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Οδηγίες 
 

Το παρόν εγχειρίδιο έχει ως στόχο να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο 
εκπαιδευτικό – της τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης - το απαραίτητο πλαίσιο, 
μαθησιακό υλικό και καθοδήγηση για την δημιουργία ενός χωροευαίσθητου 
παιχνιδιού (LBG) με σκοπό την προώθηση της φυσικής άσκησης και της κοινωνικής 
συναναστροφής στους αστικούς υπαίθριους χώρους. 

Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει πληροφορίες και υλικό που βοηθούν στη δόμηση 
και τη διεξαγωγή ενός προγράμματος μάθησης για διάφορες ομάδες στόχους. Στην 
εισαγωγή παρουσιάζονται οι προκλήσεις και τα κίνητρα για την δημιουργία ενός 
εγχειριδίου για το σχεδιασμό ενός χωροευαίσθητου παιχνιδιού  με σκοπό την 
προώθηση της φυσικής άσκησης και της κοινωνικής συναναστροφής σε αστικούς 
υπαίθριους χώρους. Η περιγραφή του προγράμματος μάθησης περιλαμβάνει μια 
γρήγορη επισκόπηση του απαραίτητου πλαισίου για τη διάρθρωση του 
προγράμματος, ακολουθούμενη από παρουσίαση των βασικών εννοιών που πρέπει 
να αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καθώς  και του μαθησιακού 
υλικού που θα χρησιμοποιηθεί κατά τα διάφορα στάδια του προγράμματος 

Το περιεχόμενο του πρώτου Κεφαλαίου παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους 
αναγνώστες που δεν γνωρίζουν ήδη το θέμα. Περισσότερο εξειδικευμένο  υλικό 
περιλαμβάνεται στο δεύτερο κεφάλαιο για κάθε ομάδα στόχο. 

Το δεύτερο Κεφάλαιο του εγχειριδίου παρουσιάζει λεπτομερώς παραδείγματα 
τεσσάρων προγραμμάτων μάθησης για διαφορετικές ομάδες στόχου: 

ΜΕΡΟΣ 1. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση - περιγράφει ένα πρόγραμμα μάθησης για 
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

ΜΕΡΟΣ 2. Ανώτατη εκπαίδευση - ειδικά για σπουδαστές αρχιτεκτονικής και 
αστικού σχεδιασμού, αλλά προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι είναι επίσης 
κατάλληλο για ένα διεπιστημονικό πλαίσιο σπουδών. 

ΜΕΡΟΣ 3. Ενήλικες - αυτό το μέρος δίνει μια σύντομη εισαγωγή σε ένα πακέτο 
αυτοδιδασκαλίας, και παρουσιάζει τα θέματα και το μαθησιακό υλικό που 
καλύπτονται. 

ΜΕΡΟΣ 4. Παιδιά με χρόνιες παθήσεις - αυτό το παράδειγμα περιέχει υλικό τόσο 
για σπουδαστές ανώτατης εκπαίδευσης (επιστήμη της πληροφορικής) όσο και για 
τα παιδιά με χρόνιες παθήσεις. 

Κάθε τμήμα του δεύτερου Κεφαλαίου προσφέρει συμπεράσματα και συστάσεις 
καθώς και μαθησιακό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ομάδων στόχων. 

Ελπίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί, οι σπουδαστές, οι υπεύθυνοι σχεδιασμού αστικού 
χώρου και πολεοδόμοι, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, οι λάτρεις των 
παιχνιδιών και όσοι θεωρούν σημαντικό να αυτο-εκπαιδεύονται, θα βρουν το υλικό 
που συγκεντρώθηκε και παρουσιάζεται εδώ ενδιαφέρον. 



 Promoting Education and Jobs to enhance the Use of  
Urban Blue and Green Infrastructure for Health and Fitness 

 
 
 
 

www.prehealth.eu 

6 

  



 Promoting Education and Jobs to enhance the Use of  
Urban Blue and Green Infrastructure for Health and Fitness 

 
 
 
 

www.prehealth.eu 

7 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
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Εισαγωγή 

Σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους, οι μελετητές συμφωνούν ότι οι χώροι που 
ζούμε, εργαζόμαστε και παίζουμε επηρεάζουν τις δραστηριότητες μας και τις 
αλληλεπιδράσεις που πραγματοποιούμε καθημερινά. Αλλαγές - όπως η 
συνεχιζόμενη αστικοποίηση, η σταθερή ανάπτυξη των αστικών πληθυσμών και οι 
μετασχηματισμοί στον πολιτισμό και τις υποδομές - διαμορφώνουν και ανα-
διοργανώνουν τον αστικό χώρο με νέους τρόπους και στην πορεία αυτής της  
διαδικασίας, και τον τρόπο ζωής μας. 

Από τη μία πλευρά, η σύγχρονη ζωή στις πόλεις απαιτεί λιγότερη σωματική άσκηση 
από ότι το σώμα μας χρειάζεται. Αυτό οφείλεται εν μέρει στις περιορισμένες 
ανάγκες φυσικής άσκησης - π.χ. στη σύγχρονη πόλη, οι βασικές ανάγκες, όπως η 
απόκτηση τροφής, μπορούν να ικανοποιηθούν με λίγη σωματική προσπάθεια - και 
εν μέρει στην έλλειψη ευκαιριών φυσικής άσκησης στον αστικό χώρο - π.χ. όταν 
δεν υπάρχουν επαρκείς χώροι για φυσική άσκηση ή δεν υπάρχει πρόσβαση σε 
αυτούς. Από την άλλη πλευρά, η αστικοποίηση και η πυκνότητα κατοίκησης οδηγεί 
συχνά στη μείωση των πράσινων και γαλάζιων υποδομών στις πόλεις (πάρκα, 
λίμνες κ.λπ.). 

Οι υπαίθριοι χώροι προσφέρουν ιδανικές ευκαιρίες φυσικής άσκησης  και έχει 
αποδειχθεί ότι προσφέρουν πολλά οφέλη για την υγεία των πολιτών. Ωστόσο, 
διαπιστώσαμε ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν πλήρως ούτε τις δυνατότητες που 
έχουν για φυσική άσκηση ούτε τα οφέλη για την υγεία τους από μια πιο ενεργή 
χρήση τοπικών και άλλων αστικών χώρων πρασίνου. Προκειμένου να 
ενημερωθούν οι σπουδαστές,  αλλά και το ευρύτερο κοινό, σχετικά με αυτές τις 
προκλήσεις και ευκαιρίες, το πρόγραμμα PREHealth σχεδίασε και υλοποίησε 4 
προγράμματα μάθησης που απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες-στόχους: 
σπουδαστές και μαθητές τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
αντίστοιχα, χρόνια άρρωστα παιδιά και ενήλικες που επιθυμούν να αυτο-
εκπαιδευτούν. Στόχος των προγραμμάτων μάθησης  ήταν ο σχεδιασμός 
χωροευαίσθητων παιχνιδιών, που  ενθαρρύνουν τους χρήστες να είναι σωματικά 
ενεργοί και να αναπτύσσουν την κοινωνική συναναστροφή σε αστικούς υπαίθριους 
χώρους. 
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Περιγραφή προγράμματος μάθησης 

Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε και να περιγράψετε το 
μάθημά σας, τους εκπαιδευόμενους και να γνωρίζετε τι ανάγκες χρειάζεται να 
καλύψετε πριν ξεκινήσετε το μάθημα. Ο πίνακας περιέχει επεξηγήσεις για κάθε 
κατηγορία. 

Αυτές είναι γενικές κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να προσαρμοστούν 
ανάλογα με το πλαίσιο και τον επιδιωκόμενο στόχο, ή ενδεχομένως, να έχετε τις 
δικές σας οδηγίες σχεδιασμού μαθημάτων στο εκπαιδευτικό σας ίδρυμα, που 
μπορούν να συμπληρωθούν με τις πληροφορίες που ακολουθούν. 
 

Εκπαιδευόμενος (ομάδα στόχος)  ποιος θα συμμετάσχει στο μάθημα; 
Εκπαιδευτικός (υπεύθυνος ανάπτυξης 
προγράμματος μάθησης)  ποιος  θα προετοιμάσει και θα 

διδάξει το μάθημα; 

στην περίπτωση των 
αυτοδίδακτων, ο εκπαιδευόμενος 
και ο εκπαιδευτικός είναι το ίδιο 
πρόσωπο 

Ειδικότητα  πρόκειται για ένα μάθημα που 
απευθύνεται  σε μια επιστημονική 
ειδικότητα  ή σε ένα διεπιστημονικό 
ακροατήριο; 

πρόκειται για ένα συγκεκριμένο 
μάθημα σχολικού προγράμματος; 

Ενταση εργασίας  σε μονάδες διδασκαλίας ή 
αποτίμηση αποτελέσματος (credits)  

Διάρκεια  π.χ. σε εβδομάδες ή σε εξάμηνα 
Μορφή μαθήματος  πώς θα πρέπει να δομείται η 

αλληλεπίδραση μεταξύ 
εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου, 
και μεταξύ των εκπαιδευομένων;  

για αυτό το μάθημα; 
χρησιμοποιήσαμε και προτείνουμε 
ως βάση την εργασία (project work), 
που εστιάζεται στην ολοκλήρωση 
μιας άσκησης 

Περιεχόμενο προγράμματος μάθησης  τι θα κάνουν οι εκπαιδευόμενοι και 
τι θα μάθουν; 
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καθορίστε τις εργασίες και 
ταξινομήστε το είδος της γνώσης 
που θα αποκτήσουν οι 
εκπαιδευόμενοι, περιγράψτε τις 
εργασίες όσο το δυνατόν πιο 
συγκεκριμένα 

Το υπόβαθρο των εκπαιδευόμενων  τι πρέπει να γνωρίζει ο 
εκπαιδευόμενος και τι μπορεί να 
κάνει; 

Ηλικία  υπάρχει περιορισμός ηλικίας για τη 
συμμετοχή στο  μάθημα; 

Αυτό θα έχει συνέπειες για το είδος 
των θεμάτων που μπορούν να 
διδαχθούν, για τις δραστηριότητες 
που μπορούν να υλοποιηθούν και 
για το βάθος στο οποίο μπορούν να 
φτάσουν 

Εξοπλισμός *  τι εξοπλισμός και υλικά θα 
χρειασθούν; 

οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να 
εργαστούν τόσο στην τάξη όσο και 
στο ύπαιθρο. Λάβετε υπόψη ότι θα 
χρειασθούν διάφορα υλικά και 
εξοπλισμός 

Προφίλ εκπαιδευτικών  τι πρέπει να μπορεί ο 
εκπαιδευτικός να μεταδώσει και να 
αξιολογήσει; 

Για την υλοποίηση του 
προγράμματος μάθησης 
απαιτούνται συγκεκριμένες 
δεξιότητες (π.χ. ΙΤ ή σχεδίασης 
παιχνιδιών). Εάν ο εκπαιδευτικός 
δεν διαθέτει κάποιες από τις 
απαραίτητες δεξιότητες, θα πρέπει 
να μπορεί να καλέσει έναν 
εξωτερικό εμπειρογνώμονα να 
συνεργαστεί με την τάξη. 

. 

Στο  Παράρτημα Α .δίδεται ένα παράδειγμα πίνακα με γενικές ενδείξεις (*) που 
ισχύουν για όλες τις ομάδες-στόχους. 



 Promoting Education and Jobs to enhance the Use of  
Urban Blue and Green Infrastructure for Health and Fitness 

 
 
 
 

www.prehealth.eu 

11 

Για πιο λεπτομερή παραδείγματα, ανατρέξτε στους πίνακες περιγραφής 
μαθημάτων στο Κεφάλαιο 2. 
 

Διάρθρωση του μαθήματος 
Μόλις περιγράψετε το περιεχόμενο του μαθήματος, μπορείτε να προσδιορίσετε 
τους στόχους μάθησης (τι πρέπει να διδαχθεί και τι πρέπει να μάθουν οι 
εκπαιδευόμενοι), να αναθέσετε τις δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης που 
ταιριάζουν καλύτερα στα αντικείμενα του μαθήματος, να προσδιορίσετε μεθόδους 
αξιολόγησης και ανάδρασης (πώς θα μετρήσετε εάν οι στόχοι επιτυγχάνονται και 
σε ποιο βαθμό). Αυτό είναι γνωστό ως «εποικοδομητική ευθυγράμμιση», που 
επινοήθηκε από τον Biggs (2003). 
 

Στόχοι και αποτελέσματα μάθησης 
Οι γενικοί στόχοι μάθησης ταιριάζουν σε όλες σχεδόν τις ομάδες-στόχους και 
ταξινομούνται ανά στάδιο του έργου. 
Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς καταλόγους με πρόσθετους ή διαφορετικούς 
μαθησιακούς στόχους προσαρμοσμένους στις ομάδες στόχους στο Κεφάλαιο 2. 
 

Ορισμός του πεδίου εφαρμογής και των βασικών στόχων μάθησης 
Να γίνει κατανοητή η σημασία των γαλάζιων και πράσινων υποδομών για 
το αστικό περιβάλλον και για τη σωματική και ψυχική υγεία των κατοίκων 
των πόλεων 
Να γίνει κατανοητό και να αναγνωριστεί  ότι η ενεργός χρήση των 
υπαίθριων χώρων μπορεί να επηρεάσει θετικά την ψυχική και σωματική 
υγεία των κατοίκων της πόλης 
Να γίνουν κατανοητές οι δυνατότητες των χωροευαίσθητων παιχνιδιών  
για άτυπη μάθηση σχετικά με την υγεία και την ευεξία του ατόμου, 
χρησιμοποιώντας ενεργά τους αστικούς υπαίθριους χώρους 
Να αναπτυχθεί μια νοοτροπία έρευνας, καθώς και κριτική και δημιουργική 
σκέψη σχετικά με τη χρήση των υπαίθριων δημόσιων χώρων για την 
προώθηση της υγείας και της σωματικής άσκησης 
Να διατυπωθούν (όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα) τα κίνητρα, οι στόχοι, η 
μεθοδολογία, η αξιολόγηση, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. 

 

Ανάλυση 
Να αποκτηθεί γνώση της εφαρμογής ψηφιακών εργαλείων για την 
ανάλυση και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους υπαίθριους 
χώρους στην πόλη 
Να διερευνηθούν, να συλλεχθούν και να αναλυθούν δεδομένα, και να 
πραγματοποιηθούν εργασίες αξιολόγησης και σύνθεσης που αφορούν τη 
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φυσική άσκηση και την κοινωνική συναναστροφή στους αστικούς 
υπαίθριους χώρους 
Να οργανωθεί και να αξιολογηθεί το υλικό που συλλέγεται στο πεδίο 
(φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) 
Να εντοπισθούν δυνατότητες και αδυναμίες για την προώθηση 
δραστηριοτήτων σχετικών με την υγεία στους υπαίθριους χώρους στους 
οποίους εστιάζει το πρόγραμμα 

 

Σχεδιασμός και βασικός πυρήνας (concept) παιχνιδιού 
Να αποκτηθεί γνώση σχετικά με τρόπους σχεδιασμού ενός παιχνιδιού 
Να δημιουργηθεί ένα απλό σενάριο και η «ιστορία» (backstory) ενός 
χωροευαίσθητου παιχνιδιού  
Να εμπλακούν οι εκπαιδευόμενοι σε δημιουργική γραφή / σκίτσο και να 
δημιουργήσουν ένα απλό σενάριο για ένα χωροευαίσθητο παιχνίδι 
Να προωθηθεί η συζήτηση, η συνεργασία και η συμμετοχή σε μια 
δημιουργική διαδικασία. 
Να συλλεγούν πληροφορίες σχετικά με τον υπαίθριο χώρο μέσω έρευνας 
πεδίου και γραφείου και να συσχετιστούν με το περιεχόμενο της 
αφήγησης της ιστορίας του παιγνιδιού 
Να επιλεγεί το κατάλληλο λογισμικό για τη συλλογή και την επεξεργασία 
υλικού για το περιεχόμενο του παιχνιδιού 

 

Ανάπτυξη του παιχνιδιού 
Να  αναπτυχθεί ένα ψηφιακό παιχνίδι για κινητές συσκευές που 
χρησιμοποιούν εργαλεία ΤΠΕ. 
Να ερευνηθεί η χρήση ψηφιακών μέσων εκπαίδευσης για μάθηση 

 

Δοκιμές πρωτοτύπου και τελικό παιχνίδι 
Να δοκιμάσουν το πρωτότυπο (prototype)  του παιχνιδιού με χρήστες 
υπαίθριων χώρων 
Να γίνεται αξιολόγηση στο χώρο κατά τη διάρκεια δοκιμής πρωτοτύπου 
και μετά τη δοκιμή του παιχνιδιού 
Να τεκμηριωθούν και να ενσωματωθούν τα αποτελέσματα αξιολόγησης  
στην περαιτέρω ανάπτυξη του παιχνιδιού 

 

Αναφορά και παρουσίαση 
Να τεκμηριωθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από την δοκιμή του 
παιχνιδιού και να προβληματιστούν οι εκπαιδευόμενοι  
Να παρουσιάσουν τα τελικά αποτελέσματα (γραπτά και προφορικά) 
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Περαιτέρω ικανότητες και δεξιότητες 
Να συζητήσουν και να επιχειρηματολογήσουν σε διάφορα θέματα, με 
σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις 
Να αναπτύξουν ένα πνεύμα συνεργασίας και ευθύνης 
Να υιοθετήσουν καλές πρακτικές όσον αφορά τη χρήση κινητών 
συσκευών 
Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το θέμα της υγείας και της σωματικής 
άσκησης στην πόλη, με αποτέλεσμα μια θετική στάση απέναντι στις 
δραστηριότητες που συνδέονται με την υγεία 
Να ενθαρρύνουν άλλους (φίλους, οικογένεια, γείτονες) να χρησιμοποιούν 
ενεργά τον αστικό δημόσιο χώρο και να συμμετέχουν στη βελτίωση του 

 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ανατροφοδότηση 
Ακολουθούν οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων που προτείνονται στα 
παραδείγματα μαθημάτων. Ο κατάλογος πρέπει να χρησιμεύσει ως επεξήγηση και 
έμπνευση για την περαιτέρω ανάπτυξη μαθησιακών μοντέλων που ταιριάζουν στις 
ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών στο δικό τους πλαίσιο. 

Διάλεξη 
Μπορεί να γίνει ως μια κλασσική  διάλεξη (μόνο ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει και 
παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο θέμα) καθώς επίσης και με τη συμμετοχή των 
μαθητών σε μια πιο ενεργή διαδικασία μάθησης. 
Οι μαθητές  θα πρέπει να προετοιμάσουν  παραδείγματα ασκήσεων σχετικών με το 
θέμα της διάλεξης  και να τα παρουσιάσουν ("μάθηση μέσω διδασκαλίας") και να 
συζητήσουν για το νόημα και τη σημασία των εννοιών ("συζήτηση τάξης" / 
"μαθητικό debate"). 

Εργαστήριο 
Οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις και δραστηριότητες και 
να εργάζονται για τη δημιουργία και τη συλλογή μαθησιακού υλικού. Ο 
εκπαιδευτικός ή ένας ειδικός θα είναι εκεί για να τους βοηθήσει. 

Hackathon 
Πρόκειται για  μια μορφή εργαστηρίου που εφαρμόζεται συχνά σε software and 
hardware projects. Ο κύριος στόχος είναι να δημιουργηθούν χρησιμοποιήσιμα  
πρωτότυπα έτσι ώστε να έχουμε ένα λειτουργικό προϊόν μέχρι το τέλος του 
μαθήματος. 
Συνιστάται για τους σκοπούς μας οι ομάδες σπουδαστών να αναθέτουν 
διαφορετικούς ρόλους στα μέλη τους (π.χ. αρχηγός, σχεδιαστής, προγραμματιστής, 
διαχειριστής έργου) για να αναλάβουν συγκεκριμένα  καθήκοντα και να 
παρακολουθήσουν ενεργά όλη τη διαδικασία. 
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Έρευνα πεδίου 
Οι μαθητές (με ή χωρίς εκπαιδευτικό) επισκέπτονται τους υπαίθριους χώρους για 
να συλλέξουν υλικό ή να δοκιμάσουν τα παιχνίδια. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει 
ανεπίσημες συνεντεύξεις με τους χρήστες του υπαίθριου χώρου, άμεση 
παρατήρηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ο χώρος ή παραγωγή 
υλικών χαρτογράφησης για τη φάση της ανάλυσης. 

Συμβουλευτική συνεδρία 
Οι μαθητές παρουσιάζουν απευθείας στον εκπαιδευτικό 1) πάνω σε τι εργάζονται 
και σε ποιο στάδιο βρίσκονται, 2) ποια υλικά έχουν συλλέξει ή δημιουργήσει, 3) αν 
έχουν πρόβλημα με οποιαδήποτε εργασία ή έχουν  ερωτήσεις, και 4) ποια είναι τα 
προγραμματισμένα επόμενα βήματα. 
Ο εκπαιδευτικός δίνει άμεση ανατροφοδότηση τόσο για τα επιτυχημένα 
αποτελέσματα (θετική ανατροφοδότηση) όσο και για τα επόμενα βήματα και 
ενημερώνει σχετικά με τις πηγές πληροφόρησης και υλικού για να προχωρήσει η 
εργασία. 

Ανατροφοδότηση μεταξύ εκπαιδευόμενων 
Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να κάνουν αμοιβαία σχόλια. 
Κάθε εκπαιδευόμενος ή  ομάδα εκπαιδευομένων πρέπει να έχει έναν «φίλο» 
ανατροφοδότησης, ο οποίος θα ακούσει πρώτα 1) πάνω σε τι δουλεύουν, 2) ποια 
υλικά έχουν συλλέξει ή δημιουργήσει, 3) αν έχουν πρόβλημα με οποιαδήποτε 
εργασία και 4) ποια είναι τα προγραμματισμένα επόμενα βήματα. 
Ο «φίλος» ανατροφοδότησης θα επισημάνει 1) τι θεωρεί θετικό και επιτυχημένο 
για την προσέγγιση, 2) υποδεικνύει τις ασυνέπειες ή τα ελλείποντα παραδοτέα και 
3) προσφέρει ιδανικά τις πιθανές λύσεις. 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ενσωμάτωσης αυτής της διαδικασίας σε μια συνεδρία. 
Ακολουθούν δύο παραδείγματα: 
Μορφή 1: επίβλεψη από τον εκπαιδευτικό. Οι ομάδες θα ακούσουν και στη συνέχεια 
θα δώσουν ανατροφοδότηση, ο εκπαιδευτικός θα προσθέσει ανατροφοδότηση σε 
τυχόν αναπάντητα σχόλια στο τέλος του γύρου μεταξύ των μαθητών. 
Μορφή 2: οι μαθητές δίνουν ο ένας τον άλλον ανατροφοδότηση με τη σειρά, στη 
συνέχεια συνοψίζουν όσα συζητήθηκαν και ποια είναι τα επόμενα βήματα τους και 
τα παρουσιάζουν στον εκπαιδευτικό με παρουσία όλης της ομάδας, ο οποίος μπορεί 
στη συνέχεια να προσθέσει τυχόν σχόλια που λείπουν. 
Αυτή η μορφή ενθαρρύνει την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ομάδων, 
περιλαμβάνει την πλειοψηφία της ομάδας στις συζητήσεις και επιτρέπει στους 
μαθητές να σκέφτονται τις δικές τους λύσεις ενώ αξιολογούν το έργο κάποιου 
άλλου. 
 

Εργαλεία αξιολόγησης και ανάδρασης 
Βλέπε Παράρτημα Β 
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Τα Βασικά εργαλεία μάθησης του PREHealth 

Τα χωροευαίσθητα παιχνίδια ως εργαλεία εκπαίδευσης Εισαγωγή  
Τα χωροευαίσθητα παιχνίδια (LBG) επιτρέπουν στους παίκτες να αναφέρονται σε 
φυσικά αντικείμενα και τοποθεσίες και να χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητα και 
τη φαντασία τους, προκειμένου να αλληλεπιδρούν ουσιαστικά με τους άλλους 
παίκτες, καθώς και με την τοποθεσία. Τέτοιες διαδραστικές αφηγήσεις και 
παιγνιώδεις δραστηριότητες διευκολύνονται από τις κινητές συσκευές με τέτοιο 
τρόπο ώστε η δράση του παιχνιδιού να ακολουθεί τη θέση των παικτών1.  

Η καθολική χρήση κινητών συσκευών, όπως τα smartphones και τα tablet, καθώς 
και η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας παιχνιδιών, προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες 
για την ανάπτυξη παιχνιδιών με βάση το χώρο που ενθαρρύνουν τους 
συμμετέχοντες να «βυθίζονται» σε παιγνιώδεις αλληλεπιδράσεις με συγκεκριμένη 
σημασία, χρησιμοποιώντας διαφορετικά επίπεδα πληροφοριών. Αυτά τα προϊόντα 
προσφέρουν επίσης πραγματικές ευκαιρίες για μάθηση και ανάπτυξη αφήγησης 
σχετικά με συγκεκριμένες τοποθεσίες και διαδρομές, εισάγοντας το φυσικό ή το 
δομημένο περιβάλλον στην αλληλεπίδραση και την εμπειρία των παικτών. 

