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I 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. 

● 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 
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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- Egenfeldt-

Nielson, 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 1987- 

Παπαστεργίου 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, 

● 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, 
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● 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, 

● 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. 
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● 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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II. ΕΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

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). 

- Προσανατολισμός και προσοχή στους φοιτητές. 

- Διοικητική ιδιοκτησία στην επικράτειά του. 
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- 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. 

Παρόλο που τα παιχνίδια χρησιμοποιούνται γενικά στην εκπαιδευτική διαδικασία αρκετά 

συχνά, οι τεχνικές Παιχνιδοποίησης δοκιμάζονται μόλις τώρα κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων. 
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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-μάθησης-

αξιολόγησης, 

● 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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

- 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 
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- 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. 

  

 

 

3. Καλές πρακτικές σε κάθε χώρα-εταίρο 

3.1 Ισπανία 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1 

Όνομα Class of Clans (Τάξη των Φυλών) 

Περιγραφή  Το παρόν έργο βασίζεται στην ενσωμάτωση των μαθημάτων 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 
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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 
ενδιαφερόμενοι/
Πάροχος 

I.E.S Antonio de Nebrija Mostoles – Μαδρίτη 

Επίπεδο 
(οργανωτικό, 
περιφερειακό, 
τοπικό, εθνικό) 

Οργανωτικό 

Τύπος (πρόληψη, 
παρέμβαση, 
μεταγενέστερη 
παρέμβαση) 

Παρέμβαση 

Αντίκτυπος 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. 
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Διαθέσιμα 
στατιστικά 
στοιχεία  
(εάν υπάρχουν) 

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/ 
Υπηρεσίες 

Υπολογιστές: έχουν αποδειχθεί ουσιώδεις για πολλές 
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. 
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. 
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 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.  

Σύνδεσμος/ 
Ιστότοπος 

https://jespinosag.wixsite.com/classofclans 

Πίνακας 1 - Μελέτη Περίπτωσης 1 - Ισπανία 

 

 

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 
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 

https://jespinosag.wixsite.com/classofclans
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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. 

Βασικοί 
ενδιαφερόμενοι/ 
Πάροχος 

I.E.S Oretania de Linares (Jaén)  

Επίπεδο 
(οργανωτικό, 
περιφερειακό, 
τοπικό, εθνικό) 

Τοπικό  

Τύπος (πρόληψη, 
παρέμβαση, 
μεταγενέστερη 
παρέμβαση) 

Παρέμβαση  

Αντίκτυπος  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 
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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 
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) 

● 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 

Εργαλεία/Πηγές/ 
Υπηρεσίες 

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. 

https://jlgarcia48.wixsite.com/battlenet
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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. 

Σύνδεσμος/ 
Ιστότοπος 

https://jlgarcia48.wixsite.com/battlenet 

Πίνακας 2 - Μελέτη Περίπτωσης 2 – Ισπανία 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 

Όνομα SAVE THE WORLD (ΣΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ) 

Περιγραφή  Το Save The World δημιουργήθηκε ως ένα διεπιστημονικό 
σχέδιο Παιγνιδοποίησης για τους μαθητές της 4ης ΕΣΟ στο 
Temple College, 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: 
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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. 
 

Βασικοί 
ενδιαφερόμενοι/ 
Πάροχος 

Col-legi El Temple (Palma de Mallorca)  

Επίπεδο 
(οργανωτικό, 
περιφερειακό, 
τοπικό, εθνικό) 

Οργανωτικό 

Τύπος (πρόληψη, 
παρέμβαση, 
μεταγενέστερη 
παρέμβαση) 

Παρέμβαση 

Αντίκτυπος 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. 

Διαθέσιμα 
στατιστικά 
στοιχεία  
(εάν υπάρχουν) 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία 

Εργαλεία/Πηγές/ 
Υπηρεσίες 

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. 

https://mflexas.wixsite.com/savetheworld
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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. 
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. 
  

Σύνδεσμος/ 
Ιστότοπος 

https://mflexas.wixsite.com/savetheworld 

Πίνακας 3 – Μελέτη Περίπτωση 3 - Ισπανία 

 

 

https://mflexas.wixsite.com/savetheworld
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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 
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 
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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. 
 

Βασικοί 
ενδιαφερόμενοι/ 
Πάροχος 

Valle del Miro School, Valdemoro, Madrid  

Επίπεδο 
(οργανωτικό, 
περιφερειακό, 
τοπικό, εθνικό) 

Οργανωτικό 

Τύπος (πρόληψη, 
παρέμβαση, 
μεταγενέστερη 
παρέμβαση) 

Παρέμβαση 

Αντίκτυπος 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 
 

Διαθέσιμα 
στατιστικά 
στοιχεία  
(εάν υπάρχουν) 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία 

Εργαλεία/Πηγές/ 
Υπηρεσίες 

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 

https://youtu.be/QkJ4DKCTptY
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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. 
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. 
Real-time whiteboard: 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 

Σύνδεσμος/ 
Ιστότοπος 

https://beacanovas.wixsite.com/operacion 

Πίνακας 4 – Μελέτη Περίπτωσης 4 - Ισπανία 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 5 

Όνομα FORTNITE  

Περιγραφή  Το Fortnite EF ένα νέο αθλητικό παιχνίδι για το μάθημα της Φυσικής 
Αγωγής.   
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. 
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Όλοι οι παίκτες έχουν έναν χάρτη για να βλέπουν συνεχώς τη θέση 
τους, στην ομαδική λειτουργία σας επιτρέπει επίσης να βλέπετε τη 
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 
(οργανωτικό
, 

Τοπικό  
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περιφερειακ
ό, τοπικό, 
εθνικό) 

Τύπος 
(πρόληψη, 
παρέμβαση, 
μεταγενέστε
ρη 
παρέμβαση) 

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 

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 
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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/ 

Πίνακας 5 – Μελέτη Περίπτωσης 5 - Ισπανία 
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3.2 Ρουμανία 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1 

Όνομα  

Περιγραφή  

Ένα σύστημα βασισμένο σε τεχνολογία και παιχνίδια 
χρησιμοποιήθηκε στην Προπαρασκευαστική τάξη (6-7 ετών) 
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ρουμανικών και 
μαθηματικών. Χρησιμοποιήθηκαν διαδικτυακές 
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-
ενοι/ Πάροχος 

Adriana Șurcă, δασκάλα πρωτοβάθμιας εκπαιδευσης στο 
Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae”, Târgu Jiu, România 

Επίπεδο 
(οργανωτικό, 
περιφερειακό, 
τοπικό, εθνικό) 

Οργανωτικό 

Τύπος (πρόληψη, 
παρέμβαση, 
μεταγενέστερη 
παρέμβαση) 

Παρέμβαση: ξεπερνώντας τα εμπόδια στην 
μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων 
για τη βελτίωση του μαθησιακού επιπέδου των μαθητών. 

Αντίκτυπος 

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. 

Διαθέσιμα 
στατιστικά στοιχεία  
(εάν υπάρχουν) 

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 

Πίνακας 6 - Μελέτη Περίπτωσης 1 - Ρουμανία 
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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 
ενδιαφερόμενοι/ 
Πάροχος 

Mirela Tanc, Καθηγήτρια ρουμανικής γλώσσας και 
λογοτεχνίας στο Școala Gimnazială ”Oltea Doamna”, Oradea, 
România 

Επίπεδο 
(οργανωτικό, 
περιφερειακό, 
τοπικό, εθνικό) 

Οργανωτικό 

Τύπος (πρόληψη, 
παρέμβαση, 
μεταγενέστερη 
παρέμβαση) 

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 
στατιστικά στοιχεία  
(εάν υπάρχουν) 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία 

Εργαλεία/Πηγές/ 
Υπηρεσίες 

Δεν αναφέρονται εργαλεία/πηγές. 

Σύνδεσμος/ 
Ιστότοπος 

https://www.logiscool.com/ro/blog/2020-09/oportunitati-si 
provocari-in-educatie 

Πίνακας 7 – Μελέτη Περίπτωσης 2 - Ρουμανία 
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3.3 Ελλάδα 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1 

Όνομα 
Εκπαιδευτικό λογισμικό για σχολεία Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Περιγραφή  

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 ενδιαφερόμ-
ενοι/ Πάροχος 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας (GR) 

Επίπεδο 
(οργανωτικό, 
περιφερειακό, 
τοπικό, εθνικό) 

Εθνικό 

Τύπος (πρόληψη, 
παρέμβαση, 
μεταγενέστερη 
παρέμβαση) 

Παρέμβαση 

Αντίκτυπος 

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. 

Διαθέσιμα 
στατιστικά στοιχεία  
(εάν υπάρχουν) 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία 

Εργαλεία/Πηγές/ 
Υπηρεσίες 

Λογισμικό 

Σύνδεσμος/ 
Ιστότοπος 

https://ts.sch.gr/software 

Πίνακας 8 - Μελέτη Περίτπωσης 1 - Ελλάδα 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 

https://ts.sch.gr/software
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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 
ενδιαφερόμενοι/ 
Πάροχος 

Το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Επίπεδο 
(οργανωτικό, 
περιφερειακό, 
τοπικό, εθνικό) 

Εθνικό 

Τύπος (πρόληψη, 
παρέμβαση, 
μεταγενέστερη 
παρέμβαση) 

Παρέμβαση 

Αντίκτυπος Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές 4 έως 9 ετών, 
εκπαιδευτικούς αλλά και στο ευρύτερο κοινό. 

Διαθέσιμα 
στατιστικά στοιχεία  
(εάν υπάρχουν) 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία 

Εργαλεία/Πηγές/ 
Υπηρεσίες 

Λογισμικό 

Σύνδεσμος/ 
Ιστότοπος 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5623  

Πίνακας 9 – Μελέτη Περίπτωσης 2 - Ελλάδα 

 

 

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 
παιχνίδι και εμπλουτίζει το περιεχόμενό του με περισσότερες 
εξειδικευμένες γνώσεις για το θέμα. 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5623
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Βασικοί 
ενδιαφερόμενοι/ 
Πάροχος 

Το Μουσείο της Ακρόπολης 

Επίπεδο 
(οργανωτικό, 
περιφερειακό, 
τοπικό, εθνικό) 

Εθνικό 

Τύπος (πρόληψη, 
παρέμβαση, 
μεταγενέστερη 
παρέμβαση) 

Παρέμβαση 

Αντίκτυπος Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές από 9 ετών, εκπαιδευτικούς 
αλλά και στο ευρύτερο κοινό. 

Διαθέσιμα 
στατιστικά 
στοιχεία  
(εάν υπάρχουν) 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία 

Εργαλεία/Πηγές/ 
Υπηρεσίες 

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι 

Σύνδεσμος/ 
Ιστότοπος 

https://www.theacropolismuseum.gr/polymesa/enas-arhaios-
naos  

Πίνακας 10 – Μελέτη Περίπτωσης 3 – Ελλάδα  

 

 

 

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 
ενδιαφερόμ-
ενοι/ Πάροχος 

Το Μουσείο της Ακρόπολης 

Επίπεδο 
(οργανωτικό, 
περιφερειακό, 
τοπικό, εθνικό) 

Εθνικό 

Τύπος (πρόληψη, 
παρέμβαση, 
μεταγενέστερη 
παρέμβαση) 

Παρέμβαση 

https://www.theacropolismuseum.gr/polymesa/enas-arhaios-naos
https://www.theacropolismuseum.gr/polymesa/enas-arhaios-naos
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Αντίκτυπος Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές από 9 ετών, εκπαιδευτικούς 
αλλά και στο ευρύτερο κοινό. 

Διαθέσιμα 
στατιστικά 
στοιχεία  
(εάν υπάρχουν) 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία 

Εργαλεία/Πηγές/ 
Υπηρεσίες 

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι 

Σύνδεσμος/ 
Ιστότοπος 

https://www.acropolismuseumkids.gr/paixnidi/src/index.html  

Πίνακας 11 – Μελέτη Περίπτωσης 4 - Ελλάδα 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 5 

Όνομα Παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές 

Περιγραφή  Πρόκειται για ένα ψηφιακό παιχνίδι που εξοικειώνει τους 
μαθητές με τις παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές.  

Βασικοί 
ενδιαφερόμενοι/ 
Πάροχος 

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 

Επίπεδο 
(οργανωτικό, 
περιφερειακό, 
τοπικό, εθνικό) 

Εθνικό 

Τύπος (πρόληψη, 
παρέμβαση, 
μεταγενέστερη 
παρέμβαση) 

Παρέμβαση 

Αντίκτυπος Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές από 9 ετών, εκπαιδευτικούς 
αλλά και στο ευρύτερο κοινό. 

Διαθέσιμα 
στατιστικά στοιχεία  
(εάν υπάρχουν) 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία 

Εργαλεία/Πηγές/ 
Υπηρεσίες 

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι 

Σύνδεσμος/ 
Ιστότοπος 

http://www.nhmuseum.gr/multimedia/foresies/index.html  

Πίνακας 12 – Μελέτη Περίπτωσης 5 – Ελλάδα  

 

 

 

https://www.acropolismuseumkids.gr/paixnidi/src/index.html
http://www.nhmuseum.gr/multimedia/foresies/index.html
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III. O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

1. Εισαγώγη 

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, εμβλήματα 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; 

Το τι σημαίνει και τι δεν σημαίνει η "παιχνιδοποίηση" έχει εξεταστεί και περιγραφεί από 

πολλούς ερευνητές από διάφορες οπτικές γωνίες στο παρελθόν. Οι ομοιότητες και οι διαφορές 

στις μεθόδους μεταξύ της "παιχνιδοποίησης" και των "παιχνιδιών" (καθώς και της 

"παιχνιδοποίησης" και της " παιγνιώδους μάθησης") έχουν επίσης αναλυθεί μέχρι σήμερα. 

Ωστόσο, οι όροι "παιχνιδοποίηση" και "παιχνίδι" εξακολουθούν να αναφέρονται ως 

υποκατάστατα ο ένας του άλλου μερικές φορές σε πολλά ερευνητικά άρθρα. Παρόλο που στις 

μέρες μας χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός μεθόδων σε ολόκληρη τη μαθησιακή διαδικασία 

(π.χ. flipped learning μαζί με gamification, mobile learning και infographics, κ.λπ.), η ονομασία 

της "ολόκληρης" μεθοδολογίας μάθησης που χρησιμοποιείται σε ένα εκπαιδευτικό/ερευνητικό 

έργο μόνο ως "παιχνιδοποίηση" (ή μόνο ως παιχνίδι / παιγνιώδης μάθηση) είναι ένα άλλο 
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σύνηθες ζήτημα που μπορεί να μας οδηγήσει σε παρανόηση της έννοιας της παιχνιδοποίησης. 

(Çeker, Eser; Özdaml, Fezile, 2017). 

Η παιχνιδοποίηση ΔΕΝ είναι: 

● το να παίζεις ένα παιχνίδι στην τάξη  

● χρήση προσομοίωσης για τη διδασκαλία ενός μαθήματος  

● μόνο με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας  

● μόνο για διασκέδαση, είναι ένα εργαλείο εμπλοκής των χρηστών.  

● μόνο μια προσομοίωση, αλλά η χρήση στοιχείων παιχνιδιού σε διαφορετικά πλαίσια.  

● περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο  

● μόνο ανταγωνισμός μεταξύ των χρηστών  

● μόνο πόντοι και πίνακες κατάταξης, είναι εργαλεία παρακίνησης.  

● για την ανάγκη χρήσης βαριών γραφικών για την εμπλοκή των χρηστών  

● να απαιτούν πολλούς πόρους, αλλά και πολλή δημιουργικότητα και ιδέες. 

1.3. Κατηγορίες και τύποι παιχνιδοποίησης 

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. 
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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 

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; 
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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. 

 

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 έμβλημα 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 

Για να επιτευχθεί η βραχυπρόθεσμη παρακίνηση είναι απαραίτητο να επιτευχθεί η λεγόμενη 

κατάσταση "ροής" (επίσης γνωστή ως ροή ή η ζώνη που συζητείται στο 4.5). 

 

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 
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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 εμβλήματα που σχετίζονται με την 

ανταμοιβή προωθούν την αποθήκευση νέων πληροφοριών στη μακροπρόθεσμη μνήμη μέσω 

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 εμβλήματα 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. 
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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 εμβλήματα. 

● 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.  

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 

εμβλήματα. 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. 
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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 

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. 
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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. 

 

4.3.2.1 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. 
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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. 

 

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. Όταν έχουν όρεξη για μάθηση, τα παιδιά αρκεί απλά να 

πάρουν τη συσκευή στα χέρια τους. Από μόνο του, το γεγονός και μόνο ότι βρίσκονται σε ένα 

ψηφιακό μέσο είναι ήδη πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό για αυτά, αν σκεφτεί κανείς ότι όλα 

έχουν γεννηθεί σε μια τεχνολογική εποχή στην οποία κινητά, υπολογιστές ή/και ταμπλέτες με 

πρόσβαση στο διαδίκτυο υπάρχουν στα περισσότερα σπίτια. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι ακόμη και τα μικρότερα παιδιά μπορούν να το χειριστούν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια λόγω 

της έκθεσης στην οποία υποβάλλονται συνήθως σε αυτές τις συσκευές. 

 

Αξιοποίηση των ωρών αναψυχής 

Κανένας υπεύθυνος γονέας δεν θέλει τα παιδιά του να εθίζονται στο "ηλίθιο κουτί" ή στη 

"μικρή οθόνη". Η υπερβολική χρήση του διαδικτύου και η πολύωρη χρήση του κινητού 

τηλεφώνου, του tablet ή του υπολογιστή δεν είναι καλές επιλογές για να σκοτώνουν την ώρα 

τους. Εδώ είναι που οι εφαρμογές για κινητά αποδεικνύουν την αξία τους. Η μάθηση με 

εφαρμογές για κινητά είναι μια από τις πιο σοφές επιλογές για την ενεργή χρήση του 

ελεύθερου χρόνου.       
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Αν ένα παιδί έχει πολύ ελεύθερο χρόνο, μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για να μάθει κάτι νέο 

με τη βοήθεια μιας εφαρμογής εκμάθησης. Εγγυημένη ψυχαγωγία χωρίς χάσιμο χρόνου. Είναι 

σημαντικό ο ενήλικας να επιβλέπει τον χρόνο και τους τόπους ψυχαγωγίας, ώστε να 

διασφαλίζει ότι τα παιδιά τη χρησιμοποιούν με συνετό τρόπο (γονικός έλεγχος, χρήση των 

συσκευών στον ίδιο χώρο όπου βρίσκονται οι γονείς, κατοχή των μοτίβων ή των κωδικών 

πρόσβασης των συσκευών, έλεγχος του ιστορικού κ.λπ.) Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν ότι η 

χρήση αυτών των συσκευών δεν είναι δωρεάν και εξαρτάται από τη γονική επίβλεψη. 

Καθιστώντας αυτό σαφές από την αρχή, δεν θα αισθάνονται ότι τους αφαιρείται η ιδιωτική 

τους ζωή, αλλά θα αισθάνονται προστατευμένα και θα διδάσκονται για πιθανά προβλήματα με 

τα κοινωνικά δίκτυα ή την ακατάλληλη χρήση ορισμένων ιστότοπων.  

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. 

 

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 
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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 

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, 
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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, 

αφοσιωμένο στη δημιουργία ικανών και ανταγωνιστικών μελλοντικών επαγγελματιών. Το 

σημερινό σύστημα μιλάει για αποκλεισμό μεγάλου μέρους του πληθυσμού και προκαλεί 

υψηλά ποσοστά αποτυχίας και εγκατάλειψης. Στην τρέχουσα τεχνολογική εποχή δεν ισχύει 

μόνο η γνώση: είναι πολύ πιο σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να τη χρησιμοποιούμε, να 

μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας και να 

δημιουργούμε και να παράγουμε νέα γνώση. 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 τότε που η νευροεκπαίδευση επέφερε μια ριζική αλλαγή στους στόχους της 

εκπαίδευσης και στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε, έγινε φανερό ότι οι εκπαιδευτικές 

διοικήσεις είναι αργές μηχανές. Ως αποτέλεσμα, αναδύονται ατομικές ή συλλογικές 

πρωτοβουλίες, από εκπαιδευτικούς, σχολεία και συναφείς ομάδες που υποστηρίζουν μια 

αλλαγή στην ίδια τη βάση της γνώσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές συμβαδίζουν με την τρέχουσα 

τεχνολογία και, υποστηριζόμενες από το κίνημα "νους, εγκέφαλος και εκπαίδευση", 

ενσωματώνουν τη συμβολή της εκπαιδευτικής νευροεπιστήμης. Ένα παράδειγμα είναι το έργο 

του David Sousa (2014), ο οποίος τονίζει τη σημασία της παροχής νέων εμπειριών που ευνοούν 

τη νευρική ενεργοποίηση, την ανάγκη διατήρησης της συγκέντρωσης και τη βαρύτητα της 

θετικής ανατροφοδότησης, η οποία, αν είναι και άμεση, διευκολύνει την αποτελεσματική 

μάθηση. Η ευθεία γραμμή (συντομότερη διαδρομή), η ανταμοιβή και η επιθυμία για διάκριση 

είναι στοιχεία που στοιχειοθετούν τον εγκέφαλο επειδή επιτρέπουν τη νευρωνική 

ενεργοποίηση, ευνοώντας ένα πλαίσιο μάθησης. Όταν κάτι μας ταιριάζει, όταν μας προκαλεί 

την περιέργεια 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 προμετωπιαίας περιοχής και, 

κατά συνέπεια, τις διαδικασίες προσοχής που καθιστούν δυνατή τη μάθηση.  

Αυτό είναι το είδος της "θετικής" εμπειρίας που ο εγκέφαλος θέλει να αναπαράγει συνεχώς 

στη διαρκή αναζήτηση ικανοποιητικών εμπειριών. Κάποιος μπορεί να μάθει αυτό που αγαπάει, 

μόνο μέσω του συναισθήματος και της απόλαυσης μπορεί να μάθει (Mora, 2013), ή ή το 

ομοίως, μόνο το συναίσθημα και η απόλαυση μας επιτρέπουν να μάθουμε. Η άμεση 
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ανατροφοδότηση και οι ανταμοιβές θα μας επιτρέψουν επίσης να διατηρήσουμε την 

απαραίτητη κατάσταση προσοχής. 

Το παιχνίδι είναι ο χώρος όπου συναντάμε όλα τα στοιχεία που προτείνει η νευροεκπαίδευση. 

Δεν υπάρχει άλλη δραστηριότητα που να μας παρέχει πρόκληση, επιθυμία για διάκριση, άμεση 

ανατροφοδότηση, ανταμοιβές και, πάνω απ' όλα, ενθουσιασμό. 

 

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 

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. Επιπλέον, υπάρχει το 

μετα-παιχνίδι, αυτό που είναι εγγενές στο ίδιο το παιχνίδι, το οποίο το επηρεάζει έμμεσα και 

μας βοηθά να ολοκληρώσουμε το κύριο καθήκον: να ξέρουμε πώς να διαπραγματευόμαστε, να 

διαχειριζόμαστε, να κάνουμε συνδυασμούς, να δημιουργούμε σχέσεις, να "τρώμε το αυτί του 

αντιπάλου" για να τον παρακινήσουμε να εκπληρώσει τις προτιμήσεις μας κατά τη διάρκεια 

της σειράς του κ.λπ.  
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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  

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 
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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. 

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. 

Μερικές φορές το θέμα μπορεί να είναι το πιο ελκυστικό, μερικές φορές οι μηχανισμοί, μερικές 

φορές η αλληλεπίδραση κ.λπ. Οι Γάλλοι αποκαλούν τα επιτραπέζια παιχνίδια "Jeux de societé", 

επειδή, αν και υπάρχουν παιχνίδια που παίζονται μόνα τους, η συντριπτική πλειοψηφία 

επιδιώκει μια κοινή εμπειρία παιχνιδιού που μας κάνει να θυμόμαστε όχι μόνο το παιχνίδι, 

αλλά και την τελική εμπειρία παιχνιδιού και την απόλαυση. Επομένως, ένα σπουδαίο παιχνίδι 

μπορεί να είναι απογοητευτικό αν η εμπειρία παιχνιδιού δεν ήταν εποικοδομητική επειδή οι 

άνθρωποι που το έπαιξαν δεν συνέβαλαν σε αυτό.  

 

4.3.3.3. Παραδείγματα επιτραπέζιων παιχνιδιών 

Επιτραπέζια παιχνίδια για την ανάπτυξη της λεκτικής ικανότητας 

Υπάρχουν αμέτρητα παιχνίδια στην εθνική και διεθνή αγορά για την ανάπτυξη αυτού του 

είδους ανταγωνισμού. Εδώ είναι μερικά από αυτά: 

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. 
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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. 

The Secret code, ένας καινοτόμος πόρος, που σας επιτρέπει να δημιουργείτε συσχετισμούς 

μεταξύ διαφορετικών λέξεων με πολύ δημιουργικό τρόπο. 

Blurble, ένα παιχνίδι λεκτικής έκφρασης για την ενθάρρυνση της επικοινωνίας με την 

οικογένεια ή τους φίλους. 

When I dream, ένα παιχνίδι για τον εντοπισμό των εικόνων και των ιστοριών των ονείρων. Ο 

ονειροπόλος πρέπει να καταφέρει να αναγνωρίσει τις εικόνες σε κάθε κάρτα με δεμένα μάτια, 

αναλαμβάνοντας έναν ρόλο που βοηθά ή εμποδίζει τον εκάστοτε ονειροπόλο να αναγνωρίσει 

τις εικόνες. Ενθαρρύνει επίσης τη χρήση συνωνύμων ή αντωνύμων που βοηθούν ή εμποδίζουν 

τον ονειροπόλο, ή απλώς λέξεων που μπορούν να κάνουν τον ονειροπόλο να κάνει την σύνδεση 

(ή όχι) με την εικόνα της κάρτας. 

Time's Up Family, ένα ομαδικό πάρτι στο οποίο ένας από τους παίκτες θα δώσει στοιχεία στους 

συμπαίκτες του για να συγκεντρώσουν τον μεγαλύτερο αριθμό καρτών σε 30 δευτερόλεπτα. Το 

παιχνίδι αποτελείται από 3 γύρους: στον πρώτο γύρο, πρέπει να περιγράψετε το αντικείμενο 

που αναγράφεται στην κάρτα, χωρίς να είστε σε θέση να πείτε αυτή τη λέξη ή λέξεις που 

προέρχονται από αυτήν. Στον δεύτερο γύρο, μπορείτε να πείτε μόνο μία λέξη, το οποίο 

συνεπάγεται μεγάλη αφαιρετική ικανότητα. Και στον τελευταίο γύρο, πρέπει να μιμηθείτε. 

Concept, ένα παιχνίδι όπου πρέπει να κάνουμε τους άλλους παίκτες να μαντέψουν μια έννοια 

(που επιλέγεται από κάρτες) μέσα από τις εικόνες που είναι τυπωμένες στον πίνακα (χωρίς να 

μπορούν να μιλήσουν). Οι εικόνες αφορούν γραμματικές κατηγορίες όπως "μεγάλο/μικρό", 

σχήμα, μυρωδιά/μύτη/οσμή, πάνω/κάτω, κ.λπ. Η φαντασία είναι πολύ σημαντική σε αυτό το 

παιχνίδι, όπως και ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρουμε τις ιδέες μας στους άλλους παίκτες. 

QWERTY! ένα γρήγορο και διασκεδαστικό παιχνίδι, το οποίο διεγείρει τη λεξιλογική ανάκτηση 

και την εκμάθηση του λεξιλογίου με σωστό τρόπο. Κάθε παίκτης παίρνει τυχαία έναν αριθμό 

πλακιδίων (από 3 έως 5, ανάλογα με τον αριθμό των παικτών) και τα ρίχνει στο ταμπλό, 

αφήνοντάς τα στη λευκή πλευρά. Χωρίς να τα αγγίξουν, όλοι οι παίκτες αναζητούν ταυτόχρονα 

λέξεις και τις λένε χωρίς να τις επαναλάβουν (μόνο μία ανά άτομο). Η βαθμολογία δίνεται 

ανάλογα με το αν τα γράμματα έχουν επαναληφθεί ή όχι ή αν πρόκειται για ειδικά γράμματα. 

Τα χρησιμοποιημένα γράμματα απομακρύνονται και τα υπόλοιπα επιστρέφονται στη σακούλα. 

Όταν δεν υπάρχουν άλλες μάρκες για όλους στη σακούλα, το παιχνίδι τελειώνει και κερδίζει το 

άτομο με τους περισσότερους πόντους. 

Black Stories, το κλασικό αστυνομικό παιχνίδι όπου μας δίνεται μια κατάσταση ή μια τελική 

σκηνή και πρέπει να ανακαλύψουμε τι συνέβη ρωτώντας τον αφηγητή. Οι απαντήσεις πρέπει 
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πάντα να είναι ναι/όχι/άσχετο. Δεν υπάρχει βαθμολογία και το παιχνίδι τελειώνει όταν 

λύσουμε τι συνέβη. Φαντασία και εξαγωγή συμπερασμάτων σε ένα απλό παιχνίδι με κάρτες. 

Υπάρχει και η έκδοση White, Purple, Golden κ.λπ. που αλλάζει το θέμα του παιχνιδιού. 

Dixit, ένα αφηγηματικό και πολυθεματικό παιχνίδι, το οποίο απαιτεί από εμάς να είμαστε 

δημιουργικοί και ευφάνταστοι. Αποτελείται από μια τράπουλα εικονογραφημένων καρτών με 

διάφορες πολύ ονειρικές και πρωτότυπες καταστάσεις. Σε κάθε γύρο, ένας από τους παίκτες 

θα είναι ο αφηγητής, ο οποίος πρέπει να μεταδώσει μια ιδέα στους άλλους παίκτες μέσω μιας 

λέξης, μιας φράσης ή ενός τραγουδιού. Στη συνέχεια, αυτός ή αυτή θα τοποθετήσει την κάρτα 

που αντιπροσωπεύει αυτή την ιδέα με την όψη προς τα κάτω. Οι υπόλοιποι παίκτες θα 

ανοίξουν επίσης μια από τις κάρτες τους που θεωρούν ότι υποδηλώνει καλύτερα την ιδέα που 

έδωσε ο αφηγητής. Οι παίκτες θα προσπαθήσουν να μαντέψουν ποια από όλες τις κάρτες είναι 

του αφηγητή και θα προσπαθήσουν να μπερδέψουν τους αντιπάλους τους με τη δική τους. 

Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα πόντων, τα πιόνια τους θα ανεβαίνουν στον πίνακα 

αποτελεσμάτων μέχρι να φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού. 

Story Cubes, ένα μικρό κουτί με μόνο 9 ζάρια με εικονιζόμενα πρόσωπα. Ανάλογα με το τι 

προκύπτει μετά τη ρίψη, πρέπει να δημιουργήσετε μια ιστορία. Εκτός από τις γνωστικές 

δεξιότητες, ευνοεί τον συντονισμό χεριού-ματιού, την οπτική αντίληψη, την επιλεκτική 

προσοχή, τη συγκέντρωση, τη μνήμη εργασίας, τον προγραμματισμό, τη γνωστική ευελιξία 

κ.λπ. Επιπλέον, η ιστορία μπορεί να καταγραφεί, οπότε δουλεύουμε επίσης στη γραπτή 

επικοινωνία και στις γλωσσικές δεξιότητες. Υπάρχουν πολλά κουτιά με διαφορετικά θέματα, 

γεγονός που μας επιτρέπει να τα παίξουμε μεμονωμένα ή ανακατεύοντας τα ζάρια. Τα 

μικρότερα παιδιά μπορούν να ρίξουν λιγότερα ζάρια, ώστε να δημιουργήσουν τη δική τους 

ιστορία, γεγονός που θα τα βοηθήσει σταδιακά να μάθουν τους μηχανισμούς. 

Quest Stories είναι ένα νέο αφηγηματικό παιχνίδι καρτών όπου οι παίκτες ανταγωνίζονται για 

να συγκεντρώσουν τα περισσότερα νομίσματα επινοώντας ιστορίες "ταβέρνας". Ο ιδιοκτήτης 

της ταβέρνας θέτει ένα πρόβλημα (κάρτα) και κάθε παίκτης, με την ομάδα ηρώων που έχει 

επιλέξει (όλοι με σημαντικά ελαττώματα, όπως ένας γίγαντας με υψοφοβία), προσπαθεί να 

πείσει τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας να προσλάβει την ομάδα των ηρώων του. Οι υπόλοιποι 

αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς επιστρατευτές, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να πείσουν τον 

ταβερνιάρη να προσλάβει τη δική τους ομάδα τυχοδιωκτών, η οποία εναλλάσσεται μεταξύ των 

παικτών. 

 

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. 

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 

προάγει επίσης την ανάπτυξη της μνήμης, που είναι απαραίτητη για την καλή μαθηματική 

επάρκεια. 
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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. 

Η Πασιέντζα "Παιχνίδια Λογικής", θα μπορούσε να είναι περισσότερο μια κατηγορία 

παιχνιδιών εγκεφάλου, στα οποία συνήθως ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Ξεκινάμε από μια 

δεδομένη αρχική κατάσταση. Στη συνέχεια, πρέπει να προσπαθήσουμε, να σκεφτούμε και να 

αιτιολογήσουμε ποιες πρέπει να είναι οι ενέργειές μας για να επιτύχουμε ένα τελικό 

αποτέλεσμα που έχει ζητηθεί. Πρόκειται συνήθως για αφηρημένα παιχνίδια με μία ή 

περισσότερες έξυπνες λύσεις στο αίνιγμα που παρουσιάζεται, το οποίο είναι μεταβλητό. 

Μερικά παραδείγματα είναι τα εξής: Battle of Geniuses, IQ Puzzle, Dr. Brain, κ.λπ. 

 

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 κατεύθυνσης μέσω της κατασκευής δρόμων ή πόλεων, 

δημιουργώντας έναν χάρτη στον οποίο θα τοποθετήσουμε τα πιόνια μας (σύμφωνα με τους 

κανόνες τοποθέτησης) για να κερδίσουμε πόντους με βάση την πλειοψηφία. 

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. Τα κομμάτια είναι πολυόμινα, μια ειδική περίπτωση πολυμορφών, γνωστή για 

την ευρύτερη χρήση τους στο παιχνίδι Tetrix. 
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Uluru, ένα παιχνίδι λογικής και συλλογισμού για να προσπαθήσουμε να εκπληρώσουμε τα 

μοτίβα που δίνονται στις κάρτες με τα πουλιά μας σε ένα ειδυλλιακό νησί, κάτι που δεν είναι 

πάντα εύκολο. 

Dimension, παρόμοιο στην ουσία με το προηγούμενο, αλλά αυτή τη φορά σε 3D, με 

χρωματιστές μπίλιες. Πρόκειται για ένα τρισδιάστατο παζλ που σχηματίζεται από τις συνθήκες 

εκκίνησης σε κάθε γύρο. 

