ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ALFHA - ΤΕΓ Chatênay Malabry
Σάββατο 15/10/2016 15:00
Παρόντες :
Αντιγόνη Μηλάκη, Λυκούργος Σπανός, Στέφανος Βλαχούτσης, Βίκη Damilo-Σίµου, Ελενα
Σίµου-Druesne, Σοφία Ζευκιλή, Γιάννης Νικόλης, Αθηνά Κασσελούρη-Νικόλη, Αντώνης
Κασσιδώνης, Βικτώρια Βαζιργιάννη, Μάγδα Σαµαρτζή, Άκης Πλόσκας, Μαρία Χολέζα, Μιχάλης
Φράγκος, Παρασκευή Τριανταφυλλίδου, Μάριος Aζίζ, Παρασκευή Ινέπογλου-Παπαδοπούλου,
Βασιλική Γεροδήµου, Αντωνία Σουλιώτη Μπαταγιάννη, Βαγγέλης Γουλάς, Νάσια ΣουλιµέτσηΚαρακίτσου, Κλαίρη Αργυροπούλου, Γιώργος Καγιαννάς, Κοραλία Κυριαζή, Jean-Luc Rivière,
Θεοφάνης Καλιακούδας, Αλέξανδρος Καρράς
Με εξουσιοδότηση
Μιχάλης Βαζιργιάννης, Γιώργος Γιοβανόπουλος.
Συντοµη παρουσίαση του συλλόγου και απολογισµός του γραφείου από τη κα Σοφία Ζευκιλή,
απερχόµενη Πρόεδρο του συλλόγου.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
2015-2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Το σχολείο µας ξεκίνησε την λειτουργία του το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015 µε 2 µονάχα
εκπαιδευτικούς και 85 µαθητές και µαθήτριες
Τα µαθήµατα άρχισαν ουσιαστικά µετά τις διακοπές του Οκτωβρίου µε τον ερχοµό 2
εκπαιδευτικών απο το υπουργείο και µε 2 εθελόντριες δασκάλες την διδα Μαρία Λαµπραδάκη και
την δεσποινίδα Βλάχου Σοφία µε πρόταση του γραφείου του συλλόγου και του Πάτερα
Παναγιώτη.
Το γραφείο του συλλόγου γονέων επικοινώνησε γραπτά, τηλεφωνικά και σε συνάντησεις τόσο µε
την κυρία Ρουµελιώτη Συντονίστρια εκπαίδευσης στις Βρυξέλλες όσο και την µε την κυρία Ρούνη,
υπευθυνη του Β τµήµατος του ΔΙΠΟΔΕ του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για την
απόσπαση και τοποθέτηση στο σχολείο µας των 2 εκπαιδευτικών.
- Κατόπιν αιτήσεως του γραφείου του συλλόγου στο συντονιστικό γραφείο λάβαµε για την
σχολική χρονιά 2015-2016 :
- τον κανονισµό του Τ.Ε.Γ.
- το ηµερολογιακό πλάνο των µαθηµάτων (αργίες, διακοπές, γιορτές, κτλ.)
3. Δραστηριότητες, Οργάνωση γιορτών
Κατά την σχολική χρονιά 2015-2016 το γραφείο οργάνωσε τις ακόλουθες εκδηλώσεις :
-

Φωτογραφία ολων των µαθητών του σχολείου,

-

Γιορτή Χριστουγέννων µε χριστουγενιάτικο µπουφέ, Άγιο Βασίλη και δώρα σε µαθητές
και εκπαιδευτικούς, παιχνίδια, και ποπ κόρν,
Λόγω των γεγονότων που συµάδευσαν την περσινή χρονιά (τροµοκρατικές
ενέργειες στο Παρίσι, προσφυγικό πρόβληµα στην Ελλάδα), και θέλοντας να δώσουµε ένα
µήνυµα αισιοδοξίας, αλληλεγγύης και ειρήνης στούς µαθητές του σχολείου, το γραφείο
του συλλόγου γονέων και οι εκπαιδευτικοί αφενός αφιέρωσαν την χριστουγεννιάτικη
γιορτή του σχολείου στο προσφυγικό πρόβληµα και αφετέρου προτείναµε στους γονείς και
στα παιδιά να µαζέψουν διάφορα πράγµατα οπως ρούχα, και παιχνίδια που δεν
χρησιµοποιούν ή φάρµακα για να τα στείλουµε στην ακριτική Λέσβο, στους καταυλισµούς
των προσφύγων.
Η συλλογή των πραγµάτων έγινε µε µεγάλη επιτυχία (60 µεγάλα χαρτοκυβώτια µε
ρούχα) τα οποία εστάλθηκαν δωρεάν στην Λέσβο χάρη στην ευγενική προσφορά του
κυρίου Μανιάκη και της ναυτιλιακής εταιρείας της Λέσβου.

