
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρεριγραφι μεκοδολογίασ (IO2) 

Δθμιτρθσ Μυλωνάσ, Francesca Ugolini 

 

 

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία 

WaterSTEAM 

WATERSTEAM 

Landscape, water and active citizenship: a nature 

based STEAM teaching methodology  

 

Συντάκτεσ: 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Institutio per la 
bioeconomia 

Francesca Ugolini 

 

 

 

Prisma Κζντρο Αναπτυξιακών Μελετών 

Δημήτρης Μυλωνάς 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

ΡΕΛΕΧΠΜΕΝΑ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ..............................................................................................................................................1 

ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΤΟΡΚΟ ΩΣ ΕΝΑΥΣΜΑ ΓΙΑ ΕΕΥΝΑ ....................................................................................3 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ-ΣΤΠΧΟΥ ...........................................................5 

Στάςεισ και ενδιαφζρον ςχετικά με τα περιβαλλοντικά κζματα του ζργου ....................................... 6 

Στάςεισ και ενδιαφζροντα ςχετικα με τισ εκπαιδευτικεσ πτυχεσ ........................................................ 8 

Στάςεισ και ενδιαφζροντα για τισ Τεχνολογίεσ πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν ............................... 8 

Συνεργαςία με ειδικουσ εκτοσ του ςχολειου ....................................................................................... 9 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΚΑ ΔΙΕΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ......................................................................................12 

Υπόδειγμα περίλθψθσ του μοντελου  Pedaste για τθ διερευνθτικθ μακθςθ ................................... 20 

όλοσ των εκπαιδευτικϊν .................................................................................................................. 22 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΚΑ WATERSTEAM ..........................................................................................................23 

Μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ STEAM ........................................................................................... 23 

Μεκοδολογία WaterSteam ςε βθματα ............................................................................................. 23 

Πποεηοιμαζία και ππογπαμμαηιζμόρ .......................................................................... 24 

Εθαπμογή με ηην ηαξη ............................................................................................. 28 

Διεπεςνηηικη Μάθηζη ζηο WaterSTEAM .................................................................... 29 

Ρροςανατολιςμόσ .................................................................................................................... 29 

Εννοιολογικθ προςεγγιςθ ........................................................................................................ 31 

Ζρευνα ...................................................................................................................................... 34 

Συμπζραςμα ............................................................................................................................. 37 

Συηιτθςθ ................................................................................................................................... 38 

ΑΞΙΟΛΠΓΗΣΗ .......................................................................................................................................40 

Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ .............................................................................................. 40 

ΕΓΑΛΕΚΑ ΕΡΑΥΞΗΜΖΝΗΣ ΡΑΓΜΑΤΙΚΠΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΕ ΣΤΟ ΡΛΑΚΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΚΑΣ ...........41 

Siftr – μια πλατφόρμα για χαρτογράφθςθ, οπτικοποίθςθ, ςυνεργαςία, αλλθλεπίδραςθ ............... 42 

Εργαλεία ΕΡΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΡΑΓΜΑΤΙΚΠΤΗΤΑΣ και ΧΩΟΕΥΑΚΣΘΗΤΑ ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ ............................. 50 

Σι είναι ηα ΥΩΡΟΕΤΑΙΘΗΣΑ ΠΑΙΥΥΝΙΔΙΑ (location based games – lbg) ...................... 51 

Εθαπμογή ηων ΥΩΡΟΕΤΑΙΘΗΣΩΝ ΠΑΙΥΝΙΔΙΩΝ ζηο πλαίζιο ηος WaterSTEAM ........... 53 

Η διαδικαζία ζσεδιαζμού και ανάπηςξηρ παισνιδιών .................................................... 55 

Πλαηθόπμερ για ηο ζσεδιαζμό ηων ΥΩΡΟΕΤΑΙΘΗΣΩΝ ΠΑΙΥΝΙΔΙΩΝ .......................... 58 

ARIS ........................................................................................................................................... 60 

Enigmapp .................................................................................................................................. 65 



 

   

 

 

TaleBlazer ................................................................................................................................. 68 

Συμπλθρωματικά ψθφιακά εργαλεία ................................................................................................ 74 

Βιβλιογραφια......................................................................................................................................77 

ΡΑΑΤΗΜΑ .......................................................................................................................................21 

 

 



 

   

 

 

ΕΛΣΑΓΩΓΙ 

 
Τα τελευταία αποτελζςματα του προγράμματοσ αξιολόγθςθσ PISA του ΟΟΣΑ για το 2015 
δείχνουν ότι το ηιτθμα τθσ ανεπάρκειασ των επιδόςεων των μακθτϊν15 ετϊν ςτουσ τομείσ STEM 
είναι πιο ςθμαντικό ςτισ χϊρεσ τθσ Νότιασ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ, οι οποίεσ βακμολογοφνται 
κάτω από τον μζςο όρο του ΟΟΣΑ. Επιπλζον, περαιτζρω μελζτεσ αποκαλφπτουν ζνα χάςμα 
μεταξφ των φφλων όςον αφορά τθν εκπαίδευςθ ςτουσ τομείσ STEM, όπου τα αγόρια φαίνεται να 
ζχουν μεγαλφτερθ ςυμμετοχι και καλφτερεσ επιδόςεισ από τα κορίτςια.  
Τα ςχολεία βρίςκονται ςτθν πρϊτθ γραμμι για τθν ανάπτυξθ βαςικϊν δεξιοτιτων και βαςικϊν 
ικανοτιτων που ςχετίηονται με τθν εκπαίδευςθ ςτουσ τομείσ STEM και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι 
ζχει αναγνωρίςει ότι τα μακιματα STEM δεν μποροφν να εξεταςτοφν μεμονωμζνα, αλλά πρζπει 
να ςυνδυαςτοφν με περιβαλλοντικζσ και κοινωνικοοικονομικζσ εξελίξεισ, και ζχει εγκρίνει δφο 
ζγγραφα πολιτικισ για τα ςχολεία και τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ που επεκτείνουν το STEM ςε 
STEAM, προςκζτοντασ ζνα «Α» για Art, τθν «Τζχνθ». 
Το ζργο WaterSTEAM προτείνει τθν ανάπτυξθ μιασ καινοτόμου και ολοκλθρωμζνθσ 
εκπαιδευτικισ μεκοδολογίασ για τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, υιοκετϊντασ μια διερευνθτικι 
προςζγγιςθ STEAM με επίκεντρο τον μακθτι, ενςωματϊνοντασ τθν κοινωνικι και πολιτικι 
ευαιςκθτοποίθςθ, ενκαρρφνοντασ τουσ μακθτζσ να ςυμμετζχουν πλιρωσ ςτθν κοινωνικι και 
πολιτικι ηωι. Θ προτεινόμενθ μεκοδολογία απαιτεί τθν ενςωμάτωςθ των κεμάτων STEAM ςτο 
κοινωνικό και πολιτιςτικό τουσ πλαίςιο, ενςωματϊνοντασ τισ εμπειρίεσ των μακθτϊν ςε 
παγκόςμια ηθτιματα όπωσ περιβαλλοντικζσ ανθςυχίεσ, αναπτφςςοντασ τισ δεξιότθτεσ κριτικισ 
ςκζψθσ και τθν κοινωνικι τουσ ευκφνθ. 
Το κζμα που επιλζχκθκε για τθν πιλοτικι δοκιμι και εξειδίκευςθ τθσ προτεινόμενθσ 
μεκοδολογίασ WaterSTEAM είναι το ευρωπαϊκό τοπίο και ο ρόλοσ του νεροφ ςτθ διαμόρφωςι 
του. Ωσ αντανάκλαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ και πολυμορφίασ, το τοπίο είναι θ ηωντανι 
φυςικι και πολιτιςτικι κλθρονομιά μασ. Θ Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για το Τοπίο (2000) ενκαρρφνει 
τα ευρωπαϊκά κράτθ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ βελτίωςθ των γνϊςεων ςχετικά με το τοπίο, τα 
χαρακτθριςτικά του και τισ δυνάμεισ που το μεταμορφϊνουν. Το ζργο επικεντρϊνεται ςτον τρόπο 
με τον οποίο το νερό μπορεί να μεταςχθματίςει το τοπίο, εφαρμόηοντασ διεπιςτθμονικι 
μεκοδολογία ζρευνασ, ςε ςυμφωνία με τθ Σφμβαςθ. Το κζμα παρζχει το καταλλθλότερο πλαίςιο 
για τθ μάκθςθ ςτον τομζα του STEAM, μζςω τθσ ςφνδεςισ τθσ με παγκόςμια ηθτιματα (π.χ. 
κλιματικι αλλαγι, πράςινθ οικονομία, ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ). Οι ςτόχοι του 
προτεινόμενου ζργου περιλαμβάνουν:  
⮚ να βοθκιςει τουσ εκπαιδευτικοφσ να αποκτιςουν τισ δεξιότθτεσ και τισ ικανότθτεσ που 

απαιτοφνται για τθν εφαρμογι μιασ ολοκλθρωμζνθσ μεκοδολογίασ STEAM, μζςω μιασ 
προςζγγιςθσ βαςιςμζνθσ ςτθ διερευνθτικι μάκθςθ ςε ςυνδυαςμό με εργαλεία 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ (AR). Οι εκπαιδευτικοί κα καταρτιςτοφν ςτθ χριςθ τθσ 
εκπαιδευτικισ μεκοδολογίασ, των εργαλείων επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ (AR) και ενόσ 
ςυνεργατικοφ πλαιςίου εφαρμογισ, και κα τθν δοκιμάςουν πιλοτικά ςτο ςχολείο 

⮚ να αναπτφξει μια μεκοδολογία διδαςκαλίασ και μάκθςθσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, υιοκετϊντασ τθν προςζγγιςθ STEAM και ςυνδζοντάσ τθν με 
τθν προϊκθςθ τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά, ενςωματϊνοντασ τθν 
καλλιτεχνικι δθμιουργικι μάκθςθ και τθν αγωγι του πολίτθ ςε άλλα ςθμαντικά ςχολικά 
μακιματα, αντιμετωπίηοντασ ταυτόχρονα ηθτιματα ανιςότθτασ των φφλων ςτθν εκπαίδευςθ 
ςτα πεδία STEΑM 
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⮚ να ενιςχφςει τθν ανωτζρω μεκοδολογία με χαρακτθριςτικά βιωματικισ μάκθςθσ, φζρνοντασ 
τον μακθτι κοντά ςτθ φφςθ και παρζχοντασ τα κατάλλθλα εργαλεία για τον εντοπιςμό και 
τθν τεκμθρίωςθ των φαινομζνων ςτον πραγματικό κόςμο 

⮚ να αναπτφξει και να δοκιμάςει εργαλεία AR που είναι απαραίτθτα για τθν εφαρμογι τθσ 
μεκοδολογίασ, προςκζτοντασ πολφτιμα ςτοιχεία για τθν προϊκθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ 
των πολιτϊν και του διαλόγου  

⮚ να ενκαρρφνει τουσ εκπαιδευτικοφσ να ςυνεργάηονται με τουσ ςυναδζλφουσ τουσ από ζνα 
ευρφ φάςμα επιςτθμονικϊν πεδίων (κετικζσ επιςτιμεσ, τεχνολογία, μακθματικά, μθχανικι, 
τζχνθ, γλϊςςα) και να αναπτφξουν μια ολοκλθρωμζνθ διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ ςτθ 
διδαςκαλία 

⮚ να ευαιςκθτοποιιςει τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ ςχετικά με τθ ςθμαςία του 
ευρωπαϊκοφ τοπίου ωσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, τθν αξία του νεροφ και τθ 
ςθμαςία των παγκόςμιων περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων ςε τοπικό επίπεδο 

⮚ να δθμιουργιςει ζνα πρακτικό εγχειρίδιο για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ με κακοδιγθςθ βιμα προσ βιμα για τθν εφαρμογι τθσ προτεινόμενθσ 
μεκοδολογίασ και των προτεινόμενων εργαλείων, και ςυςτάςεισ για τθ βζλτιςτθ 
ενςωμάτωςι τθσ ςτα διάφορα εκπαιδευτικά ςυςτιματα. 

 
Το WaterSTEAM απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 
θλικίασ μεταξφ 12 και 18 ετϊν, και επιπλζον ςε ενδιαφερόμενουσ φορείσ από τθν εκπαιδευτικι 
κοινότθτα, φορείσ λιψθσ αποφάςεων ςε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, ςτα 
ιδρφματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ςε οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν που 
δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ και του περιβάλλοντοσ. Αυτι θ ςφμπραξθ 
ςυμβάλλει με καινοτόμα ςτοιχεία που ςχετίηονται με το εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ ι τθσ 
περιοχισ τουσ, και ενςωματϊνουν ςτα προϊόντα του ζργου τα καλφτερα χαρακτθριςτικά αυτϊν 
των ςυςτθμάτων.  
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ΤΟ ΥΔΑΤΛΝΟ ΤΟΡΜΟ ΩΣ ΕΝΑΥΣΜΑ ΓΛΑ ΕΕΥΝΑ  

 

Το WaterSTEAM ζχει ωσ ςτόχο να προωκιςει μια καινοτόμο μεκοδολογία διδαςκαλίασ και 
μάκθςθσ ςε ςχζςθ με το κζμα του ευρωπαϊκοφ τοπίου και τον ρόλο του νεροφ ςτθ διαμόρφωςθ 
του.  

Ωσ αντανάκλαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ και πολυμορφίασ, το τοπίο είναι θ ηωντανι φυςικι 

και πολιτιςτικι κλθρονομιά μασ. Σφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για το Τοπίο (Συμβοφλιο 

τθσ Ευρϊπθσ, 2000), θ οποία κυρϊκθκε από 40 κράτθ μζλθ: «Σο τοπίο ςθμαίνει μια περιοχι, 

όπωσ γίνεται αντιλθπτι από τουσ ανκρϊπουσ, του οποίου ο χαρακτιρασ είναι αποτζλεςμα τθσ 

δράςθσ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ φυςικϊν ι/και ανκρϊπινων παραγόντων«. 

 

Η ςφμβαςθ εφαρμόηεται ςε ολόκλθρθ τθν επικράτεια και καλφπτει τισ φυςικζσ, αγροτικζσ, 
αςτικζσ και περιαςτικζσ περιοχζσ.  
Περιλαμβάνει χερςαίεσ, εςωτερικζσ και καλάςςιεσ περιοχζσ. Αφορά τοπία που μπορεί να 
κεωρθκοφν εξαιρετικά, κακϊσ και κακθμερινά και υποβακμιςμζνα τοπία... επειδι το τοπίο 
αποτελεί ςθμαντικό μζροσ τθσ ποιότθτασ ηωισ των ανκρϊπων παντοφ. 
Σο τοπίο αποτελεί βαςικό ςτοιχείο τθσ ατομικισ και κοινωνικισ ευθμερίασ και θ προςταςία, θ 
διαχείριςθ και ο ςχεδιαςμόσ του ςυνεπάγεται δικαιϊματα και ευκφνεσ για όλουσ. 
 
Θ Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για το Τοπίο ενκαρρφνει τα ευρωπαϊκά κράτθ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ 
βελτίωςθ των γνϊςεων ςχετικά με τα τοπία, τα χαρακτθριςτικά τουσ και τισ δυνάμεισ που τα 
μεταμορφϊνουν.  
 

Το ζργο επικεντρϊνεται ςτον τρόπο με τον οποίο το νερό μπορεί να 
μεταςχθματίςει το τοπίο, εφαρμόηοντασ μια διεπιςτθμονικι 
μεκοδολογία ζρευνασ, ςφμφωνθ με τθ Σφμβαςθ. 
 

Το νερό αποτελεί βαςικό ςτοιχείο ςε κάκε τοπίο. Θ κίνθςθ του 
νεροφ, ο κόρυβοσ, θ δροςιά, το βάκοσ δίνουν ςτισ τοποκεςίεσ 
διακριτικό χαρακτιρα και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ζχουν 
ευεργετικι επίδραςθ για τθν ανκρϊπινθ ευεξία. 

 Το νερό είναι πάντα επικυμθτό και εκτιμάται ςτισ ηεςτζσ θμζρεσ 
του καλοκαιριοφ ςε ηεςτά κλίματα αλλά ςυμβάλλει επίςθσ ςτθ 
γοθτεία ενόσ τόπου (Whalley, 1988).  
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Τα τοπία ζχουν διαμορφωκεί από τθ ροι του 
νεροφ, διαμορφϊνοντασ τα βουνά και τισ 
κοιλάδεσ και ρυκμίηοντασ επίςθσ τθν παρουςία 
και τουσ τφπουσ των μορφϊν ηωισ.  

Ωσ εκ τοφτου, τα υδάτινα τοπία 
αντιπροςωπεφουν το καλφτερο περιβάλλον για 
τθν εκτζλεςθ διεπιςτθμονικϊν δραςτθριοτιτων 
που αποςκοποφν ςτθν κατανόθςθ των 
διαδικαςιϊν που διαμορφϊνουν ζνα τοπίο, 
αλλά και των χριςεων, τθσ ανκρϊπινθσ 
εκμετάλλευςθσ και των απειλϊν.  

 

Η Ευρωπαϊκι φμβαςθ για το Σοπίο προωκεί τθν ενςωμάτωςθ του τοπίου ςτθ ςχολικι 

εκπαίδευςθ μζςω διαφόρων κλάδων, τθσ γεωγραφίασ, τθσ ιςτορίασ, των φυςικϊν επιςτθμϊν, των 

οικονομικϊν, τθσ λογοτεχνίασ, των τεχνϊν, τθσ αρχιτεκτονικισ ι τθσ μθχανικισ, είτε μζςω τθσ 

αγωγισ του πολίτθ. Σο τοπίο αποτελεί διδακτικό πόρο διότι, κατά τθν μελζτθ του, οι μακθτζσ 

ζρχονται αντιμζτωποι με ορατά ςτοιχεία του περιβάλλοντόσ τουσ που ςχετίηονται με ηθτιματα 

χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ. 

Η μελζτθ του τοπίου κακιςτά επίςθσ δυνατι τθν κατανόθςθ των τρεχουςϊν και ιςτορικϊν 

προςεγγίςεων τθσ δθμιουργίασ του τοπίου ωσ ζκφραςθ τθσ ταυτότθτασ μιασ κοινότθτασ. 

Ωσ εκ τοφτου, τα ςχολικά προγράμματα κα πρζπει να ενκαρρφνουν τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά 

με τα κζματα του τοπίου μζςω τθσ εκμάκθςθσ τθσ αναγνϊριςθσ των τοπίων και μζςω τθσ 

ευαιςκθτοποίθςθσ ςτισ ςχζςεισ μεταξφ του περιβάλλοντοσ διαβίωςθσ  και του τοπίου, ςτισ 

ςχζςεισ μεταξφ οικολογίασ και προβλθμάτων τοπίου και κοινωνικϊν και οικονομικϊν ηθτθμάτων. 
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ΑΝΑΛΥΣΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ-ΣΤΠΧΟΥ 

Θ μεκοδολογία του WaterSTEAM αναπτφχκθκε με βάςθ τα αποτελζςματα μιασ ζρευνασ που 
πραγματοποιικθκε κατά τθν ζναρξθ του ζργου μεταξφ εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ και μακθτϊν ςτα ςχολεία πιλοτικισ εφαρμογισ, κακϊσ και ςυγκεκριμζνων 
ενδιαφερόμενων φορζων ςτθν Ελλάδα, τθν Ουγγαρία, τθν Λταλία και τθν Τουρκία.  

Στόχοσ τθσ ζρευνασ ςτα ςχολεία ιταν ο κακοριςμόσ των γνϊςεων, των δεξιοτιτων, των 

ενδιαφερόντων και των ςτάςεων των μακθτϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και των 

εκπαιδευτικϊν ςε ςχολικά κζματα που ςχετίηονται με το STEAM και ςυνδζονται με το κζμα του 

ζργου: τοπία, υδάτινεσ επιφάνειεσ, παγκόςμια περιβαλλοντικά ηθτιματα. Θ ζρευνα μεταξφ των 

ενδιαφερόμενων φορζων αποςκοποφςε ςτον κακοριςμό τθσ ςτάςθσ και του ενδιαφζροντόσ τουσ 

να ςυμμετζχουν ωσ εξωτερικοί ειδικοί ςτο ζργο και τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Τα 

ερωτθματολόγια και οι εκκζςεισ των αποτελεςμάτων είναι διακζςιμα από τον δικτυακό τόπο του 

ζργου, www.watersteam.eu.  

Ωσ εκ τοφτου, θ προτεινόμενθ μεκοδολογία ζχει κακοριςτεί με βάςθ τα ενδιαφζροντα των 

εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν και τθν προϊκθςθ και ενκάρρυνςθ τθσ εφαρμογισ μιασ ςειράσ 

διαφορετικϊν κοινωνικϊν και τεχνικϊν  δεξιοτιτων ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ, αλλά και 

αποτελεςματικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ και μάκθςθσ που τονϊνουν τθν κριτικι ςκζψθ και τθν 

αναηιτθςθ ιδεϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα ερωτθματολόγια αξιολόγθςαν τουσ μακθτζσ και τουσ 

εκπαιδευτικοφσ για τισ: 

 ςτάςεισ και τα ενδιαφζροντα τουσ ςχετικά με τα προτεινόμενα κζματα του ζργου (τοπία, 

υδάτινεσ επιφάνειεσ, ρόλοσ του νεροφ ςτθ μετατροπι των τοπίων και πϊσ ςυνδζονται τα 

παγκόςμια περιβαλλοντικά ηθτιματα με τθν προςταςία και τθ διαχείριςι τουσ κ.λπ.) 

 ςτάςεισ, τθν προθγοφμενθ εμπειρία και τα ενδιαφζροντά τουσ όςον αφορά τισ 

προτεινόμενεσ μεκόδουσ, όπωσ θ ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ STEAM, θ ςυνεργαςία, θ 

ομαδικι εργαςία, θ επιτόπια εργαςία, θ διερευνθτικι μάκθςθ·  

 ςτάςεισ, τισ προθγοφμενεσ εμπειρίεσ και τα ενδιαφζροντά τουσ όςον αφορά τθ χριςθ 

εφαρμογϊν επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ και των τεχνολογιϊν πλθροφοριϊν και 

επικοινωνιϊν, κ.λπ.·  

Το ερωτθματολόγιο με ςτόχο ενδιαφερόμενουσ φορείσ διεξιχκθ μεταξφ των εταίρων του ζργου 

και άλλων ενδιαφερόμενων φορζων (όπωσ επιςτθμονικζσ ενϊςεισ, εκπαιδευτικζσ αρχζσ, 

ερευνθτικά ιδρφματα, πανεπιςτιμια, ΜΚΟ κ.λπ.) ςτισ τζςςερισ χϊρεσ, με ςτόχο τον κακοριςμό 

τθσ ςτάςθσ και του ενδιαφζροντοσ των ενδιαφερόμενων φορζων να ςυμμετζχουν ωσ εξωτερικοί 

ειδικοί ςτθν εκπαιδευτικι μεκοδολογία που προωκεί το ζργο, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία και προωκϊντασ τθ μελλοντικι ςυνεργαςία τουσ με τα ςχολεία.  

Τα διαδικτυακά ερωτθματολόγια διακινικθκαν από τον Μάιο ζωσ τον Λοφνιο του 2020 και 

ςυμπλθρϊκθκαν ςυνολικά από 515 ςυμμετζχοντεσ, κυρίωσ από τα ςχολεία (311 μακθτζσ και 82 

εκπαιδευτικοί), και από εκπροςϊπουσ ενδιαφερόμενων φορζων (122). Λεπτομζρειεσ ςχετικά με 

τα αποτελζςματα ανά χϊρα υπάρχουν ςτισ ςχετικζσ εκκζςεισ, ωςτόςο τα παρακάτω πορίςματα 

http://www.watersteam.eu/
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βαςίηονται κυρίωσ ςτα ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία, λαμβάνοντασ επίςθσ υπόψθ τισ διαφορζσ και 

ομοιότθτεσ μεταξφ των αποτελεςμάτων ςτισ χϊρεσ που ςυμμετείχαν. 

Κατά τθν ανάλυςθ των απαντιςεων, εντοπίςτθκαν τα ακόλουκα κφρια πορίςματα:  

ΣΤΑΣΕΛΣ ΚΑΛ ΕΝΔΛΑΦΕΟΝ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΑ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΑ ΚΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Πςον αφορά τθν πρόςλθψθ των τοπίων, ςε όλεσ τισ χϊρεσ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ 

δείχνουν ότι οι μακθτζσ τείνουν να ςυνδζουν τα τοπία κυρίωσ με φυςικζσ επιφάνειεσ/περιοχζσ και 

ςυνικωσ να μθν λαμβάνουν υπόψθ το αςτικό και το δομθμζνο περιβάλλον. Πςο για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, μια γενικι τάςθ είναι ότι ζχουν μια ευρφτερθ κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του  

τοπίου (όχι μόνο και αποκλειςτικά για τα φυςικά του ςτοιχεία). Ειδικά οι Ζλλθνεσ εκπαιδευτικοί 

τείνουν να δζχονται ςχεδόν όλεσ τισ απαρικμοφμενεσ επιλογζσ ωσ μζροσ ενόσ τοπίου, 

ςυμπεριλαμβανομζνων ςτοιχείων, όπωσ γζφυρεσ, δρόμοι, αποβάκρεσ ι άνκρωποι, ςτα οποία οι 

υπόλοιποι ερωτθκζντεσ γενικά δεν ζδωςαν ςθμαςία. Αυτό ςθμαίνει ότι υπάρχουν βαςικζσ 

διαφορζσ ςτθν κατανόθςθ και τθν αντίλθψθ του τοπίου.  

 

Τα αποτελζςματα δείχνουν ότι το ςτοιχείο τθσ φφςθσ κυριαρχεί ςτθν αξιολόγθςθ του τοπίου, και 

ότι υπάρχει μια πολφ ιςχυρι ςφνδεςθ μεταξφ τθσ φυςικισ ομορφιάσ και του τοπίου. Ωςτόςο, 

προζκυψε το ενδιαφζρον εφρθμα, ότι ςχεδόν οι μιςοί από τουσ μακθτζσ βρίςκουν χαμθλι ι 

ακόμθ και καμία ςφνδεςθ μεταξφ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ  και του τοπίου — ςτοιχείο που  

αποτελεί μια διεκνι τάςθ. Ρρόκειται ςίγουρα για ζνα ηιτθμα που πρζπει να προωκθκεί 

περαιτζρω (επίςθσ και ςτθν επίςθμθ εκπαίδευςθ).  

Πςον αφορά τισ υφιςτάμενεσ γνϊςεισ ςχετικά με κζματα που ςχετίηονται με το τοπίο, 

παρατθρικθκε ότι οι μακθτζσ αλλά και οι εκπαιδευτικοί διακζτουν μζτρια γνϊςθ για κζματα που 

ςχετίηονται με το τοπίο. Τα τρία κορυφαία γνωςτά κζματα για τουσ μακθτζσ ιταν θ «ανκρϊπινθ 

παρζμβαςθ που επθρεάηει το τοπίο», θ «κλιματικι αλλαγι που επθρεάηει τα τοπί0» και θ 

«διαφορά μεταξφ φυςικοφ και τεχνθτοφ τοπίου». Ωςτόςο, ακόμθ και ςε αυτά τα κζματα, 

περίπου το ζνα τρίτο των μακθτϊν ανζφεραν μόνο μερικζσ ι κακόλου γνϊςεισ. Πςον αφορά τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, μια ςθμαντικι διαφορά ςε ςφγκριςθ τουσ μακθτζσ είναι ότι θ «κλιματικι αλλαγι 
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που επθρεάηει το τοπίο» δεν αναφζρκθκε μεταξφ των τριϊν κορυφαίων κεμάτων που 

αναφζρκθκαν. 

Εξετάηοντασ τθν ανάλυςθ ανά χϊρα, διαπιςτϊνεται ότι οι Ζλλθνεσ και Λταλοί φοιτθτζσ διακζτουν 

ςθμαντικά υψθλότερεσ γνϊςεισ ςε πολλά από τα κζματα που απαρικμοφνται 

(ςυμπεριλαμβανομζνων και των τριϊν κορυφαίων κεμάτων). Είναι αναμφιςβιτθτο ότι θ 

κλιματικι αλλαγι είναι ο πιο γνωςτόσ όροσ. Υπάρχουν επίςθσ υψθλζσ γνϊςεισ ςχετικά με τθν 

προςταςία του τοπίου και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Ο οριςμόσ τθσ διαχείριςθσ τοπίου είναι 

περιςςότερο ι λιγότερο γνωςτόσ μεταξφ των ερωτθκζντων, με εξαίρεςθ τουσ Οφγγρουσ 

φοιτθτζσ, οι οποίοι παρουςίαςαν ςθμαντικό χάςμα ςε ςφγκριςθ με τισ άλλεσ χϊρεσ.  

Αν και οι γνϊςεισ για κζματα που ςχετίηονται με το τοπίο είναι μζτριεσ, υπάρχει ζνα 

αναγνωρίςιμο ενδιαφζρον για τθ μάκθςθ και τθ διδαςκαλία ςχετικά με το τοπίο. Τα 

ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία δείχνουν γενικό ενδιαφζρον για τουσ ςπουδαςτζσ, ιδίωσ όςον αφορά τθν 

κλιματικι αλλαγι. Το λιγότερο ενδιαφζρον κζμα μεταξφ των μακθτϊν είναι θ ιςτορία των 

υδάτινων ςτοιχείων, ωςτόςο, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ αυτι ςχεδόν οι μιςοί από τουσ 

ερωτθκζντεσ κα ενδιαφζρονταν ι πολφ να μάκουν γι’ αυτό. Πςον αφορά τουσ εκπαιδευτικοφσ, 

αν και προζρχονται από διαφορετικοφσ κλάδουσ, όλοι ζχουν μεγάλο ενδιαφζρον για τθν 

κλιματικι αλλαγι, τα προβλιματα που ςυνδζονται με το τοπίο και τα οφζλθ τθσ διαχείριςθσ του 

τοπίου.  

Το ενδιαφζρον για τθ μάκθςθ και τθ διδαςκαλία ςχετικά με κζματα που ςχετίηονται με το τοπίο 

μπορεί επίςθσ να οφείλεται ςτθν ιςχυρι περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ των μακθτϊν και των 

εκπαιδευτικϊν. Τόςο τα ςυγκεντρωτικά όςο και τα ανά χϊρα ςτοιχεία δείχνουν ζντονο 

ενδιαφζρον για τα παγκόςμια περιβαλλοντικά ηθτιματα. Κυριαρχεί θ άποψθ  ότι οι άνκρωποι κα 

πρζπει να ενδιαφζρονται περιςςότερο για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, κακϊσ οι 

ερωτθκζντεσ ςυμφωνοφν ότι κα ικελαν προςωπικά να κάνουν περιςςότερα για τθν προςταςία 

του περιβάλλοντοσ και του τοπίου, και επομζνωσ είναι απαραίτθτο να επιςθμανκοφν αυτά τα 

κζματα (προςταςία του περιβάλλοντοσ και παγκόςμια περιβαλλοντικά ηθτιματα) ςτθν 

εκπαιδευτικι μεκοδολογία, κακϊσ μποροφν να προςελκφςουν μεγάλο ενδιαφζρον ςτουσ 

μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Ραρά τθν ιςχυρι περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ, θ προςωπικι ςφνδεςθ (χριςθ) με τα τοπία τθσ 

περιοχισ μπορεί μάλλον να χαρακτθριςτεί ωσ χαμθλι ι μζτρια. Μόνο ζνασ ςτουσ 4 μακθτζσ 

επιςκζπτονται επιφάνειεσ νεροφ ςυχνά για τθν παρατιρθςθ τθσ φφςθσ. Το ποςοςτό είναι λίγο 

υψθλότερο όταν πρόκειται για αναψυχι, ωςτόςο ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ αυτι ςχεδόν οι 

μιςοί από τουσ μακθτζσ επιςκζπτονται υδάτινα ςτοιχεία μόνο ςπάνια ι ποτζ. Επιπλζον, είναι 

ξεκάκαρο ότι μόνο λίγοι μακθτζσ διαβάηουν για τθ φφςθ και τθν επιςτιμθ,ι επιςκζπτονται ζνα 

επιςτθμονικό κζντρο ι μια προςτατευόμενθ περιοχι. Τζλοσ, θ πλειοψθφία των μακθτϊν δεν ζχει 

κάνει ποτζ κάποια επίςκεψθ ςε υδραγωγείο ι εγκαταςτάςεισ κακαριςμοφ του νεροφ. Τα 

αποτελζςματα  τθσ ζρευνασ ςχετικά με τθν προςωπικι ςφνδεςθ των εκπαιδευτικϊν με τα τοπία 

τθσ περιοχισ τουσ ιταν αρκετά παρόμοια με τα αποτελζςματα των μακθτϊν. Γενικά, προκφπτει 

ότι θ μεκοδολογία WaterSTEAM πρζπει επίςθσ να ζχει ωσ ςτόχο να ενιςχφςει τθν προςωπικι 
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ςφνδεςθ των μακθτϊν αλλά και των εκπαιδευτικϊν με το περιβάλλον και το τοπίο τθσ περιοχισ 

τουσ, και να τουσ ενκαρρφνει να  χρθςιμοποιοφν ενεργά και να αντιλαμβάνονται ωσ δικό τουσ  

αυτό το τοπίο. 

ΣΤΑΣΕΛΣ ΚΑΛ ΕΝΔΛΑΦΕΟΝΤΑ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΛΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΕΣ ΡΤΥΧΕΣ  

Κατά τθν ανάλυςθ των ςχζςεων μεταξφ κεμάτων που ςχετίηονται με το τοπίο και των ςχολικϊν 

μακθμάτων, τα αποτελζςματα ζδειξαν ςθμαντικι ςφνδεςθ τθσ Γεωγραφίασ με όλα τα κζματα που 

άπτονται του τοπίου, ωςτόςο υπάρχουν οριςμζνεσ διαφορζσ μεταξφ των χωρϊν του ζργου. Τόςο 

ςτθν Ελλάδα όςο και ςτθν Λταλία, θ κυριαρχία τθσ Γεωγραφίασ ιταν χαμθλότερθ και υπιρχαν 

κζματα, όπου θ Γεωγραφία ιταν μόνο θ δεφτερθ ι ακόμθ και θ τζταρτθ επιλογι ςτον κατάλογο. 

Ωςτόςο, ςτθν Ουγγαρία θ κυριαρχία τθσ Γεωγραφίασ ιταν αδιαμφιςβιτθτθ, κακϊσ ςε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ ζλαβε τουλάχιςτον το ιμιςυ των ςυνολικϊν επιλογϊν. 

Είναι επίςθσ ηωτικισ ςθμαςίασ να αναλυκεί ςε ποιο βακμό οι εκπαιδευτικοί είναι εξοικειωμζνοι 

με τθν προςζγγιςθ STEAM. Ππωσ φαίνεται, υπάρχει ςθμαντικό χάςμα γνϊςεων μεταξφ των 

εκπαιδευτικϊν, ιδίωσ ςτθν Ουγγαρία. Ωσ εκ τοφτου, δεν αποτελεί ζκπλθξθ το γεγονόσ ότι 

ελάχιςτοι από αυτοφσ ζχουν ιδθ χρθςιμοποιιςει ι εφαρμόςει το STEAM. Επιπλζον, οι 

περιςςότεροι από τουσ εκπαιδευτικοφσ δεν αιςκάνονται καν καλά προετοιμαςμζνοι να 

εφαρμόςουν το STEAM. Συνεπϊσ, θ παροφςα μεκοδολογία κα πρζπει να εςτιάηει ςτθν 

ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν και παραδειγμάτων εφαρμογισ τθσ προςζγγιςθσ STEAM ςτθ 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.  

Ακόμθ και αν το ίδιο το STEAM δεν είναι γνωςτό ι δεν χρθςιμοποιείται ευρζωσ, θ υφιςτάμενθ 

εμπειρία και θ εξοικείωςθ με άλλεσ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ μπορεί να αποτελζςει καλι 

αφετθρία για περαιτζρω εμβάκυνςθ. Ππωσ δείχνουν τα ςυγκεντρωτικά αποτελζςματα, οι 

εκπαιδευτικοί είναι εξοικειωμζνοι, αν και ςε μζτριο βακμό, με τθ  διδαςκαλία μζςω project και τθ 

διερευνθτικι μάκθςθ (inquiry-based learning -IBL). Καταγράφεται ςθμαντικι εμπειρία των 

εκπαιδευτικϊν ςτθν κακοδιγθςθ των μακθτϊν για το πϊσ να τθροφν τισ προκεςμίεσ και πωσ να 

επικοινωνοφν προφορικά τισ ιδζεσ τουσ. Μικρότερθ εμπειρία διαπιςτϊκθκε όςον αφορά τθν 

κακοδιγθςθ των μακθτϊν να εργάηονται ςε ομάδεσ (ομαδικι εργαςία) και τθ ςυνεργαςία με 

άλλουσ εκπαιδευτικοφσ. Θ μικρότερθ εμπειρία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν που πιραν μζροσ 

καταγράφεται ςτθ διεξαγωγι επιτόπιασ ζρευνασ. Τα αποτελζςματα αυτά είναι ςε ςυμφωνία με 

τισ απαντιςεισ των μακθτϊν ςε ότι αφορά τθν εμπειρία τουσ ςτθν ομαδικι εργαςία και τθν 

επιτόπια εργαςία. Θ μεκοδολογία WaterSTEAM κα πρζπει επίςθσ να δϊςει ζμφαςθ ςτθν επί 

τόπου ςυλλογι δεδομζνων, κακϊσ οι επιτόπιεσ εργαςίεσ μποροφν να αποτελζςουν μια πολφ καλι 

πρακτικι εμπειρία μάκθςθσ για τουσ μακθτζσ.  

