GAMIRIGHT
Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Σχετικά με το σχέδιο – GAMIRIGHT
Το έργο GAMIRIGHT είναι ένα KA201 - Στρατηγικές ενώσεις για τη σχολική εκπαίδευση στο
οποίο συμμετέχουν τέσσερις οργανισμοί από τρεις χώρες (Ισπανία, Ελλάδα και Ρουμανία).
Κύριος σκοπός του είναι να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που
βασίζεται στην παιχνιδοποίηση και τη μάθηση με βάση τα παιχνίδια με το αντίστοιχο εγχειρίδιο
για να συμβάλει από την αρχή στις αιτίες που θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατή τη
μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την κοινωνική ένταξη. Στην Ισπανία
υπάρχει το υψηλότερο ποσοστό με 17,9% πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Παρά το
γεγονός ότι στην Κοινότητα της Μαδρίτης το ποσοστό είναι 11,9%, η περιοχή όπου βρίσκεται
το CEIP Cuba ξεπερνά ακόμη και το 17,9%. Βρίσκεται σε μια από τις πιο ποικιλόμορφες
πολιτισμικά περιοχές της κοινότητας με 44% πληθυσμό διαφορετικών εθνικοτήτων και χαμηλό
κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο, με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, πρέπει να
προσθέσουμε ότι τα στοιχεία που παρέχει το κέντρο είναι πολύ χαμηλότερα από τα εθνικά
δεδομένα όσον αφορά την PISA (481 μονάδες).
Στην περίπτωση της Ρουμανίας, το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι 16,4%.
Στην περιοχή όπου βρίσκεται το εκπαιδευτικό κέντρο SPG, ο μέσος όρος είναι και πάλι
υψηλότερος από τον εθνικό μέσο όρο, μεταξύ άλλων εντοπίζεται επειδή υπάρχει υψηλό
ποσοστό οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες και χαμηλά προσόντα. Βρίσκονται πολύ κάτω
από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ με μόλις 429 μονάδες.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, παρουσιάζει ένα ποσοστό από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση με 4,7%. Στην περίπτωση αυτή, η πόλη της Καρδίτσας, όπου θα αναπτυχθεί το
συγκεκριμένο έργο, βρίσκει τα ίδια ποσοστά. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους
οποίους συμπεριλαμβάνουμε αυτό το ελληνικό κέντρο εκπαίδευσης στην κοινοπραξία.
Παρουσιάζει όμως και ακαδημαϊκές δυσκολίες λόγω των λίγων εκπαιδευτικών μέτρων που
πραγματοποιούνται και αυτό αντανακλάται στα 451 μόρια του PISA, με πτωτική τάση.
Σε όλες τις περιπτώσεις, εντοπίζεται σαφής συσχέτιση μεταξύ των κακών ακαδημαϊκών
αποτελεσμάτων και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, επιβεβαιώνοντας την ανάλυση
αναγκών που πραγματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο και σε καθένα από τα κέντρα και τις
περιοχές όπου βρίσκονται τα κέντρα (Rumberger, 2012 & PISA, 2019)
●
●

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και το πλαίσιο που προαναφέρθηκαν, καθορίζονται
οι ακόλουθοι ΣΤΟΧΟΙ:
Βελτίωση των ΚΙΝΗΤΡΩΝ των μαθητών για μάθηση, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής τους διαδικασίας να έχουν καλές εμπειρίες που θα τους διευκολύνουν
να συνεχίσουν να μαθαίνουν.
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●
●

●

Αύξηση του ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ των μαθητών, αυξάνοντας έτσι τα κίνητρά τους
και προετοιμάζοντάς τους να αντιμετωπίσουν με επιτυχία υψηλότερα στάδια.
Αύξηση της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, της βελτίωσης των κοινωνικών σχέσεων και της
συνύπαρξης μεταξύ των μαθητών, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση βασικών
ικανοτήτων, όπως η προσωπική, κοινωνική και μαθησιακή ικανότητα, η ιδιότητα του
πολίτη και η υπευθυνότητα του πολίτη, καθώς και η πολιτιστική συνείδηση και η
έκφρασή της
Βελτίωση της ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην εκπαίδευση των μαθητών, ώστε να
διαθέτουν στρατηγικές που τους επιτρέπουν να συμβάλλουν ενεργά στη σχολική ζωή
του παιδιού.

2. Το παιχνίδι και το κίνητρο για μάθηση
Τα παιχνίδια στην εκπαίδευση μελετώνται τα τελευταία 40 χρόνια (Abt, 1970- EgenfeldtNielson, 2007- Loftus & Loftus, 1983). Ενώ τα παιχνίδια διαφόρων τύπων έχουν χρησιμοποιηθεί
στην εκπαίδευση από την αρχή της σχολικής εκπαίδευσης -συμπεριλαμβανομένων των
ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, των επιτραπέζιων παιχνιδιών (π.χ. σκάκι) και των
παιχνιδιών που δημιουργούν τα παιδιά- τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που χρησιμοποιούνται στον
21ο αιώνα προέκυψαν κατά τη δεκαετία του 1950 έως τη δεκαετία του 1980 ως εναλλακτικές
λύσεις για την άσκηση και την εξάσκηση, για δραστηριότητες εμπλουτισμού, ή ως συστήματα
διδασκαλίας με τη βοήθεια υπολογιστή/προγραμματισμένων συστημάτων.
Όπως αναγνωρίζεται ευρέως, η προσέγγιση που βασίζεται στα παιχνίδια καθιστά την επίτευξη
των εκπαιδευτικών στόχων και τη μαθησιακή διαδικασία ευκολότερη, πιο μαθητοκεντρική,
διασκεδαστική, ενδιαφέρουσα και πιο αποτελεσματική (Lepper and Malone 1987Παπαστεργίου 2009- Prensky 2001- Rieber 1996- Rosas et al. 2003). Αρκετές εργασίες έχουν
διερευνήσει τους λόγους που καθιστούν τα παιχνίδια ένα τόσο ισχυρό μαθησιακό περιβάλλον.
Η Παπαστεργίου (Papastergiou 2009) αναφέρει ότι τα παιχνίδια είναι επιτυχημένα, καθώς
υποστηρίζουν την πολυαισθητηριακή, ενεργητική, βιωματική και προβληματική μάθηση.
Προάγουν την ανάκτηση προηγούμενων γνώσεων, επειδή οι παίκτες πρέπει να
χρησιμοποιήσουν πληροφορίες που έχουν μάθει προηγουμένως για να βελτιώσουν τη
βαθμολογία τους στο παιχνίδι, και παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση που επιτρέπει στους
παίκτες να δοκιμάσουν διαφορετικές υποθέσεις και να μάθουν από τις ενέργειές τους. Τα
παιχνίδια παρέχουν επίσης εργαλεία αυτοαξιολόγησης, όπως η βαθμολογία των μηχανισμών
και η επίτευξη διαφορετικών επιπέδων, και χρησιμοποιούν την κοινωνική διάσταση για να
εμπλέξουν την κοινότητα στη μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, εκτός από την απόκτηση
γνώσεων, το παιχνίδι προωθεί τη λογικομαθηματική και κριτική σκέψη και την ανάπτυξη
προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, γλωσσικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων επικοινωνίας και
συνεργασίας, δημιουργικότητας και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων (McFarlane et al.
2002). Επιπλέον, τα παιχνίδια υποστηρίζουν παιδαγωγικές αρχές (Oblinger 2004) όπως:
●

εξατομίκευση: το επίπεδο του παιχνιδιού προσαρμόζεται με βάση τις ικανότητες του
παίκτη,

●

ανατροφοδότηση: παρέχεται άμεση ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού,
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●

ενεργητική μάθηση: το παιχνίδι εμπλέκει τον παίκτη σε ενεργή ανακάλυψη,

●

κίνητρα: οι παίκτες εμπλέκονται στην επιδίωξη ενός στόχου,

●

κοινωνικό: το παιχνίδι είναι συχνά πολλαπλών παικτών ή κοινωνικό,

●

σκαλωσιά: οι παίκτες τίθενται σταδιακά σε δοκιμασία επειδή δεν μπορούν να κινηθούν
ελεύθερα μεταξύ των επιπέδων του παιχνιδιού,

●

μεταφορά: το παιχνίδι προωθεί την ικανότητα μεταφοράς της μάθησης από το πλαίσιο
του παιχνιδιού σε ένα πραγματικό πλαίσιο,

●

αξιολόγηση: ο παίκτης μπορεί να αξιολογήσει την αποκτηθείσα γνώση ή δεξιότητα με
τους άλλους παίκτες.

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το ενδιαφέρον για την Παιχνιδοποίηση (Gamification), η οποία
ορίζεται ως η χρήση μηχανισμών και κανόνων παιχνιδιών σε περιβάλλοντα εκτός παιχνιδιών
(Deterding and Dixon 2011, Zichermann and Cunningham 2011).
Με άλλα λόγια, η παιχνιδοποίηση προτείνει τη χρήση της σκέψης και της δυναμικής των
παιχνιδιών για την αύξηση της εμπλοκής των χρηστών και την τόνωση της ενεργού συμμετοχής
τους, βελτιώνοντας έτσι τα αποτελέσματα. Η προσέγγιση αυτή έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως
στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου μια εμπειρία Παιχνιδοποίησης έχει μεγάλο
αντίκτυπο στα "ΤΕΣΣΕΡΑ Ι" (Epps 2009): Αλληλεπίδραση, αφού το παιχνίδι εξασφαλίζει υψηλό
επίπεδο διαδραστικότητας- οικειότητα, επειδή το παιχνίδι διεγείρει την εξοικείωση με το
εμπορικό σήμα- επιρροή, επειδή το παιχνίδι επιτρέπει τη διάδοση του εμπορικού σήματος και
των προϊόντων.
Τα αποτελέσματα αυτά είναι επιθυμητά και στην εκπαίδευση, όπου η διαδραστικότητα, η
ενεργός συμμετοχή και η ανταγωνιστικότητα είναι απαραίτητες, προκειμένου να
παρακινηθούν και να εμπλακούν οι μαθητές. Ωστόσο, για να κατανοήσουμε πλήρως τη δύναμη
της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση, είναι απαραίτητο να μελετήσουμε σε βάθος τα στοιχεία
του παιχνιδιού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πώς μπορούν να υποστηρίξουν τη
μαθησιακή διαδικασία.
Τα κύρια στοιχεία που μπορούν να ληφθούν από το παιχνίδι και να χρησιμοποιηθούν στο
πλαίσιο της μάθησης είναι (Bunchball Inc. 2010, Simões et al. 2012):
●
●

●

Κατάσταση: η αναγνώριση της φήμης του χρήστη οδηγεί στη φήμη και το κύρος του
στην κοινότητα,
Αναγνώριση των αποτελεσμάτων: η χρήση πόντων και επιπέδων για την
παρακολούθηση των επιτευγμάτων και της προόδου είναι χρήσιμη για τη διατήρηση
του ενδιαφέροντος και την ενθάρρυνση μεγαλύτερης δέσμευσης για υψηλότερους
στόχους,
Ανταγωνισμός: η σύγκριση των επιδόσεων των παικτών είναι ένα στοιχείο παρακίνησης
που μπορεί να επιτευχθεί για παράδειγμα με διαγράμματα που επιτρέπουν στον
παίκτη να βλέπει τα αποτελέσματα και στους νικητές να πανηγυρίζουν,
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●

●

●

Κατατάξεις: η μέτρηση της προόδου όλων των συμμετεχόντων και των επιτευγμάτων
τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενθαρρύνει τους παίκτες να τα καταφέρουν
καλύτερα, με γνώμονα την επιθυμία να βελτιώσουν τη θέση τους,
Κοινωνική διάσταση: οι δραστηριότητες των φίλων μπορούν να επηρεάσουν τις
δραστηριότητες των άλλων χρηστών, τόσο στην πραγματική ζωή όσο και στις εικονικές
κοινότητες. Συνεπώς, οι πρωτοβουλίες παιχνιδοποίησης πρέπει να είναι σε θέση να
δημιουργήσουν μια ισχυρή αίσθηση κοινότητας.
Προσαρμογή: τα στοιχεία του παιχνιδιού και η ανατροφοδότηση μπορούν να
προσαρμοστούν, προωθώντας έτσι την αίσθηση του ανήκειν στο "παιχνίδι" και στην
κοινότητα.

●

Βαθμολογία και επίπεδα: η βαθμολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανταμοιβή για
την πρόοδο των χρηστών και για την επίτευξη των στόχων στα διάφορα στάδια. Η
συλλογή πόντων θα επιτρέπει την πρόσβαση σε υψηλότερα επίπεδα, καθορίζοντας το
βαθμό των δεξιοτήτων που επιτυγχάνει κάθε μεμονωμένος παίκτης.

●

Ανταμοιβή: η ανταμοιβή για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα μπορεί να είναι
πραγματική ή εικονική και να χρησιμοποιείται για να αυξήσει την ικανοποίηση του
παίκτη για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου. Ενεργοποιεί τους απαραίτητους
μηχανισμούς παρακίνησης για την επίτευξη νέων και πιο φιλόδοξων στόχων. Αυτό
απαιτεί αυξημένη συμμετοχή των χρηστών, οι οποίοι θα ενθαρρύνονται να
προσφέρουν ακόμη καλύτερες επιδόσεις.

Όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της εμπλοκής στις μαθησιακές
δραστηριότητες και, στη συνέχεια, στην παροχή κινήτρων για την απόκτηση νέων γνώσεων.
Ωστόσο, για να μετατραπεί η παιχνιδοποίηση σε μια αποτελεσματική μαθησιακή εμπειρία,
είναι απαραίτητο να διερευνηθεί πώς μπορεί να συνδυαστεί με τις διαστάσεις - γνωστικές,
συναισθηματικές και κοινωνικές (Illeris et al. 2002- Lee and Hammer 2011) - που εμπλέκονται
στη μαθησιακή διαδικασία.
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2. ΠΛΑΙΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
1. Εισαγωγή
Οι εθνικές εκθέσεις, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου GAMIRIGHT, το οποίο
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, έχουν ως στόχο να αναλύσουν το ισπανικό, το
ρουμανικό και το ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, όσον αφορά την εφαρμογή της
παιχνιδοποίησης ως καινοτόμου μεθοδολογίας με στόχο την αύξηση των κινήτρων των
μαθητών και ακόμη και των εκπαιδευτικών και των σχολικών αποτελεσμάτων. Παρουσιάζοντας
το νομικό εκπαιδευτικό πλαίσιο και περιπτώσεις καλών πρακτικών σχετικά με την εφαρμογή
της μεθοδολογίας της παιχνιδοποίησης στην τάξη, σκοπεύουμε να θέσουμε τις βάσεις για τη
στρατηγική και το εγχειρίδιο παιχνιδοποίησης, που θα είναι τα αποτελέσματα του έργου μας.
Οι τρέχουσες τάσεις και ανησυχίες απαιτούν όλο και περισσότερο μια απάντηση στις γενιές
των νέων που πρέπει να βρουν μια απάντηση στο εκπαιδευτικό πλαίσιο στις τεχνολογικές
προσδοκίες και τις πιο άμεσες ανάγκες τους. Αυτό φέρνει μαζί του την ευθύνη των καθηγητών
και των ιδρυμάτων όταν καινοτομούν σε μεθοδολογίες που προσπαθούν να ενσωματώσουν
στις τάξεις τους στρατηγικές που αυξάνουν τα κίνητρα και τη δέσμευση να παρέχουν όλα τα
δυνατά εργαλεία και πόρους που ευνοούν την αυτόνομη και ουσιαστική μάθηση των μαθητών
τους. Επιπλέον, έχει καταγραφεί ότι οι μαθητές φτάνουν σε υψηλό επίπεδο δέσμευσης όταν
έχουν κίνητρα, προτιμώντας μάλιστα να συνεχίσουν την παιγνιώδη δραστηριότητα για να
τελειώσει το μάθημα (FERNÁNDEZ, OLMOS, ALEGRE, 2016). Στο πλαίσιο αυτών των νέων
απαιτήσεων προκύπτουν νέες στρατηγικές διδασκαλίας. Στο παρόν άρθρο εστιάζουμε στην
παιχνιδοποίηση στην εκπαίδευση ή εκπαιδευτική παιχνιδοποίηση (MARÍN, 2015).
Η τάση αυτή αντικατοπτρίζεται στην έκθεση Horizon Report: 2014 K-12 (JOHNSON et al., 2014),
της οποίας οι συστάσεις γίνονται μέσα σε μια περίοδο δύο έως τριών ετών σε σχέση με τη
μάθηση με βάση το παιχνίδι και την παιχνιδοποίηση ως διδακτική στρατηγική,
ενσωματώνοντας πτυχές της δυναμικής του παιχνιδιού σε μη παιγνιώδη πλαίσια που βοηθούν
στην ενίσχυση των κινήτρων των μαθητών, καθώς και άλλες θετικές αξίες που είναι κοινές στα
περισσότερα από τα παιχνίδια που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη μάθηση.
Στους περισσότερους κλάδους τα παιχνίδια είναι προσανατολισμένα προς τον στόχο της
μάθησης, έχουν ισχυρά κοινωνικά στοιχεία και αποτελούν προσομοιώσεις κάποιου είδους
πραγματικής εμπειρίας που οι μαθητές θεωρούν σχετική με τη ζωή τους. Όπως φαίνεται από
την έκθεση Horizon, η υποδοχή του παιχνιδιού στον ακαδημαϊκό κόσμο κάνει τους
προγραμματιστές να ανταποκρίνονται με παιχνίδια ρητά σχεδιασμένα για την υποστήριξη της
εμβυθιστικής και βιωματικής μάθησης.
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2. Η παιχνιδοποίηση ως μεθοδολογία στο εθνικό πλαίσιο της σχολικής
εκπαίδευσης στις χώρες των εταίρων του έργου
2.1 Ισπανία

●

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι μια σύνθετη πραγματικότητα που ρυθμίζεται από ένα
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει και καθοδηγεί τη δομή και τη λειτουργία του, διαμορφώνεται
από το ισπανικό Σύνταγμα του 1978 και από μια σειρά οργανικών νόμων που αναπτύσσουν τις
αρχές που θεσπίζονται σε αυτό, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν ο Οργανικός Νόμος 8/1985, της
3ης Ιουλίου, που ρυθμίζει το δικαίωμα στην εκπαίδευση (LODE), και ο Οργανικός Νόμος
2/2006, της 3ης Μαΐου, για την εκπαίδευση (LOE) που τροποποιείται από το μοναδικό άρθρο
του Οργανικού Νόμου 8/2013, της 9ης Δεκεμβρίου, για τη βελτίωση της ποιότητας της
εκπαίδευσης. (LOMCE).
Η ανάπτυξη και η εθνική εφαρμογή των προηγούμενων νόμων για την Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω του βασιλικού διατάγματος 126/2014 της 28ης
Φεβρουαρίου, το οποίο καθορίζει το βασικό πρόγραμμα σπουδών για την Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση.
Το εκπαιδευτικό μοντέλο που θεσπίζεται σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο είναι ένα
αποκεντρωμένο μοντέλο στο οποίο η διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος κατανέμει τις
αρμοδιότητες μεταξύ της Εθνικής Κυβέρνησης, της Περιφερειακής Κυβέρνησης, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και των σχολικών κέντρων.

●

ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

- Γενική οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος.
- Ελάχιστες απαιτήσεις των κέντρων.
- Γενικός προγραμματισμός διδασκαλίας (βασικό πρόγραμμα σπουδών).
- Ρύθμιση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων.
- Διεθνής συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης.
- Υψηλή επιθεώρηση.

●

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

- Ανάπτυξη του γενικού προγράμματος διδασκαλίας (ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών).
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- Προσανατολισμός και προσοχή στους φοιτητές.
- Διοικητική ιδιοκτησία στην επικράτειά του.
- Δημιουργία άδειας λειτουργίας των κέντρων.
- Διοίκηση του προσωπικού.
- Ρύθμιση της λειτουργίας των κέντρων.



ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

- Παροχή οικοπέδων για την κατασκευή δημόσιων κέντρων.
- Διατήρηση, συντήρηση και αναμόρφωση των κέντρων.
- Πρόγραμμα εξωσχολικών και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.
- Παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση.
Όσον αφορά τη διδακτική μεθοδολογία: Το βασιλικό διάταγμα 126/2014 της 28ης
Φεβρουαρίου, το οποίο καθορίζει το βασικό πρόγραμμα σπουδών της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης:
Στο άρθρο 2. δ) ορίζει τη διδακτική μεθοδολογία ως το σύνολο των στρατηγικών, διαδικασιών
και ενεργειών που οργανώνονται και σχεδιάζονται από τους εκπαιδευτικούς, με συνειδητό και
αναστοχαστικό τρόπο, προκειμένου να μπορέσουν οι μαθητές να μάθουν και να επιτύχουν
τους στόχους που έχουν τεθεί.
Στο άρθρο 15.1 αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικές διοικήσεις θα προωθήσουν την παιδαγωγική
και οργανωτική αυτονομία των κέντρων, θα ευνοήσουν την ομαδική εργασία του διδακτικού
προσωπικού και θα ενθαρρύνουν την ερευνητική δραστηριότητα με βάση τη διδακτική τους
πρακτική.
Ως εκ τούτου, οι πτυχές που σχετίζονται με τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο σχολικό
κέντρο είναι συνεπώς υπεύθυνες για την απόφαση του κέντρου και της διδακτικής ομάδας.
Ωστόσο, αυτό πρέπει να διευκρινίζεται στο γενικό ετήσιο πρόγραμμα. Το Ετήσιο Γενικό
Πρόγραμμα είναι ένα μέσο προγραμματισμού για κάθε ακαδημαϊκό έτος, το οποίο στοχεύει σε
Να συγκεντρώσει τις πιο σημαντικές αποφάσεις και συμφωνίες που επηρεάζουν την οργάνωση
και τη γενική λειτουργία του Κέντρου. Εδώ θα πρέπει να συγκεντρώνονται όλες οι
μεθοδολογικές πτυχές που θα εφαρμοστούν καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος.

2.2 Ρουμανία
Η παιχνιδοποίηση στη Ρουμανία βρίσκεται ακόμη στην αρχή. Υπήρξαν κάποιες πρωτοβουλίες
στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης.
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Παρόλο που τα παιχνίδια χρησιμοποιούνται γενικά στην εκπαιδευτική διαδικασία αρκετά
συχνά, οι τεχνικές Παιχνιδοποίησης δοκιμάζονται μόλις τώρα κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων.
Το ρουμανικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ευέλικτο και οι εκπαιδευτικοί είναι ελεύθεροι να
σχεδιάζουν τα μαθήματά τους χρησιμοποιώντας διαδραστικές διδακτικές στρατηγικές που
οδηγούν με επιτυχία στην επίτευξη των στόχων και, κυρίως, στην απόκτηση της γνώσης. Και όχι
μόνο στην απόκτηση της γνώσης, αλλά και στη μεταφορά της στη μακροπρόθεσμη μνήμη, μέσω
της ενεργού συμμετοχής των μαθητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
Στη χώρα μας δεν υπάρχει παιδαγωγική μεθοδολογία που να βασίζεται ειδικά σε ένα
πρόγραμμα παιχνιδοποίησης.
Η ομάδα εκπαιδευτικών της Scoala Profesionala Gropnita πραγματοποίησε κάποια έρευνα
σχετικά με τη χρήση τεχνικών gamification στα σχολεία της Ρουμανίας, από τις 10 έως τις 22
Φεβρουαρίου 2021.
Η μελέτη περίπτωσης και το ερωτηματολόγιο ήταν τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για
αυτή τη δραστηριότητα, τα οποία τους βοήθησαν να αποκτήσουν στοιχεία σχετικά με την
ποιότητα και την ποσότητα των δραστηριοτήτων παιχνιδοποίησης.
Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο έλαβε 158 απαντήσεις από εκπαιδευτικούς από 146 σχολεία
της Ρουμανίας και είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα:
● Το 62,6% των ερωτηθέντων γνωρίζει τι είναι η παιχνιδοποίηση και το 18,5% αυτών των
εκπαιδευτικών την έχει χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή στη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησηςαξιολόγησης,
● Οι εκπαιδευτικοί έχουν χρησιμοποιήσει βιντεοπαιχνίδια ή πλατφόρμες/εφαρμογές στα
σχέδια μαθήματός τους, τα οποία τους επέτρεψαν να χρησιμοποιήσουν την παιχνιδοποίηση:
http://www.scoalaintuitext.ro/ - για μαθητές δημοτικού (βιντεοπαιχνίδια για μαθήματα όπως
ρουμανικά, μαθηματικά, ιστορία, γεωγραφία, τέχνες)- το παιχνίδι Kids - μια εφαρμογή για
οικονομική εκπαίδευση για μαθητές δημοτικού- το izibac - μια εφαρμογή για κινητά που βοηθά
τους μαθητές της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να μελετήσουν με σύγχρονο και
διασκεδαστικό τρόπο για τις εξετάσεις- το παιχνίδι Gamify - βοηθά τους μαθητές να μάθουν να
είναι επιχειρηματίες μέσω της παιχνιδοποίησης και είναι κατάλληλο για εκείνους της ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
● Στο ερώτημα "Τι αντίκτυπο είχαν οι δραστηριότητες παιχνιδοποίησης;" οι απαντήσεις
βασίστηκαν στις ακόλουθες ιδέες: πολύ ευκολότερη μάθηση- βελτίωση του ακαδημαϊκού
επιπέδου- συμμετοχή και κίνητρα των μαθητών (ακόμη και οι ντροπαλοί μαθητές συμμετέχουν
ενεργά), χαρά και ευχαρίστηση που βρίσκονται στο σχολείο,
● Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ορισμένα εμπόδια στη χρήση των τεχνικών παιχνιδοποίησης:
άκαμπτα προγράμματα σπουδών, περιορισμοί υποδομών, έλλειψη πληροφοριών σχετικά με
την παιχνιδοποίηση, περιορισμοί χρόνου, έλλειψη εμπιστοσύνης στη χρήση αυτών των
μεθόδων.
11

2.3 Ελλάδα
Η χρήση των παιχνιδιών στην εκπαίδευση βρίσκεται βαθιά μέσα στους προηγούμενους αιώνες.
Ορισμένοι παρατηρητές αναφέρουν ότι η σωκρατική μέθοδος μπορεί να θεωρηθεί ως ένα
είδος παιχνιδιού λέξεων με ερωτήσεις και απαντήσεις, καθώς δεν επιθυμεί απλώς να
μεταδώσει τη γνώση, αλλά και να οδηγήσει τους συνομιλητές του να την ανακαλύψουν και να
την κατανοήσουν (Κανάκης, 1990). Επιπλέον, το παιχνίδι ως μέθοδος διδασκαλίας είναι
καλοδεχούμενο, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, λέγοντας ότι είναι πιο σημαντικό για τους μαθητές
να "μαθαίνουν παίζοντας" (Πλάτων, Πολιτεία, 537a). Στις μέρες μας, μια ισχυρή τάση στην
εκπαιδευτική διαδικασία είναι η εισαγωγή και των μεθόδων Παιχνιδοποίησης και Παιγνιώδους
Μάθησης, οι οποίες αποτελούν εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας. Οι μέθοδοι αυτές έχουν
ως γενικό στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που συνδυάζουν σε ισορροπία
τη μάθηση με την ικανοποίηση των μαθητών.
Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση των παιχνιδιών αλλά και οι μηχανισμοί, τα στοιχεία και οι
τεχνικές διεξαγωγής των παιχνιδιών, συμβάλλουν στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας
και στην επιβολή της εμπλοκής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, μέσω της προτροπής,
της θετικής επιρροής και των κινήτρων (Αράπιτσα, 2019- Παπαστεργίου, 2009). Οι μέθοδοι
Παιγνιώδους Μάθησης και Παιχνιδοποίησης δεν αποσκοπούν κυρίως στην ψυχαγωγία των
μαθητών, αλλά είναι μέθοδοι που παραμένουν προσηλωμένες στους μαθησιακούς στόχους.
Και οι δύο ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία, δεν την αντικαθιστούν, οδηγώντας στην
επίτευξη μαθησιακών στόχων, όπως η εμβάθυνση της μαθησιακής ύλης, η απόκτηση
δεξιοτήτων και η βελτίωση των σχολικών επιδόσεων.
●

Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι συγκεντρωτική και διοικείται από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) σε όλα τα επίπεδα. Το Υπουργείο ασκεί τον έλεγχο των δημόσιων
σχολείων, διαμορφώνει και εφαρμόζει τη νομοθεσία, διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό,
συντονίζει τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια σε εθνικό επίπεδο, καταρτίζει το εθνικό
πρόγραμμα σπουδών, διορίζει το διδακτικό προσωπικό των δημόσιων σχολείων και συντονίζει
άλλες υπηρεσίες.
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν επιτρέπει μεγάλη αυτονομία στους εκπαιδευτικούς
του. Τα αναλυτικά προγράμματα και τα ωρολόγια προγράμματα που εφαρμόζονται στα
σχολεία έχουν δημιουργηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)- Ελληνικό Υπουργείο
Παιδείας που αργότερα μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(http://iep.edu.gr/en/), το οποίο, μεταξύ άλλων, γνωμοδοτεί ή προτείνει θέματα που αφορούν:
τα σχολικά προγράμματα σπουδών, τα σχολικά βιβλία, τις μεθόδους διδασκαλίας και τα μέσα
που σχετίζονται με κάθε μάθημα. Επομένως, η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής
γίνεται μακριά από τους εκπαιδευτικούς, παρόλο που αυτοί καλούνται να εφαρμόσουν τις
αποφάσεις που λαμβάνονται. Οι τομείς που αποτελούν τις βασικές δραστηριότητες των
εκπαιδευτικών είναι αυτοί που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία και τη λήψη
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αποφάσεων στην τάξη. Περιλαμβάνουν την επιλογή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για
τη διδασκαλία, την επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού και την αξιολόγηση των μαθητών.
●

Παιγνιώδης Μάθηση και Παιχνιδοποίηση στην Ελλάδα

Όσον αφορά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, έχουν καταβληθεί προσπάθειες για την
ενσωμάτωση των μεθόδων Παιχνιώδους Μάθησης και Παιχνιδιοποίησης στο αναλυτικό
πρόγραμμα διδασκαλίας, κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα παιχνίδια προσομοίωσης
καθώς και τα παιχνίδια ρόλων είναι η προτεινόμενη μεθοδολογία από το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τις
εκπαιδευτικές μεθόδους και στρατηγικές. Η κεντρική διοίκηση και οι διευθυντές των σχολείων
μπορούν να προτείνουν κάποιες διδακτικές μεθόδους ή προσεγγίσεις στους εκπαιδευτικούς,
αλλά η τελική επιλογή εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών.
Παρ' όλα αυτά, το μοντέλο της διδασκαλίας μέσω παιγνίων, καθώς και άλλα εναλλακτικά
μοντέλα, δεν αξιοποιούνται ικανοποιητικά στη διδασκαλία (Κοσσυβάκη 2003) εξαιτίας των
ακόλουθων παραγόντων:
Τα παιχνίδια απαιτούν πολύ χρόνο και περισσότερη προετοιμασία εκ μέρους του
εκπαιδευτικού, σε σύγκριση με άλλες μεθόδους διδασκαλίας.
Απαιτεί ολιστική συμμετοχή των μαθητών, δηλαδή σωματική, συναισθηματική, νοητική
συμμετοχή αλλα και κίνηση μέσα στην αίθουσα, κάτι που είναι πολύ δύσκολο για τα σχολεία
που έχουν σχεδιαστεί με τον παραδοσιακό τρόπο.
Το παιχνίδι αντιτίθεται στην επικρατούσα νοοτροπία για τη διδασκαλία στο σχολείο,
υποστηρίζοντας ότι όποιος παίζει θεωρείται ότι ξεφεύγει από το σχολικό πρόγραμμα και το
προφίλ του σωστού δασκάλου.
Οι επιδόσεις των μαθητών δεν μπορούν να μετρηθούν εύκολα (π.χ. επέκταση λεξιλογίου,
κατανόηση της επιστήμης ή των μαθηματικών κ.λπ.)
Υπάρχει η πιθανότητα αυτές οι διαδικασίες μάθησης να θεωρούνται από ορισμένους μαθητές
"εύκολες", ώστε να αρνούνται να κάνουν επίπονες εργασίες για το σπίτι.
Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι όσον αφορά την εφαρμογή των μεθόδων Παιχνιώδους
Μάθησης και Παιχνιδοποίησης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δεν υπάρχει κάποιο
συγκεκριμένο σχέδιο από τους φορείς χάραξης πολιτικής, αλλά εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια των εκπαιδευτικών.
●

Ψηφιακά παιχνίδια και λογισμικό

Η πρόοδος της τεχνολογίας συνέβαλε επίσης στη δημιουργία εκπαιδευτικών ψηφιακών
παιχνιδιών και λογισμικού. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια και
λογισμικά που λειτουργούν με παιδαγωγικούς κανόνες, καθιστούν τη διδασκαλία διαδραστική
και διαθεματική και μπορούν να αποτελέσουν ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο για τους
εκπαιδευτικούς (Παναγιωτόπουλος κ.ά., 2003, Παπαστεργίου 2009). Ωστόσο, η ελληνική
εκπαιδευτική κοινότητα αποδέχεται με αργούς ρυθμούς αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις. Στην
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Ελλάδα, μόνο αυτά τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ενδιαφέρον για την αξιοποίηση
εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών και λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Όσον αφορά το εκπαιδευτικό ψηφιακό λογισμικό, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει
ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες στο "Κοινό Διαθεματικό Πλαίσιο για τα σχολεία" και στα
"Προγράμματα Σπουδών" για τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων. Επιπλέον, έχει
αναπτύξει τα ακόλουθα λογισμικά / πλατφόρμες, τα οποία αξιοποιούν τις μεθόδους
Παιχνιώδους Μάθησης και Παιχνιδοποίησης:
- μια σειρά εκπαιδευτικού λογισμικού (https://ts.sch.gr/software) που αφορά όλα τα επίπεδα
εκπαίδευσης και μπορεί να αξιοποιηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα.
- την πλατφόρμα με τίτλο "Αίσωπος" (http://aesop.iep.edu.gr/#about) που αποτελείται από μια
σειρά από ενδιαφέροντα ψηφιακά διαδραστικά εκπαιδευτικά σενάρια που ακολουθούν τους
κανόνες των διαθεματικών και επιστημονικών προγραμμάτων (Gklavas et al. 2010).
- την πλατφόρμα με τίτλο "Photodentro" (http://photodentro.edu.gr/lor/) η οποία αποτελεί
ψηφιακή αποθήκη Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πηγών και φιλοξενεί ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό
που χρησιμοποιείται στη διδασκαλία και τη μάθηση, όπως διαδραστικές προσομοιώσεις,
εκπαιδευτικά παιχνίδια, τρισδιάστατους χάρτες κ.λπ.
Το ψηφιακό υλικό που περιλαμβάνεται στις παραπάνω πηγές είναι ελεύθερα διαθέσιμο και
είναι στη διάθεση κάθε εκπαιδευτικού και μαθητή, όποτε κρίνει ότι συμβάλλει στην επίτευξη
των μαθησιακών στόχων. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν και
άλλες πηγές που είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν εκείνη την "ειδική γνώση" (Γκλάβας κ.ά.,
2010) που θα τους επιτρέψει να χρησιμοποιήσουν αυτό το ψηφιακό λογισμικό στη διδασκαλία,
αλλά και να ελέγξουν την ποιότητα και τη συμβατότητά του με τις εκπαιδευτικές αρχές.
Επομένως, για να αξιοποιηθεί το εκπαιδευτικό λογισμικό στην τάξη, πρέπει να εξασφαλιστούν
ορισμένες προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα, τα σχολεία πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες
εγκαταστάσεις όσον αφορά τον ψηφιακό εξοπλισμό και το λογισμικό που είναι κατάλληλο για
εκπαιδευτική χρήση. Δεύτερον, ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών θα πρέπει να έχει
εκπαιδευτεί σε βασικές δεξιότητες σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, αλλά και να
είναι σε θέση να τις χρησιμοποιεί.
Όσον αφορά τα δεδομένα στην Ελλάδα και σύμφωνα με τα ευρήματα του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου ( Γκλάβας κ.ά., 2010), οι σχολικές εγκαταστάσεις θεωρούνται επαρκείς. Απλώς δεν
έχουν εξοικειωθεί όλοι οι εκπαιδευτικοί εξίσου με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις αυτές στη διδακτική
διαδικασία.
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τους Νικολάου και Μπαρμπαρούση (2017), υπάρχει ένα σύνολο
περιοριστικών παραγόντων στην αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών σε μια ελληνική
σχολική τάξη, όπως:
- το σχολικό πρόγραμμα σπουδών και η έλλειψη υποστήριξης προς τους εκπαιδευτικούς
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- η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου για την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το εκπαιδευτικό
ψηφιακό παιχνίδι
- η αναζήτηση του κατάλληλου εκπαιδευτικού παιχνιδιού για μια συγκεκριμένη ενότητα του
υποχρεωτικού σχολικού προγράμματος σπουδών
- η έλλειψη εμπειρίας στην ενσωμάτωση ψηφιακών παιχνιδιών σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες
- ο απαραίτητος εξοπλισμός
- η νοοτροπία των εκπαιδευτικών
- η προθυμία για την αποδοχή μιας καινοτομίας
Ως εκ τούτου, συνειδητοποιούμε ότι παρά τις προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας για τη
χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών στην ελληνική εκπαίδευση, υπάρχουν πολλά εμπόδια που δεν
έχουν ακόμη ξεπεραστεί.
●

Διαγωνισμοί για μαθητές με βάση τα παιχνίδια

Στο σημείο αυτό, θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε ότι το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας ότι το παιχνίδι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και ότι ο εκπαιδευτικός του ρόλος είναι σημαντικός, διοργανώνει
και προωθεί μαθητικούς διαγωνισμούς με βάση παιχνίδια, κυρίως για την ψηφιακή
δημιουργικότητα, σε διάφορα μαθήματα καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Παρ' όλα
αυτά, η συμμετοχή είναι προαιρετική από την πλευρά των εκπαιδευτικών και επιτυγχάνεται
επίσης χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου. Κατά συνέπεια, η
συμμετοχή σε τέτοιους διαγωνισμούς είναι μια εξωσχολική δραστηριότητα, εκτός σχολικού
ωραρίου, γεγονός που εξηγεί το χαμηλό ποσοστό ενδιαφέροντος και συμμετοχής από την
πλευρά των εκπαιδευτικών.
Επιπλέον, άλλοι σημαντικοί ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία κυρίως ψηφιακών
εκπαιδευτικών εφαρμογών, καθώς και σχολικών διαγωνισμών που βασίζονται σε παιχνίδια.
Τέτοιοι οργανισμοί είναι κυρίως μουσεία όπως το Μουσείο Ακρόπολης
(https://www.theacropolismuseum.gr/en),
το
Εθνικό
Ιστορικό
Μουσείο
(http://www.nhmuseum.gr/) αλλά και άλλοι οργανισμοί όπως το Ίδρυμα Ωνάση
(https://classroom.onassis.org/) κ.λπ.
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3. Καλές πρακτικές σε κάθε χώρα-εταίρο
3.1 Ισπανία

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1
Όνομα
Class of Clans (Τάξη των Φυλών)
Περιγραφή
Το παιδείας έργο βασίζεται στην ενσωμάτωση των θεμάτων των
φυσικών επιστημών, των κοινωνικών επιστημών, της
τεχνολογίας και της πλαστικής και εικαστικής εκπαίδευσης της
1ης ΕΣΟ στο πλαίσιο της ίδιας παιχνιδοποίησης: CLASS OF
CLANS.
Από το συμβολικό και αισθητικό πλαίσιο του διαδικτυακού
παιχνιδιού Clash of Clans οι μαθητές γίνονται παλαιολιθικά όντα
που πρέπει να επιβιώσουν και να προχωρήσουν ως πολιτισμός,
περνώντας από διαφορετικές εποχές. Με αυτόν τον σκοπό ,
οργανώνονται σε φυλές και πρέπει να ξεπεράσουν
εβδομαδιαίες αποστολές και γεγονότα, πολλά από τα οποία
βασίζονται στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Το Class of Clans έχει ένα διαδικτυακό στοιχείο, (ιστοσελίδα)
όπου υπάρχουν κανόνες του παιχνιδιού, και ένα φυσικό
στοιχείο, έναν πίνακα στην τάξη όπου οι μαθητές καταγράφουν
τις δεξιότητες που αποκτούν με τη μορφή εμβλημάτων και όπου
αναπτύσσουν τις στρατηγικές τους ώστε να μπορούν να σώσουν
όλα τα μέλη της φυλής τους.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε βασίζεται στη χρήση των
ΤΠΕ, τη δημιουργική σκέψη, τη συνεργατική μάθηση, τη
νευροδιδακτική μάθηση, τη μάθηση με βάση το έργο, την
ανεστραμμένη τάξη και τη μάθηση μέσω της πράξης.
Βασικοί
I.E.S Antonio de Nebrija Mostoles – Μαδρίτη
ενδιαφερόμενοι/
Πάροχος
Επίπεδο
Οργανωτικό
(οργανωτικό,
περιφερειακό,
τοπικό, εθνικό)
Τύπος (πρόληψη, Παρέμβαση
παρέμβαση,
μεταγενέστερη
παρέμβαση)
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Αντίκτυπος

Διαθέσιμα
στατιστικά
στοιχεία
(εάν υπάρχουν)

Η αντίληψή μας για τα αποτελέσματα που προέκυψαν στους
μαθητές μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι η εξής:
Βελτιωμένο επίπεδο κινήτρων: Οι μαθητές ήταν πολύ πιο
αφοσιωμένοι και ενθουσιώδεις για τη μαθησιακή τους
διαδικασία.
Ιδιαίτερα σημαντικός ήταν ο αντίκτυπος που είχε στο τμήμα των
μαθητών σε ενδιάμεσο επίπεδο.
Βελτιωμένη φροντίδα ποικιλομορφίας: Μαθητές με
περισσότερες ανησυχίες ήταν σε θέση να απελευθερώσουν την
περιέργειά τους παρέχοντας πληροφορίες σχετικές με το θέμα,
βλέποντας την εργασία του ως μια έρευνα με την απόκτηση
πολύτιμων λίθων.
Βελτίωση της συνεργατικής εργασίας και της συναισθηματικής
νοημοσύνης: Μέσω της ομαδικής εργασίας, ενθαρρυμένοι από
τη δυναμική του παιχνιδιού, έχουν κατανοήσει τη σημασία του
συνεργάτη για την επίτευξη ενός κοινού τελικού στόχου.
Ποσοτικά, συγκρίναμε το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε στα
τέσσερα θέματα με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στις 2
τάξεις (1Α και 1Β) τα προηγούμενα τρίμηνα. Ο πίνακας δείχνει
την αξιοσημείωτη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών σε όλα
τα μαθήματα.

Εργαλεία/Πηγές/ Υπολογιστές: έχουν αποδειχθεί ουσιώδεις για πολλές
Υπηρεσίες
αναζητήσεις και επεξεργασία πληροφοριών.
Ιστοσελίδες: Το παιχνίδι έχει τη δική του ιστοσελίδα
(http://jespinosag.wix.com/classofclans), στον οποίο οι μαθητές
μπορούν να έχουν πρόσβαση για να δουν τους κανόνες, τον
πίνακα κατάταξης, πληροφορίες για τις διάφορες εργασίες και
προκλήσεις, κ.λπ...
Ιστολόγιο: Στον ιστότοπο του παιχνιδιού, έχουμε ένα ιστολόγιο
όπου ο καθηγητής Τεχνολογίας έχει θέσει προκλήσεις, εργασίες
κ.λ.π.. για τους μαθητές.
Kahoot και Flipquiz: σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε
διαδικτυακά ερωτηματολόγια, για να τα λύσετε σε μεγάλες
ομάδες στην τάξη σας. Έχουν χρησιμοποιηθεί για αξιολογήσεις.
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Σύνδεσμος/
Ιστότοπος

Prezi, Padlet και Glogster: χρησιμοποιήθηκαν για ομάδες που
δημιούργησαν εικονικές τοιχογραφίες και παρουσίασαν τις
πληροφορίες στην τάξη.
Edmodo: εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο, έχει χρησιμοποιηθεί
για την επικοινωνία με την παράδοση εργασιών και τεστ
αξιολόγησης.
WhatsApp: χρησιμοποιείται ως μορφή επικοινωνίας με τον
δάσκαλο. Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, επίλυση
αμφιβολιών, ακόμη και παράδοση εργασιών.
ClassDojo: χρησιμοποιείται για την ανάθεση σημάτων και
πόντων συμπεριφοράς.
Google Drive: Οι εφαρμογές Google Drive αποτέλεσαν μεγάλη
βοήθεια για την κοινή επεξεργασία εγγράφων, τόσο από τους
καθηγητές όσο και από τους καθηγητές των μαθητών.
Realtime board: αυτός ο εικονικός πίνακας επιτρέπει τη
συνεργατική εργασία και έχει χρησιμεύσει για το συντονισμό
των τριών εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο έργο.
Popplet: ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία
εννοιολογικών χαρτών.
Dipity: σας επιτρέπει να φτιάχνετε χρονοδιαγράμματα, τα
οποία είναι πολύ χρήσιμα σε αυτό το παιχνίδι για να εντοπίζετε
χρονικά τα διάφορα γεγονότα του.
edPuzzle: Επιτρέπει στους μαθητές να παρακολουθήσουν
βίντεο και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που έχει προετοιμάσει
προηγουμένως ο καθηγητής. Αυτό το εργαλείο έχει
χρησιμοποιηθεί για την αντιστροφή της τάξης (flipped
classroom).
Google Earth: ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται ως βάση
χαρτογράφησης στις επεξηγήσεις του αντικειμένου των
κοινωνικών επιστημών.
Games-Geographical: διαδικτυακός τόπος γεμάτος διαδραστικά
παιχνίδια σχετικά με τη γεωγραφική θέση.
https://jespinosag.wixsite.com/classofclans

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2
Όνομα
STAR WARS BATTLENET
Περιγραφή
Πριν από μερικά χρόνια, και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια
του ακαδημαϊκού έτους 2013/2014, στο πλαίσιο της ενότητας
επαγγελματικών λειτουργικών συστημάτων δικτύων του
κύκλου σπουδών μεσαίου βαθμού του μαθήματος
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Μικροπληροφορικής, Συστήματα και δίκτυα, προέκυψε μια
πρώτη έκδοση αυτού του τουρνουά. Ήταν αρχικά μια
δραστηριότητα της τάξης για την εξάσκηση του περιεχομένου
που διδάσκονταν στην επαγγελματική ενότητα, στην οποία
διαγωνίζονταν ζεύγη μαθητών από την ίδια ομάδα για δύο
ημέρες.
Σημειώνοντας τα καλά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και
το παιγνιώδες περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκε η εμπειρία,
οι δυνατότητες αυτής της μορφής αλληλεπίδρασης με τους
μαθητές αξιολογήθηκαν θετικά. Έτσι, κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων 2014/2015 και 2015/2016, αναπτύχθηκαν δύο
ακόμη εκδόσεις στις οποίες συμμετείχαν διαγωνιζόμενοι από
διαφορετικές ομάδες και μαθήματα, καθώς και εξελίξεις και
βελτιώσεις σε κάθε μία από αυτές.
Οι στόχοι που επιδιώχθηκαν ήταν διάφοροι: αφενός, η
εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν
στην τάξη και, αφετέρου, η ενίσχυση της ομαδικότητας, της
συνεργασίας και της λογικής σκέψης μέσω ενός διαγωνιστικού
παιχνιδιού.
Μεταξύ άλλων, οι μαθητές έπρεπε να πειραματιστούν και να
κατακτήσουν τεχνικές δρομολόγησης, να αναπτύξουν βασικές
δικτυακές υπηρεσίες (FTP, HTTP, Remote Access, κ.λπ.), να
σχεδιάσουν και να προγραμματίσουν ιστοσελίδες, να
αναπτύξουν σενάρια για διάφορα λειτουργικά συστήματα, να
χρησιμοποιήσουν
τεχνικές
κρυπτογράφησης,
να
αξιολογήσουν τα τρωτά σημεία των υπολογιστικών
συστημάτων κ.λπ.
Για το σκοπό αυτό, εφαρμόστηκαν οι αρχές και οι τεχνικές της
Παιχνιδοποίησης μέσω της δημιουργίας διαφορετικών
ομάδων, της χρήσης εμβλημάτων, της καθιέρωσης φάσεων
και σταδίων, της εκπόνησης προτύπων παιχνιδιού γνωστών σε
όλους, του καθορισμού μιας εκπαιδευτικής περιόδου, καθώς
και ενός συστήματος βαθμολογίας και βραβείων.
Τέλος, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στην ατμόσφαιρα της
όλης εμπειρίας. Επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί ως κοινό νήμα
το έπος Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ με το οποίο ήταν σίγουρο
ότι θα μπορούσαμε να συνδεθούμε με ένα μεγάλο μέρος των
μαθητών.
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Βασικοί
ενδιαφερόμενοι/
Πάροχος
Επίπεδο
(οργανωτικό,
περιφερειακό,
τοπικό, εθνικό)
Τύπος (πρόληψη,
παρέμβαση,
μεταγενέστερη
παρέμβαση)
Αντίκτυπος

I.E.S Oretania de Linares (Jaen)

Τοπικό

Παρέμβαση

Σε σχέση με την αντίληψη των μαθητών, ο αντίκτυπος
αξιολογήθηκε μέσω της μελέτης που εκπόνησε το
Πανεπιστήμιο του Jaén (από το Τμήμα Παιδαγωγικής - A.M.
Ortiz Colón), στην οποία, με βάση τα στοιχεία ενός
ερωτηματολογίου που υποβλήθηκε στους συμμετέχοντες,
μπορούμε να πούμε ότι το 90,7% των μαθητών θα ζητούσε την
έκδοση ενός επερχόμενου τουρνουά, 98. 2% δηλώνουν ότι τα
κίνητρα που επιτυγχάνονται στη μάθηση είναι υψηλά, 86%
δηλώνουν ότι η εργασία ως ομάδα και ότι μπορούν να
εφαρμόσουν όλες τις δεξιότητες που απέκτησαν στις σπουδές
τους, μετά την εκτέλεση μιας καλής κατανομής των
καθηκόντων, τους επέτρεψε, να κερδίσουν το τουρνουά ή να
αποκτήσουν καλές βαθμολογίες σε αυτό.
Όσον αφορά τον αντίκτυπο στην ομάδα διδασκαλίας, οι
εκπαιδευτικοί
διαπιστώνεται
ότι
αντιλαμβάνονται
μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ τους και έχουν βελτιωθεί τα
συστήματα συντονισμού, συγχρονισμού και συνεργασίας που
έχουν οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Υπήρξε θετική
ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ καθηγητών-μαθητών, μαθητών
και καθηγητών-καθηγητών. Η διοικητική ομάδα ευνόησε την
υλοποίηση καινοτόμων δραστηριοτήτων στο κέντρο που
προτάθηκαν από τα τμήματα, παράγοντας βελτίωση της
συνολικής εικόνας του ιδρύματος και αυξάνοντας θετικά τις
σχέσεις διοίκησης-καθηγητών.
Όπως σημειώθηκε, υπάρχουν ήδη 3 διοργανώσεις αυτού του
τουρνουά και, επομένως, η εμπειρία μπορεί να επαναληφθεί
σε πολλές περιπτώσεις. Μέσω της τεκμηρίωσης που
παρέχεται
στον
ίδιο
τον
ιστότοπο
(jlgarcia48.wixsite.com/battlenet) κάθε δάσκαλος ή κέντρο
που διαθέτει επαρκείς τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους, θα
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μπορούσε να πραγματοποιήσει μια παρόμοια δράση. Αυτή η
τεκμηρίωση έχει δημοσιευτεί με ανοιχτή άδεια Creative
Commons. Για την ακρίβεια, 3 προσκεκλημένες ομάδες από
άλλα ινστιτούτα με κύκλους κατάρτισης σε ηλεκτρονικούς
υπολογιστές συμμετείχαν αυτοπροσώπως και διαδικτυακά.
Διαθέσιμα
στατιστικά στοιχεία
(εάν υπάρχουν)

Εργαλεία/Πηγές/
Υπηρεσίες

● Το 90,7% των μαθητών θα ζητούσαν την έκδοση ενός
επερχόμενου τουρνουά,
● ● Το 98,2% δηλώνει ότι τα κίνητρα που επιτυγχάνονται
στη μάθηση είναι υψηλά
● ● 86% δηλώνουν ότι η εργασία ως ομάδα και ότι
μπορούν να εφαρμόσουν όλες τις δεξιότητες που
απέκτησαν στις σπουδές τους, μετά την εκτέλεση μιας
καλής κατανομής των καθηκόντων, τους επέτρεψε να
κερδίσουν το τουρνουά ή να έχουν καλές βαθμολογίες
σε αυτό
●

Υπολογιστές: έχουν αποδειχθεί ουσιώδεις για πολλές
αναζητήσεις και επεξεργασίες πληροφοριών.
Ιστοσελίδες: Το παιχνίδι έχει το δικό του ιστότοπο
(https://jlgarcia48.wixsite.com/battlenet)
Ιστολόγιο: Στον ιστότοπο του παιχνιδιού, έχουμε ένα
ιστολόγιο όπου ο καθηγητής Τεχνολογίας έχει θέσει
προκλήσεις, εργασίες κ.λπ... για τους μαθητές.
Kahoot και Flipquiz: σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε
διαδικτυακά ερωτηματολόγια, για να τα λύσετε σε μεγάλες
ομάδες στην τάξη σας. Έχουν χρησιμοποιηθεί για
αξιολογήσεις.
Edmodo: εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο, έχει χρησιμοποιηθεί
για την επικοινωνία με την παράδοση εργασιών και τεστ
αξιολόγησης.
WhatsApp: χρησιμοποιείται ως μορφή επικοινωνίας με τον
δάσκαλο. Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, επίλυση
αμφιβολιών, ακόμη και παράδοση εργασιών.
Google Drive: Οι εφαρμογές Google Drive αποτέλεσαν μεγάλη
βοήθεια για την κοινή επεξεργασία εγγράφων, τόσο από τους
καθηγητές όσο και από τους καθηγητές των μαθητών.
Realtime board: αυτός ο εικονικός πίνακας επιτρέπει τη
συνεργατική εργασία και έχει χρησιμεύσει για το συντονισμό
των τριών εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο έργο.
Popplet: ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία
εννοιολογικών χαρτών.
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Σύνδεσμος/
Ιστότοπος

https://jlgarcia48.wixsite.com/battlenet

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3
Όνομα
SAVE THE WORLD (ΣΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ)
Περιγραφή
Το Save The World δημιουργήθηκε ως ένα διεπιστημονικό
σέχιο Παιγνιδοποίησης για τους μαθητές της 4ης ΕΣΟ στο
Temple Coligi, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η εμπειρία παιγνιδοποίησης στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο όπου
πραγματοποιείται διεπιστημονική εργασία (Κοινωνικά, FiQ,
Βιολογία, Ισπανική Γλώσσα, Αγγλικά και Μαθηματικά).
Πρόκειται για ένα έργο όπου σκοπός δεν είναι μόνο να
γνωρίσουμε τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του
Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά να τα ζήσουμε σε πρώτο
πρόσωπο με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών ώστε
να μην ξανασυμβεί.
Το Save The World είναι μια εμπειρία παιγνιδοποίησης του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου που στοχεύει να εμπλέξει τους μαθητές,
δουλεύοντας πάνω στη δημιουργικότητα, την αυτομάθηση, το
κριτικό πνεύμα και βλέποντας και νιώθοντας σε πρώτο
πρόσωπο την πολιτική, στρατιωτική και κοινωνική κατάσταση
εκείνης της εποχής, όχι μόνο ακαδημαϊκά αλλά και
συναισθηματικά.
Το σκηνικό του παιχνιδιού είναι το ακόλουθο:
Η ζωή στη Γη έχει φτάσει στο τέλος της. Βρισκόμαστε στο 2048
και μετά την εκτόξευση πυρηνικών βομβών από τις μεγάλες
παγκόσμιες δυνάμεις δεν υπάρχει καμία πιθανότητα
επιβίωσης σε έναν πλανήτη εντελώς εξαντλημένο από
φυσικούς πόρους, με εξαιρετικά μολυσμένο και μη
αναπνεύσιμο αέρα.
Δεν υπάρχει καμία ελπίδα για τους λίγους εναπομείναντες
επιζώντες στον πλανήτη. Οι ισχυροί και οι εκατομμυριούχοι
μετανάστευσαν στον πλανήτη Κέπλερ 22b μετά το ξέσπασμα
του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, η ανθρώπινη φυλή δεν έχει
εξαφανιστεί αλλά δεν κατοικεί πλέον στο ηλιακό σύστημα.
Αυτός ήταν ο μεγάλος λόγος για τον οποίο η αυτοκρατορία των
Τζιχαντιστών αποφάσισε να ρίξει τις πυρηνικές βόμβες και να
εξαφανίσει τη βασιλεία των ακάθαρτων από τον πλανήτη Γη.
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Βασικοί
ενδιαφερόμενοι/
Πάροχος
Επίπεδο
(οργανωτικό,
περιφερειακό,
τοπικό, εθνικό)
Τύπος (πρόληψη,
παρέμβαση,
μεταγενέστερη
παρέμβαση)
Αντίκτυπος

