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HELLENIC NEA
Καλώς ήλθατε στο Hellenic School of Stockholm

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή

Östra Reals Gymnasium, Karlavägen 79, Stockholm

Καλώς ήλθατε, κατευθυντήριες
γραµµές και οι βασικοί στόχοι

Σελ. 1

Οργάνωση του σχολείου,
Δραστηριότητα, Διδασκαλία και
Εκπαιδευτικοι

Σελ. 2

Εργαζόµαστε για να πετύχουµε

Σελ. 2

Οι προσδοκίες µας

Σελ. 2

Ειδήσεις από το ΔΣ

Το Ελληνικό Σχολείο
Στοκχόλµης ιδρύθηκε το
φθινόπωρο του 2009 από 21
ελληνικές-σουηδικές
οικογένειες και απευθύνεται
σε όλους τους µαθητές,
αρχάριους που επιθυµούν να
µάθουν την ελληνική γλώσσα
ή σε αυτούς που θέλουν να
βελτιώσουν και αναπτύξουν
το επίπεδο των γλωσσικών και

πολιτιστικών τους γνώσεων.
Το Ελληνικό Σχολείο Στοκχόλµης
έχει την άδεια λειτουργίας και
πιστοποίηση του Ελληνικού
Κράτους και αποτελεί ένα από
τα 60 ελληνικά σχολεία στο
εκτός Ελλάδας.

Γενική Συνέλευση της 8ης Δεκ. 2012,
νέο ΔΣ, καθήκοντα και λειτουργία

Σελ. 3

Εργασίες 2012, απολογισµός, χρηµατοδότηση και χορηγίες και οικονοµική
Έκθεση α΄τετραµήνου 2013.

Σελ. 3

Εργασίες, συναντήσεις και αποφάσεις
του ΔΣ κατά την άνοιξη του 2013

Σελ. 6

Ληξει µαθηµάτων α’ εξαµήνου (Ιουν.)
2013, Έναρξη β’ εξαµήνου 2013 (Αυγ.)

Σελ. 7

Εκπαιδευτική Σχολική εκδροµή στην
Αθήνα

Σελ. 8

Το σύνθηµα µας είναι υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο
και συνεχής και επαγγελµατική συµµετοχή

Οι κατευθυντήριες γραµµές και οι βασικοί στόχοι της λειτουργίας του Σχολείου:
Το Σχολείο στεγάζεται σε εξαιρετικά κτίρια των πόλεων της
Στοκχόλµης, της Σόλνας και της Ουψάλας και οι γονείς και
κηδεµόνες µπορούν να επιλέξουν µεταξύ πρωινών τµηµάτων
που λειτουργούν το Σαββατοκύριακο ή απογευµατινών κατά τις
καθηµερινές ηµέρες ανάλογα µε τις οικογενειακές τους ανάγκες.
Σήµερα, η καλή λειτουργία του Σχολείου εξασφαλίζεται από τη
ενεργή δραστηριότητα πολλών µελών, γονέων και µελών του
ΔΣ που εργάζονται για τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των
δράσεων και της εκπαίδευσης στο Σχολείο.
Οι πόροι του Σχολείου προέρχονται από την ενίσχυση του
Ελληνικού Κράτους, τα δίδακτρα και τις ιδιωτικές χορηγίες.
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Οργάνωση του σχολείου, Δραστηριότητα, Διδασκαλία και Εκπαιδευτικοι
Το Ελληνικό Σχολείο της
Στοκχόλµης µε τις µονάδες
εκπαίδευσης στη Στοκχόλµη, Σόλνα
και Ουψάλα έχει περίπου 180
µαθητές, για εκµαθηση την
ελληνική γλώσσα.

19.00 στο Kvarngärdesskolan
(Uppsalla International School),
οδός Thunmansgatan 47.

Το Σχολείο λειτουργεί στην
Στοκχόλµη κάθε Δευτέρα και Τρίτη
17.00 – 19.00 και κάθε Σάββατο
09.00-13.00 στο Östra Reals
Gymnasium, οδός Karlavägen 79.

