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Θεματική/ζσ που 
εντάςςεται ο όμιλοσ 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο – Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο 

Αριθμόσ ωρϊν ομίλου 
ανά εβδομάδα 

2 

Τάξη ή τάξεισ που 
απευθφνεται ο όμιλοσ 

Α’, Β’, Γ’ Λπθείνπ 

Προςδοκϊμενα 
μαθηςιακά 
αποτελζςματα 

θνπόο ηνπ νκίινπ είναι η βιωματική εκπαίδευςη ςτο ςχεδιαςμό 

επιτραπέζιων ή άλλων παιχνιδιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα 

και η ανάπτυξη επικοινωνίασ τησ Επιςτήμησ ςτο κοινό. 

Προσ αυτό το ςκοπό η μαθητικό ομϊδα προςδοκϊται να ακολουθόςει 

ό και ςυνδιαμορφώςει την παρακϊτω δϋςμη εκπαιδευτικών και 

άλλων δραςτηριοτήτων: 



 Σχεδιαςμόσ πρωτότυπων παιχνιδιών εξ’ ολοκλόρου ό εν μϋρει 

ςχετικό με τισ Φυςικϋσ ό και τισ Ανθρωπιςτικϋσ Επιςτόμεσ. 

 Σχεδιαςμόσ και τη διοργϊνωςη δρϊςεων ό περιεχομϋνου με ςκοπό 

την επικοινωνύα τησ Επιςτόμησ ςτο κοινό. 

 Συνεργαςύα με φορεύσ κοινωνικόσ φροντύδασ και εταιρύεσ/φορεύσ 

ςχετικούσ με τα επιτραπϋζια παιχνύδια. 

 Συμμετοχό ςε ςχετικούσ μαθητικούσ διαγωνιςμούσ.  

 

Ωσ εκ τούτου, η μαθητικό ομϊδα, εκτόσ από την ϊμεςη εναςχόληςη με 

το εκπαιδευτικό παιχνύδι, διαμορφώνει περιεχομϋνο (content) και 

οργανώνει μορφϋσ επικοινωνύασ και γι’ αυτό προςδοκϊται να 

αναπτύξει βιωματικϊ πληθώρα ικανοτήτων και δεξιοτήτων:  

 Δημιουργικότητα και αυτοςχεδιαςμό, ςχεδιαςμό και οργϊνωςη. 

 Επικοινωνύα, ανϊληψη ευθυνών, ςυνεργαςύα, αυτοαξιολόγηςη.  

 Ψηφιακϋσ και τεχνολογικϋσ δεξιότητεσ, ϊςκηςη ςτισ εφαρμο-

ςμϋνεσ τϋχνεσ. 

 Ενςυναύςθηςη ςχετικϊ με τισ ανϊγκεσ ομϊδων ΑμΕΑ και 

κατανόηςη και υιοθϋτηςη τησ ϋννοιασ τησ ςυμπερύληψησ, 

δεδομϋνου ότι προςδοκϊται η ανϊπτυξη παιχνιδιών για ϊτομα 

με προβλόματα όραςησ ό ϊλλα ΑμΕΑ. 

 Κατανόηςη και αναγνώριςη τησ ςημαςύασ τησ επικοινωνύασ τησ 

Επιςτόμησ ςτο Κοινό. 

 Η δημιουργύα βιωματικού ντοκιμαντϋρ εμπεριϋχει πολλϋσ 

υποκεύμενεσ δεξιότητεσ ςχετικϊ με τη δημιουργύα ταινύασ μικρού 

μόκουσ. 

 

 

 

 

 

 



Διδακτική μεθοδολογία 
Μεζνδνο Project, πξνζέγγηζε STEAM, βησκαηηθή κάζεζε, 
καζεηνθεληξηθή κάζεζε 

Αναλυτικό Πρόγραμμα 
(με ςυγκεκριμζνο 
χρονοδιάγραμμα 
υλοποίηςήσ από 
Οκτϊβριο μζχρι Μάιο ή 
Ιοφνιο) 

Φάζε 1ε: Οθηώβξηνο 

 Δλδπλάκσζε νκάδαο θαη δηεξεύλεζε εηδηθώλ ελδηαθεξόλησλ θαη 

ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ 

 Πξνγξακκαηηζκόο δξάζεο 

Φάζε 2ε: Ννέκβξηνο - Απξίιηνο 

 Δηζεγήζεηο θαη βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηε ζεσξία θαη ην 

ζρεδηαζκό επηηξαπέδησλ παηρληδηώλ 

 ρεδηαζκόο θαη παξαγσγή επηηξαπέδησλ ή άιισλ παηρληδηώλ. 

 πλεξγαζία κε θνξείο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη εηαηξίεο / θνξείο 

ζρεηηθνύο κε ηνλ ζρεδηαζκό παηρληδηώλ. 

