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Πεξίιεςε 
 

Η παξνύζα κειέηε δηεξεπλά ηνλ ξόιν θαη ηελ επηξξνή ησλ βηληενπαηρληδηώλ αζηηθήο δόκεζεο (city building 

games) ζηηο ζύγρξνλεο πξαθηηθέο εθπαίδεπζεο γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηεο πόιεο. Εηδηθόηεξα, πξαγκαηεύεηαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο, ηα ζελάξηα θαζώο θαη ηηο κεζνδνινγίεο πνπ αλαπηύζζνπλ ηα βηληενπαηρλίδηα απηνύ ηνπ 

εηδηθνύ ηύπνπ, σο καζεζηαθά εξγαιεία, κέζα από ηελ παξνπζίαζε ζρεηηθώλ παξαδεηγκάησλ.  

Ήδε από ην 1961, ν λέν-θνπηνπξηζηήο αξρηηέθηνλαο Richard Buckminster Fuller αλέπηπμε έλα ζπλεξγαηηθό 

παηρλίδη πξνζνκνίσζεο πνπ ην νλόκαζε "Παγθόζκην Παηρλίδη" (World Game). Σην παηρλίδη απηό, νη 

παίθηεο πξνζπαζνύζαλ λα ιύζνπλ κε επηηπρία πηζαλά ζελάξηα πξνβιεκάησλ πνπ πξνζνκνηώλνληαλ κε ηε 

βνήζεηα ελόο κεγάινπ παγθόζκηνπ ράξηε. Η ρξήζε ηεο ιέμεο "παηρλίδη" θαηαδεηθλύεη κε ζαθή ηξόπν ηελ 

άπνςε ηνπ Fuller γηα ηελ δηαθπβέξλεζε αιιά θαη ηελ επίιπζε ησλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ. Τν 

Παγθόζκην Παηρλίδη θηινδνμνύζε λα απνηειέζεη έλα ζνβαξό εξγαιείν πξνζνκνίσζεο πνπ ζα ήηαλ πξνζηηό 

ζηνλ νπνηνδήπνηε ρσξίο λα απεπζύλεηαη απνθιεηζηηθά ζε "εηδηθνύο". Μηα ηέηνηα παηγληώδεο ζεώξεζε ηεο 

δηεξγαζίαο εμεύξεζεο ιύζεσλ θάληαδε πηζαλόλ επηπόιαηα ζηα κάηηα αξθεηώλ δηαλνεηώλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

'60. Παξόια απηά ν ηξόπνο πξνζνκνίσζεο θαη αλάιπζεο ησλ παγθόζκησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξόηεηλε ν 

Fuller πξνζεγγίδεη ζήκεξα ηελ πξαγκαηηθόηεηα ησλ δηθηύσλ, ηεο πιεζώξαο ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ, 

ησλ ηεξάζηησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πνιπεπίπεδεο, πβξηδηθήο, ςεθηαθν-αλαινγηθήο πόιεο.  

Τν νπηνπηθό απηό όξακα απνηειεί εδώ θαη ρξόληα ηνλ βαζηθό ζηόρν γηα εθαηνκκύξηα παίθηεο 

βηληενπαηρληδηώλ πνπ αζρνινύληαη κε ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαρείξηζε ςεθηαθώλ, εηθνληθώλ πόιεσλ, κέζα 

από ηα παηρλίδηα αζηηθήο δόκεζεο. Σύκθσλα κε πξόζθαηα ζηνηρεία, ε πην δεκνθηιήο ζεηξά 

βηληενπαηρληδηώλ αζηηθήο δόκεζεο SimCity έρεη δηαζέζεη πεξηζζόηεξα από 20.000.000 αληίηππα δίλνληαο 

ηε δπλαηόηεηα ζε εθαηνκκύξηα παίθηεο λα “εθπαηδεπηνύλ” ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πνιενδνκίαο θαη λα 

δηαρεηξηζηνύλ ππνζεηηθά ζελάξηα ρξήζεο ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ.  

Σηελ παξνύζα κειέηε ζπδεηνύληαη νη θνηλνί ηόπνη ησλ δύν πεδίσλ: ησλ παηρληδηώλ αζηηθήο δόκεζεο θαη 

ηεο ζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο πνπ αθνξά ηνλ αζηηθό θαη πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό. Υπό απηό ην πξίζκα ηα 

βηληενπαηρλίδηα αζηηθήο δόκεζεο αληηκεησπίδνληαη όρη απιώο σο πξντόληα δξαζηεξηνηήησλ ειεύζεξνπ 

ρξόλνπ θαη ςπραγσγίαο αιιά σο αλνηθηά πνιπηξνπηθά εξγαιεία κάζεζεο γηα όινπο.  

Τκήκα ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο Θαιήο- DeMuCiV ζην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο.  

Λέξειρ κλειδιά:  

πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο, βηληενπαηρλίδηα αζηηθήο δόκεζεο, αξρηηεθηνληθή εθπαίδεπζε, ςεθηαθόο 

πνιηηηζκόο 
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1. Διζαγωγή 

Tα ηειεπηαία ρξόληα έρεη επηηεπρζεί ζεκαληηθή αλάπηπμε θαη έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ 

βηληενπαηρληδηώλ, κε απνηέιεζκα ηελ νινέλα κεγαιύηεξε απνδνρή ηνπο από ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλόηεηα σο πνιύηηκσλ εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο. Εηδηθόηεξα, ν Marshall 

McLuhan αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηελ άξξεθηε ζρέζε ηνπ παηρληδηνύ κε ηε κάζεζε όηη: 

«νπνηνζδήπνηε δηαθξίλεη ηα παηρλίδηα από ηελ εθπαίδεπζε πξνθαλώο δελ έρεη ηελ παξακηθξή 

ηδέα θαη γηα ηα δύν» (McLuhan θαη Fiore, 1967). Καζώο ινηπόλ ε ελαζρόιεζε κε ηα 

βηληενπαηρλίδηα θαη ηηο ςεθηαθέο εθαξκνγέο απνηειεί κηα θαζεκεξηλή πξαθηηθή γηα έλα κεγάιν 

αξηζκό λέσλ, ε παξνύζα κειέηε επηιέγεη λα δηεξεπλήζεη ην ξόιν θαη εηδηθόηεξα ηελ επηξξνή 

ησλ βηληενπαηρληδηώλ αζηηθήο δόκεζεο (city building games) ζηηο ζύγρξνλεο πξαθηηθέο 

εθπαίδεπζεο γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηεο πόιεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξαγκαηεύεηαη ηηο ζηξαηεγηθέο, 

ηα ζελάξηα θαζώο θαη ηηο κεζνδνινγίεο πνπ αλαπηύζζνπλ ηα βηληενπαηρλίδηα απηνύ ηνπ ηύπνπ, 

θαη πσο απηά θαζίζηαληαη ζεκαληηθά καζεζηαθά εξγαιεία ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα, θαη 

πξνπάλησλ όηαλ ελζσκαηώλνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν. 

