
  

 
 

          

        

Θέρμη, 17/10/2019 

    

 «SMART EDUCATION» 

3η Ημερίδα  

«Gamification & Εκπαίδευση» 
 

 

 

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη διοργανώνουν 
την 3η ημερίδα SMART EDUCATION, με θέμα: 
«Gamification & Εκπαίδευση» το Σάββατο, 
9 Νοεμβρίου 2019, στις κτιριακές εγκαταστάσεις 
του Γυμνασίου - Λυκείου (12ο χλμ. Ε. Ο. 
Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών). 

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των γενικότερων δράσεων των 
Εκπαιδευτηρίων ως Microsoft Showcase School και 
πραγματοποιείται με την υποστήριξη της  Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, του Τμήματος 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑΜΑΚ, του Δήμου 
Θέρμης και του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, της RobotixLab, της 
Eduact και της Technokids/Technoplus. Απευθύνεται σε 
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και αφορά την ενσωμάτωση μηχανισμών του 
παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Στο πλαίσιο της ημερίδας οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από 
ειδικούς, καθηγητές πανεπιστημίου, εκπρόσωπους της Microsoft 
και άλλων καινοτόμων εταιριών, ερευνητές  και εκπαιδευτικούς 
για:  

• Την ενσωμάτωση μηχανισμών του παιχνιδιού στην 

εκπαίδευση 

• Τα serious games  

• Τα επικίνδυνα ηλεκτρονικά παιχνίδια  

• Τα εργαλεία της Microsoft  

• Την αξία του προγραμματισμού στη ζωή μας 

• Τη ρομποτική  

Επιπλέον θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και 
εμπειρίες με εκπαιδευτικούς που έχουν εντάξει τις τεχνολογίες 
Microsoft στη διδασκαλία τους (τα εργαλεία του Office 365, το 
Teams, το Sway, το Forms, το Minecraft, το Skype, τα Learning 
Tools κ.λπ.) και να δουν πώς μπορούν να αναπτύξουν τόσο τις 
δικές τους δεξιότητες, όσο και των μαθητών τους.  

Βασικά σημεία 
 

▪ Hμερίδα στο πλαίσιο των γενικότερων 
δράσεων των Εκπαιδευτηρίων ως 
Microsoft Showcase School 

▪ «SMART EDUCATION» 

▪ Ενσωμάτωση μηχανισμών παιχνιδιού  
στην εκπαίδευση 

▪ Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς                 
της Πρωτοβάθμιας και                                      
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

▪ Σάββατο, 09/11/2019 
09:00 - 15:30 
Εγκαταστάσεις Γυμνασίου - Λυκείου  

▪ Η συμμετοχή στο  πρόγραμμα είναι 
ΔΩΡΕΑΝ 

▪ Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής 

▪ Δηλώσεις συμμετοχής ηλεκτρονικά: 

SMART EDUCATION 
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Απαραίτητη προϋπόθεση άλλωστε για την ποιοτική παιδεία αλλά 
και για κάθε ανάπτυξη είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών και η 
ενσωμάτωση καινοτόμων μηχανισμών, ώστε η μάθηση να γίνει 
μια ευχάριστη και δημιουργική διαδικασία και οι μαθητές να 
αποκτήσουν γνώσεις και να κατακτήσουν δεξιότητες. Αλλάζει έτσι 
άρδην ο ρόλος του σχολείου και του εκπαιδευτικού. Ο μαθητής 
αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο και συμμετέχει ενεργά στη 
διαδικασία. 

• Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ημερίδα 
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά ΕΔΩ. 

• Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τις 25/10/2019 στην 
ιστοσελίδα των Εκπαιδευτηρίων www.mandoulides.edu.gr  

• Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλους τους 
συμμετέχοντες. 

• Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

H Ημερίδα πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία των 
εταιρειών Microsoft, Eurobank,  Κουμεντάκης και Συνεργάτες, 
Σαμαράς και Συνεργάτες και Dotsoft. 

Χορηγοί επικοινωνίας: Livemedia, Μακεδονία, Makthes.gr, Τύπος 
Θεσσαλονίκης και TyposThes.gr 

Από τις Διευθύνσεις 
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Τα Εκπαιδευτήρια E. Μαντουλίδη 

αποτελούν 1 από τα 3 σχολεία στην 

Ελλάδα που έχουν επιλεγεί από τη 

Microsoft ως «Microsoft Showcase 

School». Η διάκριση αυτή για τα 

Εκπαιδευτήρια αποτελεί αναγνώριση 

των καινοτόμων δράσεων και των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 

εφαρμόζονται εδώ και χρόνια, με 

έμφαση στη χρήση των νέων 

τεχνολογιών τόσο στην εκπαίδευση 

όσο και στη διοίκηση. Το εκπαιδευτικό 

και διοικητικό προσωπικό είναι 

κατάλληλα καταρτισμένο και 

ενημερωμένο στις νέες τεχνολογίες και 

στη χρήση καινοτόμων εργαλείων. Η 

Microsoft ξεχώρισε 169 

εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα από τους 

οποίους οι 69 είναι εκπαιδευτικοί των 

Εκπαιδευτηρίων. Επιπλέον 8 

εκπαιδευτικοί μας έχουν κατακτήσει 

τον τίτλο MIE trainer. Τα 

Εκπαιδευτήρια ως «Microsoft 

Showcase School» αποτελούν πρότυπο 

για το σύνολο των υπόλοιπων 

σχολείων της κοινότητας που ανήκουν 

και σκοπός τους είναι το όραμα του 

έξυπνου και σύγχρονου σχολείου να 

γίνει πραγματικότητα για όλα τα 

σχολεία. 

https://mandoulides.edu.gr/newforms/view.php?id=439928
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