
Φιλία είναι …

Μία κοινή παρουσίαση για τη φιλία 
από τους μαθητές που συμμετέχουν στο eTwinning 
πρόγραμμα 
“Θέλεις να γίνουμε φίλοι;”









Στ1 160 Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης
Χρήστος Πολιανίδης



Δε μπορώ ν’αλλάξω το παρελθόν ή το 
μέλλον σου, αλλά μπορώ όταν με 
χρειάζεσαι να είμαι εκεί μαζί σου!!

Χριστίνα ΣΤ’1 16ο Δημ. Σχολείο 
Σταυρούπολης

F un with them
R espect each other
I try to support them
E ach day we laugh together
No need to worry when they are here
D oing cool stuff
S haring with them
H aving smiles
I can trust them
P lay together

Eugene 16th Primary School of 
Stavroupolis

F riends are a part of our lives

R espect for friendship and family

I  nternet , computers, mobile phones                 
etc do not help friendship.

E arth is a sphere that hosts humans

N othing should scare us

D o what you can to make it happen

S omething small can ruin everything

H e who tells the truth is a true friend

I maginary friend is a bad friend

P repare yourself for something better

Christina 16th Primary School of 
Stavroupolis



         Τα δαχτυλάκια της φιλίας από τους μαθητές του Γ1
                        2ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης



“Φιλία 
είναι…” 

από τους 
μαθητές και 
τις μαθήτριες 
του Ε2 
16ο Δημοτικό 
Σχολείο 
Σταυρούπολη
ς



Friendship is not just a word or some kind liability.
It is Silent promise that it was.
A friend is someone who make it easy to believe in yourself ♥♥♥



Γνωρίστε τους φίλους μας  από τους μαθητές της Γ΄ 
τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης



Τα βιβλιαράκια της φιλίας από τους μαθητές της Γ΄ 
τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης





1   ΔΣ
Ευόσμου



ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ
Από τη ΣΤ1 τάξη 
του 11ου Δημοτικού Σχολείου
Δράμας



Το παζλ 
της 
φιλίας

Β’ Τάξη 
11ο Δημοτικό Σχολείο
Δράμας





Το δέντρο 
της 
φιλίας

τμήμα Ε1

3ο δημοτικό 
σχολείο Αλμυρού



 

Άννα
Δήμητρα
Μαριάννα
Μάριαν



Πάνος

16ο Δημοτικό Σχολείο 
Σταυρούπολης
Στ’1



Project: ΦΙΛΙΑ

Μιλήσαμε για την έννοια της φιλίας: τι 
σημαίνει φιλία, πώς δείχνουμε τη φιλία 
μας, ποιος είναι ο πραγματικός φίλος.

Είδαμε τον μύθο του Αισώπου ‘the Lion 
and the Mouse’ και προχωρήσαμε σε 
ανάλυση του νοήματος.

Οι μαθητές έμαθαν  την αγγλική 
παροιμία για την πραγματική φιλία: ‘Α 
friend in need is a friend indeed’ και 
αντιπαραβάλαμε με την ελληνική ‘Ο 
καλός ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται’.

Προχωρήσαμε σε εικαστική 
δημιουργία, όπως φαίνεται στη 
διπλανή εικόνα. 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα.

Τάξη: Β’

Μάθημα: Αγγλικά

Εκπαιδευτικός: Χριστίνα 
Αναγνωστοπούλου

11ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας



Β’ τάξη 2ο Δημοτικό Σταυρούπολης



Γ1
 2ο Δημοτικό 
Σταυρούπολη
ς

http://www.youtube.com/watch?v=zC4db9tD4S8


             ΤΜΗΜΑ  E2 - 3ο
       ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
          ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
                    
 

http://www.youtube.com/watch?v=eZpawTZzHbk


Γ’ τάξη 
16ο Δημοτικό 

Σταυρούπολης



Δ’ τάξη 
16ο Δημοτικό 

Σταυρούπολης



Δ’ τάξη 
16ο Δημοτικό 

Σταυρούπολης



Ελένη Στ1
16ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης



16 Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης Γ1







Β’ τάξη 2ο Δημοτικό Σταυρούπολης



Γ1
 2ο Δημοτικό 
Σταυρούπολη
ς

http://www.youtube.com/watch?v=zC4db9tD4S8


             ΤΜΗΜΑ  E2 - 3ο
       ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
          ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
                    
 

http://www.youtube.com/watch?v=eZpawTZzHbk


Γ’ τάξη 
16ο Δημοτικό 

Σταυρούπολης



Δ’ τάξη 
16ο Δημοτικό 

Σταυρούπολης



Δ’ τάξη 
16ο Δημοτικό 

Σταυρούπολης



Ελένη Στ1
16ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης



16 Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης Γ1







Γιαννης ΣΤ2

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

�Η Φιλια είναι ένα καλο παραδειγμα δηλαδη είναι όταν συμπθεις ένα 
φιλο
�Με την Φιλια μπορεις να γινεις κολλητος με έναν φιλο
�Κανενας δεν μπλεκεται στην φιλια αλλου φιλου
�Με την φιλια μπορουμε να κανουμε πολλα πραγματα όπως να παιξουμε 
να μηλαμε και να συζηταμε για πολλα θεματα

















ANASTASIA & 

KAWSAR





Ελένη
ΣΤ2
2 δημοτικό σχολείο 
Σταυρούπολης





Φωτεινή και 
Νικόλ ΣΤ2












