
Θέμα ερευνητικής εργασίας :

Συγκριτική 
μελέτη 
εκπαιδευτικών 
συστημάτων



Οι μαθητές που εργάστηκαν 
για το project είναι οι 

 Ανδριοπούλου Δανάη
 Βουδούρη Ναταλία
 Βουτσά Λουκία
 Δρακοπούλου Δήμητρα
 Ζήκου Θεοδώρα-Σαββίνα
 Κοντακτσίου Ιωάννα
 Κορκούτη Μαργαρίτα
 Κράτσας Ζαχαρίας
 Κρέκου Μαρίσα
 Μπίρπα Ειρήνη

 Μωραΐτης Εμμανουήλ
 Ντένα Μπεγ
 Ξηρός Θεόδωρος
 Οικονόμου Ευάγγελος
 Πατηνιώτη Μαρία
 Πρίντζιου Χρυσούλα
 Ρήγα Χριστίνα
 Σκέβη Άντζελα
 Σπυρόπουλος Χαράλαμπος
 Τσιτομενέας Παύλος



ΕΛΛΑΔΑ  ΙΝΔΙΑ



ΘΕΜΑ 1ο : Πόσα είναι τα έτη φοίτησης για ένα 
μαθητή;

ΕΛΛΑΔΑ ΙΝΔΙΑ

 Ο αριθμός των ετών 
φοίτησης στην Ελλάδα είναι  
15 χρόνια εκ των οποίων τα 9 
είναι υποχρεωτικά. 

 Ο αριθμός των ετών φοίτησης 
ταυτίζεται με αυτόν στην 
Ελλάδα. Για την Ινδία 
υποχρεωτικά είναι τα 8 χρόνια.

Από εκεί και πέρα οι μαθητές, και στις 
δύο χώρες, μπορούν να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους όπου τα έτη φοίτησης 
ποικίλουν ανάλογα με την σχολή που 
θα επιλέξουν.



ΘΕΜΑ 2ο : Πόσες και ποιες είναι οι βαθμίδες 
εκπαίδευσης;

ΕΛΛΑΔΑ ΙΝΔΙΑ

 Προσχολική αγωγή (3-5 ετών) Αποτελείται
από τον βρεφονηπιακό σταθμό, το προ-νήπιο
(που δεν είναι υποχρεωτικά) και το νήπιο
(υποχρεωτικό).

 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (6-11 ετών) Στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι το δημοτικό
το οποίο παρέχει τις βασικότερες γνώσεις
που χρειάζεται ο μαθητής.

 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (12-17 ετών) Η
δευτεροβάθμια αποτελείται από το γυμνάσιο
(που είναι υποχρεωτικό) και το γενικό λύκειο
ή το ΕΠΑΛ το οποίο είναι προαιρετικό.

 Τριτοβάθμια εκπαίδευση (18+ ετών) Στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήκουν τα
πανεπιστήμια, οι σχολές και το πολυτεχνείο.

 Preprimary, αποτελείται συνήθως από το
χαμηλότερο παιδικό σταθμό και τον ανώτερο
παιδικό σταθμό, όπου οι αρχικές δεξιότητες
ανάγνωσης και σύνταξης αναπτύσσονται.

 Κατώτερη πρωτοβάθμια εκπαίδευση (6 - 10
ετών) Υποδιαιρείται σε πέντε τάξεις, είναι
δωρεάν και υποχρεωτική.

 Ανώτερη πρωτοβάθμια ή μέση εκπαίδευση (11
και 12 ετών) Υποδιαιρείται σε δύο τάξεις. Είναι
επίσης, δωρεάν και υποχρεωτική.

 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (13 - 15 ετών)
Υποδιαιρείται σε τρείς τάξεις. Είναι και αυτή
δωρεάν και υποχρεωτική.

 Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (17 και 18
ετών) Υποδιαιρείται σε δύο τάξεις. Δεν είναι
υποχρεωτική.

 Τριτοβάθμια εκπαίδευση (18+ ετών) Ο μαθητής
ανάλογα με τις δυνατότητες και τις δεξιότητές
του μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του.
Περιλαμβάνει τεχνικά σχολεία (όπως Ινδικά
ιδρύματα τεχνολογίας), κολλέγια, και
πανεπιστήμια.



Όμως, πολλά παιδιά, κυρίως από φτωχές οικογένειες που ζουν σε 
παραγκουπόλεις, δεν πηγαίνουν σχολείο, γιατί μόλις μεγαλώσουν 
λίγο χρειάζεται να δουλέψουν. Άλλα πάλι παρακολουθούν μαθήματα 
κάτω από αντίξοες συνθήκες . Πάντως, στο πρόσφατο παρελθόν, η 
κυβέρνηση φαίνεται να τα έλαβε σοβαρά υπ' όψη της και ανακήρυξε 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως ένα Θεμελιώδες Δικαίωμα για κάθε 
Ινδό πολίτη.

«Σχολείο» για παιδιά που ζουν στις παραγκουπόλεις



ΘΕΜΑ 3ο : Μελέτη και καταγραφή 
περιεχομένου και είδος σπουδών
Α) Ποια μαθήματα έχει το κάθε σχολείο;

ΕΛΛΑΔΑ
Τα μαθήματα για την Ελλάδα: 
Αρχαία Ελληνική γλώσσα, 
μαθηματικά, ιστορία, αγγλικά ή 
γαλλικά, θρησκευτικά, βιολογία, 
φυσική, χημεία, νέα ελληνική 
γλώσσα, λογοτεχνία, φυσική 
αγωγή και μαθήματα επιλογής. 
Υπάρχουν τα μαθήματα 
κατεύθυνσης ανάλογα με τον 
προσανατολισμό που θα διαλέξει ο 
μαθητής/τρια (θεωρητική ή θετική 
κατεύθυνση).

ΙΝΔΙΑ
Στα σχολεία της Ινδίας ,όσα
παιδιά πηγαίνουν, ως βάση
μαθαίνουν την μητρική τους
γλώσσα. Στη συνέχεια, τρία
μαθήματα (Ιστορία, Γεωγραφία
και Αγωγή του Πολίτη)
μαθαίνονται στα Χίντι και τα
άλλα μαθήματα διδάσκονται
στα Αγγλικά.



Β) Τι βιβλία έχουν οι μαθητές για το κάθε μάθημα;

ΕΛΛΑΔΑ
Τα σχολικά βιβλία στα δημόσια σχολεία 
παρέχονται δωρεάν από το κράτος στην 
αρχή της χρονιάς. Για κάθε μάθημα 
υπάρχει ένα συγκεκριμένο βιβλίο το 
οποίο και διδάσκονται εξ ολοκλήρου οι 
μαθητές κατά την διάρκεια της χρονιάς. 
Οι μαθητές φορτώνονται με αρκετά 
βιβλία και τετράδια καθημερινά τα 
οποία κουβαλούν και όταν πηγαίνουν 
και όταν επιστρέφουν από το σχολείο.

ΙΝΔΙΑ
Στην Ινδία όλα τα δημόσια σχολεία  
χρησιμοποιούν σχολικά βιβλία που 
γράφτηκαν και εκδίδονται από το 
NCERT (Εθνικό Συμβούλιο 
Εκπαιδευτικής Έρευνας και 
Εξάσκησης). Πρόσθετα σε αυτά τα 
κρατικά σχολεία, ένας αριθμός από 
ιδιωτικά σχολεία ανά την χώρα 
ακολουθούν το διδακτικό 
πρόγραμμα της CBSΕ (Κεντρικό 
Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης) , αν και μπορεί να 
χρησιμοποιούν διαφορετικά σχολικά 
βιβλία και να ακολουθούν 
διαφορετικά προγράμματα 
διδασκαλίας δηλαδή να έχει το κάθε 
σχολειό ένα αυτόνομο σύστημα 
χρήσης βιβλίων που κρίνει 
απαραίτητα. 



ΘΕΜΑ 4ο
Α)    Σύστημα εξετάσεων σε κάθε σχολείο. Πώς γίνεται η 
προαγωγή στην επόμενη τάξη;ΕΛΛΑΔΑ
Η  προαγωγή στην επόμενη 
τάξη γίνεται μέσω της 
βαθμολογίας του μαθητή και 
των γραπτών εξετάσεων του 
Ιουνίου. 

IΝΔΙΑ
Ανά χώρα τα σχολεία διεξάγουν τις
δικές τους εξετάσεις στο τέλος των
10 ετών σχολικής εκπαίδευσης
(μετά το δευτεροβάθμιο επίπεδο)
και ξανά στο τέλος των 12 ετών
(μετά το ανώτερο δευτεροβάθμιο
επίπεδο). Η εγγραφή ενός μαθητή
στην 11η τάξη βασίζεται, συνήθως,
στις επιδόσεις του σε αυτές τις Παν-
Ινδικές εξετάσεις. Επειδή αυτό
ασκεί μεγάλη πίεση πάνω στο παιδί
να αποδώσει καλά, έχουν υπάρξει
προτάσεις για την κατάργηση των
εξετάσεων στο τέλος των 10 ετών.



Β) Πώς γίνεται η εισαγωγή των υποψηφίων σε 
ανώτερες βαθμίδες πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης;

Η εισαγωγή των υποψηφίων γίνεται με τη διαδικασία των 
πανελλαδικών εξετάσεων.

ΙΝΔΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:

ΙΝΔΙΑ

Η είσοδος στα πανεπιστήμια
βασίζεται στο βαθμό-σκορ
που κέρδισαν οι σπουδαστές
λαμβάνοντας το Απολυτήριο
του αντίστοιχου Λυκείου και
είναι άκρως ανταγωνιστική σε
σχέση με τα πιο έγκριτα
πανεπιστήμια που
λειτουργούν στην Ινδία.



Γ) Διαγωνίσματα, μόρια Διαγωνισμάτων,
είδος ερωτήσεων

ΕΛΛΑΔΑ
Στην Ελλάδα τα διαγωνίσματα και η 
ουσιαστική αξιολόγηση ξεκάνει από 
την τρίτη τάξη της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (δημοτικό σχολειό) και 
οι βαθμοί αξιολόγησης είναι: Α, Β, Γ. 
Στην 5η και 6η τάξη του δημοτικού η 
αξιολόγηση γίνεται από το 1-10. Τα 
θέματα των διαγωνισμάτων 
βασίζοντα στην διδακτέα υλη. Στην 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(γυμνάσιο- λύκειο) οι βαθμοί είναι 
από 1-20 (με κάποιες εξαιρέσεις: 1-
100, 1-50 κλπ). Τα διαγωνίσματα 
αποτελούν ανακεφαλαίωση και 
επανάληψη των μαθημάτων γι΄
αυτό επαναλαμβάνονται κάθε 2-3 
μήνες.

