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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η παξνύζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ πηινηηθή θάζε εθαξκνγήο ελόο ειεθηξνληθνύ
ζνβαξνύ παηρληδηνύ κε ηίηιν «Τν Παηρλίδη ηεο Αεηθνξίαο» (The Sustainability Game ).
Τν παηρλίδη δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο ASPIS, θαη
δνθηκάζηεθε ζηελ ηάμε, από καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ελόο γπκλαζίνπ ησλ Αζελώλ. Έλα
κήλα κεηά ηε δνθηκή, νη καζεηέο απάληεζαλ ζε έλα απιό εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο.
Πνηνηηθά ζηνηρεία από ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ παξνπζηάδνληαη θαη
ζρνιηάδνληαη, ελώ πξνηείλνληαη ηξόπνη αμηνπνίεζεο ηνπ παηρληδηνύ.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα, Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία,
Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθνύ Υιηθνύ, Σρνιηθά Πξνγξάκκαηα ΠΔ, Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο,
Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ, Γηα βίνπ Μάζεζε – Δπηκόξθσζε Δλειίθσλ.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: αεηθνξία, ειεύζεξνη δεκόζηνη ρώξνη, ΤΠΔ ειεθηξνληθή κάζεζε
(eLearning), Σνβαξά Παηρλίδηα (Serious Games), κάζεζε βαζηζκέλε ζην παηρλίδη
(Game Based Learning)

ΔΙΑΓΧΓΗ
Η θαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε ησλ ειεύζεξσλ δεκόζησλ ρώξσλ, ηόζν ζηελ Διιάδα,
όζν θαη δηεζλώο, απαζρνιεί ηνπο εηδηθνύο (αξρηηέθηνλεο, αξρηηέθηνλεο ηνπίνπ), ηηο
εθάζηνηε δεκνηηθέο αξρέο, αιιά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο. Τν δήηεκα ηεο
Βησζηκόηεηαο ή Αεηθνξίαο ησλ ειεύζεξσλ ρώξσλ δελ θαίλεηαη λα ιακβάλεηαη
πάληνηε ππόςε όηαλ ζρεδηάδεηαη ή αλαδηακνξθώλεηαη έλαο δεκόζηνο ρώξνο, ελώ
είλαη ζπάληεο νη πεξηπηώζεηο πνπ νη αλάγθεο θαη νη πξνηάζεηο ησλ ρξεζηώλ
εηζαθνύνληαη θαη ιακβάλνληαη ππόςε. Τα ζνβαξά παηρλίδηα, ειεθηξνληθά παηρλίδηα
πνπ δηαθέξνπλ από εθείλα ηεο δηαζθέδαζεο επεηδή ζρεηίδνληαη κε ηε κάζεζε θαη ηηο
γλώζεηο, θξίλνληαη από ηα θαιύηεξα θαη πιένλ ζύγρξνλα εξγαιεία γηα ηελ θαηαλόεζε
ακθίζεκσλ ελλνηώλ (όπσο απηή ηεο αεηθνξίαο), αιιά θαη γηα λα ζπκβάινπλ ζηελ
αμηνπνίεζε ησλ αξρώλ ηεο αεηθνξίαο ζηελ πξάμε.

ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ
Οξίδνληαο ην Γεκόζην Υώξν
Οη αξραίνη Αζελαίνη είραλ αμηνπνηήζεη ζην έπαθξν ηνπο ειεύζεξνπο δεκόζηνπο
ρώξνπο γηα θάζε είδνπο δξαζηεξηόηεηεο, ελώ ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο ν δεκόζηνο

ρώξνο γίλεηαη αληηιεπηόο θαη νξίδεηαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν από ηνπο ρξήζηεο, ηνπο
λνκηθνύο, ηνπο ζρεδηαζηέο, ηνπο θαηαζθεπαζηέο, ηνπο επαγγεικαηίεο, ηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε, θ.ι.π. Γεληθά, ν δεκόζηνο ρώξνο νξίδεηαη θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ
ειεύζεξε πξόζβαζε ησλ πνιηηώλ: Ο ρώξνο ζηνλ νπνίν θαζέλαο έρεη πξόζβαζε θαη δελ
απνθιείεηαη από απηόλ γηα νηθνλνκηθνύο ή θνηλσληθνύο ιόγνπο (Road - New World
Encyclopedia) ή Έλαο θνηλσληθόο ρώξνο, όπσο ε πιαηεία κηάο πόιεο, πνπ είλαη
αλνηθηόο θαη πξνζπειάζηκνο από όινπο, αλεμαξηήησο θύινπ, θπιήο, ειηθίαο,
εζληθόηεηαο ή θνηλσληθννηθνλνκηθνύ επηπέδνπ (Wikipedia).

