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ID-GAMES
Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021 τα εργαστήρια του προγράμματος ID GAMES
πραγματοποιήθηκαν στις χώρες των εταίρων. Παρόλες τις προκλήσεις και τα μέτρα ασφαλείας με αφορμή
την πανδημία του Covid-19, οι εταίροι κατάφεραν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν 4 εργαστήρια
(φυσικά και ψηφιακά) προκειμένου να αναπτυχθούν νέες ιδέες για παιχνίδια. Πιο συγκεκριμένα:
Το SOSW στο Elblag (Πολωνία) διοργάνωσε εργαστήρια, τα οποία παρακολούθησαν 16 συμμετέχοντες.
Όλοι μαζί κατάφεραν να δημιουργήσουν μια ιδέα για ένα πολυδιάστατο παιχνίδι για άτομα με νοητική
αναπηρία, το οποίο θα συμβάλλει στην βελτίωση του λεξιλογίου και των κοινωνικών δεξιοτήτων των
παικτών.
Το ΠΕΚ/ΑμεΑ σε συνεργασία με την Challedu διοργανώσε στην Αθήνα (Ελλάδα), ένα διαδικτυακό
διήμερο με σεμινάριο και εργαστήρια. Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου,
πραγματοποιήθηκαν 9 ομιλίες με θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικές με την Νοητική Αναπηρία, καθώς
και προσεγγίσεις σχετικές με τη δημιουργία και το σχεδιασμό Σοβαρών Παιχνιδιών για άτομα με
Νοητική Αναπηρία. Το διαδικτυακό σεμινάριο μεταδόθηκε ζωντανά και είχε πάνω από 1500 προβολές.
Την 2η ημέρα, πραγματοποιήθηκε μια σειρά εργαστηρίων με διαδραστικές και βιωματικές
δραστηριότητες. Συνολικά, συμμετείχαν 42 άτομα. Οι σχεδιαστές παιχνιδιών συντόνιζαν τη διαδικασία
και από κοινού καταλήξαμε σε ιδέες για παιχνίδια.
Ο Σύλλογος "Alianța Pentru Copii" (Ρουμανία) διοργάνωσε επίσης εργαστήρια συν-δημιουργίας
παιχνιδιών, μαζί με τους φίλους τους από το CSEI Arad και την Integra Arad, στο οποίο συμμετείχαν 21
άτομα.
Η ομάδα του Πανεπιστημίου Lusófona (Πορτογαλία) διοργάνωσε εργαστήριο συν-δημιουργίας
παιχνιδιών σε συνεργασία με την Associação de Paralisia Cerebral Almada Seixal - Cerebral Palsy
Association of Almada Seixal. Ήταν μια πολύτιμη εμπειρία, όπου ερευνητές, σχεδιαστές παιχνιδιών,
επαγγελματίες, φροντιστές, οικογένειες και ωφελούμενοι του συλλόγου αλληλεπίδρασαν μέσω των
παιχνιδιών και της δημιουργίας αυτών. Στο τέλος, προέκυψαν νέες ιδέες για παιχνίδια συμπερίληψης
και, πάνω απ' όλα, μοιραστήκαμε μια υπέροχη εμπειρία με αυτήν την απίστευτα ξεχωριστή ομάδα.

Μελλοντικά βήματα
Τα επόμενα βήματα των εταίρων εστιάζουν στην ανάπτυξη Σοβαρών Παιχνιδιών, από τις ιδέες που
προέκυψαν από τα εργαστήρια. Μετά τα εργαστήρια συν-δημιουργίας, η CHALLEDU συγκέντρωσε όλες
τις ιδέες των παιχνιδιών και όλοι οι εταίροι επέλεξαν από κοινού εκείνες που θα αναπτυχθούν
περαιτέρω. Επιπλέον, το πρόγραμμα ID GAMES περιλαμβάνει και άλλα Παραδοτέα στα οποία
προβλέπεται η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας (E-Platform) και διαδικτυακών μαθημάτων (ECourse). Η κοινοπραξία έχει κάνει τα πρώτα της βήματα και οι εταίροι έχουν δημιουργήσει μια σειρά
από βιντεοσκοπημένες συνεδρίες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως πιλοτικό διαδικτυακό μάθημα.
Ταυτόχρονα, οι εταίροι που έχουν αναλάβει τις τεχνικές προδιαγραφές έχουν ήδη δημιουργήσει τη
διάταξη της πλατφόρμας και ξεκίνησαν να ανεβάζουν το συλλεγόμενο πιλοτικό υλικό του διαδικτυακού
μαθήματος (e-course).
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