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Καλωσόρισες στο δημοτικό σχολείο 

Garmisch-Partenkirchen, Burgrain 

Τώρα είσαι ένα παιδί που πάει στο σχολείο και σίγουρα 

πολλά πράγματα είναι νέα για σένα. 

Ο γενικός οδηγός σκοπό έχει να σε βοηθήσει στα πρώτα 

σου βήματα και να σου δώσει πολύτιμες συμβουλές για 

την πορεία σου στο δημοτικό σχολείο. 

Χαιρόμαστε που είσαι εδώ και σου ευχόμαστε να κάνεις 

μια επιτυχημένη νέα αρχή εδώ μαζί μας! 

 

Αγαπητοί γονείς! 

Ήρθε η ώρα το παιδί σας να πάει στο σχολείο. Εκεί θα ακολουθήσει διάφορους νέους 

δρόμους, θα γνωρίσει νέους χώρους, θα εξοικειωθεί με νέες καθημερινές ρουτίνες και 

συνήθειες και θα συναντήσει πολλούς, αρχικά μη οικείους, ενήλικες. 

Για το παιδί σας είναι ένα σημαντικό βήμα! Θα αισθάνεται περιέργεια, αναστάτωση, 

ανασφάλεια και πιθανώς φόβο.  

Εμείς ως σχολείο θέλουμε να κάνουμε μαζί με το παιδί σας αυτό το βήμα και να 

διευκολύνουμε αυτή την αρχή.  

Όμως το παιδί σας θα χρειαστεί και τη δική σας υποστήριξη, τουλάχιστον στην αρχή. Εσείς 

ως γονείς μπορείτε να προσφέρετε στο παιδί σας την ασφάλεια που χρειάζεται στο 

ξεκίνημά του. Ενίοτε μπορεί να προκύψουν απρόβλεπτες καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να 

παρατείνουν ή να εμποδίσουν την προσαρμογή. Για αυτό σας παρακαλούμε τις πρώτες 

εβδομάδες να διευθετήσετε την καθημερινότητά σας κατά τρόπο, ώστε να μπορεί κανείς να 

επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας. Οι πληθώρα νέων εντυπώσεων θα κάνουν το παιδί σας να 

κουράζεται γρηγορότερα από ό,τι συνήθως. Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να σας 

ανησυχήσει, γιατί στο διάστημα αυτό το παιδί σας θα ανταπεξέλθει με επιτυχία σε πολλές 

αναπτυξιακές προκλήσεις.  

Ευχόμαστε σε εσάς και στο παιδί σας μια όμορφη και επιτυχημένη περίοδο προσαρμογής 

και χαιρόμαστε ήδη για τον χρόνο που θα περάσουμε μαζί με το παιδί σας!  
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Ετήσια επισκόπηση σχολικού έτους 

 

Σεπτέμβριος
Σχολική Θεία Λειτουργία

1. Συνάντηση γονέων

Οκτώβριος
Ημέρα πεζοπορίας σχολείου

Εβδομάδα μουσείου
Συνάντηση γονέων για τη 
«μετάβαση» στην 4η τάξη

Έναρξη σχολείου κυκλοφοριακής 
αγωγής 4ης τάξης

Φθινοπωρινές διακοπές

Νοέμβριος
Ημέρα ενημέρωσης γονέων

Δεκέμβριος
Αγίου Νικολάου

Εβδομάδα εργασιών
Χριστουγεννιάτικη αγορά 

Burgrain
Χριστουγεννιάτικο Παραμύθι στο 

θέατρο U1
Πατινάζ στην πλατεία 

Mohrenplatz
Σχολική Θεία Λειτουργία
Διακοπές Χριστουγέννων

Ιανουάριος
Διαγωνισμός άλματος σκι 

μαθητών δημοτικού
Ενδιάμεση έκθεση για τις 4. 

