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Για να διασφαλιστεί ότι το έργο GameWork είναι
προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ομάδας-στόχου, τόσο οι
δάσκαλοι όσο και οι μαθητές συμμετέχουν από τα πρώτα
στάδια του έργου και θα έχουν σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση των απαιτήσεων του περιβάλλοντος, στην
αξιολόγηση και στην έγκριση όλων των εκδόσεων του
παιχνιδοποιημένου περιβάλλοντος πριν τις δημοσιεύουν.

Αποτέλεσμα έργου 1 (PR1): Ανάλυση αναγκών, επιλογή
μαθημάτων, χαρακτηριστικά παιχνιδοποίησης - Το πρώτο
αποτέλεσμα του έργου θα επιτρέψει την διερεύνηση των
απόψεων και των ιδεών των μαθητών σχετικά με την
παιχνιδοποιημένη εργασία σε συνδυασμό με τα ευρήματα
της βιβλιογραφίας. Τα μαθήματα που επιλέχθηκαν να
ενταχθούν στην πλατφόρμα παιχνιδοποίησης βασίζονται
επίσης στα σχόλια από τα σχολεία. Η ανάλυση αναγκών
από τα σχόλια του μαθητή θα παρέχει τα χαρακτηριστικά
και τα μαθήματα που θα συμπεριληφθούν στην πορεία,
δημιουργώντας ένα περιβάλλον που να ταιριάζει καλύτερα
στις ανάγκες των μαθητών.

ΣΧΕΤΙΚΑΜΕΤΟΈΡΓΟ

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να αναπτύξει ένα διαδικτυακό περιβάλλον παιχνιδιών, κάνοντας χρήση των
μηχανισμών κινήτρων των παιχνιδιών, βοηθώντας τους μαθητές να ασχοληθούν καλύτερα με τα μαθήματά τους,
βελτιώνοντας παράλληλα τα μαθησιακά τους αποτελέσματα. Ένας από τους στόχους του έργου είναι να κάνει μια
στροφή από τις παραδοσιακές διαδικασίες μάθησης στην ψηφιακή. Το προτεινόμενο περιβάλλον παιχνιδοποιημένων
εργασιών για το σπίτι θα επιτρέψει τη δημιουργία παιχνιδοποιημένων εμπειριών, παρέχοντας ένα ευέλικτο εκπαιδευτικό
εργαλείο που ενθαρρύνει τη χρήση του σε όλα τα σχολεία.

Το έργο GameWork επικεντρώνεται σε τρεις στόχους:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΕΡΓΟΥ

Αποτέλεσμα Έργου 2 (PR2): Ανάπτυξη περιβάλλοντος
Άλφα, Βήτα και Τελική έκδοση - Η επαναλαμβανόμενη
ανάπτυξη του παιχνιδοποιημένου περιβάλλοντος
εργασίας για το σπίτι θα παράγει 3 εκδόσεις του
περιβάλλοντος (άλφα, βήτα και τελική). Το περιβάλλον θα
προσφέρει μια προσέγγιση βασισμένη σε παιχνίδια, στην
οποία οι μαθητές θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες
σχετικές με την εργασία που θα τους βοηθήσουν να
προετοιμαστούν καλύτερα για τις σπουδές τους και τις
εξετάσεις.

Αποτέλεσμα έργου 3 (PR3): Υλοποίηση, σχόλια μαθητών
και αναφορά - Οι συνεργάτες του GameWork θα αρχίσουν
να προσκαλούν μαθητές, δασκάλους και δημιουργούς
μαθημάτων (κυρίως δασκάλους) στο περιβάλλον. Ο
καινοτόμος χαρακτήρας αυτού του περιβάλλοντος θα
αποδειχθεί στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και σε
κάθε είδους ενδιαφερόμενους φορείς (παρόχους
εκπαίδευσης, τοπική αυτοδιοίκηση), έχοντας έτσι
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.