Τα LBG έχουν ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που τα καθιστά πολύτιμα για την 
εκπαίδευση: συνδέουν τοποθεσίες και ιστορίες. Σε ένα LBG, είναι δυνατόν να 
ενσωματωθούν επιπλέον επίπεδα πληροφοριών και αφηγήσεων σχετικά με, για 
παράδειγμα, ιστορικές τοποθεσίες ή άλλους χώρους σε μια πόλη. Με την επίσκεψη 
σε πραγματικούς χώρους, η ιστορία καθίσταται μια προσωπική εμπειρία που 
συνδέει τα φυσικά αντικείμενα με το μαθησιακό περιεχόμενο. Αυτό προσφέρει 
στον παίκτη συγκεκριμένη γνώση του χώρου, που είναι εύκολο να τη θυμηθεί, 
αξιοποιώντας τη σύνδεση μεταξύ του πραγματικού κόσμου και του παιχνιδιού2. 

Στόχοι που μπορούν να επιτευχθούν μέσω ενός LBG 

● Οι συμμετέχοντες κινητοποιούνται για μάθηση μέσω της ανακάλυψης και της 
εξερεύνησης 

● Οι συμμετέχοντες ασκούν την δημιουργική τους φαντασία με τεχνικές μάθησης 
μεσω LBG και  σχεδιαστικής σκέψης. 

● Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν συνεργατικές μαθησιακές δεξιότητες, αλλά και 
δεξιότητες στα θέματα υγείας, καλλιτεχνικές δεξιότητες, δεξιότητες ΤΠΕ, 
δεξιότητες πολίτη 

● Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες 
για την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη της ερευνητικής σκέψης. 

                                                        
1 Avouris & Yannoutsou, 2012 
2 Lehmann, 2012 
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Η κεντρική ιδέα του παιχνιδιού PREHealth 
Η κεντρική ιδέα του παιχνιδιού του PREHealth έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και να 
κινητοποιήσει τους πολίτες ώστε να χρησιμοποιήσουν πιο ενεργά τους αστικούς 
υπαίθριους χώρους για τη διαφύλαξη της υγείας τους. Μέσω του παιχνιδιού, οι 
παίκτες θα έχουν κίνητρα να εκτελούν σωματική άσκηση και να αλληλοεπιδρούν με 
άλλους επισκέπτες - και τα δύο οδηγούν στη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής 
τους υγείας. 

Το παιχνίδι στοχεύει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την υγεία και 
(την έλλειψη) σωματικής άσκησης στην πόλη. 

Ως περαιτέρω βήμα, η ανάπτυξη του παιχνιδιού μπορεί να οδηγήσει στην πρόταση 
λύσεων για τη βελτίωση των αστικών υπαίθριων χώρων, ώστε να προωθούν 
δραστηριότητες σχετικές με την υγεία. 

Ένα σημαντικό μέρος της ιδέας του παιχνιδιού είναι το θέμα που θα επιλεγεί από 
τους εκπαιδευτικούς και θα αναπτυχθεί από τους σπουδαστές / συμμετέχοντες ως 
βάση για το σχεδιασμό ενός LBG κατά μήκος μιας διαδρομής υγείας και φυσικής 
άσκησης στην πόλη τους. Προσφέρουμε εδώ ένα παράδειγμα ενός τέτοιου 
θέματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από μερικές ομάδες μαθητών/σπουδαστών 
στις πόλεις που συμμετέχουν στο έργο PREHealth, για την οικοδόμηση των 
παιχνιδιών τους 

Το θέμα του παιχνιδιού περιλαμβάνει μια κύρια ιδέα και μια σειρά από συστατικά 
μέρη. Η ιδέα που δοκιμάστηκε στο πλαίσιο του PREHealth είναι αυτή των 
"Ολυμπιακών Αγώνων Γειτονιάς": οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σε διάφορα 
υποθετικά ολυμπιακά αθλήματα, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες για να ασκήσουν τη 
δημιουργικότητά τους και τη φαντασία τους καθώς και το σώμα τους. 

Παραδείγματα φιλικών προς το περιβάλλον "Ολυμπιακών Αθλημάτων" είναι: 
δρόμος μετ’ εμποδίων στο πεζοδρόμιο - περπάτημα ή τρέξιμο, γυμναστική στη 
φύση ή γυμναστική στο πεζοδρόμιο (χρησιμοποιώντας στοιχεία υπαίθριων χώρων, 
όπως δέντρα ή μπάρες που παρεμποδίζουν τη στάθμευση αυτοκινήτων), τρέξιμο ή 
ποδηλασία με φίλους, τένις με φρούτα. Οι παίκτες μπορούν επίσης να προτείνουν 
τις δικές τους ιδέες αθλημάτων. 

Αφήγηση: Οι παίκτες καλούνται να συμμετάσχουν στους δικούς τους Ολυμπιακούς 
αγώνες γειτονιάς όπου νέες «αποστολές» ξεκλειδώνονται κατά μήκος της 
διαδρομής υγείας και φυσικής άσκησης. Με διάσημους ολυμπιονίκες ή ιστορικά 
πρόσωπα ή μυθολογικούς ήρωες ως προπονητές, οι παίκτες εκπαιδεύονται σε 
διάφορα Ολυμπιακά αθλήματα φιλικά προς τον υπαίθριο χώρο, όπως αυτά που 
αναφέρθηκαν παραπάνω - και πολλά άλλα που δημιουργήθηκαν από τις ομάδες 
σχεδίασης παιχνιδιών. 
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Παιχνίδι: Κάθε φορά που ένας παίκτης ξεκλειδώνει μια αποστολή, ο προπονητής 
του δίνει ένα στόχο, π.χ. εκτελέσει ένα από τα αθλήματα που προβλέπονται στη 
θέση του παίκτη. Διάφοροι τρόποι μπορούν να εφευρεθούν για να επιβεβαιωθεί ότι 
η αποστολή ολοκληρώνεται και ένα μετάλλιο μπορεί να ξεκλειδωθεί. 

Κοινότητα: Οι παίκτες μπορούν να σχηματίσουν μια κοινότητα και να παίξουν το 
παιχνίδι ως ομάδα ανταγωνιζόμενων ή συνεργαζόμενων αθλητών: μπορούν να 
διοργανώσουν μια ημέρα Ολυμπιακών Αγώνων γειτονιάς, όπου αγωνίζονται στα 
Ολυμπιακά αθλήματα που εφηύραν οι ίδιοι. 

Διαδικασία σχεδιασμού παιχνιδιών 
Η συνεργασία με ερασιτέχνες σχεδιαστές παιχνιδιών αποτελεί πρόκληση. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι η έμφαση είναι κυρίως στις μαθησιακές πτυχές της διαδικασίας 
σχεδιασμού παιχνιδιών, η πρόκληση μπορεί να μετατραπεί σε σημαντικά μαθησιακά 
οφέλη, οδηγώντας στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ομάδων 
σχεδιασμού, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους σε θέματα που 
αφορούν τις πράσινες και γαλάζιες υποδομές των πόλεων. 

Η διαδικασία δημιουργίας του παιχνιδιού PREHealth περιλαμβάνει τρία βασικά 
στάδια: την προετοιμασία, τον σχεδιασμό του παιχνιδιού, και την δοκιμή και 
τελειοποίηση του παιχνιδιού. Η σειρά  της εφαρμογής αυτών των σταδίων σε ένα 
περιβάλλον μάθησης μπορεί περιγραφεί εν συντομία ως εξής: 

Στάδιο Α. Προπαρασκευαστικές εργασίες. 
● βήμα 1: γράψτε μια ιστορία βάσης (backstory) 

● βήμα 2: βρείτε μια τοποθεσία 

● Βήμα 3: συζητήστε την ιστορία μέσα στην ομάδα σχεδιασμού με τεχνικές  
brainstorming 

● βήμα 4: επιλέξτε τους χαρακτήρες που δεν παίζουν (οι πρωταγωνιστές του 
παιχνιδιού εκτός των παικτών – non-playing characters) 

● βήμα 5: επιλέξτε μια πλατφόρμα παιχνιδιού για να δημιουργήσετε το παιχνίδι 

Στάδιο B. Σχεδιασμός παιχνιδιού 
1. εισαγωγή στο παιχνίδι 

2. αρχιτεκτονική του παιχνιδιού: 

α) στόχος του παιχνιδιού 

β) κανόνες - τι μπορείτε και τι δεν μπορείτε να κάνετε 
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γ) προκλήσεις για φυσική άσκηση: "αποστολές" ή μίνι-παιχνίδια που 
περιλαμβάνονται στο συνολικό παιχνίδι 

3. διάλογοι με τους χαρακτήρες που δεν παίζουν, για οδηγίες και υποστήριξη 

4. υλικό παιχνιδιού: φωτογραφίες, βίντεο, καλλιτεχνική εμφάνιση 

Στάδιο Γ. Δοκιμή παιχνιδιού (playtesting), για να ελέγξετε τι λειτουργεί και τι όχι 
, και για βελτιώσεις 
Για να ελεγχθεί τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί, και πώς να βελτιωθεί το 
παιχνίδι 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαιδευτική χρήση των 
παιχνιδιών και μια λεπτομερέστερη περιγραφή της διαδικασίας σχεδιασμού 
παιχνιδιών, συμβουλευτείτε το έγγραφο A Conceptual Model for location-based 
games, developed in the framework of the PREHealth project (Papageorgiou et al., 
2019). 
 

Εργαλεία Επαυξημένης Πραγματικότητας (Αugmented Reality-ΑR)  
Τα Εργαλεία Επαυξημένης Πραγματικότητας παρουσιάζουν σημαντικές 
δυνατότητες για ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των 
πολιτών στο πλαίσιο του έργου PREHealth3. 

Στο πλαίσιο του PREHealth, επιλέχθηκαν εργαλεία Επαυξημένης Πραγματικότητας 
(Αugmented Reality-AR) και ενσωματώθηκαν σε ένα σύνολο με βάση τα 
χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα τους για την  εφαρμογή του εννοιολογικού 
μοντέλου του παιχνιδιού. 

Τα εργαλεία AR επιλέχθηκαν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

●  Εργαλεία  ανοικτού κώδικα (open source) με δωρεάν χρήση: Τα επιλεγμένα 
εργαλεία είναι διαθέσιμα δωρεάν, τουλάχιστον στην προτεινόμενη έκδοση για 
εφαρμογή, έτσι ώστε να  μπορούν εύκολα να προσαρμοσθούν σε μια ποικιλία 
μαθησιακών πλαισίων, τόσο τυπικής όσο και άτυπης μάθησης. 

●  Ευκολία στην εφαρμογή: Τα επιλεγμένα εργαλεία είναι εύκολα στη χρήση, χωρίς 
να απαιτούν εμπειρία στον προγραμματισμό από τον σχεδιαστή του παιχνιδιού. 
Παρόλο που το επίπεδο πολυπλοκότητας και οι διαθέσιμες λειτουργίες 
ποικίλλουν από εργαλείο σε εργαλείο, όλα περιλαμβάνουν φιλικές διεπαφές 

                                                        
3 Augmented reality is defined as the integration of digital information with the user's environment in 
real time. Unlike virtual reality, which creates a totally artificial environment, augmented reality uses the 
existing environment and overlays new information on top of it. 
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χρήστη στη λειτουργία επεξεργασίας και κινητοποιούν τους σχεδιαστές του 
παιχνιδιού να διερευνήσουν τις δυνατότητές τους και να πειραματιστούν. Όλα 
τα επιλεγμένα εργαλεία μπορούν να εφαρμοστούν από τα μέλη των ομάδων-
στόχων σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τόσο από τους 
εκπαιδευτές όσο και από τους εκπαιδευόμενους. 

●  Μεγάλες δυνατότητες μάθησης και ευαισθητοποίησης: Όλα τα επιλεγμένα 
εργαλεία έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν από τους εταίρους του PREHealth 
σχετικά με τις δυνατότητές τους για μάθηση και ευαισθητοποίηση και τη 
λειτουργία τους σε εκπαιδευτικό περιβάλλον, τόσο της τυπικής όσο και της 
άτυπης εκπαίδευσης. Έχει τεκμηριωθεί οτι τα εργαλεία αυτά μπορούν να 
διευκολύνουν την μάθηση τόσο κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας  
όσο και μετά, ως ολοκληρωμένα και ελεύθερα διαθέσιμα εκπαιδευτικά 
εργαλεία. 

●  Διευκόλυνση της εμπλοκής και της συμμετοχής των χρηστών: Όλα τα 
επιλεγμένα εργαλεία AR περιλαμβάνουν μια ισχυρή συνιστώσα ενθάρρυνσης 
της ενεργού συμμετοχής των χρηστών. Οι χρήστες ενθαρρύνονται να 
αναλάβουν φυσική άσκηση μέσω των λειτουργιών των εργαλείων AR, καθώς 
επίσης να συμμετέχουν ενεργά στην δημιουργία ευκαιριών για δραστηριότητες 
υγείας και φυσικής άσκησης και να συμβάλλουν στο σχεδιασμό των υπαίθριων 
χώρων της πόλης ώστε να φιλοξενούν τέτοιες δραστηριότητες. 

●  Καταλληλόλητα των λειτουργιών των AR: Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν όλο 
και περισσότερα διαθέσιμα εργαλεία, που προσφέρουν δυνατότητες 
επαυξημένης πραγματικότητας σε κινητές συσκευές. Ωστόσο, δεν διαθέτουν 
όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για την εφαρμογή του εννοιολογικού 
μοντέλου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του PREHealth και την επίτευξη των 
στόχων μάθησης και ευαισθητοποίησης που περιγράφηκαν. 

●  Σταθερότητα και υποστήριξη: Τα επιλεγμένα εργαλεία είναι σχετικά σταθερά 
στις εφαρμογές τους, έχουν τεκμηριωθεί οι περιορισμοί τους όσον αφορά τα 
διαφορετικά λειτουργικά συστήματα για κινητές συσκευές, και διαθέτουν ένα 
κέντρο υποστήριξης ή μια ενεργή κοινότητα υποστήριξης στο διαδίκτυο. 

Τα επιλεγμένα εργαλεία AR είναι τα εξής: 

Α. Siftr (www.siftr.org) 

Το Siftr είναι μια εφαρμογή που υποστηρίζεται από μια ανοιχτή και δωρεάν 
πλατφόρμα συνεργατικής χαρτογράφησης, η οποία έχει αναπτυχθεί και 
υποστηρίζεται από το Field Day Lab, προσβάσιμη τόσο από επιτραπέζιες συσκευές 
(π.χ. επιτραπέζιους υπολογιστές) όσο και από κινητές συσκευές (π.χ. smartphones 
ή tablet). Η εφαρμογή  προσφέρει σε οποιονδήποτε την ευκαιρία να αναπτύξει 
συνεργατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε σχέση με τον πραγματικό κόσμο, 
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χωρίς να διαθέτει ιδιαίτερες ψηφιακές δεξιότητες. Επεκτείνει τη διαδικασία της 
μάθησης πέρα από τους υπολογιστές, τα βιβλία και τους τοίχους της τάξης - 
διευκολύνοντας τη μάθηση στον πραγματικό κόσμο. 

Το Siftr επιτρέπει σε έναν διαμεσολαβητή4 να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για τη 
χαρτογράφηση εισροών σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο θέμα και στη συνέχεια να 
επιτρέψει είτε σε μια μικρή ομάδα εκπαιδευομένων είτε στο ευρύ κοινό, με τη 
χρήση των smartphone τους, να κινηθούν στον οριζόμενο χώρο και να 
τεκμηριώσουν γεωγραφικά σχετικό υλικό. Το Siftr συγκεντρώνει αυτό το υλικό με 
τη μορφή φωτογραφιών, κειμένου και φυσικής θέσης και το απεικονίζει έτσι ώστε 
να είναι εύκολο στα μέλη μιας ομάδας να δουν και να συζητήσουν τα δεδομένα σε 
μια μεγαλύτερη οθόνη. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του Siftr είναι η δυνατότητα 
αλληλεπίδρασης με την προσθήκη  σχολίων και "μου αρέσει" για ορισμένες εισροές 
(όπως  το “like” στο Facebook). Η εισροή μεταφορτώνεται online επιτόπου μέσω 
ενός smartphone ή ενός tablet ή μέσω υπολογιστή ώστε να μεταφορτωθεί το υλικό 
online. 

Στο πλαίσιο του PREHealth, η εφαρμογή του Siftr σχετίζεται με την παροχή 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη φυσική άσκηση, την ενεργή 
μετακίνηση και τις ευκαιρίες ενεργού αναψυχής. Η εφαρμογή παρέχει 
ανατροφοδότηση σχετικά με τον φυσικό χώρο καθώς και τις βελτιώσεις που 
αφορούν είτε τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και υποδομές είτε τις 
δραστηριότητες που μπορούν να αναληφθούν κατά τη διάρκεια της διαδρομής 
Υγείας και Φυσικής Άσκησης, συμπεριλαμβανομένων των οφελών για την υγεία και 
την ευεξία του χρήστη. 

Επιπλέον, οι λειτουργίες του Siftr για συνεργατική επιτόπια χαρτογράφηση είναι 
ελεύθερα διαθέσιμες και μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν από όλους, εφόσον 
αυτοί διαθέτουν ένα βασικό επίπεδο δεξιοτήτων στη χρήση υπολογιστών και 
smartphones (π.χ. περιήγηση στο Internet, λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών σε 
κινητή συσκευή, φωτογραφία). 

Τέλος, το Siftr είναι μια προσαρμοσμένη εφαρμογή ιστού. Είναι σχεδιασμένο για 
χρήση σε smartphones (Android και iOS) καθώς και σε προγράμματα περιήγησης 
ιστού επιτραπέζιων υπολογιστών. Δεν απαιατείτα εφαρμογή λήψης, αλλά 
χρειάζεται μόνο η πληκτρολόγηση της διεύθυνσης URL. Παρόλο που είναι δυνατή η 
χρήση οποιασδήποτε από τις λειτουργίες από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης, 
η βασική ιδέα είναι ότι οι χρήστες θα συλλέγουν δεδομένα στα τηλέφωνα τους σε 
εξωτερικούς χώρους. Στη συνέχεια, η ομάδα ή τα άτομα που ενδιαφέρονται για 
τους συγκεκριμένους χώρους μπορούν να συγκεντρωθούν και να προβάλλουν τον 

                                                        
4 The facilitator or author of a Siftr in this framework refers to the person or organisation who creates 
the Siftr, defining the purpose of the collaborative mapping activity and setting the parameters of users’ 
engagement. 
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ιστότοπο σε μια ευρύτερη οθόνη, για να συζητήσουν ή να κάνουν άλλες 
αξιολογήσεις. 

Β. Πλατφόρμες για την ανάπτυξη παιχνιδιών 

Πλατφόρμες για την ανάπτυξη και λειτουργία χωροευαίσθητων παιχνιδιών σε 
κινητές συσκευές, με βάση εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) 

ARIS www.arisgames.org  

Enigmapp www.enigmapp.fr  

TaleBlazer www.taleblazer.org  

 

Η εκπαιδευτική λειτουργία των χωροευαίσθητων παιχνίδιων  
Hide and Seek,  I-Spy, κλέφτες και αστυνόμοι, παιχνίδια ρόλων και capture-the-flag 
ήταν όλα δημοφιλή χωροευαίσθητα παιχνίδια που έχουν παιχτεί σε διαφορετικές 
εκδόσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα παιχνίδια επιτρέπουν στους παίκτες να 
αναφέρονται σε φυσικά αντικείμενα και τοποθεσίες και να χρησιμοποιούν τη 
δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, προκειμένου να αλληλοεπιδρούν 
ουσιαστικά με τους άλλους, καθώς και με τις τοποθεσίες. Τα τελευταία χρόνια 
αυξήθηκε ο αριθμός των δημιουργικών παιχνιδιών, οι διαδραστικές αφηγήσεις και 
οι παιγνιώδεις δραστηριότητες που διευκολύνονται από τις κινητές συσκευές με 
τέτοιο τρόπο ώστε η εξέλιξη του παιχνιδιού να ακολουθεί τη θέση των παικτών. 
Ένας όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή τέτοιων παιχνιδιών είναι τα 
χωροευαίσθητα παιχνίδια με κινητά τηλέφωνα".5 

Ένα χωροευαίσθητο παιχνίδι (Location based Game-LBG) ορίζεται ως ένα είδος 
παιχνιδιού σχεδιασμένο να εξελίσσεται σε μια συσκευή σε κίνηση, συνδέοντας 
άμεσα την εμπειρία του παιχνιδιού με τη θέση του παίκτη. Για να δημιουργηθεί μια 
εμπειρία χωροευαίσθητου παιχνιδιού απαιτείται συνήθως μια σύνδεση με άλλες 
συσκευές, π.χ. με ένα διακομιστή ή άλλους παίκτες. 

Το χωροευαίσθητο παιχνίδι (LBG) προσφέρει σπουδαίες εκπαιδευτικές 
δυνατότητες, καθώς επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και τους διαμεσολαβητές 
της μαθησιακής διαδικασίας να δημιουργούν εποικοδομητικές εμπειρίες πλούσιες 
σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Ο πολλαπλασιασμός των LBG οφείλεται στην ευρεία 
χρήση των κινητών συσκευών, όπως τα smartphones και τα tablet, με προηγμένες 
δυνατότητες εντοπισμού θέσης όπως η δορυφορική αναζήτηση μέσω GPS. Τα LBG 
μπορούν να είναι συναρπαστικά για νέους παίκτες καθώς και για ενήλικες6. Τα 
βιντεοπαιχνίδια είναι, από τη φύση τους, δομημένα γύρω από την αλληλεπίδραση 

                                                        
5 Avouris & Yannoutsou, 2012 
6 Montola et al.,2009 
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και τη συμμετοχή. Ως εκ τούτου, παρέχουν ένα εργαλείο για το σχεδιασμό 
προγραμμάτων σπουδών που προσφέρουν κάτι περισσότερο από απλή παρουσίαση  
περιεχόμενου, με στόχο τον εμπλουτισμό της εμπειρίας των φοιτητών μέσω της 
ενεργού συμμετοχής7. Τα LBG προσφέρουν ένα επιπλέον επίπεδο εμπειρίας: λόγω 
των ασαφών συνόρων μεταξύ των παιχνιδιών και των δραστηριοτήτων του 
πραγματικού κόσμου και λόγω των αλλαγών που προκύπτουν μέσα από την 
εμπειρία του παιχνιδιού, με το οποίο οι παίκτες ταυτίζονται και συμμετέχουν 
ενεργά, κερδίζοντας έτσι ισχυρότερα συναισθήματα και ικανοποίηση από ένα καλά 
σχεδιασμένο LBG8. 

Τα κινητά παιχνίδια είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για τη δημιουργία εκπαιδευτικών 
εμπειριών σε περιβάλλον άτυπης εκπαίδευσης. Οι κινητές συσκευές και η 
επαυξημένη πραγματικότητα μπορούν να συνδυάσουν τα πλεονεκτήματα των 
εκπαιδευτικών βιντεοπαιχνιδιών με τη μάθηση που αναφέρεται σε συγκεκριμένο 
χώρο9. 

Τα LBGs προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες για να συμπεριλάβουν εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο στην παιγνιώδη εμπειρία χρησιμοποιώντας στρατηγικές μάθησης με 
αναφορά στο περιβάλλον και μηχανισμούς δημιουργίας περιεχομένου όπως η 
επαυξημένη πραγματικότητα, ενσωματωμένους σε παιχνίδι κινητής συσκευής ή 
ενεργοποιούμενους με απλές τεχνολογίες όπως τα QR codes και τα RFID. 

Ένα χαρακτηριστικό που καθιστά τα LBG κατάλληλα για την εκπαίδευση είναι ότι 
συνδέουν τους χώρους με ιστορίες. Σε ένα LBG, είναι δυνατό να ενσωματωθούν 
επιπλέον επίπεδα πληροφοριών και αφηγήσεων σχετικά με, για παράδειγμα, 
ιστορικές τοποθεσίες ή άλλα μέρη σε μια πόλη, μεταφέροντας έτσι γνώσεις και 
προωθώντας τις επιθυμητές αντιλήψεις και συμπεριφορές. Με την επίσκεψη σε 
πραγματικούς χώρους, η ιστορία γίνεται μια προσωπική εμπειρία που συνδέει τα 
φυσικά αντικείμενα με το μαθησιακό περιεχόμενο. Αυτό μεταφέρει στον παίκτη 
γνώσεις για τη συγκεκριμένη θέση και προάγει επιθυμητές συμπεριφορές μέσω 
βιωματικής μάθησης, αξιοποιώντας τη σύνδεση μεταξύ του πραγματικού κόσμου 
και του παιχνιδιού10. 

Επιπλέον, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των LBG που καθιστά την εφαρμογή τους 
πολύτιμη στο πλαίσιο του PREHealth, είναι ότι από τη φύση τους διευκολύνουν και 
ενθαρρύνουν την κίνηση του παίκτη στο χώρο, ειδικά σε εξωτερικούς χώρους. 
Μέσα από την πρόκληση που προσφέρει το παιχνίδι, ο παίκτης έχει κίνητρο να βγει 

                                                        
7 Squire, 2006, Gee, 2004, Dewey, 1938, Gagnon, 2010 
8 Lehmann, 2012 
9 Squire et al., 2007 
10 Lehmann, 2012 
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στον πραγματικό κόσμο και να κινηθεί, πλοηγώντας από τοποθεσία σε τοποθεσία 
τόσο στον ψηφιακό χώρο του παιχνιδιού όσο και στον φυσικό χώρο. 

