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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο (“ΔΣ”) της Ένωσης Γονέων ελληνικού τμήματος του
Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξέλλες ΙΙΙ ("Ένωση") εργάστηκε μέσα στο 2018 συστηματικά, μεθοδικά
και με όραμα σε μία ιδιαίτερα απαιτητική, σύνθετη όσο και ρευστή συγκυρία, για να διαφυλάξει
τα συμφέροντα των γονέων και των μαθητών του ελληνικού τμήματος. Οι εξελίξεις που
αφορούσαν ιδίως την εξεύρεση προσωρινών λύσεων στέγασης για την αντιμετώπιση του
υπερπληθυσμού των Σχολείων, την έναρξη εφαρμογής της νέας βαθμολογικής κλίμακας στο
Γυμνάσιο, τη "ρητορική περί εναρμόνισης" των επιδόσεων των Ελλήνων μαθητών, τις συνέπειες
του Brexit ήταν μόνο μερικές από τις μεγάλες προκλήσεις που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε.

Μετά την επανεκλογή του Τάσοu Παπαδόπουλου στην προεδρία της ΑΡΕΕΕΕ μετά τη Γενική
Συνέλευση ("Γ.Σ.") όλων των γλωσσικών τμημάτων τον Ιανουάριο 2018 οι προσπάθειές μας
καταβλήθηκαν τόσο μέσα στα επίσημα όργανα των Ευρωπαϊκών Σχολείων ("Γενική Γραμματεία")
όσο και σε όλα τα όργανα (αποφασιστικά και συμβουλευτικά) του Σχολείου μας ("ΕΕΒ 3").

Παρά τις συνεχείς (συχνά απρόβλεπτες) εξελίξεις που προαναφέρθηκαν, οι συλλογικές και
ατομικές προσπάθειες των μελών της Ένωσης συνέχισαν να υπηρετούν το "στρατηγικό στόχο" της
διαρκούς αναβάθμισης της ποιότητας σπουδών και της βελτίωσης της εσωτερικής οργάνωσης στο
Σχολείο. Όπως έχει γίνει αντιληπτό, κατά τα τελευταία τρία χρόνια ακολουθήθηκε με συνέπεια μία
ολιστική προσέγγιση με κύριο άξονα ενδιαφέροντος την ποιότητα (και πληρότητα) του διδακτικού
έργου.

Κοντά σε αυτόν αναπτύχθηκαν συνέργειες αλλά και στοχευμένες υποστηρικτικές δράσεις της
Ένωσης, που στόχο είχαν να προσφέρουν μία υψηλή προστιθέμενη αξία (λχ. δραστηριότητες
ρομποτικής ΑΡΕΕΕ μετά το σχολείο, προσκλήσεις σε επιστήμονες και άλλους πνευματικούς
ανθρώπους, βλ. αναλυτικά στο Παράρτημα) μαζί με εμπειρίες και νέες δυνατότητες διεύρυνσης
των οριζόντων των μαθητών (λχ. προσομοίωση λήψης αποφάσεων στο επίπεδο της Ε.Ε., ένταξη
μαθητών του σχολείου μας στο πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών με την Κίνα, στήριξη σε
δυναμικές πρωτοβουλίες μαθητών και καθηγητών, όπως το TEDx, eebGreen, το εργαστήριο STEM
και πολλές άλλες).
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Ο στόχος της Ένωσης παραμέν7ι αδιαμφησβήτητα υποστηρικτικός – ενισχυτικός και – από θέση
αρχής – δεν παρεμβαίνει ούτε εμπλέκεται στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου αλλά ούτε και
στον τρόπο ή το περιεχόμενο της διδασκαλίας, καθόσον τηρείται το πρόγραμμα σπουδών των
Ευρωπαϊκών Σχολείων ("ΕΣ"). Διατηρήσαμε πάντοτε ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και
ανταλλαγής απόψεων με τους εθνικούς επιθεωρητές, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους
γονείς για κάθε θέμα κοινού ενδιαφέροντος, καταγράψαμε διεξοδικά και παρουσιάσαμε αρμοδίως
όλα τα προβλήματα, υπερασπιστήκαμε εύλογα συμφέροντα και ατομικές υποθέσεις που μας
εμπιστεύθηκαν οι γονείς, συμβάλαμε καταλυτικά στη διαμόρφωση των ετήσιων και πολυετών
σχολικών προγραμμάτων δράσης και καταβάλαμε κάθε φιλότιμη προσπάθεια υποστήριξης
εξαιρετικών πρωτοβουλιών εκπαιδευτικών (λχ. Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα, Χαρισμάθεια).

Λόγω της πολυ-επίπεδης ενασχόλησης των μελών του ΔΣ της Ένωσης τόσο με τα ζητήματα του
ελληνικού τμήματος όσο και με τη γενικότερη λειτουργία και κατάσταση του ΕΕΒ3 η παρουσίαση
του απολογισμού του 2018 αναπτύσσεται σε τέσσερα μέρη. Προηγείται η ενημέρωση σε θέματα
ειδικού ελληνικού ενδιαφέροντος (Μέρος Ι). Ακολοθεί η αναφορά σε ζητήματα γενικότερης
λειτουργίας και οργάνωσης του Σχολείου που χειρίστηκε η ΑΡΕΕΕ και επηρεάζουν αναπόφευκτα
και την εσωτερική θέση του ελληνικού γλωσσικού τμήματος (Μέρος ΙΙ). Σε αυτόνομη ενότητα
αναπτύσσονται οι παιδαγωγικές εξελίξεις της χρονιάς που πέρασε, ιδίως με βάση τα αποτελέσματα
των Εκπαιδευτικών Συμβουλίων και άλλων συναντήσεων (Μέρος ΙΙΙ). Τέλος επιχειρείται μία
παρουσίαση σκέψεων ως προς τις μελλοντικές προκλήσεις σε μεσο-μακροπρόθεσμη προοπτική
(Μέρος ΙV).
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ΜΕΡΟΣ Ι
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ –
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
α. Συνεργασία με το Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου
H Ένωση συνέχισε την εποικοδομητική συνεργασία με τις πολιτικές ηγεσίες, που είναι αρμόδιες
για τα Ευρωπαϊκα Σχολεία.

Η συνάντηση με την Υφυπουργό κυρία Τζούφη στην Αθήνα στις 19 Ιουλίου 2018 έδωσε την
ευκαιρία για μία διεξοδική συζήτηση όλων των εκκρεμών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της
ελληνικής Προεδρίας στο Ανώτατο Συμβούλιο. Η επίσπευση της διαδικασίας των αποσπάσεων και
οι έγκαιρες αποστολές των βιβλίων ήταν σαφείς ενδείξεις του ενδιαφέροντος του Υπουργείου.

Οι επαφές με τη διοίκηση του κυπριακού Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ήταν
αποτελεσματικές, κάθε φορά που απαιτήθηκε η παρέμβασή τους. Σημειώνεται ότι η Κύπρος
συνεισφέρει σημαντικά και πέραν των ποσοστών του μηχανισμού συγχρηματοδότησης των
Κρατών μελών στη Σύμβαση των ΕΣ με αποσπάσεις εκπαιδευτικών αλλά και με άλλους τρόπους
(λχ. αποστολή εγχειριδίων).

β. Έγκαιρη ολοκλήρωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών για το Σεπτέμβριο 2018 –
Περαιτέρω εμπλουτισμός του ελληνόφωνου διδακτικού προσωπικού
Όλοι οι εκπαιδευτικοί (τρεις στην πρωτοβάθμια με βάση το προηγούμενο καθεστώς και ένας στη
δευτεροβάθμια με βάση το αναθεωρημένο κανονιστικό πλαίσιο) αποσπάστηκαν εμπρόθεσμα και
ανέλαβαν καθήκοντα με την έναρξη του τρέχοντος διδακτικού έτους. Η διαρκής επικοινωνία με
τους επιθεωρητές – Προέδρους των επιτροπών αξιολόγησης υποψηφίων και τη διεύθυνση του
σχολείου μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού επέτρεψε τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για
τον

ικανοποιητικό

προγραμματισμό

της

νέας

σχολικής

χρονιάς

και

τη

διενέργεια

συμπληρωματικών συνεντεύξεων επιτόπιου προσωπικού, όπου αυτό ήταν αναγκαίο. Με τον τρόπο
αυτό διασκορπίσθηκαν οι αμφιβολίες και αποφεύχθηκαν οι καθυστερήσεις μαζί και οι απώλειες
διδακτικών ωρών στα μαθήματα που διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.
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Το Σχολείο έλαβε παράλληλα όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόσληψη προσωπικού με διδακτική
εμπειρία και γνώση του συστήματος με σκοπό την κάλυψη όλων των κενών ωρών είτε εντός του
ελληνικού τμήματος είτε εντός άλλων (γαλλικού και αγγλικού). Οι Έλληνες και Κύπριοι
εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν σε τοπικό επίπεδο διακρίνονται για την επάρκεια και τον
επαγγελματισμό τους, ενώ διαθέτουν όλα τα αναγκαία προσόντα για να σταθούν με αξιώσεις στις
απαιτήσεις.

γ. Το άρθρο του Politico “The Genius of Greeks” – Μία κακόβουλη ενέργεια εναντίον του
ελληνικού τμήματος

Την 5η Ιουλίου 2018 το άρθρο του Politico προκάλεσε θυμηδία και οργή για την αναίτια, άδικη και
μεροληπτική επίθεση εναντίον των μαθητών και των εκπαιδευτικών του ελληνικού τμήματος. Η
καλοκαιρινή ... ραστώνη δεν επέτρεπε εφησυχασμό. Η αντίδραση της Ένωσης ήταν και άμεση και
αποτελεσματική. Τέθηκε την ίδια ημέρα κιόλας το θέμα ενώπιον του Γενικού Γραμματέα, κυρίου
Giancarlo Marcheggiano και του ζητήθηκε η τοποθέτηση επί της ουσίας, καθώς οι ισχυρισμοί
αποτελούσαν δυσφήμηση του συστήματος των ΕΣ στο σύνολό του. Παράλληλα υπογραμμίστηκαν
οι υποχρεώσεις του διδακτικού προσωπικού να αποφεύγουν δημόσιες τοποθετήσεις που
βλάπτουν σοβαρά την αξιοπιστία της λειτουργίας των ΕΣ αλλά και του Ευρωπαϊκού απολυτηρίου.
Η σοβαρότητα του θέματος ήταν δεδομένη. Βρήκαμε “ευήκοα ώτα” και ξεκίνησε η σύνταξη
σχεδίων απάντησης στο συκοφαντικό δημοσίευμα με συνεργασία του ίδιου του Γενικού
Γραμματέα, της Ε.Επιτροπής (ΓΔ Επικοινωνίας) και του Προέδρου της ΑΡΕΕΕ. Το τελικό κείμενο
απάντησης ήταν έτοιμο από τις 14 του ίδιου μήνα και δημοσιεύθηκε τελικά με προσωπική
παρέμβαση του Προέδρου της ΑΡΕΕΕ στον εκδότη του εντύπου με σαφή επίκληση και επιφύλαξη
κάθε νόμιμου δικαιώματος των θιγομένων.