Διαθέσιμα
στατιστικά
στοιχεία
(εάν υπάρχουν)
Εργαλεία/Πηγές/
Υπηρεσίες

Col-legi El Temple (Palma de Mallorca)

Οργανωτικό

Παρέμβαση

Τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές δήλωσαν ότι ήταν μια
υπέροχη εμπειρία, ειδικά καθώς οι μαθητές την έζησαν και τον
καρπό της σπουδαίας δουλειάς που έκαναν. Αισθάνθηκαν
μεγαλύτερο κίνητρο για μάθηση σε όλους τους κλάδους και
βελτίωσαν όχι μόνο τις γνώσεις, αλλά και ικανότητες όπως η
ομαδική εργασία, η επίλυση προβλημάτων, η διαχείριση του
χρόνου κ.λ.π.
No statistics available

Υπολογιστές: έχουν αποδειχθεί ουσιώδεις για πολλές
αναζητήσεις και επεξεργασίες πληροφοριών.
Ιστότοποι: Το παιχνίδι έχει τη δική του ιστοσελίδα
(https://mflexas.wixsite.com/savetheworld), στον οποίο οι
μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση για να δουν τους
κανόνες, τον πίνακα κατάταξης, πληροφορίες για τις διάφορες
εργασίες και προκλήσεις, κ.λ.π.
Ιστολόγιο: Στον ιστότοπο του παιχνιδιού, υπάρχει συνημμένο
το ιστολόγιο του διευθυντή του προγράμματος και εκπαιδευτή
του σχολείου.
Kahoot και Flipquiz: σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε
διαδικτυακά ερωτηματολόγια, για να τα λύσετε σε μεγάλη
ομάδα στην τάξη. Έχουν χρησιμοποιηθεί για αξιολογήσεις.
Prezi, Padlet και Glogster: χρησιμοποιήθηκαν για ομάδες που
δημιούργησαν εικονικές τοιχογραφίες και παρουσίασαν τις
πληροφορίες στην τάξη.
Edmodo: εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο, έχει χρησιμοποιηθεί
για την επικοινωνία με την παράδοση εργασιών και τεστ
αξιολόγησης.
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Σύνδεσμος/
Ιστότοπος

WhatsApp: χρησιμοποιείται ως μορφή επικοινωνίας με τον
δάσκαλο. Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, επίλυση
αμφιβολιών, ακόμη και παράδοση εργασιών.
ClassDojo: χρησιμοποιείται για την εκχώρηση εμβλημάτων και
πόντων συμπεριφοράς.
Google Drive: Οι εφαρμογές Google Drive αποτέλεσαν μεγάλη
βοήθεια για την κοινή επεξεργασία εγγράφων, τόσο από τους
καθηγητές όσο και από τους καθηγητές των μαθητών.
Realtime board: αυτός ο εικονικός πίνακας επιτρέπει τη
συνεργατική εργασία και έχει χρησιμεύσει για το συντονισμό
των τριών εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο έργο.
Popplet: ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία
εννοιολογικών χαρτών.
Dipity: σας επιτρέπει να φτιάχνετε χρονοδιαγράμματα, τα
οποία χρησιμεύουν για να εντοπίζετε χρονικά τα διάφορα
γεγονότα του παιχνιδιού.
edPuzzle: Επιτρέπει στους μαθητές να παρακολουθήσουν
βίντεο και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που έχει
προετοιμάσει προηγουμένως ο καθηγητής. Αυτό το εργαλείο
έχει χρησιμοποιηθεί για την αντιστροφή της τάξης (flipped
classroom).
Google Earth: ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται ως βάση
χαρτογράφησης στις επεξηγήσεις του αντικειμένου των
κοινωνικών επιστημών.
Games-Geographical:
διαδικτυακός
τόπος
γεμάτος
διαδραστικά παιχνίδια σχετικά με τη γεωγραφική θέση.
https://mflexas.wixsite.com/savetheworld

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 4
Όνομα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ BEIJERINK
Περιγραφή
Η Επιχείρηση Beijerinck είναι ένα έργο Παιχνιδοποίησης και
Μάθησης βασισμένο σε έργα που ενώνει τα μαθήματα της
γλώσσας, των μαθηματικών, της πλαστικής, των εναλλακτικών,
των φυσικών και των κοινωνικών επιστημών της 6ης
δημοτικού. Δημιουργήθηκε και σχεδιάστηκε για τους μαθητές
αυτού του μαθήματος του Κολλεγίου Valle del Miro De
Valdemoro και υλοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018.
Η εμπειρία αυτή προκύπτει μετά την επιτυχία των έργων
παιχνιδοποίησης που πραγματοποιήθηκαν το ακαδημαϊκό
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έτος 2016/2017 στο σχολείο αυτό με τους ίδιους μαθητές:
Armageddon και Hogwarts.
Το έργο είναι μια πρωτότυπη ιδέα της Carolina Alvarez και της
Beatriz Cánovas, δύο εκπαιδευτικών που αναζητούν την
ιδανική φόρμουλα διδασκαλίας-μάθησης, μια φόρμουλα που
παρακινεί τους μαθητές, τους επιτρέπει να δημιουργούν, να
τρέφουν την περιέργειά τους και στην οποία οι ίδιοι είναι οι
μόνοι πραγματικοί πρωταγωνιστές.
Πρόκειται για ένα έργο Creative Commons, οπότε αν σας
αρέσει και πιστεύετε ότι μπορείτε να το μεταφέρετε στην τάξη
σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλο το υλικό που
δημιουργήθηκε.
Η ιστορία του παιχνιδιού είναι η ακόλουθη:
Μια μυστική εταιρεία επικοινώνησε με τους μαθητές,
λέγοντάς τους ότι επιλέχθηκαν να γίνουν μέλη της και να τους
βοηθήσουν να λύσουν μια μυστηριώδη υπόθεση: το πτώμα
ενός επιστήμονα βρέθηκε σε ένα σχολικό εργαστήριο.
Όλα έδειχναν ότι ο επιστήμονας ανέπτυσσε εδώ και μήνες
έναν "ιό" που θα εξαφάνιζε ένα μεγάλο ποσοστό του
ανθρώπινου πληθυσμού του πλανήτη. Κάποιο λάθος στο τέλος
της διαδικασίας του προκάλεσε την αποβολή αυτού του "ιού"
και πέθανε. Η κοινωνία είχε υποψίες ότι πριν πεθάνει, ο
άγνωστος είχε τοποθετήσει τον ιό σε μια κάψουλα, κρύβοντάς
τον σε ένα άγνωστο μέρος όπου θα μπορούσε να
απελευθερωθεί ανά πάσα στιγμή. Η αποστολή των μαθητών
ήταν να μελετήσουν τη σκηνή του εγκλήματος και να λύσουν
τα μυστήρια για να βρουν την κάψουλα και να την
απενεργοποιήσουν πριν συμβεί μια παγκόσμια καταστροφή.
Έπρεπε επίσης να αναλύσουν πώς αυτή η παράξενη ένωση
επηρέαζε τον ιό, προκειμένου να αναπτύξουν ένα πιθανό
αντίδοτο.
Καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος, στα διάφορα μαθήματα,
έλυναν τις προκλήσεις που τους τέθηκαν και διατηρούσαν
επαφή με τη μυστική κοινωνία για να προχωρήσει η
περιπέτεια.
Επιπλέον, υπήρχαν ειδικές αποστολές στις οποίες οι εφεδρικοί
πράκτορες, οι οικογένειες των μαθητών, έπρεπε να
συμμετάσχουν και να βοηθήσουν τους μυστικούς πράκτορες
στην αναζήτηση της κάψουλας και των συστατικών του
αντιδότου έξω από το σχολείο.
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Βασικοί
ενδιαφερόμενοι/
Πάροχος
Επίπεδο
(οργανωτικό,
περιφερειακό,
τοπικό, εθνικό)
Τύπος (πρόληψη,
παρέμβαση,
μεταγενέστερη
παρέμβαση)
Αντίκτυπος

Colegio Valle del Miro, Valdemoro, Madrid

Διαθέσιμα
στατιστικά
στοιχεία
(εάν υπάρχουν)
Εργαλεία/Πηγές/
Υπηρεσίες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία

Οργανωτικό

Παρέμβαση

Το έργο στέφθηκε με επιτυχία, καθώς τα αποτελέσματα που
επιτεύχθηκαν ήταν πολύ ικανοποιητικά: όλοι οι μαθητές
βελτίωσαν την απόδοσή τους στην τάξη και τα αποτελέσματά
τους στα διάφορα μαθήματα, ιδίως εκείνοι με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον, αυξήθηκαν τα κίνητρα και η
επιθυμία του να έρχεται στο σχολείο και καλλιεργήθηκε ένα
τέλειο περιβάλλον για μάθηση. Τέλος, θεωρούμε ότι πρόκειται
για μια εμπλουτιστική και συνιστώμενη εμπειρία για όλους
τους εκπαιδευτικούς.
Επιπλέον, οι αποστολές του παιχνιδιού προώθησαν τη σχέση
οικογένειας-σχολείου,
προτείνοντας
στις
οικογένειες
δραστηριότητες που, αν δεν υπήρχε η επιχείρηση Beijerinck,
ίσως να μην είχαν πραγματοποιήσει.
Τα
αποτελέσματα
ήταν
πολύ
θετικά: https://youtu.be/QkJ4DKCTptY

Υπολογιστές: έχουν αποδειχθεί ουσιώδεις για πολλές
αναζητήσεις και επεξεργασίες πληροφοριών.
Ιστότοποι: Το παιχνίδι έχει τη δική του ιστοσελίδα
(https://beacanovas.wixsite.com/operacion), στον οποίο οι
μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση για να δουν τους
κανόνες, τον πίνακα κατάταξης, πληροφορίες για τις διάφορες
εργασίες και προκλήσεις, κ.λ.π.
Kahoot και Flipquiz: σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε
διαδικτυακά ερωτηματολόγια, για να τα λύσετε σε μεγάλη
ομάδα στην τάξη. Έχουν χρησιμοποιηθεί για αξιολογήσεις.
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Σύνδεσμος/
Ιστότοπος

Prezi, Padlet και Glogster: χρησιμοποιήθηκαν για ομάδες που
δημιούργησαν εικονικές τοιχογραφίες και παρουσίασαν τις
πληροφορίες στην τάξη.
Edmodo: εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο, έχει χρησιμοποιηθεί
για την επικοινωνία με την παράδοση εργασιών και τεστ
αξιολόγησης.
WhatsApp: χρησιμοποιείται ως μορφή επικοινωνίας με τον
δάσκαλο. Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, επίλυση
αμφιβολιών, ακόμη και παράδοση εργασιών.
ClassDojo: χρησιμοποιείται για την εκχώρηση εμβλημάτων και
πόντων συμπεριφοράς.
Google Drive: Οι εφαρμογές Google Drive αποτέλεσαν μεγάλη
βοήθεια για την κοινή επεξεργασία εγγράφων, τόσο από τους
καθηγητές όσο και από τους καθηγητές των μαθητών.
Realtime board: αυτός ο εικονικός πίνακας επιτρέπει τη
συνεργατική εργασία και έχει χρησιμεύσει για το συντονισμό
των τριών εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο έργο.
Popplet: ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία
εννοιολογικών χαρτών.
Dipity: σας επιτρέπει να φτιάχνετε χρονοδιαγράμματα, τα
οποία χρησιμεύουν για να εντοπίζετε χρονικά τα διάφορα
γεγονότα του παιχνιδιού.
edPuzzle: Επιτρέπει στους μαθητές να παρακολουθήσουν
βίντεο και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που έχει
προετοιμάσει προηγουμένως ο καθηγητής. Αυτό το εργαλείο
έχει χρησιμοποιηθεί για την αντιστροφή της τάξης (flipped
classroom).).
Google Earth: ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται ως βάση
χαρτογράφησης στις επεξηγήσεις του αντικειμένου των
κοινωνικών επιστημών.
Games-Geographical:
διαδικτυακός
τόπος
γεμάτος
διαδραστικά παιχνίδια σχετικά με τη γεωγραφική θέση
https://beacanovas.wixsite.com/operacion

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 5
Όνομα
FORTNITEEF
Περιγραφή
Το Fortnite EF ένα νέο αθλητικό παιχνίδι για το μάθημα της Φυσικής
Αγωγής.
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Μια πρόταση καινοτομίας και παιχνιδοποίησης με βάση το
βιντεοπαιχνίδι Fortnite
Η αίθουσα φυσικής αγωγής γίνεται το βέλτιστο περιβάλλον για την
επεξεργασία πολλαπλών περιεχομένων που επηρεάζουν θετικά την
κοινωνική, συναισθηματική, συναισθηματική, ψυχική και σωματική
ανάπτυξη των μαθητών. Τα παιχνίδια, τα βιντεοπαιχνίδια και η
καινοτομία μπορούν να αποτελέσουν έναν καλό τρόπο για τη
βελτίωση της μάθησης του περιεχομένου της διδακτέας ύλης στους
μαθητές. Μέσω αυτής της καινοτόμου και παιχνιδοποιημένης
πρότασης, προσφέρεται στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής μια
διδακτική προσαρμογή του επιτυχημένου και διάσημου
βιντεοπαιχνιδιού Fortnite, ενός βιντεοπαιχνιδιού που έχει
προσελκύσει την προσοχή εκατομμυρίων παικτών σε όλο τον κόσμο,
ιδίως παιδιών και εφήβων. Για το σκοπό αυτό δημιουργείται ένα νέο
αθλητικό παιχνίδι με την ονομασία Fortnite EF. Στόχος του είναι να
επεξεργαστεί διάφορα περιεχόμενα του προγράμματος σπουδών της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να ενισχύσει τα
κίνητρα και την ευχαρίστηση στην αθλητική πρακτική, να αποτρέψει
τη βίαιη συμπεριφορά και να επεξεργαστεί διάφορες αξίες.
Παρουσιάζει την πλήρη ανάπτυξη της διδακτικής πρότασης και
αναπτύσσει μια μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας που
βασίζεται στη συλλογή δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων που
διαβιβάζονται σε μελλοντικούς πανεπιστημιακούς εκπαιδευτικούς.
Εκμεταλλευόμενοι την έκρηξη του διάσημου βιντεοπαιχνιδιού
Fortnite που δημιουργήθηκε από την Epic Games και γνωρίζοντας ότι
ένα μεγάλο μέρος των μαθητών παίζει στον ελεύθερο χρόνο του και
στον ελεύθερο χρόνο του αυτό το βιντεοπαιχνίδι, αποφασίστηκε να
ενσωματωθεί στο μάθημα της φυσικής αγωγής μια διδακτική
προσαρμογή αυτού, η οποία επηρεάζει τρεις κύριες πτυχές:
προσκόλληση και κίνητρα προς την αθλητική πρακτική, εκπαίδευση
σε αξίες και πρόληψη βίαιων συμπεριφορών. Το Fortnite είναι ένα
διαδικτυακό βιντεοπαιχνίδι που παρουσιάζει διάφορους τρόπους
παιχνιδιού, ένας από αυτούς είναι το Battle Royale, σε αυτόν τον
δωρεάν τρόπο παιχνιδιού συμμετέχουν 100 παίκτες στο διαδίκτυο οι
οποίοι πρέπει να αγωνιστούν για την επιβίωση σε ένα μαγικό νησί,
όπου υπάρχουν υλικά που μπορούν να σπάσουν και να
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή καταφυγίων ή μεγάλων
οχυρών. Οι παίκτες μπορούν και πρέπει επίσης να πάρουν όπλα
κρυμμένα σε σπίτια και κτίρια, καθώς και μέσω του πεδίου της μάχης.
Όλοι οι παίκτες έχουν έναν χάρτη για να βλέπουν συνεχώς τη θέση
τους, στην ομαδική λειτουργία σας επιτρέπει επίσης να βλέπετε τη
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θέση των συμπαικτών σας. Από καιρό σε καιρό, ο χώρος παιχνιδιού
μειώνεται λόγω μιας καταιγίδας που εισβάλλει σε μέρος του χάρτη
και αναγκάζει τους παίκτες να συγκεντρωθούν σε ένα μικροχώρο για
να αυξηθεί η ένταση του παιχνιδιού (Epic Games, 2017).
Ο κύριος στόχος είναι να αποκτήσετε καλά όπλα, οικοδομικά υλικά,
προστατευτικές ασπίδες και άλλα αντικείμενα που θα κάνουν τον
παίκτη ισχυρότερο και έτσι θα μπορέσει να πολεμήσει για τον
τελευταίο επιζώντα. Το παιχνίδι διαθέτει συνολικά 100 περάσματα
επιπέδου, τα οποία καθώς ο παίκτης παίζει και κερδίζει πόντους για
προκλήσεις και άλλες έννοιες θα ξεκλειδώνουν διάφορα δώρα ή
βραβεία για την αναβάθμιση του επιπέδου του. Ίσως είναι αυτή η
πτυχή και η επιτρεπτότητα των κινήσεων που έχει κάθε παίκτης που
προσκαλεί τους παίκτες να παίξουν και τα δύο παιχνίδια, δεδομένης
της απουσίας στερεότυπων κινήσεων ή με μια σταθερή αλυσίδα
ακολουθίας. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, δίνοντας στους
παίκτες τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά
τους, την ευστροφία τους και την τακτική και στρατηγική τους σκέψη
παράγοντας διαφορετικές κινήσεις. Αυτός ο τρόπος παιχνιδιού έχει
διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων επισημαίνω τον σόλο τρόπο
παιχνιδιού, τον τρόπο παιχνιδιού σε ζευγάρια και τις ομάδες
τεσσάρων παικτών. Αυτοί οι τρεις τρόποι είναι εκείνοι που έχουν
χρησιμοποιηθεί για τη διδακτική προσαρμογή που προτείνεται να
μεταφερθούν στην τάξη της φυσικής αγωγής, είναι σημαντικό να τους
γνωρίζετε, καθώς μέσω αυτών μπορείτε να εργαστείτε τη μία ή την
άλλη αξία στους μαθητές.
Αυτή η πρόταση καινοτομίας στην τάξη της Φυσικής Αγωγής μέσω της
προσαρμογής του διάσημου βιντεοπαιχνιδιού Fortnite παρουσιάζει
τρεις βασικούς στόχους:
-να βελτιώσει και να ενισχύσει την προσκόλληση των μαθητών στην
αθλητική πρακτική κάνοντάς τους να δουν ότι η άσκηση της φυσικής
άσκησης μπορεί να είναι ταυτόχρονα και διασκεδαστική
-να βελτιώσει τα κίνητρα και την αυτοεκτίμησή τους, να ενισχύσει την
εκπαίδευση σε αξίες
-να προωθήσει την πρόληψη βίαιων συμπεριφορών.

Βασικοί
ενδιαφερόμ
-ενοι/
Πάροχος

Μονάδα Έρευνας Σχολικού Αθλητισμού, Φυσικής Αγωγής και
Ψυχοκινητικότητας. Σχολή Εκπαίδευσης UNIDEF. Πανεπιστήμιο της
Coruña.

Επίπεδο
Τοπικό
(οργανωτικό
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,
περιφερειακ
ό,
τοπικό,
εθνικό)
Τύπος
Παρέμβαση
(πρόληψη,
παρέμβαση,
μεταγενέστε
ρη
παρέμβαση)
Αντίκτυπος
Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αύξηση των κινήτρων για την
άσκηση του αθλητισμού, την καλύτερη επεξεργασία των αξιών και
την πρόληψη βίαιων συμπεριφορών κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού, καθώς και έναν καινοτόμο τρόπο επεξεργασίας
διαφορετικών περιεχομένων του προγράμματος σπουδών μέσω ενός
νέου αθλητικού παιχνιδιού, το οποίο οι συμμετέχοντες στη μελέτη
χαρακτήρισαν ως πολύ έντονο, δυναμικό, διασκεδαστικό και
διεγερτικό.
Συμπεραίνεται ότι οι συμμετέχοντες σε αυτή την καινοτόμο εμπειρία
παιχνιδοποίησης που βασίζεται στη διδακτική προσαρμογή του
βιντεοπαιχνιδιού Fortnite της Epic Games για το μάθημα της φυσικής
αγωγής ισχυρίζονται ότι αυξάνουν την ευχαρίστηση και τα κίνητρά
τους προς την αθλητική πρακτική. Δεύτερον, σημειώνεται ότι η
χρήση μιας προσαρμογής ενός βιντεοπαιχνιδιού που χαρακτηρίζεται
κοινωνικά ως βίαιη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς
σκοπούς για την πρόληψη της βίαιης συμπεριφοράς και την
εκπαίδευση των μαθητών σε αξίες. Η πρόταση αποδείχθηκε ότι έτυχε
πολύ καλής υποδοχής από όλους τους μελλοντικούς φοιτητές του
πανεπιστημίου στη Φυσική Αγωγή. Το Fortnite EF μπορεί να
αποτρέψει την εμφάνιση βίαιων συμπεριφορών σε παιδιά και
εφήβους, εκπαιδεύοντας σε αξίες και επηρεάζοντας ιδιαίτερα τις
κοινωνικές, συναισθηματικές-συναισθηματικές και ψυχικές
συνιστώσες.
Διαθέσιμα
στατιστικά
στοιχεία
(εάν
υπάρχουν)

Το 95% των ερωτηθέντων επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ένα γρήγορο
παιχνίδι, γεμάτο ερεθίσματα και με υψηλό επίπεδο κινητικής
δέσμευσης.
Το 40% των ερωτηθέντων μαθητών όρισε το παιχνίδι ως
παρακινητικό
Το 33 % των ερωτηθέντων μαθητών όρισε το παιχνίδι ως δυναμικό
Το 65% των ερωτηθέντων μαθητών όρισε το παιχνίδι ως
διασκεδαστικό
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Εργαλεία/Π
ηγές/
Υπηρεσίες

Σε σχέση με τη φυσική αγωγή το υλικό που χρησιμοποιείται
ταξινομείται σε δύο ομάδες: υλικό που προκαλεί βλάβες και
προστατευτικό υλικό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μπορεί να
προσαρμοστεί στους υλικούς πόρους που διαθέτει κάθε σχολείο. Για
την προσαρμογή που αντικατοπτρίζεται εδώ, επιλέχθηκε η χρήση
αφρώδους μπάλας, όχι πλαστικής ή λαστιχένιας, για να
αποφευχθούν πραγματικές ζημιές στους παίκτες, αφρώδη ακόντια
και ινδιάνους, τα οποία είναι υλικά που προσομοιάζουν σφαίρες,
πυραύλους ή ρουκέτες όπως στο βιντεοπαιχνίδι και προκαλούν την
ίδια ζημιά αν χτυπήσουν το σώμα ενός παίκτη.
Όσον αφορά τα
προστατευτικά υλικά, έχουν ενσωματωθεί μπλε γιλέκα που
χρησιμεύουν ως ασπίδα, ο παίκτης που θα αποκτήσει ένα θα έχει μια
επιπλέον ζωή, τη στιγμή που θα χτυπήσει μια σφαίρα θα πρέπει να
το αφαιρέσει και να το πετάξει στο έδαφος ώστε να το
χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος παίκτης. Τέλος, ενσωματώσαμε
αρκετούς κώνους στην προσαρμογή, οι κώνοι θα παίζουν τη
λειτουργία προστατευτικού υλικού, η ομάδα ή ο παίκτης που παίρνει
4 μπορεί να δημιουργήσει μια καμπίνα που δημιουργείται από
τέσσερις κώνους που σχηματίζουν ένα τετράγωνο, αυτή η καμπίνα θα
είναι ξενώνας για ένα λεπτό για την ομάδα που την δημιούργησε, και
θα μπορούν να ξεκουραστούν σε αυτήν και ακόμη και να ρίχνουν
σφαίρες από εκεί χωρίς να μπορούν να τους αγγίξουν..

