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ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΙΙ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ενημέρωση των γονέων του Νηπιαγωγείου  

2. Springfest - Συμμετοχή του ελληνικού τμήματος στη διοργάνωση της γιορτής του 

Σχολείου 

3. Eurosport – οικονομική στήριξη γονέων 

4. Εκπαιδευτικό συμβούλιο του Γυμνασίου – σύντομη ενημέρωση  

5. APEEΕ - ενημέρωση/τελευταία νέα  

6. Συνάντηση με τους εκπροσώπους των τάξεων 

 

Η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 19:45. 

 Παρόντα ήταν τα μέλη του ΔΣ: Έλενα Πουλούλη, Κατερίνα Εξαρχοπούλου, Φανή 

Ζαριφοπούλου, Αχιλλέας Στάλιος, Βίκη Τσερπέ, Βίκη Αραμπατζή, Κωνσταντίνα Ζορμπά και 

Κομνηνός Διαμαντάρας και Μαρί Παναγιώτου-Βόκου. 
 

1. Ενημέρωση των γονέων του Νηπιαγωγείου 

 

(Έγινε) Την Τρίτη 21 Απριλίου 2015 θα λάβει χώρα η ενημερωτική συνάντηση που 

διοργανώνει η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων αποκλειστικά για τους γονείς του 

Νηπιαγωγείου. Συζητήθηκαν εκτενώς τα θέματα που θα παρουσιαστούν στους γονείς των δύο 

τάξεων MAT EL καθώς και όλες οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης. Η εκδήλωση αυτή έχει ως 

στόχο να ενημερώσει τους γονείς για τη δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού σχολείου ΙΙΙ, 

για την εκπροσώπηση των γονέων στα διάφορα όργανα του Σχολείου και της ΑΡΕΕΕ καθώς 

και για τη διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος των ΕΣ σε σχέση με το ελληνικό 

σύστημα εκπαίδευσης.  

 

 2. Springfest  

 

(Έγινε) Το Springfest θα λάβει χώρα την Πέμπτη 30 Απριλίου. Το συντονισμό για τη 

διοργάνωση της γιορτής από την πλευρά της APEEE ανέλαβε ο Τάσος Παπαδόπουλος. 

Ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία της γιορτής είναι η συμβολή των εθελοντών γονέων στα 

διάφορα σημεία πώλησης εισιτηρίων και φαγώσιμων ειδών, στην διεξαγωγή των παιχνιδιών 

κ.α. Θα πρέπει να στηριχθεί το ελληνικό περίπτερο. Σχετικό μήνυμα θα σταλεί στους 

εκπροσώπους και γονείς των τάξεων από την υπεύθυνη του ελληνικού περιπτέρου Κατερίνα 

Εξαρχοπούλου. Επίσης, συζητήθηκε ότι φέτος θα υπάρξει μια επιπλέον τελετή έναρξης στη 

Δευτεροβάθμια για όλους τους γονείς την παραμονή του Springfest καθώς και η καθιερωμένη 

έναρξη τελετής για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας την ημέρα του Springfest, όπως ήταν 

έως τώρα.  
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3. Eurosport - οικονομική στήριξη γονέων 

 

Αναφέρθηκε ότι πιθανόν ένα μέρος των εσόδων του Springfest να διατεθεί για την κάλυψη 

μέρους των εξόδων του Eurosport. To Eurosport αφορά κυρίως τις μεγάλες τάξεις του 

Γυμνασίου και γίνεται κάθε φορά σε Ευρωπαϊκό Σχολείο διαφορετικής χώρας, όπου μαθητές 

του ΕΣΒ ΙΙΙ συμμετάσχουν σε μια σειρά από αθλήματα. Κάθε χρόνο γίνεται έκκληση για 

χορηγούς, αλλά την τελευταία φορά η οικονομική στήριξη των γονέων η οποία κρίνεται 

απαραίτητη ήταν πολύ μικρή. Δύο χορηγίες μόνο υπήρξαν για τη φετινή χρονιά.  Αν και το 

σχολείο καλύπτει μεγάλο μέρος των εξόδων του Eurosport, δεν μπορεί να στηρίξει μόνο του 

την όλη προσπάθεια.  

