
Πώς γίνεται;

•  Στην υποδοχή δημιουργείτε με υλικά που θα υπάρχουν στον χώρο το δικό σας budge (καρτέλα 
συμμετοχής). 

•  Στη συνέχεια αν το επιθυμείτε, προτείνετε ένα θέμα για το δικό σας session, καταγράφοντας τον τίτλο, 
τον χώρο και το χρόνο στον ειδικό πίνακα που θα υπάρχει στον χώρο. Το θέμα μπορείτε είτε να το έχετε 
προετοιμάσει από πριν είτε να γράψετε κάτι που θα προκύψει αυθόρμητα εκείνη τη στιγμή. Το θέμα του 
session σας θα πρέπει να έχει σχέση με το παιχνίδι ή με το σχεδιασμό παιχνιδιών ή με την εφαρμογή 
παιχνιδιών. Μπορείτε να μας στείλετε και νωρίτερα την ιδέα σας για ένα session στο Danae.Moraiti@
Athen.goethe.org. Και σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει όμως να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία 
καταγραφής της ιδέας σας στην αρχή του event.

•  Προτείνουμε να είστε δημιουργικοί στην επιλογή της μορφής του session σας. Επιλέξτε μια συζήτηση, 
μια διάλεξη, ένα εργαστήριο, ένα brainstorming, ένα παιχνίδι, μια δημιουργική αναζήτηση συνεργατών 
ή ό, τι άλλο εξυπηρετεί τον σκοπό σας.

•  Στη διάθεση σας θα έχετε 4 διαφορετικούς χώρους με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Περιπλανηθείτε, 
γνωρίστε τους και διαλέξτε τον κατάλληλο για εσάς. Πρέπει όμως να βιαστείτε για να μην σας 
προλάβουν άλλοι.

•  Στους χώρους θα υπάρχουν διαθέσιμα: υπολογιστής, projector, καρέκλες, τραπέζια, flipcharts, post-
its, κόλλες Α4, χαρτόνια, χρώματα. Μπορείτε να φέρετε μαζί σας τα δικά σας υλικά.

•  Μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή όλων των sessions θα γίνει προφορική και γραπτή ανακοίνωση, 
ώστε να μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να επιλέξουν ποια sessions θα παρακολουθήσουν.

•  Μπορείτε να συμβάλετε στο έργο των bloggers (βλ. παραπάνω), καταγράφοντας τα sessions που 
παρακολουθείτε με σκίτσα ή φωτογραφίες.

•  Ανακαλύψτε τον χώρο γύρω σας. Μπορείτε να καταγράψετε σκέψεις και ιδέες σε διάφορα σημεία.
Μην διστάσετε! Το GoetheisGame Unconference θα είναι μια μέρα διερεύνησης, γνωριμίας, 
απαντήσεων και σχεδιασμού. Οι ερωτήσεις, οι προτάσεις και οι ιδέες όλων σας μετράνε στο τελικό 
αποτέλεσμα. Μπείτε στο παιχνίδι και στήστε το δικό σας session! 

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ελεύθερη. Η πρόταση του δικού σας session δεν είναι υποχρεωτική.
 


