


ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ



ΣΧΟΛΕΙΟ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ»

Chronology



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
❖ 1906: Ιδρύεται η Ελληνική Κοινότητα του Μόντρεαλ.

❖ 1909: Ιδρύεται το πρώτο ελληνικό σχολείο «Πλάτων» με

25 μαθητές (founded the first Greek school).

❖ 1925: Ιδρύεται το δεύτερο ημερήσιο σχολείο της

παροικίας «Άγγλο- Ελληνικό Σχολείο Σωκράτης». Το
σχολείο ακολουθεί το πρόγραμμα διδασκαλίας του
Προτεσταντικού Κεντρικού Σχολικού Συστήματος του
Μόντρεαλ και η ελληνική γλώσσα διδάσκεται επιπλέον των
γαλλικών και αγγλικών μαθημάτων.



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
❖ 1931: Ενώνεται το σχολείο «Πλάτων» με το σχολείο

«Σωκράτης».

❖ 1970-71: Σημαντικός σταθμός. Αλλάζει το όνομα του
σχολείου σε «Δημοτικό Σχολείο Σωκράτης», αποκτώντας
ιδιόκτητο κτήριο στη διεύθυνση Houde 275, Ville St.
Laurent.

❖ 1971: Ιδρύεται η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του
Λαβάλ.

❖ 1972: Πραγματοποιούνται αλλαγές στο πρόγραμμα
διδασκαλίας κι από αγγλικό μετατρέπεται σε γαλλικό (48%
γαλλικά, 37% ελληνικά και 15% αγγλικά).



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
❖ 1978: Υπογράφεται συμφωνία με το Καθολικό Σύστημα

Εκπαίδευσης του Μόντρεαλ όπου το σχολείο «Σωκράτης»
εισάγεται στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης. Αλλάζει ξανά το
πρόγραμμα διδασκαλίας σε 62% γαλλικά, 28% ελληνικά και
10% αγγλικά. Στο σχολείο φοιτούν πλέον πάνω από 1500
μαθητές.

❖ 1982: Ιδρύεται το τρίγλωσσο σχολείο «Δημοσθένης» στο
Λαβάλ.

❖ 1980-85: Δημιουργούνται τα εξής παραρτήματα (με την
ολοκλήρωση του κοινοτικού κέντρου Μόντρεαλ):
1)Παράρτημα ΙΙ στο Montreal
2)Παράρτημα ΙΙΙ στο West Island
3)Παράρτημα ΙV στην περιοχή της Νότιας Ακτής
(the 3 campus of Socrates School)



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
❖ 1990: Η κοινότητα αγοράζει κτίριο και στεγάζει το

Παράρτημα V στην περιοχή του Laval (creation of the campus
V in Laval).

❖ 2008: Το σχολείο «Σωκράτης» αναγνωρίζεται πλέον ως
ιδιωτικό ακαδημαϊκό ίδρυμα.

❖ 2009: Το σχολείο «Σωκράτης» γιορτάζει τα 100 χρόνια
Ελληνικής Εκπαίδευσης, χάρη στη μεγάλη προσφορά της
Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ.

❖ 2010: Η Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ και η Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα Λαβάλ ενώνονται με το όνομα «Ελληνική
Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ» , πράγμα που οδηγεί στην
ένωση των σχολείων «Σωκράτης» και «Δημοσθένης».



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

❖ 2011: Ενώνονται σχολεία «Σωκράτης» και «Δημοσθένης» .

❖Σήμερα: Το σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» είναι

αναγνωρισμένο ως κοινοτικό σχολείο. Πρόκειται για σχολείο που
καλλιεργεί την αίσθηση σεβασμού κι αξιοπρέπειας στην οικογένεια,
ενώ προάγει τη διδασκαλία της ελληνορθόδοξης θρησκείας, τις
παραδόσεις και την ιστορία. Οι μαθητές επηρεάζουν θετικά την
καναδική κοινωνία και παραμένουν Έλληνες.

Discover  your  Greek roots!

Ανακαλύψτε τις ρίζες σας…. 
ετοιμαστείτε για το μέλλον!!!



ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ- ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
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ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ





Greece
USA

Other country

Distribution of students by place of birth

Quebec /Canada



Distribution of parents by place of birth 



Distribution of parents by origin 



Distribution of parents in mixed marriages by place of birth





ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Στο σχολείο «Σωκράτης- Δημοσθένης» 
απασχολούνται:

✓ 20 εκπαιδευτικοί 
( με κατά μέσο όρο 1 χρόνο μετεκπαίδευσης) 

Οι 22 απ’ αυτούς έχουν πλήρες ωράριο απασχόλησης, 
ενώ οι 20 έχουν τελειώσει τη βασική τους

εκπαίδευση στην Ελλάδα.

✓Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί
Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από το Ελληνικό 

κράτος έχουν ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές 
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.





ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

➢ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ philosophy

➢ ΣΤΟΧΟΙ objectives

➢ ΕΦΑΡΜΟΓΗ application



➢ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
 Το σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» παρέχει στους μαθητές

του τρίγλωσση και εμπλουτισμένη παιδεία. Μορφώνει
τρίγλωσσους μαθητές βοηθώντας τους να αποκτήσουν
γνώσεις, να γνωρίσουν τον κόσμο και να διερευνήσουν την
ελληνικότητά τους, μαθαίνοντάς τους τις ρίζες τους.

 Το ελληνικό πρόγραμμα βασίζεται στην εξής φιλοσοφία:

«Η παιδεία είναι φλόγα ψυχής, όχι γέμισμα άδειου 
δοχείου»

Education is a flame to the soul, not just filling an empty container



➢ ΣΤΟΧΟΙ
 Οι στόχοι του ελληνικού προγράμματος μπορούν να επιτευχθούν

μεμονωμένα ή σε συνδυασμό και χωρίζονται σε:

α) γλωσσικούς

β) γνωστικούς

γ) ηθικούς

δ) κοινωνικούς και

ε) ιστορικούς

 Η ελληνική γλώσσα διδάσκεται εμπλουτισμένη, μέσα από το γλωσσικό

μάθημα, την ιστορία και τον πολιτισμό. Χρησιμοποιούνται κείμενα με

αυθεντικό λόγο, έτσι που ο μαθητής να μαθαίνει ουσιαστικά και όχι

μηχανικά τη γλώσσα. Στόχος δεν είναι η γλώσσα μόνο σαν κώδικας

επικοινωνίας, αλλά σαν φορέας αξιών, γνώσεων και στάσης ζωής.



 Οι στόχοι του μαθήματος, οι απαιτήσεις και η αξιολόγηση

είναι ξεκάθαροι για τον εκπαιδευτικό, για το μαθητή και για

τους γονείς. Αυτός ο τρόπος της παιδαγωγικής πράξης

ενδείκνυται από το Υπουργείο Παιδείας του Κεμπέκ και

ακολουθείται από το γαλλικό και το αγγλικό πρόγραμμα. Η

εναρμονισμένη διδασκαλία διευκολύνει τη μάθηση σε όλες

τις γλώσσες, διότι βασική αρχή της μάθησης είναι η συνοχή ,

η αρμονία και η επανάληψη.

A principle of  learning is repetition







 Το ελληνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου

«Σωκράτης-Δημοσθένης» είναι μοναδικό στην ελληνική

Διασπορά. Κάθε τάξη διδάσκεται ελληνικά 350 λεπτά την

εβδομάδα, δηλαδή οκτώ 50λεπτα. Ακόμη υπάρχει και

ειδικό δίγλωσσο πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο (600

λεπτά ελληνικά και 1100 λεπτά γαλλικά).

