Η πρώτη διακρατική εκπαιδευτική δράση του έργου TEGA και η διακρατική συνάντηση
εταίρων στην Αθήνα
Στις 20-22 Ιουνίου 2022, στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην
Αθήνα, η ερευνητική ομάδα DAISSy διοργάνωσε την 1η διακρατική εκπαιδευτική δράση του
Ευρωπαϊκού έργου TEGA - Training the Educators to Facilitate the Teaching and Assessment of
Abstract Syllabus by the Use of Serious Games.
Συμμετείχαν συνολικά 18 εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι ήταν διδάσκοντες ή/και ερευνητές στα εξής
Πανεπιστήμια: Lusófona University, London South Bank University (LSBU), Vilnius University και
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν σε εργαστήριο
Lego Serious Play το οποίο οργάνωσε και συντόνισε ο συνεργάτης της DAISSy, κ. Βύρων

Δαμασιώτης. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η πρώτη έκδοση του TEGA Toolkit από τους εταίρους
στο LSBU και, με βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία, οι εκπαιδευόμενοι ανά ομάδες
πραγματοποίησαν πρακτικές εφαρμογές σχεδιασμού αναλογικών παιγνίων, αξιολογώντας
ταυτόχρονα το TEGA Toolkit. Επιπλέον, ο συνεργάτης της ομάδας DAISSy, κ. Ρίζος Χαλιαμπάλιας,
παρουσίασε και εξήγησε τους μηχανισμούς που εντοπίζονται στα επιτραπέζια παίγνια, ενώ οι
εταίροι από το Lusófona University παρουσίασαν το ειδικό θέμα του συμπεριληπτικού
σχεδιασμού των επιτραπέζιων παιγνίων. Η εκπαίδευση έκλεισε με συνεδρίες χρήσης
συγκεκριμένων επιτραπέζιων παιγνίων και αξιολόγησή τους ως προς τον βαθμό της
συμπεριληπτικότητάς τους.

Στις 23 & 24 Ιουνίου έλαβε χώρα η 3η διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου κατά την
οποία συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα στην ανάπτυξη των παραδοτέων, ορίστηκαν ρόλοι και
προθεσμίες.
Ο κύριος στόχος του έργου TEGA είναι να αναπτύξει μια στρατηγική διδασκαλίας βασισμένη στο
παιχνίδι, με σκοπό να επιφέρει αλλαγή στις παραδοσιακές παιδαγωγικές πρακτικές της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτή η προσέγγιση αναμένεται να ενισχύσει τις ακαδημαϊκές
δεξιότητες των εκπαιδευτικών στα Πανεπιστήμια, καθώς και τη μαθησιακή διαδικασία των
φοιτητών.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συμμετέχει σε όλα τα
Πακέτα Εργασίας, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα
υποστηρίξει την Κοινότητα Πρακτικής του έργου, ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο ανθρώπων που
αναπτύσσουν παίγνια και τα εντάσσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
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Περισσότερες πληροφορίες για το έργο TEGA και τις δράσεις της ομάδας DAISSy:
Website : http://daissy.eap.gr/en/projects/tega/ & https://www.tega-project.eu/
Facebook: @DAISSyResearchGroup,
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
Twitter

: https://twitter.com/daissy_research

Instagram: @daissy_researchgroup
Email

: info@daissy.eap.gr

