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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Δεκέμβριος 2014 – Δεκέμβριος 2015 

 

Α. Ενημερωτικές συναντήσεις - Γενικές Συνελεύσεις: 

21/04/2015 - Ενημερωτική συνάντηση για τους γονείς του Νηπιαγωγείου: 

Πρόγραμμα μαθημάτων 1ης Δημοτικού, επιλογή της πρώτης ξένης γλώσσας (L2), χρήσιμες 

πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του 3ου Ευρωπαϊκού Σχολείου (βλ. ιστοσελίδα 

σχολείου http://www.eeb3.eu/index.php?id=444), ενημέρωση για τις δραστηριότητες της 

Ένωσης και της ΑΡΕΕΕ, ενδοσχολικές δραστηριότητες, για τη σημασία μεγαλύτερης 

εκπροσώπησης του ελληνικού τμήματος στην ΑΡΕΕΕ κ.α. Έντυπο υλικό.  

2/6/2015 - Γενική συνέλευση Εκπροσώπων και Γονέων:  

Εξωτερική αξιολόγηση της προτεινόμενης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Γυμνασίου (S4-

S7), νέα κλίμακα βαθμολόγησης για το Γυμνάσιο και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, συζήτηση 

περί 5ου Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξελλών, δραστηριότητες και τελευταία νέα από την 

ΑΡΕΕΕ, συνεργασία Ένωσης και εκπροσώπων των τάξεων.   

20/10/2015 - Έκτακτη Γενική Συνέλευση Εκπροσώπων και Γονέων:  

Ενημέρωση εκπροσώπων και γονέων για την πρόταση του ΓΓ των Ευρωπαϊκών Σχολείων 

περί δημιουργίας τριών τάξεων του ελληνικού τμήματος στο Berkendael, ως παράρτημα 

Uccle και συντονισμός ενεργειών για την αντιμετώπιση του θέματος.  

 

Β. Εκπαιδευτικές δράσεις:  

1. 16/2/2015 – Στήριξη εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο, με προσκεκλημένο 
τον διακεκριμένο Καθηγητή Φυσικής και Ερευνητή κ. Ιωάννη Ηλιόπουλο με θέμα "Η 
Προέλευση της Μάζας στις Αρχές του Σύμπαντος"  
(http://en.wikipedia.org/wiki/John_Iliopoulos)  

- Έχουν προταθεί και αναμένεται να πραγματοποιηθούν: 

2. Επίσκεψη του Γυμνασίου Μπιζανίου-Ιωαννίνων σε τάξεις της Β/θμιας του ελληνικού 
τμήματος (αρχικώς για τις 4/12/2015, ακυρώθηκε λόγω των μέτρων ασφαλείας και 
μεταφέρθηκε για τον Απρίλιο 2016)  

3. Θεατρική παράσταση από μαθητές του 2ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης για τους μαθητές 
των τελευταίων τάξεων του ελληνικού τμήματος του Γυμνασίου και συζήτηση πάνω σε 
θέματα Βιοηθικής (ενδεχομένως στις 11 Μαρτίου 2016, αναμένεται τελική έγκριση από τη 
Διεύθυνση) 

Επίσης, έχει προεγκριθεί η στήριξη εκδήλωσης για το ελληνικό τμήμα με προσκεκλημένο 
τον Αμερικανό Καθηγητή Αρχαιολογίας κ. Stephen Miller, στο πλαίσιο συμμετοχής 
μαθητών του ελληνικού τμήματος στην 6η Αναβίωση των Νέμεων Αγώνων (10-12/6/2016, 
Νεμέα)  (βλ. παράρτημα 2) (http://nemeangames.org) 
(http://www.classics.berkeley.edu/sites/default/files/faculty/cv/sgm.html)  

http://www.eeb3.eu/index.php?id=444
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Iliopoulos)
http://nemeangames.org/
http://www.classics.berkeley.edu/sites/default/files/faculty/cv/sgm.html
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Θα  μεταφερθεί αίτημα του απερχόμενου προς το νέο ΔΣ για την στήριξη εκδήλωσης στο 
Γυμνάσιο με προσκεκλημένο τον διακεκριμένο Καθηγητή Φυσικής και Ερευνητή κ. Γρηγόριο 
Νίκολη (19/02/2016) (https://www.ulb.ac.be/rech/inventaire/chercheurs/6/CH386.html)  

 
- Συμμετοχή στην ημέρα Βιβλίου και στη βιβλιοθήκη: 

 
1. Νοέμβριος 2014: Επιμέλεια και συντονισμός ελληνικού περιπτέρου της Ημέρας Βιβλίου  

2. Ενεργή συμμετοχή στη λειτουργία της επιτροπής βιβλιοθήκης Α/βαθμιας - Kαταγραφή 
τίτλων ελληνικών βιβλίων σε ελληνικούς χαρακτήρες 
 

- Άλλες  δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα: 

1. Απρίλιος 15/04/2015: Συντονισμός και συμμετοχή φοιτητών και πρώην μαθητών του 
ελληνικού γλωσσικού τμήματος σε ευρύτερη συνάντηση Αποφοίτων που διοργανώθηκε 
εντός του 3ου Ευρωπαϊκού Σχολείου (alumni), με συμμετοχή μαθητών της S6 για να 
ενημερωθούν για τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας αλλά και ΑΕΙ άλλων χωρών 

2. Παρακολούθηση του θέματος της μεταφοράς των διδακτικών βιβλίων για το ελληνικό 
τμήμα (Ιούλιος-Αύγουστος 2015). Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταφορά των βιβλίων 
έγινε και έγκαιρα και δωρεάν χάρη στην ευγενική προσφορά του γονέα κ. Γιοβανέζ, ο 
οποίος έπραξε ομοίως και τα δύο προηγούμενα έτη. 