δ. Αποστολή σχολικών βιβλίων από Ελλάδα – Εμπλουτισμός του Κέντρου Τεκμηρίωσης με
εγχειρίδια από Κύπρο
Με την ευγενική χορηγία της εταιρίας “Βεινόγλου” πραγματοποιήθηκε και φέτος η έγκαιρη
μεταφορά των σχολικών βιβλίων όλου του ελληνικού τμήματος στις αρχές Σεπτεμβρίου. Δύο
μικρότερες ποσότητες που παραλήφθηκαν κατά την πρώτη αποστολή μεταφέρθηκαν στα μέσα
Οκτωβρίου και στα μέσα Νοεμβρίου. Το έκτακτο αυτό κόστος καλύφθηκε από το ταμείο της
Ένωσης.
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Λόγω του μικρού αριθμού ενεργών μελών της Ένωσης και συνεπώς της δυσανάλογης επίπτωσης
του οικονομικού βάρους για ενέργειες που αφορούν το σύνολο των μαθητών το νέο ΔΣ θα πρέπει
να διαμορφώσει μελλοντικά μία νέα, ισότιμη πολιτική συνεισφορών (ποσό κατ’αποκοπή) από όλα
τα τμήματα των ωφελουμένων τάξεων.

Με έξοδα του Κυπριακού Υπουργείου Πολιτισμού και Παιδείας πραγματοποιήθηκε η αποστολή
αντιτύπων όλων των σχολικών εγχειριδίων της Κύπρου, τα οποία προορίζονται να αποτελέσουν
μέρος του σχολικού Κέντρου τεκμηρίωσης και να χρησιμοποιηθούν επικουρικά στη διδασκαλία.

ε. Επικοινωνία της Ένωσης
Το νέο ΔΣ της Ένωσης αναγκάστηκε να δημιουργήσει εκ του μηδενός νέα ιστοσελίδα της Ένωσης
(www.elparentsbxl.eu) μετά την απρόσμενη κατάργηση της προηγούμενης. Η ιστοσελίδα
ενημερώνεται σταδιακά από δύο μέλη του ΔΣ της Ένωσης. Είναι χρήσιμη κυρίως ως μέσο
αναζήτησης ειδήσεων που αφορούν άμεσα το Σχολείο ή το ελληνικό τμήμα. Έχει προστεθεί τεχνικά
η δυνατότητα αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων, για όσους τυχόν εγγραφούν. Η διαμόρφωση
των τρόπων επικοινωνίας με τους γονείς του ελληνικού τμήματος (μόνο μέσω των εκπροσώπων
των τάξεων ή και με πιο άμεσο τρόπο) θα αποτελέσει αντικείμενο απόφασης του νέου ΔΣ.

Παράλληλα

διατηρήθηκε

σε

λειτουργία

ο

λογαριασμός

Facebook

της

Ένωσης

(https://www.facebook.com/EEbxl3) με πάνω από 320 μέλη. Ο λογαριασμός αυτός διείσδυσε
ταχύτερα μεταξύ των γονέων και άλλων ενδιαφερομένων (ως μηχανισμός αναζήτησης του
ελληνικού τμήματος του Σχολείου) και βοήθησε στην άμεση - συνεχή ενημέρωση για όλες τις
εξελίξεις ακόμη και στη διάρκεια του καλοκαιριού.

στ. Υποστήριξη πρωτοβουλιών και προτάσεων εκπαιδευτικών
Η Ένωση στήριξε και θα εξακολουθεί να στηρίζει κάθε δημιουργική πρωτοβουλία Έλληνα
εκπαιδευτικού. Αυτό συνέβη τον περασμένο Ιανουάριο με τη υποβοήθηση στην συλλογή των
ποσών συμμετοχής στην Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα (υπό την ευθύνη του κ. Γιώργου
Χριστοφή). Ακόμη πρότεινε και προώθησε τη συμμετοχή Ελλήνων μαθητών του Δημοτικού στο
διαγωνισμό «Χαρισμάθεια» (Out-of-the-box challenge) τον Απρίλιο 2018 και ενημέρωσε ευρύτερα
τους γονείς για τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό μαθηματικών «Θαλής» το Νοέμβριο 2018.
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ζ. Εκδηλώσεις
Το Δ.Σ. συνέχισε, σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα στοχευμένων
εκδηλώσεων και μακρόπνοων συνεργασιών με εξωτερικούς φορείς με στόχο τον εμπλουτισμό
της γνώσης και εμπειριών μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, την καλύτερη δικτύωσή τους με
πρότυπα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και την ανάδειξη του σχολείου - μεσοπρόθεσμα - σε κέντρο
συνεργασιών και αριστείας. Συγκεκριμένα το Δ.Σ. της Ένωσης:
● Oργάνωσε μια σειρά εκδηλώσεων με σημαντικούς Έλληνες επιστήμονες δημιουργώντας
«γέφυρες γνώσης» (βλ. Παράρτημα Α)
● Κράτησε ζωντανές τις συνεργασίες με ξεχωριστούς φορείς, όπως το Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης / Μουσείο Γουλανδρή, που είχε ως αποτέλεσμα τη δωρεά της μουσειοσκευής του
πρώτου για εκπαιδευτική χρήση, εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα (σχολή Hill) καθώς
και χορηγούς (Intrasoft International, εταιρία μεταφορών Βεϊνόγλου), οι δωρεές των
οποίων συνέβαλαν σημαντικά στην ευόδωση των σκοπών της Ένωσης (βλ. Παράρτημα Β).

η. Ταμείο
Όσον αφορά στα οικονομικά της Ένωσης, το ταμείο διατήρησε το θετικό του υπόλοιπο χάρη στις
εισφορές των μελών του και στα συγκρατημένα έξοδα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με
τους κανόνες και τις αποφάσεις του ΔΣ.
Αναλυτική κατάσταση εσόδων – εξόδων περιλαμβάνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Τα
παραστατικά/αποδείξεις που συνοδεύουν τα έσοδα/έξοδα βρίσκονται στη διάθεση των μελών από
τον ταμία της Ένωσης (βλ. σχετικά εκδηλώσεις στο Παράρτημα Α).
16/01/2018 Υπόλοιπο προηγούμενης χρονιάς

€ 1,312.00

25/01/2018 Εισφορές μελών 2017-2018

€ 1,535.00

18/04/2018 Αναμνηστικό Τριανταφυλλίδη

-€ 35.00

18/04/2018 Αναμνηστικό Καραπιπέρη

-€ 41.85

26/04/2018 Σχολή Hill (Διαμονή και αναμνηστικά)

-€ 344.88

02/05/2018 Δείπνο Τριανταφυλλίδης

-€ 45.00

07/05/2018 Βιβλία - Πολιτεία

-€ 99.12

25/06/2018 Αναμνηστικά και δείπνο αποχωρούντων
εκπαιδευτικών (Γέπης, Λαζαρίδης,
Αλεξοπούλου)

-€ 339.50
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25/06/2018 Springfest

-€ 79.97

11/07/2018 Εισιτήριο Μαρίας Ευθυμίου

-€ 183.55

01/10/2018 Μεταφορά βιβλίων Βεΐνόγλου (Οκτώβριος)

-€ 620.00

Υπόλοιπο:

€ 1,058.13

θ. Βιβλιοθήκη
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης συνεχίζει την προσπάθεια οργάνωσης της βιβλιοθήκης του
Ελληνικού Τμήματος. Μέσα στο πλαίσιο αυτό:
● Τα μέλη του συνέβαλαν στην κατάρτιση του Κανονισμού βιβλιοθήκης Δημοτικού –
Γυμνασίου του Σχολείου
● Διοργανώνεται η Ημέρα Βιβλίου στις 15 Νοεμβρίου 2018 σε στενή συνεργασία με τους
συντονιστές βιβλιοθήκης όλων των γλωσσικών τμημάτων. Ποσοστό των εσόδων της
εκδήλωσης του 2018 θα διατεθούν και φέτος για την ενίσχυση της βιβλιοθήκης Δημοτικού.
● Ανανεώνεται η ομάδα εθελοντών οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις
δραστηριότητες της βιβλιοθήκης, κυρίως στο Δημοτικό. Ειδικότερα, ασχολούνται με τη
διαλογή, ταξινόμηση και καταλογογράφηση πολυάριθμων βιβλίων που προέρχονται από
δωρεές γονέων.
● Τον Ιούλιο του 2018 γίνεται η παραγγελία λογοτεχνικών βιβλίων για το Γυμνάσιο, με βάση
τις ανάγκες της βιβλιοθήκης και σε συνεργασία με τις αρμόδιες φιλολόγους.
● Τον Σεπτέμβριο του 2018 ολοκληρώνεται η καταλογογράφηση των λογοτεχνικών βιβλίων
(βιβλία τάξης-class books) που παρήγγειλαν οι εκπαιδευτικοί Δημοτικού και προορίζονται
για το Centre de Documentation des profs (βλ. ανωτέρω δ΄) που θα αρχίσει να λειτουργεί
πιλοτικά μέσα στον Νοέμβριο.
● Συνεχίζεται το πρόγραμμα καταλογογράφησης βιβλίων παλαιών (κυρίως Γυμνασίου) και
νέων βιβλίων που αποτελούν μέρος της ετήσιας παραγγελίας λογοτεχνικών βιβλίων,
καθ’υπόδειξη των εκπαιδευτικών Δημοτικού και Γυμνασίου.
● Πραγματοποιείται για πρώτη φορά στον χώρο της βιβλιοθήκης Δημοτικού αφήγηση
ιστοριών σε παιδιά του Νηπιαγωγείου από τους Μαργαρίτη Γιάννη και Αραμπατζή Βίκη,
στο πλαίσιο της μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό (Ιούνης 2018).
● Γίνεται δωρεά λογοτεχνικών βιβλίων στο Αμιγές Ελληνικό Σχολείο στο πλαίσιο μιας
ευρύτερης συνεργασίας των ελληνόφωνων σχολείων.
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Για μια ακόμη φορά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εθελοντές γονείς για τον
ενθουσιασμό και τη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και συγκεκριμένα:

o Για το πρόγραμμα Lunch Hours, τη Δευτέρα και την Τρίτη, τις κυρίες Αθανασιάδου
Ηλιάνα, Κόλλια Βασιλική, Συνοδινού Ιφιγένεια, Μαστραντώνη Μπέσυ και τους κυρίους
Μαργαρίτη Γιάννη και Κεχαγιόγλου Πάνο.
o Για την καταλογογράφηση, τις κυρίες Κόλλια Βασιλική και Παπαδοπούλου Σοφία και
τους κυρίους Μαργαρίτη Γιάννη και Κεχαγιόγλου Πάνο.
o Για την πλαστικοποίηση, την κυρία Συνοδινού Ιφιγένεια.
o Για τη Γιορτή Βιβλίου Νοεμβρίου 2018, όλους τους εθελοντές που βοήθησαν στη
διοργάνωση και προετοιμασία της εκδήλωσης, Κόλλια Βασιλική, Μαστραντώνη Μπέσυ,
Συνοδινού Ιφιγένεια,

