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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015/16
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Πως µπορώ να προσανατολιστώ?
Για να προσανατολιστείς, µπορείς να συµβουλευτείς το Γενικό πλάνο του Σχολείου και τον ιστοχώρο :
http://www.eeb3.eu

Τι να κάνω αν διαπιστώσω ένα πρόβληµα στο πρόγραµµά µου;
Πρέπει να ενηµερώσεις το συντοµότερο το Συντονιστή (Coordinateur) /τη Συντονίστρια (Coordinatrice)
του κύκλου σου που θα ασχοληθεί για να λύσει το πρόβληµα.
Που µπορώ να βρω το Συντονιστή του κύκλου µου ;
 Mme Brauer (1ère, 2ème et 3ème) - Bureau C116
 M. Harper (4ème et 5ème) – Bureau A21
 M. Blomme (6ème et 7ème) - Bureau C314b
Ποιος είναι ο conseiller/ère d’éducation για µένα και πως µπορώ να τον/την βρω;
CONSEILLERS

EMAIL

TELEPHONE

LOCAL

02/629.47.32

A15

stijn.coppieters@eursc.eu

02/629.47.28

C318

Conseillère Principale: Mme CADENAS camino.cadenas@eursc.eu
Admin Stijn COPPIETERS
S1

Alexandra KLADAKI

alexandra.kladaki@eursc.eu

02/629.47.26

C218

S2

Laurent BERLAND

Laurent.berland@eursc.eu

02/629.47.71

C214b

S3

Florence JONES- NERZIC

Florence.jones@eursc.eu

02/629.47.21

B18

S4

Sylvia CHALTIN

sylvia.chaltin@eursc.eu

02/629.47.25

A29

S5

Gaetan LEYSEN

gaetan.leysen@eursc.eu

02/629.47.29

A29a

S6

Vanessa VERDONCKT

vanessa.verdonckt@eursc.eu

02/629.47.47

A14

S7

Mme HASNI

yamina.hasni@eursc.eu

02/629.47.58

C 112

Θα βρεις το ηµερήσιο πρόγραµµά τους στην πόρτα του γραφείου τους.
Administration Baccalauréat
M. Salvatore Messina– Bureau B14 – tel : 02/629.47.09 - E-mail : salvatore.messina@eursc.eu
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Τι είναι η κάρτα εξόδου (carte de sortie)?
Είναι µια µαθητική κάρτα την οποία πρέπει να έχεις πάντα µαζί σου. Περιλαµβάνει όλες τις δυνατότητες
εξόδου από το σχολείο ενός µαθητή υπό ορισµένες προϋποθέσεις:

Κόκκινη κάρτα

Για µαθητές από 1η ως
7η τάξη

Πορτοκαλί κάρτα

Για µαθητές από 1η ως
7η τάξη

Ροζ κάρτα

Για µαθητές από 4η ως
7η τάξη

Πράσινη κάρτα

Για µαθητές από 6η ως
7η τάξη

Απαγορεύει να βγεις από το σχολείο οποιαδήποτε στιγµή της ηµέρας.
Επιτρέπει να βγεις από το σχολείο στο µεγάλο διάλειµµα αποκλειστικά
για να πας στο σπίτι σου για φαγητό.
Επιτρέπει να βγεις από το σχολείο στο µεγάλο διάλειµµα και τις ώρες πριν
η µετά από αυτό (Μόνο αν είναι ώρες κενές στο πρόγραµµά σου).
Επιτρέπει να βγεις από το σχολείο τις ώρες πoυ δεν έχεις µάθηµα .

