Ημέρα Ευρωπαϊκών Γλωσσών
Επίσκεψη στο Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe και στο Γαλλικό Ινστιτούτο Lyceé
και εκδηλώσεις στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Οι μαθητές των Γερμανικών της Α’ Γυμνασίου επισκέφτηκαν την Πέμπτη στις 26
Σεπτεμβρίου το Γερμανικό Ινστιτούτο Γκαίτε και το Γαλλικό Ινστιτούτο Lyceé προκειμένου
να συμμετέχουν στη γιορτή αφιερωμένη στην Ημέρα των Ευρωπαϊκών Γλωσσών.
Στο Ινστιτούτο Goethe οι μαθητές συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες αφιερωμένες
στην Ημέρα των Ευρωπαϊκών Γλωσσών υπό την καθοδήγηση των καθηγητών του
Ινστιτούτου όπως παιχνίδια με το αλεξίπτωτο του Glossomobil, δημιουργία κονκάρδων,
χορός με γερμανικά τραγούδια και πολλά άλλα .... Επίσης επισκέφτηκαν τη διαδραστική
έκθεση του Goethe-Institut «Μαθηματικά ... χειροπιαστά!», η οποία σχεδιάστηκε από το
μουσείο "Mathematikum" στο Γκίσεν της Γερμανίας . Σε αυτήν την έκθεση οι μαθητές είχαν
την ευκαιρία να εξερευνήσουν "δοκιμάζοντας", "ακουμπώντας" και "βιώνοντας"
περισσότερα από 20 εκθέματα. Στο Goethe τα παιδιά συνόδεψαν η κ. Χατζηγιώση ως
υπεύθυνη των Γερμανικών και η κ. Χατζηφωτεινού Αικατερίνη.

Στο Ινστιτούτο Lyceé οι μαθητές συμμετείχαν επίσης σε διάφορες δραστηριότητες
αφιερωμένες στην Ημέρα των Γλωσσών υπό την καθοδήγηση των καθηγητών του
Ινστιτούτου όπως δημιουργία αφισών, με θέμα «Παρουσιάζω μια πόλη» και δημιουργία
ημερολογίου για τις γλώσσες. Στο τέλος παρουσίασαν όλες οι ομάδες τις εργασίες τους και
περιηγήθηκαν στους χώρους του Ινστιτούτου.
Στο Lyceé τα παιδιά συνόδεψαν η κ. Φραντζή ως υπεύθυνη των Γαλλικών και ο κ. Μπλέκας
Μιχαήλ.

Οι μαθητές της Β΄ και της Γ΄ Γυμνασίου που παρέμειναν στο Γυμνάσιο συμμετείχαν σε
ωριαία εκδήλωση εξοικείωσης με τη γλωσσική πολυμορφία των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σημασία της γλωσσομάθειας και της πολυγλωσσίας στο κοινό
πολιτισμικό περιβάλλον που μοιράζονται οι ευρωπαϊκοί λαοί. Υπό την εποπτεία του
υπευθύνου της Αγγλικής Γλώσσας κ. Μαυρογεωργιάδη Ευθύμιου, οι μαθητές μας
παρακολούθησαν σχετική παρουσίαση, μιμήθηκαν τις φωνές των ζώων όπως αυτές
γίνονται φωνητικά αντιληπτές και αναπαράγονται σε διαφορετικά γλωσσικά πλαίσια και
έπαιξαν με απλές, καθημερινές φράσεις από διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες με τη βοήθεια
των «Δέντρων των Γλωσσών» στο αίθριο του σχολείου μας.

