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                                                          EDITORIAL N° 5, vendredi, 6 novembre

  Communication enseignants & parents 

 Organisation des conseils 

* Dès le 09/11
- Primaire : Mise en place de la plateforme Beneylu
https://beneylu.com/ent/os/fr/login
- Maintien du blog pour les maternelles et du facebook
pour le secondaire (avec un google drive)

Un conseil école est prévu le 11 novembre 16h via zoom.
Il s’agit de repréciser la communication, l’événementiel, les
nouveautés et d’aborder tout point global utile.
Un conseil établissement est prévu le 18 novembre à 16h via
zoom. Si nous  ne parvenons pas  à élire les délégués élèves
(confinés depuis mardi), nous devrons reporter.
Ce conseil établissement visera à aborder les thèmes
majeurs mais aussi à mettre en place des commissions de
travail notamment un groupe du secondaire auquel
participeraient des parents CM1 CM2 pour un souci de
cohésion des parcours et de construction de l’avenir mais
aussi un groupe  amélioration du cadre de vie (espaces
verts selon les retours boîtes idées), événements et
valorisation (Noël etc). Nous programmerons ensuite les
séances.

PAR CAROLINE GEOFFRAΥ
Action solidaire 

COVID précautions &  télétravail

Appel à votre solidarité et générosité Anastasia
Une famille de l'école a des amis dont la petite fille est
atteinte d'un cancer (tumeur au cerveau). Les parents
d'Anastasia (7 ans) ont ouvert un compte pour récolter
les fonds qui permettront à leur fille de suivre un
traitement aux États-Unis. Étant donné qu'il s'agit d'un
traitement expérimental, la sécurité sociale grecque ne
couvre rien.
Voici un lien vers la page Facebook créée par les parents
d'Anastasia :
https://www.facebook.com/%CE%93%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF
%83%CE%AF%CE%B1-
%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%
CF%84%CE%B1-100600731856782/.

Selon la réglementation grecque le lycée est en télétravail
depuis mardi 3 et le collège le sera à compter de lundi 9.
Les élèves recevront un EDT précis. Nous veillons
particulièrement à une approche personnalisé. Certains
personnels sont toutefois alternativement en télétravail.
Il est nécessaire de prendre rdv pour venir si nécessaire
et de privilégier les mails. Merci de votre
compréhension. Plus que jamais prenez soin de vous et
des vôtres.

Suivez-nous sur fb : https://www.facebook.com/gallikosxoleiothess
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                                                          EDITORIAL N° 5, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

  Γονείς & καθηγητές

 Οργάνωση συμβουλίων

* Από  τις 9 Νοεμβρίου
- Δημοτικό: Εφαρμογή της πλατφόρμας Beneylu:
https://beneylu.com/ent/os/fr/login
- Διατήρηση του ιστολογίου για το νηπιαγωγείο και του
facebook
για το Γυμνάσιο-Λύκειο (με google drive)

Ένα Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο έχει προγραμματιστεί για τις
11 Νοεμβρίου, στις 4 μ.μ. μέσω ζουμ.
Θα επαναπροσδιορίσουμε θέματα επικοινωνίας,
εκδηλώσεων, νέων θεμάτων καθώς και οτιδήποτε χρήσιμο.
Ένα Σχολικό Συμβούλιο έχει προγραμματιστεί για τις 18
Νοεμβρίου, στις 4 μ.μ. μέσω ζουμ. Εάν δεν εκλεγούν οι
εκπρόσωποι των μαθητών-μαθητριών (που είναι σε
περιορισμό από την Τρίτη), θα πρέπει να το αναβάλουμε.
Το Σχολικό Συμβούλιο στοχεύει στην αντιμετώπιση
σημαντικών θεμάτων αλλά και στη δημιουργία επιτροπών
εργασίας, κυρίως μιας ομάδας για τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση στην οποία θα συμμετέχουν και γονείς των
μαθητών CM1-CM2 με σκοπό τη συνοχή και την ομαλή
μετάβαση των μαθητών, αλλά και μιας ομάδας για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής (χώροι πρασίνου σύμφωνα με
τις προτάσεις και τις υποδείξεις που είχαμε στο κουτί με τις
ιδέες), για εκδηλώσεις και για την ανάδειξη του Σχολείου
(Χριστούγεννα κ.λ.π.) Στη συνέχεια θα προγραμματίσουμε
τις συνεδρίες.