-

Κοπή Βασιλόπιττας µε συµµετοχή του Έλληνα Προξένου στο Παρίσι,

-

Καλοκαιρινή γιορτή στο τέλος της χρονιάς µε µπουφέ, σουβλάκια, και παιχνίδια,

-

Οργάνωση λαχειοφόρου αγοράς µε δώρα για παιδιά και µεγάλους

Οι τοµείς που δραστηριοποιήθηκε το γραφείο του συλλόγου για την χρονιά 2015-2016 ήταν οι
παρακάτω:
Επικοινωνία µε το γραφείο εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας
Συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς
Δραστηριότητες, Οργάνωση γιορτών
Βελτίωση σχολικού περιβάλοντος
Προώθηση και διαφήµιση του σχολείου
Οργάνωση του συλλόγου - Tαµείο

1. Συνεργασια Συλλόγου – Εκπαιδευτικών
- Οργάνωση µαζί µε τους εκπαιδευτικούς της όλης πληροφόρησης των γονέων για την απόκτηση
του πιστοποιητικού ελληνοµάθειας, την προετοιµασία και τον τρόπο συµµετοχής.
- Οργάνωση µίας συνάντησης γονέων-εκπαιδευτικών µέσα στη διάρκεια τις σχολικής χρονιάς.
- Οργάνωση των προεγγραφών για την σχολική χρονιά 2016-2017.
2. Επικοινωνία µε το γραφείο Εκπαίδευσης και το υπουργείο Παιδείας
- H σχολική χρονιά 2015-2016 ξεκίνησε µε µεγάλες δυσκολίες και ελλείψεις εκπαιδευτικών

4. Βελτίωση σχολικού περιβάλοντος
Για την βελτίωση της υποδοχής των γονέων στο σχολείο ο σύλλογος ζήτησε απο τον υπεύθυνο
του κτηρίου Πατέρα Παναγιώτη να µας διαθέσει το σαλόνι της Εστίας ετσι ώστε οι γονείς που

επιθυµούν να παραµείνουν στο σχολείο, λογω µακρινής απόστασης απο το σπίτι τους, να έχουν
ενα χώρο παραµονής.
Οι συναντήσεις µε τον Πατέρα Παναγιώτη καθώς και µε τον εκπρόσωπο του Μητροπολιτη Πατέρα
Ευσέβιο δεν κατέστησαν δυνατή την διάθεση της αίθουσας στους γονείς κατα την διάρκεια των
µαθηµάτων.
5. Προώθηση και διαφήµιση του σχολείου
- Διαφήµιση µέσω των ελληνικών ιστοσελίδων στο διαδύκτιο στη Γαλλία.
- Ανανέωση στην µορφή, στην διαχείρηση και στο περιεχόµενο της ιστοσελίδα του σχολείου
www:ecole-grec.com
- Ανοιγµα στο Facebook και Google+
Αποτέλεσµα των παραπάνω ενεργειών ήταν ο αριθµός εγγεγραµένων µαθητών για το 2016-2017
να φτάσει στους 83 εκ των οποίων 22 είναι καινούργιες εγγραφές.
6. Οργάνωση του Συλλόγου ALPHA
-

68 εγγεγραµένες οικογένειες στο σχολείο.
Τα έσοδα του συλλόγου φέτος προήλθαν αποκλειστικά απο τις συνδροµές των γονέων
Λάβαµε 34 συνδοµές.
Οργάνωση 6 συνάντησεων του γραφείου (10/10/2015, 21/11/15, 5/12/2015, 6/2/2016,
26/3/2016, 4/6/2016) για την οργάνωση των δραστηριοτήτων της χρονιάς και της
προετοιµασίας της επόµενης (2016-2017).
Ταµείο
Το υπόλοιπο του ταµείου 2015-2016 είναι : 367,27 ευρώ.
Δείτε στον πίνακα του παραρτήµατος 1 ολες τις δαπάνες και τα έσοδα της χρονιάς.

