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µαθητές που µεταβαίνουν στο εξατάξιο Γυ-
µνάσιό τους από την τάξη επιπέδου 2, αν 
έχουν εξαντλήσει όλο τον προσδιοριζόµε-
νο χρόνο παραµονής τους στα ΚΤΕΑ.

 ΤΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΤΕΑ;

Βασικός σκοπός των ΚΤΕΑ είναι να βο-
ηθήσουν τους νεοφερµένους µαθητές στην 
Αυστραλία για την προσαρµογή τους στην 
νέα χώρα και στον σχολικό τους προσα-
νατολισµό. Τα µαθήµατα που διδάσκονται 
στα ΚΤΕΑ αντικατοπτρίζουν αυτά που γί-
νονται στα κανονικά εξατάξια Γυµνάσια, 
φυσικά σε πιο απλή µορφή λόγω µη επαρ-
κούς γνώσης εκ µέρους των µαθητών της 
αγγλικής γλώσσας. Η έµφαση όµως επι-
κεντρώνεται στην εκµάθηση της αγγλικής 
ορολογίας των ειδικών µαθηµάτων αλλά 
και όλων γενικά καθώς και στις γλωσσικές 
απαιτήσεις τους. Τα µαθήµατα γενικά που 
διδάσκονται οι µαθητές στα ΚΤΕΑ είναι: 
αγγλική λογοτεχνία, αγγλική γραµµατική, 
ανάγνωση, ιστορία και γεωγραφία στα 
πλαίσια του προγράµµατος «Η Ανθρώπινη 
Κοινωνία και το Περιβάλλον της», αριθ-
µητική/µαθηµατικά, φυσική αγωγή (γυ-
µναστκή), επιστήµες (φυσική και χηµεία), 
προσωπική ανάπτυξη, µουσική, εικαστι-
κές Τέχνες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
σπορ και άλλα. Παράλληλα διεξάγονται 
και εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως 
εκπαιδευτικές εκδροµές σε τακτά χρονι-
κά διαστήµατα καθώς και ενδο-µαθητικές 
δραστηριότητες µέσα από το µαθητικό συµ-
βούλιο για συλλογή χρηµατικού ποσού για 
να δοθεί για παράδειγµα σε κοινωνικό ή 
φιλανθρωπικό οργανισµό.

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ;

Αν και µε ένα απλό τηλεφώνηµα σε 
ΚΤΕΑ από πριν για να µάθει κανείς τι 
ακριβώς έγγραφα απαιτούνται για να προ-
χωρήσει η εγγραφή, συνιστάται στις οικο-
γένειες να έχουν έτοιµα και να παρουσιά-
σουν στο Σχολικό Γραφείο των ΚΤΕΑ τα 
παρακάτω:

• Διαβατήρια γονιών/κηδεμόνων και 
παιδιών                                          

• Βίζες 
• Επίσημα έγγραφα πολιτογράφησης ή 

παραµονής στην Αυστραλία
• Ταυτότητες
• Πιστοποιητικό για εγγραφή σε κοι-

νωνική υπηρεσία της Αυστραλίας π.χ. 
Centrelink

• Πιστοποιητικά διαμονής στην αυστρα-
λιανή διεύθυνση π.χ. λογαριασµός κοι-
νής ωφέλειας

• Έλεγχοι παιδών από το τελευταίο σχο-
λείο τους στην χώρα προέλευσης

• Άλλα έγγραφα αν χρειαστεί, κατόπιν 
εξακρίβωσης µε ένα τηλεφώνηµα στο 
σχολικό γραφείο.

 
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΚΤΕΑ;

Τα ΚΤΕΑ τα επιβλέπει έµµεσα ο κάθε 
γυµνασιάρχης στου οποίου το εξατάξιο 
Γυµνάσιο φιλοξενείται τέτοιο Κέντρο και 
σε αυτόν είναι υπόλογοι όλοι οι διδά-
σκοντες. Στα ΚΤΕΑ όµως υπάρχει και το 
ακόλουθο προσωπικό που συµπληρώνει 
περαιτέρω την σχολική µονάδα αυτών:

• Υποδιευθυντής, εάν τα ΚΤΕΑ έχουν 
άνω των 150 µαθητών

• Προϊστάμενος (Επικεφαλής) σε όλα τα 
ΚΤΕΑ

• Σχολική Σύμβουλος-Ψυχολόγος
• Προϊσταμένη Γραμματέας στο σχολικό 

γραφείο υποδοχής κοινού & γραµµατείς 
(βοηθοί γραφείου)

ΑΛΛΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΕΑ

• Υποχρεωτική φοίτηση. Τα ΚΤΕΑ 
εφαρµόζουν την νοµοθεσία και τους κα-
νονισµούς για την υποχρεωτική εκπαί-
δευση των µαθητών. Είναι υποχρεωτική 
από το νόµο η φοίτηση των παιδιών-εάν 
απουσιάσουν από το σχολείο οφείλουν να 
προσκοµίσουν ενυπόγραφο χαρτί από το 
σπίτι δικαιολογώντας την απουσία τους. 