3. Springfest 2015: Kεντρική Oργάνωση της γιορτής του Σχολείου από μέλος του ΔΣ της 
Ένωσης - Οργάνωση ελληνικού περιπτέρου για τη γιορτή του Σχολείου από μέλος του ΔΣ 

 
Δ. Συμμετοχή- Παρεμβάσεις στη λειτουργία των οργάνων του Σχολείου 

1.  Συμμετοχή στα Εκπαιδευτικά Συμβούλια Δημοτικού/Νηπιαγωγείου και Γυμνασίου, 
διαβούλευση των εκπροσώπων τoυς για το ελληνικό τμήμα με τους εκπροσώπους των 
τμημάτων ως προς την ημερήσια διάταξη αλλά και την ανάδειξη άλλων παιδαγωγικών 
θεμάτων του ελληνικού γλωσσικού τμήματος  (βλ. αναλυτικά παραρτήματα 4 και 5) 

2. Απουσίες κατά τη Δευτέρα της Διακαινησίμου (2015): επικοινωνία με τη Διεύθυνση και 
ενημέρωση των γονέων σχετικά με τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών της 
Β/θμιας 

3. Αλλαγή της ημερομηνίας του Springfest για τις 22/04/2016 (συνέπιπτε αρχικώς με τη Μ. 
Παρασκευή του Ορθοδόξου Πάσχα στις 29/04/2016) 

4. Παρέμβαση για μη συμπερίληψη των προορισμών του Μαρόκου και Β. Ισραήλ για την 
εκδρομή της S6 για λόγους ασφαλείας  

5. Αίτημα προς τη Διεύθυνση για την επιστροφή των μαθητών S3 και S6 από τις σχολικές 
εκδρομές το αργότερο το Μ. Σάββατο (Πάσχα 2016) 

 

ΣΤ.  Επικοινωνία με τις αρμόδιες εκπαιδευτικές Αρχές 

1. 11/12/2014: Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Ένωσης με τον Υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Α. Λοβέρδο για διάφορα θέματα του ελληνικού 
τμήματος: Αίτημα για έγκαιρες αποσπάσεις εκπαιδευτικών και προκήρυξη νέας θέσης 
Φιλολόγου, ενημέρωση για τη μείωση ελληνόφωνων καθηγητών στο σχολείο, συμπερίληψη 
φοιτητών και πρώην μαθητών του Ελληνικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου στις 
μεταγραφές εντός Ελλάδας 

2. 19/5/2015: Συνάντηση Εκπροσώπων Α/θμιας και μελών του ΔΣ της Ένωσης με τον 
Επιθεωρητή Α/θμιας Εκπαίδευσης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία κ. Σαλαμούρα: 

https://www.ulb.ac.be/rech/inventaire/chercheurs/6/CH386.html
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Αποσπάσεις εκπαιδευτικών, διακοπή μεταφοράς σχολικών βιβλίων, ερωτήσεις για το νέο 
τρόπο αξιολόγησης (έλεγχος) στο Δημοτικό  

3. Επικοινωνία με την Επιθεωρήτρια της Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία 
κ. Καλογρίδου: Απόσπαση νέας Φιλολόγου, επιλογές Αρχαίων Ελληνικών και Νέων 
Ελληνικών (Eμβάθυνσης) – Εξετάσεις του Bac και MATH 5 (Ιούνιος 2015)  

4. 23/11/2015 Συνάντηση με συμμετοχή Ένωσης και εκπροσώπων τμημάτων με τον 
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νίκο Φίλη: Αίτημα για στήριξη της 
θέσης των γονέων του ελληνικού τμήματος, προκειμένου να απορριφθεί η πρόταση του ΓΓ 
κ. Kivinen - Έγκαιρες αποσπάσεις εκπαιδευτικών 
 

5. Επικοινωνία με τον Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στα Ευρωπαϊκά 
Σχολεία κ. Γ. Σαλαμούρα για το θέμα του Berkendael: ενημέρωση για τη θέση και όλες τις 
ενέργειες της Ένωσης Γονέων αναφορικά με το θέμα της δημιουργίας νέων τάξεων του 
ελληνικού τμήματος στο Berkendael.  

 

Z. Συντονισμός ενεργειών με στόχο την απόρριψη της πρότασης του ΓΓ των ΕΣ περί 
δημιουργίας τριών νέων ελληνικών τάξεων (MAT/P1/P2) στο κτίριο του Berkendael, 
ως παράρτημα του Uccle και την επίτευξη της θετικής έκβασης του θέματος  
 
Ενημερωτικά δελτία για τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες και την 
υποβολή σχετικών αιτημάτων που υποβλήθηκαν έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όλους 
τους γονείς - Εκτενής αναφορά στις ενέργειες του ΔΣ για το θέμα του Berkendael κατά τη 
διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως της Ένωσης (11/01/2016). 
 
 
Η. Άλλα θέματα 

 
1.  Ανάρτηση εγγράφων της Ένωσης στην ιστοσελίδα της ΑΡΕΕΕ 
2.  Επικοινωνία με το Σχολείο για προβλήματα εγγραφών νεοαφιχθέντων μαθητών για το 

ελληνικό τμήμα του 3ου Ευρωπαϊκού Σχολείου 
 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 