Ηιεθηξνληθή Μάζεζε θαη νβαξό Παηρλίδη
Τα ειεθηξνληθά παηρλίδηα μεθίλεζαλ σο έλα κέζν δηαζθέδαζεο, ελώ ζηελ πνξεία
δηαπηζηώζεθε ε ηζρπξή καζεζηαθή ηνπο δπλαηόηεηα. Τα Σνβαξά Παηρλίδηα
αθππλίδνπλ ηα θίλεηξα γηα κάζεζε, πξνθαινύλ ην ελδηαθέξνλ, παξέρνπλ έλα
δνκεκέλν ζύζηεκα δνθηκήο θαη ιάζνπο (Prensky, 2001) θαη ρξεζηκνπνηνύλ αιεζηλέο
θαηαζηάζεηο γηα θαηάξηηζε ζην ρώξν εξγαζίαο (Prensky, 2005), νη δε καζεηέο
ζπκκεηέρνπλ θαη αιιειεπηδξνύλ κε ην πεξηερόκελν ηεο κάζεζεο. Έλα θαιό παηρλίδη
κάζεζεο ζα πξέπεη λα είλαη «επράξηζηα αλαηξεπηηθό», ώζηε λα δίλεη ζηνλ παίθηε ηελ
αίζζεζε όηη έρεη θηάζεη ην όξηό ηνπ, αιιά απηό δελ μεπεξλάεη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ
(Gee, 2005). Δπηιέγνληαο από πιεζώξα ζρεηηθώλ νξηζκώλ, θαηαιήγνπκε ζηνλ
αθόινπζν: «Γελ ππάξρεη κόλνλ έλαο νξηζκόο ηνπ όξνπ «ζνβαξό παηρλίδη», παξόηη είλαη
επξέσο απνδεθηό όηη πξόθεηηαη γηα παηρλίδηα «κε έλα ζθνπό». Με άιια ιόγηα,
θηλνύληαη πέξα από ηε δηαζθέδαζε απηή θαζαπηή, κε ζθνπό λα θαηαθέξνπλ λα
εκπιέμνπλ αιιειεπηδξαζηηθά κέζα, ηα νπνία ζα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε ζηελ επξύηεξή
ηεο έλλνηα» (Stone, 2008).

Γεκόζηνο Υώξνο, Βηώζηκε Αλάπηπμε (Αεηθνξία) θαη νβαξό
Παηρλίδη
Η Βηώζηκε Αλάπηπμε έρεη αξρηθά νξηζζεί από ηελ επηηξνπή Brudtland (UN
Documents, 1987) θαη πεξηγξαθεί σο ε ηνκή κεηαμύ θνηλσληθήο πξνόδνπ,
πεξηβαιινληηθήο επζύλεο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ ε
βησζηκόηεηα ελόο δεκόζηνπ ρώξνπ νθείιεη λα αθνινπζεί ηελ ηζνξξνπία κεηαμύ
πεξηβαιινληηθώλ, θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ παξαγόλησλ. Σηελ πξάμε όκσο
απέρεη από απηήλ. Τν Σνβαξό Παηρλίδη θιήζεθε λα ζπκβάιεη πξνο απηή ηελ
θαηεύζπλζε. Πξηλ από ην παηρλίδη ASPIS Τν Παηρλίδη ηεο Αεηθνξίαο (ASPIS
Ταπηόηεηα ηνπ Έξγνπ, ASPIS Δξγαιεία Μάζεζεο), ππήξμε θαη ην παξάδεηγκα ηνπ
ειεθηξνληθνύ παηρληδηνύ ENERCITIES.

Ο πνιύπινθνο βηώζηκνο δεκόζηνο ρώξνο
Η δεκηνπξγία ή ε αλαδηακόξθσζε ελόο δεκόζηνπ ρώξνπ απνηειεί πάληνηε κηα
πξόθιεζε γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηνπο ηνπηθνύο ζεζκνύο θαη ηνπο αξρηηέθηνλεο
θαη ζπλήζσο ιακβάλνληαη ππόςε κεξηθά από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιιά θαη
από ηα κεηξήζηκα (βι. Σρήκα 1).

Σχήμα 1: Δπηηπρεκέλνο Φώξνο. Πξνζαξκνγή Μ. Τζεκπεξιίδνπ, Β. Μπνπιαζίθεο (PPS.
Project for Public Spaces, 2009)

Οη πξαγκαηηθά θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο όκσο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ επηηπρή
έθβαζε είλαη νη κε κεηξήζηκνη θαη ζρεηίδνληαη κε ην πώο απηόο ν ηόπνο γίλεηαη
αληηιεπηόο από ην θνηλό.

