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Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 11  Δεκεμβρίου 2019 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1536 
 
ΠΡΟΣ: Frau Lükemann, Διευθύντρια του Γυμνασίου και Λυκείου του Steglitz 

ΘΕΜΑ: Πρόταση αδελφοποίησης του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης της Φ.Ε. με το Σχολείο Steglitz 
του Βερολίνου 
 
Αξιότιμη κυρία Διευθύντρια, 

ευχόμαστε σε Εσάς και τους συναδέλφους σας καλή επιτυχία στο δημιουργικό σας έργο! 

Το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (έτος 
ιδρύσεως 1836) που συνεχίζει μια μακρόχρονη παράδοση 183 χρόνων υπηρεσίας και προσφοράς στην 
παιδεία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Μεταξύ άλλων μένει προσηλωμένο στην πολιτική που έχει 
υιοθετήσει, της καλλιέργειας και προώθησης των Ξένων Γλωσσών. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει τη 
συνεργασία και διασύνδεσή του με αντίστοιχους εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε όλον τον κόσμο που 
διαπνέονται από τις ίδιες εκπαιδευτικές και πολιτισμικές αξίες. 

Έτσι, λαμβάνουμε την τιμή να σας απευθύνουμε πρόταση αδελφοποίησης των Σχολείων μας, ώστε να 
συγκροτηθεί και να αναπτυχθεί ένα θεσμικό και σταθερό πλαίσιο ανταλλαγής εκπαιδευτικών ιδεών και 
πρακτικών προώθησης του πολιτισμού, προσβλέποντας σε μια μόνιμη και μακροχρόνια συνεργασία. 

Εάν γίνει αποδεκτή η πρόταση αδελφοποίησης, σε πρώτη φάση μπορούν να υλοποιηθούν εκπαιδευτικά 
προγράμματα με κοινές εκδηλώσεις και δράσεις που στόχο θα έχουν τη βαθύτερη γνωριμία των μαθητών 
μας με την ιστορία, τον πολιτισμό, την παράδοση και τον τρόπο ζωής των δύο πόλεων. Η αμφίδρομη 
επικοινωνία και οι βιωματικές εμπειρίες των μαθητών μας θα τους επιτρέψουν όχι μόνο να ενισχύσουν 
και να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, αλλά και να επεκτείνουν την ιστορική τους γνώση και 
συνείδηση μέσα από επισκέψεις και ξεναγήσεις σε μουσεία και ιστορικά μνημεία της Θεσσαλονίκης και 
του Βερολίνου. Επίσης, θα τους δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουν σπουδαίες προσωπικότητες που 
διαμόρφωσαν τον ελληνικό, γερμανικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό. Παράλληλα, η παρακολούθηση 
μαθημάτων και οι σχολικές εκδηλώσεις που θα οργανωθούν γι’ αυτό το σκοπό, θα συντείνουν στην 
ανάπτυξη ενός ισχυρού δεσμού μεταξύ των μαθητών και των σχολείων μας. Αυτός ο ισχυρός δεσμός θα 
σφυρηλατηθεί και θα ενισχυθεί μέσα από την παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία και τις κοινές καθημερινές 
δράσεις. 

Ευελπιστούμε πως, τόσο Εσείς όσο και ο Σύλλογος Καθηγητών του Σχολείου σας, θα ανταποκριθείτε 
θετικά στην πρότασή μας και θα ξεκινήσει άμεσα η συνεργασία καθηγητών και μαθητών μας. 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 

                Αθανάσιος Νευροκοπλής 
 

https://thessaloniki.arsakeio.gr 
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Thessaloniki, den 11.  Dezember 2019 

Protokollnummer: 1536 

 
An Frau Lükemann, Schulleiterin des Altsprachlichen Gymnasiums Steglitz in Berlin 

THEMA: Verbrüderungsvorschlag zwischen Arsakeio Gymnasium Thessaloniki und dem Altsprachlichen Gymnasium 
Steglitz 

 
Sehr geehrte Frau Lükemann, 

wir wünschen Ihnen und Ihrem Team viel Erfolg bei Ihrer Arbeit! 

Unsere Schule, das Arsakeio Gymnasium Thessaloniki, ist eine Filialschule der Filekpaideftiki Etaireia (gegründet in 
1836), die eine 183jährige Tradition im Ausbildungs- und Kulturbereich innehat und weiterführt. Unter anderem vertritt 
unsere Schule die Förderung des Fremdsprachenerwerbs. In diese Richtung zielt sie auf die Zusammenarbeit mit 
Institutionen und Schulen weltweit hin, die sich an den gleichen pädagogischen und kulturellen Werte orientieren. 

Daher ist es für uns eine Ehre, Ihnen diese Verbrüderung zwischen unseren Schulen vorzuschlagen, sodass sie im Rahmen 
des Austausches guter Ausbildungsideen und Praktiken langjährig miteinander kooperieren können. 

Wenn unser Vorschlag positiv begrüßt wird, könnten zu Beginn unserer Zusammenarbeit Ausbildungsprogramme mit 
gemeinsamen Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt werden. Dadurch werden unsere Schüler in Kontakt mit der 
Geschichte, der Kultur, den Traditionen und der Lebensweise der zwei Städte, Thessaloniki und Berlin, kommen. Die 
gegenseitige Kommunikation und die Erfahrungen der Schüler werden nicht nur ihre sprachlichen Kenntnisse verstärken, 
sondern auch ihr geschichtliches Wissen und Bewusstsein – durch Stadtführungen und Museumsbesichtigungen – 
erweitern. Außerdem werden sie die Gelegenheit haben, einflussreiche Persönlichkeiten, die die griechische, deutsche 
und europäische Kultur geprägt haben, kennenzulernen. Darüber hinaus werden die gegenseitige Teilnahme am 
Unterricht und an Schulveranstaltungen, sowie die Gastfreundschaft und die Alltagserlebnisse zum Schmieden und zum 
Vertiefen langfristiger Beziehungen zwischen den Schülern dienen.  

Wir erhoffen eine positive Antwort auf unseren Verbrüderungsvorschlag, damit unsere Kooperation beginnen kann. 

 

Wir bedanken uns im Voraus und verbleiben 
mit freundlichen Grüßen 

Herr Athanasios Nevrokoplis 
 

 

                    Schulleiter des Arsakeio Gymnasiums Thessaloniki 
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