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Abstract    

 

"Marist 1817-2017: A New Beginning 200 Years After". How can the timeless 

message of our founder, Marcellin Champagnat, be translated into the language of today's 

young people? The answer to this question is "The Secret of La Valla", an innovative 

game of augmented reality for mobiles and tablets. The aim of the game is to get the 

participants familiar with the life of St. Marcellin and discover the values that he cultivated 

and spread to the first Brothers and us today. Players with the help of a digital arrow 

(GPS) and corresponding instructions are directed to 15 stages-moments of Father 

Champagnat, respond to puzzles and questions and look for the Marist values hidden in 

QRCodes. The game was held at the Lycée Leonin of Nea Smyrni and was attended by 

students, teachers, parents and Marist brothers. Participants expressed their enthusiasm 

both orally and in writing and recognized the game as exciting and educating. 

 

 

Περίληψη    

 

«Μαριανοί 1817-2017: Ένα νέο ξεκίνημα 200 χρόνια μετά». Πώς μπορεί το 

διαχρονικό μήνυμα του ιδρυτή μας, Μαρκελλίνου Champagnat, να μεταφραστεί στη 

γλώσσα των σημερινών νέων; Την απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει «Το μυστικό του La 

Valla», ένα καινοτόμο παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας για κινητά και ταμπλέτες. 

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τη ζωή του Αγίου 

Μαρκελλίνου και να ανακαλύψουν τις αξίες που υπηρέτησε και μεταλαμπάδευσε στους 

πρώτους Αδελφούς και σε εμάς σήμερα. Οι παίχτες με τη βοήθεια ενός ψηφιακού βέλους 

(GPS) και αντίστοιχων οδηγιών κατευθύνονται σε 15 σταθμούς-στιγμές της πορείας του 

πατέρα Champagnat, απαντούν σε γρίφους και ερωτήσεις και αναζητούν τις μαριανές 

αξίες  που κρύβονται σε QRCodes. Το παιχνίδι πραγματοποιήθηκε στο Λεόντειο Λύκειο 

Νέας Σμύρνης και συμμετείχαν μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και Μαριανοί αδελφοί. Οι 

συμμετέχοντες εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους και προφορικά και γραπτά και 

αναγνώρισαν το παιχνίδι ως συναρπαστικό και επιμορφωτικό.   

 

 

 



ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – LYCEE LEONIN OF NEA SMYRNI 

 3 

 

 

Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια η πρόοδος της τεχνολογίας στις κινητές συσκευές 

τηλεπικοινωνίας έχει στρέψει το ενδιαφέρον των ερευνητών στην παιδαγωγική αξιοποίησή 

τους μέσα αλλά και έξω από τη σχολική τάξη. Η νέα γενιά μαθητών συναρπάζεται από το 

διαδίκτυο, την κινητή τηλεφωνία, τις διάφορες ψηφιακές εφαρμογές (applications) και τα 

video games. H μάθηση με τη χρήση κινητών συσκευών («κινητή μάθηση») σήμερα 

εισέρχεται στον χώρο της εκπαίδευσης ολοένα και περισσότερο. Τα πλεονεκτήματα που 

αυτές οι συσκευές (κινητά τηλέφωνα smartphones ή tablets) διαθέτουν, όπως η 

φορητότητα, το σύστημα GPS, η κάμερα, η αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων, η 

αναγνώριση φωνής/εικόνας, η συνδεσιμότητα με άλλες συσκευές, αναδεικνύουν τη μεγάλη 

επίδρασή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση. Η εκμάθηση, η ενασχόληση και η 

εποικοδομητική χρήση του μέσου αυτού μπορεί να οδηγήσει  σε μια πιο ποιοτική, 

αποτελεσματική αλλά και δυναμική μαθησιακή και διδακτική διαδικασία.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μαθητών των Σχολείων μας και με αφορμή τα 

200 χρόνια από την ίδρυση της πρώτης Μαριανής Κοινότητας του La Valla δημιουργήσαμε 

ένα ψηφιακό παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας με βάση την τοποθεσία και την 

εικόνα και του δώσαμε το όνομα «Το μυστικό του La Valla» για παιδιά άνω των 10 

χρονών. Το παιχνίδι αυτό είναι σχεδιασμένο στην πλατφόρμα Actionbound και μπορεί να 

παιχτεί με κινητές συσκευές (κινητά και ταμπλέτες). 