Κάζε δεκόζηνο ρώξνο απνηειεί ελ δπλάκεη έλα πνιπδηάζηαην
δωληαλό εξγαζηήξην κε παηδαγωγηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο
δηαζηάζεηο
Η ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ πνξεία ησλ ειεύζεξσλ δεκόζησλ ρώξσλ ζηνλ
ειιαδηθό ρώξν αλαδεηθλύεη κηα δηαξθή ζρέζε θαη κηα ζπλερηδόκελε ζύλδεζή ηνπο κε
πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο ησλ κηθξώλ θνηλσληώλ, π.ρ. παδάξηα, παλεγύξηα,
πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο, αλαβίσζε εζίκσλ, θ.ι.π.). Σηηο ειιεληθέο κεγαινππόιεηο
πνιινί ειεύζεξνη ρώξνη είλαη παξακειεκέλνη, ζπρλά εγθαηαιεηκκέλνη, θαη θαιύπηνπλ
ην ειάρηζην ησλ αλαγθώλ ησλ ρξεζηώλ ηνπο. Δλ ηνύηνηο νη δεκόζηνη ρώξνη θάζε
είδνπο πεξηθιείνπλ κηα αλεθκεηάιιεπηε δπλακηθή, ε νπνία επεθηείλεηαη ζε
παηδαγσγηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο δηαζηάζεηο, ελώ ζηε βηβιηνγξαθία
αλαθέξεηαη αθόκα θαη ε ζεξαπεπηηθή δηάζηαζε νξηζκέλσλ ειεύζεξσλ ρώξσλ
(Σηξαηάθνο & Καλάθε, 2012):
 Παηδαγωγηθέο Γηαζηάζεηο: Οη δξαζηεξηόηεηεο ησλ καζεηώλ θαηά ηνπο
ζρνιηθνύο πεξηπάηνπο δηαηξαλώλνπλ ηελ αλάγθε ησλ παηδηώλ γηα αλνηρηνύο
ρώξνπο. Τν παηρλίδη ζηνπο ρώξνπο απηνύο θαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ
καζεηώλ ζπλδέεηαη κε ψυχοκινητικές δεμηόηεηεο (Σπληνληζκό θηλεηηθώλ
ιεηηνπξγηώλ, Απηνέιεγρν, Γνθηκή θαη ιάζνο, Αλάπηπμε θαληαζίαο θαη
δεμηνηήησλ, θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, Αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο) αιιά θαη





κε
κοινωνικοποιητικές
δηαδηθαζίεο:
Κνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε,
Κνηλσληθνπνίεζε, Αληαγσληζκό, Σπλεξγαζία, Απνδνρή ηνπ άιινπ,
Γηαπξαγκάηεπζε, Δθκάζεζε ή δεκηνπξγία θαη απνδνρή θαλόλσλ, Δθκάζεζε
παηρληδηώλ θαη αζιεκάησλ, Ψπρνινγηθή σξίκαλζε (Sarkissian, 2010). Ο
αμηνινγηθόο θώδηθαο ησλ καζεηώλ δηεπξύλεηαη θαη κπνξεί λα πεξηιάβεη ην
ζεβαζκό πξνο ηε θύζε θαη ηε δσή, θαζώο θαη δξάζεηο πξνο απηή ηελ
θαηεύζπλζε, π.ρ. πηνζέηεζε ηνπ πάξθνπ ηεο γεηηνληάο (Τζεκπεξιίδνπ, 2011).
Δθπαηδεπηηθέο Γηαζηάζεηο: Ο δεκόζηνο ρώξνο κπνξεί λα γίλεη ην πεδίν κηάο
επράξηζηεο κάζεζεο γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα
θαζελόο, επεηδή ζπλδέεηαη κε όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, από ηε Βηνινγία
θαη Γιώζζα κέρξη ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα θαη ηε Θεαηξηθή Αγσγή.
Πεξηβαιινληηθέο Γηαζηάζεηο (αεηθνξία): Η αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ
δεκόζησλ ρώξσλ απνηειεί αληηθείκελν θαη ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ην
Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία. Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε σο γλσζηόλ
ρξεζηκνπνηεί ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ην
δήηεκα νιηζηηθά. Έλα project ή κηα εξεπλεηηθή εξγαζία κε αληηθείκελν ηε
βησζηκόηεηα ελόο ειεύζεξνπ δεκόζηνπ ρώξνπ κπνξνύλ λα επεθηαζνύλ ζε
πιεζώξα ππνζεκάησλ, από ηε: Γεκηνπξγία θαη Ιζηνξηθή εμέιημε ησλ ρώξσλ,
κέρξη ηε Βηνπνηθηιόηεηα, ηελ Τνπηθή Γεκνθξαηία θαη ηνλ Δζεινληηζκό.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ
Τν Παηρλίδη ηεο Αεηθνξίαο δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ελόο 3εηνύο Δπξσπατθνύ
έξγνπ Γηά Βίνπ Μάζεζεο, ηνπ ASPIS, ζηόρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε
ησλ πνιηηώλ θαη ησλ επαγγεικαηηώλ ζρεηηθά κε ηε βησζηκόηεηα ησλ αλνηρηώλ
δεκόζησλ ρώξσλ θαη ε πξνώζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνύ ζην ζρεδηαζκό ηνπο.
Τν πξόγξακκα εηζάγεη ηε κεζνδνινγία κάζεζεο κέζσ ηνπ παηγληδηνύ (Games-Based
Learning, GBL), ζε ζπλδπαζκό κε άιια δηαδξαζηηθά δηαδηθηπαθά εξγαιεία,
ελζαξξύλνληαο ηε βησκαηηθή κάζεζε κε πξνζνκνίσζε, δηαπξαγκάηεπζε θαη παηρλίδη
ξόισλ. Τν εθπαηδεπηηθό παθέην ηνπ ASPIS απεπζύλεηαη ηόζν ζε επαγγεικαηίεο
αξρηηέθηνλεο θαη πνιενδόκνπο όζν θαη ζε πνιίηεο, θαη ζρεδηάζηεθε γηα λα εληαρηεί
ζε ζρνιηθά πξνγξάκκαηα θαη Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεη
ηε κάζεζε πην ειθπζηηθή θαη ζρεηηθή κε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο .

