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ΑΠΟ ΤΗΝ CAROLINE GEOFFRAΥ
Καλημέρα σε όλες και όλους!
Ακολουθούν ορισμένες γενικές πληροφορίες:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

│ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

* Η γραμματεία διαχείρισης είναι ανοιχτή για το κοινό από
Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:30 έως 13:30.
* Όσον αφορά τα μηνύματα και τα αιτήματα, θα
ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα και το
συντομότερο δυνατόν σε προσωπικά και επείγοντα
αιτήματα.
Αντιθέτως, για γενικά ζητήματα (οργάνωση μαθημάτων,
εκδηλώσεις κ.λπ.), προκειμένου να διατηρηθεί μια
εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, οι απαντήσεις θα
σας αποστέλλονται μέσω αυτής της έκθεσης (κάθε δέκα με
δεκαπέντε ημέρες).

ΓΛΩΣΣΕΣ
* ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
Σε σχέση με τα προγράμματα και με ουσιαστικό
εκπαιδευτικό στόχο, θα δημιουργουθούν τμήματα ανά
επίπεδο CE1, CE2, CM1, CM2, με τις καθηγήτριες Βιολέτα
Λεμονά, Βασιλική Ξεσφίγκη και Λίνα Λάγκα.
Προσπαθούμε επίσης να ανοίξουμε τμήματα εξάσκησης
προφορικών.
Θα ξεκινήσω συνεργασία με διάφορα μουσεία της
Θεσσαλονίκης, ώστε να πραγματοποιούνται επισκέψεις
και εργαστήρια κατά την εκπαιδευτική διαδικασία των
Ελλήνων και μη Ελληνόφωνων μαθητών και μαθητριών
μας.

* ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, σας ευχαριστώ για τα
μηνύματα.
Μετά την αποχώρηση της κας Λαμπρέλη, το μάθημα των
αγγλικών θα πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 5
Οκτωβρίου, στις τάξεις CP έως CM 2 από την κα Ελένη
Νικολάου, απόφοιτη του King's College του Λονδίνου και
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
του Α.Π.Θ. Η Λένα και η Ελένη θα σας προτείνουν
Στόχος μου είναι να βελτιώσω την εκπαιδευτική διαδικτυακή συνάντηση-γνωριμία μέσω zoom.

διαδικασία των μαθητών-μαθητριών. Θα ήθελα να σας
ΕΚΛΟΓΕΣ
επισημάνω ότι δεν προετοίμασα τη νέα σχολική χρονιά Οι πληροφορίες θα σας κοινοποιηθούν την επόμενη
επειδή ήμουν σε άλλη θέση. Επομένως, η εμπιστοσύνη και εβδομάδα για την οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας
η συν-εκπαίδευση είναι απαραίτητες.
στις 19/10.
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COVID
*Υγεία
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επαγρύπνησή σας
και για την ενημέρωσή σας σχετικά με την κατάσταση
της υγείας σας. Σας ευχαριστώ για τα δικαιολογητικά.
Είναι πραγματικά καθησυχαστικό σε αυτό το
συγκεκριμένο πλαίσιο.
*Τι έχει προβλεφθεί
Οι ομάδες έχουν προγραμματίσει μαθήματα μέσω EDT
εάν επανέλθει ο εγκλεισμός. Το Γυμνάσιο-Λύκειο είναι
εξοικειωμένο με αυτό το σύστημα μέσω του CNED και
ξεκίνησε με αυτό το σύστημα την εβδομάδα της 7ης
Σεπτεμβρίου.
Πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι δεν έχουν όλες οι
οικογένειες πολλούς υπολογιστές.
Οι δάσκαλοι και δασκάλες του Δημοτικού θα ανεβάζουν
επίσης εργασίες στο drive ή σε λογαριασμό των
"γονέων στο Facebook" για το Νηπιαγωγείο.
Στο Νηπιαγωγείο, οι δάσκαλοι-δασκάλες θα κάνουν τα
πρωινά και στο τέλος της σχολικής ημέρας θα στέλνουν
βίντεο για τα πρότζεκτ.

* Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΟΥΓΑΔΑ
Το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσ/νίκης και το Γενικό Προξενείο
της Γαλλίας απλώνει μπουγάδα την Πέμπτη 15
Οκτωβρίου 2020, 11:00-18:00.
Η Μεγάλη μπουγάδα (La Grande Lessive) είναι μια
παγκόσμια εικαστική δράση συμμετοχικής τέχνης,
ανοιχτή σε όλες τις ηλικίες. Η ιδέα ξεκίνησε το 2006,
διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια, δύο φορές τον χρόνο
και ανήκει στην γαλλίδα καλλιτέχνιδα αλλά και
δασκάλα εικαστικών, JOЁLLE GONTHIERS. Η φετινή
δράση μάς καλεί να συμμετέχουμε στη μπουγάδα με μια
ιστορία αληθινή ή πραγματική που σχετίζεται με την
πανδημία, τον εγκλεισμό, την εξ΄αποστάσεως
εκπαίδευση...
Σας περιμένουμε να δείτε τα έργα των μαθητώνμαθητριών στον εξωτερικό χώρο του Γαλλικού
Ινστιτούτου αλλά και να κρεμάσετε το δικό σας έργο:
ποίημα, κείμενο, σχέδιο, φωτογραφία, ζωγραφιά,
κολλάζ σε φύλλο μεγέθους Α4.
Πληροφορίες:
https://www.ift.gr/h-megali-mpoygada/
*Καμπάνια αλληλεγγύης LIBAΝ
https://www.mlfmonde.org/solidarite-beyrouth-descartables-pour-les-eleves-des-ecoles-publiques/

Παρακολουθείστε μας στο fb:
https://www.facebook.com/gallikosxoleiothess
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Bonjour à toutes et à tous,
Voici quelques informations d’ordre général !

│

Organisation Communication
*Le secrétariat de direction est ouvert au public du lundi
au vendredi 9h30 à 13h30.
*Concernant les messages et demandes, nous
répondrons le mieux et le plus vite possible aux requêtes
personnelles et urgentes.
En revanche, pour les aspects globaux (organisation des
cours, événementiels, etc.) afin de maintenir un échange
constructif et partagé, les réponses vous seront
transmises via cet éditorial (tous les 10/15 jours).

Enseignements
Mon but est d’améliorer le parcours des enfants. Je vous
signale que je n’ai pas préparé cette rentrée car j’étais en
poste ailleurs. Confiance et coéducation sont donc
nécessaires.

Langues
*Enseignement du Grec
En lien avec les programmes et avec une vraie visée
pédagogique, nous dédoublons les heures de langue
en CE1, CE2, CM1, CM2, avec Violetta Lemona,
Vasso Xesfigki et Lina Lagka. Nous regardons pour
instituer des séances d’oral aussi.
Je vais initier un partenariat avec plusieurs musées
de Thessalonique pour que des visites et ateliers se
tiennent dans le parcours de formation de nos élèves
grecs et non hellénophones.
*Enseignement de l’Anglais, merci pour vos
messages.
Suite au départ de Mme Lampreli, elle sera
remplacée pour les classes de CP à CM 2 par Mme
Eleni Nikolaou diplômée du King’s College of
London et de l’université Aristote et ce, dès lundi.
Lena et Eleni vous proposeront une session zoom
de présentation.

Elections
Les informations vous parviendront la semaine
prochaine pour une organisation d’élections
semaine du 19/10.
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COVID

*La Grande lessive

*Santé
Je tiens à vous remercier de votre vigilance de nous
avoir tenu et de nous tenir au courant des états de
santé. Merci pour les justificatifs. Ceci est vraiment
rassurant dans ce contexte particulier.
*Organisation prévue
Les équipes ont prévu un EDT si reconfinement.
Le secondaire est particulièrement habitué à ce
système via le CNED et a déjà repris cette habitude
(semaine du 07/09). Il a fallu tenir compte des fratries
car toutes les familles ne disposent pas de plusieurs
ordinateurs.
Les enseignants donneront également des travaux à
faire par drive (élémentaire) ou sur un compte
" Facebook parents" pour la maternelle.
En maternelle, les enseignants feront les rituels le
matin et en fin de journée scolaire et enverront des
vidéos pour lancer des projets.

