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Σνπιόλ, 17 Γεθεκβξίνπ 2018
Πξνο ηνλ θ. Αζαλάζην Νεπξνθνπιή, Γηεπζπληή ηνπ Αξζάθεηνπ Γπκλαζίνπ Θεζζαινλίθεο ηεο
Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο, Διιάδα
ΘΔΜΑ: Απάληεζε ζηελ πξόηαζε αδειθνπνίεζεο ηνπ Αξζάθεηνπ Γπκλαζίνπ Θεζζαινλίθεο κε ην
Ίδξπκα Notre Dame ζηελ Σνπιόλ, Γαιιία
Αμηόηηκε θύξηε Γηεπζπληή,
Καηαξράο, ζα ζέιακε λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηελ επηζηνιή ζαο, ζηελ νπνία δεηάηε ηελ
αδειθνπνίεζε κεηαμύ ησλ δύν ζρνιείσλ καο. Δίκαζηε επλντθά δηαηεζεηκέλνη απέλαληη ζε απηή ηελ
πξόηαζε θαη ζα ζέιακε θαη εκείο λα μεθηλήζνπκε κηα καθξνρξόληα ζπλεξγαζία καδί ζαο.
Σν ζρνιείν καο, όπσο θαη ην δηθό ζαο, ηδξύζεθε ην 19ν αηώλα (ην 1895 από ηηο αδειθέο ηεο St.
Clotilde) θαη βξίζθεηαη ππό ηελ επνπηεία ηεο θαζνιηθήο εθθιεζίαο ησλ Αδειθώλ ηνπ Αγίνπ Ισζήθ
ηεο Λπώλ από ην 1949.
Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ καο επηδηώθεη ηηο αληαιιαγέο κεηαμύ ησλ ρσξώλ,
θαζώο βαζίδεηαη θπξίσο ζε πέληε βαζηθέο έλλνηεο: ηεο θηινμελίαο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο κάζεζεο,
ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο αξκνληθήο ζπκβίσζεο.
ην ζρνιείν καο νη καζεηέο δηδάζθνληαη πνιιέο μέλεο γιώζζεο (αγγιηθά, ηζπαληθά, γεξκαληθά,
ηηαιηθά θαη έλα εξγαζηήξην ξώζηθεο γιώζζαο) θαη από ην 1990 έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα
απνθηήζνπλ πηπρίν αλώηεξσλ ζπνπδώλ (BTS) ζην δηεζλέο εκπόξην.
Γηαηεξνύκε, επίζεο, ηζρπξνύο δεζκνύο κε ηηο αξραίεο γιώζζεο (Λαηηληθά θαη Αξραία Διιεληθά) θαη
ηδηαίηεξα κε ηα Αξραία Διιεληθά αθνύ ην ζρνιείν καο είλαη απηή ηε ζηηγκή ην κόλν ζπκβαιιόκελν
ηδησηηθό ίδξπκα πνπ πξνζθέξεη εθκάζεζε αξραίσλ ειιεληθώλ ζηελ Σνπιόλ θαη ζηελ επξύηεξε
πεξηνρή.
Η ζύκπξαμε πνπ πξνηείλεηε καο ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα επεηδή ζα καο επηηξέςεη λα πξνσζήζνπκε
θαη λα εληζρύζνπκε ηε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο ζην ιύθεην. Δπηπιένλ, απηή ε
ζπλεξγαζία αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηνπο ζηόρνπο ηεο ηξέρνπζαο κεηαξξύζκηζεο γηα ην ιύθεην.
Σα λέα πξνγξάκκαηα γηα ηηο αξραίεο γιώζζεο ζην ιύθεην ζπζηήλνπλ λα αθηεξώλνπκε κία ελόηεηα
θάζε ρξόλν, γύξσ από ηνλ άμνλα «Μεζόγεηνο». ηόρνο είλαη «ε αλάδεημε ελόο γεσγξαθηθνύ θαη
ηζηνξηθνύ ρώξνπ, κέζα από ηηο αξρέο ηνπ, ηελ εμέιημή ηνπ θαη ηε ζπλνρή ηνπ».
ηελ πξώηε ιπθείνπ, ην ζέκα είλαη: «Μεζόγεηνο: ηαμίδηα, εμεξεύλεζε, αλαθαιύςεηο», θαη ζηε
δεπηέξα ιπθείνπ: «Μεζόγεηνο: ζπγθξνύζεηο, επηξξνέο θαη αληαιιαγέο». ηόρνο είλαη λα δείμνπκε
όηη νη αξραίεο πόιεηο επέιεμαλ ηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ σο ρώξν θηινμελίαο, αληαιιαγώλ θαη
εκπνξίνπ, ν νπνίνο εμειίρζεθε ζε έλα ζηαπξνδξόκη πνιηηηζκώλ.
