Σχολεία

Διεύθυνση

Greek

Επικοινωνία

Δημοτικά Σχολεία (Προσχολική τάξη έως ΣΤ’ Δημοτικού)
Δημοτικό Σχολείο
Eddystone

Littorina Avenue,
Heathridge 6027

9406 5100

Δημοτικό Σχολείο
Koondoola

50 Burbridge Avenue,
Koondoola 6064

9345 6200

Δημοτικό Σχολείο
Nollamara

101 Harrison Street,
Nollamara 6061

9413 1550

Δημοτικά Σχολεία (Τάξεις Α’ έως ΣΤ’ Δημοτικού)
Δημοτικό Σχολείο
Beaconsfield

5 Hale Street,
Beaconsfield 6162

9432 1000

Δημοτικό Σχολείο
Dianella

Laythorne Street,
Dianella 6059

9263 5100

Δημοτικό Σχολείο
Highgate

147 Lincoln Street,
Highgate 6003

9253 2700

Δημοτικό Σχολείο
Parkwood

Zelkova Way,
Parkwood 6147

9235 1411

Δημοτικό Σχολείο
Thornlie

86 Thornlie Avenue,
Thornlie 6108

9232 3480

Γυμνάσια (Τάξεις Α’ Γυμνασίου έως Α’ Λυκείου)

Τα προγράμματα
IEC βοηθούν στην
ενσωμάτωση
με ολόκληρη
τη σχολική
κοινότητα μέσω
της συμμετοχής
σε πανσχολικές
εκδηλώσεις.

Γυμνάσιο Balga

2 Markham Way,
Balga 6061

9247 0219

Κολλέγιο
Greenwood

Coolibah Drive,
Greenwood 6024

9243 9200

Γυμνάσιο Lynwood

436 Metcalf Road,
Parkwood 6147

9354 0600

Γυμνάσιο Melville

18 Potts Street,
Melville 6156

6274 1300

Λύκεια (Τάξεις Β’ και Γ’ Λυκείου)
Λύκειο Cyril
Jackson

53 Reid Street,
Bassendean 6054

9413 4720

Λύκειο North Lake

188 Winterfold Road,
Kardinya 6163

9314 0444

Κέντρα
Εντατικής
Εκμάθησης
Αγγλικής (IEC)
για μαθητές πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τι είναι τα Κέντρα Εντατικής
Εκμάθησης Αγγλικής;
Τα Κέντρα Εντατικής Εκμάθησης Αγγλικής (IEC) ειδικεύονται
στη διδασκαλία της αγγλικής ως Επιπλέον Γλώσσας ή
Διαλέκτου (EALD) σε νεοαφιχθέντες μαθητές που είναι
επιλέξιμοι να εγγραφούν σε δημόσιο σχολείο στη Δυτική
Αυστραλία. Οι μαθητές στα IEC προέρχονται από διάφορες
χώρες με ποικιλόμορφες γλώσσες και πολιτισμούς,
συμβάλλοντας σ’ ένα ζωντανό, δυναμικό και χωρίς
αποκλεισμούς σχολικό περιβάλλον. Η φοίτηση στο IEC είναι
για έως και 12 μήνες (ή 24 μήνες στην περίπτωση που οι
μαθητές έχουν ανθρωπιστική βίζα) ανάλογα με τη βίζα και
τις ανάγκες του μαθητή.
Τα Κέντρα Εντατικής Εκμάθησης Αγγλικής
λειτουργούν μέσα στα κανονικά σχολεία. Υπάρχουν
δεκατέσσερα κέντρα σε δημόσια σχολεία της
μητροπολιτικής περιοχής της Πέρθης - οκτώ σε δημοτικά
σχολεία, τέσσερα σε γυμνάσια και δύο σε λύκεια.
Τα προγράμματα IEC ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση με
ολόκληρη τη σχολική κοινότητα μέσω της συμμετοχής σε
πανσχολικές εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές
επισκέψεις και εκδρομές, αθλητικά καρναβάλια, κοινωνικές
εκδηλώσεις και συναθροίσεις.
Τα IEC πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απευθύνονται σε
μαθητές ηλικίας 5 έως 11 ετών, με τρία κέντρα σε δημοτικά
σχολεία που προσφέρουν προσχολικά μαθήματα για
τετράχρονους μαθητές με ανθρωπιστική βίζα. Τα IEC
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο) απευθύνονται σε
μαθητές ηλικίας 12* έως 16 ετών. Τα IEC δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (λύκειο) απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας
16 ετών και άνω.
* Μαθητές που αρχίζουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην
Α’ Γυμνασίου μπορεί να κλείσουν τα 11 και να μπουν στα 12 πριν
τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς.