ύκθσλα κε πξόζθαηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, πνιινί καζεηέο θαη θνηηεηέο αθηεξώλνπλ 

αξθεηό ρξόλν θαζεκεξηλά παίδνληαο βηληενπαηρλίδηα, πεξηεγνύκελνη ζην δηαδίθηπν θαη 

ρξεζηκνπνηώληαο θάπνηα εθαξκνγή ζηνλ ππνινγηζηή ή ην θηλεηό ηνπο ηειέθσλν. Εηδηθόηεξα, ε 

Έλσζε Ακεξηθαλώλ Επηζηεκόλσλ πξαγκαηνπνίεζε κηα ζηαηηζηηθή κειέηε θαη αλαθάιπςε όηη 

παηδηά κεηαμύ 8 θαη 18 εηώλ παίδνπλ βηληενπαηρλίδηα θαηά κέζν όξν κηα ώξα ηελ εκέξα. 

Παξνκνίσο, ν κέζνο ελήιηθαο ζηηο ΗΠΑ μνδεύεη πεξίπνπ 7,5 ώξεο ηελ εβδνκάδα παίδνληαο 

βηληενπαηρλίδηα (Derryberry, 2007). 

Παξάιιεια, ήδε από ηηο αξρέο ηεο πξνεγνύκελεο δεθαεηίαο, ππάξρνπλ αθαδεκατθά άξζξα 

θαη εηζεγήζεηο ζε ζπλέδξηα ζρεηηθά κε ηελ αξσγή πνπ πξνζθέξνπλ ηα βηληενπαηρλίδηα ζηελ 

εθπαίδεπζε (James Paul Gee, 2003, 2005, 2006), ελώ ην 2006 παξνπζηάζηεθαλ ζην θνηλό σο 

ζεκαληηθά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία ζηελ Online Educa, πνπ απνηειεί εδώ θαη ρξόληα κηα από ηηο 

κεγαιύηεξεο ζπλδηαζθέςεηο ζηνλ θόζκν πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε θαη ηελ 

ειεθηξνληθή κάζεζε. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ν Prensky παξαηεξεί πσο ην ππάξρνλ εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα δελ δύλαηαη 

πιένλ λα εθπαηδεύζεη ηνπο καζεηέο/θνηηεηέο ηνπ ζήκεξα (Prensky, 2001). Ωο εθ ηνύηνπ, 

απνθαιεί ηε λέα απηή γεληά σο «Ψεθηαθνύο Ιζαγελείο», εθόζνλ γελλήζεθαλ ζε κηα επνρή 

ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο πξνόδνπ θαη είλαη πιήξσο εμνηθεησκέλνη κε ηερλνινγίεο όπσο νη 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ην δηαδίθηπν, ηα έμππλα ηειέθσλα, νη ςεθηαθέο ηακπιέηεο θαη ηα 

βηληενπαηρλίδηα, ζε αληίζεζε κε ηελ πιεηνςεθία ησλ θαζεγεηώλ ηνπο, νη νπνίνη κεγάισζαλ 

δηαβάδνληαο βηβιία, βιέπνληαο ηειεόξαζε θαη πεγαίλνληαο ζην ζέαηξν. Η λέα απηή γεληά 

πνιηηώλ, δεη ζε ζπκθσλία κε ηε ζύγρξνλε ηερλνινγία, ηε ζεσξεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλόηεηάο ηεο θαη ‘θαηνηθεί’ πιένλ ζε έλαλ πβξηδηθό ρώξν πνπ πξνθύπηεη από ηε 

ζύλζεζε ηνπ θπζηθνύ κε ηνλ ςεθηαθό ρώξν θαη ηελ ζπλερή αιιειεπίδξαζε ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο κε ηελ πιεξνθνξία. (Ornek, 2013) 

Η δηαπίζησζε ηνπ Prensky ππνζηεξίδεηαη θαη από πξόζθαηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πσιήζεηο θαζώο θαη ηνπο παίθηεο ησλ βηληενπαηρληδηώλ. Εηδηθόηεξα, ν 

αξηζκόο ησλ παηθηώλ ζε παγθόζκην επίπεδν αγγίδεη ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο βηνκεραλίαο γηα 

ην 2013, ηα 1.2 δηζεθαηνκκύξηα (http://venturebeat.com/2013/11/25/more-than-1-2-billion-

people-are-playing-games/), ελώ ζύκθσλα κε ηελ ESA (Entertainment Software Association) ηα 

4 ζηα 5 ζπίηηα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κία ζπζθεπή πνπ κπνξεί θάπνηνο λα παίμεη έλα βηληενπαηρλίδη. 

(Theesa)  

Επηπιένλ, είλαη γεγνλόο πσο έλαο ζηνπο δύν λένπο (15-24 εηώλ) πνπ έρνπλ πξόζβαζε ζην 

δηαδίθηπν παίδεη βηληενπαηρλίδηα, ελώ ηαπηόρξνλα βξίζθεηαη ζύκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπ ζην 

ζηάδην ηεο εθπαίδεπζεο, ζρνιηθήο ή παλεπηζηεκηαθήο.  
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2. Δκπαιδεςηικό πλαίζιο 
 

Hδε ζήκεξα, παξαηεξείηαη πιεζώξα παξαδεηγκάησλ ρξήζεο ησλ βηληενπαηρληδηώλ σο 

εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ. Ο Δξ. Kurt Squire, θαζεγεηήο ηνπ παλ/κηνπ Winscosin-Madison ησλ 

ΗΠΑ θαη δηεπζπληήο ηνπ Games, Learning & Society Initiative, ρξεζηκνπνίεζε ην γλσζηό 

παηρλίδη ζηξαηεγηθήο Civilization πξνθεηκέλνπ λα παξαθηλήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ εθκάζεζε ηεο 

παγθόζκηαο ηζηνξίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη απνηειεί κηα «ηζηνξηθή πξνζνκνίσζε» 

ζύκθσλα κε ηνλ ίδην (Squire, 2004), πνπ επηηξέπεη ζηνπο παίθηεο λα εμειίμνπλ ηζηνξηθά θαη 

γεσπνιηηηθά έλαλ ηζηνξηθό ιαό θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπ πνπ επηιέγεηαη ζηελ αξρή ηνπ παηρληδηνύ 

κέρξη ηε ζύγρξνλε επνρή αιιά θαη ην εγγύο κέιινλ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή νη παίθηεο έρνπλ 

ηε δπλαηόηεηα λα κάζνπλ αξθεηέο πηπρέο ηεο παγθόζκηαο ηζηνξίαο αιιά θαη ηεο γεσγξαθίαο, 

ηεο νηθνλνκίαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θιπ. Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε επαιήζεπζε ηελ 

αξρηθή ηεο ππόζεζε θαη απέδεημε πσο νη καζεηέο εθπαηδεύηεθαλ πην γξήγνξα από ην παηρλίδη ζε 

ζρέζε κε ηελ νηθηαθή κειέηε όζνλ αθνξά ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεύεηαη. 