Δξγαιεία Μάζεζεο
Τξία είλαη ηα ειεθηξνληθά εξγαιεία ηνπ πξνγξάκκαηνο: ην Παηγλίδη Μλήκεο
ASPIS (Memory Game), ην Δξγαιείν Αμηνιόγεζεο ASPIS (Star Rating Tool) θαη ην
ASPIS - ην Παηγλίδη ηεο Αεηθνξίαο, ζην νπνίν ζα αλαθεξζνύκε αλαιπηηθά. Τν
απαηηνύκελν ινγηζκηθό γηα ηα εξγαιεία απηά είλαη δσξεάλ (Google Chrome Browser,
Adobe Shockwave θαη Adobe Flash).
Αξρηθά ν παίθηεο θαιείηαη λα παίμεη ην Παηρλίδη Μλήκεο, ώζηε λα εμνηθεησζεί
κε ηελ έλλνηα θαη ηηο παξακέηξνπο ηεο αεηθνξίαο. Καηόπηλ εηζάγεηαη ζην Παηρλίδη ηεο
Αεηθνξίαο, έλα παηγλίδη ξόισλ, κε πξνζνκνίσζε ιύζεο πξνβιεκάησλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη δεκόζηνη ππαίζξηνη ρώξνη. Σην παηρλίδη απηό ν παίθηεο θαιείηαη λα
νινθιεξώζεη 8 απνζηνιέο, ε δπζθνιία ησλ νπνίσλ βαίλεη θιηκαθνύκελε (από ην λα
δηεξεπλήζεη ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ κέρξη λα ζπκβηβάζεη ζπγθξνπόκελεο αλάγθεο
θαη λα εθαξκόζεη ηηο πιένλ νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζεο ιύζεηο γηα ηελ αλαδηακόξθσζε

ελόο δεκόζηνπ ειεύζεξνπ ρώξνπ). Η επηηπρήο έθβαζε ηνπ παηρληδηνύ εμαξηάηαη ελ
πνιινίο από ηελ θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο. Ο παίθηεο έρεη ζηε δηάζεζή
ηνπ θαη έλα (ππνθεηκεληθό) Δξγαιείν Αμηνιόγεζεο ηνπ ππό κειέηε ρώξνπ, ην νπνίν
ζπκπιεξώλεη είηε ειεθηξνληθά, είηε γξαπηά ζε επηηόπηα επίζθεςε. Οπνηνδήπνηε από
ηα αλσηέξσ εξγαιεία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απηόλνκα από ηα άιια δύν, αλάινγα
κε ηηο ζρεδηαζηηθέο, εθπαηδεπηηθέο, θ.ι.π. αλάγθεο. Παξάιιεια ππάξρεη ν
Ηιεθηξνληθόο Οδεγόο θαη ην έληππν Δγρεηξίδην γηα ηνλ Δθπαηδεπηηθό, ηα νπνία
παξέρνπλ νδεγίεο ζηνλ εθπαηδεπηηθό γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παηρληδηνύ ζηελ ηάμε.

