
1 
 

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΙΙ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2014 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Αρχαιρεσίες  

2.  Αξιοποίηση και ρόλοι όλων των μελών του ΔΣ  

3.  Προτεραιότητες της Ένωσης για το 2015 - Επικοινωνιακή πολιτική της  Ένωσης  

4. Καταλογογράφηση της βιβλιοθήκης του Δημοτικού – Επιτάχυνση διαδικασίας 

 

Η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 19.15.  

Παρόντα ήταν όλα τα μέλη της Ένωσης, τα οποία εξελέγησαν για το ΔΣ κατά την 

Γενική Συνέλευση της 11ης Νοεμβρίου: Βίκη Αραμπατζή, Κομνηνός Διαμαντάρας, 

Κατερίνα Εξαρχοπούλου, Φανή Ζαριφοπούλου, Κωνσταντίνα Ζορμπά, Μανουέλα 

Μαυρουδή, Μαρί Παναγιώτου-Βώκου, Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Έλενα 

Πουλούλη, Αχιλλέας Στάλιος και Βίκη Τσερπέ. 

 

1.Αρχαιρεσίες 

Υποψήφιοι για την θέση του Προέδρου ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος και η Έλενα 

Πουλούλη. Πρόεδρος για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης εξελέγη κατόπιν 

μυστικής ψηφοφορίας η  Έλενα Πουλούλη. 

Στη συνέχεια εξελέγησαν με ομοφωνία οι: 

Μαρί Παναγιώτου-Βώκου               Αντιπρόεδρος για το Γυμνάσιο 

Βίκη Αραμπατζή                             Αντιπρόεδρος για το Δημοτικό 

Μανουέλα Μαυρουδή                     Γραμματέας 

Νάντια Ζορμπά                               Αναπληρ. Γραμματέας 

Βίκη Τσερπέ                                   Ταμίας 

 

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΡΕΕΕ παραμένουν ως εκπρόσωποι του ελληνικού 

τμήματος ο Αναστάσιος Παπαδόπουλος για το Δημοτικό/Νηπιαγωγείο και ο 

Κομνηνός Διαμαντάρας για το Γυμνάσιο, ως είχαν εκλεγεί από την Ένωση το 2013.  
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Στο Εκπαιδευτικό  Συμβούλιο του Γυμνασίου και του Δημοτικού/Νηπιαγωγείου 

αντίστοιχα παραμένουν ως εκπρόσωποι η Έλενα Πουλούλη και ο Αχιλλέας Στάλιος, 

ως είχαν εκλεγεί από την Ένωση το 2013. Αντικαταστάτρια για το 

Δημοτικό/Νηπιαγωγείο εξελέγη ομόφωνα η Βίκη Αραμπατζή και για το Γυμνάσιο η 

Μαρί Παναγιώτου-Βώκου. 

Ας σημειωθεί ότι η θητεία τόσο των εκπροσώπων στην ΑΡΕΕΕ όσο και στα 

Εκπαιδευτικά Συμβούλια είναι διετής, όπως ορίζεται από την ΑΡΕΕΕ. 

Ο Αναστάσιος Παπαδόπουλος κατέθεσε πριν την έναρξη της συνεδρίασης ένα σχέδιο 

προτάσεων για τις πιθανές μελλοντικές δράσεις και το ρόλο της Ένωσης. Το σχέδιο 

αυτό, λόγω πίεσης χρόνου, δε συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση. Ωστόσο, αφού πρώτα 

επικαιροποιηθεί, θα  συζητηθεί μέρος των προτάσεων κατά την επoμένη συνεδρίαση. 

Επίσης, δήλωσε ότι στις επόμενες αρχαιρεσίες στην ΑΡΕΕΕ θα είναι υποψήφιος στη 

ΓΣ. Δε συζητήθηκε, ωστόσο, εκτενέστερα το θέμα των υποψηφιοτήτων για την 

επόμενη θητεία της ΑΡΕΕΕ (2015-2017). 

 

2.Αξιοποίηση και ρόλοι όλων των μελών της Ένωσης 

Συζητήθηκε πρόταση για επιπλέον θέσεις αρμοδιοτήτων στο ΔΣ.  

Προτάθηκε ως υπεύθυνη για το ελληνικό περίπτερο του Springfest και δέχθηκε να 

παραμείνει η Κατερίνα Εξαρχοπούλου, η οποία συντονίζει το ελληνικό περίπτερο 

εδώ και τρία χρόνια.  

Υπεύθυνη για το συντονισμό των προσπαθειών με στόχο την καταλογογράφηση των 

ελληνικών τίτλων στη Βιβλιοθήκη συμφωνήθηκε να είναι η Βίκη Αραμπατζή, η 

οποία συμβάλλει ήδη στο συντονισμό της καταλογογράφησης ως εθελοντής γονέας. 