 

ΣΤΑΣΕΛΣ ΚΑΛ ΕΝΔΛΑΦΕΟΝΤΑ ΓΛΑ ΤΛΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ ΚΑΛ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ  

Πςον αφορά τθ ςτάςθ ζναντι τθσ χριςθσ των ΤΡΕ που προτείνονται, προκφπτει ότι οι μακθτζσ 

και οι εκπαιδευτικοί γενικά ζχουν πολφ κετικι ςτάςθ. Οι περιςςότεροι από τουσ ερωτθκζντεσ 

ςυμφϊνθςαν ότι επικυμοφν να ςυνεργαςτοφν ωσ μζλθ μιασ ομάδασ, και επιβεβαίωςαν επίςθσ 
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ότι οι νζεσ τεχνολογίεσ κακιςτοφν τα επιςτθμονικά μακιματα του ςχολείου πιο ενδιαφζροντα. 

Αυτό ςθμαίνει ότι πιςτεφουν ότι υπάρχει αυξανόμενθ ανάγκθ για νζεσ μεκόδουσ και τεχνολογίεσ 

ςτθν εκπαίδευςθ. Από τθν άλλθ πλευρά, υπάρχει κάποια ζλλειψθ εξοικείωςθσ ςχετικά με τθν 

εφαρμογι των προτεινόμενων εργαλείων.  

Πςον αφορά τθν εμπειρία τουσ ςτθ χριςθ διαφορετικϊν εργαλείων ΤΡΕ και επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ, είναι ορατό ότι εκτόσ από τθ χριςθ smartphones και tablet, οι μακθτζσ είναι 

επίςθσ εξοικειωμζνοι με τα περιςςότερα εργαλεία του Office (όπωσ το Word ι το Power Point), 

ενϊ οι εκπαιδευτικοί είναι ωσ επί το πλείςτον εξοικειωμζνοι με τα υπολογιςτικά φφλλα 

επεξεργαςίασ και το λογιςμικό παρουςίαςθσ. Και ςτισ δφο ομάδεσ-ςτόχο, ελάχιςτθ εμπειρία 

καταγράφεται ςτθ χριςθ λογιςμικοφ 

γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν (GIS) 

κακϊσ και χωροευαίςκθτων παιχνιδιϊν 

(Location based games - LBG). Ραρόλο 

που οριςμζνοι από τουσ μακθτζσ 

ζχουν ιδθ παίξει χωροευαίςκθτα 

παιχνίδια, υπάρχει μια ςαφισ ζλλειψθ 

γνϊςθσ ςτθ χριςθ των διακζςιμων 

πλατφορμϊν για τθν ανάπτυξθ τζτοιων 

παιχνιδιϊν. Επιπλζον, όταν ρωτικθκαν 

ςχετικά με το ενδιαφζρον τουσ για τθ 

μάκθςθ ι τθ διδαςκαλία με αυτά τα 

εργαλεία, εκδιλωςαν μζτριο (ι ακόμθ και χαμθλό) ενδιαφζρον.  

Ωςτόςο, ο λόγοσ για τα χαμθλά επίπεδα ενδιαφζροντοσ μπορεί να ςυνδζεται με τθν ζλλειψθ 

εξοικείωςθσ με αυτά τα εργαλεία (και τον φόβο για το άγνωςτο). Τα εργαλεία αυτά με τθν πρϊτθ 

ματιά μποροφν να φαίνονται ωσ κάτι δφςκολο που απαιτεί γνϊςεισ προγραμματιςμοφ, ωςτόςο 

δεν είναι ζτςι. Πλα τα προτεινόμενα εργαλεία είναι φιλικά προσ το χριςτθ και δεν απαιτοφν 

γνϊςεισ προγραμματιςμοφ. Ωςτόςο, το αποτζλεςμα αυτό επιβεβαιϊνει ότι τα εργαλεία ΤΡΕ 

πρζπει να ειςαχκοφν ςτισ τάξεισ με εφκολο και διαςκεδαςτικό τρόπο, προκειμζνου να αυξθκεί 

ςθμαντικά το ενδιαφζρον για τθν εκμάκθςθ τθσ εφαρμογισ αυτϊν των εργαλείων. 

ΣΥΝΕΓΑΣΛΑ ΜΕ ΕΛΔΛΚΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ 

Τα αποτελζςματα του ερωτθματολογίου για ενδιαφερόμενουσ φορείσ διερεφνθςαν τθ 

δυνατότθτα ςυμμετοχισ ειδικϊν εκτόσ του ςχολείου ςτθν εφαρμογι τθσ εκπαιδευτικισ 

μεκοδολογίασ για το τοπίο ςτα ςχολεία δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Αν και το προφίλ των 

ενδιαφερόμενων φορζων που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα διαφζρει από χϊρα ςε χϊρα, προκφπτει 

ότι εν γζνει εμπλζκονται ςε περιβαλλοντικά ηθτιματα (προςταςία, ςχεδιαςμόσ, ζρευνα και 

ακτιβιςμόσ), και ότι ςχεδόν ςε ποςοςτό 50% ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςε εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ. Ωσ εκ τοφτου, θ κετικι ςτάςθ τουσ ςε ηθτιματα που ςχετίηονται με το τοπίο, 

κακϊσ και ςτθν προτεινόμενθ εκπαιδευτικι μεκοδολογία, δεν αποτελεί ζκπλθξθ.  
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Πςον αφορά το ενδιαφζρον τουσ ςχετικά με ηθτιματα που κίγει θ μεκοδολογία, θ κλιματικι 

αλλαγι αξιολογικθκε ωσ το πλζον ςθμαντικό ηιτθμα για τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ, ενϊ 

ακολουκοφν ο ρόλοσ του νεροφ ςτθ διαμόρφωςθ του τοπίου και τα οφζλθ τθσ διαχείριςθσ του 

τοπίου. Το χαμθλότερο ενδιαφζρον των ςυμμετεχόντων καταγράφεται ςτθ κεματικι που αφορά 

τθν ιςτορία των υδάτινων ςτοιχείων.  

Τα αποτελζςματα δείχνουν ότι θ ςυμμετοχι εξωτερικϊν ειδικϊν ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

δεν αποτελεί καινοτομία, κακϊσ περίπου οι μιςοί ςυμμετζχοντεσ ζχουν ιδθ ςυνεργαςτεί με το 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα, αλλά ο αρικμόσ αυτόσ διαφζρει μεταξφ των χωρϊν. Θ ςυνθκζςτερθ 

μορφι ςυνεργαςίασ των φορζων αυτϊν με το εκπαιδευτικό ςφςτθμα αφορά  ςτθ διοργάνωςθ 

μακθμάτων ςτο πλαίςιο ςχολικϊν πρότηεκτ, ομάδων εργαςίασ ι διδαςκαλίασ ςτθν τάξθ. Συνικωσ, 

οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ επικεντρϊνονται ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, αλλά ςυχνά και 

ςτο κζμα τθσ  διαχείριςθσ των υδάτων. 

Αν και καταγράφεται ςθμαντικι υφιςτάμενθ εμπειρία, θ πλειονότθτα των φορζων που 

ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα δεν είναι εξοικειωμζνοι με τθν προςζγγιςθ STEAM, και τα 

αποτελζςματα αποκαλφπτουν ζνα υφιςτάμενο κενό γνϊςεων ςχετικά με αυτζσ τισ εκπαιδευτικζσ 

προςεγγίςεισ. Ωςτόςο αυτό δεν προκαλεί μεγάλθ ζκπλθξθ, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι και οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί δεν διακζτουν επαρκείσ γνϊςεισ ςε αυτό το πεδίο.  

Κφριοσ ςτόχοσ τθσ μεκοδολογίασ είναι θ ςυνεργαςία οριςμζνων από τουσ φορείσ αυτοφσ με 

ςχολεία δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, που κα τουσ επιτρζπει να παρουςιάηουν τισ 

δραςτθριότθτζσ τουσ και να ςυνεργάηονται με τα ςχολεία ςε οριςμζνα κζματα ειδίκευςισ τουσ. 

Οι φορείσ αυτοί κα μποροφςαν να ενεργοφν ωσ εξωτερικοί ειδικοί, δίνοντασ απαντιςεισ και 

κατευκφνςεισ ςε κζματα που ςυνάδουν με τισ κακθμερινζσ τουσ πρακτικζσ. Τα αποτελζςματα 

επιβεβαίωςαν ότι αυτό φαίνεται εφικτό: θ πλειονότθτα των εκπροςϊπων των φορζων 

ςυμφωνοφν ότι θ ςχολικι εκπαίδευςθ κα πρζπει να δϊςει μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτο κζμα τθσ 

διαχείριςθσ του τοπίου και ότι οι ειδικοί κα πρζπει να ςυνεργάηονται με τθ δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ και να ςυμβάλλουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Με βάςθ τα αποτελζςματα αυτά, αλλά και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αναγνωριςμζνθ 

αποτελεςματικότθτα γνωςτϊν εκπαιδευτικϊν προςεγγίςεων, όπωσ θ διερευνθτικι μάκθςθ και θ 

ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ του STEAM, το WaterSTEAM ζχει αναπτφξει ζνα πλαίςιο 

μεκοδολογίασ με βάςθ τουσ ακόλουκουσ βαςικοφσ άξονεσ:  

 Γνϊςθ και προςταςία του τοπίου, με τθν παροχι εκπαιδευτικοφ υλικοφ και μεκόδων για 

τθν προςζγγιςθ των τοπίων τόςο ςε διεκνζσ επίπεδο όςο και ςε τοπικό  

 Ζρευνα ςχετικά με κοντινά τοπία για τον εντοπιςμό των παραγόντων που επθρεάηουν τθ 

μορφι τουσ και τισ χριςεισ τουσ, αλλά και προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν κακϊσ και 

λφςεισ 

 Ρροςζγγιςθ STEAM βάςει διερεφνθςθσ, με επίκεντρο τον μακθτι και ςε ςυνάρτθςθ με το 

εκπαιδευτικό πλαίςιο κάκε χϊρασ  

 Κοινωνικι και πολιτικι ευαιςκθτοποίθςθ, ενκαρρφνοντασ τουσ μακθτζσ να ςυμμετζχουν 

πλιρωσ ςτθν κοινωνικι και πολιτικι ηωι.  



 

   

11 

 

 Χριςθ εργαλείων επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ (AR) για τθν απόκτθςθ 

γεωαναφερόμενων πλθροφοριϊν και για τθ δθμιουργία και μεταφορά γνϊςθσ μζςω 

καινοτόμων τεχνολογικϊν εργαλείων.  

Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφονται πιο ςυγκεκριμζνα οι άξονεσ αυτοί.  
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ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΜΑ ΔΛΕΕΥΝΘΤΛΚΘΣ ΜΑΚΘΣΘΣ 

 

Το ζργο WaterSTEAM προτείνει τθν ανάπτυξθ μιασ καινοτόμου και ολοκλθρωμζνθσ 
εκπαιδευτικισ μεκοδολογίασ για τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, υιοκετϊντασ μια διερευνθτικι 
προςζγγιςθ STEAM με επίκεντρο τον μακθτι, ενςωματϊνοντασ τθν κοινωνικι και πολιτικι 
ευαιςκθτοποίθςθ, ενκαρρφνοντασ τουσ μακθτζσ να ςυμμετζχουν πλιρωσ ςτθν κοινωνικι και 
πολιτικι ηωι. Θ προτεινόμενθ μεκοδολογία απαιτεί τθν ενςωμάτωςθ των κεμάτων STEAM ςτο 
κοινωνικό και πολιτιςτικό τουσ πλαίςιο, ενςωματϊνοντασ τισ εμπειρίεσ των μακθτϊν ςε 
παγκόςμια ηθτιματα όπωσ περιβαλλοντικζσ ανθςυχίεσ, αναπτφςςοντασ τισ δεξιότθτεσ κριτικισ 
ςκζψθσ και τθν κοινωνικι τουσ ευκφνθ. 
Θ μεκοδολογία WaterSTEAM περιλαμβάνει τζςςερισ άξονεσ ςτο πλαίςιο τθσ κεματικισ των 
υδάτινων τοπίων: 
● Διαδραςτικι προςζγγιςθ STEAM 
● Διερευνθτικι μάκθςθ με επίκεντρο τον μακθτι 
● Χριςθ ψθφιακϊν εργαλείων και παιχνιδιϊν επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 
● Κοινωνικι και πολιτικι ευαιςκθτοποίθςθ 
 
Θ διερευνθτικι μάκθςθ (IBL) είναι ζνασ τρόποσ εφαρμογισ τθσ επιςτθμονικισ εκπαίδευςθσ ςτο 
ςχολείο που αναγνωρίηεται ωσ μια αποτελεςματικι μζκοδοσ για τθν προςζλκυςθ μακθτϊν ςτθν 
επιςτιμθ και τθν βελτίωςθ τθσ  μάκθςθσ. Το IBL τοποκετεί τον μακθτι ςτο κζντρο τθσ 
διερεφνθςθσ, αφοφ ο μακθτισ κα πρζπει να ςχεδιάςει τθν ζρευνα, να ςυλλζξει ζνα ςφνολο 
πλθροφοριϊν, να λφςει τα προβλιματα που προκφπτουν και να προβλθματιςτεί για τθ ςθμαςία 
των λφςεων (Kaltman 2010).  
Αντί να ακοφει πακθτικά τισ παραδόςεισ των εκπαιδευτικϊν ςτθν τάξθ, με το IBL αποκτά ενεργά 
νζεσ γνϊςεισ με τθν κακοδιγθςθ,  ςε μεγαλφτερο ι μικρότερο βακμό, του εκπαιδευτικοφ ςτθ 
διαδικαςία μάκθςθσ. Ο Ζντγκαρ Ντζιλ, Αμερικανόσ εκπαιδευτικόσ το 1946 ανζπτυξε τον Κϊνο τθσ 
Εμπειρίασ, γνωςτό και ωσ Ρυραμίδα Μάκθςθσ (βλ. εικόνα παρακάτω).  
Από τθν εμπειρία του, δθμιοφργθςε μια πυραμίδα ςτθν οποία παρουςίαςε  το επίπεδο τθσ 
μάκθςθσ που μποροφν να επιτφχουν οι άνκρωποι, αλλάηοντασ τον τρόπο απόκτθςθσ των 
απαραίτθτων πλθροφοριϊν.  
Θ ανάγνωςθ και θ ακοι είναι οι λιγότερο αποδοτικοί τρόποι, δεδομζνου ότι οι άνκρωποι 
ςυγκρατοφν  μόνο το 10 ζωσ 20% των όςων διαβάηουν ι ακοφν. Πςο πιο ενεργθτικόσ είναι ο 
ρόλοσ του μακθτι ςτθν εκπαιδευτικι του εμπειρία, όπωσ π.χ. να ςυμμετζχει ςτο ςχεδιαςμό των 
εκπαιδευτικϊν δράςεων και ςε πρακτικζσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ, τόςο πιο αποτελεςματικι είναι 
θ μάκθςθ. Με το να κάνουν πρακτικά κάτι, οι άνκρωποι κυμοφνται το 90%.  
Ρριν από τον Ντζιλ, το 1933 ο Ντιοφι, ο Αμερικανόσ φιλόςοφοσ, ψυχολόγοσ και εκπαιδευτικόσ 
μεταρρυκμιςτισ περιζγραψε αρκετζσ ςθμαντικζσ πτυχζσ τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ, και ιταν ο 
πρϊτοσ που διλωςε ότι το περιεχόμενο πρζπει να παρουςιάηεται κατά τρόπο που να επιτρζπει 
ςτον μακθτι να ςυςχετίηει τισ πλθροφορίεσ με προθγοφμενεσ εμπειρίεσ, επιτρζποντασ ζτςι τθν 
εμβάκυνςθ τθσ ςφνδεςθσ με αυτι τθ νζα γνϊςθ, και ιταν ο πρϊτοσ που υποςτιριξε μια 
εκπαιδευτικι δομι που επιτυγχάνει ιςορροπία μεταξφ τθσ παροχισ γνϊςθσ, λαμβάνοντασ 
παράλλθλα υπόψθ τα ενδιαφζροντα  και τισ εμπειρίεσ του μακθτι. Κατά τθ γνϊμθ του, ο 
μακθτισ κακορίηει τόςο τθν ποιότθτα όςο και τθν ποςότθτα τθσ μάκθςθσ και «εάν θ επιτυχισ 
γνϊςθ προζρχεται από εντυπϊςεισ που δθμιουργοφν τα φυςικά αντικείμενα ςτουσ ανκρϊπουσ, 
ζτςι θ γνϊςθ των μακθτϊν μπορεί να είναι επιτυχισ μόνο όταν τα αντικείμενα εντυπωςιάηουν το 
μυαλό τουσ». 

https://en.wikipedia.org/wiki/Educator
https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_pyramid
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Ο Ντιοφι ιταν υποςτθρικτισ τθσ πρακτικισ μάκθςθσ, τθσ μάκθςθσ βάςει προβλθμάτων ι τθσ 
βιωματικισ μάκθςθσ, δθλαδι τθσ μάκθςθσ που βαςίηεται ςε άμεςεσ εμπειρίεσ του μακθτι. Θ 
διαδικαςία αυτι μπορεί να οργανωκεί ωσ ζνασ κφκλοσ μάκθςθσ, για παράδειγμα με τον 
κακοριςμό ενόσ προβλιματοσ, τθ διατφπωςθ μιασ υπόκεςθσ και τθ διεξαγωγι δοκιμϊν.  

Τα επιχειριματά του αναπτφχκθκαν περαιτζρω και ζχουν διατυπωκεί πολλζσ διαφορετικζσ 
κεωρίεσ και οριςμοί παρά τθν κοινι τουσ βάςθ. Σφγχρονοι κφκλοι μάκθςθσ αντικατοπτρίηουν 
ζμμεςα προθγοφμενουσ κφκλουσ. Για παράδειγμα, το 1998 οι White και Frederiksen πρότειναν 
ζναν κφκλο μάκθςθσ  πζντε φάςεων διερεφνθςθσ: Ερϊτθςθ, Ρρόβλεψθ, Ρείραμα, Μοντζλο, και 
Εφαρμογι. Ριο πρόςφατα, ο Bybee (2006) δθμοςίευςε το μοντζλο κφκλου μάκθςθσ 5E ςτο οποίο 
προτείνει πζντε φάςεισ ζρευνασ: Δζςμευςθ, Εξερεφνθςθ, Εξιγθςθ, Εργαςία και Αξιολόγθςθ. Το 
2015 οι Pedaste et al. ςυγκζντρωςαν διαφορετικζσ περιγραφζσ των κφκλων μάκθςθσ με βάςθ τισ  
ομοιότθτεσ των  εννοιϊν ι ςτόχων των προθγοφμενων μοντζλων.  
 

 
Ρθγι: http://nonviolence.rutgers.edu/s/digital/item/299  

 
 

http://nonviolence.rutgers.edu/s/digital/item/299
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Θ μεκοδολογία WaterSTEAM είναι δομθμζνθ ϊςτε να προωκεί τθ διεπιςτθμονικότθτα και τθν 
προςφορά ςτουσ μακθτζσ τθσ απαραίτθτθσ γνϊςθσ για «ανάγνωςθ, ερμθνεία και γνϊςθ ςε 
βάκοσ» ςχετικά με τo τοπίο, ενςωματϊνοντασ και ςυνδζοντασ διάφορα μακιματα του ςχολείου. 
Ρολλζσ μζκοδοι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν δράςεων, ςε 
ςυνδυαςμό ι όχι, ανάλογα με τισ πραγματικζσ δυνατότθτεσ του ςχολείου. Ωςτόςο, οι μζκοδοι 
που βαςίηονται ςτθ μάκθςθ μζςα από τθν πράξθ, περιλαμβάνοντασ πρακτικζσ εμπειρίεσ ςε 
εξωτερικοφσ χϊρουσ και ομαδικι εργαςία ςυςτινονται περιςςότερο, όντασ οι πιο 
αποτελεςματικζσ ςτθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν και τθσ μάκθςθσ. 
 
 

ΜΕΚΟΔΟΛ Ρεριγραφι 

Διαλζξεισ/εγχειρίδιο Οι διαλζξεισ είναι προφορικζσ παρουςιάςεισ με ςκοπό τθν 
παρουςίαςθ πλθροφοριϊν ι τθ διδαςκαλία μακθτϊν ςχετικά με ζνα 
ςυγκεκριμζνο κζμα. Τα εγχειρίδια παρζχουν επιπλζον περιεχόμενο, 
αςκιςεισ, απαντιςεισ ςε αςκιςεισ, προςαρτιματα κ.λπ.  

Οδθγίεσ κακοδιγθςθσ/Ραροχι 
οδθγιϊν 

Θ κακοδιγθςθ είναι μθ-δεςμευτικι, ο κφριοσ ςτόχοσ του κακοδθγθτι 
είναι να ςτθρίξει τον μακθτι του να βρει τθ δικι του πορεία προσ τα 
εμπρόσ, να τον βοθκιςει να εκφράςει τα δυνατά του ςθμεία, να 
χτίςει πάνω ςε αυτά και να δθμιουργιςει μια πορεία μάκθςθσ που 
κα είναι ςυνεχισ και επιτυχισ. 

Σεμινάρια Θ λζξθ ςεμινάριο προζρχεται από το λατινικό όνομα seminarium και 
ςθμαίνει μια μορφι ομιλίασ από ακαδθμαϊκι ι επαγγελματικι 
οργάνωςθ ι ζνα εμπειρογνϊμονα για ςυγκεκριμζνα κζματα. Μπορεί 
να αφορά ζρευνα και μπορεί να διεξάγεται  ςε ζνα τακτικό 
πρόγραμμα, αλλά ςυνικωσ δεν ςυνδζεται με οποιαδιποτε 
αξιολόγθςθ ι πιςτοποίθςθ προςόντων.  

Ζργο/Μελζτθ περίπτωςθσ Θ μεκοδολογία του ζργου προςφζρει ςτον εκπαιδευόμενο 
λειτουργικότθτα, ζχοντασ υλοποιιςει ζνα ολοκλθρωμζνο τελικό 
προϊόν με τθν εργαςία του. 
Θ μελζτθ περίπτωςθσ είναι μια ερευνθτικι μζκοδοσ που 
περιλαμβάνει μια εμπεριςτατωμζνθ, ςε βάκοσ και λεπτομερι 
εξζταςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ περίπτωςθσ, προκειμζνου να 
κατανοθκοφν τα ηθτιματα, θ λειτουργικότθτα και οι επιτυχίεσ τθσ.  

Καταιγιςμόσ ιδεϊν (Brainstorming) / 
Συηθτιςεισ 

Το brainstorming ςυνδυάηει μια χαλαρι, άτυπθ προςζγγιςθ ςτθν 
επίλυςθ προβλθμάτων με πλευρικι ςκζψθ. Θ αναηιτθςθ ιδεϊν και θ 
ςυηιτθςθ ενκαρρφνει τουσ ανκρϊπουσ να ανακαλφψουν ςκζψεισ και 
ιδζεσ. Μερικζσ από αυτζσ τισ ιδζεσ μποροφν να οδθγιςουν ςε 
πρωτότυπεσ, δθμιουργικζσ λφςεισ ςε ζνα πρόβλθμα, ενϊ άλλεσ 
μποροφν να πυροδοτιςουν ακόμα περιςςότερεσ ιδζεσ. 

Μάκθςθ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ Θ μάκθςθ ςτο φπαικρο περιλαμβάνει τον μεταςχθματιςμό τθσ 
γνϊςθσ, των δεξιοτιτων, τθσ ςτάςθσ και τθσ ςυμπεριφοράσ μζςω τθσ 
άμεςθσ εμπλοκισ με το περιβάλλον τθσ υπαίκρου προσ όφελοσ των 
ατόμων, των οικογενειϊν, τθσ κοινωνίασ και του πλανιτθ. 
Ραραδείγματα: πολυιμερεσ αποςτολζσ μάκθςθ ςτο δάςοσ ι ςε 
παράκτια περιοχι, μακιματα νεολαίασ ι κοινοτικισ δραςτθριότθτασ, 
ςχολικζσ εκδρομζσ, ακλθτιςμόσ υπαίκρου ι περιπζτειασ, εμπειρίεσ 
μακθμάτων ιςτιοπλοΐασ. 

Επιςκζψεισ ςε ςυγκεκριμζνουσ 
τόπουσ 

Γενικά, ςκοπόσ των επιτόπιων επιςκζψεων είναι θ ςυλλογι 
δεδομζνων και θ διατφπωςθ παρατθριςεων. Θ άμεςθ εμπειρία ςε 
πραγματικό χϊρο αυξάνει τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα και 
ενκαρρφνει πικανζσ λφςεισ. Επιτρζπει επίςθσ τθ διεξαγωγι 
ςυνεντεφξεων με τοπικοφσ εμπειρογνϊμονεσ και ενδιαφερόμενουσ 
φορείσ. 

Δράςθ Μάκθςθ Δράςθ Μάκθςθ είναι μια διαδικαςία που περιλαμβάνει μια μικρι 
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ομάδα που εργάηεται πάνω ςε πραγματικά προβλιματα, τθν 
ανάλθψθ δράςθσ, και τθ μάκθςθ ωσ άτομα, ωσ ομάδα, και ωσ 
οργανιςμόσ. Βοθκά τουσ οργανιςμοφσ να αναπτφξουν δθμιουργικζσ, 
ευζλικτεσ και επιτυχείσ ςτρατθγικζσ ςε πιεςτικά προβλιματα. 

Βιωματικι μάκθςθ Θ βιωματικι μάκθςθ είναι επίςθσ γνωςτι ωσ Experiential learning 
(EXL) και είναι θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ μζςω τθσ εμπειρίασ, και πιο 
ςυγκεκριμζνα ορίηεται ωσ θ «μάκθςθ μζςω προβλθματιςμοφ ςχετικά 
με τθν πράξθ». Θ πρακτικι μάκθςθ μπορεί να είναι μια μορφι 
βιωματικισ μάκθςθσ, αλλά δεν περιλαμβάνει κατ’ ανάγκθ τον 
προβλθματιςμό των μακθτϊν  πάνω ςτο προϊόν τουσ το προϊόν τουσ. 

Μακαίνοντασ πάνω ςτθ δουλειά Είναι μια πρακτικι προςζγγιςθ ςτθ μάκθςθ, που ςθμαίνει ότι οι 
μακθτζσ πρζπει να αλλθλεπιδροφν με το περιβάλλον τουσ για να 
προςαρμοςτοφν και να μάκουν.  

Μάκθςθ με βάςθ τθν ζρευνα Θ μάκθςθ με βάςθ τθν ζρευνα είναι μια προςζγγιςθ τθσ μάκθςθσ 
που δίνει ζμφαςθ ςτο ρόλο του μακθτι ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. 
Αντί ο δάςκαλοσ να λζει ςτουσ μακθτζσ τι πρζπει να γνωρίηουν, οι 
μακθτζσ ενκαρρφνονται να εξερευνιςουν το κζμα, να κάνουν 
ερωτιςεισ και να μοιραςτοφν ιδζεσ. 

Ομαδικι εργαςία Θ ομαδικι εργαςία είναι θ ςυνεργατικι προςπάκεια μιασ ομάδασ για 
τθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ ςτόχου ι για τθν ολοκλιρωςθ ενόσ ζργου 
με τον πιο αποτελεςματικό και αποδοτικό τρόπο. Αυτι θ ζννοια 
αντιμετωπίηεται ςτο ευρφτερο πλαίςιο μιασ ομάδασ, θ οποία είναι 
μια ομάδα αλλθλεξαρτϊμενων ατόμων που ςυνεργάηονται για τθν 
επίτευξθ ενόσ κοινοφ ςτόχου. 

Μάκθςθ από ομότιμουσ (Peer to 
peer)  

Θ μάκθςθ από ομότιμουσ αφορά μακθτζσ που μακαίνουν από 
άλλουσ μακθτζσ. Ρρόκειται για άτομα  ςτο ίδιο επίπεδο που 
διδάςκουν ο ζνασ τον άλλον αυτό που ξζρουν. 

 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΡΕΛΛΘΨΘΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  PEDASTE ΓΛΑ ΤΘ ΔΛΕΕΥΝΘΤΛΚΘ ΜΑΚΘΣΘ  

Κφριοσ εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ τoυ WaterSTEAM είναι να ενκαρρφνει τθν ανεξάρτθτθ ςκζψθ, 
αφινοντασ περικϊρια για δθμιουργικότθτα και καινοτομία, και να προωκιςει μια 
διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ όπου όλοι οι κλάδοι του STEAM είναι εξίςου ςθμαντικοί και o 
ςυνδυαςμόσ τουσ ςυνιςτά τα μακθςιακά οφζλθ του μακθτι. 
 
Αυτό κα επιτευχκεί μζςω δραςτθριοτιτων που βαςίηονται ςε μια διερευνθτικι προςζγγιςθ 
μάκθςθσ, όπου θ ζμφαςθ δεν είναι μόνο ςτθν  κατανόθςθ των περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων και 
των χαρακτθριςτικϊν του τοπίου με επιςτθμονικό τρόπο, αλλά και ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ 
δθμιουργικότθτασ και τθσ καινοτομίασ.  
Οι μακθτζσ κα ςυμμετάςχουν ςτθ διερεφνθςθ πραγματικϊν εννοιϊν και ηθτθμάτων που 
ςυνδζονται με τθν παρουςία, τθ χριςθ και τθν ποιότθτα του νεροφ ςε μια περιοχι και τον 
αντίκτυπό του ςτο τοπίο (π.χ. διάβρωςθ, ιηθματογζνεςθ, παρουςία βλάςτθςθσ, καρςτικά 
φαινόμενα, ποτάμια και λίμνεσ, κακϊσ και επιπτϊςεισ που ςχετίηονται με ανκρωπογενείσ 
παρεμβάςεισ) προωκϊντασ δθμιουργικζσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων με τισ οποίεσ 
μποροφν ακόμθ και να βρουν λφςεισ.  
 
Επιπλζον, το WaterSTEAM προωκεί τθ χριςθ τθσ Τζχνθσ (π.χ. ηωγραφικι, δθμιουργικι γραφι, 
ςχζδιο, φωτογραφία κ.λπ.) ςτο πλαίςιο τθσ διερεφνθςθσ και για τθν ζκφραςθ ιδεϊν και 
προτάςεων των μακθτϊν, κακϊσ και τθ χριςθ ψθφιακϊν εργαλείων βαςιςμζνων ςε Γεωγραφικά 
Συςτιματα Ρλθροφοριϊν (GPS), τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν είτε ωσ εργαλεία 
ςυλλογισ δεδομζνων, είτε για να παρουςιάςουν τα ευριματα τθσ ζρευνασ, ιδζεσ και προτάςεισ, 
και να τα μοιραςτοφν με το ευρφ κοινό (π.χ. χωροευαίςκθτα παιχνίδια για κινθτζσ ςυςκευζσ όπωσ 
smartphones και tablet). Στόχοσ είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ και θ ςυμμετοχι των ςυμμακθτϊν 
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τουσ, τθσ τοπικισ κοινότθτασ, των υπεφκυνων λιψθσ αποφάςεων και άλλων ενδιαφερόμενων 
φορζων ςτον διάλογο, και θ ςυμμετοχι των πολιτϊν. 
 

Θ μεκοδολογία WaterSTEAM υιοκετεί το ςυνοπτικό μοντζλο διερευνθτικισ μάκθςθσ του 
Pedaste. Το ςυνοπτικό μοντζλο του Pedaste προςδιορίηει πζντε φάςεισ: Ρροςανατολιςμόσ, 
Εννοιολογικι προςζγγιςθ, Ζρευνα, Συμπζραςμα και Συηιτθςθ (ςχιμα παρακάτω). 

Με λίγα λόγια, κάκε διαδικαςία μάκθςθσ ξεκινά με μια αρχικι φάςθ προςανατολιςμοφ κατά τθν 
οποία οι μακθτζσ ςυμμετζχουν, παρακινοφνται ι αμφιςβθτοφν για να μάκουν περιςςότερα για 
ζνα κζμα που προτείνεται από τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Θ φάςθ του προςανατολιςμοφ αρχίηει με μια διαδικαςία καταιγιςμοφ ιδεϊν θ οποία οδθγεί  ςτθν 
δθμιουργία ερωτιςεων που πρζπει να απαντθκοφν ι υποκζςεισ που πρζπει να επαλθκευτοφν 
(φάςθ εννοιολογικισ προςζγγιςθσ), με βάςθ τισ οποίεσ οι μακθτζσ μαηί με τουσ δαςκάλουσ τουσ 
πρζπει να αποφαςίςουν τι κα διερευνιςουν.  

Για να απαντθκοφν οι ερωτιςεισ που ζχουν τεκεί ι να δοκιμαςτεί θ υπόκεςθ που ζχει 
διατυπωκεί, πρζπει να οργανωκεί ζνα ςτάδιο ζρευνασ. Αυτό περιλαμβάνει τθν κατάρτιςθ 
ςχεδίου ζρευνασ με τον κακοριςμό των απαιτοφμενων υλικϊν, τισ μεκόδουσ που πρζπει να 
εφαρμοςκοφν, ενδεχομζνωσ τθ διοργάνωςθ επιτόπιων επιςκζψεων για τθ ςυλλογι δεδομζνων. 
Θ παρατιρθςθ,και ο πειραματιςμόσ, θ ςυλλογι δεδομζνων και θ καταγραφι τουσ, αποτελοφν 
πικανζσ δραςτθριότθτεσ που οι μακθτζσ μποροφν να εκτελζςουν ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ ι ςτθν 
τάξθ, ι ςτο επιςτθμονικό εργαςτιριο του ςχολείου. Αυτό ςθμαίνει επίςθσ ότι πρζπει να 
αναλφςουν αυτζσ τισ πλθροφορίεσ και να εντοπίςουν ςχζςεισ μεταξφ των επθρεαηόμενων 
μεταβλθτϊν. Για να γίνει αυτό, τα δεδομζνα που ςυλλζγουν από παρατθριςεισ και πειράματα 
πρζπει να μεταφερκοφν ςε ψθφιακι μορφι, να οργανωκοφν και να αναλυκοφν με τθ χριςθ 
υπολογιςτικϊν φφλλων, δίνοντασ ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα να προςεγγίςουν το λογιςμικό 
ανάλυςθσ δεδομζνων που χρθςιμοποιείται γενικά ςτθν επιςτθμονικι ζρευνα. Τα αποτελζςματα 
τθσ ανάλυςθσ πρζπει να ερμθνευκοφν και να προςδιοριςκοφν οι ςχετικζσ τάςεισ και ευριματα. 
Οι μακθτζσ πρζπει να  βρουν τισ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ που ζχουν κζςει ι ςτθν υπόκεςθ 
που ζχουν διατυπϊςει και να εξάγουν τα ςυμπεράςματά τουσ.  

Στθ φάςθ ςυμπεραςμάτων οι μακθτζσ κακορίηουν το μοντζλο τουσ και τελειοποιοφν τισ 
απαντιςεισ τουσ ςτισ αρχικζσ ερωτιςεισ. Ωςτόςο, αυτό μπορεί να οδθγιςει και ςε άλλα 
ερωτιματα που πρζπει να απαντθκοφν. 

Θ τελικι φάςθ περιλαμβάνει τθ ςυηιτθςθ των αποτελεςμάτων  που μπορεί να λάβει τθ μορφι 
δθμόςιασ ςυηιτθςθσ ενϊπιον τθσ τάξθσ ι ειδικϊν ςτον τομζα που ζχει μελετθκεί, και 
ανταλλαγισ και ςυηιτθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ των εμπλεκομζνων μακθτϊν, 
εκπαιδευτικϊν και ειδικϊν. Ρεριλαμβάνει τον προβλθματιςμό ςχετικά με το κζμα, το ςκεπτικό 
των ςυμπεραςμάτων και τα εμπειρικά ςτοιχεία  ςτα οποία βαςίςτθκαν, και ενδεχομζνωσ τι 
εξακολουκεί να λείπει και να πρζπει να διερευνθκεί.  
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χιμα των πζντε φάςεων του ςυνοπτικοφ μοντζλου που περιγράφθκε από τουσ Pedaste et al. (2015). 

 

 

ΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ 

 

Οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετζχουν ωσ ομάδα ςτο ζργο, υποςτθρίηουν τθ ςυμμετοχι των 

μακθτϊν ςτθν ζρευνα και ςτθν οικοδόμθςθ ουςιαςτικισ κατανόθςθσ. Ο δάςκαλοσ ενκαρρφνει 

τουσ μακθτζσ να παρουςιάςουν τισ ιδζεσ τουσ, να διερευνιςουν και να ςυηθτιςουν τθν άποψι 

τουσ χρθςιμοποιϊντασ διάλογο και κριτικι ςκζψθ, και δίνοντασ ςτουσ μακθτζσ χρόνο να 

ςκεφτοφν και να απαντιςουν (Chin 2007· Maaß 2011). Οι εκπαιδευτικοί κατευκφνουν τισ 

δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν, κακοδθγϊντασ τουσ όταν χρειάηεται, αλλά και δίνοντάσ τουσ τθν 

ευκφνθ να εργαςτοφν ωσ ομάδα, ζτςι ϊςτε το «λάκοσ» κάποιου να αντανακλά ςτο ζργο τθσ 

ομάδασ.  

Ο κατάλλθλοσ προγραμματιςμόσ είναι επίςθσ απαραίτθτοσ για να δίνεται ςτουσ μακθτζσ ο 

χρόνοσ και θ ευκφνθ για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ ςε κατάλλθλο χρόνο.  

