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Πληροφορίες για φοίτηση μαθητών-προσφύγων
(Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση)

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Erasmus+ KA1 (Εκπαίδευση Ενηλίκων):
«Ένταξη προσφύγων και
μεταναστών στην κοινωνία»

Είδος σχολείου: υποχρεωτικής εκπαίδευσης-μικτό
(αγορ-κορ)
Εγγραφή. Ελεύθερη και δωρεάν με βάση τον τόπο
κατοικίας
Ηλικία. Από 12 ως 15 (τρία χρόνια μετά το Δημοτικό)
Προσέλευση. Λίγο μετά τις 8.00 (8.10 ή 8.15) στα
πρωινά σχολεία. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγουν στο τέλος Μαΐου. Τον Ιούνιο
γίνονται οι εξετάσεις.
Διακοπές: δύο βδομάδες τα Χριστούγεννα από τις
23 Δεκεμβρίου και δύο βδομάδες το Πάσχα. Ενδιάμεσα: 28 Οκτωβρίου, 17 Νοεμβρίου, 30 Ιανουαρίου,
Καθαρή Δευτέρα, 25 Μαρτίου και Αγίου Πνεύματος.
Ασφάλεια. Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση από το
σχολείο χωρίς άδεια, αφού έλθουν το πρωί. Πρέπει
να υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας.
Απουσίες. Το όριο των ωριαίων απουσιών είναι
114.
Κινητά τηλέφωνα. Απαγορεύεται η χρήση τους σε
όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.
Ντύσιμο. Δεν επιτρέπεται η προκλητική εμφάνιση.
Σχολικές γιορτές, Εθνικές επέτειοι, εκδρομές, περίπατοι. Η συμμετοχή των παιδιών στις εκδηλώσεις
του σχολείου είναι υποχρεωτική.
Η ενημέρωση των γονέων γίνεται σε τακτές ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με πρόγραμμα που ανακοινώνεται.
Τετράμηνα: Το σχολικό έτος έχει 2 τετράμηνα. Το
πρώτο λήγει στις 20 Ιανουαρίου και μετά ενημερώνονται οι γονείς με ειδικό έγγραφο, για την πρόοδο
του παιδιού τους. Το 2ο τετράμηνο τελειώνει στις 31
Μαΐου και μετά αρχίζουν οι εξετάσεις για προαγωγή
ή απόλυση.

Πειθαρχία. Η χειροδικία, άσκηση κάθε μορφής
βίας, η πρόκληση φθοράς σε πρόσωπα και πράγματα, το κάπνισμα, η ανυπακοή, η παρεμπόδιση της
διδασκαλίας, η προσβολή συμβόλων κ.α., τιμωρούνται με ποινές ανάλογες με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

Επαγγελματικό Λύκειο

(ΕΠΑΛ)
Είδος σχολείου: Το Επαγγελματικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει
στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μικτό.
Εγγραφή: Ελεύθερη και δωρεάν με σε ηλεκτρονική
πλατφόρμα, αν είναι 15 ετών και αν έχει Απολυτήριο Γυμνασίου.
Προϋποθέσεις εγγραφής σε Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο: αν είναι 15 ετών, αν έχει Απολυτήριο
Γυμνασίου και αν εργάζεται.
Δομή σχολείου: Στα Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (Ημερήσια ΕΠΑ.Λ.) λειτουργούν 3 Επαγγελματικοί Κύκλοι, ο Κύκλος Τεχνολογίας, ο Κύκλος Υπηρεσιών και ο Ναυτικός Κύκλος (σε ορισμένα μόνο
σχολεία).
Διάρκεια: Η φοίτηση στο ημερήσιο ΕΠΑΛ διαρκεί 3
χρόνια. Τα μαθήματα διακρίνονται ανάλογα με την
Τάξη σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και Βασικών Ικανοτήτων, μαθήματα Επιλογής και μαθήματα Υποστήριξης των αντίστοιχων Τομέων και Ειδικοτήτων.
Τα μαθήματα αυτά χαρακτηρίζονται ως θεωρητικά,
εργαστηριακά, σχεδιαστικά ή μικτά.
Πιο συγκεκριμένα:
Α Λυκείου : Τάξη Βασικών Δεξιοτήτων, δηλαδή αποκτώνται γενικές γνώσεις και δεξιότητες. Διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (21 ώρες), Βασικών
Δεξιοτήτων (7 ώρες), Επιλογής ( 2 ώρες) και Υποστήριξης (4 ώρες).