 

4. Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του Γυμνασίου - σύντομη ενημέρωση 

 

H L3 που εισήχθη φέτος στην S1, δε φαίνεται να αποτέλεσε πρόβλημα. Στην S3, η Μουσική 

έγινε υποχρεωτικό μάθημα.  Σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που εξετάζεται 

για τις S4-S7, αναμένεται η τελική έκθεση αξιολόγησης από το Institute of Education του 

University of London που θα συνταχθεί πριν τις 30 Ιουνίου 2015. Μήνυμα από το σχολείο 

έχει σταλθεί στους γονείς σχετικά με τα B-tests, τα οποία διεξάγονται στις S4-S7. Δεν 

αναφέρθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα με το sms (school management system) που έχει 

ενεργοποιηθεί από τον Φεβρουάριο και αφορά προς το παρόν τη Β/θμια εκπαίδευση. Όποιος 

γονέας αντιμετωπίζει πρόβλημα με την πρόσβαση στο σύστημα, θα πρέπει να επικοινωνήσει 

με τον/στην Conseiller/ère της τάξης του παιδιού του. Προγραμματίστηκε μια φιλική 

εκδήλωση με τους αποφοίτους στις 15 Απριλίου (Alumni), με στόχο να έρθουν σε επαφή οι 

τελειόφοιτοι του ΕΣΒ ΙΙΙ με τους αποφοίτους και φοιτητές πλέον σε Πανεπιστημιακά 

ιδρύματα και να συζητήσουν τις εμπειρίες τους  από την εισαγωγή τους στα Πανεπιστημιακά 

ιδρύματα και ως κάτοχοι του Baccalaureate. 

 

5. ΑPEEΕ - ενημέρωση/τελευταία νέα  

 

Ένα θέμα σε επίπεδο ΑΡΕΕΕ είναι η μη πληρωμή κάποιων γονέων της ετήσιας συνδρομής 

της ΑΡΕΕΕ η οποία ανέρχεται στα 45 ευρώ. Όπως έχει ανακοινώσει η ΑPΕΕΕ κατά τη 

Γενική Συνέλευση, δε θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών της ΑΡΕΕΕ 

(Καντίνα, το Periscolaire και το Λεωφορείο) εάν δεν έχει πρώτα καταβληθεί η ετήσια 

συνδρομή. Η συνδρομή αυτή καλύπτει πολλά γενικής φύσεως έξοδα όπως τα τηλέφωνα, τα 

ΙT συστήματα, το back up των υπολογιστών, τη γραμματεία, τους δικηγόρους και τα έξοδα 

προσωπικού που έχει προσλάβει η APEEΕ. 

Το δεύτερο θέμα είναι ότι το αρχείο με τα στοιχεία των γονέων που διαθέτει η ΑPΕΕΕ 

χρειάζεται επικαίρωση. Δεδομένου ότι οι εγγραφές στις υπηρεσίες της ΑΡΕΕΕ θα γίνονται 

πλέον ηλεκτρονικά μέσω link και όχι με έντυπο που θα στέλνεται με e-mail όπως μέχρι 

σήμερα, θα πρέπει να ζητηθούν τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών καθώς και μια 

φωτογραφία ταυτότητας για κάθε εγγεγραμμένο παιδί. Βάση νομοθεσίας, θα πρέπει να 

οριστούν οι όροι χρήσης των προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει ένα κείμενο που συζητιέται 

έντονα και υφίσταται συνεχώς αλλαγές. Οι Γερμανοί, Ολλανδοί και Έλληνες εκπρόσωποι 

έχουν ζητήσει την διαβούλευση των γονέων γιατί πρόκειται για ένα ευαίσθητο θέμα.    

 

6. Συνάντηση με τους εκπροσώπους των τάξεων 

Πρόκειται να προγραμματιστεί μια συνάντηση με τους εκπροσώπους των τάξεων πριν τη 

λήξη του σχολικού έτους. Σχετική πρόσκληση και ημερήσια διάταξη θα σταλεί στους 

εκπροσώπους μόλις καθοριστεί η ημερομηνία. Στόχος της συνάντησης της Ολομέλειας των 

εκπροσώπων είναι μεταξύ άλλων η λεπτομερέστερη ενημέρωση αυτών για τα εκπαιδευτικά 
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θέματα που απασχόλησαν το σχολείο κατά το φετινό σχολικό έτος και ο συντονισμός για το 

έτος 2015-2016. Επίσης, σημαντικό θέμα είναι η επίτευξη μεγαλύτερης εκπροσώπησης του 

ελληνικού τμήματος στο ΔΣ της ΑΡΕΕΕ, ώστε να υπάρξει δυνατότερη ελληνική φωνή και να 

ακούγονται καλύτερα οι ελληνικές θέσεις. 

Η συνεδρίαση έλαβε τέλος στις 22:00.  

 

Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2015 

 

 

Η Πρόεδρος                                                      Η Γραμματέας 

 

Έλενα Πουλούλη                                               Κωνσταντίνα Ζορμπά 