Οι εκπαιδευτικοί δεν κα πρζπει να κρίνουν ιδζεσ ι απόψεισ, αλλά κα πρζπει να κρίνουν τθ 

ςυνολικι ςτάςθ των μακθτϊν ζναντι των εκπαιδευτικϊν ςτόχων, περιλαμβανομζνων και 

τεχνικϊν δεξιοτιτων  (π.χ. ςε ςχολικά κζματα, πλθροφορικι, μεκοδολογίεσ εργαςτθριακισ 

ζρευνασ) αλλά και κοινωνικϊν δεξιοτιτων (π.χ. επικοινωνία, λιψθ αποφάςεων, ςυνεργαςία 

κλπ.).  
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ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΜΑ WATERSTEAM 

ΜΛΑ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΡΟΣΕΓΓΛΣΘ STEAM 

Θ μεκοδολογία WaterSTEAM προωκεί τθν εφαρμογι ενόσ ςυνεργατικοφ πλαιςίου μεταξφ 
εκπαιδευτικϊν διαφόρων κλάδων: περιλαμβάνει τα παραδοςιακά κζματα STEM, δθλαδι 
Επιςτιμεσ, Τεχνολογίεσ, Μθχανικι, Μακθματικά, αλλά και τθν Τζχνθ (STEAM) που περιλαμβάνει 
και ανκρωπιςτικά πεδία (ιςτορία, γεωγραφία, γλϊςςεσ κ.λπ.). Επιπλζον, ενιςχφει τθν 
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και εξωτερικϊν ειδικϊν ςε τομείσ που ςχετίηονται με το 
κζμα του ζργου, π.χ. περιβαλλοντικι διαχείριςθ, διαχείριςθ των υδάτων, χωροταξικόσ 
ςχεδιαςμόσ, αρχιτεκτονικι τοπίου, γεωλογία, κ.λπ.  

Οι διεπιςτθμονικζσ δραςτθριότθτεσ ενςωματϊνουν διαφορετικζσ προςεγγίςεισ, ερευνθτικζσ 

μεκόδουσ που επιτρζπουν μια πιο ολοκλθρωμζνθ και ςυνεκτικι μάκθςθ περίπλοκων ηθτθμάτων. 
Για παράδειγμα, θ διερεφνθςθ των χαρακτθριςτικϊν ενόσ τοπίου κα ςιμαινε πικανϊσ τθν 
προςζγγιςθ μζςω τθσ γεωλογίασ, τθσ μορφολογίασ, τθσ κάλυψθσ και τθσ χριςθσ γθσ, των 
περιβαλλοντικϊν απειλϊν για τα υδάτινα ςτοιχεία, τθ βιοποικιλότθτα, τθ διάβρωςθ του εδάφουσ 
κ.λπ. που μποροφν να ενςωματωκοφν ςε διάφορα ςχολικά μακιματα (π.χ. βιολογία, χθμεία, 
φυςικι κ.λπ.).  

Για τθν εφαρμογι μιασ διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ STEAM απαιτείται καλόσ ςυντονιςμόσ 
μεταξφ εκπαιδευτικϊν διαφόρων ειδικοτιτων.  

 

ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ WATERSTEAM ΣΕ ΒΘΜΑΤΑ 

Θ μεκοδολογία WaterSTEAM προωκεί τθ διεπιςτθμονικι μάκθςθ παρζχοντασ ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ τα εργαλεία ϊςτε να είναι ςίγουροι και εξοικειωμζνοι για μια αποτελεςματικι 
εφαρμογι.  

Θ μεκοδολογία WaterSTEAM μπορεί να περιγραφεί ςε τρία κφρια ςτάδια, όπωσ ςυνοψίηονται ςτο 
ακόλουκο ςχιμα.  
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ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ ΚΑΛ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΣ 

Ρρϊτα απ’ όλα, πριν από τθν ζναρξθ ενόσ πρότηεκτ WaterSTEAM, ο διευκυντισ του ςχολείου ι 
ο/θ εκπαιδευτικόσ που προϊκθςε τθν πρωτοβουλία του πρότηεκτ, κα πρζπει να προςδιορίςει 
τουσ εκπαιδευτικοφσ που ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν ςτθ ςυνεργατικι και διεπιςτθμονικι 
εμπειρία.  

Για τον ςκοπό αυτό, ςτο ςχολείο κα πρζπει να πραγματοποιθκεί ειςαγωγικι ςυνάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευτικϊν. Σκοπόσ τθσ ςυνάντθςθσ, με τθ ςυμμετοχι όλου του διδακτικοφ προςωπικοφ 
ανεξάρτθτα από τθν εξειδίκευςι του, είναι θ παρουςίαςθ του ζργου WaterSTEAM, θ ςυηιτθςθ 
βαςικϊν πτυχϊν τθσ Εκπαιδευτικισ Μεκοδολογίασ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκπαιδευτικζσ 
ενότθτεσ που διατίκενται ωσ παραδείγματα, και θ καταγραφι του ενδιαφζροντοσ των 
εκπαιδευτικϊν για ςυμμετοχι.  

Αυτό κα επιτρζψει τθν καλφτερθ κατανόθςθ των ςτόχων του ςχεδίου και τθν προςιλωςθ ςτθν 
υλοποίθςθ, ζτςι ϊςτε οι εκπαιδευτικοί να είναι ενιμεροι για να επιβεβαιϊςουν τθ ςυμμετοχι 
τουσ ςτο ςχζδιο.  

Θ υφιςτάμενθ εμπειρία ι θ εξοικείωςθ με τθ διεπιςτθμονικι μάκθςθ ι τισ τεχνολογίεσ ι με το 
κζμα τθσ προςταςίασ του τοπίου δεν αποτελεί προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι των 
εκπαιδευτικϊν. Αυτό που ζχει ςθμαςία είναι μια κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθ ςυνεργαςία και τθν 
αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ, θ προκυμία και θ ευελιξία να αφιερϊςουν κάποιο 
μζροσ του χρόνου τουσ και του ςχολικοφ προγράμματοσ ςτθν υλοποίθςθ του πρότηεκτ, και θ 
προκυμία τουσ να κακοδθγιςουν τουσ μακθτζσ τουσ να ερευνιςουν παρά να διδάξουν 
παραδοςιακά ςτθν τάξθ (πακθτικι μάκθςθ).  

Μια δεφτερθ προπαραςκευαςτικι ςυνάντθςθ των εκπαιδευτικϊν είναι απαραίτθτθ για τθ λιψθ 

οργανωτικϊν αποφάςεων, όπωσ θ επιςθμοποίθςθ τθσ διεπιςτθμονικισ ομάδασ των 
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εκπαιδευτικϊν (ςτο εξισ «ομάδα») και ο οριςμόσ του ςυντονιςτι τθσ ομάδασ. Θ ομάδα πρζπει να 

υιοκετιςει και να εφαρμόςει πλαίςια ςυνεργαςίασ:  

● μεταξφ των εκπαιδευτικϊν,  

● μεταξφ διδαςκόντων και μακθτϊν, και  

● μεταξφ διδαςκόντων/μακθτϊν και εξωτερικϊν ειδικϊν.  

Θ ομάδα πρζπει επίςθσ να κακορίςει το γενικό κζμα του πρότηεκτ και το τοπίο ι τα τοπία και τισ 

τοποκεςίεσ που κα προτακοφν ςτουσ μακθτζσ για τθν υλοποίθςθ του πρότηεκτ.  

Ο ςυντονιςτισ κα είναι υπεφκυνοσ για τον ςυνολικό ςυντονιςμό τθσ υλοποίθςθσ του πρότηεκτ 

ςτο ςχολείο, τθν παρακολοφκθςθ του ρυκμοφ υλοποίθςθσ και ποιότθτασ τθσ ςυνεργαςίασ, τθν 

κοινοποίθςθ των αποφάςεων και των επικαιροποιιςεων ςτθν ομάδα των εκπαιδευτικϊν και τθν 

διεφκυνςθ του ςχολείου, κακϊσ και τον ςυντονιςμό τθσ επικοινωνίασ του ςχολείου με 

εξωτερικοφσ ειδικοφσ που ενδζχεται να κλθκοφν να ςυνειςφζρουν. 

 όλοσ τθσ ομάδασ των εκπαιδευτικϊν 

❖ Εκπαιδευτικοί διαφόρων ςχολικϊν μακθμάτων είναι διακζςιμοι ςε μακθτζσ που κα είναι 

πρόκυμοι να διερευνιςουν τοπία νεροφ και ηθτιματα/προκλιςεισ που προκάλεςαν το 

ενδιαφζρον τουσ. 

❖ Θ ομάδα των εκπαιδευτικϊν κα ςυγκεντρϊςει τισ ερωτιςεισ/υποκζςεισ που ενδιαφζρουν 

τουσ μακθτζσ και κα τισ ςυνδζςει με τα κατάλλθλα ςχολικά μακιματα/ειδικότθτεσ. 

❖ Πλοι οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετζχουν κα κζςουν τουσ ςτόχουσ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ που κα πρζπει να ταιριάηουν με τισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν και τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ του ζργου. 

❖ Θ ομάδα των εκπαιδευτικϊν κα ςυνεργαςτεί για τθν ανάπτυξθ και 

παρακολοφκθςθ/επικαιροποίθςθ του προγράμματοσ εργαςίασ του ζργου, ανάλογα με τισ 

ανάγκεσ όςον αφορά τισ δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ που κα ςυμπεριλθφκοφν, το 

χρονοδιάγραμμα του ζργου και τθ ςυμβολι των εκπαιδευτικϊν.  

 

 

όλοσ του ςυντονιςτι 

❖ Συντονιςμόσ των προςπακειϊν των εκπαιδευτικϊν και παρακολοφκθςθ τθσ προόδου του 

ζργου (και τθσ παραγωγισ των αναμενόμενων αποτελεςμάτων) 

❖ Κοινοποίθςθ (με τθ μορφι πρακτικϊν ςυνεδρίαςθσ/θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) των  

κφριων βθμάτων και των ποριςμάτων των διαφόρων εκπαιδευτικϊν ςτθν ομάδα και τθ 

διεφκυνςθ του ςχολείου. 

❖ Συντονιςμόσ τθσ ενδεχόμενθσ γραφειοκρατίασ και τθσ υλικοτεχνικισ υποςτιριξθσ των 

δραςτθριοτιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυμβολισ εξωτερικϊν ειδικϊν. 

❖ Συντονιςμόσ των δραςτθριοτιτων αξιολόγθςθσ. 

Το WaterSTEAM προωκεί τθ βιωματικι και διεπιςτθμονικι μάκθςθ του τοπίου που κα επιλεγεί 

για να γίνει κατανοθτό το γιατί, πότε και πϊσ ζχει φτάςει ςτθν ςθμερινι του μορφι, τα 
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χαρακτθριςτικά του ςτοιχεία που το κακιςτοφν «τοπίο» και τισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει, 

κακϊσ και για να διερευνιςει τθ ςφνδεςθ του ανκρϊπου με το τοπίο αυτό και να αυξιςει τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ςχετικά με τθν προςταςία, τθ διαχείριςθ και τον ςχεδιαςμό του. 

Πλεσ αυτζσ οι πτυχζσ μποροφν να διερευνθκοφν ςτο πλαίςιο διάφορων μακθμάτων του 

ςχολείου. 

Θ ομάδα των εκπαιδευτικϊν κα δθμιουργιςει ζνα διεπιςτθμονικό πλαίςιο για τθν προςζγγιςθ 

των παραπάνω ςτόχων.  

 

❖ Πϊσ να δθμιουργιςετε το διεπιςτθμονικό πλαίςιο;  

❖ Πϊσ να εντοπίςετε τισ ςυνδζςεισ μεταξφ των ειδικοτιτων; 
❖ Πϊσ να δθμιουργιςετε μια ςυνεργατικι ατμόςφαιρα μεταξφ των επιςτθμονικϊν κλάδων; 

Κατά τθ διάρκεια τθσ προκαταρκτικισ ςυνάντθςθσ, τα μζλθ τθσ ομάδασ κα γνωριςτοφν μεταξφ 

τουσ και κα ςυηθτιςουν οριςμζνα προκαταρκτικά οργανωτικά και υλικοτεχνικά ηθτιματα όπωσ:  

- Αρικμόσ τάξεων ι ομάδων μακθτϊν (μία ι περιςςότερεσ) και θλικία μακθτϊν που κα 

ςυμμετάςχουν ςτο ζργο (πρότηεκτ) 

- Μζςα επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ (π.χ. WhatsApp, Messenger 

group/email/άλλο) και βζλτιςτθ ςυχνότθτα των ςυνεδριάςεων τθσ ομάδασ (πρόςωπο με 

πρόςωπο ι online μζςω Skype, Zoom, MicrosoftTeam, Google Meet κλπ.) 

- Εάν κα εκτελεςτεί το πρότηεκτ ςτο πλαίςιο του ςχολικοφ προγράμματοσ ι/και ςε επιπλζον 

ϊρεσ 

- Κατά προςζγγιςθ αρικμόσ ωρϊν που πρζπει να αφιερωκοφν ςτο ζργο και περίοδοσ 

υλοποίθςθσ του ζργου (δθλ. ζνα εξάμθνο ι ζνα πλιρεσ ςχολικό ζτοσ, χειμϊνασ/άνοιξθ) 

- Ρεριοχζσ ενδιαφζροντοσ και υδάτινα τοπία που κα προτακοφν ςτουσ μακθτζσ για ζρευνα. 

Για παράδειγμα, μποροφν να επιλζξουν διαφορετικά τοπία όςον αφορά τθν τυπολογία 

(αςτικό, περιαςτικό, αγροτικό, βιομθχανικό, γεωργικό κ.λπ.) και τισ προκλιςεισ που 

αντιμετωπίηουν (π.χ. υποβάκμιςθ, απειλζσ από ανκρϊπινθ παρζμβαςθ κ.λπ.) και να τα 

παρουςιάςουν ςτουσ μακθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ προςανατολιςμοφ, ϊςτε οι 

μακθτζσ να μποροφν να επιλζξουν το τοπίο ςτο οποίο κα επικεντρωκοφν. 

 

Για τθν εξοικείωςθ με το διεπιςτθμονικό πλαίςιο και τθ δθμιουργία ςυνεργατικισ ατμόςφαιρασ, 

μπορεί να πραγματοποιθκεί μια απλι άςκθςθ κατά τθν προκαταρκτικι ςυνεδρίαςθ τθσ ομάδασ 

των εκπαιδευτικϊν.  

Κοιτάηοντασ το τοπίο ζξω από το παράκυρο τθσ αίκουςασ ςυνεδριάςεων, ι ςε μια εικόνα που 

επιλζχκθκε ςτο διαδίκτυο ι από ζνα προςωπικό αρχείο, οι εκπαιδευτικοί διαφορετικϊν 

ειδικοτιτων μποροφν να αρχίςουν να παρατθροφν τθν εικόνα και να εντοπίηουν τα «ςτοιχεία του 

τοπίου» (φυςικά και τεχνθτά).  

Στθ ςυνζχεια, μποροφν να κζςουν πικανζσ ερωτιςεισ  για τα ςτοιχεία του τοπίου, όπωσ:  

● Τι ςυναιςκιματα δθμιουργεί το τοπίο; 

● Ροια είναι τα ςτοιχεία που το ςυνκζτουν;  

● Με τι μοιάηουν; 

● Για ποιο λόγο; 

● Για ποιον είναι; 
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● Αν παρατθρθκοφν περιβαλλοντικά ηθτιματα, ποια είναι τα πικανά αίτια, ποιεσ είναι οι 

πικανζσ λφςεισ; 

 

Σκοπόσ αυτισ τθσ φάςθσ είναι: 

● Θ αναγνϊριςθ των διαςυνδζςεων μεταξφ των διαφόρων μακθμάτων του ςχολείου 

● Ο κακοριςμόσ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων των κεμάτων/ηθτθμάτων 

● Θ κατάρτιςθ του χρονοδιαγράμματοσ των κφριων βθμάτων που πρζπει να 

πραγματοποιθκοφν με τουσ μακθτζσ 

● Θ διευκζτθςθ οργανωτικϊν ηθτθμάτων (π.χ. ομαδικι εργαςία, εργαςτθριακά πειράματα, 

ςυμμετοχι ενδιαφερόμενων φορζων/ειδικϊν, διοργάνωςθ επιτόπιων επιςκζψεων κ.λπ.) 

Θ κατάςταςθ τθσ διατιρθςθσ του τοπίου, οι προκλιςεισ που αντιμετωπίηει και οι πικανζσ λφςεισ 

μποροφν να διερευνθκοφν με τθ ςυνεργαςία των τοπικϊν ενδιαφερόμενων φορζων.  

Εδϊ ακολουκοφν παραδείγματα ηθτθμάτων που μποροφν να εξεταςτοφν ςτο πλαίςιο 

διαφορετικϊν μακθμάτων του ςχολικοφ προγράμματοσ, και που κα δϊςουν μια γενικι εικόνα 

για τθν κατάςταςθ του τοπίου και τθν πικανι λφςθ ςε κάκε πρόκλθςθ.  

 

Σχολικά μακιματα Κζματα 

Γεωγραφία ● χαρτογράφθςθ και μορφολογία τθσ λεκάνθσ απορροισ ποταμοφ· 
● θ ροι του ποταμοφ και των παραπόταμων του· 
● ανκρϊπινεσ εγκαταςτάςεισ και πλθκυςμιακι ανάπτυξθ·  
● καταγραφι και χαρτογράφθςθ φυςικϊν και τεχνθτϊν ςτοιχείων·  
● ανκρϊπινεσ και οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ· μεταςχθματιςμοί 

τοπίου με τθν πάροδο του χρόνου 

Λςτορία/Λογοτεχνία ● ιςτορία των φυςικϊν και τεχνθτϊν ςτοιχείων· διαδικαςίεσ 
μεταςχθματιςμοφ και διατιρθςθ του τοπίου· ιςτορία τθσ 
περιοχισ 

Φυςικζσ επιςτιμεσ (π.χ. 

βιολογία, βοτανικι)  

● περιγραφι των φυςικϊν ςτοιχείων (π.χ. οικοςυςτιματα) και των 
κεμάτων τουσ·  

● υπθρεςίεσ και οφζλθ που παρζχονται από τα οικοςυςτιματα 
(π.χ. βιοποικιλότθτα· παραγωγι· κανονιςμόσ για τα νερά και 
τουσ ρφπουσ)· 

● μεταβλθτζσ που επθρεάηουν τα χαρακτθριςτικά του τοπίου (π.χ. 
κλίμα· μετεωρολογία· κάλυψθ/χριςθ γθσ) 

Επιςτιμεσ τθσ Γθσ (π.χ. 

Γεωλογία, Κλίμα, Νερό κ.λπ.) 

● μεταςχθματιςμόσ του τοπίου ςε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά 
των πετρωμάτων·  

● διάβρωςθ· 

Χθμεία ● τφποι βράχων και φκορά·  
● χθμεία του εδάφουσ και του νεροφ των φυςικϊν ςτοιχείων για 

τθ διερεφνθςθ κάκε περιβαλλοντικοφ ηθτιματοσ 

Φυςικι ● φυςικζσ διεργαςίεσ που ςυνδζονται με τα ςτοιχεία και τισ 
χριςεισ του τοπίου (π.χ. ροι νεροφ, διάβρωςθ)·  

● πθγζσ ενζργειασ (νερό, άνεμοσ κ.λπ.) κ.λπ. 

Τεχνολογίεσ ● ςφνδεςθ με τθν εκμετάλλευςθ του τοπίου και τθν οικονομία 
(π.χ. παραγωγι ενζργειασ)  
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● εργαλεία και λογιςμικό που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για 
τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου 

Οικονομία ● κζρδθ και ηθμίεσ ςτουσ παραγωγικοφσ τομείσ και ςτθ διατιρθςθ 
τθσ γθσ·  

● κοινωνικι, πολιτιςτικι και τουριςτικι αξία 

Τζχνθ ● ζκφραςθ των αξιϊν του τοπίου/αντίλθψθ του τοπίου 
 

 

 

Το επόμενο βιμα είναι θ κατάρτιςθ ενόσ προγράμματοσ εργαςίασ για τθν εφαρμογι τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ με τθν τάξθ των μακθτϊν (εφαρμογι IBL).  

Στθ ςυνάντθςθ, οι εκπαιδευτικοί πρζπει να διαλζξουν τοπία και πϊσ κα τα παρουςιάςουν ςτουσ 

μακθτζσ (με επιτόπια επίςκεψθ ι ωσ εικόνεσ/βίντεο/ταινίεσ που κα εμφανιςτοφν ςτθν τάξθ) και 

κα πρζπει να ςυλλζξουν τα υλικά που είναι απαραίτθτα  για τθ φάςθ του προςανατολιςμοφ.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ προκαταρκτικισ ςυνεδρίαςθσ (ι ςυνεδριάςεων), οι εκπαιδευτικοί μποροφν 

να προγραμματίςουν τισ φάςεισ προςανατολιςμοφ και εννοιολογικισ προςζγγιςθσ  (βλ. κεφάλαιο 

παρακάτω), κακορίηοντασ το χρονοδιάγραμμα και τισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ που επικυμοφν 

να εκτελζςουν. 

 

Θ προκαταρκτικι δραςτθριότθτα (προςανατολιςμόσ) μπορεί να εκτελεςτεί ςε οποιοδιποτε 

γνωςτικό αντικείμενο, δείχνοντασ εικόνεσ από διαφορετικά κοντινά τοπία και ρωτϊντασ τουσ 

μακθτζσ ποια τουσ εμπνζουν περιςςότερο, αξίηουν διατιρθςθσ και προςταςίασ ι με ποια κα 

ικελαν να εργαςτοφν.  

 

ΕΦΑΜΟΓΘ ΜΕ ΤΘΝ ΤΑΞΘ 

Κατά τθν υλοποίθςθ ενόσ ζργου (πρότηεκτ) WaterSTEAM, οι εκπαιδευτικοί ενεργοφν ωσ 

διαμεςολαβθτζσ, κακοδθγϊντασ τουσ μακθτζσ ςτθν ζρευνά τουσ χωρίσ να παίρνουν αποφάςεισ 

για λογαριαςμό τουσ.  

Οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να διευκολφνουν τουσ μακθτζσ ςτθν κατανόθςθ των επιςτθμονικϊν 

εννοιϊν όταν θ επιςτθμονικι ορολογία είναι δυςνόθτθ και κα πρζπει να παρζχουν το κατάλλθλο 

μακθςιακό περιβάλλον (π.χ. χϊροι αλλά και μια ιςυχθ ατμόςφαιρα).   

Ωςτόςο, κα πρζπει επίςθσ να παρζχουν επαρκι χρόνο για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των 

δραςτθριοτιτων, κακϊσ και τισ επιςτθμονικζσ μεκόδουσ για τθ διεξαγωγι των ερευνϊν. 

Θ μεκοδολογία WaterSTEAM περιλαμβάνει επίςθσ τθ χριςθ τεχνολογιϊν και εφαρμογϊν 

γεωεντοπιςμοφ (GIS) κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ, κακϊσ μποροφν να είναι χριςιμεσ για 

τθ ςυλλογι γεωαναφερόμενων πλθροφοριϊν και για τθν προετοιμαςία καινοτόμων τελικϊν 

προϊόντων όπωσ τα χωροευαίςκθτα παιχνίδια (LBG), τα οποία μποροφν να αποτελζςουν 

ελκυςτικά εργαλεία για τθ νεότερθ γενιά. Για το ςκοπό αυτό, οι μακθτζσ πρζπει να 

επεξεργαςτοφν εκ νζου τισ γνϊςεισ και τα υλικά που ζχουν προκφψει (π.χ. φωτογραφίεσ, ςχζδια) 
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για το πλαίςιο του παιχνιδιοφ ςε ζνα ελκυςτικό πλαίςιο πλοκισ (storyboard), προκειμζνου να 

δθμιουργιςουν μια ςυναρπαςτικι αφιγθςθ που κα μεταφερκεί ςε μια πλατφόρμα LBG.  

Τα παιχνίδια που παράγονται κα είναι δωρεάν και δθμόςια προςβάςιμα.  

 

ΔΛΕΕΥΝΘΤΛΚΘ ΜΑΚΘΣΘ ΣΤΟ WATERSTEAM 

Θ υλοποίθςθ του ζργου με τθν τάξθ ςθμαίνει τθν υιοκζτθςθ του κυκλικοφ μοντζλου 

διερευνθτικισ μάκθςθσ (βλ. το προθγοφμενο κεφάλαιο για λεπτομζρειεσ) ωσ εκπαιδευτικι 

μεκοδολογία μάκθςθσ ςε διεπιςτθμονικό πλαίςιο. Το παρακάτω διάγραμμα παρουςιάηει το 

κυκλικό μοντζλο IBL ςτο πλαίςιο του WaterSTEAM.  

 
Σο ςυνοπτικό μοντζλο Pedaste ςτο WaterSTEAM. 

 

ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΛΣΜΟΣ 

 τόχοσ: Παρουςίαςθ τθσ ζννοιασ/κζματοσ· τόνωςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν· 

προςδιοριςμόσ του προβλιματοσ και των παραγόντων που επθρεάηουν το τοπίο. 

Προςανατολιςμόσ είναι θ φάςθ κατά τθν οποία τονϊνεται το ενδιαφζρον και θ 

περιζργεια των μακθτϊν ςε ςχζςθ με τθν ζννοια του τοπίου και το κζμα τθσ 

προςταςίασ/διαχείριςθσ/ςχεδιαςμοφ του τοπίου, κακϊσ και ηθτιματα ι προκλιςεισ 

που ςχετίηονται με το τοπικό υδάτινο τοπίο ι τα τοπικά υδάτινα τοπία που 

προτείνονται ςτουσ μακθτζσ.  



 

   

30 

 

Ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να παρουςιάςει φωτογραφίεσ, βίντεο, πίνακεσ ηωγραφικισ, άρκρα 

περιοδικϊν/εφθμερίδων, ι μπορεί να πάει τουσ μακθτζσ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ ςε μια επιτόπια 

επίςκεψθ για να αυξιςει τθ ςυναιςκθματικι ςφνδεςθ και τισ γνϊςεισ τουσ για τθν περιοχι: θ 

«αναγνϊριςθ του τοπίου» ωκεί τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ να ςκεφτοφν τισ ςχζςεισ 

μεταξφ των ςτοιχείων του τοπίου, τισ διαδικαςίεσ μεταςχθματιςμοφ που οφείλονται ςε 

περιβαλλοντικοφσ και ανκρωπογενείσ παράγοντεσ, που ςυνδζονται επίςθσ με τθν ιςτορία του 

τόπου και τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται με το νερό. Επιπλζον, ςε μια επιτόπια 

επίςκεψθ, οι μακθτζσ μποροφν πραγματικά να αντιλθφκοφν τισ απειλζσ για το τοπίο. Οι μακθτζσ 

ςκζφτονται για τθν εμπλοκι τουσ ςτθν ζρευνα του τοπίου προςδιορίηοντασ τουσ παράγοντεσ που 

ςυνδζονται με το κζμα ι το ηιτθμα. 

Οι ακόλουκεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ προςφζρονται ωσ παραδείγματα, είναι ενδεικτικζσ 

και μποροφν να προςαρμοςτοφν περαιτζρω ι να τροποποιθκοφν από τουσ εκπαιδευτικοφσ 

ανάλογα με τον χρόνο και τουσ διακζςιμουσ πόρουσ. 

 

Αυτι θ φάςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί από εκπαιδευτικοφσ οποιαςδιποτε ειδικότθτασ, από 

ζναν μόνο εκπαιδευτικό ι ςε ηεφγθ που ςυνδυάηουν διαφορετικζσ ειδικότθτεσ. Στο τζλοσ τθσ 

φάςθσ, οι εκπαιδευτικοί πρζπει να κοινοποιοφν τα πορίςματα (εντυπϊςεισ, ενδιαφζροντα, 

ερωτιςεισ που κζτουν οι μακθτζσ) ςτθν ομάδα των εκπαιδευτικϊν προκειμζνου να ςυηθτιςουν τα 

επόμενα βιματα.  

 

Εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα 1: Το τοπίο και πϊσ το αντιλαμβανόμαςτε 

Διάρκεια: 1 ϊρα διδαςκαλίασ 

Στόχοσ: να ειςαγάγει ςτουσ μακθτζσ τθν ζννοια του «τοπίου» και να αναδείξει τισ 

ποικίλεσ μορφζσ και τθν πολυπλοκότθτα των τοπίων. 

Εκπαιδευτικοί ςτόχοι: 

— εντοπιςμόσ  διαφορετικϊν  μορφϊν και τφπων  του τοπίου 

— αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με τισ διαφορετικζσ αντιλιψεισ για το τοπίο 

που κατζχουν διάφοροι άνκρωποι  

— ςυηιτθςθ για  τισ αντιλιψεισ των μακθτϊν για το τοπίο 

— ενκάρρυνςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ 

— ενκάρρυνςθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν 

Τεχνικι: Καταιγιςμόσ  ιδεϊν 

Διαδικαςία: Ο/θ εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να γράψουν ό, τι ζρχεται ςτο 

μυαλό τουσ όταν ςκζφτονται τθ λζξθ «τοπίο». Ηθτά από τουσ μακθτζσ μια άμεςθ 

απάντθςθ, επιτρζποντάσ τουσ μόνο λίγα λεπτά να ςκεφτοφν, και μόλισ κατεβάςουν τα 

μολφβια τουσ, τουσ ενκαρρφνει να διαβάςουν ςτθν τάξθ αυτά που ζχουν γράψει, ενϊ ο/θ 

εκπαιδευτικόσ (ι ζνασ μακθτισ) κρατά ςθμειϊςεισ ςτον πίνακα.  Στθ ςυνζχεια, οι 

μακθτζσ προςπακοφν να ομαδοποιιςουν αυτά που ζχουν γράψει ςφμφωνα με οριςμζνα 

κοινά χαρακτθριςτικά και ςτοιχεία του τοπίου. Στθ ςυνζχεια, θ τάξθ ςυηθτά τισ 
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διαφορετικζσ αντιλιψεισ που ζχουν προκφψει για διαφορετικοφσ τφπουσ τοπίου, π.χ. 

αγροτικό, βιομθχανικό, αςτικό, περιαςτικό, φυςικό, ανκρωπογενζσ τοπίο κ.λπ.  

Ο/θ εκπαιδευτικόσ προςπακεί να κατευκφνει τουσ μακθτζσ μακριά από ςτερεότυπεσ 

ζννοιεσ που βαςίηονται ςε κάποιο ειδυλλιακό φυςικό τοπίο π.χ. με δάςθ, καταρράκτεσ, 

απομονωμζνεσ παραλίεσ, θλιοβαςιλζματα κλπ.  

Θ ομάδα εςτιάηει τθ ςυηιτθςι τθσ ςτισ διαφορετικζσ αντιλιψεισ για το  τοπίο και πόςο 

ςθμαντικό είναι να δθμιουργθκεί «μια κοινι γλϊςςα» ϊςτε να κατανοοφν όλοι το ίδιο 

πράγμα όταν αναφζρονται ςτο τοπίο. Στθ ςυνζχεια, θ ομάδα μπορεί να χωριςτεί ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ μακθτϊν, κακεμιά για ζναν τφπο τοπίου και να αναλάβει να ςυλλζξει 

υλικό (φωτογραφίεσ, βίντεο, ςφντομα κείμενα από λογοτεχνία ι ειδιςεισ, κινοφμενα 

ςχζδια) που αναφζρονται ςε αυτόν τον τφπο τοπίου κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ. 

 

 

ΕΝΝΟΛΟΛΟΓΛΚΘ ΡΟΣΕΓΓΛΣΘ 

 τόχοσ: Προςδιοριςμόσ των ερωτιςεων και υποκζςεων για διερεφνθςθ ι 

δοκιμι. 

Θ εννοιολογικι προςζγγιςθ είναι μια διαδικαςία κατανόθςθσ μιασ 

ζννοιασ που προκφπτει ςτο κζμα που προςεγγίηεται. Μπορεί να 

επιτευχκεί με τθ δθμιουργία δφο ειδϊν αποτελεςμάτων: Ερωτιςεισ ι 

Τπόκεςθ. Οι Ερωτιςεισ οδθγοφν ςε  ερωτιματα ζρευνασ ςχετικά με ζνα 

ηιτθμα, ενϊ θ Υπόκεςθ οδθγεί ςε  κζςθ που είναι επαλθκεφςιμθ. Και οι 

δφο περιζχουν ανεξάρτθτεσ και εξαρτϊμενεσ μεταβλθτζσ, αν και θ Ερϊτθςθ δεν περιλαμβάνει 

απαραίτθτα τθν εφρεςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ μεταβλθτϊν (Mäeots et al., 2008).  

Κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ εννοιολογικισ προςζγγιςθσ, μζςω του καταιγιςμοφ ιδεϊν, οι 

μακθτζσ πρζπει να εξετάςουν τθν εμπειρία τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ Ρροςανατολιςμοφ 

και να βεβαιωκοφν ότι θ ερϊτθςθ ι θ υπόκεςθ που διατυπϊνουν αντανακλά τον πολφπλευρο 

χαρακτιρα των τοπίων. Τα τοπία μποροφν πράγματι να ςυνδζονται με φυςικζσ διεργαςίεσ ι/και 

ανκρϊπινεσ επεμβάςεισ· ωςτόςο ςυνδζονται επίςθσ με τισ αντιλιψεισ των ανκρϊπων όςον 

αφορά τθν αιςκθτικι, πολιτιςτικι και ιςτορικι αξία τουσ· επομζνωσ, ζνα ερϊτθμα ι μια υπόκεςθ 

που περιορίηεται ςτθν εξζταςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ  πτυχισ ενόσ τοπίου (π.χ. ζνα περιβαλλοντικό 

ηιτθμα όπωσ ο ευτροφιςμόσ) δεν αντιμετωπίηει αποτελεςματικά το κζμα και δεν ςυνάδει με τθν 

προτεινόμενθ προςζγγιςθ STEAM. 

Για παράδειγμα, εάν οι μακθτζσ επικυμοφν να διερευνιςουν τισ προκλιςεισ του τοπίου που 

ςυνδζονται με περιβαλλοντικά ηθτιματα ι διεργαςίεσ (π.χ. ευτροφιςμόσ, ξζνα είδθ κ.λπ.) μπορεί 

να ςκζφτονται να ςυμπεριλάβουν ζρευνεσ ςχετικά με τθ χθμεία των υδάτων και τουσ ρφπουσ, να 

διερευνιςουν τθν πθγι τθσ ρφπανςθσ, να παρατθριςουν τισ επιπτϊςεισ αυτισ τθσ ρφπανςθσ 

κ.λπ. Αυτό ςθμαίνει ότι κα δεςμευτοφν επίςθσ για τον ςυντονιςμό των ερωτιςεϊν τουσ και των 

απαντιςεων ςε διάφορα μακιματα του ςχολείου. 
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Αυτι θ φάςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί από εκπαιδευτικοφσ οποιουδιποτε κζματοσ από ζναν 

μόνο εκπαιδευτικό ι ανά ηεφγθ που ςυνδυάηουν διαφορετικζσ ειδικότθτεσ. Στο τζλοσ τθσ φάςθσ, οι 

εκπαιδευτικοί κα πρζπει να κοινοποιοφν τα πορίςματα (εντυπϊςεισ, ενδιαφζροντα, ερωτιςεισ που 

κζτουν οι μακθτζσ) ςτθν ομάδα των εκπαιδευτικϊν προκειμζνου να ςυηθτιςουν τα επόμενα 

βιματα.  

 

Εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα 2: Το τοπίο και πϊσ διαμορφϊνεται 

Διάρκεια: 1 ϊρα διδαςκαλίασ 

Στόχοσ: κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο τα τοπία μποροφν να μεταςχθματιςτοφν από τθν 

ίδια τθ φφςθ ι με ανκρϊπινθ παρζμβαςθ· και προςδιοριςμόσ  μιασ ςειράσ «προκλιςεων» 

που ςχετίηονται με τθ διατιρθςθ των τοπίων που ζχουν περιβαλλοντικι αξία ι/και αξία για 

τθν ποιότθτα ηωισ μασ. 

