
δόθηκαν αναφορές για την εξεύρεση περαιτέρω πληροφοριών και άλλου συμπληρωματικού υλικού.
Σε ανατροφοδότηση του οι συμμετέχοντες χαρακτήρισαν το σεμινάριο «Χρήσιμο και απαραίτητο» και
εξέφρασαν ικανοποίηση για τα όσα απεκόμισαν.
Η ΚΕΑ εκφράζει θερμές ευχαριστίες στους εισηγητές και την φιλοξενούσα κοινότητα.
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