τάξεις
Βραδιά ενημέρωσης γονέων για 

την εγγραφή στο σχολείο
Συζητήσεις μαθησιακής 

ανάπτυξης

Φεβρουάριος
Κοινή ημέρα χειμερινών σπορ

Αποκριάτικη γιορτή στο σχολείο
Ενδιάμεσο ενδεικτικό

Διακοπές αποκριάς

Μάρτιος
Εγγραφή στο σχολείο
Κοινή επίσκεψη της 

«Schulkinowoche» (Εβδομάδα 
κινηματογράφου για σχολεία)

Διακοπές Πάσχα

Απρίλιος
Εργασίες προσανατολισμού 2η 

τάξη
Εξετάσεις VERA 3η τάξη

Μάιος
Ενδεικτικό προβιβασμού 4η τάξη

Διακοπές πεντηκοστής (Αγίου 
πνεύματος)

Ιούνιος
Αθλητική γιορτή

Ιούλιος
Ημέρα θερινών αθλημάτων
Ημέρα κοινής πεζοπορίας
Σχολική θεία λειτουργία/

Ετήσιο ενδεικτικό
Θερινές διακοπές

Αύγουστος
Θερινές διακοπές
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Το βαυαρικό δημοτικό σχολείο 

Με την έναρξη της φοίτησης στο δημοτικό σχολείο αρχίζει για τα παιδιά μια νέα περίοδος 

στη ζωή τους, κατά την οποία η συστηματική μάθηση θα διαδεχθεί τη μάθηση μέσα από το 

παιχνίδι. 

Η εκπαιδευτική και παιδαγωγική αποστολή του δημοτικού σχολείου περιλαμβάνει: 

1. Απόκτηση γνώσης 

2. Ανάπτυξη προσωπικότητας 

3. Προαγωγή κοινωνικών συμπεριφορών 

4. Απόκτηση βασικών αξιών 

5. Ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και της αυτονομίας 

6. Ενίσχυση της ετοιμότητας για προσπάθεια και απόδοση 

7. Ανάπτυξη εμπιστοσύνης του παιδιού στις ικανότητές του 

 

Η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο είναι υποχρεωτική, περιλαμβάνει τα έτη 1 έως 4 και είναι 

το πρώτο σχολείο για όλα τα παιδιά. Εδώ μαθαίνουν να γράφουν, αποκτούν στοιχειώδη 

μαθηματική και μουσική εκπαίδευση και μια πρώτη κατανόηση των μεθοδικών 

προσεγγίσεων. 

 

Ωριαίο πρόγραμμα 

Μάθημα 1. Τάξη  2. Τάξη 3. Τάξη 4. Τάξη 
Γερμανικά   6 6 

Μαθηματικά Βασικό 
μάθημα 

 5 5 

Πατριδογνωσία και 
γενικές γνώσεις 

  3 4 

Καλλιτεχνικά   1 1 

Μουσική 16 16 2 2 

Γυμναστική 2 3 3 3 

Θρησκεία/Ηθική 2 2 3 3 

Αγγλικά -- -- 2 2 

Χειροτεχνία 1 2 2 2 

Ευέλικτη πρόσθετη 
διδασκαλία 

2 1 1 1 

σύνολο 23 24 28 29 
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Μάθημα 

Το μάθημα στο δημοτικό, ιδίως στην 1η τάξη, περιλαμβάνει πολλά στοιχεία παιχνιδιού. Η 

μάθηση πραγματοποιείται σε εναλλασσόμενες μορφές οργάνωσης: 

 Μάθημα στην τάξη 

 Ομαδική εργασία 

 Εργασία ανά δύο ή ατομική εργασία 

Ιδανικός θεωρείται ένας ισορροπημένος συνδυασμός καθοριζόμενων από τον διδάσκοντα 

ωρών διδασκαλίας, και ελεύθερων ωρών διδασκαλίας, το περιεχόμενο των οποίων 

καθορίζεται από τα ίδια τα παιδιά.  

Στο δημοτικό σχολείο η υπεύθυνη για μία τάξη δασκάλα διδάσκει την πλειοψηφία των 

μαθημάτων, τουλάχιστον το βασικό μάθημα ή/και τα κύρια μαθήματα, εφόσον αυτό 

δυνατό. Αυτό καλύπτει την ανάγκη των παιδιών σε αυτή την ηλικία για ένα σταθερό 

πρόσωπο αναφοράς και επιτρέπει μια εξατομικευμένη προσέγγιση στις μαθησιακές 

προϋποθέσεις των παιδιών.  

Κατά κανόνα ένας διδάσκων διδάσκει μία τάξη για δύο σχολικά έτη, στο 3ο έτος τα παιδιά 

αναλαμβάνει άλλος υπεύθυνος δάσκαλος τάξης.  

