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Μετά από αρκετές συζητήσεις, ιδού ένας επεξηγηματικός σύνδεσμος
σχετικά με το γαλλικό σχολικό σύστημα:
https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/content/primary-education-14_fr

Το σχολείο μας στοχεύει να είναι ανοιχτό και πολυπολιτισμικό. Οι
μαθητές μας μαθαίνουν τρεις γλώσσες γαλλικά, ελληνικά και αγγλικά.

Ένα σχολικό συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21.09, ιδίως
για την αναπλήρωση των ημερών που χάθηκαν λόγω καθυστερημένης
έναρξης.

Ημερολόγιο Δημοτικού-Νηπιαγωγείου

23 Σεπτεμβρίου, ραντεβού Zoom για γονείς της κάθε τάξης με το
εκπαιδευτικό προσωπικό. Πρόκειται να συζητήσουμε για την έναρξη
του έτους και των διαφόρων θεμάτων που θα προκύψουν:

17:00-18:00  PS MS  & CE1 CE2
18:00-19:00 fMS GS & CP &
19:00-20:00  CM1 CM2

Από τις 21 Σεπτεμβρίου έναρξη των APC (Συμπληρωματικές
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες). Οι καθηγητές έχουν διανείμει το
υποχρεωτικό έντυπο εγγραφής που θα πρέπει να επιστραφεί την
Παρασκευή 09/18.
Σύμφωνα με το υγειονομικό πλαίσιο, θα εξετάσουμε εάν μπορούμε να
συνεχίσουμε τις δραστηριότητες κατά το μεσημβρινό διάλειμμα.
Από τις 21.09, έναρξη των εκλογών των εκπροσώπων
Από τις 23.09, θα πραγματοποιούνται στις τάξεις κατατακτήριες
εξετάσεις.

ΑΠΟ ΤΗΝ CAROLINE GEOFFRAY
Το έτος  χωρίζεται στις εξής χρονικές περιόδους:

Σε εξέλιξη

14.09-08.12,
09.12- 15.03 & 16.03-30.06

Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι στα γαλλικά σχολεία, ο υπεύθυνος
της τάξης διδάσκει επίσης μαθήματα γλωσσών, κυρίως αγγλικά.
Λάβετε υπόψη ότι αγγίζουμε το επίπεδο Α1 στις Γλώσσες στις
αρχές της Α' Γυμνασίου.

Eυχαριστώ θερμά τον κ. Mostini και τον κ. Bussard οι οποίοι θα
διδάξουν αγγλικά στο νηπιαγωγείο και στο Γυμνάσιο-Λύκειο
αντίστοιχα. 

Δύο έμπειρες καθηγήτριες Αγγλικών (UniversityMichigan,
Εδιμβούργο ...) θα διδάξουν στο CP, CE1 CE2 CM1 CM2 από τη
Δευτέρα 21.09. Για το μάθημα των Αγγλικών θα γίνουν δύο
τμήματα για την ενίσχυση των γλωσσικών και προφορικών
δεξιοτήτων. Αυτές είναι οι βέλτιστες συνθήκες μάθησης που,
κατά τη γνώμη μου, θα ενισχύσουν το πρόγραμμα σπουδών μας
στα Αγγλικά.
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Τέλος, είμαι ανοιχτή σε επαφές και προτάσεις για
χορηγίες για να διευκολύνω και να βελτιώσω την
καθημερινή σχολική ζωή των μαθητών (υποστήριξη
πρότζεκτ για την αγωγή του πολίτη και την αλληλεγγύη
για παράδειγμα εξοπλισμό έκθεσης, πιθανά ταξίδια,
βοήθεια για εργασίες, βελτίωση του περιβάλλοντος
διαβίωσης συμπεριλαμβανομένης της αυλής ...)

Θα κάνω το καλύτερό μου σύμφωνα με το ημερήσιο
πρόγραμμα για να έρθω να σας καλωσορίσω στο καφέ
των γονέων την επόμενη Τρίτη στις 8:30 π.μ. στο πάρκο.

Τα λέμε σύντομα.