Οργάνωση εργασιών για το σπίτι: οι
μαθητές μπορούν να έχουν
πρόσβαση στο περιβάλλον με τα
smartphone ή τα tablet τους και να
βλέπουν την ημερήσια λίστα
δραστηριοτήτων, σημειώνοντας
αυτές που έχουν ολοκληρώσει.

Συμμετοχή μαθητών: το έργο
GameWork θα προσελκύσει μαθητές
ξεκινώντας από τα πρώτα στάδια
ανάπτυξης, επιτρέποντας τη μελέτη
των απόψεων και των ιδεών τους
σχετικά με τα παιχνιδοποιημένη
μαθήματα για το σπίτι.

Παρακολούθηση Προόδου: Θα
παρακολουθείται η εξέλιξη της προόδου
του μαθητή, αποφεύγοντας πιθανή
χειραγώγηση των αποτελεσμάτων. Καθ’
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, κάθε
μαθητής θα ενημερώνεται για την
πρόοδό του/της.
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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣΤΗΝΠΑΤΡΑ

Η εναρκτήρια συνάντηση του Gamework πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Μαΐου 2022, στην Πάτρα – Ελλάδα. Όλοι οι
εταίροι συναντήθηκαν στο συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, που αποτελεί το συντονιστή
φορέα του Gamework Project. Μετά από μια σύντομη παρουσίαση όλων των συμμετεχόντων, παρουσιάστηκε η ιδέα του
έργου Gamework μαζί με τα οικονομικά και διοικητικά θέματα και το σχέδιο ποιότητας του έργου.

Το δεύτερο μέρος του ΚΟΜ αφορούσε τα Αποτελέσματα του Έργου (PR) όπου το καθένα εξηγήθηκε λεπτομερώς. Στη
συνέχεια, είχαμε μια παραγωγική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του έργου,
δίνοντας έμφαση στη συνάφεια της Ανάλυσης Αναγκών (PR1) στις άλλες PR. Μετά από μια δύσκολη μέρα εργασίας,
όλοι οι συνεργάτες συγκεντρώθηκαν σε ένα ζεστό δείπνο για μια υπέροχη μικρή συζήτηση και δικτύωση! Η δεύτερη
μέρα της συνάντησης ξεκίνησε με την παρουσίαση του σχεδίου προώθησης του έργου και την εκτίμηση επιπτώσεων.

Για να ολοκληρώσουμε το ταξίδι εργασίας, συζητήσαμε τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Αυτή
η συνάντηση ήταν το πρώτο επίσημο βήμα για την ανάπτυξη του έργου Gamework!

ΕΠΑΦΕΣ

Συντονιστής του έργου
University of Patras, 26504 Rio
Greece
Prokopia Vlachogianni
prokopiavlachogianni@gmail.com

Email:
Website: game-work.eu
facebook.com/GamifiedTeam
instagram.com/gamework2022_24

Διάρκεια έργου: Φεβρουάριος
2022 - Φεβρουάριος 2024



ΓΥΜΝΑΣΙΟΤΕΧΝΗΣKAUNAS JUOZASGRUSASGYMNASIUMM[ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ]

Το Kaunas Juozas Grusas Art Gymnasium είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που περιλαμβάνει περισσότερους
από 1200 μαθητές, ηλικίας 7-19 ετών, και περισσότερους από 100 δασκάλους. Το γυμνάσιο βρίσκεται
στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας, το Κάουνας. Ιδρύθηκε το 1988 και πήρε το όνομά του
από τον γνωστό Λιθουανό συγγραφέα, συντάκτη, δραματουργό και θεατρικό συγγραφέα, Juozas Grušas.
Το γυμνάσιο υλοποιεί τα προγράμματα της πρωτοβάθμιας, βασικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
καθώς και το πρόγραμμα μη τυπικής εκπαίδευσης της τέχνης και Τεχνολογίες. Ο στόχος του
στρατηγικού σχεδίου του σχολείου και του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το γυμνάσιο είναι να
γίνει μέλος του σχολικού δικτύου STE(A)M, να συμμετάσχει ενεργά σε πρωτοβουλίες STE(A)M, να
ενισχύσει τη συνεργασία και τη διεθνή συνεργασία και να αναπτύξει δημιουργικότητα.

