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Ήρθε η ώρα να ταξιδέψουμε στο διάστημα 

και να προσγειωθούμε σε νέους πλανήτες!  
 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 

γνώσεις μαθητών 

Κανένα/καμία 

Μαθησιακοί στόχοι Εξοικείωση των μαθητών με μηχανισμούς 

κατασκευής, τρισδιάστατης εκτύπωσης και 

διαδικασίες μηχανικής 

Απόκτηση γνώσεων για τις χημικές ουσίες  

Μαθήματα  Τεχνολογία, Χημεία, Μηχανική  

Προτεινόμενες ηλικίες  10-14 

Υλικά Υπολογιστές που μπορούν να υποστηρίξουν το 

παιχνίδι Astroneer 

Διάρκεια παιδαγωγικής 

ακολουθίας 

135-180 λεπτά (με παιχνίδι στο σπίτι) 

  

Ατομική ή ομαδική 

δραστηριότητα  

Ατομική και ομαδική δραστηριότητα αλλά και για όλη 

την τάξη 

Δεξιότητες που θα 

αναπτυχθούν 

Συνεργασία και ομαδική εργασία, Επικοινωνία, 

Δημιουργικότητα, Κριτική σκέψη, Σχεδιασμός, 

Επίλυση προβλημάτων 

Εύρος τιμών του παιχνιδιού  <30€ (27,99€) 
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Παρόμοια παιχνίδια που 

μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την 

προσέγγιση της 

παιδαγωγικής ακολουθίας 

Οι μεγαλύτεροι μαθητές μπορούν να παίξουν το 

Satisfactory 

Συμβουλές για 

ένταξη/συμπερίληψη 

Το Astroneer παρέχει πολλές δυνατότητες 

προσβασιμότητας μέσω των ρυθμίσεων ελέγχου 

του (μπορεί να συνδεθεί και με το Xbox Adaptive 

Controller). Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ 

Συμβουλές για μικρότερη 

διάρκεια ακολουθίας 

Το βήμα 3, αν υπάρχει η δυνατότητα οι μαθητές να 

συναντηθούν σε ομάδες των δύο στα σπίτια τους, 

θα μπορούσε να γίνει εκτός εργαστηρίου 

υπολογιστών, οπότε θα μειωνόταν η συνολική 

διάρκεια κατά μια διδακτική ώρα. Επίσης το βήμα 5 

θα μπορούσε να περιορισθεί κατά μια ακόμη 

διδακτική ώρα (αν ο/η εκπαιδευτικός το έβρισκε 

αναγκαίο). 

 
 
Βήμα προς βήμα: πώς να εφαρμόσετε την 
παιδαγωγική ακολουθία 
 

Σε αυτή την παιδαγωγική ακολουθία, οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν ένα συνεργατικό 

παιχνίδι μηχανικής που ονομάζεται: «Astroneer». Το παιχνίδι είναι μια όμορφη και 

χαλαρωτική προσομοίωση ενός νέου, ανεξερεύνητου οικισμού ενός πλανήτη. Όπως όλα 

τα συνεργατικά παιχνίδια, το Astroneer πιέζει τους παίκτες να συνεργαστούν για την 

https://caniplaythat.com/2022/03/26/astroneer-accessibility-focused-controls-update-released/
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επίτευξη κοινών στόχων. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες 

συνθήκες για τη ζωή και την ανάπτυξη σε ένα νέο πλανήτη. 

 

• Βήμα 1: Εξηγήστε την έννοια και το σκοπό του παιχνιδιού στους μαθητές σας 

(20 λεπτά) 

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί τις βασικές έννοιες του παιχνιδιού στους μαθητές. Τέσσερις 

«Astroneers» έχουν προσγειωθεί σε έναν νέο πλανήτη (έναν από τους επτά) γεμάτο 

πόρους, προκειμένου να τον αποικίσουν. Θα συνεργαστούν προκειμένου να 

δημιουργήσουν μια βάση κατάλληλη για τη διατήρηση της ζωής χρησιμοποιώντας κάθε 

διαθέσιμο πόρο γύρω τους και δημιουργώντας νέα εργαλεία.  