Το απερχόµενο γραφείο :
Πρόεδρος :
Αντιπρόεδροi :
Γραµµατέας :
Ταµίες :

Κα
Κος
Κος
Κα

Σοφία Ζευκιλή,
Μιχάλης Βαζιργιάννης,
Γιάννης Νικόλης, Στέφανος Βλαχούτσης
Βίκη Σίµου, Κος Αντώνης Κασσιδώνης

Οικονοµικός απολογισµός 2015-2016
ANNEE 2015-2016
Date
Description
15/11/2015 Reliquat ANNEE 2015 - 2016
14/10/2015
02/12/2015
02/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
29/03/2016
06/04/2016
07/04/2016
31/05/2016
17/09/2016
17/09/2016
17/09/2016

Cotisation 2015 - 2016 (2 chèques 50 + 40 €)
Cotisation 2015 - 2016 (10 chèques x 40 €)
Cotisation 2015 - 2016 (liquide 4 x 40 €))
Cotisation 2015 - 2016 (liquide 4 x 40 € + 1 x 50 €)
Cotisation 2015 - 2016 (3 chèques x 40 € ?)
Cotisation 2015 - 2016 (1 x virement 40 €)
Cotisation 2015 - 2016 (1 chèque x 40 €)
Cotisation 2015 - 2016 (2 chèques x 40 €)
Cotisation 2015 - 2016 (2 chèques x 40 €)
Cotisation 2015 - 2016 (liquide 2 x 40 €)
recettes tambola
recettes souvlakia

23/10/2015
03/12/2015
03/12/2015
18/12/2015
18/12/2015

Feutres pour l'école
Cadeaux Noel Gifi
Cadeaux Noel Parfums filles
Cadeaux Noel ballons
Noel location machine pop-corn
Papeteries (prof)
Papeteries (prof)
Papeteries (prof)
écart chèque n° 919 (134,84€ au lieu de 134,24€)
Cadeaux Noel
Cadeaux Noel
Pizza
Epicerie Vassilias - Pâtisseries
Boissons & divers

18/12/2015
22/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015

RECETTES DEPENSES

90,00 €
400,00 €
160,00 €
210,00 €
120,00 €
40,00 €
40,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €
193,00 €
88,00 €

50,00 €
32,46 €
55,30 €
154,90 €
104,50 €
25,74 €
4,00 €
0,60 €
72,00 €
132,12 €
79,50 €
75,00 €
236,84 €

23/01/2016 Divers pour galette des rois
18/06/2016 Epicerie Vassilias - Souvlakia & divers
18/06/2016 Divers fête de l'école Juin