Το σχολείο είναι µοναδικό, καθώς
µπορεί να προσφέρει εκπαίδευση σε
παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6
ετών), σχολείο πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης (7-14 ετών) και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (15-18 Προκειµένου να επιτύχουµε την καλύτερη
ετών).
δυνατή ποιότητα εκµάθησης σε µικρές
µαθησιακές οµάδες, οι εξαιρετικοί
Το ΔΣ είναι υπεύθυνο για την
εκπαιδευτικοί µας έχουν την διακριτική
λειτουργία του Σχολείου, το εκπαιευχέρεια να οργανώσουν και να
δευτικό έργο και το προσωπικό, την προγραµµατίσουν το εκπαιδευτικό τους
ποιότητα του παιδαγωγικού έργου
έργο όπως καλύτερα κρίνουν αυτοί ή
και τα οικονοµικά του Σχολείου.
αυτές.

Το Σχολείο λειτουργεί στην Σόλνα
κάθε Τετάρτη και Πέµπτη 18.0020.00 στο Spanska Skolan, οδός
Västra Vägen 7c-11c
Το Σχολείο λειτουργεί στην
Ουψάλα κάθε Τρίτη, Τετάρτη,
Πέµπτη και Παρασκευή 16.00 –

Το Σχολείο διαθέτει 6 εκπαιδευτικούς και έναν δάσκαλο χορού.

Εργαζόµαστε για να πετύχουµε:
Εργαζόµαστε για να πετύχουµε εκπαιδευτικό επίπεδο
εφάµιλο του ελληνικού εθνικού εκπαιδευτικού
προγράµµατος. Η φιλοδοξία µας είναι να παρέχουµε
εκµάθηση υψηλού επιπέδου στα παιδιά όλων των ηλικιών.
Η πρόκληση είναι ότι σε µία ηλικιακή οµάδα το γνωστικό
επίπεδο των µαθητών ποικίλλει και µπορεί κάποιοι
µαθητές να µιλούν, γράφουν και να διαβάζουν τέλεια στα
Ελληνικά ενώ κάποιο οι άλλοι µόλις να κατανοούν και να
οµιλούν τη γλώσσα.

Οι προσδοκίες µας:
Αναµένουµε από τους γονείς και τα παιδιά:
•
•
•

Να σέβονται την ανεξαρτησία των εκπαιδευτικών στην οργάνωση και διεύθυνση του εκπαιδευτικού έργου
Να προσέρχονται εγκαίρως και να µην αποχωρούν πρόωρα καθώς και να ειδοποιούν σε περίπτωση απουσίας
Να καταβάλουν τα δίδακτρα εγκαίρως ή να αιτούνται αιτιολογηµένη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής

•

Να σέβονται τον εκπαιδευτικό χώρο του Σχολείου και όλοι οι ενήλικες (γονείς, συγγενείς και φίλοι) να
αποτελούν καλό παράδειγµα για τους µαθητές. Καµµία πολιτική ή άλλη συνάντηση δεν επιτρέπεται στο χώρο του
Σχολείου εκτός και εάν έχει συγκληθεί από το ΔΣ.

Το ΔΣ έχει δικαίωµα να αποβάλει γονείς / κηδεµόνες που δεν συµµορφώνονται µε αυτές τις κατευθυντήριες
γραµµές. Της σχετικής απόφασης του ΔΣ προηγείται γραπτή αιτιολογηµένη προειδοποίηση προς την
οικογένεια που απειλείται µε αποβολή. Η οικογένεια διαθέτει εύλογο χρόνο ενός µηνός προς συµµόρφωση ενός
µηνός προς τις κατευθυντήριες γραµµές.
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Νέα από το ΔΣ
Γενική Συνέλευση της 8ης Δεκ. 2012 – νέο ΔΣ,
καθήκοντα και λειτουργία
Ο Σύλλογος Γονέων για την Ελληνική Γλωσσική
Εκπαίδευση στη Στοκχόλµη – «Ελληνικό Σχολείο
Στοκχόλµης/Hellenic School of Stockholm» κάλεσε
όλα του τα µέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση το
Σάββατο 8 Δεκεµβρίου 2012, 11.00-13.00 στο Östra
Reals Gymnasium οδός Karlavägen 79. Παρόντα
ήταν µέλη από την Στοκχόλµη, τη Σόλνα και την
Ουψάλα.
Σύντοµη Περίληψη
•

