Notre école secondaire
Pourquoi notre école secondaire se distingue

Πώς διαφέρει το γυμνάσιό μας

How our High School Differs

Regardez ce que nous offrons :

Κοιτάξτε τι προσφέρουμε:

Look at what we offer:

1. Un programme multilingue: français, anglais,
grec
2. Excellence scolaire et rigueur
3. Normes similaires ou plus compétitives que
celles de notre école primaire
4. Service d’autobus porte à porte (dans la mesure
du possible)
5. Expérience d’éducation personnalisée (petits
ratios)

1. Ένα πολύγλωσσο πρόγραμμα: γαλλικά, αγγλικά,
ελληνικά
2. Δυνατό ακαδημαϊκό πρόγραμμα
3. Κριτήρια όμοια ή και ακόμα πιο ανταγωνιστικά
από αυτά του δημοτικού σχολείου
4. Μεταφορά μαθητών από πόρτα σε πόρτα (όπου
είναι δυνατό)
5. Εκπαιδευτική εμπειρία που ταιράζει στις ανάγκες
κάθε μαθητή (μικρές τάξεις)

1. A multilingual program: French, English, Greek
2. Academic excellence and rigor
3. Standards similar or more competitive than
those of our primary school
4. Door to door bus service (if applicable)
5. Personalized education experience (small ratios)

Curriculum exceptionnel :

Εξαίρετο πρόγραμμα διδασκαλίας:

6. Introduction au grec ancien
7. Enseignement du français comme première
langue avec accès Internet pour tous les livres scolaires
8. Cours enrichis de littérature de langue anglaise.
Certains des romans que nous lisons actuellement:
And Then There Were None, The Picture of Dorian
Gray, Lord of the Flies, Animal Farm, incluant le Zipline Workbook.
9. Un programme avancé d’éducation physique.
10. Accès à Pluriportail pour les étudiant-e-s et
leurs parents dans toutes les langues
11. Tablettes formatées pour travailler avec tous les
livres dans toutes les langues
12. Tableaux interactifs dans les salles de classe
13. Des enseignantes et enseignants qui cumulent
des décennies d’expérience passionnée : Éric Loustau, titulaire et enseignant en français, Kathy Tassis,
spécialiste en anglais et Eirini Tourkomanoli, experte en enseignement du grec.
14. Classes de petite taille (entre 10 et 15 élèves)

6. Εισαγωγή και εμβάθυνση στην ελληνική γλώσσα
και τον ελληνικό πολιτισμό
7. Διδασκαλία της Γαλλικής ως πρώτης γλώσσας με
πρόσβαση στο Διαδίκτυο για όλα τα σχολικά βιβλία
8. Εμπλουτισμένο μάθημα Αγγλικής Γλώσσας και
Λογοτεχνίας. Μερικά από τα μυθιστορήματα που
διαβάζουμε τώρα: The Picture of Dorian Gray, And
Then There Were None, Lord of the Flies, Animal
Farm και το τετράδιο δραστηριοτήτων Zipline
9. Ένα προχωρημένο πρόγραμμα φυσικής αγωγής.
10. Ηλεκτρονικές ταμπλέτες διαμορφωμένες ώστε
να χρησιμοποιούνται με όλα τα βιβλία σε όλες τις
γλώσσες.
11. Πρόσβαση στη βάση Pluriportail για μαθητές και
γονείς σε όλες τις γλώσσες
12. Διαδραστικοί πίνακες στις τάξεις
13. Καθηγητές που συνδυάζουν δεκαετίες ένθερμης
εμπειρίας: Eric Loustau, Katerina Papachristos, υπεύθυνοi της τάξης και
καθηγητές Γαλλικών, Κάθυ Τάσση, ειδικευμένη στα
Αγγλικά, και Ειρήνη Τουρκομανώλη, ειδική στην
ελληνική εκπαίδευση.
14. Μικρές τάξεις (10 με 15 μαθητές)