Με βάση τα παραπάνω, η υιοθέτηση των LBGs ως εργαλείων AR για την καλύτερη 
εφαρμογή του εννοιολογικού μοντέλου που αναπτύχθηκε στο πρόγραμμα 
PREHealth αποτελεί την  πιο κατάλληλη επιλογή. Οι εκπαιδευτικές δυνατότητες 
των LBG συνδυάζουν τη μάθηση με βάση το παιχνίδι με τη βιωματική μάθηση, και 
τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά τους για την ενθάρρυνση της κίνησης των παικτών 
στον φυσικό χώρο και τη σύνδεση των πραγματικών θέσεων με αφηγήσεις και 
περιεχόμενο ικανό να μεταφέρει γνώση, μπορεί να προωθήσει ενεργά θετικές για 
την υγεία συμπεριφορές. Επομένως, τα LBG προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες 
στην επιδίωξη των μαθησιακών στόχων και του εννοιολογικού μοντέλου 
PREHealth. 

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των 
επιλεγμένων εργαλείων AR που περιγράφηκαν παραπάνω, ανατρέξτε στο 
ελεύθερα διαθέσιμο έγγραφο Informal learning and awareness raising tools 
(Mylonas et al., 2019). 

 

Χωροευαίσθητα παιχνίδια που αναπτύχθηκαν από το PREHealth  
Στο πλαίσιο του προγράμματος PREHealth αναπτύχθηκαν επτά (7)  χωροεαίσθητα 
παιχνίδια κατά τη δοκιμαστική δοκιμή του εννοιολογικού μοντέλου και των 
επιλεγμένων εργαλείων AR σε ποικίλα εκπαιδευτικά πλαίσια, όπως η 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η εκπαίδευση ενηλίκων και 
η εκπαίδευση των παιδιών με  χρόνιες ασθένειες. Η πλατφόρμα TaleBlazer 
επιλέχθηκε κυρίως λόγω της διαθεσιμότητάς της και της υποστήριξής της τόσο 
στα iOS όσο και στα λειτουργικά συστήματα Android για κινητές συσκευές. Μη 
διστάσετε να δείτε και να παίξετε τα παιχνίδια που αναπτύχθηκαν 
χρησιμοποιώντας τις παρακάτω οδηγίες. 

TaleBlazer 
Οδηγίες για παίκτες: 

1. Κατεβάστε το TaleBlazer στο App Store του Google Play Store. 

2. Ανοίξτε την εφαρμογή TaleBlazer. 

3. Μεταβείτε στο "κουμπί μενού" στην επάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής. 

4. Στη συνέχεια πηγαίνετε στην καρτέλα 'Κωδικός παιχνιδιού'. 

5. Συμπληρώστε τον ειδικό κωδικό παιχνιδιού. 
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Για παράδειγμα, για το παιχνίδι GameOlypics ο κωδικός είναι "gvtemut". 

Μετά από αυτό, το παιχνίδι μπορεί να μεταφορτωθεί και να παιχτεί. Δείτε το 
σχήμα για μια οπτική εξήγηση για το πού θα βρείτε τα παραπάνω. 

  

TaleBlazer menu για να συμπληρώσετε τον κωδικό παιχνιδιού. 

Βεβαιωθείτε ότι: 

• το παιχνίδι μεταφορτώνεται ενώ είναι συνδεδεμένο στο Wi-Fi. Όταν το παιχνίδι 
μεταφορτωθεί, μπορεί να παιχτεί εκτός σύνδεσης επιτόπου, 

• το GPS στην κινητή συσκευή σας είναι ενεργοποιημένο και 

• η μπαταρία σας είναι γεμάτη, καθώς το παιχνίδι μπορεί να καταναλώσει μέρος 
της μπαταρίας του τηλεφώνου σας. 

Κωδικοί παιχνιδιών 
Για να δείτε τα παιχνίδια που έχουν δημιουργήσει οι εταίροι του PREHealth, 
χρησιμοποιήστε τους παρακάτω κωδικούς στο TaleBlazer. 

Αθήνα 
Διαδρομή Υγείας και Φυσικής Άσκησης: gkbngwv 

Ντάρμσταντ (Darmstadt) 
Jagd die Schweinehunde!: grtnfgr 
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Woogletics: gmboyht 

Mars Αποστολή: gkbzevz 

D-ιστορίες: gfjmeim 

Γκιέρ (Győr) 
Győr Δρομολόγιο για την υγεία: gyfipvo 

Ουτρέχτη (Utrecht) 
GameOlypics: gvtemut 

Αλλα παραδείγματα LBG 
o 99 μικροσκοπικά παιχνίδια (2012) Hide & Seek Studio, Λονδίνο. 

o Ingress (2012) Τα Niantic Labs της Google 

o Pokémon Go (2016) Niantic και Nintendo 

o Zombies run! (2012) Six to Start and Naomi Alderman 

 

Άλλη εκπαιδευτική ύλη 

Ευκαιρίες χρήσης χωροευαίσθητων παιχνιδιών σε υπαίθριους χώρους 
Ένα υψηλό ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού δήλωσε σε μια έρευνα το 2013 ότι 
αθλούνται  και είναι ενεργοί σε φυσική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, είτε 
υπαίθριους χώρους όπως πάρκα είτε κατά μήκος δρόμων και διαδρομών, κατά την 
διάρκεια της καθημερινής τους δραστηριότητας (βλ. Πίνακα 1). Αυτό παρουσιάζει 
δύο ευκαιρίες για χωροευαίσθητα παιχνίδια σε υπαίθριους χώρους: αφενός, 
υπάρχουν χρήστες εκεί έξω που επιθυμούν και θέλουν να είναι ενεργοί, 
καθιστώντας τα παιχνίδια ένα μεγάλο συμπλήρωμα στη ρουτίνα τους. Από την 
άλλη πλευρά, τα χωροευαίσθητα παιχνίδια μπορεί να αποτελέσουν κίνητρο για να 
αυξηθούν οι χρήστες υπαίθριων χώρων προσφέροντας ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. 

Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία της φυσικής 
δραστηριότητας ενός αστικού υπαίθριου χώρου, δείτε τη δημοσίευσή PREHealth: 
Σχεδιασμός της υγείας μέσα σε αστικές πράσινες και γαλάζιες υποδομές - Η 
ανάγκη για δράση στον αστικό σχεδιασμό, τις πολιτικές και την εκπαίδευση. 
Συνθετική Έκθεση. 
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Εικόνα 1. Απαντήσεις που δόθηκαν από κάθε χώρα εταίρο και η μέση τιμή των 28 κρατών μελών της ΕΕ (ΕΕ28) 
(βάσει στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2014, σελ. 39) 

 

Η Διαδρομή Υγείας και Φυσικής Ασκησης PREHealth 
Η Διαδρομή Υγείας και Φυσικής Άσκησης ορίστηκε στο έργο ως δίκτυο 
επιλεγμένων υπαίθριων χώρων, στο οποίο μπορούν να διαδοθούν οι πληροφορίες 
που αποκτήθηκαν, ένα ευρύτερο κοινό μπορεί να παρακινηθεί να πραγματοποιήσει 
πιο υγιεινούς τρόπους ζωής και να πραγματοποιηθούν τα χωροευαίσθητα 
παιχνίδια. Δεν περιλαμβάνονται μόνο ανοικτοί χώροι (πάρκα, καταπράσινους 
χώρους, μπλε υποδομή κ.λπ.), αλλά και οι μεταξύ τους συνδέσεις (δρόμοι). Τόσο οι 
υπαίθριοι χώροι όσο και οι διαδρομές μεταξύ αυτών έπρεπε να προσδιοριστούν 
επακριβώς εκ των προτέρων (πριν από την πιλοτική φάση!). Ωστόσο, η πιλοτική 
ομάδα μπορούσε να κάνει μικρές προσαρμογές και τροποποιήσεις αν ήταν 
απαραίτητο, κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του παιχνιδιού. 

Μερικά από τα κριτήρια που καθορίστηκαν για το δρομολόγιο που δημιουργήθηκε 
στο έργο ήταν: 

●  να είναι εύκολα προσβάσιμο από όλους11, 

●  να είναι (ή να μπορεί να γίνει) κατάλληλο για την προώθηση συμπεριφορών που 
σχετίζονται με την υγεία (σωματικές δραστηριότητες, ενεργή μετακίνηση 
ταξίδι ή / και κοινωνική συναναστροφή), 

●  να περιλαμβάνει ελκυστικούς / κεντρικούς χώρους για να μπορεί να 
προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό   

                                                        
11 in PREHealth, mostly open public spaces were included. In the case of the game for ill children, the 
common areas around the hospital, although not open to the general public, where the suitable setting 
for the target group. In the context of a LBG for a school, a school yard can be part of the itinerary.  
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●  να μπορεί να διανυθεί εντός μιας  ώρας, 

●  να περιλαμβάνει χώρους και υποδομές που να ικανοποιούν τις ανάγκες των 
ομάδων στόχου (για παράδειγμα, καθίσματα για ηλικιωμένους, παιδικές 
εγκαταστάσεις για παιδιά και τουαλέτες εάν πρόκειται για μακρόχρονη 
διαδρομή), και 

●  να είναι κατάλληλο για το LBG και για την πιλοτική φάση / δοκιμαστική 
εφαρμογή. 

 

Γλωσσάριο 

Ενεργή μετακίνηση  

Μετακίνηση σε έναν σταθερό προορισμό με τη βοήθεια της δικής σας μυϊκής 
δύναμης, π.χ. περπάτημα, ποδηλασία ή skateboarding. 

Ενεργός αναψυχή 

Δραστηριότητες που διεξάγονται με σκοπό τη χαλάρωση, την υγεία και την ευεξία 
ή την απόλαυση (δηλαδή εκτός εργασίας) στην οποία απαιτείται φυσική άσκηση, π.χ.  
αθλητισμός, τον χορός, κηπουρική ή παιχνίδι.  

Γαλάζιες υποδομές (σε αστικές περιοχές) 

Περιλαμβάνει όλα τα επιφανειακά νερά μιας πόλης (π.χ. λίμνες, ποτάμια, παράκτια 
ύδατα). 

Πράσινες υποδομες 

Ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο πράσινων χώρων που διατηρεί τις αξίες και τις  
λειτουργίες του οικοσυστήματος και προσφέρει τα σχετικά οφέλη  στους 
ανθρώπινους πληθυσμούς. 

Συμπεριφορά σχετική με την υγεία 

Οποιαδήποτε δραστηριότητα αναλαμβάνεται με σκοπό τη βελτίωση της υγείας και 
της ευεξίας ή την πρόληψη και την ανίχνευση ασθένειας, π.χ. τακτική άσκηση, 
ισορροπημένη διατροφή. 

Το PREHealth επικεντρώνεται στις ενεργές συμπεριφορές που σχετίζονται με την 
υγεία, στην ενεργό αναψυχή και την κοινωνική συναναστροφή. 
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Φυσική άσκηση 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η φυσική λασκηση μπορεί να οριστεί 
ως «οποιαδήποτε σωματική κίνηση που παράγεται από σκελετικούς μύες και 
απαιτεί ενεργειακή δαπάνη». 

Κοινωνική συναναστροφή 

Δράση και επικοινωνία με συνανθρώπους / ομάδες σε καθημερινές, δημόσιες και 
ιδιωτικές καταστάσεις. 

Αστικός υπαίθριος χώρος 

Όλες οι περιοχές που δεν καλύπτονται από κτίρια. Ιδιαίτερα σημαντικά για το 
PREHealth είναι οι πράσινοι και μπλε υπαίθριοι χώροι όπως τα πάρκα, τα πράσινα 
δίκτυα δρόμων και πορείας, οι πλατείες, τα νερά κλπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
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ΜΕΡΟΣ 1: Εγχειρίδιο για τη διδασκαλία ενός προγράμματος σχεδιασμού 
χωροευαίσθητων παιχνιδιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Φούλη Παπαγεωργίου, Δημήτρης Μυλωνάς, PRISMA-Κέντρο  Αναπτυξιακών 
Μελετών 

Το παρόν Μέρος του εγχειριδίου στοχεύει στην παροχή στους εκπαιδευτικούς του 
απαραίτητου πλαισίου, υλικού και καθοδήγησης για την εφαρμογή ενός κύκλου 
μαθημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με έμφαση στην προώθηση της χρήσης 
αστικών υπαίθριων χώρων για την προαγωγή της υγείας και ευεξίας των 
κατοίκων, μέσω της ανάπτυξης ενός χωροευαίσθητου παιχνιδιού. 

Ο κύκλος μαθημάτων βασίζεται σε μια συνεργατική διεπιστημονική προσέγγιση. 
Αξιοποιεί το συνεργατικό σχεδιασμό και ανάπτυξη χωροευαίσθητων παιχνιδιών 
(LBG) και διαδραστικών εφαρμογών  επαυξημένης πραγματικότητας (AR) για 
κινητές συσκευές (smartphones και tablets) από τους μαθητές, με σκοπό την 
ενθάρρυνση της φυσικής άσκησης σε αστικούς υπαίθριους χώρους. Τα παιχνίδια 
αναπτύσσονται από ομάδες μαθητών, καθοδηγούμενους από εκπαιδευτικούς. 

Το προγραμμα μάθησης απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ανάλογα με τη διάρθρωση της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στη χώρα και τον τύπο σχολείου (π.χ. σχολείο γενικής εκπαίδευσης, 
πειραματικό / πρότυπο σχολείο, σχολείο θετικών επιστήμών κλπ.). Το πρόγραμμα 
μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ερευνητικής 
εργασίας, εκπαίδευσης υγείας ή εκπαίδευσης θετικών επιστημών. 

1. Περιγραφή των μαθήματων 

Κλάδος / Θέμα  Τα μαθήματα ενσωματώνουν ένα ευρύ φάσμα 
επιστημονικών κλάδων και σχολικών θεμάτων, ως 
εξής: 
Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Εισαγωγή στο τοπικό 
περιβάλλον, φυσικό, δομημένο, κοινωνικό, 
οικονομικό: αλληλεξάρτηση μεταξύ του φυσικού / 
δομημένου περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. 
Οι μαθητές μαθαίνουν να «διαβάζουν» το αστικό 
περιβάλλον και τους δημόσιους υπαίθριους χώρους, 
να παρατηρούν την ανθρώπινη γεωγραφία της πόλης, 
να εξοικειωθούν με τη χαρτογράφηση και τον 
προσανατολισμό. 
Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών. 
Εισαγωγή σε εφαρμογές για κοινή χρήση αρχείων 
(π.χ. Google Drive), επικοινωνία (e-mail) και 
εφαρμογές γραφείου (επεξεργασία κειμένου, 
λογισμικό παρουσίασης). Χρήση εφαρμογών κινητής 



 Promoting Education and Jobs to enhance the Use of  
Urban Blue and Green Infrastructure for Health and Fitness 

 
 
 
 

www.prehealth.eu 

31 

συσκευής (φωτογραφική μηχανή, χάρτες, γεω-
εντοπισμός φωτογραφιών). Χρήση εφαρμογών AR 
και πλατφορμών για το σχεδιασμό χωροευαίσθητων 
παιχνιδιών. 
Φυσική αγωγή. Ομαδικά παιχνίδια: κανόνες, 
βαθμολογία και τεχνικά θέματα. 
Εκπαίδευση υγείας: Η σωματική άσκηση ως 
συνιστώσα της βελτίωσης της υγείας και της 
ευεξίας. Υγιεινός τρόπος ζωής, ελεύθερος χρόνος. 
Τέχνες και δημιουργική γραφή. Παραγωγή από τους 
μαθητές πρωτότυπου εικαστικού έργου, 
επεξεργασία εικόνας και βίντεο, δημιουργική γραφή, 
ανάπτυξη σεναρίου παιχνιδιού, ανάπτυξη 
πρωτότυπων χαρακτήρων και διαλόγων. 

Φόρτος εργασίας- 

Διάρκεια  

30 διδακτικές ώρες στην τάξη και 9-12 ώρες 
επιτόπιας εργασίας 

Μορφή μαθημάτων  Εργασία πρότζεκτ 

Περιεχόμενο 
μαθήματος  

 
 

Οι συμμετέχοντες: 
- θα μάθουν, θα ερευνήσουν και θα αναφέρουν τη 
σχέση / αλληλεπίδραση μεταξύ των πράσινων και  
γαλάζιων υποδομών (πράσινοι υπαίθριοι χώροι και 
στοιχεία νερού) και των συμπεριφορών των 
χρηστών, 
- θα διατυπώσουν τα κίνητρα, τους στόχους, τη 
μεθοδολογία, την αξιολόγηση, τα αποτελέσματα και 
τα συμπεράσματα όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα,  
- θα μάθουν και θα εφαρμόσουν ψηφιακά εργαλεία 
για την ανάλυση και την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με τους υπαίθριους χώρους στην πόλη τους, 
- θα μάθουν να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για 
το σχεδιασμό και την ανάπτυξη παιχνιδιών, 
- θα προσαρμόσουν μια δεδομένη ιδέα παιχνιδιού 
στις τοπικές ανάγκες και τις δικές τους προτάσεις, 
και 
- θα εφαρμόσουν την αποκτηθείσα γνώση για την 
ανάπτυξη / δημιουργία ενός χωροευαίσθητου 
παιχνιδιού (LBG) για την ενθάρρυνση της φυσικής 
άσκησης και της κοινωνικής συναναστροφής στους 
αστικούς υπαίθριους χώρους. 
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Το υπόβαθρο των 
μαθητών  

Γνώση: Οι μαθητές δεν χρειάζεται να έχουν γνώση 
σχετικά με το θέμα. Χρειάζονται γνώσεις σχετικά με 
τη χρήση υπολογιστών και φορητών συσκευών και 
αυτό αρκεί για να εξοικειωθούν με τα εργαλεία και 
το λογισμικό που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 
μάθησης. 
Στάσεις: Οι μαθητές αναμένεται να έχουν ήδη 
αναπτύξει έννοιες και στάσεις σχετικά με τη χρήση 
δημόσιων υπαίθριων χώρων σε σχέση με τα οφέλη 
για την υγεία, δεδομένου ότι ο υγιεινός τρόπος ζωής 
και η ενσωμάτωση της σωματικής άσκησης στην 
καθημερινή ζωή αποτελούν ιδιαίτερη μέριμνα για τη 
σύγχρονη κοινωνία. Ωστόσο, οι μαθητές μπορεί 
επίσης να έχουν λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με 
τη χρήση δημόσιων χώρων και τον ρόλο τους στην 
προώθηση της φυσικής άσκησης και της γενικής 
υγείας και ευεξίας, οι οποίες πρέπει να 
αναθεωρηθούν. 

Ηλικία  Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές και των δύο 
φύλων ηλικίας 14-17 ετών. 

Εξοπλισμός  Στην αίθουσα διδασκαλίας: 
- Υπολογιστές με σύνδεση στο internet 
- Προβολέας 
- Κινητές συσκευές (smartphones, tablets) με 
πρόσβαση WiFi12 
- Post-it, έγχρωμα χαρτόνια 
Στο πεδίο: 
- Κινητές συσκευές (smartphones, tablets) με 

σύνδεση στο internet 
- Φωτογραφικέ  μηχανές 
- βιντεοκάμερες (προαιρετικά) 
- Συσκευές GPS (προαιρετικά) 
- Συσκευές εγγραφής ήχου (προαιρετικά) 

Δεξιότητες των 
εκπαιδευτικών  

- δεξιότητες πληροφορικής (και προαιρετική γνώση 
λογισμικού online παιχνιδιών), 
- δεξιότητες δημιουργικής γραφής, 
- καλλιτεχνικές δεξιότητες 

                                                        
12 H σύνδεση κινητής συσκευής με το διαδίκτυο (i.e. με SIM card) δεν είναι υποχρεωτική 
εάν όλη η πληροφορία έχει «κατεβαστεί» μέσω WiFi πριν την επιτόπια επίσκεψη 
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- δεξιότητες φυσικής αγωγής, και 
- προαιρετικά, δεξιότητες σχεδιασμού παιχνιδιών.  

Αυτό το είδος δεξιοτήτων μπορεί να προσφερθεί 
καλύτερα στην ομάδα καλώντας έναν εξωτερικό 
εμπειρογνώμονα να συνεργαστεί με την τάξη. 

 

2. Στόχοι μάθησης 
Κατά τη διάρκεια των μαθήματων, η στόχευση είναι να αναπτυχθεί η αυτο-
κινητοποίηση των μαθητών μέσω της ανακάλυψης / εξερευνητικής μάθησης, η 
άσκηση της δημιουργικής τους φαντασίας μέσω τεχνικών μάθησης βασισμένων 
στο παιχνίδι και σχεδιαστικής σκέψης, και η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργατικής 
μάθησης μέσω μιας προσέγγισης βασισμένης σε προτζεκτ. Επιπλέον, όσον αφορά 
τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, στόχος είναι να αναπτυχθούν οι δεξιότητες 
ψηφιακού αλφαβητισμού των μαθητών προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
χωροευαίσθητων παιχνιδιών για κινητές συσκευές και αποτελεσματικής χρήσης 
εφαρμογών GIS, καθώς και δεξιότητες σχετικές με την έρευνα και την επιλογή, 
ανάλυση και διαχείριση της πληροφορίας. 

Οι μαθησιακοί στόχοι μπορούν να ομαδοποιηθούν όπως παρουσιάζεται στο 
Κεφάλαιο 1. 

 

Εικόνα 2. Τα 5 στάδια της σχεδιαστικής σκέψης 

 

3. Διάρθρωση κύκλου μαθημάτων  

Το θέμα: Δημιουργήστε τους δικούς σας Ολυμπιακούς Αγώνες! 

Επιλέγεται το θέμα "Ολυμπιακοί Αγώνες", όπου οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σε 
διάφορα υποθετικά ολυμπιακά αθλήματα, αξιοποιώντας ευκαιρίες για άσκηση της 
δημιουργικότητάς και της φαντασίας τους καθώς και άσκηση του σώματος και του 
μυαλού τους. 

  Empathise 

Define 

Ideate 

Prototype 

Test 
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Το προτεινόμενο περίγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τον 
διαθέσιμο χρόνο της ομάδας μαθητών που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Οι 
προβλεπόμενες συνεδρίες μαθήματος είναι 15, διάρκειας 2 ωρών η καθεμιά, εκ 
των οποίων οι 3 είναι επισκέψεις στο πεδίο (μεγαλύτερης διάρκειας από τις 
συνεδρίες στην τάξη). Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 6 στάδια, με ένα επιπλέον 
προπαρασκευαστικό στάδιο εκκίνησης για τους εκπαιδευτικούς που θα 
συμμετάσχουν σε αυτό. Τα στάδια του μαθήματος είναι τα εξής: 

Στάδιο 0 
Στόχοι 

Το στάδιο «εκκίνησης» αφορά την ένταξη του κύκλου μαθήματων στο σχολικό 
πρόγραμμα και την προετοιμασία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Ο σκοπός 
αυτού του σταδίου είναι να οριστικοποιηθούν οι μαθησιακοί στόχοι, να συμφωνηθεί 
η δομή των μαθήματων και να προσδιορισθεί το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί. 
Επιπλέον, το στάδιο αυτό έχει ως στόχο να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τις 
βασικές δεξιότητες που χρειάζονται για να εποπτεύσουν τη δημιουργία ενός LBG. 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, είναι σκόπιμο οι συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν με ένα πολύ απλό χωροευαίσθητο παιχνίδι, το 
οποίο θα παρουσιάσουν στους μαθητές ως παράδειγμα  LBG. 

Περιγραφή  δραστηριοτήτων 

Απόφαση του διευθυντή του σχολείου και των εκπαιδευτικών σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο ο κύκλος μαθημάτων θα ενσωματωθεί στο σχολικό πρόγραμμα  
ή στις προαιρετικές τάξεις (π.χ. περιβαλλοντική εκπαίδευση, προαιρετικά 
απογευματινά μαθήματα κλπ). 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί πρέπει να μελετήσουν το παρόν εγχειρίδιο και να 
εξοικειωθούν με το εργαλείο Siftr και την προτεινόμενη πλατφόρμα LBG. Μπορούν 
επίσης να συμβουλεύονται το Παράρτημα 0. 

Στάδιο 1 
Στόχοι 

Ο κεντρικός στόχος αυτού του σταδίου είναι η εξοικείωση των  μαθητών με τις 
ψηφιακές εμπειρίες στον πραγματικό χώρο, η εισαγωγή στα  LBG και η ανάδειξη 
των δυνατοτήτων των LBG ως μέσων μάθησης. Επιπλέον, οι σπουδαστές θα 
ενθαρρυνθούν να αναλάβουν μια ανάλυση του αστικού χώρου και να μάθουν να 
«διαβάζουν» τα στοιχεία και τα συστατικά στοιχεία του. 

Ένας δεύτερος στόχος είναι να εξηγηθεί στους μαθητές, με πρακτικές μεθόδους, η 
εσωτερική (μηχανική) λειτουργία ενός παιχνιδιού και τα συστατικά  τα οποία 
καθιστούν ένα παιχνίδι ενδιαφέρον, απαιτητικό και εκπαιδευτικό. 
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Ένας τρίτος στόχος είναι να εισάγει στους μαθητές την έννοια της διαδρομής 
υγείας και φυσικής άσκησης και να τους καθοδηγήσει να δημιουργήσουν τη δική 
τους διαδρομή κοντά στο σχολείο. 

