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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2011

Ο Σύλλογος Γονέων του ελληνικού τμήματος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών συνέχισε και τη 
χρονιά που μας πέρασε τις προσπάθειές του για τη βελτίωση της σχολικής ζωής των παιδιών 
μας  με  την  κατάθεση  προτάσεων,  την  έκφραση  προβληματισμών  και    ανησυχιών  αλλά 
παράλληλα, μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο με τους υπευθύνους της ΓΣΑ, υποστήριξε 
τις επιδιώξεις των γονέων και των μαθητών για σχολική ανάπτυξη.

Είχε  στενή  συνεργασία  με  τη  Διοίκηση,  τη  Διεύθυνση  ,  το  Διδακτικό  και  το  Διοικητικό 
Προσωπικό  της  Σχολής  με  αποτέλεσμα  μαζί  και  με  τους  άλλους  φορείς  της  Σχολικής 
Οικογένειας να συμβάλλει ενεργά στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν από το σχολείο με 
την ανάληψη της δράσης του τον Οκτώβριο του 2010.
Λειτούργησε  ως  δίαυλος  επικοινωνίας  μεταξύ  του  σχολείου  και  των  γονέων  αλλά  και  των 
μαθητών, σεβάστηκε τις ανησυχίες  και τους προβληματισμούς τους και καθιέρωσε συναντήσεις 
με όλα τα μαθητικά συμβούλια κατόπιν συνεννόησης με τη Σχολή εντός του σχολικού ωραρίου.

Βασικό  στόχο  αποτέλεσε  η  βελτίωση  της  επικοινωνίας  με  όλα  τα  μέλη  της  Σχολικής 
Οικογένειας, η ανάδειξη των πεδίων που επιδρούν στην εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της 
Σχολής και η διατύπωση προτάσεων στα θεσμοθετημένα όργανα της Σχολής. Για τον σκοπό 
αυτό προέβη στη συγκρότηση Ομάδων Εργασίας με την ακόλουθη θεματολογία: 

-1Η Ομάδα. «Ο ρόλος του συλλόγου», με σκοπό τη βελτίωση της προσφοράς του συλλόγου
-2η Ομάδα.«Μαθήματα-Μόρφωση»,  με  σκοπό  τη  βελτίωση  της  ποιότητας  εκπαιδευτικής 
διαδικασίας
-3η Ομάδα.  «Διαμόρφωση  επικοινωνίας»,  με  σκοπό  τη  συμβολή  στην  διαφάνεια  των 
αποφάσεων
-4η Ομάδα. «Μετασχολική περίοδος», με σκοπό τη διευκόλυνση πρόσβασης των μαθητών στην 
ακαδημαϊκή και επαγγελματική κοινότητα
-5η Ομάδα. «Μεταφορά και Ασφάλεια μαθητών», με σκοπό την ασφαλή πρόσβαση και μετεφορά 
των μαθητών από και προς το σχολείο
-6η Ομάδα.  «Τομέας Ψυχολογικής και  Κοινωνικής  Υποστήριξης»,  με σκοπό την ικανοποίηση 
σχετικών αναγκών όλων των μελών της σχολικής οικογένειας
-7η Ομάδα. «Συμπληρωματικές σχολικές δραστηριότητες», με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και προσωπικών χαρακτηριστικών των μαθητών
-8η Ομάδα. «Εκδηλώσεις», με σκοπό τη βελτίωση της ψυχαγωγίας ττης σχολικής οικογένειας.
 Στα πλαίσια αυτά, ο Σύλλογος Γονέων συνεργάστηκε με όλους τους φορείς της Σχολής,  οι 
οποίοι όρισαν αντίστοιχα υπευθύνους ανά ομάδα εργασίας. 
Επιπρόσθετα, συμμετείχε με δύο εκπροσώπους στο μόνιμο όργανο του Σχολικού Συμβουλίου, 
και με δύο εκπροσώπους στην Ομάδα Καθοδήγησης, που αποτελεί το συμβουλευτικό όργανο 
της σχολικής ανάπτυξης, καθώς επίσης στην Ομάδα Εργασίας, που συστήθηκε από το ΔΣ της 
ΓΣΑ,  με αντικείμενο την εξέταση των προϋποθέσεων διεύρυνσης των Μελών του Συλλόγου της 
ΓΣΑ.



ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ -  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ –ΜΟΡΦΩΣΗ

• Υποβολή  πρότασης  στην  ΓΣΑ  για  την  καθιέρωση  προγράμματος  πρακτικής 

άσκησης  των  μαθητών  της  10ης Τάξης  της  Γ.Σ.Α(  κατ΄αναλογία  του  γερμανικού 
εκπαιδευτικού  προγράμματος),  και  υποστήριξη  του  προγράμματος  με  συμμετοχή 
γονέων-εκπαιδευτών κατα την υλοποίησή του( πρώτη εφαρμογή)

• Καταγραφή  παραπόνων  διδασκαλίας  και  εισαγωγή  διαδικασίας  διαχείρισης 

παραπόνων που αφορούν σε εκπαιδευτικά θέματα

• Δημοσίευση  των  αποτελεσμάτων  της  Καταγραφής  παραπόνων  διδασκαλίας  στην 

Παιδαγωγική Ημερίδα που διοργάνωσε η Διεύθυνση της Γ.Σ.Α.

• Υποβολή  πρότασης  για  πιλοτική  εφαρμογή  διευρυμένου  ωραρίου  σχολικής 

βιβλιοθήκης 

• Υποβολή πρότασης στη ΓΣΑ για την ενημέρωση μαθητών/γονέων και την υποδοχή 

αιτήσεων  συμμετοχής  στις  εξετάσεις  πιστοποίησης  της  Αγγλικής  Γλώσσας  του 
Βρετανικού Συμβουλίου.

• Καθιέρωση  και  πραγματοποίηση  συναντήσεων  με  τα  15μελή  Μαθητικά  Συμβούλια 

εντός του σχολικού ωραρίου σε συνέχεια σύμφωνης γνώμης της Διεύθυνσης της ΓΣΑ 
(για πρώτη φορά) με σκοπό την καταγραφή των θεμάτων από την προοπτική των 
μαθητών 

• Ανάδειξη  της  σημασίας  έγκαιρης  ενημέρωσης  γονέων και  μαθητών σχετικά  με  την 

διεξαγωγή  των  προγραμμάτων  των  ομίλων  εργασίας,  καθώς  επίσης   της 
διαφοροποίησης του κόστους συμμετοχής .

• Ανάδειξη  της  σκοπιμότητας  ανταλλαγής  σχολικών  βιβλίων  και  ανάληψη 

πρωτοβουλιών  μείωσης  δαπάνης  αγοράς  σχολικών  βιβλίων  (συμφωνία  με 
βιβλιοπωλείο για την προσφορά  ειδικής έκπτωσης)

• Μελέτη του θεσμικού πλαισίου και δρομολόγηση ενεργειών για την αναγνώριση του 

Abitur ως αποδεικτικού γερμανικής γλωσσομάθειας.

• Χορήγηση δύο υποτροφιών ύψους 500 ευρώ σε αριστεύσαντες στο  Abitur  μαθητές 

της 12ης τάξης (για πρώτη φορά)- Τελετή Αποφοίτησης

• Απονομή επαίνων  και αναμνηστικών δώρων στους πρωτεύσαντες της 12ης τάξης με 

βάση τον Μ.Ο. των τετραμήνων- Τελετή Αποφοίτησης

• Απονομή επαίνων στους πρωτεύσαντες της 12ης τάξης με βάση τον βαθμό πρόσβασης 

στις πανελλήνιες  εξετάσεις - Αγιασμός Νέας Σχολικής Χρονιάς
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ- ΕΣΤΙΑΣΗ

• Οργάνωση από κοινού με τη Σχολή και τον Σύλλογο Γονέων του γερμανικού τμήματος 

της σχολικής μεταφοράς των μαθητών (σύναψη τετραμερούς σύμβασης μεταφοράς 
για πρώτη φορά)   

• Παρακολούθηση εφαρμογής της σύμβασης με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

μαθητών  και  των  γονέων  και  παράλληλα  τη  συμμετοχή  στην  επίλυση   θεμάτων 
σχολικής μεταφοράς-Ορισμός Υπευθύνου μεταφοράς μαθητών.

• Οργάνωση  συγκοινωνιακής  σύνδεσης  μεταξύ  του  σχολείου  και  του  σταθμού 

Νερατζιώτισσας και  συνεχής παρακολούθηση της υλοποίησης των δρομολογίων που 
εκτελούνται  από   την  Κοινωφελή  Επιχείρηση  Συγκοινωνίας  και  Κυκλοφορίας  του 
Δήμου Αμαρουσίου.

• Σχεδιασμός εναλλακτικών σεναρίων της παραπάνω συγκοινωνιακής σύνδεσης λόγω 

αναβολής εκτέλεσης των δημοτικών δρομολογίων ως αποτέλεσμα συρρίκνωσης του 
προσωπικού κίνησης.

• Συμμετοχή  στην  Ομάδα  προδιαγραφών  εστίασης  της  σχολικής  καντίνας  και 

αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή νέου αναδόχου .