Μαργαρίτη Γιάννη, Κεχαγιόγλου Πάνο. Επίσης, ένα μεγάλο

ευχαριστώ στους γονείς που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν την Ημέρα Βιβλίου στο
ελληνικό εκθετήριο.
o Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κυρία Κατσίκα Μάρω που σχεδίασε το πόστερ της Ημέρας
Βιβλίου κι έφερε μια πνοή ανανέωσης στη διοργάνωσή της.
o Επίσης, στην κυρία Μανίκα Μάρω και τον κύριο Μαργαρίτη Γιάννη που θα αφηγηθούν
παραμύθια στα παιδιά του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού συνοδεία μουσικής
(Νοέμβριος 2018).
o Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τις νηπιαγωγούς κυρίες Γκολφινοπούλου Γεωργία, Αραμπατζή
Δήμητρα και Πουγαρίδου Χριστίνα για τη συνεχή και αμέριστη υποστήριξή τους.
o Τέλος, ευχαριστούμε την κυρία Πιτσιλίδου Χριστίνα, συντονίστρια των δασκάλων και
τις φιλολόγους του Γυμνασίου, κυρίες Καρμίρη Φωτεινή, Καλλιμάνη Μαρία και
Μανδρώνη Κατερίνα για την άψογη συνεργασία και τις υποδείξεις τους.
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ΜΕΡΟΣ IΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΑΡΕΕΕ
α. Εκπροσώπηση και διασύνδεση με τις αρμόδιες Αρχές
Η «πολιτικοποίηση» των θεμάτων των Ευρωπαϊκών Σχολείων ήταν ενεργής και συνεχής επιδίωξη
του Προεδρείου της ΑΡΕΕΕ.

Συνεχίστηκαν οι επαφές "υψηλού επιπέδου" με το Γραφείο του αρμόδιου για τα Ευρωπαϊκά
Σχολεία Επιτρόπου Oettinger και οργανώθηκε συνάντηση των Προέδρων των Ενώσεων Γονέων
των Σχολείων με τον Επίτροπο το Δεκέμβριο 2017. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε τη βάση για μία
ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων καθώς και για τη σύγκληση μιας Συνόδου των Υπουργών Παιδείας
των Κρατών μελών της Ε.Ε. το Μάιο 2018 με αντικείμενο τη μελλοντική χρηματοδότηση των ΕΣ και
την ελκυστικότητα των θέσεων εργασίας σε αυτά. Μία δεύτερη υπουργική σύνοδος (γεύμα
εργασίας) προγραμματίζεται για τις 28 Νοεμβρίου 2018. Η επικοινωνία και η γενικότερη
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρξε αρραγής. Το ενδιαφέρον του Επιτρόπου υπήρξε
προσωπικό, άμεσο και καθοριστικό για τη δρομολόγηση μιας ευρύτερης πολιτικής συζήτησης για
το μέλλον των Σχολείων έξω από τις συνήθεις - και θεματικά οριοθετημένες - συζητήσεις εντός του
Ανωτάτου Συμβουλίου.

Στο επίπεδο των Αρχών της χώρας υποδοχής προβάλλαμε τις θέσεις της σχολικής κοινότητας στον
αρμόδιο Αντιπρόεδρο της βελγικής κυβέρνησης Jan Jambon τόσο αναφορικά με τα ζητήματα
ασφάλειας όσο και σε σχέση με τις κτιριακές εκκρεμότητες του υπάρχοντος συγκροτήματος και
των τυχόν μελλοντικών προβλεψεων (βλ. κατωτέρω).

Ο Πρόεδρος της ΑΡΕΕΕ οργάνωσε συνάντηση με το Δήμαρχο και άλλους φορείς του Auderghem
το Μάρτιο 2018 με αντικείμενο την εξεύρεση λύσεων στο θέμα της κυκλοφορίας και στάθμευσης
στις παρακείμενες οδούς της αρμοδιότητας του Δήμου. Οι προγραμματισμένες δημοτικές εκλογές
του περασμένου Οκτωβρίου καθυστέρησαν τον καθορισμό της ημερομηνίας μιας ευρύτερης
συνάντησης με όλους τους υπευθύνους της Περιφέρειας Βρυξελλών και το νέο Δήμαρχο Ixelles,
κύριο Χρήστο Δουλκερίδη, η οποία προγραμματίζεται πλέον μέσα στους προσεχείς μήνες.
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β. Συνεργασία με λοιπές ΑΡΕΕΕ και "στρατηγικές συμμαχίες" σε καίρια ζητήματα
Θεμελιώθηκε μία στενότατη συνεργασία μεταξύ των τεσσάρων ΑΡΕΕΕ στις Βρυξέλλες στη βάση
της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και για όλο το φάσμα των κοινών τους δραστηριοτήτων
(επιχειρησιακών, οικονομικών και παιδαγωγικών). Παράλληλα υιοθετήθηκε η ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών, ιδεών και εναρμονισμένων κανόνων στο πλαίσιο του δυνατού (λχ. των
συμβάσεων ΑΡΕΕΕ με τα επιμέρους Σχολεία και με τον ΟΙΒ (αρμόδιου για τις garderies)).

Στο ίδιο πλαίσιο έλαβαν χώρα νέες κοινές εκδηλώσεις:
1) Για την αναθεώρηση του βαθμολογικού συστήματος των ΕΣ "Secondary marking reform" στις 5
Φεβρουαρίου 2018 στο κτίριο Charlemagne της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με βασικούς ομιλητές τον
κύριο Andreas Beckman, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων και τον κύριο
Max Wolf, επιθεωρητής Δευτεροβάθμιας και Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για τη μεταρρύθμιση
της βαθμολογικής κλίμακας.
2) "LEARNING DISABILITIES: ADHD, AUTISM, DYSLEXIA AND DYSCALCULIA” με ομιλητή τον Dr Nuno Lobo
Antunes, στις 26 Φεβρουαρίου 2018, στο χώρο του ΕΕΒ2 (Woluwe).

Στο ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα της μελλοντικής μεταστέγασης τάξεων δύο Σχολείων
αναπτύχθηκαν κοινοί αγώνες μεταξύ των ΑΡΕΕΕ των ΕΕΒ3 και ΕΕΒ2 (με την έμπρακτη αλληλεγγύη
του ΕΕΒ1). Συγκεκριμένα, από τις 28 Ιουνίου 2018, οπότε και τέθηκε για πρώτη φορά προς
συζήτηση η ιδέα της μετεγκατάστασης των δύο τελευταίων τάξεων των δύο αυτών Σχολείων, και
μέχρι σήμερα (με ενδιάμεσο σταθμό την τελευταία συνάντηση της 25ης Οκτωβρίου 2018)
αναπτύχθηκε ένας συνεχής διάλογος μεταξύ των Προέδρων των ΑΡΕΕΕ, ώστε να καθορισθεί κοινή
στρατηγική στο πλαίσιο της "Ομάδας παρακολούθησης" (Monitoring Group / Groupe de suivi) των
κτιριακών ζητημάτων των ΕΣ στις Βρυξέλλες. Στην αρχική πρόταση - βολιδοσκόπηση του Γενικού
Γραμματέα και άλλων μελών για μετάβαση στο νέο κτιριακό χώρο (γραφείων) στην περιοχή ArtsLoi από το Σεπτέμβριο 2020 (για τις τάξεις S5 / S6, με σκοπό τη διαδοχική μετακίνηση των τάξεων
S6 / S7 από το Σεπτέμβριο 2021) αντιπαρατέθηκαν μία σειρά πρόδηλων επιχειρημάτων. Μέρος
αυτών διατυπώθηκαν γραπτά προς τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο της βελγικής κυβέρνησης Jan Jambon
με κοινή επιστολή των Προέδρων των ΑΡΕΕΕ (με ημερομηνία 24 Οκτωβρίου 2018). Η εξέλιξη του
θέματος τις επόμενες εβδομάδες θα είναι διαρκής και θα υπάρξει εκτεταμένη ενημέρωση για
όποιες ενδεχόμενες δράσεις.

13 | P a g e

Η επιδιωκόμενη "προσωρινή" διευθέτηση ενός σημαντικού κτιριακού ζητήματος είναι μόνο μέρος
ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την εύρυθμη λειτουργία των ΕΣ σε μακροπρόθεσμη βάση. Η
πιθανή παραχώρηση χώρου μερικών στρεμμάτων στην περιοχή του Evere, όπου μπορεί να
εγκατασταθεί ένα πλήρες Σχολείο 2400 μαθητών μετά από έξι περίπου χρόνια (το Σεπτέμβριο 2024
ή του 2025), θα αποτελέσει μέσα στο 2019 αντικείμενο μελέτης επιπτώσεων από εξωτερικό φορέα
που αναζητείται προς το παρόν. Όπως αναφέρθηκε και στη Γενική Συνέλευση του ελληνικού
τμήματος του 2017, η προοπτική δημιουργίας νέου ελληνικού τμήματος σε δεύτερο σχολικό
συγκρότημα είναι αναπόφευκτη λόγω της περαιτέρω σημαντικής αύξησης του μαθητικού
πληθυσμού. Υπενθυμίζεται στους νεώτερους - στο Σχολείο - γονείς ότι η προοπτική μεταφοράς
Ελλήνων μαθητών στο χώρο του Berkendael καθυστέρησε - με ενέργειες της Ένωσης και των
εθνικών εκπροσώπων στο Ανώτατο Συμβούλιο - για τρία χρόνια επιτρέποντας μέχρι τώρα τη
διαρκή εισροή νέων εγγραφών (έως το Σεπτέμβριο 2017) στο ΕΕΒ3, ενώ θα εξακολουθούν να
εγγράφονται αδέλφια ήδη εγγεγραμμένων μαθητών.

