Τι να προσέχετε όταν
επισκέφθεστε μια υπηρεσία
•

•

•

•

Αισθανθήκατε ευπρόσδεκτοι; Τα
προγράμματα νηπιαγωγείου υψηλής
ποιότητας βασίζονται στη συνεργασία
ανάμεσα στην οικογένεια και στο
εκπαιδευτικό προσωπικό; Σας έκανε ο
εκπαιδευτικός ερωτήσεις για το παιδί
σας και για την οικογένειά σας; ‘Εδειξε
ενδιαφέρον στις ερωτήσεις και ανησυχίες
σας;
Εάν το παιδί σας ήταν μαζί σας,
επικοινώνησε ο εκπαιδευτικός απευθείας
με το παιδί σας (αντί να μιλάει στο παιδί
σας μέσω εσάς);
Υπάρχει μία ποικιλία από ψυχαγωγικές και
ενδιαφέρουσες ευκαιρίες μάθησης που
γιορτάζουν τους πολιτισμούς των παιδιών
που χρησιμοποιούν την υπηρεσία;
Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι
προσφέρουν στο παιδί εμπειρίες που
παρακινούν το ενδιαφέρον του - για
παράδειγμα, την ευκαιρία να εξερευνήσει
και να ανακαλύψει καινούρια πράγματα;
Υπάρχουν χώροι για να παίζουν τα παιδιά
με άλλα ή μόνα τους; Υπάρχουν ήσυχοι
χώροι όπου μπορούν να πάνε τα παιδιά για
να ησυχάσουν;

Έχετε τις ερωτήσεις σας
έτοιμες
•

•
•
•

•

•

Τι θα γίνει εάν το παιδί σας δεν αισθανθεί
καλά ή στεναχωρηθεί;

•

‘Εχει η υπηρεσία το πιστοποιητικό
νηπιαγωγείου σε σημείο ορατό;
Αυτό δείχνει ότι το πράγραμμα του
νηπιαγωγείου χρηματοδοτείται από την
Βικτωριανή Κυβέρνηση όπου διδάσκουν
εκπαιδευμένοι νηπιαγωγοί για μικρά
παιδιά.

•

•

Τι βαθμολογία έχει η υπηρεσία έναντι
του Εθνικού Πρότυπου Ποιότητας
(μέρος συστήματος ποιότητας των
υπηρεσιών εκπαίδευσης και φροντίδας
ανά την Αυστραλία); Μπορείτε να δείτε
τη γραπτή εκτίμηση;
Υπάρχει λίστα αναμονής για θέσεις;
Χρειάζεται να πληρώσετε προκαταβολή
για να εγγραφεί το παιδί σας ή για
να το βάλουν στη λίστα αναμονής;
Ενημερώστε την υπηρεσία εάν
δε μπορείτε να πληρώσετε την
προκαταβολή.

Πόσων χρονών πρέπει να
έιναι το παιδί σας για να
αρχίσει νηπιαγωγείο;
Συνήθως τα παιδιά παρακολουθούν
πρόγραμμα νηπιαγωγείου το χρόνο πριν
αρχίσουν το δημοτικό σχολείο. Συνήθως
αυτό λέγεται «νηπιαγωγείο για τετραετή».

