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Καβάλα, 24/1/2023 

Α.Π.: Φ 23.1/471  

 

 

Προς: 

 

 

Τους/τις Δ/ντές/ντριες και Προϊσταμένους/νες 
 όλων των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας 

 

 

Θέμα: «Διοργάνωση 3ου Φεστιβάλ Παιχνιδιού Καβάλας» 

 

 Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας έχοντας σκοπό να αναδείξει 

και να παρουσιάσει τα καινοτόμα σχέδια και δραστηριότητες που εφαρμόζονται στην 

τάξη, στο πλαίσιο των Εργαστήριων Δεξιοτήτων – Προγραμμάτων Σχολικών 

Δραστηριοτήτων και σχετίζονται: με κατασκευές, δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών, 

θεατρικών-μουσικών-εικαστικών παιχνιδιών, με Εκπαιδευτική Ρομποτική, επαναφέρει 

μετά από απουσία δύο χρόνων, λόγω της πανδημίας, το Φεστιβάλ Παιχνιδιού στην πόλη 

της Καβάλας. 

 Το Φεστιβάλ αποβλέπει να αναδείξει το παιχνίδι και τη δημιουργική χρήση όλων 

των μορφών του, ως διδακτικό εργαλείο για την επίτευξη μαθησιακών και γνωστικών 

στόχων, μέσα σε ένα κλίμα χαράς, που ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των παιδιών, 

την αποδοχή των διαφορετικών ικανοτήτων, στάσεων και αντιλήψεων, αλλά και την 

ανάπτυξη σχέσεων και επικοινωνίας μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών όλων των 

ειδικοτήτων, γονέων, τοπικής κοινωνίας, φορέων και άλλων σχολείων.   

Το 3ο Φεστιβάλ Παιχνιδιού θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαΐου έως 26 Μαΐου 

2023. Από Δευτέρα 22 Μαΐου έως Πέμπτη 25 Μαΐου τα σχολεία που θα συμμετέχουν θα 

ανοίξουν τις πόρτες τους, για μια μέρα, και θα μοιραστούν τη χαρά του παιχνιδιού με 

τους γονείς και την τοπική κοινωνία, παρουσιάζοντας και παίζοντας, τα  εκπαιδευτικά 

παιχνίδια που δημιούργησαν.  

Την Παρασκευή 26 Μαΐου, από 9:00 έως 13:00,  όλα τα Σχολεία της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσής Καβάλας με σύνθημα: «Παίζουμε, χορεύουμε και 

http://dipe.kav.sch.gr/


τραγουδάμε όλοι μαζί για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό και την Υγεία» 

θα συγκεντρωθούν στο Πάρκο Φαλήρου όπου θα πραγματοποιηθεί έκθεση με 

παρουσίαση και παίξιμο όλων των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και μεγάλη διαδραστική 

συναυλία. Θα επανέλθουμε αναλυτικότερα ως προς το χρονοδιάγραμμα και τον 

καθημερινό προγραμματισμό των δράσεων. 

 Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν ως αφετηρία τους την πρωτοβουλία και 

την ευαισθησία και αγωνίζονται καθημερινά να αλλάξουν το σχολείο «από μέσα» και να 

το ανοίξουν στην κοινωνία, να δηλώσουν την πρόθεση τους για δημιουργία παιχνιδιού 

και τη  συμμετοχή τους στο 3ο Φεστιβάλ Παιχνιδιού, έως την Παρασκευή 18 

Φεβρουαρίου 2023 στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://forms.gle/Z4Bbt4tV9H2MjRf56   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Η Διευθύντρια Π.Ε. Καβάλας 

 

 

 

Αθανασία Γαϊτανίδου 
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