
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 26ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 



 Τα εργαστήρια Αγγλικής γλώσσας των τμημάτων Α2 και Γ1 του 5ου Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας 

πήραν μέρος στον 26ο Πανελλαδικό Διαγωνισμό Μαθητικής Δημιουργίας για το σχολικό έτος 2022-

2023 με θέμα: «Το αύριο είναι τώρα!- Κλιματική κρίση και αναγκαστικός εκτοπισμός».

 Τον διαγωνισμό προκήρυξε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) με στόχο την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων στο θέμα των προσφύγων και σε ζητήματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων.



 Οι πρόσφυγες και οι εσωτερικά εκτοπισμένοι πληθυσμοί αποτελούν θύματα της κλιματικής κρίσης. 

Πολλοί από αυτούς κατοικούν σε γεωγραφικές περιοχές όπου, συνήθως, δεν διαθέτουν τους πόρους για 

να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο αφιλόξενο.  Έρχονται αντιμέτωποι με  

κλιματικές καταστροφές όπως πλημμύρες και ξηρασίες, οι οποίες  καταστρέφουν βιοποριστικά μέσα, 

και προκαλούν συγκρούσεις και αναγκαστική μετακίνηση.

 Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν,  να συζητήσουν, να 

ανταλλάξουν απόψεις και να προβληματιστούν πάνω στο θέμα. 

 Στη συνέχεια, έστειλαν το μήνυμα «Το αύριο είναι τώρα!» δημιουργώντας σε ομάδες σκίτσο ή κόμικ ή 

αφίσα.  

 Τέλος, οι μαθητές/τριες επέλεξαν τα  έργα τα οποία θα εκπροσωπήσουν το σχολείο μας στον 

Πανελλαδικό  διαγωνισμό. 



Τα έργα των μαθητών/τριών











 Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό τους έδωσε τη δυνατότητα να …

α) ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε περιβαλλοντικά θέματα.

β) ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα των προσφύγων και σε ζητήματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

γ) αναπτύξουν  δημιουργικότητα, φαντασία και κριτική σκέψη. 

δ) αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας. 

ε) ενισχύσουν το μαθησιακό  ενδιαφέρον τους  για την Αγγλική Γλώσσα.

στ) αναπτύξουν τη δεξιότητα  παραγωγής γραπτού λόγου στην Αγγλική Γλώσσα.

ζ) καλλιεργήσουν πρότυπα συμπεριφοράς και δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη 

της προσωπικότητάς τους.



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.
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