Kulami, ένα παιχνίδι με μπίλιες για δύο άτομα με μηχανισμούς πλειοψηφίας σε έναν 

μεταβαλλόμενο χάρτη ενοτήτων. Διαθέτει μια κίνηση υπό όρους που αναγκάζει τον αντίπαλο 

να μετακινηθεί σε συγκεκριμένες θέσεις που καθορίζονται από την οριζόντια και την κάθετη 

θέση του τελευταίου κομματιού που μετακινήθηκε από τον εκάστοτε παίκτη 

 

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. 

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. Ο στόχος είναι να προσπαθήσετε να 

θυμηθείτε ένα μονοπάτι χωρίς εμπόδια για να κατευθύνετε τον μάγο μας χωρίς να του πέσει η 

μαγνητισμένη μπάλα. 

Memoarrr, ένα παιχνίδι καρτών με μηχανισμούς "μνήμης", στο οποίο οι παίκτες πρέπει να 

βασιστούν στη μνήμη τους και στην τύχη του κουρσάρου τους για να προσπαθήσουν να 

δραπετεύσουν από το νησί. Αυτό το παιχνίδι κυκλοφορεί σε διάφορες εκδόσεις με διαφορετικά 

θέματα ανάλογα με τα γούστα των παικτών. 

 

4.3.3.4. Τύποι επιτραπέζιων παιχνιδιών 

 

Aφαιρετικά παιχνίδια  

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 (στην ορολογία των παιχνιδιών γνωστό ως "το θέμα έχει κολλήσει"). Η ντάμα και 

το Go είναι τα πιο καθαρά παραδείγματα αφηρημένων παιχνιδιών, ενώ το σκάκι - με το σύνολο 
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των ονομαστικών κομματιών του και την υπόδειξη ιστορικού πολέμου - είναι αρκετά θεματικό 

για τα δεδομένα της κατηγορίας. 

Παραδείγματα: Checkers, Chess, Go, Tak, Shobu, Hive, Santorini, Kulami, Kamisado, Noctiluca, 

Patchwork, Blue (and its sequels), Calico, etc. 

 

Έλεγχος της περιοχής 

Επιτραπέζια παιχνίδια με κάποιο είδος χάρτη ή πίνακα που ορίζει έναν χώρο στον οποίο οι 

παίκτες ανταγωνίζονται για να κυριαρχήσουν, συνήθως προσθέτοντας τα δικά τους κομμάτια 

σε ζώνες ή περιοχές ή εξαλείφοντας τα κομμάτια των αντιπάλων. Μερικές φορές ο έλεγχος 

μπορεί να έρθει μέσω της άρνησης πρόσβασης σε περιοχές αντί να τις καταλάβετε εσείς οι ίδιοι 

- το Scrabble είναι αναμφισβήτητα ένα παράδειγμα του είδους! 

Παραδείγματα: Small World, Risk, Nanty Narking, Blood Rage, El Grande, Samurai, Underdark 

Tyrants, etc. 

 

Εκστρατεία / legacy (παιχνίδια Legacy) 

Τα επιτραπέζια παιχνίδια εκστρατείας ορίζονται από μεμονωμένα παιχνίδια που ακολουθούν 

μια σειρά συνδεδεμένων σεναρίων, όπου οι ενέργειες και η έκβαση του ενός σεναρίου συχνά 

επηρεάζουν το επόμενο. Τα επιτραπέζια παιχνίδια Legacy είναι ένας συγκεκριμένος τύπος 

παιχνιδιού εκστρατείας, όπου οι επιλογές και οι ενέργειές σας προκαλούν μόνιμες (συχνά 

φυσικές) αλλαγές στο παιχνίδι και τα στοιχεία του, όπως η εφαρμογή αυτοκόλλητων στο 

ταμπλό ή το σπάσιμο καρτών, παρέχοντας συχνά μια μοναδική εμπειρία. 

Παραδείγματα: Gloomhaven, Pandemic Legacy, Charterstone, Betrayal Legacy, Clank Legacy, 

etc. 

 

Deckbuilding (Κατασκευή τράπουλας) 

Κάθε παίκτης ξεκινά με τη δική του πανομοιότυπη τράπουλα, αλλά την τροποποιεί κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού, προσθέτοντας πιο ισχυρές κάρτες στην τράπουλα και αφαιρώντας 

λιγότερο ισχυρές κάρτες. Δεν πρέπει να συγχέεται με τα LCG (Living Card Game) ή τα παιχνίδια 

συλλεκτικών καρτών, τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς στην επόμενη κατηγορία.  

Το χτίσιμο της τράπουλας ξεκινά συνήθως με ένα βασικό πακέτο καρτών (πανομοιότυπο ή πολύ 

παρόμοιο -ισορροπημένο- μεταξύ των παικτών, στο οποίο, λόγω των μηχανισμών του 

παιχνιδιού, θα το βελτιώσουμε με νέες και πιο ισχυρές κάρτες που συνήθως βγαίνουν σε μια 

κοινή αγορά και μπορούν να προσπελαστούν με συγκεκριμένους πόρους. Σε αυτή την 

περίπτωση, η δημιουργία και η προσαρμογή της τράπουλας αποτελεί μέρος της βασικής 

εμπειρίας του παιχνιδιού. 

Υπάρχει μια παραλλαγή αυτού του μηχανισμού που ονομάζεται bagbuilding, όπου παίρνετε τα 

κομμάτια από μία ή περισσότερες "τυφλές" τσάντες και στη συνέχεια διαχειρίζεστε αυτά τα 
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κομμάτια ανάλογα με τα χαρακτηριστικά ή τις δυνάμεις τους, ακριβώς όπως σε συμβαίνει σε 

επιτραπέζια παιχνίδια σαν το Draftosaurus. 

Παραδείγματα: Dominion, Star Realms, Undaunted: Normandy, Harry Potter: The Battle of 

Hogwarts, Clank!, El Dorado, Thunderstone , Legendary Saga (Legendary Marvel, Alien, Predator, 

X-Files, etc. ). 

 

Παιχνίδια Ανταλλαγής καρτών και Living Card Games (Παιχνίδια με ζωντανές κάρτες) 

Και τα δύο είναι ένα είδος επιτραπέζιου παιχνιδιού στο οποίο οι παίκτες χρησιμοποιούν 

διαφορετικές συσκευασίες καρτών για να παίξουν, οι οποίες κατασκευάζονται πριν από το 

παιχνίδι από ένα μεγάλο σύνολο επιλογών, σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες. Υπάρχουν 

δύο βασικά μοντέλα διάθεσης: τα παιχνίδια ανταλλαγής καρτών πωλούν ενισχυμένα πακέτα 

(booster packs) με ένα τυχαίο σετ καρτών σε κάθε ένα από τα οποία δεν γνωρίζουμε τι θα βγει, 

ενώ τα παιχνίδια ζωντανών καρτών παρέχουν ένα σταθερό σετ καρτών σε κάθε επέκταση που 

ο χρήστης μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων, προκειμένου να προσθέσει στο βασικό παιχνίδι 

και να βελτιώσει την εμπειρία του παιχνιδιού, προσθέτοντας νέους χαρακτήρες, αποστολές, 

κανόνες κ.λπ.  

Το Living Card Game είναι ένα είδος παιχνιδιού καρτών που εξαλείφει την τυχαιότητα των 

πακέτων που αγοράζονται, επιτρέποντάς σας να ελέγχετε πριν αγοράσετε ποιες κάρτες θα 

περιλαμβάνονται σε κάθε πακέτο. Αυτός ο τύπος παιχνιδιού περιλαμβάνει ένα βασικό σετ για 

να παίξετε και στη συνέχεια κυκλοφορούν περισσότερες επεκτάσεις σε τακτική βάση. Το LCG 

ισχύει μόνο για παιχνίδια που παράγονται από την εταιρεία Fantasy Flight Games, η οποία έχει 

κατοχυρώσει τον όρο ως εμπορικό έμβλημα. 

Παραδείγματα: Magic: The Gathering, Android: Netrunner, Marvel Champions, Arkham Horror: 

The Card Game, Lord of the Rings: The Card Game, etc. 

 

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, 

Tuki, Junkart, Carrom, etc. 

 

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 
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κεντρική συλλογή ή από ένα χέρι καρτών που περνάει μεταξύ των παικτών. Αυτό μπορεί να 

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, Draftosaurus, etc. 

 

Κατασκευή μηχανών  

Κατά τη διάρκεια ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού κατασκευής μηχανών, θα κατασκευάσετε μια 

"μηχανή": κάτι που παίρνει τους αρχικούς σας πόρους και/ή τις ενέργειές σας και τους 

μετατρέπει σε περισσότερους πόρους, οι οποίοι με τη σειρά τους γίνονται ακόμα περισσότεροι 

πόροι, οι οποίοι - σε κάποιο σημείο της σειράς - θα γίνουν γενικά μια μορφή πόντων νίκης. 

Παραδείγματα: Res Arcana, Century: Spice Road, Race for the Galaxy, Galaxy Trucker, etc. 

 

Περιηγητής μπουντρουμιών (Dungeon Crawler) 

Οι παίκτες αναλαμβάνουν το ρόλο χαρακτήρων που προσπαθούν να διασχίσουν μια 

τοποθεσία, η οποία συχνά αναπαρίσταται από ένα χάρτη πλέγματος ή μια σελίδα σε ένα βιβλίο, 

νικώντας εχθρούς που ελέγχονται από έναν άλλο παίκτη, μια συνοδευτική εφαρμογή ή το ίδιο 

το σύστημα του παιχνιδιού. 

Συχνά συνοδεύονται από ένα πλήθος μινιατούρες που κινούνται στα τετράγωνα του ταμπλό. 

Το θέμα μπορεί να εξαχθεί από τα ίδια τα μπουντρούμια, όπως το διάστημα, ο τρόμος, οι 

πειρατές κ.λπ. Συνήθως πρόκειται για παιχνίδια όπου τα ζάρια παίζουν σημαντικό ρόλο 

προκειμένου να περάσει κανείς τις διάφορες προκλήσεις και επομένως η τύχη αποτελεί 

στοιχείο ιδιαίτερης σημασίας στο παιχνίδι. 

Μερικές φορές αποκαλούνται "Ameritrash" από εκείνους που δεν τους αρέσει το στοιχείο της 

μεγάλης τύχης. Αυτού του είδους τα παιχνίδια τείνουν να είναι ακριβά λόγω της ποσότητας των 

πλαστικών εξαρτημάτων που διαθέτουν, αν και δεν υπάρχει πάντα ένα καλό παιχνίδι που να 

υποστηρίζει μια τέτοια τιμή. 

Παραδείγματα: Descent: Legends of Darkness, Gloomhaven, Mansions of Madness, Star Wars: 

Imperial Assault, Mice and Mystics, The Lord of the Rings: Journeys through Middle Earth, 

Mémesis, etc. 

 

Παιχνίδι Euro 

Συχνά συντομογραφούμενα ως "Euros", πρόκειται για επιτραπέζια παιχνίδια που εστιάζουν στη 

στρατηγική, δίνοντας προτεραιότητα στους μηχανισμούς έναντι της αισθητικής ή ακόμη και του 

θέματος.  Τείνουν να είναι ανταγωνιστικά και η αλληλεπίδραση μεταξύ των παικτών γίνεται 

μέσω παθητικού ανταγωνισμού και όχι επιθετικής σύγκρουσης. Ονομάζονται έτσι επειδή 

πολλά από τα πρώτα παιχνίδια αυτού του στυλ αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη, ιδίως στη 

Γερμανία, σε αντίθεση με τα πιο θεματικά αλλά βασισμένα στην τύχη παιχνίδια "αμερικανικού 

τύπου" της εποχής.  
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Οι επικριτές αυτού του στυλ παιχνιδιών τα αποκαλούν "παιχνίδια χωρίς ψυχή" ή "παιχνίδια 

που κινούνται με κύβους", λόγω της απλότητας των εξαρτημάτων και των λειτουργικών αλλά 

"σπαρτιάτικων" ταμπλό.  

Είναι όλο και πιο συνηθισμένο να συναντάμε υβρίδια μεταξύ των δύο κατηγοριών "Ameritrash 

και Eurogames", γνωστά ως "Eurotrash", όπου οι μηχανισμοί υπερισχύουν, αλλά με αισθητικό 

σχεδιασμό και ποιοτικά εξαρτήματα που ταιριάζουν σε ένα προκαθορισμένο και συγκεκριμένο 

θέμα εκ των προτέρων. Παράδειγμα: Wingspan. 

Παραδείγματα: Agricola, Hansa Teutonic, Peaky Blinders, Settlers of Catan, Power Grid, 

Terraforming Mars, Concordia, etc. 

 

Πιέστε την τύχη σας (Push-your-luck) 

Πρόκειται για έναν μηχανισμό που είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα των πιο γενναίων 

παικτών, καθώς τα επιτραπέζια παιχνίδια με αυτό το σύστημα ανεβάζουν την αδρεναλίνη μας 

στα ύψη, δοκιμάζοντας την τύχη μας και φτάνοντας στα όριά μας για να κερδίσουμε. Θα πρέπει 

να ρισκάρετε περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με τη θέση σας, πράγμα που μερικές φορές 

αποδίδει καλά και μερικές φορές όχι τόσο καλά. 

Μερικές φορές ονομάζεται επίσης Press-Your-Luck. 

Παραδείγματα: Quedlinburg Healers, Port Royal, Deep Sea Adventure, Strike, Turtle Island, 

Diamant, etc. 

 

Ρίξτε & Μετακινηθείτε (Roll & Move) 

Επιτραπέζια παιχνίδια στα οποία ρίχνονται ένα ή περισσότερα ζάρια και μετακινούνται τόσοι 

θέσεις, συνήθως σε μια κυκλική διαδρομή θέσεων ή σε μια διαδρομή με αρχή και τέλος. Συχνά, 

η προσγείωση σε ορισμένες θέσεις ενεργοποιεί συγκεκριμένες ενέργειες ή προσφέρει στον 

παίκτη ορισμένες επιλογές παιχνιδιού. Παλαιότερα παιχνίδια όπως το Goose ή το Parcheesi 

χρησιμοποιούσαν αυτούς τους μηχανισμούς, όπου οι παίκτες είναι αιχμάλωτοι του 

αποτελέσματος των ζαριών τους και παίρνουν λίγες αποφάσεις. 

Στη συνέχεια, ο μηχανισμός αυτός έχει βελτιωθεί ώστε να επιτρέπει στους παίκτες να 

επιλέγουν μεταξύ πολλαπλών εναλλακτικών λύσεων ή χρησιμοποιώντας στοιχεία ελέγχου της 

τύχης, όπως μεταβλητές ζαριάς δεδομένων κ.λπ. 

Παραδείγματα: Monopoly, The Game of Life, Snakes and Ladders, Formula D, etc. 

 

Ρίξτε & Γράψτε (Roll & Write) 

Ρίξτε μερικά ζάρια και αποφασίστε πώς θα χρησιμοποιήσετε το αποτέλεσμα, σημειώνοντάς το 

σε ένα προσωπικό φύλλο αποτελεσμάτων. 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 
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διαφορετικά τελικά αποτελέσματα. Ορισμένα παιχνίδια αλλάζουν το όνομα αντικαθιστώντας 

τα ζάρια με κάτι σαν κάρτες για ένα " roll and write " ((Καλώς ήρθατε στο...) ή το να γράψετε με 

κάτι σαν την τοποθέτηση μινιατούρων για ένα " roll and build " (Εποχή: Μεσαιωνική Εποχή). 

Παραδείγματα: Yahtzee, Railroad Ink, Ganz Schon Clever, Corinth, Hadrian's Wall, 

Cartographers, Qwinto, etc. 

 

Κοινωνική Επαγωγή (Social Deduction) 

Ένας ή περισσότεροι παίκτες στο τραπέζι έχουν ένα μυστικό ή ένα επιμέρους στοιχείο και οι 

υπόλοιποι πρέπει να προσπαθήσουν να το ανακαλύψουν ή να ενώσουν τα στοιχεία για να 

λύσουν το μυστήριο. Ψέματα, μπλόφες και άγριες κατηγορίες αναμένονται παντού. Στους 

παίκτες συχνά ανατίθενται κρυφοί ρόλοι που μόνο αυτοί γνωρίζουν και πρέπει να πετύχουν 

τους δικούς τους στόχους, συνήθως βρίσκοντας τον "αταίριαστο" ή κρύβοντας το γεγονός ότι 

είστε ο ίδιος ο "αταίριαστος". 

Ορισμένα διαθέτουν λιγότερη αλληλεπίδραση, αλλά αυξάνουν το επίπεδο της επαγωγής. 

Μπορεί να είναι ανταγωνιστικά ή συνεργατικά παιχνίδια, όπου σε κάθε περίπτωση το μυστήριο 

πρέπει να συναχθεί ή να λυθεί από επιμέρους στοιχεία. Αυτή είναι η περίπτωση των: Cryptid, 

In Search of Planet X, Amelia's Secret, κ.λπ. 

Παραδείγματα: Blood on the Clock Tower, A Werewolf Night Definitive Edition, The Resistance, 

The Resistance: Avalon, Inconvenient Guests, Secret Hitler, etc. 

 

Διήγηση Ιστοριών 

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. 

Παραδείγματα: The King's Dilemma, Tales of a Thousand and One Nights, This War of Mine, For 

the Queen, etc. 

Υπάρχουν επιτραπέζια παιχνίδια με εμπειρίες που μοιάζουν με παιχνίδια ρόλων, όπου η 

ιστορία παίζει σημαντικό ρόλο. Μερικές φορές απαιτούν έναν ειδικό και μερικές φορές 

αντικαθίστανται από μια εφαρμογή. Μερικά παραδείγματα είναι: Dungeoneer, Talisman, 

Pathfinder, Thunderstone, Massive Darkness κ.λπ. 

 

Τοποθέτηση εργατών 

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 
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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, etc. 

 

Παιχνίδια Πάρτι 

Όπως υποδηλώνει το όνομά τους, είναι σχεδιασμένα για να διασκεδάσετε με φίλους. Είναι 

παιχνίδια με απλούς κανόνες που μπορούν να κατανοηθούν στο λεπτό, όπου το γέλιο είναι το 

κύριο χαρακτηριστικό και όπου οι μηχανισμοί δεν είναι πολύ σημαντικοί. Διαρκούν συνήθως 

5-15 λεπτά και αποτελούν κατά κανόνα ένα καλό κίνητρο για να παίξετε με παιδιά ή ως 

προετοιμασία για μια πιο έντονη συνεδρία παιχνιδιού. Μπορεί να είναι παιχνίδια με κάρτες, 

παιχνίδια με πλαστελίνη, παιχνίδια με πλαστικά εξαρτήματα, παιχνίδια δεξιοτήτων, παιχνίδια 

μπλόφας... στην πραγματικότητα, μπορεί να παίζουν άλλους μηχανισμούς, αλλά με αυτό το 

στοιχείο της διασκέδασης και της ανάπτυξης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 

 

Παραλαβή και Παράδοση 

Αυτός ο μηχανισμός γενικά απαιτεί από τους συμμετέχοντες να πάρουν ένα αντικείμενο από 

μια θέση στο ταμπλό του παιχνιδιού και να το μεταφέρουν σε μια άλλη θέση. Η αρχική 

τοποθέτηση του αντικειμένου μπορεί να είναι προκαθορισμένη ή τυχαία. Συνήθως, η ενέργεια 

παρέχει χρήματα, πόντους ή πόρους για περαιτέρω ενέργειες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 

υπάρχει ένας κανόνας παιχνιδιού ή άλλος μηχανισμός που καθορίζει πού πρέπει να πάει κάθε 

αντικείμενο. Σε αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ συνηθισμένο να συναντάμε θέματα ή ρυθμίσεις 

εμπορίου, διαχείρισης πόρων, Eurogames, κατάληψης εδαφών ή πολιτισμικής εξέλιξης.  

Παραδείγματα: Back to the Future, My Little Scythe: Castles in the Air, Clinic, Yukon Airways, 

Black Fleet, Firefly, Merchants & Marauders, etc. 

 

Δωμάτια διαφυγής (Escape Room Games) 

Αυτό το είδος παιχνιδιού αναπαριστά την εμπειρία που μπορείτε να ζήσετε σε ένα δωμάτιο 

διαφυγής γύρω από ένα τραπέζι. Συνήθως πρόκειται για παιχνίδια που βασίζονται στο χρόνο 

(συνήθως 1 ώρα) για να βγείτε από το δωμάτιο, να λύσετε το μυστήριο, να ολοκληρώσετε την 

αποστολή κ.λπ. Είναι κυρίως συνεργατικά παιχνίδια, αν και ορισμένα παιχνίδια διαθέτουν 

ατομικούς στόχους για τους ίδιους τους παίκτες. 

Παραδείγματα: Saga Unlock!, Saga Exit, Escape Room: the game, Escape the room, Saga Hidden 

Games Crime Scene, Escape Party, The Enchanted Forest, Countdown, etc. 

 

Παιχνίδια Πολέμου (Wargames) 

Οι παίκτες μάχονται μεταξύ τους με στρατούς, οι οποίοι αντιπροσωπεύονται από συλλογές 

μινιατούρων ή ομοιωμάτων σε έναν χάρτη, με ένα πλέγμα που αντιπροσωπεύει τις 
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πραγματικές αποστάσεις για τις μετακινήσεις. Οι αντίπαλες φιγούρες πρέπει να εξαλειφθούν 

ή να επιτευχθούν οι στόχοι για να νικήσουν, και η μάχη συχνά υπαγορεύεται από τη ρίψη 

ζαριών ή τη διαχείριση του χεριού των καρτών. 

Είναι συνήθως πολύ μεγάλα παιχνίδια, με πολύπλοκους κανόνες και τα οποία απαιτούν από 

τους παίκτες επιμονή και αφοσίωση για μεγάλο χρονικό διάστημα (μερικές φορές παίζονται σε 

πολλές συνεδρίες, αφήνοντας το παιχνίδι στημένο). 

Παραδείγματα: Warhammer 40.000, Memoir '44, Risk, Axis & Allies, Battlelore, Tetrarchia, 

Commands & Colors (various editions), Conflict Of Heroes The Awakening Bear Third Edition, 

Churchill, Undaunted, Here I Stand, Twilight Imperium, Twilight Struggle The Cold War, For the 

people, Combat Commander, 2Gm tactics, etc. 

 

4.3.3.5. Τύποι παικτών 

Ο Marczewski πρότεινε έξι τύπους χρηστών που διαφέρουν ως προς το βαθμό των εσωτερικών 

κινήτρων (π.χ. αυτοπραγμάτωση) ή των εξωτερικών κινήτρων (π.χ. ανταμοιβές). Αντί να 

βασίζεται το μοντέλο στην παρατηρούμενη συμπεριφορά, οι τύποι χρηστών αποτελούν 

ενσαρκώσεις των εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων των ανθρώπων, όπως ορίζονται από 

την από τη θεωρία του αυτοπροσδιορισμού (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 του μοντέλου 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. 

 

Εικονα 1 – Μοντέλο Hexad 
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Οι Φιλάνθρωποι παρακινούνται από σκοπό. Είναι αλτρουιστές και πρόθυμοι να προσφέρουν 

χωρίς να περιμένουν ανταμοιβή. Προτεινόμενα στοιχεία σχεδιασμού: συλλογή και εμπόριο, 

δώρο, ανταλλαγή γνώσεων και διοικητικές λειτουργίες. 

Οι Κοινωνικοί παρακινούνται από τη συναναστροφή. Θέλουν να αλληλεπιδρούν με τους 

άλλους και να δημιουργούν κοινωνικές συνδέσεις. Προτεινόμενα στοιχεία σχεδιασμού: 

συντεχνίες ή ομάδες, κοινωνικά δίκτυα, κοινωνική σύγκριση, κοινωνικός ανταγωνισμός και 

κοινωνική ανακάλυψη. 

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: καθήκοντα 

εξερεύνησης, μη γραµµικός τρόπος παιχνιδιού, "αυγά του Πάσχα" (ένα κρυμμένο μήνυμα που 

εισάγεται από τους προγραμματιστές ή τους σχεδιαστές του παιχνιδιού και επιτρέπει 

παράλληλες καταστάσεις ή ξεκλειδώνει περιεχόμενο), εργαλεία δημιουργικότητας και 

προσαρμογής. 

Οι επίδοξοι παρακινούνται από τον ανταγωνισμό. 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. 

 Οι ανατρεπτικοί έχουν ως κίνητρο την πρόκληση αλλαγών. Τείνουν να διαταράσσουν το 

σύστημα άμεσα ή μέσω άλλων για να επιβάλουν αρνητικές ή θετικές αλλαγές. Τους αρέσει να 

δοκιμάζουν τα όρια του συστήματος και να προσπαθούν να σπρώξουν τα όρια. Αυτός ο τύπος 

προέρχεται από την SDT, αλλά και από εμπειρική παρατήρηση αυτής της συμπεριφοράς μέσα 

σε διαδικτυακά συστήματα. Αν και η διατάραξη μπορεί μερικές φορές να είναι αρνητική (π.χ. 

απατεώνες ή ταραξίες), αυτό δεν ισχύει πάντα, διότι οι διαταράκτες μπορούν επίσης να 

εργαστούν για τη βελτίωση του συστήματος. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι που δοκιμάζουν τα όρια 

του παιχνιδιού και ελέγχουν ότι το παιχνίδι δεν είναι "χαλασμένο" (στην ορολογία των 

παιχνιδιών, ένα χαλασμένο παιχνίδι σημαίνει ότι δεν είναι ισορροπημένο, ότι έχει 

ανακαλυφθεί μια νικηφόρα στρατηγική και έτσι αναιρείται το ενδιαφέρον για το ίδιο το 

παιχνίδι). Προτεινόμενα στοιχεία σχεδιασμού: πλατφόρμες καινοτομίας, μηχανισμοί 

ψηφοφορίας, εργαλεία ανάπτυξης, ανωνυμία, άναρχο παιχνίδι. 

 

4.3.3.6. Διαδικτυακές πλατφόρμες 

Υπάρχουν πολλές διαδικτυακές πλατφόρμες για επιτραπέζια παιχνίδια. Η χρήση αυτών των 

πλατφορμών αυξήθηκε εκθετικά κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού. Αν και αρχικά ο κατάλογος 

των παιχνιδιών ήταν μάλλον αραιός και όχι πολύ ενημερωμένος, η δυνατότητα αναπαραγωγής 

και η αυτόματη συντήρηση των ίδιων των παιχνιδιών (αυτόματη προετοιμασία τράπουλας, 

τρισδιάστατες ρίψεις ζαριών, παραμονή σε ένα -εικονικό- τραπέζι κ.λπ.) οδήγησε στην 

ενσωμάτωση νέων παιχνιδιών στους καταλόγους και στην κυκλοφορία premium εκδόσεων 
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αυτών των δωματίων. Επιπλέον, οι ίδιοι οι σχεδιαστές έχουν συνειδητοποιήσει ότι το να 

ανεβάζουν τα παιχνίδια τους στο διαδίκτυο δεν απομακρύνει τους δυνητικούς πελάτες, αλλά 

ακριβώς το αντίθετο, αυξάνει την πιθανότητα, αν το παιχνίδι είναι καλό, να υπάρχουν 

δυνητικοί αγοραστές που θέλουν να το παίξουν σε φυσική μορφή και να το έχουν για τη δική 

τους βιβλιοθήκη παιχνιδιών.  

Παραδείγματα διαδικτυακών ιστότοπων: Board Game Arena, Tabletopia, Catan Universe, 

Minigames, Aso Brain Games, etc. 

 

Πρόσθετα 

Υπάρχουν εφαρμογές που σας επιτρέπουν επίσης να παίζετε επιτραπέζια παιχνίδια στο 

διαδίκτυο. Το Vassal είναι μια μηχανή παιχνιδιών που έχει φτιαχτεί ειδικά για να παίζετε 

διαδικτυακές προσαρμογές διάσημων επιτραπέζιων παιχνιδιών. Είναι δωρεάν και ανοικτού 

κώδικα, οπότε μπορείτε να το κατεβάσετε για πολλά λειτουργικά συστήματα (Windows, Linux 

ή macOS) και να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας εντελώς δωρεάν. Από τον σύνδεσμό 

τους μπορείτε να δείτε τη λίστα των παιχνιδιών που παίζονται αυτή τη στιγμή στους 

διακομιστές τους. 

Το Tabletop Simulator είναι ένα άλλο APP που σας επιτρέπει να παίζετε διαδικτυακά μέσω μιας 

υποεφαρμογής που ονομάζεται Steam. Περιλαμβάνει μια πληθώρα κλασικών και σύγχρονων 

επιτραπέζιων παιχνιδιών έναντι αμοιβής. Η εφαρμογή δεν είναι δωρεάν, αλλά υπάρχουν 

πολλές προσφορές για να την αγοράσετε με λίγα χρήματα στο τέλος του έτους. Οι δυνατότητες 

αυτής της εφαρμογής είναι ότι οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν τα δικά τους παιχνίδια και 

μέσω της εφαρμογής να τα παίζουν με μια εμπειρία που μοιάζει πολύ με το να παίζεις ζωντανά: 

ρίχνεις τα ζάρια, ανακατεύεις τις κάρτες, μετακινείς τα πιόνια κ.λπ. Είναι η κατ' εξοχήν 

εφαρμογή που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή πρωτοτύπων που επιθυμούν να προωθηθούν σε 

πλατφόρμες συγχρηματοδότησης όπως το Kickstarter, το Verkami, το Indiegogo ή το Patreon. 

Οι συγγραφείς μπορούν να ανοίξουν προσωρινά τα παιχνίδια τους και να τα κλείσουν ξανά 

όποτε θέλουν. Μπορείτε να συνδυάσετε αυτή την εφαρμογή με εξωτερική φωνητική 

συνομιλία, όπως το Discord, καθιστώντας την εμπειρία πραγματικά πολύ ρεαλιστική. 

 

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 
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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 

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. Ακολουθούν την ίδια δυναμική με τα παραδοσιακά Escape Rooms.  

Λόγω του ισχυρού εκπαιδευτικού τους στοιχείου, ακολουθούν τα 5 πιο σημαντικά βήματα για 

τη δημιουργία ενός Ψηφιακού Escape Room: 

Βήμα 1: Γράψτε το μήνυμα (περιεχόμενο, αφήγηση) 

Ένα καλό escape room θα πρέπει να έχει μια διασκεδαστική ιστορία που θα τραβήξει τους 

αναγνώστες/παίκτες. 

Βήμα 2: Δημιουργείστε τις διαδρομές  

Αποφασίστε τι θέλετε να είναι οι "γρίφους" και, στη συνέχεια, γράψτε τα στοιχεια. 

Βήμα 3: Δημιουργείστε τις εικόνες  

Οι εικόνες έχουν δύο σκοπούς σε ένα escape room. Μπορούν να προσθέσουν στο σεναριακό 

ενδιαφέρον της ιστορίας και μπορούν να περιέχουν στοιχεία. Μπορούν επίσης να 



    

72 
 

χρησιμοποιηθούν κωδικοί QR συμβατοί με οποιαδήποτε κινητή συσκευή, με στόχο την αύξηση 

των κινήτρων για τη δραστηριότητα. 

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. 

Υπάρχουν διάφορα προγράμματα, APPs, Genially και Sandbox Education που δημιουργήθηκαν 

για να δημιουργήσουν γρίφους για το δωμάτιο διαφυγής σας. 

Βήμα 5: Δημιουργείστε έναν ιστότοπό  

Τοποθετήστε όλες τις πληροφορίες (στοιχεία, εικόνες, ιστορία κ.λπ.) σε έναν ιστότοπο της 

Google, ο οποίος είναι προσβάσιμος από κινητές συσκευές. Αν οι μαθητές είναι μικροί, τα 

στοιχεία θα πρέπει να προέρχονται σε χαρτί, συνδυάζοντας το Escape Room με τη δυναμική 

του κυνηγιού θησαυρού. 

 

4.3.5. Παιχνίδια Ρόλων 

Το παιχνίδι ρόλων είναι μια τεχνική που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να εξερευνήσουν 

ρεαλιστικές ή φανταστικές καταστάσεις υποδυόμενοι φανταστικούς χαρακτήρες και 

αλληλεπιδρώντας με άλλους για να αναπτύξουν την εμπειρία και να δοκιμάσουν διαφορετικές 

στρατηγικές σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Ανάλογα με την πρόθεση της δραστηριότητας, οι 

συμμετέχοντες μπορούν να υποδυθούν έναν ρόλο παρόμοιο με τον δικό τους (ή τον ρόλο που 

είναι πιθανό να παίξουν στο μέλλον) ή μπορούν να υποδυθούν την αντίθετη πλευρά της 

συζήτησης ή της αλληλεπίδρασης. Και οι δύο επιλογές προσφέρουν τη δυνατότητα ουσιαστικής 

μάθησης, με την πρώτη να προσφέρει εμπειρία και τη δεύτερη να ενθαρρύνει τον 

εκπαιδευόμενο 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. 

Υπάρχει συνήθως ένα άτομο που κατευθύνει την εμπειρία και τοποθετεί τους παίκτες στο 

πλαίσιο και σχετικά με τους κανόνες (συνήθως είναι ανοιχτού τύπου) 

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 
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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 

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. 
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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. 

Υπάρχουν διαδικτυακές πλατφόρμες όπως η Roll20, η Fantasy Grounds κ.λπ. που επιτρέπουν 

εμπειρίες παιχνιδιού ρόλων με χαρακτήρες (RPG) που παίζουν μια αποστολή. Αυτές οι 

πλατφόρμες είχαν μια σημαντική άνθιση στην πανδημία όπου οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να 

συναντηθούν και έψαχναν νέους τρόπους να παίξουν από απόσταση. Πρόκειται για 

πλατφόρμες που σας επιτρέπουν να τοποθετήσετε χάρτες, ήχους, μάρκες χαρακτήρων κ.λπ. 

πράγμα που ευνοεί σημαντικά την εμβάθυνση στην ιστορία. 

 

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, γυμναστικές εκδηλώσεις 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 την αποφυγή 

της ρουτίνας, αλλάζοντας το συνηθισμένο σενάριο μάθησης. Επιπλέον, η φυσική 

δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών βοηθά τα παιδιά 

να γίνουν πιο έξυπνα, υγιή και δυνατά. Το υπαίθριο παιχνίδι προσφέρει ποικίλα αναπτυξιακά 

οφέλη για τα παιδιά και, σε συνδυασμό με ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, εξασφαλίζει όχι μόνο 

την αισθητικοκινητική ανάπτυξη, αλλά και τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική 

ανάπτυξη. 

Ομοίως, είναι αρκετά συνηθισμένο να συναντά κανείς σε εκδηλώσεις παιχνιδιού "γιγαντιαία" 

επιτραπέζια παιχνίδια που μπορούν να παιχτούν σε εξωτερικούς χώρους με πολύ μεγάλα 

εξαρτήματα σχεδιασμένα για να παίζουν οικογένειες και παιδιά. 

Παραδείγματα: Egg Dance, Time's Up Party, Afrogym, etc. 

