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Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,  
 
Το Ελληνογαλλικό Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ», με παράδοση 125 και πλέον ετών στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης, υπηρετεί τους σκοπούς και τα ιδανικά της λασαλιανής παιδαγωγικής και ταυτόχρονα 
διαμορφώνει τις συνθήκες για μια παιδεία προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.  
 
Η ποιοτική εκπαίδευση που παρέχουμε δεν αρκείται στις ακαδημαϊκές επιδόσεις και επιτυχίες. 
Θέλουμε τα παιδιά να νιώθουν ευχαρίστηση και περηφάνια που φοιτούν στο «ΔΕΛΑΣΑΛ», επειδή 
εδώ τους δίνονται οι ευκαιρίες να καλλιεργήσουν τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντά τους και να 
προετοιμάζονται για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία και την καθημερινή τους ζωή ως πολίτες της 
Ευρώπης και του κόσμου. Στο τέλος των σπουδών τους θέλουμε όλοι οι μαθητές μας να λένε ότι η 
πορεία και η εξέλιξή τους ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας που τους εξασφάλισε τα 
κατάλληλα εφόδια.  
 
Εμείς, στο Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ», δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών, 
αφού πιστεύουμε ότι «τα Αγγλικά είναι η Αναγκαιότητα» και «τα Γαλλικά είναι η ποιότητα».  
 
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ», βραβευμένο 2 φορές με το Ευρωπαϊκό Σήμα 
Γλωσσών (2005, 2007) προσφέρει στους μαθητές του ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πρόγραμμα 
σπουδών για τις ξένες γλώσσες. Στόχος μας είναι η εξοικείωση του παιδιού με τις ξένες γλώσσες 
(αγγλική, γαλλική), η γνωριμία του με άλλους πολιτισμούς, ήθη και έθιμα και, τέλος, η πιστοποίηση 
της γνώσης του με την απόκτηση πτυχίων.  
 
Τα προγράμματα σπουδών Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας ξεκινούν ήδη από το Νηπιαγωγείο και 
επεκτείνονται στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.  
 
Η διδασκαλία, με αυξημένο ωράριο, των ξένων γλωσσών (αγγλικής και γαλλικής) είναι ενταγμένη 
στα επίσημα ωρολόγια προγράμματα (κατόπιν εγκρίσεως των Εκπαιδευτικών Συμβούλων και 
Φορέων) και είναι υποχρεωτική για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές.  
 
Οι έμπειροι και δραστήριοι εκπαιδευτικοί των ξενόγλωσσων τμημάτων του Κολεγίου μας έχουν 
εκπονήσει ειδικά καινοτόμα και πρωτοποριακά προγράμματα. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά 
αναλαμβάνουν ποικίλες δραστηριότητες (λογοτεχνικά βιβλία, θεατρικά έργα, συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς, διαθεματικές προσεγγίσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, ανταλλαγές, ευρωπαϊκά 
προγράμματα) και οι δύο γλώσσες γίνονται ένα πραγματικό εργαλείο επικοινωνίας στα χέρια τους, 
για να μπορούν να εκφράζονται και να σκέπτονται καλύτερα ως πολίτες του κόσμου. 
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Τα Τμήματα Αγγλικών διαμορφώνονται και λειτουργούν με τους εξής στόχους:  
 
Τον Ιούνιο κάθε σχολικής χρονιάς οι μαθητές της Δ΄ Δημοτικού υποβάλλονται σε κατατακτήριες 
εξετάσεις και κατατάσσονται σε τμήματα δύο ταχυτήτων στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού.  
 
Tον Ιούνιο κάθε σχολικής χρονιάς όλοι οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού προετοιμάζονται και 
συμμετέχουν προαιρετικά στις εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου Α2 (ΚΕΤ).  
 
Τον Σεπτέμβριο κάθε σχολικής χρονιάς οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου υποβάλλονται σε 
κατατακτήριες εξετάσεις και κατατάσσονται σε τμήματα δύο ταχυτήτων.  
 
Η α’ ταχύτητα προετοιμάζεται για τις εξετάσεις του πτυχίου Β2 (Lower), τον Ιούνιο της Β΄ 
Γυμνασίου.  
 
Η β΄ ταχύτητα προετοιμάζεται για τις εξετάσεις του πτυχίου Β2 (Lower) , τον Ιούνιο της Γ΄ 
Γυμνασίου.  
 
Όσοι μαθητές αποκτούν το πτυχίο Β2 στην Β΄ Γυμνασίου, συνεχίζουν για το πτυχίο Γ1 (Advanced) 
στην Γ΄ Γυμνασίου.  
 
Στο Λύκειο οι μαθητές εργάζονται στην ύλη του επιπέδου Γ2 (Proficiency).  


Παράλληλα, λειτουργούν φροντιστηριακά τμήματα για τα πτυχία Lower, Proficiency και IELTS, 
στις εγκαταστάσεις του σχολείου, από τις 3:00 ως τις 4:30.  
 
Τα τμήματα Γαλλικής γλώσσας καταρτίζονται με βάση τη βαθμολογία των μαθητών στις 
κατατακτήριες εξετάσεις (80%), που γίνονται προς το τέλος κάθε σχολικής χρονιάς για τις εξής τάξεις: 
ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄ και Β΄ Γυμνασίου. Η ενδεχόμενη απόκτηση κάποιου ενδιάμεσου πτυχίου 
συνυπολογίζεται κατά 20% στις κατατακτήριες εξετάσεις.  
 
Τα τμήματα Γαλλικής λειτουργούν σε επίπεδα για την κάθε τάξη χωριστά (ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄, 
Β΄, Γ΄ Γυμνασίου).  
 
Στην Α΄ Λυκείου, οι μαθητές, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται, θα προετοιμάζουν τα 
πτυχία Sorbonne І (Γ1) ή Sorbonne B2.  
 
Στη Β΄ Λυκείου, οι μαθητές που είναι κάτοχοι του πτυχίου Sorbonne I (Γ1) προετοιμάζονται για το 
πτυχίο Sorbonne II (Γ2).  
 
Οι μαθητές που μετεγγράφονται από άλλα σχολεία στο Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» δίνουν κατατακτήριες 
εξετάσεις στα Αγγλικά και Γαλλικά για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και για όλες τις τάξεις του 
Γυμνασίου. Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται από 1 - 10 Σεπτεμβρίου.  
 
 

Με εκτίμηση 
Από τη Γενική Διεύθυνση 
του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» 


