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Το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας την 26η Σεπτεμβρίου συμμετείχε 
στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών. 

Οι καθηγήτριες των ξενόγλωσσων εργαστηρίων αφιέρωσαν την ημέρα αυτή στην
ενημέρωση των μαθητών και των μαθητριών του σχολείου μας, από τον επίσημο 

ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
Πραγματοποιήθηκαν :

➢ Προβολές με πληροφορίες για στοιχεία των ομιλούμενων γλωσσών της Ε.Ε. ώστε να 
συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/τριες τη σπουδαιότητα της πολυγλωσσίας στην εποχή 
μας, 

➢ Δράσεις, αναζητήσεις, quiz, παιχνίδια, προκλήσεις

➢ Δημιουργία τραγουδιού το οποίο μελοποίησαν οι καθηγήτριες μουσικής από το 
εργαστήριο αγγλικής γλώσσας

➢ Δημιουργία banner-πανό από το εργαστήριο γαλλικής γλώσσας και ανάρτησή του 
στον χώρο του σχολείου μας. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να αναζητήσουν 
πληροφορίες, να ακούσουν και να αναγνωρίσουν τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης μέσα από το παιχνίδι : « Μίλα μου ! ». Οι μαθητές/τριες πήραν μέρος σε 
γλωσσικές προκλήσεις και έμαθαν για τους διαγωνισμούς που διοργανώνονται κάθε 
χρόνο.



Σε όλη την Ευρώπη, 700 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εκπροσωπούνται από τα 46 κράτη μέλη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και ενθαρρύνονται να μάθουν όλο και περισσότερες ξένες γλώσσες, 

σε οποιαδήποτε ηλικία, εντός ή εκτός σχολείου. 
Το γεγονός αυτό πηγάζει από την πεποίθηση του Συμβουλίου της Ευρώπης ότι η γλωσσική 
πολυμορφία αποτελεί εργαλείο για την επίτευξη ευρύτερης διαπολιτισμικής κατανόησης και 
βασικό στοιχείο στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της ηπείρου μας. Ως εκ τούτου, το 

Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο προωθεί την πολυγλωσσία σε όλη την Ευρώπη. 
Με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και την υποστήριξη και τον συντονισμό του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών από το 2001 η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



Η Ε.Ε. έχει 24 επίσημες 
γλώσσες:

αγγλικά 
βουλγαρικά 
γαλλικά 
γερμανικά 
δανικά 
ελληνικά 
εσθονικά 
ιρλανδικά 
ισπανικά 
ιταλικά 
κροατικά
λετονικά
λιθουανικά 
μαλτέζικα 
ολλανδικά 
ουγγρικά 
πολωνικά 
πορτογαλικά
ρουμανικά 
σλοβακικά 
σλοβενικά 
σουηδικά 
τσεχικά
φινλανδικά.









Το γλωσσολογικό ταξίδι
της Λάρα στην Ευρώπη !

Le voyage linguistique de 
Lara à travers l'Europe !
https://edl.ecml.at/Activities/languagejour
ney/tabid/3223/Default.aspx

https://edl.ecml.at/Activities/languagejourney/tabid/3223/Default.aspx


Άκουσε τον ήχο αυτών των λέξεων :
https://edl.ecml.at/Activities/languagejourney/Sounds/tabid/3224/Default.aspx#hy

https://edl.ecml.at/Activities/languagejourney/Sounds/tabid/3224/Default.aspx#hy




"Μιλήστε μου!" παιχνίδι και βίντεο : https://edl.ecml.at/Games/Talktome/tabid/1878/language/Default.aspx

Ποια γλώσσα είναι αυτή;

https://edl.ecml.at/Games/Talktome/tabid/1878/language/Default.aspx




« Πες γεια ! »





Διάσημες φράσεις - Citations célèbres - Famous quotes
https://edl.ecml.at/Facts/Quotes/tabid/3264/Default.aspx

«Je déteste ce que vous écrivez, mais je donnerai ma vie pour que vous
puissiez continuer à écrire». I disapprove of what you say, but I will defend 
to the death your right to say it. Par Voltaire

«Den sterkeste mann i verden, det er han som står mest alene». You see, 
the point is that the strongest man in the world is he who stands most 
alone. Par Henrik Ibsen

« εὕρηκα ! » I have found (it) ! Par Archimedes, Greek scholar (287-212 BC)
"Eureka" comes from the Ancient Greek, which he said after he had stepped 
into a bath and noticed that the water level rose, whereupon he suddenly 
understood that the volume of water displaced must be equal to the volume 
of the part of his body he had submerged.

«Du sublime au ridicule il n’y a qu’un pas». There is only one step from the 
sublime to the ridiculous. Par Napoleon Bonaparte

«El futuro no está escrito porque sólo el pueblo puede escribirlo». The 
future is not written, because only the people can write it. Par Adolfo 
Suárez González, Spain's first democratically elected prime minister after 
the dictatorship

https://edl.ecml.at/Facts/Quotes/tabid/3264/Default.aspx


50+1 Défis – 50+1 Προκλήσεις
« Τι τολμάς να κάνεις σε μια ξένη γλώσσα ; »

https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/language-challenge/EDL-language-challenge-handbook-EL.pdf?ver=2019-05-14-111112-403 

ΦΕΡΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 50+1
ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ 
ΕΝΑΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

π.χ.
«μέτρησε από το 1-10 σε 3 

διαφορετικές γλώσσες μέσα σε ένα 
λεπτό»

«μαζί με έναν φίλο, γράψτε τις 
λέξεις από ένα τραγούδι / ραπ σε 

μια ξένη γλώσσα»

https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/language-challenge/EDL-language-challenge-handbook-EL.pdf?ver=2019-05-14-111112-403


« Κάνε τη φωνή σου να ακουστεί ! » 



Γλωσσικό Κουίζ : https://edl.ecml.at/Games/LanguageQuiz/tabid/1873/AreaID/7/language/el-GR/Default.aspx

Παιχνίδι στη νοηματική γλώσσα. Τα ονόματα χωρών στη διεθνή νοηματική γλώσσα :
https://edl.ecml.at/Games/CountryGame/tabid/3128/Default.aspx

https://edl.ecml.at/Games/LanguageQuiz/tabid/1873/AreaID/7/language/el-GR/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Games/CountryGame/tabid/3128/Default.aspx














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.