 

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: 

Αναγνώρισ
η μοτίβων 

Αποκτήστ
ε γνώσεις 

Γίνετε 
ήρωας 

Πείτε ιστορίες Δημιουρ-
γείστε 

Φοβηθείτε 
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Συλλογή Οργανώστ
ε τους 
ανθρώπου
ς 

Γίνετε 
κακός 

Προβλέψ-τε 
το μέλλον 

Ενθουσιασ
μός 

Ενδυνάμωσ
η των 
σχέσεων 

Εύρεση 
θησαυρών 

Διατηρήστ
ε επαφές 

Να είστε 
σοφοί 

Ανταγωνι-
στείτε 

Νικήστε 
συγκρούσ
εις 

Βελτιώστε 
την υγεία 

Εκπλήρωσ
η στόχων 

Να είστε 
το 
επίκεντρο 
της 
προσοχής 

Να είστε 
άγριοι 

Ψυχανάλυ-ση Χαλαρώστ
ε 

Συνδεθείτε 
με το 
παρελθόν 

Αναγνώρισ
η 

Θαυμάστε 
την 
ομορφιά 

Γίνετε 
δικτάτο-
ρας 

Μυστήριο Απροσδό-
κητο 

Εξερευνήστ
ε τον κόσμο 

Βάλτε τάξη 
στο χάος 

Ρομαντισμ
ός 

Ζήστε 
μια 
φαντασί
ω-ση 

Να έχετε 
ικανότητες 

Κάντε 
ανόητα 
πράγματα 

Βελτιώστε 
την 
κοινωνία 

Εξατομικε
ύ-στε 
κόσμους 

Φτιάξτε 
δώρα 

Ακούστε 
ιστορίες 

Αποδώστε 
δικαιοσύνη 

Γελάστε Διαφωτισμό
ς 

Πίνακας 13 - Πίνακας 42 θεμελιωδών στοιχείων του Jon Radoff  

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). Πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην απογοητεύονται οι συμμετέχοντες. 

● Ευκαιρίες, ανταγωνισμός και συνεργασία, προτείνοντας τον ιδανικό τρόπο με τον 

οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν/πρέπει να συμπεριφέρονται σε σχέση με το 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. 

● 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. 
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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, σύμφωνα με τον οποίο η συγκέντρωση, το ενδιαφέρον και η απόλαυση 

βιώνονται ταυτόχρονα (Csikszentmihalyi, 1997), καθορίζοντας έναν από τους βασικούς 

πυλώνες της Θετικής Ψυχολογίας. 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 

Ο όρος ροή συνδέεται άμεσα με τη δημιουργικότητα, το ταλέντο και την ευτυχία. Για τον Mihaly 

Csikszentmihalyi (2009): "η ροή ή κατάσταση ροής είναι μια υποκειμενική κατάσταση που 

βιώνουν οι άνθρωποι όταν εμπλέκονται πλήρως σε κάτι σε βαθμό που ξεχνούν τον χρόνο, την 

κούραση και οτιδήποτε άλλο εκτός από την ίδια τη δραστηριότητα". Επομένως, αναφέρεται σε 

μια κατάσταση του νου που εμφανίζεται όταν είμαστε τόσο απορροφημένοι σε μια 

δραστηριότητα που ο χρόνος μοιάζει να σταματά και απολαμβάνουμε την ευχαρίστηση κάθε 

δευτερολέπτου που περνάμε κάνοντας αυτή τη δραστηριότητα. Πρόκειται επομένως για μια 

λειτουργική κατάσταση του νου στην οποία ένα άτομο βυθίζεται πλήρως στη δραστηριότητα 

που εκτελεί. Χαρακτηρίζεται από ένα αίσθημα εστιασμένης ενέργειας, απόλυτης εμπλοκής στο 

έργο και επιτυχίας στην εκτέλεση της δραστηριότητας".  
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Πώς μπορείτε να κάνετε μια εργασία ελκυστική και να έχει "Ροή"; 

Ο ευκολότερος τρόπος για να το πετύχετε αυτό είναι ότι δεν είναι πάντα το ίδιο, ότι έχει 

απροσδόκητες ανατροπές, ότι συμβαίνουν "γεγονότα" ή απρόβλεπτες καταστάσεις, ότι οι 

εργασίες αλλάζουν κ.ο.κ. Αυτό συμβαίνει στα βιντεοπαιχνίδια όταν φτάνεις στην τελική 

αναμέτρηση σε κάθε επίπεδο, η οποία πρέπει να έχει κάτι διαφορετικό από το προηγούμενο 

και να είναι προκλητική. Η πρόκληση, επομένως, είναι να βρεθεί ένας τρόπος να απασχολείται 

ο παίκτης με τέτοιο τρόπο ώστε να μην βαρεθεί (επειδή είναι πολύ εύκολο) ή, αντίθετα, να μην 

αποθαρρυνθεί επειδή είναι πολύ δύσκολο. 

Όταν κάποιος εισέρχεται σε αυτή την κατάσταση "Ροής", παρατηρούνται ορισμένα κοινά 

χαρακτηριστικά: 

 Η προσοχή είναι εστιασμένη στο εγχείρημα με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. 

 Η δραστηριότητα είναι εγγενώς ανταποδοτική (εγγενώς ευχάριστη, καθώς αποτελεί 

εστία ενδιαφέροντος για το άτομο που τη βιώνει). 

 Υπάρχει ένα ευχάριστο συναίσθημα που σχετίζεται με αυτό που γίνεται. 

 Ο χρόνος είναι σχετικός και περνάει χωρίς να το αντιλαμβάνεστε 

 Το εγχείρημα θεωρείται εφικτό και πιστεύετε ότι είστε ικανοί να το εκτελέσετε χωρίς 

δυσκολία και με μεγάλο βαθμό επιτυχίας. 

 Αισθάνεστε ότι έχετε τον έλεγχο της προσπάθειας που καταβάλλετε. 

 Το αίσθημα κόπωσης εξαφανίζεται 

 Η κατάσταση της συνείδησης είναι σχεδόν αυτόματη, αβίαστη- μεταμφιέζεται σε 

απόλαυση. 

 

4.6. Η αφήγηση στη διαδικασία παιχνιδοποίησης (θεματολογία) 

Η αφήγηση μπορεί να οριστεί ως "η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αφήγηση μιας 

ιστορίας που δίνει συνοχή στην παιχνιδοποιημένη εμπειρία και βοηθά τους μαθητές να 

κατανοήσουν την παιχνιδοποιημένη προσέγγιση". Πρέπει επίσης να εγγυηθούμε ένα κοινό 

νήμα που να πλαισιώνει το περιεχόμενο, προκαλώντας εκείνο το συναίσθημα που ξυπνά την 

περιέργεια στους μαθητές μας. Σύμφωνα με τα λόγια του Francisco Mora (2020), καθηγητή και 

διδάκτορα Ιατρικής, Νευροεπιστήμης και καθηγητή Φυσιολογίας, "χωρίς συναίσθημα δεν 

υπάρχει περιέργεια, προσοχή, μάθηση και μνήμη". 

Η αφήγηση είναι ίσως το πιο σημαντικό μέρος της δημιουργίας ενός παιχνιδοποιημένου 

περιβάλλοντος. Θα βυθίσει τους μαθητές σε μια ιστορία που θα τους κρατήσει 

απασχολημένους και θα αιχμαλωτίσει την προσοχή τους. 

Το θέμα χρησιμεύει όχι μόνο ως ελκυστική αισθητική για τον χρήστη, αλλά και για να δώσει 

νόημα στο παιχνίδι. Η συλλογή πόντων που ανεβάζουν τις μπάρες προόδου ακούγεται πολύ 

πιο cool από το να κερδίζετε ανεμιστήρες ή βεντάλιες ή να γεμίζετε πειρατικά σεντούκια με 

χρυσά δουβλόνια. Οι μηχανισμοί είναι ακριβώς οι ίδιοι (προσθήκη μονάδων σε έναν μετρητή), 

αλλά το θέμα το κάνει πιο συναισθηματικό και κατανοητό, ειδικά όταν γνωρίζουμε το πλαίσιο 

στο οποίο λαμβάνει χώρα το θέμα αυτό. 
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Βήματα για τη δημιουργία μιας αφήγησης: Από πού να ξεκινήσω; 

Η ενασχόληση με την αφήγηση ιστοριών μπορεί να είναι αρχικά αγχωτική. Πρόκειται για μια 

δημιουργική διαδικασία που μπορεί να είναι χρονοβόρα, ακόμη περισσότερο όταν δεν έχετε 

εμπειρία στη δημιουργία ιστοριών. Ωστόσο, ακόμη και αν δεν έχετε γράψει ποτέ ιστορίες, δεν 

έχετε παρά να θυμηθείτε μία από τις πολλές ταινίες, σειρές ή βιβλία που έχετε στην προσωπική 

σας βιβλιοθήκη για να πάρετε ένα σημείο εκκίνησης και οι πρώτες ιδέες θα έρθουν στο φως. 

 Μπορείτε να ξεκινήσετε με θέματα που οι μαθητές/εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ήδη από 

τη δική τους ψυχαγωγική ή πολιτιστική εμπειρία: Ο Χάρι Πότερ, ο Σέρλοκ Χολμς, ο 

Πόλεμος των Άστρων, οι Εκδικητές..., είναι γνωστά σε όλους, και η επινόηση μιας 

ιστορίας με έναν κακό χαρακτήρα που έχει μπει και κάνει κάτι διαβολικό και οι ήρωες 

πρέπει να το αντιστρέψουν, θα ήταν μια πρώτη φάση. Αυτή η επιλογή έχει ένα μεγάλο 

πλεονέκτημα: αν χρησιμοποιήσουμε στερεότυπα ή πολιτισμικά κλισέ, ο χρήστης 

καταλαβαίνει με την πρώτη ματιά τι του λέμε, επειδή έχει δει αυτές τις καταστάσεις 

και τους χαρακτήρες σε άλλα πολιτισμικά προϊόντα σε όλη του τη ζωή. Θα μπορούσαμε 

να φτιάξουμε ένα παιχνίδι βασισμένο στο θέμα ενός βιβλίου που μόνο εσείς γνωρίζετε, 

και οι άνθρωποι θα δυσκολευτούν να συνδεθούν, όσο καλό κι αν είναι το περιβάλλον. 

Αν όμως φτιάξουμε ένα παιχνίδι με θέμα τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ακόμη και οι 

άνθρωποι που δεν έχουν δει την ταινία ή δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο θα είναι σε θέση 

να συσχετίσουν όλα όσα συμβαίνουν, επειδή είναι ήδη μέρος της μυθολογίας. 

 Μια άλλη επιλογή είναι να ξεκινήσετε ακολουθώντας το σχήμα που έχει ήδη προτείνει 

ο Τζος Κάμπελ (Ο ήρωας με τα χίλια πρόσωπα, 1949). Ο συγγραφέας αυτός, 

βασιζόμενος στο έργο του Joyce, όρισε ένα μοντέλο που επαναλήφθηκε στα 

περισσότερα επικά παραμύθια του κόσμου εκείνη την εποχή και το οποίο ονομάστηκε: 

"Το ταξίδι του ήρωα". Εξεταζόμενο από τη σημερινή οπτική γωνία, προκαλεί έκπληξη 

το πόσο στενά το ακολουθούν τα περισσότερα λαϊκά παραμύθια και φαντασιώσεις. Στη 

συνέχεια, μετά από μια σειρά συνομιλιών με τον ίδιο τον συγγραφέα με τη μορφή 

ταινίας (Το ταξίδι του ήρωα: ένα βιογραφικό πορτρέτο), η Harper Collins εξέδωσε το 

βιβλίο "The Hero's Journey: a biographical portrait".  

“Το Ταξίδι του Ήρωα" αποτελείται από ένα πλήθος βημάτων, πάνω στα οποία χτίζεται 

η ιστορία που θέλουμε να δημιουργήσουμε ως εκπαιδευτικοί για να δώσουμε συνοχή 

στην παιχνιδοποιημένη εμπειρία. Αυτή η ιστορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

παιχνιδοποίηση, παρέχοντας εμπλοκή, νόημα και σαφείς κλήσεις για δράση από 

πλευράς των μαθητών: 

 

Εικόνα 2 - Το Ταξίδι του Ήρωα 

Στους μαθητές μπορούν να παρουσιαστούν περισσότερα θεματολογικά προσχέδια, ώστε να 

τους προταθεί να δημιουργήσουν τις δικές τους αφηγήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για πιθανά επιτραπέζια παιχνίδια (πρωτότυπα έργα), παιχνίδια ρόλων ή για παιχνιδοποίηση 

στην τάξη. Δείτε μερικά παραδείγματα: 

 

Εικόνα 3 - Το Ταξίδι του Ήρωα 
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Χαρακτηριστικά της αφήγησης 

Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την αφήγηση ως στοιχείο για το σχεδιασμό 

παιχνιδοποιημένων έργων, ιδίως για την εκπαίδευση, ο όρος αφήγηση θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Η ύπαρξη του συντελεστή (ως χρήστης/μαθητής/εικονίδιο), 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 ο χρόνος/ημερομηνία (ως οι πληροφορίες που 

παρουσιάζονται), η αλληλεπίδραση 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 καθώς αισθάνονται μέρος της κεντρικής 

ιστορίας. 

 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. 

 

Η αφήγηση "Σώστε το σχολείο για τα μυθολογικά όντα". 

Το αφήγημα SALVAD LA ESCUELA PARA SERES MITOLÓGICOS (ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ 

ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ) χωρίζεται σε 30 κεφάλαια. Μπορεί να διαβαστεί ή να ακουστεί ως 

ηχητικό βιβλίο καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάςΑν δεν υπάρχει χρόνος για να 

διαβαστεί η ιστορία, η σύνοψη μπορεί να παρουσιαστεί στους μαθητές, ώστε να συνδέσουν 

τις περιπέτειες και τα γεγονότα με την ιστορία και να φτιάξουν μια ιστορία από εκεί. 

Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και να διαβαστεί στην τάξη, καλό είναι να γίνεται από τον ίδιο 

τον εκπαιδευτικό ή τους μαθητές με ευχέρεια και ικανότητα ανάγνωσης και άρθρωσης, ώστε 
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να διευκολύνεται η κατανόηση από την υπόλοιπη τάξη. Η προβολή στο PDI ή στη διαδραστική 

οθόνη θα επέτρεπε την ανάγνωσή του ταυτόχρονα με την παρακολούθηση της ιστορίας από 

τους μαθητές. 

Μπορεί να διαβαστεί στο μάθημα των αγγλικών ή της γλώσσας και να χρησιμοποιηθεί για την 

εξάσκηση στην κατανόηση της ανάγνωσης με την υποβολή κάποιων ερωτήσεων στο τέλος κάθε 

κεφαλαίου (υπάρχει ήδη μια σειρά ερωτήσεων που έχουν δημιουργηθεί για την επεξεργασία 

της κατανόησης της ανάγνωσης). Ο δάσκαλος μπορεί να κάνει στάσεις για να εξηγήσει κάποιες 

λέξεις που είναι δύσκολο να κατανοηθούν ή που είναι ενδιαφέρουσες από γλωσσική άποψη. 

Τα άβαταρ των ηρώων (μαθητών) και των τεράτων είναι τα ίδια με αυτά που εμφανίζονται στην 

αφήγηση. Ωστόσο, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι οι κάρτες γεγονότων και μάχης 

(μονομαχίες και μάχες) θα εμφανίζονται τις ίδιες στιγμές που εμφανίζεται το γεγονός/μαχία 

στην αφήγηση. 

ΣΥΝΟΨΗ: 

Η Σχολή των Μυθολογικών Όντων βρίσκεται σε κίνδυνο, επηρεάζοντας την ισορροπία μεταξύ 

Καλού και Κακού. Ένας νέος Μεσσίας έχει αποκαλυφθεί, αλλά έχει γίνει ξεκάθαρος στόχος των 

σκοτεινών δυνάμεων.  

Ο Hugo, ένα ντροπαλό και φαινομενικά φυσιολογικό αγόρι, αρχίζει να βλέπει όνειρα στον 

πραγματικό κόσμο. Του έχει ανατεθεί μια αποστολή: φαίνεται ότι η μαγεία που συγκρατεί έναν 

κακό αρχέγονο 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 Hugo να σώσει τον κόσμο; 

Ακολουθεί μια σύντομη περίληψή του. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  

"Εδώ και αιώνες, η Σχολή Μυθολογικών Όντων εκπαιδεύει τα πιο πολύχρωμα πλάσματα, με 

απίστευτες και μοναδικές μαγικές δυνάμεις, τα οποία θα γίνουν τα μελλοντικά μυθολογικά 

όντα που θαυμάζονται από διαφορετικούς κόσμους και πολιτισμούς για να πολεμήσουν τις 

δυνάμεις του κακού. Η μαγεία που εκπέμπει αυτή η Σχολή είναι τέτοια που τους επιτρέπει να 

κινούνται πηδώντας μέσα στο χώρο και το χρόνο, πράγμα που αποτελεί φυσική άμυνα 

απέναντι στους αντιπάλους τους. Σύντομα, όμως, αποκαλύπτονται σπουδαία νέα: ένας νέος 

Μεσσίας έχει αποκαλυφθεί: πρόκειται για ένα κορίτσι με τεράστια μαγική δύναμη που 

γρήγορα τραβάει την προσοχή των δαιμόνων, των τεράτων και των μάγων, όλοι τους πιστοί 

ακόλουθοι του Wo-Shikram, ενός αρχέγονου Θεού του Κακού που έχει απελευθερωθεί μετά 

από 222 χρόνια σπάζοντας τη μαγική σφραγίδα περιορισμού που τον κρατούσε αιχμάλωτο.  

Η Σχολή πρέπει να προστατεύσει τον Μεσσία πάνω απ' όλα, όπως έκαναν τόσο συχνά οι 

προκάτοχοί τους. Είναι ζωτικής σημασίας να αποκατασταθεί η ισορροπία αλλιώς όλοι οι 

γνωστοί κόσμοι θα χαθούν. 

Ο Hugo, ένα ντροπαλό και φαινομενικά φυσιολογικό αγόρι, αρχίζει να βλέπει όνειρα για 

παράξενα πλάσματα με εξαιρετικές δυνάμεις. Βρίσκεται στην πόλη μόλις λίγους μήνες. Ζει με 

τη θεία του Ματίλντε, μια ηλικιωμένη κυρία που τον φρόντισε όταν πέθαναν οι γονείς του. 

Πηγαίνει στο σχολείο, προσπαθώντας να παραμείνει όσο το δυνατόν περισσότερο 
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απαρατήρητος μπροστά στους συμμαθητές και τους δασκάλους του, ενώ η φαντασία του 

πετάει σε φανταστικούς κόσμους. Δεν μπορεί να πει στη θεία του ότι μια ομάδα παιδιών με 

επικεφαλής κάποιον "Nachete" τον ενοχλεί από τότε που έφτασε. 

Τα όνειρα συνεχίζονται, αυτή τη φορά με μια καθαρή φωνή: κάποιος ζητάει τη βοήθειά του, 

κάτι που μόνο αυτός μπορεί να κάνει, αν και δεν είναι απολύτως σαφές το γιατί. Του έχει 

ανατεθεί μια Αποστολή: είναι ο Εκλεκτός, ο μόνος που μπορεί να σώσει τον Μεσσία, ο οποίος 

έχει απαχθεί από δαιμονικές δυνάμεις και ο οποίος έχει αφήσει το Σχολείο ευάλωτο, 

εγκαθιστάμενος σε μια σταθερή τοποθεσία: ένα νησί χαμένο μέσα σε έναν απέραντο ωκεανό. 

Κάποιος του μίλησε για έναν σοφό γέροντα που ζούσε στο ψηλότερο βουνό που στέφει την 

πόλη. Έπρεπε να πάει να τον συναντήσει και να τον ρωτήσει γι' αυτά τα παράξενα όνειρα. Ο 

Hugo θα πρέπει να ταξιδέψει στον κόσμο αυτών των παράξενων πλασμάτων για να γίνει μέλος 

της Σχολής Μυθολογικών Όντων. Παρά την προφανή διαφορά μεταξύ όλων αυτών, που 

προέρχονται από κόσμους διάσπαρτους σε όλο το σύμπαν, έχουν όλα κάτι κοινό που εντοπίζει 

αμέσως: ένα είδος σακουλιού με πολύτιμους λίθους μέσα. Ο Hugo ξέρει ότι αυτά τα 

σακουλάκια πρέπει να είναι σημαντικά, αν και δεν γνωρίζει τη χρησιμότητά τους.  

Με τη βοήθεια των δασκάλων του σχολείου και κάποιων μαθητών του, θα ζήσει πολλές 

περιπέτειες που δεν είναι χωρίς κινδύνους. Μια ομάδα επτά γενναίων ανδρών θα ξεκινήσει ως 

προκεχωρημένη ομάδα για να προσπαθήσει να σώσει τον Μεσσία, καθώς το σχολείο 

προετοιμάζεται για μια επικείμενη, όπως φαίνεται, επίθεση από τις δυνάμεις του Wo-Shikram.  

Σιγά σιγά, θα αρχίσει να ανακαλύπτει ποιος πραγματικά είναι, παρά τις συνεχείς ενοχλήσεις 

εκείνης της γιγάντιας σαρανταποδαρούσας που φαίνεται να έχει ξεσπάσει πάνω του. Αλλά 

ίσως, μόνο ίσως, δεν είναι το "κανονικό" αγόρι που νόμιζε ότι ήταν- θα του αποκαλυφθεί το 

παρελθόν του, το οποίο διαγράφηκε κατά λάθος και για το οποίο τώρα έχει μόνο μια αόριστη 

ανάμνηση. Πώς πέθαναν οι γονείς του; Έχει μόνο χαλαρές εικόνες και δεν μπορεί να 

συναρμολογήσει τα κομμάτια του παζλ. 

Ο Hugo θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους φόβους του, να ξεπεράσει τις ανασφάλειές του κ.ο.κ. 

Για να το πετύχει αυτό, θα προπονηθεί σκληρά, θα ανακαλύψει εκπληκτικά μυστήρια, θα 

πολεμήσει τέρατα..., με λίγα λόγια, θα ζήσει συναρπαστικές περιπέτειες, ανακαλύπτοντας τον 

εαυτό του σε μια ολομέτωπη μάχη ενάντια στις δυνάμεις του κακού. Θα συναντήσει επίσης 

ιδιόμορφους χαρακτήρες που θα τον βοηθήσουν στην αποστολή του- πριν, ήταν απλώς ένα 

φοβισμένο παιδί- αλλά, παρ' όλα αυτά, μετά από διάφορες περιπέτειες και συζητήσεις με κάθε 

είδους όντα, αναπτύσσει μια νέα πτυχή ως ηγέτης, αποτέλεσμα μιας πρωτόγνωρης 

ωριμότητας. Είναι ο Εκλεκτός για κάποιο λόγο, έτσι δεν είναι; 

Φανταστικοί τόποι συνδεδεμένοι με έναν πραγματικό κόσμο, οι οποίοι συνδέονται μαγικά και 

οι οποίοι μπορούν να καταρρεύσουν σε μια στιγμή αν δεν αποκατασταθεί ξανά η ισορροπία 

μεταξύ Καλού και Κακού. Θα καταφέρουν οι σκοτεινές δυνάμεις να καταστρέψουν τη Σχολή και 

όλους όσους βρίσκονται σε αυτήν; Ποια νέα παγκόσμια τάξη ετοιμάζεται όταν συμβεί αυτό; 

Ποιος είναι ο μυστηριώδης Μεσσίας; Γιατί έχει επιλεγεί; Ποιος είναι ο Wo-Shikram και γιατί 

κατάφερε να ξυπνήσει από τον ύπνο του με τη μορφή της φυλάκισης; Μπορεί ένα συνηθισμένο 

παιδί να σταθεί απέναντι σε έναν Αρχέγονο Θεό που βρισκόταν ήδη στις απαρχές του χρόνου; 

Αυτά και άλλα ερωτήματα θα απαντηθούν σε μια ιστορία φαντασίας που αναμφίβολα θα 

ενθουσιάσει και το πιο απαιτητικό νεανικό κοινό. 
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Προωθητικό βίντεο (στα Ισπανικά):https://www.youtube.com/watch?v=F8Gdu52cyZA 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το βίντεο προβλήθηκε σε όλες τις τάξεις που πιθανόν να ξεκινήσουν με την παιχνιδοποίηση και το 

συγκεκριμένο μάθημα (20/21, μαθητές από την 3η έως την 6η τάξη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης). Προβλήθηκε 

σε όλους τους μαθητές την τελευταία ημέρα του μαθήματος του πρώτου τετραμήνου, προκειμένου να 

δημιουργηθούν προσδοκίες και ο απαραίτητος ενθουσιασμός για την αντιμετώπιση του νέου τετραμήνου μετά τα 

Χριστούγεννα. 

Αυτή είναι η πρόταση του κ. Marco A. Muñoz González, συντονιστή αυτού του σχεδίου Erasmus+ Gamiright, μια 

μοναδική και πρωτότυπη αφήγηση που δημιουργήθηκε για να εφαρμοστεί στην πράξη σε οποιοδήποτε σχολείο από 

τη φαντασία και τη δημιουργικότητα αυτού του εκπαιδευτικού. 

 

4.7. Ψηφιακές εφαρμογές για την παιχνιδοποίηση 

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα εφαρμογών που θα διευκολύνουν τη 

διαδικασία παιχνιδοποίησης, ιδίως για τη διαχείριση των κερδισμένων πόντων (σύστημα 

οικονομίας κουπονιών) ή ακόμη και για την εστίαση σε συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως ο 

γραμματισμός ή ο αριθμητισμός: 

⌖  Koi Earth Alliance: είναι ένα διεπιστημονικό παιχνιδοποιημένο έργο που 

δημιουργήθηκε μέσω του Genially και ενσωματώνει τους SDGs (Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης) στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών με μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς. 

Στόχος είναι η συμμετοχή των μαθητών σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις 

μέσω αποστολών, προκλήσεων και ολοκληρωμένων εργασιών για την αντιμετώπιση 

των "διδακτικών" προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Με αυτόν τον τρόπο 

ενδυναμώνουμε τους μαθητές και τους εμπλέκουμε στη δική τους μάθηση. Επικεφαλής 

αυτού του σχεδίου είναι ο Jujo (@soyjujo_juanjo), ο οποίος, μαζί με μια ομάδα 

περισσότερων από 15 καθηγητών από όλη την Ισπανία και μια πολύ παραγωγική 

κοινότητα (teachers gamifying), καθιστούν αυτό το ευέλικτο σχέδιο δυνατό και πλήρως 

προσαρμόσιμο σε κάθε θέμα και ηλικία.  

 

Ιστοσελίδα: https://view.genial.ly/5f08fffd28ac660da5ade728/interactive-content-

alianza-tierra-koi 

 

⌖  Captain UP: ένα εργαλείο που στοχεύει να ενώσει τους οπαδούς που μοιράζονται το 

ίδιο ενδιαφέρον για τη μάθηση, αξιοποιώντας τη δύναμη της παιχνιδοποίησης. Η ιδέα 

αυτή προέρχεται από την ομιλήτρια του TED Yu-kay Chou, μία από τις κορυφαίες και 

πιο σημαίνοντες εμπειρογνώμονες της παιχνιδοποίησης παγκοσμίως. Η πλατφόρμα 

αυτή έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στον κόσμο των επιχειρήσεων, όχι μόνο στον 

ακαδημαϊκό κόσμο. Μπορούμε να βρούμε διάφορες προκλήσεις, πασχαλινά αυγά, 

επίπεδα και μια πολύ ενεργή κοινότητα. Ο κεντρικός πίνακας παρακολουθεί τις 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με γραφήματα, στατιστικά στοιχεία, 

κονκάρδες και την εξέλιξη στην επίτευξή τους, επίπεδα, αποτελέσματα με τη μορφή 

κατάταξης κ.λπ. Όλες αυτές οι ενότητες εμφανίζουν σε ποσοστά το επίπεδο επίτευξής 

τους ανάλογα με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν. 

Η πλατφόρμα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα 

τα χαρακτηριστικά της για να αυξήσετε τη συμμετοχή στον ιστότοπό σας (διαδίκτυο, 

https://www.youtube.com/watch?v=F8Gdu52cyZA
https://view.genial.ly/5f08fffd28ac660da5ade728/interactive-content-alianza-tierra-koi
https://view.genial.ly/5f08fffd28ac660da5ade728/interactive-content-alianza-tierra-koi
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μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ. και να δημιουργήσετε ένα πιστό κοινό). 

 

Ιστοσελίδα: https://academy.captainup.com/ 

 

⌖  AhaSlides: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ελκυστικές έρευνες, διασκεδαστικά κουίζ, 

διαγωνισμούς και παιχνίδια, είτε για την τάξη είτε για το σπίτι, ακολουθώντας πέντε 

απλά βήματα: δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό, σχεδιάστε τις ερωτήσεις 

επιλέγοντας τον τύπο της απάντησης (πολλαπλής επιλογής, με κείμενο, με εικόνα, 

ανοιχτή...), επιλέξτε τη διαμόρφωση (ομαδικό παιχνίδι, ατομικό...), καλέστε τους 

μαθητές και, τέλος, παίξτε! Για να διευκολυνθεί η διαδικασία, η πλατφόρμα διαθέτει 

επίσης προ-σχεδιασμένα πρότυπα σε διάφορα θέματα, έτοιμα για συμπλήρωση και 

χρήση στην τάξη.  

Ιστοσελίδα: https://ahaslides.com/es/blog/quiz-for-

students/?source=solutions_teaching&medium=button&campaign=landing_site&cont

ent=teaching 

⌖  Poll Everywhere: δωρεάν και εύκολο στη χρήση. Μέσω αυτού του εργαλείου, οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να προτείνουν μια ερώτηση ή ένα θέμα για να συμμετάσχουν 

οι μαθητές ανώνυμα, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσουν λογαριασμό, 

χρησιμοποιώντας τις κινητές συσκευές, τα tablet ή τους υπολογιστές τους. Μπορούν 

να δημιουργηθούν διαφορετικοί τύποι ερευνών: πολλαπλής επιλογής, ανοικτού τύπου, 

διαγωνισμός... 

Ιστοσελίδα: https://www.polleverywhere.com/ 

⌖  Plickers: είναι μια εφαρμογή παιχνιδοποίησης με επαυξημένη πραγματικότητα που 

απαιτεί μόνο το κινητό τηλέφωνο του καθηγητή για να ξεκινήσει δυναμικά κουίζ. Οι 

μαθητές δεν χρειάζονται ηλεκτρονικές συσκευές- αντίθετα έχουν κάρτες με ειδικό 

κωδικό. Ανάλογα με τον προσανατολισμό της κάρτας, η απάντηση θα αντιστοιχεί στην 

επιλογή A, B, C ή D. Ο καθηγητής σαρώνει όλους τους κωδικούς με το κινητό του 

τηλέφωνο από το γραφείο του και οι απαντήσεις (επιτυχίες και αστοχίες) εμφανίζονται 

στην οθόνη. 

Ιστοσελίδα: https://get.plickers.com/ 

⌖  Socrative: επιτρέπει τη δημιουργία ερωτηματολογίων στα οποία οι μαθητές απαντούν 

σε πραγματικό χρόνο από τα κινητά τους τηλέφωνα. Παρουσιάζει τα αποτελέσματα με 

τη μορφή κατάταξης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μορφή αξιολόγησης 

Ιστοσελίδα: https://www.socrative.com/ 

 

⌖  Super Teachers Tools: είναι ένα πολύ ευέλικτο εργαλείο που προτείνει πολλαπλές 

δραστηριότητες για την τάξη με πρωτότυπες μορφές από τηλεοπτικά προγράμματα 

όπως το "Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος" ή το "Jeopardy Style". Περιλαμβάνει 

επίσης πολλά άλλα εργαλεία όπως ένα ρολόι ή ζάρια για να παίξετε διάφορα παιχνίδια. 

Ιστοσελίδα: https://www.superteachertools.us/ 

https://academy.captainup.com/
https://ahaslides.com/es/blog/quiz-for-students/?source=solutions_teaching&medium=button&campaign=landing_site&content=teaching
https://ahaslides.com/es/blog/quiz-for-students/?source=solutions_teaching&medium=button&campaign=landing_site&content=teaching
https://ahaslides.com/es/blog/quiz-for-students/?source=solutions_teaching&medium=button&campaign=landing_site&content=teaching
https://www.polleverywhere.com/
https://get.plickers.com/
https://www.socrative.com/
https://www.superteachertools.us/
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⌖  iCuadernos by Rubio: ένα έξυπνο και εύχρηστο σύστημα για τα παιδιά, αυτή η 

εφαρμογή του εκδοτικού οίκου Rubio τα βοηθά να βελτιώσουν τις γνώσεις τους με 

διασκεδαστικό τρόπο και χωρίς τη βοήθεια των ενηλίκων: θα εξασκηθούν στα 

Μαθηματικά, θα μάθουν να γράφουν και να αναγνωρίζουν τα κεφαλαία και πεζά 

γράμματα και θα βρουν μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων για να αναπτύξουν 

βασικές έννοιες ή να ζωγραφίσουν, που θα τα βοηθήσουν στην πνευματική και κινητική 

τους ανάπτυξη. Πρόκειται για μια παιχνιδοποιημένη πλατφόρμα, όπου οι μαθητές 

μπορούν να κερδίσουν μετάλλια ολοκληρώνοντας τα 20 ξεκλειδώσιμα επίπεδα σε κάθε 

τετράδιο 

Ιστοσελίδα: http://www.icuadernos.com/ 

⌖  Ta-tum - escuela avante gamificación: πλατφόρμα για την προώθηση της ανάγνωσης. 

Διαθέσιμη για iOS, Android και Chrome, προτείνει να φέρει την ανάγνωση πιο κοντά 

στους μαθητές μέσω της παιχνιδοποίησης (κάρτες με αξίες σε εργασίες, τεστ και 

μετάλλια. Μπορούν επίσης να αποκτηθούν πολύ ενδιαφέροντα εμβλήματα. Θεματικά, 

οι μαθητές θα ενταχθούν στο σχολείο Avante, το οποίο αποτελείται από έξι ντετέκτιβ 

που θα καθοδηγήσουν τους μαθητές να γίνουν λογοτεχνικοί ερευνητές. Θα έχουν 

πρόσβαση σε μια βιβλιοθήκη με πληθώρα τίτλων και θα μπορούν να εξατομικεύουν 

και να αλληλεπιδρούν με τα βιβλία.  

Ιστοσελίδα: https://ta-tum.com/#welcome 

⌖  Brainscape: μια πλατφόρμα εύρεσης, δημιουργίας και διαμοιρασμού flashcards, με μια 

εκτεταμένη και ποικίλη τράπεζα ψηφιακών flashcards για τη διδασκαλία. 

Ιστοσελίδα: https://www.brainscape.com/ 

⌖  Knowre: φανταστείτε ένα βιντεοπαιχνίδι που έχει ως στόχο να διδάξει μαθηματικά, 

αλλά επειδή είναι παιχνίδι, το κύριο πράγμα που αποκομίζουμε από αυτό είναι η 

διασκέδαση. Αυτό είναι το σκεπτικό της εφαρμογής: να μαθαίνουμε μαθηματικά 

διασκεδάζοντας. Περιλαμβάνει προκλήσεις για την άλγεβρα και τη γεωμετρία και 

επιδιώκει να αποτελέσει ένα αξεσουάρ για το πιο παραδοσιακό και διαμορφωτικό 

μάθημα. 