1.1 Εισαγωγή στο πρόγραμμα μάθησης και στο σχεδιασμό μιας διαδρομής υγείας 
και φυσικής άσκησης 

Προτεινόμενη διάρκεια: 3 συνεδρίες (2 στην τάξη και μία στο πεδίο - για να 
καθορισθεί η διαδρομή ) 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

α) Παρουσίαση του προγράμματος μάθησης και εισαγωγή στην έννοια της 
διαδρομής υγείας και φυσικής άσκησης. Παρουσίαση παραδειγμάτων υπαρχόντων 
χωροευαίσθητων παιχνιδιών, π.χ. παίζουν το παιχνίδι "Όνομα-Ζώο-Πράγμα" στην 
κατηγορία αστικών χώρων, χρησιμοποιώντας smartphones. Φυσική και ψηφιακή 
δημιουργία ομάδων εργασίας: δημιουργία διευθύνσεων ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
και ομάδων εργασίας μέσω κοινής χρήσης ηλεκτρονικών αρχείων. Επιλογή 
κινητών συσκευών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 

β) Εισαγωγή στο Siftr. Οι μαθητές εξοικειώνονται με την εφαρμογή στην αυλή του 
σχολείου. 

γ) Οι μαθητές αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν μια «Διαδρομή Υγείας και Φυσικής 
Άσκησης» στην περιοχή του σχολείου, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Siftr. Με 
αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζουν τα διάφορα χαρακτηριστικά του υπαίθριου χώρου 
(δέντρα, πεζοδρόμια, έπιπλα, νερό, χαμηλή βλάστηση κλπ.) και καθοδηγούνται για 
να εντοπίσουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
φυσική άσκηση. Παίρνουν φωτογραφίες από όλα τα σημεία ενδιαφέροντος, για να 
συνθέσουν τη Διαδρομή στο Siftr. Το παράρτημα 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
καθοδηγήσει τους μαθητές σχετικά με τα κριτήρια σχεδιασμού μιας Διαδρομής. 

1.2 Μάθηση της εσωτερικής δομής ενός παιχνιδιού στην αυλή του σχολείου 

Προτεινόμενη διάρκεια: 1 συνεδρία 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Οι μαθητές εφοδιάζονται με πολύ απλό εξοπλισμό (π.χ. ένα μακρύ κομμάτι κορδόνι, 
πλαστικά κύπελλα, κρεμάστρες, χούλα-χουπ, κιμωλία, μικρές μπάλες, μικρές 
στρογγυλές ή επίπεδες πέτρες) και εισάγονται σε ένα ή περισσότερα απλά 
παιχνίδια (δείτε για παράδειγμα https://www.weareteachers.com/recess-games/ και 
παρόμοιες τοποθεσίες για ιδέες). 

Μετά από κάθε δοκιμή παιχνιδιού, οι μαθητές συζητούν πώς μπορεί να γίνει πιο 
ανταγωνιστικό το παιχνίδι, πώς μπορούν οι κανόνες να αποκτήσουν μεγαλύτερη 
σημασία, αν μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των παικτών και ούτω καθεξής. Οι 
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μαθητές κατανοούν τη σημασία των κανόνων, την απαραίτητη συνεργασία μεταξύ 
των παικτών, την πρόκληση που θέτει το παιχνίδι, πώς κερδίζεται το παιχνίδι. 

1.3 Μάθηση για τη δημιουργία νέων παιχνιδιών με "hacking”  γνωστών παιχνίδιών 

Προτεινόμενη διάρκεια: 2 συνεδρίες 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

 α) Οι μαθητές εισάγονται στο "hacking" παιχνιδιών. Με το "hacking"  οι μαθητές 
δημιουργούν νέα παιχνίδια τροποποιώντας ήδη γνωστά παιχνίδια, αλλάζοντας τους 
κανόνες, τη  βαθμολογία και το πλαίσιο, ή συνδυάζοντας στοιχεία από 
διαφορετικούς τύπους παιχνιδιών, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό που βρίσκεται σε 
αστικούς υπαίθριους χώρους. Παραδείγματα μπορεί να περιλαμβάνουν: το 
monopoly, το ποδόσφαιρο, το τένις, το κρυφτό, τη σκυταλοδρομία και πολλά άλλα. 

β) Οι μαθητές αναλαμβάνουν να επιλέξουν παιχνίδια που μπορούν να 
τροποποιήσουν με "hacking"  και να παίξουν κατά μήκος της διαδρομής υγείας και 
φυσικής άσκησης, με βάση το σενάριο των Ολυμπιακών της Γειτονιάς. 
Αναλαμβάνουν έρευνα για τις ιστορίες και τη σταδιοδρομία δημοφιλών 
Ολυμπιακών αθλητών, αντλώντας υλικό από την ιστορία και τα τρέχοντα 
γεγονότα. Ως αποτέλεσμα, δημιουργούν μια σειρά παιχνιδιών με "hacking"  (5-6), 
εξασφαλίζοντας ότι προσδιορίζουν τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του 
κάθε παιχνιδιού  (ποια είναι η λογική του παιχνιδιού; πώς παίζεται και πού; ποιος 
κερδίζει και πώς; τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται). Το παράρτημα 2 μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει στο χαρτί τα παιχνίδια. 

1.4 Επιτόπια επίσκεψη στη διαδρομή υγείας και φυσικής άσκησης  και δοκιμή των 
παιχνιδιών που έχουν κατασκευασθεί με "hacking" 

Προτεινόμενη διάρκεια: 1 συνεδρία (στο πεδίο - κατά μήκος της Διαδρομής) 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Οι μαθητές περπατούν κατά μήκος της διαδρομής υγείας και φυσικής άσκησης που 
δημιούργησαν και επιλέγουν τοποθεσίες για να δοκιμάσουν τα παιχνίδια που έχουν 
αναπτύξει. Καθοδηγούνται να κάνουν μια καλή φωτογραφική καταγραφή αυτών 
των τοποθεσιών, χρησιμοποιώντας κινητά τηλέφωνα. 

Οι μαθητές παίζουν τα παιχνίδια, συζητούν εάν και πώς μπορούν να βελτιωθούν, 
βρίσκουν τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Επίσης, επιλέγουν τοποθεσίες που 
μπορούν να φιλοξενήσουν τα βελτιωμένα παιχνίδια ή τοποθεσίες που προσφέρουν 
ιδέες για άλλα παιχνίδια φυσικής άσκησης. και φτιάχνουν ένα φωτογραφικό 
αρχείο. 
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Στάδιο 2 
Στόχοι 

Ο στόχος αυτού του σταδίου είναι να οργανώσουν και να συζητήσουν οι μαθητές το 
υλικό που συγκεντρώθηκε, να εξοικειωθούν με τα ψηφιακά εργαλεία για την 
καταγραφή της διαδρομής και να ταιριάξουν το ψηφιακό υλικό με ενέργειες που 
αφορούν τα σημεία ενδιαφέροντος της διαδρομής. 

2.1 Εξοικείωση με χάρτες, μεταφορά της Διαδρομής στο χάρτη 

Προτεινόμενη διάρκεια: 1 συνεδρία 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Οι μαθητές συζητούν στην τάξη σχετικά με την εμπειρία επίσκεψης πεδίου και τα 
φύλλα εργασίας. Η συνεδρία περιλαμβάνει την εκτύπωση του χάρτη της περιοχής 
(π.χ. χρησιμοποιώντας τους χάρτες google), την εξοικείωση με τους χάρτες και 
τον εντοπισμό των επιλεγμένων σημείων ενδιαφέροντος στο χάρτη, καθώς και τον 
καθορισμό της περιοχής παιχνιδιού γύρω από κάθε σημείο ενδιαφέροντος. 

Οι μαθητές συζητούν επίσης τις ευκαιρίες που προσφέρει η διαδρομή σε σχέση με 
τη φυσική άσκηση και τα παιχνίδια που δημιουργήθηκαν με "hacking". 

Στάδιο 3 
Στόχοι 

Ο στόχος αυτού του σταδίου είναι να εισάγει τους μαθητές στο περιβάλλον 
ψηφιακού σχεδιασμού ενός LBG. Ταυτόχρονα, οι μαθητές καλούνται να 
δημιουργήσουν την αφήγηση και το σενάριο του παιχνιδιού, να καθορίσουν τη δομή 
του παιχνιδιού και τα συστατικά του, και να δημιουργήσουν το περιεχόμενο του 
παιχνιδιού. 

3.1 Εισαγωγή στις συνιστώσες σχεδιασμού παιχνιδιών, προετοιμασία βασικής 
ιστορίας (backstory) και σεναρίου 

Προτεινόμενη διάρκεια: 2 συνεδρίες 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

α) Οι μαθητές εισάγονται στα βασικά δομικά στοιχεία του σχεδιασμού των 
παιχνιδιών. Στόχος, ιστορία βάσης, σενάριο, κανόνες, βαθμολογία, ανταμοιβή, 
αριθμός παικτών, χαρακτήρες που δεν παίζουν (non-playing characters) και 
αρχίζουν να αναπτύσσουν το χωροευαίσθητο παιχνίδι. 

Συνιστώμενες ενέργειες: 
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●  Brainstorming για το σενάριο παιχνιδιού και τα μίνι-παιχνίδια που πρέπει να 
συμπεριληφθούν σε αυτό, χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητα post-it. 

●  Οριστικοποίηση των ιδεών για το παιχνίδι και επιλογή ρόλων για τους μαθητές. 

●  Δημιουργία υπο-ομάδων μαθητών για την ανάπτυξη διαφορετικών πτυχών του 
παιχνιδιού. 

β) Δημιουργική γραφή σεναρίου και δημιουργία μίνι-παιχνιδιών από υποομάδες. 

3.2 Δομή παιχνιδιού στην πλατφόρμα σχεδιασμού 

Προτεινόμενη διάρκεια: 1 συνεδρία 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Οι εκπαιδευτικοί κάνουν μια λεπτομερή παρουσίαση της επιλεγμένης πλατφόρμας 
ανάπτυξης παιχνιδιών. 

Οι μαθητές εξοικειώνονται με την πλατφόρμα και συζητούν πώς πρέπει να 
παρουσιάσουν το σενάριο και τα μίνι-παιχνίδια τους στην πλατφόρμα. 

3.3 Ανάπτυξη της δομής και του περιεχομένου του παιχνιδιού  

Προτεινόμενη διάρκεια: 2 συνεδρίες 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Οι μαθητές εργάζονται περαιτέρω για το σενάριο και τα μίνι-παιχνίδια. 
Αναπτύσσουν το storyboard (τα λογικά βήματα του σεναρίου) και παρουσιάζουν σε 
ένα τελικό κείμενο το σχέδιο του  παιχνιδιού. 

Περαιτέρω συνιστώμενες δράσεις: 

●  Δημιουργούνται κοινόχρηστοι φάκελοι ψηφιακής εργασίας μεταξύ των μελών 
της ομάδας. 

●  Τα μίνι παιχνίδια και τα άλλα μέρη του παιχνιδιού (εισαγωγή, διάλογος με 
χαρακτήρες που δεν παίζουν, οδηγίες, κανόνες βαθμολόγησης κ.λπ.) εισάγονται 
σε μέσα (ηχητικά, φωτογραφίες, βίντεο, κινούμενα σχέδια, σχέδια κλπ). 

●  Τεκμηρίωση της διαδρομής με Siftr και Geotagging,  εγκατάσταση των 
απαραίτητων εφαρμογών (πλατφόρμα LBG) στις κινητές συσκευές. Δοκιμές 
στην αυλή του σχολείου. 

Στάδιο 4 
Στόχοι 
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Αυτό το στάδιο αποτελεί τον πυρήνα της ανάπτυξης του παιχνιδιού και μπορεί να 
απαιτήσει επιπλέον εργασία από τους μαθητές. Ο στόχος είναι να τοποθετηθεί το 
αρχικό υλικό που έχουν εμπνευσθεί οι μαθητές σε μια μορφή ψηφιακής εμπειρίας 
χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη πλατφόρμα. Έμφαση δίνεται στην επιλογή των 
κατάλληλων μηχανισμών παιχνιδιών σε σχέση με τον τρόπο αναπαραγωγής του 
παιχνιδιού μέσω των αλληλεπιδράσεων των παικτών με την κινητή συσκευή (π.χ. 
οδηγίες, αποστολές, επιλογή ομάδας, μεμονωμένες λειτουργίες πλατφόρμας). 

4.1 Ανάπτυξη παιχνιδιών στην επιλεγμένη πλατφόρμα 

Προτεινόμενη διάρκεια: 2 συνεδρίες (συνιστάται επιπλέον εργασία) 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Οι μαθητές εργάζονται στην πλατφόρμα και συνδέουν το σενάριο με τα βασικά 
στοιχεία του παιχνιδιού - δηλαδή εισαγωγικά και επιμέρους  κείμενα, διαλόγους με 
τους χαρακτήρες παιχνιδιών, απεικόνιση, βίντεο, καλλιτεχνικά σκίτσα- και 
οριστικοποιούν τους στόχους των αποστολών (μίνι-παιχνίδια) . 

Απαιτούνται απομακρυσμένες δοκιμές στην τάξη και επίλυση προβλημάτων με 
επανασχεδιασμό και τροποποιήσεις. Οι εκπαιδευτικοί συμβάλλουν με σχόλια. 

Στάδιο 5 
Στόχοι 

Σκοπός αυτού του σταδίου είναι να δοκιμαστεί το παιχνίδι στη διαδρομή, να 
εντοπισθούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στον φυσικό χώρο και 
να ρυθμισθούν οι παράμετροι του παιχνιδιού για να «τρέξει» καλύτερα το παιχνίδι. 

5.1 Δοκιμή του παιχνιδιού στο πεδίο (playtesting) 

Προτεινόμενη διάρκεια: 1 συνεδρία (στο πεδίο - κατά μήκος της διαδρομής) 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Οι μαθητές αναλαμβάνουν να δοκιμάσουν το παιχνίδι στο πεδίο, κατά μήκος της 
διαδρομής  που έχουν καθορίσει κατά τις αρχικές συνεδρίες του μαθήματος. 

Χαρακτηριστικά που χρειάζονται προσοχή: 

● Χρονοδιάγραμμα μίνι-παιχνιδιών, 

● Μηχανική παιχνιδιών, 

● Τα κίνητρα των παικτών, 

● Καταλληλόλητα του περιβάλλοντος των μίνι-παιχνιδιών, 

● Εμπόδια (φυσικά, ανθρωπογενή, τεχνολογικά κ.λπ.). 
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5.2 Προσαρμογή παιχνιδιού 

Προτεινόμενη διάρκεια: 1 συνεδρία 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Οι μαθητές προσαρμόζουν το περιεχόμενο, τα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού, τη 
μηχανική παιχνιδιών και τους τρόπους αλληλεπίδρασης μεταξύ των μίνι-
παιχνιδιών και των παικτών. Αν είναι απαραίτητο, εισάγονται νέα στοιχεία 
παιχνιδιού και υπάρχοντα στοιχεία απορρίπτονται. 

Οι δοκιμές εξ αποστάσεως πραγματοποιούνται στην τάξη και τυχόν προβλήματα  
επιλύονται  με επανασχεδιασμό και τροποποιήσεις. 

Στάδιο 6 
Στόχοι 

Οι στόχοι αυτού του σταδίου είναι πολλαπλοί: να αξιολογηθεί το παιχνίδι, 
καλώντας άλλους παίκτες να το δοκιμάσουν (εκτός της ομάδας που το 
δημιούργησε), να βελτιωθεί  το παιχνίδι εάν είναι απαραίτητο, να πραγματοποιηθεί 
αξιολόγηση του ίδιου του προγράμματος μάθησης, και να παρουσιαστεί η εργασία 
των μαθητών στην τοπική κοινότητα προκειμένου να τονιστεί το επίτευγμα τους 
και να προωθηθεί το παιχνίδι στο ευρύτερο κοινό. 

 

4. Αξιολόγηση του προγράμματος μάθησης και του παιχνιδιού 

Προτεινόμενη διάρκεια: 1 συνεδρία 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

α) Αξιολόγηση της εμπειρίας του παιχνιδιού από άλλους παίκτες (π.χ. άλλους 
μαθητές που δεν συμμετείχαν στον κύκλο μαθημάτων) σχετικά με: 

●  Φιλικότητα και σαφήνεια του παιχνιδιού (π.χ. σαφείς οδηγίες, σαφήνεια των 
στόχων των μίνι-παιχνιδιών και της εφαρμογής τους) 

● Οπτική ποιότητα των οθονών του παιχνιδιού 

● Ενδιαφέρον και κινητοποίηση  των παικτών 

● Επάρκεια της μηχανικής του παιχνιδιού (π.χ., πώς ορίζεται η βαθμολογία, 
δίνονται ανταμοιβές) 

● Αλλαγή της στάσης του παίκτη σχετικά με τη βελτίωση της υγείας και της 
φυσικής του κατάστασης. 

Ως αποτέλεσμα, μπορεί να είναι απαραίτητη η τελειοποίηση του παιχνιδιού. 
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β) Αξιολόγηση από τους μαθητές που συμμετείχαν στα μαθήματα με 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης –κατά προτίμηση online (βλ. Παράρτημα 3). 

6.2 Παρουσίαση του παιχνιδιού στο τοπικό κοινό 

Προτεινόμενη διάρκεια: 1 συνεδρία (ανοιχτή στο κοινό) 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων 

Οι μαθητές πραγματοποιούν μια τελική παρουσίαση του παιχνιδιού στη σχολική 
κοινότητα και την τοπική κοινότητα. 

 

5. Συμπέρασμα 
Η μαθησιακή εμπειρία των μαθητών ήταν γενικά θετική και ενδιαφέρθηκαν 
πραγματικά για το θέμα και τις δραστηριότητες των μαθημάτων. Ωστόσο οι 
μαθητές δήλωσαν ότι επιθυμούν να έχουν περισσότερο χρόνο να αφιερώσουν στην 
εργασία για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του πρότζεκτ. Δυστυχώς, ο 
φόρτος εργασίας του σχολείου τους ήταν βαρύς και μερικοί από αυτούς 
δυσκολεύτηκαν να παρακολουθήσουν κάποια από τα μαθήματα. Αυτό δημιούργησε 
πρόσθετο άγχος αναφορικά με τη διαχείριση των μαθημάτων και τις εργασίες που 
απαιτούνταν για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του πρότζεκτ. Επιπλέον, 
παρόλο που οι περισσότερες συναντήσεις των μαθητών πραγματοποιήθηκαν κατά 
τη διάρκεια των προγραμματισμένων συνεδριών στην τάξη ή στις επισκέψεις 
πεδίου, οι μαθητές χρειάστηκαν επίσης να εργαστούν από το σπίτι ειδικά κατά τη 
διάρκεια των δραστηριοτήτων του Σταδίου 3 (δημιουργία του σεναρίου παιχνιδιού 
και ανάπτυξη κειμένων παιχνιδιών, όπως πληροφορίες, οδηγίες και διάλογοι) και 
το Στάδιο 4 (ανάπτυξη του παιχνιδιού στην πλατφόρμα TaleBlazer). 

Μία πολύ θετική αλλαγή στις αντιλήψεις και στάσεις των φοιτητών καταγράφηκε 
επίσης σχετικά με το ρόλο των πράσινων και γαλάζιων υποδομών στην προώθηση 
της υγείας και της ευεξίας των πολιτών. Αυτή η θετική αλλαγή των αντιλήψεων 
και των στάσεων είναι ιδιαίτερα εμφανής όσον αφορά τη σύνδεση μεταξύ των 
αστικών πράσινων και γαλάζιων υποδομών και της φυσικής άσκησης, καθώς και τη 
σημασία του ρόλου αυτών των υποδομών στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Είναι 
επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι οι μαθητές πιστεύουν ότι είναι πλέον σε 
καλύτερη θέση να εντοπίσουν τις ευκαιρίες για φυσική άσκηση σε υπαίθριους 
χώρους – ευκαιρίες που δεν είχαν σκεφτεί ποτέ στο παρελθόν. 

Μπορείτε να βρειτε περισσότερες πληροφορίες για την υλοποίηση του προγραμματος 
μάθησης στην Αθήνα στην Έκθεση Adapting the PREHealth education tools for use in 
secondary schools (Mylonas & Papageorgiou, 2019). 
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ΜΕΡΟΣ 2: Εγχειρίδιο για τη διδασκαλία ενός προγράμματος σχεδιασμού 
χωροευαίσθητων παιχνιδιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
Marianne Halblaub Miranda, Gladys Vasquez Fauggier, Martin Knöll, Πανεπιστήμιο 
Darmstadt 

1. Περιγραφή του προγράμματος μάθησης 

Κλάδος Αστικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική 

Φόρτος εργασίας  5 ECTS (150 ώρες) 

Διάρκεια  1 Εξάμηνο 

Μορφή μαθήματος Πρότζεκτ  

Περιεχόμενο μαθήματος 

 

Οι συμμετέχοντες: 
- θα μάθουν, θα ερευνήσουν και θα 
αναφέρουν τη σχέση / αλληλεπίδραση 
μεταξύ των πράσινων και γαλάζιων 
υποδομών (πράσινοι υπαίθριοι χώροι και 
στοιχεία νερού) και των συμπεριφορών 
των χρηστών, 
- θα διατυπώσουν τα κίνητρα, τους 
στόχους, τη μεθοδολογία, την αξιολόγηση, 
τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα 
όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα (ανάλογα 
με την ομάδα στόχο), 
- θα μάθουν και θα εφαρμόσουν ψηφιακά 
εργαλεία για την ανάλυση και την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους 
υπαίθριους χώρους στην πόλη τους, 
- θα μάθουν να χρησιμοποιούν ψηφιακά 
εργαλεία για το σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη παιχνιδιών, 
- θα προσαρμόσουν μια δεδομένη ιδέα 
παιχνιδιού στις τοπικές ανάγκες και τις 
δικές τους ιδέες παιχνιδιών, και 
- θα εφαρμόσουν / μεταφέρουν τη γνώση 
που έχει αποκτηθεί κατά την ανάπτυξη / 
δημιουργία του παιχνιδιού LBG για την 
ενθάρρυνση της φυσικής άσκησης και της 
κοινωνικής συναναστροφής στους 
αστικούς υπαίθριους χώρους. 



 Promoting Education and Jobs to enhance the Use of  
Urban Blue and Green Infrastructure for Health and Fitness 

 
 
 
 

www.prehealth.eu 

43 

Υπόβαθρο των σπουδαστών Πτυχιούχος ή μεταπτυχιακός σπουδαστής 
Αστικού Σχεδιασμού ή Αρχιτεκτονικής 

Εξοπλισμός  Εκτός από τον εξοπλισμό που 
αναγράφεται στο Κεφάλαιο 1,  οι 
σπουδαστές θα χρειαστούν υλικό 
σχεδίασης και χαρτογράφησης που 
χρησιμοποιείται συνήθως στην κλάδο 
τους. 

Δεξιότητες των 
εκπαιδευτικών  

Εκτός από τις δεξιότητες που 
αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1,  το μάθημα 
θα πρέπει να καθοδηγείται από έναν 
καθηγητή αστικού σχεδιασμού με γνώσεις 
σχετικές με τον αστικό σχεδιασμό, την 
ανάλυση και την ανάπτυξη. 