Το παιδί σας μπορεί να αρχίσει το σχολείο
εάν κλείσει τα πέντε χρόνια πριν τις 30
Πώς θα συνεργαστούν οι εκπαιδευτικοί
Απριλίου του έτους που θα αρχίσει σχολείο.
μαζί σας για να υποστηρίξουν τη μάθηση
Θα πρέπει να εγγραφεί στο σχολείο μέχρι να
του παιδιού σας;
κλείσει τα έξη, εκτός εάν υπάρχει εξαίρεση.
Πώς θα συμπεριλάβουν οι εκπαιδευτικοί τα
Λοιπόν, εάν το παιδί σας έχει γεννέθλια
ενδιαφέροντα του παιδιού σας;
πριν τις 30 Απριλίου στο ημερολόγιο,
Τι ευκαιρίες θα υπάρχουν για να
έχετε την επιλογή να το εγγράψετε στο
συζητήσετε την πρόοδο του παιδιού σας;
σχολείο τη χρονιά που κλείνει τα πέντε ή
τον επόμενο χρόνο. Τα παιδιά μαθαίνουν σε
Εάν το παιδί σας έχει επιπρόσθετες
διαφορετικούς ρυθμούς, με διαφορετικούς
ανάγκες, πώς θα υποστηρίξει η υπηρεσία
τρόπους, και σε διαφορετικούς χρόνους. Σε
εσάς και το παιδί σας;
ορισμένες περιπτώσεις, το παιδί σας μπορεί
Πώς ενθαρρύνει το πρόγραμμα τη θετική
να ωφεληθεί αν αρχίσει το πρόγραμμα
συμπεριφορά;
νηπιαγωγείου αργότερα.
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Από πού μπορώ να
συμβουλευτώ πότε είναι
καλύτερα να αρχίσει το
νηπιαγωγείο;
Εάν δεν είστε σίγουροι ως προς το πότε
είναι καλύτερα να αρχίσει το παιδί σας ένα
πρόγραμμα νηπιαγωγείου, συμβουλευθείτε
τον εκπαιδευτικό του νηπιαγωγείου. Μάθετε
πώς το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου μπορεί
να στηρίξει το παιδί σας.
Ζητήστε συνάντηση με το διευθυντή ή το
δάσκαλο του σχολείου που σκοπεύετε να
στείλετε το παιδί σας. Συζητήστε πού είναι
καλύτερα για το παιδί σας να αρχίσει την
νήπια τάξη. Μάθετε πώς το πρόγραμμα των
νηπίων θα στηρίξει το παιδί σας.
Επίσης, μπορείτε να μιλήσετε με τη νοσοκόμα
της υπηρεσίας Υγείας Μητέρας και Παιδιού,
τον οικογενειακό σας γιατρό και άλλους
ειδικούς που παρακολουθούν το παιδί
σας (για παράδειγμα, λογοθεραπευτή,
φυσιοθεραπευτή ή παιδίατρο).

Μπορεί να πηγαίνει το
παιδί μου στο νηπιαγωγείο
περισσότερο από ένα
χρόνο;
Τα παιδιά που είναι:
•

Ιθαγενή και/ή από τις Νήσους του Torres
Strait, ή

•

είναι γνωστά στην Υπηρεσία Προστασίας
Παιδιών, ή τα έχει παραπέμψει η
Προστασία Παιδιών στο Child FIRST

Πηγαίνετε στη σελίδα 4 για περισσότερες
πληροφορίες για δωρεάν νηπιαγωγείο για
παιδιά τριών ετών.
Ορισμένα παιδιά που έχουν καθηστερημένη
ανάπτυξη και έχουν συμπληρώσει το
νηπιαγωγείο για τετραετή μπορεί να
ωφεληθούν εάν πάνε και δεύτερο χρόνο
σε επιδοτούμενο νηπιαγωγείο πριν πάνε
σχολείο.
Μιλήστε με τον εκπαιδευτικό του
νηπιαγωγείου εάν θέλετε να μάθετε
περισσότερα γι’ αυτή την επιλογή.

Χρειάζεστε διερμηνέα;
Η Βικτωριανή Κυβέρνηση παρέχει δωρεάν
υπηρεσία διερμηνείας σε οικογένειες που
τα παιδιά τους φοιτούν σε επιδοτούμενα
προγράμματα νηπιαγωγείου. Ζητήστε
από τον εκπαιδευτικό ή τον διευθυντή της
υπηρεσίας να καλέσει τη δωρεάν υπηρεσία
διερμηνείας.

