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Η δεύτερη εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος ID GAMES
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην πόλη Καρδίτσα της Ελλάδας, την τελευταία
εβδομάδα του Ιανουαρίου. Οι εταίροι συμμετείχαν είτε διαδικτυακά ή δια ζώσης
και αρχικά συζήτησαν θέματα σχετικά με τη μέχρι τώρα πορεία του project όπως
και για τα επόμενα βήματά του.

Δεύτερη Εκπαιδευτική Δραστηριότητα (LTTA) του προγράμματος ID GAMES
 

Το LTTA αφιερώθηκε στην κατανόηση της πλατφόρμας, στην επιλογή της τελικής
της μορφής και στην προβολή πιλοτικών βίντεο και άλλου υλικού που
δημιουργήθηκε για το ηλεκτρονικό μάθημα. Οι εταίροι συζήτησαν για τα παιχνίδια
που δημιουργήθηκαν, κατέληξαν στις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν με βάση την
ανατροφοδότηση, και επίσης επέλυσαν τις τελικές προσαρμογές του οπτικού
υλικού της πλατφόρμας!



Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος της εκάστοτε ημέρας των συναντήσεων,
οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την πόλη του οικοδεσπότη και τα
αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής, ενώ την τελευταία ημέρα έλαβαν τα
καθιερωμένα πιστοποιητικά παρακολούθησης.



 

Τα άτομα με νοητική αναπηρία, οι φροντιστές τους, οι εθελοντές και οι
επαγγελματίες από τις ΜΚΟ - APC, Integra και ένα σχολείο ειδικής αγωγής - Centrul
Școlar pentru Educație Incluzivă Arad - συμμετείχαν στο εργαστήριο. Από τις
παρακάτω εικόνες, μπορείτε να δείτε πόσο ενεργά εμπλέκονταν, με έντονη
περιέργεια και πόσο χαρούμενοι ήταν όσο έπαιζαν τα παιχνίδια.

Μπορούμε να μιλήσουμε για το παίξιμο παιχνιδιών και για τα παιχνίδια
οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις γενιές, υπήρξαν
παιχνίδια. Τι γίνεται όμως σήμερα; Τα παιδιά παίζουν ακόμα; Ναι, παίζουν, αλλά τα
περισσότερα από αυτά τα παιχνίδια δεν παίζονται πλέον σε πραγματικό χρόνο,
πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά σε εικονικό χώρο, σε μια διαδοχή στιγμών.
Το εργαστήριο αξιολόγησης παιχνιδιών που διοργάνωσε η Alliance for Children
Arad, στέφθηκε με επιτυχία, με τη πιο σημαντική ανατροφοδότηση να είναι το
αίτημα για τα παιχνίδια και η πρόσκληση να ξαναπαίξουμε.

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ω Ν  Κ Α Ι  Δ Ι Α Σ Κ Ε Δ Α Σ Η !
 



χρόνο γράφοντας καταλλήλως τους κανόνες κάθε
παιχνιδιού, δημιουργώντας εύκολες και δύσκολες
εκδοχές για το κάθε παιχνίδι και κυρίως παίζοντας
ξανά και ξανά τις διαφορετικές αυτές εκδοχές των
παιχνιδιών. Επαγγελματίες, καθώς και άτομα με
νοητική αναπηρία έδωσαν την προσωπική τους
άποψη και τις ιδέες τους για τα παιχνίδια και
απόλαυσαν την όλη διαδικασία.

Το ΠΕΚ/ΑμεΑ, εδώ και μερικούς μήνες, έχει επίσης επικεντρωθεί στην αξιολόγηση
των νέων παιχνιδιών του προγράμματος ID-GAMES και έχει αφιερώσει πολύ 

Επίσης, η ομάδα έργου εργάστηκε για την ηλεκτρονική πλατφόρμα, ηχογραφώντας
βίντεο και ολοκλήρωσε το υλικό για τα ηλεκτρονικά μαθήματα.