 

Στόχος  

Με το παιχνίδι αυτό επιθυμούμε οι μαθητές μας να γνωρίσουν ομαδικά (2-3 παίχτες 

μαζί) μ’ ένα παιγνιώδη τρόπο τη ζωή του Αγίου Μαρκελλίνου και τις αξίες που υπηρέτησε 

και μεταλαμπάδευσε στους πρώτους αδελφούς και συνεχίζουν να διαδίδονται σε εμάς 

μέχρι και σήμερα. Στους συμμετέχοντες στο παιχνίδι δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν 

τις γνωστικές τους ικανότητες αλλά και τις δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας καθώς 

επίσης και την αγάπη για την Μαριανή πνευματικότητα.  
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Σκοπός  

Σκοπός του παιχνιδιού είναι η κάθε ομάδα να εντοπίσει όλα τα σημεία 

ενδιαφέροντος, να έρθει σε επαφή με τις πληροφορίες που κρύβονται σε αυτά, να 

απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικές, να αναζητήσει κρυμμένα στοιχεία (αριθμούς και 

QRCodes), να συλλέξει πόντους και, τέλος, να φθάσει στο σημείο της αποκάλυψης «του 

μυστικού του La Valla». 

 

Περιγραφή 

Στο σημείο εκκίνησης, 2-3 παίχτες εγκαθιστούν την 

εφαρμογή Actionbound σε ένα από τα διαθέσιμα κινητά τους. 

Κατόπιν, σκανάρουν τον ειδικό QRCode του παιχνιδιού που 

βρίσκεται πάνω στο κουτί του μυστικού (βλ. διπλανή εικόνα) 

και το παιχνίδι αρχίζει. Στην έναρξή του εμφανίζεται το 

πρόσχημα της ύπαρξης ενός μεγάλου μυστικού στο μυαλό και 

τη ζωή ενός νεαρού ιερέα που αναλαμβάνει αποστολή στο 

φτωχό πνευματικά χωριό του La Valla. Οι παίκτες κάθε ομάδας 

καλούνται να εντοπίσουν όλα τα προκαθορισμένα σημεία 

ενδιαφέροντος που βρίσκονται μέσα στον χώρο του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης με 

τη βοήθεια ψηφιακού βέλους (GPS), ακολουθώντας μια πορεία ώστε να γνωρίσουν βήμα-

βήμα τη ζωή του Αγίου Μαρκελλίνου Σαμπανιά, να βρουν τις κρυμμένες σε QRCodes 

λέξεις-κλειδιά που χαρακτηρίζουν την πνευματικότητά του και τον μυστικό κωδικό που θα 

ανοίξει το κλειδωμένο κουτί στο τέλος του παιχνιδιού και θα αποκαλύψει το μυστικό. «Το 

μυστικό του La Valla» δεν είναι άλλο από το χάρισμα του Αγίου ιδρυτή μας, το οποίο 

αποδίδεται με τις αξίες: ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, 

ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ, ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ, 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΣΥΜΠΟΝΙΑ, 

ΚΑΛΟΣΥΝΗ, ΧΑΡΑ, ΑΠΛΟΤΗΤΑ, ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ, ΜΕΤΡΙΟΦΡΟΣΥΝΗ, ΑΜΙΛΛΑ, 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ, ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. Τις αξίες αυτές βίωνε η πρώτη Μαριανή κοινότητα του La 

Valla και συνεχίζει να τις βιώνει σήμερα η Παγκόσμια  Μαριανή Κοινότητα. Αυτές οι αξίες 

αποτελούν και το μυστικό της επιτυχίας της Αποστολής μας δίπλα στους νέους και τα 
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παιδιά. Αυτό το μυστικό έλαβαν ως αναμνηστικό δώρο όλοι όσοι έπαιξαν το παιχνίδι μας 

για να θυμούνται και να έχουν κυριολεκτικά στα χέρια τους το μυστικό-Μαριανές αξίες: ένα 

χειροποίητο μπρελόκ σε σχήμα σπιτιού (σύμβολο της οικογένειας-κοινότητας) 

πάνω στο οποίο είναι γραμμένες οι λέξεις-κλειδιά που διέπουν την πνευματικότητα του 

Αγίου Μαρκελλίνου, όπως παρουσιάζουν και παρακάτω εικόνες.  

