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ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΙΙ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Διοργάνωση συνάντησης της Ένωσης με τους εκπροσώπους των τάξεων  

2. Συνάντηση εκπροσώπων στα Εκπαιδευτικά Συμβούλια (Α/θμιας και Β/θμιας) με μέλη της 

ΑΡΕΕΕ στις 19/5- ενημέρωση και θέματα 

3. Βιβλιοθήκη Δημοτικού - τελευταία νέα  

4. Θέματα Ασφαλείας (συζήτηση - προτάσεις)  

 

Η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 19:45. 

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

Ζαριφοπούλου, Αχιλλέας Στάλιος, Βίκη Τσερπέ, Βίκη Αραμπατζή και Μανουέλα Μαυρουδή. 

 

 

1. Διοργάνωση συνάντησης της Ένωσης με τους εκπροσώπους των τάξεων 

 

Σε προετοιμασία της ετήσιας ενημερωτικής συνάντησης με τους εκπροσώπους των τάξεων, 

αποφασίστηκε η 2
η
 Ιουνίου ως ημέρα διεξαγωγής και συζητήθηκαν τρόποι για να είναι πιο 

παραγωγική η συζήτηση. Προς τούτο, προτάθηκε οι παρουσιάσεις να διατηρηθούν κατά το 

δυνατόν ολιγόλεπτες. Θα  δοθεί έμφαση (α) στις τελευταίες εξελίξεις στα παιδαγωγικά 

θέματα (εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, νέα κλίμακα βαθμολόγησης στο Γυμνάσιο κ.α.), (β) 

στις τελευταίες εξελίξεις σε επίπεδο APEEE καθώς και (γ) στη συζήτηση με τους γονείς και 

τα ερωτήματα που αυτοί θα θέσουν. Προτάθηκε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης για τη 

συνάντηση. Λόγω απουσίας μελών του ΔΣ, η επεξεργασία και έγκριση της ημερήσιας 

διάταξης αποφασίστηκε να γίνει μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 

 

2. Συνάντηση εκπροσώπων στα Εκπαιδευτικά Συμβούλια (Α/θμιας και Β/θμιας) με μέλη 

της ΑΡΕΕΕ στις 19/5- ενημέρωση και θέματα 

Οι εργασίες της ομάδας εργασίας για την αναθεώρηση του καταστατικού εντός της APEEE 

επισπεύδονται με προσεχείς ημερομηνίες συναντήσεων την 19η Μαΐου, τη 2α και 9η Ιουνίου. 

Κύριο ζητούμενο η πιθανή αναδιάρθρωση του αριθμού μελών του ΔΣ καθώς και άλλα 

οργανωτικά και διαδικαστικά ζητήματα. Παράλληλα, στις 19 Μαΐου και με πρωτοβουλία του 

Αντιπροέδρου της ΑΡΕΕΕ για τα εκπαιδευτικά θέματα καθώς και της εκπροσώπου της 

ΑΡΕΕΕ στο Interparents, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση, προκειμένου να συζητηθούν 

αποκλειστικά τα εκπαιδευτικά θέματα που είναι σε εξέλιξη. Προσκεκλημένοι είναι όλοι οι 

εκπρόσωποι στα Εκπαιδευτικά Συμβούλια  (Νηπιαγωγείου/Δημοτικού και Γυμνασίου) όλων 

των γλωσσικών τμημάτων. Οι δύο εκπρόσωποι του ελληνικού τμήματος θα συμμετάσχουν. 

Τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής θα παρουσιαστούν στους εκπροσώπους των τάξεων 

στις 2 Ιουνίου.  
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3. Βιβλιοθήκη Δημοτικού – τελευταία νέα 

 

Έγινε ενημέρωση για τις εξελίξεις στη βιβλιοθήκη, ειδικότερα για το θέμα της 

καταλογογράφησης. Θα ερωτηθούν οι υπεύθυνοι της βιβλιοθήκης αν η καταλογογράφηση 

μπορεί να συνεχιστεί τον μήνα Ιούλιο, οπότε κάποιοι γονείς μπορούν να συμμετάσχουν στη 

διαδικασία. Κατόπιν συζήτησης με την κ. Παπαδοπούλου, συντονίστρια του Δημοτικού, δεν 

υπάρχει γενικότερη ανάγκη για δράσεις φιλαναγνωσίας στη βιβλιοθήκη με συμμετοχή 

γονέων για φέτος. Οι γονείς όμως καλούνται να συμμετάσχουν στη δράση φιλαναγνωσίας 

που λαμβάνει κάθε χρόνο στο σχολείο μετά τις 15/6. Το ποσό που εισπράχθηκε από τη φετινή 

Έκθεση Βιβλίου θα διατεθεί για την αγορά νέων ελληνικών βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του 

Δημοτικού. Η πρόταση της κ. Παπαδοπούλου ήταν να αντικατασταθούν τα βιβλία που 

υπάρχουν στη βιβλιοθήκη και έχουν φθαρεί. Η Ένωση συμφώνησε ότι η επιλογή των βιβλίων 

που θα αγοραστούν θα πρέπει να γίνει από τους δασκάλους, με βάση τα κριτήρια που αυτοί 

θα επιλέξουν. Επίσης, η κ. Παπαδοπούλου έθεσε το θέμα τι θα γίνει με κάποια πολύ παλιά 

βιβλία που είναι σε καλή κατάσταση αλλά δεν τα διαβάζουν τα παιδιά (π.χ. βιβλία σε 

πολυτονικό σύστημα). Προτάθηκε να ενημερωθούν γι’αυτό οι γονείς και να τους δοθεί η 

δυνατότητα να τα αγοράσουν, εφόσον το επιθυμούν. Τα χρήματα που θα εισπραχθούν θα 

διατεθούν επίσης για την ανανέωση των ελληνικών τίτλων στη βιβλιοθήκη. Όσα βιβλία δεν 

πουληθούν, μπορούν να δωρηθούν σε βιβλιοθήκες στην Ελλάδα ή στο Βέλγιο.    

 

4. Θέματα ασφαλείας 

 

Συζητήθηκε το θέμα της ασφάλειας και το μέτρο της μη πρόσβασης στο υπόγειο πάρκινγκ 

του Σχολείου, όπως έχει αποφασιστεί από τη Διεύθυνση. Αναφέρθηκε ότι οι γονείς κυρίως 

των μικρών τάξεων αλλά και οι υπόλοιποι γονείς αντιμετωπίζουν πρόβλημα κατά την 

αποβίβαση των παιδιών τους στο Σχολείο. Το προσωρινό πάρκινγκ του ULB που 

χρησιμοποιούν για να σταθμεύουν δεν αποτελεί λύση. Αναμένονται σε πρώτη φάση νέα από 

την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της ΑΡΕΕΕ που θα συνεδριάσει στις 28 Μαΐου. 

Συζητήθηκαν επίσης τα περιθώρια διεκδίκησης πιο αποτελεσματικής επόπτευσης των 

παιδιών του Δημοτικού στα διαλείμματα, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά βίας ή/και 

ατυχημάτων. Αναφέρθηκε ότι το θέμα αυτό έχει επανειλημμένως τεθεί σε επίπεδο 

Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Νηπιαγωγείου/Δημοτικού, αλλά για τη Διεύθυνση του Σχολείου 

ο αριθμός των επιτηρητών στο άνω και κάτω  μέρος της αυλής της Α/θμιας είναι επαρκής.   

 

Η συνεδρίαση έλαβε τέλος στις 22:00.  

 

Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2015 

 

 

Η Πρόεδρος                                                             Η Αν. Γραμματέας 

 

Έλενα Πουλούλη                                                    Μανουέλα Μαυρουδή 

 

 