Ιστοσελίδα: https://www.knowre.com/ 

⌖  Cerebriti: πλατφόρμα παιχνιδιών που έχει δύο πτυχές: αφενός, οι μαθητές μπορούν να 

δημιουργήσουν τα δικά τους εκπαιδευτικά παιχνίδια- αφετέρου, μπορούν να παίξουν 

παιχνίδια που έχουν δημιουργηθεί από άλλους χρήστες (ή από καθηγητές) για να 

ενισχύσουν τις γνώσεις τους. Υπάρχουν παιχνίδια για όλα τα θέματα και για όλες τις 

τάξεις και τις ηλικίες. Είναι δωρεάν και πολλαπλών πλατφορμών. 

Ιστοσελίδα: https://www.cerebriti.com/ 

⌖  Minecraft: Το Education Edition είναι ένα πολύ δημοφιλές εργαλείο. Το λανσάρισμά 

της άνοιξε την πόρτα σε αμέτρητες δυνατότητες για την εφαρμογή της στην 

εκπαίδευση. Minecraft: Education Edition είναι ένα παράδειγμα για το πώς τα 

βιντεοπαιχνίδια μπορούν να έχουν τη θέση τους στην τάξη για τη διδασκαλία όλων των 

ειδών των μαθημάτων, ανάλογα με τους πόρους που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. 

http://www.icuadernos.com/
https://ta-tum.com/#welcome
https://www.brainscape.com/
https://www.knowre.com/
https://www.cerebriti.com/
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Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν εικονικά περιβάλλοντα, αντικείμενα, 

χαρακτήρες κ.λπ. με τα οποία μπορούν να αλληλεπιδράσουν (ακόμη και σε 

περιβάλλοντα άλλων ανθρώπων). Υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα που χρησιμοποιεί 

αυτό το ισχυρό εργαλείο με τη χαρακτηριστική ψηφιδωτή εικόνα 

Ιστοσελίδα: https://education.minecraft.net/es-es 

⌖  Kahoot!: είναι ένα εργαλείο που σας επιτρέπει να δημιουργείτε κουίζ με έναν πολύ 

έξυπνο τρόπο. Μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας κουίζ ή να συμμετάσχετε σε 

ένα από τα πολλά που έχουν ήδη δημιουργηθεί και είναι διαθέσιμα για πολλές ηλικίες 

και επίπεδα. Καθαρή παιχνιδοποίηση: άμεση κατάταξη, μάθηση και πολλή διασκέδαση 

για ένα παιχνίδι που είναι εξαιρετικά εύκολο στη χρήση, όπως περιγράφεται στον 

ιστότοπό τους. Οι παίκτες επιλέγουν την απάντηση στην ερώτηση κάνοντας κλικ στα 

χρώματα και/ή τα σύμβολα- ο χρόνος απόκρισης είναι καθοριστικός για να 

συγκεντρώσουν περισσότερους πόντους. 

Ιστοσελίδα: https://kahoot.com/ 

⌖  Quizizz: ένα εργαλείο παρόμοιο με το Kahoot! με το οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν 

να δημιουργούν τεστ για να τα υποβάλουν στην τάξη σε πραγματικό χρόνο. Η κύρια 

διαφορά με το πρώτο είναι ότι αυτό είναι πλήρως παιχνιδοποιημένο και σας επιτρέπει 

να αποκτήσετε νομίσματα με τα οποία μπορείτε να αγοράσετε δυνάμεις (περισσότερος 

χρόνος απόκρισης, φίλτρα για την αποφυγή αποτυχιών κ.λπ.). Επιπλέον, σας επιτρέπει 

να μοιράζεστε τα τεστ με άλλους εκπαιδευτικούς και να τα στέλνετε για να τα κάνουν 

στο σπίτι. Το εργαλείο είναι ευέλικτο, καθώς σας επιτρέπει να προσθέσετε κείμενο, 

εικόνες ή ήχο στις ερωτήσεις. 

Ιστοσελίδα: https://quizizz.com/join/ 

⌖  Classcraft: είναι μία από τις πιο παραπλήσιες με βιντεοπαιχνίδια πλατφόρμες. Το 

Classcraft είναι ένα είδος World of Warcraft για την εκπαίδευση με τεράστιο φορτίο 

παιχνιδοποίησης στην τάξη, μια τρομερά οπτική και ελκυστική πλατφόρμα που σας 

επιτρέπει να δημιουργήσετε έναν κόσμο με χαρακτήρες (μάγους, θεραπευτές και 

πολεμιστές) οι οποίοι πρέπει να συνεργαστούν και να συμμετάσχουν σε αποστολές για 

να κερδίσουν πόντους και χρυσό για να βελτιώσουν τον εξοπλισμό τους. Στόχος είναι 

να προοδεύσουν συνεργατικά, μαθαίνοντας και αναπτύσσοντας τις γνώσεις τους. 

Πρόκειται για μια πλατφόρμα επί πληρωμή, αν και διαθέτει ενδιαφέρουσες δωρεάν 

επιλογές. 

Ιστοσελίδα: https://www.classcraft.com/es-es/ 

⌖  CodeCombat: βιντεοπαιχνίδι για την εκμάθηση προγραμματισμού στο οποίο θα πρέπει 

να λύσουμε ορισμένες προκλήσεις και προβλήματα μέσω κώδικα, προκειμένου να 

προχωρήσουμε και να βελτιώσουμε το επίπεδο και τον εξοπλισμό μας. Κάθε φορά θα 

είναι πιο περίπλοκες και κάθε φορά θα μαθαίνουμε περισσότερα. Σας συνιστούμε να 

ρίξετε μια ματιά αν θέλετε να μάθετε κάποια από τις διαθέσιμες γλώσσες, όπως η 

Python ή η Lua, μεταξύ άλλων. 

Ιστοσελίδα: https://codecombat.com/ 

https://education.minecraft.net/es-es
https://kahoot.com/
https://quizizz.com/join/
https://www.classcraft.com/es-es/
https://codecombat.com/
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⌖  Boom Writer: είναι ένας δικτυακός τόπος που έχει ως στόχο να παρακινήσει τα παιδιά 

μετατρέποντάς τα σε στιγμιαίους συγγραφείς. Τους δίνεται ένα κεφάλαιο ενός βιβλίου. 

Τα παιδιά συνεχίζουν το κεφάλαιο και το στέλνουν. Θα πρέπει να διαβάσουν αρκετά 

από τα κεφάλαια που θα υποβληθούν και θα γίνει ψηφοφορία. Ο νικητής θα γράψει 

το δεύτερο κεφάλαιο, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί το 

βιβλίο και τελικά να εκδοθεί. 

Ιστοσελίδα: https://boomwriter.com/ 

⌖  Genially: πολυεργαλείο με διάφορα περιεχόμενα που έχουν σχεδιαστεί για την 

παιχνιδοποίηση της τάξης. Σας επιτρέπει να δημιουργείτε παρουσιάσεις, infographics, 

αφίσες, καταλόγους και εικόνες με απλό και διαισθητικό τρόπο, καθώς και να έχετε 

πρόσβαση σε πολλά έργα που έχουν δημιουργηθεί από μια μεγάλη κοινότητα, πολλά 

από αυτά σε λειτουργία επεξεργάσιμου προτύπου. 

Ιστοσελίδα: https://genial.ly/es/ 

⌖  Smile & Learn: είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα όπου τα παιδιά θα βρουν παιχνίδια, 

βίντεο και διαδραστικές ιστορίες για να διασκεδάσουν ενώ μαθαίνουν. Με 

περισσότερες από 7.500 δραστηριότητες (μαθηματικά, γλώσσα, επιστήμη, τέχνη, 

συναισθήματα και πολλές άλλες σχεδιασμένες από εκπαιδευτικούς), οι μαθησιακές 

διαδρομές μπορούν να δημιουργηθούν ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε 

παιδιού, οπότε η εξατομικευμένη μάθηση είναι κάτι παραπάνω από εγγυημένη. 

Ιστοσελίδα: https://smileandlearn.com/ 

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) 

Αυτές οι πλατφόρμες ευνοούν την παιχνιδοποίηση άλλων πλατφορμών, όπως οι 

προηγούμενες, με τη δυνατότητα διαχείρισης avatars, ικανοτήτων, εμβλημάτων, επιπέδων, 

κατατάξεων κ.λπ. Αν και δεν έχουν από μόνες τους περιεχόμενο, αποτελούν σημαντικά 

εργαλεία για την παρακίνηση των μαθητών να μάθουν. 

Εδώ παρουσιάζουμε τις δύο πλατφόρμες που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο στο σχέδιο 

Gamiright: 

☺ ClassDojo: συνδυάζει τους πόρους παιχνιδοποίησης με μια σημαντική πλατφόρμα για 

την ενημέρωση των γονέων σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους. Διαθέτει επίσης 

στατιστικά στοιχεία που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στην αξιολόγηση. Είναι πολύ 

εύκολο στη δημιουργία και είναι εντελώς δωρεάν, ενώ είναι πολύ ελκυστικό οπτικά. 

Πρόκειται για άβαταρ σε σχήμα μικρών τεράτων που αναμφίβολα θα βοηθήσουν να 

κολλήσουν οι μαθητές. Λόγω της πιο παιδικής πτυχής του, το συνιστούμε για τα στάδια 

της νηπιακής εκπαίδευσης και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ιστοσελίδα: https://www.classdojo.com/es-es/?redirect=true 

☺ MyClassGame: διαδικτυακή πλατφόρμα ανοικτού κώδικα, κύριος στόχος της οποίας 

είναι να βοηθήσει κάθε εκπαιδευτικό που ενθαρρύνεται να χρησιμοποιήσει 

μεθοδολογίες όπως η μάθηση βάσει έργου, η συνεργατική μάθηση και η ευέλικτη 

μεθοδολογία, χρησιμοποιώντας στρατηγικές παιχνιδοποίησης για να εμπλέξει και να 

https://boomwriter.com/
https://genial.ly/es/
https://smileandlearn.com/
https://www.classdojo.com/es-es/?redirect=true
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παρακινήσει τους μαθητές. Πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε οποιοδήποτε επίπεδο, σε οποιοδήποτε περιβάλλον και σε οποιοδήποτε 

εκπαιδευτικό πλαίσιο. Επιπλέον, ένα από τα πλεονεκτήματά του είναι ότι, εάν η 

πρόσβαση γίνεται μέσω ενός λογαριασμού Google, ο χρήστης μπορεί να εισάγει τα 

μαθήματα του Google Classroom με όλους τους εγγεγραμμένους μαθητές. Ένα άλλο 

μεγάλο πλεονέκτημα είναι τα πολλαπλά κατεβάσιμα και προσαρμόσιμα πρότυπα που 

προσαρμόζονται εύκολα στις αίθουσες διδασκαλίας μας. Αυτή είναι η πλατφόρμα που 

χρησιμοποίησε η Gamiright για τη διδασκαλία της ψηφιακής παιχνιδοποίησης για τις 

τάξεις 3 έως 6 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Στην κεντρική σελίδα, υπάρχει μια συντόμευση για πρόσβαση από το Gamiright. Χάρη 

στο πρόγραμμα Erasmus+ και σε συνεργασία με τον Juan Toman, τον δημιουργό, το 

φάσμα των γλωσσών επεκτάθηκε στα ρουμανικά και τα ελληνικά, μεταξύ πολλών 

προτάσεων βελτίωσης που τελικά υλοποιήθηκαν αυτά τα δύο χρόνια. Καθώς είναι 

ανοικτού κώδικα, πολλοί καθηγητές με γνώσεις προγραμματισμού βοηθούν τον 

δημιουργό στη συντήρηση της πλατφόρμας. 

Ιστοσελίδα: https://www.myclassgame.es/students/uiJvEd3Ybo6BjxPCN 

 

IV. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η στρατηγική παιχνιδοποίησης της Gamiright σχεδιάστηκε αρχικά σε 3 διαφορετικές ενότητες, 

με διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας των στοιχείων και των μηχανισμών. Με αυτή την 

προϋπόθεση, στόχος είναι να καλυφθούν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να 

παιχνιδοποιήσουν τις τάξεις τους, προσαρμοζόμενοι στις γνώσεις και την προηγούμενη 

εμπειρία τους στην παιχνιδοποίηση: αρχάριοι, μικρή εμπειρία, κάποια εμπειρία.   

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν τη μία ή την άλλη ενότητα ανάλογα με 

τις γνώσεις τους σχετικά με το σύστημα παιχνιδοποίησης και μπορούν να προσθέσουν ή να 

αφαιρέσουν στοιχεία από άλλες ενότητες κατά βούληση. Η μέθοδος παιχνιδοποίησης πρέπει 

να προσαρμόζεται στον εκπαιδευτικό και όχι το αντίθετο. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει την 

προδιάθεση να μάθει ένα σύστημα που αναμφίβολα θα τον/την βοηθήσει στα μαθήματά 

του/της, κάνοντάς τα πιο ελκυστικά για τους μαθητές και ευνοώντας τη διαδικασία 

Διδασκαλίας - Μάθησης. Ο βαθμός εμβάθυνσης θα εξαρτηθεί από το βαθμό εμπλοκής, ο 

οποίος θα αυξάνεται σταδιακά καθώς θα βλέπει τα αποτελέσματα στους ίδιους τους μαθητές 

και θα αισθάνεται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Για να τρέξεις, πρέπει πρώτα να μάθεις να 

περπατάς- με αυτή την έννοια, ο εκπαιδευτικός μπορεί να μαθαίνει καθώς προχωρά, 

προσαρμόζοντας τη μεθοδολογία, απορρίπτοντας ό,τι συνεπάγεται πολυπλοκότητα ή 

πρόσθετη εργασία και εστιάζοντας σε ό,τι είναι σε θέση να διαχειριστεί.  

 

Αυτές οι ενότητες υποστηρίζονται από τις πλατφόρμες Class Dojo και @myclassgame, αν και 

μπορούν να αναπτυχθούν off-line χωρίς καμία τεχνολογία, κατεβάζοντας το υλικό σε μορφή 

pdf, τόσο τα avatars όσο και τα διάφορα συστήματα εγγραφής. Αυτός ο οδηγός δεν προορίζεται 

σε καμία περίπτωση να αποτελέσει ένα αναπτυγμένο σεμινάριο για τη χρήση αυτών των 

πλατφορμών, αλλά μάλλον να εξηγήσει με γενικό τρόπο πώς να ξεκινήσετε. Στη γλώσσα μας 

μπορείτε να βρείτε εξαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα και βίντεο σχετικά με τη χρήση 

αυτών των προγραμμάτων. 

https://www.myclassgame.es/students/uiJvEd3Ybo6BjxPCN
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Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν τις ενότητες παιχνιδοποίησης που αντιστοιχούν στα 

επίπεδα Α, Β και Γ (από το λιγότερο προς το πιο σύνθετο). Μην ανησυχείτε αν κάποια έννοια 

δεν εξηγείται σε βάθος, διότι τα διάφορα στοιχεία θα εξηγηθούν αργότερα, με στόχο την 

προσαρμογή σε όσους το χρειάζονται περισσότερο, έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός που θέλει να 

ξεκινήσει με τη βασική ενότητα Α, να μην χρειάζεται να διαβάσει όλες τις προηγούμενες 

πληροφορίες των μεταγενέστερων ενοτήτων. 

 

1. Ενότητα Α (Βασική) 

ΕΝΟΤΗΤΑ A ON-LINE 

Για να το πράξουμε αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα ClassDojo. Αυτή η πλατφόρμα 

είναι ιδιαίτερα εύληπτη και μπορείτε να βρείτε πλήθος οδηγών στο διαδίκτυο. Το μόνο που 

χρειάζεται είναι να διαμορφώσετε την τάξη σας και τα αντίστοιχα avatars θα δημιουργηθούν 

αυτόματα σε μορφή αυγού (latent). Αυτό το αυγό θα εκκολαφθεί μετά από τέσσερις εβδομάδες 

σε ένα άβαταρ τέρας. Μπορεί επίσης να εκκολαφθεί όταν οι οικογένειες εισέρχονται για πρώτη 

φορά στην πλατφόρμα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η πλατφόρμα χρησιμοποιείται και στο σπίτι. 

Οι μαθητές θα λαμβάνουν πόντους με βάση τη συμπεριφορά τους, τη στάση τους, τη μάθησή 

τους στην τάξη, οι οποίοι μπορούν να μετουσιωθούν σε κάποιου είδους προνόμιο (αλλαγή 

avatar, λήψη ειδικών καρτών άμεσης εφαρμογής - π.χ. να καθίσουν στη θέση του δασκάλου 

για 10 λεπτά κ.λπ.)  

Αυτή η ενότητα συνιστάται για εκπαιδευτικούς που δεν έχουν εφαρμόσει ποτέ την 

παιχνιδοποίηση ή έχουν μόνο μια μικρή γνώση της. 

Διαδικτυακός τρόπος: Classdojo (https://www.classdojo.com/), όπου οι εκπαιδευτικοί πρέπει 

να δημιουργήσουν τη δική τους τάξη, να την εξατομικεύσουν, να εγγράψουν τους μαθητές 

τους, να αποφασίσουν αν θέλουν ή όχι να επικοινωνήσουν με τις οικογένειες και πώς θα το 

κάνουν (για λόγους προστασίας των δεδομένων, η απόφαση αυτή υπόκειται στην αρμόδια 

αρχή της χώρας ή της κοινότητας όπου εφαρμόζεται· για παράδειγμα, στην Κοινότητα της 

Μαδρίτης, συνιστάται η χρήση πλατφορμών της Διοίκησης Εκπαίδευσης και όχι πλατφορμών 

εκτός του συστήματός της, αν και εξακολουθεί να αποτελεί σύσταση και όχι απαγόρευση), να 

διαμορφώσουν τις δεξιότητες (για τις οποίες θα δίνονται ή θα αφαιρούνται πόντοι), τους 

καθηγητές ή τους συνδιδασκάλους που θα διδάξουν την ομάδα αυτή και οι οποίοι επίσης 

θέλουν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα πόντων και τις βασικές ρυθμίσεις της εφαρμογής 

(Εικόνα 1). 

https://www.classdojo.com/
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Εικόνα 6 - Στιγμιότυπο "Classdojo" - Αρχική σελίδα 

Εικόνα 1 

Η πλατφόρμα διαθέτει επίσης έναν "φάκελο" με τη μορφή εικονικού δίσκου, στον οποίο 

μπορούν να μεταφορτωθούν εργασίες ως χαρτοφυλάκιο. Επιπλέον, μπορούμε επίσης να 

βρούμε το "ιστορικό της τάξης", όπου μπορούν να συγκεντρωθούν καθημερινές εμπειρίες 

(φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία κ.λπ.) και μηνύματα (κέντρο μηνυμάτων για την επικοινωνία με 

τις οικογένειες. Βλέπε Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 7 - Στιγμιότυπο "Classdojo" - Ιστορικό τάξης 

Εικόνα 2 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ OFFLINE 

Όλο το υλικό περιλαμβάνεται έτοιμο για εκτύπωση. Συνιστάται να εκτυπώσετε και να 

πλαστικοποιήσετε τις κάρτες προνομίων και τα άβαταρ, καθώς και τον πίνακα επιπέδων και 

τον πίνακα πόντων (για να μπορείτε να κολλάτε και να αφαιρείτε εύκολα τα αυτοκόλλητα). 
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Συμπεριλαμβανόμενο Υλικό: 

 Άβαταρ: ατομικά και σε μορφή μινιατούρας. 

 Κάρτες: δεξιότητες και εμβλήματα. Περιγραφή μιας κάρτας. Επισυνάπτονται επίσης 

πρότυπα για τη διευκόλυνση της δημιουργίας νέων καρτών. 

 Λογότυπα Classdojo 

 Διακόσμηση της τάξης 

 Μαθητικό υλικό: μάρκες και άλλα τέρατα (μεγάλος κατάλογος ανά κατηγορία) 

 Οργανώστε την τάξη σας: αφίσες (πιστοποιητικά, χρήση τουαλέτας, ημερολόγια, 

δείκτες ανάγνωσης κ.λπ.) 

 Εκδόσεις της τάξης: εικονογραφήσεις και έγραφα ανατροφοδότησης 

 Φόντα μεγέθυνσης: Φόντα Classdojo 

 Πίνακες: Ισοδυναμία Επιπέδων και Βαθμών, Πίνακας Επιπέδων, Πίνακας Βαθμών. 

ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ 

Μόλις διαμορφωθεί η πλατφόρμα ή εκτυπωθούν τα σχετικά αρχεία για την υλοποίηση εκτός 

δικτύου, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία Παιχνιδοποίησης: 

α)  Δημιουργήστε τις δεξιότητες, αυτές που θέλετε να προωθήσετε στους μαθητές, καθώς 

και την επιθυμητή κατανομή των πόντων. Ενδεικτικά: Βοηθάει τους άλλους +1, Καλή 

δουλειά +1, Δημιουργικότητα +2..., καθώς και ανεπιθύμητες συμπεριφορές (μπορείτε 

να επιλέξετε να μην αναπτύξετε αυτό το είδος των ποινών), όπως, για παράδειγμα: 

Επιθετικότητα -5, Ασέβεια -3.Είναι σημαντικό να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να 

σκεφτούμε προσεκτικά ποιες δεξιότητες μας ενδιαφέρει να προωθήσουμε, διότι όταν 

χρησιμοποιείται έξυπνα, η πλατφόρμα να αναλάβει το πιο δύσκολο κομμάτι, όπως η 

διαχείριση ενοχλητικών καταστάσεων ή η μείωση/εξάλειψη του υπερβολικού 

περιβαλλοντικού θορύβου (σε αυτές τις περιπτώσεις, αρκεί ο εκπαιδευτικός να 

πλησιάσει την οθόνη και, χωρίς να μιλήσει, να αφαιρέσει τους πόντους από τους 

μαθητές που παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της τάξης). Ομοίως, η κατοχή 

δεξιοτήτων όπως το "just in time", οι οποίες αποκτώνται μόνο όταν όλοι οι μαθητές 

είναι στην ώρα τους, βοηθά να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές δεν καθυστερούν να 

προετοιμάσουν το υλικό, τα τετράδια ή το βιβλίο για την εν λόγω συνεδρία. Είμαι 

βέβαιος ότι υπάρχουν πολλές δεξιότητες που πολλοί εκπαιδευτικοί θα βρουν ιδανικές 

για τη δική τους δυναμική στην τάξη, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ομάδας-τάξης 

τους. 

β) Είναι σημαντικό οι μαθητές να γνωρίζουν αυτές τις δεξιότητες, ώστε να γνωρίζουν 

ποιες συμπεριφορές περιμένει ο δάσκαλος από αυτούς και να εστιάζουν την εργασία 

και την προσπάθειά τους προς αυτή την κατεύθυνση. 

γ)  Σε αυτή την ενότητα, μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε μια ιστορία ή 

αφήγηση που περιλαμβάνει τη διαδικασία, για παράδειγμα: Δεν χρειάζεται μεγάλη 

ανάπτυξη- αρκεί οι μαθητές να αισθάνονται ότι εκτελούν μια συγκεκριμένη αποστολή, 

η οποία μπορεί να συμπίπτει με τα θέματα ή τις θεματικές ενότητες που εξετάζονται. 

Εάν πρόκειται για μια πρώτη προσέγγιση της παιχνιδοποίησης, το βήμα αυτό μπορεί 

να παραλειφθεί. 

δ) Καθορίστε πότε θα δοθούν οι πόντοι. Αυτή είναι μια διδακτική απόφαση που μπορεί 

να συμφωνηθεί εκ των προτέρων με τους μαθητές. Είναι σημαντικό οι μαθητές να 

γνωρίζουν πότε απονέμονται αυτοί οι πόντοι και γιατί απονέμονται. Οι πόντοι μπορούν 
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επίσης να καταγράφονται γραπτώς και να αναρτώνται στην πλατφόρμα σε εξωσχολικές 

ώρες ή στην τελευταία συνεδρία μιας συγκεκριμένης ημέρας. 

ε) Καθορισμός των επιπέδων. Τα άβαταρ εξελίσσονται, έτσι ώστε να αλλάζουν επίπεδο 

ανάλογα με την ανάθεση που δίνεται στα άβαταρ. Μια πιθανή επιλογή επιπέδων 

παρουσιάζεται στο συνημμένο υλικό, αν και είναι στη διακριτική ευχέρεια του 

εκπαιδευτικού. Για παράδειγμα: Η επιλογή των αβατάρων θα πρέπει να είναι 

ελεύθερη: Επίπεδο 0: 0-50 πόντοι- Επίπεδο 1: 50-100 πόντοι, κ.λπ. Μπορεί να είναι 

ενδιαφέρον να διαμορφωθεί η εξέλιξη των επιπέδων με αναλογίες διαφορετικές από 

1:1 (π.χ. 50, 110, 220, 330, κ.λπ.). Είναι σημαντικό τα επίπεδα να διαμορφώνονται 

σύμφωνα με τους πόντους που πρέπει να επιτυγχάνονται σε καθημερινή βάση, ώστε 

να είναι εφικτή η επίτευξη του τελευταίου επιπέδου στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. 

Είναι επίσης στη διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού αν θα δείξει όλα τα επίπεδα 

εκ των προτέρων ή μόνο το επόμενο- σε ορισμένες περιπτώσεις, η εκ των προτέρων 

γνώση όλων των επιπέδων μπορεί να αποθαρρύνει τους μαθητές που ήδη πετυχαίνουν 

λίγους πόντους. 

στ) Δημιουργήστε τα εμβλήματα (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά που προτείνονται 

στο παράρτημα ή να γίνετε πιο συγκεκριμένοι). Τα εμβλήματα πιστοποιούν ότι ο 

εκπαιδευόμενος έχει επιτύχει το επίπεδο. Ένα επίπεδο "Χ" θα δώσει ένα έμβλημα "Χ". 

Τα εμβλήματα που προτείνονται εδώ μπορούν να επιτευχθούν από όλους τους 

μαθητές ανεξάρτητα από τον χρόνο που απαιτείται για να το κάνουν- ωστόσο, μπορούν 

να δημιουργηθούν νέα, πιο συγκεκριμένα εμβλήματα και να επιτευχθούν μόνο από 

ορισμένους μαθητές (αυτό θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού). 

Ενδεικτικά: Παράσημο για τον πιο σκληρά εργαζόμενο μαθητή, τον πιο συνεργάσιμο, 

τον πιο δημιουργικό κ.λπ. 

ζ) Οι πόντοι που κερδίζονται μπορεί να χαθούν λόγω ανεπιθύμητης επαναλαμβανόμενης 

συμπεριφοράς- ωστόσο, τα εμβλήματα και όλα όσα τα συνοδεύουν (τυπωμένες 

ικανότητες) δεν χάνονται, και ακόμη και αν ο μαθητής υποβαθμιστεί (μειώνοντας τον 

αριθμό των πόντων που έχει κερδίσει), το σήμα θα πιστοποιεί ότι κάποτε βρισκόταν σε 

υψηλότερο επίπεδο, διατηρώντας παράλληλα όλα τα προνόμια που έχει κερδίσει μέχρι 

σήμερα.  

η) Οι τυπωμένες δυνάμεις είναι οι κάρτες που θα μπορούν να παίρνουν οι μαθητές όταν 

παίρνουν ένα σήμα που πιστοποιεί ότι έχουν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. 

Αυτό το μέρος είναι το πιο παρακινητικό για τους μαθητές, καθώς θα μπορέσουν να 

αποκτήσουν δυνάμεις που μπορούν να εφαρμόσουν στον πραγματικό κόσμο. 

Παράδειγμα: αλλαγή θέσης με έναν παρτενέρ, επιλογή των παιχνιδιών σε μια συνεδρία 

γυμναστικής, επιλογή της μουσικής στην τάξη για συγκεκριμένες στιγμές, κ.λπ. Αυτές 

οι δυνάμεις θα μπορούσαν να αποκτηθούν στην εικονική τους μορφή (εικονική κάρτα), 

αλλά από την εμπειρία, η έντυπη μορφή τους εγγυάται ένα αίσθημα ιδιοκτησίας και 

επιλογής της χρήσης τους που δεν μπορεί να συγκριθεί με τις διαδικτυακές κάρτες. Οι 

κάρτες αυτές ανήκουν στους μαθητές και μπορούν να ανταλλάσσονται, να 

ανταλλάσσονται κ.λπ. με άλλους μαθητές, εφόσον ο μαθητής έχει το απαραίτητο 

επίπεδο που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κάρτα.  

Είναι σημαντικό με αυτή την έννοια να γνωρίζουμε ποιοι εκπαιδευτικοί και σε τι αριθμό 

θα χρησιμοποιήσουν το σύστημα παιχνιδοποίησης με την τάξη, ώστε να υπάρχει 

πρόβλεψη των πόντων που μπορούν να επιτύχουν οι μαθητές σε κάθε μάθημα. 
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θ) Η πλατφόρμα διευκολύνει τη δημιουργία ομάδων, ιδανικών για να κερδίζετε επιπλέον 

πόντους μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων. Ομοίως, μπορούν να δημιουργηθούν 

προσωρινές ομάδες για την απονομή πόντων σε ορισμένους μαθητές και όχι σε 

ολόκληρη την τάξη. Η πλατφόρμα σας επιτρέπει να επαναφέρετε τους πόντους 

(φυσαλίδες) ανά πάσα στιγμή, αν και αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τα επίπεδα και 

τα εμβλήματα αυτό δεν συνιστάται (ορισμένοι προτιμούν να επαναφέρουν τους 

πόντους κάθε τρίμηνο, ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες διαφορές στους πόντους 

μεταξύ των πιο μειονεκτούντων και των πιο προχωρημένων μαθητών). Σύμφωνα με την 

εμπειρία μας, ακόμη και οι πιο αδύναμοι μαθητές θα πρέπει να παίρνουν πόντους 

(τουλάχιστον τους βασικούς) κάθε μέρα, κάτι που θα τους παρακινήσει να κάνουν 

καθημερινή πρόοδο και να τείνουν προς τη συμπεριφορά που είναι πιο κοντά σε αυτό 

που θέλει να πετύχει ο δάσκαλος. 

ι) Η καθιέρωση σαφών και ακριβών δεξιοτήτων θα διευκολύνει σημαντικά τη δημιουργία 

εκθέσεων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια αξιολόγησης. Η 

πλατφόρμα επιτρέπει την παραγωγή αυτών των εκθέσεων σε γραφική μορφή, οι 

οποίες θα μπορούσαν ακόμη και να αποσταλούν στις οικογένειες. 

ια) Οι προτεινόμενες δεξιότητες, τα avatars, τα εμβλήματα, τα επίπεδα... είναι μόνο ένα 

βοήθημα για να ξεκινήσετε με ήδη δημιουργημένο υλικό, αλλά μπορούν να 

επεξεργαστούν κατά βούληση ή να αλλάξουν κατά την κρίση του δασκάλου. Στην αρχή, 

αν δεν έχετε μεγάλη αυτοπεποίθηση, μπορείτε να δημιουργήσετε λίγες δεξιότητες, 

ώστε οι πόντοι να απονέμονται πιο ελαφρά. Καθώς ο εκπαιδευτικός αποκτά 

εμπιστοσύνη με το σύστημα, μπορούν να προστεθούν νέες δεξιότητες. 

Ομοίως, μπορούν να δημιουργηθούν νέες κάρτες που σχετίζονται με συγκεκριμένα 

επίπεδα (πιο ισχυρές όσο ανεβαίνετε επίπεδο). Παρέχεται ένα πρότυπο .psd (μορφή 

Photoshop) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία νέων καρτών μέσω 

αυτού του προγράμματος επεξεργασίας. 

2. Ενότητα Β (Μεσαία) 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β ONLINE 

Για αυτή τη ΕΝΟΤΗΤΑ Β (Μεσαία) συνιστάται να επιλέξετε την ηλεκτρονική μορφή, 

παρουσιάζοντας την αφήγηση που θα συνοδεύει όλη τη διαδικασία της παιχνιδοποίησης. 

Επιπλέον, θα εισαχθούν περισσότερα στοιχεία και μηχανισμοί παιχνιδοποίησης για να γίνει η 

εμπειρία πιο βιωματική. 

Αυτή η ενότητα συνιστάται για εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη εφαρμόσει ορισμένα στοιχεία 

της παιχνιδοποίησης ή που έχουν ξεκινήσει με την Ενότητα Α και θέλουν να ενσωματώσουν 

περισσότερα στοιχεία. 

Θα χρησιμοποιηθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα @MyClassGame 

(https://www.myclassgame.es/). Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από την Ενότητα 

Α και έχουν εξοικειωθεί με το ClassDojo μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αυτή την 

πλατφόρμα, αν τους είναι πιο εύκολο. Το ClassDojo επιτρέπει την αντικατάσταση των 

προτεινόμενων άβαταρ με προσαρμοσμένα άβαταρ, τα οποία θα ευνοήσουν, στην προκειμένη 

περίπτωση, άβαταρ που ταιριάζουν περισσότερο με την προτεινόμενη αφήγηση, στην υπό 

συζήτηση περίπτωση "Σώστε το Σχολείο για τα Μυθολογικά Όντα". Αυτή η ενότητα 

https://www.myclassgame.es/
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περιλαμβάνει τη δυναμική της τάξης της Ενότητας Α. Επιπλέον, οι μαθητές θα μπορούν να 

συμμετέχουν σε μάχες με κακοποιούς κάθε φορά που θα επαναλαμβάνουν ένα θέμα πριν από 

μια εξέταση και θα μπορούν να μονομαχούν για να κερδίσουν περισσότερα XP (πόντους 

εμπειρίας) ή/και χρήματα για να αποκτήσουν αντικείμενα. Θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

συλλογές αγοράζοντας αναμνηστικά πακέτα τα οποία στη συνέχεια θα μπορούν να 

ανταλλάξουνΘα υπάρχουν επίσης δευτερεύουσες αποστολές για να κερδίσετε πόντους XP και 

χρήματα, αντιμετωπίζοντας εχθρούς ή επουσιώδη γεγονότα. Συνιστάται για τις τάξεις 3 έως 6, 

ανάλογα με τις γνώσεις και την εμπειρία παιχνιδιού του δασκάλου. 

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β   

α) Η λειτουργία του @MyClassGame είναι ουσιαστικά παρόμοια με το ClassDojo: 

πρόκειται για ένα σύστημα οικονομίας μαρκών με τη μορφή πόντων που διευθύνεται 

εικονικά- ωστόσο, ο εν λόγω δικτυακός τόπος διαθέτει πολύ περισσότερες δυνατότητες 

που διευκολύνουν την εμβάθυνση σε μια πλήρως παιχνιδοποιημένη δραστηριότητα 

και όχι μόνο σε ένα σύστημα βαθμολόγησης. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ΔΕΝ 

είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε όλα τα στοιχεία και τις επιλογές που 

παρουσιάζει η πλατφόρμα και μπορούμε να προσαρμόσουμε αυτή την εφαρμογή στον 

τρόπο εργασίας μας, στην ομάδα μας (μπορεί να μας ενδιαφέρει μόνο το σύστημα 

πόντων και σχεδόν τίποτε άλλο, αφήνοντας στην άκρη το κατάστημα, τις δυνάμεις 

κ.λπ.) ή στο αντικείμενό μας. 