Παρόμοιοι σύνδεσμοι
Δωρεάν ή χαμηλού κόστους νηπιαγωγείο –
www.education.vic.gov.au/childhood/
parents/kindergarten/Pages/fees.aspx
Δωρεάν νηπιαγωγείο για τριετή παιδιά –
http://www.education.vic.gov.au/
childhood/parents/kindergarten/Pages/
earlystart.aspx
Νηπιαγωγείο για δεύτερο έτος για παιδιά με
καθυστερημένη ανάπτυξη –
http://www.education.vic.gov.au/
childhood/parents/kindergarten/Pages/
secondyear.aspx

μπορούνε να πάνε στο νηπιαγωγείο δωρεάν
ή με χαμηλό κόστος για δύο χρονιές πριν
αρχίσουν το δημοτικό σχολείο, συνήθως
ξεκινώντας όταν είναι τριών ετών.

Προετοιμάστηκε από το:
Department of Education and Training
2, Treasury Place, East Melbourne
Melbourne 3002
© Πολιτεία της Βικτώριας, Αύγουστος 2015
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Πληροφορίες για το
νηπιαγωγείο
Greek Translation

Τα παιδιά πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο τη χρονιά πριν αρχίσουν το
σχολείο, συνήθως όταν είναι τεσσάρων ετών. Ορισμένες υπηρεσίες
επίσης προσφέρουν προγράμματα για παιδιά τριών ετών.
Πηγαίνετε στη σελίδα 6 για πληροφορίες πώς να διαλέξετε πότε είναι
καλύτερα να αρχίσει το παιδί σας νηπιαγωγείο.

Τι γίνεται
στο νηπιαγωγείο;

Τι είναι το νηπιαγωγείο;
Το νηπιαγωγείο (λέγεται επίσης προσχολική
αγωγή) είναι ένα πρόγραμμα που παραδίδεται
από εκπαιδευμένους νηπιαγωγούς σε μικρά
παιδιά.

‘Ενα πρόγραμμα υψηλής ποιότητας
νηπιαγωγείων προσφέρει στο παιδί σας
μια σειρά εκμάθησης εμπειριών και
δραστηριοτήτων που είναι ταυτοχρόνως
ενδιαφέρουσες και ψυχαγωγικές. Ενθαρρύνει
τη μάθηση και την περιέργεια του παιδιού
μέσα από εμπειρίες και δραστηριότητες, όπως
να εξερευνά το φυσικό κόσμο, να εκτίθεται σε
νέες ιδέες και να επιλύνει προβλήματα.

Γιατί πρέπει να πάει το παιδί
μου στο νηπιαγωγείο;
Το νηπιαγωγείο είναι ένα σημαντικό βήμα για
τα μικρά παιδιά και συνιστάται ένθερμα σε
όλα τα παιδιά.

Το παιδί σας θα μπορεί:

Οι έρευνες δείχνουν ότι το νηπιαγωγείο
βελτιώνει την υγεία και ευημερία των παιδιών,
τα βοηθά να αναπτύξουν ισχυρές κοινωνικές
ικανότητες και τα ενθαρρύνει να αγαπούν τη
μάθηση.

•

Τα παιδιά που παρακολουθούν πρόγραμμα
νηπιαγωγείου αναπτύσσουν περισσότερη
ανεξαρτησία και αυτοπεποίθηση και είναι
πιθανότερο να κάνουν τη μετάβαση στο
δημοτικό σχολείο πιο ομαλά.

να μάθει να συνεργάζεται με άλλους και
να δημιουργεί φίλους μέσα από ομαδικές
δραστηριότητες και συνεργατικό παιχνίδι

•

να εκφράζει τη δημιουργικότητά του, για
παράδειγμα, μέσα από το χορό, την κίνηση
και την τέχνη

•

να αποκτήσει επικοινωνιακές ικανότητες
ακούγοντας και κάνοντας συζητήσεις με
νηπιαγωγούς και με άλλα παιδιά

•

να αναπτύξει ικανότητες που χρειάζεται
για το διάβασμα, τη γραφή και για τα
μαθηματικά.

