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Σκοποί:

• Να γιορτάσουν μαζί με άλλα 35 σχολεία της Ευρώπης την 
“Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών”

• Να γίνει γνωστή  η ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών γλωσσών 
στους μαθητές 

•  Να  γνωρίζουν οι μαθητές το πολυπολιτισμικό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο στο οποίο ζουν

• Να μάθουν για το μύθο της Ευρώπης



«Κάνε ένα σημαιάκι και διαφήμισε τη χώρα σου»



 Επιλέξαμε μπλε για τη θάλασσα, πράσινο 
για τα εύφορα  χωράφια, κίτρινο για τον 

καυτό ήλιο μας, μοβ για τα γλυκά σταφύλια 
και μαύρο για τις  νόστιμες ελιές μας !

Με τον χάρακα  παρέα 
κάνω ίσια τη σημαία!











Στολίσαμε την τάξη μας αλλά και στείλαμε τις σημαίες μας στα 
άλλα  σχολεία με τα οποία συνεργαζόμαστε στο project.



Γνωρίσαμε κάποιες από τις  σημαίες της Ευρώπης, συγκεκριμένα 
των χωρών που συμμετέχουν μαζί μας στο project:

«European Language Day Flags» 



Κάθε μαθητής διάλεξε μία ευρωπαϊκή χώρα  και 
ζωγράφισε τη σημαία της.



Παιχνίδια με τις σημαίες



Παιχνίδια με τις σημαίες



Παρουσίαση των σημαιών.





Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ

Γύρω από τον χάρτη 
υπάρχουν χαρτάκια 
με το όνομα κάθε 

χώρας και την 
πρωτεύουσά της. Οι 

μαθητές διάλεξαν ένα 
από αυτά τα χαρτάκια 
και αφού διάβασαν τις 

πληροφορίες που 
αναγράφονταν,  στη 

συνέχεια έψαξαν στον 
χάρτη να εντοπίσουν 

τη χώρα που τους 
έτυχε και εκεί να 

γράψουν το όνομα της 
πρωτεύουσάς της.





Πάνω στον χάρτη μας χρωματίσαμε όλες τις χώρες που 
συμμετέχουν στο project και κάτω από κάθε σημαία γράψαμε τη 

χώρα που αντιπροσωπεύει.



Happy «European Language Day» 



Να πώς λένε «γεια σου» οι φίλοι μας στην 
Ευρώπη





Παίξαμε με τις δραστηριότητες του ελληνικού 
site για την «Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών».



Μαζί με την κα Ελένη Μπαμπαλιούτα, καθηγήτρια των αγγλικών,  
εικονογραφήσαμε ένα παραμύθι που εμπνευστήκαμε από τη θεατρική 

παράσταση που έκαναν οι φίλοι μας στην Κροατία. Πάτα το βελάκι για να το 
διαβάσεις!









Μπαίναμε πολύ συχνά στην ιστοσελίδα του e-twinning για να δούμε 
τις νέες δραστηριότητες των φίλων μας από τα άλλα σχολεία. 









Γνωρίσαμε τον μύθο της αρπαγής της 
Ευρώπης.



Το site της «Ευρωπαϊκής  Μέρας  Γλωσσών»:

http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/el-GR/Default.aspx

απ όπου αντλήσαμε πολλές πληροφορίες , διασκεδάσαμε αλλά και μάθαμε με τις 
ποικίλες δραστηριότητές του. 