• Σχολικές ενδυμασίες. Όλοι οι μαθη-
τές πρέπει να φορούν την σχολική τους 
στολή όπως αυτή ορίζεται από το ΚΤΕΑ 
που θα εγγραφούν. Υπάρχει και η αθλη-
τική στολή η οποία µπορεί να φορεθεί 
τις ηµέρες που οι µαθητές έχουν σπορ. 
Το Σχολικό Γραφείο θα συµβουλέψει 
από πού µπορεί να αποκτηθεί η σχολι-
κή ενδυµασία-το µπλουζάκι ή το πουκά-
µισο µπορεί να παρέχεται από το ΚΤΕΑ 
αλλά το παντελόνι π.χ. ίσως  να πρέπει 
να αγοραστεί από συµβεβληµένο µαγαζί 
της περιοχής.

• Δίδακτρα. Υπάρχουν δίδακτρα που 
πρέπει να καταβληθούν στο ΚΤΕΑ για 
την εγγραφή µαθητών. Για άνεργους ή 
άπορους νεοµετανάστες ή για πρόσφυγες, 
τα δίδακτρα µπορεί να είναι µειωµένα ή 
να διαγραφούν. Τα δίδακτρα µπορεί να 
συµπεριλάβουν την παράδοση κάποιων 
τετραδίων, βιβλίων και γραφικής ύλης 
στους νέο-εγγεγραµµένους µαθητές

• Έλεχγοι επίδοσης. Οι καθηγητές 
γράφουν τον έλεγχο επίδοσης των µα-
θητών και αυτός εκδίδεται στους γονείς/
κηδεµόνες σε τακτά διαστήµατα µέσα 
στην χρονιά. Γίνονται και τακτικές ορ-
γανωµένες συναντήσεις µεταξύ γονιών/
κηδεµόνων και διδακτικού προσωπικού 
για άµεση συζήτηση για την πρόοδο του 
µαθητή. 

• Διερμηνείς. Εάν κάποιος γονιός η 
κηδεµόνας δε µιλά καλά την Αγγλική 
γλώσσα για να πραγµατοποιηθεί η συνο-
µιλία σωστά µε το προσωπικό, µπορεί να 
ζητήσει να συνδεθεί µε έναν διερµηνέα 
από το σχολείο τηλεφωνικά, π.χ. ένας 
Ελληνόφωνας γονιός µπορεί να ζητήσει 
για Έλληνα διερμηνέα ρωτώντας: “Can I 
have a Greek interpreter, please?” . Το 
σχολείο συνήθως ανταποκρίνεται άµεσα. 
Διερμηνείς μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
και για τις συναντήσεις γονιών/κηδεµό-
νων και διδακτικού προσωπικού τις ηµε-
ροµηνίες τέτοιων συναντήσεων.

 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ….

 Όσοι Έλληνες ενδιαφέρονται μπορούν 
να αποτανθούν στον προϊστάμενο του 
ΚΤΕΑ Μάρρικβιλλ (Marrickville IEC) κο 
Δημήτρη Καμετόπουλο, στο τηλέφωνο: 
(02) 9550-0521 ώρες γραφείου ή από το 
εξωτερικό  στο +61-2-9550 0521, ώρες 
γραφείου Αυστραλίας.                               
Email:marrickvil-i.school@det.nsw.edu.au
Τηλ.: (02)  9550 0521

Στο Μάρρικβιλ, φοιτούν αυτήν την 
σχολική περίοδο (2012) µαθητές από τις 
ακόλουθες χώρες: Ελλάδα, Κίνα, Βιετνάµ, 
Ισπανία,  Πορτογαλία, Αργεντινή, Συρία, 
Ταϋλάνδη, Ινδονησία, Σιέρρα Λεόνε, 
Γκάνα και από αλλού.