 

Βαθμοί 

Η αποτύπωση των επιδόσεων στο δημοτικό σχολείο χρησιμεύει αφενός ως αποδεικτικό των 

δεξιοτήτων που έχουν ήδη αποκτήσει τα παιδιά. Για τον διδάσκοντα αποτελεί τη βάση 

προγραμματισμού των επόμενων βημάτων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

της συμβουλευτικής υποστήριξης των γονέων. 

Ανάλογα με το μάθημα, χορηγούνται σε τακτικά διαστήματα πιστοποιητικά γραπτών, 

προφορικών και πρακτικών επιδόσεων όπως προκύπτουν άμεσα κατά τη διαδικασία του 

μαθήματος. 

Το είδος αξιολόγησης των επιδόσεων, ο αριθμός των πιστοποιητικών, το εύρος, ο βαθμός 

δυσκολίας καθώς και το ειδικό βάρος των πιστοποιητικών επιδόσεων εξαρτώνται από τις 

απαιτήσεις της κάθε σχολικής βαθμίδας και διαμορφώνονται από τον διδάσκοντα, ο οποίος 

φέρει την παιδαγωγική ευθύνη. 
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Ενδεικτικό 

Στο ενδεικτικό του 1ου έτους δεν αναγράφονται καθόλου βαθμοί, περιγράφεται μόνο η 

κοινωνική, μαθησιακή και εργασιακή συμπεριφορά και οι επιδόσεις στα διάφορα 

μαθήματα. 

Από την 2η τάξη στο ετήσιο ενδεικτικό περιλαμβάνονται αριθμητικοί βαθμοί. Επίσης τα 

ενδεικτικά περιλαμβάνουν και μια αξιολόγηση της διαγωγής, καθώς και της μαθησιακής και 

εργασιακής συμπεριφοράς. 

 

Συζήτηση μαθησιακής ανάπτυξης 

Από το σχολικό έτος 2014/15, για τις τάξεις 1 έως 3 το ενδιάμεσο ενδεικτικό 

αντικαταστάθηκε από μια τεκμηριωμένη συζήτηση σχετικά με τη μαθησιακή ανάπτυξη των 

παιδιών.  

Η συζήτηση πραγματοποιείται τον Ιανουάριο ή αντίστοιχα τον Φεβρουάριο, και σε αυτή 

συμμετέχουν οι υπεύθυνοι για κάθε τάξη διδάσκοντες, οι κηδεμόνες καθώς και τα παιδιά. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης μπορούν να δίνονται διευκρινίσεις και να επιλύονται πιθανές 

παρεξηγήσεις. Συζητούνται τα δυνατά στοιχεία και οι αδυναμίες της μαθησιακής 

ανάπτυξης, παρέχονται κοινές συμβουλές και παρουσιάζονται δυνατότητες ενίσχυσης για 

το επόμενο διάστημα.  

Η διάρκεια της συζήτησης δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Στο τέλος συμφωνούνται 1 έως 3 

συγκεκριμένοι, και ανάλογοι των δυνατοτήτων των παιδιών, στόχοι για την από κοινού 

βελτίωση της μελλοντικής μαθησιακής ικανότητάς των παιδιών. 
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Ένταξη 

Ένα μάθημα το οποίο διασφαλίζει την ένταξη, είναι καθήκον όλων των σχολείων. Το 

δημοτικό σχολείο είναι το πρώτο και κοινό για όλα τα παιδιά σχολείο. Είναι ο κοινός τόπος 

εκπαίδευσης για παιδιά με διαφορετικές κλίσεις και ενδιαφέροντα καθώς και ιδιαίτερες 

μαθησιακές ανάγκες υποστήριξης.  

Το δημοτικό σχολείο Burgrain λαμβάνει υπόψη αυτή τη διαφορετικότητα και εφαρμόζει 

διάφορα μέτρα διασφάλισης της ένταξης και της συνεργασίας: 

Είναι σημαντικό κανένα παιδί να μην πιεστεί και να μπορεί να ανακαλύψει τον δικό του 

ρυθμό μάθησης. 

Συνεπώς το σύνθημα της ένταξης είναι πολύ απλό: Κανείς και για κανένα λόγο δεν 

επιτρέπεται να υποστεί αποκλεισμό. Πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που 

επιτρέπουν σε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν σε όλες τις εκπαιδευτικές παροχές. 