Σν εξγαζηήξην παηρληδηώλ (Game Lab) ηνπ ΜΙΣ ηεο Μαζαρνπζέηεο ησλ ΗΠΑ εξεπλά ηελ 

πξννπηηθή ησλ παηρληδηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο δηαζθέδαζεο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ηέρλεο θαη ησλ 

επηζηεκώλ θαη ζηνρεύεη ζην ζρεδηαζκό βηληενπαηρληδηώλ εξεπλεηηθνύ ραξαθηήξα. Έξεπλα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηα βηληενπαηρλίδηα δηεμάγεη θαη ην παλ/κην ηεο Washington ζηηο ΗΠΑ, κέζσ ηνπ 

Center for Game Science (Κέληξν Επηζηήκεο Παηρληδηνύ), απνζθνπώληαο ζηε δεκηνπξγία 

βηληενπαηρληδηώλ πνπ βνεζνύλ ζηε βέιηηζηε κάζεζε, πξνσζνύλ ηελ δεκηνπξγηθόηεηα θαη 

αλαδεηνύλ ιύζεηο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο αλζξσπόηεηαο κε ηε ρξήζε παηγλησδώλ 

πεξηβαιιόλησλ. (Centerforgamescience)  

ε δηαθνξεηηθό πιαίζην, ν δηεζλήο νξγαληζκόο ISDR (International Strategy for Disaster 

Reduction) απνηειείηαη από δηάθνξα παλεπηζηήκηα, νξγαλώζεηο θαη ηλζηηηνύηα θαη ζηόρν έρεη 

λα κεηώζεη ηα ζύκαηα ησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ. Γηα ην ζθνπό απηό, ζρεδίαζαλ θαη αλέπηπμαλ 

έλα δηαδηθηπαθό παηρλίδη πνπ εθπαηδεύεη καζεηέο ζην λα θαηαζθεπάδνπλ πόιεηο θαη ρσξηά πνπ 

είλαη πεξηζζόηεξν αζθαιή από πηζαλέο θπζηθέο θαηαζηξνθέο όπσο είλαη νη ζεηζκνί, νη ηπθώλεο 

θαη νη πιεκκύξεο. Αληίζηνηρα, ν νξγαληζκόο CSIRO (The Commonwealth Scientific and 

Industrial Research Organization), ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο νξγαληζκνύο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ζέκαηα πόζηκνπ λεξνύ, αλέπηπμαλ έλα ζνβαξό βηληενπαηρλίδη πνπ 

πξαγκαηεύεηαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε πνηάκησλ λεξώλ ζηελ Απζηξαιία. Σν ελ ιόγσ 

παηρλίδη εθπαηδεύεη ηνπο παίθηεο ζρεηηθά κε ηηο δπλακηθέο ζρέζεηο κεηαμύ νηθνινγίαο, 

νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο.   

Γεληθόηεξα ζήκεξα, παξαηεξνύληαη εθαηνληάδεο εθαξκνγέο εληαγκέλεο ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ παγθνζκίσο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο κόλν ζην Apple Store, νη 

εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο έρνπλε μεπεξάζεη ηηο 107.000 (Forbes) ήδε από ην 2013, ελώ 

μεπεξλνύλ ην 11% ησλ ζπλνιηθώλ εθαξκνγώλ. 
 

3. Παισνίδια αζηικήρ δόμηζηρ 
 

Η παξνύζα κειέηε εζηηάδεη ζε κία από ηηο πιένλ εκπνξηθέο θαη δεκνθηιείο θαηεγνξίεο 

βηληενπαηρληδηώλ, ηα παηρλίδηα αζηηθήο δόκεζεο (city building games). Πξόθεηηαη γηα 

βηληενπαηρλίδηα ζηα νπνία βαζηθό ζθνπό απνηειεί ε δεκηνπξγία, ε αλάπηπμε θαη ε δηαρείξηζε 

κηαο πόιεο. Η δηαδηθαζίεο απηέο θέξλνπλ αληηκέησπν ηνλ παίθηε κε ζπλήζε πνιενδνκηθά θαη 

αζηηθά πξνβιήκαηα εληόο ελόο βαζηθνύ ράξηε-πεδίνπ κίαο πόιεο πνπ δεκηνπξγείηαη θαη αλήθεη 

απνθιεηζηηθά ζηνλ ίδην. 

Είλαη αμηνζεκείσην, πσο κέρξη ζήκεξα, έρνπλ θπθινθνξήζεη πάλσ από 100 παηρλίδηα 

αζηηθήο δόκεζεο κε ζπλνιηθέο πσιήζεηο πνπ μεπεξλνύλ ηα 20.000.000 αληίηππα.  
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Πίλαθαο 1:  Eθηηκήζεηο πσιήζεσλ παηρληδηώλ αζηηθήο δόκεζεο.  

AA Όνομα Παισνιδιού Έηορ 

Κςκλοθοπίαρ 
Δκδόηηρ 

(ππώηορ-

ηελεςηαίορ) 

Πωλήζειρ-Απιθμόρ παικηών 

(εκηίμηζη:Wikipedia-

VGchartz-online research) 

1 SimCity (series) 1989-2013 EA-Maxis >18.000.000 

2 Caesar (series) 1992-2006 Sierra >100.000 

3 Stronghold (series) 1993-2012 

Strategic 

Simulations-

Southpeak 

Interactive 

>500.000 

4 The Settles (series) 1993-2012 
Blue Byte-

Ubisoft 
>400.000 

5 Anno (series) 1998-2011 
Sunflowers-

Ubisoft 
>1.700.000 

6 Pharaoh (series) 1999-2000 Sierra >30.000 

7 Tropico (series) 2001-2014 
God games-

Kalypso 

Media 
>1.200.000 

8 Metropolismania 2001-2006 
Natsume-

Ubisoft 
>100.000 

9 Tycoon City: New York 2006 Atari >20.000 

10 Cities XL (series) 2009-2015 

Monte 

Cristo-Focus 

Home 

Interactive 

>100.000 

11 Banished 2014 
Shining 

Rock 

Software 
>20.000 

12 Cities: Skylines 2015 
Paradox 

Interactive 
>1.000.000 

Πεγή: Δηαδηθηπαθή έξεπλα, ζηνηρεία 15/7/15. 