D : τάξεις 1 ως 7
Ο µαθητής µπορεί να βγει από το σχολείο για να επιστρέψει σπίτι του όταν δεν έχει µάθηµα την
(Το γράµµα D θα
τελευταία / τις τελευταίες ώρες.
αναγράφεται στην κάρτα)
Στην περίπτωση που λείπει κάποιος καθηγητής σου και το ηµερήσιο πρόγραµµά σου τελειώνει νωρίτερα, οι γονείς σου µπορούν να
σου επιτρέψουν µε γραπτό µήνυµα προς τον σύµβουλο εκπαίδευσης, να φύγεις νωρίτερα από το σχολείο

Πως θα πάρω αυτή την κάρτα;
Οι γονείς σου πρέπει να συµπληρώσουν το κατάλληλο έντυπο που θα πάρεις µαζί µε τον Σχολικό
Κανονισµό το Σεπτέµβριο . Πρέπει επίσης να το υπογράψουν .Το έντυπο αυτό πρέπει να το επιστρέψεις
τις πρώτες µέρες του σχολείου συµπληρωµένο στο σύµβουλό σου.
Πως µπορώ να νοικιάσω ένα casier (ατοµικό ντουλάπι) ;
Για να νοικιάσεις ένα casier(ατοµικό ντουλάπι), πρέπει να απευθυνθείς στο M. Messina (bureau B14).
Που θα απευθυνθώ για να γραφτώ στις εξωσχολικές δραστηριότητες ;
Το Σεπτέµβριο θα πάρεις ένα έντυπο που θα περιλαµβάνει όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες που
προσφέρονται (αθλητικές και πολιτιστικές).
Αφού συµπληρώσεις το κατάλληλο έντυπο, θα το δώσεις στον M. Materna, (Bat Administration niveau 0)
Plirofories : 02/629.47.75
Υπάρχει Σχολικός Κανονισµός ;
Βεβαίως ! Είναι απαραίτητος στην καλή λειτουργία του σχολείου .Ονοµάζεται « Vivre ensemble » .
Ένα Αντίγραφο αυτού του κανονισµού υπάρχει στον ιστοχώρο του σχολείου. Μια περίληψη αυτού του
κανονισµού βρίσκεται και στην σχολική ατζέντα σου. Πρέπει να τον γνωρίζεις, και κυρίως να τον τηρείς
και να τον σέβεσαι !
Μην διστάσεις να ερωτήσεις, αν έχεις απορίες .
Τι είναι ακριβώς η ψυχολογική υποστήριξη;
Αν χρειάζεσαι να µιλήσεις σε κάποιον ενήλικο, µπορείς να απευθυνθείς στην ψυχολόγο του σχολείου.
Μπορεί να σε βοηθήσει αν:
-θέλεις να ξεκαθαρίσεις µέσα σου µια κατάσταση,
-έχεις µια δυσκολία προσωπική η σχολική ,
- θέλεις να µοιραστείς κάτι που σε απασχολεί .
2/6

ECOLE EUROPEENNE DE BRUXELLES III
EUROPEAN SCHOOL BRUSSELS III
EUROPÄISCHE SCHULE BRÜSSEL III

Τα µέλη αυτής της οµάδας διακρίνονται από εχεµύθεια (κρατούν µυστικά) και έχουν ειδική κατάρτιση σε
αυτά τα θέµατα . Σε καµιά περίπτωση αυτές οι αποκαλύψεις δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναντίον
σου σε µια ενδεχόµενη πειθαρχική διαδικασία.
Πως µπορώ να έχω µια συνάντηση ;
* Να πας κατευθείαν στο γραφείο της ψυχολόγου (Bât. Administration niveau 0, à côté de l'infirmerie)
* Να αφήσεις σηµείωµα κάτω από την πόρτα του γραφείου της η στο γραµµατοκιβώτιό της
* Να µιλήσεις στον conseiller/ère d’éducation της τάξης σου που θα µεταβιβάσει το αίτηµα σoυ.
Πληροφορίες: 02/629.47.68
Μπορώ να φέρω στο σχολείο κινητό τηλέφωνο, rollers, skαte board η πατίνια?
Τα rollers, το skate-board και τα πατίνια δεν επιτρέπονται στο σχολείο για λόγους ασφαλείας.
Το κινητό τηλέφωνο επιτρέπεται αλλά θα πρέπει να είναι κλειστό κατά τη διάρκεια του µαθήµατος
καθώς και όταν βρίσκεσαι στην salle d’étude και στην καντίνα του σχολείου (Σε αντίθετη περίπτωση
κατάσχεται).
Προσοχή: Το σχολείο δεν φέρει καµιά ευθύνη σε περίπτωση που χάσεις κάτι.

