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Αξιότιμοι Σχολικοί Σύμβουλοι και Διευθυντές Σχολικών Μονάδων,  

 

θα θέλαμε να εκφράσουμε τα θερμά συγχαρητήρια και τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας στους 

καθηγητές γαλλικής, που εμπιστεύθηκαν τους μαθητές τους, τους στήριξαν, τους προετοίμασαν 

με ζήλο και συνέβαλαν ουσιαστικά στο θετικό αποτέλεσμα και την εξαιρετική παρουσία τους 

στην 4η Μαθητική Συνάντηση Δημόσιου Λόγου στα Γαλλικά, «Conseil des Jeunes Citoyens».  

 

Ο σκοπός του «Conseil des Jeunes Citoyens», που προσομοιώνει μια Ανοιχτή Συνεδρίαση 

Δημοτών και έχει εγκριθεί από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, με αριθμό πρωτοκόλλου : Φ 15.1/194876/Δ2, είναι διπλός. Αφενός, 

τοποθετεί τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σε ένα υψηλό επικοινωνιακό σχολικό επίπεδο,  

όπου τα γαλλικά είναι γλώσσα διαπραγμάτευσης, συνοχής και δράσης, αφετέρου δίνει στους 

εφήβους την ευκαιρία να εκφραστούν ως ενεργοί πολίτες στα γαλλικά και να διακριθούν για τον 

δυναμισμό και τις γνώσεις τους. Η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών, αλλά 

και ο σεβασμός της προσωπικότητας του καθενός και η “ανοικτή” στάση προς τον Άλλο 

συνέβαλαν σημαντικά στη μεγάλη επιτυχία του 4ου «Conseil des Jeunes Citoyens», που ακολουθεί 

τη λογική του Honoré de Balzac: «Από τις αντιθέσεις των γνωμών αναπηδά η αλήθεια».  

 

Βέβαιοι ότι το «Conseil des Jeunes Citoyens» ανταποκρίνεται στην πρόκληση της ουσιαστικής 

επικοινωνίας και συνεργασίας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εκπαιδευτικούς : 

 

κ. Σοφία Καρασάββα, του Αρσάκειου Θεσσαλονίκης, 

κ. Ευαγγελία Χαραλαμποπούλου και Στυλιανή Νικολαΐδου, των Εκπ. Μαντουλίδη Θεσσαλονίκης, 

κ. Μαρίνα Βασιλειάδου, του Κέντρου Ξ.Γ. «Ρόζης» Σερρών 

κ. Γεωργία Καλλέργη, της Ιονίου Σχολής Φιλοθέης 

κ. Γεωργία Σταματοπούλου, της Λεοντείου Σχολής Πατησίων, 

κ. Βιργινία Ρούσσου και Σοφία Γαβριλάκη, της Λεοντείου Σχολής Ν. Σμύρνης,  

κ. Ηλέκτρα Απέργη και Λίνα Βουράκη, του Αγίου Παύλου Πειραιά και  

κ. Δημήτρη Σωτηρίου και Μαρία Σιφωνίου, της Σχολής Ουρσουλινών Ν. Ψυχικού.  

 

Επίσης, τους εκπαιδευτικούς - Κριτές :  

Κ. Αναστασία Τσενενούδη,  

κ. Βασιλική Αλεξανδρίδου,  

κ. Δήμητρα Αλεξανδρή,  

κ. Μιράντα Σκόνδρα,  

κ. Αναστασία Κουρίτα,  

κ. Ελένη Οικονόμου,  

κ. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, και την  
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κ. Soria Dworjack  

 

Με την ευχή να συνεχιστεί η ενεργός παρουσία τους στα εκπαιδευτικά δρώμενα για την 

προαγωγή της γαλλικής γλώσσας και του πολιτισμού, ελπίζουμε στη μελλοντική δημιουργική   

συνεργασία μας.  

  

 Με εκτίμηση 

 

 Σοφία Πασχαλούδη  

 Υπεύθυνη του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών 

 


