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ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΙΙ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Μέτρα Ασφάλειας - τελευταία νέα από την ΑΡΕΕΕ (μετά το ΔΣ Σχολείου της 27ης 

Ιανουαρίου) 

2. Οργάνωση της Γραμματείας και ρόλος της 

3. Επικοινωνιακή πολιτική : Ανάρτηση εγγράφων στην ιστοσελίδα του Σχολείου  και 

δημιουργία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

4. Διοργάνωση εκδήλωσης με ομιλητή το διακεκριμένο Έλληνα Φυσικό Καθηγητή κ. 

Ιωάννη Ηλιόπουλο 

5. Αρχαία Ελληνικά και Nέα Ελληνικά: διευκρινίσεις σχετικά με τις επιλογές 

6. Άλλα θέματα 

 

Η συνεδρίαση άρχισε στις 19:30. 

Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του Δ.Σ. 

 

1. Μέτρα Ασφάλειας - τελευταία νέα από την ΑΡΕΕΕ (μετά το Δ.Σ. του Σχολείου 

της 27ης Ιανουαρίου) 

Τα νεά μέτρα Ασφαλείας του Σχολείου θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 Φεβρουαρίου 

2015. Η απόφαση αυτή προήλθε από τον Διευθυντή του Σχολείου κ. Pino, ο οποίος 

έχει και την αποκλειστική ευθύνη για την Ασφάλεια. Η ΑΡΕΕΕ δε συμμετείχε σε 

αυτή την απόφαση, η οποία ήταν αποτέλεσμα και των ενεργειών σημαντικού αριθμού 

γονέων που επικοινώνησαν απευθείας με τον κ. Pino και του εξέφρασαν τις 

ανησυχίες τους για την ασφάλεια των παιδιών, καθιστώντας τον προσωπικά υπεύθυνο 

για οτιδήποτε συμβεί.  

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σχολείου στις 27 Ιανουαρίου, 

αποφασίστηκε η σύσταση ομάδας εργασίας (working group), στην οποία θα 

συμμετάσχουν και δύο μέλη της ΑΡΕΕE, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, για να 

εξετάσουν από κοινού το θέμα της Ασφάλειας εις βάθος. 

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της ΑΡΕΕΕ σε θέματα ασφάλειας που 

εγκρίθηκαν κατά τη Γενική της Συνέλευση της ΑΡΕΕΕ στις 11/11/2014, θα πρέπει να 

εξετασθεί αν υπάρχουν επιπλέον προτάσεις, προκειμένου αυτές να αξιοποιηθούν στα 

πλαίσια της εκπροσώπησής της στην προαναφερθείσα ομάδα εργασίας.  
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Συζητήθηκε κατά πόσο είναι θέμα των ειδικών πάνω στην Ασφάλεια και όχι των 

γονέων να προτείνουν μέτρα και αποφασίστηκε να σταλθούν όλες οι 

ερωτήσεις/προτάσεις που έλαβαν έως σήμερα τα μέλη του Δ.Σ. στον Τάσο 

Παπαδόπουλο, ώστε να συνταχθεί ένα έγγραφο που να εστιάζει σε περιπτώσεις όπως 

π.χ. η πρόσβαση των οχημάτων με προμήθειες για την καντίνα, η πρόσβαση κατά τη 

διάρκεια του Springfest ή καλύτερη φύλαξη του περίβολου του Σχολείου. 

Η πρόσβαση των εθελοντών γονέων στη βιβλιοθήκη δε θα αποτελέσει πρόβλημα, 

αφού θα δοθούν τα ονόματά τους στην είσοδο. 

2. Οργάνωση της Γραμματείας και ρόλος της 

Η Μανουέλα Μαυρουδή αποσύρεται από την θέση Γραμματέως, την οποία 

αναλαμβάνει η Κωνσταντίνα Ζορμπά. Η Μανουέλα Μαυρουδή θα παραμείνει ως 

αναπληρώτρια Γραμματέας. Η Γραμματέας θα στέλνει τις ημερήσιες διατάξεις  των 

Γενικών Συνελεύσεων και τα εγκεκριμένα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ένωσης 

στους εκπροσώπους των τάξεων και θα αρχειοθετεί ηλεκτρονικά όλα τα σημαντικά 

έγγραφα του Σχολείου και της Ένωσης.  

3. Επικοινωνιακή πολιτική: Ανάρτηση εγγράφων στην ιστοσελίδα του Σχολείου  

και δημιουργία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Η ανάρτηση πρακτικών στην ιστοσελίδα του σχολείου της ΑΡΕΕΕ στο σημείο ΕL  θα 

περιλαμβάνει τα εγκεκριμένα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των 

συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Ένωσης καθώς και το καταστατικό της.  Την ανάρτηση 

των εγγράφων αυτών θα κάνει ο Τάσος Παπαδόπουλος, ως υπεύθυνος επικοινωνίας 

της ΑΡΕΕΕ. 