Εκτός από το ΠΕΚ/ΑμεΑ, είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε άλλες τρεις ΜΚΟ, που
υποστήριξαν το έργο μας. Έδειξαν ενδιαφέρον για τα παιχνίδια μας οι οργανισμοί
«Θεοτόκος», «Άγιος Στέφανος» από την Κύπρο και η «Στέγη της Ε.Γ.Ν.Υ.Α.».
Συγκεκριμένα, διάβασαν τον μεθοδολογικό μας οδηγό και δοκίμασαν και
αξιολόγησαν τα παιχνίδια. Η συμβολή τους ήταν πολύ σημαντική για το πρόγραμμά
μας και τους ευχαριστούμε πολύ για αυτό!



 

Η Πολωνική ομάδα από το SOSW No 1 έκανε επίσης δοκιμές των παιχνιδιών.
Εκείνη την περίοδο τα πολωνικά σχολεία λειτουργούσαν μέσω διαδικτυακής
εκπαίδευσης και για αυτό οι δάσκαλοι έκαναν δοκιμές παιχνιδιών μόνοι τους,
ενώ όταν επέστρεψαν στις κανονικές τους δραστηριότητες, μια ομάδα εφήβων
έκανε και εκείνη δοκιμές παιχνιδιών.



  
Τα σοβαρά παιχνίδια του ID GAMES έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί!
Χάρη στην ανατροφοδότηση που λάβαμε από τους εταίρους μας που
εργάζονται με άτομα με νοητική αναπηρία, είχαμε την ευκαιρία να
προσαρμόσουμε καλύτερα τα παιχνίδια στις ανάγκες των ομάδων που
στοχεύουμε. Τόσο τα άτομα με νοητική αναπηρία όσο και οι επαγγελματίες που
εργάζονται μαζί τους μας έδωσαν μερικές προτάσεις για το πώς να φτιάξουμε
τα παιχνίδια, ώστε να ταιριάζουν καλύτερα με τις ανάγκες τους.
Δόθηκαν μερικά παραδείγματα πολύ ωφέλιμων σχολίων σχετικά με τις οδηγίες
και με τα γραφικά των παιχνιδιών και πώς να τα βελτιώσουμε οπτικά. Οι
οδηγίες ορισμένων παιχνιδιών προσαρμόστηκαν έτσι ώστε να είναι
προσβάσιμες για ένα άτομο με ήπια νοητική υστέρηση ώστε να τις διαβάσει
και να κατανοήσει τους κανόνες (π.χ. Ώρα για πίτσα, Ζωή στην Πόλη). Στα
ψηφιακά παιχνίδια, η ανατροφοδότηση ήταν επίσης βοηθητική για την
προσθήκη ορισμένων χαρακτηριστικών προσβασιμότητας στα παιχνίδια, όπως
φωνητικές οδηγίες όποτε ήταν απαραίτητο, προσαρμογή του επιπέδου
δυσκολίας του παιχνιδιού ή προσαρμογή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών
(π.χ. η ταχύτητα του παιχνιδιού).

Τ Ε Λ Ι Κ Η  Μ Ο Ρ Φ Η  Τ Ω Ν  Σ Ο Β Α Ρ Ω Ν  Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ω Ν
 



 
Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά παραδείγματα αυτών των προσαρμογών
στο παιχνίδι «Καντίνα» και το «Η Ζωή στην Πόλη». Στο παιχνίδι «Καντίνα», οι
εταίροι ήθελαν να μπορούν να αλλάζουν την ταχύτητα με την οποία κυλούσαν
τα συστατικά καθώς και να έχουν φωνητικές οδηγίες (βοήθεια) ανά πάσα
στιγμή. Στο παιχνίδι «Η ζωή στην πόλη» ήθελαν ο χάρτης να έχει δρόμους,
ώστε να είναι εύκολα κατανοητό πώς μπορεί κανείς να κινείται μόνο μπρος-
πίσω-δεξιά και αριστερά και όχι διαγώνια.



