
 

 

Κοινωνική Καινοτομία:  

Κατάρτιση εταιρειών για μάθηση μέσα 

από εικονικούς κόσμους  

 

Ενημερωτικό δελτίο 2, Νοέμβριος 2018 

Σε αυτό το τεύχος:  

• Κάτι περισσότερο από ένα 

παιχνίδι (σελίδα 1) 

• Η δύναμη της Κοινωνικής 

Καινοτομίας (σελίδα 2) 

• Κοινωνική Καινοτομία – 

Ανάπτυξη ενός σοβαρού 

παιχνιδιού (σελίδα 2) 

• Τι ακολουθεί; (σελίδα 2) 

 

Ιστοσελίδα:  

www.coopinproject.eu 

Κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι 

Παρόλο που η Παιχνιδοκεντρική Μάθηση δεν είναι 
μια τόσο καινούρια έννοια -τα παιδιά πάντοτε 
μάθαιναν παίζοντας παιχνίδια– αυτό που είναι 
καινούριο είναι η τεράστια αύξηση της 
δημοτικότητάς της και η χρήση ψηφιακών 
εργαλείων μάθησης στο πλαίσιο της παροχής 
κατάρτισης και εκπαίδευσης. 

Τι είναι η Παιχνιδοκεντρική Μάθηση; 

Ο όρος «Παιχνιδοκεντρική Μάθηση» ή «σοβαρά 
παιχνίδια» αναφέρεται σε ψηφιακές εφαρμογές 
που έχουν αναπτυχθεί με σκοπό τη μάθηση μέσω 
παιχνιδιού. Τα «σοβαρά παιχνίδια» παρακινούν και 
ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους να 
συμμετάσχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, 
χρησιμοποιώντας τις αρχές που ενυπάρχουν σε 
όλα τα σπουδαία παιχνίδια. 

Προϊόντα παιχνιδοκεντρικής μάθησης 
χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο στο 
πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, σε συνδυασμό με άλλες, πιο 
παραδοσιακές εκπαιδευτικές μεθόδους. Η 
παιχνιδοκεντρική μάθηση χρησιμοποιεί μια σειρά 
ψηφιακών εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως 
ηλεκτρονική μάθηση, διαδικτυακό οπτικοακουστικό 
υλικό, κοινωνικά παιχνίδια και παιχνίδια μέσω 
κινητών συσκευών, για τη μετάδοση εκπαιδευτικού 
περιεχομένου και εννοιών, αλλά και για να 
συνδέσει τη μάθηση με τη ζωή. 

Σήμερα, υπάρχουν ενδείξεις για μια τεράστια 
αύξηση στην αξιοποίηση της ηλεκτρονικής 
μάθησης και των σοβαρών παιχνιδιών σε όλους 
τους τομείς των αναλυτικών προγραμμάτων, τόσο 
με νεαρούς μαθητές όσο και με ενήλικες. Η 
ανάπτυξη της παιχνιδοκεντρικής μάθησης, η οποία 
αναμένεται να συνεχιστεί, παράλληλα με την 
ανάπτυξη των έξυπνων τηλεφώνων και κινητών 
συσκευών,  απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς, τους 
εκπαιδευτές και τους συμβούλους να κατανοήσουν 
τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να 
μεγιστοποιήσουν την αξία των ψηφιακών 

Το παρόν έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση 
δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν.  

http://coopinproject.eu/


Η δύναμη της Κοινωνικής Καινοτομίας  

Η Κοινωνική Καινοτομία αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο καυτά θέματα για τις εταιρείες, τις κυβερνήσεις, τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις, τις φιλανθρωπικές οργανώσεις και τους ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα. 

Η Κοινωνική Καινοτομία δεν είναι κάτι καινούριο: οι άνθρωποι πάντα προσπαθούσαν να βρουν καινοτόμες 

λύσεις σε πιεστικά κοινωνικά προβλήματα και ανάγκες, πολλοί όμως παράγοντες συνέβαλαν ώστε η κοινωνική 

καινοτομία να καταστεί μία από τις προτεραιότητες του σημερινού κόσμου. 

www.coopinproject.eu  

Κοινωνική Καινοτομία –  

Ανάπτυξη ενός σοβαρού 

παιχνιδιού 

Το παιχνίδι COOP-IN βρίσκεται τώρα στην τελική 
φάση  ανάπτυξής του και υπόσχεται να προσφέρει 
μια συναρπαστική εκπαιδευτική εμπειρία. Το 
παιχνίδι COOP-IN θα εισάγει έννοιες, γνώσεις και 
δεξιότητες που σχετίζονται με την κοινωνική 
καινοτομία.   

Η Πόλη της  Κοινωνικής Καινοτομίας 

Η αρχική σελίδα του παιχνιδιού θα σας οδηγήσει σε 
μια πόλη που περιλαμβάνει διάφορα είδη 
επιχειρήσεων, οργανισμών και ιδρυμάτων, όπως 
πανεπιστήμιο, ένα κέντρο νεολαίας, μια κοινοτική 
υπεραγορά, ακόμη και ένα Δημαρχείο. 

Αφού συνδεθούν στο παιχνίδι, οι παίκτες -ή 
καλύτερα οι εκπαιδευόμενοι– αναλαμβάνουν μια 
σειρά από αποστολές. Κάθε αποστολή θα τους 
οδηγεί σε διάφορα σημεία της πόλης, όπου θα 
επισκέπτονται διαφορετικά κτίρια και θα 
ολοκληρώνουν αποστολές και μικρά παιχνίδια. Σε 
κάθε κτίριο θα συναντούν κάποιον, όπως για 
παράδειγμα τον κύριο Σαμ Σουνγκ, από το Κέντρο 
Επώασης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου. 

 

www.coopinproject.eu 

Τι ακολουθεί; 

• Κυκλοφορία του παιχνιδιού το 

καλοκαίρι 2019 -  γίνετε ένας από 

τους πρώτους που θα εγγραφούν, 

για να παίξετε το καινούριο 

εκπαιδευτικό μας παιχνίδι 

• Δημοσίευση του Εγχειριδίου 

Κοινωνικής Καινοτομίας τον Μάιο 

2019 

• Κάντε την Αυτοαξιολόγηση 

Κοινωνικής Καινοτομίας τον Μάιο 

2019 

• Εθνικές Εκδηλώσεις Στρογγυλής 

Τραπέζης τον Ιούνιο 2019 

• Συνέδριο του έργου στο ΗΒ τον 

Σεπτέμβριο 2019 

• Τελική συνάντηση εταίρων: 

Σεπτέμβριος 2019 (ΗΒ) 

Ιστοσελίδα: 

www.coopinproject.eu  

Το παρόν έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση 
δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν.  