•

•

•

Η ΓΣ έδωσε απαλλαγή ευθυνών στα µέλη του
ΔΣ Κων/νο Παπαξάνθη, Εύα Γιάνκο, Ελ.
Νικολαίδου, Π. Αδαµόπουλο, Αµαλία Παππά,
Στ. Καξίρα και Χρ. Σωτηρόπουλο.
Επικύρωσε το πρόγραµµα εργασιών για το
2013 και τον προϋπολογισµό και τα δίδακτρα
για το 2013 τα οποία ανέρχονται σε 650
κορώνες ανά µαθητή και εξάµηνο.
Εξελέγησαν ως µέλη του ΔΣ για την διετή
θητεία 2012-2014 οι Κων/νος Παπαξάνθης,
Εύα Γιάνκο, Π. Αδαµόπουλος, Κυριάκος
Ελευθεριάδης, Ελ. Νικολαίδου, Αµαλία
Παππά, Στ. Καξίρας, Σωτηρία Κλαρίδη,
Παναγιώτα Κουλουβάρη – Rosenqvist.
Δεν επελέγη ορκωτός λογιστής καθόσον ο
Σύλλογος επέλεξε πιστοποιηµένο ορκωτό
λογιστή για 4 έτη το 2010.

Το νέο ΔΣ συνεστήθη ως σώµα από τα νεοεκλεγέντα
µέλη κατόπιν της ΓΣ και συνεκλήθη σε πρώτη
συνεδρίαση για τις 12 Ιανουαρίου 2013 όπου
ανετέθησαν τα καθήκοντα του Προέδρου στον
Κων/νο Παπαξάνθη, της Αντι Προέδρου στην Εύα
Γιάνκο, του Ταµία στον Κυρ. Ελευθεριάδη, του
Γραµµατέα στον Π. Αδαµόπουλο και του µέλους
στους/στις Ελ. Νικολαίδου, Αµαλία Παππά, Στ.
Καξίρα, Σωτηρία Κλαρίδη, Παναγιώτα Κουλουβάρη
– Rosenqvist.