 

Εηδηθόηεξα, ην ζύλνιν ησλ πσιήζεσλ, θαη επνκέλσο ησλ δπλεηθώλ ρξεζηώλ, κόλν γηα ην 

SimCity franchise, έλα από ηα πην ζεκαληηθά βηληενπαηρλίδηα όισλ ησλ επνρώλ ην νπνίν 

ζεσξείηαη σο ην πξόηππν βηληενπαηρλίδη ηεο θαηεγνξίαο παηρληδηώλ αζηηθήο δόκεζεο, μεπεξλά 

ηα 18.000.000 αληίηππα (wikipedia). Αληίζηνηρα, ην ζύλνιν πσιήζεσλ γηα ην παξόκνην γλσζηό 

παηρλίδη αζηηθήο δόκεζεο Cities XL έθηαζε ηηο 100.000, γηα ην παηρλίδη Tropico ην 1.000.000, 

ην Anno ην 1.700.000, ελώ ην παηρλίδη Cities Skylines έθηαζε ην 1.000.000 κέζα ζε έλα κήλα. 

πκπεξαίλεη ινηπόλ θαλείο, πσο όρη κόλν νη ρξήζηεο ησλ βηληενπαηρληδηώλ απηώλ μεπεξλνύλ ηνλ 

αξηζκό ησλ 20.000.000, αιιά ιακβάλνληαο ππόςε θαη αληίζηνηρα παηρλίδηα αζηηθήο δόκεζεο 

πνπ πξννξίδνληαη γηα δηαθνξεηηθέο πιαηθόξκεο, ηακπιέηεο ή θηλεηά ηειέθσλα, ηόηε ν αξηζκόο 

απηόο ζα κπνξνύζε λα είλαη πνιιαπιάζηνο.   

 

4. Κοινοί ηόποι 

 

ηελ παξνύζα κειέηε ζπδεηνύληαη νη θνηλνί ηόπνη ησλ δύν πξναλαθεξζέλησλ πεδίσλ: ησλ 

βηληενπαηρληδηώλ αζηηθήο δόκεζεο θαη ηεο ζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο πνπ αθνξά ηνλ αζηηθό θαη 

πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό. Τπό απηό ην πξίζκα ηα βηληενπαηρλίδηα αζηηθήο δόκεζεο 

αληηκεησπίδνληαη όρη απιώο σο πξντόληα δξαζηεξηνηήησλ ειεύζεξνπ ρξόλνπ θαη ςπραγσγίαο 

αιιά σο αλνηθηά πνιπηξνπηθά εξγαιεία κάζεζεο γηα όινπο. 
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Γηα ηελ απνδνρή θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ βηληενπαηρληδηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

ζπλεηέιεζαλ ζεκαληηθά θάπνηα από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βηληενπαηρληδηώλ όπσο είλαη 

ε ηθαλόηεηα αλαπαξάζηαζεο νπνηνπδήπνηε ρώξνπ θαη ζελαξίνπ θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα 

κεηάδνζεο δπλακηθώλ εκπεηξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξάζε ηνπ παίθηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνύ. 

Εηδηθόηεξα, ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ν ρξήζηεο κπνξεί ζπλήζσο λα πξνβεί ζηε 

ζθελνζεζία ηνπ παηρληδηνύ θαη ζηνλ έιεγρν ηεο έθβαζήο ηνπ, γεγνλόο πνπ ηνλ θαζηζηά έλαλ 

θαηλνκεληθό θπξίαξρν ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν εηζέξρεηαη θαη αιιειεπηδξά. Η εκπεηξία απηή 

δύλαηαη λα ραξαθηεξίδεηαη από πςειό βαζκό εκβύζηζεο θαη λα απνηειεί έηζη κηα ηζρπξή 

αλάκλεζε γηα ηνλ παίθηε.  

Επηπιένλ, ε εκβύζηζε, ε νπνία γίλεηαη θαηαλνεηή σο κία θαηάζηαζε ζπλείδεζεο θαηά ηελ 

νπνία ν ρξήζηεο ράλεη ή κεηακνξθώλεη ηελ αίζζεζε ηνπ εαπηνύ, όληαο ζε έλα ηερλεηό ζπλήζσο 

πεξηβάιινλ πνπ ηνλ απνξξνθά, ρσξίδεηαη από ηνλ Ernest W. Adams ζε ηαθηηθή, ζηξαηεγηθή, 

αθεγεκαηηθή θαη ρσξηθή εκβύζηζε (Adams, 2004). πρλά, ν βαζκόο ρσξηθήο εκβύζηζεο πνπ 

πξνθαινύλ ηα γξαθηθά ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ ηειεπηαίαο γεληάο είλαη αξθεηά πςειόο 

ώζηε λα πείζνπλ κε ζαθήλεηα όηη ν ςεθηαθόο ρώξνο ηνπ παηρληδηνύ είλαη έλαο λένο, ‘άιινο’, 

παξάιιεινο ρώξνο ύπαξμεο θαη εκπεηξίαο. Γη απηό ην ιόγν θαη ε παηρληδνπνίεζε (gamification) 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή ε ρξήζε ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ κεραληζκώλ ηνπ 

παηρληδηνύ κε κε πξνβιεπόκελν ηξόπν, δύλαηαη λα απνηειέζεη κηα λέα κέζνδν πξνζέγγηζεο ηεο 

κεηάδνζεο ηεο γλώζεο. 

Εμάιινπ, ην ηδηαίηεξν αζηηθό ηνπίν πνπ παξάγνπλ ηα βηληενπαηρλίδηα ραξαθηεξίδεηαη από 

ρσξηθέο πνηόηεηεο θαη ηδηόηεηεο πνπ ζπλαληηνύληαη ζπρλά θαη ζην ζύγρξνλν ηνπίν ησλ 

κεγαινππόιεσλ, πξνθαιώληαο αλαπόθεπθηα ζπλεηξκνύο ζρεηηθά κε ηελ ακθίδξνκε ζρέζε 

αλάκεζα ζηνλ ςεθηαθό θαη ηνλ αλαινγηθό ρώξν. 