Μπορώ να παίξω µπάλα στο σχολείο;
- Μπορείς στο διάλλειµα και στις κενές σου ώρες αλλά µε την άδεια των καθηγητών γυµναστικής και µε
µπάλες που εκείνοι θα σας δώσουν.
- Για λόγους ασφαλείας οι µαθητές δεν µπορούν να φέρνουν δικές τους µπάλες στο σχολείο ούτε να
πηγαίνουν στην αυλή του ∆ηµοτικού σχολείου και στο parking όλη τη διάρκεια της µέρας.
Τι πρέπει να κάνω αν:
Εκλέχτηκα εκπρόσωπος της τάξης µου;
Κάθε τάξη εκλέγει έναν εκπρόσωπο και ένα αντικαταστάτη αυτού.
Ο ρόλος του εκπροσώπου είναι σηµαντικός επειδή µεταφέρει τη βούληση της τάξης του .
Πρέπει να συµµετέχει στις συναντήσεις που οργανώνονται στη διάρκεια του σχολικού έτους (από τη
∆ιεύθυνση, το Συντονιστή, το Σύµβουλο εκπαίδευσης, το Μαθητικό συµβούλιο…)
Πρέπει να ενηµερώνει την τάξη του και επίσης να µεταφέρει τη γνώµη των συµµαθητών του στη
∆ιεύθυνση του σχολείου καθώς και στο Μαθητικό συµβούλιο .
Θα έχει επίσης, επαφή µε το Σύµβουλο εκπαίδευσης .
∆εν µπορώ να κάνω γυµναστική;
Πρέπει να ενηµερώσεις τον καθηγητή σου και να του δώσεις ένα certificat médical που θα σου επιτρέπει
να µη συµµετέχεις στο µάθηµα της γυµναστικής για ορισµένο χρόνο, υποχρεούσαι όµως, να
παρουσιάζεσαι σε κάθε µάθηµα και να ακολουθείς τις οδηγίες του καθηγητή σου .
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Φθάσω αργά στο σχολείο;
Αν φθάσεις αργά στο σχολείο µε το σχολικό λεωφορείο, θα σου δώσουν στο λεωφορείο ένα σηµείωµα
το οποίο θα παραδώσεις στον καθηγητή σου .
Αν έρχεσαι στο σχολείο µε άλλο τρόπο και έχεις αργήσει, θα πας στην τάξη σου και ο καθηγητής θα
κρίνει εάν αυτή η καθυστέρηση πρέπει να σηµειωθεί.. Την επόµενη µέρα, το αργότερο, θα φέρεις στον
Σύµβουλο της τάξης σου ένα δικαιολογητικό µε υπογραφή των γονέων σου.
Προσοχή : Η πρωινή αργοπορία πρέπει να είναι σπάνια. Σε διαφορετική περίπτωση, θα επιβληθούν
κυρώσεις.
Πρέπει να φύγω από το σχολείο στη διάρκεια της ηµέρας;
Μπορείς να φύγεις από το σχολείο στη διάρκεια της ηµέρας για οικογενειακούς λόγους είτε για
ιατρικούς λόγους ( ιατρική επίσκεψη) .
Σ’αυτή την περίπτωση θα δείξεις το γραπτό αίτηµα εκ µέρους των γονέων σου στον Σύµβουλο της
τάξης σου και εκείνος έ τη σειρά του, θα σου δώσει γραπτή άδεια να φύγεις.