 Γεκηνπξγία βησκαηηθνύ ληνθηκαληέξ ή άιινπ ςεθηαθνύ κέζνπ 

επηθνηλσλίαο. 

 Γηνξγάλσζε δξάζεσλ ή ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θνξέσλ κε ζθνπό 

ηελ επηθνηλσλία ηεο Δπηζηήκεο κε ην θνηλό κέζα από ην παηρλίδη. 

 πκκεηνρε ζε καζεηηθνύο δηαγσληζκνύο. 

Φάζε 3ε: Μάηνο - Ινύληνο:  

 Γξάζεηο επηθνηλσλίαο κε ην θνηλό, Αμηνιόγεζε. 

Διδακτικό υλικό (ζντυπο 
και ηλεκτρονικό) 

 εκεηώζεηο θαη δηαθάλεηεο από ηηο εηζεγήζεηο 

 Βηβιηνγξαθία ζρεηηθή κε ηνλ ζρεδηαζκό εθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ 
θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο Δπηζηήκεο ζην Κνηλό, ελδεηθηηθά: 

o ηαπξνύια, Ρνπζηά & Skoumpourdi, Chrysanthi. (2018). ρεδηαζκόο 
δηεπηζηεκνληθνύ επηηξαπέδηνπ παηρληδηνύ γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε 
Φπζηθή. 35ν Παλειιήλην πλέδξην Μαζεκαηηθήο Παηδείαο 

o The Art of Game Design: A Book of Lenses 1st Edition, Jesse Schell  

o Weigold M.F. Communicating Science: A Review of the Literature. 
Science Communication. 2001;23(2):164-193.  

o Brownell SE, Price JV, Steinman L. Science Communication to the 
General Public: Why We Need to Teach Undergraduate and Graduate 
Students this Skill as Part of Their Formal Scientific Training.J Undergrad 
Neurosci Educ. 2013;12(1):E6-E10. Published 2013 Oct 15. 

 



Τρόποσ επιλογήσ 
μαθητϊν Αλνηθηή πξόζθιεζε βάζεη ελδηαθεξόλησλ ζρεηηθώλ κε ην ζέκα. 

(δελ πξνθύπηεη αλάγθε εθαξκνγήο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο ελδηαθεξόλησλ 

/θιίζεσλ ιόγσ ηεο ειαζηηθόηεηαο ζηε κνξθή ηνπ παξαδνηένπ θαη ηνπ 

ηξόπνπ επηθνηλσλίαο κε ην θνηλό θαη ιόγσ ηεο πξνζδνθίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ λα ππάξμνπλ πξσηνγελείο επθαηξίεο αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ) 

Τρόποι αξιολόγηςησ 
μαθητϊν 

 πκκεηνρή ζην ζρεδηαζκό θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ 

 πλέπεηα ζε αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο  

 πζηεκαηηθή ζπκκεηνρή ζηηο ζπλαληήζεηο 

 πκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο αλαηξνθνδόηεζεο 

Προτεινόμενο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ομίλου  

 Γεπηέξα 14.15κκ-15.45κκ 

Τόποσ διεξαγωγήσ 
ομίλου 

 .Δ.Φ.Δ 

Ειδικοί εξωτερικοί 
ςυνεργάτεσ 

 Καηάζηεκα παηρληδηώλ ‘Κάηζζα’ Πάηξαο 

Συνεργαςίεσ (ιδρφματα, 
οργανιςμοί, ςχολεία, 
φορείσ, πρόςωπα κ.ά.) 

 Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ 
Πξνζρνιηθή Ηιηθία, Παλ.Παηξώλ 

 Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Σπθιώλ Γπηηθήο ειιάδαο 

 ΜΚΟ ScifFY (ζρεδηαζκόο παηρληδηώλ θαη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο) 

 Πιαηθόξκα Tipping Point (ηειεδηαζθέςεηο κε εηδηθνύο) 

Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ 

 Απξόβιεπηε δπλαηόηεηα  

Τρόποσ αξιολόγηςησ του 
ομίλου 

 Γηακνξθσηηθή θαη ηειηθή αμηνιόγεζε  

 Απηναμηνιόγεζε καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθνύ 

 Δηδηθά δηακνξθσκέλε ξνπκπξίθα 

o Αμηνιόγεζε δηαδηθαζίαο 

o Αμηνιόγεζε παξαδνηέσλ 

Παραδοτζα 
 Πξντόληα νκάδαο: 

o Πξσηόηππα επηηξαπέδηα παηρλίδηα  

o Βίληεν ληνθηκαληέξ 

 Σππηθά παξαδνηέα: 

o Ηκεξνιόγην θαη παξνπζηνιόγην 

o Έθζεζε απηναμηνιόγεζεο νκίινπ 



 


