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Chalkida

Le Pont de Chalkida

Aqueduc Romain-Kamares

5ème Collège d’ Excellence de Chalkida



Μάϊος 2022

Στα πλαίσια του μαθήματος των Γαλλικών, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β’ τάξης και το τμήμα Γ’1 του σχολείου μας ασχολήθηκαν με ένα Projet
με τίτλο : 

«Notre école - notre quartier»
«Tο σχολείο μας - Η γειτονιά μας»

• Αναζητήσαμε στο διαδίκτυο πληροφορίες, χάρτες της περιοχής όπου εδρεύει το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας.
• Συζητήσαμε για την ιστορία του σχολείου μας.
• Φωτογραφίσαμε τις παλιές εγκαταστάσεις του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας στο κτίριο της Σχολής Μηχανικών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» στη λεωφόρο Χαϊνά.
• Δημιουργήσαμε τις κατόψεις των ορόφων του σχολείου και σημειώσαμε τις αίθουσες και τους χώρους του.
• Πραγματοποιήσαμε εξόρμηση στη γειτονιά μας καταγράφοντας :
➢ τις οδούς γύρω από το  σχολείο αλλά και τη διαδρομή έως την Πλατεία του Δέλτα,
➢ τις σχολικές μονάδες της περιοχής,
➢ τα καταστήματα (εν λειτουργία και μη),
➢ τις διαπιστώσεις μας για τυχόν προβλήματα.
• Φωτογραφίσαμε τη γειτονιά μας,
• Δημιουργήσαμε έγχαρτο και ψηφιακό φάκελο Portfolio, με τις εργασίες των μαθητών/τριών.



L’ île d’ Eubée

Πηγή : OTA24.gr





La ville de Chalkida

5ème Collège d’ Excellence de Chalkida

Le vieux pont de Evripos

Le nouveau pont de Chalkida



Aqueduc Romain - Kamares

5ème Collège d’ Excellence de Chalkida



La Place Delta

5ème Collège d’ Excellence de Chalkida

25ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας
28ο Oλοήμερο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας

Παιδικός Σταθμός

3ο & 6ο Γυμνάσιο Χαλκίδας

4ο Γενικό Λύκειο Χαλκίδας

Les écoles de notre quartier
5ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας



L’ ancien bâtiment du 5ème Collège de Chalkida

Il était situé à l’ avenue Chaϊna jusqu’ en 2004, date à laquelle il a été
transféré à de nouvelles installations, au quartier de Piraϊki – Patraϊki, au 

coin des rues  Mariou Doxaki et Monis Erion , à côté du 4ème Lycée de 
Chalkida.



ΜΑΡΙΟΣ ΔΟΞΑΚΗΣ
Ευβοιώτης στρατιώτης που έχασε 

την ζωή του στα βουνά της 
Ηπείρου στον Έλληνο-ιταλικό 

πόλεμο το 1940.

ΜΟΝΗ ΕΡΙΩΝ
Στις αρχές του 13ου αιώνα και 
ίσως στα πρώτα χρόνια της 
Φραγκοκρατίας κτίστηκε στις 
όχθες του Μεσσάπιου ποταμού, 
στην περιοχή που σήμερα 
ονομάζεται Έρια και ανήκει στο 
χωριό, ένα μοναστήρι αφιερωμένο 
στα Εννιάμερα της Θεοτόκου 
περισσότερο γνωστή σήμερα σαν 
Παναγία στα Έρια.

ΤΡΑΛΛΕΙΣ 
➢ Οι Τράλλεις, Τραλλιανοί ή 

Τράλλοι ήταν θρακική φυλή 
που υπηρέτησε Ελληνιστικούς 
βασιλιάδες.

➢ Σελεύκεια ή Τράλλεις ήταν 
αρχαία ελληνική πόλη της 
Λυδίας – Καρίας, χτισμένη 
στην εύφορη πεδιάδα που 
διέτρεχε ο Μαίανδρος 
ποταμός, πολύ κοντά στο 

σημερινό Αϊδίνιο (Αϊντίν, 
Aydin)

ΟΔΟΣ
ΜΑΡΙΟΥ ΔΟΞΑΚΗ

ΟΔΟΣ
ΜΟΝΗΣ ΕΡΙΩΝ

Το σχολείο μας βρίσκεται στην 
γωνία των οδών 

Μάριου Δοξάκη και 
Μονής Ερίων.



Le nouvel établissement











La dénomination des classes



Salle Lord Byron

Laboratoire de Chimie



Laboratoire de Physique



Salle d’ Informatique :  « Aris Arapoglou »



La Salle d’ Informatique a été inaugurée le 22 Juin 2022 et a reçu le nom « Aris Arapoglou », 
en l’ honneur du cher collègue, professeur d’ Informatique et écrivain, aujourd’hui décédé.



Salle de Technologie



Le Laboratoire de la langue anglaise



Le Laboratoire de la langue française

αίθουσα 15

ΒΡΥΣΑΚΙΑ

Περιοχή της Εύβοιας όπου οι 
Ελληνες με αρχηγό τον Αγγελή 
Γοβιό νίκησαν τα οθωμανικά 

στρατεύματα του Ομέρ
Bρυώνη στις 

15-18 Ιουλίου 1821



Salle Polyvalente



Nos élèves découvrent le quartier









La Place Delta













Des magasins du quartier





































Εμπνευστήκαμε από τη δράση 

«ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» 
που ανέλαβε το σχολείο μας εν μέσω  

πανδημίας το 2020, στα πλαίσια 

του εορτασμού για τα 200 χρόνια από 
την Ελληνική Επανάσταση. 

Αυτή τη φορά οι μαθητές/τριες είχαν 
την ευκαιρία να παρατηρήσουν… 

«δια ζώσης» το σχολείο τους και τη 
γειτονιά και να καταγράψουν 

πληροφορίες για γωνιές της πόλης 
τους.





Σκοπός της δράσης μας αυτής ήταν :

✓ να γνωρίσουν καλύτερα οι μαθητές και οι μαθήτριες την περιοχή στην οποία συχνάζουν κατά τη διάρκεια της 
φοίτησής τους στο σχολείο μας, ώστε να έρθουν σε επαφή με τον τόπο τους και να δημιουργήσουν αναμνήσεις.

✓ να εξοικειωθούν στην αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο και να τις χρησιμοποιήσουν,
✓ να εμπλακούν στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων τα οποία οι ίδιοι/ιες αναζήτησαν, 
✓Να κάνουν χρήση λεξιλογίου στα γαλλικά, περιγράφοντας, ζητώντας και δίνοντας οδηγίες στον δρόμο,
✓ να δημιουργήσουν έντυπο και ψηφιακό αρχείο με το υλικό που παρήγαγαν,
✓ να συνεργαστούν εποικοδομητικά χρησιμοποιώντας το υλικό τους ώστε να δημιουργήσουν έναν φάκελο (Pοrtfolio). 
✓ να συμβάλλουν με τον τρόπο αυτό στην καταγραφή δεδομένων, τόπων, γεγονότων και πληροφοριών στο πεδίο και 

επομένως να γνωρίσουν και να συμμετέχουν στη συνέχιση της ιστορίας του σχολείου τους, 



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.


