
                                                                                  

                                                                  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
«SMART EDUCATION» 

 
 

3η Ημερίδα «Gamification & Εκπαίδευση»  

για εκπαιδευτικούς που αφορά την ενσωμάτωση  

μηχανισμών του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 
 

 
Με τη συμμετοχή εκατοντάδων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης από τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή πραγματοποιήθηκε η 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 αφορούσε την ενσωμάτωση μηχανισμών του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία  
και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των γενικότερων δράσεων των Εκπαιδευτηρίων ως 1 από τα 3 
σχολεία  στην Ελλάδα και 1 από τα 290 σχολεία παγκοσμίως που έχουν επιλεγεί από τη Microsoft ως 
«Microsoft Showcase School», με την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

Κεντρικής Μακεδονίας, του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑΜΑΚ, 

του Δήμου Θέρμης, του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και των εταιριών RobotixLab, Eduact και 
Technokids/Technoplus. 

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απεύθυνε η Πρόεδρος των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, Αικατερίνη 

Μαντουλίδου, ο Δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο  Περιφερειακός Διευθυντής 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης και ο Επικεφαλής Δικτύου 

Καταστημάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Eurobank, Γεώργιος Κηπουρός. 

Την επιμέλεια, τον συντονισμό και την παρουσίαση της εκδήλωσης είχε η Ασπασία Χασιώτη,  

Δρ. Φιλολογίας, Γενική Διευθύντρια Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, Διευθύντρια Λυκείου. 

Στο πλαίσιο της ημερίδας, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από ειδικούς, καθηγητές πανεπιστημίου, 
εκπροσώπους 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 και την αξία του προγραμματισμού στη ζωή μας.  

Σημαντικές πληροφορίες για την ενσωμάτωση μηχανισμών του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική 
διαδικασία πρόσφεραν στους παραβρισκόμενους με τις ομιλίες τους ο Μάνος Σφακιανάκης, 
Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ., Ειδικός Ερευνητής - Αναλυτής Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων,  
ο Νικόλαος Λαμπρινός, Καθηγητής της Διδασκαλίας της Γεωγραφίας και Διευθυντής του Τομέα 
Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών του ΠΤΔΕ του ΑΠΘ, Πρόεδρος του Κέντρου Ψηφιακής 
Γεωγραφικής Εκπαίδευσης, ο Νικόλαος Φαχαντίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής και 
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στο Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, ο Χρήστος Μαλλιαράκης, Δρ. Πληροφορικής, Συγγραφέας, ο Βασίλης Οικονόμου, 
Υπεύθυνος Πληροφορικής και Ψηφιακής Εκπαίδευσης, MIE Fellow, η Μαρία Παπαδοπούλου, 
Διευθύντρια Νέων Τεχνολογιών Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, MIE Trainer, MIE Expert, Δασκάλα 
και ο Ιωάννης Σουδίας, Δάσκαλος, MIE Fellow. 



Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί είχαν 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 
εξετάσουν πώς μπορούν να αναπτύξουν τόσο τις δικές τους δεξιότητες, όσο και των μαθητών τους. 

H ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία των εταιριών Microsoft, Eurobank, 
Κουμεντάκης και Συνεργάτες, Σαμαράς και Συνεργάτες, Dotsoft και Livemedia. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