Εηδηθόηεξα ν Neil Leach αλαθέξεη: «Εάλ ην αλαινγηθό κνληέιν ηεο πόιεο αθνινπζεί 

ζπγθεθξηκέλεο ινγηθέο αλάπηπμεο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ηηο δηεξγαζίεο ςεθηαθνύ ππνινγηζκνύ 

- ςεθηαθέο δηεξγαζίεο -, ηόηε νη ςεθηαθέο αλαπαξαζηάζεηο κπνξνύλ λα παξέρνπλ νξηζκέλεο 

ηδέεο - ελδείμεηο - ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο θπζηθήο πόιεο» (Leach, 2007). Σα 

βηληενπαηρλίδηα αζηηθήο δόκεζεο απνηεινύλ έηζη έλαλ ηερλνινγηθά πξνβαιιόκελν θόζκν πνπ 

δύλαηαη λα παξαηεξεζεί θαη λα κειεηεζεί κε όξνπο αλαπαξάζηαζεο θαζώο θαη κέζσ ησλ 

αζηηθώλ ρσξηθώλ πνηνηήησλ από ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη. Ο ςεθηαθόο ρώξνο πνπ 

αλαπαξηζηνύλ, απαιιαγκέλνο από ηνπο θπζηθνύο πεξηνξηζκνύο ηνπ αλαινγηθνύ θόζκνπ, κπνξεί 

λα πξνηείλεη κηα δπλεηηθή θαη δπλακηθή πξννπηηθή εμέιημεο ηνπ ζύγρξνλνπ ζρεδηαζκνύ ηεο 

πόιεο. ε αληηζηνηρία κε ηα αζηηθά πεξηβάιινληα ν ςεθηαθόο ρώξνο ησλ παηρληδηώλ αζηηθήο 

δόκεζεο, απνηειείηαη από έλα ηδηαίηεξν, ηδηνζπγθξαζηαθό ‘ιεμηιόγην’ θαζώο θαη από έλα εηδηθό 

‘ζπληαθηηθό’ πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη κηα μερσξηζηή, ιεηηνπξγηθή θαη θαηλνκεληθά 

απζύπαξθηε νληόηεηα. Μηα νληόηεηα πνπ θαζίζηαηαη ηθαλή ζήκεξα λα εθπαηδεύζεη κε ηξόπν 

ελδηαθέξνλ, ειθπζηηθό θαη απνηειεζκαηηθό ηνπο κειινληηθνύο πνιενδόκνπο. 

πλεγνξώληαο κε ηελ παξαπάλσ άπνςε, ν Prensky αλαθέξεη: «Οη ςεθηαθνί ηζαγελείο έρνπλ 

ζπλεζίζεη ηελ ηαρεία ιήςε ηεο πιεξνθνξίαο. Αξέζθνληαη ζηελ παξάιιειε θαη πνιιαπιή 

επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ηεο. Πξνηηκνύλ ηα γξαθηθά αληί ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ ηπραία 

πξόζβαζε πνπ πξνζθέξεη ην ππεξθεηκέλν (hypertext) θαη ε ππεξζύλδεζε (hyperlink). 

Λεηηνπξγνύλ θαιύηεξα όηαλ είλαη δηθηπσκέλνη θαη αλαπηύζζνληαη κε ηε ζηηγκηαία ηθαλνπνίεζε 

θαη ηε ζπρλή επηβξάβεπζε. Πξνηηκνύλ ηα παηρλίδηα από ηε ζνβαξή εξγαζία.» (Prensky, 2001). 

Με άιια ιόγηα επηζεκαίλεηαη, όηη νη ςεθηαθνί ηζαγελείο δελ ελζνπζηάδνληαη κε ηηο ππάξρνπζεο 

κεζόδνπο δηδαζθαιίαο πνπ δελ παξέρνπλ θίλεηξα θαη δελ είλαη ειθπζηηθέο. Επηζπκνύλ λα 

απνθαζίδνπλ νη ίδηνη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ύιε θαη λα βπζίδνληαη ζε έλα εηθνληθό πεξηβάιινλ 

πνπ παξέρεη ηελ αλαγλώξηζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηελ επηβξάβεπζε ηεο. Επηπιένλ, αξέζθνληαη 

ζην λα καζαίλνπλ κε ηε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ αλάκεζα ζηηο πιεξνθνξίεο ελώ δπζθνιεύνληαη 

ζην λα δηαηεξήζνπλ ηε ζπγθέληξσζε ηνπο ζε απιέο δηαιέμεηο θαη παξνπζηάζεηο θαζώο θαη ζηε 

κε βησκαηηθή απόθηεζε/εκπεηξία ηεο γλώζεο.  



Εκπαιδεύοντας 20.000.000 πολεοδόμους 

6 

 

Εηδηθόηεξα, έρεη γίλεη γλσζηό από έξεπλεο όηη ε εμάζθεζε απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο εθόζνλ παξέρεη έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 75% ζηε κλεκνληθή 

απνξξόθεζε ηεο πιεξνθνξίαο (Lalley θαη Miller, 2007). Έηζη, πνιινί καζεηέο/θνηηεηέο 

μνδεύνπλ αξθεηό ρξόλν παίδνληαο βηληενπαηρλίδηα θαη θαηαλνώληαο επθνιόηεξα δηαδηθαζίεο θαη 

κεζνδνινγίεο πνπ αλαπαξίζηαληαη εληόο ηνπ εηθνληθνύ θόζκνπ ηνπ παηρληδηνύ. ε απηό 

ζπκβάιιεη θαη αλεπηπγκέλε ηθαλόηεηα ησλ ζεκεξηλώλ ειεθηξνληθώλ ρξεζηώλ λα 

πξνζιακβάλνπλ εύθνια θαη γξήγνξα πνιιέο πιεξνθνξίεο ηαπηόρξνλα, ελώ παξάιιεια 

πεηξακαηίδνληαη κε πνιύπινθεο δηαδηθαζίεο, θαη αλαπηύζζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλόηεηα, θάηη 

πνπ αλακθίβνια δηδάζθεηαη από ηελ ελαζρόιεζε κε ηα ζύγρξνλα βηληενπαηρλίδηα. 

ε παξόκνηα ζπκπεξάζκαηα αλαθέξεηαη ε Jane McGonigal, ε νπνία εμεγεί ην ιόγν γηα ηνλ 

νπνίν ηα βηληενπαηρλίδηα είλαη ζεκαληηθά ζηε λέα επνρή ηεο εθπαίδεπζεο. Λακβάλνληαο ππόςε 

ηε ζεσξία ησλ 10.000 σξώλ ηνπ ζπγγξαθέα Malcolm Gladwell, ε νπνία ελ ζπληνκία αλαθέξεη 

πσο 10.000 ώξεο εμάζθεζεο ζε έλα αληηθείκελν επηηξέπνπλ ηελ νπζηαζηηθή θαηάξηηζε ηνπ 

αζθνύκελνπ ζε επίπεδν επαγγεικαηία (Gladwell, 2008), ε MacGonigal δηαπηζηώλεη πσο νη 

‘ζνβαξνί’ παίθηεο θαηνξζώλνπλ λα δηεθπεξαηώζνπλ πξαγκαηηθά δύζθνια πξνβιήκαηα εληόο 

ησλ εηθνληθώλ θόζκσλ ησλ βηληενπαηρληδηώλ εμαηηίαο ηεο ρξόληαο ελαζρόιεζεο ηνπο κε απηά 

(Ted). Γηα απηό θαη ηα βηληενπαηρλίδηα κπνξνύλ λα εθπαηδεύζνπλ κε ηδηαίηεξε επθνιία, εθόζνλ 

κπνξνύλ λα δηαηεξήζνπλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ηνπ παίθηε
1
 γηα κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαζηζηώληαο ηε δξαζηεξηόηεηα απηή ζρεδόλ ηζνδύλακε κε κία πιήξε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Άιισζηε νη 10.000 ώξεο ηνπ Gladwell μεπεξλνύλ θαηά πνιύ ηηο 7.500 

ώξεο απαζρόιεζεο ελόο βαζηθνύ πξνγξάκκαηνο παλεπηζηεκηαθώλ ζπνπδώλ γηα ηελ πόιε 

(αξρηηεθηνληθήο, πνιενδνκίαο, ρσξνηαμίαο). 

