
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ 2021 

Αυτή τη χρονιά, το σχολείο μας γιόρτασε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών παρουσιάζοντας 

μία Ευρωπαϊκή χώρα σε μία από τις Ευρωπαϊκές γλώσσες που διδάσκονται ή ομιλούνται σε 

αυτό. Από τις 20 ως τις 23 Δεκεμβρίου 2021, σαν να βρίσκονταν σε ένα ταξιδιωτικό 

πρακτορείο, μαθητές και  μαθήτριες του σχολείου μας, οι-όπως αποκαλούνται- Μικροί 

Διαπολιτισμικοί Ταξιδιωτικοί Πράκτορες, παρουσίασαν τη χώρα στην οποία θα μας 

πρότειναν να ταξιδέψουμε στις διακοπές μας. Ταυτόχρονα, οι μαθητές και οι μαθήτριες του 

σχολείου καθώς και οι εκπαιδευτικοί ψήφισαν ηλεκτρονικά τον καλύτερο προορισμό και 

άκουσαν τραγούδια από τις παρουσιαζόμενες χώρες καθώς και τραγούδια για τα 

Χριστούγεννα και τον καινούριο χρόνο. Η νικήτρια χώρα θα ανακοινωθεί προσεχώς! 

Ακολουθήστε τους Μικρούς Διαπολιτισμικούς Ταξιδιωτικούς Πράκτορες Ricardo Luis Franco 

Ribiero της Α’ Γυμνασίου στην Πορτογαλία, Loriane Michel Manzambi σε συνεργασία με την 

Clemance Bokanga της Β’ Γυμνασίου στη Γαλλία και Vildan Aydogmus, Elif Nergis Güldali και 

Hatitze-Reyhan Gün της Γ’ Γυμνασίου στην Αγγλία, ταξιδέψτε και γνωρίστε νέες χώρες! 

Σε αυτήν την ταξιδιωτική εμπειρία συνέβαλλαν οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής γλώσσας κυρία 

Δάμτση Ευθυμία, Γαλλικής γλώσσας κυρία Δημοπούλου Μαρίνα, Πληροφορικής κυρία 

Σταυριανίδου Νίκη και από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η ασκούμενη φοιτήτρια κυρία Σωτηριάδου Άννα και ο 

ασκούμενος φοιτητής κύριος Ψυλλής Ιωάννης. 

Καλές Διακοπές! 

Καλή Χρονιά! 

EUROPEAN DAY OF LANGUAGES 2021 

This year our school celebrated the European Day of Languages by presenting a European 

country in one of the European languages that are taught or spoken at it. From the 20th until 

the 23rd of December 2021, as if they were at a travel agency, students of our school, the so-

called Junior Intercultural Travel Agents, presented the country to which they would suggest 

that we travelled during our holidays. At the same time, our school students and teachers 

voted for the best destination electronically and listened to songs from the presented 

countries as well as Christmas and New Year’s Day songs. The winning country will be 

announced shortly! Follow the Junior Intercultural Travel Agents Ricardo Luis Franco Ribiero 

of the first class to Portugal, Loriane Michel Manzambi in cooperation with Clemance 

Bokanga of the second class to France and Vildan Aydogmus, Elif Nergis Güldali and Hatitze-

Reyhan Gün of the third class to England, travel and get to know new countries! 



In this travelling experience there contributed the English teacher Ms Damtsi Efthymia, the 

French teacher Ms Dimopoulou Marina, the ICT teacher Ms Stavrianidou Niki and from the 

Department of English Language and Literature of the Aristotle University of Thessaloniki the 

practice students Ms Sotiriadou Anna and Mr Psillis Ioannis. 

Happy Holidays! 

Happy New Year! 
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La France est le plus grand pays de l’Union Européenne 

Ca peut paraître évident pour certains, mais avec une surface totale de 632.734 km², la 

France est en effet le plus grand pays de l’EU, suivie par l’Espagne et la Suède. 

Loriane Michel Manzambi in cooperation with Clemance Bokanga 
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Vildan Aydogmus, Elif Nergis Güldali and Hatitze-Reyhan Gün 

 

 

 

  


