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Θεσσαλονίκη: 22-11-2022 
Αριθ. Πρωτ.: 18022 
 

 
  

ΠΡΟΣ:  

 

 

1. Τους κ. Διευθυντές & Τις κ. 

Διευθύντριες των Δημοτικών 

Σχολείων. 

2. Τους κ. Προϊσταμένους & Τις 

Προϊσταμένες των 

Νηπιαγωγείων  Π.Ε Δυτικής 

Θεσσαλονίκης 

 

    ΚΟΙΝ: 1. Φ. Αρχείου 

 

   
 
 
 

ΘΕΜΑ:   Διαδραστικό  σεμινάριο με θέμα:  

«Δημιουργία εκπαιδευτικού επιτραπέζιου παιχνιδιού» 

 

Στα πλαίσια του Δικτύου του 10ου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο 

«Δημιουργώντας τα δικά μας παιχνίδια» (δείτε εδώ ) αλλά και του Δικτύου 

«Τα σχολεία αναζητούν την ιστορία τους» 

(https://schoolsnetwork.weebly.com/ ) το Μουσείο Σχολικής Ζωής και 

Εκπαίδευσης και η Διεύθυνση  Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της 

υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων κας Στέλλας Μπαζακογιάννη, θα 

υλοποιήσουν  ένα  Διαδραστικό σεμινάριο την  Τρίτη 29 Νοεμβρίου και ώρα 

18:30-20:00 μ.μ. (διαδικτυακά).   

  

Θέμα: Δημιουργία εκπαιδευτικού επιτραπέζιου παιχνιδιού 

 

Το διαδραστικό σεμινάριο δημιουργίας εκπαιδευτικού επιτραπέζιου 

παιχνιδιού στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών όλων των 

βαθμίδων με την ιδέα της ένταξης της παιχνιδοκεντρικής μάθησης στην 

τυπική εκπαίδευση. 

Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για το πώς μπορούν να 

οργανώσουν τις σκέψεις τους ώστε να διατυπώσουν μια ιδέα για τη 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 
Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη 
Πληροφορίες: Μπαζακογιάννη Στέλλα 

 
Τηλέφωνο: 2310  -   588294  
  
Mail: Politistika.dyt.thess@gmail.com  

 

E-mail: politistika.dyt.thess@gmail.com 
 

 
 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

----- 
 

  

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

----- 
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δημιουργία ενός εκπαιδευτικού επιτραπέζιου παιχνιδιού, πώς να 

διαμορφώσουν τους κανόνες τους παιχνιδιού τους ώστε να αποκτήσει 

νόημα για τους μαθητές και μαθήτριες τους και, τέλος, ποια μορφή 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού ικανοποιεί τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής 

στοχοθεσίας τους.  

Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί με την παιδαγωγική σημασία του 

λάθους από τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο επιτραπέζιο 

εκπαιδευτικό παιχνίδι και θα καταλήξουμε σε σκέψεις για την ενσωμάτωση 

των γνωστικών αντικειμένων στα επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια. 

Εισηγητές: 

Ηλίας Στουραΐτης, Δρ. Ιστορίας, εκπαιδευτικός, σχεδιαστής εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών 

Τόλης Λαύκας, εκπαιδευτικός, σχεδιαστής εκπαιδευτικών επιτραπέζιων 

παιχνιδιών 

 

Όσοι/ες ενδιαφέρονται συμπληρώνουν τη φόρμα συμμετοχής εδώ 

Θα σας αποσταλεί ο σύνδεσμος συμμετοχής 

Οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά 

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Η Αναπληρώτρια της Διευθύντριας Π.Ε. 

Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΛΛΟΥ 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος 

Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZb6XRZZIEcazgLW98uHl26dY2hMq2RbmNd7h8Jt7o6SrpJg/viewform
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