Σύνδεσμος/
Ιστότοπος

https://victorarufe.es/fortnite/
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3.2 Romania

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1
Όνομα
Ένα σύστημα βασισμένο σε τεχνολογία και παιχνίδια
χρησιμοποιήθηκε στην Προπαρασκευαστική τάξη (6-7 ετών)
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ρουμανικών και
μαθηματικών.
Χρησιμοποιήθηκαν
διαδικτυακές
Περιγραφή
πλατφόρμες, όπως: Plickers, AnswerGarden, Socrative,
Classcraft. Οι μαθητές είδαν τη μαθησιακή διαδικασία ως
μια περιπέτεια, είχαν διαφορετικούς ρόλους και εξουσίες
που έπαιρναν από το ένα επίπεδο στο επόμενο ανάλογα με
τη βαθμολογία τους.
Βασικοί ενδιαφερόμ- Adriana Șurcă, δασκάλα πρωτοβάθμιας εκπαιδευσης στο
ενοι/ Πάροχος
Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae”, Târgu Jiu, România
Επίπεδο
(οργανωτικό,
Οργανωτικό
περιφερειακό,
τοπικό, εθνικό)
Τύπος
(πρόληψη,
Παρέμβαση: ξεπερνώντας τα εμπόδια στην
παρέμβαση,
μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων
μεταγενέστερη
για τη βελτίωση του μαθησιακού επιπέδου των μαθητών.
παρέμβαση)

Αντίκτυπος
Διαθέσιμα
στατιστικά στοιχεία
(εάν υπάρχουν)

Ο αντίκτυπος ήταν πολύ θετικός: οι μαθητές μάθαιναν
επειδή διασκέδαζαν, το μαθησιακό τους επίπεδο
βελτιώθηκε και τα κίνητρα και η δραστηριότητά τους κατά
τη διάρκεια των μαθημάτων αυξήθηκαν.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία

Εργαλεία/Πηγές/
Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ηλεκτρονικές πλατφόρμες:
Plickers,
AnswerGarden,
Socrative,
Classcraft,
Write.Fold.Pass

Σύνδεσμος/
Ιστότοπος

http://www.scoalasfnicolae.ro/-urc-- adriana.html
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2
Όνομα
Περιγραφή
Η ιδέα της παιχνιδοποίησης στη διδασκαλία της ρουμανικής
γλώσσας και λογοτεχνίας προήλθε από μια έλλειψη: στους
μαθητές της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν
άρεσε το διάβασμα. Οι καθηγητές παρατήρησαν ότι
προτιμούν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ιδίως το Minecraft, και
αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να
βελτιώσουν τη μαθησιακή εμπειρία ενσωματώνοντας το
παιχνίδι στο μάθημα. Δημιούργησε αυθεντικές εμπειρίες
βασισμένες στο παιχνίδι, με επίπεδα, αποστολές, τρόπαια
και βραβεία, ελπίζοντας να αυξήσει το επίπεδο συμμετοχής
και τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση. Προσπάθησε να
μειώσει την προσπάθεια μετάδοσης της γνώσης και της
συμπεριφοράς και να καθορίσει τους μαθητές να
αναπτύξουν τη δική τους στρατηγική της απόκτησή τους.
Βασικοί
Mirela Tanc, Καθηγήτρια ρουμανικής γλώσσας και
ενδιαφερόμενοι/
λογοτεχνίας στο Școala Gimnazială ”Oltea Doamna”, Oradea,
Πάροχος
România
Επίπεδο
Οργανωτικό
(οργανωτικό,
περιφερειακό,
τοπικό, εθνικό)
Τύπος
(πρόληψη, Παρέμβαση
παρέμβαση,
μεταγενέστερη
παρέμβαση)
Αντίκτυπος
Είχε μεγάλο αντίκτυπο: βελτίωσε τη μαθησιακή διαδικασία,
κάνοντάς την πιο διαδραστική και διασκεδαστική, και την
ικανότητα των μαθητών να αποκτούν γνώσεις και να τις
θυμούνται.
Διαθέσιμα
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία
στατιστικά στοιχεία
(εάν υπάρχουν)
Εργαλεία/Πηγές/
Δεν αναφέρονται εργαλεία/πηγές.
Υπηρεσίες
https://www.logiscool.com/ro/blog/2020-09/oportunitati-si
Σύνδεσμος/
provocari-in-educatie
Ιστότοπος
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3.3 Greece

Όνομα

Περιγραφή

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1
Εκπαιδευτικό λογισμικό για σχολεία Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πιστοποιημένο εκπαιδευτικό λογισμικό για σχολεία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
βοηθά τους μαθητές να μάθουν, μέσα από μια σειρά
δραστηριοτήτων που δημιουργούνται με τη μορφή
κινούμενων εικόνων και με την υποστήριξη της
αλληλεπίδρασης.

Βασικοί ενδιαφερόμΠαιδαγωγικό Ινστιτούτο - Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας (GR)
ενοι/ Πάροχος
Επίπεδο
(οργανωτικό,
Εθνικό
περιφερειακό,
τοπικό, εθνικό)
Τύπος
(πρόληψη,
παρέμβαση,
Παρέμβαση
μεταγενέστερη
παρέμβαση)

Αντίκτυπος

Διαθέσιμα
στατιστικά στοιχεία
(εάν υπάρχουν)
Εργαλεία/Πηγές/
Υπηρεσίες
Σύνδεσμος/
Ιστότοπος

Το υλικό αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους
εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Βοηθά τους εκπαιδευτικούς
να βελτιώσουν τη διαδικασία μάθησης και να την κάνουν
πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική. Έτσι, οι μαθητές
οδηγούνται σε πληρέστερη κατανόηση των εννοιών, ενώ
ταυτόχρονα μπορούν να ακολουθήσουν τη δική τους
μαθησιακή πορεία.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία

Λογισμικό
https://ts.sch.gr/software
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2
Όνομα
Παίζοντας με το παζλ tangram
Περιγραφή
Εκπαιδευτικό παιχνίδι βασισμένο στην ιδέα του κινεζικού
παζλ tangram. Μαθησιακοί στόχοι είναι η εξοικείωση των
μαθητών με τα γεωμετρικά σχήματα, καθώς και η
καλλιέργεια της αντίληψης του ρυθμού.
Το παιχνίδι αποτελείται από 18 μοτίβα σταδιακής δυσκολίας.
Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αυτά τα
μοτίβα, χρησιμοποιώντας βασικά γεωμετρικά σχήματα.
Βασικοί
Το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
ενδιαφερόμενοι/
Πάροχος
Επίπεδο
Εθνικό
(οργανωτικό,
περιφερειακό,
τοπικό, εθνικό)
Τύπος
(πρόληψη, Παρέμβαση
παρέμβαση,
μεταγενέστερη
παρέμβαση)
Αντίκτυπος
Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές 4 έως 9 ετών,
εκπαιδευτικούς αλλά και στο ευρύτερο κοινό.
Διαθέσιμα
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία
στατιστικά στοιχεία
(εάν υπάρχουν)
Εργαλεία/Πηγές/
Λογισμικό
Υπηρεσίες
Σύνδεσμος/
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5623
Ιστότοπος

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3
Όνομα
Ένας Αρχαίος Ναός
Περιγραφή
Ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι για την αρχιτεκτονική
των ελληνικών αρχαίων ναών. Στόχος του είναι να εξοικειώσει
τους χρήστες με τη λειτουργία των αρχαίων ναών, το σχεδιασμό
τους, τη μορφολογία, τον τύπο, την κατασκευή και τα
διακοσμητικά γλυπτά τους. Έξι χαρακτήρες, ο καθένας μέσω
του δικού του ρόλου που σχετίζεται με τον αρχαίο ελληνικό
ναό, παρουσιάζουν τις ενότητες του παιχνιδιού. Μια ειδική
εφαρμογή με τίτλο "Μάθετε περισσότερα" ολοκληρώνει το
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παιχνίδι και εμπλουτίζει το περιεχόμενό του με περισσότερες
εξειδικευμένες γνώσεις για το θέμα.
Το Μουσείο της Ακρόπολης

Βασικοί
ενδιαφερόμενοι/
Πάροχος
Επίπεδο
Εθνικό
(οργανωτικό,
περιφερειακό,
τοπικό, εθνικό)
Τύπος (πρόληψη, Παρέμβαση
παρέμβαση,
μεταγενέστερη
παρέμβαση)
Αντίκτυπος
Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές από 9 ετών, εκπαιδευτικούς
αλλά και στο ευρύτερο κοινό.
Διαθέσιμα
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία
στατιστικά
στοιχεία
(εάν υπάρχουν)
Εργαλεία/Πηγές/ Διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι
Υπηρεσίες
Σύνδεσμος/
https://www.theacropolismuseum.gr/polymesa/enas-arhaiosΙστότοπος
naos

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 4
Όνομα
Συναρμολόγηση των γλυπτών του Παρθενώνα
Περιγραφή
Το Μουσείο Ακρόπολης δημιούργησε μια νέα ιστοσελίδα με
εκπαιδευτικά παιχνίδια, ενδιαφέροντα βίντεο κ.λπ. για παιδιά.
Ανάμεσα σε αυτό το υλικό υπάρχει το παιχνίδι
"Συναρμολογώντας τα γλυπτά του Παρθενώνα", με στόχο την
εξοικείωση των μικρών παιδιών με το ναό του Παρθενώνα.
Βασικοί
Το Μουσείο της Ακρόπολης
ενδιαφερόμενοι/ Πάροχος
Επίπεδο
Εθνικό
(οργανωτικό,
περιφερειακό,
τοπικό, εθνικό)
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Τύπος (πρόληψη, Παρέμβαση
παρέμβαση,
μεταγενέστερη
παρέμβαση)
Αντίκτυπος
Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές από 9 ετών, εκπαιδευτικούς
αλλά και στο ευρύτερο κοινό.
Διαθέσιμα
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία
στατιστικά
στοιχεία
(εάν υπάρχουν)
Εργαλεία/Πηγές/ Διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι
Υπηρεσίες
Σύνδεσμος/
https://www.acropolismuseumkids.gr/paixnidi/src/index.html
Ιστότοπος

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 5
Όνομα
Παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές
Περιγραφή
Πρόκειται για ένα ψηφιακό παιχνίδι που εξοικειώνει τους
μαθητές με τις παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές.
Βασικοί
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
ενδιαφερόμενοι/
Πάροχος
Επίπεδο
Εθνικό
(οργανωτικό,
περιφερειακό,
τοπικό, εθνικό)
Τύπος (πρόληψη, Παρέμβαση
παρέμβαση,
μεταγενέστερη
παρέμβαση)
Αντίκτυπος
Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές από 9 ετών, εκπαιδευτικούς
αλλά και στο ευρύτερο κοινό.
Διαθέσιμα
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία
στατιστικά στοιχεία
(εάν υπάρχουν)
Εργαλεία/Πηγές/
Διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι
Υπηρεσίες
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Σύνδεσμος/
Ιστότοπος

http://www.nhmuseum.gr/multimedia/foresies/index.html
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3. O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
1. Εισαγωγή
1.1. Τι είναι η παιγνιδοποίηση;
Η παιχνιδοποίηση είναι μια τεχνική η οποία εισάγει στοιχεία παιχνιδιού σε περιβάλλοντα που
δεν είναι παιχνίδια, για να αυξήσει τη συμμετοχή του χρήστη. Με την ενσωμάτωση κατάλληλα
διασκεδαστικών χαρακτηριστικών, όπως πίνακες κατάταξης και κονκάρδες, σε ένα υπάρχον
σύστημα, αυξάνονται τα εγγενή κίνητρα των χρηστών, καθώς και τα αποτελέσματα.
Η παιχνιδοποίηση είναι η εφαρμογή στοιχείων σχεδιασμού παιχνιδιών και αρχών παιχνιδιών
σε πλαίσια που δεν αφορούν παιχνίδια. Μπορεί επίσης να οριστεί ως ένα σύνολο
δραστηριοτήτων και διαδικασιών για την επίλυση προβλημάτων με τη χρήση ή την εφαρμογή
των χαρακτηριστικών των στοιχείων του παιχνιδιού. Η παιχνιδοποίηση είναι επίσης μια
μεθοδολογία για να εμπνεύσει και να οδηγήσει τους χρήστες σε δράση, θέτοντας μετρήσιμους
στόχους και ανταμοιβές για τους χρήστες.
Τα παιχνίδια και τα στοιχεία που μοιάζουν με παιχνίδια χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση,
τη διασκέδαση και την εμπλοκή εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μερικά κλασικά στοιχεία παιχνιδιών
είναι: πόντοι, σήματα και πίνακες κατάταξης.
Η παιχνιδοποίηση της τάξης μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ή όλα τα ακόλουθα:
● Προσθήκη ανταμοιβών (όπως κονκάρδες) για την ολοκλήρωση ορισμένων εργασιών
● Παρακολούθηση των πόντων
● Δυνατότητα δημιουργίας ενός χαρακτήρα ή ενός avatar από τους μαθητές
● Ενσωμάτωση της μάθησης με βάση τις ικανότητες μέσω "επιπέδων" ή "πλατφορμών"
● Δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να "τροποποιήσουν" εργασίες και έργα (να κάνουν
μικρές αλλαγές που εξακολουθούν να ταιριάζουν στο θέμα, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν την
εξατομίκευση)
● Δίνοντας στους μαθητές έναν τελικό στόχο και επιτρέποντάς τους να επιλέξουν τον τρόπο
με τον οποίο θα φτάσουν εκεί
● Να υπάρχει ένα σύστημα οικονομίας/χρήματος μέσα στην τάξη

1.2 Τι ΔΕΝ είναι η παιγνιδοποίηση;
What "gamification" means and what it doesn't has been addressed and described by many
researchers from a variety of different perspectives in the past. Similarities and differences of
the methods between "gamification" and "games" (as well as "gamification" and "game based
learning") have also been looked upon up until now. However, "gamification" and "game" terms
are still being mentioned as substitutes for one another sometimes in many research articles.
Although a mixture of methods are being used nowadays in the whole learning process (e.g.
flipped learning together with gamification, mobile learning and infographics etc.), naming the
"whole" learning methodology being used in an educational project/research only as
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"gamification" (or only as a game/GBL)--is yet another common issue that may lead us to
misunderstand the gamification concept. (Çeker, Eser; Özdaml, Fezile, 2017)
Η παιγνιδοποίηση ΔΕΝ είναι:
● το να παίζετε ένα παιχνίδι στην τάξη
● η χρήση προσομοίωσης για τη διδασκαλία ενός μαθήματος
● να ενσωματώνετε μόνο την τεχνολογία
● απλά για να διασκεδάσετε, είναι ένα εργαλείο εμπλοκής των χρηστών
● απλώς μια προσομοίωση, αλλά χρήση στοιχείων παιχνιδιού σε διαφορετικά
πλαίσια
● περιορίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο πεδίο μάθησης
● μόνο ανταγωνισμός μεταξύ των χρηστών
● μόνο για πόντους και πίνακες κατάταξης, αυτά είναι εργαλεία παρακίνησης
● η χρήση εντυπωσιακών γραφικών για να προκαλέσει το ενδιαφέροντων χρηστών
● απαιτεί μεγάλη ποσότητα πόρων, αντίθετα προσφέρει άφθονη δημιουργικότητα
και ιδέες

1.3. Κατηγορίες και τύποι παιγνιδοποίησης
ΔΟΜΙΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η δομική παιχνιδοποίηση περιλαμβάνει την εφαρμογή στοιχείων παιχνιδιού για την προώθηση
του μαθητή μέσω του περιεχομένου χωρίς αλλαγές ή μετατροπές στο ίδιο το περιεχόμενο. Το
επίκεντρο αυτού του τύπου παιχνιδοποίησης είναι να παρακινηθεί ο εκπαιδευόμενος να
επεξεργαστεί το περιεχόμενο, διατηρώντας τη συμμετοχή του προσφέροντας ανταμοιβές.
Ένα παράδειγμα αυτού του τύπου παιχνιδοποίησης στην ηλεκτρονική μάθηση είναι να
επιτρέπεται στους εκπαιδευόμενους να κερδίζουν πόντους για την ολοκλήρωση μιας εργασίας
στην οποία η εργασία δεν είχε άλλα στοιχεία παιχνιδιού εκτός από την προσφορά πόντων.
Υπάρχουν ορισμένα κοινά στοιχεία σε αυτόν τον τύπο παιχνιδοποίησης:
Πόντοι. Οι εκπαιδευόμενοι κερδίζουν πόντους για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών,
όπως η παρακολούθηση ενός βίντεο ή η ολοκλήρωση μιας εργασίας.
Εμβλήματα. Θα απονέμονται στους παίκτες όταν επιτυγχάνουν ορισμένους στόχους.
Επιτεύγματα. Παρόμοια με τα εμβλήματα, τα επιτεύγματα αποκτώνται καθώς οι
εκπαιδευόμενοι διεκπεραιώνουν τις διάφορες εργασίες και τους στόχους που τους έχουν
ανατεθεί..
Επίπεδα. Καθώς οι παίκτες προχωρούν στο περιεχόμενο, αυτό συνεχίζει να βασίζεται στις
προηγούμενες έννοιες.
Πίνακες Κατάταξης. Η "κατάταξη" των μαθητών και τα επιτεύγματά τους εμφανίζονται σε έναν
πίνακα.
Κοινωνικά Στοιχεία. Καθώς οι εκπαιδευόμενοι βλέπουν τι πετυχαίνουν οι συνάδελφοί τους ή
με τι δυσκολεύονται, ενθαρρύνονται να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον. Η κοινωνική μάθηση
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αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας και μπορεί να ενισχυθεί μέσω εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.
Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η χρήση της δομικής παιχνιδοποίησης προσθέτει εξωτερικούς
παράγοντες για να κάνει μια δραστηριότητα να μοιάζει με παιχνίδι, αλλά δεν αλλάζει το
περιεχόμενο. Ακόμη και αν στοιχεία ιστορίας, όπως οι χαρακτήρες, αποτελούν μέρος της
παιχνιδοποίησης, το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο.

ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Στην περίπτωση της παιχνιδοποίησης περιεχομένου, το ίδιο το περιεχόμενο τροποποιείται
ώστε να μοιάζει περισσότερο με παιχνίδι. Εξακολουθεί να μην μετατρέπει το περιεχόμενο σε
παιχνίδι, αλλά μάλλον προσθέτει παιχνίδια ή δραστηριότητες στο περιεχόμενο. Το επίκεντρο
είναι η αύξηση της εμπλοκής των χρηστών με την προσθήκη διαδραστικών στοιχείων.
Ένα παράδειγμα παιχνιδοποίησης περιεχομένου είναι η έναρξη ενός μαθήματος με μια
διασκεδαστική πρόκληση για να τραβήξει την προσοχή των εκπαιδευομένων, σε αντίθεση με
το να ξεκινά αμέσως με μια λίστα μαθησιακών στόχων. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η προσθήκη
στοιχείων ιστορίας ως μέρος του περιεχομένου.

2. Γιατί να χρησιμοποιήσουμε παιγνιδοποίηση στην εκπαίδευση;
Η θεωρία της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση είναι ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν
διασκεδάζουν. Και όχι μόνο αυτό - μαθαίνουν επίσης καλύτερα όταν έχουν σκοπούς, στόχους
και επιτεύγματα για να τα πετύχουν, φυσικά με τρόπο που ο μαθητής εξακολουθεί να
αντιλαμβάνεται ως διασκεδαστικό.
Λόγω των εθιστικών χαρακτηριστικών των βιντεοπαιχνιδιών που ιντριγκάρουν τα παιδιά (και
τους ενήλικες) και τα εθίζουν, είναι φυσικό να βλέπουμε παρόμοια αποτελέσματα δέσμευσης
όταν αυτά τα στοιχεία που βασίζονται σε παιχνίδια εφαρμόζονται στο εκπαιδευτικό υλικό.
Η παιχνιδοποίηση στη μάθηση περιλαμβάνει τη χρήση στοιχείων βασισμένων σε παιχνίδια,
όπως η βαθμολόγηση με πόντους, ο συναγωνισμός μεταξύ ομοτίμων, η ομαδική εργασία, οι
πίνακες αποτελεσμάτων, για να ενισχύσουν τη δέσμευση, να βοηθήσουν τους μαθητές να
αφομοιώσουν νέες πληροφορίες και να ελέγξουν τις γνώσεις τους. Μπορεί να εφαρμοστεί σε
σχολικά μαθήματα, αλλά χρησιμοποιείται επίσης ευρέως σε εφαρμογές και μαθήματα
αυτοδιδασκαλίας, δείχνοντας ότι τα αποτελέσματα της παιχνιδοποίησης δεν σταματούν όταν
είμαστε ενήλικες.
Η παιχνιδοποίηση έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματική, τόσο σε εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα, όσο και σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης, ακόμη και για εταιρικές
εταιρείες που τη χρησιμοποιούν για την εκπαίδευση των εργαζομένων.
Η παιχνιδοποίηση λειτουργεί για τους ακόλουθους λόγους:
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●

Τα παιχνίδια ανταποκρίνονται σε βασικές ανάγκες (αυτονομία, αξία, ικανότητα κ.λπ.)

●

Τα παιχνίδια μπορεί να είναι κοινωνικά (τα παιχνίδια μπορεί να έχουν πίνακες
κατάταξης, για παράδειγμα, ή μέρη όπου εμφανίζονται οι παίκτες με τα υψηλότερα
σκορ, ώστε οι παίκτες να αισθάνονται ότι επικυρώνονται όταν τα καταφέρνουν καλά.
Οι παίκτες μπορεί να μπορούν να προκαλέσουν τους φίλους τους ή να προσκαλέσουν
άλλους να παίξουν)

●

Τα παιχνίδια ενθαρρύνουν τη συνεχή εμπλοκή (η παιχνιδοποίηση βοηθά στη
διατήρηση των χρηστών ενθαρρύνοντάς τους να συνεχίσουν να παίζουν και να
κερδίζουν περισσότερους πόντους, ανταμοιβές ή απλώς να ανακαλύπτουν
περισσότερες πληροφορίες)

●

Δίνει στους παίκτες (εκπαιδευόμενους) τον έλεγχο (νιώθουν ότι είναι υπεύθυνοι για το
δικό τους μαθησιακό ταξίδι, πηγαίνοντας από το σημείο Α στο σημείο Β).

●

Η παιχνιδοποίηση λειτουργεί επειδή ενεργοποιεί πραγματικά, ισχυρά ανθρώπινα
συναισθήματα, όπως η ευτυχία, η ίντριγκα, ο ενθουσιασμός και η επίτευξη. Σε όλο τον
κόσμο, εταιρείες, ιδρύματα και οικιακές μάρκες χρησιμοποιούν την παιχνιδοποίηση,
με θαυμάσια αποτελέσματα.

Υπάρχουν πολλά αποδεδειγμένα οφέλη από τη χρήση της παιχνιδοποίησης στην τάξη, όπως:
● Οι μαθητές αισθάνονται ότι έχουν την ευθύνη της μάθησής τους
● Μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα όσον αφορά την αποτυχία, αφού οι μαθητές μπορούν απλά
να προσπαθήσουν ξανά
● Περισσότερη διασκέδαση στην τάξη
● Η πρόοδος της μάθησης γίνεται ορατή μέσω των δεικτών προόδου
● Οι μαθητές μπορεί να ανακαλύψουν ένα εσωτερικό κίνητρο για μάθηση
● Οι μαθητές μπορούν να εξερευνήσουν διαφορετικές ταυτότητες μέσω διαφορετικών
άβαταρ ή χαρακτήρων
● Οι μαθητές συχνά αισθάνονται πιο άνετα σε περιβάλλοντα παιχνιδιών, οπότε είναι πιο
δραστήριοι και ανοιχτοί στο να κάνουν λάθη
● Υψηλότερα επίπεδα δέσμευσης και συγκέντρωσης μεταξύ των μαθητών
● Η ευκαιρία να σκεφτούν ελεύθερα και διαφορετικά. Οι εργασίες δεν αφορούν πλέον μόνο
τη συμπλήρωση ενός φύλλου εργασίας - ποιες είναι οι ευρύτερες, "παιχνιδοποιημένες"
συνέπειες;

3. Εκπαιδευτικός αντίκτυπος
Η παιχνιδοποίηση στην εκπαίδευση μπορεί να βελτιώσει τα κίνητρα και τη δέσμευση. Τα
στοιχεία του παιχνιδιού, όπως η άμεση ανατροφοδότηση και τα εμβλήματα για την επιτυχή
ολοκλήρωση των προκλήσεων, επηρεάζουν σημαντικά την αύξηση των κινήτρων των μαθητών
για ενεργή συμμετοχή στα παιχνιδοποιημένα μαθήματα.
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3.1. Βραχυπρόθεσμος
Η παιχνιδοποίηση βελτιώνει τα εξωγενή κίνητρα - το είδος των κινήτρων που καθοδηγούνται
από εξωτερικές ανταμοιβές - αλλά έχει αποδειχθεί ότι δεν έχει καμία επίδραση στα εσωτερικά
κίνητρα. Αυτή είναι μια σημαντική διάκριση, διότι μελέτες έχουν δείξει ότι τα εξωγενή κίνητρα
παράγουν μόνο βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, στην καλύτερη περίπτωση. Μόλις οι
εκπαιδευόμενοι αποκτήσουν το σήμα ή ολοκληρώσουν την πρόκληση, το κίνητρό τους να
συνεχίσουν μειώνεται.
Οι πιο πειστικές αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα της παιχνιδοποίησης, όσον αφορά τον
θετικό αντίκτυπο στους παράγοντες δέσμευσης, είναι οι εξής:
·

Χρόνος μάθησης

·

Όγκος συνεισφορών

·

Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης

·

Απόδοση

·

Άλλες υγιείς συμπεριφορές

3.2. Μακροπρόθεσμος
Όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, παρόλο που δεν υπάρχουν πολλές έρευνες και
μελέτες για το θέμα αυτό, έχουν παρατηρηθεί ορισμένες τέτοιες.
Η κοινωνική συνιστώσα της παιχνιδοποιημένης μάθησης, κατά την οποία οι μαθητές παίζουν
σε ομάδες, οδηγεί σε πολλά οφέλη για τη λειτουργία του εγκεφάλου. Η κοινωνική και
πνευματική ενασχόληση ενεργοποιεί τη νευροδιαβίβαση στον εγκέφαλο, την πλαστικότητα του
εγκεφάλου και την επανασύνδεση, και μετριάζει τις φλεγμονές του εγκεφάλου και τις βλαβερές
συνέπειες του οξειδωτικού στρες στον εγκέφαλο. Οι ευεργετικές επιδράσεις των κοινωνικών
αλληλεπιδράσεων έχουν υπογραμμιστεί με ενδιαφέρον τρόπο στην καθυστέρηση της άνοιας
στον ηλικιωμένο πληθυσμό.
Η παιχνιδοποίηση τροποποιεί το κέντρο ανταμοιβής και ευχαρίστησης του εγκεφάλου και
βελτιώνει τη μάθηση. Είναι αποδεδειγμένο ότι τα παιχνίδια, με τα οποία ένα άτομο κερδίζει ή
λαμβάνει θετική ανατροφοδότηση, μπορούν να ενεργοποιήσουν τα κυκλώματα ευχαρίστησης
του εγκεφάλου προκαλώντας την απελευθέρωση του νευροδιαβιβαστή ντοπαμίνη. Τα
εκπαιδευτικά παιχνίδια προτείνεται να έχουν την ίδια επιρροή, δεδομένων των στοιχείων τους
που αφορούν τη νίκη σε προκλήσεις ή την επιτυχή επίτευξη ενός στόχου. Αυτή η ευχαρίστηση
κατά τη διάρκεια της παιχνιδοποιημένης εκπαίδευσης οδηγεί έτσι σε μια μακροχρόνια
συγγένεια για το ακαδημαϊκό αντικείμενο ή για την επίλυση κατά τα άλλα πολύπλοκων
προβλημάτων.
Επιπλέον, η επίδραση των παιχνιδιών στο κέντρο ευχαρίστησης έχει σημαντικές επιπτώσεις στη
μάθηση αυτή καθαυτή. Πράγματι, έχει αναφερθεί ότι τα σήματα που σχετίζονται με την
ανταμοιβή προωθούν την αποθήκευση νέων πληροφοριών στη μακροπρόθεσμη μνήμη μέσω
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της ντοπαμινεργικής διαμόρφωσης του μέσου εγκεφάλου, η οποία ενεργοποιεί τον ιππόκαμπο,
μια δομή που εμπλέκεται κυρίως στη μάθηση και τη μνήμη. Η ντοπαμίνη εμπλέκεται επίσης
στον έλεγχο της νευρωνικής πλαστικότητας εντός του ιππόκαμπου, η οποία είναι ένα σημαντικό
εγκεφαλικό φαινόμενο που διέπει την απόκτηση νέων πληροφοριών και δεξιοτήτων. Επιπλέον,
έχει αναφερθεί ότι η μνήμη του ιππόκαμπου βελτιώνεται μετά την εξάσκηση βιντεοπαιχνιδιών
σε ενήλικες μέσω της διέγερσης των εγκεφαλικών κυκλωμάτων.