 

Στις 3 Φεβρουαρίου του 2022 πραγματοποιήθηκε μια διαδικτυακή συνάντηση με
τίτλο «Παιχνιδοποίηση στη σύγχρονη εκπαίδευση για παιδιά και ενήλικες με
νοητική αναπηρία» από το Περιφερειακό Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής στο Πόζναν.
Σε αυτήν συμμετείχαν εκπρόσωποι πολλών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που
ασχολούνται με την εκπαίδευση ατόμων με νοητική υστέρηση από όλη τη χώρα.
Ένας από τους ομιλητές στη συνάντηση ήταν εκπρόσωπος του Ειδικού Σχολείου και
Εκπαιδευτικού Κέντρου-SOSW Νο. 1 στο Elbląg. Οι δάσκαλοι μοιράστηκαν την
εμπειρία πολλών ετών στη διαδικασία δημιουργίας, δοκιμής και υλοποίησης
επιτραπέζιων και πολυμεσικών παιχνιδιών στη διαδικασία εκπαίδευσης των
παιδιών. Παρουσίασαν επίσης πρωτότυπα παιχνίδια που δημιουργήθηκαν ως
μέρος του προγράμματος ID GAMES.
Στις 11-13 Μαρτίου του 2022, εκπρόσωποι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που
ασχολούνται με την εκπαίδευση των ατόμων με νοητική αναπηρία από όλη τη χώρα
συναντήθηκαν στην Εκπαιδευτική Έκθεση στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης του
Πόζναν. Ανάμεσά τους ήταν ειδικοί από το SOSW Νο. 1 στο Elbląg.

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η  Τ Ο Υ  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ  I D  G A M E S
 

Στην έκθεση οι δάσκαλοι παρουσίασαν πρωτότυπα επιτραπέζια παιχνίδια που
απευθύνονται σε άτομα με νοητική αναπηρία, τα οποία δημιουργήθηκαν σε
συνεργασία με φορείς από την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Οι
εκπρόσωποι του ιδρύματος ειδικής εκπαίδευσης στο Elbląg συμμετείχαν στο
εργαστήριο στο πλαίσιο της Ακαδημίας Προσβάσιμης Κοινωνικής Καινοτομίας, που
ετοίμασαν οι ειδικοί του Οικονομικού Πανεπιστημίου του Πόζναν με στόχο την
οικοδόμηση συνεργασίας για τη δημιουργία και τη διάδοση καινοτόμων
εκπαιδευτικών εργαλείων.



 

Δάσκαλοι από το SOSW No 1 ενήργησαν επίσης ως εμπειρογνώμονες κατά τη
διάρκεια μιας διάλεξης με τίτλο "Παίζουμε μαζί - παιχνίδια ως σύγχρονη μορφή
εκπαίδευσης, θεραπείας και οικοδόμησης της υποκειμενικότητας και της
ανεξαρτησίας των ατόμων με νοητική αναπηρία" που διοργάνωσε το Περιφερειακό
Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής στο Πόζναν. Παρουσίασαν τα αποτελέσματα της
εργασίας του κέντρου Elbląg στο πλαίσιο του προγράμματος ID GAMES. Δάσκαλοι,
εμπειρογνώμονες από εκπαιδευτικά ιδρύματα και συλλόγους που εργάζονται προς
όφελος των ατόμων με νοητική αναπηρία, που συμμετείχαν στη διάλεξη,
εξοικειώθηκαν με την επίδραση της αξιολόγησης και της εφαρμογής επιτραπέζιων
και πολυμεσικών παιχνιδιών στη διαδικασία εκπαίδευσης των ατόμων με νοητική
υστέρηση στο Ειδικό Σχολείο και Εκπαιδευτικό Κέντρο Νο. 1 στο Elbląg.

Επόμενα βήματα
 Ετοιμαζόμαστε όλοι για τις επόμενες τελικές μας εκδηλώσεις και την τελευταία μας

συνάντηση στις 27 Μαΐου στην Αθήνα. Θα συζητήσουμε για την όλη διαδικασία του
έργου και θα μοιραστούμε την εμπειρία μας με επαγγελματίες και ΜΚΟ. Θα έχουμε
χρόνο να παίξουμε τα νέα παιχνίδια και να ενθαρρύνουμε τους συμμετέχοντες
συστήνοντάς τους σε περισσότερα άτομα με νοητική υστέρηση.
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ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ... 

 

https://www.facebook.com/ID-GAMES-100533951381277
http://www.idgames.eu/

