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www.csicy.co
m  Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ καινοτομίασ για επίτευξθ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ και αντιμετϊπιςθ ςυςτθμικϊν προκλιςεων 

Τομείσ Ειδίκευςθσ 

• Επαγγελματικι κατάρτιςθ 

• Επιχειρθματικόσ ςχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ 

• Προετοιμαςία ανταγωνιςτικϊν ερευνθτικϊν προτάςεων 

• Διαχείριςθ ερευνθτικϊν ζργων ςε κοινωνικά, εκπαιδευτικά και επιχειρθματικά πεδία 

Λειτουργία 

• 20 άτομα προςωπικό, 70 ερευνθτικά ζργα, πζραν των 1500 ςυνεργατϊν 

 

http://www.csicy.com/
http://www.csicy.com/


Πεπιεσόμενα 

1. Παιδαγωγικό Πλαίςιο Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων 

2. Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ – Εκπαιδευτικζσ Πρακτικζσ 

3. Παιχνιδοποίθςθ: Χαρακτθριςτικά και Προοπτικζσ 

4. Συμπλθρωματικότθτα και Πλαιςιοποίθςθ 



Δκπαίδεςζη Δνηλίκων – Βαζικά 
Χαπακηηπιζηικά  • Αυτονομία ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ (διαχείριςθ χρόνου και ρυκμοφ) 

• Ζμφαςθ ςτισ δεξιότθτεσ και τισ πρακτικζσ γνϊςεισ 

• Άμεςθ ςφνδεςθ με τθν κακθμερινι ηωι 

• Η γνϊςθ ςαν μζροσ μιασ «μεγαλφτερθσ εικόνασ»  

• Εκπλιρωςθ προκακοριςμζνων ςτόχων και αποτελεςμάτων 

• Αυτοκριτικι και αυτοαξιολόγθςθ 

• Συμμετοχι ανάλογα με τα προςωπικά κίνθτρα 



Δκπαίδεςζη Δνηλίκων – Δκπαιδεςηικέρ Τεσνικέρ 

Aυτοκατευκυνόμενθ 
Μάκθςθ 

Ομαδικζσ 
Εργαςίεσ 

Παιχνίδια 
Ρόλων 

Αποςτολζσ/Ζργα 
(Project-based) 

Πειραματιςμόσ 

Προςομοιϊςεισ 



Ψηθιακέρ Γεξιόηηηερ – Βαζικέρ Απσέρ 

Κατανόθςθ 

• Σεχνικζσ 
Λειτουργίεσ 

• Χρθςιμότθτα 

• υνδεςιμότθτα 

Αλλθλεξάρτθςθ 

• Χριςτθσ – 
υςκευι 

• Ψθφιακά 
Μζςα 

• Πρόςβαςθ  

Κοινωνικι 
Διάςταςθ 

• Ενθμζρωςθ 

• Πλθροφόρθςθ  

• Δικτφωςθ 

• Μάκθςθ 

Δθμιουργία 

• Κείμενο 

• Εικόνα 

• Ήχοσ 

• Μζςα  



Ψθφιακζσ 
Δεξιότθτεσ 

Δθμιουργικότθτα 

υνεργαςία 

Κριτικι κζψθ 

Κοινωνικι 
Κατανόθςθ 

Αςφάλεια 

Λειτουργικζσ 
και Σεχνικζσ 

Γνϊςεισ 

Επικοινωνία 



Παισνιδοποίηζη – Θεωπηηικό Πλαίζιο  

Μθχανικό 

• Περιβάλλον Μάκθςθσ (Γραφικά, Ήχοσ, Κίνθςθ, Βακμολόγθςθ) 

• Αφιγθμα (Κακθμερινότθτα, τάδια, Πρόοδοσ) 

• Άμεςθ Ανατροφοδότθςθ – Ευελιξία Παιχνιδιοφ  

Προςωπικό 

• Ανάπτυξθ Διαφορετικϊν Χαρακτιρων (avatars) 

