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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ  

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

INGAME: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
περιεχομένου  
 

Ηομϊδα του Εκπαιδευτικού Ομύλου 

Ανατόλια ϋκανε την πρόταςη ςτον 

επικεφαλόσ εταύρο, το Πανεπιςτόμιο τησ 

Σαλαμϊνκα, να ςυςταθεύ μια 

ςυμβουλευτικό επιτροπό αποτελούμενη 

από μαθητϋσ του Κολλεγύου με ςκοπό να 

βοηθόςουν ςτην ανϊπτυξη του 

ερευνητικού πακϋτου 3. Η πρόταςη ϋγινε 

δεκτό και τώρα το πρόγραμμα βοηθούν 

δύο ςυμβουλευτικϋσ ομϊδεσ εθελοντών 

φοιτητών (ςτον Εκπαιδευτικό Όμιλο 

Ανατόλια και ςτο Πανεπιςτόμιο τησ 

Σαλαμϊνκα). Αφού ςυζητόθηκαν μαζύ τουσ 

τα επιδιωκόμενα αποτελϋςματα του 

προγρϊμματοσ, οι φοιτητϋσ ϊρχιςαν να 

ςυνειςφϋρουν ςτα θεματικϊ πεδύα του 

προγρϊμματοσ ςε ςυνεργαςύα με τουσ 

ερευνητϋσ του INGAME. Μϊλιςτα, οι 

ερευνότριεσ του Εκπαιδευτικού Ομύλου 

Ανατόλια (Δρ Μαρύα Κυριακύδου και Δρ 

Μαρύα Πατςαρύκα) παρουςύαςαν το 

Σεπτϋμβριο του 2021 ςχετικό ειςόγηςη ςτο 

διεθνϋσ ςυνϋδριο European Sociological 

Association με τον τύτλο «Ingame: Η 

καλλιϋργεια τησ ταυτότητασ του πολύτη 

ςτουσ νϋουσ μϋςα από το ςοβαρό παιχνύδι». 

 

 

Ανάπτυξη της αφήγησης και των επιπζδων του 

παιχνιδιοφ 

 

 

 

 

 

Οι εταύροι CSI και ZB&V, ςε ςυνεργαςύα με 

τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Ανατόλια και τη 

ςυμβουλευτικό επιτροπό φοιτητών του, 

εργϊςτηκαν εντατικϊ ςτο αφηγηματικό 

κομμϊτι του παιχνιδιού ςτο πλαύςιο των 

παρακϊτω ϋξι θεματικών πεδύων: 1. 

ιςότητα φύλων˙ 2. εκπαύδευςη˙ 3. 

κοινωνικό ςυμπερύληψη˙ 4. αςτικό 

περιβϊλλον˙ 5. φυςικό περιβϊλλον, κλύμα 

και βιωςιμότητα˙ 6. ςύγχρονα και 

διαχρονικϊ παγκόςμια ζητόματα και, όπου 

δυνατό, μελλοντικϊ μακροπρόθεςμα 

ςενϊρια. Κϊθε μύα θεματικό ενότητα 

αποτελεύ ςυγχρόνωσ και ϋνα επύπεδο ςτο 

παιχνύδι, το οπούο ολοκληρώνεται με 

ερωτόςεισ αξιολόγηςησ. Άλλωςτε 

πρόκειται για ϋνα ςοβαρό παιχνύδι. 

Πρόθεςη του παιχνιδιού εύναι να 

ενημερώςει και να εμπλϋξει όςο το 

δυνατόν περιςςότερουσ νϋουσ 

προςφϋροντασ γνώςεισ και πληροφορύεσ 

μϋςα από προκλόςεισ και διϊδραςη. Θα 

προςφϋρει επύςησ ανοικτού τύπου 

ερωτόςεισ ςχετικϋσ με τισ θεματικϋσ του 

παιχνιδιού και θα προςκαλεύ τουσ παύκτεσ  

να αναλογιςτούν πϊνω ςε αυτϋσ και να 

μοιραςτούν τισ ςκϋψεισ τουσ με τουσ  
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ςυνομόλικουσ, τουσ ςυγγενεύσ, τουσ 

ςυναδϋλφουσ τουσ.  

Η ιδϋα εύναι πωσ το παιχνύδι μπορεύ να 

παύζεται από φοιτητϋσ και να προςφϋρει 

ευκαιρύεσ για βαθύτερεσ ςυζητόςεισ και 

περιςςότερη ϋρευνα. 

 

 
 

 

Η δημιουργύα παιχνιδιών εύναι μια ευκαιρύα 

να κερδύςουμε πρακτικό εμπειρύα και 

παρϊλληλα να αποκτόςουμε πολύτιμη 

γνώςη. Τα ψηφιακϊ παιχνύδια με τη μορφό 

των ςοβαρών ό εμπορικών παιχνιδιών με 

διδακτικό ςκοπό ϋχουν μια αρκετϊ θετικό 

επύδραςη πϊνω ςτα μαθόματα μϋςα ςτισ 

αύθουςεσ διδαςκαλύασ αλλϊ και κατϊ τισ 

δραςτηριότητεσ μετϊ το τϋλοσ των 

μαθημϊτων.   

Η ςωςτό χρόςη τϋτοιων παιχνιδιών για 

εκπαιδευτικούσ ςκοπούσ, μπορεύ να 

προςφϋρει κύνητρα  που κϊτω από ϊλλεσ 

ςυνθόκεσ θα όταν δύςκολο να πετύχουμε.  

 

 

 

 

 

Δυςτυχώσ, τϋτοιεσ δυνατότητεσ δεν 

προβϊλλονται αρκετϊ ςτη βιβλιογραφύα 

και ςε πρακτικϊ ϋργα ενώ τϋτοια παιχνύδια 

όπωσ παρουςιϊζονται από πρόγραμμα 

INGAME μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ωσ 

διδακτικϋσ μϋθοδοι. Αυτό εύναι ιδιαύτερα 

ςημαντικό όταν διδϊςκονται ευαύςθητα 

θϋματα ό αυτϊ που ςχετύζονται με την 

ανθρώπινη ςυμπεριφορϊ ό την 

διαπροςωπικό επικοινωνύα.  

Οι παύκτεσ/ριεσ, με τον ρόλο του 

ανθρωποειδούσ avatar, μπορούν να 

αυξόςουν την επύγνωςό τουσ ενώ 

αςχολούνται με καθόκοντα που αναλύουν 

ό ςυζητούν την ανθρώπινη φύςη. Τουσ 

δύνεται ϋτςι η ευκαιρύα να αντιμετωπύςουν 

ερωτόςεισ που εγεύρουν ςκϋψεισ με ϋναν 

τρόπο που τισ μετατρϋπει ςε ϋνα 

αποτελεςματικό εργαλεύο και για ατομικό 

και για ομαδικό παιχνύδι, ενθαρρύνοντασ 

ςυζητόςεισ πϊνω ςτα θϋματα που 

προβϊλλονται.  

 

 

 

https://ingame.erasmus.site/ 

https://www.facebook.com/InGame-project 

https://www.instagram.com/ingame_project 

https://twitter.com/IngameProject 
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