  

2. Στόχοι μάθησης 

Ορισμός του πεδίου εφαρμογής και καθορισμός της βάσης 
Να μάθουν και να κατανοήσουν τη σημασία των  πράσινων και γαλάζιων 
υποδομών για το αστικό περιβάλλον και για τη σωματική και ψυχική υγεία 
των κατοίκων των πόλεων 
Να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν ότι η ενεργός χρήση των υπαίθριων 
χώρων μπορεί να επηρεάσει θετικά την ψυχική και σωματική υγεία των 
κατοίκων της πόλης 
Να μάθουν και να κατανοήσουν τις δυνατότητες των LBG για άτυπη 
μάθηση σχετικά με την υγεία και την ευεξία ενός ατόμου, 
χρησιμοποιώντας ενεργά αστικούς υπαίθριους χώρους 
Να αναπτύξουν μια νοοτροπία έρευνας, καθώς και κριτική και δημιουργική 
σκέψη σχετικά με τη χρήση δημόσιων χώρων για την προώθηση της 
υγείας και της σωματικής άσκησης 
Να διατυπώσουν (όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα) τα κίνητρα, τους 
στόχους, τη μεθοδολογία, την αξιολόγηση, τα αποτελέσματα και τα 
συμπεράσματα 
Να μάθουν για αστικό σχεδιασμό που προωθεί ενεργά την υγεία των 
πολιτών 

 

Ανάλυση 
Να μάθουν σχετικά και να εφαρμόζουν ψηφιακά εργαλεία για την ανάλυση 
και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους υπαίθριους χώρους 
στην πόλη τους 
Να διερευνήσουν, να συλλέξουν και να αναλύσουν δεδομένα και να 
πραγματοποιήσουν εργασίες αξιολόγησης και σύνθεσης μέσα στο πλαίσιο 
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της φυσικής άσκησης και της κοινωνικής συναναστροφής στους αστικούς 
υπαίθριους χώρους 
Να οργανώσουν και να αξιολογήσουν το υλικό που συλλέγεται στο πεδίο 
(φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) 
Να εντοπίσουν δυνατότητες και αδυναμίες για την προώθηση 
δραστηριοτήτων σχετικών με την υγεία στον τομέα ενδιαφέροντος 
Να προσδιορίσουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες για την προώθηση 
δραστηριοτήτων σχετικών με την υγεία στον τομέα ενδιαφέροντος, 
εφαρμόζοντας εργαλεία αστικής ανάλυσης μαζί με άλλα (ψηφιακά) 
εργαλεία 
Να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ του αστικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα 
των αστικών υπαίθριων χώρων, και των συμπεριφορών των πολιτών 

 

Σχεδιασμός και ιδέα παιχνιδιού 
Να μάθουν για το σχεδιασμό παιχνιδιών 
Να δημιουργήσουν ένα απλό σενάριο και την ιστορία ενός LBG. 
Να εμπλακούν σε δημιουργική γραφή / σκίτσο και να δημιουργήσουν ένα 
απλό σενάριο για ένα LBG 
Να συζητήσουν, να συνεργασθούν και να συμμετάσχουν σε μια δημιουργική 
διαδικασία. 
Να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τον υπαίθριο χώρο μέσω έρευνας 
πεδίου και έρευνας γραφείου και να τις συσχετίσουν  με το περιεχόμενο 
της αφήγησης του παιγνιδιού 
Να επιλέξουν το κατάλληλο λογισμικό για τη συλλογή και την 
επεξεργασία υλικού για το περιεχόμενο του παιχνιδιού 

 

Ανάπτυξη παιχνιδιών 
Να αναπτύξουν ένα ψηφιακό παιχνίδι για κινητές συσκευές που 
χρησιμοποιούν εργαλεία ΤΠΕ. 
Να εξερευνήσουν τη χρήση ψηφιακών μέσων και διδακτικού υλικού για 
μάθηση 

 

Δοκιμή  πρωτοτύπου και τελικού παιχνιδιού 
Να δοκιμάσουν τα «πρωτότυπα» (prototypes) και το τελικό παιχνίδι με 
χρήστες του υπαίθριου χώρου 
Να κάνουν επιτόπου αξιολόγηση κατά τη διάρκεια δοκιμής του 
πρωτοτύπου και μετά τη δοκιμή του παιχνιδιού 
Να τεκμηριώσουν και να ενσωματώσουν τα αποτελέσματα αξιολόγησης 
του πρωτοτύπου στην περαιτέρω ανάπτυξη του παιχνιδιού 
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Αναφορά και παρουσίαση 
Να τεκμηριώσουν και να προβληματιστούν με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης του παιχνιδιού 
Να παρουσιάσουν τα τελικά αποτελέσματα (γραπτά, προφορικά με σχέδια 
/ σκίτσα / μοντέλα / μακέτες που χρησιμοποιούνται συνήθως στις 
σπουδές τους) 

 

Περαιτέρω ικανότητες και δεξιότητες  
Να συζητήσουν και να προβληματισθούν για  διάφορα θέματα, με σεβασμό 
στις διαφορετικές απόψεις 
Να αναπτύξουν ένα πνεύμα συνεργασίας και ευθύνης 
Να υιοθετήσουν καλές πρακτικές όσον αφορά τη χρήση κινητών 
συσκευών 
Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το θέμα της υγείας και της φυσικής 
άσκησης στην πόλη, με αποτέλεσμα μια θετική στάση απέναντι στις 
δραστηριότητες που συνδέονται με την υγεία 
Να ενθαρρύνουν άλλους (φίλους, οικογένεια, γείτονες) να χρησιμοποιούν 
ενεργά τον αστικό δημόσιο χώρο και να συμμετέχουν στη βελτίωση του 
Να είναι σε θέση να προτείνουν βελτιώσεις στον αστικό υπαίθριο χώρο, 
ιδιαίτερα στους πράσινους υπαίθριους χώρους, και να κατανοήσουν την 
προσφορά τους στην προαγωγή της φυσικής άσκησης. 

 

3. Διάρθρωση κύκλου μαθημάτων  
Το μάθημα απευθύνεται σε σπουδαστές αστικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής, 
εγγεγραμμένους σε προγράμματα Bachelor και Master. Οι συμμετέχοντες 
διδάσκοντες και διοργανωτές έχουν σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
μαθημάτων όπου οι καθηγητές και οι σπουδαστές μπορούν να συναντώνται μια 
φορά την εβδομάδα ή κάθε δεύτερη εβδομάδα, συνδυάζοντας διαλέξεις, 
εργαστήρια, πρότζεκτ με ομάδες σπουδαστών και συμβουλευτικές συνεδρίες. 

Ο κύκλος μαθημάτων έχει διάρκεια ενός εξαμήνου, η οποία μπορεί να κυμαίνεται 
μεταξύ 12 και 16 εβδομάδων μεταξύ θερινού και χειμερινού εξαμήνου. 

Οι εργασίες για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι: 

●  Καθορισμός των στόχων και του πεδίου εφαρμογής του πρότζεκτ 

●  Ανάλυση ενός επιλεγμένου υπαίθριου χώρου με χρήση ψηφιακών εργαλείων 
επί τόπου καθώς και αναλυτικών εργαλείων αστικού σχεδιασμού 

●  Η περαιτέρω ανάπτυξη της αρχικής ιδέας του παιχνιδιού (Ολυμπιακοί Αγώνες 
Γειτονιάς) που προτείνεται στο Κεφάλαιο 1 με πρωτότυπες και δημιουργικές 
ιδέες 
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●  Σχεδιασμός παιχνιδιού (στόχοι παιχνιδιού, δυναμική και τεχνικά στοιχεία) και 
δημιουργία εικαστικού υλικού 

●  Δημιουργία «πρωτοτύπων» (prototypes) 

●  Δοκιμές 

●  Τεκμηρίωση (φωτογραφίες, χάρτες, αναφορές κ.λπ.) 

●  Αξιολόγηση 

●  Παρουσίαση τελικών αποτελεσμάτων 

Στάδιο 1: Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής 
Εισαγωγή: Τι είναι τα LBG, τι είναι η μηχανική παιχνιδιών, η δυναμική και οι στόχοι. 
Μερικά παραδείγματα. 

Εργασία: Οι σπουδαστές διερευνούν μερικά παιχνίδια, εντοπίζουν τα συστατικά 
τους στοιχεία και συζητούν τα ευρήματά τους στην ολομέλεια. 

Εργαλείο: ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να έχει έναν κατάλογο συναφών 
σύγχρονων παιχνιδιών (δείτε μια λίστα στο Κεφάλαιο 1). Διαφορετικά, οι 
σπουδαστές θα πρέπει να ερευνήσουν μόνοι τους (διαδίκτυο, βιβλιοθήκη κ.λπ.) 
σχετικά παιγνίδια. 

Μορφή: ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών, τα παραδείγματα παιχνιδιών 
μπορούν να αναλυθούν σε ομάδες. Ιδανικά περίπου 5-8 παιχνίδια μπορούν να 
αναλυθούν και να συζητηθούν. 

Διάρκεια: 2 εβδομάδες 

Αξιολόγηση και αναμενόμενο αποτέλεσμα: Παρουσίαση και συζήτηση των 
παιχνιδιών που αναλύθηκαν. Προβληματισμός για τα στοιχεία που θα μπορούσαν να 
είναι σημαντικά για την επίτευξη των στόχων τους. 

Απαιτήσεις για τον εκπαιδευτικό: Κατανόηση των συνιστωσών του σχεδιασμού 
παιχνιδιών και εξοικείωση με ορισμένα παιχνίδια. 

Στάδιο 2: Ανάλυση των επιλεγμένων υπαίθριων χώρων (διαδρομή υγείας και 
φυσικής άσκησης) 
Εισαγωγή  Παρουσίαση των πράσινων και γαλάζιων 

υποδομών σε αστικές περιοχές. Επιπτώσεις 
των στοιχείων αστικού σχεδιασμού στην 
ανθρώπινη υγεία και ευεξία, ενεργή χρήση 
αστικών χώρων 

Εργασία Πηγαίνετε στην περιοχή ενδιαφέροντος και 
προσδιορίστε τις πιθανές περιοχές μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν ενεργά για φυσική άσκηση. 
Συλλέξτε παραδείγματα για το πώς θα γίνει 
αυτό. Επιπλέον, χαρτογραφήστε υπάρχοντες και 
καλά λειτουργούντες υπαίθριους χώρους 

Εργαλείο  Siftr.org για συλλογή δεδομένων 
Μορφή Εργασία μεμονωμένα 
Διάρκεια  2 εβδομάδες 
Αξιολόγηση και 
αναμενόμενο 
αποτέλεσμα 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και τέλος 
δημιουργία συλλογικού χάρτη της περιοχής 
ενδιαφέροντος που θα παρουσιάζει 
δυνατότητες και αδυναμίες σε σχέση με την 
ενεργό χρήση των χώρων. 

Παράδειγμα Χάρτης Siftr που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος το καλοκαίρι του 2019: 
https://siftr.org/PREHealth/  

 

Απαιτήσεις για τον εκπαιδευτικό: Εξηγήστε τη σημασία των πράσινων και γαλάζιων 
υποδομών στον αστικό σχεδιασμό, περιγράψτε τη σχέση τους με την υγεία και την 
ευεξία. Εξοικειωθείτε με το Siftr για να είστε σε θέση να καθοδηγήσετε τη 
δημιουργία του χάρτη. 

Στάδιο 3: Σχεδιάστε (προσαρμόστε) μια ιδέα παιχνιδιού για την επιλεγμένη 
τοποθεσία 
Εισαγωγή Παρουσίαση: Ιδέα για ένα χωροευαίσθητο 

παιχνίδι (LBG) που αναπτύχθηκε στο 
Κεφάλαιο 1 (Ολυμπιακοί Αγώνες Γειτονιάς). 

Εργασία  Αναπτύξτε περαιτέρω τη δεδομένη έννοια 
για ένα LBG με μια δημιουργική ιδέα 
προσαρμοσμένη στην πόλη και την 
επιλεγμένη τοποθεσία. Γράψτε ένα 
backstory, καθορίστε τη μηχανική και τη 
δυναμική του παιχνιδιού και αρχίστε να 
δημιουργείτε εικαστικό υλικό για να 
μεταφέρετε την αισθητική του παιχνιδιού 

Εργαλείο  Δεν έχει καθοριστεί. Μπορεί να επιλεχθεί 
ελεύθερα, π.χ. σκίτσα, ιστορίες, ψηφιακές 
μακέτες, κολλάζ, κλπ 

Μορφή  Εργασία σε ομάδες 2 ή 3 ατόμων 
Διάρκεια  2-4 εβδομάδες 
Αξιολόγηση και 
αναμενόμενο αποτέλεσμα 

 Κάθε υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να εξηγήσει την ιδέα, ένα backstory, και 
πρώτες ιδέες για τη δυναμική του 
παιχνιδιού και τη μηχανική του. Πρώτο 
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εικαστικό υλικό που δείχνει την 
οραματισμένη αισθητική του παιχνιδιού. 

Παράδειγμα Παιχνίδι: Αποστολή στον Άρη 
Σπουδαστής: Ece Enüllu 
Ιδέα: 
Η ESA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος), 
που εδρεύει στο Darmstadt, σχεδιάζει την 
πρώτη επανδρωμένη εξερεύνηση της σε 
Mars. Προκειμένου να προετοιμαστούν για 
τις προκλήσεις, οι μελλοντικοί αστροναύτες 
πρέπει να συνειδητοποιήσουν τις φυσικές 
απαιτήσεις και να εκπαιδεύσουν το σώμα 
τους σε υπαίθριους χώρους πριν 
προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της 
εκπαίδευσής τους. 
Δυναμική παιχνιδιού: 
Οι παίκτες έχουν το ρόλο μελλοντικών 
αστροναυτών του διαστημικού 
προγράμματος του ESA και λαμβάνουν τις 
οδηγίες εκπαίδευσης τους από έναν 
εικονικό βοηθό, που ονομάζεται Thea. Ο 
παίκτης πρέπει να εκπληρώσει 8 
αποστολές, που ονομάζονται "σταθμοί" στο 
παιχνίδι, σε διαφορετικές θέσεις του 
υπαίθριου χώρου, χρησιμοποιώντας συχνά 
τα υπάρχοντα στοιχεία του δομημένου 
περιβάλλοντος για τη δραστηριότητα. Μετά 
την ολοκλήρωση, ο παίκτης θα ανταμειφθεί 
και το επίτευγμα θα τοποθετηθεί στο 
απόθεμά του. 
Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί από έναν ή 
πολλούς παίκτες με τη λειτουργία 
"εκπαίδευση ως πλήρωμα". Οι αποστολές 
έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε έναν 
ή περισσότερους παίκτες. Σε κάθε 
περίπτωση, οι αλληλεπιδράσεις με άλλους 
παίκτες ενθαρρύνονται κατά τη διάρκεια 
του παιχνιδιού. 
Μηχανική παιχνιδιού 
Οι παίκτες καθοδηγούνται μέσω στοιχείων 
γραφικών και ήχου. Ο παίκτης πρέπει να 
υποδείξει 
 
Στιγμιότυπο οθόνης: 
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Εικόνα 3. Στιγμιότυπο οθόνης παιγνιδιού. 
Πηγή: : Ece Enüllu 

 

Στάδιο 4: Αναπτύξτε ένα «πρωτότυπο» του παιγνιδιού στην πλατφόρμα 
TaleBlazer 
Εισαγωγή Παρουσίαση του TaleBlazer από έναν 

εμπειρογνώμονα: πρώτα βήματα για τον 
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τρόπο δημιουργίας ενός LBG. Εναλλακτικά, 
ο εκπαιδευτικός μπορεί να εξοικειωθεί με  
την πλατφόρμα και να την παρουσιάσει 

Εργασία Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε 
ένα LBG στο TaleBlazer. Ξεκινήστε τον 
προγραμματισμό του LBG στην πλατφόρμα 
TaleBlazer. Επαληθεύστε ότι οι 
προβλεπόμενοι μηχανισμοί και 
καλλιτεχνικά στοιχεία  μπορούν να 
υλοποιηθούν με αυτήν την πλατφόρμα 

Εργαλείο TaleBlazer 
Μορφή Εργαστήριο - Hackathon 
Διάρκεια 6 ώρες 
Αξιολόγηση και 
αναμενόμενο αποτέλεσμα  

Πρώτα υλοποιημένα βήματα / εργασίες του 
παιχνιδιού στο TaleBlazer  
Η αλληλεπίδραση και η δυναμική του 
παιχνιδιού ίσως χρειαστεί να 
προσαρμοστούν λόγω των περιορισμών της 
πλατφόρμας (βλ. "Πρακτικές συμβουλές"). 

. 

Στάδιο 5: Περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτοτύπου του LBG στην πλατφόρμα 
TaleBlazer 
Εισαγωγή Παρακολούθηση και υποστήριξη από έναν 

εμπειρογνώμονα σε LBG και TaleBlazer 

Εργασία Αναπτύξτε περαιτέρω το πρωτότυπο του 
LBG στο TaleBlazer 

Εργαλείο  TaleBlazer 
Μορφή Εργαστήριο - Hackathon Συζητήσεις και 

συνεδρίες Q & A σχετικά με την πλατφόρμα 
Διάρκεια 6 ώρες Εργαστήριο + 2 επιπλέον εβδομάδες 

μόνοι τους για να ολοκληρώσουν το 
παιχνίδι 

Αξιολόγηση και 
αναμενόμενο αποτέλεσμα  

Ολοκλήρωση του προγραμματισμού όλων 
των βημάτων / εργασιών του LBG στο 
TaleBlazer 

 

Στάδιο 6: Δοκιμή πρωτοτύπων του LBG στο εργοτάξιο 
Εισαγωγή Ανατροφοδότηση από συναδέλφους 
Εργασία Δοκιμή του παιχνιδιού επί τόπου  με τον 

εκπαιδευτικό και τους άλλους σπουδαστές 
Εργαλείο  TaleBlazer 
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Μορφή  Δοκιμή του παιχνιδιού επί τόπου  
Ανατροφοδότηση από συναδέλφους 

Διάρκεια  4 ώρες δοκιμές επί τόπου + 2 επιπλέον 
εβδομάδες για διορθώσεις και βελτιώσεις  

Αποτέλεσμα Δοκιμή επί τόπου 
 

Στάδιο 7: Έλεγχος του LBG επί τόπου με τους χρήστες 
Εισαγωγή Εισαγωγικό ερωτηματολόγιο για την 

συγκέντρωση της ανατροφοδότησης του 
πρωτότυπου LBG (βλ. Παράρτημα Ι) 

Εργασία  Δοκιμή επί τόπου του παιχνιδιού με την 
ομάδα στόχου (τουλάχιστον με 10 άτομα) 
και καταγραφή των σχολίων τους 

Εργαλείο  TaleBlazer + Ερωτηματολόγιο 
Μορφή Δοκιμή μορφοποίησης επιτόπου - 

Ανατροφοδότηση χρηστών 
Διάρκεια  4 ώρες δοκιμές επί τόπου + 2 επιπλέον 

εβδομάδες για διορθώσεις και βελτιώσεις 
Αποτέλεσμα Δοκιμή επί τόπου του παιχνιδιού με τους 

χρήστες + 10 συμπληρωμένα 
ερωτηματολόγια  

 

Στάδιο 8: Τελική παρουσίαση 
Εισαγωγή Παρουσίαση των επιτευγμάτων των 

σπουδαστών 
Εργασία 20-λεπτη παρουσίαση κάθε παιχνιδιού, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των σταδίων 
του μαθήματος 

Εργαλείο  Δεν έχει οριστεί 
Μορφή  Παρουσίαση με άμεση ανατροφοδότηση από 

τον εκπαιδευτικό 
Ενθάρρυνση  ανταπόκρισης από όλους τους 
σπουδαστές 

Διάρκεια  20-λεπτη παρουσίαση κάθε παιχνιδιού + 10 
λεπτά ερωτήσεις / σχόλια 

Αποτέλεσμα Τελική παρουσίαση συμπεριλαμβανομένων 
των αποτελεσμάτων όλων των σταδίων. 
Μια γραπτή έκθεση με λεπτομερείς 
πληροφορίες για όλα τα στάδια του κύκλου 
μαθημάτων. 
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Εάν υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης των παιχνιδιών σε ένα ευρύτερο κοινό 
(π.χ. ως μέρος μιας συμμετοχικής εκδήλωσης σχεδιασμού σε ένα τοπικό υπαίθριο 
χώρο), προτείνουμε ένα επιπλέον Στάδιο 9: Δημόσια παρουσίαση. Αυτό μπορεί να 
συνδυαστεί με το Στάδιο 7 ή μπορεί να είναι ένα αυτόνομο γεγονός στο οποίο οι 
σπουδαστές παρουσιάζουν τις ιδέες τους για το παιχνίδι και δοκιμάζουν το 
παιγνίδι (playtesting) με τους συμμετέχοντες. 

Δείτε την εμπειρία μας με σπουδαστές που παρουσιάζουν τα παιχνίδια τους στο 
πλαίσιο εκδήλωσης στο Darmstadt (στα γερμανικά): 

Echo article: https://www.echo-online.de/lokales/darmstadt/darmstadt-mit-der-app-
mehr-bewegen_20137028 

Περιγραφή παιχνιδιών και εντυπώσεις από την εκδήλωση: : 
https://prehealth.eu/digitale-stadtspiele/ 

 

4. Αξιολόγηση του προγράμματος μάθησης 
Υπάρχουν δύο τύποι αξιολόγησης: 

1. Αξιολόγηση της απόδοσης των σπουδαστών (από τον εκπαιδευτικό): για αυτή την 
αξιολόγηση, βλέπε το παράρτημα ΙΙ, το οποίο περιέχει ένα έντυπο με πέντε 
κριτήρια για την επιστημονική αξιολόγηση της εργασίας του σπουδαστή. 

2. Αξιολόγηση του προγράμματος μάθησης (από τους σπουδαστές): για την 
αξιολόγηση αυτή βλ. Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο περιέχει πολλές ερωτήσεις σχετικά 
με την επιτυχία του μαθήματος και τις πιθανές βελτιώσεις που μπορεί να γίνουν 
στο μέλλον. 

 

5. Πρακτικές συμβουλές για την ανάπτυξη του μαθήματος 
Όσον αφορά την επιλογή της περιοχής που θα εφαρμοσθεί το παιχνίδι¨ 

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε μια περιοχή στην οποία θα εφαρμοσθεί το σενάριο 
του παιχνιδιού. Συνιστάται η επιλογή μιας περιοχής βάσει των ακόλουθων 
κριτηρίων: 

●  Να περιέχει αστικούς υπαίθριους χώρους, πράσινες και γαλάζιες υποδομές 

●  Δεν απαιτείται ένα συγκεκριμένο μέγεθος περιοχής, αν και συνιστάται η χρήση 
χώρου μεγαλύτερου από 0.1km2 

●  Η τοποθεσία της περιοχής συνιστάται να είναι προσβάσιμη σε όσο το δυνατόν 
περισσότερους χρήστες 
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●  Ιδανικά η περιοχή πρέπει να  είναι κατάλληλη για περπάτημα, τρέξιμο και για 
κάποια άλλη κάποια φυσική άσκηση 

●  Ιδανικά η περιοχή πρέπει να προσφέρει WiFi, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό 

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα: 

●  Εάν ο κύκλος μαθημάτων διεξάγεται σε μια περιοχή όπου αλλάζουν οι εποχές, 
ιδανικά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το εαρινό / καλοκαιρινό εξάμηνο, 
δεδομένου ότι οι σπουδαστές πρέπει να πραγματοποιήσουν διάφορες επιτόπιες 
δοκιμές στον υπαίθριο χώρο, με χρήστες που βρίσκονται εκεί. 

●  Ο κύκλος μαθημάτων πραγματοποιήθηκε με συνεδρίες εποπτείας κάθε 
εβδομάδα ή κάθε δύο εβδομάδες. Εάν είναι δυνατόν, συνιστάται να έχετε 
συνεδρίες κάθε εβδομάδα για να έχετε μια συνεχή επαφή με τους σπουδαστές. 

Όσον αφορά τα τεχνολογικά ζητήματα 

●  Είναι ιδανικό να έχετε έναν εκπαιδευτικό ειδικευμένο στον πολεοδομικό 
σχεδιασμό και/ στις τεχνολογίες της πληροφορίας 

● ` Συνιστάται να υπάρχουν διάφορα εργαστήρια ή εισροές από άλλους 
επιστημονικούς κλάδους (π.χ. αθλητικές επιστήμες, ψυχολογία, γραφιστική, 
κ.λπ.) 

●  Το TaleBlazer είναι μια ελεύθερα διαθέσιμη πλατφόρμα για τη δημιουργία 
χωροευαίσθητων παιγνιδιών. Παρόλα αυτά, συνιστάται η χρήση πιο 
εξελιγμένων πλατφορμών (π.χ. ARIS) εάν αυτό είναι δυνατόν (λειτουργεί 
μόνον σε συσκευές apple) προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι οπτικά 
περισσότερο ελκυστικά. 

 

6. Συμπέρασμα:  LBG προσαρμοσμένο για τους σπουδαστές της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
Η διδασκαλία ενός μαθήματος σχεδιασμού χωροευαίσθητων παιχνιδιών στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση ως μέρος ενός προγράμματος σπουδών αρχιτεκτονικής 
και αστικού σχεδιασμού προσφέρει τόσο προκλήσεις όσο και οφέλη. Ορισμένες από 
τις προκλήσεις είναι κοινές για τις διεπιστημονικές μορφές διδασκαλίας. Για τους 
εκπαιδευτικούς, οι προκλήσεις συνεπάγονται και ένα οργανωτικό έργο, π.χ. 
διοργάνωση εισροών από συναδέλφους από άλλους κλάδους ή διάθεση 
περισσότερου  χρόνου για συμβουλευτικές συνεδρίες με τους σπουδαστές, 
επιτρέποντας περισσότερες ερωτήσεις και ατομική καθοδήγηση. Για τους 
σπουδαστές, αυτό το μάθημα απαιτεί επίσης επιπλέον δέσμευση καθώς πρέπει να 
είναι πρόθυμοι να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες από διαφορετικούς 
επιστημονικούς κλάδους (π.χ. σχεδιασμός παιχνιδιών), να εξοικειωθούν με την 
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πλατφόρμα για να σχεδιάσουν το παιχνίδι και να αναπτύξουν δεξιότητες 
διαχείρισης έργου (π.χ. κατά την οργάνωση των επιτόπιων δοκιμών με τους 
χρήστες). 

Τα οφέλη για τους σπουδαστές έγκεινται στη δυνατότητα σχεδιασμού και 
ανάπτυξης λειτουργικών πρωτοτύπων και ενός τελικού LBG που βασίζεται στην 
αλληλεπίδραση με το δομημένο περιβάλλον, στην κλίμακα ενός υπαίθριου χώρου ή 
ακόμη και γειτονιάς. Όλα τα LBG που δημιουργήθηκαν από την ομάδα του 
Darmstadt δοκιμάστηκαν επί τόπου με χρήστες, οι οποίοι ελπίζουμε ότι θα 
αποκτήσουν μια άλλη, πιο ενεργή, σχέση με το περιβάλλον του υπαίθριου χώρου, 
μετά τη γνωριμία τους με το παιγνίδι. Ο κύκλος μαθημάτων επιτρέπει στους 
σπουδαστές να παρατηρούν αντιδράσεις στην ιδέα τους και στο σχεδιασμό του 
παιχνιδιού (π.χ. ερωτήσεις, δισταγμοί, ευχαρίστηση από την συμμετοχή σε 
ενεργητικές δράσεις σε ένα υπαίθριο χώρο) εντός του χρονικού πλαισίου 12-16 
εβδομάδων. Πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία στον αστικό σχεδιασμό, όπου τα 
σπουδαστικά πρότζεκτ συνήθως πραγματοποιούνται μέσα σε χρονικό διάστημα 
ετών. Λόγω της φύσης ενός LGB (δηλ. είναι ψηφιακό αλλά παίζεται στην πόλη), 
αυτά τα μαθήματα μπορούν να προσφέρει στους σπουδαστές νέες τεχνικές 
δοκιμής και αξιολόγησης των χρηστών, οι οποίες κατά τα άλλα διδάσκονται σπάνια 
στα προγράμματα σπουδών της αρχιτεκτονικής. 