1

Β Λυκείου : Τάξη Επαγγελματικών Τομέων. Διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (13 ώρες), Επαγγελματικών Τομέων (18 ώρες), Επιλογής (2 ώρες)
και Υποστήριξης (2 ώρες).
Γ Λυκείου : Τάξη Επαγγελματικών Ειδικοτήτων. Διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (12 ώρες)
και Ειδικότητας (23 ώρες)
Τίτλος σπουδών: Στο τέλος της Γ τάξης ημερήσιου
ΕΠΑ.Λ. και της Δ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παρέχεται
Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου είτε μετά από
Ενδοσχολικές Εξετάσεις είτε μετά από Πανελλαδικές Εξετάσεις. Εάν το Απολυτήριό έχει ληφθεί μέσω
Πανελλαδικών Εξετάσεων, τότε ο τίτλος σπουδών
δίνει δικαίωμα διεκδίκησης εισαγωγής σε Πανεπιστημιακή Σχολή. Επιπλέον, στο τέλος της Γ τάξης
ΕΠΑ.Λ. παρέχεται Πτυχίο Ειδικότητας Επιπέδου 3.
Διακοπές, τετράμηνα, σχολικές γιορτές, ασφάλεια
κτλ, όπως στο Γυμνάσιο
Πληροφορίες στα 2103443619, 2103442229,
2103443337 και μέσω mail: t09tee07@minedu.gov.gr.

Γενικό Λύκειο

(ΓΕΛ)
Είδος σχολείου: Σχολείο Γενικής Παιδείας. Φοίτηση
προαιρετική. Μικτό.
Εγγραφή: Μπορεί κάποιος να επιλέξει να εγγραφεί
στο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο, αν είναι 15 ετών, αν έχει Απολυτήριο Γυμνασίου ή στο Εσπερινό Γενικό
Λύκειο, αν είναι 15 ετών, αν έχει Απολυτήριο Γυμνασίου και
αν εργάζεται.
Διάρκεια: τρία χρόνια.

Δομή-μαθήματα: Τα μαθήματα στο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής, ανάλογα με την Τάξη και την Ομάδα Προσανατολισμού.
Η Α' Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας με Πρόγραμμα
Μαθημάτων 35 ωρών (Υποχρεωτικά μαθήματα Γενικής Παιδείας: 33 ώρες, Μαθήματα Επιλογής : 2 ώρες).
Στη Β' Λυκείου τα μαθήματα χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες: Γενικής Παιδείας (30 ώρες) και Ομάδας προσανατολισμού (5 ώρες).
Οι μαθητές διδάσκονται υποχρεωτικά τα 11 μαθήματα γενικής παιδείας καθώς και τα μαθήματα που
αντιστοιχούν σε μια από τις δυο ομάδες προσανατολισμού που επιλέγουν. Αναλυτικά τα μαθήματα
είναι:
Τα μαθήματα της Γ' Λυκείου χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες, τα μαθήματα Γενικής Παιδείας (15
ώρες) και τα μαθήματα της Ομάδας προσανατολισμού (15 ώρες) ανάλογα με το επιστημονικό Πεδίο
Εξειδίκευσης (Ε.Π.Ε.) και σε ένα μάθημα επιλογής (2
ώρες).
Τα μαθήματα γενικής παιδείας είναι κοινά για τους
μαθητές ενώ από τις ομάδες προσανατολισμού οι
μαθητές επιλέγουν μια ομάδα από τις τρεις και διδάσκονται τα αντίστοιχα μαθήματα καθώς και ένα
επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης που αντιστοιχεί σε
συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια ή
ΤΕΙ).
Εξετάσεις: Σε όλες τις τάξεις του Γενικού λυκείου γίνονται ενδοσχολικές εξετάσεις προκειμένου να προαχθούν οι μαθητές από τη μια τάξη στην άλλη και να
λάβουν απολυτήριο Γενικού Λυκείου.
Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός από την Ερευνητική Εργασία
και την Φυσική Αγωγή. Τα θέματα είναι κοινά για

όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου και ορίζονται
από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Η τράπεζα
θεμάτων χρησιμοποιείται ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
Τίτλος σπουδών: Στο τέλος του Ημερήσιου Γενικού
Λυκείου παρέχεται Απολυτήριο Γενικού Λυκείου έπειτα από Ενδοσχολικές Εξετάσεις.
Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και εκπαιδευτικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των μαθητών. Οι δάσκαλοι των σχολείων
αυτών μιλούν γλώσσες που μιλούν κα οι μαθητές
του σχολείου.
(Σύνταξη φυλλαδίου: Δημήτρης Καλαϊτζίδης και
Νέλλη Τζινιέρη)
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