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Πληροφορίες για
φοίτηση μαθητώνπροσφύγων

«Ένταξη προσφύγων
και μεταναστών στην
κοινωνία»
Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διαρθρώνεται ως εξής:
ΗΛΙΚΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ

6 μηνών4 ετών

Δημοτικοί/Ιδιωτικοί
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
α) Νηπιαγωγείο (εάν
υπάρχουν θέσεις για
προνήπια)
β)Δημοτικοί /Ιδιωτικοί
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Νηπιαγωγείο

4 ετών

5 ετών

(Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση)

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+
KA1 (Εκπαίδευση Ενηλίκων):

6-12

Δημοτικό Σχολείο

12-15

Γυμνάσιο

15-18

Λύκειο (Γενικό, Επαγγελματικό κτλ.)

18-

Πανεπιστήμιο
(ΑΕΙΤΕΙ)
Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.)

ΒΑΘΜΙΔΑΥποχρεωτικότητα
Προαιρετική
φοίτηση
Προαιρετική
φοίτηση

Α/θμια Εκπ/ση
Υποχρεωτική
φοίτηση
Α/θμια Εκπ/ση
Υποχρεωτική
φοίτηση
Β/θμια Εκπ/ση
Υποχρεωτική
φοίτηση
Β/θμια Εκπ/ση
Προαιρετική
φοίτηση
Γ/θμια Εκπ/ση

Παιδιά ηλικίας 6 μηνών-5 ετών
Φοίτηση στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς
Αιτήσεις εγγραφής 10-31/5 στο Δήμο κατοικίας. Τα δικαιολογητικά και το σύστημα μοριοδότησης για την εγγραφή καθορίζονται από
κάθε Δήμο.
Λειτουργία Παιδικών Σταθμών 1/9-31/7.
Αργίες: επίσημες εορτές, διακοπές Χριστουγέννων 24/12-5/1, διακοπές Πάσχα Μ. Πέμπτη-Κυριακή του Θωμά.
Ώρες λειτουργίας 7.00-16.00.
Το παιδαγωγικό πρόγραμμα των Σταθμών επιδιώκει την αρμονική ψυχοκινητική ανάπτυξη
των παιδιών και σέβεται τις ατομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές των παιδιών.
Παρέχεται πρωινό και μεσημεριανό γεύμα.
Σε περίπτωση που κάποιο παιδί νοσήσει, οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν τη Δ/νση του
Σταθμού.
(Πληροφορίες σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/5-122007 τ. Β’).
Παιδιά ηλικίας 4-6 ετών
Φοίτηση στο Νηπιαγωγείο
Υποχρεωτική για παιδιά ηλικίας 5 ετών- Προαιρετική για τα προνήπια ηλικίας 4 ετών (εξαρτάται από τη χωρητικότητα του Νηπιαγωγείου).
Εγγραφές από 1-20/5 κάθε έτους στο Νηπιαγωγείο πλησίον κατοικίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εμβολιασμός
των παιδιών όπως προβλέπεται.
Ωράριο λειτουργίας
α) 7.45-8.30 Πρόωρη υποδοχή μαθητών (προαιρετικό)

β) 8.30-13.00 Πρωινό πρόγραμμα (υποχρεωτικό)
γ) 13.00-16.00 Ολοήμερο πρόγραμμα (προαιρετικό)
Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο πρωινό πρόγραμμα. Προς διευκόλυνσή τους οι εργαζόμενοι γονείς μπορούν να επιλέγουν την εγγραφή
των παιδιών τους στις ζώνες α) και γ).
Παιδιά ηλικίας 6- 12 ετών
Φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο
Το Δημοτικό Σχολείο στην Ελλάδα έχει έξι τάξεις.
Αιτήσεις εγγραφών 1-20 Μαΐου του προηγούμενου σχολικού έτους.
Πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή παρέχονται από το Διευθυντή του σχολείου πλησίον κατοικίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εμβολιασμός του
παιδιού όπως προβλέπεται.
Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να εγγραφούν
σε τάξη που αντιστοιχεί στην ηλικία τους, ή μία
τάξη μικρότερη αν δεν γνωρίζουν την ελληνική
γλώσσα. Για τα παιδιά που δεν γνωρίζουν την
ελληνική γλώσσα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας στο σχολείο Τμήματος Υποδοχής, όπου ενισχύονται στην εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας. Στα περισσότερα σχολεία υπάρχει
Τμήμα Ένταξης για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
Το διδακτικό έτος για τους μαθητές χωρίζεται
σε τρία (3) τρίμηνα.
Ωράριο λειτουργίας
α) 7.00-8.00 Πρωινή ζώνη (προαιρετικό)
β)8.15-13.15 Πρωινό πρόγραμμα (υποχρεωτικό)