χορηγίες, σήµα και φυσιογνωµία του Σχολείου,
νοµικά ζητήµατα, προγραµµατισµός των
µαθηµάτων, επαφές µε γονείς και εκπαιδευτικούς,
ανάπτυξη, αθλητικής άσκησης, εκµάθηση µέσω
Skype, οικονοµικά θέµατα, µητρώο µελών, τήρηση
βιβλίων, προϋπολογισµός, συντονισµός µε τµήµατα
και αντιπροσώπους από τη Σόλνα και την Ουψάλα,
εορτές, τήρηση ηµερολογίου, ποιοτική εκµάθηση,
πολιτισµός, διαδικτυακή βιβλιοθήκη.
Ο καταµερισµός των εργασιών µεταξύ των µελών
του ΔΣ διευθετήθηκε σύµφωνα µε την προηγούµενη
επαγγελµατική τους εµπειρία και τα ενδιαφέροντα
τους και ο σχετικός κατάλογος έχει δηµοσιευσθεί
στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση:
http://www.hellenicschool.se/om-skolan/styrelsen3605686
Το ΔΣ έχει την τελική ευθύνη για την
δραστηριότητα όλων των εκπαιδευτικών τµηµάτων
του Σχολείου και την επίτευξη των καθορισµένων
στόχων καθώς και για την ποιότητα της εκπαίδευσης
και την οικονοµική κατάσταση του Σχολείου.
Όλα τα µέλη του ΔΣ εργάζονται αφιλοκερδώς.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση το ΔΣ εξέτασε διάφορα
ζητήµατα καταµερισµού εργασιών µεταξύ των
µελών κατά την διάρκεια της θητείας του, τα πλέον
σηµαντικά των οποίων αφορούν τα εξής:
Συντονισµός εργασιών του ΔΣ, διαπραγµατεύσεις
και συµβάσεις, σχέσεις µε τις Αρχές (Σουηδία και
Ελλάδα), Διεθνής Συνεργασία, Ενηµερωτικές
Επιστολές και Φυλλάδια (περιεχόµενο),
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Εργασίες κατά το 2012, απολογισµός,
χρηµατοδότηση του Σχολείου και χορηγίες
και οικονοµική Έκθεση α΄τετραµήνου 2013.
Κατά το έτος εργασιών 2012 το Σχολείο
αναπτύχθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά από την
ίδρυση του το φθινόπωρο του 2009.
Η επικρατούσα δυσχερής οικονοµική κατάσταση
στην Ελλάδα επιδεινώθηκε ακόµη περισσότερο στο
τέλος του 2011 και όλο το 2012 και το ΔΣ
προέβλεψε εγκαίρως την ανάγκη ενός προγράµµατος
αντιµετώπισης της κατάστασης και για την επόµενη
περίοδο εργασιών 2013-2015.
Κατά την συνεδρίαση του ΔΣ το καλοκαίρι του 2011
και κυρίως κατά τις συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια
του 2012 υιοθετήθηκαν δύο στρατηγικού χαρακτήρα
αποφάσεις. Η πρώτη αφορούσε την δυνατότητα του
Σχολείου ως εργοδότη να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες
ικανών εκπαιδευτικών µέσω της µισθοδοσίας τους
και η δεύτερη τη συνεργασία µε το Ελληνικό
Σχολείο Ουψάλας και της κάλυψης των εκεί
αναγκών από τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου.
Το Ελληνικό Κράτος και, ειδικότερα το Υπουργείο
Παιδείας εκάλυπτε τις ανάγκες του Σχολείου σε
εκπαιδευτικούς αφού από το 2011 απεστάλησαν
στην Στοκχόλµη εκπαιδευτικοί για την παράδοση
µαθηµάτων στους µαθητές του Σχολείου.
Η οξεία οικονοµική κρίση περιόρισε κατά 75% τις
δραστηριότητες του Υπουργείου και δυσχέρανε τις
προσπάθειες του για κάλυψη των αναγκών του
Σχολείου οδηγώντας το τελευταίο στην πρόσληψη
προσωπικού για την συνέχιση του εκπαιδευτικού
προγράµµατος. Μετά την έναρξη συνεργασίας µε το
Σχολείο της Ουψάλας, το Σχολείο περιλαµβάνει στη
Στοκχόλµη, στη Σόλνα και στην Ουψάλα ως έγγιστα
180 µαθητές, 5 εκπαιδευτικούς και 1 χοροδιδάσκαλο
οι οποίοι εργάζονταν εκ περιτροπής και στα διάφορα
τµήµατα προκειµένου να καλύπτουν τις κατά τόπον
ανάγκες. Σήµερα, η µισθοδοσία 1,5 εκπαιδευτικού
καλύπτεται από το Ελληνικό Κράτος και 4,5
εκπαιδευτικών από το Σχολείο.
Το βασικό κόστος του Σχολείου από το 2012 και στο
εξής είναι η µισθοδοσία των εκπαιδευτικών που
ανέρχεται στο 75% του συνολικού κόστους έναντι
25% των διαφόρων άλλων εξόδων.
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Τα προηγούµενα έτη το ΔΣ είχε ήδη προαποφασίσει
Donec
να ανάθεσει σε ένα µέλος να εξεύρει
πόρους από 3
διαφορετικές πηγές προκειµένου
να καλύπτονται τα
interdum
έξοδα λειτουργίας και το εν γένει κόστος:
1. Την πρόσκληση προς επιχειρήσεις και
οργανισµούς για την προσφορά χορηγιών
(δωρεών) µέσω µίας δραστήριας οµάδας
γονέων, φίλων και γνωστών του Σχολείου οι
οποίοι εργάσθηκαν εντατικά για την
