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Εορτασµός της Ευρωπαϊκής
ηµέρας γλωσσών

Χρόνος: 26/10/2006  - 24/11/2006

Η Βιβλιοθήκη του 1ου Γενικού Λυκείου
οργάνωσε στη διάρκεια ενός µήνα
διάφορες δραστηριότητες σχετικά µε τις
γλώσσες, όπως έκθεση υλικού, διανοµή
ερωτηµατολογίων στους µαθητές, 
παρουσιάσεις του θέµατος των
γλωσσών στους µαθητές



Στόχοι των δραστηριοτήτων
Να δοθούν κίνητρα στους µαθητές µας
για έρευνα στο θέµα των Ευρωπαϊκών
γλωσσών.

Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία
εκµάθησης ξένων γλωσσών.

Να εκτιµήσουν όλες τις οµιλούµενες
γλώσσες της Ευρώπης.

Να ενθαρρυνθούν στη δια βίου εκµάθηση
ξένων γλωσσών



Οι δραστηριότητές µας
αναλυτικότερα…



Έρευνα µε
ερωτηµατολόγια

Διανοµή ερωτηµατολογίου
στους µαθητές της Α’ και Β’
Λυκείου (συνολικά 417 
µαθητές) σχετικά µε τη
γλωσσοµάθειά τους και
γενικά τις γνώσεις τους για
τις Ευρωπαϊκές γλώσσες. 

Οµάδες µαθητών
επεξεργάστηκαν τα
ερωτηµατολόγια (241) και
κατέληξαν σε αποτελέσµατα
τα οποία παρουσίασαν στους
συµµαθητές τους. 



Aποτελέσµατα έρευνας
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Αγγλικά Γαλλικά Γερµανικά Ισπανικά

Ποιες άλλες γλώσσες, εκτός της ελληνικής, γνωρίζετε µε επάρκεια;

Α' Τάξη
Β' Τάξη



Aποτελέσµατα έρευνας
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7χρ.- 8χρ. 9χρ.- 10χρ. 11χρ.- 12χρ.

Σε ποια ηλικία ξεκινήσατε την εκµάθηση πρώτης ξένης γλώσσας;

Α' Τάξη
Β' Τάξη



Aποτελέσµατα έρευνας
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Αγγλικά Γαλλικά Γερµανικά

∆ιδαχτήκατε και δεύτερη ξένη γλώσσα; Αν ναι, ποια;

Α' Τάξη
Β' Τάξη



Εκτέθηκαν ταµπλώ µε πληροφοριακό υλικό για τις γλώσσες στην
Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μοντέρνων Γλωσσών, την
Εκπαιδευτική Πολιτική του Συµβ. της Ευρώπης σε θέµατα Γλώσσας. 

Έκθεση

υλικού



Έκθεση υλικού καθώς και βιβλίων και ενηµερωτικών εντύπων
για την Ευρωπαϊκή Ένωση από το υλικό της Βιβλιοθήκης µας.



Έκθεση βιβλίων που αφορούν το θέµα, όπως δίγλωσσα βιβλία από
διάφορες κατηγορίες, λεξικά, ξενόγλωσσα βιβλία, µεταφρασµένα
λογοτεχνικά έργα από και προς την Ελληνική, περιοδικά και άρθρα
εφηµερίδων.







Οι µαθητές µας διασκέδασαν προσπαθώντας να
διαβάσουν γλωσσοδέτες στα Αγγλικά, Γαλλικά, 
Γερµανικά και…Ελληνικά.



Αγγλικοί γλωσσοδέτες
Peter Piper picked a peck
of pickled peppers.
A peck of pickled peppers
Peter Piper picked.
If Peter Piper picked a 
peck of pickled peppers,
Where's the peck of pickled
peppers Peter Piper
picked? 

A quick witted cricket critic.

I saw Susie sitting in a shoe 
shine shop.
Where she sits she shines, and 
where she shines she sits.

Something in a thirty-acre thermal thicket of thorns and thistles 
thumped and thundered threatening the three-D thoughts of 
Matthew the thug - although, theatrically, it was only the thirteen-
thousand thistles and thorns through the underneath of his thigh

that the thirty year old thug thought of that morning.



Σε συνεργασία µε τη φιλόλογο του σχολείου µας, κυρία Ευανθία
Βλαχάβα, αναρτήθηκαν σε ταµπλώ οι εργασίες των µαθητών ενός
τµήµατος µε θέµα "Ιδιώµατα και Διάλεκτοι της Ελληνικής" µε παροιµίες
και λέξεις από την κοζανίτικη, την ποντιακή, την κρητική, την κυπριακή
και το ιδίωµα Σιάτιστας Κοζάνης.



Επίσκεψη στην έκθεση







Πραγµατοποιήθηκαν ωριαίες παρουσιάσεις του παραπάνω υλικού στα
τµήµατα του σχολείου µας, µε οµιλία της υπευθύνου της Σχολικής
Βιβλιοθήκης όπου έγινε διάλογος µε τους µαθητές και τέθηκαν οι
προβληµατισµοί τους για την πολυγλωσσία στην Ευρώπη.



Στιγµιότυπα από την έκθεση στο χώρο της
βιβλιοθήκης



Επίλογος
«Τόσα είδη φωνών είναι τυχόν εν τω
κόσµω, και ουδέν εξ αυτών είναι
ασήµαντον. Εάν λοιπόν δεν γνωρίσω
την σηµασίαν της φωνής, θέλω είσθαι
προς τον λαλούντα βάρβαρος, και ο
λαλών βάρβαρος προς εµέ.»

Καινή ∆ιαθήκη, Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, Κεφ. Ιδ’, 10 και 11



«Τίποτα δε µένει στην ψυχή µας
περισσότερο από τη γλώσσα που

κληρονοµούµε. Αυτή απελευθερώνει τις
σκέψεις µας, ξεδιπλώνει το µυαλό µας και
απαλύνει τη ζωή µας».

Γλώσσα Σάµι των Λαπώνων



Σας ευχαριστώ.
Τhank you.

Danke.
Merci.

Gracias.