γ) 13.15-16.00 Ολοήμερο πρόγραμμα (προαιρετικό) για τα παιδιά των γονέων που εργάζονται.
Μαθήματα δεν γίνονται το Σάββατο και την
Κυριακή.
Τα παιδιά στο σχολείο διδάσκονται από την
πρώτη τάξη την ελληνική γλώσσα, την αγγλική,
Μαθηματικά, Μουσική, Εικαστικά, Πληροφορική, Μελέτη Περιβάλλοντος, Γυμναστική, Θεατρική Αγωγή. Από την τρίτη τάξη διδάσκονται
επίσης Ιστορία και Θρησκευτικά. Από τα Θρησκευτικά μπορεί ο μαθητής να πάρει απαλλαγή μετά από υπεύθυνη δήλωση του γονέα
ότι ανήκει σε άλλο θρήσκευμα, χωρίς να χρειάζεται να δηλώσει ποιο. Στην πέμπτη και έκτη
τάξη οι μαθητές διδάσκονται επιπλέον Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Φυσική και μπορούν επιλέξουν ως δεύτερη ξένη
γλώσσα Γαλλικά ή Γερμανικά.
Τα βιβλία δίνονται δωρεάν από το σχολείο,
ενώ οι μαθητές χρειάζεται να έχουν σχολική
τσάντα και γραφική ύλη που θα ζητηθεί από το
σχολείο.
Για το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο:
Διάρκεια μαθημάτων 11/9-15/6.
Επίσημες αργίες:
28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή),
Διακοπές Χριστουγέννων 24/12-7/1,
Καθαρά Δευτέρα (κινητή θρησκευτική εορτή),
25η Μαρτίου (εθνική εορτή),
Διακοπές Πάσχα (μία εβδομάδα πριν και μία
μετά το Πάσχα- κινητή θρησκευτική εορτή),
Πρωτομαγιά 1/5,
Αγίου Πνεύματος (κινητή θρησκευτική εορτή),
Εορτή Πολιούχου (τοπική θρησκευτική εορτή).

Η παιδαγωγική προσέγγιση στοχεύει στην παροχή απαραίτητων γνώσεων και στην ανάπτυξη κοινωνικών και ατομικών δεξιοτήτων.
Οι μαθητές:
συμπεριφέρονται με σεβασμό στους συμμαθητές και στους εκπαιδευτικούς τους και συμμορφώνονται με τον κανονισμό του σχολείου.
Οι γονείς:










μεριμνούν για τη σίτιση των παιδιών
τους (πρόγευμα και μεσημεριανό τα οποία φέρνουν μαζί τους τα παιδιά
κατά την προσέλευση),
ενημερώνονται για την πρόοδο των
παιδιών από τους εκπαιδευτικούς σε
προκαθορισμένο χρόνο,
έχουν την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών,
συναινούν εγγράφως για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε εκπαιδευτικές επισκέψεις που διοργανώνονται
από το σχολείο στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών,
επιλέγουν αν θα συμμετέχει το παιδί
τους στην κοινή προσευχή.
μπορούν να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για οποιαδήποτε θέμα
τους απασχολεί.

(Πληροφορίες
σύμφωνα
με
το
Π.Δ.79/2017). (Σύνταξη φυλλαδίου: Χριστίνα Νομικού και Βέρα Βορύλλα)

