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Το παιχνίδι απευθύνεται κυρίως σε  μαθητές της Ε' δημοτικού και μέσω αυτού επιδιώκεται να 
καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας "Ηλεκτρισμός" του 
σχολικού βιβλίου “ΦΥΣΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - Ερευνώ και Ανακαλύπτω""""  (ΥΠΒΔΜΘ, ΠΙ), σύμφωνα με 
τα όσα προβλέπει σχετικά το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. 

Το παρόν παιχνίδι αναπτύχθηκε στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας στο Διαπανεπιστημιακό 
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της 
Πληροφορίας για την Εκπαίδευση» (http://www.icte.ecd.uoa.gr/), υπό την επίβλεψη του Επίκουρου 
Καθηγητή κ. Γκούσκου Δημήτρη. 

Περιγραφή 

Το "ηλεκτρο-δωμάτιο" αποτελεί μια προσπάθεια υλοποίησης ενός ρεαλιστικού διαδραστικού 
περιβάλλοντος, το οποίο προσομοιώνει ένα πραγματικό «εργαστήριο» ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Το 
παιχνίδι είναι σχεδιασμένο με βάση την ανακαλυπτική    θεωρία προσέγγισης της γνώσης και 
εμπεριέχει χαρακτηριστικά που απορρέουν από τις εποικοδομητικές    θεωρίες μάθησης. Έχει σαν 
πρωταρχική του επιδίωξη τόσο την ενθάρρυνση της μάθησης όσο και την διασκέδαση του μαθητή 
και περιλαμβάνει ένα πλήθος από διαδραστικά πειράματα, τα οποία παρουσιάζονται περισσότερο 
ως ρεαλιστικές αναπαραστάσεις αντικειμένων και διατάξεων της καθημερινής ζωής και 
λιγότερο ως εργαστηριακές ασκήσεις.  
 
Ο στόχος  

Ο κεντρικός στόχος του παιχνιδιού είναι ο παίκτης να ανακαλύψει όλες τις κρυμμένες δοκιμασίες, 
με ένα ελάχιστο αρχικών οδηγιών και να τις επιλύσει, συγκεντρώνοντας έτσι το μεγαλύτερο δυνατό 
σκορ.  
 
Συμμετοχές σε συνέδρια/εκθέσεις 
 

• 8ο Συνέδριο ΕΕΕΠ-∆ΤΠΕ «Το Ψηφιακό Σχολείο», Πειραιάς, Οκτώβριος 2011. 
 

• Ε-learning Expo 2011, Αθήνα, Οκτώβριος 2011 
 

• Έκθεση ψηφιακών παιχνιδιών µαθησιακού σκοπού Serious Games Showcase & Best Practices (SGS-
Best 2011), σε σύνδεση µε το συνέδριο ECGBL 2011, διοργάνωση Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην 
Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του Τµήµατος Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, µε την υποστήριξη του ΕΠΙΕΕ και τη συνεργασία της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης, Αθήνα, 
Οκτώβριος 2011 
 

• Ηµέρες Ευχρηστίας και Προσβασιµότητας 2011, διοργάνωση ΕΠΙΕΕ και Εργαστήριο Νέων 
Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του Πανεπιστηµίου Αθηνών,  Μαρούσι, 
Νοέµβριος 2011 
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