Σα βηληενπαηρλίδηα αζηηθήο δόκεζεο κνηάδνπλ λα πεξηέρνπλ ήδε ζηνηρεία ελόο 

δηαθνξεηηθνύ παλεπηζηεκηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ην νπνίν ελζσκαηώλεη πνηθίια 

ραξαθηεξηζηηθά. Ο παίθηεο εθπαηδεύεηαη ζε δηάθνξα δεηήκαηα, όπσο ν ζρεδηαζκόο θηηξίσλ, ε 

ράξαμε πνιενδνκηθώλ δσλώλ θαη νδηθώλ δηθηύσλ, ε δηαρείξηζε ηνπ θπθινθνξηαθνύ 

πξνβιήκαηνο, ν θαηάιιεινο δηαρσξηζκόο ηεο πόιεο ζε νηθηζηηθέο δώλεο θαη ρώξνπο αλαςπρήο, 

ε πδξνδόηεζε θαη ε ειεθηξνδόηεζε ηεο πόιεο, ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ 

απνβιήησλ, ηνπ εκπνξίνπ, ηεο θνξνινγίαο, ηεο κηθξν-νηθνλνκίαο, ε αλαβάζκηζε ησλ θηηξίσλ 

θαη δηάθνξσλ άιισλ θαηαζθεπώλ όπσο ηα πάξθα, νη νδηθνί θόκβνη θαη νη γξακκέο 

ζπγθνηλσλίαο, ε εθκεηάιιεπζε  ησλ πεξηαζηηθώλ πεξηνρώλ, ε αεηθόξνο αλάπηπμε ηεο πόιεο, κε 

νηθνινγηθή πξνζέγγηζε, ή αθόκε θαη κε έληνλε βηνκεραλνπνίεζε γηα παξάδεηγκα κέζα από ηε 

ρξήζε κε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. Άιισζηε ζεκεηώλεηαη, πσο ζε δπν κόλν εβδνκάδεο 

από ηελ θπθινθνξία  ηεο πην πξόζθαηεο έθδνζεο ηνπ SimCity (2013), νη παίθηεο μόδεςαλ 

πεξηζζόηεξεο από 15 εθαηνκκύξηα ώξεο, δεκηνπξγώληαο πεξηζζόηεξεο από 5.7 εθαηνκκύξηα 

πξσηόηππεο πόιεηο, πεξηζζόηεξα από 780 εθαηνκκύξηα θηίξηα θαζώο θαη νδηθά θαη 

ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα κε κήθνο 40.000 θνξέο ηε δηάκεηξν ηεο Γεο (Business Wire). Δελ είλαη 

ινηπόλ ηπραίν πσο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ην παηρλίδη πνπ έρεη εκπλεύζεη κία νιόθιεξε γεληά 

ζεσξεηηθώλ γηα ηελ πόιε (Co.Exist). 

Παξάιιεια, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ήδε ηα ηειεπηαία ρξόληα, αξθεηά παλεπηζηήκηα ζηνλ 

θόζκν αλαγλσξίδνπλ ηα βηληενπαηρλίδηα σο κία ηδηαίηεξε δξαζηεξηόηεηα ε νπνία απαηηεί 

κειέηε, εμάζθεζε, αθνζίσζε, ζηξαηεγηθή θαη θξηηηθή ηθαλόηεηα, θαη ην γηα ιόγν απηό 

παξέρνπλ ππνηξνθίεο ζε ‘αξηζηνύρνπο’ παίθηεο βηληενπαηρληδηώλ
2
.  

Άιισζηε, ήδε πνιινί εξεπλεηέο νη νπνίνη αζρνινύληαη κε ηελ εθπαίδεπζε κέζσ ςεθηαθώλ 

παηρληδηώλ, όπσο νη Jenkins, Gee, Squire, Kafai θαη Steinkuehler, έρνπλ δώζεη ηελ δπλαηόηεηα 

ζε αθαδεκατθνύο θαη εθπαηδεπηηθνύο λα εθαξκόζνπλ λέεο κεζνδνινγίεο ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα ηελ θάλνπλ πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνπζα θαη ηαπηόρξνλα 

                                                 
1
 Επηπιένλ, κηα κειέηε ηνπ Prensky ην 2001 θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ αλζξώπηλνπ 

εγθέθαινπ κπνξεί λα επηηεπρζεί εάλ ππνζηεξηρζεί από βαζηά απηνζπγθέληξσζε θαη επίκνλε εμάζθεζε γηα 100 

ιεπηά ηελ εκέξα, 5 εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη γηα δηάζηεκα 5 έσο 10 εβδνκάδεο (Prensky, 2001c). 
2
 Γηα παξάδεηγκα, ην Robert Morris University (Huffingtonpost), ην University of Pikeville (University Herald). 
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απνηειεζκαηηθή, δεκηνπξγώληαο πξόζθνξν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ελόο λένπ, δηεπξπκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. 

Μέρξη ζήκεξα, παξαηεξνύληαη πνιιέο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ ελζσκαηώζεη ηα 

βηληενπαηρλίδηα ζε όια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, ην SimCityEDU Pollution 

Challenge είλαη έλα εθπαηδεπηηθό εξγαιείν πνπ πξννξίδεηαη γηα καζεηέο δεκνηηθνύ θαη 

βαζίδεηαη ζην παηρλίδη αζηηθήο δόκεζεο SimCity. Έρεη ζρεδηαζηεί κε γλώκνλα ηελ 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ παηρληδηνύ ελώ ελζσκαηώλεη ηηο ζύγρξνλεο απόςεηο θαη 

πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην παηδί θαη ηελ κάζεζε. Επηπιένλ, δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

από ηνπο δηδάζθνληεο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζνύλ εηδηθέο ηθαλόηεηεο ή/θαη ειιείςεηο ησλ 

καζεηώλ αιιά θαη γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ απόδνζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ. ην SimCityEDU 

Pollution Challenge νη παίθηεο θαινύληαη λα δηαρεηξηζηνύλ ηελ αλάπηπμε κηαο πόιεο ελώ 

παξάιιεια ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ην πεξηβαιινληηθό θόζηνο ησλ ελεξγεηώλ ηνπο. 