β) Η πλατφόρμα @MyClassGame, αν και αρκετά εύχρηστη, απαιτεί περισσότερη 

αφοσίωση από το ClassDojo για να μάθει κανείς όλες τις επιλογές. Βασίζεται σε 

συστήματα που έχουν δημιουργηθεί σε βιντεοπαιχνίδια και παιχνίδια ρόλων, έτσι 

βρίσκουμε ενότητες όπως: συμπεριφορές (οι δεξιότητες στο ClassDojo), δυνάμεις, 

συλλογές, κατάστημα, παρακινητικές φράσεις, κακοποιοί, ..., καθώς και εργαλεία όπως 

τυχαίοι επιλογείς, ρολόι αντίστροφης μέτρησης, χρονόμετρο... και τη δυνατότητα 

διεξαγωγής μαχών εναντίον άλλων μαθητών ή εναντίον κακοποιών. Υπάρχει επίσης η 

δυνατότητα συλλογής της αφήγησης, δημιουργίας αποστολών, προσθήκης χαρτών και 

άλλων στοιχείων, όλα αυτά με τη δυνατότητα χρήσης του σε συνδυασμό με άλλα 

εργαλεία σχεδιασμού όπως το Genially ή το Canva. 

Αυτό το εργαλείο μπορεί να δημιουργήσει κάποιες αρχικές ανασφάλειες στους 

εκπαιδευτικούς (λόγω όλων των δυνατοτήτων του), αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 

υπάρχουν μερικοί εξαιρετικοί οδηγοί σχετικά με αυτό (στα Ισπανικά), στους οποίους  

μπορείτε να έχετε πρόσβαση κάνοντας κλικ στον κύβο πάνω δεξιά, που είναι το 

λογότυπο της εφαρμογής. Συνιστάται να παρακολουθήσετε αυτά τα σεμινάρια πριν 

χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή, αν δεν έχετε ακόμη μεγάλη εμπειρία στην 

παιχνιδοποίηση. 

Αυτά τα σεμινάρια είναι σε μορφή γραπτού κειμένου και επίσης σε μορφή βίντεο 

(Εικόνα 3). 
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Εικόνα 8 - Στιγμιότυπο - Παιχνιδοποιημένος Δάσκαλος 

Εικόνα 3 

 

Σύνδεσμος για το οδηγό σε μορφή κειμένου: 

https://docs.google.com/document/d/1ZmyaXrsNty96SJ0GoYs9kxrJpHaqB4q-

CWbEkGkMAuE/edit#heading=h.s067zkui7bl5 

Παιχνιδοποίηση από το μηδέν με το Myclassgame ( οδηγός βίντεο): 

https://docentesgamificando.com/gamificar-desde-cero-con-myclassgame/ 

Επίσημο κανάλι Myclassgame στο Youtube: 

https://www.youtube.com/c/MyClassGame/videos 

 

 

Πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι η πλατφόρμα αυτή μπορεί να προσαρμοστεί 

στο επίπεδό μας ως εκπαιδευτικών, στα γνωστικά μας αντικείμενα, σε διαφορετικούς 

τύπους μαθητών (ακόμη και σε μαθητές της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), 

επομένως η αξιοποίηση του συνόλου των δυνατοτήτων της από την αρχή δεν 

χρειάζεται να αποτελεί αρχικό στόχο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ταπεινά με τέσσερα 

ή πέντε βασικά πράγματα και στη συνέχεια, με την πάροδο του χρόνου και την 

αυτοπεποίθηση, να εμβαθύνουμε στην πλατφόρμα εισάγοντας νέες ενότητες και 

εργαλεία στην παιχνιδοποίηση μας. 

Το πρώτο βήμα είναι η διαμόρφωση της τάξης και των avatars. Στις κάρτες των 

μαθητών, σε αντίθεση με το ClassDojo, τα avatars έχουν 3 στατιστικές τιμές αντί για 1: 

εμπειρία, ζωή και χρήματα, οι οποίες μπορούν να διαμορφωθούν με τις επιθυμητές 

αρχικές τιμές. Αν δεν αλλάξει καμία παράμετρος, οι αρχικές τιμές ζωής θα είναι 10 και 

τα χρήματα θα έχουν ισοδυναμία 1/1 σε σχέση με την εμπειρία (1 νόμισμα για κάθε 1 

αποκτηθείσα εμπειρία). Βλέπε εικόνα 4. 

https://docs.google.com/document/d/1ZmyaXrsNty96SJ0GoYs9kxrJpHaqB4q-CWbEkGkMAuE/edit#heading=h.s067zkui7bl5
https://docs.google.com/document/d/1ZmyaXrsNty96SJ0GoYs9kxrJpHaqB4q-CWbEkGkMAuE/edit#heading=h.s067zkui7bl5
https://docentesgamificando.com/gamificar-desde-cero-con-myclassgame/
https://www.youtube.com/c/MyClassGame/videos
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Εικόνα 9 - Στιγμιότυπο οθόνης "myclassgame" - Avatars Τάξης 

Εικόνα 4 

 

Στο επάνω μενού ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΞΗΣ, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα 

στοιχεία της εκάστοτε επιλεγμένης τάξης, όπου μπορούμε να βρούμε στην πρώτη 

γραμμή το όνομα της τάξης, τον Κωδικό Τάξης της τάξης (που θα μας βοηθήσει να 

εξάγουμε ή να εισάγουμε το πρότυπο), μπορούμε να εγγράψουμε νέους μαθητές, να 

δημιουργήσουμε ομάδες κ.λπ. Στη δεύτερη γραμμή βρίσκουμε την Επιλογή, όπου 

μπορούμε να επιλέξουμε διαφορετικούς τρόπους επιλογής (όλοι, κανένας, παρόντες, 

απόντες, κ.λπ.) προκειμένου να δώσουμε πόντους (θετικούς ή αρνητικούς). Στην τρίτη 

γραμμή μπορούμε να επιλέξουμε τις διάφορες ενέργειες που θα χρησιμοποιήσουμε με 

τους προηγουμένως επιλεγμένους μαθητές: να δώσουμε/πάρουμε XP, HP, Χρήματα... 

ή να αποκτήσουμε πρόσβαση στα Εμβλήματα, τις Δυνάμεις, τις Συλλογές, το 

Κατάστημα ή τις Εικόνες. Πολλές από αυτές τις επιλογές είναι επίσης προσβάσιμες από 

την κάρτα που αναπαριστά το ίδιο το avatar, στα κάτω μπλε σύμβολα (βλ. εικόνα 5). 

 

Εικόνα 10 - Στιγμιότυπο "Το παιχνίδι της τάξης μου" - Διαχείριση της τάξης 

Εικόνα 5 
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γ) Στο αναπτυσσόμενο μενού στα αριστερά με τη μορφή 3 οριζόντιων λωρίδων, 

μπορούμε να βρούμε τα περισσότερα εργαλεία για να εμβαθύνουμε στην πλατφόρμα 

και να πάμε το παιχνιδοποίηση ένα βήμα παραπέρα. Βλέπε εικόνα 6. 

 

 

Εικόνα 11 - Στιγμιότυπο του τρέιλερ παιχνιδοποίησης "Myclassgame" 

Εικόνα 6 

 

 

Σε αυτό το μενού μπορούμε να δούμε το όνομα της τάξης με την οποία είμαστε 

συνδεδεμένοι αυτή τη στιγμή. Στη συνέχεια, στη γενική ενότητα, μπορούμε να έχουμε 

πρόσβαση στις "δικές μου τάξεις" (αυτές που έχω καταχωρίσει) ή στις "Κοινόχρηστες 

τάξεις" (τα ανοιχτά πρότυπα που έχουν δημιουργήσει άλλοι καθηγητές και τα οποία 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατά βούληση με δυνατότητα επεξεργασίας. 

Στο "Κύριο μενού", μπορούμε να διαμορφώσουμε τους μαθητές, την περιπέτεια 

(αφήγηση) ή τα "Στοιχεία παιχνιδιού" (εκείνες οι πτυχές που θα υποστηρίξουν την 

αφήγηση, χειραγωγήσιμες και προσβάσιμες από τους μαθητές: γεγονότα, 

συμπεριφορές, ποινές, εμβλήματα, δυνάμεις, συλλογές, κατάστημα, φράσεις, επίπεδα 

και κακοποιοί). Βλέπε εικόνα 7. 
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Εικόνα 12 - Στιγμιότυπο οθόνης "myclassgame" στοιχεία παιχνιδιού 

 
Εικόνα 7 

 

Όλα αυτά τα στοιχεία καταχωρούνται με τον ίδιο τρόπο, με μια καρτέλα στο τέλος που 

σας επιτρέπει να δημιουργήσετε το όνομα, να προσθέσετε μια εικόνα και να 

δημιουργήσετε τα σχετικά μπόνους ή ποινές (βλ. εικόνα 8). 

 

 

Εικόνα 13 - στιγμιότυπο οθόνης "Myclassgame" προσθέστε δεδομένα 

Εικόνα 14 - στιγμιότυπο οθόνης "myclassgame" Νέα συμπεριφορά  
 

 
Εικόνα 8 

 

δ) Στην ενότητα "Ερωτηματολόγια" μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα ερωτηματολόγια 

για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν και σχετίζονται με τις περιοχές ή τα θέματα. Είναι 

σχεδιασμένα κυρίως για ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Αρχικά δημιουργείται το 

ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια με το πλήκτρο "+" δημιουργούνται οι ερωτήσεις που 

σχετίζονται με αυτό. Βλέπε ομάδα εικόνων 9. 
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Εικόνα 15 - ερωτηματολόγια "myclassgame 

 
Ομάδα εικόνων 9 

 

Τα κουίζ και οι ερωτήσεις μπορούν να κρυφτούν ή να εμφανιστούν με ένα εικονίδιο 

ματιού στην επάνω αριστερή γωνία τους, επιτρέποντας στη φόρμα να είναι ορατή ή 

κρυμμένη στους μαθητές. 

Η καρτέλα "μάχες" αντιπροσωπεύει την αντιπαράθεση με άλλους μαθητές ή εχθρούς 

με τη μορφή μονομαχίας. Αυτό το τμήμα θα αναπτυχθεί πλήρως στην ενότητα Γ, καθώς 

παρουσιάζει περισσότερα στοιχεία. 
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ε) Στην καρτέλα "μάχες" (εικόνα 10), μπορούμε να διαμορφώσουμε το είδος της μάχης 

που θέλουμε να σχεδιάσουμε, επιλέγοντας από παίκτης εναντίον κακοποιού, ομάδα 

εναντίον κακοποιού, παίκτης εναντίον παίκτη, ομάδα εναντίον ομάδας και ολόκληρη η 

τάξη εναντίον ενός κακοποιού. Κατ' αρχήν, τα αποτελέσματα είναι τυχαία, αλλά στις 

χαμηλότερες καρτέλες θα μπορούσαμε να κάνουμε την επιλογή με προσαρμοσμένο 

τρόπο. Ομοίως, σε αυτή την οθόνη, μπορούμε να ρυθμίσουμε ποιο από τα 

προσχεδιασμένα κουίζ θα χρησιμοποιήσουμε ( αναπτυσσόμενο μενού), τον αριθμό 

των ερωτήσεων, τον ελάχιστο αριθμό σωστών απαντήσεων, τον χρόνο απόκρισης και 

τον ελάχιστο αριθμό σωστών απαντήσεων για να κερδίσετε τη μάχη. Θα ρυθμίσουμε 

επίσης τι θα συμβεί στους ηττημένους αντιπάλους (αν θα χάσουν HP, XP κ.λπ.). Έτσι, οι 

μάχες σχετίζονται άμεσα με τα κουίζ που έχουν σχεδιαστεί προηγουμένως. 

 

Εικόνα 16 - myclassgame "Μάχη των ερωτήσεων 

 
Εικόνα 10 

 

 

Στην αφήγηση " Σώστε το Σχολείο για τα Μυθολογικά Όντα" αυτές οι μάχες 

διακρίνονται σε μονομαχίες (με άλλους μαθητές του σχολείου, δεν χάνονται HP) και σε 

μάχες (με εχθρούς που σας κάνουν κακό, αφαιρώντας HP). Η προσαρμογή στην 

πλατφόρμα θα καθοριστεί από την επιλογή του τύπου της μάχης και τη διαμόρφωση 

των συνεπειών της μάχης. 

 

ΝΑ ΥΠΟΔΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΤΕ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 

ΑΦΗΓΗΣΗ.  

Αυτή η πλατφόρμα είναι πιο εκτεταμένη και καθώς έχει περισσότερα 

παιχνιδοποιημένα στοιχεία, προερχόμενα κυρίως από το παιχνίδι ρόλων, μπορεί να 

δώσει περισσότερες ευκαιρίες για να "παίξουμε ρόλους" στις μάχες κάθε φορά που 

αντιμετωπίζουμε ένα τέρας, δηλαδή να κάνουμε μάχες που χρησιμοποιούν ηρωισμούς 

και απευθύνονται στο έπος. Δεν είναι το ίδιο να πούμε: "Αυτή είναι η μαθηματική 

ερώτηση... απέτυχες, θα σου αφαιρέσω έναν πόντο" όπως "Αντιμετωπίζεις έναν 

Μινώταυρο με ζωή 8 και ο οποίος χτυπάει με δύναμη 2. Για κάθε αποτυχία, θα σε 
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βλάψει 2 φορές". "Συγχαρητήρια, τραυμάτισες τον Μινώταυρο... κατάφερες να 

αποφύγεις την επίθεση με το σπαθί του και με ένα απροσδόκητο χτύπημα 

αποσταθεροποίησες ένα από τα πόδια του με αποτέλεσμα να καταλήξει να πέσει με 

την πλάτη στο έδαφος και κατά συνέπεια να δεχτεί ένα τεράστιο χτύπημα στο κεφάλι 

του".  

Αυτή η ικανότητα για παιχνίδι ρόλων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φαντασία του 

δασκάλου, και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αφεθεί στους πιο ευφάνταστους 

μαθητές να μπουν κατευθείαν στην περιπέτεια και να ξεχάσουν για μια στιγμή ότι 

αξιολογούνται στα μαθηματικά. 

 

στ) Στο μενού "Εργαλεία" έχουμε ενδιαφέροντα αξεσουάρ που μας βοηθούν στην 

παιχνιδοποίηση, όπως χρονομετρητές και ρολόγια, τυχαίες επιλογές μαθητών, 

ομάδων, γεγονότων κ.λπ., καθώς και τη διαμόρφωση ορισμένων ακόμη παραμέτρων 

της αφήγησης. Εικόνα 11. 

 

 

Εικόνα 17 - Εργαλεία "Myclassgame 

 
Εικόνα 11 

 

Αυτά τα εργαλεία είναι πολύ ενδιαφέροντα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

συνδυασμό με τα μαθήματα. 

 

ζ) Στο "Ιστορικό" και στις "Ειδοποιήσεις" θα έχουμε μια καταγραφή όλων των κινήσεων 

που έχουν γίνει στην τάξη, καθώς και των ειδοποιήσεων που έχουν σταλεί στους 

μαθητές. Να θυμάστε ότι αυτή η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άτομα 

οποιασδήποτε ηλικίας, όπου τους δίνεται πρόσβαση μέσω κωδικών ή/και 

ταχυδρομείου ή ειδοποιούνται ότι έχει ξεκλειδωθεί μια δύναμη, ένα σήμα κ.λπ. Αυτές 

οι λειτουργίες, αν και ενδιαφέρουσες, μπορεί να απέχουν πολύ από την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, καθώς μπορεί να βρούμε παιδιά χωρίς ελεύθερη πρόσβαση σε 

υπολογιστή, χωρίς λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή χωρίς επαρκή 

αυτονομία για να εκτελούν αυτές τις καθημερινές εργασίες σε τακτική βάση. Αυτό είναι 
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μέρος της τεχνολογικής ανάπτυξης που προσπαθούμε να εδραιώσουμε στις 

οικογένειες και τους μαθητές μας, αν και εξακολουθεί να είναι ένα μεσοπρόθεσμο έως 

μακροπρόθεσμο σχέδιο. 

 

η) Στην ενότητα "Διαμόρφωση" μπορούμε να πραγματοποιήσουμε ένα σημαντικό μέρος 

της διάρθρωσης της πλατφόρμας (βλ. ομάδα εικόνων 12).   

 

 
 

 
Ομάδα Εικόνων 12 

Εικόνα 18 - myclassgame" Παράμετροι 

 

Πέραν της διαμόρφωσης των παραμέτρων της πλατφόρμας, μπορούμε να 

καταχωρήσουμε νέους καθηγητές, ώστε να έχουν πρόσβαση στην τάξη μας. Αυτό έχει 

σχεδιαστεί για εκείνους τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να συμμετάσχουν στην 

παιχνιδοποίηση με την ομάδα της τάξης στην οποία κατευθύνουμε αυτή τη 

μεθοδολογία. 

Μέσα σε αυτές τις παραμέτρους βρίσκουμε τις επιλογές "Διαχείριση" και "Εισαγωγή", 

οι οποίες θα μας επιτρέψουν, μεταξύ άλλων, να εμφανίσουμε τις κάρτες των μαθητών 

(σε περίπτωση που θέλουμε να τις εκτυπώσουμε) ή να πραγματοποιήσουμε 

σημαντικές λειτουργίες, όπως η κοινή χρήση του προτύπου μας με την υπόλοιπη 

κοινότητα που χρησιμοποιεί το @MyClassgame ή η πραγματοποίηση αντιγράφων 

ασφαλείας, διαγραφών ή εισαγωγών στοιχείων από άλλες τάξεις ή πρότυπα (θα 

χρειαστεί να έχουμε το Κωδικό Τάξης (ClassId). Βλέπε ομάδα εικόνων 13. 
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Ομάδα Εικόνων 13 

Εικόνα 19 – Διαμόρφωση  “myclassgame"  

 

ΓΝΩΡIΖΩ ΗΔΗ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΤΟ MYCLASSGAME ΚΑΙ ΕΧΩ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΩ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥ; 

Για να εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η μεθοδολογία, θα ακολουθηθεί η ίδια εξέλιξη όπως και 

στην Ενότητα Α όσον αφορά τη δυναμική της τάξης.  Είναι ενδιαφέρον, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί στο Classdojo, ότι η πλατφόρμα είναι πάντα ανοιχτή στη διαδραστική οθόνη ή στο 

PDI, παραμένοντας στο παρασκήνιο (μη ορατή) για να μπορούμε να έχουμε γρήγορη πρόσβαση 

σε αυτήν όταν απαιτείται, όπως η ανάθεση χρονικών σημείων για κάτι συγκεκριμένο, η χρήση 

εργαλείων κ.λπ. ενώ το ψηφιακό βιβλίο ή οι ψηφιακές δραστηριότητες υποστηρίζουν το 

καθημερινό διδακτικό μας έργο. ενώ το ψηφιακό βιβλίο ή οι ψηφιακές δραστηριότητες 

υποστηρίζουν το καθημερινό διδακτικό μας έργο. ενώ το ψηφιακό βιβλίο ή οι ψηφιακές 

δραστηριότητες υποστηρίζουν το καθημερινό διδακτικό μας έργο. Η σύστασή μας είναι η χρήση 

της πλατφόρμας να μην επιβαρύνει τον χρόνο της τάξης και οι δραστηριότητες συντήρησης 

(ανάθεση πόντων) να γίνονται σε ώρες που οι μαθητές δεν δέχονται άμεσα μαθήματα (πιο 

χαλαρές δραστηριότητες, αλλαγές μεταξύ των τάξεων, τέλος της τάξης, διαλείμματα κ.λπ.). Οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν ακόμη και να καταγράφουν σε χαρτί τους πόντους που θα 

μεταφερθούν αργότερα στην πλατφόρμα 
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Τα εμβλήματα και οι δυνάμεις δεν θα ενεργοποιηθούν μέχρι να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος 

αριθμός πόντων. Θα ενεργοποιηθούν από τον καθηγητή μόλις ο μαθητής αλλάξει επίπεδο. 

Οι "Συλλογές" και το "Κατάστημα" είναι πόροι που μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο, καθώς 

παρέχουν συλλεκτικές και εναλλάξιμες κάρτες (όπως αυτοκόλλητα). Για να μπορέσουν να τις 

χρησιμοποιήσουν με ευχέρεια, οι μαθητές πρέπει να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα που 

είναι διαθέσιμη στο σπίτι (δεν συνιστάται για παιδιά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εκτός αν 

εποπτεύονται άμεσα από τους γονείς τους). Αυτές οι λειτουργίες βρίσκονται ακόμη σε περίοδο 

αλλαγής εντός του @MyClassgame. 

 

Οι δευτερεύουσες αποστολές απομακρύνονται από την αφηγηματική πλοκή, η οποία θα 

αποτελέσει ένα κοινό νήμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον τομέα της Ισπανικής Γλώσσας 

και Λογοτεχνίας σε μορφή κειμένου, ήχου ή σε συνδυασμένη μορφή. Αυτές οι δευτερεύουσες 

αποστολές μπορεί να είναι ασκήσεις επανάληψης προηγούμενων θεμάτων, περιεχόμενο προς 

ενίσχυση κ.λπ. που θα επιτρέπουν στους μαθητές να κερδίζουν πόντους XP, νομίσματα ή 

πολύτιμους λίθους με έναν επιπλέον τρόπο, οι οποίοι μπορούν επομένως να ενισχύσουν τη 

βαθμολογία τους προκειμένου να επιτύχουν επίπεδα, εμβλήματα και επακόλουθες δυνάμεις 

(δεξιότητες). 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ OFF-LINE 

Συνιστάται η χρήση αυτής της πλατφόρμας για την ανάπτυξη της Ενότητας Β, εφόσον υπάρχει 

η κατάλληλη τεχνολογία. Εάν δεν κατέχετε αυτή την τεχνολογία ή απλώς δεν είναι προσβάσιμη, 

μπορείτε να κατεβάσετε όλο το εκτυπώσιμο υλικό ή να χρησιμοποιήσετε τα πρότυπά του για 

να δημιουργήσετε νέο υλικό και να το υλοποιήσετε με έναν πιο παραδοσιακό τρόπο με 

παρόμοια αποτελέσματα με την ηλεκτρονική λειτουργία (λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαθητές 

σήμερα προέρχονται από την ψηφιακή εποχή και ήδη οι ίδιες οι τεχνολογικές συσκευές 

αποτελούν από μόνες τους πηγή κινήτρων). 

 

Τα στοιχεία που μπορούν να βρεθούν στην Ενότητα Β για λήψη είναι τα εξής: 

 Άβαταρ στην τυπική τους λειτουργία σε διάφορα μεγέθη και μορφές. 
 Κάρτες: μοντέλα ή πρότυπα, δεξιότητες και κακοποιοί. Επίσης, επισυνάπτεται το 

έγγραφο "Περιγραφή μιας κάρτας.docx" όπου εξηγείται η γενική ανατομία της κάρτας. 
 Εμβλήματα: πρότυπα και επίπεδα 
 Ισοδυναμία επιπέδων και πόντων XP, πίνακας επιπέδων και πίνακας πόντων. 

 Υποδείγματα επιστολής 

 

3. Ενότητα Γ (Προχωρημένη) 

Η Ενότητα Γ συνιστάται για εκπαιδευτικούς με μεγαλύτερη εμπειρία στην παιχνιδοποίηση ή για 

όσους έχουν ήδη ολοκληρώσει την Ενότητα Β και επιθυμούν να προχωρήσουν περισσότερο. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ (Προχωρημένη). Δυναμικές της Ενότητας Α + Ενότητα Β. Σε γενικές γραμμές, τα 

αντικείμενα που αγοράζετε ή βρίσκετε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μπόνους για 

μονομαχίες και μάχες (προσθέτοντας αν θέλετε τον παράγοντα "διάρκεια του αντικειμένου", 

που εξηγείται αργότερα). Θα έρθουν επίσης αντιμέτωποι με γεγονότα που θα αλλάξουν τους 

κανόνες του παιχνιδιού και θα έχουν αποτελέσματα έκπληξη που διατηρούν το κίνητρο και 
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διατηρούν τη λεγόμενη Ροή. Επιπλέον, οι μαθητές θα μπορούν να κάνουν αποστολές, να 

ανταλλάσσουν για νέες δυνάμεις, να αγοράζουν και να πωλούν αντικείμενα κ.λπ.  

Παίζοντας με τη " διάρκεια των αντικειμένων", αυτά θα έχουν περιορισμένο αριθμό χρήσεων 

προτού τελικά σπάσουν.  

Το απόθεμα (υφασμάτινη τσάντα όλων των κατοίκων της Σχολής Μυθολογικών Όντων) θα είναι 

ενεργό με μέγιστο αριθμό 3 αντικειμένων στην τσάντα. Τα όπλα πρέπει να μεταφέρονται 

εξοπλισμένα (είναι πιθανό να κλαπούν σε περίπτωση απώλειας μάχης) ή να αποθηκεύονται 

στο απόθεμα όπου προστατεύονται από μαγικό ξόρκι.  

Αυτή η ενότητα συνιστάται για μαθητές του 5ου, 6ου έτους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

της Εκπαίδευσης Κοινωνικής Αγωγής και των ανώτερων βαθμίδων. 

Όσον αφορά την Ενότητα Β, θα χρησιμοποιηθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα @MyClassGame 

(https://www.myclassgame.es/), η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

 Άβαταρ που δημιουργήθηκαν για την αφήγηση "Σώστε το Σχολείο των Μυθολογικών 

Όντων" στις τρεις μορφές της: τυπική, εξελιγμένη και μετεξελιγμένη. 

 Αφήγηση 

 Δευτερεύουσες αποστολές 

 Εμβλήματα και Επίπεδα 

 Μάχες (μονομαχίες -με συνεργάτες- και μάχες -με κακοποιούς)  

 Αντικείμενα (αντοχή, ανταλλαγές, δυνατότητα κλοπής σε μάχες)  

 Τσάντα αποθέματος (μέγιστο όριο 3 αντικειμένων στην τσάντα)  

 Αναζητήσεις (αντικειμένων)  

 Συμβάντα 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΑΒΑΤΑΡ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ 

 

Αν και κατά βάση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα τυπικά avatars για την έναρξη και 

την ολοκλήρωση της παιχνιδοποίησης, αποφασίστηκε σε καλλιτεχνικό επίπεδο να 

ενσωματωθούν δύο άλλες καταστάσεις avatars για να δείξουν μια φυσική εξέλιξη σε σχέση με 

τα επίπεδα που επιτυγχάνονται καθώς η παιχνιδοποίηση εξελίσσεται. Για την Ενότητα Γ 

αποφασίστηκε ότι μια πιθανή χρήση αυτών των γραφικών τρόπων θα πρέπει να ακολουθεί 

τον παρακάτω πίνακα, αν και όπως συμβαίνει με όλες τις ενότητες που περιέχονται στον 

παρόντα οδηγό, πρόκειται για μια πρόταση που ο εκπαιδευτικός μπορεί να παραλείψει 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του και τις δικές του ενδεχομένως προτάσεις. 

 

AVATARS 

ΤΥΠΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 
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ΕΠΙΠΕΔΑ 0-5 

 

 

 

ΕΠΙΠΕΔΑ 6-9 

 

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ 10 

Πίνακας - Τυπικά, εξελιγμένα και μετεξελιγμένα avatars 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ "ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ ΟΝΤΑ". 

Αυτή η αφήγηση θα λειτουργήσει ως κοινό νήμα για όλη τη διαδικασία παιχνιδοποίησης στην 

Ενότητα Γ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα ως ιστορία, να χρησιμοποιηθεί στις τάξεις, 

να προκαλέσει συζητήσεις και θεωρίες, να λύσει τις ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, να 

ενισχύσει την οπτική και ακουστική ικανότητα (ακουστικό βιβλίο) κ.λπ. Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι, αν και λειτουργεί ως κοινό νήμα, δεν έχει άμεση χρονική σχέση με το 

περιεχόμενο που αναπτύσσεται στις τάξεις, ούτε με τον ρυθμό (θα ήταν ένα έργο ατομικής 

προσαρμογής που δεν θα ήταν χρήσιμο για άλλες τάξεις, τίποτα περισσότερο από τις προθέσεις 

αυτής της μελέτης). 

Η αφήγηση μπορεί να δουλεύεται καθημερινά, κάθε Χ ημέρες, σε γραπτή, προφορική ή/και 

ακουστική μορφή. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού πότε θα γίνει, αλλά 

θα πρέπει να τη δει στο σύνολό της κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Πρόκειται για μια 

μεγάλη ιστορία, μερικές φορές πολύπλοκη λόγω του πλήθους των απροσδόκητων ανατροπών 

της, οπότε ο εκπαιδευτικός πρέπει να τη γνωρίζει εκ των προτέρων για να μπορεί να απαντήσει 

με συνοχή στις ερωτήσεις των μαθητών που θα αναπτυχθούν. 

Για την ενίσχυση αυτής της αφήγησης, συνιστούμε τη χρήση αφισών και γραφικών σε αίθουσες 

διδασκαλίας, διαδρόμους κ.λπ., που αναμφίβολα θα ευνοήσουν την εμβάθυνση στην ιστορία. 

Ένα καλό Πίνακας Ιστορίας με τις σκηνές (μία ανά κεφάλαιο) μπορεί να συνοψίσει μέρος της 

ιστορίας και να διακοσμήσει οποιαδήποτε αίθουσα του σχολείου. Η εκτύπωση των avatars, η 

διακόσμηση των αιθουσών διδασκαλίας και της πόρτας, η αγορά τσαντών παρόμοιων με αυτές 

που έχουν οι χαρακτήρες ή ακόμη και η μεταμφίεση, όλα έχουν θέση στη σκηνοθεσία της 

παιχνιδοποίησης. Επιπλέον, για την πλήρη ενσωμάτωσή της, μπορεί να υλοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια εκδηλώσεων καθ' όλη τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους ( Απόκριες, Καρναβάλι κ.λπ.). 

Αν θέλουμε να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο το επίπεδο, τα αντικειμενικά τεστ (εξετάσεις) 

μπορούν να τροποποιηθούν με εικόνες ή με την ενσωμάτωση των χαρακτήρων ή τμημάτων της 

πλοκής στις διατυπώσεις των προβλημάτων.  

Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν μερικά παραδείγματα των παραπάνω: 
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Εικόνα 20 - Εσωτερικό 1 
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Εικόνα 21 - Εσωτερικό 2 
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Εικόνα 22 - Εσωτερικό αίθουσας και στολή 

 

 

Εικόνα 23 - Εσωτερικό της αίθουσας διδασκαλίας και τσάντα με ραφή για κάθε μαθητή 
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Εικόνα 24 - Ερωτηματολόγιο για την παιχνιδοποίηση 

 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ  

Οι δευτερεύουσες αποστολές θα σχεδιάζονται από τον εκπαιδευτικό για την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων σε ένα συγκεκριμένο θέμα, χωρίς όμως να χάνεται η ουσία της 

αφήγησης. Για παράδειγμα, αν θέλουμε οι μαθητές να γράψουν μια έκθεση για ένα ταξίδι, 

μπορούμε να δημιουργήσουμε μια δευτερεύουσα αποστολή για να απομακρύνουμε για λίγο 

κάποιους από τους κύριους χαρακτήρες της αφήγησης από την κύρια αποστολή και να λύσουν 

ένα πρόβλημα ή να βρουν λύση σε ένα δίλημμα. Δείτε την εικόνα 14. 

 

Εικόνα 25 - περιπέτειες myclassgame 

Εικόνα 14 
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ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ 

Τα σήματα και τα επίπεδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αφού διαμορφωθούν οι πόντοι για 

κάθε επίπεδο. Στην Ομάδα Εικόνων 15, μπορούμε να διαμορφώσουμε τα επίπεδα σύμφωνα με 

μια αναλογία ή μεμονωμένα με γρήγορο και κατανοητό τρόπο. 

 

 

Εικόνα 26 - Στοιχεία παιχνιδιού Myclassgame 

Ομάδα Εικόνων 15 

ΜΑΧΕΣ (ΜΟΝΟΜΑΧΙΕΣ – ΜΕ  ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ- ΚΑΙ ΜΑΧΕΣ –ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΚΟΠΟΙΩΝ) 

Ακολουθώντας τη δυναμική της αφήγησης, ένας τρόπος για να κερδίσετε πόντους XP είναι οι 

μάχες. Υπάρχουν δύο τύποι μαχών στην αφήγηση: 

✰ Μονομαχίες: με άλλους συντρόφους (ατομικά, ένας εναντίον ενός), όπου 

χρησιμοποιούνται ως εξάσκηση χωρίς να επηρεάζουν τη ζωή κανενός από τους δύο 

συντρόφους (και οι δύο προστατεύονται από το ξόρκι Ελάχιστη Ενέργεια Ζωής), αν και 

οτιδήποτε δεν βρίσκεται στην τσάντα (απόθεμα), όπως όπλα ή άλλα αντικείμενα που 

βρίσκονται και μεταφέρονται στο χέρι, μπορούν να κλαπούν. 
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✰ Μάχη: εναντίον υπολοχαγών και κακοποιών των δυνάμεων του κακού. Αυτές οι μάχες 

μπορούν να λάβουν χώρα ατομικά ή συνεργατικά. Αν επιλεγεί η συνεργατική 

λειτουργία, τα μέλη της ομάδας επιτίθενται στον κακοποιό ως ομάδα και μπορούν να 

τον νικήσουν αν το άθροισμα των επιτευχθέντων επιπέδων τους είναι ίσο ή μεγαλύτερο 

από αυτό του κακοποιού. Σημειώστε τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου (πολλά 

μέλη αγωνίζονται, οπότε έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάρουν τη σωστή 

απάντηση, αλλά αν αποτύχουν, χάνουν όλοι ζωές). 

Ένας καλός τρόπος για να χρησιμοποιήσετε τις μονομαχίες είναι να αντισταθμίσετε τη 

βαθμολογία ορισμένων μαθητών που δεν έχουν αρκετούς πόντους, χρησιμοποιώντας κουίζ και 

επιλέγοντας τις μάχες μεταξύ των μαθητών. Μπορούν επίσης να γίνουν με βάση ένα γεγονός 

που θα σηματοδοτήσει αυτή την πραγματικότητα. 

Οι μάχες μπορούν να αποτελέσουν έναν εξαιρετικό τρόπο αντιμετώπισης των εξετάσεων για 

κάθε θέμα, είτε σε ομάδες είτε ατομικά. Ο καθηγητής θα μπορούσε να φτιάξει μια σειρά από 

ερωτήσεις που πιστεύει ότι οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν μέχρι το τέλος της ενότητας και 

μπορεί να κινητοποιήσει πραγματικά τους μαθητές νικώντας τον κακοποιό και κερδίζοντας 

πολύτιμα πλεονεκτήματα απλά και μόνο από το γεγονός ότι έκαναν επανάληψη την 

προηγούμενη ημέρα για τις εξετάσεις που θα διεξαχθούν δύο ημέρες αργότερα. 