Η Έξεπλα: Γνθηκή (piloting) ηνπ Παηρληδηνύ ζην ζρνιείν
Η δνθηκή είρε ηε κνξθή εκπεηξηθήο έξεπλαο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα
ππνινγηζηώλ ηνπ ζρνιείνπ. 37 καζεηέο δύν ηκεκάησλ ηεο Γ΄ Τάμεο ηνπ 6νπ
Γπκλαζίνπ Πεηξνύπνιεο ζπκκεηείραλ ζηελ πηινηηθή θάζε, ζην πιαίζην ηνπ
καζήκαηνο Πιεξνθνξηθήο. Με δεδνκέλν όηη ηα εξγαιεία δελ ήζαλ όια έηνηκα
εμαξρήο, θαζέλα από απηά δνθηκαδόηαλ όηαλ είρε θζάζεη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθό
ζεκείν. Αθόκα θαη ην αμηνινγεηηθό εξσηεκαηνιόγην ηνπ παηρληδηνύ δόζεθε ζηνπο
καζεηέο (ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζπκκεηείρε ζηε δνθηκή θαη είρε κάζεκα ηε ζπγθεθξηκέλε
εκέξα) έλα κήλα αθόηνπ είραλ δνθηκάζεη ην Παηρλίδη ηεο Αεηθνξίαο:
1.3.2012 27 καζεηέο έπαημαλ ην Παηρλίδη ηεο Αεηθνξίαο γηα κηα δηδαθηηθή ώξα, ζην
κάζεκα ησλ ππνινγηζηώλ. Ο ρξόλνο απνδείρζεθε αλεπαξθήο γηα ηελ νινθιήξσζε
θαη ησλ 8 απνζηνιώλ ηνπ παίθηε.
5.3.2012 15 καζεηέο έπαημαλ ην Παηρλίδη ηεο Αεηθνξίαο, από ηνπο νπνίνπο νη 5 είραλ
πάξεη κέξνο ζηελ πξώηε πξνζπάζεηα δνθηκήο (1.3.2012) θαη απνδείρζεθαλ νη κόλνη
πνπ νινθιήξσζαλ όιεο ηηο απνζηνιέο, επεηδή ρξεζηκνπνίεζαλ 2 δηδαθηηθέο ώξεο
αληί ηεο κηάο ησλ ππνινίπσλ.
3.4.2012 19 από ηνπο 37 καζεηέο πνπ έπαημαλ ην Παηρλίδη ηεο Αεηθνξίαο ηελ 1.3.2012
ζπκπιήξσζαλ αλώλπκα θαη ην Δξγαιείν Αμηνιόγεζεο ( SRT), αμηνινγώληαο ηελ απιή
ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θαη απαληώληαο ειεθηξνληθά ζην ζρεηηθό εξσηεκαηνιόγην.
6.4.2012 23 από ηνπο 37 καζεηέο πνπ έπαημαλ ην Παηρλίδη ηεο Αεηθνξίαο απάληεζαλ
αλώλπκα ζην Δξσηεκαηνιόγην Ιθαλνπνίεζεο ηνπ Φξήζηε, ζρεηηθά κε ην Παηρλίδη. Τα
Δξσηεκαηνιόγηα Αμηνιόγεζεο νξηζηηθνπνηήζεθαλ ζε ζπλάληεζε ησλ εηαίξσλ ζην
Coventry, κεηαμύ 6 θαη 10.3.2012.
Η πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ αγλννύζε ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο θαη ελώ είραλ
παίμεη ειεθηξνληθά παηρλίδηα, νπδέπνηε είραλ αζρνιεζεί κε έλα Σνβαξό Παηρλίδη. Η
πξνεγνύκελε εκπεηξία ηνπο κε ειεθηξνληθά παηρλίδηα βνήζεζε ζηε δνθηκή (piloting),
επεηδή νη καζεηέο γξήγνξα πξνζαξκόζηεθαλ ζηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ θαη
εληόπηζαλ ηηο αδπλακίεο ηνπ. Μηα απιή ζεσξεηηθή εηζαγσγή από ηνλ εθπαηδεπηηθό
ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο αεηθνξίαο (Τζεκπεξιίδνπ, 2008) θαη ηνπ ζνβαξνύ
παηρληδηνύ θξίζεθε απαξαίηεηε πξηλ ηε δνθηκή. Γόζεθαλ κεξηθά παξαδείγκαηα θαη
αθνινύζεζε νκαδηθή ζπδήηεζε κέζα ζηελ ηάμε. Παξόηη έγηλε ζαθέο ζηνπο καζεηέο
όηη ζην Σνβαξό Παηρλίδη θάζε βήκα ζηεξίδεηαη ζε πξνεγνύκελε γλώζε,
δπζθνιεύηεθαλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζην δηαθνξεηηθό ηξόπν ζθέςεο ηνπ Σνβαξνύ
Παηρληδηνύ ζε ζρέζε κε έλα απιό ειεθηξνληθό παηρλίδη (Tsemperlidou, 2012).

