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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στους μαθητές αρέσει να παίζουν και δεν έχει σημασία αν μιλάμε για παιδιά
σε νηπιαγωγεία ή φοιτητές σε κολέγια. Τα παιχνίδια είναι φυσικό φαινόμενο
για τον άνθρωπο, επειδή είναι διασκεδαστικά και η διασκέδαση στη μάθηση
είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να προσελκύονται οι μαθητές.
Με το να παίζουν παιχνίδια και να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, να
συμμετέχουν σε ομάδες για να ανταγωνιστούν, να θέτουν έναν άνθρωπο ως
αντίπαλο σε έναν υπολογιστή ή, τέλος -αλλά όχι ελάσσονος σημασίας, με το
να παίζουν παιχνίδια οποιουδήποτε είδους από μόνοι τους, οι μαθητές
εμπνέονται, εμπλέκονται και ενθουσιάζονται.
Τα παιχνίδια συνήθως συνδέονται με ανταμοιβές και η παιχνιδοποίηση
χρησιμοποιεί έννοιες ίδιες με τα επίπεδα, τους βαθμούς σε ένα παιχνίδι, τα
επιτεύγματα και τα εμβλήματα, χωρίς αυστηρές κυρώσεις και αρχές
παιγνίων στον τομέα της εκπαίδευσης. Η έξοδος από τη ζώνη της άνεσης
χωρίς τον φόβο της αποτυχίας είναι ένα βήμα προς την υπέρβαση του
φόβου της αποτυχίας των μαθητών και παράλληλα βήμα προετοιμασίας
τους για τη μάθηση.
Το Mega-VET είναι ένα βιβλίο για την παιχνιδοποίηση και για την εφαρμογή
της. Είναι γραμμένο από τα μέλη που εμπλέκονται στο πρόγραμμα Erasmus+
"Κίνηση για την Ενίσχυση των Παιχνιδοποιημένων Εφαρμογών στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Mega-VET)".
Το βιβλίο, που παρέχεται δωρεάν, περιλαμβάνει κεφάλαια τα οποία είναι
ένας οδηγός χωρίς απευθείας σύνδεση εκπαιδευτικών που ακολουθούν
στην εφαρμογή και εξηγεί τα πλέον σημαντικά στοιχεία σχετικά με την
παιχνιδοποίηση.
Το βιβλίο MegaVET δεν είναι απλά ένας οδηγός, αλλά και ένα σημείο
καμπής ειδικά για τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να κατανοήσουν
τη νέα τους αποστολή στην αναδιοργάνωση των μεθόδων διδασκαλίας για
να δημιουργήσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επιπλέον, μας υποδεικνύει
το πώς μπορούμε να παρέχουμε αποτελεσματικές μαθησιακές εμπειρίες
στους μαθητές μας μέσω της παιχνιδοποίησης και το πώς να αναπτύξουμε
προκλήσεις προκειμένου να βρούμε λύσεις σε διαφορετικά προβλήματα.
Lorena Mihelač
Šolski center Novo mesto, Novo mesto
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Οι συγγραφείς αυτού του βιβλίου αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν
εικονίδια-μικρές εικόνες που έχουν σχεδιαστεί για να επισύρουν την
προσοχή σας σε συγκεκριμένα στοιχεία πληροφοριών. Τα εικονίδια
αποτελούν στην πράξη ένα είδος σημαίας που χρησιμοποιούνται πολύ
συχνά στα εκπαιδευτικά εγχειρίδια για να διαχωρίσουν το κείμενο και να
διευκολύνουν τη σάρωση της σελίδας. Η περιγραφή των εννοιών των
εικονιδίων παρέχεται παρακάτω.

Εξέταση ή κουίζ

Ασκήσεις

Έλεγχος εργασίας

Σταμάτα και σκέψου

Ανάγνωση

Σημείωσε και γράψε

Εφαρμογή βίντεο και
flashcard
Ομαδική εργασία,
ακρόαση και ομιλία
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Σύνδεσμος

Εργασία ή εργασία για
το σπίτι

1 ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
1.1 Εισαγωγή
Μια αρχαία κινεζική παροιμία λέει: "Πες μου, και θα ξεχάσω, Δείξε μου, και
μπορεί να θυμάμαι, Έμπλεξέ με, και θα κατανοήσω".
Αυτό είναι που θέλουν οι εκπαιδευτικοί να επιτύχουν σε ένα μαθησιακό
περιβάλλον, δηλαδή περισσότερο διαδραστικούς και ιδιαίτερα
αφοσιωμένους σπουδαστές. Οι υπάρχουσες μέθοδοι διδασκαλίας είναι
απαρχαιωμένες και παθητικές. Έτσι, το χάσμα μεταξύ των μεθόδων
διδασκαλίας/κατάρτισης και των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών που θέλουν
να εισαγάγουν διαδραστικές τεχνικές διδασκαλίας συνεχίζει να αυξάνεται.
Μπορούν να δημιουργηθούν και να χρησιμοποιηθούν εργαλεία και
προϊόντα ψηφιακής τεχνολογίας, που γεφυρώνουν αυτό το το χάσμα και
δημιουργούν παραγωγικούς και αφοσιωμένους μαθητές.
Όταν η εκπαίδευση ή η κατάρτιση δεν καταφέρνει να εμπνεύσει, οι μαθητές
την αντιλαμβάνονται ως διαταραχή και δεν συμμετέχουν. Έτσι, οι μαθητές
δεν μαθαίνουν πραγματικά. "Μάθηση" δεν σημαίνει απομνημόνευση,
σημαίνει το να αποκτήσει κανείς δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίσει ποικίλες
καταστάσεις υπό πίεση.

1.2 Παιχνιδοποίηση
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamification
Έχετε δει τον παραπάνω σύνδεσμο;
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Παιχνιδοποίηση είναι η εφαρμογή της μηχανικής των παιγνίων
σε περιβάλλοντα μη παιγνίου...
… Έχει τη δυναμική να μετατρέψει τα καθιερωμένα, καθημερινά
καθήκοντα σε αναζωογονητικές, κινητήριες εμπειρίες.

"Παιχνιδοποίηση είναι η ιδέα της εφαρμογής της μηχανικής των παιγνίων και
των τεχνικών σχεδιασμού των παιγνίων για τη δέσμευση και την παρακίνηση
των ανθρώπων να επιτύχουν τους στόχους τους".
Συντακτική ομάδα, "Gamification", (ανακτάται από τον σύνδεσμο
https://badgeville.com/wiki/Gamification 25/3/2016)
Η παιχνιδοποίηση είναι η μέθοδος χρήσης βασισμένων στο παιχνίδι
στοιχείων ή μηχανικών σε περιβάλλοντα μάθησης εκτός παιχνιδιού,
προκειμένου να μετατραπεί μια καθημερινή και ανιαρή εργασία σε μια
φρέσκια και διαδραστική εμπειρία. Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της
έμπνευσης του μαθητευόμενου επιτυγχάνεται με τη μηχανική των παιγνίων,
η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μορφή βαθμών, κονκάρδωνεμβλημάτων, επιτεύξεων, ανταμοιβών ή αναγνώρισης, ευκαιριών αυτόέκφρασης ή ακόμη και του κλασικού συνήθους ανταγωνισμού. Η μηχανική
των παιγνίων οδηγεί τους μαθητευόμενους να πετύχουν περισσότερα μέσω
της στοχοθέτησης, της αυξανόμενης συντήρησης, της μάθησης δια της
επανάληψης ή μέσω της συνεργασίας με συνομηλίκους.
Ως εκ τούτου, η παιχνιδοποιημένη εκπαίδευση και κατάρτιση περιλαμβάνει
τη χρήση των στοιχείων και της μηχανικής σχεδιασμού των παιγνίων σε
δραστηριότητες που δεν βασίζονται στο παιχνίδι. Αυτό επηρεάζει τους
εκπαιδευόμενους ώστε να παρακινηθούν περισσότερο και να συμμετάσχουν
πιο ενεργά στη διαδικασία μάθησης.
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Οι παιχνιδοποιημένες ανταμοιβές όπως κονκάρδες, βαθμοί, εξέλιξη
επιπέδου και αναζητήσεις, μετατρέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε
παιχνίδι. Αυτές είναι οι παράμετροι του παιχνιδιού που βοηθούν τους
μαθητευόμενους να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους.
Στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, το δυσκολότερο είναι να
βρεθούν αποτελεσματικές στρατηγικές για τη διδασκαλία ακαδημαϊκού
περιεχομένου σε φοιτητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
ειδικά καθώς η τεχνολογία είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος τομέας.
Σήμερα είναι αναπόφευκτο να υποστηρίζεται η διδασκαλία με ψηφιακά
εργαλεία μάθησης, καθώς αυτά καθίστανται ευρέως προσβάσιμα.