Πού μπορώ να βρω
νηπιαγωγείο;

Αναζητήστε αυτή την πιστοποίηση, που
δείχνει ότι το πρόγραμμα νηπιαγωγείου
λαβαίνει χρηματοδότηση από την
Βικτωριανή Κυβέρνηση και παραδίδεται από
εξειδικευμένους νηπιαγωγούς.

Ορισμένα νηπιαγωγεία λειτουργούν ως
ανεξάρτητες υπηρεσίες (για παράδειγμα,
κοινοτικά νηπιαγωγεία). ‘Αλλα προγράμματα
νηπιαγωγείων λειτουργούν σε ολοήμερους
παιδικούς σταθμούς ή σχολεία.
Για να βρείτε το κατάλληλο πρόγραμμα
νηπιαγωγείου στην περιοχή σας (ή περιοχή
της προτίμησής σας) επισκεφθείτε το
www.education.vic.gov.au/findaservice/
Home.aspx ή επικοινωνήστε με το το δήμο
σας, που θα τον βρείτε στο
www.dtpli.vic.gov.au

‘Ολα τα παιδιά μπορούν
να εγγραφούν στο
νηπιαγωγείο

Τα προγράμματα νηπιαγωγείων συχνά
χρεώνουν δίδακτρα για να βοηθήσουν με
την κάλυψη του κόστους λειτουργίας των
νηπιαγωγείων. Τα δίδακτρα προσδιορίζονται
από την κάθε υπηρεσία ξεχωριστά και
μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τις ώρες
παρακολούθησης του παιδιού σας, τον αριθμό
της ομάδας και άλλα επιπλέον έξοδα όπως
εκδρομές.

Το νηπιαγωγείο είναι για όλα τα παιδιά. Εάν το
παιδί σας έχει κάποια αναπηρία ή δυσκολία
στη μάθηση, οι νηπιαγωγοί θα μιλήσουν μαζί
σας για το πώς το πρόγραμμα νηπιαγωγείου
και το περιβάλλον μπορούν να στηρίξουν το
παιδί σας.

Πόσες ώρες την εβδομάδα
μπορεί να πάει το παιδί μου
στο νηπιαγωγείο;

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να εγγραφεί το
παιδί σας σε πρόγραμμα νηπιαγωγείου ή για
να βρείτε το κατάλληλο πρόγραμμα για την
οικογένειά σας επικοινωνήστε με το δήμο σας.

Πόσο κοστίζει το
νηπιαγωγείο;

Τα περισσότερα προγράμματα νηπιαγωγείου
για τετραετή παιδιά προσφέρουν 15 ώρες
φοίτησης την εβδομάδα.

Η Βικτωριανή Κυβέρνηση παρέχει
χρηματοδότηση στις υπηρεσίες
συμβάλλοντας έτσι στην κάλυψη του
κόστους λειτουργίας χρηματοδοτούμενου
προγράμματος νηπιαγωγείου, που βοηθά
σε όσο το δυνατό χαμηλότερα δίδακτρα
νηπιαγωγείου για παιδιά τεσσάρων ετών.

2

Ρωτήστε στο νηπιαγωγείο του παιδιού σας ή
τη διεύθυνση της υπηρεσίας για περισσότερες
πληροφορίες δωρεάν προγραμμάτων
νηπιαγωγείου για παιδιά τριών ετών.

Το παιδί σας δικαιούται την επιδότηση εάν:

Πηγαίνετε στη σελίδα 4 για πληροφορίες πώς
να επιλέξετε το πρόγραμμα νηπιαγωγείου που
ταιριάζει στην οικογένειά σας.