4. Παιγνιδοποίηση και Παιγνιώδης Μάθηση
4.1. Τι είναι η Παιγνιώδης Μάθηση
Η παιγνιώδης μάθηση (GBL) είναι η μάθηση όπου τα χαρακτηριστικά και οι αρχές του
παιχνιδιού ενσωματώνονται σε μαθησιακές δραστηριότητες. Στην GBL οι μαθησιακές
δραστηριότητες προάγουν την εμπλοκή των μαθητών και την παρακίνηση για μάθηση. Τα
στοιχεία της μάθησης με βάση το παιχνίδι περιλαμβάνουν συστήματα πόντων, κονκάρδες,
πίνακες κατάταξης, πίνακες συζητήσεων, κουίζ και συστήματα ανταπόκρισης στην τάξη. Οι
πόντοι μπορεί να συνοδεύονται από ακαδημαϊκές ανταμοιβές, όπως η παροχή μιας επιπλέον
εβδομάδας για την υποβολή μιας εργασίας μόλις επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο όριο πόντων.
Τα σήματα μπορούν να δοθούν αν οι μαθητές φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο
επιτυχίας, ενώ τα συστήματα απόκρισης στην τάξη, όπως το Kahoot ή το Top Hat, ενθαρρύνουν
τη συμμετοχή μέσω πόντων.
Η παιγνιώδης μάθηση είναι επίσης μια τεχνική ενεργητικής μάθησης όπου τα παιχνίδια
χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν τη μάθηση των μαθητών. Η μάθηση προέρχεται από το
παιχνίδι και προάγει την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Η μάθηση
με βάση το παιχνίδι μπορεί να επιτευχθεί με ψηφιακά ή μη ψηφιακά παιχνίδια και μπορεί να
περιλαμβάνει προσομοιώσεις που μπορούν να επιτρέψουν στους μαθητές να βιώσουν τη
μάθηση από πρώτο χέρι.

4.2. Τα στοιχεία των παιχνιδιών
Υπάρχει μεγάλος αριθμός εργαλείων που σχετίζονται με τα συστατικά του παιχνιδιού, καθώς
εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη ομοιότητα μεταξύ τους.
Από τη μία πλευρά, υπάρχουν πλατφόρμες που μας προσφέρουν έναν ολοκληρωμένο χώρο για
να δημιουργήσουμε την τάξη μας με τα άβαταρ και τις δεξιότητές τους, να θέσουμε
προκλήσεις, να απονείμουμε σήματα.
●

Chorewars (Davis, 2006), για παράδειγμα, συνίσταται στην παιχνιδοποίηση εργασιών.
Για αυτό, χρησιμοποιήστε μια σειρά από άβαταρ που έχουν διαφορετικές ικανότητες.
Οι μαθητές θα πρέπει να τις βελτιώνουν μέσω των δραστηριοτήτων που εκτελούν. Οι
εργασίες μπορούν να δημιουργηθούν από εσάς τους ίδιους, να χορηγούν τους
πόντους εμπειρίας (XP) που κρίνετε κατάλληλους, να βελτιώνουν τις δεξιότητες που
κρίνετε κατάλληλες ανάλογα με την εργασία που πρέπει να γίνει και τις δυνατότητες
εύρεσης συλλεκτικών αντικειμένων στην πορεία.
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●

●

Επιπλέον, μπορούν να πάρουν αντικείμενα, να νικήσουν τα τελικά τέρατα για να
πάρουν θησαυρό κ.λπ. Πρόκειται για ένα πολύ ολοκληρωμένο εργαλείο. Το πρόβλημα
είναι ότι είναι στα αγγλικά, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο τόσο για τον
δάσκαλο όσο και για τους μαθητές. http://www.chorewars.com/
Edmodo (Edmodo, Inc., 2013) είναι ένα παρόμοιο παράδειγμα, η διαφορά είναι ένα
περιβάλλον πιο επίσημο και χωρίς αφήγηση ιστοριών, αλλά κάνουν μεγάλα βήματα
όσον αφορά την παιχνιδοποίηση του. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια τάξη, να
σχεδιάσετε δραστηριότητες, να ανεβάσετε περιεχόμενο και να απονείμετε σήματα.
Είναι αρκετά ολοκληρωμένο.
Toovary (Advance Educational Entertainment S.L., 2011), είναι ένα πολύ ενδιαφέρον,
ειδικά σχεδιασμένο για gamification. Δημιουργήστε έναν χαρακτήρα, βελτιώστε τον
μέσω της απόκτησης πόντων, δημιουργήστε προκλήσεις.

4.3. Τύποι Παιχιδιών
4.3.1. Βιντεοπαιχνίδια
4.3.1.1 Βιντεοπαιχνίδια για μάθηση: σοβαρά παιχνίδια
Στον τομέα της μάθησης με βάση τα παιχνίδια υπάρχουν εκπαιδευτικά βιντεοπαιχνίδια γνωστά
ως σοβαρά παιχνίδια. Αυτό το συγκεκριμένο τμήμα της μάθησης επιδιώκει να διδάξει στους
μαθητές συγκεκριμένα μαθήματα, όπως γλώσσες, ή να εκπαιδεύσει επαγγελματίες όπως
αστυνομικούς, πιλότους, πυροσβέστες ή προσωπικό υγείας, μεταξύ άλλων. Τα εκπαιδευτικά
βιντεοπαιχνίδια αποτελούν μια αναπτυσσόμενη αγορά και αναμένεται να αξίζουν 17
δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2023 - 485% περισσότερα από ό,τι το 2018 - σύμφωνα με τις
προβλέψεις που δημοσιεύει η πύλη Statista. Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά από αυτά τα
προϊόντα:
Dragon Box είναι μια εισαγωγή των μικρών παιδιών στη γεωμετρία.
Extreme Event προετοιμάζει τους μαθητές για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και
ενθαρρύνει την ομαδική εργασία.
Pacific παρέχει εκπαίδευση σε θέματα ηγεσίας και διαχείρισης ομάδων.
Spore είναι χρήσιμο για τη διδασκαλία της βιολογίας, συγκεκριμένα της εξέλιξης των έμβιων
όντων.
Duolingo βοηθά στην εκμάθηση γλωσσών όπως τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.
Blood Typing αναπτύχθηκε από τη Σουηδική Ακαδημία, διδάσκει για τους τύπους αίματος και
τις μεταγγίσεις.

4.3.1.2 Τα οφέλη των βιντεοπαιχνιδιών
Ο αντίκτυπος των βιντεοπαιχνιδιών στην κοινωνία έχει αποτελέσει αντικείμενο πολυάριθμων
μελετών. Για παράδειγμα, το 2014, ο Andrew Przybylski, ψυχολόγος στο Ινστιτούτο Διαδικτύου
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του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, δημοσίευσε μια μελέτη στο περιοδικό Paediatrics που
καθόριζε πόσο χρόνο θα πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να αφιερώνουν στα
βιντεοπαιχνίδια. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εκείνα που έπαιζαν λιγότερο από μία ώρα ήταν
πιο σταθερά συναισθηματικά, ενώ εκείνα που έπαιζαν περίπου τρεις ώρες την ημέρα
εμφάνιζαν κοινωνικά προβλήματα. Επομένως, όταν πρόκειται για βιντεοπαιχνίδια, το μέτρο
είναι το κλειδί, διότι εκτός από τη βελτίωση των μαθησιακών ικανοτήτων, υπάρχουν και άλλα
οφέλη. Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά από αυτά:
Επιταχύνουν τους χρόνους απόκρισης
Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ διαπίστωσαν ότι βελτιώνουν τις δεξιότητες
αντιμετώπισης προβλημάτων θέτοντας προβλήματα που πρέπει να λυθούν σε καθορισμένο
χρόνο.
Ενθαρρύνουν την ομαδικότητα
Σύμφωνα με τον καλιφορνέζικο οργανισμό Institute for the Future (IFTF), τα παιχνίδια
πολλαπλών παικτών ενισχύουν την ομαδική εργασία στην επίλυση προβλημάτων.
Διεγείρουν τη δημιουργικότητα, την εστίαση και την οπτική μνήμη
Το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια διαπίστωσε ότι διεγείρουν αυτές τις πτυχές θέτοντας στόχους
που απαιτούν συγκέντρωση, φαντασία και μνήμη λεπτομερειών για την επίτευξή τους.
Βελτιώνουν τη στρατηγική και την ηγεσία
Τα βιντεοπαιχνίδια θέτουν τους παίκτες επικεφαλής, βελτιώνοντας τις ικανότητές τους να
επιλύουν διαφορές, να αλληλεπιδρούν με άλλους παίκτες και να λαμβάνουν αποφάσεις,
διαπίστωσε το Πανεπιστήμιο του Πίτσμπεργκ.
Διδάσκουν γλώσσες
Το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι διαπίστωσε ότι είναι χρήσιμα για την εκμάθηση άλλων γλωσσών
μέσω των οδηγιών στην οθόνη, των συνομιλιών για την επικοινωνία με άλλους παίκτες ή της
αφήγησης της ίδιας της ιστορίας.
Κριτική σκέψη
Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Μοντερέι δημοσίευσε ένα άρθρο που υπογραμμίζει την ηθική,
φιλοσοφική και κοινωνική βάση αυτών των παιχνιδιών και την ικανότητά τους να κάνουν τους
παίκτες να σκέφτονται και να βελτιώνουν την κριτική τους σκέψη.

4.3.2. Εφαρμογές
Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές κάνουν τα πράγματα πιο εύκολα κατανοητά για τα παιδιά. Τα
βιβλία συχνά κρίνονται κουραστικά και βαρετά για τα παιδιά, ενώ η αντικατάστασή τους με
πολύχρωμες σελίδες και κινούμενα κινούμενα σχέδια μπορεί να κάνει τη μάθηση
διασκεδαστική στον πυρήνα.
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Οφέλη από τη χρήση κινητών εφαρμογών στην εκπαίδευση
Ενισχυμένη αλληλεπίδραση
Οι ειδικοί λένε ότι οι εφαρμογές στην εκπαίδευση μπορούν να κάνουν τα παιδιά πιο
διαδραστικά και να ενεργοποιήσουν την καλύτερη εμπλοκή μεταξύ γονέων και παιδιών. Ο πιο
αποτελεσματικός τρόπος είναι η ενασχόληση με τα παιδιά την ώρα που χρησιμοποιούν τις
εφαρμογές. Η τάση αλληλεπίδρασης στα παιδιά ενισχύεται από τις εφαρμογές κινητών
τηλεφώνων.

Νέες τεχνικές μάθησης
Οι σκέψεις για τις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης συνοδεύονται από ένα γενικό αίσθημα
πλήξης. Δεν ευνοούν την απομάκρυνση από τα μονότονα μαθησιακά πρότυπα της
περιορισμένης και τυπικής μάθησης με βιβλία, διαλύοντας έτσι τον παράγοντα δέσμευσης.
Η τεχνολογία με τη μορφή των εφαρμογών βοηθά όσους αναζητούν κάτι καινούργιο στο
σύμπαν της μάθησης. Εκτός από την αίσθηση της καινοτομίας, οι εφαρμογές προσθέτουν ένα
στοιχείο διασκέδασης και συμμετοχής στη διαδικασία μάθησης. Μέσω παιχνιδιών, παζλ ή
άλλων προκλητικών εργασιών, η μάθηση μέσω εφαρμογών διεγείρει τα εγκεφαλικά κύτταρα
ώστε να μεταβολίσουν ενεργά την εισροή απελευθερώνοντας μια νέα προοπτική.

Επικοινωνία γονέων-δασκάλων
Η ιδανική ιδέα της συχνής αλληλεπίδρασης γονέων και εκπαιδευτικών βρίσκει χώρο στα άρθρα
και τα βιβλία σχετικά με την ενίσχυση της απόδοσης, αλλά όχι στην πραγματικότητα. Λόγω του
στενού χρονοδιαγράμματος και των δύο μερών, δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί η σχέση μέσω
φυσικών αλληλεπιδράσεων. Αλλά πλέον, έχουμε εφαρμογές. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
παρακολουθούν τα ερωτήματα των γονέων οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε μέσω της
δυσοίωνης συσκευής που ονομάζεται τηλέφωνο. Αυτό προάγει τη διαφάνεια όσον αφορά την
ανάπτυξη του παιδιού στο σχολείο.

Διαδικτυακές πηγές
Η δύναμη του ψηφιακού κόσμου έγκειται στον τεράστιο όγκο πόρων που γεμίζουν τις γωνιές
του. Ο πλούτος αυτής της πλατφόρμας συνεπάγεται τη δημοτικότητά της μεταξύ των ατόμων
που αναζητούν γνώση. Η εμβέλεια αυτής της πλατφόρμας την καθιστά αγαπητή σε ανθρώπους
που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά την πολυτέλεια μαθημάτων πλήρους φοίτησης σε
σχολεία ή πανεπιστήμια. Οι εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα τους βοηθούν να έχουν πρόσβαση
σε μια συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων και pdf και σε άλλο διαδικτυακό υλικό και την ελευθερία
να έχουν πρόσβαση σε αυτό πέρα από τα όρια του χρόνου και του χώρου.
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Διασκέδαση
Σύμφωνα με μελέτες, οι εφαρμογές για κινητά προωθούν την ψυχαγωγία. Η μάθηση δεν είναι
πλέον μια παθητική δραστηριότητα, είναι ενεργή με τις εφαρμογές. Τα μαθήματα που
μετατρέπονται σε παιχνίδια μπορούν να αλλάξουν το πρόσωπο της εκπαίδευσης. Τα παιδιά θα
ενεργοποιήσουν ένα είδος ενδιαφέροντος για τη μάθηση. Οι εφαρμογές που βασίζονται σε
επίπεδα ενσταλάζουν την αποφασιστικότητα να περάσουν κάθε επίπεδο. Οι εφαρμογές
αναμφίβολα ενισχύουν την εκπαίδευση. Τέρμα οι βαρετές εργασίες για το σπίτι και οι σκληρές
διαλέξεις στην τάξη.

Διαθεσιμότητα 24 ώρες το 24ωρο
Σε αντίθεση με το σχολείο, οι εφαρμογές για κινητά είναι διαθέσιμες όλο το εικοσιτετράωρο.
Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τα χρονοδιαγράμματα. Οπουδήποτε μπορεί να γίνει αίθουσα
διδασκαλίας. Η εκμάθηση μέσω εφαρμογών δεν είναι μάθηση με χρονικούς περιορισμούς,
είναι χαλαρή μάθηση.
Οι περισσότερες από τις εφαρμογές προωθούν τον φιλικό προς τα παιδιά έλεγχο. Τα παιδιά θα
πρέπει να φτάνουν τη συσκευή μόνο όταν θέλουν να μάθουν. Τα μικρά παιδιά μπορούν να τη
χειριστούν χωρίς πολλή προσπάθεια.

Αξιοποίηση των ωρών αναψυχής
Κανένας υπεύθυνος γονέας δεν θέλει τα παιδιά του να εθίζονται στο "παλιοκούτι". Η
υπερβολική χρήση του διαδικτύου και οι πολύωρες τηλεφωνικές συνομιλίες δεν είναι σοφές
επιλογές για να σκοτώνετε την ώρα σας. Εδώ είναι που οι εφαρμογές για κινητά αποδεικνύουν
την αξία τους. Η εκμάθηση εφαρμογών για κινητά είναι μια από τις πιο σοφές επιλογές για την
ενεργή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σας.
Αν ένα παιδί έχει πολύ ελεύθερο χρόνο, μπορεί να τον αξιοποιήσει για να μάθει κάτι νέο με τη
βοήθεια μιας εφαρμογής εκμάθησης. Εγγυημένη ψυχαγωγία χωρίς χάσιμο χρόνου.

Καθήκοντα ρουτίνας
Είναι μια ανακούφιση να γίνονται όλες οι καθημερινές εργασίες με μερικά πατήματα στην
οθόνη. Είτε πρόκειται για εργασίες όπως οι πληρωμές διδάκτρων, είτε για άλλες συναλλαγές
που απαιτούν να περιμένουμε σε μια ουρά για ώρες, είτε για την επίπονη εργασία της
σημείωσης των παρουσιών που τρελαίνει τους εκπαιδευτικούς με τον όγκο της γραφειοκρατίας
που τους χαμογελάει κάθε μέρα. Όλη αυτή η αγγαρεία έχει λάβει τέλος απλά και μόνο με την
ύπαρξη εφαρμογών. Η ζωή κάθε ατόμου που σχετίζεται με το οικοσύστημα είναι πλέον απλή
και λειτουργική, πιο αποτελεσματική.
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Γεμίζοντας τα κενά
Ο τροχός του χρόνου έχει γυρίσει για να οδηγήσει την πρόοδο και να μας οδηγήσει στον κόσμο
που ζούμε σήμερα. Η πρόοδος που έχουν δει τα σχολεία εξάλειψε πολλές δυσλειτουργίες που
επικρατούσαν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Μια σημαντική από αυτές είναι η έλλειψη
αλληλεπίδρασης μεταξύ των δασκάλων και των καθηγητών. Εφαρμογές και ιστότοποι έχουν
δημιουργηθεί για να βοηθήσουν στη μείωση του χάσματος όχι μόνο μεταξύ των μαθητών και
των εκπαιδευτικών αλλά και μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών. Οι μαθητές και οι
γονείς μπορούν να ενημερώνονται για κάθε γεγονός, αλλαγή στο πρόγραμμα ή ανακοίνωση.

Μια καλύτερη Γη
Ενώ εκατομμύρια δέντρα κόβονται για την κατασκευή χαρτιών για την παραδοσιακή μέθοδο
μάθησης, οι εφαρμογές για κινητά στην εκπαίδευση απαιτούν μόνο ένα κατέβασμα. Αυτό
σημαίνει μια πιο πράσινη γη για τις μελλοντικές γενιές.
Η διαδικασία της μάθησης μέσω κινητών συσκευών έχει βιωσιμότητα. Η ολοκλήρωση ενός
μαθήματος με μια εφαρμογή είναι πολύ πιο αποτελεσματική, καθώς η μάθηση γίνεται από την
εμπειρία και όχι από τον καταναγκασμό.

Ενεργητική και συστηματική μάθηση
Η έξυπνη μάθηση είναι ένα πράγμα και η συστηματική μάθηση είναι το επόμενο. Η μάθηση με
βάση τις εφαρμογές επιτρέπει και τα δύο. Οι εφαρμογές για κινητά βοηθούν στη συστηματική
μάθηση. Οι εφαρμογές είναι οργανωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να προάγουν όχι μόνο τη
λαχτάρα για μάθηση αλλά και τη συστηματική μάθηση.
Οι εφαρμογές είναι τοποθετημένες με συστηματικό τρόπο ώστε οι μαθητές να μπορούν να
ακολουθήσουν τη ροή χωρίς καν να το συνειδητοποιήσουν.

Φορητότητα
Δεν υπάρχουν περιορισμοί για τα κινητά τηλέφωνα. Μπορούν να είναι συνεχείς σύντροφοι των
γονέων και των μαθητών. Έτσι, οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες στα παιδιά οπουδήποτε και
οποτεδήποτε. Η μάθηση δεν θα περιορίζεται μόνο στις αίθουσες διδασκαλίας.

Όχι μόνο για παιδιά
Είναι εσφαλμένη η αντίληψη ότι μόνο τα παιδιά επωφελούνται από τις εφαρμογές. Οι
εκπαιδευτικοί και οι γονείς επωφελούνται επίσης από τη χρήση εκπαιδευτικών εφαρμογών. Οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν χρήση των εφαρμογών στις τάξεις. Υπάρχουν εφαρμογές
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που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν διδακτικό υλικό. Η μάθηση μέσω
εφαρμογών επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να έχουν περισσότερο χρόνο για
να συζητούν τα σχέδια μαθήματος για καλύτερα διαδραστικά μαθήματα. Κατά την επιλογή των
εφαρμογών για τα παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα.

Βιωσιμότητα
Η χρήση κινητών εφαρμογών για μάθηση είναι πιο βιώσιμη σε σύγκριση με τις παραδοσιακές
μεθόδους μάθησης που περιλαμβάνουν χαρτιά, μολύβια και στυλό. Η απόκτηση σημειώσεων
αναφοράς είναι πολύ απλή στην μάθηση μέσω κινητών συσκευών - απλά κατεβάστε την. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να κόβεται μικρότερος αριθμός δέντρων κάθε χρόνο.

Άμεσες ενημερώσεις
Υπάρχουν ορισμένες εφαρμογές που δεν προορίζονται μόνο για μάθηση, αλλά και για
ενημέρωση σχετικά με εκδηλώσεις στην πανεπιστημιούπολη, ωρολόγια προγράμματα,
ειδοποιήσεις και άλλες σημαντικές πληροφορίες. Σύντομα οι εφαρμογές θα σας επιτρέψουν να
κάνετε τις πληρωμές που σχετίζονται με την εκπαίδευση, όπως δίδακτρα, πρόστιμα
βιβλιοθήκης κ.λπ. Παρέχουν επίσης ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με τους φοιτητές σε όλο τον
κύκλο ζωής των υποψήφιων, εγγεγραμμένων φοιτητών και αποφοίτων.

Παρακολουθήστε την πρόοδο των παιδιών σας
Με ορισμένες εφαρμογές, μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο των παιδιών σας, κάτι που
είναι ένα από τα σημαντικά πράγματα που κάθε γονιός θέλει να γνωρίζει. Μαζί με την πρόοδο,
μπορείτε να απεικονίσετε πώς κάθε εφαρμογή βοηθά τα παιδιά σας να βελτιώσουν τις
δεξιότητές τους, όπως ανάγνωση, μαθηματικά και πολλά άλλα.

Παραμένοντας συνδεδεμένοι
Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές είναι ο καλύτερος τρόπος για να παραμένουν τα παιδιά σε επαφή
με τους δασκάλους τους. Αν και ο τρόπος μάθησης μέσω των εφαρμογών είναι εντελώς
διαφορετικός από την παραδοσιακή μέθοδο μάθησης, προσθέτει αξία στην όλη διαδικασία.

4.3.3. Επιτραπέζια παιχνίδια
4.3.3.1. Νευροεκπαίδευση και επιτραπέζια παιχνίδια
Η νευροεκπαίδευση μας παρουσιάζει ένα νέο μοντέλο που τοποθετεί το σημερινό
εκπαιδευτικό σύστημα στο δικαστικό σώμα, το φορτίο του προγράμματος σπουδών του,
δεσμευμένο να δημιουργήσει ικανούς μελλοντικούς επαγγελματίες την ίδια στιγμή πόσο
ανταγωνιστικό. Το σημερινό σύστημα μιλάμε για αποκλείει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού
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και προκαλεί υψηλά ποσοστά αποτυχίας και εγκατάλειψης. Περισσότερες γνώσεις δεν ισχύουν
στην τρέχουσα τεχνολογική εποχή. Είναι πιο σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να χρησιμοποιούμε
τη γνώση και να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, να
μάθουμε να παράγουμε και να παράγουμε. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ότι
αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και ότι πρέπει να κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές τόσο στο
περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών όσο και στη διδακτική μεθοδολογία.
Μόνο από τη στιγμή που η νευροεκπαίδευση αντιπροσωπεύει μια ριζική αλλαγή στους στόχους
της εκπαίδευσης και στον τρόπο μάθησης, είναι σαφές ότι οι εκπαιδευτικές διοικήσεις είναι
αργές μηχανές. Για το λόγο αυτό, προκύπτουν ατομικές ή συλλογικές πρωτοβουλίες, από τον
εκπαιδευτικό, από τα εκπαιδευτικά κέντρα και τις συναφείς ομάδες που υποστηρίζουν μια
αλλαγή στα ίδια τσιμέντα. Οι πρωτοβουλίες αυτές συμβαδίζουν με την τρέχουσα τεχνολογία
και, στηριζόμενες στο κίνημα "Νους, εγκέφαλος και εκπαίδευση ", να ενσωματώσουν τις
συνεισφορές της εκπαιδευτικής νευροεπιστήμης. Ένα παράδειγμα είναι το έργο του David
Sousa (2014), το οποίο υπογραμμίζει τη σημασία για εμάς να φέρουμε νέες εμπειρίες που
ευνοούν τη νευρωνική ενεργοποίηση, την ανάγκη να διατηρήσουμε την εστίαση και το βάρος
της ανατροφοδότησης θετικά, ότι αν είναι επίσης άμεση διευκολύνει μια αποτελεσματική
μάθηση. Η ευθεία, οι ανταμοιβές και η επιθυμία να ξεπεραστεί είναι στοιχεία που κυνηγούν
τον εγκέφαλο επειδή Επιτρέπουν τη νευρωνική ενεργοποίηση, ευνοώντας ένα πλαίσιο
μάθησης. Όταν κάτι είναι σωστό για εμάς, όταν ξυπνάτε την περιέργειά μας και μας
ενθουσιάζει, επιτρέπουμε την ενεργοποίηση της αμυγδαλής, ενός τμήματος του μεταιχμιακού
συστήματος που ενεργοποιεί την έκκριση ντοπαμίνης. Η ντοπαμίνη είναι ένας
νευροδιαβιβαστής που βελτιώνει την απόδοση της περιοχής με συνέπεια την καλύτερη
προμετωπιαία τις διαδικασίες προσοχής που καθιστούν δυνατή τη μάθηση.
Αυτό είναι το είδος της "θετικής" εμπειρίας που ο εγκέφαλος θέλει να αναπαράγει συνεχώς,
στη μόνιμη αναζήτηση ικανοποιητικών εμπειριών. Μόνο ένας μπορεί να μάθει τι αγαπάει, μόνο
ένας μέσα από το συναίσθημα και την απόλαυση μπορούμε να μάθουμε (Mora, 2013), τι είναι
το ίδιο.
Μόνο το συναίσθημα και η απόλαυση μας επιτρέπουν να μάθουμε. Η άμεση ανατροφοδότηση
και οι ανταμοιβές θα επιτρέψουν επίσης να διατηρηθεί η απαραίτητη κατάσταση φροντίδας.
Το παιχνίδι είναι ο χώρος όπου βρίσκουμε όλα τα στοιχεία που προτείνει η νευροεκπαίδευση.
Δεν υπάρχει άλλη δραστηριότητα που να μας δίνει πρόκληση, όρεξη για βελτίωση, άμεση
ανατροφοδότηση, ανταμοιβές και, πάνω απ' όλα, συναίσθημα.

4.3.3.2. Στάσεις και βασικές ικανότητες προς ανάπτυξη μέσω των παιχνιδιών
Μέσω του επιτραπέζιου παιχνιδιού ενεργοποιούμε την κοινωνική, γνωστική και
συναισθηματική σύνδεση που δημιουργούν οι κατοπτρικοί νευρώνες, εγκαθιδρύοντας ένα
σύστημα αποτελεσματικής διδασκαλίας.

Προφορική επάρκεια
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Η γλώσσα είναι το σημαντικότερο μέσο για τη σχέση, την επικοινωνία και την έκφραση με τους
άλλους.
Ως εργαλείο μας επιτρέπει να οικοδομήσουμε τη σκέψη και να κατανοήσουμε την
πραγματικότητα. Η ικανότητα να βλέπουμε επομένως μας επιτρέπει να συλλογιζόμαστε, να
επιλύουμε προβλήματα και να εργαζόμαστε με περιεχόμενο με συστατικό πολιτισμό. Η
ανάπτυξή της διευκολύνει τη συνειρμική σύνδεση μεταξύ διαφορετικών εννοιών, η οποία
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πτυχές της ανάπτυξης του εγκεφάλου.
Αν και συσχετίζουμε αυτή την ικανότητα αποκλειστικά με τη γλώσσα, σχετίζεται επίσης με την
ικανότητα ερμηνείας και εξαγωγής πληροφοριών από γραφήματα και πίνακες και, επομένως,
με την επιδεξιότητα κατανόησης και ανάλυσης τόσο λεκτικών πληροφοριών όσο και
αριθμητικών.
Τα επιτραπέζια παιχνίδια είναι μία από τις ομαδικές δραστηριότητες που ευνοούν περισσότερο
την έντονη ενδοεπικοινωνία και τον διάλογο- απαιτεί πλήθος ενεργειών για ανταλλαγή,
συμφωνία, διαπραγμάτευση. Η γλώσσα καθίσταται έτσι απαραίτητη για να μπορέσει να
επιτευχθεί ο στόχος του παιχνιδιού, ενεργοποιώντας τις διαδικασίες ακρόασης και τις ενεργές
και ουσιαστικές δεξιότητες ομιλίας.
Ένας από τους πυλώνες του πρωτογενούς σταδίου είναι η απόκτηση αρκετών γλωσσικών
δεξιοτήτων ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν το νόημα του κειμένου. Υπό αυτή την
έννοια, η ανάπτυξη του λεκτικού τομέα εμπεριέχεται σε κάθε επιτραπέζιο παιχνίδι, καθώς όλα
απαιτούν την κατανόηση κάποιων κανόνων, οι οποίοι είναι περισσότερο ή λιγότερο σύνθετοι,
για να ξεκινήσει κανείς να παίζει, έτσι ώστε κάθε ένα από τα παιχνίδια που παρουσιάζουμε
εδώ να συμβάλλει στην απόκτηση αυτής της αναγνωστικής κατανόησης.