TOTAL AU
SOLDE 2015 - 2016 ytd

SOLDE
129,17 €

26,28 €
214,15 €
79,51 €

1 581,00 €

1 342,90 €
367,27 €

Θέµατα συζήτησης για την σχολικη χρονιά 2016-2017
1. Σχολείο
Α) Ενηµέρωση για τις ενέργειες που έχουν γίνει για την επάνδρωση του σχολείου µε δασκάλους
Απο το τέλος Αυγούστου το γραφείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε το Συντονιστικό γραφείο
(κυρία Ρουµελιώτη) για το θέµα της νηπιαγωγού.
Πρόβληµα υπάρχει εδώ και 4 χρόνια µε το νηπιαγωγείο, η Ελλάδα στέλνει νηπιαγωγούς µόνο
στις χώρες που έχουν αµιγή ελληνικά σχολεία. Υπάρχει νηπιαγωγός στο Παρίσι, είναι σύζυγος
διπλωµάτη και τοποθετείται ανάλογα µε τον αριθµό µαθητών.
Το Σάββατο απόγευµα λειτουργούν στο Châtenay και στη Nation (εκεί πάει η νηπιαγωγός). Η
νηπιαγωγός πάει στη Nation γιατί τα άλλα σχολεία νοικιάζουν κτήρια, ενώ στο Châtenay όχι.
Η συντονίστρια προτείνει να γίνονται τα µαθήµατα στο νηπιαγωγείο Σάββατο πρωί (10:0012:00) ή Δευτέρα, Τρίτη, Πέµπτη βράδυ (18:00-20:00) οπότε στέλνει την νηπιαγωγό.
Είναι πρόβληµα για τα παιδιά να πάνε βράδυ, και είναι πρόβληµα για τους γονείς που έχουν
µεγαλύτερα παιδιά να έρθουν όλη µέρα το Σάββατο.
Η προσωρινή λύση που βρέθηκε και για την φετινή χρονιά είναι να µισθωθεί µια νηπιαγωγός για
να λειτουργήσει το νηπιαγωγείο. Η διδα Σοφία Βλάχου έχει τελειώσει την παιδαγωγική ακαδηµία
στην Πάτρα και µαστερ στο Παρίσι. Ζήτησε 75€ / Σάββατο.
Τέθηκε πρόβληµα για το σύλλογο το status της και η ασφάλεια. Η συντονίστρια αναγνώρισε την
νηπιαγωγό σαν µέλος του συλλόγου εκπαιδευτικών και την καλύπτει στην ασφάλισή της.
Την πληρωµή της ανέλαβαν οι γονείς του νηπιαγωγείου κατα το µεγαλύτερο µέρος ενώ ο Πάτερ
Παναγιώτης έδωσε 600€ και ο σύλλογος 330€ που είχαν περισσέψει από πέρσι.
Γενικά αυτό που λέει το συντονιστικό γραφείο ειναι οτι οι εκπαιδευτικοί αρκούν για τις υπόλοιπες
τάξεις όλων των άλλων σχολείων.
Μέχρι το 2011 υπήρχε χρηµατοδότηση από Ελλάδα για λειτουργικά έξοδα, από τότε τα σχολεία
χρηµατοδοτούνται από τα δίδακτρα των µαθηµάτων στους ενήλικες.
Για φέτος έχουµε την εθελόντρια νηπιαγωγό, η πρόταση που έγινε στην συντονίστρια ειναι να
προσπαθήσει να φέρει κάποια δασκαλα που να κάνει χρέη νηπιαγωγού και να συµπληρώνει τις
ώρες της ίσως τοποθετώντας την στα γαλλικά πειραµατικά σχολεία που κάνουν ελληνικά.
Β) Συζήτηση για το περιεχόµενο σπουδών.
Ιστοσελίδα του συντονιστικού γραφείου µε τα προγράµµατα σπουδών.
https://gebrussels.wikispaces.com/
Τα ερωτήµατα που µπήκαν απο τους γονείς ειναι τα εξής]
Σε όλα τα σχολεία το επίπεδο των µαθητών ειναι το ίδιο ή υπάρχουν σχολεία που υστερούν και τι
µπορούµε να κάνουµε ως γονείς;
Πως γίνεται η επιλογή των βιβλίων, και της διδακτικής µεθόδου κατά επίπεδα.
Πρόταση για συνάντηση γονέων-εκπαιδευτικών για ενηµέρωση στους γονείς και απαντήσεις στα
παραπάνω ερωτήµατα.