ΙΝΔΙΑ
Αντί των άμεσων ερωτήσεων που θα 
μπορούσαν να απαντηθούν μόνο με 
απομνημόνευση των μαθημάτων, 
συμπεριελήφθησαν τόσο έμμεσες όσο και 
ανοικτές ερωτήσεις, ούτως ώστε ο 
μαθητής να πρέπει να σκεφτεί πριν 
απαντήσει, και οι απαντήσεις μπορούσαν 
να είναι υποκειμενικές έως κάποιο βαθμό. 
Αυτό σήμαινε ότι οι μαθητές έπρεπε να 
χωνέψουν αυτό που είχαν μάθει και 
έπρεπε να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσουν τη γνώση τους σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις για να 
απαντήσουν τις ερωτήσεις. Μαζί με αυτά, 
εισήχθη και ένα Σύστημα Περιεκτικής και 
Συνεχούς Αξιολόγησης (CCE), το οποίο 
έπαιρνε υπ' όψη του τη συνολική 
προσωπικότητα του μαθητή και μείωσε 
την εξάρτηση από μία και μόνον τελική 
εξέταση για να αποφασισθεί η προαγωγή 
στην επόμενη τάξη.



ΘΕΜΑ 5o : Ποιες είναι οι διδακτικές μέθοδοι;

ΕΛΛΑΔΑ
Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι 
διδασκαλίας όπως:                                                          
1)Δασκαλοκεντρικές (απόλυτος 
προγραμματισμός, επανάληψη, 
απομνημόνευση, προσφορά όσο το 
δυνατόν περισσότερων γνώσεων, 
προετοιμασία των μαθητών να δεχθούν 
τη  νέα γνώση, σύνδεση με τα 
προηγούμενα, παρουσίαση και εξήγηση 
της νέας ενότητας, συμπεράσματα, 
ασκήσεις)                                                                                   
2)Τριμερής διδασκαλία (παρουσίαση, 
επεξεργασία, ανακεφαλαίωση)                
3)Μαθητοκεντρικές (εφαρμόζεται βάση 
της προσωπικότητας του μαθητή)

ΙΝΔΙΑ
Οι καθηγητές, στην πλειοψηφία 
των πολιτειών της Ινδίας, έχουν 
σημαντική ελευθερία στον τρόπο 
υλοποίησης του μαθήματός τους. 
Κατά βάση ακολουθείται η 
τριμερής μέθοδος σύμφωνα με την 
οποία ο καθηγητής παραδίδει το 
μάθημα, το επεξεργάζεται με την 
ενεργή συμμετοχή των μαθητών 
και τέλος πραγματοποιείται 
ανακεφαλαίωση από τους μαθητές. 
Αξίζει να τονιστεί ότι παρόλο που 
είναι λίγα τα παιδιά ασχολείται 
πολύ μαζί τους. 





ΘΕΜΑ 6o : Διακοπές

ΕΛΛΑΔΑ
Οι μαθητές στην Ελλάδα αρχίζουν 
τα μαθήματα στις 11/9 και 
τελειώνουν στις 13/6 (2η εβδομάδα 
Μαΐου για το λύκειο). Οι ενδιάμεσες 
διακοπές είναι: των Χριστουγέννων 
(2 εβδομάδες ,24/12-8/1 ), της 
άνοιξης (2 εβδομάδες, κινητές 
ημερομηνίες ανάλογα με το 
Πάσχα), του καλοκαιριού (11 
εβδομάδες) και 6 αργίες.

ΙΝΔΙΑ
Στην Ινδία οι καλοκαιρινές διακοπές 
ποικίλλουν σε διάρκεια. Στη βόρεια 
Ινδία, το σχολείο τελειώνει στα μέσα 
Μαΐου και ξεκινά την πρώτη 
εβδομάδα του Ιουλίου (περίπου 2 
μήνες) . Σε μερικές περιοχές το 
χειμώνα τα σχολεία παραμένουν 
κλειστά από τα μέσα Δεκεμβρίου 
έως τα τέλη Φεβρουαρίου ενώ οι 
καλοκαιρινές διακοπές διαρκούν 
μόνο 10 ημέρες. Στη νότια Ινδία, το 
σχολείο τελειώνει την τελευταία 
εβδομάδα του Μαρτίου ή την πρώτη 
εβδομάδα του Απριλίου και αρχίζει 
και πάλι στα μέσα Ιουνίου. 



ΘΕΜΑ 7o : Μισθοί καθηγητών

ΕΛΛΑΔΑ
Στην Ελλάδα ο 
κατώτερος ετήσιος 
μικτός μισθός για έναν 
καθηγητή είναι 14104 €
(γυμνάσιο - λύκειο)  και ο 
ανώτερος είναι 25756 €
(γυμνάσιο – λύκειο)

ΙΝΔΙΑ
Στην Ινδία ο μέσος όρος  
ετήσιου μισθού για έναν 
καθηγητή είναι Rs
242,960.



ΘΕΜΑ 8o : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ

ΕΛΛΑΔΑ
 Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

είναι ένα συγκεντρωτικό σύστημα διότι 
ελάχιστες ουσιαστικές αρμοδιότητες 
διοίκησης έχουν μεταφερθεί σε 
τοπικό/σχολικό επίπεδο. Στο διοικητικό 
τρίγωνο στην κορυφή βρίσκεται το 
Υπουργείο Παιδείας ενώ οι διευθυντές 
των σχολείων ελάχιστα διοικούν,  
κυρίως εκτελούν εντολές. Οι 
αρμοδιότητές τους αφορούν την 
καθημερινότητα της λειτουργίας του 
σχολείου, τον λειτουργικό 
προγραμματισμό, στην 
αποτελεσματικότερη οργάνωση του 
σχολείου και του προσωπικού, στην 
καθοδήγηση και παρακίνηση του 
προσωπικού αλλά και στον έλεγχο των 
λειτουργιών του σχολείου.

ΙΝΔΙΑ
 Η Ινδία έχει κυρίως αποκεντρωτικό 

σύστημα εκπαίδευσης. Οι πολιτείες 
έχουν σημαντική ελευθερία στην 
υλοποίηση του εκπαιδευτικού 
συστήματος ως προς τις 
εκπαιδευτικές στρατηγικές, τα 
σχολικά προγράμματα, τα 
παιδαγωγικά σχήματα και τις 
μεθοδολογίες αξιολόγησης προς τις 
πολιτειακές υπηρεσίες 
εκπαίδευσης. Ωστόσο, η Κεντρική 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (CBSE) αποφασίζει 
για πράγματα όπως το διδακτικό 
πρόγραμμα, τα σχολικά βιβλία και 
το σύστημα εξετάσεων για όλα τα 
σχολεία που υπάγονταν σε αυτή.



ΘΕΜΑ 9ο : Αξιολόγηση καθηγητών

ΕΛΛΑΔΑ ΙΝΔΙΑ
 Η αξιολόγηση διενεργείται τουλάχιστον ανά 

τριετία και διαρκεί περίπου δύο μήνες. 
Επιθεωρητές μπαίνουν στις τάξεις, 
προκειμένου να παρακολουθούν την 
παράδοση του κάθε μαθήματος. Η κατάταξη 
των αξιολογούμενων εκπαιδευτικών θα 
γίνεται σε μια τετράβαθμη κλίμακα στην 
οποία οι  καθηγητές θα χαρακτηρίζονται 
ελλιπείς (0 - 30 βαθμούς) επαρκείς (31 - 60 
βαθμούς) ,πολύ καλοί(61 - 80 βαθμούς) ή 
εξαιρετικοί(81-100 βαθμούς). Πέντε βασικά 
κριτήρια τα οποία έχουν διαφορετικούς 
συντελεστές βαρύτητας, θα 
συνυπολογιστούν για την αξιολόγηση 
δασκάλων και καθηγητών: Εκπαιδευτικό 
περιβάλλον, σχεδιασμός  και διεξαγωγή της 
διδασκαλίας, υπηρεσιακή συνέπεια και 
επάρκεια , επιστημονική και επαγγελματική 
ανάπτυξη

 Στην Ινδία παρόλο που σε πολλές 
περιοχές η αξιολόγηση 
καθηγητών παραμελείται και 
συχνά διακόπτεται, υπάρχουν 
σχολεία τα οποία ακλουθούν 
σωστή τακτική. Τα σχολεία αυτά 
χρησιμοποιούν τα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα 
(πανεπιστήμια , τμήματα 
κατάρτισης εκπαιδευτικών) για 
να στέλνουν έναν εκπρόσωπο ο 
οποίος ελέγχει, συμβουλεύει 
άλλα και κάνει μάθημα στους 
ίδιους τους δάσκαλους. Είναι ένας 
ρόλος ο όποιος μοιάζει με τον 
δικό μας σχολικό σύμβουλο.



ΘΕΜΑ 10o : ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 Υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις στο σχολικό σύστημα της Ινδίας. 
Οι δύο από αυτές συντονίζονται σε εθνικό επίπεδο, από τις 
οποίες μία υπάγεται στην Κεντρική Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (CBSE) και προοριζόταν, αρχικά, για παιδιά των 
υπαλλήλων της κεντρικής κυβέρνησης που μετατίθενται 
περιοδικά και μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθούν σε 
οποιονδήποτε τόπο κατοικίας ανά τη χώρα. Μερικά “κεντρικά 
σχολεία” (ονομαζόμενα KendriyaVidyalayas) ιδρύθηκαν για το 
σκοπό αυτό σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, και 
ακολουθούν ένα κοινό πρόγραμμα, έτσι ώστε ένας μαθητής 
που μεταβαίνει από το ένα σχολείο στο άλλο μια οποιαδήποτε 
ημέρα, δεν θα διαπιστώσει σχεδόν καμία διαφορά σε εκείνα 
που διδάσκονται. H CBSE διαθέτει επίσης και 141 συνδεδεμένα 
σχολεία σε 21 άλλες χώρες, τα οποία κυρίως εξυπηρετούν τις 
ανάγκες του εκεί Ινδικού πληθυσμού.



 Το ποσοστό των εγγράμματων σύμφωνα με εκτιμήσεις είναι 
52%,στα αγόρια φτάνει το  66% ενώ στα κορίτσια το 38%. 
Υπάρχει διαρκής αύξηση των μαθητών, όμως σε πολλές 
πολιτείες δεν επιτρέπεται η μόρφωση των γυναικών και 
αναγκάζονται να εργάζονται. Επιπλέον πολλές φορές οι γονείς 
των παιδιών σκαρφαλώνουν στους τοίχους για να δώσουν 
σκονάκια στα παιδιά τους όσο γράφουν εξετάσεις. 