γ. Εσωτερική λειτουργία της ΑΡΕΕΕ
Η εσωτερική δομή βελτιώθηκε με τη σαφή οργάνωση ρόλων των ομάδων εργασίας
(επιχειρησιακών και παιδαγωγικών) και με την προσθήκη μιας νέας ομάδας εργασίας με
αντικείμενο τη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος (well-being at school). Η αποκέντρωση στην
εκπόνηση των πολιτικών και η σαφής διάκριση των θεματικών κύκλων επιτρέπουν την εμβάθυνση
στη μελέτη των θεμάτων και παράλληλα την έκφραση συνθετικών απόψεων εκ μέρους των
εκπροσώπων όλων των γλωσσικών τμημάτων αλλά και εθελοντών γονέων.

Ιδιαίτερη μέριμνα καταβλήθηκε για την εξασφάλιση "γεωγραφικής - γλωσσικής ισορροπίας" σε
βασικές θέσεις ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ ήδη δοκιμάζονται και αποκτούν
διαχειριστική εμπειρία περισσότερα μέλη με σκοπό την ομαλή και απρόσκοπτη συνέχεια του
οργανισμού στο μέλλον.

Σε επίπεδο προσωπικού καταγράφηκε το σύνολο των καθηκόντων και οι διαδικασίες
(workflows) σε όλους τους τομείς. Ολοκληρώνεται εντός του 2019 ένα σταθερό οργανόγραμμα
με πλήρωση όλων των κενών θέσεων – λειτουργικών αναγκών με ενίσχυση ιδίως των οικονομικών
και πληροφοριακών τομέων. Μέσα στην περασμένη χρονιά ολοκληρώθηκε ακόμη η αξιολόγηση
όλου του προσωπικού με συμβάσεις αορίστου χρόνου καθώς και όλων των παρόχων υπηρεσιών.
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δ. Εκπροσώπηση στα όργανα της Γενικής Γραμματείας ΕΣ, των Interparents και του Σχολείου –
Συμβατικές σχέσεις
Η συμμετοχή στα όργανα της Γενικής Γραμματείας (Monitoring Group, WG Access, Central
Enrolment Authority) ήταν αδιάλειπτη επιτρέποντας την αυθεντική έκφραση των συμφερόντων
των γονέων και μαθητών του Σχολείου.

Η διατήρηση σχέσεων συνεργασίας με τους εκπροσώπους όλων των ΕΣ στο πλαίσιο των
Interparents ήταν καταλυτική. Ο εκπρόσωπος του ΕΕΒ3 (Γιώργος Σπύρου) είχε συνεχή εποπτεία
των θεμάτων προς συζήτηση και, όπου χρειάστηκε, εκπροσώπησε επάξια τις θέσεις μας στο
συλλογικό φορέα των γονέων. Σε άμεση συνεργασία με τον Πρόεδρο συμμετείχε στην
προετοιμασία της ελληνικής Προεδρίας του Ανωτάτου Συμβουλίου (Σεπτέμβριος 2018 –
Αύγουστος 2019) και παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις στο Ανώτατο Συμβούλιο αλλά και σε
σημαντικές προπαρασκευαστικές ομάδες της Γενικής Γραμματείας (Budgetary Committee, WG on
Brexit).

Στο εσωτερικό πεδίο, επιδιώχθηκε συστηματικά και με επιτυχία η διαμόρφωση κοινών θέσεων των
εκπροσώπων των γλωσσικών τμημάτων στα συμβουλευτικά όργανα του Σχολείου (Education
Councils / School Advisory Council / Hygiene and Security Committee / EEB3 Financial Committee /
Library Committee), με σκοπό την ανάδειξη κοινών θεμάτων όλων των γλωσσικών τμημάτων και
την παρακολούθηση της εξέλιξής τους. Χάρη στη δυναμική και συλλογική συμμετοχή
εξασφαλίσθηκε για πρώτη φορά η υιοθέτηση θέσεων των γονέων στην εκπόνηση του ετήσιου
(2018-9) και του πολυετούς (2018-21) Σχεδίου Δράσης του σχολείου. Η επίτευξη συναντίληψης
και η ενότητα στη δράση αποδείχθηκαν περίτρανα σε όλες τις εσωτερικές συναντήσεις με τη
διοίκηση του Σχολείου. Είναι αξιοσημείωτο ότι η συνάντηση με την ομάδα των επιθεωρητών στις
13 Νοεμβρίου βασίζεται σε ένα κοινό κείμενο αναφοράς όλων των γλωσσικών τμημάτων.

Σημαντικό έργο παρήχθη και με την κατάρτιση διμερών συμβάσεων Σχολείου – ΑΡΕΕΕ και ΑΡΕΕΕ
– ΟΙΒ σε όλα τα θέματα συνεργασιών (Framework Agreement, thematic Conventions, Convention
with the OIB), ενώ παράλληλα καταγράφηκαν οι περιοχές ευθύνης και ασφαλιστικού κινδύνου του
κάθε μέρους.
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ε. Επικοινωνία – Ενσωμάτωση
Αναπτύχθηκαν νέα μοντέλα επικοινωνίας (ενημερωτικά δελτία σε τακτά χρονικά διαστήματα).
Παράλληλα επιτεύχθηκε η αρμονική ένταξη των ανακοινώσεων της ΑΡΕΕΕ στο σχολικό
ενημερωτικό "παλμό" (La Gazette), ώστε να διαμορφωθεί σταθερό πνεύμα "σχολικής κοινότητας"
με αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων αλλά και με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ή
προβλεπόμενων μέσων ενημέρωσης (ιστοσελίδων, SMS, Microsoft Office). Η επικοινωνιακή
προσπάθεια είναι σε θετική κατεύθυνση, αν και απομένει να γίνει ακόμη σημαντικό έργο. Η
πρόσφατη δημιουργία μικτής ομάδας εργασίας για την επικοινωνία στον πρωτοβάθμιο κύκλο
αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις πιο αδύναμες πτυχές της εσωτερικής επικοινωνίας του
σχολείου (νέοι γονείς, ανάλυση και απάντηση σύνθετων ή και απλών ερωτημάτων που εμπλέκουν
όλους τους συντελεστές, Σχολείο – ΑΡΕΕΕ - ΟΙΒ).

Η αναβάθμιση της ιστοσελίδας της ΑΡΕΕΕ και των λειτουργικών συστημάτων επικοινωνίας και
διάδρασης με τους γονείς αλλά και η συγγραφή περιεχομένου σε πολλές υποσελίδες προωθούνται
συστηματικά.

Συνεχίστηκε ακόμη η επικοινωνία των εκδηλώσεων επαγγελματικού προσανατολισμού που
διοργανώνονται από το British School of Brussels. Η πληροφορία διαδίδεται σε όλα τα μέλη της
ΑΡΕΕΕ καθώς και με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ελληνικού τμήματος.

Πρέπει ακόμη να αναφερθούν η διοργάνωση της κοινής ενημερωτικής συνάντησης για τους
νέους γονείς τον Ιούνιο (και όχι τον Σεπτέμβριο) ως θετική ανταπόκριση στα παράπονα που είχαν
καταγραφεί ιδίως από Έλληνες γονείς τα περασμένα χρόνια αλλά και η έγκαιρη και ισότιμη ένταξη
των νέων γονέων κατά την πρώτη περίοδο εγγραφών στις υπηρεσίες της ΑΡΕΕΕ.

Οι δραστηριότητες των εθελοντών γονέων καλύπτουν ένα ολοένα και ευρύτερο πλαίσιο
δραστηριοτήτων (βιβλιοθήκη (βλ. Μέρος Ι, θ΄), Springfest, S7 events, ασκήσεις προσομοίωσης EE1,
ασφάλεια και πρόληψη2). Ο κατάλογος των εθελοντών μπορεί να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο,
εφόσον εκδηλωθεί συγκεκριμένο ενδιαφέρον από γονείς.

Αναφέρεται ιδίως η ξεχωριστή δράση των Ελλήνων γονέων Μιχάλη Κετσελίδη, Ιωάννας Αυγερινού, Δημοσθένη
Μαμμωνά και Μανουέλας Μαυρουδή.
2
Αναφέρεται ιδίως η ξεχωριστή δράση των Ελλήνων γονέων Παναγιώτη Κουτσομύτη και Ανδρέα Σωτηρόπουλου.
1
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στ. Πληροφοριακά συστήματα – Προστασία δεδομένων
Ο συνεχής διάλογος με την εταιρία EPAFOS, υπεύθυνη για τις ηλεκτρονικές εγγραφές (front desk),
οδήγησε σε περαιτέρω εξατομίκευση και βελτίωση του αρχικού πληροφοριακού συστήματος
χωρίς επιπλέον κόστος. Παρά τα όποια επιμέρους προβλήματα που προέκυψαν σε ορισμένες
λειτουργίες λόγω των - περιορισμένου εύρους - εφαρμογών και κυρίως της συνθετότητας των
εσωτερικών λειτουργιών του οργανισμού της ΑΡΕΕΕ (περισσότεροι χειριστές, συνύπαρξη
αυτοματοποιημένων

και

αυτοσχέδιων

βάσεων

δεδομένων

(Filemaker)),

οι

διαρκείς

τηλεδιασκέψεις και το θετικό βοήθησαν σημαντικά στη σταθερότητα του ηλεκτρονικού
συστήματος.

Το 2018 επενδύθηκε σημαντικός χρόνος και κόπος στην ουσιαστική μελέτη της εφαρμογής του
Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων (GDPR) στις εσωτερικές λειτουργίες
της ΑΡΕΕΕ. Οι έγκαιρες και πλήρεις προβλέψεις προστασίας αλλά και η πρότερη ενημέρωση των
γονέων έλαβαν χώρα με απόλυτη νομική και οργανωτική ασφάλεια.

