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Το διάστημα 24-27/03/2022 ο όμιλος Αγγλικής Γλώσσας  «Let’s (b)LO(g)NDON!», με την αρωγή του 
Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 5ου Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας, 

οργάνωσε εκπαιδευτικό ταξίδι στο Λονδίνο.
Τους μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό ταξίδι συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί, Αυγέρη 

Μαρία, υπεύθυνη καθηγήτρια του ομίλου Αγγλικής Γλώσσας και  Ηλιοπούλου Ιωάννα, υποδιευθύντρια 
του 5ου Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας. 

Κατά την παραμονή στο Λονδίνο οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν on site τοπόσημα
που είχαν επισκεφθεί και μελετήσει online στις συναντήσεις του ομίλου αλλά και να έχουν μία πρώτη on 

site γνωριμία με τοπόσημα που θα μελετήσουν online στις επόμενες συναντήσεις του ομίλου και που 
αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές ιστορικές περιόδους του Λονδίνου. 

Συγκεκριμένα την πρώτη ημέρα, μετά την άφιξη στο αεροδρόμιο του Heathrow, οι συμμετέχοντες/ουσες
στο ταξίδι επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν από επαγγελματία ξεναγό στο βασιλικό χωριό και στο κάστρο 

Windsor το μεγαλύτερο και αρχαιότερο κατοικημένο κάστρο στον κόσμο.
Η επόμενη ημέρα περιλάμβανε πανοραμική ξενάγηση στην πόλη από επαγγελματία ξεναγό σε Hyde Park, 

Marble Arch, Green Park, Trafalgar Square, London Wall, St Paul’s Cathedral, Westminster Palace στο 
οποίο στεγάζεται το Βρετανικό Κοινοβούλιο, Elizabeth Tower, London Eye, Tower Bridge, Tower of 

London, Shard και Gherkin. Η ξενάγηση συνεχίστηκε στο British Museum ενώ στη συνέχεια οι 
μαθητές/τριες και οι συνοδοί καθηγήτριες επισκέφθηκαν το μουσείο Madame Tussauds. Το απόγευμα της 

ίδιας ημέρας οι μαθητές/τριες και οι συνοδοί καθηγήτριες επισκέφθηκαν το πάρκο και το παλάτι  του 
Kensington, το Albert Memorial και το Royal Albert Hall. 

Την τρίτη ημέρα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Natural History Museum και στην αγορά του 
Λονδίνου. 

Τέλος, την τέταρτη ημέρα οι συμμετέχοντες/ουσες στο ταξίδι αναχώρησαν από το αεροδρόμιο Heathrow
για την Ελλάδα.



Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες που περιλάμβανε το πρόγραμμα 
του εκπαιδευτικού ταξιδιού εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. 

Παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις ξεναγήσεις από την επαγγελματία ξεναγό, 
παρατήρησαν και μελέτησαν με προσοχή τους χώρους τους οποίους επισκεφθήκαμε και 

ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και κριτική σκέψη στα ερεθίσματα και στις απαιτήσεις του νέου 
περιβάλλοντος και της ξένης γλώσσας.  

Οι καινούριες γνώσεις, εμπειρίες, συναισθήματα και εντυπώσεις θα συζητηθούν από τους/ις
μαθητές/τριες στο πλαίσιο λειτουργίας του ομίλου και θα  καταγραφούν στην Αγγλική Γλώσσα με 

σκοπό τη μεταγνώση, την αξιολόγηση και τη διάχυση της δράσης στην εκπαιδευτική κοινότητα του 
5ου Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας και στο blog του ομίλου Αγγλικής Γλώσσας. 



Το εκπαιδευτικό ταξίδι στο Λονδίνο έδωσε την ευκαιρία στους/ις συμμετέχοντες/ουσες να 
επισκεφθούν διάσημα μουσεία ανά τον κόσμο και αξιοθέατα που αποκαλύπτουν την ιστορία της 

Αγγλίας αλλά και να αναπτύξουν δεξιότητες στην Αγγλική Γλώσσα χρησιμοποιώντας την για 
αυθεντικό επικοινωνιακό σκοπό. 

Επίσης, τους έδωσε τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με πτυχές της σύγχρονης και καθημερινής 
ζωής στην Αγγλία αφού είχαν την ευκαιρία να γευματίσουν σε Αγγλικά εστιατόρια, να 

εξερευνήσουν την πόλη και την αγορά του Λονδίνου και να πραγματοποιήσουν συναλλαγές 
χρησιμοποιώντας το Αγγλικό νόμισμα.

Επιπλέον, έκαναν χρήση της τεχνολογίας προκειμένου να καταγράψουν τις εμπειρίες τους αλλά 
και να περιηγηθούν σε δρόμους και καταστήματα της πόλης μέσω συστημάτων πλοήγησης από 

κινητό τηλέφωνο. 

Τέλος, βίωσαν την εμπειρία της πραγματοποίησης ενός ταξιδιού και της διαμονής στο εξωτερικό 
στο πλαίσιο μιας ομάδας.

Επομένως, το εκπαιδευτικό ταξίδι στο Λονδίνο συνέβαλε στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη της 
πολυπολιτισμικής συνείδησης αλλά και των δεξιοτήτων της Αγγλικής Γλώσσας, του 21ου αιώνα, 

της ζωής και της τεχνολογίας των συμμετεχόντων/ουσών .
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Καμάρες : Eνα ισχυρό σύμβολο – τοπόσημο.

Το ρωμαϊκό υδραγωγείο, γνωστό ως Καμάρες, 
βρίσκεται στη βόρεια έξοδο της Χαλκίδας στην 
περιφερειακή οδό, λίγες εκατοντάδες μέτρα από 
το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο. 
Αποτελούσε έργο μεταφοράς νερού για την 
ύδρευση της πόλης, το οποίο κατασκεύασαν οι 
Ρωμαίοι και συνέχισαν οι Ενετοί.