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

• Ετήσια  συνάντηση  εργασίας  ΔΣ  Συλλόγου  ΓΣΑ-  Συλλόγου  Γονέων  ελληνικού  και 

γερμανικού τμήματος. 

• Ετήσια  συνάντηση  εργασίας  Διεύθυνσης  ΓΣΑ-  Συλλόγων  Γονέων  –Συλλόγου 

Αποφοίτων - Καθορισμός ομάδων εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των 
μελών της σχολικής οικογένειας και παρακολούθηση  όλων των πεδίων που χρήζουν 
βελτίωσης.

• Διοργάνωση  της  συνάντησης  των  εκπροσώπων   όλων  των  τμημάτων  για  την 

καταγραφή προτάσεων, προβληματισμών και ανησυχιών των γονέων.( παράλληλα με 
την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση).

• Συστηματικότερη  και  έγκαιρη  ενημέρωση  των  γονέων για  τα  θέματα  της  σχολικής 

ζωής.

• Συμμετοχή με «περίπτερο»  στην Ημέρα Ανοιχτού Διαλόγου , για την παρουσίαση του 

έργου του Συλλόγου σε γονείς υποψηφίων ή φοιτούντων μαθητών.

• Συμμετοχή  στην ενημερωτική συνάντηση των  V-KOURS για την ενημέρωση γονέων 

υποψηφίων μαθητών.

• Συμμετοχή   στη  διαδικασία  της  αξιολόγησης  της  Γ.Σ.Α.  από  την  Ομοσπονδιακή 

Επιθεώρηση με την παραχώρηση συνέντευξης 5 εκπροσώπων του Συλλόγου .

• Συμμετοχή  μέσω  εκπροσώπου  στην  Ομάδα  Καθοδήγησης  της  Γ.Σ.Α  (Ομάδα 

συντονισμού για τη σχολική ανάπτυξη)

• Συμμετοχή μέσω δύο εκπροσώπων στο Σχολικό Συμβούλιο της Γ.Σ.Α.

• Σχεδιασμός  και  Δημιουργία  νέας  ιστοσελίδας  (www  .  goneisdsathen  .  gr  )-Υλοποίηση 

2011-12

http://www.goneisdsathen.gr/


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ

• Ετήσια Εκδήλωση Φιλοξενίας Δ.Σ. ΓΣΑ και Διεύθυνσης ΓΣΑ (για πρώτη φορά χωρίς 

επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Συλλόγου- χορηγία Μελών Δ.Σ.)

• Διοργάνωση Πρωτοχρονιάτικης Εκδήλωσης Συλλόγου Γονέων 2011 (για πρώτη φορά)

• Υποστήριξη  πρωτοχρονιάτικων  εκδηλώσεων  των  18  τμημάτων  του  ελληνικού 

τμήματος μέσω της χορηγίας βασιλόπιτας  και του δώρου για κάθε τμήμα

• Συμμετοχή στη διοργάνωση της τελετής αποφοίτησης της 12ης Τάξης.

• Σχεδιασμός και έκδοση του αναμνηστικού λευκώματος της 12ης τάξης (σε έντυπη και 

για πρώτη φορά σε ηλεκτρονική μορφή)

• Χορηγία ύψους 1.000 ευρώ, με σκοπό την διαμόρφωση των σχολικών αιθουσών του 

ελληνικού τμήματος της Γ.Σ.Α.(για πρώτη φορά).

• Σχεδιασμός  Ετήσιου  Προγράμματος  Σχολών  Γονέων  με  σκοπό  την  υποστήριξη 

ψυχικών, κοινωνικών και πνευματικών αναγκών γονέων και παιδιών(για πρώτη φορά) 
Υλοποίηση 2011-12

Κάθε επιλογή και κάθε  βήμα μας έφεραν  πιο κοντά στα Μέλη μας, όπως και  στο σχολείο.
 Αυτό δεν ήταν πάντα εύκολο ούτε επετεύχθη  αμέσως. 
Πάντα δουλέψαμε με όραμα την σχολική βελτίωση της Γ.Σ.Α.  και με συστατικά στοιχεία την 
επιτυχημένη, μακρόχρονη πορεία του Συλλόγου μας.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μας συνέβη μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το σχολείο,  η 
απονομή στη Γ.Σ.Α. του σήματος ποιότητας «Άριστο Γερμανικό Σχολείο Εξωτερικού» από την 
Ομοσπονδιακή Επιθεώρηση.

 
Εκ μέρους του απερχόμενου  Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

Νίκος Πρίντεζης                                                                                  Εύα Βασιλικού - Γιώτη


