· το σχολικό πρόγραμμα,
· τη σύναψη συμφωνιών για τη συνεργασία
μεταξύ του σχολείου και τη συνεργασία με
άλλους εταίρους,
· τη σύσταση ολοήμερων υπηρεσιών και
υπηρεσιών φροντίδας,
· την έκταση και τη διανομή των εργασιών
για το σπίτι,
· τη θέσπιση ή την τροποποίηση μιας
σχολικής διάταξης,
· γενικές αρχές για την αντιμετώπιση
γενικών δυσκολιών ανατροφής καθώς
και για το κλείσιμο εκπαίδευτικών και
μορφωτικών συμφωνιών,
· την εισαγωγή και προμήθεια του
εξοπλισμού και των διδακτικών
βοηθημάτων,
· τον καθορισμό του σχολικού
προϋπολογισμού,
· τον καθορισμό των κινητών διακοπών,
· βασικές αρχές και έκταση της ενημέρωσης
και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης
γονέων.
Πέραν τούτου, υπάρχουν και άλλες αποφάσεις
του σχολικού συνεδρίου, στις οποίες δύνανται
να συμβάλλουν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των
γονέων.
Το πως μπορείτε να συνδιαμορφώσετε την
σχολική καθημερινότητα των παιδιών σας
και ποια επιρροή μπορείτε να ασκήσετε στο
περιεχόμενο και τη διαδικασία διδασκαλίας,
ρυθμίζεται από την εκπαιδευτική νομοθεσία
του κρατιδίου της Βόρειας ΡηνανίαςΒεστφαλίας.
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Απευθυνθείτε στο/η δάσκαλο/δασκάλα της τάξης
του παιδιού σας. Η συνεργασία που βασίζεται
στην εμπιστοσύνη και ο ανοιχτός διάλογος που
βασίζεται στο σεβασμό συμβάλλουν σε μία
επιτυχής συνύπαρξη και στη θετική συμμετοχή
στο σχολείο.
Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε στην
πληροφοριακή επιστολή του κρατιδίου ΒΡΒ, την
οποία μπορείτε να παραγγείλετε ή να βρείτε στο
διαδίκτυο:
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de
Λέξη-κλειδί: Elternmitwirkung in der Schule
Υπηρεσία Ενσωμάτωσης
Δημοτικό Κέντρο Ένταξης
Niederwall 23, 33602 Bielefeld
www.ki-bielefeld.de

Griechisch

Ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι των γονέων στο
συνέδριο του σχολείου συναποφασίζετε για

Συμβολή των Γονέων
στο Σχολείο

Ravensberger
Str. Υπηρεσία
12, 33602 Bielefeld
Σχολική
Γραφείο Εκπαίδευσης
Niederwall 23, 33602 Bielefeld
www.bielefeld.de

Σχολική Υπηρεσία του Μπίλεφελντ –
Ravensberger
Str. σχολική
12, 33602επιθεώρηση
Bielefeld
κατώτερη
κρατική
Niederwall 23, 33602 Bielefeld
www.bezreg-detmold.nrw.de
Συμβούλιο Γονέων Μπίλεφελντ
Vilsendorfer Str. 162a, 33739 Bielefeld
www.stadtelternrat-bielefeld.de
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Αγαπητοί γονείς,

.

.

το σχολείο είναι ο τόπος, στον οποίο διδάσκεται
.
και εφαρμόζεται η Δημοκρατία.
Όλοι εμείς που
.
συμμετέχουμε στην ανατροφή και εκπαίδευση
.
των παιδιών μας, αποφασίζουμε
από κοινού
.
για την καθημερινή εκπαιδευτική σχολική ζωή.
. εσείς ως γονείς
.
Αποτελείτε κι
μέρος αυτής.

.

.

Επιμέλεια των τάξεων
Οι γονείς της. κάθε τάξης ψηφίζουν στην

αρχή κάθε σχολικού έτους το επιμελητήριο
των τάξεων,. τον/την προεδρό του καθώς
και έναν αναπληρωτή/μία αναπληρώτρια.

Παράδειγμα φωτογραφίας Στις επόμενες
σελίδες σας παρέχουμε μία σύντομη επισκόπηση
των δυνατοτήτων συμμετοχής των γονέων
στα δημοτικά σχολεία της Βορείου
.
Ρηνανίας-Βεστφαλίας.
.

.

.

.

.