             

 

Υπόθεση 

 

Βρισκόμαστε στο 1816 σ’ ένα μικρό χωριό της Γαλλίας, το La Valla, που είναι σε 

αγροτική ορεινή περιοχή και ζει απομονωμένο, στην εγκατάλειψη και σε μεγάλη 

πνευματική φτώχεια. Η φροντίδα των κατοίκων του είναι μόνο η στρατιωτική, πολιτική και 

οικονομική εκπαίδευση των παιδιών τους. Η τοπική Εκκλησία και τα σχολεία αδυνατούν να 

κατορθώσουν την αποστολή τους, που είναι η πνευματική μόρφωση. Σε αυτό το χωριό 

ένας νεαρός ιερέας φέρνει μαζί του ένα μυστικό, που θα ανατρέψει τα πάντα στη φτωχή 

πνευματική ζωή μικρών και μεγάλων. Πρόκειται για ένα μυστικό που παραμένει κρυφό για 

πολλούς ακόμα. Μονάχα τα παιδιά ή όσοι έχουν παιδική καρδιά μπορούν να το 

αντιληφθούν και να το αποκρυπτογραφήσουν. Το μυστικό «ξεκλειδώνει» με τις αξίες που 

υπηρέτησε στη ζωή του και μετέδωσε με την πνευματικότητά του ο πατέρας Μαρκελλίνος 

Σαμπανιά. 

 

 

Τόπος  

Ο τόπος διεξαγωγής του παιχνιδιού ήταν το Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης (προαύλιος 

χώρος και ισόγειο Γυμνασίου-Λυκείου). 
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Αξιολόγηση 

Το παιχνίδι, διάρκειας 40 περίπου λεπτών, 

προσφέρθηκε κατά το 13ο Πολιτιστικό Διήμερο του 

σχολείου μας (5 & 6 Μαΐου 2017) για 3 ώρες κάθε μέρα και 

παίχτηκε από 127 άτομα συνολικά: 108 (85%) μαθητές 

(Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου) και 19 (15%) ενήλικες 

(Αδελφούς, Καθηγητές και Γονείς). Σύμφωνα με τα 

στατιστικά της εφαρμογής (βλ. διπλανή εικόνα) οι χρήστες βρήκαν το παιχνίδι πάρα πολύ 

καλό, διασκεδαστικό, επιμορφωτικό και μέτριας δυσκολίας. Εκτός από την αξιολόγηση 

αυτή ρωτήσαμε και τους παίχτες προφορικά να μας πουν τις εντυπώσεις τους από την 

εμπειρία τους στο παιχνίδι. Παρακάτω παραθέτουμε μερικά χαρακτηριστικά σχόλια:  

 

«...ό,τι πιο έξυπνο σαν σύλληψη ιδέας και εφαρμογής, το παιχνίδι " Το μυστικό του La 

Valla", ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους!!! Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ψυχή του 

παιχνιδιού σήμερα στον κ. Βαρθαλίτη Λάκη και την κα Ρούσσου Μαρία! :)» 

 

Αγγελική Φεβρωνίδου (μητέρα και απόφοιτος του σχολείου)  

«Μεγάλη καινοτομία για το σχολείο μας, θυμηθήκαμε τη ζωή, το έργο και τις αξίες που 

μας κληρονόμησε ο Άγιος Μαρκελλίνος με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο! Πολλά 

συγχαρητήρια στους εμπνευστές του παιχνιδιού!» 

