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Ζητείται Εθελοντής ∆ικηγόρος
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ, είναι ένας µη κερ-
δοσκοπικός οργανισµός που παρέχει δωρεάν νοµικές συµ-
βουλές σε µειονεκτούντα άτοµα της Ελληνοαυστραλιανής 
παροικίας.

Προς το παρόν, η νοµική υπηρεσία έχει αναβληθεί.

Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε για να προσφέρετε νο-
µικές συµβουλές στην ελληνική γλώσσα και να υποστηρίξε-
τε την ελληνική παροικία, παρακαλώ επικοινωνήστε µε την 
Ελίζα Καλλή από το Τµήµα Πρόνοιας της Ελληνικής Ορθόδο-
ξης Κοινότητας ΝΝΟ στο τηλέφωνο 9740 8310. Οι εθελοντές 
χρειάζεται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους µια φορά τον 
µήνα, κυρίως απόγευµα.
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∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προβλήµατα στυτικής δυσλειτουργίας 
και πρόωρης εκσπερµάτισης.

Mπορούµε να σας βοηθήσουµε 
µε µόνο 7 δολλάρια.

Για δωρεάν δείγµα 
τηλεφωνήστε 0421 571 618

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
για ελληνική κουζίνα 

στα Βόρεια Προάστεια, 5 ηµέρες 
την εβδοµάδα (Τρίτη - Σάββατο)

Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλεφωνήστε 0414 995 344

και ζητήστε τον ∆ηµήτρη

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΜΑΓΕΙΡΑΣ/CHEF

µε πείρα στην ιταλική κουζίνα 
για να εργασθεί σε µικρό 
εστιατόριο στο Lugarno, 

4-6 βράδια την εβδοµάδα
ευπρόσδεκτα άτοµα ώριµης ηλικίας

Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλεφωνήστε 0434 547 996
και ζητήστε την Εσµεράλντα

Η «ανοχή της αποτυχίας» πίσω 
από την πτώση των επιδόσεων 
των µαθητών στα µαθηµατικά
Ο συντονιστής του Προγράµµατος ∆ιεθνούς Αξιολόγησης Φοι-
τητών (PISA) συνδέει την σταθερή πτώση της Αυστραλίας στους 
σχετικούς δείκτες και στα τρία τεστ αξιολόγησης των γνώσεων 
των µαθητών, µαθηµατικά, ανάγνωση και επιστήµες στην «ανοχή 
της αποτυχίας» στα σχολεία.

ΟAndreas Schleicher, επικεφαλής 
της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης του 
ΟΟΣΑ, δήλωσε ότι «είναι ίσως 
πολύ εύκολο να τα πας καλά µε 

τα µαθήµατα στην Αυστραλία» και ότι η 
χώρα τείνει να δεχτεί ότι «µερικοί µα-
θητές δεν θα έχουν καλές επιδόσεις». 
«Όταν ζητήσαµε από τους µαθητές στην 
Αυστραλία να µας πουν τι είναι αυτό που 
σε βοηθάει να έχεις καλές επιδόσεις στα 
µαθηµατικά, πολλοί φοιτητές είπαν ότι 
πρόκειται για το ταλέντο. Αλλά εάν κάνε-
τε στους µαθητές στην Κίνα ή τη Σιγκα-
πούρη την ίδια ερώτηση, η συντριπτική 
πλειοψηφία θα απαντήσει:« Μπορώ να 
πετύχω αν προσπαθήσω και δουλέψω 
πολύ σκληρά και οι εκπαιδευτικοί µου µε 
υποστηρίξουν «, δήλωσε ο κ. Schleicher 
και πρόσθεσε: «Σε άλλες χώρες, υπάρχει 
η πεποίθηση ότι το εκπαιδευτικό σύστη-
µα δεν διαχωρίζει απλώς τους καλούς 
από τους λιγότερο καλούς µαθητές αλλά 
µπορεί να κάνει τη διαφορά. Αυτό δίνει 
κίνητρο στους δασκάλους να διπλασιά-
σουν τις προσπάθειές τους για τους µα-
θητές που δεν τα καταφέρνουν»

Τα τελευταία αποτελέσµατα της PISA από 
το περασµένο έτος έδειξαν ότι οι επιδό-
σεις των Αυστραλών ηλικίας 15 ετών 
έχουν χειροτερέψει τόσο σε απόλυτους 
όρους όσο και σε σχέση µε τους συνο-
µηλίκους τους από άλλες χώρες. Είναι 
δυόµισι χρόνια πίσω στα µαθηµατικά 
σε σύγκριση µε τους µαθητές στη Σιγκα-
πούρη, που έχει τις καλύτερες επιδόσεις 
στον κόσµο, ενάµισι χρόνια πίσω στις 
επιστήµες και ένα χρόνο πίσω στην ανά-
γνωση. «Η Αυστραλία είχε πολύ καλές 

επιδόσεις, ήταν ανάµεσα στους καλύτε-
ρους αλλά υπήρξε µια σταδιακή ολίσθη-
ση τα τελευταία 15 χρόνια», δήλωσε ο κ. 
Schleicher που τόνισε ότι οι χώρες που 
έχουν πλέον καλύτερες επιδόσεις «δί-
νουν µεγαλύτερη προσοχή στο πώς να 
εκπαιδεύσουν τους δασκάλους και τους 
καθηγητές τους».

«Σε χώρες όπως η Σιγκαπούρη, οι δάσκα-
λοι όχι µόνο παρέχουν εκπαίδευση αλλά 
και σχεδιάζουν το εκπαιδευτικό σύστηµα 
και διερευνούν καινοτόµες πρακτικές, 
είναι πολύ διαφορετικός ρόλος που παί-
ζουν», δήλωσε ο κ. Schleicher. «Η Αυ-
στραλία πρέπει να κάνει το επάγγελµα 
του εκπαιδευτικού πιο ελκυστικό και να 
προσφέρει καλύτερη υποστήριξη και ευ-
καιρίες για όσους το επιλέξουν. τάξη και 
λαµβάνουν περιορισµένη ανατροφοδό-
τηση. Ο κ. Schleicher, ο οποίος είναι επί 
του παρόντος στην Αυστραλία και συµµε-
τέχει σε συνέδριο του πανεπιστηµίου του 
Wollongong, δήλωσε, επίσης, ότι «είναι 
λυπηρό το γεγονός ότι η Αυστραλία δεν 
συµµετέχει σε ένα τεστ που δηµιουργή-
θηκε πρόσφατα για παιδιά προσχολικής 
ηλικίας, θα διεξαχθεί στις συµµετέχου-
σες χώρες κατά τα επόµενα δύο χρόνια 
και θα αξιολογήσει τις δεξιότητες αριθ-
µητικής και γραµµατισµού, τις κοινωνι-
κές, συναισθηµατικές και άλλες δεξιό-
τητες µαθητών ηλικίας πέντε ετών. Μια 
πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ διαπίστωσε 
ότι µόνο το 15% των Αυστραλών ηλικίας 
τριών ετών εγγράφονται σε προσχολικά 
προγράµµατα υψηλών απαιτήσεων, σε 
σύγκριση µε το µέσο όρο του ΟΟΣΑ που 
είναι στο 70%.