ΑΠΟ ΤΗΝ CAROLINE GEOFFRAΥ Δράση αλληλεγγύης

COVID Προφυλάξεις & τηλεργασία

→ Έκκληση για αλληλεγγύη και γενναιοδωρία προς την
Αναστασία
Μια οικογένεια στο σχολείο μας έχει φίλους των οποίων το
κοριτσάκι διαγνώστηκε με καρκίνο (όγκο στον εγκέφαλο).
Οι γονείς της επτάχρονης Αναστασίας έχουν ανοίξει
λογαριασμό για να συγκεντρώσουν χρήματα για θεραπεία
της κόρης τους στην Αμερική. Δεδομένου ότι πρόκειται για
πειραματική θεραπεία, ο Οργανισμός κοινωνικής
ασφάλισης δεν καλύπτει τίποτα.
Ακολουθεί ο σύνδεσμος προς τη σελίδα Facebook που
δημιουργήθηκε από τους γονείς:
https://www.facebook.com/%CE%93%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF
%83%CE%AF%CE%B1-
%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%C
F%84%CE%B1-100600731856782/

Σύμφωνα με τα τελευταία μέτρα, το Λύκειο λειτουργεί με
τηλεργασία από τις 3 Νοεμβρίου και το Γυμνάσιο από τη
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Οι μαθητές θα λάβουν
συγκεκριμένο σχολικό πρόγραμμα. Δίνουμε ιδιαίτερη
προσοχή στην εξατομικευμένη προσέγγιση. Επίσης, ένα
μέρος από το προσωπικό μας εναλλάσσεται με
τηλεργασία. Εάν χρειαστεί να έρθετε στο σχολείο, είναι
απαραίτητο να ορίσετε ραντεβού και να προτιμήσετε την
επικοινωνία μέσω email. Σας ευχαριστούμε για την
κατανόησή σας. Περισσότερο από ποτέ, φροντίστε τον
εαυτό σας και τους δικούς σας.

Ακολουθείστε μας στο fb : https://www.facebook.com/gallikosxoleiothess



EFTh PARENTS 
N O V E M B E R  2 0 2 0  

                                                          EDITORIAL N° 5, Friday 6th of November

  Communication teaching staff & parents

 Organization of councils

→ From 09 of November
- Primary: Application of the Beneylu platform
https://beneylu.com/ent/os/fr/login
- Maintenance of the blog for kindergartens and facebook

for secondary (with a google drive)

A school council is scheduled for 11 of November 4 p.m. via
zoom
It is about redesigning communication, events, news and
addressing any useful overall point.
A school board is scheduled for 18 of November at 4 p.m.
via zoom. If we do not manage to elect the student
delegates (confined since Tuesday), we will have to
postpone.
This school council will aim to address major themes but
also to set up working committees, in particular a
secondary school group in which CM1 CM2 parents would
participate for the sake of cohesion of courses and
construction of the future but also a group for improving
the quality of school life (green spaces according to ideas
box returns), events and promotion (Christmas etc). We
will then schedule the sessions.

FROM CAROLINE GEOFFRAΥ
Solidarity action

COVID precautions & teleworking

Call for solidarity and generosity Anastasia
A family at our school has friends whose little girl was
diagnosed with cancer (brain tumor). The parents of
seven-year-old Anastasia have opened an account to
raise money for their daughter's treatment in America.
As this is an experimental treatment, the Greek social
security does not cover anything.
Following is the link to the Facebook page created by the
parents:
https://www.facebook.com/%CE%93%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF
%83%CE%AF%CE%B1-
%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%
CF%84%CE%B1-100600731856782/

According to Greek regulations, the high school has been
teleworking since Tuesday 3 Νovember and the High
School will be from Monday 9. The students will receive
a precise EDT. We pay particular attention to a
personalized approach. However, some staff are
alternately teleworking. It is necessary to make an
appointment to come if necessary and to give priority to
emails. Thank you for your understanding.
More than ever take care of yourself and yours.

Follow us on fb : https://www.facebook.com/gallikosxoleiothess