 Το πρόγραμμα για τις τάξεις του δημοτικού έχει ως εξής:

350 minutes par semaine d’enseignement du programme grec

➢ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



1η τάξη 300 λεπτά Γλώσσα, 50 λεπτά ΘρησκευτικάΠολιτισμός

2η τάξη 300 λεπτά Γλώσσα, 50 λεπτά Θρησκευτικά/Πολιτισμός

3η τάξη 250 λεπτά Γλώσσα, 50 λεπτά Ιστορία/Γεωγραφία , 50 

λεπτά Θρησκευτικά/ Πολιτισμός(ανά 15 μέρες ή όπως 

κρίνει ο εκπαιδευτικός)

4η τάξη 250 λεπτά Γλώσσα, 50 λεπτά Ιστορία, 50 λεπτά 

Θρησκευτικά/ Πολιτισμός (ανά 15 μέρες ή όπως κρίνει ο 

εκπαιδευτικός)

5η τάξη 250 λεπτά Γλώσσα, , 50 λεπτά Ιστορία/Γεωγραφία, 50 

λεπτά Θρησκευτικά/ Πολιτισμός (ανά 15 μέρες ή όπως 

κρίνει ο εκπαιδευτικός)

6η τάξη 250 λεπτά Γλώσσα, , 50 λεπτά Ιστορία/Γεωγραφία, 50 

λεπτά Θρησκευτικά/ Πολιτισμός (ανά 15 μέρες ή όπως 

κρίνει ο εκπαιδευτικός)



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ



ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

❑Οι μαθητές 
διδάσκονται 700 
λεπτά ελληνικά.

❑Συνολικά 19 
θεματικές.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

1. Ο εαυτός μου

2. Το σώμα μου- οι 5 αισθήσεις

3. Ασφάλεια στο σπίτι, στο δρόμο,

στο σχολείο

4. Φθινόπωρο

5. Υγεία

6. 28η Οκτωβρίου

7. Χριστούγεννα

8. Χειμώνας

9. Γνωρίζω τον κόσμο



10.  Το νερό
11. Διατροφή
12. Άνοιξη
13. Πάσχα
14.  25η Μαρτίου
15.  Ζώα
16.  Φυτά
17.  Το διάστημα
18.  Οι δεινόσαυροι
19.  Η Γη- Αγαπάμε τη φύση

ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ



 Το πρόγραμμα των ελληνικών για το δημοτικό, 
ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τα αναλυτικά 
προγράμματα (και πάντα προσαρμοσμένα στο 
μαθητικό δυναμικό, «πρώτα ο μαθητής»), που έχουν 
προταθεί από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας.

 Για κάθε μάθημα που διδάσκεται στα ελληνικά 
(γλώσσα, ιστορία/ γεωγραφία,) 
θρησκευτικά/πολιτισμός, υπάρχει αντίστοιχο υλικό και 
φύλλα αξιολόγησης.



 Συγκεκριμένα για το μάθημα της Γλώσσας ακολουθείται ένα

πρόγραμμα χωρισμένο σε ενότητες που βασίζεται σε

επιλεγμένες θεματικές των βιβλίων, των ελλαδικών σχολείων,

πάντα σχετικές με τα βιώματα και τα ενδιαφέροντα των

παιδιών (Βιβλία Γλώσσας και Ανθολόγιο). Ακολουθείται το

λεξιλόγιο, η γραμματική, οι γλωσσικοί στόχοι, καθώς και άλλοι

στόχοι που ενυπάρχουν στα κείμενα ή που αναδύονται κατά

τη διδασκαλία.

 Για τα πολιτιστικά μαθήματα χρησιμοποιούνται ειδικά

πακέτα και τα βιβλία του ΟΕΔΒ ή ό,τι υπάρχει διαθέσιμο από

το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας.



ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ



ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

religion/culture

ΙΣΤΟΡΙΑ /ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
history/geography

 Κύριοι στόχοι είναι να γνωρίσουν

την πλούσια ελληνική παράδοση,

τέχνη, λογοτεχνία, μουσική, χορό

τις ορθόδοξες αξίες και

παραδόσεις, να υιοθετήσουν σαν

αρχή τη χριστιανική αγάπη, να

αναζητήσουν την αλήθεια, να

εκτιμήσουν την εκκλησιαστική

τέχνη, να συνδέσουν τα ελληνικά

ήθη κι έθιμα με την ορθόδοξη

παράδοση.

