Πληροφορίες για τη σχολική κοινωνική μέριμνα

Στο σχολείο μας εργάζονται κοινωνικοί λειτουργοί και υποστηρίζουν παιδιά, γονείς και
δασκάλους / δασκάλες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η υπηρεσία είναι δωρεάν,
εθελοντική και εμπιστευτική.
Οι κοινωνικοί μας λειτουργοί παρέχουν υποστήριξη για εσάς και το παιδί σας στους
ακόλουθους τομείς:






Το παιδί σας έχει μία διένεξη με δασκάλους / δασκάλες ή άλλους μαθητές / μαθήτριες.
Το παιδί έχει έγνοιες και θέλει να μιλήσει με κάποιον για αυτές.
Χρειάζεστε βοήθεια στη συμπλήρωση εντύπων.
Έχετε ερωτήσεις για το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα, για μαθήματα γερμανικών,
για την ενισχυτική διδασκαλία, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου ή διακοπές.

Εάν έχετε ερωτήσεις για την εκπαίδευση, για έγνοιες ή προβλήματα του παιδιού σας και
χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να απευθύνεστε στον δάσκαλο / τη δασκάλα της τάξης ή στους
/ στις κοινωνικούς λειτουργούς.
Οι κοινωνικοί μας λειτουργοί είναι οι εξής:
o

……………………………………………………………………………………………….

o

……………………………………………………………………………………………….

o

……………………………………………………………………………………………….

o

……………………………………………………………………………………………….

Πληροφορίες για την υποχρεωτική εκπαίδευση

Στη Γερμανία υπάρχει υποχρεωτική εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει, ότι πρέπει να φοιτήσουν
σε ένα σχολείο όλα τα παιδιά, τα οποία γίνονται έξι χρονών μέχρι 30η Σεπτεμβρίου.
Τα παιδιά φοιτούν αρχικά από την 1η μέχρι την 4η τάξη στο δημοτικό σχολείο (Grundschule).
Στη συνέχεια φοιτούν για τις τάξεις 5 - 10 σε ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η υποχρεωτική εκπαίδευση τελειώνει στο τέλος του σχολικού έτους, στο οποίο ο μαθητής / η
μαθήτρια συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας. Μέχρι τότε πρέπει να φοιτά είτε σε σχολείο
είτε σε επαγγελματική σχολή ή να έχει αρχίσει επαγγελματική εκπαίδευση. Τα παιδιά και οι
έφηβοι φοιτούν τουλάχιστον δέκα χρόνια σε σχολείο.
Ένα νέο σχολικό έτος αρχίζει πάντα το καλοκαίρι ενός έτους.
Το παιδί σας είναι υποχρεωμένο να συμμετέχει στα σχολικά μαθήματα και σε όλες τις
σχολικές δραστηριότητες εντός σχολικού ωραρίου. Τέτοιες είναι για παράδειγμα και




οι εκδρομές και οι περίπατοι
το μάθημα γυμναστικής και κολύμβησης
το μάθημα θρησκευτικών / πρακτικής φιλοσοφίας / ηθικής

Δεν είναι δυνατή μια δήλωση απαλλαγής από τα μαθήματα σε περιόδους εκτός των
σχολικών διακοπών.

Συγκατάθεση για λήψεις φωτογραφιών
Συμφωνώ, ότι το παιδί μου / εγώ
……………………………………………………………………………………..
θα φωτογραφίζεται / θα φωτογραφίζομαι στο σχολείο ή σε σχολικές εκδηλώσεις και
εκδηλώσεις σχετικές με το σχολείο και ότι μία / περισσότερες φωτογραφίες του παιδιού μου /
δικές μου φωτογραφίες θα χρησιμοποιούνται για τις ακόλουθες δυνατότητες δημοσίευσης:
o
o
o
o
o