N°

L’école

française

collaboration

avec

de

Thessalonique,

l’Institut

français

en
de

Thessalonique et le Consulat général de France,
fait sa lessive le jeudi 15 octobre 2020.
La Grande Lessive est une manifestation d’art
participatif mondiale, ouverte à tous les âges.
Cette idée née en 2006, est organisée tous les deux
ans, deux fois dans l’année, en mars et en octobre
et appartient à l’artiste et professeur d’art français
Joëlle GONTHIERS.
La Grande Lessive propose pour cette année de
témoigner du confinement de trois milliards de
personnes et de la période post-covid en faisant de
l’histoire une matière vivante, « plastique », c’estdire modifiable en fonction des expériences et des
points de vue des uns et des autres.
Venez admirer la réalisation de nos élèves et
accrocher vous aussi votre propre production –
poème, photo, collage, peinture, dessin- de
format A4 que vous devrez accrocher avec vos
propres pinces à linge !
Renseignez-vous :
https://www.ift.gr/fr/la-grande-lessive/
*Campagne solidaire LIBAN
https://www.mlfmonde.org/solidarite-beyrouth-descartables-pour-les-eleves-des-ecoles-publiques/

Suivez-nous sur fb :
https://www.facebook.com/gallikosxoleiothess
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Good morning all !
Here are some general information :

Organization

│Communication

* The secretariat is open to the public from Monday to
Friday, from 9:30 a.m. to 1:30 p.m.
* Regarding messages and requests, we will respond as
best and as quickly as possible to personal and urgent
requests.

Languages
* Teaching of Modern Greek

In connection with the programs and with a real
educational aim, we are doubling the language hours in
CE1, CE2, CM1, CM2, with Violetta, Vasso and Lina. We
are looking to institute oral sessions as well.
I will initiate a partnership with several museums in
Thessaloniki so that visits and workshops are held in
the training course of our Greek and non-Greek
speaking students.

On the other hand, for the global aspects (organization of
courses, events, etc.) in order to maintain a constructive
and shared exchange, the answers will be sent to you via * Teaching of English, thank you for the messages.
Following the departure of Ms. Lampreli, she will be
this editorial (every 10/15 days).
replaced as of Monday for classes from CP to CM 2
by Ms. Eleni Nikolaou, a graduate of King’s College
Teaching
of London and Aristotle University. Lena and Eleni
will propose you a presentation zoom session.
My ambition is to improve the children's course.
I would like to point out to you that I did not prepare the
Elections
new school year because I was in another position.
Trust and co-education are therefore necessary.
The information on how organizing the elections on
19/10 will be sent next week.
PAGE 1

ΟCTOBER
EDITORIAL

2020
N°

3

EVENTS

COVID

* " La Grande Lessive "

*Health
I would like to thank you for your vigilance, for

The

French

School

of

Thessaloniki,

in

collaboration with the French Institute of

having kept us and for keeping us informed of the Thessaloniki and the Consulate General of France
state of health. Thank you for the justifications. This “ spreads laundry ” on Thursday, October 15, 2020,
is really reassuring in this particular context.

11: 00-18: 00.
La " Grande Lessive " is a worldwide participatory
art event, open to all ages. This idea, born in 2006,

*Planned organization

is organized every two years, twice a year, in

The teams have planned an EDT if reconfinement. March and in October and belongs to the French
The secondary is particularly accustomed to this

artist and art teacher Joëlle GONTHIERS.

system via the CNED and has already resumed this

La " Grande Lessive " proposes for this year to bear

habit (week of 07 September.
Siblings had to be taken into account because not all

witness to the confinement of three billion people
and the post-covid period by making history a
living, "plastic" matter, that is to say modifiable

families have several computers.

according to experiences and points. of view of

The teachers will also give work to be done by drive

each other.

(elementary) or on a “Facebook parents” account for
kindergarten.

We are waiting for you to see the works of the
students outside the French Institute but also to
hang your own work: poem, text, drawing, photo,

In kindergarten, teachers will do the rituals in the

painting, collage on A4 size sheet with your own

morning and at the end of the school day and will

clothespins!

send videos to launch projects.

For more information :
https://www.ift.gr/h-megali-mpoygada/
*Campagne solidaire LIBAN
https://www.mlfmonde.org/solidarite-beyrouth-descartables-pour-les-eleves-des-ecoles-publiques/

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