 Κύριοι στόχοι είναι να
αγαπήσουν τα παιδιά την

ελληνική Ιστορία, να
αντλήσουν τους ήρωές τους

και τα πρότυπά τους από την

Ιστορία, να καταλάβουν το

χώρο-χρόνο στην ιστορική

εξέλιξη και το ρόλο της

Ελλάδας στην ιστορική

πραγματικότητα.



ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Αρχείο από το μουσείο 
Μπενάκη Αθηνών



ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ- ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ



Ακόμη στα πλαίσια του ελληνικού
προγράμματος πραγματοποιούνται:

1. Εργασίες πρότζεκτ

2. Σχολικές εκδρομές -school trips

3. Εκκλησιασμός –attending mass

4. Σχολικές γιορτές- εκδηλώσεις –school holidays

5. Παρέλαση 25ης Μαρτίου -national holidays

6. Θεατρικά δρώμενα και μουσικά  σύνολα

7. Συμμετοχή στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης









Κοινωνική δράση των μαθητών μας



Συμμετέχω, δημιουργώ, προσφέρω!



Η καλύτερη Ελληνική εκπαιδευτική  εμπειρία
Ταξίδι του Σχολείου Σωκράτης- Δημοσθένης στην Ελλάδα

Από τον Ιούνιο του 2013 μέχρι και σήμερα το
2016, το σχολείο, Σωκράτης- Δημοσθένης,
πραγματοποιεί ταξίδια στην Ελλάδα με σκοπό
την ευαισθητοποίηση και επαφή των μαθητών με
τον ελληνικό πολιτισμό και τις ρίζες τους. Στο
ταξίδι συμμετέχουν μαθητές και συνοδοί
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι φιλοξενούνται από
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Μαθητές και συνοδοί συμμετέχουν, για πέντε
μέρες, σε δράσεις που υλοποίουν οι
περιβαλλοντικές ομάδες. Ακολούθουν
μονοήμερες εκδρομές γνωριμίας με την Ελλάδα.
Όλοι οι μαθητές συμμετέχουν με ενθουσιασμό
σε όλες τις θεωρητικές και βιωματικές
δραστηριότητες.



Στην αρχή οι μαθητές ζουν ένα πολιτισμικό ξάφνιασμα
(εμπειρία πολύ διαφορετική από τη δική τους). Όμως, η
ζεστή φιλοξενία, η αποδοχή (το αγκάλιασμα) από όλους
στο ΚΠΕ, δηλαδή την εκπαιδευτική ομάδα και το
βοηθητικό προσωπικό, βοήθουν να γίνει η υπέρβαση της
διαφορετικότητας και τα παιδιά να χαρούν με την
ανακάλυψη, τη γνώση, τη δημιουργία και την έμπνευση. Οι
εντυπώσεις τους είναι όχι απλά θετικότατες αλλά πέρα κάθε
προσδοκίας. Σαγηνεύονται κυριολεκτικά και ομολογούν ότι
ζουν ένα ελληνικό όνειρο.



Επειδή κάθε επιτυχημένη εμπειρία θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται το Σχολείο  Σωκράτης-
Δημοσθένης προγραμματίζει κάθε χρόνο  ταξίδι 
γνωριμίας με τις ρίζες σε συνεργασία με τα 
προγράμματα περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με 
σκοπό:

 Να υλοποιήσει δράσεις περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης με τους μαθητές και τους δασκάλους.

 Να συνεργαστεί με τους εκπαιδευτικούς   με σκοπό 
την επιμόρφωση σχετικά με την αειφορία, την 
περιβαλλοντική προστασία και τη μύηση στους 
ψίθυρους  δημιουργίας ενός  τόπου 

 Να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς του σχολείου 
μας σχετικά  με τη μεθοδολογία  και τη λειτουργία 
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.



Εκπαιδευτική εκδρομή στα Κρέστενα
The Ultimate Greek Educational Experience



Εκπαιδευτική 
εκδρομή στα 

Κρέστενα



THE FLAME OF KNOWLEDGE HAS BEEN  LIT !



ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

www.socdem.org

www.hcgm.org


