
ΘΕΜΑ: «Βιωματικό ςεμινάριο: Γνωριμία με τα Αρχαία Ελληνικά παιχνίδια»  
(Έγκριση Ολομζλειας 2

ου
 ΠΕΚΕΣ Κεντρ. Μακεδονίας, Αρ. Πράξης 20/24-10-2019) 

 

Αγαπθτζσ/οί ςυνάδελφοι,   

Θα πραγματοποιθκεί βιωματικό ςεμινάριο με τίτλο «Γνωριμία με τα Αρχαία Ελλθνικά 

Παιχνίδια». κοπόσ του βιωματικοφ ςεμιναρίου είναι θ γνωριμία των ΕΦΑ με τα αρχαία 

ελλθνικά παιχνίδια, τθ μετεξζλιξι τουσ και τθ ςφγκριςθ τουσ με τα ςθμερινά παιχνίδια 

κακώσ και θ ανάπτυξθ δθμιουργικών ικανοτιτων των ςυμμετεχόντων.  

το πζραςμα των αιώνων τα παιχνίδια που παίηουν τα παιδιά αλλάηουν μορφζσ, 

εξελίςςονται και κάποια χάνονται. Ζχει μεγάλο ενδιαφζρον να γνωρίςουμε τα παιχνίδια 

που ζπαιηαν τα παιδιά ςτθν αρχαία Ελλάδα και να διαπιςτώςουμε πόςεσ ομοιότθτεσ ι και 

διαφορζσ υπάρχουν με τα ςθμερινά παιχνίδια και ακλιματα. Μποροφμε να αντλιςουμε 

ιδζεσ για δραςτθριότθτεσ που μποροφμε να υλοποιιςουμε κατά τθ διάρκεια του 

μακιματοσ, μποροφμε να δθμιουργιςουμε ζνα διακεματικό μάκθμα ι πρόγραμμα με τον 

δάςκαλο/α τθσ τάξθσ ι τον/τθν εκπαιδευτικό τθσ ιςτορίασ ι τον/τθν εικαςτικό, μποροφμε 

να εμπνευςτοφμε και να δθμιουργιςουμε μια ακλθτικι εκδιλωςθ/δράςθ βαςιςμζνθ ςε 

παιχνίδια τθσ αρχαιότθτασ. Μποροφμε να τα αξιοποιιςουμε και ςτισ δφο βακμίδεσ 

εκπαίδευςθσ. Εξαρτάται από τισ εμπειρίεσ μασ, τθ δθμιουργικότθτά μασ, τουσ χώρουσ που 
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ζχουμε, τισ εμπειρίεσ των μακθτών μασ, τον προγραμματιςμό μασ και τθ διάκεςι μασ να 

πειραματιςτοφμε και να διαςκεδάςουμε μαηί με τα παιδιά με παιχνίδια μιασ άλλθσ εποχισ.  

Οι ςυμμετζχοντεσ παρακαλοφνται να προςζλκουν με ενδφματα/υποδιματα που 

επιτρζπουν τθν κινθτικι ςυμμετοχι και ςζβονται τον ακλθτικό χώρο.  

Σο ςεμινάριο κα διεξαχκεί τθν Παραςκευή 22 Νοεμβρίου 2019 ςτο Κλειςτό Γυμναςτήριο 

του 11ου Δημοτικοφ χολείου Ευόςμου (οδόσ Καραολι και Δθμθτρίου 219), δείτε το 

ΧΑΡΣΗ και ώρεσ 17.30΄-19.30΄. 

Για τθ ςυμμετοχι ςασ απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ ςυμπλιρωςθ τθσ φόρμασ ΔΗΛΩΗ 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Παρακαλοφνται οι κ.κ. Διευκυντζσ/ντριεσ να ενημερώςουν τουσ Εκπαιδευτικοφσ Φυςικήσ 
Αγωγήσ.  

Η υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ11 

               Δρ. Όλγα Βαςιλειάδου 
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