Τα Πρώτα Χρόνια και η Χρονιά Υποδοχής (Year R)
του Παιδιού σας (για γονείς)

Σχετικά με την
εκπαίδευση των
Πρώτων Χρόνων
-Early Years
Πώς μπορώ να
βρω έναν
παιδικό σταθμό
ή νηπιαγωγείο για
το παιδί μου;

Πόσο κοστίζει;

Στους βρετανικούς σταθμούς των Πρώτων Χρόνων, (νηπιαγωγεία) και στην τάξη
Υποδοχής (Year R-Reception), το μεγαλύτερο μέρος της μάθησης των παιδιών γίνεται
μέσω παιχνιδιού. Οι δάσκαλοι των Πρώτων Χρόνων δομούν τις δραστηριότητες έτσι να
προωθείται η ομιλία. Τα παιδιά μαθαίνουν να επιλύουν προβλήματα και μιλάνε για τον
τρόπο που πρόκειται να κάνουν κάτι. Η έρευνα δείχνει ότι αυτό μπορεί να βελτιώσει την
πρόοδο των παιδιών έως και 7 μήνες μέσα σε ένα χρόνο.

Πώς μπορώ να βρω έναν παιδικό σταθμό ή νηπιαγωγείο κοντά μου;
Για αναζήτηση σε εθνικό επίπεδο (Αγγλία και Ουαλία), ξεκινήστε εδώ: βρείτε
νηπιαγωγείο θέση σε σχολείο
Κοιτάξτε εδώ τον Κατάλογο Oικογενειακών Πληροφοριών του Hampshire για
πληροφορίες σχετικά με τη φύλαξη των παιδιών και τις οικογενειακές υπηρεσίεςHampshire Family Information Directory (FID)
Πόσο κοστίζει ο παιδικός σταθμός;
Από την ηλικία των 2 ετών, μπορείτε να λάβετε βοήθεια για τη χρηματοδότηση μιας
θέσης σε έναν εγγεγραμμένο παιδικό σταθμό (ισχύουν κριτήρια επιλεξιμότητας). Όλα
τα παιδιά δικαιούνται δωρεάν προσχολική εκπαίδευση 15 ωρών την εβδομάδα από
την ηλικία των 3 ετών.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Δωρεάν Εκπαίδευση των Πρώτων Χρόνων

Τί μπορώ να κάνω
για να βοηθήσω την
αρχική ανάπτυξη του
παιδιού μου;

Αξιοποιήστε στο έπακρο τις καθημερινές εμπειρίες για να βοηθήσετε το παιδί σας να
Free Early Education
αναπτύξει και να εξασκήσει τις γλωσσικές του δεξιότητες. Μιλάτε για τους αριθμούς και
κάντε πρακτική στο μέτρημα όποτε μπορείτε π.χ. όταν πηγαίνετε για ψώνια.
Εξερευνήστε το πως κάτι βυθίζεται και επιπλέει μέσα από το παιχνίδι την ώρα του
μπάνιου με άδεια, πλαστικά μπουκάλια και δοχεία. Ρωτήστε "Τί πιστεύεις ότι θα συμβεί
εάν…;" ερωτήσεις. Μιλήστε για τις εικόνες όταν διαβάζετε μια ιστορία στο παιδί σας
πριν κοιμηθεί. Κάντε το στη γλώσσα σας ή στα Αγγλικά, σε όποια γλώσσα είστε
καλύτεροι.
Η έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά των οποίων οι γονείς τους μιλούν με αυτόν τον τρόπο,
σημειώνουν μεγαλύτερη πρόοδο από τα παιδιά που προέρχονται από ένα φτωχό
γλωσσικά υπόβαθρο. Ένα οικιακό περιβάλλον πλούσιο σε ομιλούμενη γλώσσα μπορεί
να προσθέσει έως και 5 μήνες προόδου μέσα σε ένα χρόνο.
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Τα Πρώτα Χρόνια και η Χρονιά Υποδοχής (Year R)
του Παιδιού σας (για γονείς)

Για να αναζήτηση όλων των σχολείων στο Hampshire, Southampton, Portsmouth και το Isle of Wight
δείτε εδώ Αναζήτηση σχολείου στο Hampshire

Πώς μπορώ
να βρω ένα
σχολείο για
το παιδί μου?