Πηγή: Sara Mravlja Stegenšek

Η παιχνιδοποίηση μπορεί να δημιουργήσει εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που
μειώνουν το χρόνο μάθησης των βασικών ιδεών και δίνουν στους μαθητές
την ευκαιρία να διερευνήσουν όρους, ενισχύοντας παράλληλα το φυσικό
κίνητρο της μάθησης. Η αλληλεπίδραση με ένα παιχνιδοποιημένο
περιβάλλον οδηγεί σε υψηλότερο επίπεδο δέσμευσης. Αυτό συμβαίνει
επειδή ο ανταγωνισμός στα παιχνίδια δίνει στους παίκτες την ευχαρίστηση
της κατανόησης και κατάκτησης ενός νέου συστήματος.
Η παιχνιδοποίηση αναμένεται να εφαρμοστεί ιδιαίτερα σε μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες όπως η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής (ADD). Η
5

προσοχή των σπουδαστών αυτών αποσπάται από τη διαδικασία μάθησης,
ειδικά όταν η διαδικασία είναι ανιαρή και μονότονη.
Η χρήση παιχνιδοποιημένων μαθησιακών στοιχείων βοηθά στην
προσέλκυση της προσοχής των σπουδαστών με Διαταραχή Ελλειμματικής
Προσοχής και ως εκ τούτου αυξάνεται η διατήρηση της πληροφορίας.

Γράψτε τα στοιχεία της
παιχνιδοποίησης!

Μέσω του μηχανισμού της παιχνιδοποίησης, οι μαθητές επιδίδονται στη
συλλογή κονκάρδων-σημάτων, βαθμών για κάθε επίπεδο του παιχνιδιού.
Αυτά τα στοιχεία δεν προκαθορίζονται από ορισμένες ενέργειες και αυτό
κάνει το επίτευγμα πιο συναρπαστικό.
"...................... Σύμφωνα με μια έκθεση για τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που
παρουσίασε ο Don Menn στη διάσκεψη κορυφής του 2006 της Ομοσπονδίας
Αμερικανών Επιστημόνων, οι σπουδαστές θυμούνται μόλις το 10% αυτού
που διαβάζουν και το 20% όσων ακούνε. Αν υπάρχουν γραφικά που
συνοδεύουν μια προφορική παρουσίαση, το ποσοστό ανέρχεται σε 30% και
αν παρατηρήσουν κάποιον που κάνει μια ενέργεια εξηγώντας την, σε 50%.
Αλλά οι σπουδαστές θυμούνται το 90% "αν κάνουν την εργασία οι ίδιοι,
έστω κι αν αυτό γίνει μόνο ως προσομοίωση ............".
Κορυφαίοι επαγγελματίες παιχνιδοποίησης. "Ηλεκτρονικό βιβλίο Ελεύθερης
εκμάθησης - Πώς η Παιχνιδοποίηση αναδιαμορφώνει τη μάθηση", 2014
(ανακτήθηκε από https://elearningindustry.com/how-gamification-reshapeslearning#mario-herger (20/3/2016)

6

Με βάση προηγούμενες έρευνες, η παιχνιδοποίηση ενεργοποιεί τους
σπουδαστές στο να κάνουν την εξερεύνησή τους ως μέρος της εργασίας τους
στο σπίτι, καθώς και τη συνεργατική πρακτική στην τάξη. Έτσι οι σπουδαστές
αποκτούν γνώσεις εκτελώντας την εργασία οι ίδιοι.
Εν ολίγοις, η παιχνιδοποίηση μπορεί να κάνει τους μαθητές:
1. Να σκέπτονται πιο αποτελεσματικά καθώς πρέπει να αντιμετωπίσουν τη
στρατηγική ενός παιχνιδιού
2. Να ενεργούν σε πολλαπλά επίπεδα καθώς πρέπει να ανταποκριθούν στο
παιχνίδι καθώς και να παρακολουθήσουν τον μαθησιακό στόχο
3. Να εργάζονται σε ομαδική βάση και να συνεργάζονται αποτελεσματικά με
τους συναδέλφους
4. Να συνειδητοποιούν ότι η δέσμευσή τους στο παιχνίδι θα ανταμειφθεί
5. Να μαθαίνουν να είναι ανταγωνιστικοί, αλλά με τον σωστό, "υγιή τρόπο"

2.3 Μάθηση με βάση το παιχνίδι

https://www.youtube.com/watch?v=Uj_8C2L9bXI
Έχετε ελέγξει τον παραπάνω
σύνδεσμο;
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Μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι: "Λάβετε συμβουλές, τεχνικές και εργαλεία
που εφαρμόζουν τις αρχές του σχεδιασμού παιγνίων στη μαθησιακή
διαδικασία - ένας δυναμικός τρόπος για να προσελκύσετε τους σπουδαστές
και να βοηθήσετε τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν τη μάθηση".
Εκδοτική Ομάδα, "Μάθηση με βάση το Παιχνίδι", που ανακτήθηκε από το
σύνδεσμο:
https://www.edutopia.org/blogs/beat/game-based-learning 25/3/2016)
Η Μάθηση που Βασίζεται στο Παιχνίδι (Game Based Learning ή GBL) είναι
μια διαδικασία που αιχμαλωτίζει ενεργοποιώντας τους μαθητευόμενους να
σκέφτονται λογικά, να κινούνται στρατηγικά προς το στόχο. Ο στόχος ενός
μαθησιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στο παιχνίδι είναι να διδάξει μια
συγκεκριμένη έννοια (π.χ. το νόμο του Ohm) που έχει σχεδιαστεί από τον
δάσκαλο.
Η διδασκαλία ενός συγκεκριμένου θέματος μέσω της GBL μπορεί να είναι
διασκεδαστική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους φοιτητές.
Ένα παιχνίδι στην εκπαίδευση μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές μορφές.
Η πιο κοινή μορφή σήμερα είναι τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζουν οι
σπουδαστές στους προσωπικούς τους υπολογιστές ή στα κινητά τους
τηλέφωνα.
"Η ψηφιακή μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι (DGBL) είναι η παιδαγωγική
μέθοδος διδασκαλίας θεωριών ή εννοιών μέσω του παιχνιδιού σε ψηφιακές
προσομοιώσεις."
Https://quality4digitallearning.org/wp-content/uploads/2016/03/HowGamification-Reshapes-Learning.pdf, από τον Sherry Jones (1/4/2016)
Η Digital GBL αναπτύχθηκε τα τελευταία 20 χρόνια, παράλληλα με τη γενική
πρόοδο της τεχνολογίας. Σήμερα, οι σπουδαστές γνωρίζουν πολύ
περισσότερο την τεχνολογία από τους δασκάλους τους. Έτσι, η μαθησιακή
διαδικασία πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες μορφές μάθησης.
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Η DGBL έχει μια ποικιλία δραστηριοτήτων που μπορεί να ποικίλουν από
πολύ απλές εργασίες έως την ανάπτυξη πολύ σύνθετων δεξιοτήτων.
Οι μαθητευόμενοι πρέπει να συμμετέχουν και να επιβραβεύονται στη
διαδικασία του παιχνιδιού. Επιπλέον, οι σπουδαστές πρέπει να είναι ενεργοί
όχι μόνο με το παιχνίδι, αλλά και με τους συναδέλφους τους. Στη διάρκεια
του παιχνιδιού, οι σπουδαστές μαθαίνουν από τα λάθη τους με έναν αβλαβή
και αποτελεσματικό τρόπο.
Γενικά, τα ψηφιακά παιχνίδια δημιουργούν ένα προσομοιωμένο περιβάλλον
στο οποίο οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις που μπορούν εύκολα να
μεταφερθούν σε πραγματικές συνθήκες ζωής.