διάδοση του έργου του Σχολείου και την
εξεύρεση χορηγών. Pellentesque:
2. Τον καθορισµό διδάκτρων ανά µαθητή και
εξάµηνο επιπλέον των εισφορών των µελών
στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων. Για το
2012 τα δίδακτρα καθορίσθηκαν σε 100
κορώνες ανά µαθητή και εξάµηνο και για το
2013 σε 650 κορώνες.
3. Την συλλογή άλλων εσόδων από την
Καφετέρια, τις εορτές και άλλες
εκδηλώσεις.
Αυτές οι 3 πηγές εισοδήµατος (παράµετροι του
ισοζυγίου πληρωµών) θα καλύπτουν, σύµφωνα µε
την ως άνω στρατηγική, ως έγγιστα 320.000 –
340.000 κορώνες για το 2012, ήτοι το 75% των
προϋπολογισθέντων εξόδων του Σχολείου για
µισθοδοσία.
Το ΔΣ έθεσε ως στόχο για το πρόγραµµα χορηγιών
του 2012 την είσπραξη 350.000 – 400.000 κορωνών
ούτως ώστε να καλυφθούν τα έξοδα και να
υπάρχουν ικανά διαθέσιµα για το 2013 ύψους
Consectetuer:
περίπου 40.000-60.000 κορωνών.
Τα προσωρινά αποτελέσµατα του 2012 - επί τη
βάσει των στοιχείων του βιβλίου εσόδων – εξόδων
και πριν την ολοκλήρωση της έκθεσης του ορκωτού
λογιστή που βρίσκεται στο τελικό στάδιο –
εµφανίζουν έσοδα ως έγγιστα 410.000 κορωνών εκ
των οποίων χορηγίες ποσού 340.000 – 350.000
κορωνών και περίπου 60.000-70.000 κορώνες και
άλλα εισοδήµατα όπως τα δίδακτρα. Η κατανοµή
των εσόδων είναι, κατά συνέπεια, 80% περίπου από
χορηγίες και 20% από άλλα έσοδα.
Το 2012 είχε καθορισθεί ένα συµβολικό ποσό
διδάκτρων 100 κορωνών ανά µαθητή και εξάµηνο
ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η δυνατότητα όλων
Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα...
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των µαθητών να παρακολουθούν µαθήµατα ανεξάρτητα από
την οικονοµική κατάσταση της οικογένειας τους.
Στην πράξη, οι χορηγοί και οι γονείς αντικατέστησαν το
Ελληνικό Κράτος ως βασικού χρηµατοδότη του Σχολείου.
Μέσω αυτής της στρατηγικής καλύπτονται τα κόστη
λειτουργίας και όλοι οι µαθητές απολαµβάνουν τη δυνατότητα
να συµµετάσχουν στα µαθήµατα γλώσσας, µουσικής, χορού και
πολιτισµού.
Εξάλλου, η ΓΣ έλαβε απόφαση στις 8 Δεκ. 2012 να επιβληθούν
δίδακτρα ύψους 650 κορωνών ανά µαθητή και εξάµηνο για το
προσεχές έτος 2013 προκειµένου να υπάρχουν επαρκή
διαθέσιµα και να αντιµετωπισθεί τυχόν µείωση εσόδων από
χορηγίες. Το ΔΣ είχε πάντα κατά νουν την κάλυψη της
αποχώρησης κάποιων χορηγών – οι οποίοι δοκιµάζονται και
αυτοί από την δύσκολη οικονοµική συγκυρία – από τα
δίδακτρα των µαθητών.
Η ΓΣ ενέκρινε επίσης τον προϋπολογισµό του 2013 µε
πρόβλεψη εσόδων 450.000 κορώνων ως έγγιστα σε περίπτωση
καλής εκτέλεσης των εισπράξεων από χορηγίες και δίδακτρα
και πρόβλεψη εξόδων περίπου 370.000 κορώνων.
Μερικοί από τους 30 χορηγούς µας για το έτος 2012 ήταν οι
κάτωθι: Chillbox Svenska AB, Meletis Import AB,
Stockholmsmässan AB, Bostaddirekt AB, Besqab AB,
AitTours AB, Svensk Personlig Assistans AB, Nerd Group of
Companies, Arsis Group AB, NGT Group Ltd, CHS Ltd,
intelliCard AG, AET Europe BV, Multicert SA, KEAB
Gruppen AB και πολλοί άλλοι.
Μία εκπαιδευτική εκδροµή προγραµµατίσθηκε για την άνοιξη
του 2012 για το τµήµα του Γυµνασίου αλλά καθώς οι σχετικές
ηµεροµηνίες συνέπεσαν µε τις εξετάσεις ελληνοµάθειας, η
εκδροµή µετατέθηκε για την άνοιξη του 2013. Αρκετοί χορηγοί
είχαν εκδηλώσει την ιδιαίτερη επιθυµία τους να διατεθεί µέρος
της χορηγίας τους (περίπου 50.000 κορώνες) για την κάλυψη
των εξόδων της εκδροµής η οποία και πραγµατοποίηθηκε τον
Απρίλιο του 2013.
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Με το κλείσιµο του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων και την
ολοκλήρωση της έκθεσης του ορκωτού λογιστή στις
επόµενες εβδοµάδες, το ΔΣ θα καλέσει σε έκτακτη
ΓΣ/ενηµερωτική συνάντηση όλα τα µέλη και
γονείς/κηδεµόνες, ήτοι είτε την 1η είτε την 8η Ιουνίου
προκειµένου να παρουσιασθούν τα οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2012, το πρώτο τετράµηνο του
2013 καθώς και να παρασχεθούν πληροφορίες για την
έναρξη του σχολικού έτους τον Αύγουστο του 2013.

Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
Κωνσταντίνος Παπαξάνθης, Προέδρος
Εύα Γκιάνκο, Αντι Προέδρος
Κυριάκος Ελευθεριάδης, Ταµίας
Πάνος Αδαµόπουλος, Γραµµατέας
Ελένη Νικολαΐδου, µέλος
Αµαλία Παπά, µέλος
Στέφανος Καξίρας, µέλος
Σωτηρία Κλαρίδη, µέλος
Παναγιώτα Κουλουβάρη – Rosenqvist, µέλος
John Bengtson, διαχειριστή µε καθήκον την
οργάνωση του µητρώου και των πληρωµών των
διδάκτρων

Οι Εκπαιδευτικοι
Ζωή Παπαϊωάννου, Φιλολογος, Γυµνάσιο/Λύκειο
Δανάη Σπηλιωτοπούλου, Πρωτοβάθµια, Νηπια
Εύα Καρυωτάκη, Πρωτοβάθµια, Νηπια
Παύλος Τρικοιλης, Πρωτοβάθµια
Ελευθερία Μακρή, Πρωτοβάθµια, Νηπια
Αναστασια Γεναριδου, Πρωτοβάθµια
Σωσίπατρος Τοκανιδης, Χοροδιδασκαλος

Ένας χορηγός µας αποφάσισε να διαθέσει 20.000 κορώνες το
2013 για την κάλυψη διδάκτρων ενός εξαµήνου για παιδιά
οικογενειών που καταφθάνουν από την Ελλάδα και των οποίων
τα µέλη βρίσκονται σε ανέχεια, ανάγκη, ή ανεργία. Οι σχετικές
αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται προς το ΔΣ στην κάτωθι
διαδικτυακή διεύθυνση

Επικοινωνία & Στοιχεία Τράπεζας

E-mail: info@hellenicschool.se

Αριθµός Μητρώου Σχολείου: 802449-8126

Υπάρχει ακόµη η δυνατότητα για κάθε µαθητή να αιτηθεί
υποτροφίας (λ.χ. για την συγγραφή µίας έκθεσης ή την
πραγµατοποίηση εκπαιδευτικής εκδροµής ή για κάτι
αντίστοιχο) απευθείας από το ΔΣ στην ίδια διεύθυνση:

PlusGiro: 542409-8

Ιστοσελίδα: www.hellenicschool.se
E-mail: info@hellenicschool.se

Swift: NDEASESS
IBAN: SE649500 00996026 05424098

E-mail: info@hellenicschool.se
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Εργασίες, συναντήσεις και αποφάσεις του ΔΣ κατά την άνοιξη του 2013
Πέραν της πρώτης συνεδρίασης της 12ης Ιανουαρίου, το ΔΣ συνεκλήθη ακόµη στις 23-02-2013, 13-42013 και 11-5-2013 για την εξέταση πολλών εκκρεµών θεµάτων σχετικά µε την λειτουργία του
Σχολείου.
Το µήνα Φεβρουάριο το ΔΣ έλαβε αποφάσεις για το πρόγραµµα των µαθηµάτων του α’ εξαµήνου του
2013 σε όλα τα τµήµατα, για τις αθλητικές διακοπές, τη διαχείριση της καφετέριας, τις αργίες καθώς και
για εκπαιδευτικά και διοικητικά ζητήµατα συµπεριλαµβανοµένων των εξετάσεων ελληνοµάθειας και
της σχετικής προετοιµασίας. Η κα Ελένη Νικολαίδου επελέγη από τα µέλη του ΔΣ ως υπεύθυνη για το
συντονισµό των εργασιών του ΔΣ µε τους εκπαιδευτικούς και τη διοργάνωση τακτικών ή έκτακτων
συναντήσεων.
Το ΔΣ απασχολήθηκε, εξάλλου, µε το ζήτηµα της φυσιογνωµίας του Σχολείου και των Κανόνων
Συµπεριφοράς καθώς και µε τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής εκδροµής τον Απρίλιο του 2013. Το ΔΣ
επέλεξε τον κο John Bengtson ως διαχειριστή µε καθήκον την οργάνωση του µητρώου και των
πληρωµών των διδάκτρων µέσω απευθείας τιµολόγησης στην διεύθυνση κατοικίας προς αντικατάσταση
των πληρωµών τοις µετρητοίς στους διαδρόµους έναντι χειρογράφων αποδείξεων.
Το ΔΣ σηµείωσε ότι η αποστολή τιµολογίου σε όλους τους γονείς επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο και
καταχώριση των πληρωµών.
Στην ηµερησία διάταξη των εργασιών του ΔΣ παράµενουν πάντα η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου
και οι χορηγίες.
Στη συνεδρίαση του Απριλίου εξετάσθηκαν η φυσιογνωµία του Σχολείου, οι κανόνες και οι
Κατευθυντήριες Γραµµές Συµπεριφοράς και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
•