Φωτογραφίες, οι οποίες για παράδειγμα αναρτώνται στο σχολείο
Έντυπα μέσα (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά, φυλλάδια)
Διαδίκτυο (π.χ. ιστότοπος του σχολείου)
Κοινοποίηση ομαδικών φωτογραφιών σε ψηφιακή μορφή (π.χ. CD, μνήμη USB)
Λήψεις βίντεο και ήχου για τη δημόσια παρουσίαση του σχολείου (π.χ. στην
τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο)

Η συγκατάθεση μπορεί να αναιρεθεί ανά πάσα στιγμή με μια επιστολή.
Με την υπογραφή μου βεβαιώνω εκτός αυτού, ότι θα χρησιμοποιώ τις φωτογραφίες άλλων
παιδιών / συμμαθητών και συμμαθητριών που μου έχουν παραχωρηθεί μόνο για ιδιωτικούς
σκοπούς και δεν θα τις δημοσιεύω σε καμία περίπτωση σε δημόσια κοινωνικά δίκτυα και
άλλες σελίδες στο διαδίκτυο.
………………………………………………………………….
Τόπος, ημερομηνία, υπογραφή

Αξιολόγηση σχολικών επιδόσεων, κοινωνικής συμπεριφοράς και
υλικού
Όνομα: ……………………………………….Τμήμα……
Εβδομάδα:…………………………………………………….
Εβδομαδιαίος στόχος: ……………………………………………...

Δευτέρα
Σχολικές επιδόσεις
Κοινων. συμπεριφορά
Υλικό

Τρίτη

Παρατηρήσεις

Δάσκαλος/-α: ________________________

Παρατηρήσεις

Σχολικές επιδόσεις
Κοινων. συμπεριφορά
Υλικό
Δάσκαλος/-α: ________________________

Τετάρτη

Παρατηρήσεις

Σχολικές επιδόσεις
Κοινων. συμπεριφορά
Υλικό
Δάσκαλος/-α: ________________________

Πέμπτη
Σχολικές επιδόσεις
Κοινων. συμπεριφορά
Υλικό

Παρατηρήσεις

Δάσκαλος/-α: ________________________

Παρασκευή

Παρατηρήσεις

Σχολικές επιδόσεις
Κοινων. συμπεριφορά
Υλικό

Δάσκαλος/-α: ________________________

Σχολικές επιδόσεις: επιμελής, συγκεντρωμένος/-η, αυτόνομος/-η, χωρίς λάθη
Κοινωνική συμπεριφορά: αποδέχεται κανόνες, σέβεται τον δάσκαλο, δεν ενοχλεί στο μάθημα
Υλικό: Κασετίνα, φάκελος και άλλα υλικά χωρίς ελλείψεις και τακτοποιημένα

Δήλωση ασθένειας / Δικαιολόγηση απουσιών
Όταν το παιδί σας είναι άρρωστο, καλέστε την ίδια μέρα το πρωί στο σχολείο. Όταν το παιδί
σας είναι ξανά καλά, δώστε του / της μαζί στο σχολείο μια γραπτή βεβαίωση δικαιολόγησης
της απουσίας.
Εάν το παιδί σας απουσιάζει περισσότερες από 3 ημέρες από το σχολείο, πρέπει να
προσκομίσετε στο σχολείο μια βεβαίωση του γιατρού.
Πιο κάτω θα βρείτε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να δικαιολογήσετε την απουσία
του παιδιού σας σε περίπτωση ασθένειας.
Σε ειδικές περιστάσεις, όπως π.χ. σπουδαίες θρησκευτικές γιορτές, μπορείτε να υποβάλετε
εκ των προτέρων μια αίτηση για χορήγηση άδειας. Απευθυνθείτε σε αυτή την περίπτωση
στον δάσκαλο / τη δασκάλα του παιδιού σας.
Εξασφαλίζετε κατά τα άλλα ότι το παιδί σας θα προσέρχεται την ακριβή ώρα στο σχολείο και
θα συμμετέχει πλήρως στα μαθήματά του / της.