Εκπαιδευτικοί ςτόχοι:  

— κατανόθςθ του ρόλου τθσ φφςθσ ςτθ διαμόρφωςθ τοπίων  
— αξιολόγθςθ των κετικϊν και αρνθτικϊν ανκρϊπινων παρεμβάςεων ςτθ διαμόρφωςθ 

τοπίων  
— εντοπιςμόσ των ςχζςεων μεταξφ ανκρϊπινθσ παρζμβαςθσ ςτο τοπίο και οικονομικϊν, 

κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν παραγόντων 
— εντοπιςμόσ των κοινωνικϊν και ατομικϊν αξιϊν που βρίςκονται πίςω από τισ ανκρϊπινεσ 

παρεμβάςεισ ςτο τοπίο  
— ςυηιτθςθ των ςυγκροφςεων που ενδζχεται να προκφψουν μεταξφ των διαφόρων 

ενδιαφερόμενων οργανιςμϊν όςον αφορά τθ διατιρθςθ και/ι τθν εκμετάλλευςθ του 
τοπίου για οικονομικοφσ ι κοινωνικοφσ ςκοποφσ 

— ενκάρρυνςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ 
— ενκάρρυνςθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν 

Τεχνικζσ:  

— Φωτογραφικι τεκμθρίωςθ πριν και μετά από αλλαγζσ ςτο τοπίο, ομαδικι ςυηιτθςθ 
— Ζρευνα ςτο Διαδίκτυο 
—     Καταιγιςμόσ ιδεϊν 

Διαδικαςία: Ρριν από τθ ςυνεδρία, οι μακθτζσ χωρίηονται ςε μικρζσ ομάδεσ και κάκε ομάδα 

επιλζγει το είδοσ τθσ «αλλαγισ» ςε ζνα τοπίο ςτθν οποία επικυμεί να επικεντρωκεί. Ο/θ 

εκπαιδευτικόσ φροντίηει ϊςτε οι ομάδεσ να καλφπτουν μια μεγάλθ ποικιλία αλλαγϊν. Για τθν 

εργαςία ςτο ςπίτι, οι μακθτζσ πρζπει να βρουν ςτο διαδίκτυο ηεφγθ φωτογραφιϊν που 

απεικονίηουν τθν κατάςταςθ «πριν και μετά» μια ςθμαντικι αλλαγι ςε ζνα τοπίο, είτε λόγω 

τθσ φφςθσ είτε από τθν ανκρϊπινθ παρζμβαςθ. Οι δραςτικζσ αλλαγζσ του τοπίου (πριν και 

μετά τθν αλλαγι), ςυμπεριλαμβανομζνων τοπικϊν/εκνικϊν παραδειγμάτων που παρζχονται 

από τουσ εκπαιδευτικοφσ για να αντικατοπτρίηουν ηθτιματα που είναι ςθμαντικά για τθν 

τοπικι κοινότθτα ι ςυναφι ςε εκνικό επίπεδο, μπορεί να περιλαμβάνουν: 

— πλθμμφρα,  
— κατολίςκθςθ ι ςειςμό  
— κάλυψθ ποταμοφ ι ξιρανςθ λίμνθσ (π.χ. για τθν παραγωγι γεωργικισ γθσ) 
— δαςικι πυρκαγιά,  
— αςτικοποίθςθ ι αςτικι επζκταςθ 
— κτιριακζσ υποδομζσ (π.χ. γζφυρα, φράγμα και τεχνθτι λίμνθ, λιμζνασ κ.λπ.). 
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— εγκατάςταςθ εναλλακτικϊν πθγϊν ενζργειασ – π.χ. υδροθλεκτρικοί ςτακμοί, 
ανεμογεννιτριεσ, φωτοβολταϊκά 

— τουριςτικι ανάπτυξθ, π.χ. καταςκευι εξοχικϊνν κατοικιϊν ι τουριςτικϊν ςυγκροτθμάτων 
ςε περιοχζσ μεγάλθσ φυςικισ ομορφιάσ, καταςκευι λιμζνων για ςκάφθ αναψυχισ κ.λπ. 

Ρροαιρετικά, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ιςτορικά ζγγραφα ι θ αρχαία μυκολογία, για να 

καταδειχκεί ο τρόποσ με τον οποίο τα ηθτιματα του τοπίου αντιμετωπίςτθκαν ςε άλλεσ 

εποχζσ και κατά τθν αρχαιότθτα. 

Στθν τάξθ, οι ομάδεσ ςυνεργάηονται για να εντοπίςουν τισ μεγάλεσ «προκλιςεισ» που 

αντικατοπτρίηονται ςτα μεταβαλλόμενα τοπία. Κάκε ομάδα δθμιουργεί μια αφίςα που 

απαρικμεί τισ εντοπιςμζνεσ προκλιςεισ και παρουςιάηει τθν αφίςα ςτθν τάξθ προσ ςυηιτθςθ. 

Στθ ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια οι μακθτζσ μπορεί να προςπακιςουν να απαντιςουν ςτα 

ακόλουκα ερωτιματα: 

— Ροια κοινά χαρακτθριςτικά ζχουν τα τοπία που αλλάηουν; 

— Τα χαρακτθριςτικά αυτά αντικατοπτρίηουν εάν τα τοπία αλλάηουν λόγω φυςικϊν 

φαινομζνων ι ανκρϊπινθσ παρζμβαςθσ; 

— Τι μπορεί να παρακινιςει τθν ανκρϊπινθ παρζμβαςθ ςτο τοπίο; 

—   Ρϊσ αιςκάνονται κανείσ για τισ αλλαγζσ του τοπίου (προςωπικι αξιολόγθςθ); 

—  Ριςτεφετε ότι οι αλλαγζσ ιταν ςκόπιμεσ;  

— Είναι πάντα απαραίτθτθ θ αλλαγι του τοπίου με γνϊμονα τον άνκρωπο; Τι ανάγκεσ 

ικανοποιεί; 

— Ροιεσ είναι οι ςυγκροφςεισ που γίνονται ορατζσ ςε οριςμζνεσ από αυτζσ τισ αλλαγζσ; 

— Τι είδουσ ανκρϊπινεσ αξίεσ αναδφονται ςε μερικζσ από τισ αλλαγζσ; 

 

Εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα 3: Θ Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για το Τοπίο και γιατί τθν χρειαηόμαςτε 

Διάρκεια: 1-2 ϊρεσ διδαςκαλίασ (τουλάχιςτον 2 ϊρεσ ςυνολικά)  

Στόχοσ: να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ με τθν Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για το Τοπίο και να 

κατανοιςουν τθν αναγκαιότθτά τθσ ωσ «κοινοφ πλαιςίου πολιτικισ» για το τοπίο μεταξφ των 

Ευρωπαίων.   

Εκπαιδευτικοί ςτόχοι:  

— εξοικείωςθ με τθν  Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για το Τοπίο  

— κατανόθςθ των τριϊν βαςικϊν ςυνιςτωςϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Σφμβαςθσ για το Τοπίο 

(προςταςία, διαχείριςθ και ςχεδιαςμόσ) 

— ςυνειδθτοποίθςθ ότι θ εφαρμογι τθσ Ευρωπαϊκισ Σφμβαςθσ για το Τοπίο αποτελεί 

κακικον και δικαίωμα όλων των ευρωπαίων πολιτϊν  

— ενκάρρυνςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ 

— ενκάρρυνςθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν 

Τεχνικζσ: PowerPoint ι Prezi ι άλλθ μορφι παρουςίαςθσ που προετοιμάηεται από τον/τθν 

εκπαιδευτικό, ακολουκοφμενθ από ςυηιτθςθ ςε ολομζλεια και εργαςία των μακθτϊν ςε 

μικρζσ ομάδεσ. 
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Διαδικαςία: Ο/θ εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει ςτουσ μακθτζσ μια ςφντομθ παρουςίαςθ ςχετικά 

με τθν Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για το Τοπίο, ακολουκοφμενθ από ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια. 

Κζματα που πρζπει να εξεταςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ: 

— Κατανοοφν οι μακθτζσ τθν Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για το Τοπίο; 

— Μποροφν οι μακθτζσ να ςυνδυάςουν το υλικό που ςυλλζχκθκε κατά τθ διάρκεια των 

προθγοφμενων εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων, κακϊσ και τισ «προκλιςεισ» που 

παρουςιάηουν, ςτισ τρεισ κατθγορίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Σφμβαςθσ για το Τοπίο: προςταςία, 

διαχείριςθ ι ςχεδιαςμόσ;        

— Μποροφν οι μακθτζσ να εντοπίςουν κοντά ςτο ςχολείο τουσ ζνα τοπίο (μικρισ ι 

μεγαλφτερθσ κλίμακασ) που χρειάηεται προςταςία, διαχείριςθ ι ςχεδιαςμό; 

Συηιτθςθ ςε μικρζσ ομάδεσ: Κάκε μικρι ομάδα επιλζγει ζνα υδάτινο τοπίο μεταξφ αυτϊν που 

προτείνονται (κοντά ςτο ςχολείο) και προςδιορίηει τθ δράςθ που πρζπει να αναλθφκεί ςε 

ςχζςθ με το ςχεδιαςμό, τθ διαχείριςθ και τθν προςταςία του τοπίου αυτοφ. 

 

ΖΕΥΝΑ 

 τόχοσ: προγραμματιςμόσ των δραςτθριοτιτων ζρευνασ, διεξαγωγι 

τουσ, ανάλυςθ των ςυλλεγόμενων δεδομζνων και ερμθνεία των 

αποτελεςμάτων  

 

Θ ζρευνα είναι θ φάςθ κατά τθν οποία οι μακθτζσ ερευνοφν ενεργά τα 

ερευνθτικά ερωτιματα ι υποκζςεισ (Scanlon et al. 2011) που ζχουν 

διατυπωκεί κατά τθν προθγοφμενθ φάςθ. 

Θ φάςθ τθσ ζρευνασ εκτελείται ςε 3 ςτάδια: Ρρογραμματιςμόσ, Διενζργεια, Ανάλυςθ Δεδομζνων 

και Ερμθνεία.  

Κατά τον προγραμματιςμό, οι μακθτζσ και οι κακθγθτζσ ςχεδιάηουν τισ ερευνθτικζσ τουσ 

δραςτθριότθτεσ, για παράδειγμα αποφαςίηουν τι να κάνουν, πϊσ να το κάνουν, πότε να το 

κάνουν, ποφ να το κάνουν. 

Ανάλογα με το κζμα ι το ηιτθμα που επιλζγεται για διερεφνθςθ, θ τάξθ κα πρζπει να 

προςδιορίςει τι είδουσ ενζργειεσ πρζπει να αναλάβει όςον αφορά π.χ. τθν αναςκόπθςθ τθσ  

βιβλιογραφίασ, τισ πρακτικζσ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ, και κα προςδιορίςει τισ 

καταλλθλότερεσ μεκόδουσ και τα αναγκαία υλικά για τθ ςυλλογι των απαραίτθτων 

πλθροφοριϊν. 

Θ επικοινωνία με ειδικοφσ από τοπικά ερευνθτικά κζντρα, πανεπιςτιμια και τοπικζσ αρχζσ 

αποτελεί πολφτιμθ ευκαιρία για τθν πρόςβαςθ ςε εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και τθ χριςθ 

επιςτθμονικοφ εξοπλιςμοφ.  

Κατά τθ διενζργεια τθσ ζρευνασ, θ τάξθ εφαρμόηει το προςδιοριςμζνο ςχζδιο και ακολουκεί τα 

ςτάδια δράςθσ ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του προγραμματιςμοφ.  
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Θ ςυλλογι δεδομζνων μπορεί να αφορά περιβαλλοντικά δεδομζνα κατά τθ διάρκεια επιτόπιασ 

επίςκεψθσ, μια ζρευνα για τισ αντιλιψεισ και τισ απόψεισ τθσ τοπικισ κοινότθτασ, ι ζρευνεσ ςε 

ιςτορικά και καλλιτεχνικά αρχεία ςχετικά με το τοπίο μελζτθσ. Συγκεκριμζνα υλικά, εξοπλιςμόσ 

και φφλλα εργαςίασ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, επιτρζποντασ ςτουσ μακθτζσ να 

προςεγγίςουν μεκόδουσ και λογιςμικό κοινισ χριςθσ ςτθν ζρευνα. Μποροφν να γίνουν 

πειράματα για να κατανοθκεί ο λόγοσ για οριςμζνα φαινόμενα όπωσ π.χ. θ διάβρωςθ του 

εδάφουσ. 

Στθν ανάλυςθ και ερμθνεία των δεδομζνων, τα ςυλλεγόμενα δεδομζνα αναλφονται και 

ερμθνεφονται προκειμζνου να κατανοθκεί θ ζκταςθ του ηθτιματοσ (δθμιουργία νζων γνϊςεων) 

(Bruce & Casey 2012· Justice et al 2002· Lim 2004· White & Frederiksen 1998; Wilhelm & Walters 

2006) και οι ςχζςεισ μεταξφ των παραγόντων και των μεταβλθτϊν που εμπλζκονται ςτθν ζρευνα.  

Δεδομζνου ότι οι ζρευνεσ κα καλφπτουν διάφορα ςχολικά μακιματα, είναι πολφ ςθμαντικό να 

προγραμματιςτοφν και να ςυντονιςτοφν όλεσ οι δραςτθριότθτεσ. Ο ςυντονιςτισ κα ζχει καίριο 

ρόλο να ενθμερϊνεται από τουσ εκπαιδευτικοφσ που ςυμμετζχουν ςτισ δράςεισ διερεφνθςθσ και 

θ ομάδα των εκπαιδευτικϊν κα καταρτίςει ςχζδιο χρονοδιαγράμματοσ των προγραμματιςμζνων 

δραςτθριοτιτων, προςδιορίηοντασ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ γνϊςεων και δεξιοτιτων, αλλά 

και ςυντονίηοντασ περαιτζρω τθν υλικοτεχνικι υποςτιριξθ για επιτόπιεσ επιςκζψεισ/εργαςτιρια 

ι για τθν πρόςκλθςθ ειδικϊν για ςυνεργαςία.  

Ο ςυντονιςτισ κα διαςφαλίςει επίςθσ ότι όλεσ οι δραςτθριότθτεσ και τα αποτελζςματα κα 

τθροφν το ςυμφωνθκζν χρονοδιάγραμμα. 

 

Αυτι θ φάςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί από εκπαιδευτικοφσ οποιουδιποτε κζματοσ από ζναν 

μόνο εκπααιδευτικό ι ανά ηεφγθ που ςυνδυάηουν διαφορετικζσ ειδικότθτεσ. Στο τζλοσ τθσ φάςθσ, 

οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να κοινοποιοφν τα πορίςματα (εντυπϊςεισ, ενδιαφζροντα, ερωτιςεισ 

που κζτουν οι μακθτζσ) ςτθν ομάδα των εκπαιδευτικϊν προκειμζνου να ςυηθτθκοφν τα επόμενα 

βιματα.  

 

Εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα 4: Το τοπίο που κζλουμε να ερευνιςουμε 

Διάρκεια: 2 διδακτικζσ ϊρεσ  (τουλάχιςτον 2 ϊρεσ ςυνολικά) ςτθν τάξθ και ςε εξωτερικοφσ 

χϊρουσ 

Στόχοσ: να επιςκεφκοφν οι μακθτζσ το ι τα υδάτινα τοπία που επζλεξαν με τθν κακοδιγθςθ 

των εκπαιδευτικϊν, να εςτιάςουν ςτθν προθγοφμενθ εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα και να 

επαλθκεφςουν τα χαρακτθριςτικά τουσ ςχετικά με τθν τοποκεςία, εςτιάηοντασ ςτισ 

«προκλιςεισ» που τίκενται, ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για το Τοπίο.  

Εκπαιδευτικοί ςτόχοι:  

— Ραρατιρθςθ του επιλεγμζνου(ων) τοπίου(ων)   

— Εξζταςθ τθσ τοποκεςίασ, και εντοπιςμόσ κετικϊν και αρνθτικϊν χαρακτθριςτικϊν   

— Φωτογράφθςθ ι βιντεοςκόπθςθ του (των) τοπίου(-ων) που επιςκζφτθκαν 

— Συγκζντρωςθ παρατθριςεων και προςδιοριςμόσ «προκλιςεων»  

— Ενκάρρυνςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ 
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— Ενκάρρυνςθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ μακθτϊν 

— Εξάςκθςθ δεξιοτιτων παρατιρθςθσ 

Τεχνικζσ: Επιτόπια μελζτθ, ομαδικι ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ (μικρζσ ομάδεσ και ολομζλεια) 

Απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ:  Χάρτθσ τθσ περιοχισ, κάμερεσ, κινθτά τθλζφωνα ι tablets, 

υπολογιςτζσ, ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο 

Διαδικαςία: Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν χάρτεσ Google maps και Street view για να εντοπίςουν 

τα επιλεγμζνα υδάτινα τοπία και να περιγράψουν οριςμζνα από τα βαςικά χαρακτθριςτικά 

τουσ. Οι μακθτζσ κακορίηουν τισ «προκλιςεισ» που κζτουν τα τοπία και ςυλλζγουν υλικό από 

το διαδίκτυο, τισ τοπικζσ εφθμερίδεσ και τισ τοπικζσ ΜΚΟ ι τοπικοφσ ςυλλόγουσ, προκειμζνου 

να κατανοιςουν τισ προκλιςεισ και τθ ςτάςθ που υιοκετοφν οι τοπικοί φορείσ απζναντι ςε 

αυτζσ τισ προκλιςεισ. 

 

Εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα 5: παραδείγματα ζρευνασ  

Διάρκεια: N διδακτικζσ ςυνεδρίεσ ςτθν τάξθ και ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ 

Ραραδείγματα: οι μακθτζσ μποροφν να διερευνιςουν τουσ λόγουσ των αλλαγϊν ςτο τοπίο:  

— ροι ποταμϊν και κακίηθςθ/διάβρωςθ·  

— αντίλθψθ των ανκρϊπων ανάλογα με τισ αλλαγζσ και τισ χριςεισ του τοπίου·  

— ευτροφιςμόσ·  

— αςτικοποίθςθ και απϊλεια εδάφουσ· κ.λπ. 

Στόχοσ: να διεξάγουν εμπειρικι ζρευνα για το/τα υδάτινο/ά τοπίο/α που επιλζγονται από 

τουσ μακθτζσ με τθν κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικϊν, να επικεντρωκοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ 

πτυχζσ του τοπίου τουσ μζςω βιωματικισ μάκθςθσ, πρακτικϊν δραςτθριοτιτων, εςτιάηοντασ 

ςτα ερωτιματα και τισ υποκζςεισ που ζχουν τεκεί.  

Εκπαιδευτικοί ςτόχοι:  

— Να μπορζςουν οι μακθτζσ να διερευνιςουν το/τα επιλεγμζνο(-α) τοπίο(-α)  

— Εξζταςθ ςυγκεκριμζνων πτυχϊν που ςυνδζονται με το τοπίο μελζτθσ    

— Φωτογράφθςθ και βιντεοςκόπθςθ του (των) τοπίου(-ων) που επιςκζφτθκαν 

— Συλλογι και ανάλυςθ δεδομζνων 

— Ενκάρρυνςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ 

— Ενκάρρυνςθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ μακθτϊν 

— Εξάςκθςθ δεξιοτιτων παρατιρθςθσ 

Τεχνικζσ μάκθςθσ: Μελζτθ πεδίου, πρακτικι, βιωματικι μάκθςθ, ομαδικι ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ 

(μικρζσ ομάδεσ και ολομζλεια) 

Απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ:  εργαςτιριο, υπολογιςτζσ, ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο 

Διαδικαςία:  

Ρροετοιμαςία για τθν μελζτθ/διερεφνθςθ με τθν οποία κα καταςτεί δυνατι θ βακφτερθ 

κατανόθςθ ενόσ περιβαλλοντικοφ ηθτιματοσ ι μιασ πρόκλθςθσ. Θ ςυλλογι και θ ανάλυςθ 

δεδομζνων πραγματοποιοφνται προκειμζνου να κατανοθκεί θ ζκταςθ τθσ πρόκλθςθσ. Οι 
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μακθτζσ κα εντοπίςουν τισ ςχζςεισ μεταξφ των παραγόντων που επθρεάηουν το τοπίο και κα 

τισ περιγράψουν.  

 

Δραςτθριότθτα Τζχνθσ:  

Οι μακθτζσ καλοφνται να παράγουν ζνα προϊόν τζχνθσ ςχετικά με τισ ζρευνζσ τουσ που μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ςτο χωροευαίςκθτο παιχνίδι  

● Φωτογραφίεσ 

● Κείμενο 

● Σχζδιο 

● Meme (πολφ ςφντομο βίντεο με ςχόλιο), μια εικόνα, ζνα βίντεο, ζνα κομμάτι κειμζνου 

κ.λπ., ςυνικωσ χιουμοριςτικό ςτθ φφςθ, που αντιγράφεται και διαδίδεται γριγορα από 

τουσ χριςτεσ του Διαδικτφου, ςυχνά με μικρζσ παραλλαγζσ. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Meme  

● Κολλάη  

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ 

 τόχοσ: ςχζδιο ςυμπεραςμάτων από τα αποτελζςματα και τθν ερμθνεία 

τουσ. 

 

Θ φάςθ των ςυμπεραςμάτων ςυνοψίηει τα αποτελζςματα από τθ φάςθ 

τθσ ζρευνασ και παρουςιάηει τθν ερμθνεία των αποτελεςμάτων ςτα 

διάφορα ςχολικά μακιματα.  

Ζτςι, οι μακθτζσ αποκτοφν γνϊςεισ από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ και βρίςκουν τισ ςχζςεισ 

μεταξφ τουσ και μεταξφ μεταβλθτϊν ι παραγόντων που κακορίηουν ζνα ςυγκεκριμζνο τοπίο ι τισ 

προκλιςεισ του. 

Οι μακθτζσ ςυγκεντρϊνουν όλα τα αποτελζςματα από ςτισ προθγοφμενεσ δραςτθριότθτεσ. Αυτά 

μποροφν να ζχουν τθ μορφι γραφθμάτων, εκκζςεων, παρατθριςεων κ.λπ. Ο καταιγιςμόσ ιδεϊν  

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να ςυνοψίςει όλα τα ευριματα, να μοιραςτείτε ςκζψεισ ςχετικά 

με τισ ςχζςεισ και να εντοπίςετε τα ςθμαντικότερα ευριματα ι τι πρζπει να αξίηει περιςςότερθσ 

προςοχισ και περαιτζρω διερεφνθςθσ. Στο πλαίςιο αυτό εντοπίηεται επίςθσ κάκε 

ηιτθμα/πρόβλθμα που προζκυψε κατά τθν υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων. 

Στθ ςυνζχεια, τα αποτελζςματα μποροφν να παρουςιαςκοφν ςε ζνα τελικό προϊόν που κα 

χρθςιμοποιθκεί περαιτζρω ςε διαδικαςίεσ ευαιςκθτοποίθςθσ και εκπαίδευςθσ ςτθν επόμενθ 

φάςθ. 

 

Εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα 6: Συμπεράςματα 

Διάρκεια: 1 ϊρα διδαςκαλίασ (1-2 ϊρεσ)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Meme
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Στόχοσ: κατανόθςθ των αιτίων και εξεφρεςθ των πικανϊν λφςεων ςτισ προκλιςεισ που 

αντιμετωπίηει το ι τα υδάτινα τοπία μελζτθσ, παρουςιάηοντασ όςα ζχουν μάκει οι μακθτζσ με 

δθμιουργικό τρόπο. 

Εκπαιδευτικοί ςτόχοι:  

— Κατανόθςθ των αιτίων των προκλιςεων του(των) επιλεγμζνου(ων) τοπίου(ων)   

—  Αναγνϊριςθ των ςχζςεων μεταξφ των μεταβλθτϊν/παραγόντων/πτυχϊν που 

διερευνικθκαν 

— Ενκάρρυνςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ 

— Σφνκεςθ των γνϊςεων που αποκτικθκαν ςε μια παρουςίαςθ Powerpoint 

— Ενκάρρυνςθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ μακθτϊν 

Τεχνικζσ μάκθςθσ: Ομαδικι ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ 

Απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ:  PowerPoint, υπολογιςτζσ, διαδίκτυο 

Διαδικαςία:  

Στθν τάξθ, οι ομάδεσ των μακθτϊν ςυγκεντρϊνουν τα αποτελζςματα που επιτεφχκθκαν 

κατά τισ προθγοφμενεσ φάςεισ. 

Συντάςςουν μια ςφνοψθ των ποριςμάτων και ςυηθτοφν ςχετικά με τισ ςχζςεισ μεταξφ των 

χαρακτθριςτικϊν του τοπίου, των προκλιςεων που διερευνικθκαν και των προτεινόμενων 

λφςεων.  

Οι μακθτζσ μποροφν να προετοιμάςουν διαφορετικά παραδοτζα για να παρουςιάςουν τα 

ευριματα και τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ, τα οποία μποροφν να παρουςιαςτοφν ςε 

άλλουσ μακθτζσ ι ςε ανοικτζσ εκδθλϊςεισ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ μορφι τθσ παρουςίαςθσ 

που κα υιοκετθκεί πρζπει να είναι κατάλλθλθ για το αποτζλεςμα, όπωσ: παρουςιάςεισ 

PowerPoint ι Prezi /αφίςεσ/καλλιτεχνικι απόδοςθ /βίντεο/χωροευαίςκθτα παιχνίδια.  

 

Καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα:  

Οι μακθτζσ καλοφνται να παράγουν ζνα καλλιτεχνικό ζργο ι να ςυγκεντρϊςουν όλα τα 

καλλιτεχνικά τουσ ζργα (από τισ προθγοφμενεσ φάςεισ) που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτο 

χωροευαίςκθτο παιχνίδι αλλά και για τθν παρουςίαςθ του ζργου τουσ. 

 

ΣΥΗΘΤΘΣΘ 

 τόχοσ: ςκζψεισ ςχετικά με τθ διεπιςτθμονικι εμπειρία και κοινοποίθςθ 

των ευρθμάτων ςε ζνα ευρφτερο κοινό  

Στθ φάςθ τθσ ςυηιτθςθσ, οι μακθτζσ ςυνοψίηουν τα διεπιςτθμονικά 

εφρθματά τουσ και παρουςιάηουν τυχόν ςχζςεισ μεταξφ ευρθμάτων ςε 

διαφορετικά ςχολικά μακιματα ςε άλλουσ: ςυμμακθτζσ, ειδικοφσ, ευρφ 

κοινό.  
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Οι μακθτζσ μποροφν να προετοιμάςουν μια παρουςίαςθ PowerPoint ι μια ζκκεςθ ι ζνα 

καλλιτεχνικό ζργο τουσ για να παρουςιάςουν τα ευριματά τουσ και να ςυνοψίςουν τθν εμπειρία 

τουσ ςε διάφορουσ τφπουσ κοινοφ.  

Τα προϊόντα αυτά κα πρζπει να αφοροφν:  

— τα αξιόλογα ςτοιχεία που χρειάηονται προςταςία ςτο τοπίο μελζτθσ 

— τισ απειλζσ και τισ ςχζςεισ μεταξφ περιβαλλοντικϊν και ανκρωπογενϊν 

παραγόντων/μεταβλθτϊν  

— πικανζσ λφςεισ 

Θ επικοινωνία των αποτελεςμάτων μπορεί να κεωρθκεί ωσ μια εξωτερικι διαδικαςία όπου οι 

μακθτζσ παρουςιάηουν και κοινοποιοφν τα ευριματα και τα ςυμπεράςματά τουσ ςε άλλουσ, 

λαμβάνουν ανατροφοδότθςθ και ςχόλια (Scanlon et al. 2011), και ζτςι διατυπϊνουν τισ δικζσ 

τουσ αντιλιψεισ (Bruce & Casey 2012).  

Για το ςκοπό αυτό, θ ομάδα μπορεί να διοργανϊςει μια εκδιλωςθ, κατά προτίμθςθ δθμόςια 

ςτθν τοπικι κοινότθτα. Νζα ερωτιματα μπορεί επίςθσ να προκφψουν από το κοινό.  

Από τθν άποψθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και μεκοδολογίασ, οι μακθτζσ μποροφν επίςθσ να 

εντοπίςουν προβλιματα κατά τθν εφαρμογι τθσ με βάςθ τθν εμπειρία τουσ.  

 

Εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα 7: Επαλικευςθ τθσ μάκθςθσ  

Διάρκεια: 1 ϊρα διδαςκαλίασ (1 ϊρα)  

Στόχοσ: παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων και των ςυμπεραςμάτων ςτο κοινό 

Εκπαιδευτικοί ςτόχοι:  

— Ενκάρρυνςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ 

—  Βακφτερθ κατανόθςθ από πλευράσ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν του τι ζχουν 

μάκει 

— Χριςθ κατάλλθλθσ ορολογίασ ανάλογα με τα αποτελζςματα και ευριματα 

— Κοινοποίθςθ των ποριςμάτων ςτο ευρφ κοινό 

Τεχνικζσ: Ρροφορικι παρουςίαςθ 

Απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ:  Αίκουςα εκδθλϊςεων, υπολογιςτζσ, διαδίκτυο, Powerpoint, 

λογιςμικό παραγωγισ βίντεο, καλλιτεχνικό ζργο κ.λπ.  

Διαδικαςία:  

Οι εκπαιδευτικοί διοργανϊνουν δθμόςια εκδιλωςθ ανοικτι ςτουσ γονείσ, τουσ 

ενδιαφερόμενουσ φορείσ, τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ, όπου οι μακθτζσ κα 

παρουςιάςουν τα αποτελζςματα του πρότηεκτ.  
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ΑΞΛΟΛΠΓΘΣΘ 

ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑΣ 

Το ζργο περιλαμβάνει τθν αξιολόγθςθ τθσ μακθςιακισ εμπειρίασ και των προςεγγίςεων, με 

ςτόχο τθν αξιολόγθςθ τθσ επιτυχίασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του ζργου όςον αφορά: 

• Αλλαγι ςε γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ενδιαφζρον και ςτάςθ των εκπαιδευτικϊν ζναντι μιασ 
ςυνεργατικισ μεκοδολογίασ διδαςκαλίασ STEAM 

• Αλλαγι ςε γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ενδιαφζρον και ςτάςθ των μακθτϊν ζναντι τθσ 
προςζγγιςθσ STEAM, του τοπίου, του ρόλου του νεροφ και των παγκόςμιων 
περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων, κακϊσ και ωσ προσ τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτα κοινά και 
τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ 

• Απόλαυςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ WaterSTEAM 

• Ελλείψεισ που διαπιςτϊνονται από τουσ μακθτζσ 

• Λκανοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν όςον αφορά τα εκπαιδευτικά αποτελζςματα  

• Αξιολόγθςθ τθσ μεκοδολογίασ και των εργαλείων όςον αφορά τθν αποτελεςματικότθτα, τθ 

δυνατότθτα εφαρμογισ και τθ ςυνάφεια με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ και το ςχολικό 

πρόγραμμα  

• Ελλείψεισ που διαπιςτϊνονται από τουσ εκπαιδευτικοφσ 

Ρροκειμζνου να αξιολογθκεί θ εκπαιδευτικι διαδικαςία, ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε κατά τθ 

διάρκεια του ζργου ερωτθματολόγιο, διακζςιμο ςτα αγγλικά, τα ουγγρικά, τα ιταλικά και τα 

ελλθνικά.   
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ΕΓΑΛΕΜΑ ΕΡΑΥΞΘΜΖΝΘΣ ΡΑΓΜΑΤΛΚΠΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΤΡΕ ΣΤΟ ΡΛΑΜΣΛΟ ΤΘΣ ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΜΑΣ 

Θ παροφςα ενότθτα ζχει ωσ ςτόχο να παρουςιάςει τα εργαλεία Επαυξθμζνθσ Ρραγματικότθτασ 

(AR) και ΤΡΕ που επιλζχκθκαν για εφαρμογι ςτο πλαίςιο τθσ προτεινόμενθσ εκπαιδευτικισ 

μεκοδολογίασ WaterSTEAM. Θ επαυξθμζνθ πραγματικότθτα ορίηεται ωσ θ ενςωμάτωςθ των 

ψθφιακϊν πλθροφοριϊν ςτο περιβάλλον του χριςτθ ςε πραγματικό χρόνο. Σε αντίκεςθ με τθν 

εικονικι πραγματικότθτα, θ οποία δθμιουργεί ζνα εντελϊσ τεχνθτό περιβάλλον, θ επαυξθμζνθ 

πραγματικότθτα χρθςιμοποιεί το υπάρχον περιβάλλον και επικαλφπτει νζεσ πλθροφορίεσ πάνω 

ςε αυτό. 

Τα εργαλεία Επαυξθμζνθσ Ρραγματικότθτασ και άλλα ψθφιακά εργαλεία που παρουςιάηονται 

παρακάτω επιλζχκθκαν ειδικά για τθν κάλυψθ των αναγκϊν και των ςτόχων τθσ εκπαιδευτικισ 

μεκοδολογίασ για τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ που αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο του ζργου 

WaterSTEAM, με βάςθ μια διερευνθτικι προςζγγιςθ, με επίκεντρο τον μακθτι και 

ενςωματϊνοντασ το ςτοιχείο τθσ κοινωνικισ και πολιτικισ ευαιςκθτοποίθςθσ, ςτο κζμα τθσ 

προςταςίασ, ςχεδιαςμοφ και διαχείριςθσ του τοπίου, ςε ςχζςθ με το νερό ωσ ςτοιχείο που το 

διαμορφϊνει και το μεταλλάςςει. 

Στο πλαίςιο των ακόλουκων ενοτιτων του κεφαλαίου αυτοφ, τα επιλεγζντα εργαλεία 

παρουςιάηονται ςε ςυνάρτθςθ με τα πλεονεκτιματα που προςφζρουν, τα ςτοιχεία και τα  

χαρακτθριςτικά τουσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ που 

αναπτφχκθκε. Ρεριγράφεται επίςθσ θ δυνθτικι εφαρμογι των εργαλείων ςτο πλαίςιο τθσ 

μεκοδολογίασ, ςυνοδευόμενθ από οδθγίεσ ςχετικά με τον καλφτερο τρόπο εφαρμογισ τουσ και 

ςυνδζςμουσ για περαιτζρω υποςτιριξθ και πλθροφορίεσ. 

Τα προτεινόμενα εργαλεία Επαυξθμζνθσ Ρραγματικότθτασ επιλζχκθκαν προκειμζνου να 

ανταποκρίνονται καλφτερα ςτα ακόλουκα κριτιρια: 

 Ανοικτοφ κϊδικα και δωρεάν: Τα εργαλεία που επιλζγονται είναι ανοικτοφ κϊδικα και 

δωρεάν, τουλάχιςτον ςτθν προτεινόμενθ ζκδοςθ για εφαρμογι, προκειμζνου να 

διαςφαλιςτεί ότι μποροφν εφκολα να υιοκετθκοφν τόςο ςτο πλαίςιο τθσ τυπικισ όςο και 

τθσ μθ-τυπικισ εκπαίδευςθσ. 

 Εφκολθ εφαρμογι: Τα επιλεγμζνα εργαλεία είναι εφχρθςτα, χωρίσ να απαιτοφν ιδιαίτερεσ 

γνϊςεισ προγραμματιςμοφ από τον χριςτθ. Αν και το επίπεδο πολυπλοκότθτασ και τα 

διακζςιμα χαρακτθριςτικά ποικίλλουν από εργαλείο ςε εργαλείο, όλα περιλαμβάνουν 

φιλικζσ διεπαφζσ χριςτθ ςτθ λειτουργία επεξεργαςίασ, προςκαλϊντασ τουσ χριςτεσ να 

δοκιμάςουν τισ ικανότθτζσ τουσ και να πειραματιςτοφν. Πλα τα επιλεγμζνα εργαλεία 

μποροφν να εφαρμοςτοφν από όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ-ςτόχου ςε διαφορετικά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τόςο από εκπαιδευτικοφσ όςο και από μακθτζσ. 

 Μεγάλεσ δυνατότθτεσ μάκθςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ: Πλα τα επιλεγμζνα εργαλεία AR 

ζχουν δοκιμαςτεί ςτο παρελκόν από οργανιςμοφσ-εταίρουσ του ζργου WaterSTEAM 

όςον αφορά τισ δυνατότθτεσ μάκθςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ και οι δυνατότθτζσ τουσ 

ςτον τομζα αυτό, τόςο ςε τυπικά όςο και ςε μθ τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, 

ζχουν αποδειχκεί και τεκμθριωκεί. Μποροφν να διευκολφνουν τθ μάκθςθ τόςο κατά τθ 

διάρκεια τθσ εφαρμογισ τουσ όςο και μετά, ωσ ολοκλθρωμζνα και ελεφκερα διακζςιμα 

εκπαιδευτικά εργαλεία. 

 Διευκόλυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ςυμμετοχισ των χρθςτϊν: Πλα τα προτεινόμενα 

εργαλεία AR περιλαμβάνουν μια ιςχυρι ςυνιςτϊςα τθσ ενκάρρυνςθσ τθσ ςυνεργαςίασ 
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και τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ των χρθςτϊν. Οι χριςτεσ ενκαρρφνονται να ςυμμετζχουν ςε 

διαδραςτικι μάκθςθ μζςω των χαρακτθριςτικϊν AR των εργαλείων, αυξάνοντασ τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ και ςυμβάλλοντασ ςτθν προςταςία, τθ διαχείριςθ και τον ςχεδιαςμό 

των τοπίων. 

 Καταλλθλότθτα των χαρακτθριςτικϊν επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ (AR): Τα τελευταία 

χρόνια υπάρχουν όλο και περιςςότερα διακζςιμα εργαλεία, τα οποία προςφζρουν 

χαρακτθριςτικά επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ (Augmented Reality) ςε κινθτζσ 

ςυςκευζσ. Ωςτόςο, δεν προςφζρουν όλα τουσ χαρακτθριςτικά που να ανταποκρίνονται 

ςτισ ανάγκεσ εφαρμογισ τθσ εκπαιδευτικισ μεκοδολογίασ και τουσ ςτόχουσ εκπαίδευςθσ 

και ευαιςκθτοποίθςθσ που περιγράφει.   

 Στακερότθτα και υποςτιριξθ: Τα προτεινόμενα εργαλεία είναι ςχετικά ςτακερά ςτισ 

εφαρμογζσ τουσ, οι περιοριςμοί τουσ όςον αφορά τα διαφορετικά λειτουργικά 

ςυςτιματα για κινθτζσ ςυςκευζσ ζχουν τεκμθριωκεί και περιλαμβάνουν ζνα κζντρο 

υποςτιριξθσ ι μια ενεργι διαδικτυακι κοινότθτα υποςτιριξθσ. 

Θ ςειρά εργαλείων AR και ΤΡΕ που παρουςιάηονται παρακάτω ζχει ωσ ςτόχο να προςφζρει 

πολφτιμεσ επιλογζσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ που εφαρμόηουν τθ μεκοδολογία 

WaterSTEAM και μποροφν εφκολα να ενςωματωκοφν ςτα διάφορα ςτάδια τθσ μεκοδολογίασ 

WaterSTEAM, π.χ. Ρροςανατολιςμόσ, Εννοιολογικι Ρροςζγγιςθ, Ζρευνα, Συμπζραςμα και 

Συηιτθςθ. 