Προτάθηκε η δημιουργία θέσεων γενικού συντονιστή δράσεων, υπευθύνου 

επικοινωνίας και υπεύθυνου Νηπιαγωγείου. Διευκρινίστηκε ότι, ως προς την πρώτη 

θέση, τη διεύθυνση και το συντονιστικό ρόλο των εργασιών του ΔΣ, βάσει του 

καταστατικού, τον έχει ο/η Πρόεδρος. Ως προς τις άλλες δύο θέσεις, διευκρινίστηκε 

ότι δεν προβλέπονται από το καταστατικό. Η πληροφόρηση  προέρχεται κατά κανόνα 

από τον/την Πρόεδρο ή τον/την Γραμματέα, εκτός από τις δραστηριότητες της 

ΑΡΕΕΕ, για τις οποίες θα ενημερώνουν κατά περίπτωση τα διορισμένα στην ΑΡΕΕΕ 

μέλη. Όσο για τα θέματα παιδαγωγικού χαρακτήρα, η ενημέρωση θα προέρχεται από 

τους εκπροσώπους στα Εκπαιδευτικά Συμβούλια. Κατά συνέπεια, η πρόταση για 

ρόλο υπευθύνου επικοινωνίας δεν έγινε δεκτή. Ωστόσο, συμφωνήθηκε ότι είναι 

σημαντικό να υπάρχει ένα μέλος του ΔΣ με συμβουλευτικό ρόλο που να 

παρακολουθεί στενά τα θέματα του Νηπιαγωγείου. Κατόπιν τούτου, η Φανή 

Ζαριφοπούλου, μέλος του ΔΣ και εκπρόσωπος στο Νηπιαγωγείο, ανέλαβε να 

ενημερώνει την Ένωση και τον Αχιλλέα Στάλιο -στα πλαίσια της εκπροσώπησής του 

στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του Δημοτικού/Νηπιαγωγείου- για τυχόν θέματα που 

προκύπτουν. 
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3. Προτεραιότητες της Ένωσης για το 2015 και επικοινωνιακή πολιτική της 

Ένωσης 

Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι προτεραιότητα της Ένωσης είναι να δουλέψουμε 

συλλογικά και ότι οι εκπρόσωποι στα Εκπαιδευτικά Συμβούλια και στην ΑΡΕΕΕ θα 

ενημερώνουν τα μέλη του ΔΣ και τους εκπροσώπους των γονέων για τα θέματα που 

συζητήθηκαν, ώστε να έχουν πληροφόρηση οι γονείς, καθώς οι εξελίξεις στην 

ΑΡΕΕΕ είναι ταχείες και σημαντικότατες.  

Αναφέρθηκαν ως ιδέες η δημιουργία ενός functional mailbox, η ανάρτηση των 

εγγράφων στην ιστοσελίδα του σχολείου, η δημιουργία ενός εργαλείου ηλεκτρονικού 

δημοψηφίσματος (MonkeySurvey) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί η Ένωση για να 

ζητά τη γνώμη των γονέων για σημαντικά ζητήματα, ένα "Ημερολόγιο Σχεδιασμού" 

(Planning Calendar) στο οποίο ενσωματώνει τις σημαντικές ημερομηνίες από τον 

προγραμματισμό Δημοτικού και Γυμνασίου για το ελληνικό τμήμα. Αυτή την στιγμή 

υπάρχει ένα για το Δημοτικό και ένα για το Γυμνάσιο, δημιουργημένο από το 

σχολείο. Οι προτάσεις αυτές θα συζητηθούν κατά την επόμενη συνεδρίαση. 

Μέχρι στιγμής, τα πρακτικά του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου για το 

Δημοτικό/Νηπιαγωγείο τα στέλνει η γραμματέας του κ. Μπρίτνικ στους 

συμμετέχοντες και ο εκπρόσωπος του ελληνικού τμήματος τα προωθεί στους 

εκπροσώπους των τάξεων, όταν αυτά εγκρίνονται κατά την επόμενη συνεδρίαση. Στο 

Γυμνάσιο, σε αντίθεση, αναλαμβάνει εκ περιτροπής ένας εκ των συμμετεχόντων να 

τα συντάξει και να τα στείλει στην Γραμματεία της Διεύθυνσης και μετά την έγκρισή 

τους κατά την επόμενη συνεδρίαση απστέλλονται στους εκπροσώπους του 

Γυμνασίου, με στόχο την ενημέρωση όλων των γονέων. Τα πρακτικά του ΔΣ της 

ΑΡΕΕΕ τα συντάσσει ο/η γραμματέας και τα στέλνει στο ΔΣ.  Στη συνέχεια μπαίνουν 

στην ιστοσελίδα. Σημειώθηκε ότι τα τελικά πρακτικά της ΑΡΕΕΕ είναι πλέον 

δημόσια και η όποια ενημέρωση προέρχεται από εκπρόσωπο  είτε στην ΑΡΕΕΕ είτε 

ακόμη στα Εκπαιδευτικά Συμβούλια πριν την έγκριση των πρακτικών είναι υπ’ 

ευθύνη του ίδιου. Για τα Εκπαιδευτικά Συμβούλια αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει λόγος 

αλλαγής της επικοινωνιακής πολιτικής. Ο εκπρόσωπος για κάθε βαθμίδα γράφει ένα 

ενημερωτικό μήνυμα μετά από κάθε Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. 