Τηλεφώνημα στο σχολείο
o

Hallo! Mein Name ist _____________ .

Γεια σας! Λέγομαι __________.
o

Ich bin der Vater / die Mutter von ________________. (Name).

Είμαι ο πατέρας / η μητέρα του ______________ (όνομα).
o

Er / Sie geht in die Klasse__ von Herrn / Frau ___________________. (Name der
Lehrkraft)

Είναι στο τμήμα __ του κυρίου / της κυρίας ____________________. (Όνομα διδάσκοντος)
o

Mein Kind ist krank.

Το παιδί μου είναι άρρωστο.
o

Er / Sie kommt morgen / am ______________(Datum) wieder in die Schule.

Θα έρθει ξανά αύριο / στις _________________ (ημερομηνία) στο σχολείο.
o

Vielen Dank. Auf Wiedersehen.

Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Επιστολή δικαιολόγησης απουσιών για το σχολείο

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,
το παιδί μου ________________ (όνομα του παιδιού) από το τμήμα ____ δεν ήταν δυνατό
να έρθει στο σχολείο από ____________ έως _______________ (γράψτε την ημερομηνία).
Αιτία
Ασθένεια
Ραντεβού σε γιατρό
Άλλο
Προσκομίστηκε ιατρική βεβαίωση: (Σε ασθένεια διάρκειας μεγαλύτερης των 3 ημερών)
Ναι
Όχι
Ημερομηνία ______________ Υπογραφή κηδεμόνα _______________________

Πληροφορίες για τις περιόδους διακοπών
Στη Γερμανία υπάρχουν περισσότερες περίοδοι διακοπών, οι οποίες διαφέρουν ανά
κρατίδιο.
Στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία (NRW) οι περίοδοι διακοπών μέχρι το 2024 είναι οι εξής:

2020
2021

2022

2023
2024

Πάσχα

Πεντηκοστή

Καλοκαίρι

Φθινόπωρο

Χριστούγεννα

06.04. - 18.04.

02.06.

29.06. - 11.08.

12.10. - 24.10.

23.12. - 06.01.

29.03. - 10.04.

25.05.

05.07. - 17.08.

11.10. - 23.10.

24.12. - 08.01.

11.04. - 23.04.

δεν υπάρχουν
διακοπές
Πεντηκοστής

27.06. - 09.08.

04.10. - 15.10.

23.12. - 06.01.

03.04. - 15.04.

30.05.

22.06. - 04.08.

02.10. - 14.10.

21.12. - 05.01.

25.03. - 06.04.

21.05.

08.07. - 20.08.

-

(Πηγή: www.schulferien.org)

Στις διακοπές δεν γίνονται μαθήματα.
Στη Γερμανία υπάρχουν εκτός αυτού οι ακόλουθες αργίες, στις οποίες δεν γίνονται
μαθήματα:

Πρωτομαγιά
Αναλήψεως (Πέμπτη αργία)
Αγίου Πνεύματος
Αγία Δωρεά
(Πέμπτη αργία)
Ημέρα της επανένωσης της Γερμανίας
Αγίων Πάντων

Στις ακόλουθες ημέρες που μεσολαβούν
αργιών δεν γίνονται μαθήματα στο
σχολείο μας:
o

________________

o

__________________

Πληροφορίες για σημαντικές ημερομηνίες στο σχολείο μας

Τέλος εξαμήνου, επίδοση ενδεικτικών:_____________________________________
Τέλος σχολικού έτους, επίδοση ενδεικτικών:________________________________

Στο σχολείο μας πραγματοποιούνται ημέρες ενημέρωσης γονέων. Εκμεταλλευτείτε προς
το συμφέρον του παιδιού σας τις ημέρες ενημέρωσης για να μάθετε κάτι για το επίπεδο
απόδοσης ή τις σχολικές επιδόσεις και την κοινωνική συμπεριφορά.