Μπορείτε να βρειτε περισσότερες πληροφορίες για την υλοποίηση του 
προγραμματος μάθησης στην πόλη του Ντάρμσταντ στην Έκθεση Creating a 
Location-Based Game: The experiences of higher education students (Vásquez 
Fauggier & Pfeffer, 2019). 
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ΜΕΡΟΣ 3: Εγχειρίδιο αυτοδιδασκαλίας για ενήλικες, για τον σχεδιασμό 
χωροευαίσθητων παιχνιδιών  
Patrícia Honvári, Iren Szörényiné Kukorelli 

Αυτό το μέρος του Εγχειριδίου προσφέρει μια σύντομη εισαγωγή σε ένα πακέτο 
αυτοδιδασκαλίας, παρουσιάζοντας τα θέματα και τις ενότητες  που καλύπτονται 
από το εκπαιδευτικό υλικό. Το πακέτο αυτοδιδασκαλίας που συνέταξε το 
πανεπιστήμιο Széchenyi István καθοδηγεί ενήλικες που εργάζονται τόσο σε τυπικό 
όσο και σε άτυπο περιβάλλον μάθησης. 

Το πακέτο αυτοδιδασκαλίας διατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο σε δύο γλώσσες 
(Αγγλικά και Ουγγρικά): ): http://rs1.sze.hu/~corona/irennek/ 

Αν ενδιαφέρεστε για το πλήρες μάθημα, επισκεφθείτε τον παρεχόμενο δικτυακό 
τόπο και δείτε το περιεχόμενο λεπτομερώς. 

 

1. Στόχοι μάθησης: Για ποιους προορίζεται το πακέτο αυτοδιδασκαλίας; 
 Η ιδέα του παιχνιδιού PREHealth είναι να παρακινήσει και να κινητοποιήσει τους 
πολίτες να χρησιμοποιήσουν τους δημόσιους υπαίθριους χώρους πιο ενεργά για τη 
προαγωγή της υγείας τους. Μέσω του παιχνιδιού, οι παίκτες θα έχουν κίνητρα να 
εκτελούν σωματική άσκηση, ενώ παράλληλα ενισχύεται η διατήρηση της ψυχικής 
υγείας. Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους, δείχνοντάς τους 
βήμα προς βήμα πώς μπορούν να σχεδιάσουν ένα χωροευαίσθητο παιχνίδι μόνοι 
τους, στο πλαίσιο ενός μαθήματος τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης. 

Όχι μόνο η ίδια η ανάπτυξη του παιχνιδιού μπορεί να θεωρηθεί ως στόχος, αλλά και 
η εκπαίδευση των ομάδων-στόχων. Το να κατανοήσουν οι χρήστες του δημόσιου 
χώρου τη σημασία και τις δυνατότητες των αστικών υπαίθριων χώρων είναι 
επίσης ένας σημαντικός στόχος. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, 
επιλέχθηκε ένα χωροευαίσθητο παιχνίδι ως εργαλείο, το οποίο πρέπει να 
κινητοποιεί και να προσφέρει τόνωση, δημιουργικότητα και ευχαρίστηση. 

Χρησιμοποιώντας το πακέτο αυτοδιδασκαλίας, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν: 

●  Να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν ότι οι πράσινες και γαλάζιες υποδομές 
είναι σε θέση να επηρεάσουν θετικά το αστικό περιβάλλον. 

●  Να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν ότι η ενεργός χρήση των υπαίθριων 
χώρων μπορεί να επηρεάσει θετικά την ψυχική και σωματική υγεία των 
κατοίκων της πόλης. 

●  Να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά, τις εγκαταστάσεις και την πολύ-
λειτουργικότητα των υπαίθριων χώρων. 



 Promoting Education and Jobs to enhance the Use of  
Urban Blue and Green Infrastructure for Health and Fitness 

 
 
 
 

www.prehealth.eu 

56 

●  Να κατανοήσουν και να αναπτύξουν τη σχέση μεταξύ των αστικών υπαίθριων 
χώρων και της υγείας και ευεξίας των κατοίκων των πόλεων. 

●  Να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη σχετικά με τη χρήση των 
αστικών υπαίθριων χώρων και την προώθηση της υγείας και της φυσικής 
άσκησης σε αυτά. 

●  Να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες ορισμένων υπαίθριων 
χώρων που αφορούν στην προαγωγή της υγείας. 

●  Να οργανώσουν το υλικό που συλλέγεται στο πεδίο (φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) 

●  Να διερευνήσουν, να συλλέξουν και να αναλύσουν δεδομένα και να 
πραγματοποιήσουν εργασίες αξιολόγησης και σύνθεσης μέσα από τη διερεύνηση 
του θέματος της φυσικής άσκησης σε δημόσιους χώρους. 

●  Να δημιουργήσουν ένα απλό σενάριο και την ιστορία ενός χωροευαίσθητου 
παιχνιδιού. 

●  Να σχεδιάσουν ένα ψηφιακό παιχνίδι για κινητές συσκευές χρησιμοποιώντας 
εργαλεία ΤΠΕ. 

●  Να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους  ικανότατες γενικά. 

●  Να αναπτύξουν τη αντίληψη  της συνεργασίας και της  εργασίας σε ομάδα. 

●  Να συζητήσουν, να συνεργαστούν και να συμμετάσχουν σε μια δημιουργική 
διαδικασία και να καλλιεργήσουν τον σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις. 

●  Να προάγουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα της υγείας και της 
φυσικής άσκησης στην πόλη. 

●  Να ενθαρρύνουν άλλους να κάνουν ενεργό χρήση των υπαίθριων χώρων. 

●  Να προτείνουν λύσεις για τη βελτίωση των αστικών υπαίθριων χώρων, 
προωθώντας ευκαιρίες για σωματική άσκηση και την διατήρηση της υγείας. 

Όπως συμπεραίνουμε, οι εκπαιδευόμενοι κερδίζουν πολλά μαθησιακά 
αποτελέσματα, ενώ παράλληλα αποκτούν δεξιότητες. Λόγω της μακράς λίστας 
μαθησιακών αποτελεσμάτων, υπάρχει μεγάλη δυνατότητα αξιοποίησης. 
Συνιστούμε θερμά τη χρήση του πακέτου αυτοδιδασκαλίας στις ακόλουθες ομάδες: 

●  τις ομάδες εκπαίδευσης ενηλίκων με επίκεντρο την περιφερειακή ανάπτυξη, 
τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη, τον αστικό σχεδιασμό, τον 
αθλητισμό και τη φυσική άσκηση, την προαγωγή της υγείας και την ψυχαγωγία 
(τυπική εκπαίδευση) 
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●  τις άτυπες ομάδες ενηλίκων (ΜΚΟ, αυτοδίδακτοι, οργανώσεις πολιτών) που 
εστιάζουν στα παραπάνω θέματα, 

●  τους εκπαιδευτές εκπαίδευσης ενηλίκων, τις οργανώσεις εκπαίδευσης 
ενηλίκων και τους σχεδιαστές προγραμμάτων σπουδών, και 

●  τους πολίτες και το ευρύ κοινό που ενδιαφέρονται  για το αστικό περιβάλλον, 
και θέλουν να μάθουν να σχεδιάζουν ένα δημιουργικό παιχνίδι για τους 
κατοίκους των πόλεων. 

Το εγχειρίδιο αυτοδιδασκαλίας περιλαμβάνει 5 κύρια κεφάλαια, τα οποία 
περιέχουν 5 ενότητες διαδοχικής μάθησης, από την εισαγωγή του θέματος, έως τη 
σχεδίαση παιχνιδιών και την τεχνική δομή χωροευαίσθητων παιχνιδιών. Στην 
επόμενη ενότητα, το παρόν εγχειρίδιο θα παρουσιάσει σύντομα το περιεχόμενο 
καθενός από τα κεφάλαια μάθησης, εστιάζοντας στα βασικά μαθησιακά 
αποτελέσματα και τη δομή του μαθήματος. 

2. Εισαγωγή και προπαρασκευαστικές εργασίες 
 Το πρώτο μέρος του εκπαιδευτικού πακέτου περιλαμβάνει μια εισαγωγή στο θέμα: 
φυσική άσκηση και υπαίθριοι χώροι. Ως πρώτο βήμα της μαθησιακής διαδικασίας 
είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες το γεγονός ότι η ενεργός χρήση 
αστικών υπαίθριων χώρων μπορεί να επηρεάσει θετικά την υγεία των κατοίκων 
της πόλης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σωματική άσκηση ή αναψυχή. 

Θα μπορέσετε να μάθετε για τη σχέση μεταξύ της συμπεριφοράς προαγωγής της 
υγείας και των αστικών υπαίθριων χώρων (χώροι πρασίνου, πλατείες, δίκτυα 
δρόμων, γαλάζιες υποδομές). Σε κάθε περίπτωση, είναι γεγονός ότι υπάρχει 
ανάγκη για παρέμβαση τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο και ότι 
πρέπει να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που θα βοηθά τον υγιεινό 
τρόπο ζωής. Ειδικά στο αστικό περιβάλλον έχει εμφανιστεί ζήτηση για υγιέστερες 
πόλεις και υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για παρεμβάσεις στους  διάφορους 
δημόσιους υπαίθριους χώρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αθλήματα, 
σωματική άσκηση και δραστηριότητες αναψυχής. 

Στο κεφάλαιο 1 θα μπορέσετε να μάθετε περισσότερα, με βάση μια βιβλιογραφική 
ανασκόπηση και καλά παραδείγματα. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση 
να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των υπαίθριων χώρων 
και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμβάλουν στην υγεία και την ευεξία των 
κατοίκων των πόλεων. (Προτεινόμενος χρόνος μάθησης: 1-2 συνεδρίες.). 

Ως δεύτερο βήμα, συνιστάται να επιλεγεί μια περιοχή για τη δημιουργία μιας 
"διαδρομής υγείας και φυσικής άσκησης". Η διαδρομή περιλαμβάνει ένα δίκτυο 
επιλεγμένων υπαίθριων χώρων μέσα στην πόλη, το οποίο οριοθετεί την περιοχή 
του χωροευαίσθητου παιχνιδιού. Η διαδρομή περιλαμβάνει όχι μόνο υπαίθριους 



 Promoting Education and Jobs to enhance the Use of  
Urban Blue and Green Infrastructure for Health and Fitness 

 
 
 
 

www.prehealth.eu 

58 

χώρους (πάρκα, χώρους πρασίνου, γαλάζιες υποδομές κ.λπ.) αλλά και τις μεταξύ 
τους συνδέσεις . Υπάρχουν διάφορα κριτήρια για την επιλογή αυτής της διαδρομής: 

●  Θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη από όλους (να περιλαμβάνει υπαίθριους, 
δημόσιους χώρους). 

●  Θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την προώθηση της υγείας (φυσική άσκηση, 
ενεργές μετακινήσεις  ή / και κοινωνική συναναστροφή). 

●  Για να προσεγγισθεί ένα ευρύτερο κοινό, η διαδρομή πρέπει να περιλαμβάνει 
ελκυστικούς / κεντρικούς χώρους. 

●  Η διαδρομή θα πρέπει να περιλαμβάνει χώρους όπου διατίθενται υποδομές 
διαφόρου είδους κατάλληλες για τις ανάγκες της ομάδας στόχου. 

Επιπλέον, κατά την επιλογή της διαδρομής υγείας και φυσικής άσκησης (δηλαδή 
της θέσης του μελλοντικού παιχνιδιού), είναι επίσης σημαντικό να γίνουν 
ορισμένες προπαρασκευαστικές εργασίες σε συγκεκριμένους υπαίθριους χώρους. 
Γι’ αυτό, μια καλή ιδέα είναι να γίνει μια επίσκεψη στο πεδίο και να συμπληρωθούν 
ορισμένα ερωτηματολόγια με χρήστες του υπαίθριου χώρου. Ποιοι χρησιμοποιούν 
τους υπαίθριους χώρους; ποια είναι τα πρότυπα συμπεριφοράς, γιατί πηγαίνουν οι 
άνθρωποι και επισκέπτονται υπαίθριους χώρους; Επιδίδονται σε δραστηριότητες 
για τη διατήρηση της υγείας τους; Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις μπορούν 
να δώσουν μια σε βάθος ανάλυση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τη χρήση 
των υπαίθριων χώρων, και να επισημανθούν τυχόν κενά. Στο κεφάλαιο 2 μπορείτε 
να διαβάσετε σχετικά με τον καθορισμό της διαδρομής υγείας, καθώς και να 
μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μια τέτοια αξιολόγηση στους υπαίθριους χώρους 
με ένα παράδειγμα ερωτηματολογίου. 

Η εισαγωγή και η προπαρασκευαστική εργασία είναι ένα ολοκληρωμένο μέρος του 
μαθήματος και προετοιμάζει  ενήλικες εκπαιδευόμενους για την πραγματική 
ανάπτυξη του παιχνιδιού. (Προτεινόμενος χρόνος μάθησης: 3-4 συνεδρίες.) 

  

3. Παρουσίαση του εκπαιδευτικού πακέτου ενηλίκων: στάδια ανάπτυξης 
του παιχνιδιού 
Το κεφάλαιο 3 του πακέτου μάθησης παρουσιάζει την μέθοδο ανάπτυξης 
παιχνιδιών, εστιάζοντας στα στάδια του παιχνιδιού. Κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, είναι σημαντικό να μην ξεχνιέται ο στόχος του προγράμματος 
μάθησης: να σχεδιασθεί ένα χωροευαίσθητο παιχνίδι (LBG)  το οποίο θα είναι σε 
θέση να ενεργοποιήσει και να κινητοποιήσει τους πολίτες για την πιο ενεργή χρήση 
των αστικών υπαίθριων χώρων. 

Το πρόγραμμα μάθησης ενηλίκων χωρίζεται σε 9 στάδια, ως εξής: 
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1.  Συγγραφή της βασικής ιστορίας (backstory), συλλογή ιδεών και δημιουργία μιας 
αφήγησης: η βασική ιστορία βοηθά τον σχεδιαστή του χωροευαίσθητου  
παιχνιδιού να δημιουργήσει μια αφήγηση, και αργότερα, τους χαρακτήρες του 
παιχνιδιού. 

2.  Εύρεση των τοποθεσιών, επισκέψεις στο πεδίο και συλλογή δεδομένων: οι 
επισκέψεις στο πεδίο είναι ενσωματωμένα τμήματα της διαδικασίας ανάπτυξης 
των χωροευαίσθητων παιχνιδιών, δεδομένου ότι αυτά δίνουν την ευκαιρία να 
συνδεθούν ιδέες παιχνιδιών με συγκεκριμένους φυσικούς χώρους. 

3.  Επισκόπηση των εικονογραφήσεων: προβληματισμός σχετικά με τις προκλήσεις 
του παιχνιδιού 

4.  Καταιγισμός ιδεών σε χαρακτήρες / παίκτες και διαλόγους: o εμπλουτισμός του 
παιχνιδιού με χαρακτήρες θα το κάνει ευχάριστο. 

5.  Δημιουργία του σεναρίου και της ιδέας του παιχνιδιού: οριστικοποίηση των 
κανόνων, αρχιτεκτονική παιχνιδιού, στόχοι, απαιτήσεις κ.λπ. 

6.  Επιλογή της πλατφόρμας του χωροευαίσθητου παιχνιδιού: η τοποθεσία όπου 
όλες οι ιδέες μπορούν να συγκεντρωθούν. 

7.  Προετοιμασία εικονογραφήσεων παιχνιδιού: φωτογραφίες / σχέδια / βίντεο / 
ήχου κλπ. 

8.  Σχεδιασμός παιχνιδιού και προσωρινή έκδοση: επεξεργασία του παιχνιδιού στην 
πλατφόρμα 

9.  Δοκιμές και τελικές προσαρμογές: δοκιμασία του παιχνιδιού στο πεδίο για να 
αποσαφηνιστεί τι λειτουργεί και τι όχι και πώς μπορεί να βελτιωθεί το παιχνίδι. 

Σε όλα τα παραπάνω βήματα, το εκπαιδευτικό πακέτο παρέχει περιγραφές 
συνεδριών και συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι 
προτεινόμενες πλατφόρμες χωροευαίσθητων παιχνιδιών είναι εύχρηστες και δεν 
απαιτούν πολύπλοκες γνώσεις πληροφορικής. Εκτός από το εκπαιδευτικό πακέτο, 
διατίθενται επίσης διάφορα εγχειρίδια, σχετικά με τις επιλεγμένες πλατφόρμες. Οι 
συμμετέχοντες μπορούν απλώς να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο μάθησης-με-
πρακτικές δοκιμές και να διερευνήσουν οι ίδιοι τις υπάρχουσες δυνατότητες. 

Ωστόσο, το εκπαιδευτικό πακέτο δίνει οδηγίες για την πρόσβαση σε εφαρμογές 
LBG και AR και πλατφόρμες σχεδιασμού. Η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην 
πλατφόρμα TaleBlazer (http://taleblazer.org/ ) και στην εφαρμογή Siftr 
(https://siftr.org/ ). Το πακέτο αυτοδιδασκαλίας παρέχει επίσης συμβουλές για το 
πώς να δημιουργήσετε αρχιτεκτονικές παιχνιδιών, στόχους, κανόνες, προκλήσεις, 
διάλογους ή άλλα στοιχεία μάθησης. 

(Προτεινόμενος χρόνος μάθησης: 1-2 συνεδρίες ανά στάδιο). 
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4. Παράδειγμα περιγράμματος σεναρίου και LBG: Πώς να παίξετε; Τι να 
κερδίσετε; 
Το επόμενο κεφάλαιο του εκπαιδευτικού πακέτου παρουσιάζει το παράδειγμα ενός 
παιχνιδιού που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της μεθοδολογίας PREHealth. Το 
κεφάλαιο 4 παρουσιάζει το παιχνίδι που ονομάζεται "Győr Health Itinerary", το οποίο 
διατίθεται στην πλατφόρμα TaleBlazer, με τον κωδικό παιχνιδιού gyfipvo. Για να 
παίξετε έξω από την τοποθεσία και για να ενεργοποιήσετε την επιλογή για την 
επίσκεψη, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό “prehealth” . 

Η κύρια ιδέα του παιχνιδιού είναι να προωθήσει την φυσική άσκηση και την  ψυχική 
υγεία, ενώ οι παίκτες διασχίζουν ορισμένους δημόσιους χώρους και πάρκα μέσα 
στην πόλη. Οι παίκτες θα βρουν σύντομα βίντεο, όπου οι αθλητές του Győr και άλλα 
δημόσια πρόσωπα επιδεικνύουν είτε σωματικές ασκήσεις είτε προσφέρουν κουίζ 
για την προαγωγή της ψυχικής υγείας. Οι παίκτες μπορούν επίσης να επιλέξουν 
διαφορετικές διαδρομές: προς το παρόν, υπάρχουν 4 διαθέσιμες διαδρομές, που 
έχουν σχεδιασθεί σύμφωνα με τις ανάγκες των διαφόρων ομάδων στόχων. Οι δύο 
πρώτες έχουν σχεδιασθεί κυρίως για τους ηλικιωμένους, περιέχουν ευκολότερες 
σωματικές ασκήσεις και περισσότερα κουίζ, πνευματικές προκλήσεις και 
πληροφορίες σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Η τρίτη διαδρομή 
σχεδιάστηκε κυρίως για οικογένειες και νέους. Ωστόσο, μπορεί να ταιριάζει και 
στους μεγαλύτερους, με λίγο πιο έντονες σωματικές ασκήσεις, αλλά και με κουίζ. 
Τέλος, η τέταρτη διαδρομή απευθύνεται κυρίως σε εκείνους που ασχολούνται με 
τη φυσική άσκηση και αναζητούν πιο έντονες δραστηριότητες. 

Συνολικά, υπάρχουν 5 διαφορετικά στοιχεία του παιχνιδιού, που μπορούν να 
συναντήσουν οι παίκτες, όταν παίζουν το παιχνίδι: 

●  Βίντεο για την προώθηση της φυσικής άσκησης: σε αυτό ενεργοί ή πρώην 
αθλητές του Győr παρουσιάζουν πώς να εκτελούνται σωματικές ασκήσεις σε 
επιλεγμένους υπαίθριους χώρους. 

●  Οδηγίες σχετικά με τη φυσική άσκηση: Εκτός από τα βίντεο, υπάρχουν και 
συγκεκριμένες οδηγίες για τις σωματικές ασκήσεις που μπορεί να 
πραγματοποιηθούν κατά μήκος των διαδρομών. 

●  Βίντεο για πνευματικές προκλήσεις: διάσημα δημόσια πρόσωπα / καλλιτέχνες 
παρουσιάζουν επιλεγμένους υπαίθριους χώρους, προσφέρουν πληροφορίες 
σχετικά με τον πολιτισμό και την  ιστορία τους και θέτουν μια ερώτηση, την 
οποία ο παίκτης πρέπει να απαντήσει σε 15 δευτερόλεπτα. 

●  Σημαντικά γεγονότα / σημεία ενδιαφέροντος για την πολιτιστική κληρονομιά και 
την ιστορία: σε διάφορα σημεία, αναφέρονται ενδιαφέροντα γεγονότα και 
πληροφορίες σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά ή την ιστορία της πόλης, 
και τη σχέση τους με τον συγκεκριμένο υπαίθριο χώρο. 
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●  Ενδιαφέροντα γεγονότα / ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα υγείας: 
σε διάφορα σημεία, αναφέρονται ενδιαφέροντα γεγονότα και πληροφορίες 
σχετικά με θέματα υγείας. 

●  Κουίζ: όλα τα κουίζ σχετίζονται  με το συγκεκριμένο υπαίθριο χώρο. Επιπλέον, 
σε πολλές περιπτώσεις οι απαντήσεις μπορούν να βρεθούν όταν οι παίκτες 
κοιτάξουν γύρω τους. 

Παίζοντας ένα παιχνίδι μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα για ομάδες ενηλίκων 
εκπαιδευόμενων ώστε να δημιουργήσουν το δικό τους παιχνίδι. Μπορούν να 
κατεβάσουν (download) και να  παίξουν το παιχνίδι, και με τον τρόπο αυτό να 
εξοικειωθούν με την εμφάνιση ενός παιχνιδιού στο TaleBlazer, να πάρουν έμπνευση 
και ιδέες. 

  

5. Περίληψη, αποτελέσματα αξιολόγησης και πρακτικές συμβουλές για 
μελλοντικό σχεδιασμό 
Το εγχειρίδιο αυτό-εκπαίδευσης βασίζεται στις εμπειρίες ενός πιλοτικού 
προγράμματος μάθησης, στο οποίο συμμετείχαν 10 ενήλικες εκπαιδευόμενοι από 
τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2019, με στόχο τη δημιουργία ενός 
χωροευαίσθητου παιχνιδιού (του "Győr Health Itinerary"). Μετά την ολοκλήρωση 
του κύκλου μαθημάτων, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τη διαδικασία και 
μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους. Όταν ολοκληρώνεται ένα πρόγραμμα μάθησης 
(τυπικής ή άτυπης), είναι πολύ σημαντικό να αξιολογηθεί και να  εκτιμηθούν τα 
μαθησιακά αποτελέσματα. Το κεφάλαιο 5 του πακέτου αυτό-εκπαίδευσης 
προσφέρει έναν οδηγό για τον τρόπο αξιολόγησης της διαδικασίας, παρέχει ένα 
πλαίσιο αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων. 

Με βάση τις εμπειρίες στην πόλη Győr, μπορούν να γίνουν τα ακόλουθα σχόλια 
σχετικά με τη διαδικασία εκπαίδευσης ενηλίκων: 

●  Η σταθερή γνώμη της ομάδας ενηλίκων εκπαιδευόμενων ήταν ότι η πιλοτική 
διαδικασία ήταν επιτυχής και ότι οι στόχοι που τέθηκαν μπορούσαν να 
επιτευχθούν. 

●  Οι συμμετέχοντες απολάμβαναν τη διαδικασία και είχαν θετικές εμπειρίες. 
Τους άρεσε να εργάζονται στο πιλοτικό περιβάλλον και να απολαμβάνουν τη 
δημιουργική και αμοιβαία μάθηση. Τόνισαν επίσης ότι η σύνθεση της ομάδας 
ήταν εξαιρετική, δίνοντάς τους την ευκαιρία να διευρύνουν τα δίκτυά 
γνωριμιών τους. Επιπλέον, σημειώθηκαν θετικές παρατηρήσεις σχετικά με το 
κλίμα συνεργασίας και το γεγονός ότι οι ιδέες όλων ακούστηκαν και έγιναν 
σεβαστές. 
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●  Φυσικά, αναφέρθηκαν και ορισμένες αρνητικές εμπειρίες και δυσκολίες. 
Εκφράστηκε ως εμπόδιο, το ότι δεν μπορούσαν  όλοι να συμμετάσχουν σε όλες 
τις συναντήσεις. Κατά συνέπεια, αναφέρθηκε  ότι χρειάστηκε πολλή 
προσπάθεια για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος και της διαδραστικής 
συμμετοχής στην ομάδα. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις η λήψη αποφάσεων απαίτησε υπερβολικό χρόνο. Ωστόσο, αυτό 
οφείλεται και στην πολυπλοκότητα του έργου και στο ότι οι συμμετέχοντες δεν 
είχαν προηγούμενη εμπειρία στο σχεδιασμό παιχνιδιών. 

