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Πρακτική υποστήριξη για τις εξετάσεις  του Απολυτηρίου Λυκείου (Higher 

School Certificate) 
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο Σπουδών (Board of Studies) παρέχει ένα πρόγραμμα πρακτικής υποστήριξης που βοηθά 

τους μαθητές στις εξετάσεις  του Απολυτηρίου Λυκείου. Αυτή η πρακτική υποστήριξη , που είναι γνωστή και ως 

παροχές, αποτελεί βοήθεια προς τους μαθητές για την ανάγνωση των εξεταστικών θεμάτων και την παραγωγή 

των γραπτών απαντήσεων. Οι παροχές περιλαμβάνουν διαλείμματα για ξεκούραση και επιπλέον χρόνο. 

Η  χρήση οποιουδήποτε είδους παροχής δεν αναγράφεται στα αποτελέσματα των μαθητών. 

Οι μαθητές μπορεί να χρειαστούν παροχή βοήθειας για τους εξής λόγους: 

• μια μόνιμη κατάσταση, όπως ο διαβήτης ή δυσκολία στην ανάγνωση 

• μια προσωρινή κατάσταση, όπως το σπάσιμο ενός χεριού 

• μια περιοδική κατάσταση, όπως πόνος στη μέση, όταν κάθονται για πολλή ώρα 

Δεν είναι ντροπή να κάνει κανείς αίτηση για παροχή βοήθειας ή να τη χρησιμοποιήσει. Πάνω από 5000 

τελειόφοιτοι μαθητές κάνουν σχετική αίτηση κάθε χρόνο. Οι παροχές βοηθούν τους μαθητές να δείξουν στους 

εξεταστές τους τι γνωρίζουν και τι μπορούν να κάνουν. 

Για να κάνει ένας μαθητής ή μαθήτρια αίτηση για παροχή βοήθειας, το σχολείο του υποβάλλει μια αίτηση μέσω 

διαδικτύου στο Διοικητικό Συμβούλιο Σπουδών. Αυτή η αίτηση μας  πληροφορεί σχετικά με το είδος των 

παροχών που ζητά ο μαθητής ή η μαθήτρια και περιλαμβάνει πρόσφατα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτά μπορεί να 

αποτελούνται από  ιατρικές βεβαιώσεις, αποτελέσματα από αναγνωστικά τεστ ή τεστ ορθογραφίας, δείγματα 

γραφής  του μαθητή ή της μαθήτριας και σχόλια από τους καθηγητές. 

Πολλά από τα αποδεικτικά στοιχεία είναι δυνατόν να συλλεχθούν από το σχολείο, όμως ο ρόλος των γονέων είναι 

ευπρόσδεκτος και αναγκαίος. Οι γονείς  συμβάλλουν μιλώντας με το σχολείο, περιγράφοντας τις ανάγκες των 

μαθητών και παρέχοντας στο σχολείο ιατρικές και άλλες βεβαιώσεις ή αναφορές. 

Οι αιτήσεις για την παροχή βοήθειας στις εξετάσεις  θα πρέπει να υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο 

Σπουδών από το σχολείο μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου. Εκπρόσθεσμες αιτήσεις γίνονται δεκτές σε 

έκτακτες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση  που ένας μαθητής ή μαθήτρια σπάσει το χέρι του, 

μέχρι και την εποχή των εξετάσεων. 

Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο Σπουδών αποφασίσει για την έγκριση ή την απόρριψη συγκεκριμένων παροχών, το 

σχολείο λαμβάνει μια επιστολή απόφασης . Στη συνέχεια το σχολείο επιδίδει στο μαθητή ή τη μαθήτρια ένα 

αντίγραφο της επιστολής. 

Αν εσείς ή το σχολείο δεν είναι ικανοποιημένο με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Σπουδών, υπάρχει η 

δυνατότητα να καταθέσει ένσταση το σχολείο. Οι ενστάσεις πρέπει να δηλώνουν τους λόγους για τους οποίους η 

απόφαση του Συμβουλίου είναι ακατάλληλη και πρέπει να περιλαμβάνουν  νέα αποδεικτικά στοιχεία που να 

υποστηρίζουν την ένσταση. 

Αν πιστεύετε ότι εσείς ή το παιδί σας μπορεί να χρειαστεί βοήθεια στην ολοκλήρωση των απολυτήριων 

εξετάσεων, παρακαλούμε να συζητήσετε το θέμα με το Σύμβουλο Τάξης (Year Adviser), το Σχολικό Σύμβουλο, τον 

καθηγητή ή την καθηγήτριά του. 