 

SIFTR – ΜΛΑ ΡΛΑΤΦΟΜΑ ΓΛΑ ΧΑΤΟΓΑΦΘΣΘ, ΟΡΤΛΚΟΡΟΛΘΣΘ, ΣΥΝΕΓΑΣΛΑ, ΑΛΛΘΛΕΡΛΔΑΣΘ 

Το Siftr (www.siftr.org) είναι μια ανοικτι και δωρεάν πλατφόρμα για ςυνεργατικι χαρτογράφθςθ 

που αναπτφχκθκε και υποςτθρίηεται από το Field Day Lab, ζνα εργαςτιριο που 

δραςτθριοποιείται ςτθν ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν και ψθφιακϊν εκπαιδευτικϊν 

πόρων εντόσ του Ρανεπιςτθμίου του Wisconsin ςτισ ΘΡΑ, με επικεφαλισ τον David Gagnon, 

δθμιουργό τθσ δθμοφιλοφσ  πλατφόρμασ ανάπτυξθσ χωροευαίςκθτων παιχνιδιϊν ARIS. 

Το Siftr είναι μια ελεφκερα διακζςιμθ πλατφόρμα, προςβάςιμθ τόςο από επιτραπζηιεσ ςυςκευζσ 

(π.χ. επιτραπζηιουσ υπολογιςτζσ) όςο και από κινθτζσ ςυςκευζσ (π.χ. smartphones ι tablets), θ 

οποία προςφζρει ςε οποιονδιποτε τθν ευκαιρία να αναπτφξει ςυνεργατικζσ εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ ςε ςχζςθ με τον πραγματικό κόςμο, χωρίσ να προχποκζτει ςυγκεκριμζνεσ 

προθγοφμενεσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ. Επεκτείνει τθ μάκθςθ πζρα από τουσ υπολογιςτζσ, τα 

βιβλία και τουσ τοίχουσ τθσ τάξθσ, διευκολφνοντασ τθ μάκθςθ ςτον πραγματικό κόςμο. 

Τι κάνει; Εφαρμογι ςτο πλαίςιο του WaterSTEAM 

Το Siftr επιτρζπει ςε ζναν διαμεςολαβθτι (το πρόςωπο ι τον οργανιςμό που δθμιουργεί το Siftr, 

κακορίηοντασ τον ςκοπό τθσ ςυνεργατικισ δραςτθριότθτασ χαρτογράφθςθσ και τον κακοριςμό 

των παραμζτρων τθσ ςυμμετοχισ των χρθςτϊν) να δθμιουργιςει ζνα πλαίςιο για τθ 

χαρτογράφθςθ πλθροφορίασ ςφμφωνα με ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα, και ςτθ ςυνζχεια να αφιςει 

είτε μια μικρι ομάδα μακθτϊν είτε το ευρφ κοινό να χρθςιμοποιοφν τισ κινθτζσ ςυςκευζσ τουσ 

(π.χ. smartphones ι tablet) για να τεκμθριϊςουν γεωγραφικά ςχετικό υλικό. Το Siftr 

ςυγκεντρϊνει αυτό το υλικό με τθ μορφι φωτογραφιϊν, κειμζνου και φυςικά τοποκεςίασ, και το 

http://www.siftr.org/
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απεικονίηει ζτςι ϊςτε να είναι εφκολο να το δει κανείσ και να ςυηθτιςει τα δεδομζνα που ζχουν 

ςυλλεχκεί ωσ ομάδα ςε μια μεγαλφτερθ οκόνθ. Ζνα πρόςκετο χαρακτθριςτικό του Siftr είναι θ 

δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ με τθν προςκικθ ςχολίων και επιςθμάνςεων (παρόμοια με το 

«like» ςτο Facebook). Οι πλθροφορίεσ μεταφορτϊνονται θλεκτρονικά μζςω smartphone ι tablet 

ι μζςω υπολογιςτι με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο.  

Το Siftr μπορεί να ζχει διάφορεσ εφαρμογζσ ςε διάφορουσ τομείσ και κλάδουσ. Δεν περιορίηεται 

ςε αυτόν τον τομζα εφαρμογισ, αλλά είναι ζνα εργαλείο γενικοφ ςκοποφ που είναι ςε κζςθ να 

βρει διάφορεσ εφαρμογζσ, επειδι υπάρχουν τόςοι πολλοί τρόποι που μπορεί να βοθκιςει να 

φζρει ςε επαφι ανκρϊπουσ, ιδζεσ και τόπουσ. Ωςτόςο, ζνασ ξεχωριςτόσ τομζασ εφαρμογισ του 

Siftr που φαίνεται ελπιδοφόροσ είναι θ επιςτιμθ των πολιτϊν (citizen science). Υπάρχουν πολλά 

επιςτθμονικά ζργα πολιτϊν όπου είναι αναγκαία θ επζκταςθ τθσ ςυλλογι δεδομζνων ςτο ευρφ 

κοινό. Ιταν μία από τισ πιο ελκυςτικζσ πτυχζσ του διαδικτφου ότι μεγάλοσ αρικμόσ ανκρϊπων 

δεν μποροφν μόνο να μάκουν για επιςτθμονικά κζματα, αλλά να ςυμμετάςχουν ςτθ δθμιουργία 

νζων επιςτθμονικϊν γνϊςεων. Ζνα παράδειγμα αυτισ τθσ ςυνεργατικισ δθμιουργίασ νζασ 

γνϊςθσ είναι το Galaxy Zoo, όπου οι επιςτιμονεσ δθμιοφργθςαν μια πλατφόρμα για εραςιτζχνεσ 

αςτρονόμουσ για να βοθκιςουν ςτον εντοπιςμό διαςτρικϊν αντικειμζνων (βλ. Reinventing 

Discovery από τον Michael Nielsen). Δεν ιταν μόνο το πλικοσ των ςυμμετεχόντων που βοικθςε 

ςτον εντοπιςμό αντικειμζνων ενδιαφζροντοσ πιο γριγορα και με ακρίβεια από ζναν μικρό 

αρικμό επιςτθμόνων που εργάηονταν επίςθμα για αυτό το ςκοπό ι από τουσ υπολογιςτζσ, αλλά 

θ περιζργειά τουσ τουσ οδιγθςε να τεκμθριϊςουν και να ανακαλφψουν ολοκαίνουργια 

αςτρονομικά φαινόμενα. 

Επιπλζον, τα χαρακτθριςτικά του Siftr για τθ ςυνεργατικι επιτόπου χαρτογράφθςθ είναι 

ελεφκερα διακζςιμα και μποροφν εφκολα να χρθςιμοποιθκοφν από όλουσ, εφόςον διακζτουν 

ζνα βαςικό επίπεδο δεξιοτιτων ςτθ χριςθ υπολογιςτϊν και smartphones (π.χ. περιιγθςθ ςτο 

διαδίκτυο, λιψθ και εγκατάςταςθ εφαρμογϊν ςε κινθτι ςυςκευι, λιψθ φωτογραφιϊν). 

Τζλοσ, το Siftr είναι μια διαδραςτικι εφαρμογι  web app. Ζχει ςχεδιαςτεί για να χρθςιμοποιείται 

ςε smartphones (τόςο Android όςο και iOS) κακϊσ και ςε επιτραπζηιουσ υπολογιςτζσ. Δεν 

υπάρχουν εφαρμογζσ για λιψθ και εγκατάςταςθ ςτθ ςυςκευι ςασ, αρκεί μόνο να 

πλθκτρολογιςετε το ςχετικό URL. Αν και είναι δυνατόν να ζχετε πρόςβαςθ ςε οποιαδιποτε από 

τισ λειτουργίεσ του Siftr από οποιοδιποτε πρόγραμμα περιιγθςθσ, θ βαςικι ιδζα είναι ότι οι 

χριςτεσ ςε κινθτά τθλζφωνα, ζξω ςτον κόςμο, κα ςυλλζγουν δεδομζνα. Στθ ςυνζχεια, θ ομάδα ι 

τα άτομα που ενδιαφζρονται για το χάρτθ ςτο ςφνολό του μποροφν να ςυγκεντρωκοφν και να 

φζρουν τθν εικόνα του χάρτθ ςε μια μεγαλφτερθ οκόνθ, ίςωσ για να τθν προβάλλουν, για να τθ 

ςυηθτιςουν ι να κάνουν άλλεσ αξιολογιςεισ. 

Στο πλαίςιο του WaterSTEAM, τα χαρακτθριςτικά του Siftr το κακιςτοφν πολφτιμο εργαλείο με 

δυνατότθτα εφαρμογισ ςε όλα τα ςτάδια τθσ μεκοδολογίασ WaterSTEAM, διευκολφνοντασ τθ 

ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτϊν, των εκπαιδευτικϊν και των εξωτερικϊν ειδικϊν που 

ςυμμετζχουν, ςυγκεντρϊνοντασ γεωγραφικά ςχετικζσ πλθροφορίεσ από μικρότερεσ ι 

μεγαλφτερεσ ομάδεσ, παρζχοντασ ζνα εξαιρετικό εργαλείο ςυηιτθςθσ και παρουςίαςθσ ιδεϊν 

ςτθν τάξθ. Τα χαρακτθριςτικά του Siftr μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτα διάφορα βιματα τθσ 

μεκοδολογίασ WaterSTEAM με διάφορουσ τρόπουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων – ενδεικτικά – των 

ακόλουκων: 

https://www.galaxyzoo.org/
https://read.amazon.com/kp/embed?asin=B005OQGZ54&preview=newtab&linkCode=kpe&ref_=cm_sw_r_kb_dp_OV2gzb22HD45T&tag=backhousebeat-20
https://read.amazon.com/kp/embed?asin=B005OQGZ54&preview=newtab&linkCode=kpe&ref_=cm_sw_r_kb_dp_OV2gzb22HD45T&tag=backhousebeat-20
https://read.amazon.com/kp/embed?asin=B005OQGZ54&preview=newtab&linkCode=kpe&ref_=cm_sw_r_kb_dp_OV2gzb22HD45T&tag=backhousebeat-20
http://michaelnielsen.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pea_galaxy
https://en.wikipedia.org/wiki/Pea_galaxy
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Ρροςανατολιςμόσ 

Το Siftr μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε ςχζςθ με τθν αρχικι επιτόπια επίςκεψθ ςε ζνα τοπίο, για 

να ειςαγάγει τθν ζννοια του τοπίου μζςω του εντοπιςμοφ διαφόρων τφπων τοπίου, να 

προωκιςει τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τισ διαφορετικζσ αντιλιψεισ για το τοπίο που 

κατζχουν διαφορετικά άτομα, και να διευκολφνει τθ ςυηιτθςθ αργότερα ςτθν τάξθ ι ςτο 

διαδίκτυο, επιςθμαίνοντασ κοινζσ παρανοιςεισ. Οριςμζνα χαρακτθριςτικά του Siftr μποροφν να 

ςυμβάλουν ςτθν τόνωςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με το 

κζμα του τοπίου ςε αυτό το πρϊτο βιμα τθσ μεκοδολογίασ· θ δραςτθριότθτα επιτόπιασ 

επίςκεψθσ αποκτά ζνα ψθφιακό ςτοιχείο, προςκαλϊντασ τουσ ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ και 

εκπαιδευτικοφσ να τεκμθριϊςουν τισ δικζσ τουσ αντιλιψεισ ςχετικά με τα τοπία που 

επιςκζφκθκαν, να τισ μοιραςτοφν με τθν ομάδα και να τισ ςυηθτιςουν. 

Εννοιολογικι προςζγγιςθ 

Το Siftr μπορεί να εφαρμοςτεί ςτθ φάςθ τθσ εννοιολογικισ προςζγγιςθσ για να εντοπίςει και να 

τεκμθριϊςει τισ προκλιςεισ που ςυνδζονται με τα τοπία μζςω φωτογραφιϊν και κειμζνου, 

ςχολίων και «like» για το υδάτινο τοπίο και τισ προκλιςεισ που οι μακθτζσ ενδιαφζρονται να 

διερευνιςουν. Με αυτόν τον τρόπο, το Siftr μπορεί να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να διατυπϊςουν 

τισ ερωτιςεισ ι υποκζςεισ τουσ προσ διερεφνθςθ. Επιπλζον, θ ομάδα μπορεί να χρθςιμοποιιςει 

τισ φωτογραφίεσ που τραβιχτθκαν μζςω του Siftr (οι φωτογραφίεσ μποροφν να μεταφορτωκοφν 

ςε κάποια ςυςκευι ι να προβλθκοφν ςτο διαδίκτυο) για να ςυγκρίνει με παλαιότερεσ 

φωτογραφίεσ του τοπίου και να εντοπίςει αλλαγζσ ςτο τοπίο. Οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί 

μποροφν επίςθσ να ςχολιάςουν τισ προςκικεσ που ςυγκεντρϊκθκαν ςτο Siftr και να εγείρουν 

κζματα προσ ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ. 

Ζρευνα 

Κατά τθ φάςθ τθσ ζρευνασ, το Siftr μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ εργαλείο ζρευνασ προκειμζνου 

να ςυγκεντρωκοφν οι αντιλιψεισ των μακθτϊν ι τθσ τοπικισ κοινότθτασ ςχετικά με τισ 

προκλιςεισ που εντοπίςτθκαν και/ι προτάςεισ για προςταςία/διαχείριςθ/ςχεδιαςμό όςον 

αφορά το υδάτινο τοπίο μελζτθσ. Θ δυνατότθτα διευκόλυνςθσ του crowdsourcing ςτθ ςυλλογι 

δεδομζνων μπορεί επίςθσ να αξιοποιθκεί για τθ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων ςχετικά με άλλεσ πτυχζσ 

του επιλεγμζνου τοπίου από τουσ ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ ι ευρφτερεσ ομάδεσ (άλλουσ μακθτζσ 

ι ακόμθ και μζλθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ). Θ κζςθ και θ χρονοςφραγίδα για κάκε προςκικθ 

καταγράφεται αυτόματα, ενϊ τα δεδομζνα που ςυλλζγονται ςε Siftr μποροφν να εξαχκοφν ςε 

μορφι CSV, ϊςτε να μποροφν να υποβλθκοφν ςε περαιτζρω επεξεργαςία ςε εφαρμογζσ 

υπολογιςτικϊν φφλλων όπωσ το Excel. Επιπλζον, το Siftr μπορεί να εφαρμοςτεί ωσ πλατφόρμα 

ςυνεργαςίασ κατά τθ φάςθ τθσ ζρευνασ, διευκολφνοντασ τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ 

των μακθτϊν, των εκπαιδευτικϊν και των εξωτερικϊν ειδικϊν που ενδζχεται να κλθκοφν να 

ςυμβάλουν ςτισ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Συμπζραςμα 

Στο Siftr όλεσ οι προςκικεσ πλθροφορίασ (τοποκεςία, φωτογραφίεσ, κείμενο, απαντιςεισ ςε 

ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν κ.λπ.) είναι διακζςιμεσ ςτο διαδίκτυο και μποροφν να 

παρουςιαςτοφν ενιαία ςτον χάρτθ του SIftr, διευκολφνοντασ τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων. 
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Συηιτθςθ 

Το Siftr μπορεί να αποτελζςει πολφτιμο εργαλείο παρουςίαςθσ, διευκολφνοντασ τθ ςυηιτθςθ και 

τθ ςυμμετοχι ολόκλθρου του ςχολείου και τθσ ευρφτερθσ τοπικισ κοινότθτασ, αυξάνοντασ τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τισ προκλιςεισ του τοπίου και τισ προτάςεισ για προςταςία, 

διαχείριςθ ι ςχεδιαςμό.   

Ρϊσ λειτουργεί το Siftr 

Το Siftr είναι πολφ απλό για τουσ ςυντάκτεσ, τουσ χριςτεσ/χαρτογράφουσ και τουσ κεατζσ. 

Ραρακάτω υπάρχει μια ςφντομθ περιγραφι για κάκε δραςτθριότθτα. 

Συντάκτθσ ενόσ Siftr 

Ο ςυντάκτθσ δθμιουργεί ζναν λογαριαςμό (ι χρθςιμοπεί τα διαπιςτευτιρια του λογαριαςμοφ 

ARIS) ςτθ διεφκυνςθ www.siftr.org. Στθ ςυνζχεια, δθμιουργεί ζνα 

● Πνομα για το Siftr. Για παράδειγμα, «Αντιλιψεισ για υδάτινα τοπία». 

● Διεφκυνςθ URL.. Για παράδειγμα, https://siftr.org/watersteam 

● Ρεριγραφι του τι πρζπει να κάνετε με το Siftr, δθλαδι οδθγίεσ για τουσ χριςτεσ. Για 

παράδειγμα:  

«Επιςκεφκείτε ζνα υδάτινο τοπίο τθσ περιοχισ ςασ και καταγράψτε τισ δικζσ ςασ αντιλιψεισ 

ςχετικά με διάφορεσ πτυχζσ όπωσ θ αξία του για εςάσ, τα ςτοιχεία που το κακιςτοφν ξεχωριςτό ι 

όχι και οι προκλιςεισ που αντιμετωπίηει. Τα υδάτινα τοπία μποροφν να περιλαμβάνουν ποτάμια, 

λίμνεσ, ρυάκια, κάλαςςα και ακτζσ. Μποροφν να είναι εξαιρετικά, κοινά ι ακόμθ και 

υποβακμιςμζνα.  

Ράρτε λίγο χρόνο για να «βυκιςτείτε» ςτο τοπίο. Στθ ςυνζχεια, τραβιξτε φωτογραφίεσ επί τόπου 

για να τεκμθριϊςετε τισ απόψεισ ςασ και πλθκτρολογιςτε ζνα ςφντομο κείμενο για να εξθγιςετε.  

Απολαφςτε το!» 
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τιγμιότυπο οκόνθσ 1: Η οκόνθ «Overview» για τθ δθμιουργία ενόσ Siftr 

  

Μετά ο ςυντάκτθσ του Siftr: 

● Επιλζγει τισ βζλτιςτεσ ρυκμίςεισ χαρτϊν όπωσ θ εςτίαςθ του χάρτθ, το κζμα εμφάνιςθσ 

του χάρτθ (υπάρχουν επί του παρόντοσ 5 κζματα για να διαλζξετε, δθλαδι αςθμί, ρετρό, 

μελιτηάνα, κλαςικό και δορυφορικό) και τθν παλζτα χρωμάτων για τισ καρφίτςεσ του 

χάρτθ. (βλζπε ςτιγμιότυπα οκόνθσ 2 και 3) 

● Ρροςαρμόηει τισ κατθγορίεσ ςυλλογισ δεδομζνων και τα χρϊματα που αντιπροςωπεφουν 

αυτζσ τισ κατθγορίεσ. Για παράδειγμα, όςον αφορά τον τφπο τοπίου, ο ςυγγραφζασ μπορεί 

να ειςάγει «Αςτικό τοπίο», «Γεωργικό τοπίο», «Φυςικό τοπίο» και «Βιομθχανικό τοπίο» 

(βλ. Στιγμιότυπο οκόνθσ 4) 

● Επιλζγει πρόςκετα μζςα ςυλλογισ δεδομζνων (προαιρετικό). Τα τυποποιθμζνα μζςα είναι 

θ κφρια φωτογραφία, θ λεηάντα και οι κατθγορίεσ. Τα προαιρετικά διακζςιμα μζςα είναι 

ερϊτθςθ μίασ επιλογισ, ερϊτθςθ πολλαπλισ επιλογισ, μικρό πεδίο κειμζνου, μεγάλο 

πεδίο κειμζνου και μια πρόςκετθ φωτογραφία. Ρροςοχι: Κάκε φορά που ορίηεται ζνα 

μζςο ςυλλογισ δεδομζνων, ο ςυντάκτθσ πρζπει να αποκθκεφςει το πεδίο (κουμπί ςτθ 

δεξιά κάτω γωνία) διαφορετικά το πεδίο κα χακεί (βλ. Στιγμιότυπο οκόνθσ 4) 

● Αποφαςίηει ςχετικά με βαςικζσ άδειεσ ςχετικά με τθν προβολι και τθ ςυμβολι ςτθ 

χαρτογράφθςθ (βλ. Στιγμιότυπο οκόνθσ 5) 

Το Siftr είναι ζτοιμο. Είναι γριγορο, εφκολο και ιςχυρό. Μόλισ ζνα Siftr είναι εκεί, και ανάλογα με 

τα δικαιϊματα που επιλζγει ο ςυντάκτθσ του, οποιοςδιποτε μπορεί να το δει ςε ζνα πρόγραμμα 

περιιγθςθσ και να προςκζςει δεδομζνα ςτο Siftr χρθςιμοποιϊντασ μια κινθτι ςυςκευι ι ζναν 

υπολογιςτι με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο. 

 

Ο ςυντάκτθσ του Siftr μπορεί να επεξεργαςτεί ι να διαγράψει το Siftr ςε οποιαδιποτε ςτιγμι, να 

διαχειριςτεί τισ προςκικεσ πλθροφορίασ και να κατεβάςει τα δεδομζνα ςε μορφι CSV για 

επεξεργαςία. 
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τιγμιότυπο οκόνθσ 2: Επιλογι τθσ εςτίαςθσ του χάρτθ  

  

τιγμιότυπο οκόνθσ 3: Επιλογι του κζματοσ τθσ κατθγορίασ, δθλαδι τθσ χρωματικισ παλζτασ των 

«καρφιτςϊν».   
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τιγμιότυπο οκόνθσ 4: Επιλογι των διαφόρων κατθγοριϊν και απόδοςθ χρϊματοσ. Επίςθσ, επιλογι 

πρόςκετων μζςων ςυλλογισ δεδομζνων (προαιρετικά). 

  

τιγμιότυπο οκόνθσ 5: Επιλογι βαςικϊν αδειϊν και ρυκμίςεων απορριτου, και δθμοςίευςθ! 

  

Χαρτογράφθςθ 

Οι χριςτεσ με πρόςβαςθ ςτο Siftr μποροφν ςτθ ςυνζχεια να κατεβάςουν και να εγκαταςτιςουν 

τθν εφαρμογι Siftr ςτα smartphones ι τα tablet τουσ (Android και IOs), να δθμιουργιςουν ζνα 

λογαριαςμό ι να ςυνδεκοφν χρθςιμοποιϊντασ τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ τουσ, να 

εξερευνιςουν και να βροφν το Siftr για το οποίο ενδιαφζρονται, να επιςκεφκοφν τθν περιοχι ςτο 

χάρτθ Siftr ι να περπατιςουν ςτο δρομολόγιο που περιγράφεται ςτο Siftr.  

Οι χριςτεσ που προςκζτουν μια καρφίτςα ςτον χάρτθ για τθν τοποκεςία, περνϊντασ από τθν 

ακολουκία ςυλλογισ δεδομζνων, δθλαδι τραβϊντασ τθν κφρια φωτογραφία, προςκζτοντασ 
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λεηάντα, επιλζγοντασ μια κατθγορία (και χρϊμα) και ςυμπλθρϊνοντασ οποιαδιποτε από τισ 

πρόςκετεσ μορφζσ ςυλλογισ δεδομζνων, ονομάηονται «χαρτογράφοι».  

Θ προςκικθ μιασ καρφίτςασ ςε ζνα χάρτθ Siftr είναι γριγορθ και εφκολθ. Το Siftr καταγράφει 

αυτόματα τθν τοποκεςία του χριςτθ ςτον χάρτθ, τοποκετεί τθν καρφίτςα εκεί, και ςυνδζει όλα 

τα δεδομζνα που ςυμπλθρϊκθκαν από τον χαρτογράφο με τθ ςυγκεκριμζνθ καρφίτςα. Αυτι θ 

καρφίτςα είναι ςτθ ςυνζχεια ορατι ςε όλουσ τουσ άλλουσ χαρτογράφουσ και κεατζσ που 

μποροφν είτε να κάνουν «like» είτε να τθ ςχολιάςουν.  

Ππωσ αναφζρκθκε παραπάνω, για κάκε καρφίτςα μποροφν να γίνουν ςχόλια. Οι χαρτογράφοι και 

οι κεατζσ μποροφν να κάνουν ο ζνασ ςτον άλλο ερωτιςεισ εκεί ςτο Siftr, να προςκζςουν 

πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, και ακόμθ και να μοιραςτοφν τθν ανάρτθςθ (είναι απλϊσ μια ειδικι 

ιςτοςελίδα) μζςω των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ. Ωςτόςο, ςθμειϊςτε ότι ο ιχοσ και το βίντεο 

δεν υποςτθρίηονται επί του παρόντοσ. 

Πταν ζνασ χαρτογράφοσ δθμιουργεί μια καρφίτςα ςτον χάρτθ, κανονικά χρθςιμοποιοφνται οι 

τρζχουςεσ ςυντεταγμζνεσ GPS του χαρτογράφου, αλλά το ςθμείο μπορεί να μετακινθκεί και 

χειροκίνθτα. 

 

τιγμιότυπο οκόνθσ 6: Ζνα Siftr ςε ζνα smartphone. θμειϊςτε το μεγάλο ΤΝ  ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ 

για τθν προςκικθ μιασ νζασ καρφίτςασ και τθ μωβ τελεία (αυτι είναι θ κζςθ του χριςτθ κατά τθ λιψθ 

αυτοφ του ςτιγμιότυπου οκόνθσ). 

Ρροβολι 
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Ωσ εφαρμογι ςτο διαδίκτυο, το Siftr φαίνεται λίγο διαφορετικό ςε μια μεγαλφτερθ οκόνθ, 

δίνοντασ ςτουσ κεατζσ περιςςότερουσ τρόπουσ για να δουν τα δεδομζνα που ζχουν ςυλλεχκεί. 

Υπάρχθ προβολι βάςει του χάρτθ, προβολι με βάςθ τισ φωτογραφίεσ και τρόποι φιλτραρίςματοσ 

ανά κατθγορία ι αναηιτθςθ χρθςτϊν και κειμζνου. Αυτόσ είναι ζνασ ωραίοσ τρόποσ για να 

εξετάςετε ζνα SIftr ομαδικά. Σθμειϊςτε επίςθσ, ότι μπορείτε να προςκζςετε καρφίτςεσ εδϊ – δεν 

χρειάηεται να είςτε ςε κινθτι ςυςκευι. 

Στο Στιγμιότυπο οκόνθσ 7 παρακάτω μπορείτε να δείτε πϊσ φαίνεται ζνα Siftr ςε ζνα πρόγραμμα 

περιιγθςθσ υπολογιςτι. 

Για ζνα ςεμινάριο ςχετικά με το Siftr, επιςκεφκείτε τον ακόλουκο ςφνδεςμο: 

https://fielddaylab.org/courses/siftr   

  
τιγμιότυπο οκόνθσ 7: Ζνα Siftr όπωσ φαίνεται ςε ζνα πρόγραμμα περιιγθςθσ Η/Τ. Εφκολο να δείτε και να 

φιλτράρετε τα δεδομζνα ςασ, αλλά μπορείτε ακόμα και να χαρτογραφιςετε αν κζλετε. 

  

ΕΓΑΛΕΛΑ ΕΡΑΥΞΘΜΕΝΘΣ ΡΑΓΜΑΤΛΚΠΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΧΩΟΕΥΑΜΣΚΘΤΑ ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ  

Θ επαυξθμζνθ πραγματικότθτα (AR) είναι ζνασ τρόποσ 

για να ενιςχυκοφν ςτοιχεία του πραγματικοφ κόςμου, 

προςφζροντασ αιςκθτά εμπλουτιςμζνεσ εμπειρίεσ ςτουσ 

χριςτεσ. Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον περιβάλλοντα 

πραγματικό κόςμο του χριςτθ γίνονται διαδραςτικζσ και 

υπόκεινται ςε ψθφιακι επεξεργαςία.  

Εμπειρία χριςθσ AR ςθμαίνει πρόςβαςθ ςε πρόςκετεσ 

(επαυξθμζνεσ) πλθροφορίεσ που μποροφν να 

προςπελαςτοφν διαδικτυακά για το περιβάλλον όταν 

βρίςκεςτε  επιτόπου.  

Ο πιο κοινόσ και εφκολοσ τρόποσ για να βιϊςετε AR είναι 

μζςω του κϊδικα QR. Ο κωδικόσ, που μπορεί να ςαρωκεί 

https://fielddaylab.org/courses/siftr
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μζςω τθσ κατάλλθλθσ εφαρμογισ ςτο smartphone, ζχει πρόςβαςθ ςε μια ιςτοςελίδα ι ζνα 

ζγγραφο από το οποίο ο χριςτθσ μπορεί να διαβάςει πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το τι 

βλζπει.  

Πςον αφορά τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, θ εργαςία ςε φυςικό περιβάλλον με τθ χριςθ 

τεχνολογιϊν που βαςίηονται ςτο GPS επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να προςεγγίςουν τισ γεωγραφικζσ 

πλθροφορίεσ κατά τρόπο που να ενκαρρφνει:  

⮚ Ζρευνα για το τοπίο και το γφρω περιβάλλον  

⮚ Ρροςδιοριςμό των δεδομζνων και των πλθροφοριϊν για να απαντιςετε ςτθν ερϊτθςθ ι 

να ελζγξετε τθν υπόκεςθ που διατυπϊνεται 

⮚ Εξερεφνθςθ, ανάλυςθ των δεδομζνων και αναγνϊριςθ των ςυνδζςεων και των ςχζςεων 

μεταξφ γεωγραφικϊν και άλλων περιβαλλοντικϊν μεταβλθτϊν 

⮚ Ανάλυςθ των γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν για τθν απάντθςθ ςτθν αρχικι ερϊτθςθ μζςω 

γεωγραφικοφ λογιςμικοφ για τον εντοπιςμό των ςχζςεων και παροχι εναλλακτικοφ 

τρόπου κοινοποίθςθσ των αποτελεςμάτων 

ΤΛ ΕΛΝΑΛ ΤΑ ΧΩΟΕΥΑΛΣΚΘΤΑ ΡΑΛΧΧΝΛΔΛΑ (LOCATION BASED GAMES – LBG) 

Το κρυφτό, το «κλζφτεσ και αςτυνόμοι» και παιχνίδια ρόλων ιταν όλα δθμοφιλι χωροευαίςκθτα 

παιχνίδια που ζχουν παιχτεί ςε διαφορετικζσ εκδόςεισ τουσ ςε όλο τον κόςμο. Αυτά τα παιχνίδια 

επιτρζπουν ςτουσ παίκτεσ να αναφζρονται ςε φυςικά αντικείμενα και τοποκεςίεσ και να 

χρθςιμοποιοφν τθ δθμιουργικότθτα και τθ φανταςία τουσ, προκειμζνου να αλλθλοεπιδροφν 

ουςιαςτικά με τουσ άλλουσ παίκτεσ, κακϊσ και με τισ τοποκεςίεσ. Τα τελευταία χρόνια αυξικθκε 

ο αρικμόσ των δθμιουργικϊν παιχνιδιϊν, οι διαδραςτικζσ αφθγιςεισ και οι παιγνιϊδεισ 

δραςτθριότθτεσ που διευκολφνονται από τισ κινθτζσ ςυςκευζσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε θ εξζλιξθ 

του παιχνιδιοφ να ακολουκεί τθ κζςθ των παικτϊν. Ζνασ όροσ που χρθςιμοποιείται για τθν 

περιγραφι τζτοιων παιχνιδιϊν είναι «χωροευαίςκθτα παιχνίδια με κινθτά τθλζφωνα» (Avouris & 

Yannoutsou, 2012). 

Θ ζλευςθ των κινθτϊν ςυςκευϊν, όπωσ τα smartphones και τα tablet, και θ γριγορθ εξζλιξθ τθσ 

τεχνολογίασ των παιχνιδιϊν, παρζχουν μεγάλεσ ευκαιρίεσ για τθν ανάπτυξθ τοποκεντρικϊν 

παιχνιδιϊν που ενκαρρφνουν τουσ ςυμμετζχοντεσ να βυκιςτοφν ςε ευχάριςτεσ και ουςιαςτικζσ 

αλλθλεπιδράςεισ, χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικά επίπεδα πλθροφοριϊν. Οι ςυςκευζσ αυτζσ 

προςφζρουν επίςθσ πραγματικι ευκαιρία για μάκθςθ και αφιγθςθ ςχετικά με ςυγκεκριμζνεσ 

τοποκεςίεσ και διαδρομζσ, ειςάγοντασ το φυςικό ι δομθμζνο περιβάλλον ωσ ςτοιχείο τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ και τθσ εμπειρία των παικτϊν. 

Τα τελευταία χρόνια, προθγμζνεσ κινθτζσ ςυςκευζσ (smartphones και tablets) ζχουν κάνει τθ 

χριςθ των υπθρεςιϊν τοποκεςίασ πολφ βολικι (Ku et al., 2008). Οι Υπθρεςίεσ Τοποκεςίασ 

(Location-based Services (BSSs) είναι υπθρεςίεσ ΤΡΕ για τθν παροχι πλθροφοριϊν που ζχουν 

δθμιουργθκεί, ςυγκεντρωκεί, επιλεγεί ι τροποποιθκεί λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τρζχουςα 

τοποκεςία των χρθςτϊν ι άλλων προςϊπων ι κινθτϊν ςυςκευϊν (Küpper, 2005).  Με τθν 

επζκταςθ των υπθρεςιϊν τοποκεςίασ, τα χωροευαίςκθτα παιχνίδια ζχουν επίςθσ κερδίςει 

δθμοτικότθτα και ζχουν γίνει πιο διαδεδομζνα. 
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Ρολλζσ εφαρμογζσ για ςφγχρονα smartphones και tablet ενςωματϊνουν υπθρεςίεσ τοποκεςίασ 

για τθν παροχι πλθροφοριϊν με βάςθ τθν τοποκεςία. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για να δϊςουν ςυμβουλζσ βάςει τθσ τοποκεςίασ τθσ ςυςκευισ, οδθγίεσ 

πλοιγθςθσ, πλθροφορίεσ για τθν  παρακολοφκθςθ τθσ κυκλοφορίασ ςτουσ δρόμουσ, επικοινωνία 

τθσ κζςθσ μασ ςε φίλουσ, κ.λπ. Ωςτόςο, μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν και ςτουσ τομείσ τθσ 

ψυχαγωγίασ και τθσ μάκθςθσ, για τθ δθμιουργία παιχνιδιϊν που κακιςτοφν τθν τοποκεςία του 

παίκτθ ουςιϊδεσ μζροσ τθσ διαδικαςίασ του παιχνιδιοφ (Lehmann, 2012). 

Το χωροευαίςκθτο  παιχνίδι (LBG) ορίηεται  ωσ μια μορφι παιχνιδιοφ που ςχεδιάςτθκε για να 

παρακολουκεί μια ςυςκευι ςε κίνθςθ, ςυνδζοντασ άμεςα τθν εμπειρία του παιχνιδιοφ με τθ 

κζςθ του παίκτθ. Για τθ δθμιουργία μιασ εμπειρίασ βάςει τθσ τοποκεςίασ, είναι απαραίτθτθ 

ςυνικωσ μια ςφνδεςθ με άλλεσ ςυςκευζσ, π.χ. ζναν εξυπθρετθτι ι άλλουσ παίκτεσ. Ωςτόςο, 

είναι επίςθσ δυνατι θ διεξαγωγι  παιχνιδιϊν από ζνα μόνο παίκτθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι όλεσ 

οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ αποκθκεφονται ςτθ ςυςκευι του παίκτθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, 

μια ςφνδεςθ με άλλεσ ςυςκευζσ δεν είναι απαραίτθτθ για να τρζξει ζνα LBG, εφ’ όςον το παιχνίδι 

ακολουκεί τισ μεταβαλλόμενεσ κζςεισ τθσ ςυςκευισ του παίκτθ (Lehmann, 2012). 

Μια χριςιμθ ταξινόμθςθ (Lehmann, 2012) των πικανϊν προτφπων παιχνιδιϊν ςε LBG 

περιγράφεται παρακάτω: 

 

Α. Αναηιτθςε και βρεσ (Search-and-Find) 

Στο παιχνίδι αυτόσ ο παίκτθσ πρζπει να αναηθτιςει μια ςυγκεκριμζνθ γεωγραφικι κζςθ για να 

προχωριςει ςτο παιχνίδι. Αυτό μπορεί να καταςτεί δυνατό είτε με τθν υπόδειξθ τθσ τοποκεςίασ 

που κα επιςκεφκεί με τθ χριςθ ενόσ χάρτθ ςτθ διεπαφι toy παιχνιδιοφ· ι δίνοντασ ζνα ςτοιχείο 

που αναφζρεται ςτο περιβάλλον, π.χ. ζνα κτίριο, ζνα χαρακτθριςτικό του δρόμου ι ζνα 

τοπόςθμο. Σε τζτοια παιχνίδια ο παίκτθσ μπορεί να επιλζξει από μια ςειρά προτεινόμενων 

τοποκεςιϊν ι να κινθκεί προσ τθν ενιαία κζςθ που προτείνεται. Θ επίτευξθ ενόσ προοριςμοφ 

είναι ο κφριοσ ςτόχοσ των παιχνιδιϊν αναηιτθςθσ. 

Ζνα παράδειγμα αυτοφ του είδουσ παιχνιδιοφ είναι το Geocaching 

(https://www.geocaching.com) ςτο οποίο ο παίκτθσ κινείται ςε μια ςυγκεκριμζνθ κζςθ για να 

βρει ζνα κρυφό φυςικό αντικείμενο, ςυνικωσ ζνα κουτί που περιζχει αντικείμενα, ςτθ ςυνζχεια 

παίρνει ζνα αντικείμενο από το κουτί και αφινει πίςω ζνα άλλο ςε αντικατάςταςθ αυτοφ που 

ζχει αφαιρεκεί. Συντεταγμζνεσ GPS παρζχουν τθν κζςθ για το επόμενο «geocache» που κα 

πρζπει να ανακαλυφκεί. 