«Διασκεδάστε ενώ μαθαίνετε»
Φαίνεται να είναι το επόμενο μάντρα της
εκπαίδευσης.

2.4 Συγκρίνοντας την Παιχνιδοποίηση και τη Μάθηση
που βασίζεται στο Παιχνίδι
Από τη μια πλευρά, η παιχνιδοποίηση χρησιμοποιεί τη μηχανική των
παιγνίων για να μεταμορφώσει τη μαθησιακή εμπειρία σε παιχνίδι και από
την άλλη, η μάθηση που βασίζεται στο παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στους
δασκάλους/εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν κατάλληλα διαδικτυακά
παιχνίδια στην μαθησιακή διαδικασία για να επιτύχουν συγκεκριμένες
δεξιότητες ή μαθησιακούς στόχους. Μια ποικιλία εφαρμογών που
σχεδιάστηκαν ως παιχνίδια χρησιμοποιούνται κατάλληλα ως μαθησιακές
δραστηριότητες που προσφέρουν στους μαθητευόμενους την ευκαιρία να
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αποκτήσουν νέες γνώσεις, νέες εμπειρίες ή σύνολα δεξιοτήτων -μέσω
προσομοίωσης, μέσα από ένα ασφαλές, ευχάριστο, εντυπωσιακό και
ελκυστικό περιβάλλον.
Τα παιχνίδια μάθησης έχουν εξ ορισμού λιγότερο ή περισσότερο τους
ειδικούς κανόνες και τους στόχους τους, επομένως οι "παίκτες" είναι
εξοικειωμένοι με τον κίνδυνο της "ήττας". Μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της
παιχνιδοποίησης και της μάθησης με βάση το παιχνίδι είναι ότι σε μια
στρατηγική μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι, το περιεχόμενο έχει
σχεδιαστεί για να ταιριάζει στα όρια του παιχνιδιού, ενώ η παιχνιδοποίηση
ταιριάζει το παιχνίδι στο μαθησιακό περιεχόμενο.
Οι διαφορές μεταξύ της Παιχνιδοποίησης και της βασισμένης στο παιχνίδι
μάθησης αναπτύσσονται παρακάτω:

ΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα παιχνίδια έχουν καθορισμένους
μαθησιακούς στόχους

Μπορεί να είναι απλώς μια συλλογή
καθηκόντων με σημεία κάποιας μορφής
ανταμοιβής

Η ήττα μπορεί να είναι ή να μην είναι
δυνατή επειδή το θέμα είναι να
παρακινηθούν οι άνθρωποι να
αναλάβουν κάποια δράση με τελικό
αποτέλεσμα να μάθουν

Η ήττα μπορεί να είναι ή να μην είναι
δυνατή επειδή το θέμα είναι να
παρακινηθούν οι άνθρωποι να
αναλάβουν κάποια δράση και να κάνουν
κάτι

Μερικές φορές η εγγενής ανταμοιβή
είναι απλά το να παίζεις το παιχνίδι
Η οικοδόμησή τους είναι συνήθως
δύσκολη και δαπανηρή

Η εγγενής ανταμοιβή είναι
προαιρετική
Η παιχνιδοποίηση είναι συνήθως πιο
εύκολη και φθηνότερη
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Το περιεχόμενο συνήθως
μεταμορφώνεται για να
ταιριάζει με την αίσθηση του
σεναρίου του παιχνιδιού

Συνήθως προστίθενται στο σύστημα
χαρακτηριστικά παιχνιδιού και όχι
περιεχόμενο

Εικόνα 1: Σύγκριση μεταξύ της μάθησης με βάση το παιχνίδι και της
Παιχνιδοποίησης

Καταγράψτε τις διαφορές μεταξύ μάθησης
με βάση το παιχνίδι και της
παιχνιδοποίησης!

1.5 Συμπεράσματα


Ο χρόνος στην τάξη μπορεί να μειωθεί προκειμένου να διδάξουμε
τους μαθητές μας πιο αποτελεσματικά και να τους βοηθήσουμε να
αντιμετωπίσουν πραγματικές καταστάσεις.



Το μαθησιακό περιβάλλον γίνεται πιο αποτελεσματικό και έντονα
διαδραστικό. Αυτό θα ενεργοποιήσει όλα τα μέλη μιας τάξης και θα
τα κάνει να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.



Η παιχνιδοποιημένη εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στους
σπουδαστές, τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές καθώς και στους
επαγγελματίες να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τη νοοτροπία της
αυτοεκπαίδευσης.

Συνολικά, η καλύτερη ιδέα είναι να ξεκινήσετε σιγά-σιγά και να
χρησιμοποιήσετε σταδιακά μίνι παιχνίδια ή στιγμιαία παιχνίδια στη
διαδικασία διδασκαλίας, που θα επιτρέψει στους σπουδαστές να
κατανοήσουν τα μαθήματα με πιο αποτελεσματικό τρόπο.
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Εδώ εισάγονται η “παιχνιδοποίηση” και η “μάθηση με βάση το παιχνίδι”.

Γράψτε τα πιο σημαντικά δεδομένα σχετικά με την
παιχνιδοποίηση

2 ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύμφωνα με τη Wikipedia, “οι τεχνικές παιχνιδοποίησης”
προσπαθούν να ενισχύσουν τις φυσικές ανθρώπινες
επιθυμίες για κοινωνικοποίηση, μάθηση, κυριαρχία,
ανταγωνισμό, επίτευγμα, κύρος, αυτοέκφραση,
αλτρουισμό ή κλείσιμο".
According to Wikipedia, "Gamification techniques strive to
leverage people’s natural desires for socializing, learning,
mastery, competition, achievement, status, selfexpression, altruism, or closure.”

2.1 Ποια τα οφέλη από την παιχνιδοποίηση;
"Εάν έχετε ποτέ παίξει οποιοδήποτε είδος παιχνιδιού όπου υπάρχουν
πολλαπλά επίπεδα με επιτεύγματα για να ξεκλειδώσετε, τότε ξέρετε πόσο
πειστικό μπορεί να είναι το στήσιμο αυτό για να σε κάνει να θέλεις να
προσπαθήσεις σκληρότερα" (Prensky)
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Ας επισημάνουμε:
• Το παίξιμο παιχνιδιών και η εφαρμογή στοιχείων των παιγνίων που
θεωρούνται ως παιχνιδοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι δύο
διαφορετικές έννοιες.
• Σύμφωνα με την McGonigal (2012), τα άτομα αρσενικού φύλου περνούν
πάνω από 10.000 ώρες σε διαδικτυακά παιχνίδια, πράγμα που σημαίνει ότι
τα παιχνίδια πρέπει να είναι σημαντικά σε οποιοδήποτε πρόγραμμα
εκμάθησης.
Ας υπογραμμίσουμε ένα άλλο πολύ σημαντικό γεγονός. Σύμφωνα με τον
Πλατόνοφ και τον Σαπούνοφ η επιτυχής μάθηση είναι ένας συνδυασμός
τριών βασικών στοιχείων:
• 70% από την πραγματική ζωή και τις εργασιακές εμπειρίες, τα καθήκοντα
και την επίλυση προβλημάτων.
• 20% από την εργασία, την παρατήρηση και την κριτική συναδέλφων και τα
πρότυπα προς μίμηση.
• 10% από την επίσημη εκπαίδευση!
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Η χρήση της παιχνιδοποίησης ως εκπαιδευτικής προσέγγισης μπορεί να
είναι πολύ επωφελής για την εκμάθηση νέου περιεχομένου. Έχει επίσης
αντίκτυπο στα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Αναπτύσσει μια αίσθηση φιλικού ανταγωνισμού.
• Αναπτύσσει στους μαθητευόμενους την αίσθηση της επίτευξης.
• Έχει μεγάλη επίδραση στην μαθησιακή εμπειρία, η οποία μπορεί να
μεταβάλλει την αναμενόμενη συμπεριφορά.
• Έχει μεγάλη επίδραση στην παρακίνηση του εκπαιδευόμενου.