Σν πξόγξακκα, ζην νπνίν καο πξνζθαιείηε λα ζπκκεηάζρνπκε, αληαπνθξίλεηαη απόιπηα ζε απηή
ηελ πξννπηηθή.
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Η θα Céline MIGEOT έρεη εγγξαθεί ζηελ πιαηθόξκα eTwinning κε ζθνπό λα ζπκκεηάζρεη ζην
έξγν κε ηίηιν «Θεζζαινλίθε - Νίθαηα - Μαζζαιία: αδειθνπνηεκέλεο πόιεηο. Η γαιιηθή παξνπζία
ζηε Θεζζαινλίθε θαη ε ειιεληθή παξνπζία ζηε λόηηα Γαιιία».
Οη καζεηέο ησλ θαζεγεηξηώλ Γαιιηθώλ ηνπ ρνιείνπ ζαο, θ. Ινπιίαο ΓΑΣΟΤ, θ. Όιγαο ΓΙΩΣΗ θαη
θ. νθίαο ΚΑΡΑΑΒΒΑ, θαζώο θαη ηεο θπξίαο Céline MIGEOT μεθίλεζαλ λα αιιεινγξαθνύλ από
ηνλ Ννέκβξην (πεξίπνπ 37 καζεηέο ηεο Β΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ).
ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο eTwinning, νη καζεηέο καο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ επηζθέθηεθαλ ην
Glanum, κηα αξραία γάιιν-ειιελνξσκατθή πόιε θνληά ζην Saint Remy de Provence θαη έρνπλ
μεθηλήζεη λα πινπνηνύλ ξεπνξηάδ θαη παξνπζηάζεηο ppt.
Οη καζεηέο Γ΄ Γπκλαζίνπ πξνεηνηκάδνπλ κηα παξνπζίαζε (ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε
βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ καο) κε ζέκα «Σα ίρλε ηεο ειιεληθήο παξνπζίαο ζηε λόηηα Γαιιία
(Μαζζαιία, Νίθαηα, Αληίκπ / Αληίπνιε, Αγθλη, αξραηνινγηθά κνπζεία ζηε λόηηα Γαιιία, ε βίια
Kérylos ζην Beaulieu sur Mer, ...)».
Σέινο, νη καζεηέο ηνπ ιπθείνπ καο ζα επηζθεθηνύλ ζύληνκα ηελ αξραία πεξηνρή ηεο Olbia ζηελ
Hyères, ηε κνλαδηθή ειιεληθή ηνπνζεζία απηνύ ηνπ ηύπνπ πνπ έρεη δηαηεξεζεί ζηε γαιιηθή αθηή
ηεο Μεζνγείνπ θαη ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ έλα ξεπνξηάδ ζε κνξθή ηαηλίαο. Δπίζεο, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζα αλαδεηήζνπλ ηηο ειιεληθέο ξίδεο ζηε γαιιηθή ηερληθή θαη
επηζηεκνληθή νξνινγία.
Θα κπνξνύζακε, επίζεο, λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ζπλνκηιίεο θαη δηαζθέςεηο κέζσ Skype κεηαμύ
ησλ καζεηώλ καο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα.
Σέινο, θαη εκείο επηζπκνύκε λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ καο λα ζπλαληεζνύλ.
Τπνζηεξίδνπκε ζεξκά ην πξόγξακκα θηινμελίαο ησλ Διιήλσλ καζεηώλ ζε νηθνγέλεηεο Γάιισλ
ηεο πεξηνρήο καο θαη ηεο δηθήο καο κεηαθίλεζεο ζηε Θεζζαινλίθε κε ζθνπό ηελ παξνπζίαζε ησλ
εξγαζηώλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα δύν ζρνιεία, κε ζέκα ηηο ακνηβαίεο πνιηηηζηηθέο
επηξξνέο.
Δίκαζηε πνιύ ραξνύκελνη πνπ έλα ηέηνην εγρείξεκα ζα μεθηλήζεη κεηαμύ ησλ δύν ζρνιείσλ καο θαη
ζαο επραξηζηνύκε πνπ πήξαηε ηελ πξσηνβνπιία.
Με εθηίκεζε
Alexandre PINON, Monsieur le Directeur

Christian Constans, Monsieur le Directeur adjoint
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