Ημερομηνίες: _________________________

___________________________

Σε αυτό το σχολικό έτος έχουν προγραμματιστεί γιορτές / δράσεις τις ακόλουθες ημέρες:

Ημέρα γνωριμίας με το σχολείο *__________________________________________
Εκδρομή από _____________________ έως ____________________
Σχολική γιορτή* __________________________________________________
Άλλο __________________________________________________

*Η σχολική γιορτή πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο. Μία ημέρα παρουσιάζονται στο
κτίριο και στον προαύλιο χώρο έργα και εκθέματα από το μάθημα και διοργανώνονται
παιχνίδια. Ως γονείς, είστε φυσικά ευπρόσδεκτοι!

*Την ημέρα γνωριμίας με το σχολείο έχετε τη δυνατότητα να ρίξετε μια ματιά στην
καθημερινότητα του σχολείου. Σε μια συγκεκριμένη ημέρα μαθαίνετε κάτι για το μάθημα, τη
ζωή στο σχολείο και βλέπετε τις αίθουσες διδασκαλίας.

Επιστολή πρόσκλησης
Ημερομηνία: _________
Πρόσκληση
Αξιότιμη (-ε) κύριε / κυρία ____________________,
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε την __________________ στις ________________ η ώρα
στο σχολείο.
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε
o
o

στην αίθουσα ____________
στη γραμματεία.

Αφορμή του ραντεβού:
o
o
o
o
o

Ενημέρωση γονέων
Απουσίες του παιδιού σας
Συμπεριφορά του παιδιού σας
Πρόοδος του παιδιού σας
_________________________

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν τα ακόλουθα πρόσωπα:
o
o
o
o
o
o
o

ο δάσκαλος / η δασκάλα της τάξης ____________
ο δάσκαλος / η δασκάλα ειδικότητας ______________
η διεύθυνση του σχολείου
ο / η κοινωνική λειτουργός
ο / η σχολική ψυχολόγος
ένας / μία διερμηνέας
_______________________________

Σας παρακαλούμε απαντήστε μας γραπτώς μέχρι την ____________________, εάν
μπορείτε να συμμετέχετε στο ραντεβού! Δώστε το κάτω απόκομμα στο παιδί σας ώστε να το
επιστρέψει στο σχολείο.
__________________________
(υπογραφή, όνομα)
………………………………………………………………………………………………………✂
Απάντηση:
Όνομα του παιδιού: __________________ Τμήμα του παιδιού: ______________
O Θα συμμετέχω.
O Θα ήθελα να κλείσουμε ένα άλλο ραντεβού.
_______________________________
(Υπογραφή)

Περίπατος

Συγκατάθεση των γονέων
Όνομα του μαθητή / της μαθήτριας:
Έχω λάβει γνώση για όλα τα σημεία του προγράμματος που αφορούν άμεσα την εκδήλωση
και συμφωνώ με αυτά. Συμφωνώ επίσης να κινείται το παιδί μου στα πλαίσια της εκδήλωσης
σε μικρές ομάδες χωρίς επιτήρηση.

___________________

____________________________________

Ημερομηνία

Υπογραφή ενός κηδεμόνα

Συμφωνία με τον μαθητή / τη μαθήτρια
Σε περιπτώσεις που είμαι μόνος / μόνη μου ή σε δραστηριότητες σε μικρές ομάδες θα έχω
μαζί μου κινητό τηλέφωνο. Οι συμφωνίες (ιδίως για την ώρα και το σημείο συνάντησης) θα
τηρούνται. Στο κινητό τηλέφωνο θα ενεργοποιώ επιπρόσθετα το ξυπνητήρι, για να είμαι την
ακριβή ώρα στο σημείο συνάντησης.
Εάν παρόλα αυτά προκύψουν προβλήματα (καθυστέρηση, ατύχημα…), θα καλέσω την κυρία
/ τον κύριο
____________________________ αμέσως στον αριθμό ______________________.
Αυτόν τον αριθμό θα τον αποθηκεύσω πριν από την αναχώρηση στο κινητό μου.