ε έλα από ηα ζελάξηα πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα κεηώζνπλ ηε κόιπλζε 

ηνπ αέξα ηεο πόιεο ελώ ηαπηόρξνλα ζα πξέπεη λα κελ απμεζεί ε αλεξγία ησλ θαηνίθσλ. Σειηθό 

ζηόρν ηνπ παηρληδηνύ απνηειεί ε επεκεξία θαη ε αύμεζε ηνπ επίπεδνπ επηπρίαο ησλ θαηνίθσλ 

ηεο πόιεο. (Instititute of play)  

Αληίζηνηρα, ε εηαηξεία TeacherGaming ηδξύζεθε ην 2011 από ηξεηο πξνγξακκαηηζηέο, 

ζρεδηαζηέο βηληενπαηρληδηώλ θαη θαζεγεηέο από ηηο ΗΠΑ θαη ηελ Φηιαλδία. θνπόο ηεο 

εηαηξείαο ήηαλ ε δηάδνζε ηεο κάζεζεο κέζσ ηνπ παηρληδηνύ ζε όιν ηνλ θόζκν θαη ζε όιν θαη 

κεγαιύηεξν θνηλό. Έλα απν ηα πξώηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα πνπ δεκηνύξγεζαλ είλαη ην 

MinecraftEDU πνπ απνηειεί κηα δηαζθεπή ηνπ γλσζηνύ θαη πνιύ επηηπρεκέλνπ βηληενπαηρληδηνύ 

Minecraft. (Minecraft EDU)  Μέζσ ηνπ MinecraftEDU νη θαζεγεηέο κπνξνύλ λα δηδάμνπλ κε 

παηγληώδε ηξόπν, βαζηθέο επηζηεκνληθέο αξρέο καζεκαηηθώλ θαη κεραληθήο αιιά θαη 

ηερλνινγίαο, γιώζζαο, ηζηνξίαο θαη ηέρλεο.  

Σν project Block by Block είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ δηεζλνύο 

πξνγξάκκαηνο ηνπ ΟΗΕ γηα ηελ ζηέγαζε θαη ηελ βηώζηκε αλάπηπμε ησλ πόιεσλ (UN-Habitat) 

θαη ηεο εηαηξείαο πνπ δεκηνύξγεζε ην Minecraft, Mojang. (Block by Block) Πξόθεηηαη γηα έλα 

ηεηξαεηέο πξόγξακκα κέζσ ηνπ νπνίνπ εθπαηδεύνληαη λένη από όιν ηνλ θόζκν ζρεηηθά κε ηνλ 

ζρεδηαζκό αζηηθώλ δεκόζησλ ρώξσλ, ρξεζηκνπνηώληαο ην βηληενπαηρλίδη Minecraft. ηόρνο ηνπ 

Block by Block είλαη ε αλαβάζκηζε 300 δεκόζησλ ρώξσλ ζε όιν ηνλ πιαλήηε έσο ην έηνο 2016. 

Ο πξώηνο ρώξνο πνπ ζρεδηάζηεθε θαη αλαβαζκίζηεθε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα 

απηό βξίζθεηαη ζηελ Kibera, έλαλ άηππν νηθηζκό ηνπ Νατξόκπη ζηελ Κέλπα, ελώ ζηα project πνπ 

βξίζθνληαη ελ εμειίμεη πεξηιακβάλνληαη ην παξαζαιάζζην κέησπν ζην Les Cayes ηεο Σατηήο,  

ην πξόζθαηα θαηεζηξακκέλν από ην ζεηζκό Kiritpur ηνπ Νεπάι, ην Lotus Garden ζην Μνπκπάτ 

ηεο Ιλδίαο, ην Kigali ηεο Ρνπάληα θαη ε Addis Ababa ηεο Αηζηνπίαο.  

Σν Stop Disasters – O απνηειεί έλα εθπαηδεπηηθό δηαδηθηπαθό βηληενπαηρλίδη πνπ πηνζεηεί 

αξθεηά ζηνηρεία ησλ παηρληδηώλ αζηηθήο δόκεζεο αλ θαη δελ ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί 

ακηγώο σο έηζη. (Stop Disasters) Σν Stop Disasters αλαπηύρηεθε πξνθεηκέλνπ λα εγείξεη ηελ 

επαηζζεζία ηνπ θνηλνύ ζε ζέκαηα θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ. Ο παίθηεο θαιείηαη λα πξνζηαηέςεη 

ηελ ςεθηαθή ηνπ πόιε από πέληε πηζαλέο θπζηθέο θαηαζηξνθέο δειαδή ην ηζνπλάκη, ηνλ 

ηπθώλα, ηελ θσηηά, ηνλ ζεηζκό θαη ηελ πιεκκύξα. Πξνθείκελνπ λα ην επηηύρεη απηό 

ρξεζηκνπνηεί θιαζζηθά κέηξα πξνζηαζίαο όπσο αληηπιεκκπξηθά έξγα, θπκαηνζξαύζηεο, 

δελδξνθύηεπζε, απνςίισζε, ζεηζκνγξαθηθό δίθηπν θ.α.  

Με ηελ ίδηα ινγηθή, ην Catchment Detox είλαη έλα δηαδηθηπαθό παηρλίδη πνπ ζθνπεύεη λα 

ελεκεξώζεη γηα ηηο ακθίδξνκεο θαη πνιύπιεπξεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνλ πιεζπζκό, ηελ 

νηθνλνκία, ηελ νηθνινγία θαη ηελ πεξηβαιινληηθή πγεία. (Catchment Detox) ηόρνο ηνπ 

παηρληδηνύ είλαη ε δηαρείξηζε κηαο αλαπηπζζόκελεο πόιεο πνπ βξίζθεηαη εληόο ηεο ιεθάλεο 

απνξξνήο ελόο πνηακνύ. Σν γεγνλόο απηό ζπληειεί ζηελ εηδηθή επαηζζεζία πνπ ζα πξέπεη λα 

επηδείμεη ν παίθηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηελ πεξηβαιινληηθή πγεία ηεο ιεθάλεο απνξξνήο 

αλαπηύζζνληαο ηαπηόρξνλα κε βηώζηκν ηξόπν θαη ηελ ςεθηαθή πόιε.  
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Σα παξαπάλσ παξαδείγκαηα δελ είλαη ηπραίν πσο ζρεηίδνληαη κε ηε λέα παγθόζκηα 

ζπλζήθε δηθηύσζεο, επηηξέπνληαο ζηνπο παίθηεο λα αιιειεπηδξνύλ από δηαθνξεηηθά ζεκεία 

ζην ρώξν θαη ζην ρξόλν, ελώ ζπκκεηέρνπλ όια καδί ζην ίδην εγρείξεκα. 