 Στο πλαίσιο του μη-επίσημου προγράμματος εκπαίδευσης, περίπου 
40% των κέντρων στα κράτη είναι αποκλειστικά για τα κορίτσια. Από 
το 2000, περίπου 0,3 εκατομμύριο κέντρα  τροφοδοτούσαν σε περίπου 
7,42 εκ. παιδιά , από τα οποία περίπου 0,12 εκατομμύρια ήταν 
αποκλειστικά για τα κορίτσια.

 Στην εφαρμοσμένη μηχανική, ιατρικά και άλλα κολλέγια, 30% των 
θέσεων έχουν διατηρηθεί για τις γυναίκες.

 Η σύγχρονη εκπαίδευση στην Ινδία επικρίνεται συχνά για την 
εκμάθηση.  Έμφαση τοποθετείται στα διαγωνίσματα για ένα υψηλό 
ποσοστό. Λίγα ιδρύματα δίνουν τη σημασία στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητας και της δημιουργικότητας μεταξύ των σπουδαστών. 
Πρόσφατα, η χώρα έχει δει μια άνοδο στις περιπτώσεις αυτοκτονιών 
των σπουδαστών λόγω στα χαμηλά σημάδια της αποτυχίας, ειδικά 
στις μητροπολιτικές πόλεις.

 Οι δαπάνες που ξοδεύονται στα σχολεία είναι γενικά πολύ λιγότερες σε 
σχέση με τα δίδακτρα .

 Η δωροδοκία που επικρατεί στην Ινδία είναι επίσης ένα ζήτημα στο 
εκπαιδευτικό σύστημα. Εφαρμοσμένη μηχανική, τα ιατρικά και άλλες 
προσοδοφόρες θέσεις πωλούνται μερικές φορές σε υψηλές τιμές.



Περιστατικό σχολικού εκφοβισμού στην Ινδία 

 Ο Anand είναι ένα νεαρό αγόρι που σπούδαζε σε μια σχολή που 
αποτελείται μόνο από αγόρια. Δεν του άρεσε το ποδόσφαιρο και άλλα 
παιχνίδια που παίζουν τα αγόρια της ηλικίας του. Η συμπεριφορά του 
δεν ήταν αντίστοιχη με αυτή των συνομηλίκων του καθώς εκείνος ήταν 
γλυκομίλητος ήσυχος και δεν ήταν θορυβώδης. Αγαπούσε το χορό και 
τη μελέτη. Δυστυχώς, μερικά αγόρια στην τάξη του άρχισαν να του 
φέρονται άσχημα και να τον εκφοβίζουν κάθε μέρα. Τον αποκαλούσαν 
«κορίτσι» και «Anandita» αντί του Anand.  Του έλεγαν ότι είναι σαν 
κορίτσι και έκαναν αστεία για αυτόν. Συνεχώς έκαναν πλάκα εις βάρος 
του και αυτό το πείραγμα τον οδηγούσε σχεδόν σε κατάθλιψη. Έκλεγε 
κάθε μέρα μετά το σχολείο και φώναζε στον εαυτό του για να κοιμηθεί 
κάθε βράδυ. Ωστόσο οι γονείς του Anand τον υποστήριξαν και τον 
βοήθησαν να αντιμετωπίσει την κατάσταση. 



Περιστατικά σχολικού εκφοβισμού στην Σουηδία

 Το 2013, το σχολείο Lundsberg προκάλεσε το διεθνές ενδιαφέρον, κάλυψε 
παγκόσμιους τίτλους εφημερίδων και έκλεισε προσωρινά μετά από μία σειρά 
περιστατικών bullying, που σε μερικά από αυτά μερικοί μαθητές κατηγορήθηκαν για 
βίαιη συμπεριφορά σε νεοφερμένους μαθητές. Ένα ανατριχιαστικό και 
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν έκαψαν ένα μαθητή στην πλάτη του με ένα 
καυτό σίδερο, με φυσικό επόμενο να νοσηλευτεί με σοβαρά εγκαύματα.

 Επίσης, η Σουηδία έχει γίνει μάρτυρας και μερικών υποθέσεων cyber-bullying, 
περιλαμβάνοντας εφήβους που παρενοχλούσαν και σχολίαζαν την εμφάνιση 
κοπελών  με διάφορα υβριστικά σχόλια και επίθετα, στο λογαριασμό τους στο 
Instagram. Μία από αυτές τις κοπέλες αυτοκτόνησε σε ηλικία 13 χρονών.

 Μία έρευνα που κυκλοφόρησε πέρυσι, έδειξε ότι παραπάνω από τις μισές Σουηδές
εφήβους σε ηλικίες από 13 έως 16 έχουν υπάρξει θύματα διαδικτυακής 
κακοποίησης, κυρίως στο Facebook, αλλά και μέσω εφαρμογών για chat και 
γνωριμίες, όπως το Κik.



Ελλαδα-Νιγηρία



ΣΧΟΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΙΓΗΡΙΑ
08:00-08:30
Άφιξη στο σχολείο, στην πρωινή συγκέντρωση παίζεται ο  
εθνικός ύμνος της Νιγηρίας, στη συνέχεια γίνεται η 
πρωινή προσευχή. 

08:30-09:30
1η διδακτική ώρα
09:30-10:15
2η διδακτική ώρα
10:25-11:00
3η διδακτική ώρα
11:05-11:45
4η διδακτική ώρα
11:45-12:15
Διάλειμμα – μεσημεριανό γεύμα
12:15-12:55
5η διδακτική ώρα
13:00-13:35
6η διδακτική ώρα
13:40-12:15
7η διδακτική ώρα

Οι ουαχαμπίτες της Νιγηρίας δεν 
συμφωνούν με τη δυτική επιρροή στη 
χώρα: θεωρούν τον χριστιανικό Νότο 
δούρειο ίππο για τον εκχριστιανισμό 
και εκκοσμίκευση μιας κοινωνίας και 
οικονομίας, στην οποία ο 
μουσουλμάνοι είναι 
περιθωριοποιημένοι, επιζητώντας 
ισότιμο, αν όχι πρωταγωνιστικό, ρόλο 
στις εξελίξεις. Η ενέργεια αποτελεί 
τον μοχλό της όποιας οικονομικής 
ανάπτυξης της Νιγηρίας και το 
δυτικοπρεπές εκπαιδευτικό της 
σύστημα αποτελεί την κινητήρια 
δύναμη για τον εκσυγχρονισμό ή 
εκδυτικισμό της. Οπως συμβαίνει σε 
άλλα μέτωπα του ισλαμικού κόσμου, 
λ.χ. το Αφγανιστάν και τη 
Μεσοποταμία, οι ουαχαμπίτες της 
Νιγηρίας επιδιώκουν να επιβάλουν το 
συντηρητικό «χανμπαλιστικό» Ισλάμ 
στο εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε 
κοινωνίας και να αποθαρρύνουν την 
πρόσβαση της γυναίκας στη μάθηση 
ως μέσο αλλαγής του παραδοσιακού 
κοινωνικού ρόλου της.



Διάλειμμα. Πόσο διαρκεί; 
ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ  

ΝΙΓΗΡΙΑΣ
Στη Νιγηρία τα σχολεία έχουν 1 
διάλλειμα που διαρκεί 30 λεπτά

ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Ελλάδα τα σχολεία έχουν 6 
διαλλείματα 

Το 1ο διάλλειμα διαρκεί 5 λεπτά 
Το 2ο, 3ο , 4ο, 5ο διαρκούν 10 λεπτά 
Και το 6ο διαρκεί 5 λεπτά



7. Διδακτικές μέθοδοι. Μελέτη και καταγραφή με 
ποιο τρόπο μαθαίνουν τα μαθήματα;

Οι διδακτικές μέθοδοι που υιοθετούνται στην 
Νιγηρία είναι αρκετά απαρχαιωμένες και καθόλου 
εκσυγχρονισμένες. Ο δάσκαλος λειτουργεί ως 
αυθεντία και όπως είναι φυσικό για μια 
αναπτυσσόμενη κοινωνία δεν εμφυσεί στις ψυχές 
των μαθητών ανθρωπιστικές αξίες. Περιορίζεται 
απλά στην μετάδοση βασικών γνώσεων με τον 
δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας  και επιζητά 
την αποστήθισή τους από τους μαθητές. Η κακή 
αυτή οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος 
ενισχύεται και από τις άσχημες σχολικές υποδομές 
και από τα περιορισμένα υλικά μέσα εργασίας των 
μαθητών.



8. Διακοπές (φωτογραφίες...)

ΝΙΓΗΡΙΑ 
1: Την τελευταία εβδομάδα του 
Σεπτεμβρίου μέχρι την Τρίτη εβδομάδα 
του Δεκεμβρίου
2: Τη δεύτερη εβδομάδα του 
Ιανουαρίου μέχρι την δεύτερη 
εβδομάδα του Απριλίου.
3: Και απο την πρώτη εβδομάδα του 
Μαίου μέχρι το τέλος του Ιουλίου.

ΕΛΛΑΔΑ
- Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 
Ιανουαρίου (διακοπές 
Χριστουγέννων)
- Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την 
Παρασκευή της 
Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα)
- Από 22 Ιουνίου μέχρι 31 
Αυγούστου (θερινές διακοπές)



Σχολιασμός:

 Αξιοσημείωτο είναι ότι παρότι έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές 
μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα της Νιγηρίας ο αριθμός 
των αναλφάβητων παιδιών και γενικότερα το χαμηλό εκπαιδευτικό 
και βιοτικό επίπεδο εξακολουθούν να είναι μια δυσάρεστη 
πραγματικότητα. Ακόμη ένα πρόβλημα προς αντιμετώπιση που 
μαστίζει (όχι μόνο τη Νιγηρία αλλά όλες τις αφρικανικές χώρες ) είναι 
το ότι τα κορίτσια δεν έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση ,κάτι που 
υπαγορεύεται και από τη θρησκεία των συγκεκριμένων χωρών.



Ελλάδα   - Ισπανία  



Στα δημόσια σχολεια: Η φοίτηση είναι 
δωρεάν. Και οι μαθητες αγοράζουν τα 
βιβλία τους.

Στα ιδιωτικα σχολεια: Πληρωμή 
διδάκτρων.  Αγορά στολών.