Vie scolaire :
15. Un laboratoire de sciences pleinement opérationnel et entièrement équipé
16. Un salon étudiant
17. Deux bibliothèques multilingues
18. Une salle de musculation entièrement équipée
19. De nombreuses activités scolaires: visites au
Musée des Beaux-Arts et au Centre des sciences de
Montréal, voyage éducatif en Grèce, et plus!
Environnement scolaire :
20. Un environnement plaisant, positif et propre
21. Un environnement sain et discipliné
22. Les étudiant-e-s demeurent en tout temps sur
le campus pendant la journée
23. Sécurité en circuit fermé sur les trois étages
24. Milieu familial et valeurs communes
25. Période de devoirs et d’études de 60 minutes
où les étudiant-e-s terminent leurs travaux.
Les familles sont les bienvenues, pour voir de leurs
yeux ce dont nous parlons, aux portes ouvertes en
novembre. Nous allons vous faire visiter les lieux et
vous fournir des informations plus détaillées!

Σχολική ζωή:
15. Ένα πλήρως λειτουργικό και πλήρως εξοπλισμένο επιστημονικό εργαστήριο
16. Ένα μαθητικό σαλόνι
17. Δύο πολύγλωσσες βιβλιοθήκες
18. Μια πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα άρσης βαρών
19. Πολυάριθμες σχολικές δραστηριότητες: επισκέψεις στο Μουσείο Καλών Τεχνών του Μοντρεάλ και
στο Επιστημονικό Κέντρο Μοντρεάλ, ταξίδι στην Ελλάδα και άλλες δραστηριότητες.
Σχολικό περιβάλλον:
20. Ευχάριστο, θετικό και καθαρό περιβάλλον
21. Ασφαλές και πειθαρχημένο περιβάλλον
22. Οι μαθητές παραμένουν πάντοτε στο χώρο του
σχολείου κατά τη διάρκεια της ημέρας
23. Κλειστό κύκλωμα ασφαλείας στους τρεις ορόφους
24. Οικογενειακό περιβάλλον και κοινές αξίες.
25. Μία ώρα την ημέρα μέσα στο σχολικό πρόγραμμα αφιερωμένη στην εργασία στο σπίτι
Οι οικογένειες είναι ευπρόσδεκτες να δουν και οι
ίδιες αυτά που αναφέρουμε κατά τις ημέρες που
έχουμε “Ανοιχτές Πόρτες” τον Νοέμβριο. Θα σας ξεναγήσουμε και θα σας δώσουμε πιο πολλές λεπτομερείς πληροφορίες.

Exceptional curriculum:
6. Introduction and reinforcement of the Greek
language, culture and heritage
7. Teaching French as a first language with web access for all school books
8. Enriched English literature course. Some of the
novels that we are currently reading: And Then
There Were None, The Picture of Dorian Gray, Lord
of the Flies, Animal Farm, including the Zipline
Workbook.
9. An advanced physical education program
10. Electronic tablets formatted to work with all
books in all languages
11. Access to Pluriportail for students and parents
in all languages
12. Interactive boards in classrooms
13. Teachers who combine decades of passionate
experience: Eric Loustau, Katherine Papachristos,
homeroom and French teacher, Kathy Tassis, specialist in English and Eirini Tourkomanoli, expert in
Greek education.
14. Small class sizes (10 to 15 students)
School life:
15. A fully operational and fully equipped science
laboratory
16. A student lounge
17. Two multilingual libraries
18. A fully equipped weight room
19. Numerous school activities: visits to the Montreal Museum of Fine Arts and the Montreal Science Centre, educational trip to Greece, and much
more!

School Environment:
20. A pleasant, positive and clean environment
21. A safe and disciplined environment
22. Students remain at all times on campus during
the day
23. Closed circuit security on three floors
24. Family environment and shared values
25. A sixty-minute “homework period/etude”
where the students complete all their homework.