 

Β. Ακολοφκθςε το μονοπάτι (Follow-the-Path) 

Το παιχνίδι αυτό είναι αρκετά παρόμοιο με το παιχνίδι Αναηιτθςθσ με τθ μόνθ διαφορά  ότι ο 

ςτόχοσ δεν είναι μόνο ζνασ προοριςμόσ αλλά μια ακολουκία προοριςμϊν και πϊσ ο παίκτθσ 

φτάνει ςε αυτοφσ. Οποιαδιποτε απόκλιςθ από τθν κακοριςμζνθ διαδρομι μπορεί να οδθγιςει 

ςε κυρϊςεισ για τον παίκτθ, δθλαδι να χάςει μια ανταμοιβι/ςτοιχείο/ςθμάδι. Σο Κυνιγι του 

Θθςαυροφ είναι ζνα από τα πιο δθμοφιλι παιχνίδια αυτοφ του τφπου. 

 

 

 

https://www.geocaching.com/
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Γ. Τρζξε-και-Ριάςε (Chase-and-Catch) 

Στα παιχνίδια αυτά οι παίκτεσ προςπακοφν να βρουν ζνα κινοφμενο εικονικό ςτόχο και να τον 

διεκδικιςουν: αυτόσ ο ςτόχοσ μπορεί να αναφζρεται ςτθν πραγματικι κζςθ ενόσ άλλου παίκτθ ι 

ςτισ μεταβαλλόμενεσ κζςεισ ενόσ κινοφμενου εικονικοφ αντικειμζνου που υπάρχει μόνο ςτον 

κόςμο του παιχνιδιοφ. Ο παίκτθσ ενθμερϊνεται για τθ κζςθ του ςτόχου μζςω τθσ διεπαφισ 

παιχνιδιοφ/διαδραςτικοφ χάρτθ και ο ςτόχοσ του παιχνιδιοφ είναι να προςεγγίςει γριγορα τον 

ςτόχο για να τον «ςυλλάβει». Αυτό το παιχνίδι προωκεί τθν οικοδόμθςθ ςτρατθγικισ και τθ 

ςωματικι άςκθςθ, ενϊ μπορεί να περιλαμβάνει ζναν μόνο παίκτθ ι να είναι ζνα παιχνίδι για 

πολλοφσ παίκτεσ. Το Ingress (https://www.geocaching.com ) είναι μια εκδοχι αυτοφ του τφπου 

παιχνιδιοφ. 

  

Δ. Αλλαγι απόςταςθσ (Change-of-Distance) 

Τα παιχνίδια αλλαγισ απόςταςθσ χρθςιμοποιοφν τισ ζννοιεσ τθσ εγγφτθτασ ι τθσ απόςταςθσ 

μεταξφ τθσ κζςθσ του παίκτθ και διαφόρων γεωγραφικϊν κζςεων εντόσ του παιχνιδιοφ· θ ίδια θ 

κζςθ ι θ  κατεφκυνςθ τθσ κίνθςθσ του παίκτθ δεν είναι τόςο ςθμαντικι όςο θ κίνθςθ του παίκτθ. 

Ο ςτόχοσ του παίκτθ είναι είτε να κινθκεί προσ μια κζςθ είτε να κινθκεί πιο μακριά. Ζνα 

παράδειγμα αυτοφ του τφπου παιχνιδιοφ είναι το Σαξίδι: ςε αυτό το παιχνίδι θ πραγματικι κζςθ 

του παίκτθ δεν επθρεάηει τθν πλοκι, ωςτόςο θ κίνθςθ και το ταξίδι του παίκτθ 

παρακολουκοφνται, κακϊσ και οι κζςεισ  που ζχει ιδθ επιςκεφκεί. 

 

ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΧΩΟΕΥΑΛΣΚΘΤΩΝ ΡΑΛΧΝΛΔΛΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΟΥ WATERSTEAM 

Τα χωροευαίςκθτα παιχνίδια προςφζρουν ςθμαντικζσ εκπαιδευτικζσ δυνατότθτεσ, κακϊσ 

επιτρζπουν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ διαμεςολαβθτζσ μάκθςθσ να δθμιουργιςουν 

κονςτρουκτιβιςτικζσ  εμπειρίεσ πλοφςιεσ ςε εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Ο πολλαπλαςιαςμόσ των 

χωροευαίςκθτων παιχνιδιϊν οφείλεται ςτθν ευρεία χριςθ κινθτϊν ςυςκευϊν, όπωσ 

smartphones και tablet, με προθγμζνεσ δυνατότθτεσ εντοπιςμοφ κζςθσ, όπωσ ο δορυφορικόσ 

εντοπιςμόσ GPS. Τα παιχνίδια αυτά  μπορεί να είναι ςυναρπαςτικά για νεότερουσ παίκτεσ, κακϊσ 

και για ενιλικεσ (Montola et al., 2009). Τα βιντεοπαιχνίδια, από τθν ίδια τουσ τθ φφςθ, είναι 

χτιςμζνα γφρω από τθν αλλθλεπίδραςθ και τθ ςυμμετοχι. Ωσ εκ τοφτου, παρζχουν ζνα εργαλείο 

για τον ςχεδιαςμό εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων που προςφζρουν περιςςότερα από τθν απλι 

ζκκεςθ ςε περιεχόμενο, με ςτόχο τον εμπλουτιςμό τθσ εμπειρίασ των χρθςτϊν μζςω τθσ ενεργοφ 

ςυμμετοχισ (Squire, 2006, Gee, 2004, Dewey, 1938, Gagnon, 2010). Ρροςφζρουν ζνα επιπλζον 

επίπεδο εμπειρίασ: λόγω του αςαφοφσ ορίου μεταξφ του παιχνιδιοφ και των δραςτθριοτιτων 

ςτον πραγματικό κόςμο, και επίςθσ  λόγω  των εναλλαγϊν ςτθν εμπειρία του παιχνιδιοφ, οι 

παίκτεσ ςυμμετζχουν και ςυνδζονται περιςςότερο με το παιχνίδι και ζτςι κερδίηουν ιςχυρότερα 

ςυναιςκιματα και ικανοποίθςθ από ζνα καλά ςχεδιαςμζνο παιχνίδι (Lehmann, 2012). 

Τα χωροευαίςκθτα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα κατάλλθλα για τθ δθμιουργία εκπαιδευτικϊν 

εμπειριϊν ςε περιβάλλον άτυπθσ εκπαίδευςθσ. Οι κινθτζσ ςυςκευζσ και θ επαυξθμζνθ 

πραγματικότθτα μποροφν να ςυνδυάςουν τα πλεονεκτιματα των εκπαιδευτικϊν 

βιντεοπαιχνιδιϊν με τθ μάκθςθ που αναφζρεται ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο (Squire et al., 2007). 

https://www.geocaching.com/
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Τα χωροευαίςκθτα παιχνίδια προςφζρουν μεγάλεσ ευκαιρίεσ για να ςυμπεριλάβουν 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο ςτθν εμπειρία του παιχνιδιοφ, χρθςιμοποιϊντασ ςτρατθγικζσ μάκθςθσ 

με αναφορά ςτο περιβάλλον και μθχανιςμοφσ δθμιουργίασ περιεχομζνου όπωσ θ επαυξθμζνθ 

πραγματικότθτα, ενςωματωμζνουσ ςε παιχνίδι κινθτισ ςυςκευισ ι ενεργοποιοφμενουσ με απλζσ 

τεχνολογίεσ όπωσ τα QR codes και τα RFID. 

Ζνα χαρακτθριςτικό που κακιςτά τα χωροευαίςκθτα παιχνίδια κατάλλθλα για εκπαίδευςθ είναι 

ότι ςυνδζουν τουσ χϊρουσ με ιςτορίεσ. Σε ζνα τζτοιο παιχνίδι, είναι δυνατό να ενςωματωκοφν 

επιπλζον επίπεδα πλθροφοριϊν και αφθγιςεων ςχετικά με, για παράδειγμα, ιςτορικζσ 

τοποκεςίεσ ι άλλα μζρθ ςε μια πόλθ, μεταφζροντασ ζτςι γνϊςεισ και προωκϊντασ τισ 

επικυμθτζσ αντιλιψεισ και ςυμπεριφορζσ. Με τθν επίςκεψθ ςε πραγματικοφσ χϊρουσ, θ ιςτορία 

γίνεται μια προςωπικι εμπειρία που ςυνδζει τα φυςικά ςτοιχεία του περιβάλλοντοσ με το 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Αυτό μεταφζρει ςτον παίκτθ γνϊςεισ για τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ και 

προάγει επικυμθτζσ ςυμπεριφορζσ μζςω βιωματικισ μάκθςθσ, αξιοποιϊντασ τθ ςφνδεςθ μεταξφ 

του πραγματικοφ κόςμου και του παιχνιδιοφ. 

Επιπλζον, τα χωροευαίςκθτα παιχνίδια είναι πλατφόρμεσ που μποροφν να ςυγχωνεφςουν 

αποτελεςματικά τθ γνϊςθ από διαφορετικοφσ κλάδουσ μζςω τθσ ανάπτυξθσ τθσ αφιγθςθσ του 

παιχνιδιοφ, και να εμπλουτίςουν το παιχνίδι με πολυμζςα (εικόνεσ, φωτογραφίεσ, ςχζδια, ιχο και 

βίντεο) που αναβακμίηουν το παιχνίδι και τθν εκπαιδευτικι εμπειρία των παικτϊν. Οι μακθτζσ 

μποροφν να χρθςιμοποιιςουν το υλικό που ςυλλζγουν μζςα από τισ διάφορεσ φάςεισ τθσ 

μεκοδολογίασ WaterSTEAM, από όλεσ τα γνωςτικά πεδία που περιλαμβάνονται, για να χτίςουν 

τθν αφιγθςθ και το περιεχόμενο του παιχνιδιοφ. 

Με βάςθ τα παραπάνω, είναι καταλλθλότερθ θ υιοκζτθςθ των χωροευαίςκθτων παιχνιδιϊν ωσ 

εργαλείων AR για τθν εφαρμογι τθσ εκπαιδευτικισ μεκοδολογίασ WaterSTEAM. Οι εκπαιδευτικζσ 

δυνατότθτεσ των LBGs που ςυνδυάηουν τθ μάκθςθ με βάςθ τα παιχνίδια και τθ βιωματικι 

μάκθςθ, κακϊσ και τα διακριτά χαρακτθριςτικά τουσ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ και τθν 

ενκάρρυνςθ τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτο κζμα τθσ προςταςίασ/ςχεδιαςμοφ/διαχείριςθσ του 

τοπίου, μζςω τθσ ςφνδεςθσ πραγματικϊν χϊρων με αφθγιςεισ και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, 

προςφζρουν μεγάλεσ δυνατότθτεσ για τθν επιδίωξθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων τθσ 

μεκοδολογίασ WaterSTEAM. 

Τα χωροευαίςκθτα παιχνίδια που κα αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο τθσ μεκοδολογίασ των 

WaterSTEAM κα ζχουν ωσ ςτόχο το ςυνδυαςμό: 

● Υδάτινων τοπίων, 

● Ραρατθριςεων και πλθροφοριϊν ςχετικά με τα τοπία αυτά, 

● Ρροςωπικϊν εμπειριϊν και 

● Εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου. 

Στο πλαίςιο τθσ Μεκοδολογίασ Waterteam, θ ανάπτυξθ του χωροευαίςκθτου παιχνιδιοφ 

προβλζπεται να πραγματοποιθκεί ςτθν τελευταία φάςθ «Συηιτθςθ», με ςτόχο τθ ςυνκετικι 

παρουςίαςθ των ευρθμάτων και των προτάςεων που αναπτφχκθκαν κατά τθ διάρκεια του 

ςχολικοφ πρότηεκτ WaterSTEAM με κζμα τθν προςταςία/διαχείριςθ/ςχεδιαςμό ενόσ υδάτινου 
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τοπίου ςτθν ευρφτερθ ςχολικι κοινότθτα, κακϊσ και ςτθν τοπικι κοινότθτα και τθν τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ. Θ αφιγθςθ του παιχνιδιοφ κα ςυνδεκεί με τα ευριματα και τισ προτάςεισ των 

μακθτϊν, και το υλικό του παιχνιδιοφ (π.χ. φωτογραφίεσ, ςχζδια, ζργα τζχνθσ, βίντεο, κ.λπ.) κα 

αντλθκεί από το υλικό που κα ςυλλεχκεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια των δραςτθριοτιτων του ςχολικοφ 

πρότηεκτ μζςα από τισ διάφορεσ φάςεισ τθσ μεκοδολογίασ WaterSTEAM. 

  

Θ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΥ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΡΑΛΧΝΛΔΛΩΝ 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται ζνα ςφνολο βαςικϊν ςτοιχείων που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ 

από τουσ ςυμμετζχοντεσ κατά τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ των παιχνιδιϊν: 

 

Επιτόπιεσ επιςκζψεισ 

Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ του παιχνιδιοφ, που προβλζπεται να 

πραγματοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ «Συηιτθςθ» τθσ μεκοδολογίασ, κακϊσ και 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ολοκλιρωςθσ του ςχεδιαςμοφ του παιχνιδιοφ ςασ, κα ζχετε τθν 

ευκαιρία να επιςκεφκείτε το επιλεγμζνο τοπίο αρκετζσ φορζσ. 

•  Επωφελθκείτε από τισ επιςκζψεισ ςασ ςτο επιλεγμζνο τοπίο. 

•  Ραρατθριςτε και τεκμθριϊςτε (π.χ. μζςα από φωτογραφίεσ, βίντεο, ςκίτςα, ςχζδια κλπ.) 

τα ςτοιχεία που ςυνκζτουν το τοπίο, τισ αλλαγζσ ςτο τοπίο λόγω φυςικϊν διεργαςιϊν ι 

ανκρϊπινων επεμβάςεων, τισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει και τισ προτάςεισ ςασ για τθν 

προςταςία, τθ διαχείριςθ ι τον ςχεδιαςμό του τοπίου. 

Είδθ παιχνιδιϊν και αφιγθςθ 

Οι άνκρωποι μερικζσ φορζσ διςτάηουν να παίξουν το χωροευαίςκθτο παιχνίδι μόνοι τουσ ι 

μπορεί να βαρεκοφν εφκολα όταν παίηουν μόνοι τουσ. Ζνα ςυνεργατικό ι ανταγωνιςτικό παιχνίδι 

μεταξφ ομάδων μπορεί να δϊςει λφςθ ςε αυτό το πρόβλθμα. Το παιχνίδι που κα αναπτφξετε ζχει 

ζναν ςαφι ςτόχο εκπαίδευςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ, ωςτόςο εξακολουκεί να είναι ζνα 

παιχνίδι, οπότε βεβαιωκείτε ότι είναι ελκυςτικό και διαςκεδαςτικό να το παίξετε. Ράρτε τον/τουσ 

παίκτθ/-εσ κατά μικοσ ενόσ δρομολογίου όπου κα ανακαλφψει ενδιαφζρουςεσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με το τοπίο, ενϊ ταυτόχρονα βάλτε προκλιςεισ κατά μικοσ τθσ διαδρομισ και 

ςυμπεριλάβετε ανατροπζσ ςτθν πλοκι του παιχνιδιοφ, οι οποίεσ κα κρατιςουν τον παίκτθ ςε 

εγριγορςθ. Μάκετε για τουσ τφπουσ παιχνιδιϊν, τουσ τρόπουσ για να παρακινιςετε τον παίκτθ 

και τθν αφιγθςθ ιςτοριϊν εξετάηοντασ βίντεο, παραδοςιακά παιχνίδια και διαδραςτικζσ 

εμπειρίεσ αφιγθςθσ. 

•  Σκεφτείτε τουσ παίκτεσ 

•  Επιλζξτε ατομικά ι ομαδικά παιχνίδια 

•  Να κυμάςτε ότι θ δομι του παιχνιδιοφ μπορεί να παρακινιςει τουσ παίκτεσ 

 

Δομι  παιχνιδιϊν 

Σκεφτείτε όλα τα απλά αλλά πραγματικά όμορφα παιχνίδια που ζχετε βιϊςει και κα καταλάβετε 

ότι θ διαςκζδαςθ ςτο παιχνίδι δεν ζγκειται ςτθν πολυπλοκότθτα του. Σκεφτείτε ωσ παίκτθσ όταν 

ςχεδιάηετε το παιχνίδι και αποφφγετε τα μεγάλα κείμενα και τισ υπερβολικζσ πλθροφορίεσ. 
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Συγκεντρωκείτε ςτθν ιςτορία και το μινυμα που κζλετε να περάςετε και προςπακιςτε να 

χρθςιμοποιιςετε όςο το δυνατόν λιγότερουσ μθχανιςμοφσ. Εμπνευςτείτε από τθν ίδια τθν 

ιςτορία και τα παιχνίδια που αγαπάτε και δθμιουργιςτε μια νζα εμπειρία για τουσ χριςτεσ του 

παιχνιδιοφ. 

•  Το απλό είναι όμορφο! 

•  Μθν χρθςιμοποιείτε πολλά επιμζρουσ ςτοιχεία ι πάρα πολφ κείμενο. 

•  Ρροςπακιςτε να ςχεδιάςετε ζνα διαδραςτικό και ςυναρπαςτικό ι και προκλθτικό 

παιχνίδι/ιςτορία. 

•  Μια ενδιαφζρουςα ιςτορία από μόνθ τθσ απαιτεί λιγότερουσ επιμζρουσ μθχανιςμοφσ 

παιχνιδιοφ. 

  

Πλοκι 

Σχεδιάςτε πρϊτα, Ραίξτε αργότερα! Τα ςχζδια του παιχνιδιοφ ςε χαρτί είναι ζνασ εφκολοσ τρόποσ 

για να λάβετε ςχόλια και νζεσ ιδζεσ. Ζνα κείμενο είναι πάντα χριςιμο όταν προςπακείτε να 

φτιάξετε μια ιςτορία. Μοιραςτείτε τισ ιδζεσ ςασ με τουσ φίλουσ και τουσ ςυμμακθτζσ ςασ και 

ελζγξτε αν θ πλοκι  του παιχνιδιοφ ζχει νόθμα και κρατά το ενδιαφζρον, πριν από τθν εφαρμογι 

του παιχνιδιοφ ςασ. 

•  Ετοιμάςτε τθν πλοκι ςασ γράφοντασ ζνα ςενάριο 

•  Χρθςιμοποιιςτε ςχζδια του παιχνιδιοφ ςε χαρτί πριν ςχεδιάςετε ψθφιακά το παιχνίδι ςασ 

•  Το ςχζδιο του παιχνιδιοφ είναι ζνασ εφκολοσ τρόποσ για να λάβετε ςχόλια και νζεσ ιδζεσ 

από άλλουσ 

  

Εφαρμογι 

Χρθςιμοποιιςτε τα ςεμινάρια, τα φόρουμ και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ των πλατφορμϊν 

ςχεδιαςμοφ παιχνιδιϊν. Μθν φοβάςτε να ρωτιςετε τουσ άλλουσ και να κάνετε λάκθ. Να 

κυμάςτε ότι θ πλατφόρμα είναι δωρεάν και μπορεί να περιζχει ςφάλματα. Μθν απογοθτεφεςτε! 

Θ δθμιουργία ενόσ ςτοιχείου λογιςμικοφ και το debugging, ακόμθ και με ζναν τόςο απλό και 

φιλικό προσ το χριςτθ τρόπο, απαιτεί υπομονι. 

•  Διαβάςτε τα διακζςιμα εγχειρίδια και tutorials. 

•  Χρθςιμοποιιςτε τισ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ που είναι διακζςιμεσ ςτισ διάφορεσ 

πλατφόρμεσ ςχεδιαςμοφ παιχνιδιϊν και μθ διςτάςετε να δθμοςιεφςετε τισ ερωτιςεισ ι τα 

ςχόλιά ςασ ςτα φόρουμ τθσ πλατφόρμασ ι ςτισ διαδικτυακζσ κοινότθτεσ όπου είναι 

δυνατόν. 

  

Δοκιμι του παιχνιδιοφ 

Θ δοκιμι του παιχνιδιοφ (playtesting) είναι θ πιο ςθμαντικι φάςθ του ςχεδιαςμοφ του 

παιχνιδιοφ. Εδϊ ζνα παιχνίδι δείχνει τισ δυνατότθτζσ του και οι ιδζεσ δοκιμάηονται ςτθν πράξθ. 

Μθν φοβάςτε να αποτφχετε. Αποτφχετε γριγορα και προςπακιςτε να διορκϊςετε τα 

προβλθματικά ςθμεία ι να τα επαναςχεδιάςετε. Ραίξτε το παιχνίδι εντόσ του πραγματικοφ του 

χϊρου επί τόπου, αν είναι δυνατόν. Δοκιμάςτε τουσ βαςικοφσ μθχανιςμοφσ πριν δοκιμάςετε  το 

τελικό παιχνίδι. 

•  Δοκιμάςτε το παιχνίδι ςτο πραγματικό του περιβάλλον 
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•  Δοκιμάςτε το τελικό παιχνίδι 

•  Δοκιμάςτε τα βαςικά ςτοιχεία του παιχνιδιοφ  

 

Περιβάλλον 

Το παιχνίδι που πρζπει να ςχεδιάςετε ζχει ζνα ςθμαντικό χαρακτθριςτικό που δεν μπορείτε να 

αγνοιςετε: βρίςκεται ςτον πραγματικό κόςμο, και ςυνδζεται με ζνα τοπίο το οποίο ζχετε 

μελετιςει. Αυτό κα ςασ δϊςει αρκετζσ επιπλζον παραμζτρουσ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ 

κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ του ςχεδιαςμοφ. Σε γενικζσ γραμμζσ, κα πρζπει να ζχετε κατά 

νου τα ακόλουκα ςθμεία: 

•  Σεβαςτείτε τον χαρακτιρα των διαφορετικϊν χϊρων κατά μικοσ τθσ περιοχισ του 

παιχνιδιοφ ςασ και τισ τρζχουςεσ χριςεισ τουσ 

•  Λάβετε υπόψθ τυχόν υφιςτάμενουσ κανόνεσ ι ςυνκικεσ ςτθν περιοχι του παιχνιδιοφ ςασ 

(π.χ. περιοχζσ που δεν είναι ανοικτζσ ςτο κοινό ι με ϊρεσ λειτουργίασ, εγγφτθτα ςε 

αντικρουόμενεσ χριςεισ, ϊρεσ απαγόρευςθσ κορφβου  κ.λπ.) 

•  Λάβετε υπόψθ τα ηθτιματα αςφάλειασ – οριςμζνα χαρακτθριςτικά των υδάτινων 

ςτοιχείων αλλάηουν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ (π.χ. όγκοσ νεροφ και ροι ποταμϊν, 

ςτάκμθ υδάτων κ.λπ.) 

•  Κυμθκείτε να ενςωματϊςετε κανόνεσ ςτο ςχεδιαςμό του παιχνιδιοφ ςασ, εάν είναι 

απαραίτθτο 

  

Σεχνολογία 

Θ τεχνολογικι αποτυχία είναι κάτι που ςυμβαίνει. Κα πρζπει να ζχετε κατά νου τθν πικανι 

αναποτελεςματικότθτα τθσ τεχνολογίασ και τισ βλάβεσ. Να είςτε προετοιμαςμζνοι για 

εναλλακτικζσ λφςεισ χαμθλισ τεχνολογίασ ι παρεμβάςεισ ςτα ςτοιχεία του παιχνιδιοφ για να 

διευκολφνετε τθ ροι του παιχνιδιοφ. 

•  Λάβετε υπόψθ τα ηθτιματα κάλυψθσ 4G και κζματα ανακρίβειασ του GPS 

•  Να είςτε προετοιμαςμζνοι για εναλλακτικζσ λφςεισ χαμθλισ τεχνολογίασ ι εναλλακτικοφσ 

μθχανιςμοφσ ςτο παιχνίδι 

•  Δεν αποκλείεται θ αςτοχία του λογιςμικοφ ι του εξοπλιςμοφ- να ζχετε πάντα ζνα ςχζδιο Β 

και να μθν πανικοβάλλεςτε! 

  

Απολαφςτε τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ του παιχνιδιοφ ςασ 

Να κυμάςτε ότι το πιο ςθμαντικό μζροσ τθσ διαδικαςίασ του παιχνιδιοφ είναι ότι είναι 

διαςκεδαςτικό! Απολαφςτε  το! 
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ΡΛΑΤΦΟΜΕΣ ΓΛΑ ΤΟ ΣΧΕΔΛΑΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΟΕΥΑΛΣΚΘΤΩΝ ΡΑΛΧΝΛΔΛΩΝ  

Για να δθμιουργιςετε ζνα χωροευαίςκθτο παιχνίδι για κινθτζσ ςυςκευζσ κα πρζπει να κάνετε 

χριςθ μιασ πλατφόρμασ ςχεδιαςμοφ παιχνιδιϊν. Υπάρχουν πολλζσ δωρεάν πλατφόρμεσ 

διακζςιμεσ ςτο διαδίκτυο, ωςτόςο ςτο πλαίςιο του ζργου WaterSTEAM ζχουν επιλεγεί τρεισ 

πλατφόρμεσ ωσ οι καταλλθλότερεσ για τθν εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ WaterSTEAM: 

ARIS  www.arisgames.org 

Enigmapp www.enigmapp.fr 

TaleBlazer www.taleblazer.org 

 

Οι πλατφόρμεσ περιλαμβάνουν μια εφαρμογι για κινθτζσ ςυςκευζσ, ζναν web editor, και 

παρζχουν επίςθσ ζναν διακομιςτι για τθν αποκικευςθ των δεδομζνων: 

● Θ εφαρμογι για κινθτά χρθςιμοποιείται από τον παίκτθ για να παίξει το παιχνίδι. Ο παίκτθσ 

πρζπει να κατεβάςει τθν εφαρμογι από τθν ιςτοςελίδα τθσ πλατφόρμασ ι μια ψθφιακι 

πλατφόρμα διανομισ για κινθτζσ ςυςκευζσ όπωσ το iTunes, το App Store για iOS ι το 

Google Play Store για Android ςυςκευζσ. 

● Το Web Editor είναι ςυνικωσ μια διαδικτυακι εφαρμογι που χρθςιμοποιείται από τον 

ςχεδιαςτι για να δθμιουργιςει το παιχνίδι. 

●  Ο διακομιςτισ είναι εκεί όπου αποκθκεφονται όλεσ οι πλθροφορίεσ του παιχνιδιοφ και 

δίνεται πρόςβαςθ. 

 

Κάκε μία από τισ προτεινόμενεσ πλατφόρμεσ ζχει διαφορετικι δομι για τθ διεπαφι του Web 

Editor, ωςτόςο υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτθριςτικά μεταξφ τουσ: 

 Ζνα από τα βαςικά χαρακτθριςτικά ςτισ πλατφόρμεσ χωροευαίςκθτων παιχνιδιϊν είναι 

ζνα δυναμικό πεδίο χαρτϊν. Εκεί είναι όπου ο ςχεδιαςτισ οργανϊνει τθ δράςθ του 

παιχνιδιοφ «καρφιτςϊνοντασ» τισ κζςεισ των ςυςτατικϊν του παιχνιδιοφ. Πταν οι παίκτεσ 

ενόσ χωροευαίςκθτου παιχνιδιοφ προςεγγίηουν τισ κακοριςμζνεσ κζςεισ ςτον 

πραγματικό κόςμο, ενεργοποιοφνται δράςεισ ςτο παιχνίδι, ςτον ψθφιακό κόςμο. 

 Τα παιχνίδια ςυχνά ενςωματϊνουν διαφορετικοφσ ρόλουσ για τον παίκτθ. Οι ρόλοι αυτοί 

μποροφν είτε να εκχωρθκοφν είτε να επιλεγοφν από τον παίκτθ όταν υπάρχει μια τζτοια 

επιλογι ςτο ςενάριο του παιχνιδιοφ. 

 Ζνασ παίκτθσ μπορεί να αλλθλοεπιδρά με εικονικοφσ χαρακτιρεσ – δθλαδι χαρακτιρεσ 

που δεν είναι παίκτεσ. Ο παίκτθσ μπορεί να αλλθλοεπιδράςει μαηί τουσ ζχοντασ μια 

ςυνομιλία, ανταλλάςςοντασ αντικείμενα ι ακόμθ κερδίηοντασ χαρακτθριςτικά όπωσ 

φιμθ, εμπειρία κ.λπ. 

 Εικονικά ςτοιχεία μποροφν να ςυλλεχκοφν κατά τθ διάρκεια ενόσ παιχνιδιοφ από τον 

παίκτθ. Τα ςτοιχεία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ δείκτεσ βακμολογίασ, μποροφν 

ςυχνά να «παραςυρκοφν» για να τα ςυλλζξει ζνασ άλλοσ παίκτθσ, και μποροφν να 

αποτελζςουν αντικείμενο ςυναλλαγϊν με άλλα ςτοιχεία μεταξφ των παικτϊν ι ακόμθ και 

να αφαιρεκοφν από τον παίκτθ. 

http://www.arisgames.org/
http://www.enigmapp.fr/
http://www.taleblazer.org/
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 Τα ςτοιχεία που παρζχουν πλθροφορίεσ ςυχνά ενςωματϊνονται ςτο ςενάριο του 

παιχνιδιοφ. Οι κόμβοι πλθροφοριϊν μποροφν να περιλαμβάνουν κείμενο, ιχο, βίντεο ι 

ακόμα και διαδικτυακό περιεχόμενο. 

 Ζνα ςενάριο παιχνιδιοφ μπορεί να ζχει ανατροπζσ ςτθν πλοκι και μπορεί να εξαρτάται 

από τισ επιλογζσ του παίκτθ. Θ πορεία τθσ δράςθσ μπορεί να ρυκμιςτεί με τθν 

προςαρμογι των παραμζτρων τθσ εμφάνιςθσ  των ςτοιχείων του παιχνιδιοφ ςτθ διεπαφι 

του παιχνιδιοφ. Ζνασ ςχεδιαςτισ παιχνιδιϊν μπορεί να ςυγκρικεί με ζναν ςκθνοκζτθ που 

ςκθνοκετεί ζνα παιχνίδι· θ ςτιγμι τθσ εμφάνιςθσ κάκε ςτοιχείου του παιχνιδιοφ μπορεί 

να οριςτεί από ζνα ςφνολο κανόνων, που αποφαςίηονται από τον ςχεδιαςτι προκειμζνου 

να προχωριςει θ αφιγθςθ του παιχνιδιοφ. 

 Οι παίκτεσ κα πρζπει να ζχουν μια ςαφι εικόνα για το ποιοσ είναι ο ςτόχοσ τουσ κατά τθ 

διάρκεια του παιχνιδιοφ. Θ αποςτολι και θ πρόοδοσ των παικτϊν μποροφν να 

αποςαφθνιςτοφν με τθ χριςθ διαφόρων ςτοιχείων , όπωσ θ ενθμζρωςθ τθσ κατάςταςθσ, 

τθσ ιςτορίασ ι των αναηθτιςεων των παικτϊν. Επιπλζον, ο ςχεδιαςτισ κα πρζπει να 

παρζχει ςτον παίκτθ μια εμπειρία ςτο τζλοσ του παιχνιδιοφ, μια ανταμοιβι ι 

ενκάρρυνςθ να προςπακιςει ξανά – ανάλογα με το είδοσ του παιχνιδιοφ – ζτςι ϊςτε το 

παιχνίδι να ζχει ζνα ςαφζσ τζλοσ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ δεν είναι απαραίτθτο να 

τεκεί ζνα τζλοσ, για παράδειγμα ςε παιχνίδια με χρονικό περιοριςμό και πιο ανοικτζσ 

εμπειρίεσ παιχνιδιοφ. 

Τα παραπάνω αποτελοφν μια βαςικι περιγραφι οριςμζνων από τα βαςικά χαρακτθριςτικά που 

περιλαμβάνονται ςτθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ χωροευαίςκθτων παιχνιδιϊν ςε 

όλεσ τισ πλατφόρμεσ. Δεδομζνου ότι οι πλατφόρμεσ ζχουν τισ δικζσ τουσ απαιτιςεισ όςον αφορά 

τθ δομι, τθ χριςθ, τουσ όρουσ και το πεδίο εφαρμογισ, προτείνεται ςτουσ ςχεδιαςτζσ 

παιχνιδιϊν να λάβουν υπόψθ εγχειρίδια, ςεμινάρια και τεκμθρίωςθ που είναι διακζςιμα από 

κάκε πλατφόρμα πριν αρχίςουν να αναπτφςςουν τα παιχνίδια τουσ. 

Πλατφόρμεσ ςχεδιαςμοφ χωροευαίςκθτων παιχνιδιϊν  

Οι πλατφόρμεσ ςχεδιαςμοφ παιχνιδιϊν που προτείνονται (ARIS, Enigmapp, TaleBlazer) 

επιλζχκθκαν με βάςθ τθν ελεφκερθ και απεριόριςτθ χριςθ τουσ, τθ διακεςιμότθτά τουσ ςε 

διαφορετικά λειτουργικά ςυςτιματα κινθτϊν ςυςκευϊν (π.χ. Android και iOS), τα χαρακτθριςτικά 

που προςφζρουν, τθ διακεςιμότθτα  τεχνικισ υποςτιριξθσ ι διαδικτυακισ κοινότθτασ 

υποςτιριξθσ, κακϊσ και τθ ςτακερότθτα και τθν ευκολία χριςθσ τουσ. Από τισ τρεισ πλατφόρμεσ 

που ςυνιςτϊνται για τισ απαιτιςεισ του WaterSTEAM, το ARIS κεωρείται ωσ το πιο περίτεχνο και 

προςφζρει τισ περιςςότερεσ επιλογζσ για το ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ ενόσ χωροευαίςκθτου 

παιχνιδιοφ, ωςτόςο το πλιρεσ φάςμα των χαρακτθριςτικϊν του εξακολουκεί να είναι διακζςιμο 

μόνο για ςυςκευζσ IOs. Το Enigmapp κεωρείται ωσ το ευκολότερο για χριςθ από τα τρία, ωςτόςο 

προςφζρει μόνο γραμμικά ςχζδια παιχνιδιϊν. Το TaleBlazer βρίςκεται κάπου ανάμεςα, είναι 

εφκολο ςτθν εγκατάςταςθ και ςε κζςθ να προςφζρει μια περίτεχνθ εμπειρία AR, αν βαςίηεται ςε 

μια κατανοθτι αφιγθςθ. 
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ARIS  

www.arisgames.org 

Το Aris είναι μια πλατφόρμα ανοιχτοφ κϊδικα, εφκολθ ςτθ χριςθ για τθ δθμιουργία και 

αναπαραγωγι εμπειρίασ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ ςε ςυςκευζσ iOS (κυρίωσ) και ςυςκευζσ 

Android (βιτα ζκδοςθ με περιοριςμζνα χαρακτθριςτικά). Οι εμπειρίεσ αυτζσ περιλαμβάνουν, 

μεταξφ άλλων, διαδραςτικζσ ιςτορίεσ, κυνιγια κθςαυροφ, περιθγιςεισ, δραςτθριότθτεσ 

ςυλλογισ δεδομζνων κ.λπ. Θ μάκθςθ βρίςκεται ςτον πυρινα των εφαρμογϊν ARIS, 

ςυνδυάηοντασ τα οφζλθ τθσ μάκθςθσ με βάςθ τα παιχνίδια και τθσ επιτόπιασ μάκθςθσ. 

Το Aris αναπτφςςεται και υποςτθρίηεται από το Field Day Lab, ζνα εργαςτιριο που 

δραςτθριοποιείται ςτθν ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν και ψθφιακϊν μακθςιακϊν πόρων 

εντόσ του Ρανεπιςτθμίου του Wisconsin ςτισ ΘΡΑ, με επικεφαλισ τον David Gagnon, τον 

δθμιουργό του ARIS. 

Θ χριςθ του ARIS ςχετίηεται με εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ και θ εφαρμογι του καλφπτει από 

αίκουςεσ διδαςκαλίασ μζχρι μουςεία, ςχολικοφσ ςυλλόγουσ και ομάδεσ δράςθσ. Αν και οριςμζνα 

από τα προθγμζνα χαρακτθριςτικά του απαιτοφν κάποιο βακμό γνϊςθσ και πρακτικισ, το φιλικό 

περιβάλλον επεξεργαςίασ και το μακθςιακό υλικό και θ υποςτιριξθ που διατίκενται μζςω online 

video ι text tutorials και μζςω μιασ ενεργισ διαδικτυακισ κοινότθτασ, βοθκοφν τουσ χριςτεσ να 

φτάςουν γριγορα ςε καλό επίπεδο για τθν ανάπτυξθ των δικϊν τουσ εμπειριϊν AR. 

Το βαςικό εννοιολογικό μοντζλο για τθν ανάπτυξθ παιχνιδιϊν ςτο ARIS περιλαμβάνει 

αντικείμενα, ενεργοποιθτζσ και ςκθνζσ. 

