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Tα Κέντρα Ταχύρρυθµης Εκµάθησης 
Αγγλικών (συντοµογραφία: ΚΤΕΑ), 
γνωστά στην Αυστραλία στην αγγλι-

κή γλώσσα ως «Intensive English Centres» 
(συντοµογραφία και γνωστά ως IECs), 
πρόκειται για ειδικά αυτόνοµα ΚΡΑΤΙΚΑ 
(∆ηµόσια) Γυµνάσια, προπαρασκευαστι-
κού τύπου, τα οποία υποδέχονται µαθητές 
που έρχονται στην Αυστραλία µε καθό-
λου, λιγοστό ή µέτριο επίπεδo γνώσης της 
αγγλικής γλώσσας, µε ειδικό σκοπό να 
προετοιµαστούν καλύτερα οι νεοφερµένοι 
µαθητές, πριν εγγραφούν κανονικά στα 
ΚΡΑΤΙΚΑ (∆ηµόσια) Εξατάξια Γυµνάσια 
της περιοχής τους και συνεχίσουν τις σχο-
λικές τους σπουδές στην ηλικιακή τους 
τάξη. Τα ΚΤΕΑ υπάγονται στο πολιτειακό 
υπουργείο Παιδείας Νέας Νότιας Ουαλίας 
αλλά η χρηµατοδότησή τους προέρχεται 
κυρίως από την Οµοσπονδιακή κυβέρνη-
ση, γιατί είναι συνδεδεµένη µε την εκά-
στοτε µεταναστευτική πολιτική της χώρας. 

ΠΟΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΤΕΑ;

Οι µαθητές που εγγράφονται στα ΚΤΕΑ 
είναι ηλικίας από 11, 6 χρονών ως και 
18 χρονών, πρέπει να έχουν ολιγόµηνη 
παραµονή στην Αυστραλία (έως και 6 µή-
νες από την άφιξή τους στην χώρα), να 
έχουν στην κατοχή τους το αυστραλιανό 
τους διαβατήριο ή την απαιτούµενη έκδο-
ση βίζας (π.χ. όχι τουριστική βίζα µε την 
οποία δεν είναι δυνατή η εγγραφή) και 
γενικά να είναι:

• νεο-μεταναστόπουλα που έρχονται 
στην Αυστραλία µε τις οικογένειές τους 
µέσα από τις απαιτούµενες κυβερνητικές  
διαδικασίες για µετανάστευση (από Ελλά-
δα, Κίνα, Βιετνάµ, Ινδία, Συρία, Λίβανο, 
Ιταλία, Ισπανία, Ρωσία, Αργεντινή, Χιλή 
και δεκάδες άλλες χώρες)

• παιδιά που έχουν έρθει από κράτη 
που είναι σε εµπόλεµη κατάσταση και τα 
παιδιά φτάνουν στην Αυστραλία µε τις οι-
κογένειες τους ή ακόµα και χωρίς αυτές 
(ασυνόδευτα)

• παιδιά τα οποία επανασυνδέονται με 
µέλος/µέλη της οικογένειάς τους, έχοντας 
ζήσει στο εξωτερικό για ένα µακρύ διά-
στηµα µε άλλα µέλη οικογενειών τους

• διεθνείς μαθητές (International 
students) των οποίων οι γονείς πληρώ-
νουν για τις σπουδές των παιδιών τους 
από τις χώρες τους προς το Αυστραλιανό 
κράτος µέσα από το «Κέντρο για τους ∆ι-
εθνείς Μαθητές» (International Student 
Centre) στα πλαίσια της νοµοθεσίας που 
ορίζεται για την παραµονή, τις µαθητικές 
σπουδές και την διαµονή τους σε επιλεγ-
µένες φιλοξενούµενες οικογένειες διε-
θνών µαθητών

• παιδιά που αναζητούν άσυλο στα 
οποία έχει δοθεί προσωρινή ελευθερία 
από τα Κέντρα Κράτησης Λαθροµετανα-
στών-Αιτούντων Ασυλίας για να έχουν 
πρόσβαση στην σχολική εκπαίδευση ενό-
σω η τελική έκβαση της παραµονής τους 

θα βρίσκεται υπό επεξεργασία και τα ίδια 
βρίσκονται κάτω από την φροντίδα διά-
φορων ανθρωπιστικών οργανισµών. 

 
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΝΕ  
ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑ ΚΤΕΑ;

Οι µαθητές των οποίων τα αγγλικά δεν 
είναι ακόµα σε επίπεδο που να µπορέσουν 
να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα σε ένα 
κανονικό Γυµνάσιο και να είναι επιτυχείς, 
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εντα-
τικά µαθήµατα εκµάθησης της αγγλικής 
γλώσσας. Αν οι µαθητές προσέλθουν στο 
τοπικό εξατάξιο Γυµνάσιο της περιοχής 
τους ή της επιλογής τους και έχουν µόλις 
αφιχθεί από το εξωτερικό, θα παραπεµ-
φθούν στα ΚΤΕΑ για αξιολόγηση της ικα-