Λεπτομέρειες για τις μάχες περιγράφονται συνοπτικά στην ενότητα 4 του παρόντος οδηγού. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Όλα τα avatars στις Ενότητες Β είχαν κατ' αρχήν 1 επίθεση (για κάθε σωστά απαντημένη 

ερώτηση, μπορούσαν να προκαλέσουν μία πληγή σε έναν κακοποιό). Ωστόσο, υπάρχουν 

αντικείμενα και δυνάμεις που μπορούν να αγοραστούν και που θα δώσουν σημαντικά μπόνους 

για την περιπέτεια, όπως αυξημένη ικανότητα επίθεσης ή/και άμυνας, ικανότητα προσωπικής 

θεραπείας ή θεραπείας άλλων ανθρώπων κ.λπ. 

Είναι σημαντικό τα αντικείμενα να μπορούν να φυλάσσονται στο απόθεμα (μαγικό σακουλάκι) 

ή να μεταφέρονται εξοπλισμένα στο χέρι έτοιμα για χρήση. Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν 

ότι αν τα έχουν εξοπλισμένα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν επί τόπου, αλλά αν χάσουν την 

αναμέτρηση, ο αντίπαλος μπορεί να τα πάρει από αυτούς και να τα χρησιμοποιήσει (εφόσον 

ανήκουν στο εύρος σημείων/επιπέδων του "κλέφτη"). 

Η πλατφόρμα εμφανίζει τα αντικείμενα και τις δυνάμεις, καθώς και το κόστος τους. Ο δάσκαλος 

θα μπορεί να τα ξεκλειδώνει όταν ένας μαθητής τα θέλει και μπορεί να τα αποκτήσει ( έναντι 

του ζητούμενου κόστους). 

Ορισμένα αντικείμενα έχουν άπειρη διάρκεια και άλλα έχουν περιορισμένη διάρκεια 

(ορισμένος αριθμός χρήσεων) πριν σπάσουν. Σε περίπτωση κλοπής, η προσωρινότητα 

παραμένει όπως ήταν με τον τελευταίο ιδιοκτήτη. Η προσωρινότητα του αντικειμένου μπορεί 

να επισημανθεί στην ίδια την κάρτα (με ζωγραφική στο εξώφυλλο), με αυτοκόλλητα ή με 

προσωπική καταγραφή. 
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ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

Το απόθεμα είναι συνήθως το τυπικό σακίδιο που φέρουν οι χαρακτήρες στα παιχνίδια ρόλων, 

όπου μπορούν να αποθηκεύουν τα αντικείμενα που συναντούν. Στην προκειμένη περίπτωση, 

η έννοια αυτή έχει προσαρμοστεί σε ένα είδος υφασμάτινου σάκου που εμφανίζεται στην 

αφήγηση με μαγικό τρόπο σε όλους τους χαρακτήρες της Σχολής Μυθολογικών Όντων.  Αυτός 

ο σάκος έχει την ιδιαιτερότητα να διαθέτει δύο πετράδια (λευκό και μαύρο) που θα 

σηματοδοτούν το επίπεδο και τους πόντους ζωής. Επιτρέπει επίσης να συμπεριληφθούν νέα 

αντικείμενα (μέχρι 5 το πολύ με τα πετράδια που περιλαμβάνονται), τα οποία θα είναι 

ελεύθερα να κλαπούν σε περίπτωση απώλειας των μαχών. Οι μαθητές θα μπορούν να βάζουν 

ή να βγάζουν αντικείμενα κατά βούληση, αλλά αν, για παράδειγμα, εξοπλιστούν με ένα όπλο 

για να έχουν περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουν μια μάχη, δεν θα μπορούν να το 

ξαναβάλουν μέσα μέχρι την επόμενη μάχη, όπου μπορούν να αποφασίσουν πριν ξεκινήσουν 

αν θα βάλουν ή όχι το αντικείμενο στην τσάντα. 

Εξαιτίας αυτού του περιορισμού στον αριθμό των αντικειμένων, οι μαθητές μπορούν να 

αφαιρούν αντικείμενα κατά βούληση για να κάνουν χώρο για νέα. Σε ορισμένες στιγμές, ο 

δάσκαλος μπορεί ακόμη και να στήσει το κατάστημα ή την αγορά, όπου μπορούν να 

πουλήσουν αντικείμενα που δεν χρειάζονται πλέον ή απλώς δεν θέλουν. 

ΑΓΟΡΑ 

Η χρήση της αγοράς/του καταστήματος για την αγορά αντικειμένων θα ελέγχεται από τον 

εκπαιδευτικό. Αυτό μπορεί να συμφωνηθεί με τους μαθητές (π.χ. μία φορά το δεκαπενθήμερο 

κ.λπ.). Έχει διαπιστωθεί ότι η πρόσβαση στην ελεύθερη αγορά μπορεί να προκαλέσει σύγχυση 

και να διαρκέσει περισσότερο από το επιθυμητό. Οι μαθητές θα είναι σε θέση να 

ανταλλάσσουν αντικείμενα με ανταλλαγή ή να αγοράζουν/πωλούν αντικείμενα στη συνήθη 

αξία τους (δεν έχει ληφθεί υπόψη η υποτίμηση λόγω χρήσης ή η αύξηση της τιμής, ακριβώς για 

να ενθαρρυνθεί η εμπορία και να αποφευχθεί η περιττή ένταση). Αντικείμενα με παροδικότητα 

(μία χρήση, δύο χρήσεις...) δεν θα χάνουν την παροδικότητά τους αν πωληθούν (π.χ. αν 

αγοράσετε ένα σφυρί με παροδικότητα 2 και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί μία φορά, θα σας 

απομείνει μόνο μία χρήση). 

Σημειώστε ότι τα αντικείμενα/δυνάμεις μπορούν να αποκτηθούν μόνο αν έχετε το σήμα για το 

συγκεκριμένο επίπεδο. Αν δύο μαθητές αποφασίσουν να ανταλλάξουν και παραβιαστεί ο 

παραπάνω κανόνας, μπορεί να τιμωρηθούν και οι δύο από τον καθηγητή, αν και σε κάθε 

περίπτωση αυτό έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του καθηγητή. Συνιστάται η δυναμική και οι 

μηχανισμοί της παιχνιδοποίησης να είναι γνωστοί σε όλα τα μέλη της παιχνιδοποίησης για την 

αποφυγή παρεξηγήσεων 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

Σύμφωνα με τη διακριτική ευχέρεια του καθηγητή, οι αποστολές μπορούν να δοθούν σε 

συγκεκριμένες χρονικές στιγμές και σε συγκεκριμένα σενάρια. Η αναζήτηση καταναλώνει XP 

(είναι μια προσπάθεια), οπότε θα είναι ένα είδος κληρώσεως για τους μαθητές που θα 

αποφασίσουν να την κάνουν με σκοπό να πάρουν καταπληκτικά αντικείμενα, πολύτιμους 

λίθους (αξίας 10 χρυσών νομισμάτων), νομίσματα, ξόρκια κ.λπ. Συνήθως παρουσιάζονται με τη 

μορφή δισδιάστατων χαρτών με πλέγμα, για να χρησιμοποιηθεί ένα Καρτεσιανό σύστημα 

αναζήτησης. Στο χάρτη, ο οποίος μπορεί να είναι πλαστικοποιημένος, ο δάσκαλος μπορεί να 
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σημειώσει με ένα Χ τα τετράγωνα που έχουν ήδη εξερευνηθεί και δεν έχουν δώσει τίποτα. 

Μόνο ο δάσκαλος θα γνωρίζει ποια τετράγωνα έχουν τον επιθυμητό θησαυρό, αν και μερικές 

φορές είναι ένας καλός τρόπος για τους κινητοποιημένους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

να αποκτήσουν περισσότερα πλεονεκτήματα με λίγη επιπλέον βοήθεια από τον δάσκαλο, 

χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπόλοιπη τάξη. 

Υπάρχουν πολλές πηγές στο διαδίκτυο, άλλες επί πληρωμή και άλλες δωρεάν για να 

κατεβάσουμε ή να δημιουργήσουμε νέους χάρτες (για παιχνίδια ρόλων) που μπορούμε να 

προσαρμόσουμε τέλεια για τις τάξεις, επιλέγοντας εκ των προτέρων τα κελιά με τους 

θησαυρούς.  

https://tutapete.com/es/accesorios/446-libro-mapas-rol.html (paid content) 

https://www.pinterest.es/serragnar/mapas-para-jugar-a-rol/ 

https://cargad.com/index.php/2020/04/30/juego-herramientas-para-crear-mapas-de-

mazmorras-y-alguna-aventura/ 

 

Εικόνα 27 - Χάρτης 1 

 

Εικόνα 28 - Χάρτης 2 

 

ΣΥΜΒΑΝΤΑ 

Τα συμβάντα είναι απρόβλεπτα περιστατικά που μπορούν να φέρουν πλεονεκτήματα ή 

μειονεκτήματα στην περιπέτεια: συναντήσεις με κλέφτες, μάγους, δρυίδες... που μπορούν να 

https://tutapete.com/es/accesorios/446-libro-mapas-rol.html
https://www.pinterest.es/serragnar/mapas-para-jugar-a-rol/
https://cargad.com/index.php/2020/04/30/juego-herramientas-para-crear-mapas-de-mazmorras-y-alguna-aventura/
https://cargad.com/index.php/2020/04/30/juego-herramientas-para-crear-mapas-de-mazmorras-y-alguna-aventura/
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σας ληστέψουν ή να σας δώσουν σημαντικά πλεονεκτήματα. Συνιστάται οι ίδιοι οι μαθητές να 

επιλέξουν αν θέλουν να παρουσιαστούν ή όχι. Μια άλλη επιλογή είναι να τις προγραμματίσουν 

χρονικά και το ημερολόγιο να σημειώνει πότε θα εμφανιστούν. 

Αξίζει τον κόπο, αλλά είναι και αρκετά διασκεδαστικό, να αφιερώσετε λίγο χρόνο στο 

σχεδιασμό τους. Μπορούν επίσης να εισαχθούν από άλλες τάξεις/πρότυπα του Myclassgame. 

Σε συνδυασμό με το τυχαίο εργαλείο για την τυποποίησή τους είναι κάτι που τείνει να αρέσει 

πολύ στην τάξη, καθώς και ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν αν το θέλουν ή όχι (αρκεί να το 

αποφασίσει η πλειοψηφία, αν και μπορεί να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια του δασκάλου ή 

ακόμα και να το μετατρέψει σε δύναμη με τη μορφή κάρτας για έναν μαθητή). Καλό είναι να 

χρησιμοποιήσετε μια αναλογία παρόμοια με 60/40 (θετικά γεγονότα/αρνητικά γεγονότα) για 

να ενθαρρύνετε τη χρήση τους και ότι υπάρχει πάντα μεγαλύτερη πιθανότητα να βγουν κάποια 

πριν από άλλα. Επιπλέον, το τυχαίο εργαλείο σας επιτρέπει να επανεκκινήσετε τον τροχό της 

ρουλέτας ή να αφαιρέσετε προσωρινά το συγκεκριμένο γεγονός μέχρι να γίνει νέα 

επανεκκίνηση, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τον αριθμό των θετικών γεγονότων που 

παραμένουν χωρίς να βγαίνουν. 
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Εικόνα 29 - Συμβάντα Myclassgame 

Ομάδα εικόνων 16 

 

4. Τα στοιχεία της στρατηγικής παιχνιδοποίησης αναλύονται βήμα βήμα: 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ. 

Στην παρούσα ενότητα εξηγούνται λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της παιχνιδοποίησης, ορισμένα 

από τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί εν συντομία σε προηγούμενες ενότητες. Επιπλέον, για 

ορισμένα από αυτά, διευκρινίζεται σε ποια ενότητα θα ήταν κατάλληλη η χρήση τους. Αυτό θα 

αποτελέσει την κύρια ΜΗΧΑΝΙΚΗ της παρούσας πρότασης παιχνιδοποίησης: 

4.1 Avatars 

Για την Ενότητα Α τα avatars αναπαριστώνται από μικρά χαριτωμένα τερατάκια. Μπορούν να 

διαμορφωθούν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ClassDojo ή να εκτυπωθούν χρησιμοποιώντας 

το υλικό που συνοδεύει την ενότητα. Αυτά τα βασικά avatars έχουν μόνο μία στατιστική αξία: 

πόντους, οι οποίοι θα αποκτηθούν μέσω της καθημερινής εργασίας. 

Για τις Ενότητες Β και Γ, τα άβαταρ αναπαριστούν αυτά τα Μυθολογικά Όντα. Έχουν 3 

στατιστικά στοιχεία: Πόντους εμπειρίας (XP), πόντους ζωής (Ζωτικότητα), χρήματα (Χρυσός). 

Τα Μυθολογικά Όντα θα κερδίζουν πόντους εμπειρίας (XP) με τη συμπεριφορά τους, την 

καθημερινή τους εργασία, τη στάση τους, τη συνεργασία τους..., ολοκληρώνοντας την Κύρια 

Αποστολή και κάποιες από τις Δευτερεύουσες Αποστολές (που θα δημιουργηθούν από τον 

καθηγητή), έχοντας τη δυνατότητα να κερδίσουν ατομικά μπόνους (χρυσά) και ομαδικά 

μπόνους (πολύτιμοι λίθοι, αξίας 10 χρυσών νομισμάτων). Τα XP θα είναι καθοριστικά για την 

αναβάθμιση του επιπέδου και την απόκτηση νέων σημάτων. Η υγεία αντιπροσωπεύει τις 

πληγές που μπορεί να δεχτεί ο χαρακτήρας όταν αντιμετωπίζει κυρίως Εχθρούς ή αρνητικά 

Γεγονότα. 
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Τα AVATARS για την Ενότητα Α μπορούν να είναι online (στην πλατφόρμα Class Dojo) ή offline 

- εκτυπωμένα. 

Τα Avatars θα έχουν τρεις διαφορετικές λειτουργίες, ανάλογα με το επίπεδό τους: 

- Τυπική λειτουργία Avatar (Επίπεδα: N0, N1, N2, N3, N4, N5). Προεπιλογή σε ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ 

/ ΑΜΥΝΑ 1/1 (1 πόντος ζημιάς κάθε φορά που επιτίθεται, 1 πόντος άμυνας κάθε φορά που 

δέχεται επίθεση). 

- Λειτουργία εξέλιξης Avatar (Επίπεδα: N6, N7, N8, N9). Έχει Εξελιγμένη ΕΠΙΘΕΣΗ / ΑΜΥΝΑ X/X 

(όπου το "X" αντιπροσωπεύει έναν αντίστοιχο αριθμό μεταξύ 2 και 3), ανάλογα με το άβαταρ. 

Μόλις επιτευχθεί το N6, το ίδιο το άβαταρ εξελίσσεται. 

- Λειτουργία μετεξέλιξης Avatar (Επίπεδο: N10). Έχει ΜΕΤΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ/ΑΜΥΝΑ Y/Y 

(όπου το "Y" αντιπροσωπεύει έναν αντίστοιχο αριθμό μεταξύ 4 και 5), ανάλογα με το άβαταρ. 

Μόλις επιτευχθεί το Ν6, το ίδιο το άβαταρ εξελίσσεται. 

Αν ένα Avatar πεθάνει ως αποτέλεσμα μάχης, μονομαχίας ή συμβάντος, ο μαθητής θα πρέπει 

να επιλέξει ένα άλλο Avatar από τα διαθέσιμα, ΧΑΝΩΝΤΑΣ αρκετά από τα αντικείμενα που είχε 

αποκτήσει προηγουμένως: 

 Το πλεόνασμα πόντων που σηματοδοτεί το τελευταίο επίπεδο που επιτεύχθηκε. Για 

παράδειγμα: αν το όριο του Ν2 είναι π.χ. 212 και του Ν3 είναι 320, και υποθέσουμε 

ότι ένα avatar του Ν2 έχει 300 πόντους και πεθαίνει, θα "ξαναγεννηθεί" με ένα 

διαφορετικό avatar, στους πόντους που έχει ήδη αποκτήσει και πιστοποιηθεί με το 

σήμα του, δηλαδή στο Ν2-212. 

 Ο συνολικός αριθμός των αντικειμένων που έχουν συγκεντρωθεί, τόσο στο απόθεμα 

όσο και στον εξοπλισμό. 

 Το επίπεδο εξέλιξης (νέο avatar στη βασική του λειτουργία, ακόμα και αν ήταν σε 

επίπεδο N6 ή μεταγενέστερο, η "αναγέννηση" δεν επιτρέπει να αποκτήσει τη μορφή 

εξέλιξης). 

 

4.2 Πόντοι / Εμπειρία 

Ενότητα Α 

Οι πόντοι αντιπροσωπεύουν την εμπειρία του άβαταρ στην περιπέτεια. Θα είναι καθοριστικοί 

για την ανέλιξη του επιπέδου. 

Οι μαθητές θα κερδίζουν ή θα χάνουν πόντους μέσω:  

 Της συμπεριφοράς τους  

 Της καθημερινής εργασίας  

 Της στάση τους  

 Της συνεργασία τους κ.λπ.  

 

(Κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να προκαθορίσει τα κριτήρια για τη λήψη πόντων).  
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Αυτό μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

 

  On-line: μέσω της πλατφόρμας Classdojo, οι πόντοι θα απονέμονται ή θα αποδίδονται 

στα άβαταρ των μαθητών. 

 Off-line: στην αφίσα με τα άβαταρ που είναι κολλημένα πάνω της, θα δίνονται ή θα 

αφαιρούνται πόντοι από τους μαθητές. 

 

ΠΟΝΤΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (XP) - Ενότητες B και Γ 

4.3 Πόντοι ζωής 

ΠΟΝΤΟΙ ΖΩΗΣ (Ζωτικότητα): 

 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. 

 Εντός της σχολής, η ζωή είναι εγγυημένη από το ξόρκι προστασίας ζωτικής ενέργειας, 

αλλά εκτός αυτής, οι ζημιές είναι πραγματικές, τόσο στη μάχη όσο και στη μονομαχία.  

 Εάν ένα άβαταρ μειώσει την υγεία του στο 0 ή σε χαμηλότερα επίπεδα, 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. 

 Εάν ένα άβαταρ πεθάνει ως αποτέλεσμα μιας μάχης, μονομαχίας ή ενός συμβάντος, 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 σήμα του 

 

4.4 Χρήματα (χρυσός) 

Τα χρήματα (χρυσός) χρησιμοποιούνται μόνο για τις ενότητες Β και Γ. 

 

ΧΡΗΜΑΤΑ (ΧΡΥΣΟΣ): 

 Το 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 avatar σας με την καθημερινή εργασία (που αντιπροσωπεύεται στην αφήγηση με 

το να ακολουθείτε την περιπέτεια με το avatar σας). 

 Ο χρυσός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αγορά XP (1 νόμισμα θα ισοδυναμεί 

με 3 XP). 
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 Οι πολύτιμοι λίθοι μπορούν να αποκτηθούν μόνο σε μια ομάδα (συνεργατική εργασία), 

χορηγώντας 5 XP σε όλα τα μέλη της ομάδας, ενώ ο πολύτιμος λίθος χάνεται μόλις 

ανταλλαγεί. 

 Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί η συναλλαγή με άλλους συντρόφους ή χαρακτήρες 

που εμφανίζονται στην αφήγηση ή σε απρόβλεπτα συμβάντα. 

 Αν χάσετε μια μονομαχία ή μάχη, μπορεί να σας κλέψουν χρήματα. 

 Ο χρυσός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αγορά chromos και τη συλλογή τους 

Ο χρυσός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αγορά δυνάμεων, αντικειμένων κ.λπ. ανά 

πάσα στιγμή, εφόσον η αγορά, το ανταλλακτήριο ή το κατάστημα είναι διαθέσιμα. 

 

4.5 Επίπεδα 

α ΕΠΙΠΕΔΑ χρησιμοποιούνται σε όλες τις ενότητες. Στην Ενότητα Α θα πρέπει να γίνουν 

χειρόγραφα, καθώς αυτά τα επίπεδα δεν μπορούν να οριστούν μέσω του ClassDojo. Οι 

καθηγητές της Ενότητας Α θα μπορούν να ορίσουν τα επίπεδα εκ των προτέρων, έτσι ώστε οι 

μαθητές να γνωρίζουν τους πόντους που απαιτούνται για την επίτευξή τους. 

Τα επίπεδα θα βαθμολογούνται εκ των προτέρων, αν και κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να 

αποφασίσει ελεύθερα τους πόντους για κάθε επίπεδο, ανάλογα με την πρόοδο της δικής του 

ομάδας.  

Η ανύψωση των επιπέδων θα παρέχει νέες δυνάμεις και ικανότητες, οι οποίες θα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στον πραγματικό κόσμο με κάποιο βραβείο ή προνόμιο. 

 

 

Κάθε φορά που ένας μαθητής επιτυγχάνει ένα νέο Επίπεδο, του/της χορηγούνται προνόμια με 

τη μορφή κάρτας, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ, τηρώντας τους κανόνες 

συνύπαρξης και λειτουργίας του Κέντρου. Για παράδειγμα: “Αόρατος”(εξαφανίζεται από την 

αίθουσα διδασκαλίας για 5 λεπτά. Μπορείτε να πάτε στην τουαλέτα ή να περπατήσετε στους 

διαδρόμους, στην παιδική χαρά κ.λπ. αρκεί να μην εγκαταλείψετε τον καθορισμένο χώρο σας). 

Προκειμένου η παιχνιδοποίηση να διαδοθεί εκτός της τάξης, ακόμη και μεταξύ των 

εκπαιδευτικών που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτή τη μεθοδολογία, είναι σκόπιμο να 

εξηγήσετε το σύστημα αυτό στο διδακτικό προσωπικό, ώστε να αποδέχονται τουλάχιστον στις 
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τάξεις τους όταν ένας μαθητής θέλει να χρησιμοποιήσει μια από τις κάρτες που αποκτήθηκαν 

στην παιχνιδοποιημένη τάξη. 

Προκειμένου να αποφευχθούν, όσο το δυνατόν περισσότερο, διαρροές αφηγήσεων, 

γεγονότων κ.λπ. από τη μία τάξη στην άλλη, λόγω της διαφοράς στο ρυθμό, συνιστάται η 

μετάβαση στο επόμενο επίπεδο για ΟΛΟΥΣ τους μαθητές να μην υπερβαίνει τον 1 μήνα, σε 

αντίθεση με τις 3 εβδομάδες που θα πρέπει να διαρκέσει για τους πιο αφοσιωμένους 

μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο, ο δάσκαλος θα μπορεί να απονέμει περισσότερους ή 

λιγότερους πόντους ανάλογα με τον εβδομαδιαίο ρυθμό της παιχνιδοποίησης. 

4.6 Εμβλήματα  

Τα εμβλήματα ή BADGES χρησιμοποιούνται στις Ενότητες Β και Γ. 

Αυτά θα αποκτώνται κάθε φορά που ξεπερνιέται το επίπεδο. Επιτρέπει στο άβαταρ να 

συνεχίσει να προχωράει στην ιστορία, συγκεντρώνοντας νέους πόντους XP. Μόλις κερδηθούν, 

δεν χάνονται ποτέ (οι πόντοι XP μπορούν να χαθούν και να επιστρέψουν στο προηγούμενο 

επίπεδο, ή το avatar μπορεί ακόμη και να πεθάνει, αλλά όλα τα εμβλήματα που έχουν κερδηθεί 

μέχρι εκείνο το σημείο διατηρούνται). 

Αυτό το αντικείμενο ΔΕΝ μπορεί να ανταλλαχθεί (οι μαθητές δεν μπορούν να ανταλλάξουν 

εμβλήματα, ούτε να πουλήσουν/αγοράσουν εμβλήματα με νομίσματα). 

 

4.7 Συμβάντα 

Τα ΣΥΜΒΑΝΤΑ χρησιμοποιούνται στην Ενότητα Γ. 

Τα συμβάντα εμφανίζονται στις αντίστοιχες κάρτες (κάθε φορά που ο εκπαιδευτικός επιλέγει 

να τραβήξει μια κάρτα συμβάντος) ή στην αφήγηση (εάν χρησιμοποιείται αφήγηση για την 

υποστήριξη της διαδικασίας παιχνιδοποίησης).  

Κατά καιρούς, θα συμβαίνουν γεγονότα που μπορεί να παραβιάζουν την ιστορία ή τους 

κανονικούς κανόνες του παιχνιδιού. Αυτά προγραμματίζονται μέσω της πλατφόρμας, αν και 

μπορεί επίσης να καταρτιστεί ένα χρονοδιάγραμμα ώστε ο δάσκαλος να γνωρίζει ανά πάσα 

στιγμή πότε θα λάβει χώρα το επόμενο γεγονός. Θα αναπτυχθούν σε φυσική μορφή (κάρτες), 

έτσι ώστε να είναι εύκολα εκτυπώσιμα. Τα συμβάντα μπορούν να είναι εφάπαξ, με άμεσα ή 

προσωρινά αποτελέσματα, και επίσης να αλλάζουν πτυχές του συστήματος παιχνιδοποίησης 

που διαρκούν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Στο ίδιο το γεγονός, αυτή η 

προσωρινότητα θα επισημανθεί. 

* Εμφανίζονται στις κάρτες συμβάντων (κάθε φορά που ο δάσκαλος αποφασίζει να τραβήξει 

μία κάρτα συμβάντων), ή στην αφήγηση (αν χρησιμοποιηθεί η αφήγηση) 

 * Θα σηματοδοτούν σημεία καμπής στην αφήγηση 

 * Μπορεί να είναι απρόβλεπτες ή προγραμματισμένες 

 * Μπορούν να αλλάξουν την κανονική εξέλιξη της αφήγησης ή τους κανόνες. 

 * Να διατηρεί μια εκπληκτική ροή 
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* Διατηρεί το δέσιμο με την αφήγηση 

 * Διαβαθμίζει τη δυσκολία 

 * Παρακινεί στην υπέρβαση των εμποδίων 

 

4.8 Συμπλοκές 

Οι συμπλοκές χρησιμοποιούνται στις ενότητες Β και Γ. Εμφανίζονται στις κάρτες γεγονότων, 

στην αφήγηση ή κατά την κρίση του εκπαιδευτικού. Μπορούν να εμφανιστούν με τη μορφή 

Μονομαχιών ή με τη μορφή Μάχης: 

ΜΑΧΕΣ: 

ΜΟΝΟΜΑΧΙΕΣ - εμφανίζονται από τις κάρτες συμβάντων ή την αφήγηση 

 Με άλλα μυθολογικά όντα (μεταξύ των άβαταρ των μαθητών) 

 Μεταξύ δύο χαρακτήρων ξεχωριστά. 

 Σηματοδοτούνται από γεγονότα (από τις κάρτες ή από την αφήγηση) 

 Στη μαγική σχολή (από την αφήγηση), ο νικητής μπορεί να κερδίσει XP.  

 Εκτός της μαγικής σχολής (στην αφήγηση) , ο νικητής μπορεί να κλέψει χρυσό ή 

αντικείμενα  που είχε στα χέρια του ο ηττημένος. 

 

ΜΑΧΕΣ - εμφανίζονται από τις κάρτες συμβάντων ή την αφήγηση 

 Πολεμά ενάντια στους υπολοχαγούς των δαιμονικών δυνάμεων. 

 Οι κακοποιοί είναι πολύ ισχυροί. 

 Ενώστε τη δύναμή σας για να τους νικήσετε (σχεδόν την ίδια δύναμη ή και 

περισσότερες). 

 Πολλές φορές θα χρειαστείτε τη βοήθεια περισσότερων ανθρώπων. 

 

4.8.1 Μονομαχίες 

Τα μυθολογικά όντα (άβαταρ) μπορούν να προκαλούν ή να προκαλούνται από άλλα άβαταρ 

(τυχαία ή λόγω κάποιου απροσδόκητου γεγονότος). Θα είναι ατομικά και δεν θα μπορούν να 

λάβουν καμία βοήθεια από ομότιμους. 

ΜΟΝΟΜΑΧΙΕΣ: 

Τα μυθολογικά όντα θα προκληθούν σε μονομαχία από άλλους (τυχαία ή λόγω κάποιας 

απροσδόκητο γεγονός).  

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.  
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Κριτής της μονομαχίας θα είναι ο δάσκαλος, ο οποίος θα καθορίσει ποιος είναι ο νικητής.  

Η μονομαχία γίνεται μέσω της πλατφόρμας @Myclassgame ή απλά τραβώντας δύο τυχαίους 

αριθμούς 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 θέμα ατιμίας. 

Πώς γίνεται το πένθος; 

Μέσω της πλατφόρμας @Myclassgame, του ClassDojo ή απλά με την κλήρωση δύο τυχαίων 

αριθμών από την τάξη, θα καθοριστεί ποιος θα αντιμετωπίσει τον άλλον σε μια μονομαχία. Ο 

πρώτος από τους δύο θα ξεκινήσει τον φανταστικό αγώνα τους, ο οποίος αναπαρίσταται στην 

πραγματικότητα απαντώντας σε μια ερώτηση που θα του θέσει ο καθηγητής σχετικά με το θέμα 

της επιλογής του και το οποίο προέρχεται από το περιεχόμενο που είδε στην τάξη. Συνιστάται 

ο καθηγητής να έχει μια σειρά από προετοιμασμένες ερωτήσεις αυξανόμενης δυσκολίας, τις 

οποίες θα χρησιμοποιήσει για την επανάληψη των θεμάτων πριν από τις αντίστοιχες εξετάσεις. 

Μόλις απαντηθεί η ερώτηση, ο καθηγητής θα ελέγξει αν είναι σωστή, περνώντας τη σειρά στον 

επόμενο παίκτη. Εάν η απάντηση δεν είναι σωστή, έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του 

καθηγητή εάν θα την επαναφέρει ή όχι στον επόμενο παίκτη. Πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 

2 έως 3 ερωτήσεις ανά παίκτη. Αν οι μαθητές βρίσκονται στο Σχολείο, σύμφωνα με την 

αφήγηση, ο νικητής θα "κλέψει" τους πόντους XP της κάρτας, αλλά δεν μπορεί να κλέψει το 

χρυσό (δεν θα ήταν έντιμο) ή να πάρει ζωή.  

Αν είναι εκτός Σχολής, εκτός από το να κλέψει τα XP και το Χρυσό στην κάρτα Μονομαχίας από 

τον ηττημένο, ο νικητής μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ηττημένο, σε έναν αριθμό που 

προκύπτει από την αφαίρεση των επιτυχιών επίθεσης (απαντήστε σωστά στην ερώτηση) από 

την άμυνα. Παράδειγμα: Η μονομαχία μεταξύ του Javier και του Pedro πρόκειται να ξεκινήσει. 

Είναι και οι δύο Ν2, άρα τα άβαταρ τους δεν έχουν εξελιχθεί και έχουν από 1 επίθεση / 1 άμυνα 

ο καθένας. Η μονομαχία έχει επιλυθεί με 3-2 υπέρ του Javier, ο οποίος έχει απαντήσει σωστά 

σε όλες τις ερωτήσεις.:  

 Ο Javier προκαλεί 4 πόντους ζημιάς στον Pedro (3 από τις ερωτήσεις + 1 πόντος από τη 

βασική επίθεση του avatar του). 

 Ο Pedro έχει χάσει τη μονομαχία, οπότε δεν προκαλεί ζημιά στον Javier, αλλά αμύνεται 

με 3 πόντους άμυνας (2 από τη μονομαχία -σωστές απαντήσεις- και 1 από τη βασική 

άμυνα του άβαταρ). 

 Ο Javier προκαλεί 1 πόντο ζημιάς στον Pedro (4 επίθεση - 3 άμυνα), οπότε ο Pedro θα 

πρέπει να μειώσει τη ζωή του κατά 1.  

 Ακολουθώντας τις οδηγίες στην κάρτα μονομαχίας, ο Χαβιέ κλέβει επίσης 3XP από τον 

Πέδρο. Δεν μπορεί να του κλέψει χρυσό. 
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 Αν ο Pedro είχε χρησιμοποιήσει ένα αντικείμενο (εξοπλισμένο), θα του προστεθούν τα 

μπόνους που αντιστοιχούν σε αυτό το αντικείμενο. Αν παρόλα αυτά χάσει τη 

μονομαχία, ο Javier μπορεί να κλέψει το αντικείμενο που είναι εξοπλισμένο (σε χρήση), 

ποτέ εκείνα που βρίσκονται στο απόθεμά του. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: αν και οι δύο μονομάχοι δεν είναι του ίδιου επιπέδου, ο μονομάχος με το 

υψηλότερο επίπεδο θα χάνει 1 XP για κάθε διαφορά επιπέδου με τον πρώτο μονομάχο, ως 

ατίμωση (δεν είναι ωραίο να τα βάζεις με συμπαίκτες χαμηλότερου επιπέδου). Παράδειγμα: 

Ο Javier έχει N4 και ο Pedro έχει N2, οπότε ο Javier θα χάσει 2 XP για "ατιμία" στη μονομαχία. 

 

4.8.2 Μάχη 

Η μάχη λαμβάνει χώρα εναντίον των υπολοχαγών και των κακοποιών των δυνάμεων του κακού. 

Αυτοί οι κακοποιοί έρχονται σε μορφή κάρτας και μπορούν να έχουν διάφορα στατιστικά 

στοιχεία: ζωή, επίθεση, άμυνα ή επιπλέον ιδιότητες. 

ΜΑΧΕΣ: 

Το τέρας επιτίθεται πάντα πρώτο, με αποτέλεσμα όλοι οι μαθητές να χάνουν 1 XP λόγω 

αιφνιδιασμού. Στη συνέχεια αρχίζει η πραγματική μάχη.  

Ο δάσκαλος θα έκανε "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.  

Ο κακός 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. 

Το τέρας επιτίθεται ΠΑΝΤΑ πρώτο, προκαλώντας την απώλεια 1 XP σε όλους τους μαθητές που 

εμπλέκονται στη μάχη (λόγω του φαινομένου του αιφνιδιασμού). Στη συνέχεια, με αυτό το 

αρχικό μειονέκτημα, θα αρχίσει η πραγματική μάχη. Ο δάσκαλος θα πρέπει να έχει μια σειρά 

ερωτήσεων που να διπλασιάζει τουλάχιστον τη ζωή του τέρατος. Για παράδειγμα, αν ένα τέρας 

έχει 5 ζωές, ο δάσκαλος θα πρέπει να έχει προετοιμάσει τουλάχιστον 10 ερωτήσεις για να 

επανεξετάσει ή να επεξεργαστεί το/τα θέμα/τα που αποτελούν μέρος του παιχνιδοποιημένου 

συστήματος. Το τέρας θα επιτεθεί στους τυχαία επιλεγμένους εμπλεκόμενους χαρακτήρες, που 

καθορίζονται από οποιαδήποτε από τις πλατφόρμες, τις εφαρμογές ή τα προσαρμοσμένα 

τυχαία συστήματα. Μπορεί να του δοθεί η δυνατότητα να επιτεθεί σε ένα μεμονωμένο άτομο 
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ή σε μια ομάδα, αρκεί και στις δύο περιπτώσεις να ξεπερνιέται ή να ταυτίζεται το επίπεδο του 

τέρατος. Παράδειγμα: αν το τέρας είναι επιπέδου 3 και ο τυχαία επιλεγμένος μαθητής είναι 

επιπέδου 3, μπορούν να πολεμήσουν μεταξύ τους χωρίς κανένα πρόβλημα- ωστόσο, αν ο 

μαθητής είναι επιπέδου 1, για παράδειγμα, θα πρέπει να ζητήσει βοήθεια από άλλους μαθητές 

για να φτάσει ή να υπερβεί το επίπεδο, οπότε, σε αυτό το παράδειγμα, ένας άλλος μαθητής 

επιπέδου 2 ή δύο μαθητές επιπέδου 1 μπορούν να τον βοηθήσουν. Μόλις αυτό το σύστημα 

πριν από τη μάχη εξισορροπηθεί, η μάχη θα ξεκινήσει κανονικά. Ο δάσκαλος θα κάνει την 

πρώτη ερώτηση: αν ο μαθητής απαντήσει σωστά, το τέρας δέχεται 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. Ας δούμε το ακόλουθο παράδειγμα:  

Avatar/Τέρας  Επίπεδο  Επίθεση Άμυνα Ζωή Εξοπλισμένα 
Αντικείμενα 

Gargoyle (Henry) N2 A1 D1 8 A2 Σπαθί (1/2) 

HYDRA N2 A2 D1 10  

Πίνακας 15 - Πίνακας δασκάλων - Άβαταρ/τέρας 

Παράδειγμα: μάχη μεταξύ του Henry που κουβαλάει ένα φτερωτό μυθολογικό ον με τη μορφή 

ενός gargoyle και αντιμετωπίζει έναν δαίμονα με τη μορφή μιας Hydra. Και οι δύο είναι 

επιπέδου 2 (N2), οπότε μπορούν να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον χωρίς κανένα πρόβλημα. 