Αριθμητική επάρκεια
Είναι η ικανότητα να σκέφτεσαι με αριθμούς και να τους χρησιμοποιείς με οργανωμένο,
ευέλικτο και κατάλληλο τρόπο.
Σχετίζεται με τον χειρισμό βασικών μαθηματικών εννοιών, την αριθμητική συλλογιστική και την
ικανότητα επίλυσης καταστάσεων που απαιτούν από τους μαθητές να χρησιμοποιούν
αριθμούς στις διάφορες επιδείξεις τους.
Ο καλύτερος τρόπος για την εμπέδωση των εννοιών είναι η επιμελής εξάσκηση χειριστικών
δραστηριοτήτων, που τις συνδέουν με θέματα και πλαίσια που αφορούν τους μαθητές- και
πάλι, για το λόγο αυτό, το επιτραπέζιο παιχνίδι είναι ένα από τα πιο ισχυρά για την ενίσχυση
αυτής της ικανότητας, αφού επιτρέπει την εφαρμογή των εννοιών που αποκτήθηκαν με
ουσιαστικό τρόπο, καθιστώντας το σώμα των μαθητών πρωταγωνιστή και ενεργό μέρος της
μάθησής τους.

Αντίληψη του χώρου και λογικός συλλογισμός
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Η χωρική επίγνωση είναι η ικανότητα που επιτρέπει τη νοητική αναπαράσταση σχημάτων,
διαστάσεων, συντεταγμένων, χαρτών, αναλογιών κ.λπ. Μας επιτρέπει να φανταζόμαστε τα
αντικείμενα να περιστρέφονται στο χώρο, αναπτύσσοντας έτσι μια τρισδιάστατη προοπτική.
Ευνοεί την αίσθηση του προσανατολισμού, την ερμηνεία των χαρτών ή την ικανότητα να
τοποθετούμε σωστά τα αντικείμενα μέσα σε έναν οριοθετημένο χώρο.
Ο λογικός συλλογισμός, από την άλλη πλευρά, μας επιτρέπει να δημιουργούμε αιτιώδεις και
λογικές συνδέσεις, να επιλύουμε προβλήματα και να εξάγουμε συμπεράσματα, οπότε
συμμετέχει σε πολλές από τις νοητικές λειτουργίες.
Και οι δύο σχετίζονται με την οπτική αντίληψη, την ικανότητα να κατασκευάζουμε οπτικές
αναπαραστάσεις και να σκεφτόμαστε με εικόνες και είναι πολύ άμεσες με την απόκτηση
δεξιοτήτων στην ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά.

Προσοχή και µνήµη
Η προσοχή είναι μια διαδικασία αντιληπτικής στόχευσης που μας επιτρέπει να
προσανατολίζουμε τη δραστηριότητα σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα και να την ελέγχουμε.
Βασική προϋπόθεση για κάθε μάθηση, είναι μια σύνθετη διαδικασία, η διέγερση της οποίας
δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από πολλές άλλες εγκεφαλικές λειτουργίες, καθώς άλλες
διαδικασίες, όπως η μνήμη, ο προσανατολισμός ή η εκτελεστική λειτουργία, εξαρτώνται από
αυτήν- επομένως, η διέγερσή της θα ευνοήσει τη βελτίωση της γνωστικής απόδοσης πολλών
άλλων νοητικών λειτουργιών.
Η μνήμη "είναι μια νευρογνωστική λειτουργία που σας επιτρέπει να καταγράφετε, να
κωδικοποιείτε, να εδραιώνετε, να διατηρείτε, να αποθηκεύετε, να ανακτάτε και να ανακαλείτε
πληροφορίες που είχαν αποθηκευτεί προηγουμένως. Ενώ η μάθηση είναι η ικανότητα
απόκτησης νέων πληροφοριών, η μνήμη είναι η ικανότητα διατήρησης των πληροφοριών που
μαθαίνουμε" (J.A. Portellano, 2005).
Η αλληλεξάρτηση μεταξύ της προσοχής και της μνήμης είναι προφανής: για να μπορέσει να
καταγραφεί η πληροφορία, απαιτούνται διαδικασίες προσοχής- αργότερα υπάρχει μια
διαδικασία αποθήκευσης της πληροφορίας και, τέλος, μια διαδικασία ανάκτησης. Όλα αυτά
απαιτούν γνωστικές στρατηγικές στις οποίες εκτός από την ερμηνεία των πληροφοριών που
λαμβάνονται, πραγματοποιείται μια ανάλυση αυτών, μια κατηγοριοποίηση, μια συσχέτιση και
μια σχέση με άλλες γνώσεις που έχουν ήδη αποκτηθεί.
Η αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση της προσοχής και της μνήμης επιτυγχάνεται κυρίως
σε οικολογικό πλαίσιο, δηλαδή με την εκτέλεση δραστηριοτήτων που έχουν άμεση σχέση με το
φυσικό περιβάλλον των μαθητών, δραστηριοτήτων που έχουν νόημα και μεγάλο ενδιαφέρον
γι' αυτούς. Το επιτραπέζιο παιχνίδι επιτρέπει στο παιδί να προσεγγίσει αυτό το περιβάλλον,
αφού τα θέματα σχετίζονται με το ενδιαφέρον σας. Επίσης, δεν σχετίζονται με ένα πρόγραμμα
εκπαίδευσης στην προσοχή και τη μνήμη, αλλά μάλλον παρουσιάζονται ως μια παιγνιώδης
πρόκληση, η οποία, όπως έχουμε εξηγήσει προηγουμένως, ενεργοποιεί διάφορες διαδικασίες
νευρωνικής ενεργοποίησης.
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Όλες οι δραστηριότητες συνεπάγονται μια διαδικασία προσοχής- αν προσθέσουμε σε αυτό ότι
μια συνήθης πρακτική ενσωματώνει τη γνώση του θέματος του παιχνιδιού, καταλήγουμε
εύκολα στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει παιχνίδι που να μην ασκεί και τις δύο λειτουργίες.

4.3.3.3. Παραδείγματα επιτραπεζίων παιχνιδιών
Επιτραπέζια παιχνίδια για την ανάπτυξη της λεκτικής ικανότητας
Verbalia, που χαρακτηρίζεται από την ευελιξία του, καθώς παρουσιάζει 50 τρόπους παιχνιδιού,
βοηθά στην απόκτηση γραμματικών εννοιών, ευνοεί τον λεξιλογικό εμπλουτισμό και είναι
χρήσιμο στις φωνολογικές και συλλαβικές διεργασίες.
Set, ένα παιχνίδι ιδανικό για την καλλιέργεια της οπτικής αντίληψης, το οποίο συμβάλλει στη
βελτίωση των διαδικασιών διάκρισης και οπτικής προσοχής. Σας επιτρέπει να ορίσετε
ακολουθίες και να τις συσχετίσετε με διαφορετικές κατηγορίες και ακολουθίες.
Bug salad, bug soup, ενδείκνυται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη της σημασιολογικής ροής, καθώς
πρόκειται για απλά παιχνίδια που δοκιμάζουν επίσης την ικανότητα αντίδρασης σε συνδυασμό
με τη λεξιλογική αναζήτηση.
The forbidden desert ή the forbidden island, συνεργατικά παιχνίδια με έντονη αφηγηματική
δύναμη που διευκολύνουν το διάλογο και τη συναίνεση στη λήψη αποφάσεων και στο
σχεδιασμό και έτσι ενθαρρύνουν την διαλεκτική δραστηριότητα.
The Hare and the Tortoise επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση του μύθου, με παιγνιώδη τρόπο.
King of Tokyo, με πολλές κάρτες δράσης, που προορίζονται για την προώθηση της κατανόησης
της ανάγνωσης και της ανάλυσης των κειμένων.
Fauna και Terra ενισχύει την εκπαίδευση μέσω της περιγραφικής ανάγνωσης και της
δημιουργίας συνειρμών που επιτρέπουν την ουσιαστική εκμάθηση των λέξεων.
Secret code, ένας καινοτόμος πόρος, που σας επιτρέπει να δημιουργείτε συσχετισμούς μεταξύ
διαφορετικών λέξεων με πολύ δημιουργικό τρόπο.

Επιτραπέζια παιχνίδια για την ανάπτυξη αριθμητικών ικανοτήτων
Piggy Gang, Turtle Race και Hedgehogs on the run, βοηθώντας τους νεαρότερους μαθητές στην
κατανόηση και το χειρισμό των αριθμών, στα αριθμητικά συστήματα και την αρίθμηση,
παγιώνοντας τις διαδοχικές διαδικασίες από το χαμηλότερο προς το υψηλότερο, και στην
εισαγωγή στα σύμβολα + και -, διευκολύνοντας έτσι την πραγματική κατανόηση των αριθμών.
Coloretto, το οποίο παρέχει στρατηγικές προσεγγιστικού και νοητικού υπολογισμού, καθώς και
σειροθέτηση και προγραμματισμό που σχετίζονται με τη λογική σκέψη.
Machi Koro City, Dominion και Sushi go !, σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την ικανότητα
προγραμματισμού, τον νοητικό υπολογισμό και την εμπέδωση των αριθμητικών πράξεων και
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προάγει επίσης την ανάπτυξη της μνήμης, που είναι απαραίτητη για την καλή μαθηματική
επάρκεια.
Moving !, το οποίο εδραιώνει την αντίληψη, τον προσανατολισμό και τις χωρικές
αναπαραστάσεις και επιτρέπει τον νοητικό υπολογισμό των πράξεων που σχετίζονται με την
ταχύτητα επεξεργασίας.
Fila Filo, το οποίο εκτός του ότι ευνοεί την καταμέτρηση και την αλληλουχία επιτρέπει την
εσωτερίκευση σύνθετων χωρικών εννοιών που αναπτύσσονται μέσω ενός τρισδιάστατου
χώρου.
Terra and Fauna, το οποίο με τη χρήση μονάδων μέτρησης (kg και gr, m, cm) και χαρτών,
επιτρέπει στρατηγικές προσέγγισης και εκτίμησης των μετρήσεων έχοντας κατά νου μια
διαισθητική συνιστώσα και αναπτύσσοντας επαγωγικό συλλογισμό.
Επιτραπέζια παιχνίδια για την ανάπτυξη της χωρικής ικανότητας και της λογικής σκέψης
Cacao, ένα παιχνίδι διαχείρισης πόρων, με δυνατότητα συλλογισμού, ο σχεδιασμός του οποίου
μας επιτρέπει να διεγείρουμε τη γραφική ερμηνεία και να ευαισθητοποιήσουμε τις διαδικασίες
οπτικής αντίληψης, διευκολύνοντας έτσι την ανάπτυξη του χώρου.
Carcassonne και Carcassonne Junior επιτρέπει την ανάπτυξη της αίσθησης του
προσανατολισμού και της κατευθυντικότητας μέσω της κατασκευής δρόμων ή πόλεων.
Moving! θα εισάγει τους παίκτες σε μια διαισθητική λειτουργία στον κόσμο των όγκων, καθώς
θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τη διάσταση και την ογκομετρική αξία των λωρίδων για να
υπολογίσουν το χώρο που θα καταλάβουν.
Magic Labyrinth ή Ricochet Robots συνδυάζουν δύο τομείς που συνήθως δεν συνεργάζονται:
τον χωρικό προσανατολισμό και τη λειτουργική μνήμη. Συνεπώς, είναι σημαντικό να
διατηρείται μια ενεργή προσοχή, η οποία θα προάγει τη βέλτιστη απόδοση στις διαδικασίες
προσοχής. Στο δεύτερο παιχνίδι θα χρησιμοποιηθούν επίσης τεχνικές νοητικής
αναπαράστασης για τον υπολογισμό αποστάσεων και μετατοπίσεων. Αυτή η μορφή εργασίας
πάνω στον προσανατολισμό ευνοεί στους μικρότερους την εδραίωση των βασικών
διαδικασιών της προγραφής.
Calisto και Ubongo, παιχνίδια στα οποία η αίσθηση, η κατεύθυνση ή ο προσανατολισμός των
κομματιών θα ολοκληρώσει την επίλυσή τους- προάγουν τις διαδικασίες ερμηνείας και
συμπίεσης της χωρικής περιοχής, διευκολύνοντας έτσι τον προσανατολισμό και τον συντονισμό
χεριού-ματιού.

Επιτραπέζια παιχνίδια για την ανάπτυξη της προσοχής και της μνήμης
Terra και Fauna είναι δύο παιχνίδια που ενεργοποιούν τις συνειρμικές διαδικασίες,
συσχετίζουν τις νέες πληροφορίες με τις προηγούμενες γνώσεις που έχουν αποκτηθεί,
στρατηγική που επιτρέπει τη βελτίωση της μνήμης.

55

1, 2, 3! Now you see me διευκολύνει την απόκτηση στρατηγικών επανάληψης, ομαδοποίησης,
ταξινόμησης και μνήμης των εικόνων.
Cocoricó, cocorocó! Είναι σκόπιμο να ξεκινήσετε με τα μικρά παιδιά σε διαδικασίες φροντίδας
και μνήμης. Χρησιμοποιήστε μια στρατηγική παρόμοια με τη "μνήμη".
Spooky stairs αποτελεί ιδανική πηγή για τις βασικές διεργασίες σε αυτούς τους τομείς.
Phantom blitz επιτρέπει την ανάπτυξη διαρκούς προσοχής.
The magic labyrinth είναι ένας πρωτότυπος πόρος δεδομένου ότι συνδυάζει την προσοχή και
τη μνήμη μαζί με χωρικό προσανατολισμό, κάτι το σπάνιο.

4.3.3.4. Τύποι επιτραπέζιων παιχνιδιών
Αφηρημένα
Επιτραπέζια παιχνίδια χωρίς καθόλου θέμα, ή το θέμα που προσφέρεται είναι τόσο
αποσυνδεδεμένο από την πραγματική εμπειρία του παιχνιδιού που θα μπορούσε κάλλιστα να
μην υπάρχει. Η ντάμα και το Go είναι τα πιο καθαρά παραδείγματα αφηρημένων παιχνιδιών,
ενώ το σκάκι - με το σύνολο των ονομαστικών κομματιών του και την υπόδειξη ιστορικού
πολέμου - είναι αρκετά θεματικό για τα δεδομένα της κατηγορίας.
Παραδείγματα: Draughts, chess, Go, Tak, Shobu, Hive, Santorini, Azul and its sequels.

Έλεγχος περιοχής
Board games with some form of map or board defining a space that players compete to
dominate, usually through adding their own pieces to regions or areas or removing opponents’
pieces. Sometimes the control can come through denying access to areas rather than taking
them yourself - it could be argued that Scrabble is an example of the genre!
Παραδείγματα: Small World, Risk, Nanty Narking, Blood Rage.

Campaign/legacy
Τα επιτραπέζια παιχνίδια campaign ορίζονται από μεμονωμένα παιχνίδια που ακολουθούν μια
σειρά συνδεδεμένων σεναρίων, όπου οι ενέργειες και η έκβαση ενός σεναρίου συνήθως
επηρεάζουν το επόμενο. Τα επιτραπέζια παιχνίδια legacy είναι ένας συγκεκριμένος τύπος
παιχνιδιού campaign, όπου οι επιλογές και οι ενέργειές σας προκαλούν μόνιμες (συχνά
φυσικές) αλλαγές στο παιχνίδι και τα συστατικά του, όπως η εφαρμογή αυτοκόλλητων στο
ταμπλό ή το σκίσιμο καρτών, παρέχοντας συχνά μια εμπειρία μιας χρήσης.
Παραδείγματα: Gloomhaven, Pandemic Legacy, Charterstone, Betrayal Legacy.
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Deckbuilder
Κάθε παίκτης ξεκινά με τη δική του πανομοιότυπη τράπουλα, αλλά την αλλάζει κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού, προσθέτοντας στην τράπουλα πιο ισχυρές κάρτες και αφαιρώντας
λιγότερο ισχυρές. Τα deckbuilders συγχέονται μερικές φορές με τα παιχνίδια όπως αυτά με
κάρτες, με τη διαφορά ότι στα deckbuilders η δημιουργία και η προσαρμογή της τράπουλας
σας είναι μέρος της βασικής εμπειρίας του παιχνιδιού, αντί για κάτι που συνήθως συμβαίνει
μακριά από το παιχνίδι, ανάμεσα στα ματς.
Παραδείγματα: Dominion, Star Realms, Undaunted: Normandy, Harry Potter: Hogwarts Battle.

Deck construction
Ένα είδος επιτραπέζιου παιχνιδιού όπου οι παίκτες χρησιμοποιούν διαφορετικές τράπουλες
για να παίξουν, οι οποίες κατασκευάζονται πριν από το παιχνίδι από μια μεγάλη συλλογή,
σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες. Υπάρχουν δύο κύρια μοντέλα διανομής: τα παιχνίδια με
εμπορικές ή συλλεκτικές κάρτες πωλούν προϊόντα booster pack με ένα τυχαίο σύνολο καρτών
σε κάθε ένα, ενώ τα παιχνίδια "living card games" και τα παιχνίδια με επεκτάσιμες τράπουλες
παρέχουν ένα σταθερό σύνολο καρτών σε κάθε επέκταση. (Ο τίτλος Living card game ισχύει
συγκεκριμένα για τέτοια παιχνίδια που παράγονται από την Fantasy Flight Games, η οποία έχει
κατοχυρώσει τον όρο.)
Παραδείγματα: Magic: The Gathering, Android: Netrunner, Marvel Champions, Arkham Horror:
The Card Game.

Δεξιότητα
Επιτραπέζια παιχνίδια που απαιτούν σωματική δεξιότητα, είτε χρησιμοποιώντας όλο το σώμα
όπως στο Twister είτε μόνο τα δάχτυλα για τη μετακίνηση αντικειμένων, όπως με την αφαίρεση
μπλοκ στο Jenga. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το κούνημα δίσκων ή άλλων αντικειμένων με
τα δάχτυλά σας, όπως το Flick 'em Up, την εξισορρόπηση πραγμάτων σε παιχνίδια όπως το
Beasts of Balance ή ακόμη και τη ρίψη αντικειμένων, όπως το Dungeon Fighter.
Παραδείγματα: Cube Quest, Catacombs, Flip Ships, Flick ‘em Up, crokinole, Beasts of Balance.

Διαλογή
Η διαλογή είναι ένας μηχανισμός όπου οι παίκτες παρουσιάζονται με ένα σύνολο επιλογών
(συνήθως κάρτες, μερικές φορές ζάρια) από τις οποίες πρέπει να επιλέξουν μία, αφήνοντας τις
υπόλοιπες για τον επόμενο παίκτη να επιλέξει. Η διαλογή μπορεί να γίνει από μια κοινή
κεντρική συλλογή ή από ένα χέρι καρτών που περνάει μεταξύ των παικτών. Αυτό μπορεί να
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είναι ένα μικρό μέρος ενός παιχνιδιού, όπως η επιλογή μιας ικανότητας για χρήση κατά τη
διάρκεια ενός γύρου, ή ολόκληρος ο χώρος αποφάσεων για ένα παιχνίδι.
Παραδείγματα: 7 Wonders, Sushi Go!, Villagers.

Dungeon-crawler
Οι παίκτες αναλαμβάνουν τους ρόλους χαρακτήρων που διατρέχουν μια τοποθεσία, η οποία
συχνά απεικονίζεται από έναν χάρτη με τετράγωνο πλέγμα ή μια σελίδα σε ένα βιβλίο,
νικώντας εχθρούς που ελέγχονται από έναν άλλο παίκτη, μια συνοδευτική εφαρμογή ή το ίδιο
το σύστημα του παιχνιδιού.
Παραδείγματα: Gloomhaven, Mansions of Madness, Star Wars: Imperial Assault, Mice and
Mystics.

Engine-builder
Κατά τη διάρκεια ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού οικοδόμησης μηχανών, θα χτίσετε μια
"μηχανή": κάτι που παίρνει τους αρχικούς σας πόρους ή/και τις ενέργειές σας και τους
μετατρέπει σε περισσότερους πόρους, οι οποίοι μετατρέπονται σε ακόμα περισσότερους
πόρους, οι οποίοι - κάπου στην πορεία - συνήθως μετατρέπονται σε μια μορφή πόντων νίκης.
Παραδείγματα: Res Arcana, Century: Spice Road, Race for the Galaxy.

Παιχνίδι Euro
Συχνά αποκαλούμενα απλά "Euro", είναι επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής που δίνουν
προτεραιότητα στην περιορισμένη τυχαιότητα έναντι μιας θεματικής. Συνήθως είναι
ανταγωνιστικά με αλληλεπίδραση μεταξύ των παικτών μέσω παθητικού ανταγωνισμού και όχι
επιθετικής σύγκρουσης. Πήραν το όνομά τους από το γεγονός ότι πολλά από τα πρώτα
παιχνίδια αυτού του στυλ αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη -ιδιαίτερα στη Γερμανία- σε αντίθεση
με τα πιο θεματικά αλλά με κύριο παράγοντα την τύχη παιχνίδια "αμερικανικού τύπου" της
εποχής. (Μερικές φορές αποκαλούνται "Ameritrash" από εκείνους που δεν τους αρέσει το
στοιχείο της τύχης).
Παραδείγματα: Agricola, Paladins of the West Kingdom.

Push-your-luck
Επιτραπέζια παιχνίδια που σας καλούν να πάρετε όλο και μεγαλύτερα ρίσκα για να επιτύχετε
όλο και πιο πολύτιμες ανταμοιβές - ή να αποφασίσετε να κρατήσετε ό,τι έχετε πριν χάσετε τα
πάντα. Σκεφτείτε το blackjack/21 ή το να αποφασίσετε αν θα δώσετε μια αβέβαιη απάντηση

58

στο "Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;" Κάποιες φορές ονομάζονται επίσης press-yourluck.
Παραδείγματα: Quacks of Quedlinburg, Port Royal, Deep Sea Adventure.

Roll-and-move
Επιτραπέζια παιχνίδια στα οποία ρίχνετε ένα ή περισσότερα ζάρια και μετακινείστε τόσες
θέσεις - συνήθως σε μια κυκλική διαδρομή από θέσεις ή σε μια διαδρομή με αρχή και τέλος.
Συχνά η κατάληξη σε ορισμένες θέσεις ενεργοποιεί συγκεκριμένες ενέργειες ή προσφέρει στον
παίκτη ορισμένες επιλογές παιχνιδιού. Τόσο απλά.
Παραδείγματα: Monopoly, The Game of Life, Snakes and Ladders, Formula D.

Roll-and-write
Ρίξτε μερικά ζάρια και αποφασίστε πώς θα χρησιμοποιήσετε το αποτέλεσμα, γράφοντάς το σε
ένα προσωπικό φύλλο αξιολόγησης. Κάθε απόφαση επηρεάζει τις επιλογές σας για το
υπόλοιπο του παιχνιδιού, οπότε ακόμη και σε παιχνίδια όπου όλοι χρησιμοποιούν τα ίδια
ζάρια, ελαφρώς διαφορετικές επιλογές στην αρχή μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ
διαφορετικά τελικά αποτελέσματα. Ορισμένα παιχνίδια διαστρεβλώνουν το όνομα
αντικαθιστώντας τα ζάρια με κάτι σαν κάρτες για ένα "ρίξε-και-γραψε" (Welcome To...) ή το
γράψιμο με κάτι σαν τοποθέτηση μινιατούρων για ένα "ρίξε-και-χτίσε" (Era: Medieval Age).
Παραδείγματα: Yahtzee, Railroad Ink, Ganz Schon Clever, Corinth.

Social deduction
Ένας ή περισσότεροι παίκτες γύρω από το τραπέζι έχουν ένα μυστικό και οι υπόλοιποι πρέπει
να ανακαλύψετε ποιος! Να περιμένετε ψέματα, μπλόφες και ξέφρενες δηλώσεις από παντού.
Στους παίκτες συχνά ανατίθενται κρυφοί ρόλοι που μόνο αυτοί γνωρίζουν και πρέπει να
επιτύχουν τους δικούς τους στόχους - συνήθως είτε βρίσκοντας τον προδότη, είτε κρύβοντας
το γεγονός ότι είστε ο ίδιος ο προδότης.
Παραδείγματα: Blood on the Clocktower, One Night Ultimate Werewolf, The Resistance.

Storytelling
Επιτραπέζια παιχνίδια με έμφαση στην αφήγηση και την περιγραφή που κατευθύνεται ή
δημιουργείται πλήρως από τους παίκτες. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια συνολική ιστορία που
διαρκεί όλο το παιχνίδι - ή σε μια εκστρατεία πολλαπλών συνεδριών - που διαβάζεται από
προκατασκευασμένα αποσπάσματα, ή μια ακολουθία από βινιέτες, καθώς οι παίκτες
καλούνται να επινοήσουν και να περιγράψουν κάτι που προτρέπεται από μια κάρτα.
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Παραδείγματα: The King’s Dilemma, Tales of the Arabian Nights.

Worker placement
Επιτραπέζια παιχνίδια στα οποία επιλέγετε ενέργειες από τις θέσεις στο ταμπλό, αναθέτοντας
σε αυτές τους "εργάτες" σας - συχνά θεματικά πραγματικούς εργάτες που απασχολούνται στη
δουλειά σας. Συνήθως παιχνίδια Euro, με αλληλεπίδραση των παικτών που δημιουργείται
επειδή οι ενέργειες που έχει αναλάβει ένας παίκτης συχνά δεν μπορούν να αναληφθούν από
κανέναν άλλον ή έχουν κόστος για οποιονδήποτε άλλον.
Παραδείγματα: Charterstone, Agricola, Caverna, Lords of Waterdeep.

Wargame
Οι παίκτες στρέφουν εναντίον τους στρατούς, οι οποίοι αντιπροσωπεύονται από μινιατούρες
ή μάρκες σε έναν χάρτη, με ένα πλέγμα ή πραγματικές μετρήσιμες αποστάσεις για τις
μετακινήσεις. Εξαλείψτε τις φιγούρες του αντιπάλου ή επιτύχετε στόχους για να κερδίσετε, με
τη μάχη να υπαγορεύεται συνήθως από ρίψεις ζαριών ή παιχνίδι καρτών.
Παραδείγματα: Warhammer 40,000, Memoir ‘44, Risk, Axis & Allies.