_____________________________

________________________________

Ημερομηνία

Υπογραφή μαθήτριας / μαθητή

Δήλωση για κηδεμόνες για την πραγματοποίηση μιας
εκδρομής
1/2
Προς ____________________________ από ____________ έως __________________
Όνομα της μαθήτριας / του μαθητή: ________________________________ Τμήμα: ___

1.
Συμφωνώ με το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε και με τις συνδεδεμένες με αυτό ( ) ναι
δραστηριότητες.
( ) όχι
2.
Βεβαιώνω ότι το παιδί μου δεν έχει αυτή τη στιγμή μεταδοτικές ασθένειες και δεν
υπάρχουν ασθένειες / παθήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη
συμμετοχή στην προαναφερόμενη εκδήλωση του σχολείου.
( ) ναι
Σας παρακαλώ να συνυπολογίσετε σχετικά με την κατάσταση της υγείας του παιδιού ( ) όχι
μου
τα εξής (π.χ. αλλεργίες):
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________

Προσοχή: Δεν επιτρέπεται να παρέχονται φάρμακα από διδάσκοντες!!!
Πρέπει να δίνετε στο παιδί σας μαζί τυχόν χάπια για τον πονοκέφαλο, αλοιφές
κτλ.!
3.
Πρέπει να έχει μαζί του:




την κάρτα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
το βιβλιάριο εμβολιασμού
την ταυτότητα

4.
Σε περίπτωση που στην εκδρομή έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις κολύμβησης,
( ) ναι
πρέπει οι μαθήτριες και οι μαθητές που συμμετέχουν να έχουν μαζί τους αποδεικτικά
για τις κολυμβητικές τους ικανότητες (π.χ. σήμα κολύμβησης "Χάλκινο").
( ) όχι

2/2
5. Πληροφορίες για τους γονείς:
Έχω ενημερωθεί, ότι το παιδί μου μπορεί να αποκλειστεί από την περαιτέρω συμμετοχή στην
εκδήλωση του σχολείου σε περίπτωση σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων ή μη τήρησης των
οδηγιών των συνοδών δασκάλων και άλλων επιτηρητών, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο προς το
συμφέρον των υπολοίπων μαθητριών και μαθητών. Το παιδί μου θα πρέπει, μετά από
συνεννόηση μαζί μου και, εάν χρειάζεται, συνοδευόμενο από έναν επιτηρητή, να αναχωρήσει
αμέσως για το σπίτι.
Έχω υποχρέωση να αναλάβω όλα τα έξοδα που θα προκύψουν από αυτό το γεγονός. Σε
συνάρτηση με αυτό, μπορούν να επιβληθούν και επιπρόσθετες κυρώσεις.
Έχω / έχουμε διαβάσει τις πληροφορίες για την εκδρομή και τις αποδέχομαι / αποδεχόμαστε.
_______________________
Τόπος, ημερομηνία

_______________________________________
Υπογραφή τουλ. ενός κηδεμόνα

6. Πληροφορίες για το τμήμα της τάξης:
Κατά τη διάρκεια της εκδρομής δεν θα καταναλώνονται ούτε οινοπνευματώδη ποτά ούτε
ναρκωτικά.
Οι προαναφερόμενες ναρκωτικές ουσίες απαγορεύονται. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλετε
ένα πειθαρχικό μέτρο.
_______________________
Τόπος, ημερομηνία

______________________________
Υπογραφή της μαθήτριας / του μαθητή

9. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής μπορεί να με / μας βρει κάποιος στα τηλέφωνα:
την ημέρα:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
το βράδυ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Δήλωση για ενήλικους μαθητές και ενήλικες μαθήτριες για την
πραγματοποίηση μιας εκδρομής
1/2
Προς ____________________________από ____________ έως __________________
Όνομα της μαθήτριας/του μαθητή: _________________________________ Τμήμα:___