Δξωηεκαηνιόγην Ιθαλνπνίεζεο ηνπ Υξήζηε (Sustainability Serious
Game User Satisfaction Questionnaire)
Γώδεθα (12) αγόξηα θαη 11 θνξίηζηα, αθνύ έπαημαλ ην παηρλίδη, απάληεζαλ ζε έλα
απιό εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο (Δξσηεκαηνιόγην Ιθαλνπνίεζεο ηνπ Φξήζηε), ην
νπνίν πεξηείρε 12 εξσηήζεηο, 5 θιεηζηέο θαη 7 αλνηθηέο. Τα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ
από ηελ επεμεξγαζία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξνπζηάδνληαη εμαηξεηηθά ζπλνπηηθά:
Σρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο, κόλν 7 καζεηέο ηελ είραλ αθνύζεη πξηλ
παίμνπλ ην παηρλίδη, 15 δελ ηε γλώξηδαλ θαη έλαο δελ απάληεζε. Οη ηερληθήο θύζεσο
αηέιεηεο ηνπ παηρληδηνύ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηε ζρεηηθή εξώηεζε. Σε ζρεηηθή
εξώηεζε νη καζεηέο θαηέγξαςαλ ζρεδόλ όια ηα πξνβιήκαηα ηνπ πάξθνπ, όπσο
παξνπζηάδνληαη ζην παηρλίδη. Σηελ εξώηεζε πνπ δεηνύζε λα ζπλδέζνπλ ηελ αεηθνξία
κε κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο 6 πξνηεηλόκελεο δειώζεηο, νη 21 καζεηέο πνπ
απάληεζαλ δηαπίζησζαλ ζπζρεηηζκό ηεο έλλνηαο κε ην ζεβαζκό πξνο ην πεξηβάιινλ
(18 άηνκα), ην ζεβαζκό πξνο ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ άιισλ (17), κε ην λα
ιάβνπλ ππόςε ηηο αλάγθεο ησλ κειινληηθώλ γελεώλ (12), ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ
πνιίηε (14), κε ηελ νηθνλνκηθόηεξε ιύζε (1), κε ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο (1).
Σηελ εξώηεζε ζρεηηθά κε ην ηη ζθέθηνληαη γηα ηελ αεηθνξία πνπ δελ ην ζθέθηνληαλ
πξηλ παίμνπλ ην παηρλίδη, απάληεζαλ: Αλ ην πεξηπνηνύκαζηε ζα ην έρνπκε γηα ρξόληα
θαη ζα πεξλάκε επράξηζηα, Η γλώκε κνπ δελ άιιαμε κε ηε ζπκκεηνρή ζην παηρλίδη,
Πξέπεη, ρσξίο λα θαηαζηξέςνπκε ην πεξηβάιινλ, λα ζθεθηνύκε όιεο ηηο δπλαηέο
αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ, γηα λα δηακνξθώζνπκε έλα πάξθν θαιό γηα όινπο, Γελ ήμεξα
απηό ην παηρλίδη, Τν λα έρεηο ππόςε ζνπ ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπ θαζελόο θαη λα
ζέβεζαη ην πεξηβάιινλ πνπ δεηο, Τν λα ιακβάλεηο ππόςε ζνπ ηηο αλάγθεο ησλ