2.2 Πλεονεκτήματα της Παιχνιδοποίησης στην
διαδικτυακή μάθηση


Καλύτερη εμπειρία μάθησης

Η εμπειρία "διασκέδασης" κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μάθησης
μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο εμπλοκής. Ένα υψηλότερο επίπεδο
εμπλοκής οδηγεί στην αύξηση της διατήρησης και ανάκλησης.


Καλύτερο περιβάλλον μάθησης

Η παιχνιδοποίηση στην διαδικτυακή μάθηση παρέχει ένα μαθησιακό
περιβάλλον, το οποίο μπορεί να βελτιώσει τη γνώση και την μαθησιακή
εμπειρία. Η οργάνωση ενός άτυπου μαθησιακού περιβάλλοντος συναρτάται
με την εκδήλωση ασφάλειας και καταστάσεων της πραγματικής ζωής, καθώς
και των προκλήσεων.


Άμεση ανάδραση

Για τους σπουδαστές, η παιχνιδοποίηση στην διαδικτυακή μάθηση σημαίνει
να έχουν σταθερή ανάδραση σχετικά με τις γνώσεις τους. Η γνώση που οι
σπουδαστές έχουν ήδη κατακτήσει και αυτή που πρόκειται να κατακτήσουν
είναι ζωτικής σημασίας για αυτούς και η παιχνιδοποίηση είναι το εργαλείο
14

που μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη και ταχύτερη ανάκληση και
διατήρηση της γνώσης αυτής.


Προτροπή αλλαγής συμπεριφοράς

Οι βαθμοί, τα εμβλήματα και οι πίνακες κορυφαίων παικτών, θα έκαναν
σίγουρα την κατάρτιση πιο ελκυστική. Ωστόσο, η παιχνιδοποίηση αφορά
κάτι πολύ περισσότερο από αυτά τα επιφανειακά οφέλη επιπέδου.
Διάφορες έρευνες έχουν αποδείξει την τεράστια επίδραση της
παιχνιδοποίησης στην αλλαγή της συμπεριφοράς, ειδικά όταν η
παιχνιδοποίηση συνδυάζεται με επαναλαμβανόμενη ανάκτηση (Karpicke και
Roediger, 2007) και την κατά διαστήματα επανάληψη (Gupta, 2016).


Μπορεί να εφαρμοστεί για τις περισσότερες μαθησιακές ανάγκες

Σύμφωνα με τον John Doe, η παιχνιδοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
να «εκπληρώσει τις περισσότερες μαθησιακές ανάγκες,
συμπεριλαμβανομένης της επαγωγής και της στέγασης-σίτισης, των
πωλήσεων προϊόντων, της υποστήριξης πελατών, των κοινωνικών
δεξιοτήτων, της δημιουργίας ευαισθητοποίησης και συμμόρφωσης».


Επιπτώσεις τελικής ανάλυσης

Η παιχνιδοποίηση μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο κέρδος απόδοσης για
έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, καθώς επηρεάζει τους μαθητές σε
διαφορετικά στάδια της μαθησιακής τους διαδικασίας, π.χ. διευκολύνει την
υψηλότερη ανάκληση και την υψηλότερη διατήρηση. Επιπλέον, δημιουργεί
αλλαγές στη συμπεριφορά και παρέχει καλύτερη εμπειρία μάθησης.

2.3 Παράγοντες επιτυχίας
Ενώ η παιχνιδοποίηση παρέχει πολλαπλά οφέλη, όπως ήδη έχει περιγραφεί,
πολλά εξαρτώνται από την κεντρική ιδέα που χρησιμοποιείται για να
οδηγήσει τη μάθηση. Το μάντρα για την επιτυχή χρήση της παιχνιδοποίησης
στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η δημιουργία μιας κεντρικής ιδέας
(concept) που:
• Καταγράφει και διατηρεί την προσοχή των μαθητών
• Τους προκαλεί
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• Διατηρεί την εστίαση των σπουδαστών σε σημαντικό περιεχόμενο
• Τους διασκεδάζει τους
• Μεταδίδει τις γνώσεις τους.

https://www.youtube.com/watch?v=VOSHI6ipkpU

Έχετε ήδη παρακολουθήσει το βίντεο; Δείτε
τον παραπάνω σύνδεσμο!
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2.4 Ποια τα οφέλη της παιχνιδοποίησης στην
πραγματική ζωή;
"Τα παιχνίδια ενεργοποιούν κάποιες πολύ βαθιές και βασικές πτυχές της
ψυχολογίας μας, και για το λόγο αυτό υπάρχουν σε κάθε πολιτισμό", λέει ο
Kevin Werbach. Σήμερα, η παιχνιδοποίηση έχει επηρεάσει ουσιαστικά
διάφορες πτυχές της κοινωνίας μας, για παράδειγμα στην
επιχειρηματικότητα, την οικονομία, την τέχνη, την υγειονομική περίθαλψη.

Τα καλά παραδείγματα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (King et
Αll, 2013) είναι πολλές εφαρμογές, οι οποίες παρέχουν στους ανθρώπους τη
δυνατότητα να βελτιώσουν την υγεία τους (π.χ. εφαρμογές για απώλεια
βάρους, εφαρμογές για την ανίχνευση υγιεινής διατροφής, εφαρμογές για
τη βελτίωση του υγιεινού τρόπου ζωής), -Gears and Braun, 2013, στον
επιχειρηματικό τομέα του παιχνιδοποιημένου ανταγωνισμού μεταξύ
ομάδων, μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη (π.χ. η εταιρεία Samsung), την
επίλυση προβληματικών καταστάσεων με διαφορετικές λύσεις -Gears and
Braun, 2013, στα οικονομικά που δημιουργούν υγιή ανταγωνισμό και
αντιπαλότητα ανάμεσα σε πλασματικές κοινωνίες ή χώρες (Hamari et Αll,
2015).
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Είναι διασκεδαστικό να βλέπετε να εμφανίζονται
τρόπαια ... συμφωνείτε; Τι γίνεται με την επιθυμία
για κυριαρχία;
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3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Σε αυτό το κεφάλαιο εισάγεται το πλαίσιο MDA (από τα αρχικά των λέξεων
Μηχανική, Δυναμική και Αισθητική), το οποίο αναπτύσσεται και σχεδιάζεται
ειδικά για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν στενά εφαρμογές
που βασίζονται σε παιχνίδια και που αποτελούν μέρος της παιχνιδοποίησης.
Το MDA είναι μια τυπική προσέγγιση για την κατανόηση των παιχνιδιών,
είναι μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ του σχεδιασμού και
της ανάπτυξης των παιγνίων, της κριτικής των παιχνιδιών και της έρευνας
τεχνικής των παιχνιδιών. Πιστεύουμε ότι αυτή η μεθοδολογία θα
διευκρινίσει και θα ενισχύσει τις επαναληπτικές διαδικασίες των
δημιουργών, των μελετητών και των ερευνητών, καθιστώντας ευκολότερο
για όλους να αποσυνθέσουν, να μελετήσουν και να σχεδιάσουν μια ευρεία
κατηγορία σχεδίων παιχνιδιών και χειροποίητων αντικειμένων παιχνιδιών.
Επιπλέον, αυτή η ενότητα σας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για να
λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μηχανική των παιγνίων, τη
δυναμική και την αισθητική τους, που εμβαθύνουν και υφίστανται
επεξεργασία μέσω βιντεοσκοπήσεων, διαλέξεων, εικόνων, συνδέσμων κ.λπ.

