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ΘΕΜΑ: Διαδικτυακό βιωματικό σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων «Δημιουργία εκπαιδευτικού  
              επιτραπέζιου παιχνιδιού» 
  

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια της υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων, σε 
συνεργασία με Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της Αττικής και το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 
συνδιοργανώνουν βιωματικό σεμινάριο εξ αποστάσεως με θέμα «Δημιουργία εκπαιδευτικού επιτραπέζιου  
παιχνιδιού» , την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, και ώρες 18:30-20:00. 

 

Εισηγητές: 
Ηλίας Στουραΐτης, Δρ. Ιστορίας, εκπαιδευτικός, σχεδιαστής εκπαιδευτικών παιχνιδιών 
Τόλης Λαύκας, εκπαιδευτικός, σχεδιαστής εκπαιδευτικών επιτραπέζιων παιχνιδιών 

 

Το διαδραστικό σεμινάριο δημιουργίας εκπαιδευτικού επιτραπέζιου παιχνιδιού στοχεύει στην 
εξοικείωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων με την ιδέα της ένταξης της παιχνιδοκεντρικής μάθησης στα 
πολιτιστικά προγράμματα και γενικότερα στη σχολική τάξη. Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για το πώς 
μπορούν να οργανώσουν τις σκέψεις τους ώστε να διατυπώσουν μια ιδέα για τη δημιουργία ενός 
εκπαιδευτικού επιτραπέζιου παιχνιδιού, πώς να διαμορφώσουν τους κανόνες τους παιχνιδιού τους ώστε να 
αποκτήσει νόημα για τους μαθητές και μαθήτριές 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 καταλήξει σε σκέψεις για την αξιοποίηση επιτραπέζιων εκπαιδευτικών παιχνιδιών σε πολιτιστικά 
προγράμματα και γνωστικά αντικείμενα. 

Το σεμινάριο υποστηρίζει το Δίκτυο του 10ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο 
«Δημιουργώντας τα δικά μας παιχνίδια» που διοργανώνεται από  το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 
και  το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (δείτε εδώ ). 

Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι 
τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022, και ώρα 1030 π.μ., στον σύνδεσμο https://forms.gle/xgdnw3pcmDcUhRTo9   
(αν ο σύνδεσμος δεν ανοίγει αυτόματα, μπορείτε να τον αντιγράψετε και να επικολλήσετε στον φυλλομετρητή). 

Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους από τη σχολική τους μονάδα αλλά και από το    
email που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα, από την τη Δευτέρα 28/11/2022 μετά τις 13:00. Στο email 
που θα λάβουν θα περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση. 

 

        Η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων : Βασιλική Αρβανιταντώνη 
 
 
 
 

 
  

 
  

  

Η   ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                        
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ  ΜΕΪΝΤΑΣΗ 

 
  ΚΟΙΝ:   1. κ.κ. Συντονίστριες/στές         
               6oυ ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  
  2. Φ. 28.4 
   
 
 
 
 
 

 
  ΠΡΟΣ:   ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  
                Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 
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