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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ



➢ Τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022, τα εργαστήρια Αγγλικής Γλώσσας του 5ου Προτύπου 

Γυμνασίου Χαλκίδας πήραν μέρος στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών η 

οποία καθιερώθηκε στις 6η Δεκεμβρίου 2001 με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή.

➢ Συμμετέχοντας  σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών 

(ECML/CELV) οι μαθητές/τριες ήρθαν σε επαφή με τη γλωσσική πολυμορφία της 

Ευρώπης και  πραγματοποίησαν ένα σύντομο ταξίδι στις διαφορετικές κουλτούρες και 

παραδόσεις που συνυπάρχουν στην ήπειρό μας. 



➢ Οι μαθητές/τριες των τμημάτων Β2, Γ1 γιόρτασαν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών  με έναν διαφορετικό και 

ιδιαίτερο τρόπο. Δημιούργησαν ένα τραγούδι  στα Αγγλικά με τίτλο «Valuing all languages in Europe - Όλες οι 

γλώσσες στην Ευρώπη έχουν αξία” που αποτελεί το θέμα εορτασμού για το 2022.

➢ Τους στίχους έγραψαν οι μαθητές/τριες των τμημάτων Β2, Γ1 με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών 

Αγγλικής Γλώσσας Αυγέρη Μαρίας, Μαδαρού Βασιλικής και Σταμούλη Σοφίας.

➢ Τη μελοποίηση έκαναν οι μαθητές/τριες Καλτσίδης Δημήτριος (Κιθάρα), Καναράς Νικόλαος (Ντραμς), 

Κεφαλά Μαριαλένα (Πλήκτρα) και Χατζηιωάννου Ελπινίκη (Μπάσο) με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού 

Μουσικής Σεβροπούλου Ευαγγελίας.

➢ Έδωσαν ζωή στο τραγούδι με τη φωνή τους οι Αθανασίου Αθηνά, Αφένδρα Ιωάννα, Βαλκάνου Μαρίλια, 

Βογιατζή Μαριάννα, Γιαννακάρα Αναστασία, Ζούδιαρη Αλεξάνδρα, Θεοδωρακοπούλου Αικατερίνη, 

Καλογρίδη Αικατερίνη, Κελεσίδη Μαριάννα, Κουκουναράκη Μαρία, Κουρσούμη Ραφαηλία και Λάμπρου 

Ευαγγελία.





Valuing all languages in Europe
All the languages are cool

And we learn that in school.

Everyone deserves some space

In our little Europe-place.

English, French, or Espanol

Can all exist in this one song.

European languages are spoken around the world

So, give it a try and don’t be bored!

Ευρώπη, Europe Europa, Europe

No matter how you call it

It’s our home!

Ryccknň, Polski, Deutch, Français

Most of Europe represent

But it shouldn’t be like that

Every country’s equal

Ευρώπη, Europe Europa, Europe

No matter how you call it

It’s our home!



➢ Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις δράσεις για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας 

Γλωσσών τους έδωσε την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν ότι η γλωσσική πολυμορφία αποτελεί 

βασικό στοιχείο της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της ηπείρου μας και πολύτιμο εργαλείο 

για την επίτευξη διαπολιτισμικής κατανόησης ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης.



Καμάρες 

Ένα 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.