3.1 Πλαίσιο MDA
Το Πλαίσιο MDA (αρχικά των λέξεων Μηχανική, Δυναμική, Αισθητική), όπως
επισημοποιήθηκε από τους Robert Hunicke, Marc LeBlanc και Robert Zubek
το 2001, καθιστά δυνατή την ανάλυση των στοιχείων των παιγνίων με την
διαίρεση της παραγωγής και της κατανάλωσής τους σε επιμέρους
συνιστώσες. Η Μηχανική περιγράφει τα συστατικά που χρησιμοποιούνται
για την παραγωγή του περιβάλλοντος του παιχνιδιού, ενώ η Δυναμική
αναφέρεται στη συμπεριφορά τόσο της μηχανικής όσο και του παίκτη, όταν
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και η Αισθητική περιγράφει τα συναισθήματα
που ξυπνούν όταν ο παίκτης αλληλεπιδρά με το παιχνίδι.
Είναι κοινώς αναγνωρισμένο ότι ο κύκλος διαμορφώνει τα θεμελιώδη
συστατικά κάθε παιχνιδοποιημένου περιεχομένου:
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Μηχανική

Δυναμική

Αισθητική

Κώδικας

Συμπεριφορές

Συναισθήματα

Κανόνες

Διαδικασία

Διασκέδαση

Κώδικας/ Κανόνες Συμπεριφορές / Διαδικασία Συναισθήματα / Διασκέδαση

https://www.youtube.com/watch?v=Yn9fTc_WMbo

Έχετε ήδη παρακολουθήσει το βίντεο; Δείτε
τον παραπάνω σύνδεσμο!

Τι θα λέγατε σχετικά με την προσεκτική εξέταση των βασικών συστατικών
της παιχνιδοποίησης – του Πλαισίου MDA μέσω του παρακάτω πίνακα;
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Παιχνιδοποίηση – MDA
MDA ή πλαίσιο Μηχανικής-Δυναμικής-Αισθητικής
Η Μηχανική περιγράφει τα
ιδιαίτερα συστατικά του
παιχνιδιού στο επίπεδο της
αναπαράσταση δεδομένων
και των αλγορίθμων.

Η Δυναμική περιγράφει την
συμπεριφορά της μηχανικής
που επενεργεί στις καταχωρήσεις του παίκτη και στα αποτελέσματα κατά την εκτέλεση.

Η Αισθητική περιγράφει τις
επιθυμητές συναισθηματικές
αποκρίσεις των παικτών, όταν
αλληλεπιδρά με το σύστημα
του παιχνιδιού.

Μηχανική

Δυναμική

Αισθητική

Πρόοδος
Ευκαιρία
Φυσική & Δραστηριότητες
Παιχνίδι μαντικής
Τροποποιητής
Προγραμματισμός

Ανταμοιβές
Κύρος
Επιτεύγματα
Αυτοέκφραση
Ανταγωνισμός
Αλτρουϊσμός

Αίσθηση
Φαντασία
Αφήγηση
Πρόκληση
Ομαδικότητα
Ανακάλυψη
Έκφραση
Υποβολή

LeBlanc, M. 2004b «Μηχανική, Δυναμική, Αισθητική: Μια τυπική
προσέγγιση στον σχεδιασμό των παιγνίων»

3.2 Το πλαίσιο MDA με διαφορετικούς ορισμούς και
επεξηγήσεις
Ο Ian Schreiber όπως αναφέρεται στις Έννοιες Σχεδιασμού Παιγνίων (Game
Design Concepts, 2009) παραθέτει το ακόλουθο παράδειγμα για να
συνοψίσει το πλαίσιο MDA μέσω ενός κοινού παιχνιδιού.
Μπορούμε να απεικονίσουμε αυτές τις έννοιες με το κλασικό παιχνίδι PacMan. Η λογική των εχθροπραξιών καθορίζεται από ένα τυπικό σύνολο
κανόνων. Κάθε φάντασμα έχει μια μοναδική μηχανή αναζήτησης: ο Blinky
στοχεύει στο σημείο-dot που καταλαμβάνει ο παίκτης, ενώ ο Pinky στοχεύει
τέσσερα σημεία μπροστά. Από κοινού οι κανόνες αυτοί δημιουργούν
δυναμική, όπου ο παίκτης κλείνεται από τον Pinky μπροστά και από τον
Blinky πίσω. Η δυναμική του εχθρού αποτελεί πρόκληση για τον παίκτη,
δημιουργώντας αισθητική διασκέδασης και ενθουσιασμού.
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Ο Schreiber (όπως προκύπτει από τη θέση του στο MDA) προσφέρει επίσης
το ακόλουθο παράδειγμα.
Σε ένα βίντεο-παιχνίδι, το First-Person Shooter, η κοινή μηχανική παρέχει
στους παίκτες "σημεία ωοτοκίας" - αφιερωμένες θέσεις στο χάρτη όπου
εμφανίζονται ξανά μετά το θάνατο. Τα σημεία ωοτοκίας είναι η μηχανική.
Αυτό οδηγεί στη δυναμική όπου ένας παίκτης μπορεί να καθίσει δίπλα σε
ένα σημείο ωοτοκίας και μπορεί να σκοτώσει τον οποιονδήποτε αμέσως
μόλις αναγεννηθεί. Τέλος, η αισθητική θα ήταν πιθανότατα η ματαιοπονία
της προοπτικής να επανέλθει κανείς στο παιχνίδι μόνο και μόνο για να
σκοτωθεί ξανά αμέσως.
Οι LeBlanc et All ορίζουν ένα παιχνίδι από την άποψη της Μηχανικής, της
Δυναμικής και της Αισθητικής του:
Η μηχανική είναι συνώνυμο των "κανόνων" του παιχνιδιού. Αυτοί είναι οι
περιορισμοί υπό τους οποίους λειτουργεί το παιχνίδι. Πώς στήνεται το
παιχνίδι; Ποιες ενέργειες μπορούν να αναλάβουν οι παίκτες και ποιες είναι
οι επιπτώσεις που έχουν αυτές οι ενέργειες στην κατάσταση του παιχνιδιού;
Πότε τελειώνει το παιχνίδι και πώς καθορίζεται το αποτέλεσμα; Αυτά
ορίζονται από την μηχανική.
Η δυναμική περιγράφει την διενέργεια του παιχνιδιού όταν οι κανόνες
τίθενται σε εφαρμογή. Ποιες στρατηγικές προκύπτουν από τους κανόνες;
Πώς αλληλεπιδρούν οι παίκτες μεταξύ τους;
Η αισθητική (στην έννοια MDA) δεν αναφέρεται στα οπτικά στοιχεία του
παιχνιδιού, αλλά στην εμπειρία του παίκτη του παιχνιδιού, στην επίδραση
που έχει η δυναμική στους ίδιους τους παίκτες. Είναι το παιχνίδι
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"διασκέδαση"; Είναι το παιχνίδι απογοητευτικό, ή βαρετό ή ενδιαφέρον;
Προκαλεί το παιχνίδι συναισθηματική ή πνευματική εμπλοκή του παίκτη;

3.3 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ MDA ΜΕΣΩ ΕΙΚΟΝΩΝ
3.3.1

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Είναι σχεδόν αδύνατο να οριστεί η μηχανική του παιχνιδιού με μία μόνο
εξήγηση ή όρο, καθώς το πλαίσιο της μηχανικής παιχνιδιών ενημερώνεται
διαρκώς από πιθανούς χρήστες, δημιουργούς παιχνιδιών που λαμβάνουν
υπόψη τις αενάως μεταβαλλόμενες τεχνολογικές εξελίξεις. Οι παρακάτω
ορισμοί μπορεί να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα αυτόν τον όρο
μέχρι ένα ορισμένο σημείο:


Η μηχανική των παιγνίων χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον
τρόπο με τον οποίο οι παίκτες αλληλεπιδρούν με τους κανόνες και
με τις περισσότερο τυπικές ιδιότητες ενός παιχνιδιού, όπως είναι οι
στόχοι του παιχνιδιού, οι ενέργειες και οι στρατηγικές των παικτών
και οι καταστάσεις του παιχνιδιού.