Στόχος της ένταξης είναι η από κοινού μάθηση και διαμόρφωση της ζωής στο σχολείο από 

τα παιδιά με ή χωρίς ειδικές παιδαγωγικές ανάγκες.  

Συνεπώς ένταξη σημαίνει πάρα πολλά! Εάν ήμασταν όλοι ίδιοι, αυτό θα ήταν μάλλον 

βαρετό.  

Η μοναδικότητα όλων των ανθρώπων κάνει τη ζωή συναρπαστική! 

 

Ένταξη μεμονωμένων παιδιών σε κανονικές 

τάξεις  

Παιδιά με ή χωρίς ειδικές ανάγκες παιδαγωγικής υποστήριξης διδάσκονται μαζί και 

λαμβάνουν εξατομικευμένη υποστήριξη ανάλογα με τα προσωπικά τους ταλέντα.  Η 

υπηρεσία MSD (Mobiler Sonderpädagogischer Dienst des Förderzentrums Farchant) 

υποστηρίζει και προωθεί επιπρόσθετα μία φορά την εβδομάδα τα παιδιά με πρόσθετες 

ανάγκες υποστήριξης. Σε μερικά παιδιά παρέχεται επιπρόσθετα εξατομικευμένη 

υποστήριξη στους τομείς πρακτικών δεξιοτήτων, κινητικότητας καθώς και στον κοινωνικό 

και συναισθηματικό τομέα για την αντιμετώπιση της σχολικής καθημερινότητας.  

 

Συνεργαζόμενη τάξη 

Από το σχολικό έτος 2016/17 υπάρχει μια κοινή σχολική και εκπαιδευτική ζωή σε 

συνεργασία με μία τάξη του Förderzentrum Farchant στον κοινό χώρο του σχολείου 

Burgrain.  

 



         

9 

 

Οι 4 χρυσοί κανόνες του δημοτικού 

σχολείου Burgrain 

Όλοι μας θέλουμε να αισθανόμαστε πως μας αποδέχονται και μας εκτιμούν στο σχολείο. 

Έχοντας κοινή ευθύνη συμβάλουμε όλοι σε μια ειρηνική συνύπαρξη. Για αυτό έχουμε 

συμφωνήσει και από κοινού αποφασίσει κανόνες που διευθετούν τη συμβίωση μας: 

1. Μια χαλαρή ατμόσφαιρα διευκολύνει τη συμβίωση 

Οι μαθητές/μαθήτριες και το διδακτικό προσωπικό έχουν το δικαίωμα μιας δίκαιης 

αντιμετώπισης με σεβασμό! 

Όλοι έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν υγιείς και σωματικά/ψυχικά σώοι! 

 Δεν γίνονται δεκτές οι προσβολές, ή οι αρνήσεις των εργασιών κτλ. 

 Δεν γίνονται δεκτοί οι καυγάδες ή οι ταπεινώσεις κτλ. 

 
2. Μαθαίνουμε ευκολότερα, όταν δεν ενοχλούμαστε στο μάθημα 

Όλες οι μαθήτριες και οι μαθητές έχουν δικαίωμα να μαθαίνουν χωρίς ενοχλήσεις! 

Όλες οι δασκάλες και οι δάσκαλοι έχουν δικαίωμα να διδάσκουν χωρίς ενοχλήσεις! 

 Τηρούμε τους κανόνες ομιλίας και τάξης 

 Όλοι φροντίζουμε να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για το μάθημα (εργασίες 

για το σπίτι, σχολικά είδη, ακρίβεια προσέλευσης/παράδοσης κτλ.) 

 
3. Όλοι μας θέλουμε να ξεκουραζόμαστε στο διάλειμμα 

Όλοι έχουμε το δικαίωμα στην ασφάλεια των πραγμάτων μας. 

 Όχι στις ζημιές και τις υλικές καταστροφές. 

 
4. Θέλουμε να νιώθουμε καλά στο σχολείο μας 

 Όχι σε μουτζούρες και γκράφιτι, καταστροφές κτλ. 

