
Якщо ви проживаєте в центрі гостинності, ваша дитина відвідуватиме заняття в спеціальних 
навчальних закладах для біженців з іншими дітьми приблизно такого ж віку. 

Якщо ваша дитина записана на ранкову шкільну програму, її зарахують до класу відповідно 
до її віку. Після того вчителі будуть вирішувати, яка  додаткова підтримка необхідна учням 
для адаптації до шкільної програми.  Якщо в школі є прийомний клас, ваша дитина зможе 
відвідувати там заняття з грецької мови разом з дітьми однакового рівня знань. Деякі інші 
заняття дитина зможе відвідувати у «звичайному» класі. 
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Що таке школи міжкультурної освіти? 

Це школи, в яких реалізуються спеціальні програми з акцентом на міжкультурну комунікацію та 
навчально-культурні особливості учнів. Викладачі цих шкіл обираються за умови їхнього знання 
міжкультурної освіти, рідних мов учнів та викладання грецької мови як іноземної. 

·          Що таке початкові школи продовженого дня? 

Це школи, які працюють за подовженим графіком, з 07:00 (або 08:00) до 16:00, і включають у 
свою програму додаткові курси та заняття (іноземні мови, спорт, музика, театр, інформатика 
тощо), учні також мають час виконати домашні завдання до школи. 

·          Що таке спеціальні початкові школи? 

Це початкові школи зі спеціалізованим персоналом і вчителями, підготовленими для роботи з 
учнями з обмеженими можливостями або проблемами розумової відсталості, аутизмом, 
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СЛОВО ВИМОВА ПЕРЕКЛАД 

αγγλικά англікA англійська мова 

αίθουσα Eфуса зал, приміщення 

αίτηση Eтисі заява 

ανακοίνωση анакIносі оголошення 

αναλυτικό πρόγραμμα аналітікO 
прOграмма 

детальна програма 

απεργία апергIя страйк 

αποβολή аповолI видалення, усунення 
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СЛОВО ВИМОВА ПЕРЕКЛАД

αγγλικά англікA англійська мова

αίθουσα Eфуса зал, приміщення

αίτηση Eтисі заява

ανακοίνωση анакIносі оголошення

αναλυτικό πρόγραμμα аналітікO прOграмма детальна програма

απεργία апергIя страйк
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СЛОВО ВИМОВА ПЕРЕКЛАД

αποβολή аповолI видалення, усунення

απολυτήριο аполітИріо диплом, атестат

απουσία апусIя відсутність на заняттях

αργία аргIя офіційний вихідний день

αριθμός аріфмOс число, цифра, номер

άρρωστος / άρρωστη Aростос/ Aрості хворий / хвора

άσκηση Aскісі вправа, зарядка, тренування

αυλή авлI (шкільний) двір

βαθμός вафмOс оцінка (в школі)

βεβαίωση вевEосі довідка, заява

βιβλιάριο υγείας вівліAріо ігIяс картка медичного страхування

βιβλίο вівлIо книга

βιβλιοθήκη вівліофIкі бібліотека

βραβείο вравIо нагорода, приз

βρύση врIсі кран

γιατρός ятрOс лікар
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СЛОВО ВИМОВА ПЕРЕКЛАД

γαλλικά галікA французька мова

γερμανικά германікA німецька мова

γόμα гOма гумка

γονέας гонEас батько, один із батьків

γραφείο графIо кабінет, офіс

γράφω грAфо писати

γυμνασιάρχης гімнасіAрхіс директор середньої школи рівня гімназія 
(7-й — 9-й класи)

γυμνάσιο гімнAсіо середня школа рівня гімназія 
(7-й — 9-й класи)

γυμναστική гімнастікI гімнастика, фізична культура

γυμναστής/ γυμνάστρια гімнастIс/ гімнAстрія вчитель  / вчителька фізичної культури

δάσκαλος / δασκάλα д’Aскалос / д’аскAла вчитель  / вчителька

δεκαπενταμελές μαθητικό 
συμβούλιο

д’екапендамелEс мафі-
тікO сімвYліо учнівська рада з п›ятнадцяти осіб

δημοτικό σχολείο д’імотікO схолIо початкова школа (1-й — 6-й класи)

δήλωση д’Iлосі заява

διαγωγή д’іягогI поведінка

διαγώνισμα д’іагOнісма контрольна робота , тестове завдання
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СЛОВО ВИМОВА ПЕРЕКЛАД

διάδρομος д’іAд’ромос коридор

διακοπές д’іакопEс канікули

διάλειμμα д’іAліма перерва

διαφωνώ д’іафонO не погоджуватися, бути не згідним

διευθυντής/ διευθύντρια д’ієвфіндIс/ д’ієвфIндрія директор / директорка

δικαιολογητικό д’ікеологітікO підтверджуючий документ

δραστηριότητα д’растиріOтіта активність, діяльність

έγγραφα Eнграфа документи

εγγραφή енграфI запис, реєстрація

εθνική εορτή ефнікI еортI національне свято

εικαστικά ікастікA образотворче мистецтво

έλεγχος Eленхос контроль, перевірка

εκπαίδευση екпед›евсі освіта

ελληνικά еллінікA грецька мова

εμβόλιο емвOліо вакцина, щеплення

ενισχυτική διδασκαλία енісхітікI д’ід’аскалIя підтримуюче навчання (додаткові уроки з 
відстаючими учнями)
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СЛОВО ВИМОВА ПЕРЕКЛАД