Οφέλη του προγράμματος IEC

Πρόσβαση στο IEC

• Εξειδικευμένη εντατική στήριξη και οδηγίες διδασκαλίας
της αγγλικής γλώσσας για τη μεγιστοποίηση της
ικανότητας των μαθητών να έχουν πρόσβαση στο
κανονικό πρόγραμμα σπουδών.

Η επιλεξιμότητα για εγγραφή στο IEC υπόκειται σε
απαιτήσεις και μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Τάξεις με λιγότερους μαθητές που στηρίζουν την
εξατομικευμένη μάθηση.
• Πολιτισμική υποστήριξη σ’ ένα στοργικό περιβάλλον.
• Ειδικευμένοι εκπαιδευτικοί και προσωπικό στήριξης.
• Δωρεάν καθημερινή μεταφορά με σχολικό λεωφορείο για
μαθητές του δημοτικού.
• Πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

Πρόγραμμα Μαθημάτων στο IEC
Τα Κέντρα Εντατικής Εκμάθησης Αγγλικής (Intensive English
Centres) παρέχουν διαφοροποιημένα προγράμματα μάθησης
με βάση το Πρόγραμμα Μαθημάτων Δυτικής Αυστραλίας.
Το πρόγραμμα μαθημάτων σε ένα IEC απευθύνεται στις
ατομικές ανάγκες εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας των
μαθητών. Για να βοηθήσει τους μαθητές να κάνουν μια ομαλή
μετάβαση στις κανονικές τάξεις, στα βασικά μαθήματα
περιλαμβάνονται Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες,
Ανθρωπιστικές Σπουδές και Κοινωνικές Επιστήμες.
Τα IEC στηρίζουν τους μαθητές να μάθουν την αγγλική και
να εξοικειωθούν με το ακαδημαϊκό και κοινωνικό πλαίσιο
των σχολείων της Δυτικής Αυστραλίας. Τα IEC και τα τοπικά
σχολεία συνεργάζονται για να διασφαλίσουν την ομαλή
μετάβαση στο τοπικό τους σχολείο.

Προσωπικό σ’ ένα IEC
Τα IEC απασχολούν εκπαιδευτικούς Εκμάθησης Αγγλικής
ως Επιπλέον Γλώσσα ή Διάλεκτο (English as an Additional
Language or Dialect – EALD) και Εθνοτικούς Βοηθούς
Εκπαίδευσης (Ethnic Education Assistants - EEA). Οι
εκπαιδευτικοί EALD είναι πεπειραμένοι και έχουν εμπειρία
για να παραδίδουν ηλικιακά κατάλληλα και σταδιακά
προγράμματα EALD, σύμφωνα με το Πρόγραμμα
Μαθημάτων Δυτικής Αυστραλίας. Οι Εθνοτικοί Βοηθοί
Εκπαίδευσης μιλούν διάφορες γλώσσες, οι οποίες μπορεί να
περιλαμβάνουν και τη μητρική γλώσσα των μαθητών στο IEC.

• Μαθητές που φοιτούν στις τάξεις Α’ Δημοτικού έως
Γ’ Λυκείου και οι οποίοι αρχίζουν τώρα την εκμάθηση
της αγγλικής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
γεννήθηκαν στην Αυστραλία·
• Μαθητές που έχουν ανθρωπιστική βίζα και φοιτούν σε
προσχολικές τάξεις έως Γ’ Λυκείου· και
• Μαθητές που επιστρέφουν στην Αυστραλία μετά από
μια περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών.

Εγγραφή στο IEC
• Επικοινωνήστε με το IEC της περιοχής σας για να
κλείσετε ραντεβού. (Δείτε την λίστα IEC για να βρείτε
το πλησιέστερο κέντρο)
• Τα παρακάτω στοιχεία απαιτούνται για την εγγραφή:
ημερομηνία άφιξης στην Αυστραλία·
ονοματεπώνυμο μαθητή·
τρέχουσα διεύθυνση·
γλώσσες/διάλεκτοι που ομιλούνται στο σπίτι·
αριθμός υποκατηγορίας βίζας· και
λεπτομέρειες επικοινωνίας.
• Για να βοηθήσουν στη διαδικασία εγγραφής, διατίθεται
δωρεάν μεταφορά από και προς το IEC και δωρεάν
υπηρεσία διερμηνέων.

