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Την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 11.50 – 14.10, πραγματοποιήθηκε έκθεση με τις
«δημιουργίες» των μαθητών μας στο πλαίσιο του μαθήματος της Τεχνολογίας.
Παρουσιάστηκαν ατομικές και ομαδικές κατασκευές των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης
αντίστοιχα σε αίθουσες κατάλληλα διαμορφωμένες ώστε να είναι εύκολη η περιήγηση και
παρατήρησή τους από τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ευκαιρία όπου οι μαθητές και μαθήτριες χάρηκαν που οι
συμμαθητές τους και οι εκπαιδευτικοί αγκάλιασαν και επιβράβευσαν την προσπάθεια τους.
Ένιωσαν ικανοποίηση που συμμετείχαν σε μια τέτοια γιορτή, η οποία αποτέλεσε ευκαιρία
για μοίρασμα εμπειριών και συναισθημάτων!!

Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές μας για την προσπάθεια τους, τους παροτρύνουμε πάντα
να επιμένουν και να προσπαθούν για το καλύτερο και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στις
εξετάσεις τους.

Ενημερώνουμε ότι, στην ιστοσελίδα του μαθήματος της Τεχνολογίας του σχολείου μας «Το
τραίνο της Τεχνολογίας», θα αναρτηθούν ανά τμήμα φωτογραφίες με τις ατομικές
κατασκευές μαθητών και μαθητριών της Α΄ Τάξης αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό του
κάθε «δημιουργού» της κατασκευής καθώς και φωτογραφίες με τις ομαδικές κατασκευές
των μαθητών και μαθητριών της Β΄ Τάξης αναγράφοντας τα ονοματεπώνυμα των
«μελών-δημιουργών» κάθε ομάδας από τα τμήματα της Β΄ Τάξης. Εκεί θα έχετε την
δυνατότητα να παρατηρήσετε με κάθε λεπτομέρεια τα έργα που δημιούργησαν οι μαθητές
και μαθήτριες στου σχολείου μας.

Ευχαριστούμε πολύ όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην όμορφη
αυτή γιορτή και ευχόμαστε να την επαναλάβουμε του χρόνου με την συμμετοχή των γονέων
και κηδεμόνων των μαθητών του σχολείου μας.

Οι εκπαιδευτικοί του μαθήματος

Καρασαββίδου Πόπη
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Μαρκάκη Στέλλα

Χαιρέτη Αναστασία
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