Ξέχασα την κάρτα µου;
Πρέπει να βρεις τον Σύµβουλο της τάξης σου και να του ζητήσεις ειδική άδεια .
Προσοχή : Αν αυτό συµβαίνει συχνά και δεν µπορείς να βρεις τον Σύµβουλο της τάξης σου, τότε δεν
µπορείς να βγεις από το σχολείο καθόλου αυτή τη µέρα.
Έχω πρόβληµα µε το casier µου;
Πρέπει να επικοινωνήσεις µε το M. Messina (bureau B14)
Έλειψα από το σχολείο;
Όταν επιστρέψεις, πρέπει να δώσεις στον Σύµβουλο της τάξης σου γραπτό δικαιολογητικό για την
απουσία σου:
1 η 2 µέρες : δικαιολογητικό από τους γονείς η certificat médical .
3 µέρες η περισσότερο : certificat médical
Προσοχή: Το δικαιολογητικό από τους γονείς σου, το µήνυµα ή σηµείωµα από τους γονείς σου καθώς
και το certificat médical πρέπει να παραδοθούν στον Σύµβουλο της τάξης σου αµέσως µόλις επιστρέψεις
στο σχολείο, διαφορετικά µπορεί να µην γίνουν δεκτά.
Σε περίπτωση απουσίας στις εξετάσεις ή σε τεστ Β, Το ∆ικαιολογητικό γιατρού είναι απαραίτητο
Ένας καθηγητής λείπει
Αν ο καθηγητής σου λείπει τότε πρέπει να πας στην salle d’étude ( 1η, 2α και 3η τάξη ), όπου µπορείς να
µελετήσεις µε την ησυχία σου.
Έχω µια ώρα κενή στο πρόγραµµά µου;
Μπορείς να ζητήσεις από τον conseiller d’éducation που βρίσκεται στη salle de détente E3, να πας στην
βιβλιοθήκη, την cafétéria η την salle de détente, salle d’étude αν έχεις κενή ώρα στο πρόγραµµά σου.
η
η
η
η
Αν είσαι στην 4 , 5 , 6 η 7 τάξη και έχεις κενή ώρα στο πρόγραµµά σου, µπορείς να πας κατευθείαν στην
βιβλιοθήκη, την cafétéria η την salle de détente .
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Προσοχή: Απαγορεύεται να περιφέρεσαι στους διαδρόµους η οποιοδήποτε άλλο χώρο του σχολείου.
Αρρωστήσω στο σχολείο;
Αν τύχει να αρρωστήσεις στο σχολείο, µπορείς να πας στο ιατρείο ( infirmerie), για να σε δουν .
Μόνο το προσωπικό του ιατρείου µπορεί να σου επιτρέψει να γυρίσεις σπίτι σου, αν το κρίνουν
αναγκαίο. Θα σου δώσουν ένα σηµείωµα το οποίο θα δείξεις στην είσοδο φεύγοντας.
Έχασα ένα αντικείµενο, ρούχο, ….;
Κοίταξε στην Salle d’étude A16.
Αν έχασες ένα αντικείµενο αξίας (κινητό, χρήµατα ) ρώτησε και την Conseillère principale d’éducation,
bureau A15.
Θέλω να προσκαλέσω κάποιον να επισκεφθεί το σχολείο;
Πρέπει να απευθυνθείς στην Conseillère Principale d’éducation, για να ζητήσεις την άδεια και να
πληρώσεις την ασφάλεια. (5,00€-5 Eυρώ) Οι επισκέψεις απαγορεύονται τους µήνες Σεπτέµβριο, ∆εκέµβριο
και Ιούνιο, επιτρέπονται τους υπόλοιπους µήνες το πολύ για δυο µέρες .
Πρέπει να χρησιµοποιήσω τον ανελκυστήρα ( ασανσέρ);
Μπορείς να χρησιµοποιήσεις τον ανελκυστήρα για λόγους υγείας .
Πρέπει να προσκοµίσεις έγγραφο αίτηµα από τους γονείς σου η το γιατρό σου στην Conseillère Principale
d’éducation και εκείνη θα σου δώσει έγγραφη άδεια.
Έχω µια retenue (τιµωρία Τετάρτη απόγευµα );
Οποιοδήποτε µέλος του προσωπικού του σχολείου µπορεί, για σοβαρό λόγο, να σε τιµωρήσει µε retenue.
Οι γονείς σου θα λάβουν (mail- Ηλεκτρονικό µήνυµα) όπου θα εξηγείται ακριβώς η ποινή, η ηµεροµηνία,
η ώρα και η αίθουσα όπου θα πραγµατοποιηθεί η retenue.
Προσοχή: Ένα αντίγραφο αυτής της τιµωρίας καταχωρείται στο φάκελό σου. Μετά από ορισµένες
retenues, µπορεί να συγκληθεί Πειθαρχικό Συµβούλιο για να αποφασίσει σοβαρότερες ποινές.

