
Η Τεχνολογία αναλαμβάνει δράση! 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Στα πλαίσια του μαθήματος τεχνολογίας και των περιβαλλοντικών δράσεων του σχολείου μας, θα 

πραγματοποιήσουμε τις παρακάτω δράσεις, στις οποίες ευελπιστούμε να συμμετέχει όλη η σχολική 

κοινότητα: μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί και γονείς. 

 

1η δράση: Διακόσμηση αιθουσών με ανοιξιάτικες και πασχαλιάτικες κατασκευές 

 

     Θα θέλαμε να διακοσμήσουμε τις αίθουσες του σχολείου με 

πασχαλιάτικες ανοιξιάτικες κατασκευές. Για το σκοπό αυτό θα χρειαστούμε 

παλιές ακτινογραφίες και χάρτινες σακούλες άσπρου και καφέ χρώματος. 

Εφόσον διαθέτετε κάτι από τα παραπάνω, σας παρακαλούμε να τα δώσετε 

στο παιδί να τα φέρει στο σχολείο. 

 

 

2η δράση: Εργαστήριο κατασκευής τσάντας 

 

     Καλούμε γονείς, μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στο 

εργαστήριο (κατασκευής τσάντας) που θα πραγματοποιήσουμε την 

Παρασκευή 31/03/2023 στον χώρο του σχολείου μετά το σχολικό ωράριο, 

από τις 13:15 έως τις 15:30. 

Το εργαστήριο να γίνει στα πλαίσια της ανάδειξης τρόπων για κυκλική 

ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση  υλικών. 

Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο εργαστήριο, σας παρακαλούμε να φέρετε μαζί σας: 

 τζιν παντελόνι παλιό 

 μακό μπλουζάκι (παιδικού μεγέθους  ή υφασμάτινη τσάντα) 

 ζώνη υφασμάτινη ή λουριά από παλιά τσάντα 

 κλωστή χοντρή ή λεπτό κορδόνι και βελόνα ανάλογη (ώστε να περνάει η κλωστή ή το κορδόνι) 

 τέσσερα κουμπιά μεγάλα ίδια 

 ψαλίδι για ύφασμα  

     Αν κάποια μητέρα ή εκπαιδευτικός έχει φορητή ραπτομηχανή και την πρόθεση να μας τη διαθέσει, 

θα ήταν πολύ μεγάλη διευκόλυνση. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την κυρία Σουρμενίδου (στο 

τηλέφωνο του σχολείου 2310-674659) για περισσότερες πληροφορίες και περαιτέρω συνεννόηση. 

     Παρόλο που η κατασκευή τσάντας μπορεί να φανεί περισσότερο χρήσιμη στα κορίτσια, στη δράση 

μπορούν να συμμετέχουν και αγόρια, που θα μπορούσαν να κάνουν ένα πολύ ωραίο δώρο στη μητέρα 

τους ή στην αδερφή τους ή ακόμη και να κατασκευάσουν μία τσάντα προσαρμοσμένη στις δικές τους 

ανάγκες και το γούστο τους. 

     Σε περίπτωση που επιθυμείτε εσείς, το παιδί σας ή και οι δύο, να συμμετέχετε στη δράση, σας 

παρακαλούμε να στείλετε μήνυμα έως την Τετάρτη 22/03/2023 στο email του σχολείου mail2@gym-

pefkon.thess.sch.gr δηλώνοντας την πρόθεση συμμετοχής σας, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο του 

παιδιού και το τμήμα του, το δικό σας ονοματεπώνυμο, καθώς και το ποιος/οι θα συμμετέχει/ουν. Στο 

θέμα του email σας παρακαλούμε να αναφέρετε: «Συμμετοχή στο εργαστήριο κατασκευής τσάντας». 
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3η δράση: Έκθεση Αντικειμένων Παλαιάς Τεχνολογίας 

 

     Τέλος, θα θέλαμε να πραγματοποιήσουμε μία «Έκθεση Αντικειμένων 

Παλαιάς Τεχνολογίας». Το σκεπτικό είναι, να μαζέψουμε και να εκθέσουμε 

κάποιες συσκευές ή αντικείμενα παλαιότερης τεχνολογίας όπως 

ραδιοκασετόφωνα, τηλέφωνα με καντράν, κινητά τηλέφωνα δεκαετίας 90, 

φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, συλλογές γραμματοσήμων, 

επιστολόχαρτων, νομισμάτων, λευκώματα, κόμικς, παλιές κούκλες, 

παιχνίδια, ενδύματα και ό,τι άλλο κριθεί ότι μπορεί να συμπεριληφθεί στην 

έκθεσή μας. Επίσης, μπορούμε να συμπεριλάβουμε και φωτογραφίες παλιών 

συσκευών που είναι ογκώδεις και είναι δύσκολο να μεταφερθούν στο σχολείο για να 

εκτεθούν. 

     Άλλωστε στα πλαίσια του μαθήματος της τεχνολογίας Α΄ τάξης Γυμνασίου, προς το τέλος της 

σχολικής χρονιάς, κατασκευάζουμε ομοίωμα ενός αντικειμένου. Όποιο παιδί επιθυμεί, μπορεί να 

κατασκευάσει ένα ομοίωμα αντικειμένου από παλαιότερη εποχή και να το συμπεριλάβουμε στην 

έκθεσή μας.  

     Για όποιο αντικείμενο μπορείτε να μας διαθέσετε, σας παρακαλούμε να στείλετε φωτογραφία του 

στο email του σχολείου mail2@gym-pefkon.thess.sch.gr και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για τις 

λεπτομέρειες της έκθεσής του. Τα αντικείμενα που θα εκτεθούν, θα επιστραφούν στους κατόχους τους 

στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 

 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Σουρμενίδου Σοφία 

 

Με εκτίμηση 

 

Από τη Διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου Πεύκων 
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