Μαίρη Μάγκου
Εκπαιδευτικός

Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών .
Έχει ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης εξάμηνης διάρκειας για χαρισματικά παιδιά, που τελεί
υπό την αιγίδα της Mensa για την ανάδειξη των ιδιαίτερων κριτικών τους ικανοτήτων.
Έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση προγραμμάτων στον τομέα της Διδακτική των Μαθηματικών
και της Γνωστικής Ψυχολογίας.
Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της, έχει συμμετάσχει σε πλήθος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων με
αντικείμενα σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και ανάδειξης ικανοτήτων των παιδιών, συνεργατική
μάθηση, αποτελεσματική διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών, μάθηση παιδιών με αυτισμό, δυσλεξία ,
ψυχικές διαταραχές.
Παρακολουθεί ετησίως τις μεγαλύτερες εκθέσεις παιχνιδιών παγκοσμίως (
ΕssenSpiel & Spielwarenmesse).
Έχει άριστη γνώση Αγγλικών και υπολογιστών.

'Εχει εργαστεί στο Playhouse όπου εκπαιδεύτηκε σε πάνω απο 200 επιτραπέζια παιχνίδια που
απαιτούν στρατηγική σκέψη, μνήμη, λογικές και υπολογιστικές δεξιότητες.
Από το Δεκέμβριο του 2010 έως το 2016 ήταν υπεύθυνη σε ιδιωτικό σχολείο μαθήματος που αφορούσε
την αξιοποίηση του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία .
Συμμετείχε στην προετοιμασία μαθητών για το Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό Καγκουρώ.
Παράλληλα συμμετείχε στη διοργάνωση και παρουσίαση σεμιναρίων με θέμα το παιχνίδι στην
εκπαίδευση, την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης κ.ά. καθώς και στην οργάνωση και υλοποίηση
Διαγωνισμών Επιτραπέζιων Παιχνιδιών σε ιδιωτικά σχολεία και άλλους φορείς.
Έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση και υλοποίηση ημερίδων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με θεματικές
γύρω από την ‘’Μάθηση μέσα από το παιχνίδι’’ ,υπό την αιγίδα σχολικών συμβούλων .
Aπό το 2014 συμμετέχει σε project δημιουργίας επιτραπέζιων παιχνιδιών σε συνεργασία με την εταιρία
DesyllasGames .
Το 2016 εισηγήθηκε στους διοργανωτές του Διαγωνισμού Σχεδιασμού Επιτραπέζιων παιχνιδιών
''Epitrapezio'' την επέκταση του διαγωνισμού και για μαθητές δημοτικών σχολείων. Στο διαγωνισμό “
Epitrapezio kids” που τελικά διοργανώθηκε ήταν μελος της οργανωτικής και της κριτικής επιτροπής
καθώς και υπεύθυνη για ομάδες παιδιών ιδιωτικού σχολείου, που συμμετείχε στο διαγωνισμό.
Από το 2018 συνεργάζεται με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία στο Μαθηματικό Διαγωνισμό
‘’Πυθαγόρας’’.

