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ΠΡΟΣ: Frau Lükemann, Διευθύντρια του Γυμνασίου και Λυκείου του Steglitz 

ΘΕΜΑ: Πρόταση αδελφοποίησης του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης της Φ.Ε. με το Σχολείο Steglitz 

του Βερολίνου 

Θεσσαλονίκη, 10.12.2019 

Αξιότιμη κυρία Διευθύντρια, 

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

Το Αρσάκειο Λύκειο 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. 

Η Διευθύντρια 

Άννα Σγουρού 
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