
  

 

Περίληψη: 

Αυτή η μελέτη περίπτωσης στοχεύει να 

εισαγάγει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σοβαρά παιχνίδια, προσομοιώσεις και 

παιχνιδοποίηση για να οδηγήσουν σε 

προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη , 
απόκτηση γνώσεων, δέσμευση και κίνητρα τόσο 

στην εκπαίδευση, στις επιχειρήσεις και σε άλλους 

τομείς της ζωής. 

Εισαγωγή: 

Εμείς στην Trebag Ltd. ειδικευόμαστε στο 

gamification. Τα τελευταία χρόνια έχουμε 

εμπλακεί σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών 

πρωτοβουλιών που σχετίζονται με παιχνίδια και 

σοβαρά παιχνίδια. 

Για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τις 

δυνατότητες στο gamification, στη μάθηση που 

βασίζεται σε παιχνίδια, στα σοβαρά παιχνίδια και στις 

προσομοιώσεις, θα περιγράψουμε εν συντομία τη 

διαφορά μεταξύ αυτών των εννοιών και θα 

παρουσιάσουμε μερικά παραδείγματα από τα έργα 
μας. 

  

Οι κύριες έννοιες: 

Σοβαρά παιχνίδια:  

Τα σοβαρά παιχνίδια είναι παιχνίδια που έχουν άλλο 

σκοπό εκτός από τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία. 

Συνδυάζουν στρατηγικές μάθησης, γνώσεις και 

δομές και στοιχεία παιχνιδιού για να διδάξουν 

συγκεκριμένες δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις. 

Το παιχνίδι : Η μάθηση με βάση το παιχνίδι  
είναι όταν τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία του 

παιχνιδιού ενσωματώνονται στις μαθησιακές 

δραστηριότητες. 

Προσομοιώσεις:  
Η μάθηση προσομοίωσης επιτρέπει στους μαθητές 
να εξασκήσουν κρίσιμες δεξιότητες εργασίας σε ένα 
ελεγχόμενο περιβάλλον και να αποκτήσουν σχετικές 
δεξιότητες γνώσης και εμπειρία ή να εξοικειωθούν 
με την πλοήγηση σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. 

Gamification:  
Το Gamification επιχειρεί να βελτιώσει συστήματα, 

υπηρεσίες, οργανισμούς και δραστηριότητες 

ενσωματώνοντας στοιχεία παιχνιδιού σε 

δραστηριότητες εκτός παιχνιδιού, προκειμένου να 

παρακινήσει και να δεσμεύσει τους χρήστες. 
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Παραδείγματα: 

Θα παρουσιάσουμε μερικές πρωτοβουλίες στις οποίες 

εργαζόμαστε στην Trebag Ltd. τα τελευταία χρόνια για 

να επιδείξουμε διαφορετικούς τρόπους και 

προσεγγίσεις εφαρμογής και ενσωμάτωσης στοιχείων 

παιχνιδιού σε περιβάλλοντα εκτός παιχνιδιού για 

διαφορετικούς σκοπούς. 

Συνεργασία:  
Το Coop-in ολοκληρώθηκε το 2019, με στόχο την 

ανάπτυξη κοινωνικής καινοτομίας. Ένα από τα κύρια 

προϊόντα του έργου είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα 

σοβαρών παιχνιδιών. Αυτό είναι ένα εικονικό μέρος 

που συνδυάζει τη διασκέδαση του παιχνιδιού και τη 

χρησιμότητα της εκμάθησης πρακτικών κοινωνικών 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων καινοτομίας και 

συνεργασίας. 

CarCraft :  
Ο γενικός στόχος του έργου CarCraft είναι να 

εκσυγχρονίσει και να βοηθήσει τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό της ΕΕΚ. Το κύριο αποτέλεσμα του 

έργου είναι ένα παιχνίδι προσομοίωσης για μαθητές 

ΕΕΚ. Βασίζεται στον κόσμο του Minecraft 
(εκπαιδευτική έκδοση), ένα ήδη υπάρχον και 

δημοφιλές διαδικτυακό παιχνίδι. Το παιχνίδι 

προσομοίωσης  
CarCraft είναι ειδικά σχεδιασμένο για τους μαθητές 

που παρακολουθούν μαθήματα μηχανικής 

αυτοκινήτου. Ο κύριος λόγος για τον οποίο 

δημιουργήθηκε αυτό το έργο ήταν να δώσει μια 

απάντηση στην κατάσταση του COVID-19, η οποία 

επηρέασε την εκπαίδευση της ΕΕΚ  

 ως επί το πλείστον. Η εκπαίδευση ΕΕΚ βασίζεται 

περισσότερο στην εμπειρία και τη διαδικτυακή 

μάθηση παρά στη θεωρητική εκπαίδευση. Ο COVID-
19 προκάλεσε προσωρινά lockdown τον Μάρτιο, για 

τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που 

σήμαινε ότι τα σχολεία έπρεπε να κλείσουν και οι 

μαθητές έπρεπε να βασίζονται σε ψηφιακούς 

πόρους για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. 

E-Growth, PROSPER:  

Με την τρέχουσα κρίση του COVID να έχει αντίκτυπο 

στην οικονομία της Ευρώπης, θα χρειαστούμε τον 

τομέα των μικρών επιχειρήσεων να πρωτοστατήσει 

στην οικονομική ανάκαμψη – αυτό θα πρέπει να 

επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης.  
Το E-Growth εν συντομία, θα εκπαιδεύσει τους 

επιχειρηματίες σε όλη την Ευρώπη πώς να 

σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τα δικά τους σχέδια 

ανάπτυξης. Για να ενθαρρύνουμε αυτήν την 

ανάπτυξη, αναπτύσσουμε ένα παιχνίδι 

προσομοίωσης επιχειρηματικής ανάπτυξης που 

ονομάζεται PROSPER. 

Agropoly :  
Το Agropoly στοχεύει να αναπτύξει χρήσιμες 

δεξιότητες στη γεωργική επιχειρηματικότητα.  
Το παιχνίδι ξεκινά σε μια κατεστραμμένη γεωργική 

περιοχή, είναι το αγρόκτημα του ίδιου του παίκτη 

(καμένα χωράφια και καμένα δάση, αγριόχορτο στα 

χωράφια, βρώμικο ποτάμι κ.λπ.). Ο γενικός στόχος 

του παιχνιδιού είναι να αναζωογονήσει την 

ύπαιθρο. Παίζοντας με το παιχνίδι, η περιοχή 

γίνεται λιγότερο θλιβερή και σταδιακά γίνεται όλο 

και πιο φιλόξενη, η γεωργία αρχίζει να ανθίζει. 

Το E-Growth είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Το έργο είχε ως στόχο να 

διερευνήσει τη χρήση επιχειρηματικών προσομοιώσεων και την Τεχνολογικά Ενισχυμένη Μάθηση (TEΜ) 
στην παροχή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Το Εγχειρίδιο ΤΕΜ και η επιχειρηματική 

προσομοίωση του E-Growth είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Τσεχικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Ουγγρικά.. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 

www.e-growth-project.eu 
  

 
                    Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά 

έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να   θεωρηθεί  υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

http://www.e-growth-project.eu/


 

 

 


