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Τη Δευτέρα 29/7/2019 το ΙΤΥΕ  φιλοξένησε την εκδήλωση  για την παρουσίαση του παιχνιδιού FUTURE.   
Η Διεύθυνση Τηλεματικής του ΙΤΥΕ καλωσόρισε περίπου 30 εκπαιδευτικούς, δασκάλους, καθηγητές - που 
σχετίζονται με την καθοδήγηση σταδιοδρομίας- καθώς και μεταπτυχιακούς φοιτητές με ειδίκευση στη 
μάθηση μέσω παιχνιδιού. 
 

 
 
Παρουσιάσαμε το καινοτόμο παιχνίδι σταδιοδρομίας σε έναν εικονικό κόσμο 3D που στοχεύει στην 
εξοικείωση των νέων με τα επαγγέλματα και τις δεξιότητες του μέλλοντος και καταδεικνύει τον τρόπο με 
τον οποίο οι παίκτες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες σταδιοδρομίας μέσω των διαφορετικών 
αποστολών και προκλήσεων. 
 
 
 



 
 
Το παιχνίδι Future Time Traveler είναι μια ευρωπαϊκή καινοτομία που συνδυάζει την καθοδήγηση 
σταδιοδρομίας προς τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος με μάθηση μέσω παιχνιδιών σε περιβάλλον 3D 
εικονικού κόσμου. Οι παίκτες συμμετέχουν με τα avatar τους στο παιχνίδι, το οποίο τους τηλεμεταφέρει 
στο 2050 για να ανακαλύψουν πώς ο κόσμος της εργασίας πρόκειται να αλλάξει. Οι αποστολές και οι 
προκλήσεις στο παιχνίδι βοηθούν τους συμμετέχοντες να μάθουν για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος 
και να αναπτύξουν πολλές δεξιότητες σταδιοδρομίας ταυτόχρονα.  
Λεπτομερές εγχειρίδιο χρήσης και οδηγίες για το παιχνίδι διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του έργου: 
http://future-time-traveller.eu/ 
 
 
 
 

http://future-time-traveller.eu/


 
 
Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης σε ένα εργαστήριο σταδιοδρομίας 
χαρακτηριζόμενη από καινοτομία, στο οποίο αντάλλαξαν καλές πρακτικές και κατάφεραν να 
δημιουργήσουν ιδέες για νέα παιχνίδια και εργαλεία σταδιοδρομίας. Πολλές χρήσιμες συμβουλές και 
εμπνευσμένες καλές πρακτικές σχετικά με τη μάθηση βάσει παιχνιδιών στην επαγγελματική 
καθοδήγηση έχουν διαμοιραστεί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Οι παρουσιάσεις από την 
εκδήλωση είναι διαθέσιμες εδώ: http://future-time-traveller.eu/bank-of-creative-ideas/  
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Ακολουθούν ορισμένα σχόλια που έγιναν από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση επίδειξης του FUTURE 
στην Πάτρα: 
 
 
“Μέσα από το παιχνίδι Future, οι μαθητές θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να 
αποφασίσουν για το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν. Θα έλεγα ότι το παιχνίδι αυτό θα αποτελέσει το 
έναυσμα για να προβληματιστούν οι μαθητές για το μέλλον. Εξαιρετική παρουσίαση με κατατοπιστικά 
στοιχεία για την χρήση και την εφαρμογή του παιχνιδιού.” 
 
“Η πρωτοτυπία του παιχνιδιού Future Time Traveller και η σημαντική συμβολή του στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων για το μέλλον σε συνδυασμό με την προετοιμασία για σωστότερη επιλογή μιας 
μελλοντικής θέσης εργασίας. Πολύ σημαντική εκδήλωση με εξαιρετικές παρουσιάσεις. Συγχαρητήρια!” 
 
 
 
Για να στηριχθεί η καινοτομία στον τομέα της επαγγελματικού προσανατολισμού, μέχρι τις 31.12.2019 η 
σύμπραξη εταίρων του "FUTURE" εγκαινιάζει έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό για καινοτόμα εργαλεία και 
μέσα επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση, αναγνώριση και 
προώθηση καλών πρακτικών καινοτόμων εργαλείων, διαδραστικών παιχνιδιών, σεναρίων, μεθόδων, 
πλατφορμών και άλλων ψηφιακών και μη ψηφιακών μέσων που βασίζονται στο παιχνίδι για 
συμβουλευτική σταδιοδρομίας, ενημέρωση και συμβουλευτική. Είναι ανοικτό για επαγγελματίες 
επαγγελματικού προσανατολισμού από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η συμμετοχή γίνεται  μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. 
 
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες εδώ: 
 
http://future-time-
traveller.eu/el/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-
%ce%b3%ce%b9%ce%b1-
%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%82-
%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b5/ 
 
   
 

http://future-time-traveller.eu/el/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b5/
http://future-time-traveller.eu/el/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b5/
http://future-time-traveller.eu/el/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b5/
http://future-time-traveller.eu/el/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b5/
http://future-time-traveller.eu/el/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b5/


 
 
Για να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή και η ενδυνάμωση των νέων, η κοινοπραξία εταίρων έχει 
δημιουργήσει το Time Capsule “Jobs of the Future” contest (διαγωνισμό) στις 7 χώρες εταίρους για 
νέους ηλικίας 13-19 ετών. Αυτός ο διαγωνισμός ενθαρρύνει τους νέους να διερευνήσουν την ιδέα τους 
για το είδος των μελλοντικών θέσεων εργασίας, τις προκλήσεις, τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας 
που μπορεί να εμφανιστούν. Οι συμμετέχοντες μπορούν να περιγράψουν τις ιδέες τους για τις 
μελλοντικές θέσεις εργασίας σε σύντομο κείμενο, βίντεο 1 λεπτού ή σύντομη παρουσίαση. Οι νικητές θα 
βραβευτούν με ηλιακό φορτιστή, κάμερα δράσης και ηχεία Bluetooth. Η προθεσμία είναι έως την 31η 
Δεκεμβρίου και οι νέοι μπορούν να συμμετάσχουν είτε μέσω του παιχνιδιού είτε να υποβάλουν τις ιδέες 
τους απευθείας μέσω της αίτησης που μπορούν να βρουν εδώ. 
 
 
http://future-time-traveller.eu/gr/mission-6-gr/  
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