Δωρεάν ή χαμηλού κόστους
νηπιαγωγεία για παιδιά
προδημοτικού
Η Βικτωριανή Κυβέρνηση επιδοτεί δίδακτρα
ορισμένων παιδιών, να μπορούν να πηγαίνουν
στο νηπιαγωγείο δωρεάν ή με χαμηλό κόστος
κατά το έτος πριν αρχίσουν το δημοτικό
σχολείο, συνήθως όταν είναι τεσσάρων ετών.
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•

είναι Ιθαγενής και/ή από τις Νήσους του
Torres Strait

•

είναι τρίδυμο ή τετράδυμο

•

έχει (ή ένας από τους γονείς του ή
κηδεμόνες έχει) επιλέξιμη κάρτα
έκπτωσης ή βίζα πρόσφυγα, ή βίζα για
ανθρωπιστικούς λόγους ή εκείνων που
έχουν κάνει αίτηση για άσυλο.

Πώς να επιλέξετε το
πρόγραμμα νηπιαγωγείου
Κάθε οικογένεια είναι διαφορετική. Αυτό
σημαίνει ότι το πρόγραμμα νηπιαγωγείου
που θα επιλέξετε θα πρέπει να είναι το πιο
κατάλληλο για το παιδί σας και την οικογένειά
σας.

Ζητήστε από το νηπιαγωγείο του παιδιού σας
ή το διευθυντή της υπηρεσίας εάν νομίζετε ότι
το παιδί σας δικαιούται την επιδότηση.

Δωρεάν νηπιαγωγείο για
παιδιά τριών ετών
Η Βικτωριανή Κυβέρνηση επιδοτεί τα
δίδακτρα για ορισμένα παιδιά, για να μπορούν
να πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο δωρεάν δύο
χρόνια πριν αρχίσουν το δημοτικό σχολείο,
συνήθως όταν είναι τριών ετών.
Το παιδί σας δικαιούται να πάει στο
νηπιαγωγείο εάν είναι το λιγότερο τριών ετών
έως τις 30 Απριλίου και:
•

είναι Ιθαγενής και/ή από τις Νήσους του
Torres Strait

•

είναι γνωστό στην Υπηρεσία Προστασίας
Παιδιών, ή έχει παραπεμφθεί από την
Προστασία Παιδιών στο Child FIRST.

Εάν το παιδί σας παρακολούθησε δωρεάν
πρόγραμμα δύο χρόνια πριν το σχολείο,
μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της
επόμενης χρονιάς για παιδιά τεσσάρων ετών
δωρεάν ή σε χαμηλό κόστος.
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Καλό είναι να αρχίσετε να ψάχνετε για
πρόγραμμα νηπιαγωγείου νωρίς, επειδή
η διαδικασία εγγραφής ποικίλει σε όλη τη
Βικτώρια. Ορισμένες υπηρεσίες δέχονται
αιτήσεις εγγραφής όταν το παιδί κλείσει τα δύο.
Εφ’ όσον έχετε επιλέξει έναν τελικό
αριθμό προγραμμάτων από νηπιαγωγεία,
επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες για να μάθετε
εάν διαθέτουν ανοιχτές μέρες ή ενημερωτικές
συνεδριάσεις, ή κλείστε ραντεβού να τα
επισκεφθείτε.
Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος να
πάρετε μια γεύση για το κάθε πρόγραμμα, να
κάνετε ερωτήσεις και να δώσετε πληροφορίες
για το παιδί σας. Μπορείτε επίσης να μάθετε
για τις ημέρες και ώρες που λειτουργούν
τα προγράμματα του νηπιαγωγείου, για
εγγραφές και εάν τα δίδακτρα είναι δωρεάν ή
εάν επιδοτούνται.
Επισκεφθείτε περισσότερο από ένα
πρόγραμμα εάν μπορείτε. Μην στηριχθείτε
μόνο σε αυτά που λένε οι άλλες οικογένειες.