●  Όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η πιλοτική διαδικασία της εκπαίδευσης 
ενηλίκων και της μεθοδολογίας PREHealth είναι προσαρμόσιμη και μπορεί να 
επαναληφθεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα και οργανισμούς. Πάντως, 
αναφέρθηκε ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αρχή της μαθησιακής 
διαδικασίας τόσο στη γνώση της θέσης του παιχνιδιού όσο και στα τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά των πλατφορμών σχεδιασμού παιχνιδιών. 

Όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι εκπαιδευόμενοι μπόρεσαν να 
κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν ότι η ενεργός χρήση των υπαίθριων χώρων 
μπορεί να επηρεάσει θετικά την ψυχική και σωματική υγεία και ότι οι πράσινες και 
γαλάζιες υποδομές μπορούν να επηρεάσουν θετικά το αστικό περιβάλλον. 
Ανέπτυξαν κριτική και δημιουργική σκέψη σχετικά με τη χρήση των αστικών 
υπαίθριων χώρων, καθορίζοντας τις δράσεις του παιχνιδιού που μπορούν να 
παιχτούν επί τόπου. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν ψηφιακές ικανότητες, 
χρησιμοποίησαν την εφαρμογή Siftr, συνέλεξαν και μελέτησαν υλικό επί τόπου. 
Έμαθαν επίσης για τα χωροευαίσθητα παιχνίδια και τις πλατφόρμες LBG, 
κατάφεραν να επιλέξουν την καταλληλότερη, έμαθαν πώς να τοποθετούν 
χαρακτήρες στο παιχνίδι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού (τι μπορεί να 
δει ο παίκτης κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, πώς ανακαλύπτει κάθε έναν από 
τους χαρακτήρες κ.λπ.). Οι εκπαιδευόμενοι έμαθαν πώς να συζητούν και να 
εκφράζουν την άποψή τους, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη γνώμη των άλλων 
μελών της ομάδας, ανέπτυξαν τη αντίληψή τους για την ομαδική εργασία και τη 
συνεργασία. Επιπλέον δόθηκε μεγάλη έμφαση στις αντιλήψεις  για το θέμα του 
πρότζεκτ και οι συμμετέχοντες έμαθαν πώς να αυξήσουν την δημόσια 
ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα της υγείας και φυσικής άσκησης εντός της 
πόλης και να ενθαρρύνουν και άλλους να κάνουν ενεργό χρήση των υπαίθριων 
χώρων. 

Συνοψίζοντας, μέσω της διαδικασίας εκπαίδευσης ενηλίκων, μπορούν να 
επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα και με τη βοήθεια του πακέτου 
αυτοδιδασκαλίας και ομάδες ενηλίκων μπορούν να σχεδιάσουν το δικό τους 
παιχνίδι, επωφελούμενοι με  τα πλεονεκτήματα που αναφέρονται παραπάνω. 
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Μπορείτε να βρειτε περισσότερες πληροφορίες για την υλοποίηση του 
προγραμματος μάθησης στην πόλη  Gyor στην Έκθεση Creating a Location-Based 
Game through informal learning: The experiences of the adult education in Győr 
(Szörényiné ́ Kukorelli & Honvári, 2019). 
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ΜΕΡΟΣ 4: Εγχειρίδιο για τη διδασκαλία ενός προγράμματος σχεδιασμού 
χωροευαίσθητων παιχνιδιών (LBG) για παιδιά με χρόνιες ασθένειες 
Remco Veltkamp, Πανεπιστήμιο Utrecht  

Το αντικείμενο του παρουσιαζόμενου εκπαιδευτικού υλικού είναι η ανάπτυξη ενός 
παιχνιδιού LBG μέσα σε μια διαδικασία συν-δημιουργίας χρόνια άρρωστων παιδιών 
με άλλους φορείς και ενδιαφερόμενους. Λόγω δυνητικών σωματικών και 
διανοητικών περιορισμών, ο ρόλος των παιδιών με χρόνιες ασθένειες στην 
ανάπτυξη του παιχνιδιού συμπληρώνεται με το ρόλο του σπουδαστή τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, που αναλαμβάνει την τελική ευθύνη για την οικοδόμηση του 
παιχνιδιού. 

Συμμετέχουν οι ακόλουθοι εμπλεκόμενοι πρώτου επιπέδου: 

●  Παιδιά: σχολική τάξη παιδιών με χρόνιες ασθένειες 

●  Προγραμματιστής: προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός  σπουδαστής πανεπιστημίου 
ή βοηθός-σπουδαστής 

Συμμετέχουν οι ακόλουθοι εμπλεκόμενοι δευτέρου επιπέδου: 

●  Εκπαιδευτικός: ο εκπαιδευτικός του σχολείου 

●  Κηδεμόνες: γονείς ή φροντιστές 

●  Επαγγελματίες υγείας: παιδίατροι 

●  Σχεδιαστής παιχνιδιών: ένας έμπειρος σχεδιαστής παιχνιδιών ως σύμβουλος 

●  Επιβλέπων: σπουδαστής με καθήκοντα επίβλεψης 

Στόχος του μαθήματος είναι η ενδυνάμωση των μειονεκτουσών ομάδων χρόνιων 
ασθενών. Το μάθημα στοχεύει στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής σε αυτό 
τον μειονεκτούντα πληθυσμό, χρησιμοποιώντας τα παιχνίδια σε κινητές συσκευές 
ως διαδραστικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν στους μειονεκτούντες 
πληθυσμούς να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση 
των ανοικτών χώρων και να αυξήσουν την γενικότερη ευαισθητοποίηση σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι υπαίθριοι χώροι μπορούν να συμβάλουν στην 
υγεία και την ευεξία. 

 

1. Περιγραφή του μαθήματος 
Εκπαιδευόμενος (ομάδα 
στόχος) 

Σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
Παιδιά με χρόνιες ασθένειες 

Εκπαιδευτικός 
(υπεύθυνος μαθημάτων)  

Διδάσκοντες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
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Πτυχιούχοι ή μεταπτυχιακοί σπουδαστές ή βοηθοί 
σπουδαστών  

Κλάδος Επιστήμη Υπολογιστών  
Φόρτος εργασίας 5 ECTS (150 ώρες) 
Διάρκεια 10 εβδομάδες 
Μορφή μαθημάτων  Πρότζεκτ 
Περιεχόμενο μαθήματος Οι συμμετέχοντες θα πρέπει: 

- να μάθουν, να ερευνήσουν και να αναφέρουν τη 
σχέση / αλληλεπίδραση μεταξύ των πράσινων και 
γαλάζιων υποδομών (πράσινοι υπαίθριοι χώροι και 
στοιχεία νερού) και την συμπεριφορά των 
χρηστών, 
- να διατυπώσουν τα κίνητρα, τους στόχους, τη 
μεθοδολογία, την αξιολόγηση, τα αποτελέσματα και 
τα συμπεράσματα όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα 
(ανάλογα με την ομάδα στόχο), 
- να μάθουν και να εφαρμόσουν ψηφιακά εργαλεία 
για την ανάλυση και την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με τους υπαίθριους χώρους στην πόλη 
τους, 
- να μάθουν να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία 
για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη παιχνιδιών, 
- να προσαρμόσουν μια δεδομένη έννοια παιχνιδιού 
στις τοπικές ανάγκες και τις δικές τους ιδέες 
παιχνιδιών, και 
- - να εφαρμόσουν / μεταφέρουν τη γνώση που έχει 
αποκτηθεί κατά την ανάπτυξη / δημιουργία του 
παιχνιδιού LBG για την ενθάρρυνση της φυσικής 
άσκησης και της κοινωνικής συναναστροφής στους 
αστικούς υπαίθριους χώρους. 

 Το υπόβαθρο των 
μαθητών 

Σπουδαστές Bachelor και  Master ή βοηθοί-
σπουδαστές από το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών  

Εξοπλισμός  Όπως αναφέρεται Κεφάλαιο 1 
Οι δεξιότητες των 
εκπαιδευτικών  

Εκτός από τις δεξιότητες που αναφέρονται στο 
Κεφάλαιο 1, ο κύκλος μαθημάτων θα πρέπει να 
καθοδηγείται από έναν καθηγητή πληροφορικής με 
γνώσεις στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
παιχνιδιών.  
Οι συμμετέχοντες σπουδαστές θα πρέπει να είναι 
σε θέση να επικοινωνήσουν σαφώς στα παιδιά τους 
στόχους και τις εργασίες που θα αναλάβουν, και να 
συγκεντρώσουν τα σχόλιά τους με τέτοιο τρόπο, 
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ώστε αξιοποιηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη 
του παιχνιδιού. 

 

2. Στόχοι μάθησης και αποτελέσματα 

Ορισμός του πεδίου εφαρμογής και καθορισμός της βάσης 

Σπουδαστές τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

 Παιδιά με χρόνιες ασθένειες 

Να μάθουν και να κατανοήσουν τη 
σημασία των  πράσινων και 
γαλάζιων υποδομών για το αστικό 
περιβάλλον και για τη σωματική και 
ψυχική υγεία των κατοίκων των 
πόλεων 

 

Να κατανοήσουν και να 
αναγνωρίσουν ότι η ενεργός χρήση 
των υπαίθριων χώρων μπορεί να 
επηρεάσει θετικά την ψυχική και 
σωματική υγεία των κατοίκων της 
πόλης 

 

Να μάθουν και να κατανοήσουν τις 
δυνατότητες του LBG για άτυπη 
μάθηση σχετικά με την υγεία και 
την ευεξία ενός ατόμου, 
χρησιμοποιώντας ενεργά αστικούς 
υπαίθριους χώρους 

 

Να αναπτύξουν μια νοοτροπία 
έρευνας, καθώς και κριτική και 
δημιουργική σκέψη σχετικά με τη 
χρήση δημόσιων χώρων για την 
προώθηση της υγείας και της 
σωματικής άσκησης 

 

Να διατυπώσουν (όσο το δυνατόν 
πιο ανεξάρτητα): τα κίνητρα, τους 
στόχους, τη μεθοδολογία, την 
αξιολόγηση, τα αποτελέσματα και 
τα συμπεράσματα. 

 

 

  



 Promoting Education and Jobs to enhance the Use of  
Urban Blue and Green Infrastructure for Health and Fitness 

 
 
 
 

www.prehealth.eu 

67 

Ανάλυση 

Σπουδαστές τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

 Παιδιά με χρόνιες ασθένειες 

Να μάθουν σχετικά και να 
εφαρμόσουν ψηφιακά εργαλεία για 
την ανάλυση και την ανταλλαγή 
πληροφοριών που αφορούν τους 
υπαίθριους χώρους στην πόλη 
τους.  

Να μάθουν να σκέφτονται μόνα 
τους για τις ανάγκες τους που 
προέρχονται από την ασθένειά τους 

Να διερευνήσουν, να συλλέξουν και 
να αναλύσουν δεδομένα και να 
πραγματοποιήσουν εργασίες 
αξιολόγησης και σύνθεσης μέσα στο 
πλαίσιο της φυσικής άσκησης και 
της κοινωνικής συναναστροφής 
στους αστικούς υπαίθριους χώρους 

 

Για να οργανώσουν και να 
αξιολογήσουν το υλικό που 
συλλέχθηκε στο πεδίο 
(φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) 

 

Να εντοπίσουν δυνατότητες και 
αδυναμίες για την προώθηση 
δραστηριοτήτων σχετικών με την 
υγεία στους αστικούς υπαίθριους 
χώρους 

 

 

Σχεδιασμός και έννοια παιχνιδιού 

Σπουδαστές τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

Παιδιά με χρόνιες ασθένειες 

Να αποκτήσουν πληροφορίες 
σχετικά με τον υπαίθριο χώρο 
μέσω έρευνας πεδίου και γραφείου 
και να τις συσχετίσουν με το 
περιεχόμενο της ιστορίας του 
παιχνιδιού  

Να μάθουν για το σχεδιασμό του 
παιχνιδιού 

Να επιλέξουν το  κατάλληλο 
λογισμικό για τη συλλογή και την 
επεξεργασία υλικού  

Να δημιουργήσουν ένα απλό 
σενάριο και μια ιστορία ενός 
χωροευαίσθητου παιχνιδιού. 

Να υλοποιήσουν τη διαδικασία της 
συν-δημιουργίας με άλλους 
παράγοντες και ενδιαφερόμενους 
με έγκαιρο, διαφανή και υπεύθυνο 
τρόπο.  

Να εμπλακούν σε δημιουργική 
γραφή / σκίτσο και να δημιουργήσει 
ένα απλό σενάριο για ένα LBG 
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 Να συζητήσουν, να συνεργαστούν 
και να συμμετάσχουν σε μια 
δημιουργική διαδικασία 

 Να βιώσουν την εποικοδομητική 
συμβολή στο σχεδιασμό του 
παιχνιδιού  

 

Ανάπτυξη παιχνιδιού 

Σπουδαστές τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

 Παιδιά με χρόνιες ασθένειες 

Να αναπτύξουν ένα ψηφιακό 
παιγνίδι για κινητές συσκευές που 
χρησιμοποιούν εργαλεία ΤΠΕ.  

 

Να μάθουν να σκέφτονται κριτικά 
την εμπειρία της συν-δημιουργίας 
και του παιχνιδιού 

 

Να εξερευνήσουν τη χρήση 
ψηφιακών μέσων και διδακτικών 
μέσων για μάθηση 

 

 

Δοκιμές πρωτοτύπου και τελικό παιχνίδι 

Σπουδαστές τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης  

Παιδιά με χρόνιες ασθένειες 

Να δοκιμάσουν τα «πρωτότυπα» 
που θα προκύψουν και το παιχνίδι 
με χρήστες του υπαίθριου χώρου.  

Για βιώσουν την εμπειρία δοκιμής 
του παιχνιδιού 

Να κάνουν αξιολόγηση επιτόπου 
κατά τη διάρκεια δοκιμής του 
πρωτοτύπου και μετά τη δοκιμή του 
παιχνιδιού 

 

Να τεκμηριώσουν και να 
ενσωματώσουν τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης στην περαιτέρω 
ανάπτυξη του παιχνιδιού 

 

 

Αναφορά και παρουσίαση 

Σπουδαστές τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης  

Παιδιά με χρόνιες ασθένειες 

Να τεκμηριώσουν και να εξετάσουν 
κριτικά τα αποτελέσματα της 
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αξιολόγησης από την δοκιμή του 
παιχνιδιού 
Να παρουσιάσουν τα τελικά 
αποτελέσματα 

 

 

Περαιτέρω ικανότητες και δεξιότητες 

Να συζητήσουν διάφορα θέματα, δείχνοντας σεβασμό στις διαφορετικές 
απόψεις 
Να αναπτύξουν ένα πνεύμα συνεργασίας και ευθύνης 
Να υιοθετήσουν καλές πρακτικές όσον αφορά τη χρήση κινητών 
συσκευών 
Να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα της υγείας και 
της φυσικής άσκησης στην πόλη, με αποτέλεσμα μια θετική στάση 
απέναντι στις δραστηριότητες που συνδέονται με την υγεία 
Να ενθαρρύνουν άλλους (φίλους, οικογένεια, γείτονες) να χρησιμοποιούν 
ενεργά τον αστικό δημόσιο χώρο και να συμμετέχουν ενεργά στη 
βελτίωση του. 

 

3. Διάρθρωση κύκλου μαθημάτων 
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε μια περίοδο 10 εβδομάδων. Η έννοια της 
ανάπτυξης ενός χωροευαίσθητου παιχνιδιού είναι ότι έτσι τα παιδιά με χρόνιες 
ασθένειες μαθαίνουν μέσα από τη συν-δημιουργία και τη  δοκιμή ενός παιχνιδιού. 
Το επιπλέον σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι τα παιχνίδια δημιουργούν από 
τους χρήστες, και έτσι η διαδικασία της ανάπτυξης του παιχνιδιού αποτελεί μέρος 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Από αρκετές συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με τους ενδιαφερόμενους, 
κατέστη σαφές ότι το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με χρόνιες 
ασθένειες είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός. Αυτά τα παιδιά διατρέχουν μεγάλο 
κίνδυνο να αισθάνονται μοναξιά, να μην αποτελούν μέρος μιας ομάδας και να 
αποκλείονται από τις κοινωνικές δραστηριότητες. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα όταν 
τα παιδιά με χρόνιες ασθένειες έρχονται σε επαφή με μη άρρωστα παιδιά σε ένα 
κανονικό περιβάλλον, όπως το δημοτικό τους σχολείο. 

Η διαδικασία της συν-δημιουργίας του χωροευαίσθητου παιχνιδιού αποτελείται 
από τις ακόλουθες φάσεις. 

Στάδιο 1: Ανάλυση της ενεργού χρήσης του δημόσιου χώρου 
Εισαγωγή  Τρέχουσα κατάσταση και βραχυπρόθεσμα 

σχέδια για την ανασυγκρότηση της περιοχής 
για το χωροευαίσθητο παιχνίδι  
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Εργασία Σπουδαστής: μετάβαση στην περιοχή 
ενδιαφέροντος, προσδιορισμός των πιθανών 
περιοχών που θα χρησιμοποιηθούν και 
συλλογή παραδειγμάτων. Διεξαγωγή 
συνεντεύξεων, συμπεριλαμβανομένων και 
των παιδιών. 

Εργαλεία Φωτογραφική μηχανή και φορητός 
υπολογιστής 

Μορφή  Ο σπουδαστής  διεξάγει  μόνος του τις 
συνεντεύξεις παιδιάτρων και παιδιών. 

Διάρκεια  2 εβδομάδες 
Αξιολόγηση και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα  

Σπουδαστής: παρουσίαση της περιοχής και 
επιλεγμένων θέσεων για τις δράσεις του 
LBG 
Παιδιά: ενεργός συμμετοχή 

 

Για παράδειγμα, στην Ουτρέχτη επιλέχθηκε τοποθεσία μεταξύ του νοσοκομείου 
Wilhelmina Child και του σχολείου Fritz Redle. Αυτή είναι η περιοχή που προορίζεται 
για την μελλοντική Πανεπιστημιούπολη για την Παιδική Υγεία, βλ. Παρακάτω. 

 
 Εικόνα 4. Τοποθεσία Πανεπιστημιούπολης για την Παιδική Υγεία στην Ουτρέχτη. 
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Στάδιο 2: Διαδικασία για το χωροευαίσθητο  παιχνίδι «Ολυμπιακοί Αγώνες στην 
πόλη»  
Εισαγωγή  Παρουσίαση της έννοιας για ένα 

χωροευαίσθητο παιχνίδι - Οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες στην πόλη 

Εργασία Σπουδαστής: περαιτέρω ανάπτυξη 
της βασικής ιδέας για ένα LBG με 
δημιουργικό τρόπο, συγγραφή μιας 
ιστορίας (backstory)  και έναρξη 
επεξεργασίας εικαστικού υλικού 
Παιδιά: ενεργός συμμετοχή στη 
συνέντευξη 

Εργαλείο  Δεν έχει καθοριστεί 
Μορφή Διαδραστικός σχεδιασμός 

εγγράφων σε συνεννόηση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη: παιδιά, 
καθηγητές, γονείς / κηδεμόνες, 
παιδίατροι, σχεδιαστές παιχνιδιών 

Διάρκεια  2 εβδομάδες 
Αξιολόγηση και αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

Σπουδαστής: παρουσίαση των 
συγκεκριμένων επιλογών για: 
- Θέμα (π.χ. χάθηκε ενας αθλητής 
από το GameOlympics) 
- Αφήγηση (π.χ. οι παίκτες βοηθούν 
τους ντετέκτιβς να βρουν τον 
αγνοούμενο αθλητή) 
- Στοιχεία παιχνιδιού: στόχος, 
κανόνες, προκλήσεις, διάλογοι, 
μέσα 
Παιδιά: ενεργός συμμετοχή 

 

Για παράδειγμα, στην Ουτρέχτη το LBG GameOlympics έχει στην περιοχή της 
Πανεπιστημιούπολης για την Παιδική Υγεία. 
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Εικόνα 5. Δοκιμή του παιχνιδιού των Ολυμπιακών Αγώνων στην πόλη της Ουτρέχτης: GameOlympics. 

Στάδιο 3: Ξεκίνημα του προγραμματισμού για την ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου 
Εισαγωγή Σεμινάριο εισαγωγής  στοTaleBlazer online,  

http://taleblazer.org/Support/documentation 
Εργασία  Μαθαίνεις πώς θα δημιουργήσεις ένα 

χωροευαίσθητο παιχνίδι στο TaleBlazer. Έναρξη 
του προγραμματισμού του LBG στην πλατφόρμα 
TaleBlazer 

Εργαλείο  TaleBlazer 
Μορφή  Προγραμματισμός, έλεγχος, επίδειξη 
Διάρκεια  2 εβδομάδες 
Αξιολόγηση και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα  

Σπουδαστής: ένα «πρωτότυπο» εργασίας με 
λειτουργικότητα σε κάθε μία από τις θέσεις του 
LBG 

 

                 

Εικόνα 6. Στοιχεία από το GameOlympics: αφήγηση, ντετέκτιβ, πρόκληση. 
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Εικόνα 7. Τοποθεσίες στο GameOlympics των "μυστηριωδών" αντικειμένων του παιχνιδιού. 

Στάδιο 4: Δοκιμασία  του πρώτου πρωτοτύπου του LBG στο πεδίο 
Εισαγωγή  «Πρωτότυπο» παιχνιδιού 
Εργασία Σπουδαστής: λήψη σχολίων από 

εθελοντές που δοκιμάζουν το 
παιχνίδι 

Εργαλείο  TaleBlazerhttp://taleblazer.org/ 
Μορφή Διαδραστικός σχεδιασμός 

εγγράφων, σε συνεννόηση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη 

Διάρκεια  Μισή ημέρα για προετοιμασία και 
μισή ημέρα για δοκιμή με εθελοντές  
Δύο εβδομάδες, βελτιώνοντας 
διαδοχικές εκδόσεις  

Αξιολόγηση και αναμενόμενα 
αποτελέσματα  

Σπουδαστής: παρουσίαση των 
ευρημάτων: διαδικασία, καλές και 
κακές εμπειρίες, προτάσεις για 
βελτιώσεις 
Παιδιά: προσφέρουν 
ανατροφοδότηση στην παρουσίαση 
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Για παράδειγμα, το παιχνίδι Ολυμπιακών Αγώνων δοκιμάστηκε με εθελοντές κατά 
τη διάρκεια της «Εβδομάδας Παιχνιδιών» στο πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, δείτε 
https://www.uu.nl/en/events/games-and-lectures-during-week-of-the-game. 

 

Στάδιο 5: Δοκιμή του LBG στο πεδίο 
Εισαγωγή  Το παιχνίδι των Ολυμπιακών 

Αγώνων στην πόλη και ένα 
ερωτηματολόγιο για την 
ανατροφοδότησης από τη δοκιμή 
του  παιχνιδιού, βλ. Παράρτημα: 
Ερωτηματολόγιο 

Εργασία  Επί τόπου δοκιμή του παιχνιδιού με 
την ομάδα στόχο και καταγραφή 
σχολίων. 

Εργαλείο  TaleBlazer και ερωτηματολόγιο 
Μορφή  Εισαγωγή στην τάξη από καθηγητή 

του σχολείου, δοκιμή στο χώρο του 
παιχνιδιού, συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων στην τάξη 

Διάρκεια  14 ώρες προετοιμασίας με 
καθηγητές, γονείς / κηδεμόνες, 
παιδίατρους 
2 ώρες δοκιμές με τα παιδιά, 
συλλογή ερωτηματολογίων 

Αξιολόγηση και αναμενόμενα 
αποτελέσματα  

Σπουδαστής: αναφορά που 
περιγράφει την αξιολόγηση, τα 
αποτελέσματα και τα 
συμπεράσματα 
Παιδιά: ενεργός συμμετοχή σε 
δοκιμές, συμπλήρωση 
ερωτηματολόγιου 

 

Στάδιο 6: Τελική παρουσίαση 
Εισαγωγή  Όλες οι εμπειρίες και τα 

αποτελέσματα του κύκλου 
μαθημάτων 

Εργασία 20λεπτη παρουσίαση, συζήτηση, 
απαντήσεις σε ερωτήσεις 

Εργαλείο  Ελεύθερη επιλογή 
Μορφή  Παρουσίαση και αλληλεπίδραση με 

το κοινό 
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Διάρκεια  Μια ημέρα προετοιμασία και 
παρουσίαση  

Αξιολόγηση και αναμενόμενα 
αποτελέσματα  

Το παιχνίδι, η παρουσίαση, τα 
αποτελέσματα και η όλη διαδικασία 
αξιολογούνται με βάση τα 
διατυπωμένα κίνητρα, τους 
στόχους, τη μεθοδολογία, την 
αξιολόγηση, τα αποτελέσματα και 
τα συμπεράσματα. Βλέπε 
Παράρτημα Β.1 για τις 
λεπτομέρειες 
Η αξιολόγηση εκτελείται από τον 
επιβλέποντα 

 

4. Αξιολόγηση του μαθήματος 

Υπάρχουν δύο τύποι αξιολόγησης: 

●  Η αξιολόγηση του παιχνιδιού, η διαδικασία ανάπτυξης και η δοκιμασία του 
παιχνιδιού, η οποία γίνεται από την τάξη των παιδιών με χρόνιες αρρώστιες. Το 
Παράρτημα Γ παρουσιάζει ένα δείγμα ερωτηματολόγιου. 