4.3.3.5. Τύποι παικτών
Ο Marczewski πρότεινε έξι τύπους χρηστών που διαφέρουν ως προς το βαθμό στον οποίο
μπορούν να παρακινηθούν είτε από εσωτερικούς (π.χ. αυτοπραγμάτωση) είτε από εξωτερικούς
(π.χ. ανταμοιβές) παράγοντες παρακίνησης [27]. Αντί να βασίζεται το μοντέλο στην
παρατηρούμενη συμπεριφορά, οι τύποι χρηστών είναι προσωποποιήσεις των εσωτερικών και
εξωτερικών κινήτρων των ανθρώπων, όπως ορίζονται από την SDT.
Κατά συνέπεια, οι τέσσερις τύποι εσωτερικών κινήτρων στο μοντέλο Hexad προέρχονται από
τους τρεις τύπους εσωτερικών κινήτρων της SDT, δηλαδή τη σχετικότητα, την ικανότητα και την
αυτονομία, με την προσθήκη του σκοπού. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τους έξι τύπους
χρηστών από το μοντέλο Hexad. Παρακάτω, παραθέτουμε τους τύπους χρηστών και τα στοιχεία
σχεδιασμού παιχνιδιών που προτείνει ο Marczewski για την αντιμετώπιση των κινήτρων κάθε
τύπου, τα οποία διερευνούμε στην παρούσα εργασία.
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Οι Φιλάνθρωποι παρακινούνται από σκοπό. Είναι αλτρουιστές και πρόθυμοι να προσφέρουν
χωρίς να περιμένουν ανταμοιβή.
Προτεινόμενα στοιχεία σχεδιασμού: συλλογή και εμπορία, δωρεές, ανταλλαγή γνώσεων και
διοικητικοί ρόλοι.
Οι Κοινωνικοί παρακινούνται από τη συναναστροφή. Θέλουν να αλληλεπιδρούν με τους
άλλους και να δημιουργούν κοινωνικές συνδέσεις.
Προτεινόμενα στοιχεία σχεδιασμού: guilds or teams, social networks, social comparison, social
competition, and social discovery.
Τα Ελεύθερα Πνεύματα παρακινούνται από την αυτονομία, δηλαδή την ελευθερία να
εκφράζονται και να ενεργούν χωρίς εξωτερικό έλεγχο. Τους αρέσει να δημιουργούν και να
εξερευνούν μέσα σε ένα σύστημα.
Προτεινόμενα στοιχεία σχεδιασμού: εξερευνητικές εργασίες, μη γραμμικός τρόπος
παιχνιδιού, εκπλήξεις, περιεχόμενο που μπορεί να ξεκλειδωθεί, εργαλεία δημιουργικότητας
και προσαρμογή.
Οι Επιτυχόντες παρακινούνται από την ικανότητα. Επιδιώκουν να προοδεύσουν μέσα σε ένα
σύστημα ολοκληρώνοντας καθήκοντα ή αποδεικνύοντας τον εαυτό τους αντιμετωπίζοντας
δύσκολες προκλήσεις.
Προτεινόμενα στοιχεία σχεδιασμού: προκλήσεις, πιστοποιητικά, εκμάθηση νέων δεξιοτήτων,
αποστολές, επίπεδα ή εξέλιξη και επικές προκλήσεις (ή "μάχες με αρχηγούς").
Οι Παίκτες παρακινούνται από εξωγενείς ανταμοιβές. Θα κάνουν οτιδήποτε για να κερδίσουν
μια ανταμοιβή στο πλαίσιο ενός συστήματος, ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας.
Προτεινόμενα στοιχεία σχεδιασμού: πόντοι, ανταμοιβές ή βραβεία, πίνακες κατάταξης,
κονκάρδες ή επιτεύγματα, εικονική οικονομία και κληρώσεις ή τυχερά παιχνίδια.
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Disruptors are motivated by the triggering of change. They tend to disrupt the system either
directly or through others to force negative or positive changes. They like to test the system’s
boundaries and try to push further. This type is derived from SDT, but from empirical observation
of this behaviour within online systems. Although disruption can sometimes be negative (e.g.,
cheaters or griefers), this is not always the case because disruptors can also work to improve the
system.
Προτεινόμενα στοιχεία σχεδιασμού: innovation platforms, voting mechanisms, development
tools, anonymity, anarchic gameplay.

4.3.3.6. Διαδικτυακές πλατφόρμες
4.3.4. Breakout Edu και Escape Rooms
Ένα escape room είναι εν μέρει θέατρο, εν μέρει άσκηση ομαδικής δημιουργίας, και έχει να
κάνει με την επίλυση γρίφων και την ερμηνεία στοιχείων στο πλαίσιο ενός θέματος ή μιας
θεματικής περιοχής. "Ο πιο κυριολεκτικός ορισμός ενός escape room είναι: ένα παιχνίδι που
απαιτεί από τους παίκτες να δραπετεύσουν από τη φυλάκιση εκμεταλλευόμενοι το περιβάλλον
τους". (Hallaway, 2015) Τα εκπαιδευτικά escape room έχουν εφαρμόσει αυτή την έννοια για να
εμπλέξουν τους μαθητές στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. Η έννοια
του εκπαιδευτικού escape room είναι βασικά μια οργανωμένη μορφή μάθησης με βάση το
πρόβλημα που χρησιμοποιεί πτυχές του προγράμματος σπουδών στο πλαίσιο ενός ελκυστικού
σεναρίου ή θέματος . Η μορφή των περισσότερων εκπαιδευτικών escape room έχει τη μορφή
με μαθητές που προσπαθούν να ανοίξουν μια σειρά από κλειδωμένα κουτιά και όχι
απαραίτητα να προσπαθήσουν να ξεφύγουν από ένα δωμάτιο. Οι μαθητές ακολουθούν τις
ενδείξεις για να βρουν και να λύσουν τους γρίφους για να ανακαλύψουν τους συνδυασμούς
κλειδαριών για να πάρουν περισσότερες ενδείξεις ή γρίφους. Έτσι οι μαθητές τελικά λύνουν
τον μεγάλο γρίφο. Κατά τη διαδικασία οι μαθητές εμπνέονται να μάθουν το περιεχόμενο του
μαθήματος προκειμένου να "κερδίσουν". "Τα εκπαιδευτικά escape room μπορούν να είναι
εξαιρετικά αποτελεσματικά στα σχολεία λόγω της ικανότητάς τους να προσαρμόζονται σε
οποιοδήποτε θέμα. Οι μαθητές θα ενθουσιαστούν και θα παρακινηθούν να μάθουν
διαφορετικά θέματα σε ένα καθηλωτικό, ελκυστικό περιβάλλον.” (Aaron, 2017)
Τα τελευταία χρόνια, τα εκπαιδευτικά escape room (Educational Escape Rooms - EERs) έχουν
γίνει ένα πολλά υποσχόμενο επιστημονικό πεδίο και έχουν προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον
στους ερευνητές και τους εκπαιδευτικούς όσον αφορά νέες προσεγγίσεις παιγνιώδους
μάθησης (GBL) για να ξεφύγουν από την παραδοσιακή τάξη και να επηρεάσουν διάφορες
ειδικότητες και εκπαιδευτικά πλαίσια. Τα περισσότερα escape room έχουν δημιουργηθεί για
ψυχαγωγικούς σκοπούς. Ωστόσο, η χρήση των escape room στην εκπαίδευση αντικατοπτρίζει
τον συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό τους, επειδή τα σχολεία πρέπει να λειτουργούν με
διαφορετικά παραδείγματα στη μαθησιακή διαδικασία. Η πρώτη γενιά escape room
επικεντρώθηκε σε δύσκολους λογικούς γρίφους, ενώ οι escape room έχουν πλέον εξελιχθεί σε
πλήρως καθηλωτικά περιβάλλοντα με υψηλής ποιότητας σκηνικά και εφέ. Αυτό σημαίνει ότι οι
συμμετέχοντες σε ένα παιχνίδι μεταφέρονται από το πλαίσιο της πραγματικής τους ζωής στο
πλαίσιο του παιχνιδιού και παρασύρονται από μια ιστορία ή ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Τα
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escape room για την εκπαίδευση είναι παιδαγωγικές δραστηριότητες βασισμένες σε
προβλήματα και περιορισμένο χρόνο που απαιτούν ενεργούς και συνεργατικούς
συμμετέχοντες, ένα περιβάλλον που οι εκπαιδευτικοί θέλουν να επιτύχουν στις τάξεις τους για
την προώθηση της μάθησης των μαθητών.
Breakout EDU είναι μια τροποποιημένη εκδοχή των escape room που χρησιμοποιείται κυρίως
σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για τη διδασκαλία του περιεχομένου καθώς και άλλων
δεξιοτήτων όπως η δημιουργική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία κ.ο.κ. Οι
εκπαιδευτικοί εγκαθιστούν μια σειρά από κλειδαριές σε ένα κλειστό κουτί. Στη συνέχεια, ο
εκπαιδευτικός παρέχει γρίφους και προκλήσεις που πρέπει να λύσουν οι μαθητές προκειμένου
να ανοίξουν το κουτί. Παρέχεται περιορισμένος χρόνος για να λύσουν οι μαθητές τις
προκλήσεις

5 βήματα για τη δημιουργία ενός ψηφιακού escape room (DER)
Βήμα 1: Γράψτε την ιστορία
Ένα καλό escape room θα πρέπει να έχει μια διασκεδαστική ιστορία που θα τραβήξει τους
αναγνώστες/παίκτες.
Βήμα 2: Δημιουργείστε τα ίχνη σας
Αποφασίστε ποιοι θέλετε να είναι οι γρίφοι σας και μετά γράψτε τις ενδείξεις σας.
Βήμα 3: Δημιουργείστε τις εικόνες σας
Οι εικόνες έχουν δύο σκοπούς σε ένα escape room. Μπορούν να προσθέσουν στο σεναριακό
ενδιαφέρον της ιστορίας και μπορούν να περιέχουν στοιχεία.
Βήμα 4: Δημιουργείστε τους γρίφους
Χρησιμοποιώντας φόρμες Google, δημιουργήστε "γρίφους" με επαλήθευση της απάντησης,
ώστε να γνωρίζουν αν έχουν δίκιο ή αν πρέπει να συνεχίσουν να προσπαθούν.
Βήμα 5: Δημιουργείστε τον ιστότοπό σας
Βάλτε όλες τις πληροφορίες σας (ενδείξεις, εικόνες, ιστορία κ.λπ.) σε έναν ιστότοπο Google.

4.3.5. Παιχνίδια Ρόλων
Τα παιχνίδια ρόλων είναι μια τεχνική που επιτρέπει στους μαθητές να εξερευνήσουν
ρεαλιστικές καταστάσεις αλληλεπιδρώντας με άλλους ανθρώπους με ελεγχόμενο τρόπο,
προκειμένου να αναπτύξουν εμπειρία και να δοκιμάσουν διαφορετικές στρατηγικές σε ένα
υποστηριζόμενο περιβάλλον. Ανάλογα με τη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες μπορεί να
παίζουν έναν ρόλο παρόμοιο με τον δικό τους (ή τον πιθανό μελλοντικό εαυτό τους) ή να
παίζουν τον αντίθετο ρόλο της συζήτησης ή της αλληλεπίδρασης. Και οι δύο επιλογές παρέχουν
τη δυνατότητα σημαντικής μάθησης, με την πρώτη να επιτρέπει την απόκτηση εμπειρίας και
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τη δεύτερη να ενθαρρύνει τον μαθητή να αναπτύξει κατανόηση της κατάστασης από την
"αντίθετη" οπτική γωνία.
Σε ένα παιχνίδι ρόλων, οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους για να
παίξουν σε μια συζήτηση ή άλλη αλληλεπίδραση, όπως μια ανταλλαγή μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τυπική για την ειδικότητά τους. Μπορεί να τους δοθούν
συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να ενεργήσουν ή τι να πουν, ως εχθρικός πελάτης ή ασθενής
σε άρνηση, για παράδειγμα, ή να τους ζητηθεί να ενεργήσουν και να αντιδράσουν με τον δικό
τους τρόπο ανάλογα με τις απαιτήσεις της άσκησης. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα παίξουν
το σενάριο και στη συνέχεια θα υπάρξει αναστοχασμός και συζήτηση σχετικά με τις
αλληλεπιδράσεις, όπως εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης της κατάστασης. Το σενάριο
μπορεί στη συνέχεια να αναπαρασταθεί εκ νέου με αλλαγές με βάση τα αποτελέσματα του
προβληματισμού και της συζήτησης.

Πιθανές τεχνολογίες για την υποστήριξη του παιχνιδιού ρόλων
Το παιχνίδι ρόλων είναι μια πολύ ευέλικτη διδακτική προσέγγιση, επειδή δεν απαιτεί ειδικά
εργαλεία, τεχνολογία ή περιβάλλοντα, για παράδειγμα, οι μαθητές θα μπορούσαν να
εργαστούν σε μια άσκηση παιχνιδιού ρόλων εξίσου αποτελεσματικά σε μια αίθουσα διαλέξεων
όσο και σε μια αίθουσα σεμιναρίων. Ωστόσο, η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει σημαντικά
πλεονεκτήματα, ακόμη και νέες δυνατότητες, για τη χρήση της προσέγγισης ως μαθησιακή
δραστηριότητα.
Στο απλούστερο επίπεδο, η τεχνολογία, όπως τα φωνητικά μαγνητόφωνα, οι βιντεοκάμερες και
τα smartphone/tablet, επιτρέπει την καταγραφή των παραδοσιακών ασκήσεων ρόλων
πρόσωπο με πρόσωπο και την αποθήκευση τους στο διαδίκτυο για μεταγενέστερη αναφορά,
ανάλυση και προβληματισμό, όπως σε αυτό το παράδειγμα δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης από
το EduCon της Κορέας. Αυτό μπορεί να επιτρέψει την επανεξέταση μιας άσκησης σε
μεταγενέστερη ημερομηνία και την επαναξιολόγηση με βάση τη μεταγενέστερη μάθηση και
εμπειρία, κάτι που δεν είναι γενικά δυνατό όταν η άσκηση δεν έχει καταγραφεί. Άλλα εργαλεία
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτό το παραδοσιακό στυλ παιχνιδιού ρόλων είναι ένα
ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας ή το Twitter, και τα δύο θα επέτρεπαν σε μια ομάδα
μαθητών να παρακολουθεί το παιχνίδι ρόλων και να αξιολογεί την κατάσταση και τη συζήτηση
καθώς εξελίσσεται, όπως για παράδειγμα ψηφίζοντας για το αν ένας χαρακτήρας ήταν πολύ
επιθετικός ή υποχωρητικός κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης αλληλεπίδρασης. Αυτές οι
πληροφορίες θα μπορούσαν να διατηρηθούν και, σε συνδυασμό με μια καταγραφή, να
παρέχουν μια άλλη πηγή για μεταγενέστερη ανάλυση και προβληματισμό.
Ωστόσο, η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ασκήσεων παιχνιδιού
ρόλων πέρα από ό,τι είναι δυνατό σε μια συνεδρία πρόσωπο με πρόσωπο. Οι ασύγχρονες
τεχνολογίες, όπως τα διαδικτυακά φόρουμ και οι πίνακες συζητήσεων, τα Κοινωνικά Δίκτυα, το
Twitter κ.λπ., επιτρέπουν το παιχνίδι ρόλων να πραγματοποιείται για μεγαλύτερα χρονικά
διαστήματα και με πιο μελετημένο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι το παιχνίδι ρόλων μπορεί να λάβει
χώρα εκτός ωρολογιακών συνεδριών και σε καταστάσεις όπου οι μαθητές δεν μπορούν να
συναντηθούν φυσικά την ίδια στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, οι μαθητές θα αναρτούσαν το
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δικό τους μέρος της συζήτησης, θα περίμεναν μέχρι να απαντήσει ο/οι άλλος/ες
συμμετέχων/ουσες και στη συνέχεια θα αναρτούσαν τη δική τους απάντηση Κ.Ο.Κ. Αυτή η
μέθοδος επιτρέπει στους συμμετέχοντες να συμμετέχουν όταν είναι σε θέση και τους δίνει
χρόνο να σκεφτούν τις απαντήσεις τους, και παρόλο που μπορεί να φαίνεται αρκετά τεχνητή
σε σύγκριση με μια άσκηση πρόσωπο με πρόσωπο, μπορεί να αντικατοπτρίζει καταστάσεις
όπως οι συζητήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αρκετά στενά.
Ένα άλλο πλεονέκτημα της χρήσης της τεχνολογίας είναι ότι μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε
εξωτερικούς συμμετέχοντες να λάβουν μέρος στο παιχνίδι ρόλων. Εργαλεία όπως το
Blackboard Collaborate, το Skype και το Google+ Hangouts παρέχουν έναν διαδικτυακό χώρο
όπου μπορούν να λάβουν χώρα ζωντανές συζητήσεις, συμπεριλαμβανομένου βίντεο. Αυτό
σημαίνει ότι ένα άτομο με εμπειρία ή εξειδίκευση στον τομέα που παίζεται ο ρόλος μπορεί να
αναλάβει έναν από τους ρόλους, δημιουργώντας μια πολύ πιο ρεαλιστική εμπειρία για τον
μαθητή. Για παράδειγμα, ένας κλινικός ψυχολόγος, αξιοποιώντας τη δική του εμπειρία για να
καταστήσει την αλληλεπίδραση ρεαλιστική, θα μπορούσε να παίξει το ρόλο ενός ασθενούς με
τους φοιτητές να αναλαμβάνουν το ρόλο του ψυχολόγου, ή ένας διπλωματούχος μηχανικός θα
μπορούσε να παίξει το ρόλο ενός διευθυντή έργου, ενώ οι φοιτητές θα αναλάβουν το ρόλο των
μηχανικών κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης. Όλα αυτά τα εργαλεία είναι ελεύθερα
προσβάσιμα μέσω του διαδικτύου και απαιτούν μόνο ένα μικρόφωνο και ηχεία/ακουστικά,
πράγμα που σημαίνει ότι τα τεχνικά εμπόδια είναι αρκετά χαμηλά. Τα εργαλεία διαθέτουν
συνήθως δυνατότητες εγγραφής που επιτρέπουν τη μόνιμη καταγραφή της αλληλεπίδρασης.
Τα εργαλεία αυτά είναι επίσης χρήσιμα για παιχνίδια ρόλων μεταξύ φοιτητών, όταν είναι όλοι
διαθέσιμοι την ίδια στιγμή αλλά δεν μπορούν να συναντηθούν φυσικά, όπως σε μαθήματα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης ή κατά τη διάρκεια περιόδων πρακτικής άσκησης.

4.3.6. Άλλα είδη παιχνιδιών: υπαίθρια, σωματικά, σχετικά με τον αθλητισμό κ.λπ..
Τα υπαίθρια και σωματικά παιχνίδια που περιλαμβάνουν κίνηση αποτελούν σημαντικό
συμπλήρωμα της παιχνιδοποίησης. Η παιχνιδοποίηση μπορεί να βγει από την τάξη με τη μορφή
κυνηγιού θησαυρού, κυνηγιού στοιχείων, κουίζ προσανατολισμού, υπαίθριων δωματίων
απόδρασης κ.λπ. και παρόλα αυτά να είναι όλα συνδεδεμένα με τη στρατηγική
παιχνιδοποίησης της τάξης/του σχολείου, συνδέοντας τις δραστηριότητες μέσω της αφήγησης
ιστοριών.
Οι υπαίθριες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κίνηση είναι ευεργετικές για να αποφύγετε
τη ρουτίνα, αλλάζοντας το σενάριο. Επιπλέον, η υπαίθρια σωματική δραστηριότητα που
παρέχεται κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών βοηθά τα παιδιά να γίνουν πιο έξυπνα, υγιή
και δυνατά. Το υπαίθριο παιχνίδι προσφέρει ποικίλα αναπτυξιακά οφέλη στα παιδιά και
αναμειγνύεται με ένα εκπαιδευτικό πεδίο, εξασφαλίζοντας όχι μόνο μια αισθητικοκινητική
ανάπτυξη, αλλά και μια γνωστική.
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4.4. Κανόνες και μηχανικές των παιχνιδιών
Οι μηχανικές είναι μια σειρά από κανόνες που προσπαθούν να δημιουργήσουν παιχνίδια που
μπορούν να απολαμβάνονται, που δημιουργούν έναν ορισμένο "εθισμό" και δέσμευση από
την πλευρά των χρηστών, παρέχοντας προκλήσεις και μια διαδρομή για να ταξιδέψουν, είτε σε
ένα βιντεοπαιχνίδι είτε σε κάθε είδους εφαρμογή (Cortizo, 2011). Συνδέονται άμεσα με τη
θεωρία του Jon Radoff και τα 42 FUNdamentals του:
Αναγνώριση
μοτίβων
Συλλογή

Εύρεση
θησαυρών
Εκπλήρωση
στόχων

Αναγνώριση

Αποκτήστε
γνώσεις
Οργανώστε
τους
ανθρώπους
Διατηρήστε
επαφές

Γίνετε
ήρωας
Γίνετε
κακός

Δημιουρ
-γείστε
Ενθουσι
ασμός

Φοβηθείτε

Βελτιώστε την
υγεία

Να είστε το
επίκεντρο
της
προσοχής
Θαυμάστε
την ομορφιά

Να είστε Ψυχανάλυάγριοι
ση

Νικήστε
συγκρού
σεις
Χαλαρώ
στε

Βάλτε τάξη Ρομαντισμός
στο χάος

Εξατομικεύστε κόσμους

Φτιάξτε
δώρα

Πείτε
ιστορίες
Προβλέψτε
το
μέλλον
Να είστε Ανταγωνισοφοί
στείτε

Γίνετε
Μυστήριο
δικτάτορας
Ζήστε μια Να έχετε
φαντασίω ικανότητες
-ση
Ακούστε
ιστορίες

Αποδώστε
δικαιοσύνη

Ενδυνάμωση
των σχέσεων

Συνδεθείτε με
το παρελθόν

Απροσδό Εξερευνήστε
-κητο
τον κόσμο
Κάντε
ανόητα
πράγματ
α
Γελάστε

Βελτιώστε την
κοινωνία

Διαφωτισμός

Με βάση αυτή την ιδέα, ο Herranz (2013) προτείνει διάφορους τύπους μηχανισμών παιχνιδιών:
●

Προκλήσεις, βγάζοντας τους χρήστες από ένα άνετο περιβάλλον για να τους
εισαγάγουμε στους μηχανισμούς του παιχνιδιού (Werbach, 2013). Προσέξτε να μην
απογοητεύσετε τους συμμετέχοντες.

●

Ευκαιρίες, ανταγωνισμός και συνεργασία, προτείνοντας τον ιδανικό τρόπο
συμπεριφοράς των συμμετεχόντων στο παιχνίδι.

●

Στο πλαίσιο των ευκαιριών ο παίκτης θα έχει διαφορετικές τροπές, διαφορετικούς
τρόπους αλληλεπίδρασης με το παιχνίδι ή με άλλους συμμετέχοντες.

●

Μπορεί επίσης να υπάρξουν συνεργασίες μεταξύ των παικτών ή να δημιουργηθούν
ομάδες για την αντιμετώπιση της πρόκλησης ή του στόχου.

●
●

Η υπέρβαση προκλήσεων ή εμποδίων θα δώσει πόντους στους συμμετέχοντες.
Άλλα στοιχεία θα είναι η ταξινόμηση των συμμετεχόντων με βάση τους πόντους τους
και ο ορισμός των επιπέδων.
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●

Ανατροφοδότηση που θα υποδεικνύει το γεγονός της απόκτησης βραβείων για
ενέργειες που εκτελέστηκαν ή ολοκληρώθηκαν σωστά.

●

Είναι σημαντικό ο συμμετέχων να αισθάνεται ότι αναγνωρίζεται και γι' αυτό θεσπίζουν
ανταμοιβές, οι οποίες μπορούν να κλιμακώνονται ανάλογα με την προσπάθεια, το
επίπεδο, το ρίσκο, μεταξύ άλλων.

4.5. Συμμετοχή και ροή
Μια από τις κύριες θεωρίες που σχετίζονται με τη δέσμευση και την παιχνιδοποίηση είναι η
θεωρία της ροής, γνωστή και ως θεωρία της βέλτιστης εμπειρίας (Guo et al., 2016). Η έρευνα
του Csikszentmihalyi (1975) προσπάθησε να κατανοήσει πώς οι εκτελεστές ξοδεύουν
σημαντική ενέργεια και χρόνο στις δραστηριότητές τους. Η έρευνά του επινόησε τον όρο
εμπειρία ροής, κατά την οποία η συγκέντρωση, το ενδιαφέρον και η απόλαυση βιώνονται
ταυτόχρονα (Csikszentmihalyi, 1997). Η θεωρία υποστηρίζει περαιτέρω ότι υπάρχουν τρία
κανάλια για τη μάθηση: το κανάλι της πλήξης, το κανάλι της ροής και το κανάλι της
απογοήτευσης (Sharek & Wiebe, 2011). Καθώς ο μαθητής προχωράει σε μια εργασία, η
κατάσταση ροής του είναι πιθανό να διατηρηθεί, εάν η δυσκολία της εργασίας αυξάνεται ώστε
να ταιριάζει με τις αναπτυσσόμενες δεξιότητες. Επιπλέον, η "περιοχή πλήξης" θα προκύψει αν
η πρόκληση δεν αυξηθεί καθώς αναπτύσσονται οι δεξιότητες και οι ικανότητες του μαθητή. Στο
κανάλι της πλήξης, το άτομο δεν ενδιαφέρεται για την εργασία και αποσυνδέεται γρήγορα από
τη δραστηριότητα. Εναλλακτικά, ένα άτομο μπορεί να πέσει στην περιοχή απογοήτευσης εάν
το επίπεδο δεξιοτήτων/ικανότητάς του δεν είναι συγκρίσιμο με τη δυσκολία που ενυπάρχει
στην εργασία. Οι εργασίες εντός του καναλιού απογοήτευσης μπορεί να την ενδιαφέρουν, αλλά
η εργασία γίνεται τόσο απαιτητική που χάνει το κίνητρο να επιμείνει. Ο στόχος είναι η
δραστηριότητα να εμπίπτει μεταξύ αυτών των καναλιών, έτσι ώστε το ενδιαφέρον και η
πρόκληση να διατηρούνται με την πάροδο του χρόνου (Csikszentmihalyi, 1991).
Καθώς η θεωρία εξελισσόταν, ο Csikszentmihalyi (1991, 1997) όρισε τις ακόλουθες οκτώ
διαστάσεις της ροής για να ορίσει τη βέλτιστη απόδοση ροής:
● Σαφείς στόχοι και άμεση ανατροφοδότηση
● Ισορροπία μεταξύ του επιπέδου της πρόκλησης και των προσωπικών δεξιοτήτων
● Αίσθηση δυνητικού ελέγχου
● Συγχώνευση δράσης και επίγνωσης
● Εστιασμένη συγκέντρωση
● Απώλεια της αυτοσυνειδησίας
● Αυτοεπιβραβευτική εμπειρία

67

4.6. Η αφήγηση στη διαδικασία παιχνιδοποίησης
Οι αφηγήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παιχνιδοποίηση - φέρνοντας εμπλοκή,
νόημα και σαφείς κλήσεις για δράση για τους μαθητές.
Για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί η αφήγηση ως στοιχείο για το σχεδιασμό
παιχνιδοποιημένων έργων, ιδίως για την εκπαίδευση, ο όρος αφήγηση θα πρέπει να καλύπτει
τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Η ύπαρξη του δράστη (ως χρήστης/μαθητής), το στοιχείο της επιλογής (ενώ οι επιλογές που
υπάρχουν για την εξέλιξη του περιεχομένου), η διαδραστικότητα (το σύστημα πρέπει να
ανταποκρίνεται στις ενέργειες του χρήστη), η αλληλουχία των γεγονότων (πρέπει να υπάρχει
μια λογική αλυσίδα αυτών των ενεργειών, ώστε η πρόοδος να έχει νόημα για τον χρήστη) , ο
χώρος (ως εικονικός χώρος), η ημερομηνία (ως οι πληροφορίες που παρουσιάζονται), ο χρόνος
αλληλεπίδρασης και κυρίως, ώστε να συγκροτείται σε ένα στοιχείο ικανό να παρακινήσει τον
μαθητή, το χαρακτηριστικό της εμπειρίας του χρήστη.
"Το αφηγηματικό στοιχείο της Παιχνιδοποίησης μπορεί να γίνει αντιληπτό ως η διαδικασία
κατά την οποία ο χρήστης χτίζει τη δική του εμπειρία μέσα από ένα δεδομένο περιεχόμενο,
ασκώντας την ελευθερία των επιλογών του σε ένα δεδομένο χώρο και χρονικό διάστημα,
δεσμευμένος από τη λογική του συστήματος". (Palomino et. Al., 2019)
Βασικά οφέλη από τη χρήση αφηγήσεων για την παιχνιδοποίηση:
●

Οι αφηγήσεις λένε στους παίκτες τι να κάνουν

●

Μια αφήγηση βοηθά τον παίκτη να κατανοήσει εύκολα την πορεία του προς την
κυριαρχία

●

Αυξάνουν τον ενθουσιασμό και την προσοχή

●

Αν υπάρχει σύγκρουση μέσα στην αφήγηση, οι παίκτες θα θέλουν πάντα να τη
μειώσουν και θα προσπαθούν πάντα για μια λύση. Όταν οι συγκρούσεις επιλύονται, οι
άνθρωποι αισθάνονται καλά.