 

Οι μαθητές θα παίξουν το παιχνίδι σε ομάδες των 4. Δεν υπάρχουν ρόλοι που 

προτείνονται εγγενώς στο παιχνίδι. Δηλαδή, δεν υπάρχουν προκαθορισμένοι ρόλοι για 

κάθε παίκτη. Ακολουθεί μια πρόταση για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού, ωστόσο κάθε 

εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικούς ρόλους προσαρμοσμένους στη 

δική του προσέγγιση. Κάθε μαθητής αναλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ρόλους: 

Αρχηγός, επιστημονικός σύμβουλος, Μηχανικός, Υπεύθυνος Διαχείρισης Πόρων. 

• Ο Αρχηγός είναι υπεύθυνος για τις κινήσεις της ομάδας στην επιφάνεια του πλανήτη 

και στη συνέχεια για την ανάθεση των ρόλων, καθώς και για τις αποφάσεις έκτακτης 

ανάγκης σχετικά με την ασφάλεια της ομάδας. Συμβουλεύουν όλη την υπόλοιπη 

ομάδα όταν κρίνεται απαραίτητο, για να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Ο ρόλος 

του ηγέτη (/αρχηγού) μπορεί να ανατεθεί σε έναν μαθητή που έχει εμπειρία στο 

συγκεκριμένο παιχνίδι ή σε παρόμοια παιχνίδια.  

• Ο Επιστημονικός Σύμβουλος μελετά τους πόρους του πλανήτη και αναζητά τρόπους 

για να τους χρησιμοποιήσει δημιουργικά. Χρησιμοποιεί τους «καταλόγους έρευνας», 

σε στενή συνεργασία με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Πόρων και τον Μηχανικό για να 

αναγνωρίσουν τις ανάγκες της ομάδας όσον αφορά την κατασκευή.  



 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δε συνιστά  
αποδοχή του περιεχομένου το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η 
Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται 
σε αυτήν. 
Κωδικός έργου: 2020-1-FR01-KA201-080669 
 

• Ο Μηχανικός είναι υπεύθυνος για τις κατασκευές και τα νέα εργαλεία και 

συνεργάζεται με όλους τους άλλους για το σκοπό αυτό. 

• Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Πόρων πρέπει να γνωρίζει τι έχει η ομάδα όσον αφορά 

τα υλικά και τις δομές και να αναφέρεται στον αρχηγό και τον μηχανικό. 

Φυσικά, η ομάδα θα ανακαλύψει πολλά άλλα εργαλεία, υλικά και δομές αργότερα και 

θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσει, αναλαμβάνοντας νέες πρόσθετες ευθύνες. 

 

Εικόνα 1. Στιγμιότυπο από τις πρώτες στιγμές του παιχνιδιού («Astroneer», System Era 

Softworks, 2016) 
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Εικόνα 2. Στιγμιότυπο ενός σεμιναρίου εντός του παιχνιδιού («Astroneer», System Era Softworks, 

2016) 

• Βήμα 2: Εξηγήστε πως παίζεται το παιχνίδι στους μαθητές προβάλλοντας 

βίντεο στην τάξη (25 λεπτά) 

 

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί τον τρόπο διεξαγωγής του παιχνιδιού μέσα από βίντεο στην τάξη, 

δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας που 

παρουσιάζονται στα παρακάτω βίντεο: 

• Astroneer - #1 - Co-op Space Madness! (4-Player Astroneer Gameplay) στο κανάλι 

Stumpt 

• Astroneer - #2 - Falling Through Worlds (4-Player Astroneer Gameplay) στο κανάλι 

Stumpt 

 

Σημείωση: Ο εκπαιδευτικός πρέπει να δει τα βίντεο και να επιλέξει τα μέρη που 

θα ήθελε να δείξει, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών του.  

https://www.youtube.com/watch?v=eFJoY3_9L6g&ab_channel=Stumpt
https://www.youtube.com/watch?v=gBaqJ-wFsIM&ab_channel=Stumpt
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• Βήμα 3: Οι μαθητές παίζουν το παιχνίδι στο εργαστήριο ΤΠΕ (45 λεπτά) 

Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων και τους επιτρέπει να 

επιλέξουν τους διαφορετικούς ρόλους που θα παίξουν. Ο ρόλος του αρχηγού πρέπει να 

δοθεί σε έμπειρους παίκτες. 

