Το Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων, έχει επιλεγεί από το Υπουργείο Παιδείας και από ομάδα Γάλλων
αξιωματούχων της Δ.Ε

να υλοποιήσει τη συμφωνία αποκεντρωμένης εταιρικής σχέσης η οποία

υπεγράφη μεταξύ της Ακαδημίας των Παρισίων και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, στις 13 Μαΐου 2016 στην Αθήνα.
Προ τούτο το σχολείο μας σε βάθος τριετίας θα συνεργαστεί
με το Λύκειο Condorcet του Παρισιού, σε διάφορους τομείς,
μέσω προγραμμάτων δράσης προς όφελος καθηγητών και
μαθητών. Οι γενικές αρχές της συνεργασίας μας είναι:
Lycée Condorcet
- Η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ μαθητών και καθηγητών των δύο μερών.
- Η πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών για εκμάθηση της γλώσσας του άλλου μέρους, με
πρακτική άσκηση σε περιβάλλον πραγματικής επικοινωνίας.
- Η προώθηση της ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών και πολιτιστικών στοιχείων μέσω της συνειδητής
διαμόρφωσης ταυτότητας Ευρωπαίου πολίτη.
Και τα δυο σχολεία θα:


Ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές ολόκληρων τάξεων ή ομάδων μαθητών διαφόρων τάξεων.



Ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές εκπαιδευτικών, με σκοπό την πραγματοποίηση περιόδων
επιμόρφωσης ή παρατήρησης του εκπαιδευτικού έργου, η οποία θα λαμβάνει χώρα στο
συνεργαζόμενο σχολείο.
Εκπονούν κοινά προγράμματα με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας (e-twinning,



τηλεδιασκέψεις.


Προάγουν τη
συνεργασία σε
ευρωπαϊκό επίπεδο,
με τη συμμετοχή σε
ευρωπαϊκά
προγράμματα
(ERASMUS +).

Η διευθύντρια του λυκείου
Condorcet, madame Borredon
Christiane, επισκέφτηκε το
σχολείο μας κατά την

παραμονή της στην
Αθήνα, και
ανταλλάξαμε απόψεις
για τα θέματα της
συνεργασίας των δυο
σχολείων.
Ας σημειωθεί, ότι το
Λύκειο Condorcet είναι
ένα ιστορικό σχολείο,
έτος ιδρύσεως 1802, στο
οποίο φοιτούν 1000
μαθητές και διδάσκουν
100 καθηγητές. Στο σχολείο αυτό οι μαθητές εκτός από το Baccalaureate, έχουν τη δυνατότητα,
μετά από σχολική προετοιμασία και επιτυχή εξέταση να εισαχθούν στα Ecole.

Τέλος την Παρασκευή, στις 13 Μαΐου, στη
Γαλλική Πρεσβεία υπογράψαμε τη συμφωνία
συνεργασίας μεταξύ των σχολείων μας, και
έχουμε την πεποίθηση ότι θα είναι επ΄ ωφελεία
των μαθητών και των καθηγητών και των δυο
σχολείων.
Από το Σεπτέμβριο θα καθοριστούν κοινές
δράσεις σε ομάδες μαθητών και των δυο
σχολείων τα αποτελέσματα των οποίων θα
παρουσιάζονται και στα δυο σχολεία, δια μέσου
των νέων τεχνολογιών ή ακόμα και δια ζώσης.

