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 10ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός 

Δημιουργώντας τα δικά μας παιχνίδια: Από το χθες στο σήμερα 
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Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 
Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) και  το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης 
και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
συνδιοργανώνουν τον 10ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο: 

«Δημιουργώντας τα δικά μας παιχνίδια: Από το χθες στο σήμερα» 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών σχολείων, 
Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας και της Ομογένειας, δημόσιων και ιδιωτικών. 

Κλείνοντας 10 χρόνια Μαθητικών Διαγωνισμών σχετικά με την ιστορία της 
εκπαίδευσης ο 10ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός είναι αφιερωμένος σε μια 
διαφορετική πτυχής της ιστορίας της παιδικής ηλικίας που είναι συνυφασμένη και 
με τα σχολικά χρόνια. Θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι να αναδείξει την 
ιστορία του παιχνιδιού και να δώσει την ευκαιρία στη δημιουργικότητα των παιδιών 
να κατασκευάσουν παλιά αλλά και σύγχρονα παιχνίδια με τη βοήθεια της ψηφιακής 
τεχνολογίας. 

Στόχος είναι να εργαστούν δημιουργικά και να εντάξουν το παιχνίδι στην 
εκπαιδευτική διαδικασία 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

Οι μαθητές/τριες καλούνται να εργαστούν δημιουργικά και  μπορούν να επιλέξουν 
ανάμεσα σε δύο θεματικές: 

Α. ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Στην κατηγορία αυτή οι μαθητές/τριες μπορούν να δημιουργήσουν: 

• Παλιά παιχνίδια  χρησιμοποιώντας απλά υλικά όπως τα παιδιά στα παλιά χρόνια 
(κούκλες, τόπια, σφεντόνες, χαρταετούς). 

• Βίντεο με θέμα παλιά και παραδοσιακά παιχνίδια 

Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  

Στην κατηγορία αυτή οι μαθητές/τριες μπορούν να κατασκευάσουν δικά τους 
παιχνίδια  (επιτραπέζια, ψηφιακά). 

Το θέμα των παιχνιδιών μπορεί να αντλεί έμπνευση από την: 

1. Ιστορία εκπαίδευσης 
2. Ιστορία και Τοπική Ιστορία 
3. Περιβάλλον 
4. Πολιτισμός 
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Όλα τα παραπάνω μπορούν να αποτελέσουν θέματα μικρών ερευνητικών 
δραστηριοτήτων από τα παιδιά σε ελεύθερο χρόνο έξω από το σχολείο, με την 
επεξεργασία των στοιχείων μέσα στην τάξη (συνεντεύξεις, βιβλιογραφικές 
αναζητήσεις, επισκέψεις). 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ 

Τιμητική Επιτροπή Κρίσης 

Παντελής Βούλγαρης, Σκηνοθέτης 

 

Σοφία Παπαδημητρίου, Προϊσταμένη Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και 
Ψηφιακών Μέσων, ΥΠΑΙΘ 

Ευαγγελία Κανταρτζή, Πρόεδρος Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 

Κώστας Στοφόρος, Συγγραφέας – Δημοσιογράφος – Συνεργάτης Μουσείου Σχολικής 
Ζωής και Εκπαίδευσης 

Άννα Βασιλειάδη, Πρόεδρος Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς 

Σταύρος Γρόσδος, Δρ  Οπτικουακουστικού Γραμματισμού 

Ηλίας Στουραΐτης, Δρ. Ιστορίας, εκπαιδευτικός, σχεδιαστής εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών 

Τόλης Λαύκας, εκπαιδευτικός, σχεδιαστής εκπαιδευτικών επιτραπέζιων παιχνιδιών 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να 
επικοινωνείτε στο info@ekedisy.gr, 210 3250341 ή στο edutv@minedu.gov.gr, 210 
3443042. 
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