
Σουλόν, 17 Δεκεμβρίου 2018 

 

 

Προς την  κ. Άννα γουρού,  Διευθύντρια του Αρσάκειου Λυκείου Θεσσαλονίκης της 

Υιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Ελλάδα 

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην πρόταση αδελφοποίησης του Αρσάκειου Λυκείου  Θεσσαλονίκης 

με το Ίδρυμα Notre Dame στην Σουλόν, Γαλλία 
 

Αξιότιμη κύρια Διευθύντρια, 

 

Καταρχάς, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιστολή σας, στην οποία ζητάτε την 

αδελφοποίηση μεταξύ των δύο σχολείων μας. Είμαστε ευνοϊκά διατεθειμένοι απέναντι σε 

αυτή την πρόταση και θα θέλαμε και εμείς να ξεκινήσουμε μια μακροχρόνια συνεργασία 

μαζί σας.  

 

Σο σχολείο μας, όπως και το δικό σας, ιδρύθηκε το 19ο αιώνα (το 1895 από τις αδελφές της 

St. Clotilde) και βρίσκεται υπό την εποπτεία της καθολικής εκκλησίας των Αδελφών του 

Αγίου Ιωσήφ της Λυών από το 1949. 

 

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου μας επιδιώκει τις ανταλλαγές μεταξύ των χωρών, 

καθώς βασίζεται κυρίως σε πέντε βασικές έννοιες: της φιλοξενίας, της επικοινωνίας, της 

μάθησης, της ευαισθητοποίησης και της αρμονικής συμβίωσης. 

 

το σχολείο μας οι μαθητές διδάσκονται πολλές ξένες γλώσσες (αγγλικά, ισπανικά, 

γερμανικά, ιταλικά και ένα εργαστήριο ρώσικης γλώσσας) και από το 1990 έχουν τη 

δυνατότητα να αποκτήσουν πτυχίο ανώτερων σπουδών (BTS)στο διεθνές εμπόριο.  

 

Διατηρούμε, επίσης, ισχυρούς δεσμούς με τις αρχαίες γλώσσες (Λατινικά και Αρχαία 

Ελληνικά) και ιδιαίτερα με τα Αρχαία Ελληνικά αφού το σχολείο μας είναι αυτή τη στιγμή το 

μόνο συμβαλλόμενο ιδιωτικό ίδρυμα που προσφέρει εκμάθηση αρχαίων ελληνικών στην 

Σουλόν και στην ευρύτερη περιοχή. 

 

Η σύμπραξη που προτείνετε μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα επειδή θα μας επιτρέψει να 

προωθήσουμε και να ενισχύσουμε τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο 

λύκειο. Επιπλέον, αυτή η συνεργασία ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της 

τρέχουσας μεταρρύθμισης για το λύκειο. 

 



 

Σα νέα προγράμματα για τις αρχαίες γλώσσες στο λύκειο συστήνουν να αφιερώνουμε μία 

ενότητα κάθε χρόνο, γύρω από τον άξονα «Μεσόγειος».  τόχος είναι «η ανάδειξη ενός 

γεωγραφικού και ιστορικού χώρου, μέσα από τις αρχές του, την εξέλιξή του και τη συνοχή 

του». 

 

την πρώτη λυκείου, το θέμα είναι: "Μεσόγειος: ταξίδια, εξερεύνηση, ανακαλύψεις", και στη 

δευτέρα λυκείου: "Μεσόγειος: συγκρούσεις, επιρροές και ανταλλαγές".   τόχος είναι να 

δείξουμε ότι οι αρχαίες πόλεις επέλεξαν τη λεκάνη της Μεσογείου ως χώρο φιλοξενίας, 

ανταλλαγών και εμπορίου, ο οποίος εξελίχθηκε σε ένα σταυροδρόμι πολιτισμών. 

 

Σο πρόγραμμα, στο οποίο μας προσκαλείτε να συμμετάσχουμε, ανταποκρίνεται απόλυτα 

σε αυτή την προοπτική. 

 

Η κα Céline MIGEOT έχει εγγραφεί στην πλατφόρμα eTwinning με σκοπό να συμμετάσχει 

στο έργο με τίτλο "Θεσσαλονίκη - Νίκαια - Μασσαλία: αδελφοποιημένες πόλεις. Η γαλλική 

παρουσία στη Θεσσαλονίκη και η ελληνική παρουσία στη νότια Γαλλία ". 

 

Οι μαθητές της κυρίας οφίας ΚΑΡΑΑΒΒΑ και της κυρίας Céline MIGEOT ξεκίνησαν να 

αλληλογραφούν από τον Νοέμβριο (περίπου 37 μαθητές της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου). 

 

το πλαίσιο του προγράμματος eTwinning, οι μαθητές μας της Β΄ Γυμνασίου επισκέφτηκαν 

το Glanum, μια αρχαία γάλλο-ελληνορωμαϊκή πόλη κοντά στο Saint Remy de Provence και 

έχουν ξεκινήσει να υλοποιούν ρεπορτάζ και παρουσιάσεις ppt. 

 

Οι μαθητές Γ΄ Γυμνασίου προετοιμάζουν μια παρουσίαση (η οποία θα πραγματοποιηθεί 

στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας) με θέμα τα «ίχνη της ελληνικής παρουσίας στη νότια 

Γαλλία (Μασσαλία, Νίκαια, Αντίμπ (Αντίπολη), Αγκντ, αρχαιολογικά μουσεία στη νότια 

Γαλλία, η βίλα Kérylos στο Beaulieu sur Mer, ...) ». 

 

Σέλος, οι μαθητές του λυκείου μας θα επισκεφτούν σύντομα την αρχαία περιοχή της Olbia 

στην Hyères, τη μοναδική ελληνική τοποθεσία αυτού του τύπου που έχει διατηρηθεί στη 

γαλλική ακτή της Μεσογείου και θα πραγματοποιήσουν ένα ρεπορτάζ σε μορφή ταινίας. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, θα αναζητήσουν τις ελληνικές ρίζες στη 

γαλλική τεχνική και επιστημονική ορολογία. 

 

Θα μπορούσαμε, επίσης, να πραγματοποιήσουμε συνομιλίες και διασκέψεις μέσω Skype 

μεταξύ των μαθητών μας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 



 

Σέλος, και εμείς επιθυμούμε να μπορέσουν οι μαθητές των σχολείων μας να συναντηθούν. 

Τποστηρίζουμε θερμά το πρόγραμμα φιλοξενίας των Ελλήνων μαθητών σε οικογένειες 

Γάλλων της περιοχής μας και της δικής μας μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την 

παρουσίαση των εργασιών, που θα πραγματοποιήσουν τα δύο σχολεία, με θέμα τις 

αμοιβαίες πολιτιστικές επιρροές.  

 

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ένα τέτοιο εγχείρημα θα ξεκινήσει μεταξύ των δύο σχολείων 

μας και σας ευχαριστούμε που πήρατε την πρωτοβουλία. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ο Διευθυντής 

Christian Constans 

 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

Alexandre PINON 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