Το νηπιαγωγείο Χωρίζεται σε:
 Βρεφονηπιακό 0-3 χρονών

 Νηπιακό 3-6 χρονών

 Είναι δωρεάν για όλους
Το δημοτικό χωρίζεται σε 3 κύκλους:

 Παιδιά 6-8 χρονών

 Παιδιά 8-10 χρονών
 Παιδιά 10-12 χρονών 

Το γυμνασιο (ESO) χωρίζεται σε 2 
κατηγορίες

 Παιδιά 12-14 χρονών

 Παιδιά 14-16 χρονών

Όσοι τελειώνουν επιτυχώς παίρνουν ένα 
απολυτήριο το οποίο είναι απαραίτητο
για την συνέχεια της εκπαίδευσής τους

Όταν τελειώσουν έχουν 3 επιλογές:

1. Να συνεχίσουν σε ενιαίο λύκειο

2. Να συνεχίσουν σε τεχνικό λύκειο

3. Να βρουν δουλειά

Το λυκειο (BACHILLERATO)

Διαρκεί 2 χρόνια (παιδιά 16-18 ετών)

Οργανώνεται σε 3 κατευθύνσεις

 Arts 

 Science technology

 Humanities social science

Δεν είναι δωρεάν (το κράτος δίνει 
υποτροφίες) Επίσης bachillerato, τεχνική 
εκπαίδευση (vocational training) και
ensenanzas de regimen δεν είναι δωρεάν



Η αξιολόγηση

Οι βαθμοί είναι από 1 έως 10

Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους οι καθηγητές 
αξιολογούν την πρόοδο του κάθε μαθητή σε όλα τα 
μαθήματα σε σχέση με τους στόχους του bachillerato
και την ικανότητα τους να παρακολουθήσουν 
ανώτερη εκπαίδευση             

Το πρώτο ακαδημαϊκο ετος

Αν οι μαθητές επιτύχουν σε όλα τα μαθήματα περνάνε 
αυτόματα στο δεύτερο 

Αν έχουν κοπεί σε 1 ή 2, περνάνε και τα ξαναδίνουν 
κανονικά στο δεύτερο έτος

Αν έχουν κοπεί σε πάνω από 4, επαναλαμβάνουν την τάξη

Αν έχουν κοπεί σε 3 ή 4, αποφασίζουν είτε να 
επαναλάβουν την τάξη, είτε να γραφτούν μόνο σε 
αυτά που κόπηκαν                                   

Το δεύτερο ακαδημαϊκο ετος

Αν αποτύχουν σε κάποια μαθήματα στο τέλος του 
δεύτερου έτους, τα ξαναδίνουν χωρίς να πρέπει να 
επαναλάβουν τα μαθήματα που έχουν περάσει

Ολοκληρώνοντας το bachillerato παίρνουν το Bachiller
certificate

Το γενικό λυκειο

Χωρίζεται σε:

Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές

 Πρέπει να είναι κάτοχοι Graduado en Educacion Secundaria
Obligatoria, Tecnico Auxiliar ή Tecnico

 περιλαμβάνει μεσαίες τεχνικές σπουδές

 παρακολουθούν μαθητές άνω των 16

 πραγματοποιείται σε ενάμιση με 2 χρόνια ( 1300-2000 ώρες)

Μεσαίες επαγγελματικές σπουδές

 μη κάτοχοι των Graduado en Educacion Secundaria
Obligatoria, Tecnico Auxiliar ή Tecnico

 Δίνουν ένα ειδικό test 

 Για να περάσουν οι μαθητές από το πρώτο έτος στο δεύτερο, 
πρέπει στο τέλος του πρώτου έτους να έχουν το maximum
25% των ωρών του modulo ακόμα να περάσουν

 Λαμβάνουν το πιστοποιητικό Tecnico certificate

 Ύστερα μπορούν να ακολουθήσουν ανώτερες τεχνικές 
σπουδές, εφόσον είναι 18 ετών και δώσουν μια ειδική 
εξέταση



Ανώτατη Εκπαίδευση

Γράφονται μέσω εισαγωγικών εξετάσεων. Ειναι δημόσια και ιδιωτικά. 
Υπαρχουν 73 πανεπιστήμια, 50 δημόσια (πληρώνουν ένα μικρό αντίτιμο), 14 
ιδιωτικά (συντηρούνται από ιδιώτες) και 7 καθολικής εκκλησίας

 Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια (Ιατρική 6 χρόνια)

 Βαθμοί: ECTS credits

 Κάθε χρόνο περίπου 60 credits

Πρέπει να κερδηθούν ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μαθημάτων. 
Μαζεύοντας 240 credits ολοκληρώνονται οι σπουδές και αποκτάται το 
ακαδημαϊκό πτυχίο (ή αρχιτεκτονικής ή μηχανικής).                            Δίνεται η 
ευκαιρία στον καθένα για Master ή διδακτορικό αρκεί να έχει πτυχίο και η 
επιθυμία του να εγκριθεί από την επιτροπή διδακτορικών 



Ελλάδα - Ρωσία 



Το Ρωσικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το εκπαιδευτικό σύστημα στη Ρωσία περιλαμβάνει την 
προσχολική, τη γενική και την επαγγελματική 
εκπαίδευση. Η γενική εκπαίδευση προϋποθέτει τα εξής 
επίπεδα: στοιχειώδης εκπαίδευση, βασική και μέση 
εκπαίδευση, καθώς περιλαμβάνει την ειδική και την 
συμπληρωματική εκπαίδευση. Εδώ και μερικά χρόνια το 
ρωσικό εκπαιδευτικό σύστημα διέρχεται μια πολύ 
δύσκολη περίοδο μεταρρυθμίσεων. το σύστημα 
εκπαίδευσης της Ρωσίας κατέλαβε την εικοστή θέση στον 
κατάλογο των καλύτερων εκπαιδευτικών συστημάτων 
στον κόσμο. Κάθε χρόνο ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών 
από όλο τον κόσμο επιλέγουν την Ρωσία για τις σπουδές 
τους. 



Ανεξαρτήτως από το πόσο περίεργο μπορεί αυτό να 
ακούγεται, υπάρχουν πολλοί και σοβαροί λόγοι για τους 
οποίους η Ρωσία έχει εξελιχθεί σε έναν τόσο δημοφιλή 
εκπαιδευτικό προορισμό.Η εκπαίδευση στην Ρωσία είναι 
μια εμπειρία ζωής καθώς οι φοιτητές έχουν τη 
δυνατότητα να λάβουν γνώσεις ανωτάτου εκπαιδευτικού 
επιπέδου και να ζήσουν σε μια χώρα ιδιαίτερα πλούσια σε 
κουλτούρα και παραδόσεις. Η φοίτηση στην Ρωσία έκτος 
από την παροχή υψηλής εκπαίδευσης η οποία βασίζεται 
σε σύγχρονους και πρωτοποριακούς τρόπους 
διδασκαλίας, διατηρώντας παράλληλα της ακαδημαϊκές 
της παραδόσεις, δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσετε τη 
ρωσική κουλτούρα & φιλοξενία και να μαγευτείτε από την 
πλούσια φύση της.



Ανώτατη Εκπαίδευση



Πανεπιστήμιο

Γράφονται μέσω εισαγωγικών εξετάσεων. Ειναι δημόσια και ιδιωτικά. 
Υπαρχουν 73 πανεπιστήμια, 50 δημόσια (πληρώνουν ένα μικρό αντίτιμο), 
14 ιδιωτικά (συντηρούνται από ιδιώτες) και 7 καθολικής εκκλησίας

 Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια (Ιατρική 6 χρόνια)

 Βαθμοί: ECTS credits

 Κάθε χρόνο περίπου 60 credits

Πρέπει να  κερδηθούν  ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μαθημάτων. 
Μαζεύοντας 240 credits ολοκληρώνονται οι σπουδές και αποκτάται το 
ακαδημαϊκό πτυχίο (ή αρχιτεκτονικής ή μηχανικής).                            Δίνεται η 
ευκαιρία στον καθένα για Master ή διδακτορικό αρκεί να έχει πτυχίο και η 
επιθυμία του να εγκριθεί από την επιτροπή διδακτορικών 



ΕΚΠAIΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ



Σημαία Αμερικής



 ή αλλιώς παιδικός σταθμός είναι ένα εκπαιδευτικό 
ίδρυμα που προσφέρει προσχολική εκπαίδευση για 
τα παιδιά ηλικίας μεταξύ ενός έτους και τεσσάρων,  
πριν από την έναρξη της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο.

Preschool



 (Για παιδιά ηλικίας μεταξύ τέσσερα έως έξι) ή 
αλλιώς νηπιαγωγείο  είναι μία προσχολική 
εκπαίδευση που στηρίζεται στο παιχνίδι, στο 
τραγούδι, σε πρακτικές δραστηριότητες όπως 
ζωγραφική, και στην κοινωνική 
αλληλεπίδραση, ως μέρος της μετάβασης από 
το σπίτι στο σχολείο. Τα πρώτα τέτοια ιδρύματα 
δημιουργήθηκαν στα τέλη του δέκατου όγδοου 
αιώνα για να εξυπηρετήσουν τα παιδιά των 
οποίων οι γονείς εργάζονται έξω από το σπίτι.

Kindergarten



 ή αλλιώς δημοτικό σχολείο είναι το κύριο μέρος  
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, για τα παιδιά μεταξύ των ηλικιών έξι 
έως έντεκα.

Elementary school 



 Γυμνάσιο -Οι ηλικίες των μαθητών του 
κυμαίνεται  και είναι συνήθως από 11 έως 14 
ετών.

Middle school ή αλλιώς 
Junior high school



 ή αλλιώς  δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
αναφέρεται στα τελευταία τέσσερα χρόνια 
της νόμιμης τυπικής εκπαίδευσης .Είναι στο 
λύκειο ή διάσπαση μεταξύ τελευταίου έτους 
του «γυμνάσιου» και τρεις στο γυμνάσιο.

High school



 Ελλάδα- Αλβανία



Τα έτη φοίτησης για έναν 
μαθητή/μαθήτρια στο Αλβανικό 
Εκπαιδευτικό Σύστημα. 



 Οι μαθητές περνούν έως και τέσσερα χρόνια στην 
προσχολική αγωγή πριν από τη μετάβαση τους 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία διαρκεί  
εννέα έτη. Από εκεί, οι μαθητές γράφονται είτε σε 
κανονικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για 
τρία χρόνια ή σε μια επαγγελματική σχολή για 
χρονικό διάστημα  «δύο έως και πέντε έτη». Η 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχει τρία με τέσσερα 
χρόνια εκπαίδευσης για ένα πτυχίο και άλλα ένα 
έως δύο έτη για ένα μεταπτυχιακό. Ακολουθεί το 
διδακτορικό εκπαιδευτικών και μπορεί να 
διαρκέσει έως και τρία επιπλέον έτη φοίτησης.





Ελλάδα - Γερμανία



Η κάθε πολιτεία έχει την ευθύνη για τα σχολεία 
της που ορίζει το σύνταγμα. Υπάρχουν 16 
διαφορετικά συστήματα που διαφέρουν 
μεταξύ τους. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για 
όλα τα παιδιά από την ηλικία των έξι ετών που 
κατοικούν μόνιμα στην Γερμανία ανεξάρτητα 
από την εθνικότητά του. Τα σχολεία χωρίζονται 
σε δημόσια και ιδιωτικά όπως και σε άλλες 
χώρες. Η εκπαίδευση διακρίνεται σε 
Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια 
και συνεχιζόμενη.