Αναφέρθηκε ως ιδέα η ύπαρξη ξεχωριστής θέσης στην ιστοσελίδα της ΑΡΕΕΕ και 

στο σημείο EL ανά βαθμίδα Νηπιαγωγείο/Δημοτικό/Γυμνάσιο, αλλά η ιστοσελίδα ως 

έχει σήμερα δεν το καθιστά δυνατόν. Εξάλλου, η ιστοσελίδα της ΑΡΕΕΕ πρόκειται 

να τροποποιηθεί προσεχώς.  

Αποφασίστηκε να διανεμηθεί στους γονείς ο κατάλογος με τα στοιχεία και τις 

αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ., ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης 

επικοινωνίας τους και κατά περίπτωση. Ως εκ τούτου, δεν κρίθηκε απαραίτητη προς 

το παρόν η δημιουργία μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

4. Διοργάνωση εκδήλωσης με ομιλητή το διακεκριμένο Έλληνα Φυσικό 

Καθηγητή κ. Ιωάννη Ηλιόπουλο 

Συζητήθηκε η διοργάνωση της εκδήλωσης με ομιλητή το διακεκριμένο Έλληνα 

Φυσικό, Καθηγητή κ. Ηλιόπουλο, η οποία θα λάβει χώρα στο σχολείο μας στις 6 

Φεβρουαρίου, καθώς και η δυσκολία που παρουσιάζει, λόγω των νέων μέτρων 

ασφαλείας που περιορίζουν την πρόσβαση στο σχολείο. Η διοργάνωση της 

εκδήλωσης αυτής γίνεται με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών της Β/θμιας και του 

Καθηγητή Φυσικής κ. Ι. Θεοχαρόπουλου, σε συνεργασία με το γονέα κ. Γ. 

Καμπούρογλου και την Ένωση. Τη διοργάνωση ανέλαβαν οι Έλενα Πουλούλη, 

Κατερίνα Εξαρχοπούλου και Βίκη Τσερπέ, αφού πρώτα συμφώνησαν ομόφωνα όλα 

τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία και προσφέρθηκαν να συμμετέχουν και να συμβάλλουν 
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στην διοργάνωση της εκδήλωσης. Πρόσκληση για την εκδήλωση θα σταλθεί στους 

εκπροσώπους και γονείς των τάξεων της Δευτεροβάθμιας. 

5. Αρχαία Ελληνικά και Nέα Ελληνικά: διευκρινίσεις σχετικά με τις επιλογές 

Διευκρινίστηκε ότι για το δίωρο συμπληρωματικό μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών 

(S2-S5) δεν υπάρχει περιορισμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος. Ως εκ 

τούτου, τμήμα δημιουργείται και με ελάχιστο αριθμό παιδιών. 

Για το 4ωρο επιλογής των Αρχαίων Ελληνικών (S4-S7) δημιουργείται τμήμα, όπως 

και σε όλα τα μαθήματα επιλογής, με 7 μαθητές. Ωστόσο, μπορεί το Σχολείο να 

κρίνει ότι είναι δυνατόν να δημιουργηθεί τμήμα και με λιγότερους μαθητές αλλά με 

βάση κάποιες προϋποθέσεις (π.χ. μείωση των ωρών διδασκαλίας από 4 σε 

3,  συνδιδασκαλία σε μαθητές δύο τάξεων κλπ). Η απόφαση αυτή λαμβάνεται 

αποκλειστικά από το Σχολείο. 

Για το τρίωρο Εμβάθυνσης των Νέων Ελληνικών ως επιλογή στις S6-S7, 

δημιουργείται τμήμα με 7 μαθητές. Το μάθημα της Εμβάθυνσης απευθύνεται σε 

μαθητές που επιθυμούν να μελετήσουν τα ευρωπαϊκά λογοτεχνικά ρεύματα και την 

επιρροή που άσκησαν στην νεοελληνική λογοτεχνία, να διδαχθούν εις βάθος διάφορα 

είδη λογοτεχνικών κειμένων, κ.α.,  ώστε να αποκτήσουν μια βαθύτερη γνώση και 

χρήση της νέας ελληνικής γλώσσας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών όλων των 

μαθημάτων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας των 

Ευρωπαϊκών Σχολείων www.eursc.org. 

6. Άλλα θέματα 

Προτάθηκε να γίνει μια ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς του Νηπιαγωγείου, 

ώστε να δοθούν χρήσιμες πληροφορίες για τη συνέχεια των σπουδών στο Δημοτικό 

και να τεθούν ερωτήματα που απασχολούν τους γονείς. Η παρουσίαση αυτή θα γίνει 

από μέλη της Ένωσης και με βάση ένα ενημερωτικό powerpoint, το οποίο ανέλαβε η 

υπεύθυνη για το Νηπιαγωγείο Φανή Ζαριφοπούλου. 

Η συνεδρίαση έληξε στις 22:00.  

 

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2015 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Έλενα Πουλούλη                                                                          Νάντια Ζορμπά 

 

 

 


