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Ψηφίζουμε και Εμείς , Τετάρτη 17/12 

 

Ηλιούπολη,  9/12/2014,     
 
Αγαπητοί γονείς 
 

Σε συνέχεια της επιστολής στις 27/11/14, σας υπενθυμίζουμε ότι την επόμενη Τετάρτη 17/12, 

μαζί με τους βαθμούς του Α’ τριμήνου, ψηφίζουμε για τον σύλλογο, στο χώλ του σχολείου από 

τις 08.00 μέχρι τις 18.00 (φαίνεται ότι πολλοί προτιμούν απόγευμα).  

 

Υποψηφιότητες θα υποβάλλονται στην Eφορευτική Eπιτροπή μέχρι και την Τρίτη 15/12 και ώρα 

12.00 είτε με γραπτή δήλωση στο σχολείο είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου. 

(goneis2gymilioupolis@gmail.com). Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε για την τηλεφωνική 

επιβεβαίωση της υποψηφιότητα σας σε ένα από τα μέλη της Εφορευτικής. 

Καταθέτουμε υποψηφιότητες και ψηφίζουμε για :  

 Διοικητικό Συμβούλιο (απαρτίζεται από 7 τακτικά και 7 αναπληρωματικά μέλη) 

 Ένωση Γονέων Ηλιούπολης,  

 Εξελεγκτική Επιτροπή (ελέγχει τα οικονομικά του συλλόγου, 3μελής και 1 

αναπληρωματικός.  

 

Η θητεία του συμβουλίου είναι διετής και τα μέλη του θα ήταν καλό να είναι από όλες τις τάξεις 

του Γυμνασίου. Όμως για να είναι σε όλη τη διάρκεια της θητείας του σε πλήρη σύνθεση θα 

πρέπει οι γονείς των αποφοιτούντων μαθητών να αναπληρώνονται από άλλους. Για το λόγο 

αυτό είναι σημαντικό να υπάρχουν πολλές υποψηφιότητες, ώστε εκτός από 7 τακτικά να 

υπάρχουν και 7 αναπληρωματικά μέλη. Ο αριθμός 14 είναι κρίσιμος. 

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια είναι ανοιχτά σε όλα τα μέλη του συλλόγου, που θέλουν να 

ενημερωθούν και να συζητήσουν για τα θέματα που μας απασχολούν. Θυμίζουμε ότι για να 

αναγνωρίζεται ο σύλλογος στο Σχολικό Συμβούλιο καθώς και στην Ένωση Γονέων Ηλιούπολης 

αλλά και γενικότερα για τον παίρνουν στα σοβαρά, απαιτείται η συμμετοχή γονιών άνω του 30% 

των μαθητών περίπου 100 ψήφοι και όσο αυξάνεται το ποσοστό συμμετοχής, η εκπροσώπηση 

μας αποκτά βάρος και περισσότερα μέλη. Δικαίωμα ψήφου έχουν και οι δύο γονείς. 

 

 

Η εφορευτική επιτροπή  

Φαίδων Γεωργιάδης    Αθανασία Μαστροκώστα      Θέμης Λιακόπουλος 

6947 708343   6972 154434   6937 266644 
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ…………………………. 
 

Ο σύλλογος λειτουργεί ως αντιπρόσωπος των γονέων στην σχολική κοινότητα. Αντιμετωπίζει 

θέματα ανάλογα με το ανθρώπινο δυναμικό του, που δεν είναι μόνο αυστηρά τα μέλη του 

συμβουλίου, αλλά και γονείς που μπορούν να αναλάβουν επιμέρους θέματα ανάλογα με τον 

χρόνο που διαθέτουν. Λίγα ενεργά μέλη μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ελάχιστα. Αν ο 

σύλλογος πλαισιώνεται με μεγαλύτερο αριθμό γονέων τότε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 

περισσότερα θέματα, με πιο ευχάριστο τρόπο και καλύτερα αποτελέσματα. Παρατηρούμε ότι το 

σχολείο βρίσκεται σε μία οριακή κατάσταση ανθρώπινου δυναμικού και υποδομών. Το ίδιο 

και εμείς, αλλά όλοι μαζί μπορούμε να βοηθηθούμε.  

Αυτό το διάστημα , μέλη του παλιού διοικητικού συμβουλίου, γονείς με όρεξη και τα μέλη της 

εφορευτικής προσπάθησαν να ενημερωθούν και να υποστηρίξουν δράσεις του 15μελούς και 

των μαθητών γενικότερα προετοιμάζοντας παράλληλα τις εκλογές.  

Επειδή η Επικοινωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική και κρίσιμη 

 Συγκεντρώθηκαν 197 ηλεκτρονικές διευθύνσεις γονέων. Ο σύλλογός πλέον διαθέτει ένα 

αρκετά πλήρες αρχείο. Η επιστολή αυτή θα αποσταλεί και ηλεκτρονικά με θέμα : 2ο 

Γυμνάσιο Εκλογές Συλλόγου. 

  Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου , http://2gym-ilioup.att.sch.gr στις 

Ανακοινώσεις η έκθεση πεπραγμένων του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου, 

συνοπτικά παρουσιάζονται οι δράσεις του συλλόγου τα 2 προηγούμενα χρόνια. 

 Γίνεται προσπάθεια να στηθεί και να λειτουργήσει ένα Blog του συλλόγου και 

παράλληλα να ξεκινήσει να λειτουργεί ενημερωμένη η ιστοσελίδα του σχολείου. 

Για τις Σχολικές εκδρομές  

 Βρίσκονται σε εξέλιξη τρείς εκδρομές: Μία 3/4 ήμερη εκδρομή για τη Γ΄ Γυμνασίου, δύο 

3/4ήμερες εκδρομές (Λονδίνο για τη Γ΄ Γυμνασίου/Παρίσι για όλες οι τάξεις στα πλαίσια 

ομαδικής δραστηριότητας). Η πρώτη είναι στην φάση προετοιμασίας ενώ οι άλλες δύο 

βρίσκονται σε τελική φάση καθώς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής τόπου, 

προκήρυξη, κατάθεση και εξέταση οικονομικών προσφορών και οι υπεύθυνοι καθηγητές 

συγκεντρώνουν τις συμμετοχές των παιδιών.   

 Επισκέψεις / εκδρομές, μονοήμερες και πολυήμερες είναι σημαντικές στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Θα θέλαμε πιο δημιουργικές επιλογές, περισσότερη φαντασία και 

συμμετοχή των γονιών με ιδέες.  

Ο χορός των μαθητών εξελίχθηκε ομαλά και η συμμετοχή των μαθητών ήταν σημαντική, μια 

δεκαριά γονείς εξασφάλισαν την περιφρούρηση της εκδήλωσης.  

Βοηθούμε τους καθηγητές του σχολείου να τυπωθεί το ημερολόγιο του 2015 στο οποίο όλα τα 

παιδιά «έφτιαξαν από μία μέρα.» στα πλαίσια του μαθήματος των Εικαστικών.  

Τέλος, η πρώτη ενημερωτική επιστολή μας περιείχε και ένα ερωτηματολόγιο προθέσεων και 

πρακτικών ερωτημάτων για καλύτερη  επικοινωνία. Σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα των 28 

απαντήσεων που συλλέχθηκαν μέχρι την Παρασκευή 5/12.  

http://2gym-ilioup.att.sch.gr/


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  

Ανταπόκριση /τμήμα Α1 Α2 Α3 Α4 Β1 Β2 Β3 Β4 Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 ΣΥΝΟΛΟ  

Μαθητές 25 24 25 23 20 23 23 22 26 25 25 26 287 

Ερωτηματολόγια 7 8 1 3 1 1 7 2 5 0 1 6 42 

% ανταπόκρισης 28% 33% 4% 13% 5% 4% 30% 9% 19% 0% 4% 23% 15% 

 

Αριθμός ερωτηματολογίων που λάβαμε  :  42  

θέλω να ψηφίσω πρωί  11 26% 

θέλω να ψηφίσω απόγευμα 17 40% 

   

 Θέλω να ενημερώνομαι για τα θέματα του συλλόγου,  προτιμώ :   

 απάντησαν ΝΑΙ έστω σε μία ερώτηση 40 95% 

 να λαμβάνω γραπτές ενημερωτικές επιστολές  27 64% 

να έρχομαι στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου 28 67% 

να παρακολουθώ τα Συμβούλια ( ανοικτά στα μέλη) 23 55% 

 (έχω εύκολη πρόσβαση σε υπολογιστή)  32 76% 

 να επισκέπτομαι ιστοσελίδα του συλλόγου  33 79% 

 να λαμβάνω mail ενημερωτικά     35 83% 

 Άλλο, προτάθηκε  : σχολική εφημερίδα 1 2% 

   

Θέλω να συμμετέχω, εκτός διοικητικού συμβουλίου    

 απάντησαν ΝΑΙ έστω σε μία ερώτηση 24 57% 

σημειακά σε δράσεις που θα ανακοινώνει ο σύλλογος 19 45% 

σε επιτροπή με θέμα που με ενδιαφέρει  14 33% 

στην δημιουργία ή λειτουργία ιστοσελίδας, blog κλπ 6 14% 

στην βιβλιοθήκη του σχολείου (να μένει ανοιχτή περισσότερο) 8 19% 

σε ομάδες εργασίας υποστήριξης του σχολείου 14 33% 

άλλο, προτάθηκε,  επεξεργασία φωτογραφιών  1 2% 

   

Υποψηφιότητες   

 απάντησαν ΝΑΙ έστω σε μία ερώτηση 8 19% 

Θέλω να είμαι αντιπρόσωπος τμήματος  4 10% 

Θέλω να είμαι υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο   7 17% 

Θέλω να είμαι υποψήφιος για την Ένωση Γονέων Ηλιούπολης  3 7% 

 

 

…..ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ………………. :  

Αν και η συμμετοχή φαίνεται μικρή,  πιστεύουμε ότι συμπληρώθηκαν περισσότερα 

ερωτηματολόγια που δεν έφτασαν στα χέρια μας καθώς η ανισοκατανομή των απαντήσεων ανά 

τμήμα, δημιουργεί ερωτήματα και γονείς μας διαβεβαιώνουν ότι συμπλήρωσαν 

ερωτηματολόγια αλλά δεν τα λάβαμε.  