Φωτογραφία του σχολείου
Η ηµεροµηνία της φωτογράφισης θα ανακοινωθεί στους γονείς µια εβδοµάδα πριν.
Χριστουγενιάτικη Γιορτή του σχολείου
Η γιορτή θα γίνει το Σάββατο 10 Δεκεµβρίου στις 3 η ώρα το απόγευµα
Ο σύλλογος θα οργανώσει τον χριστουγεννιάτικο µπουφέ για τα παιδιά µετά τη σχολική γιορτή.
- Χριστουγεννιάτικο δένδρο
- Μαλλί της γριάς ή ποπ-κόρν
- Αγιος Βασίλης
- Δώρα των µαθητών και των εκπαιδευτικών
Πρόταση για συνεστίαση του συλλόγου το βράδυ µετά τη σχολική γιορτή στις 10/12
Ενα µέιλ θα σταλεί στους γονείς για να δούµε αν και πόσοι θα θέλανε να συµµετέχουν για να
κλειστεί το εστιατόριο; Το κόστος είναι 30-35 € το µενού για τους ενήλικες, 10-15 € για παιδιά
2) Σύλλογος
Ελλειµατική συµµετοχή γονέων στο συλλόγο και στις δραστηριότητες του
Τα ερωτήµατα που τέθησαν ήταν :
- γιατί οι γονείς δεν έρχονται στις συνελεύσεις του συλλόγου,
- γιατι δεν συµµετέχουν οικονοµικά (συνδροµή) ενώ όλα τα παιδιά του σχολείου επωφελούνται
απο τις εκδηλώσεις που οργανώνει ο σύλλογος.
Πέρσι πλήρωσαν την συνδροµή τους περίπου οι µισές απο τις οικογένειες του σχολείου.
Διάφορες λύσεις προτάθηκαν για την εξεύρεση των αιτιών καθώς και την ευαισθητοποίηση και
προσέλκυση των γονέων στις δραστηριότητες του συλλόγου.
-

Προσωπική έκκληση στους γονείς για την πληρωµή των συνδροµών και ανακοίνωση του
αριθµού λογαριασµού του συλλόγου στους γονείς για άµεση και γρήγορη πληρωµή.
Βελτίωση της επικοινωνίας του γραφείου του συλλόγου µε τους γονείς
o Ιστοσελίδα, facebook και g+: Με e-µέιλ καλούµε τους γονείς να γραφτούν για
καλύτερη επικοινωνία και παροχή πληροφοριών και προσανατολισµού σε γονείς
πρόσφατα αφιχθέντες στην περιοχη.
o επικοινωνία µε τους γονείς µέσω σηµειωµάτων που θα µοιράζονται τυπωµένα
στους µαθητές
o χρησιµοποίηση του πίνακα ανακοινώσεων που θα αναρτηθεί στην είσοδο του
σχολείου

Η συνέλευση πρότεινε την υποχρεωτική εγγραφή όλων των γονέων στο σύλλογο απο την στιγµή
που ο σύλλογος συνεισφέρει οικονοµικά και στηρίζει την λειτουργεία του σχολείου. Πράγµα που
αναφέρεται και στο καταστατικό των ΤΕΓ.
Προτείνεται συνέλευση γονέων για το θέµα αυτό.

Προτεινόµενες δραστηριότητες για τους µαθητές απο τον συλλόγο
-

Δηµιουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων για τα παιδιά µετά το σχολείο ή µια άλλη µέρα
της εβδοµάδας
o Χορευτικό
o Χορωδία
o Αθλητικό
Τα εργαστήρια µπορούν να λειτουργούν µε εθελοντές γονείς όπως για παράδειγµα η κ. Μαρια
Χολέζα είναι πρόθυµη και φέτος να διδάξει ελληνικούς χορούς σε ωράριο εφαπτόµενο µε το
ωράριο του σχολείου.
Ή µε επαγγελµατίες Έλληνες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο Παρίσι και ενδιαφέρονται να
δουλέψουν µε παιδιά. Φυσικά τέτοιου είδους δραστηριότητες οργανώνονται µόνο µε δίδακτρα.
Αποτελέσµατα εκλογών 2016-2017
Πρόεδρος:

Σοφία Ζευκιλή

Αντιπρόεδροι :

Μιχάλης Βαζιργιάννης, Βαγγέλης Γουλάς

Γραµµατέας :

Ιωάννης Νικόλης,

Αναπληρωτές γραµµατείς:

Στέφανος Βλαχούτσης, Λυκούργος Σπανός

Tαµίας :

Αντώνης Κασσιδώνης,

Αναπληρωτές ταµίες:

Βίκη Σίµου, Κλαίρη Αργυροπούλου