Παρακολουθείστε μας στο fb:
https://www.facebook.com/gallikosxoleiothess

Μερικά πρότζεκτ

Σε εξέλιξη

Ημερολόγιο Γυμνασίου-Λυκείου
Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση γονέων-δασκάλων τέλη
Ιανουαρίου μετά τη λήψη των βαθμών από το CNED. Οι
εκπαιδευτικοί θα έχουν επίσης αξιολογήσει την επίδοση του
μαθητή. Άλλη αναλυτική βαθμολογία θα αποσταλεί στα τέλη
Ιουνίου.
Προγραμματίζουμε προφορική προετοιμασία (Α΄, Β΄ και Γ΄
Λυκείου) στα τέλη Οκτωβρίου.
Αναμένουμε το ημερολόγιο εξετάσεων.

Ευρωπαϊκός διαγωνισμός Schuman, Συνεργασία με το Παν.
Δυτικής Μακεδονίας-Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και
Επικοινωνίας- Καστοριά...

Είμαστε σε επαφή με έναν δάσκαλο Φυσικής από το Γαλλικό
Σχολείο στο Σεράγεβο για πιθανές συνεδρίες Skype.

 Πιο σφαιρικά
Το σχολείο έχει 95 εγγεγραμένους μαθητές μέχρι σήμερα.
Σκεφτόμαστε να ενισχύσουμε επίσης τα μαθήματα γαλλικών.
Αν παρακολουθείτε τον ιστότοπό μας και το facebook, θα
βλέπετε τα νέα μας. Οι μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά στην
προώθηση του σχολείου και των δικών τους γνώσεων.
Διαδοχικά, οι εθελοντές μαθητές και μαθήτριες θα συμμετέχουν
μαζί μου σε μια επιτροπή συντονισμού.
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de 17h à 18h pour les PS MS et CE1 CE2 
de 18h à 19h pour les MS GS et CP et 
de 19h 20h pour les CM1 CM2

Suite à plusieurs échanges, voici un lien explicatif concernant le
système scolaire français  : https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/content/primary-education-14_fr

Notre école se veut ouverte, citoyenne et multiculturelle. Nos élèves
font l’apprentissage de trois langues Français, Grec et Anglais.

Un conseil établissement a lieu lundi 21.09 notamment pour la
récupération des jours non assurés pour cause de rentrée retardée.

Calendrier Maternelle-Primaire

Le 23 Septembre   rdv zoom pour les parents de chaque classe avec
l’équipe enseignante. Il s’agit d’échanger sur la rentrée et les pistes
de l’année :

Dès le 21/09, début des APC (Activités pédagogiques
complémentaires). Les enseignants ont distribué le formulaire
d’inscription obligatoire à rendre vendredi 18/09.
Selon le contexte sanitaire, nous pourrons reprendre les activités sur
la pause méridienne.

Dès le 21, début des élections des délégués 

Dès le 23/09, les tests de positionnement ont lieu dans les classes.

PAR CAROLINE GEOFFRAY

14/09-08/12
09/12- 15/03  & 16/03-30/06

Quelques projets

En cours

L’année est découpée en périodes  :

Arktouros, correspondances avec des écoles françaises et plein
d’autres choses….
Merci à Mme Dickson qui a offert à l’école et donc aux élèves des
jeux très appréciés et adaptés aux règles sanitaires pour la pause
méridienne.

Je vous précise que dans les écoles françaises, le responsable de
la classe assure aussi les cours de langues notamment d’Anglais.
Sachez que nous attendons notamment un niveau A1 en Langues
à l’entrée en 6ème
Je remercie M. Mostini et M Bussard d'avoir accepté d'assurer les
heures d’Anglais en maternelle et secondaire respectivement. 
Deux nouvelles professeures diplômées en langue anglaise et
expérimentées  interviendront sur le CP,CE1, CE2, CM1, CM2
dès lundi 21. Nous ferons des dédoublements de   classes pour
renforcer l’acquisition linguistique et   aussi l’oral. Ce sont des
conditions d’apprentissage optimales qui, à mon sens,   vont
renforcer notre curriculum en Anglais.
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Plus globalement
L’école accueille 95 élèves à ce jour.
Nous réfléchissons à enrichier notre offre de français.