FREIXOSCHOOLCLUSTER [ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ]

Το Freixo School Cluster είναι ένα δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχεδόν 600 μαθητές
και 65 δασκάλους. Στο χωριό μας, Freixo - Πορτογαλία, αναλαμβάνουμε την κορυφαία αναφορά στον
τομέα της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, του πολιτισμού και των τεχνολογικών εμπειριών. Η ικανότητά
μας να δημιουργούμε και να υλοποιούμε έργα έχει οδηγήσει σε επιτεύγματα και συνεργασίες που μας
επέτρεψαν να βελτιώσουμε τους πόρους και τις εκπαιδευτικές εμπειρίες για τους μαθητές μας. Οι
συνεργάτες μας αποτελούν θεμελιώδες μέρος της διαδικασίας, για τη δημιουργία μοναδικών
ευκαιριών για μάθηση, βελτίωση και εξέλιξη, για ένα ανοιχτό και προσεγμένο σχολείο στον κόσμο.
Προσδοκούμε το Μέλλον!

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ [ΕΛΛΑΔΑ]
Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένα δημόσιο ακαδημαϊκό ίδρυμα με έδρα την Πάτρα στην Ελλάδα, που
ιδρύθηκε το 1964. Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στην Πάτρα, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στο Αίγιο, στον
Πύργο και στην Αμαλιάδα. Η κύρια πανεπιστημιούπολη βρίσκεται 7 χλμ βορειοανατολικά της πόλης της
Πάτρας, στο προάστιο του Ρίου, καλύπτοντας μια τεράστια έκταση 4,5 km². Η πανεπιστημιούπολη
βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Παναχαϊκό με θέα στον Κορινθιακό Κόλπο και στα βουνά της
Κεντρικής Ελλάδας απέναντι από τη θάλασσα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το τρίτο μεγαλύτερο
Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα από άποψη φοιτητών, μελών ΔΕΠ, διοικητικού προσωπικού, αριθμού
τμημάτων και πτυχίων που απονέμονται.

ΑΡΣΑΚΕΙΟΛΥΚΕΙΟ [ΕΛΛΑΔΑ]

Το Αρσάκειο Λύκειο Πάτρας ανήκει στον ιστορικότερο εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, τη
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Αρσάκεια Σχολεία υπάρχουν σε
πολλά μέρη στην Ελλάδα και φοιτούν περίπου 7000 μαθητές. Το Αρσάκειο Πάτρας ιδρύθηκε το 1892 και
έκτοτε αποτελεί πάροχο εκπαίδευσης και πολιτισμού για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, τη Δυτική
Ελλάδα. Είναι σχολείο γενικής εκπαίδευσης και συμμετέχει σε δραστηριότητες με πολιτιστικό και
τεχνολογικό περιεχόμενο.

arsakeio.gr/gr/patra/patra-high-school

aefreixo.pt

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟMAIA – ISMAI [ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ]

Το ISMAI αναγνωρίστηκε ως ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) στις 2 Οκτωβρίου 1991. Έκτοτε, το
ISMAI επέκτεινε την εκπαιδευτική του προσφορά στους τομείς των Κοινωνικών και Συμπεριφορικών
Επιστημών, Επιστημών Επιχειρήσεων, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Επιστημών
Επικοινωνίας και Τεχνολογιών Πληροφορίας, καθώς και τις φυσικές εγκαταστάσεις του και είναι πλέον
το 2ο μεγαλύτερο ιδιωτικό ΑΕΙ στην Πορτογαλία. Επί του παρόντος, το ISMAI είναι ένα πορτογαλικό
πανεπιστήμιο που επιδιώκει να αναπτύξει έρευνα στα πιο ποικίλα θέματα, με στόχο την παραγωγή
υψηλής ποιότητας επιστημονικής γνώσης.

upatras.gr

ismai.pt

grusas.kaunas.lm.lt