 

Προσπαθούμε να λύνουμε μαζί τα προβλήματα. Οι μικρές τάξεις ευνοούν την μεταξύ μας 

επικοινωνία. 
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Σχολικά είδη 

Αυτά πρέπει να τα έχεις κάθε μέρα στη σχολική σου 

τσάντα: 

 

Πλήρη κασετίνα με 

 ξυσμένα μολύβια 

 ξύστρα 

 ψαλίδι και κόλλα 

 γόμα 

 χρωματιστά μολύβια 

 πένα και ενδεχ. διορθωτικό μελάνης (από τη 2η 

τάξη) 

 

τετράδιο σπιτικών εργασιών 

φάκελο εργασιών 

κουτί κολατσιού και μπουκάλι νερού 

 

 

Αγαπητοί γονείς, 

παρακαλούμε, φροντίζετε για την καθαριότητα και την πληρότητα της σχολικής τσάντας 

ή/και των σχολικών ειδών του παιδιού σας. Για αυτό χρειάζονται ακόμα τη βοήθεια σας. 

Μόνο ό,τι είναι σημαντικό για εσάς, είναι σημαντικό και για το παιδί σας. 

Τα συγκεκριμένα είδη τα χρειαζόμαστε κάθε μέρα στο σχολείο για την κοινή μας εργασία.  
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Εργασίες για το σπίτι 

Σε εμάς υπάρχουν κάθε μέρα εργασίες για το σπίτι! 

Στο τέλος της σχολικής ημέρας πρέπει γράφεις επιμελώς 

τις εργασίες σου.  

 

 

Αγαπητοί γονείς! 

Οι εργασίες για το σπίτι αποτελούν συνέχεια/εμβάθυνση του μαθήματος. Για αυτό είναι 

σημαντικό να φροντίζετε, ώστε το παιδί σας να κάνει με συνέπεια τις εργασίες για το σπίτι. 

Ελέγχετε πάντα την πληρότητα των εργασιών.  

Δυστυχώς, συχνά ξεχνά κανείς τις εργασίες για το σπίτι. Για να μην συμβαίνει αυτό, το παιδί 

σας έχει ένα τετράδιο εργασιών. Ελέγχετε εάν το παιδί σας χρησιμοποιεί τακτικά το 

τετράδιο εργασιών και καταχωρεί σε αυτό όλες τις εργασίες επιμελώς. Οι εργασίες για το 

σπίτι γράφονται πάντα στο τετράδιο εργασιών. 

Θα σας ενημερώνουμε τακτικά και στην περίπτωση που λείπουν οι εργασίες για το σπίτι, 

προκειμένου το παιδί να αισθάνεται πως το σχολείο και οι γονείς συνεργάζονται. 

Ενημερώστε το διδακτικό προσωπικό εάν το παιδί σας δυσκολεύεται συχνά να 

ολοκληρώσει μόνο του τις εργασίες ή χρειάζεται υπερβολικά πολύ χρόνο για αυτό. 

Σε περίπτωση που κατ' εξαίρεση το παιδί σας δεν μπορεί να κάνει τις εργασίες που του 

έχουν ανατεθεί για το σπίτι, ενημερώστε μας γραπτώς σχετικά την επόμενη μέρα στο 

τετράδιο εργασιών και βεβαιώστε το σημείωμα με την υπογραφή σας. Σε αυτή την 

περίπτωση, οι εκκρεμείς εργασίες πρέπει να παραδίδονται την επόμενη ημέρα. 

Το τετράδιο εργασιών χρησιμεύει ταυτόχρονα και ως τετράδιο επικοινωνίας. Σε αυτό 

καταχωρούνται προσωπικές και σχολικές πληροφορίες σχετικά με το παιδί σας. Για να 

είμαστε σίγουροι πως λαμβάνετε σημαντικές πληροφορίες, σας παρακαλούμε να 

βεβαιώνετε πως τις έχετε διαβάσει με την υπογραφή σας. 
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Τι να κάνεις σε περίπτωση ασθένειας ή 

απουσίας; 

Εάν δεν αισθάνεσαι καλά και είσαι πραγματικά άρρωστος 

είναι καλύτερο να μείνεις στο σπίτι. Έτσι θα 

αναρρώσεις και δεν θα μεταδώσεις σε κανέναν την 

ασθένεια χωρίς λόγο. Τις εργασίες και όλα όσα γίνουν 

στο σχολείο τη μέρα που θα λείπεις θα στα φέρει ένας 

συμμαθητής σου στο σπίτι! 

 

Αγαπητοί γονείς! 

Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν το παιδί σας υποφέρει από αλλεργίες ή ευαισθησίες σε 

συγκεκριμένα τρόφιμα. 

