THE GREEK ETHNIC SCHOOL OF SAINT GEORGE, BRISBANE
The High School Curriculum at the Greek School
The Greek School, in the past, has run a primary school program (Years 1 to 6), which links to the
high school years and is a continuation of what has been taught in the past years. We will continue
to run these high school classes to cater for these students.
In 2014, we introduced an additional high school class – an accelerated class. We have found in the
past, that there are students who have not attended Greek in the primary school years, but wish to
study Greek in the high school level, so that they can study this subject on Years 11 and 12.
This new class caters for students with limited or no formal study in Greek. It will run like the
language courses in high schools, where in 3 years, students will have sufficient knowledge to
successfully study Greek in the senior years.
Regardless which junior high school programs students follow, they will be eligible to enter the Years
11 and 12 courses. There are many benefits of completing the Years 11 and 12 course. This course
allows students to have Modern Greek included on their Senior Certificate and Queensland
Certificate of Education and therefore is used for OP calculations. In previous years the use of
Modern Greek has successfully assisted students in achieving their desired OP result.
Another benefit is the Bonus Rank Scheme. By completing Modern Greek, students receive two
bonus rank points. These points are used by many universities to select students for their courses. As
you may be aware, OP scores run from 1 to 25, 1 being the highest.
Universities use a much broader scale (1 to 99, 99 being the highest). Therefore each OP would
encompass several rank points. By completing Modern Greek successfully, students automatically
gain these rank points and therefore could be offered a course higher than the OP achieved.
In the past, we have had students who received e.g an OP3 but were offered an OP2 course. As you
can see a great benefit with no extra effort from any student.
I would encourage you to look at these programs and see the benefit of such programs for your
students.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΙΣΒΑΝΗΣ
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Γυμνασίου στο Ελληνικό Σχολείο
Το Ελληνικό Σχολείο, στο παρελθόν, είχε εφαρμόσει ένα πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου ( για τις
Τάξεις Α΄- ΣΤ¨), το οποίο συνδέεται με τις τάξεις του Γυμνασίου και αποτελεί συνέχεια των όσων
έχουν διδαχθεί τα τελευταία χρόνια . Εμείς θα συνεχίσουμε να διδάσκουμε αυτές τις τάξεις του
Γυμνασίου λαμβάνοντας μέριμνα γι’ αυτούς τους μαθητές. Το 2014, είχαμε την πρόθεση να
εισαγάγουμε μια πρόσθετη ειδική τάξη Γυμνασίου .
Βρήκαμε στο παρελθόν, ότι υπάρχουν μαθητές που δεν έχουν παρακολουθήσει Ελληνικά κατά τα
πρώτα σχολικά χρόνια , αλλά επιθυμούν να διδαχθούν την Ελληνική γλώσσα στο επίπεδο του
Γυμνασίου, ώστε να μπορέσουν να μελετήσουν το θέμα αυτό στις τάξεις Β΄και Γ΄Λκείου (Ενδεκάτη
και Δωδεκάτη Τάξη) . Σ΄αυτή τη νέα τάξη θα ληφθεί μέριμνα για τους μαθητές με περιορισμένη ή
καμία γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Θα διδάσκεται όπως διδάσκονται τα μαθήματα γλώσσας στα
Γυμνάσια , όπου σε 3 χρόνια , οι μαθητές θα έχουν επαρκείς γνώσεις για να μελετήσουν με επιτυχία
τα Ελληνικά στις ανώτερες τάξεις.
Ανεξάρτητα από τα προγράμματα που παρακολουθούν οι μαθητές στις κατώτερες τάξεις του
Γυμνασίου, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη σειρά μαθημάτων της Β΄+ Γ΄Λυκείου ( Τάξεις 11και 12)
Υπάρχουν πολλά οφέλη από την ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων της Β΄+ Γ΄Λυκείου . Αυτή η
σειρά μαθημάτων επιτρέπει στους μαθητές να περιλάβουν τα Νέα Ελληνικά στο Ανώτερο
Πιστοποιητικό τους και στο Πιστοποιητικό Εκπαιδεύσεως Κουηνσλάνδης
και ως εκ τούτου
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του «ΟΡ».( «Ο.Π».Βαθμός που λαμβάνεται υπόψη για την
εισδοχή μαθητών σε Πανεπιστήμιο.)
Κατά τα προηγούμενα χρόνια η χρήση των Νέων Ελληνικών έχει βοηθήσει επιτυχώς τους μαθητές
στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος «ΟΡ». Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι το « Πλεονέκτημα
στο Σύστημα Κατατάξεως». (Bonus Rank Scheme). . Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων των
Νέων Ελληνικών οι μαθητές λαμβάνουν δύο επιπλέον βαθμούς. Αυτοί οι βαθμοί χρησιμοποιούνται
από πολλά πανεπιστήμια για την επιλογή φοιτητών, για τη σειρά μαθημάτων που θα
παρακολουθήσουν στο πανεπιστήμιο.
Όπως ίσως να γνωρίζετε , οι βαθμολογίες « ΟΡ» κυμαίνονται από το 1-25, όπου το 1 είναι η
ψηλότερη. Τα Πανεπιστήμια χρησιμοποιούν μια πολύ ευρύτερη κλίμακα ( 1 έως 99, όπου το 99 είναι
η υψηλότερη ) Ως εκ τούτου, κάθε «ΟΡ» θα περιλαμβάνει πολλά σημεία κατάταξης . Με την επιτυχή
συμπλήρωση της σειράς μαθημάτων των Νέων Ελληνικών, οι μαθητές αποκτούν αυτόματα αυτούς
τους βαθμούς και ως εκ τούτου θα μπορούσε να τους προσφερθεί μία σειρά μαθημάτων (στο
Πανεπιστήμιο) με ψηλότερη βαθμολογία από το «ΟΡ» που έχει επιτευχθεί Στο παρελθόν , είχαμε
φοιτητές που έλαβαν π.χ. ένα «ΟΡ3» αλλά τους προσφέρθηκαν μαθήματα με «ΟΡ2» .
Όπως βλέπετε , υπάρχει μεγάλο όφελος , χωρίς καμία επιπλέον προσπάθεια εκ μέρους των
μαθητών. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να κοιτάξετε αυτά τα προγράμματα και να δείτε το όφελος
τέτοιων προγραμμάτων για τους μαθητές σας.