Ο Henry έχει το avatar του σε τυπική λειτουργία (μεταξύ N0 και N5), οπότε οι τιμές επίθεσης 

και άμυνας του είναι οι ελάχιστες (1 Επίθεση -A1, 1 Άμυνα -D1). Έχει 8 πόντους υγείας επειδή 

έχασε 2 πόντους σε προηγούμενη μάχη. Έχει ένα σπαθί εξοπλισμένο (στο χέρι του) που θα του 

δώσει ένα μπόνους +2 (2 επιπλέον επιθέσεις) στη μάχη, αλλά δυστυχώς πρόκειται να σπάσει, 

επειδή του έχει μείνει μόνο μία χρήση από τις δύο πιθανές (1/2). Ύδρα, το τέρας έχει Α2 (2 

Επίθεση για τα πολλαπλά κεφάλια του) και D1 (1 Άμυνα). Δεν έχει εξοπλισμένο όπλο. 

Ο ΜΑΧΗ ΞΕΚΙΝΑ 

Στο παραπάνω παράδειγμα, αν ο Henry απαντήσει σωστά στην ερώτηση, θα προκαλέσει 

επίθεση 3 δυνάμεων στην Hydra (1 για το βασικό του επίπεδο επίθεσης και 2 για το 

"εξοπλισμένο" σπαθί)- το τέρας αμύνεται με D1, προκαλώντας έτσι ζημιά 3-1=2, μειώνοντας τη 

ζωή του κακού σε 8 και η Hydra θα χάσει ένα από τα κεφάλια της. Το σπαθί θα είχε τώρα 2/2 

χρήσεις, οπότε θα έσπαγε και ο Ερρίκος δεν θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει. Επομένως, 

αποφασίζει να πάρει μια ασπίδα πνεύματος από το απόθεμά του, η οποία του δίνει D1 (+1 

επιπλέον άμυνα). Ξέρει ότι είναι ένα ρίσκο, γιατί αν χάσει αυτή τη μάχη, η Hydra θα μπορούσε 

να το πάρει από αυτόν και να το χρησιμοποιήσει εναντίον οποιουδήποτε από τους συντρόφους 

του αργότερα. Ο δάσκαλος κάνει τη δεύτερη ερώτηση (δεύτερη επίθεση της Hydra) και ο 

Enrique διστάζει και τελικά δίνει λάθος απάντηση. Ο Enrique έχει αποτύχει, οπότε η Hydra 

επιτίθεται με 2 πόντους δύναμης της βασικής του επίθεσης. Ο Enrique αμύνεται με D1 (βασική 

άμυνα 1)+D1 (άμυνα που παρέχεται από την πνευματική ασπίδα), έχοντας συνολική άμυνα 2. 

Το αποτέλεσμα είναι 2-2=0, οπότε το γκαργκόιλ αμύνθηκε πολύ καλά στις επιθέσεις της Ύδρας 

σε αυτή τη σειρά. Δεδομένου ότι η ουράνια ασπίδα έχει άπειρη χρήση, ο Henry δεν χρειάζεται 

να ανησυχεί μήπως σπάσει. Ο καθηγητής κάνει την 3η ερώτηση, την οποία ο Enrique απαντά 

σωστά υπό τις επευφημίες των συντρόφων του, οι οποίοι βλέπουν πως το gargoyle έχασε άλλο 

ένα κεφάλι του, χάνοντας άλλους 2 πόντους ζωής (του έχουν μείνει μόνο 6). Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται μέχρι να νικηθεί ένας από τους δύο αντιπάλους. Είναι πολύ σημαντικό να 

γνωρίζετε ότι είναι πιθανό ο αγώνας να είναι πολύ κοντά και ο δάσκαλος να εξαντλήσει όλη την 
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μπαταρία των ερωτήσεων. Σε αυτή την περίπτωση, και οι δύο αντίπαλοι αποσύρονται 

τραυματισμένοι, αλλά το Τέρας αναρρώνει ΠΛΗΡΩΣ για τις επόμενες μάχες του, κάτι που δεν 

συμβαίνει με το γκαργκόιλ, το οποίο θα κουβαλάει τις πληγές του μαζί του περιμένοντας 

πιθανές θεραπείες (φίλτρα, μαγεία κ.λπ.) για να βελτιώσει την κατάστασή του. 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΜΑΧΗ 

ατά κανόνα, οι μάχες λαμβάνουν χώρα ατομικά, μεταξύ του μαθητή (που επιλέγεται τυχαία) 

και του τέρατος, εφόσον και οι δύο μαχητές έχουν το ίδιο επίπεδο ή το τέρας έχει χαμηλότερο 

επίπεδο.Αν όμως το τέρας έχει υψηλότερο επίπεδο από το άβαταρ του μαθητή, ο μαθητής θα 

πρέπει να επιλέξει άλλους συντρόφους για να τον βοηθήσουν μέχρι το επίπεδο του τέρατος να 

είναι ίσο ή υψηλότερο και επομένως να μπορέσει να πολεμήσει πιο ισότιμα. Παράδειγμα: 

Τέρας του N5, που αντιμετωπίζει άβαταρ του N2. Ο μαθητής ζητάει βοήθεια από δύο 

συμμαθητές, έναν από το Ν1 και έναν από το Ν2, ώστε να μπορέσουν να ισοφαρίσουν το 

επίπεδο του τέρατος. Σε αυτή την περίπτωση, όλοι οι μαθητές θα ενεργούσαν ως ομάδα 

απαντώντας στην ερώτηση του δασκάλου. Ένας καθορισμένος αρχηγός θα έδινε την απάντηση 

εκ μέρους της ομάδας. Αν η απάντηση είναι σωστή, θα προκαλέσει τη ζημιά που προκαλεί ο 

χαρακτήρας του με τα αντικείμενα που έχει εξοπλίσει, και όχι το άθροισμα όλων των 

συντρόφων που τον βοηθούν, ανεξάρτητα από το επίπεδο του τέρατος. Από την άλλη πλευρά, 

αν η απάντηση στην ερώτηση είναι λανθασμένη, το τέρας ΠΡΟΚΑΛΕΙ ζημιά σε όλους στην 

ομάδα.  

Σε αυτή τη διαδικασία μάχης, ο δάσκαλος μπορεί να επιλέξει να κάνει τυχαίες επιλογές των 

χαρακτήρων που αντιμετωπίζουν το τέρας, έτσι ώστε η πρώτη ερώτηση να απαντηθεί από ένα 

παιδί, η δεύτερη από ένα άλλο, κ.ο.κ. Αυτή η επιλογή είναι ενδιαφέρουσα όταν παρατηρείται 

μείωση της προσοχής της υπόλοιπης ομάδας μπροστά σε μια μάχη που διαρκεί πολύ.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι μαθητές δεν μπορούν να αρνηθούν την πρόσκληση να βοηθήσουν έναν 

συμμαθητή τους σε μια μονομαχία. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την επιλογή του 

αρχηγού, αρχηγός θα είναι ο μαθητής που επιλέχθηκε τυχαία στη μονομαχία. 

 

ΤΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΟΙ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ 
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Εικόνα 39 - Επιστολή GAMIRIGHT 

 

Εικόνα 40 - Διάγραμμα GAMIRIGHT 2 

Στο παραπάνω παράδειγμα, μπορείτε να δείτε μερικά από τα σχέδια που δημιουργήθηκαν για 

έναν κακοποιό επιπέδου 1. Μπορείτε να επιλέξετε είτε την επεξηγηματική είτε την 

εικονογραφική εκδοχή. 
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ΚΑΚΟΠΟΙΟΣ 

 

 

Υποχρεωτικό επίπεδο για να λάβετε την 
επιστολή 

Εικόνα ικανότητας 
 

Τίτλος ικανότητας 
 

         Σπανιότητα του γράμματος 
 

    
ΚΟΙΝΟ ΣΠΑΝΙΟ ΕΠΙΚΟ ΘΡΥΛΙΚΟ 

 
Δύναμη επίθεσης εχθρού 

 
        Δυνάμεις που ενεργοποιούνται από 

συμβάντα 
Τυχαία (2 σε αυτό το παράδειγμα). Χωρίς 

κάποιο συμβάν που να σχετίζεται με αυτές τις 
δυνάμεις, τα κείμενα αγνοούνται.. 

Σημεία χτυπήματος εχθρού 
(ζημιά που μπορεί να αντέξει  

Ιδιότητα ικανότητας 
Πίνακας - Κάρτα κακοποιού GAMIRIGHT 

Τυχαία γεγονότα μπορούν να προκαλέσουν την ενεργοποίηση αυτών των βασικών δυνάμεων 

της κάρτας, δίνοντας στον κακοποιό αυξημένη δύναμη, αντοχή ή ζωή. 

Ακολουθεί ο πίνακας των εικονιδίων για την κατανόηση των χαρτών, αν αποφασίσετε να 

χρησιμοποιήσετε τα πρότυπα εικονιδίων. 

Όνομα Εικονίδιο English Ελληνικά 
CRUSH 

 
Adds + "X" attack 

strength to the villain. 
Προσθέτει + "X" δύναμη 
επίθεσης στον κακοποιό. 

ARCO 

 

Adds + "X" attack 
strength to the villain. 

Προσθέτει + "X" δύναμη 
επίθεσης στον κακοποιό. 

ARTICLE 
 

Adds + "X" attack 
strength to the villain. 

Προσθέτει + "X" δύναμη 
επίθεσης στον κακοποιό. 

DAGAS 

 

Adds + "X" attack 
strength to the villain. 

Προσθέτει + "X" δύναμη 
επίθεσης στον κακοποιό. 

DARTS 
 

Adds + "X" attack 
strength to the villain. 

Προσθέτει + "X" δύναμη 
επίθεσης στον κακοποιό. 

SWORD 

 
Adds + "X" attack 

strength to the villain. 

Προσθέτει + "X" δύναμη 
επίθεσης στον κακοποιό. 
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FLUID 
 

Adds + "X" attack 
strength to the villain. 

Προσθέτει + "X" δύναμη 
επίθεσης στον κακοποιό. 

SHAFT 

 

Adds + "X" attack 
strength to the villain. 

Προσθέτει + "X" δύναμη 
επίθεσης στον κακοποιό. 

LAUNCH 
 

Adds + "X" attack 
strength to the villain. 

Προσθέτει + "X" δύναμη 
επίθεσης στον κακοποιό. 

HAND 

 
Adds + "X" attack 

strength to the villain. 

Προσθέτει + "X" δύναμη 
επίθεσης στον κακοποιό. 

MAZA 
 

Adds + "X" attack 
strength to the villain. 

Προσθέτει + "X" δύναμη 
επίθεσης στον κακοποιό. 

MORDISCO 
 

Adds + "X" attack 
strength to the villain. 

Προσθέτει + "X" δύναμη 
επίθεσης στον κακοποιό. 

EYE OF THE 
BEAST  

Adds + "X" attack 
strength to the villain. 

Προσθέτει + "X" δύναμη 
επίθεσης στον κακοποιό. 

SHARP 
FOOTSTEPS  

Adds + "X" attack 
strength to the villain. 

Προσθέτει + "X" δύναμη 
επίθεσης στον κακοποιό. 

HARD SKIN 

 

Adds + "X" defence 
strength to the villain. 

Προσθέτει + "X" δύναμη 
άμυνας στον κακοποιό. 

BIG CLAMP 
 

Adds + "X" attack 
strength to the villain. 

Προσθέτει + "X" δύναμη 
επίθεσης στον κακοποιό. 

SMALL CLAMP 

 

Adds + "X" attack 
strength to the villain. 

Προσθέτει + "X" δύναμη 
επίθεσης στον κακοποιό. 

MAGIC 
POWER  

Adds + "X" attack 
strength to the villain. 

Προσθέτει + "X" δύναμη 
επίθεσης στον κακοποιό. 

MENTAL 
POWER  

Adds + "X" attack 
strength to the villain. 

Προσθέτει + "X" δύναμη 
επίθεσης στον κακοποιό.  

FIST 

 

Adds + "X" attack 
strength to the villain. 

Προσθέτει + "X" δύναμη 
επίθεσης στον κακοποιό. 

VIOLIN 

 

Adds + "X" attack 
strength to the villain. 

Προσθέτει + "X" δύναμη 
επίθεσης στον κακοποιό. 

Πίνακας 17 - Πίνακας εικονιδίων κακοποιών GAMIRIGHT 
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4.9 Αντικείμενα 

Τα αντικείμενα μπορούν να εμφανιστούν από τις κάρτες παιχνιδιού και θα χρησιμοποιηθούν 

στην Ενότητα Γ.  

 

Εικόνα 41 - αντικείμενα - μηχανική GAMIRIGHT 

 

 

Εικόνα 42 - Ανθεκτικότητα αντικειμένων - μηχανική GAMIRIGHT 

  

Η ανθεκτικότητα των αντικειμένων θα σημειωθεί στην κάρτα (ένα "x" θα μπει στα κουτάκια για 

κάθε χρήση στο κάτω γκρι μέρος) και μπορεί να σπάσουν ή να καταστραφούν μετά από μία ή 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 43 – Αποσκευή επιστολής GAMIRIGHT 
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4.10 Απόθεμα 

Το ΑΠΟΘΕΜΑ θα χρησιμοποιηθεί στην ενότητα Γ και αντιπροσωπεύει μια μικρή (μεταφορικά) 

υφασμάτινη τσάντα που φορούν όλα τα μυθολογικά πλάσματα που φοιτούν στη Σχολή 

Μαγείας γύρω από τη μέση τους.  

 

ΑΠΟΘΕΜΑ: 

 

 * Πρόκειται για μια (μεταφορικά) μικρή υφασμάτινη τσάντα που όλα τα Μυθολογικά 

Πλάσματα που έρχονται στη Μαγική Σχολή φέρουν γύρω από τη μέση τους. 

 * Μέσα, υπάρχουν 2 μαγικοί πολύτιμοι λίθοι (οι οποίοι αντιπροσωπεύονται από 

κάρτες), 

ένα μαύρο και ένα λευκό: 

Μαύρο πετράδι: 

- Μπροστά: τρέχον επίπεδο (παράδειγμα L0, L1, L2 κ.λπ.) 

- Πίσω: XP που απαιτούνται για να πάτε στο επόμενο επίπεδο (παράδειγμα 230). 

 

Λευκό πετράδι: 

- Μπροστά: Τρέχον XP που έχετε (παράδειγμα 156). 

- Πίσω: Ζωή (παράδειγμα 8). 

 * Αυτό το απόθεμα λειτουργεί επίσης ως σακίδιο πλάτης, καθώς μπορεί να μεταφέρει 

στο εσωτερικό του 3 άλλα αντικείμενα, οποιουδήποτε σχήματος, μεγέθους ή βάρους. Μόλις 

μπουν μέσα στην τσάντα, θα είναι τόσο ελαφριά, σαν να μην κουβαλάτε τίποτα. 

 * Τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα προστατεύονται μαγικά και δεν μπορούν να 

κλαπούν. 

4.11 Αναζητήσεις 

Οι αναζητήσεις πραγματοποιούνται στην ενότητα Γ. 

Οι αναζητήσεις θα πραγματοποιούνται σε μια τοποθεσία ως χάρτης συντεταγμένων (αριθμοί 

και γράμματα).  

* Οι αναζητήσεις θα πραγματοποιούνται σε μια τοποθεσία ως χάρτης συντεταγμένων (αριθμοί 

και γράμματα). 
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* Εφόσον η αναζήτηση καταναλώνει ενέργεια, οι μαθητές που θέλουν να ψάξουν θα πρέπει να 

πληρώσουν 1XP για να το κάνουν.  

* Κάθε avatar μπορεί να κάνει μόνο μια εβδομαδιαία αναζήτηση (θα είναι στη διακριτική 

ευχέρεια του καθηγητή). 

* Τα αντικείμενα που θα βρεθούν θα πρέπει να προστεθούν στο απόθεμα ή να μεταφερθούν 

εξοπλισμένα στο χέρι. 

 

4.12 Κλοπές 

Η κλοπή αντικειμένων, όπλων ή χρυσού πραγματοποιείται στην ενότητα Γ. 

ΚΛΟΠΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΟΠΛΩΝ Ή ΧΡΥΣΟΥ 

Σε περίπτωση νίκης σε μονομαχία ή συμπλοκή, τα αντικείμενα μπορούν να κλαπούν ΜΟΝΟ αν 

η μονομαχία ή η συμπλοκή το επιτρέπει (θα αναφέρεται στην ίδια την περιγραφή). 

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 ΚΑΚΟΠΟΙΟΙ ΚΛΕΒΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ και τα χρησιμοποιούν για 

νέες μάχες (δεν έχουν inventory). 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: Αν ο νικητής της μάχης/ μονομαχίας αποφασίσει να ΜΗΝ κλέψει τον 

πεσόντα χαρακτήρα, ακόμα κι αν μπορεί, θα λάβει 1 XP ως "τιμή". 
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V. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

5.1 Βιβλιοθήκη επιτραπέζιων παιχνιδιών 

5.1.1 Δημιουργία της τάξης LUDOTECA 

Αν έχετε μια ελεύθερη αίθουσα διδασκαλίας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη 

παιχνιδιών όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε όλα τα είδη των παιχνιδιών που βοηθούν τόσο 

την Παιχνιδοποίηση όσο και τη μάθηση με βάση το παιχνίδι (GBL). Ιδανικά, αυτή η αίθουσα 

διδασκαλίας θα πρέπει να ξεφεύγει από το παραδοσιακό στυλ της τάξης και να έχει θέμα και 

χρώμα με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά να αισθάνονται άνετα σε αυτόν τον χώρο παιχνιδιού.  

Δείτε ένα παράδειγμα της αίθουσας διδασκαλίας Gamification που δημιουργήθηκε στο CEIP 

CUBA 

.     

   

Εικόνα 47 - φωτογραφία αίθουσας διδασκαλίας CEIP CUBA – 

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα παιχνιδιών ή δεν υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί 

μια αίθουσα διδασκαλίας για το σκοπό αυτό, οι συλλογές παιχνιδιών μπορούν να παραμείνουν 

στις αίθουσες διδασκαλίας, ή ακόμη και να χρησιμοποιηθεί ένα είδος " περιφερόμενου 

καροτσιού παιχνιδιών" που μπορεί να μετακινείται στις αίθουσες διδασκαλίας κάθε Χ 

ημέρες/εβδομάδες. 
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5.1.2 Στοιχεία της τάξης 

Εκτός από την κατάλληλη διακόσμηση (ζωγραφική, τοιχογραφίες κ.λπ.), η αίθουσα θα πρέπει 

να διαθέτει τραπέζια και καρέκλες προσαρμοσμένες για παιδιά. Στην περίπτωση του CEIP 

CUBA, η αίθουσα αυτή είναι σχεδιασμένη περισσότερο για παιδιά της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (από 6 έως 12 ετών), με τραπέζια και καρέκλες ζωγραφισμένα στα βασικά 

χρώματα του Parcheesi (κάθε τραπέζι έχει 5 καρέκλες). 

Τα ράφια θα πρέπει να διαθέτουν αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους, ώστε να είναι δυνατή η 

ταξινόμηση και η κατηγοριοποίηση των παιχνιδιών ανά ηλικία. 

Μια διαδραστική οθόνη ή ένα PDI με υπολογιστή θα πρέπει επίσης να είναι ένα υλικό που 

πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθώς επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση σε εκπαιδευτικά σεμινάρια 

για το παιχνίδι (στην Ισπανία υπάρχουν πολλά κανάλια στο YouTube αφιερωμένα ακριβώς σε 

αυτό).  

Εάν είναι δυνατόν, είναι επίσης επιθυμητό να υπάρχει ένας χώρος στο πάτωμα με μαξιλάρια 

που επιτρέπει σε μια ομάδα μαθητών να καθίσουν με ασφάλεια στο πάτωμα και να είναι πιο 

άνετα, ειδικά όταν παίζουν παιχνίδια που απαιτούν κίνηση μακριά από το τραπέζι. 

 

5.1.3 Κανόνες χρήσης και συντήρησης 

Είναι απαραίτητο να υπάρχουν κάποιοι κανόνες για τη χρήση και τη φροντίδα του δωματίου, 

δεδομένου ότι θα χρησιμοποιηθεί από πολλά παιδιά σε ένα παιχνιδιάρικο και συχνά 

υπερβολικό περιβάλλον που θα μπορούσε να καταλήξει με σπασμένα ή χαμένα κομμάτια. 

 Οι βασικές προφυλάξεις είναι οι ίδιες όπως και σε κάθε άλλη αίθουσα: δεν επιτρέπεται 

η κατανάλωση φαγητού ή ποτού στην αίθουσα και οι μαθητές πρέπει να έχουν καθαρά 

χέρια πριν εισέλθουν στην αίθουσα.  

 Ο δάσκαλος θα είναι υπεύθυνος για την επιλογή του παιχνιδιού ανάλογα με την ομάδα 

(4-5 άτομα). Συνήθως, τα παιχνίδια είναι για 2-4 άτομα, αν και υπάρχουν παιχνίδια για 

μεγαλύτερες ομάδες που επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία. Αν υπάρχει μόνο ένας 

ενήλικας, σύμφωνα με την εμπειρία μας, ο συντονισμός δύο τραπεζιών των 4 ατόμων 

το καθένα είναι υπεραρκετός. Δεν συνιστάται να βγαίνετε με όλη την τάξη, εκτός αν 

υπάρχει μεγάλη υποστήριξη από άλλους εκπαιδευτικούς. 

 Μέσα σε κάθε ομάδα θα οριστεί ένας αρχηγός ο οποίος θα είναι υπεύθυνος να ελέγχει 

ότι στο τέλος κάθε συνεδρίας παιχνιδιού δεν λείπει κανένα εξάρτημα. Είναι 

απαραίτητο να δημιουργηθεί μια κουλτούρα διατήρησης και φροντίδας των 

επιτραπέζιων παιχνιδιών, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για κάρτες 

και χαρτόνι, που με τους διαδοχικούς και απρόσεκτους χειρισμούς σημαίνει ότι η ζωή 

του ίδιου του παιχνιδιού μπορεί να είναι σύντομη. 

 Η απώλεια εξαρτημάτων μπορεί να τερματίσει άμεσα τη ζωή ενός παιχνιδιού- 

υπάρχουν βασικά εξαρτήματα που χωρίς αυτά θα καταστήσουν αδύνατο το παιχνίδι 

με τους αρχικούς κανόνες. 

 Συνιστάται ο ενήλικας να εξηγεί ένα παιχνίδι στην ομάδα και στη συνέχεια να πηγαίνει 

στην άλλη ομάδα, η οποία μπορεί να προχωρήσει στην προετοιμασία του στησίματος 
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(να τοποθετήσει όλα τα κομμάτια για να προετοιμάσει το παιχνίδι). Με δύο ομάδες, 

είναι εύκολο να γίνουν ανταλλαγές μεταξύ των τραπεζιών αφού είναι γνωστοί οι 

κανόνες, καθώς τα ίδια τα παιδιά μπορούν να εξηγήσουν τους κανόνες. Καλό είναι να 

ξεκινήσετε με απλά παιχνίδια ή γεμίσματα που είναι εύκολα και εύκολα να εξηγηθούν 

και που μπορούν να παιχτούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

 Για να το συνδυάσετε αυτό με την παιχνιδοποίηση, ο συντονιστής παιχνιδιού ή οι 

εκπαιδευτικοί με περισσευούμενα ωρολόγια προγράμματα που ενδιαφέρονται για την 

παιχνιδοποίηση μπορούν να περιηγηθούν σε μια τάξη και να επιλέξουν μια ομάδα 

μαθητών ανάλογα με τους πόντους που έχουν συγκεντρώσει σε κάποια από τις 

πλατφόρμες οικονομίας πόντων. Αυτοί με τους περισσότερους πόντους ανταμείβονται 

έτσι με παιχνιδιάρικες συνεδρίες στις οποίες η μάθηση δεν σταματά, μεταμφιεσμένη 

σε επιτραπέζιο παιχνίδι. Είναι δυνατόν να παρακολουθούνται οι μαθητές που 

αποχωρούν, ώστε μεσοπρόθεσμα να αποχωρούν όλοι, συμπεριλαμβανομένων και 

εκείνων με λιγότερους πόντους, αλλά με θετική ανοδική πορεία κατά την κρίση του 

εκπαιδευτικού και η οποία μπορεί να χρησιμεύσει για να διατηρηθεί η ροή και τα 

κίνητρα των μαθητών που μπορεί να τα έχουν χάσει. 

5.1.4 Προτεινόμενα παιχνίδια ανά ηλικιακή ομάδα 

Υπάρχουν χιλιάδες παιχνίδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση 

κάποιου ακαδημαϊκού περιεχομένου ή απλώς για να απολαύσετε την ευχαρίστηση του 

παιχνιδιού, για να σεβαστείτε τις εναλλαγές, να καταλήξετε σε συμφωνίες, να 

δημιουργήσετε στρατηγικές, να διαχειριστείτε πόρους κ.λπ. Εδώ παρουσιάζουμε μια 

μικρή σύσταση ανά ηλικία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας μικρής 

αρχικής βιβλιοθήκης παιχνιδιών, όλα τους δημοσιευμένα στα Ισπανικά1 : 

Από 5 ΕΤΩΝ (3ο έτος Νηπιακής Εκπαίδευσης) 

Παιχνίδια με 

ζάρια 

Συνεργατικά 

παιχνίδια 

Παιχνίδια με 

κάρτες 

Παιχνίδια 

ταχύτητας 

Παιχνίδια 

μνήμης 

Συλλεκτικά 

σετ 

Monza Busted! Rhino Hero / 

Rhino Hero 

Super Battle 

Sticky Dragon Force Stone Age 

Junior 

Snail Race Magic Maze 

Kids 

Piratatak Colour Line Rally Trucks Find out who 

robbed the 

henhouse? 

Cargolino 

Valentino 

 Piou Piou Barking!  Unicorn Sparkle 

Πίνακας 18 - Επιτραπέζια παιχνίδια από 5 ετών 

                                                           
1
 Πηγή: Baby to Mordor, an excellent website full of geeky resources and recommendations supported by psychologists, mothers 

and teachers: https://bebeamordor.com/) 
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Από 6 ΕΤΩΝ (1ο έτος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) 

Παιχνίδια με αστέρια Λοιπές συστάσεις 

Monza Gelatinous Tremor: Ghostbusters 

Magic Maze Valerius the Brave 

Adventurers on the Train Quizoo 

Speed Cups ABC Magic 

Story Cubes Dragon Force 

Πίνακας 19 - Επιτραπέζια παιχνίδια από 6 ετών 

Από 7 ΕΤΩΝ (2ο έτος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) 

Παιχνίδια Star Λοιπές συστάσεις 

Rhino Hero / Rhino Hero Super Battle Cortex Challenge Kids 

Virus Rox 

Who am I? 1, 2, 3...Now you see me! 

Halli Galli Fast Flip 

Guarro Pig Strike 

Πίνακας 20 - επιτραπέζια παιχνίδια από 7 ετών 

 

Από 8 ΕΤΩΝ (3ο έτος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) 

Παιχνίδια Star Λοιπές συστάσεις 

Ghost Blitz Piko Piko 

3x4 Wham! Copy or Not Copy 

Dr. Eureka Animalix 

Orinoco Gold The Castle of Terror 

Pick a Pig / Pick a Dog / Pick a Seal Chupacabra 

Πίνακας 21 - Επιτραπέζια παιχνίδια από 8 ετών 

 

From 9 YEARS (4th year of Primary Education) 

Παιχνίδια Star Λοιπές συστάσεις 

Secret Code 13+4 El Cuco Kiko Premieres Nest 

Jungle Speed High Voltage 

Kingdomino Ticket to Mars 

What's Up Blokus 

Pictionary Pilla Plasti 

Τραπέζι 22 - Επιτραπέζια παιχνίδια από 9 ετών 
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Από 10 ΕΤΩΝ (5ο έτος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) 

Παιχνίδια Star Λοιπές συστάσεις 

Dixit Panic Lab 

Sushi Go Password Express 

Time Line Osopark 

Ubongo Take 6! 

King of the dice Adventurers on the Train 

Πίνακας 23 - Επιτραπέζια παιχνίδια από 10 ετών 

Από 11 ΕΤΩΝ (6ο έτος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) 

Παιχνίδια Star Λοιπές συστάσεις 

Karuba Splendor 

Magic Maze Rescue 

Time's Up Party Diamant 

Fauna Microrobots 

Wingspan Secret Code 

Πίνακας 24 - Επιτραπέζια παιχνίδια από 11 ετών 

 

5.1.5 Βάσεις δεδομένων για επιτραπέζια παιχνίδια. 

Αυτές οι βάσεις δεδομένων θα είναι πολύ χρήσιμες στην τάξη και μπορούν να αποτελέσουν 

οδηγούς αναφοράς για διδασκαλίες, αρχεία που μπορούν να μεταφορτωθούν κ.λπ. Οι 

παρακάτω είναι μερικές από τις πιο αξιοσημείωτες: 

Board Game Geek (https://boardgamegeek.com/). Γλώσσα: Αγγλικά  

Είναι η μεγαλύτερη βάση δεδομένων επιτραπέζιων παιχνιδιών στον κόσμο. Εδώ μπορείτε να 

βρείτε κατατάξεις, πληροφορίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, μεταφρασμένους κανόνες, 

φόρουμ, αγορά μεταχειρισμένων παιχνιδιών κ.λπ. για το παιχνίδι που σας ενδιαφέρει. Είναι 

απαραίτητο αν σας αρέσει ο κόσμος της παιχνιδοποίησης και του GBL. 

The BSK (https://labsk.net/). Γλώσσα: Ισπανικά 

Η British Society for Knowledge (BSK) είναι η πρώτη κοινότητα αφιερωμένη στα επιτραπέζια 

παιχνίδια και τα παιχνίδια καρτών στην Ισπανία. Σε αυτήν μπορείτε να βρείτε πολλά φόρουμ 

για να λύσετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες σχετικά με οποιοδήποτε παιχνίδι, καθώς και να 

κατεβάσετε εκτυπώσιμες εκδόσεις (P&P), σεμινάρια, κριτικές, αγορά και πώληση επιτραπέζιων 

παιχνιδιών κ.λπ. 

METAJUEGO (https://metajuego.com/). Γλώσσα: Ισπανικά 

https://boardgamegeek.com/
https://metajuego.com/


    

137 
 

Πρόκειται για μια πύλη επιτραπέζιων παιχνιδιών όπου θα βρείτε ένα ευρύ φάσμα 

πληροφοριών: μαθήματα, καταστήματα, ειδήσεις, εκδηλώσεις κ.λπ., όλα ταξινομημένα κατά 

κατηγορίες για να διευκολύνετε την αναζήτησή σας. 

TABLETOPFINDER (https://tabletopfinder.eu/). Γλώσσα: πολυγλωσσική 

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων επιτραπέζιων παιχνιδιών στην Ευρώπη. 

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το παιχνίδι, καταστήματα, τιμές, παρόμοια 

παιχνίδια κ.λπ. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει ανά κατηγορία ή μέσω της μηχανής αναζήτησης. 

MELODICE (https://melodice.org/). Γλώσσα: Αγγλικά 

Πρόκειται για μια μουσική πύλη για να διαμορφώσετε την ατμόσφαιρα των αγαπημένων σας 

επιτραπέζιων παιχνιδιών, επιτυγχάνοντας μια πιο καθηλωτική εμπειρία. Το μόνο που έχετε να 

κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε το επιτραπέζιο παιχνίδι και η πλατφόρμα σας προτείνει τη 

μουσική, την οποία μπορείτε να παίξετε από την ίδια την πλατφόρμα. Μερικές φορές μάλιστα 

οδηγεί σε συνδέσμους στο Youtube που σας επιτρέπουν να παρακολουθήσετε θεματικά 

βίντεο. 

ΠΑΙΞΤΕ ONLINE 

Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες που σας επιτρέπουν να παίξετε online. Μερικές από τις πιο 

σημαντικές είναι οι εξής: Board Game Arena (https://en.boardgamearena.com/), Tabletopia 

(https://tabletopia.com/), Catan Universe (https://catanuniverse.com/es/) και Tabletop 

Simulator (https://store.steampowered.com/app/286160/Tabletop_Simulator/). 

 

 

5.2 Κανάλι στο Youtube που ειδικεύεται στα επιτραπέζια παιχνίδια και τα 

παιχνιδοποιημένα εργαλεία. 

Το CEIP CUBA διαθέτει ένα κανάλι στο Youtube που προέκυψε κυρίως ως αποτέλεσμα του 

περιορισμού λόγω της πανδημίας Covid-19. Η αρχική ιδέα ήταν ότι οι οικογένειες θα 

μπορούσαν να έχουν έναν χώρο για να βλέπουν βίντεο ενθάρρυνσης και υποστήριξης από τους 

εκπαιδευτικούς, την ομάδα διαχείρισης, συνεδρίες φυσικής αγωγής, μαθήματα γιουκαλίλι 

κ.λπ. Εν ολίγοις, ψυχαγωγία πάνω από την εκπαίδευση, βίντεο που δημιουργήθηκαν κυρίως 

για να συνοδεύουν τις οικογένειες και τους μαθητές σε αυτές τις δύσκολες στιγμές εγκλεισμού. 