Σε περίπτωση που το παιδί σας αρρωστήσει κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα σας 

τηλεφωνήσουμε αμέσως. 

Στο σχολείο δεν επιτρέπεται να χορηγούνται φάρμακα από το διδακτικό προσωπικό, εκτός 

εάν υπάρχει γραπτή συνταγή γιατρού. 

Εάν το παιδί σας αρρωστήσει, τηλεφωνήστε όσο νωρίτερα γίνεται στο γραφείο και δηλώστε 

την ασθένεια του παιδιού σας.  

Σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθενείας άνω των τριών ημερών, θα πρέπει να υποβάλλεται 

σχετική ιατρική βεβαίωση την ημέρα επιστροφής του παιδιού στο σχολείο. 

Τα δικαιολογητικά απουσιών και οι ιατρικές βεβαιώσεις παραδίδονται στον υπεύθυνο 

διδάσκοντα της τάξης. 

Παρακαλούμε βοηθήστε μας με την αξιόπιστη και έγκαιρη υποβολή των δικαιολογητικών 

απουσιών ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος από το μάθημα. 

Απαλλαγές από το σχολείο χορηγούνται και εγκρίνονται μόνο από τη διεύθυνση του 

σχολείου.  

Παρακαλούμε υποβάλλετε γραπτώς και έγκαιρα τη σχετική αίτηση και μόνο για 

σημαντικούς λόγους! 

Ένα πρότυπο αίτησης και ένα έντυπο δικαιολογητικού απουσιών μπορείτε να βρείτε και 

στην ιστοσελίδα στο «Downloads». 
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Προβλήματα 

Τι μπορείς να κάνεις εάν αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα; 

Μερικές φορές στο σχολείο δεν είναι όπως θα ήθελες.  

Σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό να γνωρίζεις σε ποιον 

μπορείς να μιλήσεις: 

Προβλήματα με συμμαθητές/-τριες: Μίλησε με την υπεύθυνη 

για την τάξη σου 

δασκάλα ή με τον 

υπεύθυνο JaS! 

Προβλήματα με κάποια δασκάλα:  Μίλησε με τους γονείς 

σου! 

Προβλήματα στο δρόμο για το σχολείο: Μίλησε με την υπεύθυνη 

της τάξης σου ή με την 

JaS! 

Προβλήματα στο διάλειμμα: Μίλησε με τον 

επιβλέποντα διδάσκοντα 

διαλείμματος! 

Προβλήματα με τις εργασίες στο σπίτι: Μίλησε με την υπεύθυνη 

για την τάξη σου 

δασκάλα! 

Αγαπητοί γονείς! 

Θεωρούμε σημαντική την τακτική σας συμμετοχή στις συναντήσεις γονέων. 

Πάντα μπορεί να προκύψει κάποιο πρόβλημα του παιδιού σας στο σχολείο. Το καλύτερο θα 

ήταν, εάν το ίδιο το παιδί θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα. Ενίοτε οι μαθητές και οι 

μαθήτριες μας χρειάζονται, ωστόσο, τη βοήθειά μας. Γιατί το να γνωρίζετε σε ποιον 

μπορείτε να απευθυνθείτε είναι σημαντικό και για εσάς. 

Συζήτηση με το θιγόμενο άτομο 

Συζήτηση με τον υπεύθυνο για την τάξη διδάσκοντα: Αυτός είτε θα μπορέσει να σας 

βοηθήσει ή θα σας πει σε ποιον είναι καλύτερο να απευθυνθείτε. 

Συζήτηση με τον κοινωνικό λειτουργό μας (JaS), τον κύριο Wörle 

Συζήτηση με τη διεύθυνση του σχολείου 

Η ώρα πριν την έναρξη του μαθήματος δεν προσφέρεται για συζητήσεις με γονείς, γιατί 

είναι αφιερωμένη στην προετοιμασία του μαθήματος. Εάν θέλετε να συζητήσετε για κάποιο 

θέμα μπορείτε να μας ενημερώσετε εκ των προτέρων σχετικά, ώστε να μπορούμε όντως να 

αφιερώσουμε τον χρόνο που θα χρειαστεί. 
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Jugendsozialarbeit an Schulen - JaS 

(Κοινωνική εργασία με νέους στα 

σχολεία) 

Ο υπεύθυνος κοινωνικής εργασίας με νέους παρέχει υποστήριξη στο δημοτικό σχολείο 

Burgrain σε περίπτωση προσωπικών, σχολικών και οικιακών προβλημάτων. Ο θεσμός της 

κοινωνικής εργασίας με νέους συνεισφέρει στην ενίσχυση των κοινωνικών και 

συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών και στηρίζει τις διαδικασίες ενσωμάτωσης, 

μετανάστευσης και ένταξης.  

