
 

 

 
ΘΕΜΑ: «Επιμορφωτική – ενημερωτική συνάντηση για το 3ο Φεστιβάλ 

Παιχνιδιού στην Καβάλα» 

 Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας προχωράει στη 
διοργάνωση του 3ου Φεστιβάλ Παιχνιδιού έχοντας ως στόχους : 

• Να ενισχύσει στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους γονείς των 
παιδιών  την επιστημονική άποψη ότι μέσα από το τρίπτυχο γνωρίζω-
μπορώ-νιώθω, γίνεται δυνατή η διαμόρφωση μια στάσης απέναντι 
στους συνανθρώπους, τη φύση, τις διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και 
απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό. 

• Να αναδείξει ότι το παιχνίδι είναι βασικό εργαλείο μάθησης  για την 
απόκτηση γνώσεων και τη δημιουργία  στάσεων απέναντι στην 
καλλιτεχνική δημιουργία και την πολιτιστική μας κληρονομιά. 

• Να δώσει την ευκαιρία σε όλους τους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν 
τον βιωματικό τρόπο της εκπαίδευσης μέσω των τεχνικών του 
παιχνιδιού. 

•  Να δημιουργήσει ένα θεσμό, χωροχρόνο συνάντησης, όπου παιδιά 
και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και να κάνουν 
ένα ταξίδι στη γνώση, τη φαντασία τη χαρά. 

Οι στόχοι αυτοί ευελπιστούμε να υλοποιηθούν μέσα από μια σειρά 
ενημερωτικών συζητήσεων, καλλιτεχνικών, εικαστικών, μουσικών, θεατρικών 
δρώμενων και παράλληλων εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα στο πενθήμερο 
Φεστιβάλ Παιχνιδιού.  

Κατόπιν τούτου σας καλούμε στην επιμορφωτική ενημερωτική συνάντηση, 
για το θεωρητικό πλαίσιο, σχεδιασμό, οργάνωση, δημιουργία και υποστήριξη των 
δράσεων  του Φεστιβάλ.  

Το θεωρητικό πλαίσιο του παιχνιδιού θα αναπτύξει με διαδραστικό τρόπο ο 
Κωσταντίνος Βλαστάρης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου στο ΠΕΚΕΣ Α.Μ.Θ. 
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 Καβάλα, 8/2/2023 
Α.Π.: Φ.23.1/692 

ΠΡΟΣ: Τους/τις Δ/ντές/ντριες και Προϊσταμένους/νες 
 όλων των Σχολικών Μονάδων της 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Καβάλας 

ΚΟΙΝ.:  

http://dipe.kav.sch.gr/
mailto:mail@dipe.kav.sch.gr


και Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο εισήγησης: «Το παιχνίδι, η 
αξία του και οι πικρές αλήθειες». 

Η συνάντηση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 19:00, 
στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. 

 
Δηλώσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση:    
https://forms.gle/wn2JNQQKweb6hv6Q9  

 
 

 

 

 

 

Η Διευθύντρια Π.Ε. Καβάλας 

 

 

Αθανασία Γαϊτανίδου 
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