● Ρεριεχόμενο πολυμζςων = αντικείμενα 

● Ρϊσ ζνασ παίκτθσ ζχει πρόςβαςθ ςε περιεχόμενο = ενεργοποιθτζσ 

● Οργανωτικζσ μονάδεσ ενεργοποίθςθσ = ςκθνζσ 

 

Αντικείμενα και Ενεργοποιθτζσ 

Αντικείμενα ςτο ARIS είναι δοχεία το περιεχόμενο των οποίων κα κζλατε οι παίκτεσ ςασ να 

βλζπουν και να αλλθλεπιδροφν με αυτό. Υπάρχουν πολλοί τφποι αντικειμζνων, αλλά το κακζνα 

είναι μια μορφι μζςου. Οι περιοχζσ κειμζνου είναι ςτθν πραγματικότθτα πεδία html ικανά να 

εκτελζςουν και αυκαίρετα javascript. Μπορείτε να τα κάνετε αρκετά φανταχτερά ψάχνοντασ  

μερικζσ κοινζσ ετικζτεσ html και πϊσ να τισ χρθςιμοποιιςετε. Το περιεχόμενο του μζςου μπορεί 

ςυνικωσ να είναι μια εικόνα, ζνα βίντεο ι θχθτικό κλιπ. 

 

Μπορείτε να δθμιουργιςετε αντικείμενα και να τα δείτε ςτθν αριςτερι πλαϊνι γραμμι τθσ 

κφριασ καρτζλασ (Scenes) του Web Editor.  

  

Για να κάνετε το αντικείμενό ςασ διακζςιμο ςτουσ παίκτεσ, πρζπει επίςθσ να δθμιουργιςετε 

τουλάχιςτον μία ςκανδάλθ για να δείξετε αυτό το αντικείμενο. Κάκε ςκανδάλθ ηει ςε μια ςκθνι. 

  

Ενεργοποιθτζσ (Triggers) είναι αυτό που ςυνδζει τον κόςμο του παιχνιδιοφ με τον φυςικό κόςμο 

και με τον ίδιο. Ο ενεργοποιθτισ είναι το πϊσ ζνασ παίκτθσ φτάνει ςε ζνα αντικείμενο. Αν κζλετε 

μια Ρλάκα (Plaque) ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ςθμείο ςτθ γθ, κα χρθςιμοποιιςετε ζναν ενεργοποιθτι 

τοποκεςίασ για να δείξετε τθν Ρλάκα, και κα μετακινιςετε αυτόν τον ενεργοποιθτι ςτο 

http://www.arisgames.org/
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προβλεπόμενο ςθμείο. Αλλά αυτι είναι μόνο θ αρχι. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τφποι 

ενεργοποίθςθσ. Ραρακάτω υπάρχει μια βαςικι περιγραφι, αλλά για λεπτομζρειεσ ανατρζξτε ςτθ 

ςελίδα Τφποι ενεργοποίθςθσ. 

  

 Τοποκεςία (AKA GPS) – Το ARIS τοποκετεί ζναν ενεργοποιθτι (trigger) ςε μια τοποκεςία 

ςτον κόςμο χρθςιμοποιϊντασ γεωχωρικζσ ςυντεταγμζνεσ. Ζνασ παίκτθσ μπορεί να ζχει 

πρόςβαςθ ςτο αντικείμενο το οποίο επιςθμαίνεται με το να είναι αρκετά κοντά ςε αυτι 

τθ κζςθ. 

 QR code — Οι παίκτεσ μποροφν να ςαρϊςουν μια εικόνα για να ζχουν πρόςβαςθ ςε ζνα 

αντικείμενο ςτο ARIS χρθςιμοποιϊντασ τον ςαρωτι τουσ (ςτο ARIS).  

 Κλειδαριζσ — Εςωτερικι λογικι του παιχνιδιοφ. Ρράγματα που ζνασ παίκτθσ ζχει κάνει 

πριν, δεν ζχει κάνει ακόμα, θ τρζχουςα κατάςταςι του, ι θ κατάςταςθ τθσ ομάδασ του ι 

ο κόςμοσ του παιχνιδιοφ ςτο ςφνολό του (αυτό ςθμαίνει πολλζσ επιλογζσ) από μόνα τουσ 

μποροφν να προκαλζςουν περαιτζρω αλλθλεπιδράςεισ. Δεν χρειάηεται δράςθ ςτον 

φυςικό κόςμο. 

 Χρονοδιακόπτθσ — Ζνασ αυτόματοσ χρονοδιακόπτθσ που ενεργοποιεί ζνα αντικείμενο 

κάκε φορά που μετράει αντίςτροφα μζχρι το  0.  

 Φάροσ — Μια άλλθ μορφι εντοπιςμοφ κζςθσ. Αντί για ςυντεταγμζνεσ GPS, αυτόσ ο 

ενεργοποιθτισ λειτουργεί με τθν εγγφτθτα του παίκτθ ςε μικρζσ ςυςκευζσ που 

ονομάηονται ibeacons ι Bluetooth beacons.  

 

Ρϊσ να προςκζςετε ενεργοποιθτζσ ςε ςκθνζσ 

Μπορείτε να προςκζςετε ενεργοποιθτι ςε μια ςκθνι χρθςιμοποιϊντασ το (+) κουμπί ςτθν επάνω 

δεξιά γωνία μιασ ςκθνισ. Υπάρχουν πολλοί τφποι ενεργοποιθτι, κακζνασ από τουσ οποίουσ 

ςυνιςτά μια ενζργεια ςε ςχζςθ με ζνα αντικείμενο του παιχνιδιοφ: 

  Ζναρξθ τθσ ςυηιτθςθσ 

 Ρροβολι Ρλάκασ (Plaque) 

 Επικεϊρθςθ του αντικειμζνου 

 Επίςκεψθ ςτθν ιςτοςελίδα 

 Διακοπι τθσ  ςκθνισ 

 Εκτζλεςθ γεγονότοσ 

Ρεριςςότερα για τισ λεπτομζρειεσ για κάκε ζναν από αυτοφσ τουσ βαςικοφσ τφπουσ 

ενεργοποιθτι παρακάτω.   

 

Τι είναι οι ςκθνζσ; 

Θ καρτζλα Σκθνζσ είναι θ κφρια καρτζλα ςτον Web Editor. Είναι το περιβάλλον για να ςχεδιάςετε 

ιςτορίεσ ςτο ARIS. Σασ βοθκά να οργανϊςετε τα αντικείμενα, τισ αναηθτιςεισ και τισ ςτιγμζσ 

αλλθλεπίδραςθσ των παικτϊν. Αντί για μια μακρά λίςτα αντικειμζνων, μπορείτε να δείτε τθ δομι 

των παιχνιδιϊν και των ιςτοριϊν ςασ απευκείασ ςε αυτό το παράκυρο. Αυτό βοθκά τουσ 

δθμιουργοφσ να ςκεφτοφν τθν εξζλιξθ των παιχνιδιϊν τουσ, κατευκείαν ςτο ARIS. 

Κάκε παιχνίδι χρειάηεται τουλάχιςτον μία ςκθνι. Κάκε αντικείμενο χρειάηεται τουλάχιςτον ζναν 

ενεργοποιθτι για να παρζχεται πρόςβαςθ ςτον παίκτθ. Ο ενεργοποιθτισ δθμιουργείται μζςα ςε 

μια ςκθνι. 

http://manual.arisgames.org/editor/trigger-types


 

   

62 

 

Οι ςκθνζσ ςυνιςτοφν χϊρουσ για ςυλλογζσ αντικειμζνων του παιχνιδιοφ (πλάκεσ, ςυνομιλίεσ, 

κ.λπ.). Αποτελεί μεταφορά ςε ςχζςθ με τισ ςκθνζσ του κινθματογράφου ι του κεάτρου. Μια 

ςκθνι είναι μια βαςικι μονάδα ςχεδιαςμοφ του παιχνιδιοφ για να ςασ βοθκιςει να ςκεφτείτε τα 

διάφορα μζρθ τθσ ιςτορίασ/παιχνιδιοφ που κάνετε ωσ ξεχωριςτά ςτοιχεία που ςυνδζονται 

μεταξφ τουσ. Μια ιςτορία ςυνικωσ κα αποτελείται από πολλζσ ςκθνζσ που διαςυνδζονται, και οι 

διαςυνδζςεισ μεταξφ των ςκθνϊν μποροφν να γίνουν αρκετά περίπλοκεσ αν κζλετε. 

Οι ςκθνζσ ςασ βοθκοφν να διθγθκείτε τθν ιςτορία ςασ αποτελεςματικότερα χρθςιμοποιϊντασ το 

ARIS. Είναι πικανό να είναι πιο χριςιμεσ για μεγαλφτερα, πιο πολφπλοκα παιχνίδια. Πταν 

ξεκινάτε, ίςωσ είναι καλφτερο να χρθςιμοποιιςετε μια μόνο ςκθνι και απλά να προςκζςετε 

όλουσ τουσ ενεργοποιθτζσ (triggers) ςασ ςε αυτιν. 

 

Ρϊσ να χρθςιμοποιιςετε ςκθνζσ 

Μπορείτε να δθμιουργιςετε μία ι περιςςότερεσ ςκθνζσ, και να προςκζςετε ενεργοποιθτζσ ςε 

αυτζσ τισ ςκθνζσ για να προχωριςετε τθ δράςθ. Κάκε εμπειρία που δθμιουργείτε για ζναν παίκτθ 

κα πραγματοποιθκεί μζςα ςε μία από τισ ςκθνζσ ςασ. 

Κάκε παιχνίδι χρειάηεται τουλάχιςτον μία ςκθνι. Ρροςκζςτε μία νζα ςκθνι κάνοντασ κλικ ςτο 

μεγάλο κουμπί «προςκζςτε ςκθνι» όταν βρίςκεςτε ςτθν Καρτζλα Σκθνζσ του Web Editor. 

 Οι ςκθνζσ μποροφν να φζρουν τίτλο και να μετακινθκοφν γφρω από το κφριο παράκυρο 

του Web Editor. 

 Ζνασ παίκτθσ μπορεί να είναι μόνο ςε μία ςκθνι κάκε φορά. Οι ενεργοποιθτζσ ςε άλλεσ 

ςκθνζσ δεν κα είναι διακζςιμοι ςτουσ παίκτεσ ανεξάρτθτα από τισ κλειδαριζσ που τουσ 

βάηετε. Οι ςκθνζσ μπορεί να είναι ζνασ βολικόσ τρόποσ για να χωρίςετε τα παιχνίδια ςασ 

ςε μζρθ, αλλά κα πρζπει να μάκετε πϊσ να χρθςιμοποιείτε κλειδαριζσ για να μετακινείτε 

τουσ παίκτεσ μζςα και ζξω από ςκθνζσ. 

  

υμβουλι: Μζχρι να αποκτιςετε πράγματι μεγάλθ εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό παιχνιδιϊν ςτο ARIS, 

απλά χρθςιμοποιιςτε μια ςκθνι για τα πάντα. Η αλλαγι ςκθνϊν είναι λίγο δφςκολο να ρυκμιςτεί 

και δεν είναι άμεςα προφανζσ ςτουσ παίκτεσ το πϊσ μπορεί να γίνει, και ζτςι είναι εφκολο να 

«ςπάςει» θ δράςθ ςτο παιχνίδι ςασ (και να δυςκολευτείτε να το δείτε) όταν ζχετε πολλαπλζσ 

ςκθνζσ. 

 

Εναλλαγι ςκθνϊν 

Ζνασ ειδικόσ τφποσ ενεργοποιθτι είναι αυτόσ που χρθςιμοποιείτε για να ςτείλετε τον παίκτθ ςε 

άλλθ ςκθνι. Υποχρεωτικά, ο παίκτθσ ξεκινά ςτθν πρϊτθ ςκθνι που δθμιουργείτε. Μπορείτε να 

αλλάξετε ποια ςκθνι είναι θ πρϊτθ ςασ ςκθνι από τισ ρυκμίςεισ του παιχνιδιοφ. Αν κζλετε να 

δείτε τα αντικείμενα των οποίων οι ενεργοποιθτζσ είναι ςε άλλεσ ςκθνζσ, κα πρζπει να τα 

ςτείλετε ζξω από τθν αρχικι τουσ ςκθνι και ςε μια άλλθ. Το κάνετε αυτό με ζναν ενεργοποιθτι 

αλλαγισ ςκθνισ. 

Θ χριςθ πολλαπλϊν ςκθνϊν μπορεί να ςασ βοθκιςει να οργανϊςετε καλφτερα τθν αφιγθςθ 

ςασ. 
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Χριςθ Ενεργοποιθτϊν  

Κάκε ενεργοποιθτισ ζχει πολλζσ επιλογζσ για το πότε και πϊσ ο παίκτθσ μπορεί να ζχει 

πρόςβαςθ ςε αυτόν. Μπορείτε να τον επεξεργαςτείτε κάνοντασ κλικ ςτον ενεργοποιθτι μζςα ςτθ 

ςκθνι. 

  

Μια ςκθνι περιλαμβάνει ζνα ςφνολο ενεργοποιθτϊν. Ρροςζξτε τα προςαρμοςμζνα εικονίδια για 

κάκε τφπο αντικειμζνου. 

Στθν αριςτερι πλαϊνι μπάρα κα δείτε τισ διακζςιμεσ επιλογζσ, ομαδοποιθμζνεσ ςε τρεισ 

κατθγορίεσ: 

1. Επεξεργαςία αντικειμζνου — Λεπτομζρειεσ ςχετικά με το τι βλζπει και τι κάνει ο παίκτθσ 

μόλισ κοιτάηει ι χρθςιμοποιεί το αντικείμενό ςασ. 

2. Κλειδαριζσ — Οι Κλειδαριζσ επιτρζπουν να μθν εμφανίηονται τα αντικείμενά ςασ τθν ίδια 

ςτιγμι για τον παίκτθ. Κλειδϊνετε ζνα αντικείμενο, και κάνοντασ οριςμζνα πράγματα ςτο 

παιχνίδι, ο παίκτθσ μπορεί να το ξεκλειδϊςει. 

3. Τφποσ Ενεργοποιθτι — Υπάρχουν διάφοροι μθχανιςμοί ϊςτε ζνασ παίκτθσ να πάει να 

πάρει το αντικείμενο ςασ. Κα μποροφςε να είναι ςε ζνα ςυγκεκριμζνο μζροσ, να πρζπει 

να ςαρϊςει ζναν κωδικό QR, κ.λπ. 

 

Επεξεργαςία αντικειμζνου 

Το πρϊτο τμιμα των κουμπιϊν που κα δείτε είναι «Επεξεργαςία αντικειμζνου» (ι επεξεργαςία 

πλάκασ κ.λπ.). Κάνοντασ κλικ ςτο κουμπί αναδεικνφεται ζνα μικρό παράκυρο όπου μπορείτε να 

αλλάξετε τα μζςα, το κείμενο κ.λπ. για το ίδιο το αντικείμενο.  

 

 

Κλειδαριζσ 

Κάνοντασ κλικ ςτισ κλειδαριζσ φζρνετε τον επεξεργαςτι κλειδαριϊν, όπου το μεγάλο κουμπί 

«ςυν» προςκζτει νζεσ κλειδαριζσ. Οι κλειδαριζσ εμποδίηουν τουσ παίκτεσ από τθν ενεργοποίθςθ 

αντικειμζνων. Αυτι είναι μια ιςχυρι και διαιςκθτικι προςζγγιςθ ςτα AND και OR που 

εμπλζκονται ςτθ λογικι ςφνδεςθ ςφνκετων αλυςίδων αντικειμζνων του παιχνιδιοφ. Μπορείτε να 

διαβάςετε περιςςότερα για τισ κλειδαριζσ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο: 

Πλα για τισ Κλειδαριζσ 

 

Τφποσ ενεργοποίθςθσ 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τουσ οποίουσ ζνασ παίκτθσ μπορεί να αποκτιςει πρόςβαςθ ςτα 

αντικείμενα που δθμιουργείτε ςτο ARIS. Μπορείτε να επιλζξετε μεταξφ τουσ εδϊ. 

Τοποκεςία (AKA GPS) – Το ARIS τοποκετεί μια ςκανδάλθ ςε μια τοποκεςία ςτον κόςμο 

χρθςιμοποιϊντασ γεωχωρικζσ ςυντεταγμζνεσ. Ζνασ παίκτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτο 

αντικείμενο ςτο οποίο επιςθμαίνεται με το να είναι αρκετά κοντά ςε αυτι τθ κζςθ. 

QR code — Οι παίκτεσ μποροφν να ςαρϊςουν μια εικόνα για να ζχουν πρόςβαςθ ςε ζνα 

αντικείμενο ςτο ARIS χρθςιμοποιϊντασ τον ςαρωτι τουσ (ςτο ARIS). Εναλλακτικά, μποροφν να 

ειςαγάγουν μια αντίςτοιχθ ςυμβολοςειρά ςτον αποκωδικοποιθτι τουσ.  

Κλειδαριζσ — Εςωτερικι λογικι του παιχνιδιοφ. Ρράγματα που ζνασ παίκτθσ ζχει κάνει πριν, δεν 

ζχει κάνει ακόμα, θ τρζχουςα κατάςταςι του, ι θ κατάςταςθ τθσ ομάδασ του ι ο κόςμοσ του 
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παιχνιδιοφ ςτο ςφνολό του (αυτό είναι πολλζσ επιλογζσ) από μόνα τουσ μποροφν να 

προκαλζςουν περαιτζρω αλλθλεπιδράςεισ. Δεν χρειάηεται δράςθ ςτον φυςικό κόςμο. 

Χρονοδιακόπτθσ — Ζνασ αυτο-αναηωογονοφμενοσ χρονοδιακόπτθσ που ενεργοποιεί ζνα 

αντικείμενο κάκε φορά που μετράει προσ τα κάτω μζχρι το 0.  

Φάροσ — Μια άλλθ μορφι εντοπιςμοφ κζςθσ. Αντί για ςυντεταγμζνεσ GPS, αυτόσ ο 

ενεργοποιθτισ λειτουργεί κοντά ςτον παίκτθ ςε μικρζσ ςυςκευζσ που ονομάηονται ibeacons ι 

Bluetooth beacons.  

Σθμειϊςτε ότι κα πρζπει να πλθκτρολογιςετε enter ι να κάντε κλικ ςτο κουμπί «Αποκικευςθ» 

αφοφ διαλζξετε  κάποια από τισ επιλογζσ για να τθν ενεργοποιιςετε. Κα είςτε ςε κζςθ να 

διακρίνετε ποια είναι ενεργι από το μικρό μπλε εικονίδιο δίπλα ςτο εικονίδιο του αντικειμζνου 

ςτο παράκυρο ςκθνισ. Για λεπτομζρειεσ ςχετικά με το πϊσ λειτουργεί κάκε τφποσ ενεργοποιθτι, 

ανατρζξτε ςτθ ςελίδα Τφποι ενεργοποίθςθσ. 

  

Ραρακάτω μπορείτε να βρείτε χριςιμουσ ςυνδζςμουσ για τισ ενότθτεσ βοικειασ, κατάρτιςθσ και 

τεκμθρίωςθσ του ARIS: 

● Κατάρτιςθ και ςφνδεςμοι: http://arisgames.org/make/training/ 

● Εγχειρίδιο: http://manual.arisgames.org/ 

● Φόρουμ: https://groups.google.com/forum/#!forum/arisgames 
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ENIGMAPP  

www.enigmapp.fr 

Το Enigmapp είναι μια πλατφόρμα που αναπτφχκθκε από μια γαλλικι εταιρεία, νικιτρια του 

βραβείου Réseau Entreprendre, που δθμιουργικθκε από επαγγελματίεσ του τουριςμοφ για 

επαγγελματίεσ του τουριςμοφ. Θ πλατφόρμα βαςίςτθκε κυρίωσ ςτον τουριςμό, με ςτόχο τθν 

ενκάρρυνςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ ανάπτυξθσ παιχνιδιϊν με βάςθ τθν τοποκεςία (που 

ονομάηονται μακιματα), τα οποία επιτρζπουν ςτουσ επιςκζπτεσ να ανακαλφπτουν 

διαφορετικοφσ προοριςμοφσ, από χϊρουσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ζωσ περιοχζσ φυςικισ 

ομορφιάσ και αςτικζσ γειτονιζσ. 

  

Τι προςφζρει 

Τα παιχνίδια που προςφζρει το Enigmapp βαςίηονται ςε ζνα ςχζδιο που χρθςιμοποιεί μια 

γραμμικι αφιγθςθ και προκαλεί τον παίκτθ ςε μια αναηιτθςθ. Ο παίκτθσ ενκαρρφνεται μζςω 

μιασ αφιγθςθσ να περιθγθκεί ςτο φυςικό χϊρο και μζςω του GPS τθσ κινθτισ ςυςκευισ να 

αλλθλεπιδρά με τα αντικείμενα του παιχνιδιοφ, δθλαδι να λαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με 

οριςμζνεσ πτυχζσ, να αλλθλεπιδρά με τουσ χαρακτιρεσ του παιχνιδιοφ ι να ξεπερνά τισ 

δοκιμαςίεσ για να προχωριςει. Οι προκλιςεισ μποροφν να λάβουν τθ μορφι μίνι-παιχνιδιϊν 

διαφόρων επιπζδων δυςκολίασ. Αυτά τα μίνι-παιχνίδια μπορεί είτε να είναι: 

 Μια ερϊτθςθ που ο παίκτθσ πρζπει να απαντιςει ςωςτά.  Θ ερϊτθςθ μπορεί να ζχει τθ 

μορφι: 

o Ερϊτθςθ ελεφκερθσ απάντθςθσ 

o Ερϊτθςθ πολλαπλισ επιλογισ 

o Τροχόσ που γυρίηει 

o Κείμενο με κενά που πρζπει να ςυμπλθρϊςει ο παίκτθσ 

 Ζνα παηλ που πρζπει να λφςει ο παίκτθσ. Οποιαδιποτε εικόνα ι φωτογραφία μπορεί να 

μετατραπεί ςε ζνα παηλ εφκολα μζςω τθσ πλατφόρμασ. 

 Μια εικόνα με δυνατότθτα κλικ όπου κα ηθτθκεί από τον παίκτθ να τθν τοποκετιςει ςε 

μια ςυγκεκριμζνθ κζςθ ςτον χάρτθ για να προχωριςει. Οποιαδιποτε εικόνα ι 

φωτογραφία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί. 

 Γεωγραφικόσ εντοπιςμόσ. Μια ερϊτθςθ που ενκαρρφνει τον παίκτθ να περιθγθκεί ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ τοποκεςία για να λφςει το μίνι παιχνίδι και να προχωριςει. 

 NFC – Επικοινωνία κοντινοφ πεδίου. 

 Κωδικόσ QR. Ο παίκτθσ πρζπει να εντοπίςει και να ςαρϊςει ζναν κωδικό QR που κα τον 

παρακινιςει για μια ςωςτι απάντθςθ. 

 

Το Enigmapp προςφζρει επίςθσ επιλογζσ για διαφορετικά κζματα οπτικοποίθςθσ, με υπόβακρα 

και χαρακτιρεσ κατάλλθλουσ για διαφορετικά κζματα μακθμάτων, π.χ. περιιγθςθ ςτθν 

πολιτιςτικι κλθρονομιά ι περιιγθςθ ςτθ φφςθ. Το περιεχόμενο του παιχνιδιοφ που μπορεί να 

μεταφορτωκεί από τον προγραμματιςτι του παιχνιδιοφ κυμαίνεται από κείμενα, εικόνεσ, ιχουσ, 

βίντεο και μίνι-παιχνίδια. Τα παιχνίδια που προκφπτουν είναι ελεφκερα διακζςιμα ςε πικανοφσ 

παίκτεσ ςε όλο τον κόςμο που βρίςκονται ςε μζγιςτθ απόςταςθ 100 χλμ. από τθ κζςθ του 

παιχνιδιοφ. Οι παίκτεσ μποροφν είτε να παίξουν το παιχνίδι ςτθν τοποκεςία ιδανικά, ι να 

περιθγθκοφν μζςα από αυτό από τθ δικι τουσ κζςθ. 

http://www.enigmapp.fr/
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Ζνα πλεονζκτθμα του Enigmapp είναι ότι είναι διακζςιμο τόςο ςε λειτουργικά ςυςτιματα 

Android όςο και iOS για κινθτζσ ςυςκευζσ, προςφζροντασ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ το πλιρεσ 

φάςμα των χαρακτθριςτικϊν που διακζτει. Επίςθσ, θ αρχικι εςτίαςθ είναι ςτον τουριςμό και 

ςτοχεφει ςτθν ενκάρρυνςθ των φορζων παροχισ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν ι των ντόπιων να 

αναπτφξουν οι ίδιοι ζνα παιχνίδι χωρίσ καμία απαίτθςθ για προθγοφμενθ τεχνικι κατάρτιςθ ι 

ειδικζσ γνϊςεισ ςχετικά με τον προγραμματιςμό, και διευκολφνει τθν εξοικείωςθ και τθ χριςθ 

του. Επιπλζον, τα παιχνίδια που αναπτφςςονται μποροφν να υποςτοφν επεξεργαςία και να 

καταςτοφν διακζςιμα αμζςωσ. Τζλοσ, εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ, όπωσ ο προςαρμοςμζνοσ 

ςχεδιαςμόσ ενόσ παιχνιδιοφ, διατίκενται από τθν ομάδα Enigmapp, αλλά με κόςτοσ. 

   

 Ρϊσ να δθμιουργιςετε ζνα μάκθμα (παιχνίδι) 

Το πρϊτο βιμα είναι θ δθμιουργία ενόσ λογαριαςμοφ Enigmapp ςτο www.enigmapp.fr 

ςυμπλθρϊνοντασ μια διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και ζναν κωδικό πρόςβαςθσ. Εάν ο 

ιςτότοποσ εμφανιςτεί ςτα γαλλικά, είναι δυνατόν να μεταφραςτεί ςτα αγγλικά ι ςε οποιαδιποτε 

άλλθ γλϊςςα μζςω του μεταφραςτι του προγράμματοσ περιιγθςισ ςασ (π.χ. ςτο Google 

Chrome) επιλζγοντασ το εργαλείο μετάφραςθσ ςτα δεξιά τθσ γραμμισ διευκφνςεων). 

Στθ ςυνζχεια, ςυνδεκείτε και επιλζγοντασ «My page/Courses» ςτο πάνω δεξί μζροσ πλοθγείςτε 

ςτθ ςελίδα ςασ όπου μπορείτε να δθμιουργιςετε ζνα νζο μάκθμα ι να επεξεργαςτείτε μια 

υπάρχουςα ςειρά μακθμάτων ςασ. Για τθ δθμιουργία ενόσ νζου μακιματοσ κάντε κλικ ςτο 

ςφμβολο ςυν (+) και ειςάγετε τον Επεξεργαςτι. Ανάλογα με το μάκθμα που κζλετε να 

δθμιουργιςετε, μπορείτε να δϊςετε μια προςωπικότθτα ςτθ δθμιουργία ςασ επιλζγοντασ ζνα 

κζμα: βιβλίο περιπζτειασ, μεςαιωνικι ατμόςφαιρα ι οδθγόσ μουςείου και πολλά άλλα. Κα ζχετε 

αφθγθτι ι όχι; Ρϊσ κα μοιάηει; Ζχετε επιλογι. Αν δεν είςτε ευχαριςτθμζνοι με τα υπάρχοντα 

προτεινόμενα κζματα, μπορείτε να δθμιουργιςετε τα δικά ςασ. 

Στο επόμενο βιμα, μπορείτε να δθμιουργιςετε το παιχνίδι ςασ προςκζτοντασ τθν «Ειςαγωγι» 

και διαφορετικά βιματα κατά μικοσ τθσ διαδρομισ που ζχετε επιλζξει. Σφροντασ και ρίχνοντασ 

τισ καρφίτςεσ που αντιςτοιχοφν ςτα διάφορα βιματά ςασ ςτο χάρτθ, θ διαδρομι δθμιουργείται 

αυτόματα. Μπορείτε να κακοδθγιςετε τουσ παίκτεσ ςτουσ δικοφσ ςασ χάρτεσ, να αποφαςίςετε 

αν κα τουσ οδθγιςετε μζςα ςε ζνα κτίριο ι να τουσ αναγκάςετε να πλοθγθκοφν με ζνα χάρτθ του 

δζκατου ζκτου αιϊνα. 

Σε κάκε βιμα, γράψτε το κείμενο που κα ανακαλφψουν οι χριςτεσ ςασ. Ζχετε πολλά να πείτε για 

πολλά κζματα; Ρροςκζςτε δελτία πλθροφοριϊν ςχετικά με τα κζματα που κζλετε, προςβάςιμα 

ανά πάςα ςτιγμι για να δϊςετε πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςε εκείνουσ που κακοδθγείτε χωρίσ να 

αλλοιϊςετε το κφριο πλαίςιο. Μπορείτε εφκολα να προςκζςετε περιεχόμενο πολυμζςων όπωσ 

εικόνεσ, ιχο, βίντεο για να εμπλουτίςετε τθν εμπειρία των παικτϊν. 

Ρροςκζςτε μίνι-παιχνίδια για να κάνετε τθν εμπειρία πιο διαςκεδαςτικι: βρείτε μια λεπτομζρεια 

ςε μια εικόνα, ανακαταςκευάςτε ζνα παηλ, αποκωδικοποιιςτε μια επιγραφι, λφςτε ζνα αίνιγμα, 

κλπ. Αναδείξτε τθ δυςκολία του μίνι-παιχνιδιοφ ζτςι ϊςτε να αποδϊςει περιςςότερουσ ι 

λιγότερουσ πόντουσ, βοθκιςτε με ενδείξεισ εκείνουσ που κα κολλιςουν, και υποδείξτε τι κα 

εμφανιςτεί ςε περίπτωςθ ςωςτισ απάντθςθσ. 

  

Μθν ξεχάςετε να ςϊςετε τθν πρόοδό ςασ. Στο τζλοσ και αφοφ ζχετε δθμιουργιςει όλα τα βιματα 

και ζχετε ειςάγει όλο το περιεχόμενο, απλά πρζπει να δθμοςιεφςετε τθ δθμιουργία ςασ. Σε 

http://www.enigmapp.fr/
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ιδιωτικι λειτουργία, ζτςι ϊςτε το μάκθμα να είναι διακζςιμο μόνο κατόπιν πρόςκλθςθσ και να 

μπορείτε να το δοκιμάςετε ι να το μοιραςτείτε μόνο με τουσ φίλουσ ςασ, ι ςε δθμόςια 

λειτουργία, ζτςι ϊςτε ολόκλθρθ θ κοινότθτα να ζχει ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε αυτό. 

Συνολικά, το Enigmapp είναι μια εφκολθ ςτθ χριςθ πλατφόρμα για τθ δθμιουργία παιχνιδιϊν με 

βάςθ τθν τοποκεςία με φιλικζσ προσ τουσ παίκτεσ διεπαφζσ και διαςκεδαςτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Ππωσ και οι άλλεσ δφο πλατφόρμεσ που παρουςιάηονται εδϊ, περιλαμβάνει μια διαδικτυακι 

πλατφόρμα επεξεργαςίασ και μια εφαρμογι για κινθτζσ ςυςκευζσ, διακζςιμθ για λειτουργικά 

ςυςτιματα Android και iOS. Ωςτόςο, μπορεί να προςφζρει παιχνίδια μόνο βάςει γραμμικισ 

ανάπτυξθσ ςεναρίων, δθλαδι ακολουκϊντασ μια γραμμικι ακολουκία: Οι παίκτεσ πθγαίνουν 

κατευκείαν  από τθν ειςαγωγι του παιχνιδιοφ ςτο Βιμα 1, Βιμα 2 κλπ. μζχρι να φτάςουν ςτον 

επίλογο του παιχνιδιοφ. Αυτό το χαρακτθριςτικό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι θ πλατφόρμα 

δθμιουργικθκε με ςκοπό τθν δθμιουργία ξεναγιςεων με τθ βοικεια τθσ επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ. Αυτό ςθμαίνει ότι, ςε αντίκεςθ με τισ 2 άλλεσ πλατφόρμεσ, ςτο Enigmapp ο 

ςχεδιαςτισ παιχνιδιϊν δεν μπορεί να δθμιουργιςει διαφορετικζσ διαδρομζσ για τουσ παίκτεσ 

ανάλογα με τισ απαντιςεισ τουσ ι τθν απόδοςι τουσ ςτο παιχνίδι. Αυτό κα πρζπει να λαμβάνεται 

υπόψθ κατά τθν επιλογι τθσ πλατφόρμασ χωροευαίςκθτων παιχνιδιϊν που κα χρθςιμοποιθκεί 

ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων του WaterSTEAM. 

Ραρακάτω μπορείτε να βρείτε χριςιμουσ ςυνδζςμουσ για τισ ενότθτεσ βοικειασ και τεκμθρίωςθσ 

του Enigmapp: 

● Δθμιουργία: http://www.enigmapp.fr/index/maptrois 

● Επικοινωνία: http://www.enigmapp.fr/index/contact 
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TALEBLAZER 

 

www.taleblazer.org 

 

Το TaleBlazer είναι μια πλατφόρμα λογιςμικοφ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ (AR) για τθ 

δθμιουργία χωροευαίςκθτων παιχνιδιϊν, που αναπτφχκθκε από το εργαςτιριο MIT Scheller 

Teacher Education Program (STEP) ςτισ ΘΡΑ.  Το TaleBlazer αναπτφχκθκε για να επιτρζψει ςτουσ 

χριςτεσ να παίξουν και να φτιάξουν τα δικά τουσ παιχνίδια για κινθτζσ ςυςκευζσ. Τα παιχνίδια 

TaleBlazer λαμβάνουν χϊρα ςτον πραγματικό κόςμο. Οι παίκτεσ αλλθλεπιδροφν με εικονικοφσ 

χαρακτιρεσ, αντικείμενα και δεδομζνα κακϊσ κινοφνται γφρω από τθν πραγματικι τουσ κζςθ. Τα 

παιχνίδια TaleBlazer μποροφν να παιχτοφν ςτα περιςςότερα smartphones και tablet, Android και 

iOS. Επιπλζον, μόλισ ζνα παιχνίδι κατεβεί ςτθν κινθτι ςυςκευι ςασ, δεν χρειάηεςτε ςφνδεςθ ςτο 

διαδίκτυο για να παίξετε τα παιχνίδια ςασ! Μόνο το GPS τθσ ςυςκευισ ςασ αρκεί. 

Το TaleBlazer αποτελείται από τζςςερα ςτοιχεία λογιςμικοφ: ζναν online Editor που επιτρζπει ςτο 

ςχεδιαςτι να δθμιουργιςει/επεξεργαςτεί/αποκθκεφςει παιχνίδια, ζναν διακομιςτι που 

αποκθκεφει τα παιχνίδια, ζνα multi-player server (επί του παρόντοσ υπό ανάπτυξθ) που διατθρεί 

ζνα shared game universe για παιχνίδια πολλαπλϊν παικτϊν, και μια εγκατεςτθμζνθ εφαρμογι 

για κινθτά που χρθςιμοποιείται για να παίηονται τα παιχνίδια ςε iOS ι Android ςυςκευζσ. 

Ο Editor του TaleBlazer λειτουργεί από το πρόγραμμα περιιγθςισ ςασ (web browser), χωρίσ να 

απαιτείται τοπικι εγκατάςταςθ ςτον υπολογιςτι ςασ. Χρθςιμοποιεί μια οπτικι γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ με βάςθ κουτάκια, θ οποία κακιςτά εφκολθ τθ δθμιουργία πλοφςιασ 

διαδραςτικότθτασ, ενϊ παράλλθλα βοθκά τουσ χριςτεσ να αποφεφγουν τα ςυντακτικά λάκθ. Οι 

χριςτεσ δθμιουργοφν λογαριαςμοφσ που τουσ επιτρζπουν να αποκθκεφουν αρχεία παιχνιδιϊν 

ςτο cloud, τα οποία ςτθ ςυνζχεια μποροφν να μεταφορτωκοφν απευκείασ ςτο smartphone ενόσ 

παίκτθ. Οι ςχεδιαςτζσ παιχνιδιϊν TaleBlazer ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ ςε παιχνίδια TaleBlazer από 

κάκε υπολογιςτι που ςυνδζεται με το Διαδίκτυο. 

  

Ρϊσ να φτιάξετε ζνα παιχνίδι Taleblazer 

Για να φτάξει ζνα παιχνίδι TaleBlazer, ο ςχεδιαςτισ κακορίηει μία ι περιςςότερεσ περιοχζσ — 

τοποκεςίεσ ςτον πραγματικό κόςμο όπου το παιχνίδι λαμβάνει χϊρα. Στθ ςυνζχεια, προςκζτει 

πράκτορεσ — που αντιπροςωπεφουν ςτοιχεία, χαρακτιρεσ, ι ό,τι κζλει ο ςχεδιαςτισ – ςτθν 

περιοχι. Πταν θ κζςθ του παίκτθ πλθςιάηει αρκετά τθν κζςθ του πράκτορα, ο παίκτθσ κα πζςει 

πάνω ςτον πράκτορα, και τότε ο πίνακασ εργαλείων του πράκτορα εμφανίηεται από προεπιλογι, 

με το όνομα, τθν περιγραφι και τθν εικόνα του πράκτορα. Ο ςχεδιαςτισ μπορεί επίςθσ να 

κακορίςει χαρακτθριςτικά (μεταβλθτζσ) που εμφανίηονται ωσ κατάλογοσ, και ενζργειεσ που 

εμφανίηονται ωσ μια ςειρά πλικτρων ςτον πίνακα εργαλείων του πράκτορα. 