κειινληηθώλ γελεώλ θαη λα ζέβεζαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ πνπ δεηο, Πίζηεπα πσο δελ
είλαη ελδηαθέξνλ ην παηρλίδη, αιιά όηαλ ην έπαημα ελζνπζηάζηεθα, Όηη ε αεηθνξία είλαη
έλαο ηξόπνο εθκεηάιιεπζεο πιηθώλ, ρσξίο όκσο λα ιείςνπλ από ηηο κειινληηθέο γεληέο,
Όηη δελ δίλνπκε ζεκαζία ζην πεξηβάιινλ ηώξα, όκσο πξέπεη γηα ηηο επόκελεο γεληέο,
Δίλαη κηα έλλνηα, όπνπ κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, Τειηθά ε
αεηθνξία δελ είλαη ηόζν δύζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί, Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό.
Τέινο ζηελ εξώηεζε ζρεηηθά κε ην ηη ζα έιεγαλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα λα ηνπο
ελζαξξύλνπλ λα παίμνπλ ην παηρλίδη, απάληεζαλ: Να δεηο ηελ άπνςε ηνπ άιινπ αηόκνπ
θαη γηα λα δεηο πώο είλαη ην πάξθν κε πξνβιήκαηα, Θα έιεγα όηη είλαη πνιύ σξαίν θαη
ελδηαθέξνλ, Θα ηνπο έιεγα όηη είλαη ελδηαθέξνλ ην παηρλίδη θαη δελ έρνπλ ηίπνηα λα
ράζνπλ, Τν παηρλίδη δίλεη ηδέεο γηα ηελ εμνηθνλόκεζε θπζηθώλ πόξσλ , ηε ξύπαλζε ηνπ
πεξηβάιινληνο, θάηη ην νπνίν ζηηο κέξεο καο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν, Δίλαη έλα
ελδηαθέξνλ παηρλίδη κε δνθηκαζίεο αιιά θαη ζπαδνθεθαιηέο, Όηη ίζσο λα ζαο αξέζεη θη
όηη είλαη αξθεηά ελδηαθέξνλ, Όηη είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζε βνεζάεη λα θαηαλνήζεηο ηηο
αλάγθεο ησλ ζεκεξηλώλ γελεώλ, Δίλαη ηέιεην θαη ζε βνεζάεη λα θαηαλνήζεηο ηηο
ζεκεξηλέο αλάγθεο γηα δσή, Θα ηνπο έιεγα πσο απηό ην παηρλίδη είλαη νηθνινγηθό θαη
ελδηαθέξνλ, Όηη ην παηρλίδη είλαη σξαίν θη όηη ζα πάξνπλ γλώζεηο από απηό, Δίλαη
σξαίν, δηαζθεδαζηηθό θαη ζα κάζεηο πνιιά, Θα ηνπο έιεγα όηη ζα κάζνπλ πνιιά θαη
δηάθνξα πξάγκαηα γηα ην πεξηβάιινλ, Μαζαίλνπλ πνιιά θαη ρξήζηκα πξάγκαηα πνπ ζα
ηνπο ρξεηαζηνύλ, Όηη είλαη εθπαηδεπηηθό, Δίλαη έλα ελδηαθέξνλ παηρλίδη πνπ ζπλδπάδεη
δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα αλζξώπσλ αιιά θαη ηνπο ηξόπνπο επίιπζήο ηνπο από έλαλ
έθεβν ζηελ ειηθία ηνπο, Δίλαη έλα παηρλίδη κε ην νπνίν κπνξείο λα κάζεηο ηα δηάθνξα

πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο θαη λα ελεκεξσζείο γηα ηηο
δηάθνξεο ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα απηά, Δίλαη σξαίν.

Εικόνες 1 & 2: Οη καζεηέο παίδνπλ ην Παηρλίδη ηεο Αεηθνξίαο

Δπηκόξθωζε Δθπαηδεπηηθώλ θαη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο
Σε εηδηθέο επηκνξθσηηθέο Ηκεξίδεο (14.9.2012, 5.10.2012), κε ζέκα «Έλα
Πξόηδεθη γηα ηε βησζηκόηεηα ησλ Γεκόζησλ Διεύζεξσλ Φώξσλ. Με αθνξκή έλα
Ηιεθηξνληθό Παηρλίδη» (Τζεκπεξιίδνπ, 2012) επηκνξθώζεθαλ 45 εθπαηδεπηηθνί, νη
νπνίνη δνθίκαζαλ θαη ηα ηξία εξγαιεία ASPIS θαη ζπλέδεζαλ ην παηρλίδη κε
Δξεπλεηηθή Δξγαζία θαζώο θαη κε ηε δεκηνπξγία ζρεηηθώλ Φύιισλ Δξγαζίαο (Stone,
2008, . Οη πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ παηρληδηνύ ήζαλ
επξεκαηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σην παξόλ επηρεηξήζεθε κηα πξώηε πξνζέγγηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ
από ηε δνθηκή ηνπ Παηρληδηνύ ηεο Αεηθνξίαο ζην ζρνιείν θαη κάιηζηα ζε κία θάζε
θαηά ηελ νπνία ην παηρλίδη δελ είρε νινθιεξσζεί πιήξσο από ηερληθή άπνςε. Οη
καζεηέο αμηνιόγεζαλ ην παηρλίδη κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ, έλα κήλα κεηά ηε δνθηκή.
Με ηηο επηζεκάλζεηο απηέο θαηαιήγνπκε ζηα εμήο: Οη καζεηέο ζπλδένπλ ην παηρλίδη
κε ηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο. Οη πεξηζζόηεξνη δείρλνπλ λα θαηαλννύλ ηελ αζαθή
έλλνηα ηεο αεηθνξίαο, ζπλδένληάο ηε κε άιιεο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην
παηρλίδη. Θπκνύληαη, έλα κήλα αθόηνπ έπαημαλ ην παηρλίδη, ζρεδόλ όια ηα
πξνβιήκαηα ηνπ πάξθνπ θαη ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη απηά κπνξνύλ λα επηιπζνύλ εάλ
αθνύκε ν έλαο ηηο αλάγθεο ηνπ άιινπ, ηηο ζεβόκαζηε θαη δνπιεύνπκε καδί γηα έλα
ζθνπό, όπσο είλαη απηόο ηεο αλαδηακόξθσζεο ηνπ πάξθνπ. Τέινο, ρξεζηκνπνηνύλ
πεηζηηθά επηρεηξήκαηα γηα λα εηζαγάγνπλ ζην παηρλίδη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.
Τν παηρλίδη ππήξμε επθαηξία λα θαιπθζνύλ δηαθνξεηηθνί θαη πνιιαπινί
γλσζηηθνί, ζπλαηζζεκαηηθνί θαη θνηλσληθνί ζηόρνη, νη νπνίνη ζπλαληνύλ ηα
πιενλεθηήκαηα ησλ Σνβαξώλ Παηρληδηώλ (Tashiro, 2009): Οη καζεηέο εκπιέθνληαη
ζε πνιύπινθεο πξαθηηθέο δεμηόηεηεο ρσξίο λα δηαθηλδπλεύνπλ. Τνπο πξνζθέξνληαη
επθαηξίεο γηα επαλάιεςε ηνπ παηρληδηνύ ζε νξηζκέλεο θάζεηο. Παξέρεηαη άκεζε
αλαηξνθνδόηεζε. Η γλώζε θαη νη δεμηόηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ εληζρύνληαη. Η
κάζεζε είλαη δηαδξαζηηθή θαη όρη παζεηηθή.

Οινθιεξώλνληαο ππνγξακκίδνπκε όηη ην παηρλίδη απνηειεί ηζρπξό εξγαιείν ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηε δηδαζθαιία, κηάο ακθηιεγόκελεο έλλνηαο, όπσο
απηή ηεο αεηθνξίαο, θαζώο θαη όισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο. Δίλαη δπλαηόλ λα
απνηειέζεη εμαηξεηηθό παξάδεηγκα νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ζπλαηλεηηθώλ δηαδηθαζηώλ,
παξαγόλησλ πνπ πξνάγνπλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηώλ. Οη καζεηέο
αηζζάλνληαη ειεύζεξνη λα θάλνπλ ιάζε, εθόζνλ δελ ηηκσξνύληαη γη απηά θαη ηα
δηνξζώλνπλ εύθνια. Η όιε δηαδηθαζία βειηηώλεη ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ θξηηηθή
ζθέςε.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζηε ρώξα καο δελ έρνπλ ζπλεζίζεη ζε εθπαηδεπηηθό πιηθό όπσο
έλα Σνβαξό Παηρλίδη. Τν ειεθηξνληθό, θαζώο θαη ην έληππν (Handbook), Βνήζεκα
ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ είλαη απαξαίηεηα θαη δηεπθνιύλνπλ αθόκα θαη ηνλ αδαή. Ο
εθπαηδεπηηθόο δε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην παηρλίδη είηε ζην κάζεκα , είηε ζην
Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, είηε ζε Δξεπλεηηθή Δξγαζία, ρσξίο λα ην
έρεη δνθηκάζεη ν ίδηνο, ώζηε λα είλαη ελήκεξνο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο θηινζνθίαο
ηνπ παηρληδηνύ. Τν παηρλίδη είλαη έλα εμαηξεηηθό εξγαιείν γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζην ζέκα ηεο Αεηθνξίαο, αιιά θαη ζε ζρεηηθή Δξεπλεηηθή Δξγαζία. Οη
εθπαηδεπηηθνί πνπ επηκνξθώζεθαλ είραλ πνιιέο πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ
Παηρληδηνύ ηεο Αεηθνξίαο ζηελ ηάμε. Τέινο, ην παηρλίδη είλαη έλα πνιύηηκν βνήζεκα
γηα ηα ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο ηνπο ζε «Αεηθόξν
Σρνιείν».
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