•

Να µην επιτρέπεται σε οργανώσεις, ενώσεις και παρόµοιες συλλογικότητες να χρησιµοποιούν το
χώρο και το χρόνο του Σχολείου καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τα µαθήµατα. Η απόφαση αυτή
ελήφθη οµόφωνα.
Το ΔΣ εξέτασε κατάλογο γονέων οι οποίοι δεν καταβάλλουν τα δίδακτρα ακόµη και κατόπιν δύο
υποµνήσεων. Αυτό είναι λυπηρό. Το ΔΣ αποφασίσε οµόφωνα µετά από συζήτηση να ζητήσει
την πληρωµή των διδάκτρων το αργότερο µέχρι την 8 Ιουνίου (πριν το τέλος του εξαµήνου) µε
την αποστολή τρίτης υπόµνησης και, εάν και αυτή αποβεί άκαρπη, οι γονείς και οι µαθητές
φέρουν την ευθύνη της τυχόν αποβολής τους από το Σχολείο.

Υπενθυµίζεται ότι εάν υπάρχει αδυναµία πληρωµής λόγω οικογενειακής ανέχειας, ανεργίας,
µετανάστευσης από την Ελλάδα δύναται να υποβληθεί αίτηση απαλλαγής από την πληρωµή διδάκτρων
για το σχετικό εξάµηνο προς το ΔΣ στην κάτωθι διαδικτυακή διεύθυνση: info@hellenicschool.se
Το ΔΣ συζήτησε και υιοθέτησε Κανόνες Ευταξίας και Συµπεριφοράς στο Σχολείο. Ακολουθούν
ορισµένοι από αυτούς τους κανόνες.
•

Η χρήση κινητού τηλεφώνου δεν επιτρέπεται στην τάξη και σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του
µαθητή/µαθήτριας, ο/η εκπαιδευτικός µπορεί να το αφαιρεί και να το επιστρέφει στο τέλος του
µαθήµατος.
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Το Σχολείο αντιτίθεται στον εκφοβισµό και τον φυσικό και ψυχικό τραυµατισµό και δεν υπάρχει η
παραµικρή ανοχή σε τέτοια φαινόµενα. Οι κανόνες αυτοί εφαρµόζονται αµέσως και το ΔΣ έχει
δικαίωµα να απευθύνει προειδοποίηση προς τους ενδιαφεροµένους παραβάτες επί ποινή άµεσης
αποβολής σε περίπτωση µη συµµόρφωσης.

Διάφορα εκπαιδευτικά θέµατα:
Το ΔΣ συζήτησε το θέµα της προσµέτρησης των βαθµών των µαθητών στην Ελληνική γλώσσα στο
Σουηδικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Η κα Ζωή Παπαϊωάννου θα εξετάσει το ζήτηµα.
Το ΔΣ αποφάσισε µετά από σχετικό αίτηµα γονέων να πραγµατοποιηθούν το επόµενο εξάµηνο συναντήσεις
µεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών για την πρόοδο των µαθητών/µαθητριών.
Το ΔΣ συνέστησε οµάδα εργασίας αποτελούµενη από τον κο Στέφανο Καξίρα, την κα. Παναγιώτα
Κουλουβάρη – Rosenqvist και την κα. Ελένη Νικολαΐδου σχετικά µε τους εκπαιδευτικούς στόχους και την
ποιότητα της εκµάθησης η οποία θα παρουσιάσει προτάσεις στην επόµενη συνεδρίαση του ΔΣ απο κοινού
µε τους εκπαιδευτικούς την 11η ή 12η Μαίου και κατόπιν και στην ενηµερωτική συνάντηση µε τους γονείς.
Η επόµενη συνεδρίαση του ΔΣ θα λάβει αποφάσεις για το τέλος του σχολικού έτους και την έναρξη του
επόµενου τον Αύγουστο του 2013.
Το τέλος των µαθηµάτων θα λάβει χώρα στα φιάφορα τµήµατα ως εξής:
•
•
•
•