Ο Editor χρθςιμοποιείται από τον ςχεδιαςτι για να δθμιουργιςει ζνα παιχνίδι TaleBlazer. Στθν 

κορυφι τθσ ςελίδασ βρίςκονται οι καρτζλεσ που οργανϊνουν το περιεχόμενο του παιχνιδιοφ και 

ο πίνακασ ελζγχου του παιχνιδιοφ. Χρθςιμοποιιςτε τα κουμπιά ςτον πίνακα ελζγχου για να 

αποκθκεφςετε ι να δθμιουργιςετε ζνα νζο παιχνίδι. Σθμειϊςτε ότι το TaleBlazer δεν αποκθκεφει 

αυτόματα, οπότε φροντίςτε να αποκθκεφςετε τθ δουλειά ςασ. Ζνα drop-down από τον πίνακα 

ελζγχου του παιχνιδιοφ επιτρζπει ςτον ςχεδιαςτι του παιχνιδιοφ να τροποποιιςει το όνομα, τθν 
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εικόνα και τθν περιγραφι του παιχνιδιοφ. Αυτζσ οι ρυκμίςεισ είναι ορατζσ ςτθ ςελίδα του 

παιχνιδιοφ όταν ο παίκτθσ επιλζξει να αρχίςει να παίηει το παιχνίδι. 

Οι καρτζλεσ διαχωρίηουν το περιεχόμενο ςε πζντε τομείσ, λεπτομερζςτερα παρακάτω. 

  

ΚΠΣΜΟΣ 

Θ καρτζλα κόςμοσ περιλαμβάνει όλεσ τισ ρυκμίςεισ που ςχετίηονται με ολόκλθρο τον κόςμο του 

παιχνιδιοφ: 

Κινθτζσ καρτζλεσ 

Ο ςχεδιαςτισ παιχνιδιϊν κακορίηει ποιεσ καρτζλεσ είναι ορατζσ ςτο λογιςμικό για κινθτά όταν 

παίηεται το παιχνίδι: 

 

 Ραιχνίδι — εμφανίηει μετα-πλθροφορίεσ ςχετικά με το ίδιο το παιχνίδι, όπωσ το όνομα, θ 

εικόνα, και θ περιγραφι του παιχνιδιοφ, ο κωδικόσ του παιχνιδιοφ, κακϊσ και ζνα κουμπί 

Leave Game που κλείνει το παιχνίδι και απενεργοποιεί το GPS. 

 Κόςμοσ — παρουςιάηει τον παγκόςμιο πίνακα εργαλείων, ςυμπεριλαμβανομζνων του 

ονόματοσ, τθσ περιγραφισ, τθσ εικόνασ, κακϊσ και των παγκόςμιων χαρακτθριςτικϊν και 

δράςεων. 

 Χάρτθσ — δείχνει τθν τρζχουςα κζςθ του παίκτθ ωσ εικονίδιο ςτο χάρτθ του παιχνιδιοφ 

μαηί με τα εικονίδια για τουσ ορατοφσ παράγοντεσ. Εάν ο παίκτθσ είναι αρκετά κοντά, 

όπωσ ορίηεται από τισ ςχετικζσ ρυκμίςεισ (bump settings), μπορεί να πατιςει το εικονίδιο 

του πράκτορα για να «πζςει πάνω» ςτον πράκτορα. 

 Ραίκτθσ — δείχνει το ταμπλό του παίκτθ, ςυμπεριλαμβανομζνων του ονόματοσ, τθσ 

περιγραφισ, τθσ εικόνασ, κακϊσ και χαρακτθριςτικά και ενζργειεσ που αφοροφν τον 

παίκτθ. 

 Κωδικόσ ζνδειξθσ — εδϊ ο παίκτθσ μπορεί να ειςαγάγει ζναν κωδικό ζνδειξθσ που 

επιτρζπει ςτον παίκτθ να αλλθλεπιδρά με ζναν πράκτορα «οποιαδιποτε ςτιγμι, 

οπουδιποτε» – δθλαδι ανεξάρτθτα από τθ κζςθ του παίκτθ ςτο GPS 

 Heads Up — χρθςιμοποιεί τισ ενδείξεισ πυξίδασ και GPS τθσ ςυςκευισ για να δείξει τουσ 

κοντινοφσ πράκτορεσ ωσ δείκτεσ που επικαλφπτονται ςτθν οκόνθ τθσ βιντεοκάμερασ. Εάν 

ο παίκτθσ είναι αρκετά κοντά, όπωσ ορίηεται από τισ ρυκμίςεισ, ο παίκτθσ μπορεί να 

πατιςει αυτοφσ τουσ δείκτεσ για να «πζςει πάνω» ςτουσ πράκτορεσ. 

 Απογραφι — δείχνει τα αντικείμενα που ζχει ςυλλζξει ο παίκτθσ 

 Λςτορία — δείχνει μια λίςτα των πρακτόρων που ο παίκτθσ ζχει ςυναντιςει ςτο παρελκόν 

ςτο παιχνίδι 

 Log — δείχνει μια λίςτα με όλα τα πράγματα που ζχει κάνει ο παίκτθσ ςτο παιχνίδι. 

 υκμίςεισ — επιτρζπει ςτον ςχεδιαςτι να ζχει πρόςβαςθ ςτθ λειτουργία εντοπιςμοφ 

ςφαλμάτων 

  

Ειςαγωγι 

Θ ειςαγωγι ζρχεται όταν ο παίκτθσ αρχίηει να παίηει το παιχνίδι. Ο ςχεδιαςτισ του παιχνιδιοφ 

μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθν ειςαγωγι για να προςανατολίςει τον παίκτθ ςτο παιχνίδι με 

κάποιο τρόπο – να ρυκμίςει τθν αφιγθςθ, να δϊςει ςτον παίκτθ μια αναηιτθςθ, ι να παράςχει 

βοικεια για το πϊσ να χρθςιμοποιιςει το λογιςμικό ι πϊσ να παίξει αυτό το παιχνίδι. 
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Ρυκμίςεισ κινθτϊν τθλεφϊνων 

Οριςμζνεσ προθγμζνεσ ρυκμίςεισ για το λογιςμικό για κινθτά μπορείτε να βρείτε εδϊ. Ο 

ςχεδιαςτισ παιχνιδιϊν μπορεί να κακορίςει το κλειδί που παρουςιάηεται ςτον παίκτθ για τθν 

ειςαγωγι κωδικϊν πρόςβαςθσ και ενδείξεων, και αν ο παίκτθσ πρζπει να ειςαγάγει ζναν κωδικό 

πρόςβαςθσ για να δείξει τθν καρτζλα Ρυκμίςεισ. Το λογιςμικό για κινθτά TaleBlazer επιτρζπει 

ςτον παίκτθ να ενεργοποιιςει τθ βρφςθ για να χτυπιςει μζςω τθσ καρτζλασ υκμίςεισ. Αυτι 

είναι ςθμαντικι λειτουργικότθτα για τον ςχεδιαςτι του παιχνιδιοφ να είναι ςε κζςθ να δοκιμάςει 

το παιχνίδι τουσ όταν δεν είναι ςτθ κζςθ του. Ο ζμπειροσ χριςτθσ κινθτισ τθλεφωνίασ TaleBlazer 

μπορεί να ςυμπεριλάβει τθν καρτζλα Ρυκμίςεισ για οποιοδιποτε παιχνίδι πατϊντασ το πλαίςιο 

ελζγχου Εμφάνιςθ ρυκμίςεων ςτο πλαίςιο χετικά (προςπελάςιμο πατϊντασ το κουμπί χετικά 

με τθν καρτζλα Παιχνίδι. Οι ζμπειροι ςχεδιαςτζσ παιχνιδιϊν μποροφν να προςτατεφςουν αυτι τθ 

λειτουργία ορίηοντασ ζναν κωδικό πρόςβαςθσ ζτςι ϊςτε οι παίκτεσ να μθν μποροφν να 

ενεργοποιιςουν τθ βρφςθ για ρφκμιςθ χτυπιματοσ εκτόσ αν ζχουν τον κωδικό πρόςβαςθσ. 

 

Ρυκμίςεισ πρόςκρουςθσ 

Αυτζσ οι ρυκμίςεισ ςε όλο το παιχνίδι επιτρζπουν ςτον ςχεδιαςτι να ελζγξει πόςο δφςκολο ι 

εφκολο είναι για ζναν παίκτθ να χτυπιςει ςε ζναν πράκτορα. Ο ςχεδιαςτισ κακορίηει: 

 Αν ςυντριβι πάνω ςε ζναν πράκτορα 

o εμφανίηει το ταμπλό του πράκτορα ΚΑΛ εκτελεί τθ δζςμθ ενεργειϊν πρόςκρουςθσ ι 

o απλά τρζχει το ςενάριο του χτυπιματοσ 

 Ρόςο κοντά ο παίκτθσ πρζπει να φτάςει ςτουσ πράκτορεσ για να χτυπιςει πάνω τουσ. 

 Αν οι πράκτορεσ μποροφν να επαναφορτωκοφν 

o Ρόςο μακριά πρζπει να φτάςει ο παίκτθσ από τουσ πράκτορεσ για να τουσ επιτρζψει να 

ξαναμποφν 

o Από προεπιλογι, μόλισ βρεκεί ζνασ πράκτορασ, ο παίκτθσ δεν ξαναςυναντά τον ίδιο 

πράκτορα αργότερα ςτο παιχνίδι. Εάν ενεργοποιθκεί θ επιλογι επαναβολισ, τότε οι 

πράκτορεσ μποροφν να ξαναεμφανιςτοφν εάν ο παίκτθσ εγκαταλείψει τθν άμεςθ περιοχι 

και επιςτρζφει. Αυτι θ απόςταςθ επιβάλλεται για να αποφευχκεί θ ςυνεχισ εμφάνιςθ 

του πράκτορα όταν ο παίκτθσ ςτζκεται ςε ζνα μζροσ. 

 Αν το εικονίδιο χάρτθ του πράκτορα είναι 

o Κρυμμζνο ςτον χάρτθ 

o Ορατό ςτον χάρτθ 

o Ορατό μόνο όταν ο παίκτθσ βρίςκεται ςε κακοριςμζνθ απόςταςθ 

 Αν ο παίκτθσ μπορεί να χτυπιςει τον πράκτορα πατϊντασ το εικονίδιο του χάρτθ ςτθν 

προβολι του χάρτθ. 

o Ανεξάρτθτα από το πόςο μακριά είναι ο παίκτθσ από τον παίκτθ 

o Μόνο όταν ο παίκτθσ βρίςκεται ςε κακοριςμζνθ απόςταςθ από τον πράκτορα 

 Αν ο δείκτθσ του πράκτορα ςτο Heads Up View είναι 

o Κρυμμζνο 

o Ορατι 

o Ορατό μόνο όταν ο παίκτθσ βρίςκεται ςε κακοριςμζνθ απόςταςθ 
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 Αν ο παίκτθσ μπορεί να χτυπιςει τον παράγοντα πατϊντασ τον δείκτθ του ςτο Heads Up 

View. 

o Ανεξάρτθτα από το πόςο μακριά είναι ο παίκτθσ από τον παίκτθ 

o Μόνο όταν ο παίκτθσ βρίςκεται ςε κακοριςμζνθ απόςταςθ από τον πράκτορα 

 

ενάρια 

Σα ςενάρια επιτρζπουν ςτον ςχεδιαςτι του παιχνιδιοφ να κακορίςει διαφορετικζσ «εκδόςεισ» 

του ίδιου παιχνιδιοφ από τισ οποίεσ μποροφν να επιλζξουν οι παίκτεσ όταν ξεκινοφν το παιχνίδι. 

Για παράδειγμα, μπορεί να ηθτθκεί από τον παίκτθ να επιλζξει μεταξφ “Easy” και “Hard” ι μεταξφ 

“Short” και “Long” ι ακόμθ και “Start at Main Entrance” και “Start at Side Entrance”. 

 

Δράςεισ 

Οι ενζργειεσ εμφανίηονται ωσ κουμπιά ςε ζναν πίνακα εργαλείων. Οι δράςεισ μπορεί να είναι: 

Κείμενο —απεικόνιςθ πλοφςιου μορφοποιθμζνου κειμζνου 

Βίντεο — αναπαράγει ζνα τθλεφορτωμζνο βίντεο ι (υπό ανάπτυξθ) ζνα βίντεο YouTube 

Ενςωματωμζνο — εκτελεί ενςωματωμζνθ λειτουργικότθτα, όπωσ οι ενζργειεσ pick up και drop. 

Σενάριο — εκτελεί ζνα ςχεδιαςτι δθμιουργθμζνο ςενάριο. Βλ. τθν ενότθτα για το Scripting 

αργότερα ςε αυτό το ζγγραφο. 

Το όνομα, ο τφποσ, το περιεχόμενο και θ προβολι μιασ ενζργειασ μποροφν να αλλάξουν ςτον 

ςυντάκτθ μζςω του ςχετικοφ πλαιςίου Ενζργειεσ. Το όνομα τθσ ενζργειασ εμφανίηεται ωσ το 

κείμενο ςτο κουμπί ενζργειασ. Θ ορατότθτα τθσ δράςθσ κακορίηει αν το κουμπί κα είναι ορατό 

από τον παίκτθ ςτον ςχετικό πίνακα εργαλείων. Ο ςχεδιαςτισ μπορεί επίςθσ να κακορίςει τθ 

ςειρά ταξινόμθςθσ των κουμπιϊν ςε όλο τον πίνακα εργαλείων. Θ προβολι μιασ δράςθσ μπορεί 

επίςθσ να αλλάξει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ (κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ) μζςω τθσ 

γλϊςςασ προγραμματιςμοφ που βαςίηεται ςε μπλοκ. 

  

Χαρακτθριςτικά 

Χαρακτθριςτικά είναι μεταβλθτζσ που ο ςχεδιαςτισ παιχνιδιϊν μπορεί να κακορίςει για 

πράκτορεσ, ρόλουσ (δθλαδι παίκτεσ), ομάδεσ, και για τον ίδιο τον κόςμο. Ο ςχεδιαςτισ του 

παιχνιδιοφ δθλϊνει και αρχικοποιεί ζνα χαρακτθριςτικό πατϊντασ το κουμπί Προςκικθ Trait και 

ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιϊντασ το διάλογο χαρακτθριςτικϊν για να προςκζςει ζνα 

χαρακτθριςτικό ςτο δεδομζνο αντικείμενο (πράκτορασ, ρόλοσ, ομάδα, κόςμοσ). Κατά τθν 

προςκικθ ενόσ χαρακτθριςτικοφ, ο ςχεδιαςτισ κακορίηει το όνομα, τθν αρχικι τιμι και τθν 

αρχικι ορατότθτα του χαρακτθριςτικοφ. Θ ορατότθτα του χαρακτθριςτικοφ κακορίηει αν κα είναι 

ορατι από τον παίκτθ ςτο ςχετικό ταμπλό. Το όνομα, θ τιμι και θ ορατότθτα ενόσ 

χαρακτθριςτικοφ μποροφν να αλλάξουν ςτον επεξεργαςτι μζςω του ςχετικοφ πλαιςίου Traits, 

κακϊσ και τθσ τάξθσ των χαρακτθριςτικϊν. Θ αξία και θ ορατότθτα ενόσ χαρακτθριςτικοφ μπορεί 

επίςθσ να αλλάξει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ (κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ) μζςω τθσ 

γλϊςςασ προγραμματιςμοφ που βαςίηεται ςε μπλοκ. Κατά τθ δθμιουργία ενόσ νζου 

χαρακτθριςτικοφ, ο ςχεδιαςτισ πρζπει επίςθσ να προςδιορίςει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά του 

χαρακτθριςτικοφ που δεν μποροφν να τροποποιθκοφν αργότερα: 
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  Ρεδίο εφαρμογισ —ποια αντικείμενα μποροφν να χρθςιμοποιιςουν αυτό το 

χαρακτθριςτικό (δεν ιςχφει για τα παγκόςμια χαρακτθριςτικά δεδομζνου ότι υπάρχει 

μόνο ζνασ κόςμοσ)  

o Κοινό για όλα τα αντικείμενα του ίδιου τφπου (πράκτορασ, ρόλοσ ι ομάδα) 

o Μόνο για το τρζχον αντικείμενο (πράκτορασ, ρόλοσ ι ομάδα) 

  

Τα παγκόςμια χαρακτθριςτικά είναι παγκόςμιεσ ρυκμίςεισ που μοιράηονται όλοι οι παίκτεσ ςε 

ζνα παιχνίδι. Για παράδειγμα, ο ςχεδιαςτισ μπορεί να χρθςιμοποιιςει ζνα παγκόςμιο 

χαρακτθριςτικό για να κακορίςει και να εμφανίςει τθν τρζχουςα κερμοκραςία ςτον εικονικό 

κόςμο κ.λπ. Πλα τα χαρακτθριςτικά παίκτθ κα πρζπει να δθμιουργθκοφν ωσ κοινά 

χαρακτθριςτικά. Αυτό κα επιτρζψει τθ μζγιςτθ ευελιξία ςτθν πρόςβαςθ ςτα χαρακτθριςτικά από 

όλα τα ςενάρια ςτο παιχνίδι. 

  

ΧΆΤΘΣ 

Σε αυτι τθν καρτζλα, ο ςχεδιαςτισ παιχνιδιϊν κακορίηει μια τοποκεςία ςτον πραγματικό κόςμο 

όπου κα πραγματοποιθκεί το παιχνίδι. Για να παίξει το παιχνίδι, ο παίκτθσ πρζπει να είναι ςε 

αυτι τθ κζςθ. Θ καρτζλα Χάρτθσ TaleBlazer δείχνει μια προβολι Χάρτεσ Google του κόςμου ςτθν 

οποία μπορεί να γίνει αναηιτθςθ μζςω μιασ γραμμισ αναηιτθςθσ. Ο ςχεδιαςτισ μπορεί να 

εςτιάςει και να μεγεκφνει αυτι τθν προβολι, και ςτθ ςυνζχεια μπορεί να χρθςιμοποιιςει το 

κουμπί Move Game To Here για να μετακινιςει τα όρια του παιχνιδιοφ ςτθν περιοχι που είναι 

ορατι ςτθν προβολι του χάρτθ. Εναλλακτικά, ο ςχεδιαςτισ μπορεί να αλλάξει τα όρια του 

παιχνιδιοφ κάνοντασ κλικ και ςφροντασ τουσ μπλε τετραγωνικοφσ δείκτεσ ςτθν προβολι του 

χάρτθ ι πλθκτρολογϊντασ νζεσ τιμζσ γεωγραφικοφ πλάτουσ/μικουσ για τα όρια ςτο πλαίςιο 

ιδιοκτθςίασ ςτθν αριςτερι πλευρά τθσ οκόνθσ. Για να αποφευχκεί θ τυχαία αλλαγι των ορίων 

του παιχνιδιοφ από τον άμιςκο ςχεδιαςτι, ο χάρτθσ είναι κλειδωμζνοσ από προεπιλογι μόλισ 

τεκοφν τα όρια. Για να αλλάξετε τα όρια του παιχνιδιοφ ανά πάςα ςτιγμι μετά από αυτό το 

ςθμείο, ξεκλειδϊςτε το χάρτθ αποεπιλζγοντασ το πλαίςιο ελζγχου Χάρτθσ κλειδϊματοσ. 

Οι πράκτορεσ είναι ορατά ςτθν προβολι του χάρτθ ωσ εικονίδια χάρτθ. Ο ςχεδιαςτισ παιχνιδιϊν 

μπορεί να επεξεργαςτεί τουσ πράκτορεσ κάνοντασ κλικ πάνω τουσ ι (αν το πλαίςιο ελζγχου 

Φορείσ κλειδϊματοσ είναι ανεξζλεγκτο) μπορεί να τουσ μετακινιςει ςφροντασ. Για να κρατιςετε 

τουσ πράκτορεσ ςτθ κζςθ τουσ ςτον πραγματικό κόςμο και να τροποποιιςετε τα όρια του χάρτθ 

– ίςωσ για να ςυμπεριλάβετε μια μεγαλφτερθ ι μικρότερθ περιοχι ι για να μετακινιςετε 

ελαφρϊσ τον χάρτθ – χρθςιμοποιιςτε τθ ρφκμιςθ Lat/Lng των Πρακτόρων Preserve. Για να 

μετακινιςετε ολόκλθρο τον χάρτθ ςε ζνα νζο μζροσ, χρθςιμοποιιςτε τθ ρφκμιςθ X/Y των 

πρακτόρων Preserve. Ο ςχεδιαςτισ παιχνιδιϊν μπορεί επίςθσ να κζλει να κακορίςει πιο ςφνκετα 

χαρακτθριςτικά χάρτθ: 

Προςαρμοςμζνοσ χάρτθσ: Από προεπιλογι το λογιςμικό για κινθτά χρθςιμοποιεί το Google Maps 

API για να εμφανίςει τθ κζςθ του παίκτθ ςτον πραγματικό κόςμο κατά τθ διάρκεια του 

παιχνιδιοφ. Αυτό το API απαιτεί από τον παίκτθ να παραμείνει μζςα ςτο Wi-Fi ι τθν κάλυψθ του 

πφργου κυττάρων για να εμφανίςει ςωςτά τον χάρτθ του παιχνιδιοφ, επειδι ο χάρτθσ 

ενθμερϊνεται δυναμικά κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ κακϊσ ο παίκτθσ κινείται για τον 

πραγματικό κόςμο. Για να δθμιουργιςετε ζνα παιχνίδι που μπορεί να παιχτεί χωρίσ ςχζδιο 

δεδομζνων ι ςε μια περιοχι με κακι κάλυψθ Wi-Fi και πφργου κυττάρων, ο ςχεδιαςτισ μπορεί 
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να ανεβάςει ζναν προςαρμοςμζνο χάρτθ — ζνα αρχείο jpg ι png που εμφανίηεται ςτο 

παραςκινιο κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ αντί του Google Map. Ζνασ προςαρμοςμζνοσ 

χάρτθσ μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για να δείξει προςαρμοςμζνεσ λεπτομζρειεσ ςτο χάρτθ 

κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ, όπωσ μονοπάτια για πεηοφσ, πάρκα και ανοιχτοφσ χϊρουσ, 

βελτιωμζνο χρϊμα, ιςτορικά ι γεωγραφικά δεδομζνα, ι ακόμθ και ζνα φανταςτικό τοπίο. 

  

ΡΆΚΤΟΕΣ 

Ο ςχεδιαςτισ παιχνιδιϊν δθμιουργεί πράκτορεσ ςε μια περιοχι και δίνει ςε κάκε πράκτορα ζνα 

όνομα, περιγραφι και εικόνα. Ο ςχεδιαςτισ μπορεί επίςθσ να προςδιορίςει το εικονίδιο του 

πράκτορα, το οποίο εμφανίηεται όταν ο πράκτορασ είναι ορατόσ ςτθν καρτζλα του χάρτθ και 

παράλλθλα με το όνομα του πράκτορα ςε άλλα ςθμεία του λογιςμικοφ για κινθτά. 

υκμίςεισ για τουσ αντιπροςϊπουσ: 

Κωδικοί ενδείξεων 

Οι πράκτορεσ μποροφν να ρυκμιςτοφν ϊςτε να βρίςκονται ωσ κωδικόσ ζνδειξθσ αντί για 

ςυντεταγμζνεσ ςε μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι. Ο ςχεδιαςτισ του παιχνιδιοφ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει κωδικοφσ ενδείξεων για να εφαρμόςει τθν ίδια λειτουργικότθτα με μια 

περιοδεία ιχου ςε ζνα μουςείο ςτο οποίο ο παίκτθσ ψάχνει για ςιμανςθ και ςτθ ςυνζχεια 

πλθκτρολογεί ζναν αρικμό. Οι πράκτορεσ κϊδικα ςτοιχείων μποροφν να προςεγγιςτοφν ανά πάςα 

ςτιγμι, οπουδιποτε. 

Ρροςταςία κωδικοφ πρόςβαςθσ 

Ο ςχεδιαςτισ μπορεί να επιλζξει να προςτατεφςει τον πίνακα εργαλείων με κωδικό πρόςβαςθσ, 

ζτςι ϊςτε ο παίκτθσ να πρζπει να ειςάγει ζναν κωδικό πρόςβαςθσ για να δει τα χαρακτθριςτικά 

και τισ ενζργειεσ ςτον πίνακα εργαλείων του πράκτορα. 

Εξαιροφμενοι αντιπρόςωποι 

Οι αποκλειςμζνοι πράκτορεσ είναι αδρανείσ και απρόςιτοι από τον παίκτθ. Πταν ζνασ πράκτορασ 

αποκλείεται, οι παίκτεσ δεν μποροφν να δουν τον πράκτορα, να χτυπιςουν τον πράκτορα ι να 

αλλθλεπιδροφν με αυτό. Ζνασ αποκλειςμζνοσ πράκτορασ, ωςτόςο, μπορεί να αναφζρεται από τθ 

γλϊςςα γραφισ. Τα χαρακτθριςτικά ενόσ αποκλειςμζνου πράκτορα εξακολουκοφν να είναι 

προςβάςιμα ι/και να αλλάξουν μζςω scripting. Ζνασ εξαιροφμενοσ παράγοντασ μπορεί να 

ςυμπεριλθφκεί μζςω τθσ ομάδασ ςυμπεριλαμβανόμενων παραγόντων · παρομοίωσ, ζνασ 

ςυμπεριλαμβανόμενοσ παράγοντασ μπορεί να αποκλειςτεί μζςω του αποκλειςμοφ παράγοντα. 

Ραράγοντεσ πρόςκρουςθσ 

Πταν ο παίκτθσ ςυναντά ι ςυναντά ζναν πράκτορα ςτο λογιςμικό TaleBlazer ονομάηεται χτφπθμα 

του πράκτορα. Σο χτφπθμα ενόσ πράκτορα μπορεί να ςυμβεί με ζναν από τουσ πζντε τρόπουσ: 

1. Εγγφτθτα GPS – όταν ο παίκτθσ είναι «αρκετά κοντά» ςτθ κζςθ του πράκτορα 

2. Ρατιςτε εικονίδιο χάρτθ – όταν ο παίκτθσ αγγίηει το εικονίδιο χάρτθ του πράκτορα ςτθν 

προβολι του χάρτθ  

3. Heads Up tap – όταν ο παίκτθσ αγγίηει τον δείκτθ παράγοντα ςτθν καρτζλα Heads Up  

4. Βρφςθ απογραφισ – όταν ο παίκτθσ αγγίηει ζναν πράκτορα ςτθν καρτζλα απογραφισ 

5. Κωδικόσ ζνδειξθσ – όταν ο παίκτθσ ειςάγει τον ςωςτό κωδικό ζνδειξθσ (μόνο για τουσ 

πράκτορεσ «Clue code») ςτθν καρτζλα κϊδικα ζνδειξθσ. 
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Πταν ο παίκτθσ χτυπά τον πράκτορα, το ταμπλό του πράκτορα εμφανίηεται από προεπιλογι, 

δείχνοντασ το όνομα, τθν περιγραφι, τθν εικόνα και τα ορατά χαρακτθριςτικά και ενζργειεσ του 

πράκτορα. 

  

Μόλισ τελειϊςει το ςχεδιαςμό του παιχνιδιοφ 

Ονομάςτε το παιχνίδι ςασ, ϊςτε να είςτε ςε κζςθ να το αναγνωρίςετε και πάλι εφκολα. Στθ 

ςυνζχεια, κάντε κλικ ςτο κουμπί Αποκικευςθ παιχνιδιοφ. Στθν κινθτι ςυςκευι, βρείτε το παιχνίδι 

είτε ςυνδζοντασ τον λογαριαςμό ςασ και πατϊντασ το ςτθν περιοχι My Games είτε ειςάγοντασ 

τον κωδικό παιχνιδιοφ. Μόλισ βρείτε το παιχνίδι ςασ, πατιςτε το κουμπί Λιψθ και αναπαραγωγι. 

Για να προςκαλζςετε άλλουσ να παίξουν το παιχνίδι ςασ, δϊςτε τουσ τον κωδικό παιχνιδιοφ. 

 

Ραρακάτω μπορείτε να βρείτε ζναν χριςιμο ςφνδεςμο για τθν ενότθτα τεκμθρίωςθσ του 

TaleBlazer: 

● Τεκμθρίωςθ: http://taleblazer.org/Support/documentation 

  

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΑ ΨΘΦΛΑΚΑ ΕΓΑΛΕΛΑ 

Τα ψθφιακά εργαλεία που παρατίκενται παρακάτω προτείνονται ωσ ςυμπλθρωματικά ςτθν 

εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ WaterSTEAM. Στθν πλειονότθτά τουσ είναι ανοικτά και ελεφκερα 

προσ χριςθ, ι είναι ευρζωσ διακζςιμα ςτισ εγκαταςτάςεισ πλθροφορικισ των ςχολείων τθσ 

Ευρϊπθσ (π.χ. λογιςμικό γραφείου). Στόχοσ τουσ είναι θ διευκόλυνςθ διαφόρων πτυχϊν τθσ 

προτεινόμενθσ εκπαιδευτικισ μεκοδολογίασ, όπωσ θ online χαρτογράφθςθ, θ ανταλλαγι αρχείων 

και θ online ςυνεργαςία, θ επεξεργαςία κειμζνων, τα λογιςτικά φφλλα και θ παρουςίαςθ, θ 

επεξεργαςία ψθφιακϊν μζςων και θ ανάπτυξθ online ερευνϊν με ερωτθματολόγια. 

 

Λογιςμικό χαρτογράφθςθσ 

Το Google Earth ζχει ςχεδιαςτεί για να είναι ζνα απλό και εφκολο εργαλείο χαρτογράφθςθσ, 

επιτρζποντασ ςτον χριςτθ να τοποκετιςει ζναν δείκτθ ςτον δορυφορικό χάρτθ (ο δείκτθσ μπορεί 

να ζχει εικόνα, τίτλο και περιγραφι), να μετρά τθν απόςταςθ και τθν επιφάνεια (κατά 

προςζγγιςθ), και να ςχεδιάςει ζνα δρομολόγιο ι ζνα πολφγωνο ςτον χάρτθ. Το Google Earth Pro 

είναι μια δωρεάν εφαρμογι για Θ/Υ που χρθςιμοποιεί χάρτεσ Google και προςφζρει τα 

παραπάνω χαρακτθριςτικά. Για να αποκτιςετε πρόςβαςθ ςτο Google Earth για κινθτζσ ςυςκευζσ 

και ςτο Google Earth Pro για επιτραπζηιουσ υπολογιςτζσ κάντε κλικ ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο: 

https://www.google.com/earth/versions/ 

  

Πλατφόρμεσ κοινισ χριςθσ για ομαδικι εργαςία 

Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε μια πλατφόρμα κοινισ χριςθσ για τθ ςυλλογι του ψθφιακοφ 

υλικοφ των ομάδων ςτο διαδίκτυο. Το Google Drive και το Dropbox κα μποροφςαν να 

αποδειχκοφν αρκετά χριςιμα για τθ ςυγκζντρωςθ όλων των υλικϊν και τθν κοινι χριςθ τουσ. 

https://drive.google.com 

https://www.dropbox.com 

  

 

 

http://taleblazer.org/Support/documentation
http://taleblazer.org/Support/documentation
https://www.google.com/earth/versions/
https://drive.google.com/
https://www.dropbox.com/
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Λογιςμικά γραφείου 

Τα λογιςμικά επεξεργαςίασ κειμζνου, υπολογιςτικϊν φφλλων και παρουςίαςθσ είναι πολφτιμα 

εργαλεία ςε όλθ τθ μεκοδολογία WaterSTEAM. 

Το λογιςμικό επεξεργαςίασ κειμζνου όπωσ το Microsoft Word είναι χριςιμο για τθν ζκφραςθ και 

τθν ανταλλαγι ευρθμάτων, ιδεϊν και προτάςεων γραπτϊσ. 

Το λογιςμικό υπολογιςτικϊν φφλλων όπωσ το Microsoft Excel είναι χριςιμο για τθν ανάλυςθ και 

τθν παρουςίαςθ αρικμθτικϊν δεδομζνων μζςω τθσ δθμιουργίασ πινάκων και γραφθμάτων. 

Το λογιςμικό παρουςίαςθσ όπωσ το Microsoft Powerpoint ι το Prezi είναι χριςιμο για τθν 

παρουςίαςθ ευρθμάτων και προτάςεων ςε ζνα ευρφτερο κοινό. 

Ειδικά όςον αφορά τισ ανάγκεσ τθσ μεκοδολογίασ WaterSTEAM, ςυνιςτάται θ χριςθ των online 

εφαρμογϊν γραφείου Google – Google Docs για επεξεργαςία κειμζνου, Google Sheets για 

υπολογιςτικά φφλλα και Google Slides για παρουςιάςεισ – επειδι τα αρχεία αποκθκεφονται 

online ςτο Google Drive και μποροφν να προςπελαςτοφν ανά πάςα ςτιγμι από όλουσ τουσ 

ςυμμετζχοντεσ, οι οποίοι μποροφν να ςχολιάςουν ι να εργαςτοφν πάνω τουσ από το ςπίτι ι το 

ςχολείο. 

  

υμπλθρωματικά εργαλεία ζρευνασ 

Λογιςμικά όπωσ το Google Forms ι το SurveyMonkey είναι δωρεάν, εφχρθςτα εργαλεία που 

διευκολφνουν τισ διαδικτυακζσ ζρευνεσ μζςω τθσ δθμιουργίασ ενόσ διαδικτυακοφ 

ερωτθματολογίου και τθσ ανταλλαγισ ενόσ ςυνδζςμου με το κοινό-ςτόχο ςασ. Στθ ςυνζχεια, οι 

απαντιςεισ οργανϊνονται και παρουςιάηονται αυτόματα. 

Στο πλαίςιο του πρότηεκτ WaterSTEAM ςτο ςχολείο, οι μακθτζσ ενδζχεται να επικυμοφν να 

ςυγκεντρϊςουν ςτοιχεία από το κοινό (π.χ. τουσ ςυμμακθτζσ τουσ ι τθν τοπικι κοινότθτα) 

ςχετικά με τθν αντίλθψι τουσ ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά του τοπίου, τισ προκλιςεισ και τισ 

προτάςεισ που ςχετίηονται με τθν προςταςία, τθ διαχείριςθ ι τον ςχεδιαςμό του. Ζνα 

διαδικτυακό εργαλείο ζρευνασ κα βοθκοφςε ςθμαντικά από τθν άποψθ αυτι, διότι ο 

ςυμμετζχων ςτθν ζρευνα δεν χρειάηεται να επιςκεφκεί τθν περιοχι του τοπίου, αλλά απλϊσ να 

κάνει κλικ ςτον ςφνδεςμο και να αρχίςει να ςυμπλθρϊνει το ερωτθματολόγιο. 

Για πρόςβαςθ ςτα ςυνιςτϊμενα διαδικτυακά εργαλεία ζρευνασ, κάντε κλικ ςτουσ παρακάτω 

ςυνδζςμουσ: 

https://www.google.com/forms/about/ 

https://www.surveymonkey.com/  

  

υνεργαςία με ψθφιακά μζςα 

Μπορείτε να βρείτε πολλοφσ online πόρουσ για τθν επεξεργαςία ψθφιακϊν μζςων. Τα εργαλεία 

επεξεργαςίασ βίντεο και φωτογραφιϊν μποροφν να αποδειχκοφν χριςιμα για τθν απεικόνιςθ των 

περιεχομζνων του παιχνιδιοφ. 

https://popcorn.webmaker.org 

http://pixlr.com/editor/ 

  

Εργαςία με κινθτζσ ςυςκευζσ 

Οι εφαρμογζσ για κινθτζσ ςυςκευζσ μποροφν να είναι πολφ χριςιμεσ κατά τθ διαδικαςία 

ςχεδιαςμοφ χωροευαίςκθτων παιχνιδιϊν. Θ λιψθ φωτογραφιϊν μζςω κινθτισ ςυςκευισ μπορεί 

https://www.google.com/forms/about/
https://www.surveymonkey.com/
https://popcorn.webmaker.org/
http://pixlr.com/editor/
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να παρζχει χριςιμα δεδομζνα γεωγραφικισ κζςθσ και αυτό μπορεί να ςασ βοθκιςει να 

ςυνδζςετε τισ φωτογραφίεσ με ςυγκεκριμζνεσ τοποκεςίεσ. Θ παρακολοφκθςθ διαδρομισ είναι 

επίςθσ ςθμαντικι για τθ ρφκμιςθ ενόσ παιχνιδιοφ. Οι διαδικαςίεσ αυτζσ γίνονται πολφ εφκολεσ 

μζςω εφαρμογϊν κινθτϊν ςυςκευϊν, όπωσ οι εξισ: 

• χάρτεσ και πλοιγθςθ 

• ςφνδεςθ ψθφιακϊν μζςων με γεωχωρικά δεδομζνα (γεωςιμανςθ) 

• χαρτογράφθςθδιαδρομϊν 

(Κάντε κλικ ςτα εικονίδια όταν χρθςιμοποιείτε ςυςκευι χειρόσ) 

  

 

 

 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=en
https://itunes.apple.com/app/geotagmypic-your-free-tool/id596009879?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapmywalk.android2&hl=el
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapmywalk.android2&hl=el
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ΡΑΑΤΘΜΑ 

WATERSTEAM – ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ  

 

Μπορείτε να δείτε το ςχετικό ερωτθματολόγιο ςτον παρακάτω ςφνδεςμο (link): 

http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=84193&lang=el 

 

 

WATERSTEAM – ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ ΜΑΚΘΤΩΝ 

 

Μπορείτε να δείτε το ςχετικό ερωτθματολόγιο ςτον παρακάτω ςφνδεςμο (link): 

http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=11327&lang=el 

  
 
 

WATERTEAM – ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ ΕΝΔΛΑΦΕΟΜΕΝΩΝ ΦΟΕΩΝ 

 

Μπορείτε να δείτε το ςχετικό ερωτθματολόγιο ςτον παρακάτω ςφνδεςμο (link): 

http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=29339&lang=el 

http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=84193&lang=el
http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=11327&lang=el
http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=29339&lang=el