Σημειώνουμε ότι 36 από τα 42 ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν επώνυμα το οποίο αποκτά 

σημασία όταν δηλώνεται πρόθεση συμμετοχής σε δράσεις, ομάδες κλπ . 



Από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων καταλάβαμε ότι  θέλετε ενημέρωση είτε με τον 

παραδοσιακό τρόπο της επιστολής είτε όλο και περισσότερο ηλεκτρονικά.  

Από το σύνολο των γονέων που απάντησαν, 24  γονείς δηλώνουν πρόθεση να συμμετέχουν 

λίγο ή πολύ στα του συλλόγου και του σχολείου. Ο αριθμός αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός αν 

λάβουμε υπόψη ότι α) τα ερωτηματολόγια αποτελούν δείγμα του συνόλου β) οι περισσότεροι 

γονείς θέλουν να βοηθήσουν εκτός διοικητικού συμβουλίου και το δηλώνουν επώνυμα. 

Ευχαριστούμε.  

Είναι ενδιαφέρον παράδειγμα, ότι 8 γονείς θέλουν να βοηθήσουν στη βιβλιοθήκη του σχολείου 

ώστε να λειτουργεί περισσότερες ώρες. Αν το καταφέρουμε, αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία 

γιατί εκτός των βιβλίων που διαθέτει : 

 α) H βιβλιοθήκη αποτελεί μέρος που τα παιδιά μπορούν να διαβάζουν τα μαθήματα τους 

όταν ο καθηγητής απουσιάζει. Ξέρετε ότι σήμερα τα παιδιά παραμένουν αναγκαστικά 

στην αυλή ή στο χώλ όταν βρέχει καθώς δεν υπάρχουν τάξεις ανοιχτές και διαθέσιμοι 

καθηγητές;. 

 β) H βιβλιοθήκη διαθέτει υπολογιστές που μπορούν να είναι χρήσιμοι ιδίως σε παιδιά 

που στο σπίτι τους δεν έχουν πρόσβαση. Σημειώστε ότι πλέον καθηγητές του σχολείου 

μέσω του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος edmodo δέχονται εργασίες ψηφιακά.  

Αν και τα ερωτηματολόγια που μαζέψαμε ήταν λίγα, τα θεωρούμε ενδεικτικά. Κρατάμε ότι 

αρκετοί θέλουμε να συμμετάσχουμε για συγκεκριμένα θέματα και δράσεις που απαιτούν λίγο ή 

περισσότερο χρόνο, σε συνεργασία με το σχολείο, κάνοντας κάτι απτό που έχει ουσία και μπορεί 

να βοηθήσει τα παιδιά.  Έχει νόημα να προωθήσουμε τέτοιες ιδέες.  

Αντίθετα σχετικά λίγοι γονείς θα ήθελαν να συμμετάσχουν στο διοικητικό συμβούλιο 

αναλαμβάνοντας έναν συντονιστικό ρόλο αυτών των δράσεων. Θυμίζουμε ότι το προηγούμενο 

συμβούλιο «ξέμεινε από μέλη». Είναι σημαντικό να ξέρετε ότι αυτό το μήνα που 

ενεργοποιήθηκε ο σύλλογος, διοίκηση, καθηγητές, το 15μελές των μαθητών ακόμη και 

μεμονωμένοι γονείς ζήτησαν την συνεργασία του συλλόγου γονέων, θεσμοθετημένου κρίκου 

της μαθητικής κοινότητας μαθητών, διοίκησης και καθηγητών.  

Χρειάζεται όλοι να ψηφίσουμε, χρειαζόμαστε υποψηφιότητες, χρειαζόμαστε την ενεργή 

συμπαράσταση αρκετών γονιών εκτός συμβουλίου. Oι μαθητές αλλά και οι καθηγητές του 2ου 

Γυμνασίου χρειάζονται δίπλα τους ένα πολυπρόσωπο νέο συμβούλιο γονέων με κέφι, μεράκι 

και φαντασία.  

Συζητήστε τα θέματα του σχολείου μεταξύ σας  

Αναδείξτε τα προβλήματα, προτείνετε τις ιδέες σας 

Καταθέστε υποψηφιότητα για το διοικητικό συμβούλιο 

Ψηφίστε την Τετάρτη 17 
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 


