
 
 

 
 

 
MOT DE BIENVENUE DU BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Informations importantes pour l'année scolaire 2019-2020 
 
 

Chers parents, 
 
Tandis que notre école célèbre 110 ans d’excellence, nous vous souhaitons la 
meilleure des rentrées. Nous espérons que vous avez toutes et tous eu des 
vacances à la mesure de vos attentes. Ici, à Socrates-Démosthène, nous 
sommes occupés à mettre les dernières touches à la rentrée. Nous avons 
planifié une année scolaire de toute beauté où l'éducation préscolaire, primaire 
et secondaire de votre enfant est au centre de notre existence même. Notre 
but ultime reste un programme d'études du plus haut niveau pour nos élèves, 
vos enfants, tout en fonctionnant aussi efficacement que possible. 
 
À Socrates-Démosthène, nos programmes sont constamment améliorés et mis 
à jour. Nous investissons temps et recherches pour l'obtention de nouveaux 
matériaux, l’incorporation de nouvelles technologies et l'amélioration de nos 
méthodes d'enseignement. L’optimalisation de notre infrastructure 
technologique (des ordinateurs et internet dans chaque salle de classe), et la 
formation des enseignants en matière de technologie restent une 
préoccupation majeure. Ainsi, nous poursuivons la mise en œuvre de notre 
Plan directeur sur la technologie que nous avons élaboré pour atteindre nos 
buts dans ce domaine. 
 
Avec cette lettre, nous avons joint de nombreux documents sur nos 
programmes et nos activités. Nous vous invitons à vous familiariser avec ceux-
ci. À Socrates-Démosthène, nous offrons la meilleure éducation possible à 
votre enfant dans un environnement enrichissant, en servant mieux les besoins 
de nos familles.  
 
Nous avons consolidé nos services complémentaires. Des orthopédagogues et 
des périodes de récupération seront disponibles dans tous nos campus. Une 
assistance spéciale à l’apprentissage sera ainsi offerte aux élèves qui en 
manifestent le besoin. 
       
Notre service éducatif parascolaire (SÉP), un programme de service de garde,    
est hautement apprécié par les familles. Il est une extension du programme     
pédagogique, avant ou après les classes, selon le campus, et pendant les 
journées pédagogiques, avec la même qualité dans les soins, dans un 
environnement sécuritaire, éducatif et récréatif pour les élèves. Veuillez vous 
référer au document se rapportant au SÉP. 



L’École poursuit son implication écologique. Chaque campus enverra la plupart 
de ses communications par le portail de l’école, économisant ainsi sur le 
papier.  

 
Le site Web de Socrates-Démosthène se trouve au socdem.org. Toujours 
amélioré et mis à jour, ce site trilingue sera votre source de précieuse 
information sur l’École, ses programmes, ses activités, les procédures 
d’inscription et plus encore. Jetez-y un coup d’œil, vous ne le regretterez pas. 
 
Après le remarquable succès de notre septième voyage en Grèce en juin 
dernier, l’ultime expérience éducative grecque sera offerte à nouveau à la 
classe de finissants de cette année. Vous recevrez tous les détails dès cet 
automne. Nous espérons que la version 2020 de cette aventure entrera dans 
l’histoire des voyages scolaires. 
 
Nous avons quelques changements dans notre équipe administrative. À 
Socrates V, Maggie Koukoutsis remplace Anna Georgiadis notre secrétaire qui 
a pris sa retraite. À Démosthène, Mary Kanellopoulos est la nouvelle directrice 
du campus en remplacement de Chris Katiforis appelé à d’autres défis. 
 
Nous sommes toujours très impliqués dans le projet du Complexe 
communautaire hellénique Laval (un regroupement de tous nos établissements 
lavallois dans un emplacement central). De plus, tous les efforts seront faits 
pour que notre école secondaire soit un grand succès cette année et pour les 
générations à venir. 

                                           
Au nom de l'administration de notre École, des professeurs, du personnel de 
soutien, et du personnel de la direction générale, nous voulons souhaiter 
chaleureusement à tous nos élèves et à vous, leurs parents, une bonne rentrée 
des classes à l'École Socrates-Démosthène. Nous avons bien hâte de revoir 
les élèves! 

 
 

Le directeur général, 
 

 
 

Chris Adamopoulos 
 
 
 

 
 

 



 
Καλωσόρισμα από το Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης 

 
Σημαντικές πληροφορίες για το σχολικό έτος 2019-2020 

 
 
Αγαπητοί γονείς, 
 
Καθώς το σχολείο μας γιορτάζει 110 χρόνια επιτυχίας, σας ευχόμαστε 
καλή επιστροφή! Ελπίζουμε να περάσατε υπέροχες διακοπές, 
ξεκούραστες και ευχάριστες. Εδώ, στο Σχολείο «Σωκράτης-
Δημοσθένης», ασχολούμαστε με την προετοιμασία της επιστροφής. 
Προγραμματίσαμε μία ακόμα πολυάσχολη σχολική χρονιά, κατά την 
οποία η προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση του παιδιού σας είναι 
η απόλυτη προτεραιότητά μας. Σκοπός μας παραμένει η παροχή  
υψηλής εκπαίδευσης στους μαθητές μας, τα παιδιά σας, με το πιο 
αποτελεσματικό τρόπο. 
 
