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ΤΟ ΕΡΓΟ
Ο κύριος στόχος του έργου είναι να

αναπτύξει ένα διαδικτυακό
παιγνιώδες περιβάλλον,

χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς
παρακίνησης των παιχνιδιών,
βοηθώντας τους μαθητές να
ασχοληθούν καλύτερα με την
σχολική εργασία στο σπίτι ενώ

παράλληλα βελτιώνουν τα
μαθησιακά τους αποτελέσματα. Ένας
από τους σκοπούς του έργου είναι να

κάνει μια στροφή από τις
παραδοσιακές διαδικασίες μάθησης
στην ψηφιακή. Το προτεινόμενο

παιγνιώδες περιβάλλον για τη
σχολική εργασία στο σπίτι θα
επιτρέψει τη δημιουργία

παιγνιοποιημένων εμπειριών,
παρέχοντας ένα ευέλικτο
εκπαιδευτικό εργαλείο που

ενθαρρύνει τη χρήση του σε όλα τα
σχολεία.

 Η ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου
πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Μαΐου 2022
στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στην Ελλάδα.
Οι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία
να ταξιδέψουν και να συνεργαστούν δια
ζώσης. Όλοι οι εταίροι ήταν παρόντες και
λήφθηκαν ουσιαστικές αποφάσεις για το
έργο, εξειδικεύοντας το σχέδιο του έργου
εποικοδομητικά και επαρκώς ώστε να

μπορούν να ακολουθήσουν λεπτομερείς
εργασίες υλοποίησης.



ΕΤΑΙΡΟΙ

1ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Πώς θα ήθελαν οι μαθητές να

διασκεδάσουν κάνοντας την εργασία τους;σημαντικά σημεία!

Θέματα που οι μαθητές
θέλουν να δοκιμάσουν.

Μαθηματικά

Βιολογία

Μητρική
Γλώσσα

Οι μαθητές από την Ελλάδα και τη Λιθουανία
έχουν παρόμοιες προτιμήσεις σχετικά με τις
εργασίες για το σπίτι, και φαίνεται να έχουν
θετικές αντιλήψεις για την εργασία στο σπίτι,
καθώς τείνουν να την αντιλαμβάνονται ως
ευκαιρίες μάθησης. Από την άλλη πλευρά, οι
μαθητές από την Πορτογαλία δεν έχουν τόσο
θετική αντίληψη για την εργασία στο σπίτι,

που όπως και στη βιβλιογραφία αναφέρεται
ότι οι εργασίες για το σπίτι είναι αγχωτικές
και βαρετές. Όσον αφορά την  αντίληψη των
μαθητών για τις πιο ενδιαφέρουσες εργασίες
για το σπίτι, τα μαθηματικά και τα θέματα που
σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες είναι
αυτά τα οποία επιλέγουν συχνότερα οι
μαθητές (από όλες τις χώρες). Ωστόσο,
φαίνεται ότι τα μαθηματικά είναι το πιο
βαρετό μάθημα για την ολοκλήρωση των
εργασιών στο σπίτι. Σύμφωνα με τις

απαντήσεις των μαθητών σχετικά με άλλους
μηχανισμούς παιχνιδιών που προτιμούν, και
λαμβάνοντας υπόψιν τα παιχνίδια που τους

αρέσει να παίζουν, είναι φανερό ότι
προτιμούν τα παιχνίδια στρατηγικής.
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