Πρέπει να δώσω ένα έγγραφο;
ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
∆ικαιολογητικό απουσιών-certificat médical
Ραντεβού µε γιατρό
Γράµµα από retenue (επιστροφή)
Γράµµα για τη ∆ιεύθυνση του σχολείου
Έγγραφο επιλογών µαθηµάτων
Έγγραφο ασφάλειας (µετά από ατύχηµα)
Αίτηση για κάρτα εξόδου µε φωτογραφία
Αίτηση για κάρτα καντίνας
Αίτηση για κάρτα καφετέριας
Εγγραφή για εξωσχολικές δραστηριότητες
Αίτηση για casier

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Στο /στη σύµβουλό εκπαίδευσης
Στο /στη σύµβουλο εκπαίδευσης
Στη σύµβουλο εκπαίδευσης που επιβλέπει τη
retenue
Γραµµατεία Bât. Cantine 2ème étage
Στο συντονιστή του κύκλου
Στο ιατρείο του σχολείου
Στο /στη σύµβουλο εκπαίδευσης
Γραφείο καντίνας µαθητών
Στο ταµείο της καφετέριας
M. Materna (Bât Cantine niveau 0)
Bureau M. Messina B14
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Ποιος µπορεί να µε βοηθήσει;
ΕΧΩ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Με το σχολικό λεωφορείο
Με το casier

Με τσιγάρο η ναρκωτικά

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ
Mme Callens (Bât Cantine Niveau 0- 02/629.47.78)
Bureau M. Messina B14
Ο σύµβουλος εκπαίδευσης – η conseillère principale – ο
υπεύθυνος καθηγητής της τάξης σου –ένας οποιοδήποτε
καθηγητής - η ψυχολόγος του σχολείου
Ο σύµβουλοoς εκπαίδευσης – η conseillère principale – η
ψυχολόγος του σχολείου
Η conseillère principale – η ψυχολόγος του σχολείου

Με κάποιο µάθηµα

Να βρεις τον αντίστοιχο καθηγητή και να ζητήσεις συµβουλές

Προσωπικό η / και µε άλλους
Οικογενειακό

Με κλοπή, επιθετικότητα…
Με τη µέθοδο εργασίας

Ο υπεύθυνος καθηγητής της τάξης σου / ο σύµβουλος
εκπαίδευσης
Ο σύµβουλος εκπαίδευσης – οι καθηγητές σου –ένας
οποιοδήποτε καθηγητής - η ψυχολόγος του σχολείου

Επείγουσες ερωτήσεις, πληροφορίες

Ο σύµβουλος εκπαίδευσης

Χαµένα Αντικείµενα

Μικρά Αντικείµενα ή αντικείµενα Αξίας όπως ( Κλειδιά, ρολόγια,
Χρήµατα ……) ,µπορείς να τα αναζητήσεις στην Conseiller
Principale d’éducation : Όλα τα άλλα αντικείµενα φυλάσσονται
στην salle d’étude ( Ανοιχτή κάθε µέρα από τις 8.30- 16.15 Salle
A16) . Αντικείµενα τα οποία δεν έχουν παραλειφθεί πριν από τις
διακοπές του Καλοκαιριού δίνονται σε φιλανθρωπικές
Οργανώσεις.

Για να συναντήσεις τη στην ψυχολόγο του σχολείου Mme. Nimax et Mme Genicot:
-

Μπορείς να πας κατευθείαν στο γραφείο της (Bât. Administration niveau 0, à côté de l'infirmerie)
Μπορείς να ζητήσεις από το σύµβουλο εκπαίδευσης να επικοινωνήσει µαζί της
Μπορείς να αφήσεις σηµείωµα στο γραµµατοκιβώτιό της
Μπορείς να της τηλεφωνήσεις στο 02/629.47.73
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