Στο Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης», βελτιώνουμε συνεχώς όλα μας τα 
προγράμματα. Πολύς χρόνος επενδύθηκε και πολλές έρευνες έχουν 
διεξαχθεί για την απόκτηση καινούργιων υλικών, την ενσωμάτωση των 
νέων τεχνολογιών και τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας μας. Η 
βελτιστοποίηση της τεχνολογικής μας υποδομής (υπολογιστές και 
Διαδίκτυο στην αίθουσα της κάθε τάξης) και η κατάρτιση των 
δασκάλων σε θέματα τεχνολογίας, θα παραμείνουν το κύριο μέλημά 
μας.  Έτσι, θα ξεκινήσουμε και την υλοποίηση ενός Σχεδίου διεύθυνσης 
για την τεχνολογία, που έχουμε αναπτύξει, για να πετύχουμε τους 
στόχους μας σε αυτόν τον τομέα. 
 
Με αυτό το γράμμα, σας επισυνάπτουμε πολλά έγγραφα σχετικά με τα 
προγράμματα και τις δραστηριότητές μας. Σας παρακαλούμε να τα 
διαβάσετε για την πλήρη ενημέρωσή σας. Στο Σχολείο «Σωκράτης-
Δημοσθένης», προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στο 
παιδί σας, σε ένα όμορφο περιβάλλον, υπηρετώντας αποτελεσματικά τις 
ανάγκες των οικογενειών μας. 
 
Επενδύουμε επίσης στις συμπληρωματικές μας υπηρεσίες. Αυτή τη 
χρονιά, ορθοπαιδαγωγοί και ενισχυτική διδασκαλία θα είναι διαθέσιμα 
σε όλα μας τα σχολικά παραρτήματα. Από την αρχή της σχολικής 
χρονιάς θα προσφέρεται  επιπλέον βοήθεια στους μαθητές που το έχουν 
ανάγκη. 
 
Η υπηρεσία της παρασχολικής εκπαίδευσης (ΥΠΕ /SÉP) είναι ένα 
πρόγραμμα  φροντίδας παιδιών. Είναι μία υπηρεσία που εκτιμάται 
ιδιαιτέρως από τις οικογένειες. Πρόκειται για μία προέκταση του 
παιδαγωγικού προγράμματος, πριν ή μετά τα μαθήματα, σε ένα 



περιβάλλον ασφαλές, παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό για τους μαθητές. 
Αν θέλετε μπορείτε να συμβουλευτείτε το έγγραφο που αναφέρεται στο 
ΥΠΕ /SÉP. 
 

Ως αποτέλεσμα της οικολογικής μας δέσμευσης, το σχολείο συνεχίζει 
την πράσινη μεταμόρφωση. Κάθε σχολικό παράρτημα θα επικοινωνεί 
κυρίως μέσω του portal - Pluriportail.  
 

Η ιστοσελίδα του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» βρίσκεται στο 
socdem.org. Σημαντικά βελτιωμένη κι ενημερωμένη, η τρίγλωσση αυτή 
ιστοσελίδα θα είναι η πηγή πολύτιμων πληροφοριών σχετικά με το 
σχολείο, τα προγράμματά του, τις δραστηριότητές του, τις διαδικασίες 
εγγραφής και άλλα. Επισκεφτείτε την, σίγουρα θα σας αρέσει. 
 

Μετά την επιτυχία του έβδομου ταξιδιού μας στην Ελλάδα τον 
περασμένο Ιούνιο, η απόλυτη ελληνική εκπαιδευτική εμπειρία θα 
προσφερθεί εκ νέου στην τάξη των τελειόφοιτων αυτής της χρονιάς. Θα 
λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλες τις λεπτομέρειες από το 
φθινόπωρο. Ελπίζουμε το ταξίδι του 2020  να είναι μία ακόμα πιο 
μεγάλη επιτυχία. 
 
Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στην διοικητική μας ομάδα. Στο 
παράρτημα Σωκράτης V, η Μάγκυ Κουκούτση θα πάρει την θέση της 
Άννας Γεωργιάδη, της γραμματέας του σχολείου, που 
συνταξιοδοτήθηκε. Στο παράρτημα Δημοσθένης, η Μαίρη 
Κανελλοπούλου θα είναι η καινούργια διευθύντρια του σχολείου, 
αντικαθιστώντας τον Χρήστο Κατιφόρη που πλέον δεν θα είναι μαζί 
μας.  
 

Συνεχίζουμε να δουλεύουμε προς την υλοποίησή του, το έργο του 
Ελληνικού Koινοτικού Κέντρου στο Λαβάλ (συγκέντρωση όλων των 
κτιρίων και των υπηρεσιών μας στο Λαβάλ, σε μία κεντρική τοποθεσία). 
Επιπλέον, όλες οι απαραίτητες προσπάθειες έχουν γίνει και γίνονται 
ώστε το Γυμνάσιό μας να έχει μεγάλη επιτυχία. 
 

Εκ μέρους της διοίκησης του σχολείου μας, των δασκάλων, του 
προσωπικού υποστήριξης, και του προσωπικού της γενικής διεύθυνσης, 
θέλουμε να ευχηθούμε θερμά σε όλους τους μαθητές μας και στους 
γονείς τους καλή επιστροφή στις τάξεις του Σχολείου «Σωκράτης-
Δημοσθένης». Ανυπομονούμε πολύ να ξαναδούμε όλους τους μαθητές! 
 

 
 
 

 

 