ζ. Εξωτερικός έλεγχος
Εντός του 2018 επιχειρήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με επιτυχία και με συγκεκριμένα
αποτελέσματα η εξωτερική αξιολόγηση του οργανισμού (λογιστική και συστημική) από την
εταιρία RSM. Με βάση τα πορίσματα του ελέγχου και την επίγνωση των κινδύνων που
καταγράφηκαν καταστρώθηκε ένας πλήρης «οδηγός πλεύσης» για την άρση των όποιων
αδυναμιών και τη συνεχή αυτοβελτίωση των δομών και λειτουργιών του οργανισμού.

η. Tομέας μεταφορών
Στον τομέα των μεταφορών ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αποσαφήνιση των κανόνων
λετουργίας της υπηρεσίας καθώς και την βελτίωση της επικοινωνίας με τους γονείς. Κατά την
περσινή χρονιά, διοργανώθηκαν συναντήσεις με γονείς του νηπιαγωγείου και του δημοτικού,
προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθώς και οι απορίες τους
σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά περίπτωση από το Γραφείο Μεταφορών. Σε
αυτή την βάση εκπονήθηκε ένα ειδικό τμήμα στην ιστοσελίδα της ΑΡΕΕΕ με "Συχνές ερωτήσεις –
απαντήσεις" για τις μεταφορές και, για πρώτη φορά, ένας πλήρης Κανονισμός Λειτουργίας του
τομέα μεταφορών (Transport Regulation), που περιλαμβάνει με σαφήνεια το σύνολο των κανόνων
και διαδικασιών σε ισχύ.
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Επιπλέον, συνεχίστηκε η επανεξέταση και βελτιστοποίηση όλων των δρομολογίων των
λεωφορείων, με σκοπό να αποφευχθεί η υπερφόρτωση κάποιων γραμμών και η υπερβολική
διάρκεια των διαδρομών.

Η συστηματική επιμόρφωση του προσωπικού και η σημαντική αναβάθμιση του ρόλου των
συνοδών των λεωφορείων αποτελούν σταθερές προτεραιότητες της ΑΡΕΕΕ στην τομέα αυτό.

Η εισαγωγή και χρήση καινούριων εργαλείων ICT στις μεταφορές και συγκεκριμένα ενός
ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής της πορείας των λεωφορείων καθώς και της παρουσίας των
παιδιών σε αυτά θα συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της ασφάλειας. Το νέο σύστημα είναι
έτοιμο να τεθεί σε λειτουργία, αρχικά σε δοκιμαστική βάση.

θ. Δραστηριότητες μετά το μάθημα (extracurricular activities)
O τομέας αυτός έλαβε μία ισχυρή ποιοτική ώθηση με τη συμπερίληψη νέων καινοτόμων
δραστηριοτήτων έντασης γνώσης, που δεν προσφέρονται από το σχολείο (λχ. ρομποτική,
εφαρμογές πληροφορικής) ήδη από το καλοκαίρι 2018 (Summer Camp). Η αδυναμία χρήσης
περισσότερων αιθουσών εντός του σχολικού συγκροτήματος δεν επιτρέπει δυστυχώς την
εισαγωγή περισσότερων νέων δραστηριοτήτων αιχμής. Παρόλα αυτά, μελετάται η προσεχής
αξιολόγηση της ποιότητας όλου του υφιστάμενου προγράμματος, ώστε να εκσυγχρονισθεί
βαθμιαία και να εγκαταλειφθούν τυχόν δραστηριότητες μειωμένου ενδιαφέροντος. Ένας ακόμη
στόχος για το άμεσο μέλλον είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κανονισμού λειτουργίας
του τομέα στα πρότυπα των επιτυχημένων κανονισμών των μεταφορών και της εστίασης.

ι. Εστίαση
Το 2018 εμπεδώθηκε η ομαλότητα στη λειτουργία του τομέα και εγκαταλείφθηκαν οριστικά
χρόνιες αδυναμίες του παρελθόντος. Η καλή συνεργασία του προσωπικού και η διαρκής εποπτεία
της ομάδας εργασίας σε θέματα ποιότητας και διατροφικής εναλλαγής εξασφάλισαν ένα
υψηλότατο ποσοστό ικανοποίησης των χρηστών, όπως καταδείχθηκε στην πρόσφατη έρευνα.
Σημαντικό μέρος της βελτίωσης της υπηρεσίας αποδίδεται και στην καλύτερη – αμεσότερη
επικοινωνία με τους γονείς.
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Μαζί με τη βελτίωση της καθημερινής αποδοτικότητας ξεκίνησε σε συνεργασία με το Σχολείο μία
ουσιαστική ανάλυση των προϋποθέσεων για την αναδιαμόρφωση των εσωτερικών χώρων με
σκοπό τη μείωση του θορύβου αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών. Η πιθανή
μελλοντική εισαγωγή αυτοεξυπηρέτησης (self service) ή και του διαχωρισμού των δίσκων σε δύο
ζώνες απόθεσης θα εξαρτηθούν από την οικονομική και τεχνική μελέτη βιωσιμότητας του
εγχειρήματος.

ια. Οικονομική διαχείριση
Η κατοχύρωση της διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών λειτουργιών και των
αποτελεσμάτων και ο συνεχής εξωτερικός έλεγχος της λειτουργίας του οργανισμού στο σύνολό
του συνοδεύτηκαν από τέσσερις σημαντικές εξελίξεις εντός του 2018:
1) Την επέκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων και των αντικειμένων των
λογαριασμών της ΑΡΕΕΕ σε όλες τις δράσεις των μαθητών (Students' account), τις οποίες
δε συνεχίζει το Σχολείο (Bal du Bac, S7 events) από το 2016
2) Την ίδρυση ενός νέου, μικτού και ευέλικτου οργάνου (Σχολείου-APEEE, "EEB 3 Financial
Committee"), σε εφαρμογή του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του Ιανουαρίου 2018,
αρμόδιου για τον έλεγχο όλων των ειδικών λογαριασμών του Σχολείου εκτός
προϋπολογισμού. Η λειτουργία των λογαρασμών αυτών ήταν κατά το παρελθόν
αδιαφανής, μολονότι διαχειρίζονταν σημαντικές εισφορές των γονέων (για φωτογράφιση,
ερμάρια μαθητών Γυμνασίου, αυτόματες μηχανές πώλησης, σχολικές ατζέντες κα). Το
τεράστιο βήμα διαφάνειας επιτεύχθηκε χάρη στη σύνταξη μιας νέας Σύμβασης από την
ΑΡΕΕΕ και την ανάληψη της προεδρίας του νέου οργάνου από εκπρόσωπο των γονέων
3) Την ολοκλήρωση της έρευνας αγοράς για την αποτελεσματικότερη, εγγυημένη
επένδυση των διαθεσίμων του οργανισμού σε εφαρμογή της εντολής της τελευταίας Γ.Σ.
και με σκοπό την υποβολή πρότασης για τη μακροχρόνια διαχείρισή τους στην επόμενη Γ.Σ.
του Ιανουαρίου 2019
4) Τη διάθεση σημαντικών κονδυλίων από τους λογαριασμούς Springfest και General
Affairs για ανάπτυξη δεξιοτήτων στο σχολείο (iPads στο Νηπιαγωγείο, εξοπλισμός
αίθουσας μουσικής, TEDx, eeb3Green) και άλλες σημαντικές προτεραιότητες
(διαμόρφωση αίθουσας μαθητών salle 6, Students Committee).
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ιβ. Ασφάλεια - Προφύλαξη - Ποιότητα ζωής
Ξεκίνησε ένας ουσιαστικός και ειλικρινής διάλογος με τους Υπευθύνους ασφάλειας και
προφύλαξης της Γραμματείας των ΕΣ και του ΕΕΒ3 (Prevention Officers) με σκοπό την καταγραφή
όλων των εκκρεμών θεμάτων ασφάλειας του Σχολείου, ώστε να υλοποιηθούν οι διαδοχικές
συστάσεις της διεύθυνσης Ασφάλειας της Ε.Επιτροπής (2015-2017) με την αναγκαία συνδρομή της
βελγικής υπηρεσίας κτιρίων (Régie des bâtiments). Στόχος της όλης προσπάθειας είναι να υπάρκει
μία εναρμονισμένη πολιτική εισόδου στα ΕΣ ήδη από τον Σεπτέμβριο 2019.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με την αστυνομία ως προς τη ρύθμιση της
κυκλοφορίας αλλά και την προστασία των ανηλίκων από ψυχοτρόπες και οινοπνευματώδεις
ουσίες. Την περίοδο αυτή ομάδα εργασίας επεξεργάζεται μία νέα πολιτική του σχολείου κατά των
ψυχοτρόπων ουσιών, οι αρχές της οποίας βασίζονται στο τετράπτυχο: ενημέρωσηευαισθητοποίηση μαθητών, διερεύνηση - εντοπισμός, ενημέρωση των γονέων, εξατομικευμένη
υποστήριξη. Προβλέπεται ένα σαφές πρωτόκολλο δράσης, ώστε να νομιμοποιούνται οι
εκπαιδευτικοί, οι σύμβουλοι εκπαίδευσης και η διεύθυνση στις ενέργειές τους. Τον περασμένο
Μάϊο οργανώθηκαν και πάλι συνεδρίες με τους μαθητές, οι οποίες αποτέλεσαν χρήσιμο υλικό για
την αναζήτηση ευθυνών ενηλίκων προσώπων εκτός του σχολείου. Η συνεργασία με την αστυνομία
θα συνεχισθεί την επόμενη περίοδο με την πιθανή συνδρομή ενός αξιόπιστου οργανισμού
ενημέρωσης και υποστήριξης.

Η συμμετοχή στην Επιτροπή Υγιεινής και ασφάλειας επέφερε την εκπόνηση νέων σχεδίων
περιβαλλοντικής

προστασίας

(προγραμματισμός

διαχείρισης

των

απορριμμάτων

και

εγκατάστασης φωτοβολταϊκών κυψελών στις οροφές των κτιρίων (solar panels) εντός του 2019
αλλά και την άμεση υποστήριξη προγραμμάτων βιολογικής καλλιέργειας με ευθύνη των μαθητών,
eeb3Green). Θα συνεχισθούν ακόμη δράσεις διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία ("Serve the
city") και συμμετοχές της σχολικής μας κοινότητας σε εκδηλώσεις για την προστασία της ποιότητας
του αέρα (σε συνεργασία με τη Greenpeace).