νότητάς τους στην αγγλική γλώσσα στον 
γραπτό και προφορικό λόγο. Αν τα απο-
τελέσµατα δείξουν ότι υπολείπονται γνώ-
σεων της αγγλικής και γενικά δεν είναι 
επαρκείς οι τέσσερις δεξιότητες (παραγω-
γή γραπτού λόγου, οµιλία, ακουστική κα-
τανόηση, ανάγνωση), τότε θα πρέπει να 
εγγραφούν στα ΚΤΕΑ. Οι µαθητές µπορεί 
να έχουν µια γνώση της αγγλικής γλώσσας 
έχοντας την διδαχθεί εντός του σχολείου 
ή εκτός του σχολείου στην χώρα προέ-
λευσής τους αλλά αυτό δεν εγγυάται και 
την αυτόµατη εγγραφή τους σε κανονικό 
εξατάξιο Γυµνάσιο της Αυστραλίας λόγω 
άλλων απαιτήσεων και διαδικασιών. Αν 
τα αποτελέσµατα δείξουν ότι το επίπεδο 
των αγγλικών των µαθητών είναι σε αρ-

κετά ικανοποιητικό επίπεδο, τότε δίνεται 
µια αξιολόγηση στην οικογένεια και µια 
συστατική επιστολή για να παραδοθεί στο 
Εξατάξιο Γυµνάσιο πιστοποιώντας την δυ-
νατότητα για την άµεση εγγραφή σε αυτό.

ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΣΤΑ ΚΤΕΑ;

Ο συνήθης χρόνος παραµονής των 
µαθητών είναι 3 σχολικά τρίµηνα ή 3 
τρίµηνα από την πρώτη µέρα εγγραφής 
τους σε αυτά. Οι εγγραφές γίνονται ανά 
πάσα στιγµή µέσα στο σχολικό έτος, κα-
θώς µετανάστες, πρόσφυγες και διεθνείς 
µαθητές φτάνουν ανά πάσα στιγµή στην 
Αυστραλία. Αν ο µαθητής δεν έχει φτά-
σει κατά την διάρκεια σπουδής στα ΚΤΕΑ 
στο ικανοποιητικό επίπεδο για να εγγρα-
φεί σε κανονικό εξατάξιο Γυµνάσιο, τότε 
µπορεί να παραµείνει για ένα περαιτέρω 
4ο (τέταρτο) τρίµηνο, κατόπιν γραπτής 
επικοινωνίας και έγκρισης από το υπουρ-
γείο Παιδείας της ΝΝΟ και την ∆ιεύθυν-
ση Πολυπολιτισµικών Προγραµµάτων. Σε 
ακραία αλλά όχι ασυνήθιστη περίπτωση, 
δίνεται και ένα ακόµη 5ο (πέµπτο) και τε-
λευταίο τρίµηνο παραµονής του µαθητή 
για να µπορέσει να φτάσει στο επιθυµητό 
επίπεδο γνώσης της Αγγλικής πριν του 
δοθεί «εξιτήριο». Σε µεγαλύτερη ηλικία, 
αν ο µαθητής δεν έχει βλέψεις για το απο-
λυτήριο του εξαταξίου Γυµνασίου, µπορεί 
να κατευθυνθεί για τα τεχνικά κολλέγια 
της ΝΝΟ, γνωστά ως TAFE.

 
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ; 
ΠΩΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ;

Σε αντίθεση µε ένα κανονικό εξατάξιο 
Γυµνάσιο όπου οι µαθητές κατανέµονται σε 
τάξεις ανάλογα µε την ηλικία τους, δηλαδή 
στην 1η Γυµνασίου φοιτούν µαθητές περί-
που της ηλικίας των 12 ή 13 ετών, στην 
5η Γυµνασίου φοιτούν µαθητές της ηλικίας 
περίπου 16-17 ετών κ.ο.κ., στα ΚΤΕΑ οι 
µαθητές δεν κατανέµονται ανάλογα µε την 
ηλικία τους αλλά µε το επίπεδο γνώσης 
των αγγλικών τους. Αυτό είναι το βασικό 
κριτήριο. Άρα ένα τµήµα µπορεί να έχει 
µαθητές ηλικίας 12, 14 και 17 ετών. Τα 
τµήµατα χωρίζονται γενικά σε:

• Level 1-Τάξη Επιπέδου 1 (Τμήματα 
Αρχαρίων)

• Level 2-Τάξη Επιπέδου 2 (Τμήματα 
Μεσαίων)

• Level 3-Τάξη Επιπέδου 3 (Τμήματα 
Προχωρηµένων-Προπαρασκευαστικά για 
την µετάβαση στα Γυµνάσια)

Ένας µαθητής µπορεί να επαναλάβει ένα 
τµήµα το επόµενο τρίµηνο αν κρίνεται ότι 
δεν έχει προχωρήσει ικανοποιητικά µέσα 
σε αυτό το επίπεδο για να βελτιώσει το επί-
πεδο των Αγγλικών του. Συνήθως οι µα-
θητές µεταβαίνουν στο εξατάξιο Γυµνάσιό 
τους φεύγοντας από την τάξη επιπέδου 3 
και εγγράφονται συνήθως στην κανονική 
τάξη για την ηλικία τους. Όµως υπάρχουν 

Τι είναι τα Κέντρα Ταχύρρυθμης Εκμάθησης Αγγλικών (ΚΤΕΑ)
ή Intensive English Centres (IECs)
Γενικές πληροφορίες από τον Προϊστάµενο 
του ΚΤΕΑ Μάρρικβιλλ (Marrickville IEC), 
∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΑΜΕΤΟΠΟΥΛΟ