 Προσχολική Εκπαίδευση: Όλα τα παιδιά 
έχουν το νόμιμο δικαίωμα στο Νηπιαγωγείο, ο 
κύριος φορέας της εκπαίδευσης στη Γερμανία 
είναι το Νηπιαγωγείο και το παιδί φοιτά κανονικά 
στο Νηπιαγωγείο.

 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Τα παιδιά 
αρχίζουν να φοιτούν στο δημοτικό σχολείο από 
την ηλικία των έξι ετών που τις περισσότερες 
φορές διαρκεί τέσσερα χρόνια. Το δημοτικό 
σχολείο παρέχει την βάση για συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση. Βασικό ρόλο παίζει η ανάγνωση η 
γραφή και η αριθμητική.



 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Διακρίνεται 
σε δύο κατηγορίες στο δεύτερο επίπεδο 
η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας. Σε διάφορες πολιτείες 
υπάρχουν ειδικά σχολεία όπως το
Orientierungsstufen και Middle Schools.
 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Μετά την 

αποφοίτηση από την γενική εκπαίδευση οι 
μαθητές έχουν την δυνατότητα να 
σπουδάσουν στα κολέγια και στα 
πανεπιστήμια διότι το πανεπιστημιακό 
σύστημα στη Γερμανία αποτελείται από τα 
κολέγια και τα πανεπιστήμια.



 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση:
Είναι ετερογενής και καλύπτει διαφορετικά 
προσόντα. Η αγορά αποφασίζει ποιες ευκαιρίες 
συνεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα 
διατηρηθούν και ποιες όχι.





Διδακτικές Μεθόδοι

Παραδίδουν ασκήσεις για το σπίτι για την 
επόμενη μέρα και συνήθως είναι 
ομαδικές,δηλαδή τα παιδιά συνεργάζονται 
μεταξύ τους.

Τέστ: Γράφουνε στην ύλη των δύο τελευταίων 
εβδομάδων ή στο μάθημα της ημέρας.

Διαγωνίσματα: Δύο διαγωνίσματα ανά 
τετράμηνο και οι μαθητές ειδοποιούνται μία 
εβδομάδα πρίν.



Ελλάδα-Αγγλία





Η υποχρεωτική εκπαίδευση 
στην Αγγλία και την Ουαλία 
διαιρείται σε τέσσερα στάδια 
(Key Stages): Το Στάδιο 1 
είναι μέχρι την ηλικία των 7 
ετών, το Στάδιο 2 για τις 
ηλικίες 7 έως 11, το Στάδιο 3 
για τις ηλικίες 11 έως 14 και 
το Στάδιο 4 για τις ηλικίες 14 
έως 16. Είναι επίσης δυνατό 
ένα παιδί να δεχτεί την 
εκπαίδευση στο σπίτι, αλλά 
οι γονείς θα πρέπει να 
λάβουν σχετική έγκριση.



Τα μαθήματα που έχουν τα 
Αγγλικά σχολεία ειναι:

 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΓΛΩΣΣΑ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΙΣΤΟΡΙΑ
 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
 ΦΥΣΙΚΑ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 
 ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΑΛΛΙΚΗ Ή 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ)



 ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προετοιμάζει τους μαθητές για τις προοπτικές, ευθύνες και εμπειρίες για τη έχεια της ζωής τους. Κατά τα 
πρώτα χρόνια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δε διδάσκονται ειδικευμένα αντικείμενα και έμφαση δίδεται 
στην ικανότητα γραφής - ανάγνωσης και μαθηματικών. Τα Σχολεία ειδικών αναγκών (Special needs schools) 
απευθύνονται σε παιδιά που μειονεκτούν διανοητικά ή σωματικά και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν 
τα μαθήματα στο σχολείο και τα προετοιμάζουν για την αγορά εργασίας

 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Απαιτεί όλοι οι μαθητές να ακολουθούν ένα πλαίσιο εκπαίδευσης συναφούς με την εργασία.Οι μαθητές 
φοιτούν για την απόκτηση του Γενικού Πιστοποιητικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (General Certificate of 
Secondary Education - GCSE) (16 χρονών). Οι εξετάσεις για το πιστοποιητικό GCSE διεξάγονται για κάθε 
μάθημα και βαθμολογούνται από ανεξάρτητες εξεταστικές επιτροπές. Οι μαθητές συνήθως εξετάζονται σε 
έως 10 διαφορετικά μαθήματα περιλαμβανομένων των Μαθηματικών και της Αγγλικής Γλώσσας. Οι 
εξετάσεις βαθμολογούνται με τους βαθμούς A*, A, B, C, D, E, F, και G, με το A* να είναι ο μεγαλύτερος 
βαθμός. Οι μαθητές που δεν επιτυγχάνουν το βαθμό G καταχωρούνται ως U (unclassified) και δεν παίρνουν 
πιστοποιητικό. Ο βαθμός του GCSE απονέμεται βάσει της πορείας του μαθητή στα μαθήματα τα τελευταία 
δύο χρόνια μαζί με τις εξετάσεις. Το ποσοστό βαθμολογίας διαφέρει από μάθημα σε μάθημα.

 Η μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση παρέχεται στα λεγόμενα sixth form σχολεία της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Για τη φοίτηση στα σχολεία αυτά δεν υπάρχουν επίσημες τυπικές προϋποθέσεις, καθώς τα 
σχολεία θέτουν τις δικές τους προϋποθέσεις εισαγωγής.
Η φοίτηση οδηγεί στο Γενικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Ανώτερου Επιπέδου (General Certificate of 
Education Advanced-level examinations - GCE A-levels) και αποτελεί την κύρια οδό για την Ανώτερη 
Εκπαίδευση.



Διακοπές



Ελλάδα - Ουαλία (Wales)



Σημαία Ουαλίας 



 Στην Αγγλία και στην Ουαλία η γενική 
υποχρεωτική εκπαίδευση απευθύνεται σε όλα 
τα παιδιά που είναι μόνιμα εγκατεστημένα στη 
χώρα, ανεξάρτητα από την εθνικότητα τους, 
και διαρκεί έντεκα χρόνια. Υπάρχουν ιδιωτικά 
και δημόσια σχολεία· στα δημόσια σχολεία η 
φοίτηση είναι δωρεάν. Η υποχρεωτική 
εκπαίδευση στην Αγγλία και την Ουαλία 
διαιρείται σε τέσσερα στάδια (Key Stages): Το 
Στάδιο 1 είναι μέχρι την ηλικία των 7 ετών, το 
Στάδιο 2 για τις ηλικίες 7 έως 11, το Στάδιο 3 για 
τις ηλικίες 11 έως 14 και το Στάδιο 4 για τις 
ηλικίες 14 έως 16. Είναι επίσης δυνατό ένα 
παιδί να δεχτεί την εκπαίδευση στο σπίτι, αλλά 
οι γονείς θα πρέπει να λάβουν σχετική έγκριση.



 Η Υποχρεωτική εκπαίδευση αρχίζει στο Δημοτικό Σχολείο (primary school) (ή σε 
σχολείο ειδικών αναγκών). Η εκπαίδευση στο Δημοτικό διαρκεί τα δύο πρώτα 
Στάδια και μέχρι την ηλικία των 11. Τα παιδιά πρέπει να αρχίσουν την 
υποχρεωτική εκπαίδευση σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες ορίζονται από 
τη Γραμματεία της Εθνικής Συνέλευσης της Ουαλίας και συνήθως είναι οι 31 
Αυγούστου, 31 Δεκεμβρίου και 31 Μαρτίου. Μόλις το παιδί φτάσει στην ηλικία 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, πρέπει να αρχίσει το σχολείο με την έναρξη της νέας 
εκπαιδευτικής περιόδου. Τα περισσότερα παιδία αρχίζουν το σχολείο μεταξύ των 
τεσσάρων και πέντε ετών. Το Δημοτικό Σχολείο παρέχει ένα ισόρροπο και 
πολύπλευρο πρόγραμμα μαθημάτων, κατάλληλο για την παιδική ηλικία και 
ικανότητα, καθώς για κάποια ειδική ανάγκη που μπορεί να έχει ένα παιδί. Ο 
Εκπαιδευτικός Νόμος του 2002 ορίζει ως ισόρροπο και πολύπλευρο το 
πρόγραμμα που προάγει την πνευματική, ηθική, ψυχική και σωματική ανάπτυξη 
των μαθητών στο σχολείο και την κοινωνία. Επίσης προετοιμάζει τους μαθητές 
για τις προοπτικές, ευθύνες και εμπειρίες για τη συνέχεια της ζωής τους. Κατά τα 
πρώτα χρόνια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δε διδάσκονται ειδικευμένα 
αντικείμενα και έμφαση δίδεται στην ικανότητα γραφής - ανάγνωσης και 
μαθηματικών. Τα Σχολεία ειδικών αναγκών (Special needs schools) απευθύνονται 
σε παιδιά που μειονεκτούν διανοητικά ή σωματικά και δεν μπορούν να 
παρακολουθήσουν τα μαθήματα στο σχολείο και τα προετοιμάζουν για την αγορά 
εργασίας.

Πρωτοβάθμια



 Η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Αγγλία και στην Ουαλία διαιρείται σε 
δύο Στάδια (Key Stages). Το Στάδιο 3 είναι για τις ηλικίες 11 έως 14 και το 
Στάδιο 4 για τις ηλικίες 14 έως 16.
Όλα τα δημόσια σχολεία στην Αγγλία και την Ουαλία πρέπει να παρέχουν 
γενική εκπαίδευση στους μαθητές όπως ορίζεται στο Εθνικό Πρόγραμμα 
Μαθημάτων. Το Εθνικό Πρόγραμμα αποτελεί το πλαίσιο το οποίο τα 
σχολεία πρέπει να ενσωματώσουν στο πρόγραμμά τους και καθορίζει τη 
διδακτέα ύλη, χωρίς ωστόσο να ορίζει τη διάρκεια διδασκαλίας του κάθε 
μαθήματος.
Στην Αγγλία, το Στάδιο 4 παρουσιάζει μια μείωση στον αριθμό των 
υποχρεωτικών μαθημάτων και οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να λάβουν 
εκπαίδευση σχετιζόμενη με την εργασία. Στην Ουαλία, το Στάδιο 4 απαιτεί 
όλοι οι μαθητές να ακολουθούν ένα πλαίσιο εκπαίδευσης συναφούς με 
την εργασία, εγκεκριμένο από την Εθνοσυνέλευση της Ουαλίας.Οι
μαθητές φοιτούν για την απόκτηση του Γενικού Πιστοποιητικού 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (General Certificate of Secondary Education
- GCSE) στο τέλος του Σταδίου 4 (16 χρονών). Οι εξετάσεις για το 
πιστοποιητικό GCSE διεξάγονται για κάθε μάθημα και βαθμολογούνται 
από ανεξάρτητες εξεταστικές επιτροπές. Οι μαθητές συνήθως 
εξετάζονται σε έως 10 διαφορετικά μαθήματα περιλαμβανομένων των 
Μαθηματικών και της Αγγλικής Γλώσσας. 