 

Ελένη Ιωαννίδου (απόφοιτος και καθηγήτρια του σχολείου) 

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ζαράνης Νικόλαος, μας τιμάει με την 

παρουσία του, τη συμμετοχή του στο παιχνίδι και τα θετικά του σχόλια. Τον 

ευχαριστούμε πολύ! 
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Ζαράνης Νικόλαος (Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης) 

«Δεν γνώριζα τίποτα για το πρόσωπο του παιχνιδιού. Με γοήτευσε η ζωή του και η 

διαδικασία μέσα από την οποία την έμαθα!» 

 Άννα-Ειρήνη (επισκέπτης) 

«Ήταν πάρα πολύ καλό και πρωτότυπο! Μάθαμε πάρα πολλά που δε γνωρίζαμε»,  

 

Ευμορφία Ρούσσου & Γιώτα Νικολάου (αναπληρώτριες καθηγήτριες) 

«Είναι ό,τι πιο ωραίο έχουμε παίξει!»,  

 

Χρήστος Δρούλιας & Παναγιώτης Κάτσενος (μαθητές Α’ Γυμνασίου) 

«Πάρα πολύ καλό! Ένα διαχρονικό μήνυμα δοσμένο στη σημερινή γλώσσα των 

παιδιών» 

Fr. Rafael Escolà Colomé (Ηγούμενος στην Κοινότητα Αχαρνών)  

 

Κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού μία ερώτηση ζητούσε από τους παίχτες να 

ηχογραφήσουν μια πράξη αγάπης που έκαναν κατά το παρελθόν σύμφωνα με το πρότυπο 

της συμπεριφοράς του πατέρα Μαρκελλίνου. Μερικές ενδεικτικές απαντήσεις που δόθηκαν 

ήταν η προσφορά χρημάτων, τροφίμων και ρουχισμού σε πρόσφυγες και αστέγους και η 

εθελοντική παροχή βοήθειας σε αδύναμους συνανθρώπους μας.  
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Συμπεράσματα  

Τα αποτελέσματα του παιχνιδιού επιβεβαίωσαν τα συμπεράσματα της 

επιστημονικής κοινότητας από τις μέχρι τώρα έρευνές της στο ρόλο του παιχνιδιού για τη 

μάθηση μέσω της χρήσης κινητών συσκευών (Mobile Learning). Οι μαθητές σήμερα 

μαθαίνουν πιο εύκολα και διασκεδαστικά μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους. Τα 

σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως είναι οι κινητές συσκευές, μπορούν να τους 

βοηθήσουν στην αναζήτηση της γνώσης, αλλά και στην καλλιέργεια αξιών. Εμείς, οι 

Μαριανοί εκπαιδευτικοί, όπως ο Άγιος Μαρκελλίνος άλλωστε, οφείλουμε να απαντάμε στις 

ανάγκες των νέων της εποχής μας και να τους προετοιμάζουμε για το μέλλον σεβόμενοι τη 

Μαριανή κληρονομιά μας και μεταδίδοντάς την στους ίδιους για να διαμορφώσουν έναν 

καλύτερο κόσμο με καρδιές χωρίς σύνορα.  

Προτάσεις   

Πριν ολοκληρώσουμε την παρουσίασή μας θα θέλαμε να κάνουμε κάποιες 

προτάσεις αξιοποίησης του παιχνιδιού: 

• «Το μυστικό του La Valla» θα μπορούσε να είναι ένα παιχνίδι καλωσορίσματος και 

γνωριμίας με το πρόσωπο του Αγίου Μαρκελλίνου και τις αξίες που η ζωή του μας 

μεταδίδει για νέους μαθητές και νέους συνάδελφους στα Μαριανά Έργα ως νέα μέλη της 

Μαριανής Κοινότητας.  

• Το παιχνίδι έχει τη δυνατότητα να μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες και να στηθεί 

σε άλλο τόπο εμπλουτιζόμενο ανάλογα.   
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Μερικά screenshots του παιχνιδιού: 
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Μερικές φωτογραφίες από την ημέρα που παίχτηκε το παιχνίδι:  
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