Ποιος είναι ο στόχος;  

Η κοινωνική εργασία με νέους στα σχολεία αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην υποστήριξη της 

ανάπτυξης της προσωπικότητας μαθητών/-ριών που προέρχονται από κοινωνικά λιγότερο 

ευνοημένο περιβάλλον και αντιμετωπίζουν προσωπικές δυσκολίες. Στόχος είναι να 

καταστεί δυνατή η συμμετοχή των μαθητών/-ριών και η υπεύθυνη ένταξή τους στη ζωή του 

σχολείου με επίγνωση της προσωπικής τους ευθύνης.   

Ποιες είναι συγκεκριμένα οι παροχές της 

JaS;  

Ο υπεύθυνος της κοινωνικής εργασίας με νέους στα σχολεία διαμεσολαβεί σε συγκρούσεις 

μεταξύ μαθητών/-ριών ή και με διδάσκοντες και παρέχει υποστήριξη σε καταστάσεις 

κρίσης. Στο πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας με νέους αναπτύσσονται προληπτικές δράσεις 

και εξετάζονται θέματα όπως ο σχολικός εκφοβισμός (Mobbing), η βία και η κοινωνική 

συμπεριφορά σε περιβάλλον συμβίωσης. Στον υπεύθυνο JaS μπορούν να απευθύνονται και 

οι γονείς, για θέματα όπως ο φόβος ή η άρνηση του σχολείου, αλλά και για συγκρούσεις ή 

προβλήματα στο σπίτι.   

Πώς παρέχεται η συμβουλευτική υποστήριξη;  

Η συμβουλευτική υποστήριξη σε μαθητές/-ριες είναι το σημαντικότερο καθήκον του 

υπεύθυνου JaS και μπορεί να παρέχεται σε διαφορετικά πλαίσια όπως π.χ. μεμονωμένα, 

μέσα από ομαδική εργασία, συνομιλίες επίλυσης κρίσεων, διαμεσολαβήσεις και συζητήσεις 

με τους γονείς.   

JaS… Benjamin Wörle 
Κοινωνικός παιδαγωγός (B.A.)  

…άμεση, ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση          Burgfeldstraße 27  

…εντός του σχολείου      82467 GAP, Burgrain  

…και δέσμευση από το απόρρητο    τηλ.: 0 88 21 / 910-3920  

         jugendsozialarbeit@grundschule-burgrain.de 
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Σύλλογος γονέων 

Ο σύλλογος γονέων του σχολείου μας συνεισφέρει σε μια επιτυχημένη σχολική ζωή.  

Ο δραστήριος σύλλογος γονέων του σχολείου μας συνεδριάζει πολλές φορές κατά τη 

διάρκεια του έτους και διοργανώνει ενεργά σχολικές εκδηλώσεις. 

Μπορείτε οποτεδήποτε να απευθύνεστε στα μέλη του συλλόγου εάν νιώθετε πως δεν 

μπορείτε να λύσετε μόνοι σας κάποιο ζήτημα που σας απασχολεί. 

 

 

Εκπρόσωποι τάξης 

Στην αρχή του σχολικού έτους διεξάγεται πάντα στην πρώτη συνάντηση γονέων η εκλογή 

των δύο εκπροσώπων τάξης. Θα ήταν ωραίο, εάν ενδιαφερόσασταν για τη συγκεκριμένη 

θέση και δηλώνατε υποψηφιότητα.  Το καθήκον σας θα είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ των 

γονέων της τάξης σας και του συλλόγου γονέων ή/και του υπεύθυνου διδάσκοντα της 

τάξης. 

Ο τελευταίος προσπαθεί πάντα να σας απαλλάσσει όσο γίνεται από τις ευθύνες, έτσι ώστε 

η επιβάρυνση για εσάς να είναι περιορισμένη. Θάρρος! 