●  Η αξιολόγηση του σπουδαστή που είχε την ευθύνη ανάπτυξης του παιχνιδιού, η 
οποία γίνεται από τον επιβλέποντα. Το Παράρτημα Β.1 παρουσιάζει μια φόρμα 
για την αξιολόγηση σπουδαστών. 

 

5. Πρακτικές συμβουλές για την ανάπτυξη του προγράμματος  μάθησης 

Κατά τη διάρκεια του κύκλου μαθημάτων: 

●  Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα στόχος συμμετέχει τόσο στα αρχικά στάδια της 
διαδικασίας ανάπτυξης του παιχνιδιού όσο και στη συνέχεια. Αυτό εξασφαλίζει 
ότι αναπτύσσεται κάτι που επιθυμεί πραγματικά η ομάδα-στόχος. 

●  Στα παιδιά αρέσει να δουλεύουν μαζί και να αντιμετωπίζουν προκλήσεις ως 
ομάδα, αλλά οι προκλήσεις αυτές δεν πρέπει να είναι πολύπλοκες ή 
προβλέψιμες γιατί τότε μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποπροσανατολισμό 
ορισμένων μελών της ομάδας. Βεβαιωθείτε ότι οι προκλήσεις στο παιχνίδι 
αποτελούν αυθεντικές εκπλήξεις και προσαρμόζονται στο πλαίσιο του 
παιχνιδιού. 

●  Βεβαιωθείτε ότι οι παίκτες είναι πάντα σε εγρήγορση. Μια στιγμή μείωσης της 
εστίασης κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μπορεί να επηρεάσει τα 
αποτελέσματα ολόκληρου του παιχνιδιού στη συνέχεια. Αυτό υποστηρίζεται 
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επίσης από το γεγονός ότι ορισμένοι συμμετέχοντες είχαν πρόβλημα να 
παραμείνουν συγκεντρωμένοι μετά από το σπάσιμο ενός iPad. 

 

6. Πλατφόρμες σχεδίασης χωροευαίσθητων παιχνιδιών και εργαλεία 
επαυξημένης πραγματικότητας προσαρμοσμένα για τα παιδιά με χρόνιες 
ασθένειας και τις δυνατότητές τους 
Το πρώτο βήμα αυτού του πρότζεκτ ήταν η επιλογή των εργαλείων. Η επιλογή του 
εργαλείου με το οποίο θα κατασκευαστεί το χωροευαίσθητο παιχνίδι θα πρέπει να 
γίνει βάσει ορισμένων κριτηρίων. Αυτά τα κριτήρια περιλαμβάνουν: 

●  Τις απαιτήσεις συστήματος 

●  Την πλατφόρμα που χρησιμοποιείται 

●  Την φιλικότητα προς τον χρήστη 

●  Τη λειτουργικότητα για τον χρήστη που αναπτύσσει το παιχνίδι 

●  Τις γνώμες και εμπειρίες των σημερινών χρηστών του εργαλείου 

●  Πλεονεκτήματα 

●  Μειονεκτήματα 

●  Κόστος 

Μετά την αξιολόγηση των εργαλείων Enigmapp, Aris, Siftr και TaleBlazer, 
επιλέχθηκε το τελευταίο. Το TaleBlazer είναι μια πλατφόρμα λογισμικού 
επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Αναπτύχθηκε από το εργαστήριο του 
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών του MIT Scheller (STEP). Το TaleBlazer επιτρέπει 
στους χρήστες να παίζουν και να δημιουργούν τα δικά τους παιχνίδια LBG. 
Τοποθετώντας τα στοιχεία του παιχνιδιού στον πραγματικό κόσμο, τα παιχνίδια AR 
χρησιμοποιούνται για να εμπλακούν oi συμμετέχοντες σε εμπειρίες που 
συνδυάζουν αληθινά τοπία και άλλες πτυχές του φυσικού περιβάλλοντος με 
πρόσθετες ψηφιακές πληροφορίες που τους παρέχονται από τα smartphones. 

Απαιτήσεις συστήματος 

Στην ιστοσελίδα του TaleBlazer οι απαιτήσεις του συστήματος χωρίζονται σε δύο 
κατηγορίες. Απαιτήσεις για Κινητά και Απαιτήσεις Επεξεργασίας. 

Γενικά 

Οι κινητές συσκευές πρέπει να είναι εξοπλισμένες με ενεργοποιημένη τεχνολογία 
εντοπισμού θέσης GPS. Και πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος αποθήκευσης για να 
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αποθηκεύονται προσωρινά οι εικόνες και τα βίντεο του παιχνιδιού. Συνιστάται 
τουλάχιστον 50MB. 

IOS 

Απαιτείται έκδοση iOS 6.0 ή νεότερη έκδοση. 

Android 

Απαιτείται  έκδοση Android 4.0 ή νεότερη. Επίσης, είναι απαραίτητο να 
συμπεριληφθεί το Πακέτο Google Maps API στο λειτουργικό σύστημα 

Το TaleBlazer μπορεί να λειτουργήσει σε όλα τα σύγχρονα προγράμματα 
περιήγησης, αλλά έχει δοκιμαστεί σε Firefox 9 ή νεότερη έκδοση, Safari 5 ή νεότερη 
έκδοση και Google Chrome. 

Φιλικότητα προς τον χρήστη 

Όσον αφορά τη φιλικότητα προς το χρήστη, το TaleBlazer είναι ένα εξαιρετικό 
εργαλείο. Η εφαρμογή είναι σαφής, δίδονται εξηγήσεις σχετικά με τη λειτουργία 
του εργαλείου. Επίσης, ο σχεδιασμός της εφαρμογής είναι σαφής, δομημένος και 
αυτό το καθιστά πολύ εύκολο στη χρήση, ειδικά σε συνδυασμό με τις εξηγήσεις 
εφαρμογής. 

Το αναπτυσσόμενο εργαλείο μπορεί να φαίνεται λίγο πολύπλοκο στην αρχή. 
Μπορούν να επιλεγούν πολλά κουμπιά και μενού. Δοκιμάζοντας το εργαλείο κατά 
την διαδικασία της  ανάπτυξης, ο τρόπος χρήσης του γίνεται πιο σαφής στον 
χρήστη. Το TaleBlazer προσφέρει επίσης εκτενή φροντιστήρια online. Αυτό βοηθά 
στην κατανόηση του εργαλείου και των δυνατοτήτων του. 

Λειτουργικότητα για προγραμματιστές 

Το TaleBlazer προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών στην διαδικασία της 
ανάπτυξης του παιχνιδιού. Οι προγραμματιστές μπορούν να δημιουργήσουν 
ιστορίες, να προσθέτουν κουμπιά, ερωτήσεις, βαθμολογία, βίντεο και ηχητικά κλιπ 
στο παιχνίδι. Επίσης, μπορούν να δημιουργήσουν παιχνίδια για εσωτερικούς 
χώρους με τη βοήθεια Bluetooth beacons, κάτι που μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο για παιδιά με χρόνιες αρρώστιες που βρίσκονται ακόμα στο νοσοκομείο, 
για παράδειγμα. 

Γνώμες και εμπειρίες των σημερινών χρηστών 

Δεν υπάρχουν πολλά σχόλια ή εμπειρίες σχετικά με το TaleBlazer στο διαδίκτυο, 
αλλά το παιχνίδι χρησιμοποιείται από πανεπιστήμια και οργανισμούς όπως 
ζωολογικοί κήποι για την ανάπτυξη χωροευαίσθητων παιχνιδιών για ένα 
συγκεκριμένο θέμα ενδιαφέροντος. 

Πλεονεκτήματα 



 Promoting Education and Jobs to enhance the Use of  
Urban Blue and Green Infrastructure for Health and Fitness 

 
 
 
 

www.prehealth.eu 

78 

Το TaleBlazer έχει μερικά σημαντικά πλεονεκτήματα. Πρώτα από όλα, το εργαλείο 
είναι διαθέσιμο σε iOS και Android, πράγμα που σημαίνει ότι το παιχνίδι μπορεί να 
αναπτυχθεί, δοκιμαστεί και παιχτεί από πολλούς χρήστες. Ένα άλλο πλεονέκτημα 
είναι ότι ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή του παιχνιδιού εκ των 
προτέρων και να την αποθηκεύσει. Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση στο διαδίκτυο δεν 
είναι απαραίτητη όταν παίζεται το παιχνίδι στο ύπαιθρο. Το TaleBlazer προσφέρει 
επίσης ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών και ένα καλό πρόγραμμα υποστήριξης με 
tutorial που καλύπτει διαφορετικές δυνατότητες και επιλογές. 

Μειονεκτήματα 

Ο επεξεργαστής TaleBlazer ίσως να φαίνεται κάπως δύσκολος και σύνθετος στην 
αρχή, αλλά αυτό λύνεται με την εξάσκηση και τη χρήση των tutorials. 

Κόστος 

Το TaleBlazer είναι δωρεάν, ο οργανισμός που προσφέρει το εργαλείο 
χρηματοδοτείται από εξωτερικούς φορείς. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μάθησης στην 
Έκθεση Empowering Disadvantaged Groups (Agterberg & Veltkamp, 2019). 
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Παράρτημα  A.: Course description  
 

Learner (target group)  

Teacher (course developer)  

Discipline  

Workload  

Duration  

Course format  

Course content* Participants will: 
- learn, research, and report about the 
relation/interaction between green and blue 
infrastructure (green open spaces and water elements) 
and users' behaviours, 
- formulate motivation, objectives, methodology, 
evaluation, results, and conclusions as independently 
as possible (depending on target group), 
- learn and apply digital tools for analysing and sharing 
information about open spaces in their own city,  
- learn digital tools for designing and developing 
games, 
- adapt a given game concept to their local needs and 
own game ideas, and 
- apply/transfer the acquired knowledge to 
develop/create a location-based game (LBG) to 
encourage physical activity and social interaction in 
urban open spaces. 

Learners' background  

Age  

Equipment* In class room: 
- Computers with internet connection 
- Projector 
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- Mobile devices (smartphones, tablets) with WiFi 
access13 
- Post-it, coloured cardboards 
 
In the field: 
- Mobile devices (smartphones, tablets) with internet 
connection 
- Cameras  
- camcorders (optional) 
- GPS devices (optional) 
- Audio recording devices (optional) 

Teachers’ skills* - IT skills (and optionally gaming software knowledge),  
- creative writing skills,  
- art skills,  
- physical education skills, and  
- optionally, game design skills. This type of skills can 
be best brought into the team by inviting an external 
expert to cooperate with the class 

  

                                                        
13 mobile internet (i.e. SIM card) is not mandatory if all the information is downloaded via WiFi 
before going on site. 
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Παράρτημα B&C: Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης 

Β.0. Αξιολόγηση στην Ελλάδα 

B1. Αξιολόγηση σε άλλες χώρες – από τους υπεύθυνους του πρότζεκτ 

B.2 Αξιολόγηση σε άλλες χώρες - από τους εκπαιδευόμενους 

C.1 &C.2 Αξιολόγηση της εμπειρίας του παιχνιδιού  
  



 Promoting Education and Jobs to enhance the Use of  
Urban Blue and Green Infrastructure for Health and Fitness 

 
 
 
 

www.prehealth.eu 4 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.0 

Αξιολόγηση στην Ελλάδα 
 

PREHealth Project 

Δημιουργία εκπαιδευτικού παιγνιδιού (location based game) για την προαγωγή της υγείας και 
φυσικής άσκησης στους υπαίθριους χώρους της πόλης 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

1. Ηλικία…………….. 

2. Φύλο   oΑ…..oΘ 

3. Σε πόσες συναντήσεις του ομίλου για τη δημιουργία του παιγνιδιού PREHealth πήρες 
μέρος; 

o 1-3 

o 4-6 

o 6+ 

4. Ποιες από τις παρακάτω γνώσεις και δεξιότητες αποκόμισες με τη συμμετοχή σου 
στον Όμιλο;  Βάλε ένα ü στο κουτάκι που αντιστοιχεί στην εκτίμησή σου 
 

Γνώσεις και Δεξιότητες Πάρα 
πολύ 
(5) 

Πολύ 
(4) 

Μέτρια 
(3) 

Λίγο 
(2) 

Ελάχιστα 
ή 
Καθόλου 
(1) 

Ανέπτυξα δεξιότητες 
συνεργασίας με  άλλους 

     

Ανέπτυξα τη φαντασία 
μου 

     

Ανέπτυξα τη 
δημιουργικότητά μου 

     

Έμαθα για τα location 
based games και πώς 
μπορείς να τα αναπτύξεις 

     

Κατανόησα τους κανόνες 
ενός παιγνιδιού και πως 
μπορείς να σχεδιάσεις 
και να βελτιώσεις ένα 
απλό παιγνίδι στο φυσικό 
χώρο 
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Έμαθα για  διαδικτυακές 
εφαρμογές-πλατφόρμες 
δημιουργίας παιγνιδιών 

     

Έμαθα να φτιάχνω ένα 
απλό σενάριο παιγνιδιού 

     

Έμαθα για την ιστορία 
των παιγνιδιών στην 
αρχαιότητα 

     

Έμαθα να αναγνωρίζω τα 
δομικά στοιχεία ενός 
υπαίθριου χώρου 

     

 

5. Πως αντιλαμβάνεσαι τώρα – μετά τη συμμετοχή σου στον Όμιλο του παιγνιδιού 
PREHealth - τη λειτουργία των υπαίθριων χώρων στην πόλη; Βάλε ένα ü στο κουτάκι 
που αντιστοιχεί στην εκτίμησή σου 

 

Λειτουργία υπαίθριων 
χώρων 

Πάρα 
πολύ 
(5) 

Πολύ 
(4) 

Μέτρια 
(3) 

Λίγο 
(2) 

Ελάχιστα 
ή 
Καθόλου 
(1) 

Οι υπαίθριοι χώροι της 
πόλης  προάγουν την 
υγεία και δίνουν 
ευκαιρίες φυσικής 
άσκησης ακόμη και όταν 
δεν υπάρχουν 
οργανωμένοι χώροι 
αθλητισμού 

     

Οι υπαίθριοι χώροι της 
πόλης έχουν μια πολύ 
σημαντική λειτουργία 
στην καθημερινή ζωή 
των κατοίκων 

     

Η αντίληψή μου για τη 
σημασία των υπαίθριων 
χώρων για την υγεία των 
κατοίκων άλλαξε μετά τη 
συμμετοχή μου στον 
Όμιλο για το παιγνίδι 
PREHealth 

     

Μπορώ τώρα να  
αντιληφθώ ευκαιρίες 
φυσικής άσκησης σε ένα 
υπαίθριο χώρο τις 
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οποίες δεν είχα σκεφτεί 
πριν 

 

6.  Πως αντιλαμβάνεσαι τώρα – μετά τη συμμετοχή σου στον Όμιλο του παιγνιδιού 
PREHealth – τη χρήση των κινητών συσκευών;  Βάλε ένα ü στο κουτάκι που αντιστοιχεί 
στην εκτίμησή σου 

 

Οι κινητές συσκευές – 
κινητά τηλέφωνα και  
tablets 

Πάρα 
πολύ 
(5) 

Πολύ 
(4) 

Μέτρια 
(3) 

Λίγο 
(2) 

Ελάχιστα 
ή 
Καθόλου 
(1) 

Μπορούν να βοηθήσουν 
στην καλύτερη αντίληψη 
του χώρου 

     

Έχουν μαθησιακές 
χρήσεις για όλον τον 
πληθυσμό 

     

Μπορούν να ασκήσουν τη 
φαντασία και 
δημιουργικότητα  μέσα 
από τη διαδικασία των 
εκπαιδευτικών 
παιγνιδιών 

     

 

7. Βρήκες τη διαδικασία δημιουργίας του παιγνιδιού: 
 

 Πάρα 
πολύ 
(5) 

Πολύ 
(4) 

Μέτρια 
(3) 

Λίγο 
(2) 

Ελάχιστα 
ή 
Καθόλου 
(1) 

Ενδιαφέρουσα      

Ευχάριστη      

Εκπαιδευτική      

 
8. Τι θα ήθελες να έχεις παραπάνω κατά τη διαδικασία δημιουργίας του παιγνιδιού; 

 

 Πάρα 
πολύ 
(5) 

Πολύ 
(4) 

Μέτρια 
(3) 

Λίγο 
(2) 

Ελάχιστα 
ή 
Καθόλου 
(1) 
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Περισσότερη 
καθοδήγηση για το τμήμα 
ανάπτυξης σεναρίου 

     

Περισσότερη 
καθοδήγηση για την 
ηλεκτρονική εφαρμογή 
(λειτουργία πλατφόρμας) 

     

Περισσότερες επιτόπιες 
επισκέψεις 

     

Άλλο: Πες μας τη γνώμη σου! 
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B.1. Student evaluation rubrics for course developer 
 

  assessment  
U  S  G  VG  E  

Results  quality of the results       
quantity of the results       
complexity of the problem       
Explanation:  

Thesis  structure       
discussion of related work and context       
clarity of presentation and correctness of 
arguments  

     
English usage       
general appearance (layout, figures and 
tables, etcetera)  

     
Explanation:  

 

  assessment 
U S G VG E 

Presentation structure and contents      
quality of the slides      
presentation skills      
suitability for the audience      
Explanation: 

Defence ability to cope with technical questions      
ability to cope with questions about context      
Explanation: 

 

  assessment 
U S G VG E 

Execution independence in execution of the project      
independence in writing the report      
planning and meeting deadlines      
communication      
total duration of the project      
Explanation: 
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B.2. Evaluation of the course 
 
Please complete the following evaluation for the educational seminar you attended. 
Your feedback will help us evaluate the effectiveness of this program and allow us to 
make improvements in education. Thank you! 
4 = Strongly Agree  3 = Agree  2 = Disagree 1 = Strongly Disagree  0 = No 
opinion 
 

Please circle your response 
1. The seminar met my expectations.     4      3      2      1      0 
2. The content was helpful.      4      3      2      1      0 
3. The level of the seminar was appropriate.   4      3      2      1      0 
4. The format was enjoyable.     4      3      2      1      0 
5. The guest presenters and workshops were helpful.   4      3      2      1      0 
6. The structure of the seminar was logic.   4      3      2      1      0 
8. The length and regularity of the meetings  

were appropriate.       4      3      2      1      0 
9. I recommend that the seminar be repeated for  

other students.       4      3      2      1      0 
 
What were the most useful aspects of the seminar? 
 
What changes should be made to enhance/improve this program? 
 
What additional information would you like to hear about? 
 
Additional comments: 
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Παράρτημα C.: Game Experience Questionnaires 
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C.1. Game Experience Questionnaire I 
 
This document contains the English version of the Game Experience Questionnaire 
developed by the Technical University of Eindhoven14 and modified by the Technical 
University of Darmstadt. 
 

Part 1: Game Core 
Please indicate on the following scale how you felt while playing the game: 
 

not at all slightly moderately fairly extremely 

0 1 2 3 4 
 

 1 2 3 4 
1 I was interested in the game's story     
2 I felt successful     
3 I felt bored     
4 I found it impressive     
5 I forgot everything around me     
6 I felt frustrated     
7 I found it tiresome     
8 I felt irritable     
9 I felt skillful     
10 I felt completely absorbed     
11 I felt content     

12 I felt challenged      

13 I had to put a lot of effort into it     

14 I felt good     

                                                        
14 IJsselsteijn, W. A., de Kort, Y. A. W., & Poels, K. (2013). The Game Experience Questionnaire. 
Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.  
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Part 2: Game Objectives 
Please indicate how much you agree with the following statements: 

not at all slightly moderately fairly extremely 

0 1 2 3 4 
 

 1 2 3 4 

1 The game made me exercise in a slight way     

2 The game made me exercise in a moderate way     

3 The game made me exercise in an intense way     

4 I discovered new opportunities to exercise     

5 The game made me go to places I have never 
been or I have only passed by… 

    

6 Playing the game made me interact with others      

7 When playing, I challenged myself regarding 
physical activity  

    

8 After playing, I understood the multiple functions 
of green and blue spaces, especially in relation to 
health, fitness and well-being of citizens 
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C.2. Game Experience Questionnaire II 
 

Questions have been asked in Dutch, but English translations are stated below each 
question. 

1. Wat vond je van de game, en waarom?  
Wat did you think of the game, and why? 

Slecht 

Bad 

Matig 

Avarage 

Neutraal 

Neutral 

Leuk 

Fun 

Heel Leuk 

Really enjoyable 

Omdat: 
Because: 

2. Hoe heb je het spelen van de game ervaren, en waarom? 
How did you experienced playing the game, and why? 

Slecht 

Bad 

Matig 

Avarage 

Neutraal 

Neutral 

Leuk 

Fun 

Heel Leuk 

Really enjoyable 

Omdat: 
Because: 

3. Hoe leuk is deze game om met vrienden/vriendinnetjes te spelen, en waarom? 
How fun is it to play this game with friends, and why?  

Niet leuk  

Not fun at all 

Matig 

Avarage 

Neutraal 

Neutral 

Leuk 

Fun 

Heel Leuk 

Really enjoyable 

Omdat: 
Because: 

4. Hoe vond je het dat jullie moesten samenwerken in je groepje? 
How did you like the fact that you should cooperate with your group?  

Niet leuk  

Not fun at all 

Matig 

Avarage 

Neutraal 

Neutral 

Leuk 

Fun 

Heel Leuk 

Really enjoyable 

Omdat: 
Because: 

5. Hoe verliep de samenwerking tijdens de opdrachtjes? 
How did the collaboration go during the challenges? (Bad, average, neutral, fine, really 
good) 
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Slecht Matig Neutraal Prima Heel goed 

 
6. Wat vond je van de opdrachtjes in de game, zoals het raden van de woorden en de 
cijfer-letter puzzels? 
What did you like about the challenges in the game, like guessing the words and the 
number-letter puzzle?  

Niet leuk  

Not fun at all 

Matig 

Avarage 

Neutraal 

Neutral 

Leuk 

Fun 

Heel Leuk 

Really enjoyable 

 

7. Wat vond je de leukste opdracht? 
What was the best challenge according to you? 

 

8.Wat vond je de stomste opdracht? 
What was the worst challenge according to you? 

 

9. Heb je nog andere ideeën voor zulke opdrachtjes? 
Do you have other ideas for such challenges? 

 

10. Kun je kort opschrijven wat volgens jou het verhaal van de game was? 
Can you shortly describe what, according to you, the narrative in the game was about? 

 

11.Wat vond je van het verhaal in van de game? 
What did you think about the story in the game?  

Niet leuk  

Not fun at all 

Matig 

Avarage 

Neutraal 

Neutral 

Leuk 

Fun 

Heel Leuk 

Really enjoyable 

 
12.Welke dingen vond je goed aan de game en wat kan er beter? 
What things did you like about the game and what could be improved of the game? 

 

13. Als je een cijfer moet geven over de samenwerking met je groep wat zou dit dan 
zijn, en waarom? 
If you have to give a grade about the cooperation with your group, what would it be, 
and why? 
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1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

 
 

14. Als je een cijfer moet geven over het verhaal van de game wat zou dit dan zijn, en 
waarom? 
If you have to give a grade about the story of the game, what would it be, and why? 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

 
 

15. Kruis het cijfer aan. Geef een cijfer over hoe graag je dit spel nog eens zou willen 
spelen. (1= nooit meer, 5= heel graag)  
Tick the number. Give a grade about how much you would like to play this game 
again. (1 = never again, 5 = very much like) 

1 2 3 4 5 

 
 

16. Kruis het cijfer aan. Geef een cijfer over hoe erg je dit spel zou aanraden aan 
anderen. (1= nooit, 5= absoluut) 
Tick the number. Give a grade about how bad you would recommend this game to 
others. (1 = never, 5 = absolute) 

1 2 3 4 5 

 
 

17. Voel je je meer verbonden met je groepsgenoten?  
Do you feel more connected to your group members? (I feel much less connected, I 
feel a bit less connected, I feel equally connected, I feel a bit more connected, and I feel 
much more connected) 

 

 

 

18. Denk je dat als je zulke spellen vaker speelt dat je dan nieuwe vriendjes kan 
maken? Do you think that if you play such games more often, you can make new 
friends? (Absolutely not, I don’t think so, I don’t know, Maybe, Absolutely yes) 

Veel minder Beetje minder Evenveel     Beetje meer veel meer 
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19. Welke dingen zouden volgens jou het spel leuker kunnen maken? Denk aan 
opdrachten, routes, puzzels, alles mag! 
Which things do you think could make the game more fun? Think of assignments, 
routes, puzzles, everything is allowed. 

 

 

 

Absoluut 
niet 

Denk het niet Weet ik niet Misschien 
wel 

Absoluut 
wel 