●

Είναι ευκολότερο να σχηματίζονται μνήμες όταν κάτι λέγεται ως ιστορία, και ως εκ
τούτου υποβάλλονται καλύτερα στην επιβίβαση, τη μάθηση και την εκπαίδευση

●

Οι αφηγήσεις μπορούν εύκολα να συγκρατήσουν πολύπλοκα σενάρια, απαιτώντας
αλλαγή συμπεριφοράς σε πολλαπλά επίπεδα αντί να κρατούν τους παίκτες
επικεντρωμένους σε έναν μόνο στόχο

●

Οι μηχανισμοί των παιχνιδιών προωθούν τον ανταγωνισμό, αλλά η ανάμειξη ομαδικών
αφηγήσεων μέσα σε αυτούς προωθεί τη συνεργασία.

4.7. Digital applications to gamify
Παραδείγματα εφαρμογών παιχνιδοποίησης
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●

Για να δημιουργείσετε παιχνιδοποιηση

- Myclassgame
- Alianza Tierra Koi
- Captain UP - http://academy.captainup.com/
●

Βασισμένα στα εμβλήματα:

- Open Badges Factory
- Credly
- Badges OS
- ClassDojo
●

Παιχνιδοποιημένα

- Duolingo
- Codeacademy
- Socrative
- Classdojo
- RibbonHero
- Boom writer http://www.boomwriter.com/
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4. GAMIRIGHT ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η στρατηγική παιχνιδοποίησης Gamiright σχεδιάστηκε σε 3 διαφορετικές ενότητες, ανάλογα με
το επίπεδο πολυπλοκότητας των στοιχείων και των μηχανισμών, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών χωρίς εμπειρία στην παιχνιδοποίηση, αυτών
με μικρή εμπειρία και αυτών με μεγαλύτερη εμπειρία στην παιχνιδοποίηση.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν τη μία ή την άλλη ενότητα με βάση τις
γνώσεις τους σχετικά με το σύστημα παιχνιδοποίησης.

1. Ενότητα Α (Βασική)
H ΜΟΝΑΔΑ Α (Βασική) με βάση ένα σύστημα ανταμοιβής εκτός σύνδεσης ή μέσω διαδικτυακών
πλατφορμών όπως το Classdojo.
Οι μαθητές θα λαμβάνουν πόντους με βάση τη συμπεριφορά τους, τη στάση τους, τη μάθηση
στην τάξη, οι οποίοι μπορούν να μεταφραστούν σε κάποιο είδος προνομίου (αλλαγή άβαταρ,
λήψη, ειδικές κάρτες άμεσης εφαρμογής - παράδειγμα: κάθισε στη θέση του δασκάλου για 10
λεπτά κ.α.).
Αυτή η ενότητα συνιστάται για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν εφαρμόσει ποτέ στο
παρελθόν την παιχνιδοποίηση.
Διαδικτυακή λειτουργία: Classdojo (https://www.classdojo.com/) όπου οι εκπαιδευτικοί πρέπει
να δημιουργήσουν τη δική τους τάξη, να την προσαρμόσουν και οι μαθητές να επιλέξουν τα
άβαταρ τους και να συγκεντρώσουν πόντους).
Λειτουργία εκτός σύνδεσης: Εκτυπωμένα (και πλαστικοποιημένα) άβαταρ και κάρτες
προνομίων, μια αφίσα για την παρακολούθηση των πόντων (η οποία θα παρέχεται σε pdf.)

2. Ενότητα B (ενδιάμεση)
Η ΜΟΝΑΔΑ Β (Ενδιάμεση) είναι αυστηρά διαδικτυακή και εισάγει την αφήγηση (σύνοψη ή
ολοκληρωμένη) και άλλα στοιχεία και μηχανισμούς παιχνιδοποίησης (που εξηγούνται
περαιτέρω).
Αυτή η ενότητα συνιστάται για τους εκπαιδευτικούς που έχουν εφαρμόσει κάποια στοιχεία
παιχνιδοποίησης στο παρελθόν.
Θα χρησιμοποιηθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα MyClassGame (https://www.myclassgame.es/),
με τους εκπαιδευτικούς να προσαρμόζουν τις τάξεις τους. Η ενότητα Β περιλαμβάνει τα
ακόλουθα στοιχεία (τα οποία θα εξηγηθούν στις επόμενες διαφάνειες):
Τα άβαταρ από την ιστορία "Σώστε το σχολείο των μυθολογικών όντων".
●

Εμβλήματα
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●

Συμπλοκές (μονομαχίες & μάχες)

●

Αφήγηση

3. Ενότητα Γ (Προχωρημένη)
Η ενότητα Γ συνιστάται για τους εκπαιδευτικούς που έχουν εμπειρία στην παιχνιδοποίηση.

Θα χρησιμοποιηθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα MyClassGame (https://www.myclassgame.es/),
η οποία περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία (τα οποία θα εξηγηθούν στις επόμενες διαφάνειες):
Τα δημιουργημένα άβαταρ για την αφήγηση "Σώστε το σχολείο των μυθολογικών όντων".
● Εμβλήματα
● Συμπλοκές (μονομαχίες & μάχες)
● Αφήγηση
● Αντικείμενα (διάρκεια, συναλλαγές και ανταλλαγές, πιθανότητα κλοπής σε μάχες)
● Τσάντα αντικειμένων (το πολύ 3 αντικείμενα στην τσάντα)
● Αναζητήσεις (αντικειμένων)
● Δευτερεύουσες αποστολές
● Γεγονότα

4. Στοιχεία της στρατηγικής παιχνιδοποίησης
4.1 Άβαταρ
Τα ΑΒΑΤΑΡ για την Ενότητα Α μπορούν να είναι διαδικτυακά (στην πλατφόρμα Class Dojo) ή
εκτός σύνδεσης - εκτυπωμένα.
Τα ΑΒΑΤΑΡ στο παιχνίδι της τάξης μου (για τις ενότητες Β και Γ) έχουν 3 στατιστικά στοιχεία:
● Πόντοι εμπειρίας (XP)
● Πόντοι ζωής (ζωτικότητα)
● Χρήματα (χρυσός)

4.2 Πόντοι / Πόντοι Εμπειρίας
ΣΗΜΕΙΑ - Ενότητα Α
Οι πόντοι αντιπροσωπεύουν την εμπειρία του άβαταρ στην περιπέτεια.
Οι πόντοι θα είναι καθοριστικοί για να περάσετε το επίπεδο.
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Οι μαθητές θα κερδίσουν ή θα χάσουν πόντους μέσω:
● της συμπεριφορά τους
● την καθημερινή τους εργασία
● τη στάση τους
● τη συνεργασία τους κ.λπ.
(Κάθε καθηγητής πρέπει να προκαθορίσει τα κριτήρια για τη λήψη πόντων)
Διαδικτυακά: μέσω της πλατφόρμας Classdojo οι πόντοι θα δίνονται ή θα λαμβάνονται στα
avatars των μαθητών
Εκτός Δικτύου: στην αφίσα με τα άβαταρ κολλημένα πάνω της θα δίνονται ή θα λαμβάνονται
πόντοι στα άβαταρ των μαθητών.
ΠΟΙΝΤΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (XP) – Ενότητες Β και Γ
Τα XP αντιπροσωπεύουν την εμπειρία του άβαταρ στην περιπέτεια.
Τα XP θα είναι καθοριστικά για να περάσετε το επίπεδο.
Οι μαθητές κερδίζουν XP μέσω:
● τη συμπεριφορά τους
● την καθημερινή τους εργασία
● τη στάση τους
● τη συνεργασία τους κ.λπ.
Κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να προκαθορίσει τα κριτήρια για τη λήψη των βαθμών!
Οι μαθητές μπορούν να χάσουν XP μέσω:
● Μονομαχίες
● Μάχες

4.3 Πόντοι ζωήςs
Οι ΠΟΝΤΟΙ ΖΩΗΣ (Ζωτικότητα) χρησιμοποιούνται στις ενότητες B και Γ.
Η ζωή αντιπροσωπεύει τις πληγές που μπορεί να αντέξει ο χαρακτήρας πριν πεθάνει.
Το άβαταρ χάνει ζωή (πληγές) σε μονομαχίες και μάχες που έχει χάσει.
Ορισμένα γεγονότα και ειδικά αντικείμενα μπορούν να βοηθήσουν το άβαταρ να ανακτήσει τη
ζωή του ή να καθαρίσει έναν αριθμό πληγών.
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Μέσα στη σχολή, η ζωή είναι εγγυημένη από το ξόρκι προστασίας ζωτικής ενέργειας, αλλά
έξω από αυτή, η ζημιά είναι πραγματική, τόσο στη μάχη όσο και σε μια μονομαχία.
Εάν η υγεία ενός άβαταρ μειωθεί στο 0 ή χαμηλότερα, δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί
ξανά.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιπέτειας, ενδέχεται να εμφανιστούν χαρακτήρες ή
αντικείμενα με θεραπευτικές ικανότητες που τα πληγωμένα πλάσματα μπορούν να
χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους.
Αν ένα άβαταρ πεθάνει ως αποτέλεσμα μιας μάχης, μονομαχίας ή ενός γεγονότος, ο
μαθητής θα πρέπει να επιλέξει ένα άλλο από τα διαθέσιμα, ΧΑΝΩΝΤΑΣ τα αντικείμενα που
είχε αποκτήσει προηγουμένως και τους πόντους XP μέχρι το επίπεδο που πέτυχε με το
έμβλημά του.

4.4 Χρήματα (χρυσός)
Το χρήμα (χρυσός) χρησιμοποιείται μόνο για τις ενότητες B και Γ.
Τα XP και τα χρυσά νομίσματα μπορούν να ανταλλάσσονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές
με βασικά, επικά και θρυλικά μαγικά αντικείμενα (αντικείμενα) που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ.
Θα μπορείτε να παίρνετε νομίσματα και πολύτιμους λίθους που θα συσσωρεύονται στο
άβαταρ σας με την καθημερινή εργασία (που αντιπροσωπεύεται στην αφήγηση με την
παρακολούθηση της περιπέτειας με το άβαταρ σας).
Ο χρυσός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αγορά XP (1 νόμισμα θα ισοδυναμεί με 3
XP).
Οι πολύτιμοι λίθοι μπορούν να αποκτηθούν μόνο σε μια ομάδα (συνεργατική εργασία),
παρέχοντας 5 XP σε όλα τα μέλη της ομάδας, χάνοντας τον πολύτιμο λίθο μόλις τον
ανταλλάξετε.
Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί η συναλλαγή με άλλους συντρόφους ή χαρακτήρες που
εμφανίζονται στην αφήγηση ή σε απρόβλεπτα γεγονότα.
Αν χάσετε μια μονομαχία ή μια μάχη, τα χρήματα μπορούν να σας κλαπούν.
Ο χρυσός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αγορά χρωμάτων και τη συλλογή τους.

4.5 Επίπεδα
Τα ΕΠΙΠΕΔΑ χρησιμοποιούνται σε όλες τις ενότητες.
Τα Επίπεδα θα βαθμολογηθούν εκ των προτέρων, αν και κάθε καθηγητής μπορεί να
αποφασίσει ελεύθερα τους βαθμούς για κάθε επίπεδο, ανάλογα με την πρόοδο της δικής του
ομάδας.
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Η αναβάθμιση του επιπέδου θα παρέχει νέες δυνάμεις και ικανότητες, οι οποίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στον πραγματικό κόσμο με κάποιο βραβείο ή προνόμιο.

4.6 Εμβλήματα
Τα εμβλήματα χρησιμοποιούνται στις ενότητες B και Γ.
Τα σήματα θα αποκτώνται κάθε φορά που θα περνάτε το επίπεδο.
Επιτρέπει στο άβαταρ να συνεχίσει να εξελίσσεται στην ιστορία, συγκεντρώνοντας νέους
πόντους XP.
Μόλις επιτευχθούν, δεν χάνονται ποτέ (οι πόντοι XP μπορεί να χαθούν και να επιστρέψουν στο
προηγούμενο επίπεδο, αλλά το σήμα διατηρείται) .
Δεν είναι δυνατή η εμπορική εκμετάλλευση (οι μαθητές δεν μπορούν να ανταλλάξουν τα
εμβλήματα, ούτε να τα πουλήσουν/αγοράσουν χρησιμοποιώντας νομίσματα).

4.7 Γεγονότα
●

Τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ χρησιμοποιούνται στην ενότητα Γ.

●

Τα γεγονότα έχουν τον ακόλουθο ρόλο:

●

● Εμφανίζονται στις κάρτες γεγονότων (όποτε ο εκπαιδευτικός αποφασίζει να τραβήξει
μια κάρτα γεγονότων), ή στην αφήγηση (αν χρησιμοποιείται η αφήγηση).

●

● Θα σηματοδοτούν σημεία καμπής στην αφήγηση.

●

● Μπορεί να είναι απρόβλεπτα ή προγραμματισμένα.

●

● Βοηθούν στην αλλαγή της κανονικής εξέλιξης της αφήγησης ή των κανόνων.

●

● Διατηρούν μια ροή που προκαλεί έκπληξη.

●

● Διατηρούν το ενδιαφέρον της αφήγησης.

●

● Βαθμολογούν τη δυσκολία.

●

● Παρακινεί στην υπέρβαση των εμποδίων..

4.8 Συμπλοκές
Οι συμπλοκές χρησιμοποιούνται στις ενότητες B και Γ
Μονομαχίες - εμφανίζονται από τις κάρτες γεγονότων ή την αφήγηση
● Με άλλα μυθολογικά όντα (μεταξύ των άβαταρ των μαθητών)
● Μεταξύ δύο χαρακτήρων ξεχωριστά.
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●
●

Χαρακτηρίζεται από γεγονότα (από τις κάρτες ή από την αφήγηση)
Στο μαγικό σχολείο (στην αφήγηση), ο νικητής μπορεί να κερδίσει XP.

●

Έξω από τη σχολή μαγείας (στην αφήγηση) , ο νικητής μπορεί να κλέψει χρυσό ή
αντικείμενα

●

που είχε στα χέρια του ο ηττημένος.

Μάχες - εμφανίζονται από τις κάρτες γεγονότων ή την αφήγηση
●
●
●
●

Μάχες ενάντια στα τέρατα
Οι κακοί είναι πολύ ισχυροί- έχουν επίσης επίπεδο.
Ενώστε τη δύναμή σας για να τους νικήσετε (σχεδόν την ίδια δύναμη ή περισσότερες).
Πολλές φορές θα χρειαστείτε τη βοήθεια περισσότερων ανθρώπων.

4.8.1 Μονομαχίες
Τα μυθολογικά όντα (τα άβαταρ των μαθητών) θα προκαλούνται σε μονομαχία από άλλους
(τυχαία ή λόγω κάποιου απροσδόκητου γεγονότος).
Οι μονομαχίες θα επιλύονται, έτσι ώστε ένας χαρακτήρας να κερδίζει τη μάχη και ένας άλλος
να την χάνει, κλέβοντας τα συγκεκριμένα XP/Χρυσό στην ίδια τη μονομαχία.
Η ζωή δεν θα αλλάξει από αυτές τις μονομαχίες, επειδή θεωρούνται ως προπονήσεις και το
ξόρκι προστασίας ζωτικής ενέργειας είναι σε ισχύ όσο βρίσκεστε στη Σχολή.
Κριτής της μονομαχίας θα είναι ο δάσκαλος, ο οποίος θα καθορίσει ποιος είναι ο νικητής.
Η μονομαχία γίνεται μέσω της πλατφόρμας @Myclassgame ή απλά με την κλήρωση δύο
τυχαίων αριθμών από την τάξη, θα καθοριστεί ποιος θα αντιμετωπίσει σε μονομαχία.
Ο πρώτος από αυτούς θα ξεκινήσει στον φανταστικό αγώνα του, που αντιπροσωπεύεται στην
πραγματικότητα από την απάντηση σε μια ερώτηση που θέτει ο καθηγητής για το θέμα που
θέλει και που είναι από το περιεχόμενο που βλέπει στην τάξη. Συνιστάται ο καθηγητής να έχει
μια σειρά από προετοιμασμένες ερωτήσεις αυξανόμενης δυσκολίας που θα χρησιμοποιήσει
για την επανάληψη των θεμάτων πριν από τις αντίστοιχες εξετάσεις (2 έως 3 ερωτήσεις ανά
παίκτη).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: αν και οι δύο μονομάχοι δεν έχουν το ίδιο επίπεδο, αυτός που έχει υψηλότερο
επίπεδο θα χάνει 1 XP για κάθε διαφορά επιπέδου με τον άλλο, ως ζήτημα ατίμωσης.

4.8.2 Μάχες
Στις μάχες το τέρας επιτίθεται πάντα πρώτο, με αποτέλεσμα όλοι οι μαθητές να χάνουν 1 XP
λόγω αιφνιδιασμού. Στη συνέχεια αρχίζει η πραγματική μάχη.
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Ο δάσκαλος θα κάνει "Χ" αριθμό ερωτήσεων για το/τα θέμα/τα που βρίσκονται μέσα στο
παιχνιδοποιημένο σύστημα, οι οποίες συμπίπτουν με τον αριθμό "Χ" της ζωής του τέρατος.
Το κακό θα επιτεθεί στους χαρακτήρες μεμονωμένα, τυχαία, που καθορίζεται από
οποιαδήποτε από τις πλατφόρμες, τις εφαρμογές ή τα προσαρμοσμένα τυχαία συστήματα.
Αν ο μαθητής απαντήσει σωστά, το τέρας λαμβάνει τη ζημιά που μπορεί να κάνει ο χαρακτήρας
μόνος του, προστιθέμενη στην τιμή επίθεσης των αντικειμένων που είναι εξοπλισμένα,
αφαιρώντας την τιμή άμυνας του τέρατος.
Το επίπεδο είναι πολύ σημαντικό σε μια μάχη: κατ' αρχήν, οι μάχες διεξάγονται ατομικά,
μεταξύ του μαθητή (τυχαία) και του τέρατος, εφόσον και οι δύο μαχητές έχουν το ίδιο επίπεδο
ή το τέρας έχει χαμηλότερο επίπεδο- στην περίπτωση αυτή, οι υπόλοιποι συμπαίκτες δεν
επεμβαίνουν μέχρι την επόμενη ερώτηση (ο αντίπαλος επιλέγεται πάλι τυχαία).
Αν το τέρας έχει υψηλότερο επίπεδο από το άβαταρ του μαθητή, θα πρέπει να επιλέξει άλλους
συντρόφους για να τον βοηθήσουν μέχρι να φτάσει ή να ξεπεράσει το επίπεδο του τέρατος και
επομένως να μπορέσει να πολεμήσει πιο ισότιμα.

4.9 Αντικείμενα
Τα αντικείμενα μπορούν να εμφανιστούν από τις κάρτες παιχνιδιού και θα χρησιμοποιηθούν
στην ενότητα Γ.
Τα διάφορα αντικείμενα μπορούν να εξοπλιστούν (να τα πάρετε στο χέρι ή/και στο σώμα) ή να
αποθηκευτούν στην τσάντα απογραφής. (χώρος για 3 αντικείμενα οποιουδήποτε μεγέθους,
σχήματος ή βάρους).
Τα όπλα, τα αμυντικά ή μαγικά αντικείμενα που είναι εξοπλισμένα στο χέρι ή στο σώμα
προσθέτουν τη δύναμή τους στις μάχες ή τις μονομαχίες σαν μπόνους.
Εάν η μάχη χαθεί, ο νικητής μπορεί να κλέψει τα εν λόγω εξοπλισμένα αντικείμενα.
Τα αντικείμενα έχουν μια ωφέλιμη διάρκεια ζωής ( ανθεκτικότητα) που τους δίνει
περιορισμένη χρήση. Αν η ανθεκτικότητα εξαντληθεί, το αντικείμενο σπάει και δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ξανά, εκτός αν κάποιο θεραπευτικό ξόρκι μπορεί να το φτιάξει.
Η Ανθεκτικότητα των αντικειμένων θα σημειωθεί στην κάρτα (ένα "x" θα γίνει στα τετράγωνα
για κάθε χρήση) και μπορεί να σπάσει ή να καταστραφεί μετά από μία ή περισσότερες χρήσεις.
Εάν τα αντικείμενα σημειώνουν άπειρο (∞), η ανθεκτικότητα του αντικειμένου διαρκεί επ'
αόριστον. Εάν το αντικείμενο κλαπεί, η ανθεκτικότητα διατηρείται με τις τρέχουσες ιδιότητές
του.
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4.10 Τσάντα Αντικειμένων
Η ΤΣΑΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ θα χρησιμοποιηθεί στην ενότητα Γ και αντιπροσωπεύει μια
(μεταφορικά) μικρή υφασμάτινη τσάντα που όλα τα Μυθολογικά Πλάσματα που έρχονται στη
Μαγική Σχολή φέρουν γύρω από τη μέση τους.
Στο εσωτερικό του υπάρχουν 2 μαγικοί πολύτιμοι λίθοι (οι οποίοι αντιπροσωπεύονται από
κάρτες), ένας μαύρος και ένας λευκός:
Μαύρος πολύτιμος λίθος:
- (π.χ. L0, L1, L2, κ.λπ.)
- Πίσω: XP που απαιτούνται για να πάτε στο επόμενο επίπεδο (παράδειγμα 230).
Λευκός πολύτιμος λίθος:
- Μπροστά: XP που έχετε (παράδειγμα 156).
- Πίσω: Ζωή (παράδειγμα 8).
Αυτό το απόθεμα μπορεί να μεταφέρει στο εσωτερικό του 3 άλλα αντικείμενα, οποιουδήποτε
σχήματος, μεγέθους ή βάρους. Τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα προστατεύονται μαγικά
και δεν μπορούν να κλαπούν.

4.11 Αναζητήσεις
Οι αναζητήσεις θα γίνονται στην ενότητα Γ.
Οι αναζητήσεις θα πραγματοποιηθούν σε μια τοποθεσία ως χάρτης συντεταγμένων (αριθμοί
και γράμματα).
Δεδομένου ότι η πραγματοποίηση μιας αναζήτησης καταναλώνει ενέργεια, οι μαθητές που
θέλουν να αναζητήσουν θα πρέπει να πληρώσουν 1XP για να το κάνουν.
Κάθε άβαταρ μπορεί να πραγματοποιήσει μόνο μια εβδομαδιαία αναζήτηση (θα είναι στη
διακριτική ευχέρεια του καθηγητή).
Οι κάρτες αντικειμένων που θα βρεθούν θα πρέπει να προστεθούν στην τσάντα αντικειμένων
ή να μεταφερθούν εξοπλισμένες στο χέρι.

4.12 Κλοπές!
Η ΚΛΟΠΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΟΠΛΩΝ Ή ΧΡΥΣΟΥ θα γίνει στην ενότητα Γ.
Σε περίπτωση νίκης σε μονομαχία ή μάχη, τα αντικείμενα μπορούν να κλαπούν ΜΟΝΟ αν η
μονομαχία ή η μάχη το επιτρέπει (αυτό θα αναφέρεται στην ίδια την περιγραφή).
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Δεν μπορείτε να κλέψετε ένα αντικείμενο αν δεν υπάρχει φυσικός χώρος στο απόθεμά σας ή
αν έχετε ήδη πολλά αντικείμενα εξοπλισμένα. Θα πρέπει να αφήσετε αντικείμενα για να πάρετε
άλλα, κάνοντας μετακινήσεις μεταξύ του αποθέματος και των εξοπλισμένων αντικειμένων.
ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΚΛΕΒΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ και τα χρησιμοποιούν για νέες
μάχες (δεν έχουν τσάντα αντικειμένων). Αν νικηθούν, ο προηγούμενος κάτοχος αυτών των
αντικειμένων θα μπορεί να τα διεκδικήσει (σε περίπτωση που δεν τα θέλει, θα είναι αυτός που
θα αποφασίσει ποιος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει).
Η κλοπή αντικειμένων και όπλων κατά τη διάρκεια μονομαχιών ή μαχών θα γίνεται μόνο αν η
περιγραφή της κλοπής ή της μάχης το επιτρέπει. Στην ίδια αυτή περιγραφή θα εμφανίζεται ο
μέγιστος αριθμός νομισμάτων που μπορούν να κλαπούν (για αφηγηματικούς σκοπούς, είναι
σαν να πιάνεται ο κλέφτης στη μέση του ταμείου και να μην προλαβαίνει να πραγματοποιήσει
ολόκληρη την επίθεση).
Όσο βρίσκεστε στη μυθολογική σχολή, η κλοπή αντικειμένων, όπλων και χρυσού ΔΕΝ
επιτρέπεται, καθώς θεωρείται πράξη "ατιμωτική".
ΑΝΤΑΠΟΔΟΧΗ ΤΙΜΗΣ: Εάν ο νικητής της μάχης/ μονομαχίας αποφασίσει να ΜΗΝ κλέψει τον
πεσόντα χαρακτήρα, ακόμα και αν μπορεί, θα λάβει 1 XP ως "τιμή".

4.13 Η αφήγηση
Το αφήγημα είναι μια φανταστική ιστορία, που ονομάζεται ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ
ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΝΤΩΝ, η οποία περιέχει 30 κεφάλαια και μπορεί να διαβαστεί κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους.
Εάν δεν υπάρχει χρόνος για να διαβαστεί η ιστορία, μπορεί να παρουσιαστεί στους μαθητές η
σύνοψη, προκειμένου να συνδεθούν τα άβαταρ και τα γεγονότα με την αφήγηση.
Εάν θα χρησιμοποιηθεί και θα διαβαστεί στους μαθητές, καλό είναι να γίνει από τον ίδιο
εκπαιδευτικό (για να παρακολουθείται η πορεία των σελίδων/κεφαλαίων που έχουν
διαβαστεί).
Μπορεί να διαβαστεί είτε στο μάθημα των αγγλικών είτε στο μάθημα της γλώσσας και να
χρησιμοποιηθεί για την εξάσκηση στην κατανόηση της ανάγνωσης, με την υποβολή κάποιων
ερωτήσεων στο τέλος κάθε κεφαλαίου.
Τα άβαταρ των ηρώων (μαθητών) και των τεράτων είναι τα ίδια που εμφανίζονται στην
αφήγηση. Ωστόσο, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι οι κάρτες των γεγονότων και των μαχών
(μονομαχίες και μάχες) θα εμφανίζονται τις ίδιες στιγμές που εμφανίζεται το γεγονός/μαχία
στην αφήγηση.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η Σχολή Μυθολογικών Όντων βρίσκεται σε κίνδυνο, επηρεάζοντας την ισορροπία μεταξύ Καλού
και Κακού. Ένας νέος Μεσσίας έχει αποκαλυφθεί, αλλά έχει γίνει σαφής στόχος των σκοτεινών
δυνάμεων.
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Ο Ούγκο, ένα ντροπαλό και φαινομενικά φυσιολογικό αγόρι, αρχίζει να βλέπει όνειρα γι' αυτό
στον πραγματικό κόσμο. Του έχει ανατεθεί μια αποστολή: φαίνεται ότι η μαγεία που
συγκρατούσε έναν Αρχέγονο Κακό Θεό έχει σπάσει μετά από 222 χρόνια, και τώρα αυτό το
δαιμονικό ον κυνηγάει τον Μεσσία. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Ο Hugo θα χρειαστεί
όλη τη βοήθεια που μπορεί να πάρει από τα Μυθολογικά Όντα. Θέλετε να βοηθήσετε τον
Ούγκο να σώσει τον κόσμο;
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