Si vous regardez notre site et facebook, vous verrez nos
actualités. Les élèves seront impliqués sur cet aspect
valorisation de leur école et de leur parcours. Successivement,
les volontaires participeront à mes côtés à un comité de suivi.
Nous travaillons sur le dossier travaux avec M. Boissier
(électricité, vitres rotonde, classes cloisons). Enfin, je suis
preneuse de contacts et propositions de partenariats
sponsoring pour faciliter et améliorer le quotidien des élèves
(support pour projets citoyens et solidaires par exemple
matériel exposition, éventuels déplacements, aide pour les
travaux, amélioration du cadre de vie notamment la cour…)

Je ferai mon possible, en fonction de l’emploi du temps, pour
venir vous saluer au café des parents mardi prochain à 8h30
dans le parc.

A bientôt

Suivez-nous sur fb :
https://www.facebook.com/gallikosxoleiothess

Quelques projets

En cours

Calendrier secondaire
Une rencontre parents professeurs aura lieu fin Janvier
  après réception des notes du CNED. Les professeurs
transmettront aussi leurs appréciations sur le travail de
l’élève. Un autre relevé de notes sera transmis fin juin.
Nous envisageons une préparation à l’oral (3e, première,
terminale) fin octobre. 
Nous sommes dans l’attente du calendrier examen.

Concours européen Schuman, partenariat avec l'
Université de Macédoine Occidentale département de
communication - Kastoria

Nous sommes en lien avec un professeur en physique de
l’école française de Sarajevo pour d’éventuelles sessions
Skype.
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 17:00-18h for the PS MS  and CE1 CE2
 18:00-19:00 for the MS GS and CP and
19:00-20:00 for the CM1 CM2

After several conversations, here is an explanatory link to the
French school system: https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/content/primary-education-14_fr

Our school aims to be open and multicultural. Our students learn
three languages French, Greek and English.

An establishment council takes place on Monday 21.09, in
particular for the recovery of uninsured days due to delayed re-
entry.

Elementary-Kindergarten Calendar

September 23, Zoom appointments for parents of each class with
the teaching staff. We are going to discuss the beginning of the
year and the various issues that arise :

APC (Complementary pedagogical activities) start on September
21st. Teachers have distributed the mandatory registration form
that should be returned on Friday 09/18.
According to the health framework, we will see if we are going to
continue the activities for the lunch break.
From the 21st, the beginning of the elections of the
representatives
From 23/09, qualifying exams will be held in the classrooms

FROM CAROLINE GEOFFRAY
The year is divided into periods :

Some projects

In progress

14.09-08.12, 09.12- 15.03 and
16.03-30.0

Arktouros, correspondence with French schools and many other
things….
Thanks to Ms. Dickson for offering the school and therefore to
the students toys that were highly valued and adapted to the
hygiene rules for the lunch break.

I would like to clarify that in French schools, the class teacher
also teaches language courses, mainly English. Keep in mind
that we are reaching the A1 level in Languages at the beginning
of A High School.
I would like to thank Mr. Mostini and Mr. Bussard for agreeing
to provide English hours in kindergarten and secondary school
respectively.
Two  qualified and experienced teachers in English will teach on
the CP, CE1 CE2 CM1 CM2 from Monday 21. We will do
duplication of classes to strengthen language acquisition and
also oral skills. These are optimal learning conditions that, in
my opinion, will strengthen our curriculum in English.

PAGE 1
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More globally
The school welcomes 95 students to date.

We are thinking about enriching our French offering.

If you look at our site and facebook, you will see our
news. Students will be involved in this aspect of
valuing their school and their career. Subsequently, the
volunteers students will participate alongside me in a
monitoring committee.
We are working on the works file with Mr. Boissier
(electricity, rotunda windows, partitions classes)
Finally, I take contacts and proposals for sponsorship
partnerships to facilitate and improve the daily life of
students (support for civic and solidarity projects for
example exhibition equipment, possible trips, help for
work, improvement of the living environment
including the courtyard ...)

I will do my best according to the schedule to come and
say hello to you at the parents' cafe next Tuesday at 8:30
am in the park.

See you soon

Follow us on fb :
https://www.facebook.com/gallikosxoleiothess

Some projects

In progress

Secondary calendar
A parent-teacher meeting will take place at the end of
January after receipt of the notes from the CNED. The
teachers will also pass on their appreciation of the
student's work. Another  receipt of the notes will be sent
at the end of June.
We are planning oral preparation (3rd, first, final) at the
end of October.
We are awaiting the review schedule.

European Schuman competition, University of Wesrern
Macedonia-  partnership with the department of
Communication, etc ... 

We are in contact with a physics teacher from the
French school in Sarajevo for possible Skype sessions.