Η ομάδα εργασίας για την άσκοπη - υπερβολική χρήση φορητών συσκευών ολοκλήρωσε τις
εργασίες για την θέση σε ισχύ του νέου κανονισμού (τέθηκε σε εφαρμογή ήδη από τον Απρίλιο
2018) για την απαγόρευση της χρήσης κινητών ηλεκτρονικών συσκευών κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων και τη λελογισμένη χρήση τους στη διάρκεια των διαλειμμάτων σε συγκεκριμένους
χώρους του σχολείου.
20 | P a g e

ιγ. Αναβάθμιση της εσωτερικής σχολικής ζωής και των δικτύων συνεργασίας
Η περίοδος που πέρασε θα μείνει ανεξίτηλη στη συλλογική μνήμη για την ανάπτυξη πολλών
δράσεων (αριθμούνται τουλάχιστον 44 στο δευτεροβάθμιο κύκλο τον Οκτώβριο 2018).

Η συνεργασία με την Επιτροπή μαθητών του Σχολείου ήταν στενότατη. Χάρη στη διαρκή
ενθάρρυνση και την σταθερή επικοινωνία με την ΑΡΕΕΕ ανέπτυξαν μία πρωτόγνωρη
δραστηριότητα τη σχολική χρονιά 2017-8 (TEDx, eebGreen, Music project, και πολλά άλλα).

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς συνέδραμαν σε πρωτόγνωρα σχήματα, βασικό χαρακτηριστικό
των οποίων είναι η βιωσιμότητα, η διασύνδεση με την κοινωνία και η εμπέδωση βασικών
δεξιοτήτων (καλλιτεχνικών, διαχειριστικών και άλλων). Παράλληλα συνεχίστηκαν οι πολυσχιδείς
δράσεις στον πρωτοβάθμιο κύκλο, οι οποίες απέκτησαν προβλεψιμότητα, καλύτερο
προγραμματισμό και οικονομικό σχεδιασμό.

Η οικονομική συνδρομή της ΑΡΕΕΕ μέσω του λογαριασμού Springfest και του λογαριασμού
γενικών υποθέσεων ήταν καταλυτική. Το Σχολείο συνεσέφερε και αυτό από την πλευρά του
σημαντικά κεφάλαια, που βοήθησαν να αποκτήσουν οι δράσεις εξωστρέφεια και να προβληθούν
σε ευρύτερη κλίμακα. Οι συνέργειες αυτές διαμόρφωσαν σχέσεις εμιστοσύνης, συνεργασίας και
ενθουσιασμού μεταξύ συμμετεχόντων όλων των γλωσσικών τμημάτων.

Οι γονείς υποβοήθησαν ακόμη ηθικά και με προσωπική συμβολή σε προγράμματα που
προϋπήρχαν (Model European Council, UN trip, Africa trip), αλλά διασυνδέθηκαν για πρώτη φορά
μαζί τους. Επιπλέον διοργανώθηκε για πρώτη φορά στο Δημοτικό (P4) προσομοίωση της
διαδικασίας αποφάσεων στην Ε.Ε. με τεράστια επιτυχία από ομάδες εθελοντών από όλα τα
γλωσσικά τμήματα και με μετάφραση του πρωτογενούς υλικού στις επτά γλώσσες τμημάτων του
σχολείου.

Χάρη στη διαρκή παρότρυνση και επιστασία της ΑΡΕΕΕ στην οικονομική διαχείριση όλων των
συμμετεχόντων μαθητών των ΕΣ Βρυξελλών, οι μαθητές του Σχολείου μας συμμετείχαν για πρώτη
φορά στις ανταλλαγές με την Κίνα (Ιούλιος 2018, με εισδοχή και φιλοξενία των μαθητών από την
Κίνα το διάστημα 19 - 23 Νοεμβρίου 2018).
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Τέλος, η ΑΡΕΕΕ του Σχολείου μας στήριξε δυναμικά την προσπάθεια επανεκκίνησης της
οργάνωσης Alumni Europae, της μοναδικής οργάνωσης αποφοίτων των ΕΣ. Χάρη στην ετήσια
οικονομική μας συνδρομή (μαζί με την ΑΡΕΕΕ του ΕΕΒ2) έγινε εφικτή η κυκλοφορία των πρώτων
ενημερωτικών δελτίων μέσα στο 2017-8.
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ΜΕΡΟΣ III
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κύρια ζητήματα και ζητούμενα
Τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης αξιοποίησαν τις ευκαιρίες συμμετοχής στα νέο όργανα της ΑΡΕΕΕ με
την ανελλιπή συμμετοχή τους στην Επιτροπή Παιδαγωγικών Θεμάτων (EAC) και στις παιδαγωγικές
ομάδες εργασίας (WG Primary, WG Secondary).
Tα κύρια θέματα αφορούσαν την εισαγωγή της νέας κλίμακας αξιολόγησης στο Γυμνάσιο (marking
reform), την προσπάθεια εναρμόνισης (harmonisation) της αξιολόγησης, των συστημικών
προβλημάτων και ατελειών των εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου, την ελκυστικότητα
(attractiveness)

των

Σχολείων,

την

επιχειρούμενη

αναθεώρηση

του

μηχανισμού

συγχρηματοδότησης (cost-sharing mechanism) και τις συνέπειες του Brexit στη λειτουργία των
Σχολείων.
Η νέα κλίμακα αξιολόγησης στο Γυμνάσιο βρίσκεται φέτος σε μεταβατική φάση. Καθώς δεν
υπάρχουν ακόμη στοιχεία ως προς την πρώτη εφαρμογή και με δεδομένη την ιδιαίτερη ψυχολογία
όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, το θέμα θα παρακολουθείται στενά από τους
εκπροσώπους των γονέων και θα εισαχθεί προς συζήτηση στα δύο επόμενα Εκπαιδευτικά
Συμβούλια του Δεκεμβρίου 2018 και του Μαρτίου 2019.
Η διαδικασία εναρμόνισης μεταξύ των γλωσσικών τμημάτων είναι επίσης προς το παρόν
αβέβαιη. Το Σχολείο έχει δημοσιεύσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για θέση καθηγητή, ο οποίος θα
παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των αποτελεσμάτων. Αρκετά γλωσσικά τμήματα, μεταξύ των
οποίων και το ελληνικό, έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε βίαιη, τεχνητή,
σκόπιμη και συντονισμένη υποτίμηση των βαθμών (με ενδεχόμενη αρνητική μετατροπή των δύο
κλιμάκων προ και μετά της αναθεώρησης), καθώς αυτό μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην
εξωτερική αξιοιπιστία του Απολυτηρίου αλλά και στις ακαδημαϊκές δυνατότητες των αποφοίτων.
Το ζήτημα έχει τεθεί και στο έγγραφο της ΑΡΕΕΕ ενόψει της επικείμενης επιθεώρησης, όπου
ζητήθηκε η σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο τη διατμηματική εξέταση όλων των
σχολικών (αυστηρότερη αξιολόγηση εντός ορισμένων τμημάτων για ιστορικούς εκπαιδευτικούς
λόγους) αλλά και «οικοσυστημακών» παραγόντων.
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Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν την υποστήριξη ή μη των μαθητών, τη γενικότερη λειτουργία
του οικογενειακού περιβάλλοντος, την κοινωνική υπεραξία επιδόσεων, τη "γνωσιοθηρία"
(κατοχύρωση γνώσεων μέσω διπλωμάτων), που δικαιολογούν εγγενώς τις όποιες αποκλίσεις των
μέσων βαθμών μεταξύ των αποφοίτων των επιμέρους γλωσσικών τμημάτων.
Η Ένωση επιμένει με επίταση ότι τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία σε συνδυασμό με τη διπλή
εξέταση από καθηγητές μητρικής γλώσσας και μη δε δικαιολογούν σε καμία περίπτωση τα
αρνητικά σχόλια εναντίον του ελληνικού τμήματος. Σημειώνει τέλος προς πάσα κατεύθυνση και
σε κάθε ευκαιρία ότι το θέμα της «εναρμόνισης» είναι σαφώς ευρύτερο της άνισης αξιολογικής
μεταχείρισης που υπονοείται από επίσημα και ανεπίσημα χείλη και περιλαμβάνει μία σειρά
προηγούμενων όρων και προϋποθέσεων σύγκλισης, αρχής γενομένης από τα βασικά σχολικά
εγχειρίδια, την πρόοδο και μέθοδο κάλυψης της διδακτέας ύλης, την ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών, τη συνεχή μετεκπαίδευση, τη συνεργασία με τους θεματικούς συντονιστές αλλά και
τους εθνικούς επιθεωρητές.
Οι εξετάσεις Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου του 2018 έδωσαν την αφορμή για μία διεξοδικότερη
ανάλυση των παθολογιών της διαδικασίας, κυρίως σε ό,τι αφορά την ποιότητα και πληρότητα
των θεμάτων καθώς και την ακριβή γλωσσική τους απόδοση. Εκπρόσωποι της ΑΡΕΕΕ
συναντήθηκαν τον περασμένο Ιούνιο με την αρμόδια Τμηματάρχη της Γενικής Γραμματείας και θα
ζητήσουν και νέα συνάντηση μέσα στο Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Επεσήμαναν μία σειρά αστοχιών και
αβλεψιών της περασμένης εξεταστικής περιόδου, που θα πρέπει να διορθωθούν με τον έναν ή
άλλο τρόπο (μεγαλύτερη συντονισμός και επάρκεια στη διδασκαλία των θεμάτων, ακρίβεια στην
απόδοση των δοκιμίων, έλεγχος των κειμένων από τους καθ’ύλη αρμόδιους επιθεωρητές,
επεξεργασία θεμάτων από εμπειρογνώμονες με σαφή γνώση του περιεχομένου σπουδών και του
ποσοστού κατάκτησης της γνώσης και άλλα).
Η ελκυστικότητα των θέσεων στα Σχολεία παραμένει υψηλά στην ημερήσια διάταξη του
Ανωτάτου Συμβουλίου και των σχετικών υπουργικών συνόδων. Οι απαντήσεις που θα πρέπει να
δοθούν, ώστε να προσελκυστούν ικανοί εκπαιδευτικοί (ιδίως αγγλόφωνοι) ως τοπικό προσωπικό
και να καταστούν οι θέσεις διδακτικού προσωπικού ελκυστικές, ιδίως σε σχέση με τα διεθνή
Σχολεία αλλά και τα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία, επεξεργάζονται ήδη αρμόδιες ομάδες
εργασίας στη Γενική Γραμματεία.
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Το όλο ζήτημα αποκτά μία ακόμη πιο θεμελιώδη σημασία τόσο ενόψει των επιπτώσεων του Brexit
και της δραματικής συρρίκνωσης των αριθμών αποσπασμένων εκπαιδευτικών από τη Μ.
Βρετανία (με απώτατο ορίζοντα το 2020-1) όσο και της διαρκούς μείωσης του συνολικού αριθμού
αποσπασμένων εκπαιδευτικών από πολλά Κράτη Μέλη, γεγονός που επιφέρει οριστική
ανατροπή στην αναλογία αποσπασμένων – τοπικού προσωπικού. Το όλο ζήτημα περιπλέκεται,
εφόσον υπάρξει μείωση της συνεισφοράς του προϋπολογισμού της Ε.Ε. ως προς τις ανάγκες των
ΕΣ στο προσεχές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2020.
Η αναθεώρηση του μηχανισμού συγχρηματοδότησης συνέχεται με τα προηγούμενα. Τα Κράτη
Μέλη στη Σύμβαση των ΕΣ καλούνται να ορίσουν νέους κανόνες καταμερισμού της συνεισφοράς
τους σε έμψυχο δυναμικό και σε χρήμα λαμβάνοντας υπόψη περισσότερο αντικειμενικούς δείκτες
(λχ. σύνολο Ελλήνων μαθητών στα ΕΣ αντί του αριθμού των μαθητών στα ελληνικά τμήματα των
ΕΣ). Οι σχετικές πολιτικές αποφάσεις αναμένονται να υιοθετηθούν στη διάρκεια της ελληνικής
Προεδρίας.
Παράλληλα, η συμμετοχή των μελών της Ένωσης στα Εκπαιδευτικά Συμβούλια του σχολείου και η
διαβούλευση με τους γονείς ανέδειξε τα εξής αποτελέσματα:

Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Νηπιαγωγείου / Δημοτικού
● Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας και του συντονισμού με άλλα γλωσσικά τμήματα μέσω
της ομάδας εργασίας της ΑΡΕΕΕ για το Δημοτικό υπήρξε καθολική αντίδραση των
εκπροσώπων όλων των γλωσσικών τμημάτων στην πρόταση του σχολείου για προορισμό
εκτός αγγλόφωνης χώρας του γλωσσικού ταξιδιού L2 των μαθητών Ρ5, που συνέβαλε στη
δέσμευση του σχολείου να γίνει εκ νέου το ταξίδι στην Αγγλία το 2019-2020. Επίσης, σε
συνέχεια του ψηφίσματος της ΑΡΕΕΕ για ολοκληρωμένη πολιτική εναντίον του σχολικού
εκφοβισμού στο σχολείο και των πιέσεων των εκπροσώπων των γλωσσικών τμημάτων, η
διοίκηση αποφάσισε τη συμμετοχή του δημοτικού και της S1 στο σχολικό πρόγραμμα Kiva
κατά του σχολικού εκφοβισμού.
● Διοργάνωση δράσεων για την πληροφορική (συμμετοχή στην Εβδομάδα Κώδικα και
διοργάνωση σεμιναρίων προγραμματισμού για τους μαθητές των Ρ3, Ρ4 και Ρ5).
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● Τέθηκαν επίσης διάφορα θέματα που επισήμαναν οι γονείς του ελληνικού τμήματος.
Ενδεικτικά αναφέρονται: τα προβλήματα στάθμευσης των γονέων λόγω της απαγόρευσης
χρήσης του πάρκινγκ του σχολείου, η αναδιοργάνωση της πάνω αυλής του δημοτικού και η
καλύτερη επιτήρηση και απασχόληση των μαθητών στα διαλείμματα, τα προβλήματα
μετάβασης από την Ρ5 στην S1 με έμφαση στα μαθηματικά (σημειώνεται ότι για πρώτη
φορά οργανώθηκε τον Σεπτέμβριο 2018 συνάντηση των καθηγητών δευτεροβάθμιας με
τους εκπαιδευτικούς της Ρ5 για τη διευκόλυνση της μετάβασης των μαθητών στην S1 και
την κάλυψη πιθανών κενών), η ανεπαρκής διδασκαλία ιστορίας και γεωγραφίας στο
δημοτικό, η οργάνωση δραστηριοτήτων "μαθαίνω να μαθαίνω" για τα παιδιά του
δημοτικού, η μη συστηματική διδασκαλία μουσικής, εικαστικών και γυμναστικής και η
δυνατότητα οργάνωσης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της
διδασκαλίας τους, η διοργάνωση παρεμβάσεων από την AXADO για τους μαθητές της Ρ5
στο θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και στο πλαίσιο του "Ανακαλύπτω τον κόσμο",
η ενίσχυση και πιο συστηματική διδασκαλία της πληροφορικής, τα κριτήρια και η
διαδικασία ανάμιξης των τάξεων στο δημοτικό και η επικαιροποίηση της πολιτικής
ανάμιξης, η δημιουργία νέου μοντέλου ταμείων τάξεων (ίδρυση μιας ASBL από το σχολείο),
οι έγκαιρες αποσπάσεις των εκπαιδευτικών και η αξιολόγηση των σχολικών ταξιδιών στο
δημοτικό και ιδιαίτερα στην Ρ5.

Περισσότερες πκηροφορίες για επιμέρους θέματα μπορούν να αναζητηθούν στα πρακτικά του
Συμβουλίου της περιόδου Δεκεμβρίου 2017 έως Οκτωβρίου 2018.
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Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Γυμνασίου
● Τα θέματα που απασχόλησαν το εκπαιδευτικό συμβούλιο του Γυμνασίου περιλαμβάνουν
ιδίως: τη μεταρρύθμιση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του συστήματος
αξιολόγησης, τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών, τις απουσίες εκπαιδευτικών και την πολιτική
αναπλήρωσης, το καθεστώς και την αξιολόγηση αναπληρωτών καθηγητών και επιτόπιου
προσωπικού, τη βελτίωση της οργάνωσης των πρώτων συναντήσεων με τους
εκπαιδευτικούς στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς, την αναποτελσματικότητα
διδασκαλίας πληροφορικής ή μουσικής στην L3 στις τάξεις S1 - S2, την προώθηση της
χρήσης του συστήματος SMS από τους καθηγητές, το θέμα των ναρκωτικών και διάφορων
εθισμών στο Γυμνάσιο καθώς και τη σχετική ενημέρωση με παρουσιάσεις στις τάξεις S4 –
S6, την επέκταση των σεμιναρίων “Learning to learn” και τη διαχείριση του άγχους πριν
τις εξετάσεις. Μετά την επιτυχή αναθεώρηση με επέκταση των ημερών των εξετάσεων των
τεστ Β για την τάξη S4 (ήδη από τη σχολική χρονιά 2017-8) αναγνωρίστηκε το πρόβλημα
του επιπλέον φόρτου για τις εξετάσεις της S5 λόγω του περιορισμένου αριθμού ημερών για
όλα τα μαθήματα.

Περισσότερες πκηροφορίες για επιμέρους θέματα μπορούν να αναζητηθούν στα πρακτικά του
Συμβουλίου της περιόδου Δεκεμβρίου 2017 έως Οκτωβρίου 2018.
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ΜΕΡΟΣ ΙV
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019)

α. Οργάνωση Σχολείου και προγράμματα σπουδών
Κατά το προσεχές διάστημα το επόμενο ΔΣ θα κληθεί να συνεχίσει το έργο του λαμβάνοντας
υπόψη τις νέες παραμέτρους που θα προκύψουν στα εξής ζητήματα:
1) Εξελίξεις στο θέμα της προσωρινής εγκατάστασης μαθητών στο κέντρο της πόλης με
διευκρίνηση του ακριβούς χρονοδιαγράμματος και των τάξεων - σχολείων αναφοράς.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί τόσο στο υλικό όσο και στο άϋλο σκέλος των
προτάσεων (λχ. επιλογών S6 – S7, μετακινήσεις εκπαιδευτικών και οργάνωση καθημερινού
προγράμματος), η κατάθεση των οποίων αναμένεται μετά την πολιτική απόφαση από το
Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο 2018. Οι εκπρόσωποι των γονέων θα πρέπει να
συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προδιαγραφών μέσω εμπεριστατωμένης τεχνικής
ανάλυσης αλλά και της σκληρής διαπραγμάτευσης για τους όρους εγκατάστασης.
2) Yιοθέτηση της νέας πολιτικής εγγραφών για το 2019-2020 από το Ανώτατο Συμβούλιο
(Δεκέμβριος 2018) και έλεγχος της πορείας της μελέτης επιπτώσεων (impact assessment)
ενόψει της ίδρυσης του πέμπτου (5ου) Ευρωπαϊκού Σχολείου στις Βρυξέλλες (Δεκέμβριος
2019 και 2020) με πιθανό ορίζοντα έναρξης λειτουργίας τα σχολικά έτη 2024-2025.
3) Μελέτη και εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής επιθεώρησης (Νοέμβριος 2018) του
Σχολείου ως κατευθυντηρίων αξόνων για την προετοιμασία του επόμενου ετήσιου και
πολυετούς σχεδίου δράσης του Σχολείου.
4) Παρακολούθηση και έλεγχος των νέων πολιτικών στην αξιολόγηση στο Γυμνάσιο με
έμφαση στην εναρμόνιση όλων των προαπαιτουμένων στοιχείων και ολοκλήρωση των
παρεμβάσεων για τη βελτίωση της εξεταστικής διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου.
5) Εμπέδωση της ανάγκης συντονισμού των εκπαιδευτικών για τη μετάβαση από τη μία
εκπαιδευτική βαθμίδα σε άλλη, κατοχύρωση ρόλων και καθηκόντων στην οργάνωση του
σχολείου με τήρηση γεωγραφικής ισορροπίας σε θέσεις ευθύνης, βελτίωση της
επικοινωνίας, ιδίως αναφορικά με τις διαδικασίες διδακτικής υποστήριξης των μαθητών σε
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
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6) Κατοχύρωση της πλήρους διαφάνειας στα οικονομικά του Σχολείου (εντός και εκτός
προϋπολογισμού) με συνέχιση του έργου της EEB3 Financial Committee.
7) Υλοποίηση των συστάσεων ασφαλείας με υιοθέτηση σαφούς «οδικού χάρτη» για τα
επόμενα χρόνια και διαμόρφωση μιας εναρμονισμένης πολιτικής εισόδου στα ΕΣ από το
Σεπτέμβριο 2019.
8) Εφαρμογή των πρώτων τεχνικών σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης και ενδεχόμενες εργασίες
ανακατασκευών στην καντίνα.
9) Ολοκλήρωση του σχεδιασμού νέων πολιτικών για τις ψυχοτρόπες ουσίες και τη χρήση
αλκοόλ στο Γυμνάσιο καθώς και για τις σχολικές εκδρομές στο Δημοτικό.
10) Ευρύτερη συμμετοχή των μαθητών και των γονέων στη σχολική ζωή.