Στη συνέχεια, άρχισαν να καταγράφουν άλλους τύπους βίντεο που θα μπορούσαν να 

εκπληρώσουν άλλου είδους πιο εκπαιδευτικούς στόχους, μεταξύ των οποίων: 

5.2.1 Οδηγούς για οικογένειες 

Ένας από τους μεσοπρόθεσμους/μακροπρόθεσμους στόχους της ομάδας διαχείρισης που θα 

αναπτυχθεί στο CEIP CUBA είναι η δημιουργία μιας Σχολής Γονέων. Λόγω των χαρακτηριστικών 

των μαθητών μας, έχουμε εντοπίσει ότι πολλοί από τους μαθητές μας δεν έχουν ηλεκτρονικές 

συσκευές στις οικογένειές τους, οπότε υπάρχει ένα σημαντικό ψηφιακό χάσμα σε σχέση με 

https://tabletopfinder.eu/
https://melodice.org/
https://en.boardgamearena.com/
https://tabletopia.com/
https://catanuniverse.com/es/
https://store.steampowered.com/app/286160/Tabletop_Simulator/
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τους συμμαθητές τους που χρησιμοποιούν φορητούς υπολογιστές ή ταμπλέτες σε καθημερινή 

βάση.  

Μέσω αυτής της Σχολής Γονέων, οι οικογένειες θα έχουν πρόσβαση σε σεμινάρια (σε μορφή 

βίντεο) για θέματα όπως: συμπλήρωση διοικητικών εγγράφων (υποβολή αιτήσεων για 

επιχορηγήσεις, συμπλήρωση εντύπων εγγραφής, υπογραφή υποστήριξης από διαγνωστικές 

υπηρεσίες κ.λπ. 

5.2.2 Κανόνες παιχνιδιού ("οδηγοί") 

Έχουν καταγραφεί δεκάδες εκπαιδευτικά βίντεο για επιτραπέζια παιχνίδια από ειδικούς στον 

τομέα (εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, εθελοντές από συλλόγους αναψυχής κ.λπ.). Στόχος είναι 

οι μαθητές που χρησιμοποιούν το Ludoteca να μπορούν να ξαναδούν προηγουμένως το 

εκπαιδευτικό υλικό στο σπίτι. 

Οι κύριες απαιτήσεις που λήφθηκαν υπόψη κατά την καταγραφή αυτών των βίντεο ήταν: λευκή 

γλώσσα (εύκολες, σύντομες οδηγίες, χωρίς βρισιές), δομημένο με απλό και αναγνωρίσιμο 

τρόπο (π.χ. συστατικά, στήσιμο, τρόπος παιχνιδιού, παράδειγμα γύρου), να μην εμφανίζονται 

τίποτα περισσότερο από τα συστατικά του παιχνιδιού και το πολύ τα χέρια του ατόμου που 

κάνει τη διδασκαλία, να μην υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα 10 λεπτά και, στο 

μεσοπρόθεσμο μέλλον, να μπορεί να εξηγηθεί από τους ίδιους τους μαθητές (υπό το 

συντονισμό ενός καθηγητή). 

5.2.3 Σύνδεσμοι για σχετικά βίντεο 

Δεδομένου ότι η καταγραφή των οδηγών απαιτεί χρόνο και δεν είναι πάντα δυνατό να γίνεται 

με τον ίδιο ρυθμό που προστίθενται νέα παιχνίδια στον κατάλογο της βιβλιοθήκης παιχνιδιών 

του σχολείου, δημιουργούμε επίσης μια βάση δεδομένων με βίντεο από τα υπάρχοντα 

επιτραπέζια παιχνίδια της βιβλιοθήκης παιχνιδιών, από κανάλια που ειδικεύονται στα 

επιτραπέζια παιχνίδια: 221B, D.A.D.D.O.S., La Mazmorra de Pacheco, Juegorrinos, κ.λπ. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι μεγάλο μέρος του περιεχομένου αυτού του καναλιού του YouTube 

"Aprendo porque me toca" είναι κρυφό και δεν είναι προσβάσιμο σε όλους όσους δεν έχουν 

τον σύνδεσμο. Με αυτόν τον τρόπο, και λόγω του νόμου περί προστασίας δεδομένων, θα 

προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε ορισμένες πληροφορίες που από τη φύση τους θα 

μπορούσαν να έχουν πιο ευαίσθητο χαρακτήρα. 

5.3 Εργαστήρι ραδιοφώνου 

Το Εργαστήρι Ραδιοφώνου είναι ένα πρόγραμμα που θα ξεκινήσει στο δεύτερο τρίμηνο του 

τρέχοντος σχολικού έτους. Στόχος είναι να εμπλακούν περισσότερο οι οικογένειες, 

επιτρέποντάς τους να μοιραστούν ενεργό χρόνο ακρόασης με τα παιδιά τους σε μορφή podcast, 

μιλώντας για ένα θέμα που τους ενδιαφέρει.  

Το πρώτο βήμα είναι να βρεθεί ένας χώρος χωρίς θόρυβο στον οποίο θα γίνουν οι 

ηχογραφήσεις. Στην περίπτωσή μας, επιλέξαμε να αγοράσουμε έναν ειδικά κατασκευασμένο 

ραδιοφωνικό θάλαμο με ηχομονωτικά διπλά τζάμια. 
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5.3.1 Απαιτούμενος χώρος και εξαρτήματα. 

ΧΩΡΟΣ 

Το πρώτο βήμα είναι να εντοπίσετε έναν χώρο χωρίς θόρυβο για να κάνετε τις ηχογραφήσεις. 

Στην περίπτωσή μας, επιλέξαμε να αγοράσουμε έναν ειδικά κατασκευασμένο ραδιοφωνικό 

θάλαμο με ηχομονωτικά διπλά τζάμια μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας της βιβλιοθήκης. 

ΕΠΙΠΛΑ 

Μόλις ο χώρος διαμορφωθεί, θα χρειαστούμε ένα μεγάλο τραπέζι με χώρο για τουλάχιστον 5-

6 καρέκλες. Επιλέξαμε ένα τραπέζι οβάλ στυλ, ώστε να μην υπάρχουν γωνίες, με τα πόδια στο 

εσωτερικό για να είναι εύκολη η γρήγορη και άνετη μετακίνηση των καρεκλών. 

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ήχος και βίντεο) 

Για το μέρος αυτό βασιστήκαμε στις συμβουλές ενός Ισπανού podcaster επιτραπέζιων 

παιχνιδιών και ενός τεχνικού ήχου και εικόνας. Με τους δύο επαγγελματίες διαπιστώθηκε ότι 

τα ακόλουθα υλικά ήταν επαρκή για τις απαιτήσεις του σχολείου2 : 

 

4x Cordial CFM 2.5 FM 

Cordial CFM 2.5 FM black - καλώδιο μικροφώνου (αρσενικό XLR σε 

θηλυκό XLR), Neutrik/REAN σύνδεσμοι. Μήκος: 2.5m. Χρώμα: Μαύρο. 

 

4x K&M 16075 K&M 16075, Επιτραπέζια βάση ακουστικών, στήριξη με 

επένδυση από καουτσούκ (πλάτος 7 cm), αντιολισθητικό με ελαστικά 

μαξιλαράκια, χρώμα: μαύρο, υλικό: ατσάλι, διαστάσεις: 147 x 145 x 250 

mm, βάρος: 0.256 kg. 

 

4x AKG K-240 Studio AKG K-240 dynamic studio stereo headphones - 

Ισχυρός ήχος χάρη στο νέο σύστημα Varimotion, Circumaural, Ημι-

ανοιχτό, Dynamic Play μέσα από τη νέα XXL κάψουλα, Αντίσταση: 55 

Ohm, Εύρος συχνότητας: 15 / 25000 Hz, Ευαισθησία: 104 dB/V, Ολική 

αρμονική παραμόρφωση (THD), Μεγ. επίπεδο εισόδου: 200 mW, 

Αυτορυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής για τέλεια εφαρμογή, Καλώδιο στη 

μία πλευρά για ευκολία, Αποσπώμενο καλώδιο με σύνδεσμο mini XLR, 

Μήκος καλωδίου: 3 m, Επιχρυσωμένο στερεοφωνικό βύσμα 3,5 mm, 

Βάρος με καλώδιο: 284 g, Βάρος χωρίς καλώδιο: 229 g, Περιλαμβάνεται 

προσαρμογέας 6,3 mm. 

 

4x Rode Procaster Rode Procaster - δυναμικό μικρόφωνο μεγάλου 

διαφράγματος για στούντιο εκπομπής/συγχρονισμού και επαγγελματικό 

podcasting, εσωτερικό φίλτρο pop, μεγάλο διάφραγμα νεοδυμίου, Σχήμα 

πόλων: καρδιοειδές; εύρος συχνοτήτων: 75 Hz - 18 kHz; αντίσταση 

εξόδου: 320 Ohm; ευαισθησία: -56.0dB re 1 Volt/Pascal (1.60mV @ 94 dB 

SPL) +/- 2 dB @ 1kHz; Διαστάσεις: 214 x 53 mm (H x διάμετρος); βάρος: 

695g. 

 

4x Millenium DS200 Black Millenium DS200 Black, βραχίονας 

μικροφώνου γραφείου, κατασκευή αλουμινίου, μεντεσές κλειδώματος στο 

κέντρο, 5/8" βιδωτός σύνδεσμος, σφιγκτήρας τραπεζιού (μέχρι56mm), 

προ-συνδεδεμένο με καλώδιο XLR, χρώμα μαύρο, άνω μήκος 43cm, μήκος 

προς τα κάτω 40cm. 

                                                           
2 Εξαρτήματα που αγοράστηκαν από την Thomann και το Amazon. 
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RØDE Caster Pro Όλα-σε-ένα λύση παραγωγής για podcasting, μετάδοση 

και δημιουργία περιεχομένου. 

 

Sony HDRCX625B.CEN - Βιντεοκάμερα (Exmor R CMOS αισθητήρας, 

30x οπτικό zoom, XAVC S, ισορροπημένο οπτικό SteadyShot με 5 άξονες 

και αργή κίνηση). 

 

Amazon Basics - Ελαφρύ τρίποδο για φωτογραφική μηχανή, DSLR και 

κιάλια, 152 cm, με θήκη 

 

Zoom H4nPro-BK/IF - Καταγραφέας 4 κομματιών - διεπαφή USB - μαύρο. 

Πίνακας 25 – υλικό ήχου/βίντεο 

 

5.3.2 Ηχογραφήσεις και μορφές 

Θα πραγματοποιηθούν τρεις τύποι εγγραφών: βίντεο, ήχος σε εξωτερικούς χώρους και ήχος 

στον ραδιοφωνικό σταθμό για τα διάφορα έργα πολυμέσων στα οποία συμμετέχει το σχολείο. 

Με το εξωτερικό μαγνητόφωνο και τη βιντεοκάμερα θα είναι δυνατή η κάλυψη εκδηλώσεων 

όπως χριστουγεννιάτικες γιορτές, καρναβάλια, παιγνιώδεις εκδηλώσεις, Ημέρα Ειρήνης κ.λπ. 

Το φορητό μαγνητόφωνο επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

σε άλλους χώρους εκτός του ραδιοφωνικού σταθμού, όπως στην τάξη ή σε ανοιχτούς χώρους. 

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των μαθητών που εμφανίζονται στην 

ηχογράφηση. 

Οι προτιμώμενες μορφές που θα χρησιμοποιηθούν είναι: mp4 και avi για βίντεο και mp3, m4a 

για ήχο. 

 

5.3.3 Λήψη των προγραμμάτων: podcast 

Για να απλοποιηθεί η διαδικασία καταγραφής, αποφασίστηκε να γίνει off-line (όχι ζωντανά) και 

με αυτόν τον τρόπο, μετά την επακόλουθη μεταπαραγωγή, να μεταφορτωθεί στις απαραίτητες 

πλατφόρμες ώστε οι οικογένειες να μπορούν να την δουν ή να την κατεβάσουν (Youtube, 

Vimeo, EducaMadrid για τα βίντεο και για τα ακουστικά Ivoox και Google Podcasts, όλες δωρεάν 

με ενισχυμένες επιλογές πληρωμής). 

Οι οικογένειες θα μπορούν να ακούν, να βλέπουν ή να κατεβάζουν το περιεχόμενο ανάλογα με 

τον χρόνο που διαθέτουν και θα μπορούν να διακόπτουν το πρόγραμμα για άλλες πιο 

κατάλληλες ώρες.  
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5.3.4 Ρόλοι: συνεντευκτής, συντονιστής, συνεργάτες, τεχνικός ΤΠΕ (ηχογράφηση, 

επεξεργασία και μοντάζ). 

Το πρόγραμμα αυτό θα διευθύνει ο Συντονιστής του Εργαστηρίου Ραδιοφώνου (στο CEIP CUBA 

είναι η κα Laura M.ª Espinel González). Οι καθηγητές των ομάδων που ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν σε αυτό το εργαστήριο θα επιλέξουν μεταξύ των σπουδαστών έναν 

συνεντευκτή, συνεργάτες, πιθανούς καλεσμένους κ.λπ. Ο συντονιστής του ραδιοφωνικού 

εργαστηρίου θα τους βοηθήσει στη διαμόρφωση της εκπομπής, σε θέματα όπως η μουσική 

εισόδου, το θέμα και η δυναμική (παρουσίαση, περίγραμμα της εκπομπής κ.λπ.), 

προσπαθώντας να διασφαλίσει ότι θα έχουν πάντα την ίδια δομή, αν και το περιεχόμενο 

μπορεί να διαφέρει. 

Εάν η ηχογράφηση γίνεται μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας ή σε εξωτερικό χώρο, αρκεί ο 

Συντονιστής να έχει μαζί του το εξωτερικό μαγνητόφωνο. Καθώς είναι παντοκατευθυντικό, 

πρόκειται για μια πολύ ευαίσθητη και επαγγελματικής ποιότητας συσκευή. Στη συνέχεια θα 

δώσει την κάρτα αποθήκευσης στον Συντονιστή ΤΠΕ (τεχνικό) για περαιτέρω επεξεργασία και 

μοντάζ. 

Εάν η ηχογράφηση γίνεται εντός του ραδιοφωνικού σταθμού, η παρουσία του Συντονιστή ΤΠΕ 

θα είναι απαραίτητη για το χειρισμό όλου του υλικού του υπολογιστή, του ήχου και του βίντεο. 

Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιηθούν προγράμματα μοντάζ για τη μεταγενέστερη επεξεργασία 

για την τελική ανάρτηση στην επιλεγμένη πλατφόρμα. 

Είναι σημαντικό να δημιουργείται ποικίλο περιεχόμενο- στην περίπτωσή μας, επιλέξαμε να 

δημιουργούμε παιγνιώδες περιεχόμενο, όπως να λέμε περίεργα πράγματα για τα παιχνίδια, να 

αφηγούμαστε την εμπειρία του να παίζεις ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, να μιλάμε για τους 

κύριους μηχανισμούς, κ.λπ. Στη συνέχεια, αυτή η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε θέμα και να δημιουργηθούν πιο γενικές ενότητες, όπως ο πίνακας 

της επιστήμης, η γωνιά της ιστορίας, η μηχανή του χρόνου κ.λπ. Οι ιδέες των μαθητών μπορούν 

ακόμη να συγκεντρωθούν με τη μορφή καταιγισμού ιδεών και να επιλεγεί από κοινού το θέμα 

για τη συγκεκριμένη ενότητα. 

Η μελωδία πρέπει να είναι πρωτότυπη ή τουλάχιστον χωρίς δικαιώματα (το Youtube διαθέτει 

μια δωρεάν βιβλιοθήκη μελωδιών υπό αυτή την έννοια, την Audio Library, με εκατοντάδες 

τραγούδια διαφόρων στυλ, πλήρως κατεβάσιμα, επεξεργάσιμα και τροποποιήσιμα. 

Για την επεξεργασία βίντεο και ήχου επικεντρωθήκαμε σε προγράμματα όπως το Filmora και 

το Audixity. Αν πρέπει επίσης να επεξεργαστούμε εικόνες για να δημιουργήσουμε 

μικρογραφίες για βίντεο στο Youtube, για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 

Gimp. Όλα αυτά είναι δωρεάν, διαθέσιμα προς λήψη και με δεκάδες οδηγούς στο Youtube που 

θα διευκολύνουν την εκμάθησή τους. 

5.3.5 Ανατροφοδότηση από οικογένειες και μαθητές 

Αυτές οι απαντήσεις και οι αξιολογήσεις από τις οικογένειες (ανατροφοδότηση) θα είναι πολύ 

σημαντικές για τη συνέχιση της υποστήριξης του σχεδίου και για να εξασφαλιστεί ότι οι 
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μαθητές θα αισθάνονται κίνητρα και θα συμμετέχουν σε έργα πολυμέσων, εκτός από το 

υψηλό εκπαιδευτικό περιεχόμενο που προσφέρουν αυτά τα εργαστήρια για την 

προετοιμασία των μαθητών στη χρήση εργαλείων που αναμφίβολα θα χρησιμοποιούνται όλο 

και πιο συχνά στην κοινωνία της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην οποία βρισκόμαστε. 

Οι οικογένειες και οι μαθητές θα μπορούν να προσφέρουν και να μοιράζονται τις απόψεις 

τους μέσω των ίδιων των πλατφορμών που επιτρέπουν αυτή τη λειτουργία, όπως το Youtube 

και το Ivoox. 

5.4 Διαγωνισμοί πρώτυπων παιχνιδιών 

5.4.1 Παιχνίδια σε Print & Play 

Τα παιχνίδια Print & Play, ευρύτερα γνωστά ως P&P, είναι αρχεία που μπορούν να εκτυπωθούν 

και να συναρμολογηθούν στο σπίτι για άμεσο παιχνίδι. Για χρόνια αποτελούσαν μια 

εναλλακτική μέθοδο για πολλούς οπαδούς για να αποκτήσουν παιχνίδια που δεν μπορούσαν 

να αγοράσουν: κάρτες, πίνακες και άλλα στοιχεία σαρώνονταν και ανεβάζονταν ανεπίσημα στο 

διαδίκτυο.  

Μετά τον περιορισμό, πολλά πρωτότυπα και εκδότες επέλεξαν να δημοσιεύσουν αρχεία ώστε 

οι οπαδοί να μπορούν να δοκιμάσουν αυτά τα παιχνίδια στο σπίτι φτιάχνοντάς τα οι ίδιοι. Αυτό 

που αρχικά θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια μορφή πειρατείας έχει γίνει ένας δημοφιλής, 

γνωστός και νόμιμος τρόπος δοκιμής παιχνιδιών πριν από την αγορά τους. Οι εκδότες το 

γνωρίζουν αυτό και ανεβάζουν λειτουργικά παιχνίδια P&P, μερικές φορές "καπαρωμένα", έτσι 

ώστε οι πιθανοί πελάτες να μπορούν να τα δοκιμάσουν και να τα αγοράσουν στη συνέχεια.  

Υπάρχουν πολλές μορφές P&P, από demos (όχι ολόκληρα παιχνίδια), δωρεάν παιχνίδια, επί 

πληρωμή (αλλά πολύ φθηνά) παιχνίδια P&P, παιχνίδια επανασχεδιασμένα από το αρχικό 

παιχνίδι, μη προσιτά εξαντλημένα παιχνίδια που μπορούν να μεταφορτωθούν σε εκδόσεις P&P 

κ.λπ. 

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένοι ιστότοποι όπου είναι δυνατή η μαζική λήψη διαφόρων 

P&P: 

https://labsk.net/index.php?board=92.0 

https://wargarage.org/articulo/lista-masiva-de-juegos-print-play-pnp-para-pasar-la-

cuarentena/ 

https://print-and-play.asmodee.fun/es/all/contents 

https://www.xataka.com/literatura-comics-y-juegos/11-juegos-print-play-para-todos-gustos-

que-puedes-imprimir-probar-ahora 

https://www.elclubdante.es/print-play-cuarentena/ 

https://srunners.com/juegos-printplay-gratis-para-jugar-en-casa/ 

 

https://labsk.net/index.php?board=92.0
https://wargarage.org/articulo/lista-masiva-de-juegos-print-play-pnp-para-pasar-la-cuarentena/
https://wargarage.org/articulo/lista-masiva-de-juegos-print-play-pnp-para-pasar-la-cuarentena/
https://print-and-play.asmodee.fun/es/all/contents
https://www.xataka.com/literatura-comics-y-juegos/11-juegos-print-play-para-todos-gustos-que-puedes-imprimir-probar-ahora
https://www.xataka.com/literatura-comics-y-juegos/11-juegos-print-play-para-todos-gustos-que-puedes-imprimir-probar-ahora
https://www.elclubdante.es/print-play-cuarentena/
https://srunners.com/juegos-printplay-gratis-para-jugar-en-casa/
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Στο πλαίσιο του P&P υπάρχουν επίσης αυτά τα πρωτότυπα αυτοδημιούργητα παιχνίδια που 

δεν έχουν δημοσιευτεί, αλλά μπορούν να μεταφορτωθούν για να δοκιμαστούν από άτομα που 

ενδιαφέρονται για ένα συγκεκριμένο θέμα ή μηχανισμούς. Αυτά είναι τα λεγόμενα πρωτότυπα, 

επιτραπέζια παιχνίδια στα οποία οι δημιουργοί τους βάζουν όλο το χρόνο και τον ενθουσιασμό 

τους με την ελπίδα ότι μια μέρα θα δημοσιευτούν.  

Οι ακόλουθες ενότητες παρέχουν ορισμένες συμβουλές για το πώς να αναπτύξετε ή να 

τροποποιήσετε τέτοιους πόρους P&P. 

5.4.2 Κάρτες και πλαστικοποίηση. 

Στα παιχνίδια P&P, πρόκειται συνήθως για παιχνίδια με λίγα εξαρτήματα (που αντικαθίστανται 

εύκολα με άλλα κομμάτια) και από κάρτες- ωστόσο, μερικές φορές μπορούμε επίσης να 

βρούμε πίνακες, ζάρια κ.λπ.). 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Συνιστάται η χρήση καρτών πόκερ με πλαστικό φινίρισμα, που διατίθενται εύκολα σε 

οποιοδήποτε κατάστημα ή παζάρι και είναι πολύ φθηνά. Αυτό το μέγεθος είναι ιδανικό για τη 

θήκη με τυποποιημένα μανίκια (63,5 x 88 mm). Οι θήκες των καρτών μπορούν εύκολα να 

αγοραστούν online σε οποιοδήποτε κατάστημα επιτραπέζιων παιχνιδιών (π.χ. Tablerum, 

PlanetonGames, Dungeon Marvels, Dracotienda, Juegos de la Mesa Redonda, Zacatrus κ.λπ.) 

 

Εικόνα 48 - Sleeve kings 

Η ιδέα είναι να εκτυπώσετε τις κάρτες έγχρωμες (εμπρός και πίσω), τοποθετώντας την κάρτα 

πόκερ στη μέση και τοποθετώντας τα πάντα μέσα σε μια θήκη. Για ένα πιο επαγγελματικό 
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φινίρισμα, μπορεί να εκτυπωθεί σε γυαλιστερό χαρτί αυτοκόλλητο, έτσι ώστε να είναι 

πλήρως κολλημένο στη βασική κάρτα πόκερ (μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κόλλα, αν και 

το φινίρισμα δεν θα είναι το ίδιο).  

Οι γωνίες μπορούν να κοπούν με ένα ψαλίδι ή με ένα κόφτη γωνιών που θα βρείτε εύκολα 

στο διαδίκτυο. 

 

Εικόνα 49 - Εργαλείο 

 

5.4.3 Εργαλεία σχεδίασης. 

Για να εκτυπώσετε το παιχνίδι P&P, αρκεί να έχετε το αρχείο και να το εκτυπώσετε σε έγχρωμο 

εκτυπωτή υψηλής ποιότητας. Αν θέλετε να ρετουσάρετε την εικόνα, να δημιουργήσετε νέα 

σχέδια ή να κάνετε τροποποιήσεις στις κάρτες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα σχεδιαστικό 

εργαλείο όπως το Photoshop, το Illustrator κ.λπ. Σε σύγκριση με αυτές τις σπουδαίες 

εφαρμογές σχεδιασμού, μπορούμε πάντα να χρησιμοποιήσουμε κάποιες δωρεάν και αρκετά 

αποτελεσματικές, όπως το GIMP ή το MAGIX Foto & Grafik Designer. Μια άλλη καλή 

εναλλακτική λύση είναι η χρήση on-line εφαρμογών: Photopea, Polarr, Fotor, Pixlr Editor, 

Sumopaint, Canva, Ribbet, Fotojet, Ipiccy, κ.λπ. 

Υπάρχουν σπουδαίοι οδηγοί σε γραπτή μορφή και σε μορφή βίντεο, τα οποία μπορείτε να 

βρείτε εύκολα μέσω της μηχανής αναζήτησης. 

5.4.4 Άλλα στοιχεία: ταμπλό, ζάρια, πιόνια, κουτί κ.λπ. 

Εάν το παιχνίδι P&P απαιτεί άλλα στοιχεία, όπως ταμπλό, ζάρια, πιόνια, κύβους κ.λπ., 

υπάρχουν επίσης τέλεια υλικά γι' αυτά, καθώς και πολυάριθμοι ιστότοποι που πωλούν αυτά 

τα αντικείμενα.  

ΤΑΜΠΛΟ 

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αφρώδες χαρτόνι (μπορείτε να το αγοράσετε σε οποιοδήποτε 

κατάστημα χαρτικών), το οποίο είναι πολύ ελαφρύ και αρκετά συμπαγές για να χρησιμεύσει 

ως ταμπλό παιχνιδιού. Απλώς εκτυπώστε το σε αυτοκόλλητο χαρτί και κολλήστε το πάνω στο 

χαρτόνι. Για να κάνετε τις πτυχώσεις/τα φτερά, μπορείτε να ενισχύσετε το κάτω μέρος με 

κολλητική ταινία. 

ΖΑΡΙΑ, ΠΙΟΝΙΑ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Υπάρχουν πολλά καταστήματα, αλλά ίσως ο ευκολότερος τρόπος είναι να πάτε στο Aliexpress 

ή στο Amazon για να βρείτε λευκά ζάρια, πιόνια σε διάφορα σχήματα ή μπίλιες, άλλα 

εξαρτήματα κ.λπ. Οι όψεις των ζαριών μπορούν να εκτυπωθούν σε αυτοκόλλητα και να 
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κολληθούν πάνω στα ζάρια. Συνιστούμε ζάρια με άκρη που επιτρέπει στο αυτοκόλλητο να 

προστατεύεται στο εσωτερικό τους χωρίς φθορά. 

 

 

Εικόνα 50 - ζάρι, πιόνια και εξαρτήματα  

5.4.5 Δοκιμή 

Η φάση των δοκιμών είναι το κλειδί για κάθε πρωτότυπο στη φάση P&P, καθώς εκεί οι παίκτες 

θα μπορέσουν να πιέσουν το παιχνίδι και να βρουν πιθανά ελαττώματα ή να προσθέσουν 

βελτιώσεις. Είναι απαραίτητο οι συγγραφείς ή οι σχεδιαστές του παιχνιδιού να έχουν μια στάση 

ακρόασης και ευγνωμοσύνης απέναντι στους ανθρώπους που κάθονται να παίξουν το παιχνίδι 

τους. 

ΤΟΠΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ 

Για να μην κορεστούν οι φίλοι, οι συγγενείς και οι συνάδελφοι στη δουλειά με το πρότυπό μας, 

υπάρχουν πολλά μέρη όπου μπορείτε να εγγραφείτε και να παρουσιάσετε το πρωτότυπό σας. 

Στην Ισπανία μπορούμε να βρούμε ακόμη και διαγωνισμούς και εκδηλώσεις που ειδικεύονται 

στα πρωτότυπα σε όλη τη χώρα. Οι παρακάτω είναι μερικοί από τους κυριότερους: 

Διαγωνισμοί πρωτοτύπων: Dau Barcelona, Protojuegos, Protos Y Tipos, Zacatrus, Zona Lúdica, 

etc. 

Εκδηλώσεις και ημέρες επιτραπέζιων παιχνιδιών με τη δυνατότητα δοκιμής πρωτοτύπων 3 : 

Ludo Ergo Sum, Tierra de Nadie, Cordoba International Games Festival, DAU Barcelona, 

Interocio, GameOn, Zona Lúdica, Freak Wars, etc. 

 

5.4.6 Συντακτική επικοινωνία 

Τα επιτραπέζια παιχνίδια, τα οποία νοούνται ως εναλλακτικός τρόπος αναψυχής, έχουν 

αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς από κάτι που ήταν κάτι σπαστικό, έχουν μετατραπεί 

σε δραστηριότητες που κάθε οικογένεια μπορεί να κάνει ακόμη και στο σπίτι της. Υπάρχουν 

πολλοί εκδότες επιτραπέζιων παιχνιδιών, ορισμένοι ειδικεύονται σε ορισμένες ηλικιακές 

ομάδες (π.χ. Haba, παιδικά παιχνίδια) και άλλοι σε ορισμένα θέματα ή τύπους παιχνιδιών (π.χ. 

Mercurio, οικογενειακά παιχνίδια). Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν δεκάδες εκδότες, οι 

ιστότοποι των οποίων σας επιτρέπουν όχι μόνο να επικοινωνήσετε μαζί τους, αλλά και να 

αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο των παιχνιδιών που έχουν εκδοθεί, ακόμη και στις 

επερχόμενες καινοτομίες. 

                                                           
3 Ορισμένες εκδηλώσεις προέρχονται από https://bebeamordor.com/calendario-friki-2022/ 
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Στην Ισπανία, μερικοί από τους σημαντικότερους είναι οι εξής: Devir, Asmodee, Maldito Games, 

Mercurio, Más que Oca, Ludonova, Zacatrus, Átomo κ.λπ. 

Πολλοί από αυτούς τους εκδότες διοργανώνουν τους δικούς τους διαγωνισμούς πρωτοτύπων 

ή έχουν περίπτερα σε μεγάλες εκδηλώσεις όπου δοκιμάζουν τα δικά τους παιχνίδια. 

Η επαφή με εκδότες που σχετίζονται με το παιχνίδι μας είναι το κλειδί για να μπορούμε να 

έχουμε επιλογές για πιθανές εκδόσεις του παιχνιδιού.  

Μια άλλη εκδοτική επιλογή είναι η αυτοέκδοση. Η AGR Priority είναι μία από τις εταιρείες που 

μπορούν να επιμεληθούν ένα παιχνίδι πλήρως και σε μικρές σειρές, κάτι που είναι μερικές 

φορές απαραίτητο για να δώσουν ένα οριστικό επαγγελματικό φινίρισμα σε ένα πρωτότυπο 

που αναζητά την τελική έκδοση. 

5.5 Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 

5.5.1 "Μαθαίνω γιατί είναι η σειρά μου" (19/20) / "LES GO CUBA" (21/22) 

Η πρώτη εκδήλωση, "Aprendo porque me toca" (Μαθαίνω γιατί είναι η σειρά μου) 

πραγματοποιήθηκε στις 19/20 Δεκεμβρίου. Το σχολείο άνοιξε για ένα ολόκληρο 

Σαββατοκύριακο με την άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου, της Κοινότητας της Μαδρίτης και 

της Επιθεώρησης Εκπαίδευσης. Ήταν μια εσωτερική εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν 

κυρίως οικογένειες του σχολείου. Την παρακολούθησαν 250 άτομα με συνολικά 20 εθελοντές 

να επανδρώνουν τα τραπέζια και να εξυπηρετούν τις οικογένειες. Ο χώρος της τραπεζαρίας 

ήταν διαμορφωμένος για 120 άτομα ταυτόχρονα, με μια βιβλιοθήκη παιχνιδιών με 150 

παιχνίδια.  

Το LES GO CUBA (21/22) πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του σχολικού έτους 21/22. Όπως και ο 

προκάτοχός του, πραγματοποιήθηκε επίσης σε ένα Σαββατοκύριακο, αλλά αυτή τη φορά 

ανακοινώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πρόγραμμα του φεστιβάλ γειτονιάς και 

στην ιστοσελίδα του Ludo Ergo Sum (LES). Μετά την πανδημία, το LES δεν είχε διοργανώσει 

ποτέ ξανά μαζική εκδήλωση επιτραπέζιων παιχνιδιών, οπότε αξιοποιώντας την εμπειρία, τις 

επαφές και τους προσωπικούς και οικογενειακούς πόρους του, κατέστη δυνατή η διοργάνωση 

μιας μαζικής και ανοιχτής εκδήλωσης. Διαμορφώθηκαν διάφοροι χώροι του σχολείου 

(τραπεζαρία, παιδική χαρά, γυμναστήριο, οροφή), όπου συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 20 

εκδότες για να εκθέσουν τα προϊόντα τους, με τα δικά τους τραπέζια παιχνιδιών, συνεργάτες 
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κ.λπ. Υπήρχαν ακόμη και εργαστήρια ζωγραφικής και ένα κατάστημα παιχνιδιών. Η συνολική 

προσέλευση ήταν πάνω από 450 άτομα από τα σχεδόν 700 άτομα που είχαν εγγραφεί. 

 

     

Εικόνα 51 - LES go Cuba Εκδήλωση 

5.5.2 Οργάνωση: ενώσεις, συγγραφείς, εκδότες, εθελοντές 

Κατά τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης οποιουδήποτε είδους, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε ότι 

θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ένα πλήθος γραφειοκρατικών διαδικασιών και πραγμάτων. 

Πρώτα απ' όλα, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας φυσικός χώρος που να διαθέτει τα 

απαραίτητα μέτρα ασφαλείας όσον αφορά τη χωρητικότητα, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, τις 

άδειες συγκέντρωσης (τέντες), τις άδειες από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τη χρήση του 

κτιρίου εκτός σχολικών ωρών, κ.λπ. 

Αφού αντιμετωπιστεί αυτό το γραφειοκρατικό μέρος, είναι απαραίτητο να επικεντρωθούμε 

στις καθαρά οργανωτικές πτυχές: τις διαθέσιμες αίθουσες, τη χωρητικότητα των επιμέρους 

θέσεων, τα έπιπλα, τη βιβλιοθήκη παιχνιδιών, τους εθελοντές, κ.λπ. Η παρουσία πολλών 

ατόμων θα είναι απαραίτητη για την πραγματοποίησή της, καλύπτοντας τις απαραίτητες 

βάρδιες για τις ώρες ανάπαυσης και κατανέμοντας τις αρμοδιότητες ανάλογα με τα καθήκοντά 

τους (διαδηλωτές, ασφάλεια, συντάκτες, κ.λπ.). Συνιστάται κάποια μορφή διαπίστευσης για να 
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είναι ευκολότερη η παρακολούθηση τόσων πολλών ατόμων. Κονκάρδες παρόμοιες με αυτές 

που φοριούνται σε συνέδρια ή ημερίδες μπορούν να κατασκευαστούν σε πολύ λογικές τιμές.  

 

 

Εικόνα 52 - κονκάρδες εκδήλωσης 

 

Ως εκ τούτου, η στήριξη στις επαφές εκδοτών, συγγραφέων, καταστημάτων και ενώσεων 

επιτραπέζιων παιχνιδιών είναι θεμελιώδης, καθώς όλα τα μέρη μπορούν να προωθήσουν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με αντάλλαγμα την παρουσία τους και τη συμπλήρωση του 

χώρου και του χρόνου της εκδήλωσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, είχαμε την υποστήριξη 

των ενώσεων Ayudar Jugando, Jugando por Ellos, el Dado Rúnico και Ludo Ergo Sum, οι οποίες 

μας παρείχαν το ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την εκδήλωση 

αποτελεσματικά και με ασφάλεια. 
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