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Δελτίο Τύπου για την Ανάπτυξη και Παραγωγή του Επιτραπέζιου Παιχνιδιού 

“EnterWorld” 
 
Οι εταίροι του έργου EnterSchoolMind είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν οτι οι φάσεις 

ανάπτυξης και παραγωγής του επιτραπέζιου παιχνιδιού “EnterWorld” ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και το 

παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο. Το “EnterWorld” αποτελεί το τελευταίο παραδοτέο του έργου και 

προορίζεται για μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης, όπως επίσης και τους γονείς και δασκάλους τους. Ο 

στόχος τους παιχνιδιού είναι να ωθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται άμεσα 

με το επιχειρηματικό πνεύμα. Για επιτευχθεί αυτό, στα παιδιά δίνονται διάφορα σενάρια, στα οποία οι 

αποφάσεις τους καθορίζουν το κατά πόσο θα μπορούν να προχωρήσουν στο παιχνίδι και να φτάσουν 

στον τελικό προορισμό τους, το “EnterWorld”. Το κάθε σενάριο υπάγεται σε μία από τις έξι διαφορετικές 

κατηγορίες καρτών, που με τη σειρά τους αντιστοιχούν στις 8 δεξιότητες του EnterSchoolMind, όπως 

αυτές έχουν καθοριστεί από τους εταίρους του έργου, σε συνάρτηση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο 

EntreComp. Συγκεκριμένα, οι δεξιότητες που περιλαμβάνονται στο παιχνίδι είναι οι εξής: 

• Εμπειρική Μάθηση & Αυτογνωσία και Αυτο-αποτελεσματικότητα (Μπλε κάρτες) 

• Προγραμματισμός και Διαχείριση Στόχων & Διαχείριση Ασάφειας, Αβεβαιότητας και Κινδύνων 

(Πορτοκαλί κάρτες) 

• Δημιουργικότητα (Μωβ κάρτες) 

• Κινητοποίηση του Εαυτού και Επιμονή (Κόκκινες κάρτες) 

• Ηθική Σκέψη και Κοινωνική και Οικολογική Συνείδηση (Πράσινες κάρτες) 

• Συνεργασία στο Σχολείο και στην Τάξη (Κίτρινες κάρτες) 

Η αρχική φάση της διαδικασίας περιείχε την ανάπτυξη του υλικού για το επιτραπέζιο από τους εταίρους 

(MMC και DIMITRA) της κοινοπραξίας του έργου. Ακολούθως, για να διαπιστωθεί η ποιότητα αλλά και 

το κατα πόσο οι μαθητές απολάμβαναν το παιχνίδι, εφαρμόστηκε μια δοκιμαστική φάση του παιχνιδιού 

σε δημοτικά σχολεία τριών από τις χώρες των εταίρων: την Κύπρο, την Ελλάδα, και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Τελος, το παιχνίδι είναι διαθέσιμο σε δύο γλώσσες (Αγγλικά και Ελληνικά) και, εκτός από τα επιτραπέζια 

παιχνίδια που δημιουργήθηκαν κατά τη φάση της παραγωγής του παιχνιδιού, το “EnterWorld” είναι 

διαθέσιμο και σε μορφή προς εκτύπωση από ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

 