Στα απογευµατινά τµήµατα Στοκχόλµης (Δευτέρα – Τρίτη), στις 3 Ιουνίου, ώρα 17.00-18.30
Στα απογευµατινά τµήµατα Ουψάλας (Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή), την Τρίτη 4 Ιουνίου, ώρα
16.30-19.00
Στα απογευµατινά τµήµατα Σόλνας (Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη), την Τετάρτη 5 Ιουνίου, ώρα
18.00-20.00
Στο Τµήµα Σαββάτου Στοκχόλµης, το Σάββατο 8 Ιουνίου, ώρα 11.00-12.30

Έναρξη µαθηµάτων β’ εξαµήνου 2013
Με απόφαση του ΔΣ, τα µαθήµατα του β’ εξάµηνου 2013 θα αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Αυγούστου και θα
λήξουν στις 20 Δεκεµβρίου.
Οι εγγραφές θα γίνονται µέχρι τις 13 Σεπτεµβρίου 2013. Οι γονείς οι οποίοι δεν µπορούν να
παρευρίσκονται κατά την διάρκεια της περιόδου των εγγραφών παρακαλούνται να αποστείλουν
ηλεκτρονικό µήνυµα στη διεύθυνση inskrivning@hellenicschool.se ή να απευθύνονται στον κο John
Bengtson στην ηλεκτρονική διεύθυνση john@hellenicschool.se
Σχετικές πληροφορίες, µπορείτε να βρείτε στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.hellenicschool.se/om-skolan/skolans-läsårsdata-vt-2013,-ht-2013-vt-2014-16711075
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Εκπαιδευτική Σχολική εκδροµή στην Αθήνα
Το σχολείο µας, Hellenic School of Stockholm, µεταξύ 3
µε 7 Απριλιου, χάρη στους χορηγούς του σχολείου και
των γονέων, πραγµατοποίησε εκπαιδευτική εκδροµή
στην Αθήνα, µε επικεφαλή την φιλόλογο του σχολείου,
κα Ζωή Παπαϊωάννου.
Την 1η Μέρα επισκεφτήκαµε το Σουηδικό Ινστιτούτο,
όπου µας έγινε παρουσίαση των αρµοδιοτήτων και του
έργου του. Στη συνέχεια ακολούθησε επίσκεψη και
ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, τον
ιερό βράχο της Αθήνας και κατόπιν στο Νέο Μουσείο
της Ακρόπολης. Το βράδυ παρακολουθήσαµε την
παράσταση στο θέατρο Ακροπόλ, ο επιθεωρητης του
Νικολάι Γκόγκοφ.
Την 2η Μέρα επισκεφτήκαµε τη Βουλή των Ελλήνων,
όπου παρακολουθήσαµε µία συντοµη προβολή για την
ιστορία του κτιρίου και στη συνέχεια ακολούθησε
ξενάγηση στην αίθουσα συνεδριάσεων, επίσκεψη στην
έκθεση ενθυµηµάτων σε ειδικα διαρρυθµισµένη αίθουσα
της Βουλής. Παρακολουθήσαµε την αλλαγή φρουρας
του Άγνωστου Στρατιώτη µπροστα στη Βουλή και µετά
πήγαµε στο Υπουργείο Παιδείας.
Την 3η Μέρα επίσκεψη στο Ιδρυµα Μείζονος
Ελληνισµού και παρακολούθηση προβολής στη Θόλο,
το θέατρο εικονικής πραγµατικότητας, της ταινίας

”Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας”.
Κατόπιν παρακολουθήσαµε µία έκθεση αφιέρωµα για τον
διεθνώς αναγνωρισµένο έλληνα συγγραφέα Νίκο
Καζαντζάκη, 130 χρόνια από το θάνατό του.
Το βράδυ διασκεδάσαµε µε Ελληνική ζωντανή µουσική.

Οι συντάκτες του παρόντος ενηµερωτικού φυλλαδίου είναι ο κ. Κων/νος Παπαξάνθης και η κα Εύα Γιάνκο.
Το ΔΣ θα εκδίδει 4 ενηµερωτικά φυλλάδια κατ’έτος. Το επόµενο φυλλάδιο θα εκδοθεί κατά την έναρξη του
β΄εξαµήνου του 2013. Ζητούµε συγγνώµη για την καθυστέρηση έκδοσης του πρώτου ενηµερωτικού φυλλαδίου
το οποίο συνετάχθη στα σουηδικά και µετεφράσθη στα ελληνικά αργότερα.

Δ.Σ.
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