Δευτεροβάθμια



 Οι εξετάσεις βαθμολογούνται με τους βαθμούς A*, A, B, C, D, E, F, και G, 
με το A* να είναι ο μεγαλύτερος βαθμός. Οι μαθητές που δεν 
επιτυγχάνουν το βαθμό G καταχωρούνται ως U (unclassified) και δεν 
παίρνουν πιστοποιητικό. Ο βαθμός του GCSE απονέμεται βάσει της 
πορείας του μαθητή στα μαθήματα τα τελευταία δύο χρόνια μαζί με τις 
εξετάσεις. Το ποσοστό βαθμολογίας διαφέρει από μάθημα σε μάθημα. 
Πρόσφατα προστέθηκε η δυνατότητα να λαμβάνονται πιστοποιητικά σε 
οκτώ επαγγελματικά αντικείμενα (εφαρμοσμένες τέχνες, επιχειρήσεις, 
εφαρμοσμένη μηχανική, υγεία και κοινωνική περίθαλψη, εφαρμοσμένη 
πληροφορική, ψυχαγωγία και τουρισμός, βιομηχανία και εφαρμοσμένες 
επιστήμες). Νέα επαγγελματικά αντικείμενα εξετάζονται και μπορεί να 
προστεθούν στο μέλλον. Το Επαγγελματικό πιστοποιητικό (Vocational
GCSE) είναι ισότιμο με δύο (γενικά/ακαδημαϊκά) πιστοποιητικά από 
άποψη ζήτησης.Για αυτή την περίοδο των σπουδών υπάρχει ένας αριθμός 
διαφορετικών τύπων σχολείων: μονοτάξια σχολεία, λύκεια, ειδικευμένες 
σχολές, αστικά κολλέγια τεχνολογιών και ακαδημίες.Το πιο συνηθισμένο 
από αυτά είναι μακράν το μονοτάξιο σχολείο (comprehensive school), το 
οποίο παρακολουθεί το 90% των μαθητών. Το σχολείο αυτό δεν είναι 
επιλεκτικό και δέχεται μαθητές ανεξαρτήτως των ικανοτήτων τους.Τα
Λύκεια (Grammar schools) κάνουν επιλογή των μαθητών ανάλογα με τις 
ικανότητές τους. Στην Αγγλία υπάρχουν 164 τέτοια σχολεία και οι 
υποψήφιοι συνήθως δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις.



 Τα ειδικευμένα σχολεία (Specialist schools) ειδικεύονται σε ένα 
συγκεκριμένο αντικείμενο, ενώ παράλληλα παρέχουν στους μαθητές 
το Εθνικό Πρόγραμμα Μαθημάτων και μία ευρεία και ισόρροπη 
εκπαίδευση. Τα αντικείμενα των σχολείων αυτών είναι 10: τέχνες, 
επιχειρήσεις, μηχανολογία, ανθρωπιστικές σπουδές (ιστορία, 
γεωγραφία ή Αγγλικά), γλώσσες, μαθηματικά και πληροφορική, 
μουσική, επιστήμες, αθλητισμός και τεχνολογία. Τα σχολεία μπορούν 
να συνδυάζουν δύο οποιαδήποτε από τα αντικείμενα αυτά και πρέπει 
να ανανεώνουν την ειδικότητά τους κάθε τέσσερα χρόνια. Μπορούν 
επίσης να επιλέγουν μέχρι το 10% των μαθητών τους και πρέπει να 
έχουν κάποια εξωτερική χρηματοδότηση. Περισσότερα από τα μισά 
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργούν ως ειδικευμένα 
σχολεία. Το πρόγραμμα των σχολείων αυτών εφαρμόζεται μόνο στην 
Αγγλία.
Τα Αστικά Κολλέγια Τεχνολογιών (City technology colleges και city
technology colleges for the technology of arts) υπάρχουν μόνο στην 
Αγγλία και είναι ανεξάρτητα σχολεία με δημόσια χρηματοδότηση. Τα 
σχολεία αυτά ανήκουν και διοικούνται από επιτρόπους ή αναδόχους, 
οι οποίοι πρέπει να κάνουν μια σημαντική εισφορά στο σχολείο. 
Πρέπει να βρίσκονται σε αστικές περιοχές, να μη χρεώνουν δίδακτρα, 
να παρέχουν εκπαίδευση στους μαθητές της περιοχής ανεξαρτήτως 
επιπέδου και να παρέχουν ένα ευρύ πρόγραμμα μαθημάτων με 
έμφαση στις επιστήμες και τις τεχνολογίες ή την εφαρμογή των 
τεχνολογιών στις τέχνες



 Οι Ακαδημίες (Academies) ιδρύονται από αναδόχους 
επιχειρηματικών, κοινωνικών ή εθελοντικών ομάδων που 
συνεργάζονται με φορείς της τοπικής κοινωνίας. Οι Ακαδημίες 
πρέπει να βρίσκονται σε μειονεκτούσες περιοχές, να παρέχουν 
εκπαίδευση σε μαθητές της περιοχής διαφορετικών 
ικανοτήτων, να παρέχουν ένα ευρύ και ισόρροπο πρόγραμμα 
μαθημάτων και να μη χρεώνουν δίδακτρα.
Μία επιλογή επίσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα 
ιδιωτικά σχολεία, τα οποία συνήθως είναι γνωστά ως 
ανεξάρτητα σχολεία. Τα σχολεία αυτά ιδρύονται από ιδιώτες 
και τα μεγαλύτερα έσοδα τους προέρχονται από τα δίδακτρα 
που χρεώνουν. Μερικά επίσης λαμβάνουν δωρεές και 
ενισχύσεις από δωρητές.
Σε μερικές περιοχές εφαρμόζεται διαφορετικό σύστημα από 
αυτό του συνδυασμού του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου 
σχολείου. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα οι μαθητές αφήνουν 
το πρώτο σχολείο σε ηλικία οκτώ ή εννέα ετών για να 
παρακολουθήσουν το επόμενο (middle) μέχρι την ηλικία των 
δώδεκα ή δεκατριών και στη συνέχεια να πάνε σε ανώτερο 
(upper) σχολείο.



 Στην Αγγλία και την Ουαλία, η μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση 
παρέχεται στα λεγόμενα sixth form σχολεία της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Για τη φοίτηση στα σχολεία αυτά δεν υπάρχουν επίσημες 
τυπικές προϋποθέσεις, καθώς τα σχολεία θέτουν τις δικές τους 
προϋποθέσεις εισαγωγής.
Η φοίτηση οδηγεί στο Γενικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Ανώτερου 
Επιπέδου (General Certificate of Education Advanced-level examinations
- GCE A-levels) και αποτελεί την κύρια οδό για την Ανώτερη 
Εκπαίδευση. Η δομή του πιστοποιητικού GCE A levels αναθεωρήθηκε 
πρόσφατα και είχε ως αποτέλεσμα το νέο σύστημα AS/A2. Για να 
αποκτήσουν το πλήρες A level, οι μαθητές πρέπει να συμπληρώσουν 
τρία AS units (advanced subsidiary) και τρία A2 units. Τον πρώτο χρόνο 
της μετα-υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι μαθητές μπορούν να 
επιλέξουν μέχρι πέντε αντικείμενα, στα οποία δίνουν εξετάσεις. Μετά 
τη συμπλήρωση του πρώτου έτους οι μαθητές μπορούν είτε να 
επιλέξουν το αντικείμενο μόνο σε ανώτερο επίπεδο (AS) και να λάβουν 
αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ή να συνεχίσουν στο επόμενο έτος 
(A2), του οποίου η επιτυχής ολοκλήρωση οδηγεί στο A level.

Μετά - υποχρεωτική Εκπαίδευση



 Τα πιστοποιητικά A levels καλύπτουν περίπου 80 αντικείμενα εκ των 
οποίων τα 14 είναι Επαγγελματικά (VCEs - Vocational Certificate of
Education).Τα πιστοποιητικά GCE A-level και GCE AS βαθμολογούνται 
στην κλίμακα A ως E. Η βαθμολογία U δηλώνει απόρριψη.Τα
Επαγγελματικά Πιστοποιητικά VCE έχουν επίσης αναμορφωθεί και 
έχουν την ίδια δομή με τα AS/A2. Οι τίτλοι σπουδών ονομάζονται GCE 
A levels σε εφαρμοσμένα αντικείμενα και διακρίνονται σε τέσσερις 
τύπους:
Advanced Subsidiary General Certificate of Education. Προϋποθέτει 
τρία AS units και βαθμολογείται A-E.Advanced Subsidiary General 
Certificate of Education (double award). Προϋποθέτει έξι AS units και 
βαθμολογείται AA, AB-EE.Advanced General Certificate of Education. 
Συνήθως προϋποθέτει τρία AS units και τρία A2 units και 
βαθμολογείται A-E.Advanced General Certificate of Education (double 
award). Προϋποθέτει έξι AS units και έξι A2 units και βαθμολογείται
AA, AB-EE.Ένας επίσης τίτλος σπουδών είναι το Advanced Extension
Awards (AEA) ο οποίος δίδεται από το 2002 και είναι διαθέσιμος σε 
μαθητές που αναμένεται να βαθμολογηθούν με Α. Ο τίτλος AEA κατά 
την τρέχουσα περίοδο είναι διαθέσιμος σε 19 αντικείμενα και αποτελεί 
μία εκ των προϋποθέσεων για την είσοδο στο πανεπιστήμιο.Η
πλήρους ωραρίου και μερικού ωραρίου μετα-υποχρεωτική 
εκπαίδευση παρέχεται επίσης στα κολλέγια μετα-υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης και στα sixth form κολλέγια



 Η μαθητεία είναι ένα πρόγραμμα κατάρτισης για νέους 
ανθρώπους βασισμένο στην εργασία. Οι νέοι 
αμείβονται με μισθό και έχουν τη δυνατότητα να 
αποκτήσουν μία νέα ειδικότητα. Κατά την τρέχουσα 
περίοδο σε μαθητεία βρίσκονται περισσότεροι από 
255.000 νέοι σε πλέον των 150 επαγγελμάτων. Η 
μαθητεία μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 5 χρόνια 
ανάλογα με το αντικείμενο. Μετά την ολοκλήρωση της 
μαθητείας, ο νέος διαθέτει: πρακτική εμπειρία, Εθνικό 
Επαγγελματικό Τίτλο (National Vocational Qualification -
NVQ) επιπέδου 2, και επιπλέον προσόντα που 
απαιτούνται για το επάγγελμα.
Η μαθητεία παρέχεται σε όποιον είναι 16 με 24 ετών και 
ζει στην Αγγλία.