 

5. ςμπεπάζμαηα: ένα νέο «Παγκόζμιο Παισνίδι» 

Σν 1961, ν λέν-θνπηνπξηζηήο αξρηηέθηνλαο Richard Buckminster Fuller αλέπηπμε έλα 

ζπλεξγαηηθό παηρλίδη πξνζνκνίσζεο πνπ ην νλόκαζε «Παγθόζκην Παηρλίδη» - World Game - 

(Buckminster Fuller Institute). ην παηρλίδη απηό, νη παίθηεο πξνζπαζνύζαλ λα ιύζνπλ κε 

επηηπρία πηζαλά ζελάξηα πξνβιεκάησλ πνπ πξνζνκνηώλνληαλ κε ηε βνήζεηα ελόο κεγάινπ 

παγθόζκηνπ ράξηε. Η ρξήζε ηεο ιέμεο ‘παηρλίδη" θαηαδεηθλύεη κε ζαθή ηξόπν ηελ άπνςε ηνπ 

Fuller γηα ηελ δηαθπβέξλεζε αιιά θαη ηελ επίιπζε ησλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ. Σν 

Παγθόζκην Παηρλίδη θηινδνμνύζε λα απνηειέζεη έλα ζνβαξό εξγαιείν πξνζνκνίσζεο πνπ ζα 

ήηαλ πξνζηηό ζηνλ νπνηνδήπνηε ρσξίο λα απεπζύλεηαη απνθιεηζηηθά ζε ‘εηδηθνύο’. Μηα ηέηνηα 

παηγληώδεο ζεώξεζε ηεο δηεξγαζίαο εμεύξεζεο ιύζεσλ θάληαδε πηζαλόλ επηπόιαηα ζηα κάηηα 

αξθεηώλ δηαλνεηώλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60. Παξόια απηά ν ηξόπνο πξνζνκνίσζεο θαη αλάιπζεο 

ησλ παγθόζκησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξόηεηλε ν Fuller πξνζεγγίδεη ζήκεξα ηελ πξαγκαηηθόηεηα 

ησλ δηθηύσλ, ηεο πιεζώξαο ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ, ησλ ηεξάζηησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηνπ 

«δηαδηθηύνπ ησλ πξαγκάησλ» (internet of things) θαη ηεο πνιπεπίπεδεο, πβξηδηθήο, ςεθηαθν-

αλαινγηθήο πόιεο. 

Απηό ζπλεπάγεηαη κία κεηαηόπηζε ηνπ νπηνπηθνύ νξάκαηνο ηνπ Fuller πξνο ηε ζεκεξηλή 

αληίιεςε γηα ηε ζύγρξνλε πόιε κέζα από ηα κάηηα εθαηνκκπξίσλ βηληενπαηθηώλ. Η επαθή κε 

ηνλ ςεθηαθό ρώξν, ε ελεξγή ζπκκεηνρή θαη γεληθόηεξα ε πεξηξξένπζα θνπιηνύξα δηθηύσζεο 

πνπ ππάξρεη ζήκεξα, θαζηζηά ηα βηληενπαηρλίδηα κία λέα κνξθή θνηλσληθήο δξάζεο. Καηά ηε 

δξάζε απηή, θαιιηεξγείηαη πλεύκα ζπλεξγαζίαο, ελζαξξύλεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ 

ρξεζηώλ, ελώ παξάιιεια αλαπηύζζεηαη ε θξηηηθή ηνπο ηθαλόηεηα ζε ό,ηη αθνξά ηα ζπλήζε 

δεηήκαηα ζρεδηαζκνύ κίαο πόιεο. Σν βηληενπαηρλίδη θαζίζηαηαη έλα λέν πεδίν αλάπηπμεο 

πξνβιεκαηηζκώλ, ζην νπνίν εμεηάδνληαη, ή αθόκε θαη ακθηζβεηνύληαη, θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο 

ζρεδηαζκνύ, αλαηξέπνληαο ηελ ππάξρνπζα  ζρέζε ‘εηδηθνύ’ θαη ‘κε εηδηθνύ’. Οη παίθηεο ησλ 

βηληενπαηρληδηώλ απηώλ κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο ζπκκεηέρνπλ ζε κία απην-νξγαλσηηθή 

δξαζηεξηόηεηα, όπνπ ε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε δηαρείξηζε ηνπο απνθεληξώλεηαη, θαζώο 

κνηξάδεηαη ηζόηηκα ζε όινπο ηνπο παίθηεο.  

Σα βηληενπαηρλίδηα αζηηθήο δόκεζεο κπνξνύλ ζην πιαίζην απηό λα λνεζνύλ σο ζύγρξνλα, 

αλαπηπζζόκελα, ςεθηαθά εξγαιεία εθπαίδεπζεο θαη ζπκκεηνρηθνύ ζρεδηαζκνύ. Η εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία δηεπξύλεηαη, γίλεηαη ‘βησκαηηθή’ θαη ηαπηόρξνλα ‘αλνηθηή’, ραξαθηεξηζηηθό πνπ 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο. Με απηή ηελ έλλνηα, 

αλεμαξηεηνπνηείηαη από ηηο πην παξαδνζηαθέο θιεηζηέο δνκέο εθπαίδεπζεο γηα ην ζρεδηαζκό ηεο 

πόιεο, απνζηαζηνπνηείηαη από ηνπο ππάξρνληεο ξόινπο δηδάζθνληα-δηδαζθόκελνπ, θαη 

‘εθδεκνθξαηίδεηαη’, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηνλ θαζέλα λα ΄δηεθδηθήζεη’ ην ξόιν ηνπ ζηε 

δηακόξθσζε ηεο πόιεο ηνπ 21
νπ

 αηώλα. 
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Tet World: http://tetworld.tripod.com/intro.html 

Theesa: http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2015/04/ESA-Essential-Facts-2015.pdf) 

UnHabitat: http://www.unhabitat.org 

University Herald: http://www.universityherald.com/articles/14938/20150116/league-of-legends-

university-of-pikeville-to-offer-athletic-scholarship-to-gamers.htm 

Venture Beat:  http://venturebeat.com/2013/11/25/more-than-1-2-billion-people-are-playing-games/ 

VG Chartz:   http://www.vgchartz.com 

VG Chartz: http://www.vgchartz.com/gamedb/?name=anno 

VG Chartz: http://www.vgchartz.com/gamedb/?name=tropico 

 

 

 

 

http://bfi.org/about-fuller/big-ideas/world-game

