
Σχεδιαστική σκέψη και μαθησιακά παιχνίδια για εκπαίδευση αειφορίας 

 Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας (ΤΗΜΜΥ, http://e-ce.uth.gr ), και 

συγκεκριμμένα η ερευνητική ομάδα 

Δημιουργικών Τεχνολογιών Μάθησης 

(http://ctll.e-ce.uth.gr ), αναπτύσσει 

καινοτόμες πρακτικές μάθησης για την 

εκπαίδευση φοιτητών σε θέματα αειφόρου 

ανάπτυξης.  Στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας διεπιστημονικής μαθησιακής μεθοδολογίας 

ολοκληρωμένου σχεδιασμού που βασίζεται σε ήδη υπάρχουσες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Ο 

προτεινόμενος ολοκληρωμένος σχεδιασμός συνδυάζει μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων με 

σχεδιαστική σκέψη, μια ανθρωποκεντρική μέθοδο σχεδιασμού καινοτόμων λύσεων σε δύσκολα 

προβλήματα, και παιγνιώδη μάθηση, μια μαθησιακή προσέγγιση που εφαρμόζει τεχνικές 

ψηφιακών παιχνιδιών σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, με στόχο την ανάπτυξη γνώσεων και 

δεξιοτήτων για βιώσιμη ανάπτυξη και επιχειρηματική νοημοσύνη. Ο ολοκληρωμένος  σχεδιασμός 

προσφέρει μια ευρεία εκπαιδευτική προοπτική για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας του 

σημερινού κόσμου και την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνονται από 

πανεπιστήμια, εταιρείες, και άλλους οργανισμούς. Έχει τις ρίζες του στις απαιτήσεις της 

ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, όπου οι επαγγελματίες καλούνται να αναλύουν καταστάσεις, να 

ορίζουν σωστά τις παραμέτρους προβλημάτων, να παρέχουν κατάλληλες λύσεις, και να 

αναγνωρίζουν τις συνέπειες της εφαρμογής αυτών.  

Ο καινοτόμος διεπιστημονικός μαθησιακός σχεδιασμός αναπτύσσεται στα πλαίσια του ερευνητικού 

σχεδίου High5: Transdisciplinary Methodology for Integrated Design in Higher Education 

(http://high5project.eu) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και υλοποιείται από το 2019 μέχρι το 2021. Τα αποτελέσματα του ερευνητικού σχεδίου 

περιλαμβάνουν ψηφιακό μαθησιακό περιεχόμενο που απευθύνεται σε φοιτητές και διδάσκοντες 

με σκοπό τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και εμπειρίας σε αειφόρο ανάπτυξη. 

Επιπλέον, διοργανώνονται για το 2021 στο Aveiro της Ισπανίας και στο Βόλο δυο θερινά σχολεία 

εβδομαδιαίας διάρκειας που απευθύνονται σε φοιτητές. Στα θερινά σχολεία οι φοιτητές θα έχουν 

την ευκαιρεία να εφαρμόσουν την προτεινόμενη διεπιστημονική μαθησιακή μεθοδολογία στην 

πράξη για να σχεδιάσουν λύσεις σε επίκαιρα θέματα αειφορείας αναπτύσσοντας παράλληλα 

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη, και επιχειρηματική νοοτροπία. 

Στην υλοποίηση του σχεδίου High5 συμμετέχουν, εκτός από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 

οργανισμοί από την Πολωνία, Βουλγαρία, Ισπανία, και Εσθονία.  Επιστημονικά υπεύθυνος του 

ερευνητικού σχεδίου για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ο Ομ. Καθ. του ΤΗΜΜΥ κ. Ηλίας 

Χούστης. Οργανωτικά υπεύθυνη είναι το μέλος ΕΔΙΠ του ΤΗΜΜΥ κ. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα.  

 

Integrated Learning Design for Sustainability Education 

The goal of High5 project (http://high5project.eu) is to create a new methodology - Integrated 

Design that is based on already existing methods and approaches. Integrated Design combines 

valuable areas such as problem solving methodologies (Design Thinking and Problem Based 

Learning), sustainable development, circular economy, innovation thinking and entrepreneurial 

skills. Integrated Design is an answer to complexity of the world and projects undertaken at 
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universities, in companies and various institutions. It has also its roots in the requirements of the 

European labour market where people have to be able to analyse a situation, define a correct 

problem, provide suitable solution and be aware of all consequences of implementation of the 

chosen solution. This wide perspective is covered by Integrated Design. 

The project implements digital educational content for students and teachers aiming at enriching 

educational experiences on sustainability. It also organizes two summer schools for students that 

will take place in 2021 in Aveiro, Spain and Volos, Greece. During the summer schools the students 

will have the opportunity to apply the proposed Integrated Design learning methodology to design 

solutions to the problems of today.  

The project is being implemented by the University of Lodz (Poland), the University of Thessaly 

(Greece), the University of Aveiro (Spain), State University (Bulgaria), and Euroacademy (Estonia). 

The project is funded by the Erasmus+ program of the European Commission and runs from 2019 to 

2021. 