β. Πλήρωση θέσεων και ποιότητα εκπαιδευτικού προσωπικού
Κατά την επόμενη περίοδο σχεδιάζεται η συνέχιση της προσπάθειας για την αναβάθμιση του
σχολικού περιβάλλοντος και της ποιότητας των σπουδών με βάση τους ακόλουθους άξονες:
1) Πλήρωση των διδακτικών αναγκών με την εξασφάλιση των ικανότερων και
καταλληλότερων (με διδακτική εμπειρία) εκπαιδευτικών – έμφαση στην τακτική
αξιολόγηση όλου του διδακτικού προσωπικού και στην υλοποίηση του προγράμματος
σπουδών – έγκαιρη αναπλήρωση των κενών θέσεων αποσπασμένου προσωπικού ενόψει της
νέας σχολικής χρονιάς 2019-2020.
2) Αναβάθμιση της ποιότητας σπουδών σε όλες τις κατευθύνσεις με εξασφάλιση της πιο
τακτικής παρουσίας και συνέργειας των εθνικών επιθεωρητών σε συμβουλευτικό έργο και
δράσεις επιμόρφωσης.
3) Παρακολούθηση των συστηματικών απουσιών εκπαιδευτικών, λήψη μέτρων έγκαιρης
αναπλήρωσης και παρακολούθησης της ποιοτικής προσφοράς από τους αναπληρωτές.
4) Αρωγή σε όποια ζητήματα πρακτικής υποστήριξης τεθούν από τους εκπαιδευτικούς είτε
σε επίπεδο προσαρμογής τους είτε κυρίως της υλοποίησης του παιδαγωγικού έργου τους.
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γ. Εσωτερική λειτουργία του ΔΣ και οικονομική αυτοτέλεια της Ένωσης –
Απαίτηση για μία νέα συλλογικότητα

Οι προκλήσεις της νέας περιόδου αφορούν κυρίως:
1) Την πλήρωση όλων των θέσεων του ΔΣ με μέλη πρόθυμα να συνεισφέρουν σε
συγκεκριμένους τομείς έργου. Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να υπάρχουν και νέα μέλη για
σύνταξη άρθρων και υποβοήθηση στην επικοινωνία (προετοιμασία υπομνημάτων,
διαχείριση (ιστο-)σελίδων, αποστολή ενημερωτικών δελτίων από τις υπάρχουσες
ηλεκτρονικές πλατφόρμες) καθώς και για τη στήριξη σε επιμέρους δράσεις (ενημέρωση για
ακαδημαϊκές εκδηλώσεις, υποδοχή καλεσμένων και οργάνωση εκδηλώσεων στο σχολείο,
επικοινωνία με αποφοίτους). Ο αριθμός των μελών με βάση το καταστατικό (εννέα (9)
τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά) κρίνεται ικανός, εφόσον υπάρχει καλύτερη
κατανομή των καθηκόντων και ανάληψη ευθύνης από όλα τα μέλη.
2) Την περαιτέρω προετοιμασία παιδαγωγικών θέσεων για όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης με συλλογή θέσεων από εκπροσώπους τάξεων και απλούς γονείς, με ανάλυση
θεμάτων και συνέχιση της ενεργούς συμμετοχής στις ομάδες εργασίας της ΑΡΕΕΕ.
3) Την υποχρεωτική συνδρομή όλων των τμημάτων του ελληνικού τμήματος στα
σημαντικά έξοδα μεταφοράς των σχολικών βιβλίων καθώς και σε βασικά λειτουργικά
έξοδα επικοινωνίας. Υπογραμμίζεται ότι η Ένωση καλείται να υλοποιήσει τον ετήσιο
προγραμματισμό του ΔΣ μέσα στα πολύ περιορισμένα χρηματοδοτικά πλαίσια των
ετήσιων εισφορών ελάχιστων – σε σχέση με το συνολικό μαθητικό πληθυσμό – μελών
(50-60 σε σύνολο τουλάχιστον 350-400 οικογενειών). Η ανάγκη της αύξησης του αριθμού
αυτών είναι αυτονόητη και περισσότερο επιβεβλημένη όσο ποτέ. Η διερεύνηση νέων
χορηγιών είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του ελληνικού τμήματος
στο σύνολό του.
4) Περαιτέρω καλλιέργεια και προβολή του εθελοντισμού με πρωτοβουλίες για
παιδαγωγικές υποστηρικτικές δράσεις αλλά και με συνέχιση της οργανωμένης συμμετοχής
του ελληνικού τμήματος εντός της σχολικής ζωής.
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Eξακολουθούμε να μαχόμαστε για ένα σχολείο ποιότητας, εξωστρέφειας, διασύνδεσης με τις
μελλοντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες αλλά και ίσων ευκαιριών σε ένα
περιβάλλον σεβασμού της προσωπικότητας του καθενός. Πιστεύουμε στις ικανότητες του
εκπαιδευτικού δυναμικού και επιθυμούμε μία αγαστή και αμοιβαία χρήσιμη συνεργασία για το
καλό των μαθητών μας.
Τα επόμενα βήματα μέσα στο 2019 θα κρίνουν πολλά για τη συνοχή του τμήματος και την ποιότητα
του εκπαιδευτικού έργου. Το βέβαιο είναι ότι τολμήσαμε να αντισταθούμε σε ενάντιους ανέμους!
Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε σε δύσκολους καιρούς!

Το ΔΣ της Ένωσης Γονέων του Ελληνικού Τμήματος ΕΕΒ3

Βίκη Αραμπατζή
Γιώργος Γεωργιαννάκης
Φανή Ζαριφοπούλου
Βάκης Κορφιάτης
Παναγιώτα Μπαλοπούλου
Αναστάσιος Παπαδόπουλος
Γεώργιος Πατρής
Ελεάννα Στεργιούλη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΩΣΗΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

21-22 Νοεμβρίου 2017 – Πρώτη φάση εκπαιδευτικού προγράμματος Ελληνικού Πολιτισμού και
διοργάνωση εργαστηρίων μυθολογίας από τη Σχολή Hill (για τους μαθητές Ρ3 ELa)
16 Iανουαρίου 2018 - Παράδοση της μουσειοσκευής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης
29 Ιανουαρίου 2018 – Βιωματικό σεμινάριο της «Σχολής Γονέων» με ομιλητή τον κοινωνικό
λειτουργό και ψυχοθεραπευτή Χρήστο (για τους μαθητές P5, S2 και για γονείς)
19 Απριλίου 2018 - Ομιλία στην αίθουσα Pythagore του καθηγητή ΑΠΘ Βιολογίας, κυρίου
Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη με θέμα “Άνθρωπος, DNA και γονιδιωματική: Ένα Νέο Μέλλον” (για
μαθητές S4 - S7)
19 και 20 Aπριλίου 2018 – εργαστήρια μυθολογίας από τη Σχολή Hill (για τους μαθητές Ρ3 ELb) και
ολοκλήρωση προγράμματος Ελληνικού πολιτισμού για τους μαθητές Ρ3
24 Απριλίου 2018 - Ομιλία για τους γονείς στην αίθουσα Pythagore με θέμα "Bullying: Ένα
πολυπρόσωπο φαινόμενο!" από την Εθνική Ελληνίδα Επιθεωρήτρια για τον Πρωτοβάθμιο
Κύκλο στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, κυρία Βαρβάρα Νίκα
5 Ιουνίου 2018 – Συνάντηση εκπροσώπων δημοτικού της Ένωσης με τους γονείς του
Νηπιαγωγείου με αντικείμενο τη μετάβαση στο Δημοτικό
15 Νοεμβρίου 2018 - Λειτουργία ελληνικού περιπτέρου στο πλαίσιο της ετήσιας "Γιορτής
Βιβλίου" του Σχολείου
23 Νοεμβρίου 2018 - Επίσκεψη και συνομιλία με τους μαθητές της S6 της ιστορικού και
καθηγήτριας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίας Μαρίας Ευθυμίου
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Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

1. Σχολή Hill Αθηνών: Συνεργασία για την οργάνωση εργαστηρίου μυθολογίας στο δημοτικό σχολείο
(P3) (21-22 Νοεμβρίου 2017) και διερεύνηση ενός πλαισίου ευρύτερης συνεργασίας τα επόμενα
χρόνια
2. Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης - Εταιρία INTRASOFT International: Προσφορά μουσειοσκευής του
Μουσείου στο ΕΕΒ ΙΙΙ με χορηγία της INTRASOFT International – Δυνατότητες μελλοντικής
συνεργασίας με το Μουσείο σε εκπαιδευτικά προγράμματα
3. Εταιρία μεταφορών Βεϊνόγλου: Δωρεάν μεταφορά των σχολικών βιβλίων το Σεπτέμβριο 2018
(επιβάρυνση της Ένωσης για τη δεύτερη μεταφορά στις αρχές Οκτωβρίου 2018)
4. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας: Αποστολή αντιτύπων όλων των
σχολικών εγχειριδίων του Δημοτικού και δωρεάν διάθεσή τους στο Κέντρο Τεκμηρίωσης του
Σχολείου (6 Νοεμβρίου 2018)
5. Βιβλιοπωλείο Περίπλους: Συνεργασία στην "Ημέρα του Βιβλίου" (15 Νοεμβρίου 2018) καθώς και
στην πρόσκληση της ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου (23 Νοεμβρίου 2018)
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