ενημέρωση енімEросі інформування

εξέταση ексEтасі іспит, екзамен

επιλέγω епілEго вибирати                                                  

εργασία ергасIя завдання, робота

εργαστήριο ергастИріо лабораторія

ζωγραφίζω зографIзо малювати

ημερομηνία εγγραφής імеромінIя енграфIс дата реєстрації/ запису

ημιαργία іміаргIя наполовину офіційний вихідний день  
(робота приблизно до 13:00)

θρανίο франIо шкільна парта

καθηγητής/ καθηγήτρια кафігітIс / кафіГітрія викладач / викладачка

καρέκλα карEкла стілець

κενό кенO пробіл, пусте місце  
(наприклад, у програмі уроків)

κηδεμόνας кід’емOнас опікун

κιμωλία кімолIя крейда

κουδούνι куд’Уні (шкільний) дзвінок

κυλικείο кілікIо (шкільна) їдальня/ кафе-закусочна
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СЛОВО ВИМОВА ПЕРЕКЛАД

ληξιαρχική πράξη 
γέννησης ліксіархікI прAксі гEнісіс свідоцтво про народження (видане в рацсі)

λυκειάρχης лікіAрхіс директор середньої школи рівня ліцей  
(10-й — 12-й класи)

λύκειο лIкіо середня школа рівня ліцей  
(10-й — 12-й класи)

λύνω лIно вирішувати (наприклад,  
завдання чи рівняння) 

μαθηματικά мафіматікA математика

μαρκαδόρος маркад’Oрос маркер, фломастер

μεσημεριανό месімеріанO ланч, обід

μετεγγραφή метенграфI переведення до іншого навчального закладу

μολύβι молIві олівець

μουσική мусікI музика

νηπιαγωγείο ніпягогIо дитячий садок

νηπιαγωγός ніпягогOс вихователь дитячого садка

ξένη γλώσσα ксEні глOса іноземна мова

ξύστρα ксIстра точилка (для олівців)

ολοήμερο олоIмеро цілий день, весь день

ομάδα омAд’а 1) група
2) команда, клуб
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СЛОВО ВИМОВА ПЕРЕКЛАД

ονοματεπώνυμο ономатепOнімо ім›я та прізвище

παιχνίδι пехнIд’і гра, іграшка

παρέλαση парEласі парад

πενταμελές μαθητικό 
συμβούλιο

пендамелEс мафітікO 
сімвYліо учнівська рада з п’яти осіб

περίπατος перIпатос прогулянка

πίνακας пIнакас дошка, картина

πιστοποιητικό γέννησης пістопіітікO гEнісіс свідоцтво про народження (видане в полого-
вому будинку або в лікарні)

προαύλιο проAвліо обгороджений майданчик для прогулянки

πρόεδρος прOед’рос
1) голова (наприклад, обласної, муніципаль-

ної чи сільської ради)
2) президент

προνήπιο пронIпіо дошкільний заклад

προσπάθεια проспAфія зусилля , спроба

πρωινό пройнO сніданок

ράφι рAфі полиця

στάση εργασίας стAсі ергасIяс
призупинення роботи (наприклад, громад-

ського транспорту) на певний проміжок часу 
на знак протесту проти чогось

στυλό стілO ручка

σύλλογος γονέων και 
κηδεμόνων

сIлогос гонEон ке 
кід’емOнон суспільство, рада батьків та опікунів



10 I Невеликий словничок для школи українською мовою

СЛОВО ВИМОВА ПЕРЕКЛАД

συμμαθητής/ 
συμμαθήτρια сімафітIс/ сімафIтрія однокласник / однокласниця

συμφωνώ сімфонO погоджуватись 

συνάντηση сінAндісі зустріч

σχολάω схолAо закінчувати роботу (робочий день добігає 
кінця)

σχολείο схолIо школа

σχολικός σύμβουλος схолікOс сIмвулос шкільний радник

τάξη тAксі клас (в школі)

τάξη υποδοχής тAксі іпод’охIс прийомний клас

τετράδιο тетрAд’іо зошит

τετράμηνο тетрAміно проміжок часу протягом чотрьох місяців

τηλέφωνο тілEфоно телефон

τιμωρία тіморIя покарання

τρίμηνο трIміно проміжок часу протягом трьох місяців

τσάντα цAнда сумка

υπεύθυνη δήλωση іпEвфіні д’Iлосі відповідальна заява

υπογραφή іпографI підпис
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СЛОВО ВИМОВА ПЕРЕКЛАД

υπολογιστής іпологістIс комп’ютер

φαγητό фагітO їжа

φάρμακο фAрмако ліки

χάρτης хAртіс (географічна) мапа

χαρτί хартI папір

ψείρες псIрес воші

ώρα Oра година (60 хвилин)

ωράριο орAріо розклад (наприклад, уроків)
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