Μπορείτε να κάνετε αίτηση μέσω διαδικτύου για σχολική θέση εδώ Κάνετε αίτηση για σχολική θέση
μέσω διαδικτύου. Στην αίτησή σας, θα πρέπει να ονομάσετε τρία σχολεία κατά σειρά προτίμησης.
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε Infant schools -Δημοτικά με παιδιά από 4-7 χρονών- που
καλύπτουν από την Χρονιά Υποδοχής-Year R or Reception Year, την Πρώτη Τάξη-Year 1 μέχρι και
την Δευτέρα Τάξη- Year 2, και σε Primary Schools-Δημοτικά σχολεία που καλύπτουν από τη Χρονιά
Υποδοχής-Year R εως και την Έκτη Τάξη-Year 6.
Εάν κάνετε αίτηση για μία θέση στη Χρονιά Υποδοχής –Year R εκπρόθεσμα (μετά την προθεσμία του
Ιανουαρίου για αιτήσεις μέσω διαδικτύου), μπορείτε να υποβάλετε αίτηση εδώ Κάνετε αίτηση για
σχολική θέση εκπρόθεσμα .

Τί θα πρέπει
να κάνω αν
το παιδί μου είναι
άρρωστο και
δεν μπορεί να παει
στο σχολείο;
Χρειάζομαι
να μιλήσω
σε κάποιον
στη
γλώσσα μου

Σύνδεσμοι

Τί γίνεται αν το παιδί μου είναι άρρωστο;
Μόλις το παιδί σας είναι 5 ετών και στην υποχρεωτική εκπαίδευση, εάν είναι άρρωστο
πρέπει να ενημερώσετε το σχολείο την πρώτη ημέρα απουσίας. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε: Τί να κάνετε αν δεν είναι καλά το παιδί σας
Για ένα μικρό κρυολόγημα, τα παιδιά δεν θα έπρεπε να μείνουν στο σπίτι. Εάν το παιδί
σας έχει κάνει εμετό, θα πρέπει να μείνει μακριά από το σχολείο για 48 ώρες μετά την
τελευταία φορά που έκανε εμετό. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η εξάπλωση ασθενειών
σε άλλα παιδιά. Εάν η ασθένεια του παιδιού σας το κρατά εκτός σχολείου για μεγαλύτερες
περιόδους, θα πρέπει να μιλήσετε για αυτό στο σχολείο.
EMTAS Τηλεφωνικές Γραμμές

Τηλεφωνικές γραμμές είναι διαθέσιμες για να μιλήσετε για τυχόν ανησυχίες που μπορεί να
έχετε σχετικά με την εκπαίδευση του παιδιού σας και να κάνετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις.
Το προσωπικό μας στις τηλεφωνικές γραμμές μιλάει διάφορες γλώσσες. Παρακαλώ
ανατρέξετε στον ιστότοπό μας για την τρέχουσα διαθεσιμότητα.
• EMTAS ιστοσελίδες για γονείς παιδιών στα Πρώτα Χρόνια –Early Years (σε
νηπιαγωγεία) και στην τάξη Υποδοχής (Year R)
• ‘Μεγαλώνοντας το παιδί σας με δύο γλώσσες’ φυλλάδιο σε διάφορες γλώσσες
• National Literacy Trust για περισσότερα σχετικά με τη διγλωσσία τα πρώτα χρόνια
• BookTrust ‘Διαβάζοντας με το παιδί σας’ φυλλάδιο μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες
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