Σχολικό Επιμελητήριο

.
Σχολικό Συνέδριο

Η συνεύρεση όλων των εκλεγμένων προέδρων
των επιμελητηρίων των τάξεων αποτελεί το
.
.
επιμελητήριο
του σχολείου. Στη συνεδρίαση αυτή
επιλέγεται και πάλι ένας/μία πρόεδρος καθώς και
ένας αναπληρωτής / μία αναπληρώτρια.

Το σχολικό συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο
.
. σχολείου.
συμμετοχής
του δημοτικού
.
Απαρτίζεται από
. τους/τις εκπροσώπους των
γονέων και των εκπαιδευτικών.
Οι εκπρόσωποι
..
των γονέων .εκλέγονται
από το σχολικό
.
.
επιμελητήριο
και των εκπαιδευτικών από το
συνέδριο των εκπαιδευτικών.

.

Schulpﬂegschaft

Klassenpﬂegschaft

..

Schulkonferenz
Eltern

Vorsitzende

:

:

Klassenpﬂegschaftsvorsitzende

:

Schulleiter/in

.

Lehrer/in

.

.

Παράλληλα. με την εκλογή ενός προέδρου
του επιμελητηρίου
των τάξεων είναι .εύλογη
:
: : γονέων, στους
:
. μίας
η κατάρτιση
. ομάδας
. να απευθυνθούν περισσότεροι
οποίους να μπορούν
:
γονείς. Ο δάσκαλος/Η δασκάλα έχει συμβουλευτικό
και ενημερωτικό. ρόλο στις συναντήσεις
..
/
του επιμελητηρίου
των τάξεων. Ως
το
/ προς
..
.
περιεχόμενο, αυτό περιλαμβάνει τα εξής
. θέματα:
·
·
·
·
·

::

/

Την παρότρυνση εισαγωγής μαθησιακών μέσων
..
.
Αξιολόγηση επιδόσεων
. για το σπίτι
Εργασίες
Σχολικές .εκδηλώσεις / εκδρομές
//
Θέματα ανατροφής

.

..

Ο/Η εκλεγμένος/η πρόεδρος του επιμελητηρίου της
τάξης εκφράζει τις επιθυμίες και τις προτάσεις των
γονέων στο επιμελητήριο του σχολείου.

..
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Το επιμελητήριο του σχολείου έιναι ένα κατάλληλο
πλαίσιο για συζήτηση, προκειμένου να συζητηθούν
και να ψηφιστούν οι διαφορετικές απόψεις και τα
ενδιαφέροντα όλων των γονέων.
Η διεύθυνση του σχολείου μπορεί να συμμετάσχει
.
συμβουλευτικά και ενημερωτικά στις συνεδριάσεις.
. μπορεί. να παρουσιάσει
Η διεύθυνση του σχολείου
και να συζητήσει στα πλαίσια του σχολικού
.
επιμελητηρίου αποφάσεις,. οι οποίες
. προβλέπεται
να ληφθούν στο επόμενο σχολικό συμβούλιο.
. επιμελητηρίου
.
Αποφάσεις του σχολικού
μπορούν
..
να τεθούν με τη μορφή αιτήσεων στο συνέδριο του
σχολείου.
. .. .
Ανάλογα με το αριθμό του συνολικού πληθυσμού
. . . εκλέγει το σχολικό
των μαθητών ενός σχολείου,
επιμελητήριο εκπροσώπους, οι οποίοι συμμετέχουν
μαζί με τον πρόεδρο. του σχολικού επιμελητηρίου
στο σχολικό συνέδριο.

..

Lehrer/innen

Eltern

.

Schulleiter/in

Στο συνέδριο του σχολείου μπορούν να παρθούν
. .
σημαντικές αποφάσεις και να δρομολογηθούν
μεγάλες αλλαγές.
Ο διευθυντής/Η διευθύντρια
. του σχολείου
. .
προεδρεύει του σχολικού συνεδρίου. Δεν έχει
δικαίωμα ψήφου. Η άποψη της διεύθυνσης
του
.. .
.
σχολείου είναι μόνο σε περίπτωση
ισοψηφίας 65
καθοριστική ως προς τη λήψη.της εκάστοτε
..
.
αποφάσεως.
65
Στο πίσω μέρος θα βρείτε μία ποικιλία από
.
πιθανά θέματα, τα οποία σύμφωνα
με την § 65
..
65
της εκπαιδευτικής νομοθεσίας του κρατιδίου της
.
Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας υπάγονται στις
65
65
αρμοδιότητες του σχολικού συνεδρίου.

..
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