1.
Συμφωνώ με το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε και με τις συνδεδεμένες με αυτό ( ) ναι
δραστηριότητες.
( ) όχι
2.
Βεβαιώνω ότι το παιδί μου δεν έχει αυτή τη στιγμή μεταδοτικές ασθένειες και δεν
υπάρχουν ασθένειες / παθήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη
συμμετοχή στην προαναφερόμενη εκδήλωση του σχολείου.
( ) ναι
Σας παρακαλώ να συνυπολογίσετε σχετικά με την κατάσταση της υγείας του παιδιού ( ) όχι
μου
τα εξής (π.χ. αλλεργίες):
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________

Προσοχή: Δεν επιτρέπεται να παρέχονται φάρμακα από διδάσκοντες!!!
Πρέπει να έχετε μαζί σας τυχόν χάπια για τον πονοκέφαλο, αλοιφές κτλ.!
3.
Πρέπει να έχεις μαζί σου:




την κάρτα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
το βιβλιάριο εμβολιασμού
την ταυτότητα

4.
Σε περίπτωση που στην εκδρομή έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις κολύμβησης,
( ) ναι
πρέπει οι μαθήτριες και οι μαθητές που συμμετέχουν να έχουν μαζί τους αποδεικτικά
για τις κολυμβητικές τους ικανότητες (π.χ. σήμα κολύμβησης "Χάλκινο").
( ) όχι
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5. Πληροφορίες για τους γονείς:
Έχω ενημερωθεί, ότι μπορεί να αποκλειστώ από την περαιτέρω συμμετοχή στην εκδήλωση του
σχολείου σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα ή σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών των
συνοδών δασκάλων και άλλων επιτηρητών, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο προς το συμφέρον
των υπολοίπων μαθητριών και μαθητών. Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να αναχωρήσω αμέσως
για το σπίτι.
Έχω υποχρέωση να αναλάβω όλα τα έξοδα που θα προκύψουν από αυτό το γεγονός. Σε
συνάρτηση με αυτό, μπορούν να επιβληθούν και επιπρόσθετες κυρώσεις.
Έχω διαβάσει τις πληροφορίες για την εκδρομή και τις αποδέχομαι.
_______________________
Τόπος, ημερομηνία

_______________________________________
Υπογραφή της μαθήτριας / του μαθητή

6. Πληροφορίες για το τμήμα:
Κατά τη διάρκεια της εκδρομής δεν θα καταναλώνονται ούτε οινοπνευματώδη ποτά ούτε
ναρκωτικά.
Οι προαναφερόμενες ναρκωτικές ουσίες απαγορεύονται. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλετε
ένα πειθαρχικό μέτρο.
_______________________
Τόπος, ημερομηνία

______________________________
Υπογραφή της μαθήτριας / του μαθητή

9. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής μπορεί να βρει κάποιος ένα έμπιστο πρόσωπο στα
τηλέφωνα:
την ημέρα:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
το βράδυ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Εκδρομή - Λίστα ταξιδιού για μαθητές/μαθήτριες
Χειραποσκευή

o
o
o
o
o
o

Ταυτότητα
Κάρτα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Βιβλιάριο εμβολιασμού (αντίγραφο)
Προμήθειες τροφίμων (φαγητά και ποτά)
Προσωπικά φάρμακα
Κινητό τηλέφωνο