Η δραστηριοποίηση ως γονέας μπορεί να προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση! 
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Συγκέντρωση 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους θα ακούσεις 

πολλές φορές τους δασκάλους και τις δασκάλες σου να 

λένε: 

«Παρακαλώ να το φέρετε στο επόμενο μάθημα!» 

Μπορεί να πρόκειται για τεστ ελέγχου προόδου που 

χρειάζεται υπογραφή από το σπίτι, για ανακοινώσεις 

προς τους γονείς σου ή για χρηματικά ποσά. 

Είναι πραγματικά σημαντικό να φέρνεις έγκαιρα όλα όσα 

σου ζητήσει η δασκάλα σου εντός της προθεσμίας που θα 

σου πει κάθε φορά. 

 

 

Αγαπητοί γονείς! 

Η συγκέντρωση εργασιών, σημειωμάτων ανακοινώσεων, βεβαιώσεων και χρηματικών 

ποσών καταλαμβάνει δυστυχώς πολύτιμο χρόνο από το μάθημα. 

Για αυτό ζητούμε τη βοήθειά σας: Δίνετε στο παιδί σας να φέρει στο σχολείο τα 

υπογεγραμμένα έγγραφα και εφόσον χρειάζεται, τα χρηματικά ποσά το ταχύτερο δυνατόν. 

Τονίστε στο παιδί σας πόσο σημαντικό είναι να διευθετεί κανείς με συνέπεια τέτοια 

ζητήματα και πως μια έγκαιρη διεκπεραίωση είναι προς όφελος όλης της τάξης. 
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Η ομάδα συνεργατών του σχολείου και 

χρήσιμα τηλέφωνα 

Διεύθυνση σχολείου Verena Romund, komm. SL 
(εντεταλμένη διευθύντρια 
σχολείου) 
Αναπληρώτρια: Tanja Knab, Lin 
(δασκάλα) 

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 
Ραντεβού μέσω γραμματείας 

Γραμματεία Katrin Strobel, VAe Ώρες κοινού:   
Δευτέρα:    7.30 έως 11.00 
Τρίτη:  9.00 έως 12.15 
Παρασκευή:     7.30 έως 11.45 
Τηλ.: 08821/910 3900 

Σχολική σύμβουλος Anja Anacker, BLin (δασκάλα 
σύμβουλος) 

Ραντεβού μέσω γραμματείας 

   
Διδακτικό προσωπικό  Απευθυνθείτε στη γραμματεία 

για τις ώρες κοινού 

Τάξη 1 Verena Romund, komm. 
Schulleitung (εντεταλμένη 
διευθύντρια σχολείου) 

 

Τάξη 2 Tanja Knab, Lin (δασκάλα)  
Τάξη 3 Sabine Bayerl, Lin (δασκάλα)  
Τάξη 4 Anna Brunnenträger, Lin 

(δασκάλα) 
 

     
WG Monika Schöber, FLin (δασκάλα 

ειδικού μαθήματος) 
 

     
Rel.r/k (δασκάλα θρησκευτικών 
ρωμ./καθ.) 

Anna Brunnenträger  

Rel.ev (δάσκαλος θρησκ. ευαγγ.) Florian Bracker, ιερέας  

     
Αναπληρώτρια δασκάλα Silke Eich, Lin (δασκάλα)  

Δασκάλα ειδικότητας Nina Limberg, Lin (δασκάλα)  
Δασκάλα ειδικότητας Natalie Unholtz, Lin (δασκάλα)  
Δασκάλα ειδικότητας Brit A.-Rauschenbach, Lin 

(δασκάλα) 
 

 

Χρήσιμα τηλέφωνα  

Αστυνομία / Γραμμή έκτ. 
ανάγκης 

 110 Kinder- und Jugendtelefon (Γραμμή 
υποστήριξης παιδιών και εφήβων) 

 116 111 

Πυροσβεστική / 
Υπηρεσία διάσωσης 

 112 Γραμμή υποστήριξης παιδιών, 
εφήβων, οικογενειών 

 943 48 
40 

Κέντρο δηλητηριάσεων 
Βαυαρίας 

 089/ 19240   
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Υπεύθυνος έκδοσης είναι το δημοτικό σχολείο Garmisch-Partenkirchen, Burgrain. 

Για το περιεχόμενο δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη. 

Ισχύει από: Ιούλιος 2020 

 

Με την φιλική υποστήριξη 

  
  