Οι τέσσερις μαθητές σε κάθε ομάδα είτε θα κάθονται σε διαδοχικές και κλειστές θέσεις 

είτε, ακόμα καλύτερα, θα φοράνε ακουστικά με μικρόφωνο και κάθονται σε 

απομακρυσμένες θέσεις για να μιμηθούν τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν αργότερα 

στο σπίτι. 

 

Στη συνέχεια, οι μαθητές θα αρχίσουν να παίζουν και να εξοικειώνονται με τους ρόλους 

τους. Όλα πρέπει να ξεκινούν από τον πρώτο πλανήτη, αλλά μπορούν να επιλέξουν ένα 

από τα πέντε πρώτα επίπεδα (εύκολα έως μεσαία επίπεδα). 

  

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να παρεμβαίνει ελάχιστα 

καθοδηγώντας τους μαθητές στους ρόλους που τους έχουν ανατεθεί και εντοπίζοντας 

τυχόν ανάρμοστη συμπεριφορά, και στη συνέχεια να βάζει τέλος στους τσακωμούς και 

να δίνει προσοχή στην ευγένεια και την αμοιβαία υποστήριξη. 
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• Βήμα 4: Οι μαθητές παίζουν το παιχνίδι στο σπίτι σε ομάδες των τεσσάρων 

(1-3 ώρες) 

 

Τώρα οι μαθητές θα πρέπει να παίξουν το παιχνίδι στο σπίτι για ένα καθορισμένο χρόνο, 

από τον εκπαιδευτικό σε ομάδες των τεσσάρων (εξ αποστάσεως). Οι παίκτες πρέπει να 

χρησιμοποιούν τους πόρους με καινοτόμο τρόπο, να συνεργάζονται αποτελεσματικά 

χωρίς να έχουν απώλειες, να αναλαμβάνουν ρόλους, να μαθαίνουν νέους τρόπους και 

μεθόδους, να μαθαίνουν νέες έννοιες, υλικά και χημικές ουσίες και, συνεπώς, να 

καλλιεργούν διάφορες δεξιότητες. 

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι μαθητές θα πρέπει να καταγράψουν τα υλικά που 

χρησιμοποίησαν και τις κατασκευές που δημιούργησαν προκειμένου να συζητήσουν 

αργότερα στην τάξη. Αυτό θα μπορούσε να διευκολυνθεί με στιγμιότυπα από το 

παιχνίδι. 

 

 

• Βήμα 5: Απολογισμός στην τάξη (30 – 75 λεπτά) 

 

Στην τάξη, όλοι θα μιλήσουν για τις εμπειρίες τους από το παιχνίδι και τη συνεργασία 

που είχαν με τους συμμαθητές τους. Θα πρέπει να μιλήσουν για τις διαδικασίες που 

ακολούθησαν, κάνοντας ειδικές αναφορές στους πόρους και τις κατασκευαστικές 

διαδικασίες. Για να υποστηρίξουν το προηγούμενο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 

στιγμιότυπα που τράβηξαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

Θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τα χημικά στοιχεία που συνάντησαν κατά τη διάρκεια 

των αγώνων και αν, κατά τη γνώμη τους, υπάρχουν κάποια από αυτά εδώ στη Γη. 
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• Βήμα 6: Σύνοψη από τον εκπαιδευτικό (15 λεπτά) 

Τέλος, ο εκπαιδευτικός συνοψίζει τη διαδικασία συνεργασίας, τις κατασκευές που 

δημιουργήθηκαν και τους πόρους που χρησιμοποίησαν οι ομάδες για να πετύχουν στο 

παιχνίδι. 

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στιγμιότυπα των μαθητών αν το κρίνουν απαραίτητο.  
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Πού μπορείτε να βρείτε το παιχνίδι: 

https://store.steampowered.com/app/361420/ASTRONEER/  

 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές: 

 

Astroneer - #1 - Co-op Space Madness! (4-Player Astroneer Gameplay). (2016, 

December 16). [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=eFJoY3_9L6g  

 

Astroneer - #2 - Falling Through Worlds (4-Player Astroneer Gameplay). (2016, 

December 21). [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=gBaqJ-

wFsIM&ab_channel=Stumpt  

https://store.steampowered.com/app/361420/ASTRONEER/
https://www.youtube.com/watch?v=eFJoY3_9L6g
https://www.youtube.com/watch?v=gBaqJ-wFsIM&ab_channel=Stumpt