• Κοινωνικι Διάδραςθ 

• Κίνθτρα 

υναιςκθματικό  

• ‘Ζλξθ 

• Ροι 

• Ελευκερία 



Παισνιδοποίηζη – Ιδιόηηηερ 
• Μεταφορά πραγματικϊν ςυνκθκϊν ηωισ ςε ελεγμζνο εκπαιδευτικό  

περιβάλλον 

• Μάκθςθ μζςω πρακτικισ, ζλξθσ, κινιτρων, και δθμιουργικότθτασ με 
βάςθ τθν αφιγθςθ και των προκλιςεων του παιχνιδοποιθμζνου 
περιβάλλοντοσ μάκθςθσ 

• Αυτόνομθ αλλθλεπίδραςθ ςε κζματα χρόνου και χϊρου 

• Πολλαπλοί τρόποι μάκθςθσ και εμπλοκισ, γεφυρϊνοντασ                
τυπικά και μθ τυπικά περιβάλλοντα μάκθςθσ 

• Εναλλαςςόμενοι ρόλοι και ευκφνεσ 

 



Παισνιδοποίηζη – Ποζοηικέρ Τάζειρ 



Δνήλικερ – Ψηθιακέρ Γεξιόηηηερ - 
Παισνιδοποίηζη • Αντιςτροφι του «εργοςταςιακοφ μοντζλου εκπαίδευςθσ» 

• Σφνδεςθ και πειραματιςμόσ (trial and error) με ψθφιακζσ λειτουργείεσ 

• Ανάπτυξθ ψθφιακϊν δεξιοτιτων άμεςα εφαρμόςιμων (transferability) 

• Ζκκεςθ ςε ςφνκετα περιβάλλοντα που προωκοφν τθν κριτικι ςκζψθ, τθν 
ςυνεργαςία, τθν επικοινωνία και τθν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ 

• «Καμουφλαριςμζνθ» διαδικαςία μάκθςθσ και αξιολόγθςθσ 

• Μάκθςθ μζςω παιχνιδοποίθςθσ  - Κοινωνικι Πρακτικι 



Οδηγόρ Δθαπμογήρ 

Ετερογενισ ομάδα ςτόχου - υντονιςμόσ 

Ελευκερία πρόςβαςθσ, 
επικοινωνίασ, αποτυχίασ 

Ψθφιακόσ 
Γραμματιςμόσ 

Πολλαπλζσ 
Διαδράςεισ 
- Επίπεδα 

Αξιολόγθςθ 
(κορ, 

Βραβεία) 

Εικόνα, 
Ήχοσ, 

Εργαλεία 
Ανατροφοδότθςθ 

Νζα 
Αντίλθψθ 

Νόθμα - 
θμαςία 



Μαθηζιακό Πεπιβάλλον Ψηθιακών Γεξιοηήηων  

• Ξεκάκαροι Στόχοι Παιχνιδιοφ/Μάκθςθσ 

• Περιοριςμόσ Μακθςιακισ Καμπφλθσ Στοχευμζνθ Μάκθςθ 

• Παροχι ψθφιακϊν δεξιοτιτων άμεςθσ χριςθσ  

• Αυτονομία και ελευκερία ςυμμετοχισ Κουλτοφρα Ενθλικϊν 

• Προκλιςεισ κακθμερινισ ηωισ (αςφάλεια, επιλογι μζςων) 

• Επικοινωνία, Συνεργαςία, Δθμιουργία και μεταφορά γνϊςθσ Κοινωνικι Πρακτικι 

• Κανόνεσ και Προςβαςιμότθτα  

• Μεταβαλλόμενα ερεκίςματα και προκλιςεισ Ελαςτικότθτα 

• Ιςορροπία πραγματικότθτασ και φανταςίασ 

• Μζςo Μάκθςθσ Αφιγθςθ 
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