Ρούχα
Κλειστά παπούτσια
Παντόφλες
Ρούχα
(μπουφάν,
παντελόνια,
κοντομάνικα
μπλουζάκια,
εσώρουχα)
Πιτζάμες
Αθλητικά ρούχα
(μαγιό,
αθλητικά
σορτς/μπλουζάκι)
Αδιάβροχο

o
o
o

o
o
o

πουλόβερ,
κάλτσες,

παπούτσια,

Άλλα
Προϊόντα ατομικής υγιεινής
(οδοντόβουρτσα,
οδοντόκρεμα,
ντους,
σαμπουάν, χαρτομάντιλα, τραυμαπλάστ)
Πετσέτες
Αντηλιακή προστασία
(γυαλιά ηλίου, καπέλο, αντηλιακό)
Σακίδιο πλάτης
Παγούρι
Αντάπτορας, φορτιστής
άλλα προσωπικά αντικείμενα

o
o
o
o
o
o
o
Υποδείξεις:



Δεν επιτρέπονται αλκοολούχα ποτά, ναρκωτικά και τσιγάρα!
Τοποθετήστε στις βαλίτσες σας μια ετικέτα με όνομα και διεύθυνση / αριθμό κινητού
τηλεφώνου

Πληροφορίες "Σχετικά με την πρακτική εξάσκηση"

Τι είναι μια πρακτική εξάσκηση;
Μια πρακτική εξάσκηση είναι μια πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό κόσμο. Κατά τη
διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης περνάς περισσότερες εβδομάδες (κατά κανόνα 2-3
εβδομάδες) σε μια επιχείρηση, για να αποκτήσεις μια καλύτερη εικόνα για ένα συγκεκριμένο
επάγγελμα. Είναι δηλαδή μια εργασία για να δοκιμάσεις κάποιο επάγγελμα. Στο σχολείο μας
είναι υποχρεωτική μια πρακτική εξάσκηση για την επαγγελματική προετοιμασία. Ακόμη και
μετά το σχολείο, π.χ. σε πολλές επαγγελματικές μετεκπαιδεύσεις ή κατά τη διάρκεια των
σπουδών, πρέπει να ασκήσεις μία ή περισσότερες φορές πρακτική.
Πληρώνομαι για την πρακτική εξάσκηση;
Από τον νόμο δεν προβλέπεται πληρωμή, όμως μερικές επιχειρήσεις αμείβουν παρόλα αυτά
τους ασκούμενους.
Που θα βρω μια θέση για πρακτική εξάσκηση;
Εάν έχεις σκεφτεί ποιο επάγγελμα θα ήθελες να γνωρίσεις από πιο κοντά, μπορείς να
επικοινωνείς απευθείας με επιχειρήσεις ή να ζητήσεις βοήθεια από τις / τους υπεύθυνους
επικοινωνίας στο σχολείο. Πολλές επιχειρήσεις απαιτούν μια συνοδευτική επιστολή ή/και μια
συστατική επιστολή. Σε κάποιους επαγγελματικούς κλάδους ζητούν επίσης ένα αντίγραφο
ποινικού μητρώου από αστυνομική αρχή. Μπορείς να υποβάλεις αίτηση στην πόλη, στην
οποία είσαι δηλωμένος/-η.
Υπεύθυνη/υπεύθυνος επικοινωνίας στο σχολείο:__________________________________
Πληροφορίες για το ωράριο εργασίας
Το ωράριο εργασίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης δεν επιτρέπεται κατά κανόνα
να υπερβαίνει τις οκτώ ώρες ανά ημέρα. Κανονικά είναι αργία τις Κυριακές και τις γιορτές,
υπάρχουν ωστόσο εξαιρέσεις. Εάν θέλεις δηλαδή να κάνεις μια πρακτική εξάσκηση για
παράδειγμα στην πυροσβεστική, σε νοσοκομεία ή σε κάποια επιχείρηση στον κλάδο της
γαστρονομίας, ενδέχεται να πρέπει να εργάζεσαι και το Σαββατοκύριακο. Σε αυτή την
περίπτωση όμως πρέπει ο εργοδότης να παρέχει στον εργαζόμενο ένα αντίστοιχο ρεπό.