Προτάθηκε η ενημέρωση που προέρχεται από τα μέλη της  Ένωσης να έχει κατά το 

δυνατόν μια "ελληνική χροιά", με ένα σύντομο κείμενο που θα συνοψίζει τι αφορά 

περισσότερο τους Έλληνες γονείς, ώστε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και πιο 

δομικοί. Ένας τρόπος να γίνει αυτό είναι σύντομη σύνοψη των όσων ακολουθούν 

στην ιστοσελίδα της ΑΡΕΕΕ. 

Συζητήθηκε το θέμα της μεγαλύτερης συμμετοχής των εκπροσώπων στην Ένωση και 

επισημάνθηκε ότι η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη στο Νηπιαγωγείο και στην 

Πρωτοβάθμια, ενώ θα ήταν επιθυμητή και η συμμετοχή περισσότερων εκπροσώπων 

της Δευτεροβάθμιας, ώστε να επιτευχθεί η διεύρυνση της Ένωσης. 

Αναφέρθηκε η μικρή συμμετοχή των εκπροσώπων του ελληνικού τμήματος στην 

φετινή Γενική Συνέλευση της ΑΡΕΕΕ. Αν και είμαστε το δεύτερο πολυπληθέστερο 

τμήμα, η παρουσία μας ήταν απογοητευτική (μόνο 46% των εκπροσώπων γονέων του 

ελληνικού τμήματος συμμετείχαν είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο).  
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Ωστόσο, στόχος θα πρέπει να είναι και η ενδυνάμωση της ελληνικής εκπροσώπησης 

στην ΑΡΕΕΕ την επόμενη χρονιά, όπου θα υπάρξουν αρχαιρεσίες, αλλά δε 

συζητήθηκε περαιτέρω το θέμα. 

 

4. Καταλογογράφηση της βιβλιοθήκης του Δημοτικού – Επιτάχυνση διαδικασίας 

Η διαδικασία της καταλογογράφησης έχει ξεκινήσει εδώ και 5 μήνες. Σήμερα στη 

βιβλιοθήκη του Δημοτικού υπάρχουν 2-3 εθελοντές που δεν επαρκούν για το έργο 

της καταλογογράφησης όλων των βιβλίων στο ελληνικό αλφάβητο. Υπάρχει 

βιβλιοθηκονόμος που έχει καλύψει  κάποιους τίτλους, αλλά συνολικά υπάρχουν 

περίπου 2000 τίτλοι και η διαδικασία είναι χρονοβόρα. Ως τώρα οι τίτλοι ήταν με 

λατινικούς χαρακτήρες, τώρα περνάμε στα ελληνικά, αλλά δεν αρκεί να περαστούν 

όνομα συγγραφέα και τίτλος, ζητούνται και άλλα στοιχεία, όπως π.χ. η ημερομηνία 

έκδοσης κλπ. Μία επαγγελματίας βιβλιοθηκονόμος το κάνει σε εθελοντική βάση, 

υπάρχει μια ακόμη βιβλιοθηκονόμος που ξεκίνησε πριν δύο μήνες  και τρεις 

εθελόντριες μητέρες μαθητών. Προτάθηκε να σταλεί μήνυμα στους γονείς για να 

έρθουν ως εθελοντές. Χρειάζεται αφοσίωση, γιατί είναι απαραίτητη η 

ενημέρωση/κατάρτιση για το πώς λειτουργεί το  σύστημα. Είναι χρονοβόρα 

διαδικασία, χρειάζεται έλεγχο από τη βιβλιοθηκονόμο και αυτό παίρνει ακόμη 

περισσότερο καιρό. Το ίδιο ισχύει και για την ημέρα βιβλίου, και για το springfest. 

Χρειάζεται να έρθουν περισσότεροι εθελοντές. 

Προτάθηκε ως ημέρα συνάντησης η δεύτερη Δευτέρα του κάθε μήνα. Η Γραμματέας 

θα κυκλοφορήσει doodle με περισσότερες επιλογές στις αρχές Ιανουαρίου. 

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. τελείωσε στις 22:30. 

       

Βρυξέλλες, 22/01/2015 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Έλενα Πουλούλη 

             


