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Θέμα: „Πρόσκληση εκπ/κών Γερμανικής Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας“ 

ΣΧΕΤ.: Έγκριση Περιφερειακής Δ/νσης ΠΕ & ΔΕ Κεντρ. Μακεδονίας με ΑΠ. 7195/16-04-2018 

Liebe KollegΙnnen!  

Σας προσκαλούμε στο δημιουργικό βιωματικό εργαστήριο κατασκευών από 
ανακυκλώσιμα, επαναχρησιμοποιημένα πλαστικά με παράλληλη αξιοποίηση δραστηριοτήτων 
δημιουργικής γραφής και τίτλο:  

«Από το πλαστικό στην πλαστικότητα»  

Το δημιουργικό βιωματικό εργαστήριο στοχεύει α) στην εξοικείωση με τεχνικές 
κατασκευής χρηστικών και διακοσμητικών δημιουργιών με την αξιοποίηση απλών 
καθημερινών υλικών από πλαστικό, β) την καλλιέργεια δεξιοτήτων δημιουργικής γραφής, γ) 
την έμπνευση, για περαιτέρω δημιουργία και ιδέες για κατασκευές, δ) τη δημιουργία 
κατασκευών, ε) τη δημιουργική κι εποικοδομητική διέξοδο και τέλος στ) την ευαισθητοποίηση 

σχετικά με το περιβάλλον, την ανακύκλωση και την αειφορία.  

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018 και ώρα 17.30 – 20.00 

στο νέο 5ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με επιμορφωτή/τρια - εμψυχωτή/τρια τις/τους 
εκπαιδευτικούς Γιαπουντζή Κωνσταντίνο και Ιωαννίδου Δομνίκη. 

Παρακαλείστε να φέρετε μαζί σας όσα από τα υλικά διαθέτετε στο σπίτι ή στην τάξη 
σύμφωνα την λίστα που θα βρείτε στη σελίδα 2. 

Δηλώστε συμμετοχή είτε με email στο gkerkino@gmail.com είτε με sms στο 6977638419.  
 

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών δε θα βαρύνει το Δημόσιο. 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές/ντριες των Σχολικών μονάδων να ενημερώσουν 
τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ07. 

 

    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς κι εκτίμηση 
 

    Γιάννα Κερκινοπούλου 

            Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε.  
 

Γιάννα Κερκινοπούλου  
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ07 (Γερμανικής)   

Θεσσαλονίκη, 17.04.2018 
Αριθ.  Πρωτ.:    318 

Προς  
 

τις Σχολικές μονάδες  
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 
Ανατολικής & Δυτικής Θεσσαλονίκης 
Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών & 
Χαλκιδικής 
για τις/τους εκπαιδευτικούς Γερμανικής 
 

(Δια μέσου των Δ/νσεων) 
Ταχ. Δ/νση  
Τ.Κ. 

Τηλέφωνο  
Κινητό  

E- mail 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

Σαπφούς 44 
546 27 Θεσσαλονίκη  

2310/503808 
6977638419 

grss@kmaked.pde.sch.gr  

gkerkino@gmail.com  

Κοιν.: 
 

Τμήμα Επιστημονικής  
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας  

mailto:gkerkino@gmail.com
mailto:grss@kmaked.pde.sch.gr
mailto:gkerkino@gmail.com
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Υλικά και εργαλεία  
για τις κατασκευές που θα υλοποιηθούν στο εργαστήριο και καλό είναι να 

έχουν μαζί τους οι συμμετέχοντες. 

1. Μερικά πλαστικά μπουκάλια, μικρά και μεγάλα, διαφανή και χρωματιστά, από νερό, 

αναψυκτικά (κυρίως Coca-Cola και Sprite), χυμούς, τσάι, σαμπουάν κ.ά., χωρίς τις 

ετικέτες προϊόντος και κόλλες. Η κόλλα καθαρίζει πολύ εύκολα με νέφτι. 

2. Τα καπάκια τους. 

3. Ψαλίδια, κοπίδι, συρραπτικό, κόλλα ρευστή και στικ, στυλό, μαρκαδόρους, αναπτήρα, 

πιστόλι σιλικόνης (αν έχουν). 

4. 1 σπογγοπετσέτα τύπου Wettex, 1-2 αφρώδη φύλλα, 1-2 χρωματιστά χαρτόνια, ματάκια 

χειροτεχνίας, pom poms, κορδέλες υφασμάτινες και  

5. Διάθεση για δημιουργία!!! 