Επαγγελματική Κατάρτιση



 Στην Αγγλία και στην Ουαλία η εκπαίδευση ενηλίκων 
θεωρείται ως ιδιαίτερα σημαντική βαθμίδα του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Η εκπαίδευση μπορεί να 
γίνει είτε με πλήρες είτε με μερικό ωράριο και 
παρέχεται στα κολλέγια μετα-υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης τα οποία παραδοσιακά παρέχουν 
μαθήματα επαγγελματικής φύσης, αλλά συνεχώς 
αυξάνουν την παροχή ακαδημαϊκών προσόντων.

Εκπαίδευση Ενηλίκων



Ελλάδα-Σουηδία



ΘΕΜΑ 1
Πόσα είναι τα έτη φοίτησης για ένα 
μαθητή;

ΕΛΛΑΔΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ

Τα έτη φοίτησης είναι ανάλογα με το τι 
σπουδές θέλει να παρακολουθήσει ο 
μαθητής. Οι προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, 
οι οποίοι διαχωρίζονται σε γενικούς & 
επαγγελματικούς τίτλους, είναι οι εξής:
1. Högskoleexamen, που απονέμεται μετά 
την συγκέντρωση τουλάχιστον 80 credits, 
που αντιστοιχούν σε 2 χρόνια σπουδών.
2. Kandidatexamen το οποίο απονέμεται με 
συγκέντρωση 120 credits που αντιστοιχούν 
σε 3 χρόνια σπουδών.
3. Magisterexamen , που απονέμεται μετά 
από συμπλήρωση 160 credits που 
αντιστοιχούν σε συνολικά 4 χρόνια 
σπουδών.
4. Yrkesexamen , απονέμεται κατόπιν 
συμπλήρωσης 40 έως 220 credits και 
αντιστοιχεί σε επαγγελματικές σπουδές 
ειδικοτήτων όπως ιατρική, οδοντιατρική, 
μηχανική, εκπαίδευση, σχεδίου, καλών 
τεχνών.



ΘΕΜΑ 2
Πόσες και ποιες είναι οι βαθμίδες εκπαίδευσης;

ΕΛΛΑΔΑ

1. Προσχολική αγωγή (3-5 ετών) 
Αποτελείται από τον βρεφονηπιακό 
σταθμό, το προ-νήπιο (που δεν είναι 
υποχρεωτικά) και το νήπιο (υποχρεωτικό)
2. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (6-11 ετών) 
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι το 
δημοτικό το οποίο παρέχει τις βασικότερες 
γνώσεις που χρειάζεται ο μαθητής.
3. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (12-17 ετών) 
Η δευτεροβάθμια αποτελείται από το 
γυμνάσιο (που είναι υποχρεωτικό) και το 
γενικό λύκειο ή το ΕΠΑΛ το οποίο είναι 
προαιρετικό.
4. Τριτοβάθμια εκπαίδευση (18+ ετών) 
Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήκουν τα 
πανεπιστήμια, οι σχολές και το 
πολυτεχνείο

ΣΟΥΗΔΙΑ

1. Προσχολική αγωγή (6-7 ετών) Σε όλα τα 
παιδιά προσφέρεται μια θέση στο μη-
υποχρεωτικό νηπιαγωγείο που στοχεύει στην 
προετοιμασία για την μετέπειτα σχολική ζωή.

2. Υποχρεωτική εκπαίδευση (7-16 ετών) Η 
βασική εκπαίδευση είναι εννεαετής και 
υποχρεωτική.

3. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (16-19 ετών) Δεν 
είναι υποχρεωτική και παρέχεται δωρεάν. 
Προϋπόθεση για την εισαγωγή τους είναι μια 
βαθμολογία που να υπερβαίνει τη βάση στα 
μαθήματα της Σουηδικής και Αγγλικής 
γλώσσας και στα Μαθηματικά.

4. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (19+ ετών) Το 
σουηδικό σύστημα δεν περιλαμβάνει μόνο τις 
παραδοσιακές πανεπιστημιακές σπουδές 
αλλά και τα διάφορα είδη κατάρτισης 
εκπαιδευτικών, υγειονομικής περίθαλψης, 
τεχνικής κατάρτισης κ.α.



ΘΕΜΑ 3α
Ποια μαθήματα έχει το κάθε σχολείο;

ΕΛΛΑΔΑ
Τα μαθήματα είναι: Σουηδική 
γλώσσα, Αγγλικά, μαθηματικά, 
φυσικές επιστήμες, κοινωνικές 
επιστήμες, θρησκευτικά, 
καλλιτεχνικά, φυσική αγωγή και 
υγιεινή.
Στο λύκειο κάθε μαθητής/μαθήτρια 
μπορεί να επιλέξει αν θα 
παρακολουθήσει πρόγραμμα 
μαθημάτων (ας πούμε κατεύθυνση) 
που οδηγεί στο πανεπιστήμιο ή 
πρόγραμμα που οδηγεί στην αγορά 
εργασίας μετά την ολοκλήρωσή του 
(επαγγελματική εκπαίδευση).

ΣΟΥΗΔΙΑ
Τα μαθήματα για την Ελλάδα: 
Αρχαία Ελληνική γλώσσα, 
μαθηματικά, ιστορία, αγγλικά ή 
γαλλικά, θρησκευτικά, βιολογία, 
φυσική, χημεία, νέα ελληνική 
γλώσσα, λογοτεχνία, φυσική 
αγωγή και μαθήματα επιλογής.

Υπάρχουν τα μαθήματα 
κατεύθυνσης ανάλογα με τον 
προσανατολισμό που θα διαλέξει ο 
μαθητής/τρια (θεωρητική ή θετική 
κατεύθυνση).



ΘΕΜΑ 3β
Τι βιβλία έχουν οι μαθητές;

ΕΛΛΑΔΑ

 Τα σχολικά βιβλία στα δημόσια 
σχολεία παρέχονται δωρεάν 
από το κράτος στην αρχή της 
χρονιάς. Για κάθε μάθημα 
υπάρχει ένα συγκεκριμένο 
βιβλίο το οποίο και διδάσκονται 
εξ ολοκλήρου οι μαθητές κατά 
την διάρκεια της χρονιάς. Οι 
μαθητές φορτώνονται με 
αρκετά βιβλία και τετράδια 
καθημερινά τα οποία 
κουβαλούν και όταν πηγαίνουν 
και όταν επιστρέφουν από το 
σχολείο. 

ΣΟΥΗΔΙΑ
 Τα σχολικά βιβλία δεν τα παρέχει 

δωρεάν το κράτος, αλλά τα 
αγοράζουν οι μαθητές από το 
ελεύθερο εμπόριο. Για κάθε μάθημα 
υπάρχουν αρκετά βιβλία, από τα 
οποία ο καθηγητής επιλέγει ένα και 
συστήνει στους μαθητές να το 
αγοράσουν. Οι μαθητές δεν 
φορτώνονται με βιβλία και τετράδια 
στην πλάτη. Αντίθετα, πολλοί 
μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο μόνο 
με το λαπτοπ ή το τάμπλετ, ένα 
τετράδιο ή ένα άδειο σακίδιο πλάτης. 
Στην Σουηδία το μάθημα τελειώνει 
στην τάξη και τα βιβλία μένουν εκεί



ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΗΔΙΑ



ΘΕΜΑ 6ο : 
Διάλειμμα. Πόσο διαρκεί; Πόσα είναι;

ΣΟΥΗΔΙΑ

 Στην Ελλάδα τα 
διαλείμματα είναι έξι. 
Τρία από αυτά είναι 
πέντε λεπτών και τα 
άλλα τρία είναι δέκα 
λεπτών.

ΕΛΛΑΔΑ



ΘΕΜΑ 4ο

ΣΟΥΗΔΙΑ

 Η προαγωγή στην επόμενη τάξη στο 
σουηδικό σύστημα πραγματοποιείται 
με εξετάσεις όπου οι μαθητές 
βαθμολογούνται από το A μέχρι το F. 
Οι μαθητές που παίρνουν από το Α 
μέχρι το Ε περνάνε, αυτοί με F μένουν 
στην ίδια τάξη. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

ΕΛΛΑΔΑ

 Στην Ελλάδα για να προαχθούν οι 
μαθητές στην επόμενη τάξη πρέπει 
σε κάθε μάθημα να βγάλουν μέσο 
όρο 38 συμπεριλαμβανομένων και 
των εξετάσεων. Το κάθε μάθημα 
βαθμολογείται μέχρι το 20. Οι 
μαθητές που στις εξετάσεις του 
Ιουνίου αποτυγχάνουν, δίνουν ξανά 
τον Σεπτέμβριο και αν ούτε τότε 
δεν επιτύχουν αυτό τον μέσο όρο 
μένουν στην ίδια τάξη.



Ερώτημα γ: Διαγωνίσματα, μόρια διαγωνισμάτων, είδος 
ερωτήσεων

ΣΟΥΗΔΙΑ

 Στην σουηδική εκπαίδευση τα 
διαγωνίσματα και η αξιολόγηση τα 
πρώτα οκτώ χρόνια της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι 
απαγορευμένα. Η αξιολόγηση ξεκινά 
από το όγδοο έτος και μετά. Οι βαθμοί 
αξιολόγησης είναι :                                   
1)μη προβιβάσιμος
2)προβιβάσιμος
3)προβιβάσιμος με βαθμό                                                                                                          
4)προβιβάσιμος με διάκριση                                                                                                          
Εθνικές εξετάσεις πραγματοποιούνται 
στα σουηδικά , τα αγγλικά και τα 
μαθηματικά στο τέλος του 9ου έτους. 
Ένας μαθητής που δεν επιτυγχάνει 
τους στόχους που καθορίζονται στη 
διδακτέα ύλη για το 9ο έτος δεν 
λαμβάνει έναν βαθμό σε εκείνο το 
θέμα, αλλά θα του δοθεί αντ' αυτού    
μια γραπτή αξιολόγηση.

ΕΛΛΑΔΑ

 Στην Ελλάδα τα διαγωνίσματα και 
η ουσιαστική αξιολόγηση ξεκάνει 
από την τρίτη τάξη της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(δημοτικό σχολειό) και οι βαθμοί 
αξιολόγησης είναι: Α, Β, Γ. Στην 5η

και 6η τάξη του δημοτικού η 
αξιολόγηση γίνεται από το 1-10. Τα 
θέματα των διαγωνισμάτων 
βασίζοντα στην διδακτέα υλη. Στην 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(γυμνάσιο- λύκειο) οι βαθμοί είναι 
από 1-20 (με κάποιες εξαιρέσεις: 1-
100, 1-50 κλπ). Τα διαγωνίσματα 
αποτελούν ανακεφαλαίωση και 
επανάληψη των μαθημάτων γι΄
αυτό επαναλαμβάνονται κάθε 2-3 
μήνες.