Τα παραπάνω πληροφοριακά στοιχεία 
ενδέχεται να έχουν µικροδιαφορές ή 
παραλλαγές από Κέντρο σε Κέντρο αλλά 
σκοπός του κειµένου είναι να δοθεί µία 
όσο πιο κατανοητή εικόνα για την ύπαρξη 
αυτών των Κέντρων Ταχύρρυθµης Εκµά-
θησης της Αγγλικής γλώσσας ή Intensive 
English Centres (IECs) και τον ρόλο τους 
σε νεοαφιχθέντες µετανάστες µε παιδιά 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΤΕΑ ΣΤΟ ΣΙ∆ΝΕΪ;  Στο Σίδνεϊ, υπάρχουν 15 Κέντρα Τα-
χύρρυθµης Εκµάθησης Αγγλικών. Τα Κέντρα αυτά προβαίνουν σε εγγραφή µαθητών από 
την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή διαµονής των παιδιών η οποία έχει οριστεί από τις 
εκπαιδευτικές αρχές και ανήκει σε κάθε ΚΤΕΑ. Τα Κέντρα είναι ακολούθως µε κάποια 
στοιχεία τους-η ιστοσελίδα του κάθε ΚΤΕΑ µπορεί να αναζητηθεί µέσα από το ∆ιαδίκτυο, 
πληκτρολογώντας απλά το όνοµα του, όπως παρέχεται παρακάτω: 

1. CLEVELAND STREET INTENSIVE ENGLISH HIGH SCHOOL, SYDNEY CITY
a. ∆ιεύθυνση: Chalmers St & Cleveland St, Surry Hills
b. Τηλ: 9319 4806
c. Ιστοσελίδα: www.clevelandi-h.schools.nsw.edu.au

2. MARRICKVILLE INTENSIVE ENGLISH CENTRE
a. ∆ιεύθυνση: Northcote St, Marrickville
b. Τηλ: 9550 0251
c. Ιστοσελίδα: www.marrickvil.i-schools.nsw.edu.au

3. CHATSWOOD INTENSIVE ENGLISH CENTRE
a. ∆ιεύθυνση: Centennial Av, Chatswood
b. Τηλ: 9411 5288
c. Ιστοσελίδα: www.chatswood.i-schools.nsw.edu.au

4. KOGARAH INTENSIVE ENGLISH CENTRE
a. ∆ιεύθυνση: Regent St, Kogarah
b. Τηλ: 9587 0529
c. Ιστοσελίδα: www.kogarah.i-schools.nsw.edu.au

5. BEVERLY HILLS INTENSIVE ENGLISH CENTRE
a. ∆ιεύθυνση: Melvin St North, Beverly Hills 
b. Τηλ: 9533 1293
c. Ιστοσελίδα: www.beverlyhg.i-schools.nsw.edu.au

6. BANKSTOWN INTENSIVE ENGLISH CENTRE
a. ∆ιεύθυνση: Antwerp St, Bankstown
b. Τηλ: 9796 8138
c. Ιστοσελίδα: www.bankstownc.i-schools.nsw.edu.au

7. LURNEA INTENSIVE ENGLISH CENTRE
a. ∆ιεύθυνση: Hillview Pde, Lurnea
b. Τηλ: 9602 1858
c. Ιστοσελίδα: www.lurnea.i-schools.nsw.edu.au

8. MILLER INTENSIVE ENGLISH CENTRE
a. ∆ιεύθυνση: Cabramatta Av, Miller
b. Τηλ: 9607 2751
c. Ιστοσελίδα: www.miller.i-schools.nsw.edu.au

9. CHESTER HILL INTENSIVE ENGLISH CENTRE
a. ∆ιεύθυνση: Miller rd, Chester Hill
b. Τηλ: 9645 3780
c. Ιστοσελίδα: www.chesterhil.i-schools.nsw.edu.au

10. MARSDEN INTENSIVE ENGLISH CENTRE
a. ∆ιεύθυνση: Winbourne St, West Ryde
b. Τηλ: 9858 3440
c. Ιστοσελίδα: www.marsden.i-schools.nsw.edu.au

11. CABRAMATTA INTENSIVE ENGLISH CENTRE
a. ∆ιεύθυνση: Aladore Av, Cabramatta
b. Τηλ: 9796 8138
c. Ιστοσελίδα: www.cabramatta.i-schools.nsw.edu.au

12. FAIRFIELD INTENSIVE ENGLISH CENTRE
a. ∆ιεύθυνση: The Horsley Dr, Fairfield
b. Τηλ: 9724 6885
c. Ιστοσελίδα: www.fairfield.i-schools.nsw.edu.au

13. HOLROYD INTENSIVE ENGLISH CENTRE
a. ∆ιεύθυνση: Cumberland Rd, Greystanes
b. Τηλ: 9896 1172
c. Ιστοσελίδα: www.holroyd.h-schools.nsw.edu.au

14. EVANS INTENSIVE ENGLISH CENTRE
a. ∆ιεύθυνση: Walters Rd, Blacktown
b. Τηλ: 9622 1289
c. Ιστοσελίδα: www.evans.i-schools.nsw.edu.au

15. WARRAWONG INTENSIVE ENGLISH CENTRE, WOLLONGONG AREA
a. ∆ιεύθυνση: Cowper St, Warrawong
b. Τηλ: 4274 4346
c. Ιστοσελίδα: www.warrawong.h-schools.nsw.edu.au