ΣΟΥΗΔΙΑ

 Οι μαθητές  πηγαίνουν στο σχολείο 
από τις 8 ή τις 9 το πρωί. Το 
πρόγραμμα των  μαθημάτων 
καθορίζεται από τον διευθυντή σε 
συνεργασία με τον διδάσκοντα, 
ανάλογα με τη φύση του 
μαθήματος, τις ανάγκες της τάξης 
και φυσικά σύμφωνα με το 
αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο 
είναι προσανατολισμένο στους 
στόχους που έχουν ορίσει ως προς 
το τι θα διδαχθεί. Έτσι, οι διδακτικές 
περίοδοι έχουν διαφορετική 
διάρκεια, 45, 60, 120, 135 λεπτών. 
Με τέτοιο πρόγραμμα οι μαθητές 
ποτέ δεν επιστρέφουν στο σπίτι 
πριν τις 4, αλλά στις 5 ή 6 το 
απόγευμα. 

ΕΛΛΑΔΑ

 Τα κουδούνια για τους μαθητές 
στην Ελλάδα χτυπούν στις  8.15 
το πρωί. Το πρόγραμμα τους 
καθορίζεται από την διεύθυνση 
βάση των αναλυτικών οδηγιών 
που έχουν σταλεί από το 
υπουργείο παιδείας. Οι 
διδακτικές ώρες είναι 45 
λεπτών. Το σχολικό τους 
ωράριο λήγει στις 2.05μμ



ΘΕΜΑ 7ο: 
Ποιες είναι οι διδακτικές μέθοδοι;

ΣΟΥΗΔΙΑ

 Βασικός στόχος είναι να 
προσφέρουν στους μαθητές/τριες
μια πληθώρα μεθόδων μάθησης 
ώστε εκείνοι να είναι σε θέση να 
επιλέξουν αυτή που ταιριάζει 
καλύτερα στο δικό τους μαθητικό 
προφίλ. Οι μαθητές με τον τρόπο 
αυτό αναπτύσσουν το αίσθημα 
υπευθυνότητας και την κριτική 
τους ικανότητα. Για την 
εξασφάλιση της επίτευξης των 
παιδαγωγικών στόχων υπάρχει το 
πορτοφόλιο, ένα εργαλείο που 
επιτρέπει σε μαθητές, γονείς και 
εκπαιδευτικούς την 
παρακολούθηση της πορείας των 
μαθητών/τριών και την παρέμβαση 
εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Η 
φιλοσοφία αυτή ονομάζεται 
“Learning to Learn”, δηλαδή 
μαθαίνοντας τον τρόπο για να 
μάθεις. 

ΕΛΛΑΔΑ

 Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι 
διδασκαλίας όπως:                                                          
1)Δασκαλοκεντρικές (απόλυτος 
προγραμματισμός, επανάληψη, 
απομνημόνευση, προσφορά 
όσο το δυνατόν περισσότερων 
γνώσεων, προετοιμασία των 
μαθητών να δεχθούν τη  νέα 
γνώση, σύνδεση με τα 
προηγούμενα, παρουσίαση και 
εξήγηση της νέας ενότητας, 
συμπεράσματα, ασκήσεις)                                                                                   
2)Τριμερής διδασκαλία 
(παρουσίαση, επεξεργασία, 
ανακεφαλαίωση)                
3)Μαθητοκεντρικές
(εφαρμόζεται βάση της 
προσωπικότητας του μαθητή) 



Ιδιαιτερότητες του εκπαιδευτικού συστήματος της Σουηδίας

 Η αρχιτεκτονική στα σχολεία της Σουηδίας είναι έτσι ώστε οι 
μαθητές να μπορούν να μαθαίνουν εύκολα μέσω ηλεκτρονικής 
διδασκαλίας. Δεν υπάρχουν αίθουσες και θρανία. Ένα δίωρο 
την εβδομάδα, το πρόγραμμα είναι ελεύθερο και επιλέγουν τα 
παιδιά κάθε φορά με ψηφοφορία τι μάθημα θέλουν να κάνουν 
. Έτσι η μειοψηφία μαθαίνει να ακολουθεί την απόφαση της 
πλειοψηφίας και όλοι μαζί αντιλαμβάνονται πως οι αποφάσεις 
που παίρνουμε επηρεάζουν επί του πρακτέου την καθημερινή 
μας ζωή. Κάθε τρίμηνο οι μαθητές δεν βαθμολογούνται , αλλά 
βαθμολογούν  το σχολείο , τα μαθήματα , τους εκπαιδευτικούς 
. Απαντούν σε ανάλογα ερωτηματολόγια για τις συνθήκες που 
επικρατούν στο σχολείο , τις επιδόσεις των εκπαιδευτικών και 
αναφέρουν τις προτάσεις τους για αλλαγές. 





Εκπαιδευτικό σύστημα 



Έτη φοίτησης

Αποτελούνται από: 
Παιδικός Σταθμός
Δημοτικό
Γυμνάσια
Πανεπιστήμια



Παιδικός σταθμός-ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 Είσοδος σε αυτόν σε ηλικία 6 ετών για όλους τους 
πολίτες.

 Είσοδος σε αυτό στην ηλικία των 8 ετών και 
φοίτηση κανονική χωρίς διακοπές - σε δημόσια και 
ιδιωτικά σχολεία.
Στο τέλος του δημοτικού της 8ης τάξης υπάρχουν 
οι εξετάσεις OKS όπου μέσα σε δυο ώρες 100 
ερωτήσεις πρέπει να
απαντηθούν από τους μαθητές ώστε να καθοριστεί 
η εισαγωγή τους στα Γυμνάσια.



ΓΥΜΝΑΣΙΑ

 Η φοίτηση στα γυμνάσια είναι περίπου 4 έτη 
και επίσης υπάρχει και προπαρασκευαστική 
χρονιά ειδικά εάν τα γυμνάσια είναι
αγγλόφωνα ή ιδιωτικά ή δημοσίου δικαίου 
διοικούμενα από μειονότητες ή ιδρύματα.

- ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
- ΙΜΑΜ ΧΑΤΙΠ *ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
- ΕΜΠΟΡΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 Τα πανεπιστήμια στη Τουρκία χωρίζονται σε 
ιδιωτικά και δημόσια. Στην Τουρκία πάντως 
υπάρχουν σήμερα περίπου 200 πανεπιστήμια.

 Τα ιδιωτικά Μπίλκεντ, Κοτς, Σαμπάντζι και 
Μπιλγκί, καθώς και τα πανεπιστήμια του 
Βοσπόρου, της Άγκυρας, της
Κωνσταντινούπολης, το Πολυτεχνείο της Πόλης 
και φυσικά το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Μέσης 
Ανατολής (ΜΕΤU) στην Άγκυρα,
είναι τα καλύτερα.



ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΒΙΒΛΙΑ

 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Μαθαίνουν τα βασικά 
ώστε να μπορούν να επικοινωνούν.Σε αυτά 
περιλαμβάνονται εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες.

 ΔΗΜΟΤΙΚΑ:
Γλώσσα,Μαθηματικά,Γυμναστική,Ξένη 
Γλώσσα,Γεωγραφία,Τούρκικη Ιστορία.



Προαγωγή στην επόμενη τάξη

 Δημοτικό:Στοιχειώδης γνώση της ξένης 
γλώσσας, χρήση απλών ερωτήσεων και 
απαντήσεων

 Γυμνάσια-Λύκεια:Γραπτές Εξετάσεις.



ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

 Δημοτικό: Τελευταίες τάξεις σε μορφή τέστ.
 Γυμνάσια: Κάθε τέλος του μήνα σε κάθε 

μάθημα που εξετάζεται στο τέλος.
 Πανεπιστήμια: Εξεταστική.



ΣΧΟΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ-ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

 Το μάθημα ξεκινάει στις 9:10 και τελειώνει 
στις 14:30.Η κάθε διδακτική ώρα διαρκεί 40 
λεπτά.

 Υπάρχουν 3 διαλείμματα. Το κάθε διάλειμμα 
διαρκεί 10 λεπτά.





ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ-ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

 Δημοτικό: Οι δάσκαλοι είναι πιο ανεκτικοί 
και βοηθούν τα παιδιά, λειτουργούν 
σύμφωνα με τα πρότυπα και την νοοτροπία 
τους. Οι δάσκαλοι παραδίδουν στα παιδιά 
ασκήσεις για το σπίτι και λίγη θεωρία.

 Γυμνάσια: Οι καθηγητές είναι πιο 
απαιτητικοί και αυστηροί. Αρκετή θεωρία, 
λιγότερες ασκήσεις και αναθέτουν στα 
παιδιά ομαδικές εργασίες.



ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

 Aρχικός Μισθός : 22.923
 Τελικός Μισθός: 35.925



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

 Επικρατεί το συγκεντρωτικό σύστημα. Το 
κράτος ορίζει τις λειτουργίες του σχολείου, 
τους νόμους και τους κανόνες. 

 Αξιολόγηση Καθηγητών: Λειτουργούν με 
βάση τους κανόνες και τα πρότυπα. 
Αυστηροί αλλά και ανεκτικοί. Δίκαιοι, δεν 
ξεχωρίζουν τα παιδιά καθώς δεν επικρατεί 
το φαινόμενο του ρατσισμού σε μεγάλο 
βαθμό.



Παραπαιδεία-καταλήψεις

 Παραπαιδεία: Δεν επικρατεί τόσο διότι οι γονείς 
δεν έχουν την οικονομική άνεση ώστε να 
καλύψουν τα έξοδα. Εξαίρεση είναι τα παιδιά 
που θέλουν να διδαχτούν κάποια άλλη ξένη 
γλώσσα και τα παιδιά που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στα μαθήματα τους.

 Καταλήψεις: Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι 
αυστηρό οπότε τα παιδιά αποφεύγουν να 
κάνουν καταλήψεις διότι μετά ακολουθεί 
κάποια τιμωρία.



ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ

 Αδύναμο κράτος με αποτέλεσμα  μόνο η επαρκής 
κάλυψη των μισθών και των αναγκαίων αντικειμένων. 
Λάθος οικοδόμηση  σχολικών κτηρίων λόγω έλλειψης 
χρημάτων.

 Διακοπές: το σχολείο για τους μαθητές ξεκινά περίπου 
τη δεύτερη βδομάδα του Σεπτεμβρίου και λήγει τέλος 
Ιουνίου. Οι διακοπές είναι ξεκάθαρες και συγκεκριμένες 
σε εθνικό επίπεδο (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι και 
ορισμένες θρησκευτικές αργίες).





3Ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ                         
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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