Η μηχανική των παιγνίων, Cook’s (2005), είναι συστήματα/
προσομοιώσεις βασισμένα σε κανόνες που διευκολύνουν και
ενθαρρύνουν τον χρήστη να διερευνήσει και να μάθει τις ιδιότητες
του χώρου των δυνατοτήτων τους μέσω της χρήσης μηχανισμών
ανάδρασης.



Η Μηχανική των παιγνίων είναι τα εργαλεία, οι τεχνικές και τα
γραφικά που χρησιμοποιούνται ως δομικά στοιχεία για την
παιχνιδοποίηση ενός ιστότοπου ή μιας εφαρμογής. Η σωστή χρήση
τους μπορεί να δημιουργήσει μία εξαιρετικά υποκινητική εμπειρία
του χρήστη που αφορά στην λειτουργικότητα ή το περιεχόμενο μίας
υπάρχουσας ιστοσελίδας.
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3.3.2

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΧΝΙΔΙΟΥ

POINTS

WIN CONDITIONS

LEVELS

GAME
MECHANICS
GIFTING

CHALLENGES

LEADERBOARDS

VIRTUAL GOODS

GAME MECHANICS: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
POINTS: ΒΑΘΜΟΙ
LEVELS: ΕΠΙΠΕΔΑ
CHALLENGES: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
VIRTUAL GOODS: ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
LEADERBOARDS: ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
GIFTING: ΔΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
WIN CONDITIONS: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΙΚΗΣ

Η Κάθε μηχανική παιχνιδιών κατηγοριοποιείται με 3 χαρακτηριστικά:
1.

Τύπος μηχανικής του παιχνιδιού
Πρόοδος / Ανάδραση / Συμπεριφορά

2.

Προωθητικές Ενισχύσεις (Οφέλη)
Δέσμευση/ Αφοσίωση/ Χρόνος που δαπανάται/Επιρροή /Διασκέδαση

3.

Τύποι προσωπικότητας
Επιτυχημένοι / Εξερευνητές / Κοινωνικοποιητές / Δολοφόνοι
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Σύμφωνα με το τεστ Bartle της Ψυχολογίας Παικτών (Gamer Psychology),
είμαι ένας επιτυχημένος. Αν αναρωτιέστε για τον τύπο προσωπικότητάς σας,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://matthewbarr.co.uk/bartle/

ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΚΟΥΣΕΙ ΑΥΤΟ;
Ο Tom Edward παραθέτει παραδείγματα από 6 επώνυμες φίρμες που
χρησιμοποιούν τη παιχνιδοποίηση και τους συγκεκριμένους μηχανισμούς
που χρησιμοποιούν για να προσελκύσουν τους χρήστες. Εάν αναρωτιέστε
για τις υπόλοιπες εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα,
χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης για να τις βρείτε.
1. Xbox Live->

επιτεύγματα-πίνακες κορυφαίων

2. Foursquare-> εμβλήματα-ανταμοιβές
3. Gowalla->

εμβλήματα-καρφίτσες (pins)

4. GetGlue->

ανταμοιβές

5. LinkedIn->

μπάρα προόδου

6. SalesForce->

πίνακες κορυφαίων-επιτεύγματα-κατάταξη επιπέδου
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4.3.3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Αυτοί οι δύο όροι, που αναφέρονται στη μηχανική και τη δυναμική των
παιγνίων, χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά, καθώς οι περισσότεροι
άνθρωποι δυσκολεύονται να τα διακρίνουν σαφώς λόγω του παρόμοιου των
εννοιών.
Ο Marc LeBlanc και οι συνάδελφοί του συνέγραψαν μία εργασία που
προτείνει ένα πλαίσιο σχεδιασμού παιχνιδιών σχετικά με τις έννοιες της
Μηχανικής, της Δυναμικής και της Αισθητικής. Καθορίζουν τους όρους
αυτούς ως εξής:
Μηχανική είναι οι παράγοντες, τα αντικείμενα, τα στοιχεία και οι σχέσεις
τους στο παιχνίδι. Ορίζουν το παιχνίδι ως σύστημα βασισμένο σε κανόνες,
καθορίζοντας το τι υπάρχει, πώς συμπεριφέρονται τα πάντα και πώς μπορεί
ο παίκτης να αλληλεπιδράσει με τον κόσμο του παιχνιδιού.
Δυναμική είναι η αναδυόμενη συμπεριφορά που προκύπτει από το παιχνίδι,
όταν τεθεί σε λειτουργία η Μηχανική.
Η Αισθητική είναι η συναισθηματική απόκριση των παικτών στο παιχνίδι.
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Πάρτε για παράδειγμα τη Monopoly. Η μηχανική είναι η σχέση μεταξύ του
ταμπλό, των πιονιών και των κανόνων. Όλα όσα πρέπει να παίξετε και τους
κανόνες που καθορίζουν τον τρόπο που παίζετε. Η δυναμική είναι οι
διαδικασίες και οι συμπεριφορές που προκύπτουν όταν παίζετε το παιχνίδι
στην πράξη. Κατά την έναρξη του παιχνιδιού, όλοι αρχίζουν ίσοι, αλλά αργά
ή γρήγορα ένας παίκτης θα γίνει πλουσιότερος από τους υπόλοιπους και
αργά ή γρήγορα οι άλλοι παίκτες οδηγούνται στη φτώχεια και θα χάσουν το
παιχνίδι. Η αισθητική είναι η αίσθηση της έντασης και της χαράς στην αρχή,
η σταδιακή απώλεια ενδιαφέροντος για τους χαμένους παίκτες και η χαρά
της νίκης για τον νικητή.

από την JENNA MULLINS, 2016
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4.3.4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

REWARDS

NARRATIVE

RANK (STATUS)

GAME
DYNAMICS
ALTRUISM

PROGRESSION

COMPETITION

INDIVIDUALITY

GAME DYNAMICS: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΙΓΝΙΟΥ
REWARDS: ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ
RANK (STATUS): ΚΑΤΑΤΑΞΗ
PROGRESSION: ΠΡΟΟΔΟΣ
INDIVIDUALITY: ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
COMPETITION: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ALTRUISM: ΑΛΤΡΟΥΪΣΜΟΣ
NARRATIVE: ΑΦΗΓΗΣΗ
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4.3.5 Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ



Ανταμοιβές

* Βαθμοί



Κατάταξη

* Κύρος



Πρόοδος

* Προκλήσεις



Ατομικότητα

* Εικονικά Είδη



Ανταγωνισμός

* Πίνακες ηγεσίας



Αλτρουισμός

* Προσφορές



Αφήγηση

* Προϋποθέσεις νίκης

4.3.6 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Η αισθητική είναι στενά συνδεδεμένη με τον παράγοντα της διασκέδασης
στο παιχνίδι και ο Koster, (Koster, 2004) δηλώνει ότι η ομορφιά βρίσκεται
στην ένταση μεταξύ των προσδοκιών μας και της πραγματικότητας. Αν και
αυτή η μορφή οπτικής απόλαυσης δεν διαρκεί για πάντα, το ωραιότερο
παιχνίδι μπορεί να είναι ωραίο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.
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Οκτώ είδη ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Source: http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/b2go/lectures/04%20MDA%20framework.pdf
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Για παράδειγμα, ας εξετάσουμε (υιοθετήθηκαν από την Information Science
Reference (Αναφορά της Επιστήμης της Πληροφορίας), 2012) τα παιχνίδια
Charades, Quake, The Sims και Final Fantasy. Αν και καθένα από αυτά είναι
διασκεδαστικό με τον δικό του τρόπο, είναι πολύ πιο ενημερωτικό να
εξετάζουμε τα αισθητικά συστατικά που δημιουργούν τις αντίστοιχες
εμπειρίες παικτών τους:
Charades: Συμπόνια, Έκφραση, Πρόκληση
Quake: Αίσθηση, Ανταγωνισμός, Φαντασία και Πρόκληση
The Sims: Ανακάλυψη, Φαντασία, Έκφραση, Αφηγήσεις
Final Fantasy: Ανακάλυψη, Φαντασία, Έκφραση, Αφήγηση, Πρόκληση,
Υποβολή.
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4 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΣΤΗΝ

Ο στόχος της ενσωμάτωσης των παιχνιδιών σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον
είναι ένα συμβατό τμήμα ενός μεγαλύτερου συστήματος μάθησης που
απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να οργανώνουν ένα πλήθος πολύπλοκων
οργανωτικών πόρων. Παραδοσιακά, το πεδίο της εικονικής σχολικής
έρευνας με βάση το παιχνίδι είχε την τάση να επικεντρώνεται σε μεγάλο
βαθμό στην αντιστοίχιση των σχεδίων και παιχνιδιών, των παλαιότερων
καθιερωμένων κανόνων μάθησης, της διευθέτησης των σπουδαστών και των
μαθησιακών αποτελεσμάτων, με τον εν πολλοίς στόχο της αντίληψης του
τρόπου με τον οποίο τα παιχνίδια επηρεάζουν την μέθοδο λειτουργίας των
εκπαιδευτικών.
Δεδομένων των σημαντικών επενδύσεων χρόνου και πόρων που πρέπει να
αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί για τη διεξαγωγή μαθησιακών δραστηριοτήτων
με βάση το παιχνίδι, αυτό το κενό μελέτης είναι προβληματικό. Οι
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να φθάσουν σε ένα ορισμένο επίπεδο παίγνιοαλφαβητισμού εάν θέλουν να επιβλέπουν δυναμικά, να υποστηρίζουν και
να καθοδηγούν τους μαθητές τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το
παιχνίδι.

Απαιτείται επίσης από τους εκπαιδευτικούς να μπορούν να οργανώνουν
συνεδρίες παιχνιδιών σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και να
αντιμετωπίζουν ενδεχόμενες τεχνικές δυσκολίες. Πέραν αυτών των
απαιτήσεων, οι εκπαιδευτικοί πρέπει επίσης να εργάζονται ως ηγετικό νήμα
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μεταξύ του σχολικού πλαισίου και του περιβάλλοντος παιχνιδιού και πρέπει
να γνωρίζουν πώς διαρκώς να ενσωματώνουν δραστηριότητες παιχνιδιών
και το περιεχόμενο που βιώνουν οι μαθητές στο επιλεγμένο θέμα.
Σήμερα, ενώ οι εκπαιδευτικές αξίες των παιχνιδιών εξακολουθούν να
επαινούνται, τα παραδείγματα των παιχνιδιών που ενσωματώνονται σε
εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι σχετικά λίγα. Μια εξήγηση αυτής της
απόκλισης στην κοινότητα της μάθησης με βάση το παιχνίδι ήταν ότι η
ευρέως ποικίλλουσα κοινότητα των εκπαιδευτικών ήταν εχθρική στα
παιχνίδια. Πρόσφατες μελέτες, ωστόσο, έδειξαν ότι αυτή η υπόθεση είναι
ψευδής, καθώς η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ
είναι θετικοί στην ιδέα της χρήσης παιχνιδιών.

4.1 Ενσωμάτωση παιχνιδιών στο εκπαιδευτικό έργο
Στην πραγματικότητα, τα παιχνίδια είναι εξαντλητικά υποστηρικτικά στην
πρακτική και δεν υπάρχουν πολλά αναγνωρισμένα πρότυπα για την
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών στην πολύπλοκη πρακτική της
ενσωμάτωσης παιχνιδιών στο εργασιακό τους περιβάλλον. Πρώτα απ’ όλα,
οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να ενσωματώσουν στη δουλειά τους
τέτοιου είδους δραστηριότητες, πρέπει να εξετάσουν τι μπορούν να κάνουν
σε σχέση με τις συνθήκες στις οποίες εργάζονται. Κάθε μαθησιακό
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περιβάλλον περιλαμβάνει στοιχεία που μπορούν είτε να απλοποιήσουν, είτε
να περιπλέξουν τις διαδικασίες μάθησης που βασίζονται στο παιχνίδι.
Έτσι, στα αρχικά στάδια, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές διαμαρτύρονται
πάντα για ορισμένες συνθήκες που θα μπορούσαν να περιπλέξουν το έργο
τους, καθώς και για τις προμήθειες και τις ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες
στο πλαίσιο των συνθηκών αυτών.

1. Χρησιμοποιείτε ως εκπαιδευτικός παιχνίδια στο
εκπαιδευτικό έργο; Γιατί?
2. Χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής σας παιχνίδια στην
εκπαιδευτική εργασία; Γιατί όχι?

4.2 Παιχνιδοποίηση στην σχολική τάξη
Ένα σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να επιλύσει ένας εκπαιδευτικός στις
αρχικές φάσεις ενός βασισμένου στο παιχνίδι μαθησιακού έργου είναι το
είδος των όρων παιχνιδιού που πρέπει να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα
και το πρόγραμμα σπουδών τους.
Ορισμένες περιπτώσεις από την έρευνα αποδεικνύουν ότι τόσο οι
απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών όσο και η προσβασιμότητα του
υλικού επηρεάζουν τον τύπο του παιχνιδιού που επιλέγεται και τις
στρατηγικές για τη διεξαγωγή συνεδριών των παιχνιδιών. Μια καλά
εξοπλισμένη τάξη με αρκετούς φορητούς υπολογιστές, σύντομες χρονικές
περιόδους, με καθορισμένες πιθανές δυσκολίες και εκπαιδευτικούς στόχους
που αναγνωρίζονται στο πρόγραμμα σπουδών, οδηγούν τον εκπαιδευτικό
να επικεντρώνεται σε μικρότερες ατομικές συνεδρίες.
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Στην πραγματικότητα, σε μια διευθέτηση ατομικής συνεδρίας, οι
σπουδαστές συνεργάζονταν κυρίως σε ομάδες των δύο ή έπαιζαν
μεμονωμένα σε καθήκοντα με σταθερά σημεία εκκίνησης και τερματισμού,
τα οποία επέτρεψαν μια ευκολότερη αξιολόγηση της προόδου των
σπουδαστών. Λαμβάνοντας τον κάθε όρο της τάξης ως ατομική άσκηση είχε
επίσης το πλεονέκτημα ότι επέτρεπε διαφοροποιήσεις στο σχεδιασμό του
παιχνιδιού σε ότι αφορούσε τις αναθέσεις εργασίας, ανάλογα με το τι
μάθαιναν οι μαθητές.
Αντίθετα, σε μια λιγότερο εξοπλισμένη τάξη, όπου η χρονική περίοδος ήταν
μεγαλύτερη (90 λεπτά) και οι στόχοι του προγράμματος σπουδών ήταν
"ηπιότεροι", επιλέχθηκαν ασκήσεις εκτενέστερες που απαιτούσαν
συνεργασία της τάξης.

Οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τις δυσκολίες του προγράμματος
σπουδών και τον χρονικό προγραμματισμό διαδραματίζουν επίσης
σημαντικό ρόλο όταν πρέπει να επιλέξουμε τον τύπο του παιχνιδιού με τον
οποίο θα εργαστούμε. Σε πολλές μελετημένες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί
μπορούσαν να μοντελοποιήσουν τις προκλήσεις των παιχνιδιών αφού
εξετάσουν τους δικούς τους εκπαιδευτικούς στόχους και εργασιακές
συνθήκες -δηλαδή η δραστηριότητα είναι εύκολα προσαρμόσιμη- την
υπάρχουσα κατάσταση σε ότι αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, την
εξοικείωση των μαθητών με την πληροφορική κλπ.
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Αυτά τα οφέλη εξισορροπούσαν τις πιθανές αδυναμίες του παιχνιδιού, όπως
της χαμηλής του φυσικής, λειτουργικής και οπτικής πιστότητας. Για
παράδειγμα, είναι δύσκολο να δημιουργηθούν σφαιρικά αντικείμενα στο
παιχνίδι (λόγω της στερεάς φύσης τους) και τα αντικείμενα μερικές φορές
έχουν ελάχιστη οπτική ομοιότητα με τα πραγματικά τους ομόλογα. Ωστόσο,
παρόλο που αυτά τα είδη μειονεκτημάτων παρουσιάζουν ορισμένες
προκλήσεις, δεν αποτέλεσαν σημαντική πηγή δυσφορίας για τους
εκπαιδευτικούς.
Όταν θέλουμε να ενσωματώσουμε το παιχνίδι σε μια αίθουσα διδασκαλίας,
οι κύριες ανησυχίες είναι: η αμφιβολία για τη συμβατότητα του υλικού, η
παραδεκτή από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς χαμηλή τους εξοικείωση με
την τεχνολογία των παιγνίων και η περιορισμένη έκταση των ωρών εργασίας
που θα μπορούσαν πρακτικά να αφιερώσουν στην προετοιμασία συνεδριών
παιγνίων. Πολλές φορές, η χαμηλή εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την
τεχνολογία των παιγνίων θα καθιστούσε εξαιρετικά ανέφικτη την εκκίνηση
οιουδήποτε τύπου μάθησης με βάση το παιχνίδι αν δεν υπήρχαν κάποιες
«ειδικές» καταστάσεις υποστήριξης, όπως της παρουσίας ενός ερευνητή,
ενός «ειδικού» στην πληροφορική ή κάποιων μαθητών που είναι ειδήμονες
στους υπολογιστές και τα παιχνίδια.
Έτσι, η διαδικασία της ενσωμάτωσης του παιχνιδιού σε μια τάξη συχνά
εξαρτιόταν κυρίως από τον ερευνητή-ειδικό, και, αν δεν υπήρχε, από την
υποστήριξη που θα μπορούσαν να έχουν οι εκπαιδευτικοί από σπουδαστές
με μεγαλύτερες δεξιότητες στην πληροφορική. Η δημιουργία μιας
υποστηρικτικής για τα παιχνίδια κατάστασης περιλαμβάνει την καταγραφή
των πόρων που είναι προσβάσιμοι σε μια ορισμένη στιγμή, την εξασφάλιση
πόρων που είναι ελλιπείς σε αυτήν τη στιγμή και την επαλήθευση ότι το
απαραίτητο λογισμικό και υλικό είναι διαθέσιμα και ρυθμισμένα για την
εκτέλεση συνεδριών παιχνιδιών.
Οι λεπτομέρειες αυτής της διαδικασίας είναι πιθανό να διαφέρουν στο ένα ή
το άλλο σχολείο και στην μία ή την άλλη τάξη ανάλογα με τις δομές
υλικοτεχνικής υποστήριξης, τις τεχνολογικές υποδομές και την τεχνολογική
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παιδεία των εκπαιδευτικών. Παρόλα αυτά, οι εκθέσεις των εκπαιδευτικών
και οι διάφορες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν δείχνουν ότι αυτές οι
δυσμενείς συνθήκες για τη μάθηση με βάση το παιχνίδι δεν είναι ασυνήθεις.

Έτσι, η δημιουργία μιας συγκεκριμένης δομής που επιτρέπει συνεπείς και
καλά οργανωμένες συνεδρίες παιγνίων είναι ένα έργο που δεν θα πρέπει να
υποβαθμίζεται, καθώς απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε πόρους από τη
σχολική μονάδα, χρόνο κι αποφασιστικότητα από τον εκπαιδευτικό.

4.3 Επίβλεψη εργαλείων στην τάξη
Ένα αναπόφευκτο μέρος της χρήσης παιχνιδιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς
είναι η διαρκής εποπτεία των εργαλείων που καθιστούν δυνατές τις
συνεδρίες παιγνίων. Τα παιχνίδια υπολογιστών είναι περίπλοκα πακέτα
λογισμικού που χρειάζονται καινοτόμο υλικό για να λειτουργούν με
συνέχεια και αποτελεσματικότητα. Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός αυτών
των συστατικών στοιχείων σε ένα περιβάλλον ομάδας τάξεων, ακόμη και για
στοιχειώδεις μαθησιακές δραστηριότητες με βάση το παιχνίδι, αποτελεί μια
σημαντική χρονική δέσμευση και χρειάζεται ένα υψηλό επίπεδο
τεχνολογικής δεινότητας. Σε πολλές περιπτώσεις μελετών, οι οργανωτικές
απαιτήσεις για την διευθέτηση και τη διαχείριση συνεδριών παιχνιδιού,
ήταν διαφορετικές.

37

Παρ’ όλα αυτά, ενώ συγκεκριμένες λεπτομέρειες της διαδικασίας ποικίλλουν
μεταξύ των περιπτώσεων, υπάρχουν κάποια στάδια όπου θα πρέπει να
υλοποιούνται ταυτόχρονα η καταγραφή του υπάρχοντος εκπαιδευτικού
πλαισίου και διαδικασιών, η εφαρμογή του επιλεγμένου παιχνιδιού στο
περιβάλλον αυτό και μέριμνα επιτήρησης μεταξύ και κατά τη διάρκεια των
συνεδριών παιξίματος. Κάθε ένα από αυτά τα βήματα αποτελούνταν από
πολλές μικρότερες δραστηριότητες.
Η στρατηγική της ανεξάρτητης διεξαγωγής των ασκήσεων μειώνει την
ανάγκη να οργανωθούν τα περιβάλλοντα των παιχνιδιών όπου παίζουν οι
σπουδαστές. Καθώς οι σπουδαστές σε αυτές τις τάξεις εργάζονται και στους
δικούς τους υπολογιστές, η τάξη και το υλικό δεν απαιτούν κανένα αξιόλογο
σχεδιασμό πριν από τις ασκήσεις των παιχνιδιών, ούτε είναι απαραίτητος ο
προγραμματισμός των διακομιστών (routers) ή η αποθήκευση και η
διατήρηση αντιγράφου των δεδομένων των παιχνιδιών.
Αντίθετα, λόγω της μεγαλύτερης ποσότητας υπολογιστών, η διαδικασία
εγκατάστασης του λογισμικού των παιχνιδιών διαρκεί περισσότερο, είναι
πιο περίπλοκη και περισσότερο επιρρεπής σε σφάλματα. Καθώς οι
αυτόνομες συνεδρίες ακολουθούν μια σταθερή πρόοδο των εργασιών, τα
μαθήματα χρειάζονται κατάρτιση σε παραδείγματα εντός του παιχνιδιού.
Αυτό δεν είναι απαραίτητο σε μια μη καλά εξοπλισμένη τάξη, δεδομένου ότι
σε αυτήν οι σπουδαστές εργάζονται σε μια άσκηση εμπνευσμένη ως μακράς
διάρκειας όπου παρακολουθούν κυρίως το δικό τους σχεδιασμό δόμησης.

4.4 Ο Δάσκαλος ως "αγωγός" δραστηριοτήτων που
βασίζονται στο παιχνίδι στην τάξη
Μόλις εκπληρωθούν οι αναγκαίες για τις δραστηριότητες που βασίζονται
στο παιχνίδι προϋποθέσεις, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αρχίσουν να
εστιάζουν στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων:
• Τα παιχνίδια που διεξάγονται στην τάξη απαιτούν από τον εκπαιδευτικό
την εκτέλεση πολλαπλών καθηκόντων, καθώς απαιτούν την διενέργεια της
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απαιτούμενης κατάρτισης πριν από τις συνεδρίες του παιχνιδιού, αλλά και
την διαχείριση των παιχνιδιών κατά τη διεξαγωγή τους.
• Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, ο δάσκαλος πρέπει επίσης να
εκπαιδεύσει τους μαθητές τόσο στο εξειδικευμένο θέμα όσο και στους
κανόνες παιξίματος του επιλεγμένου παιχνιδιού και θα πρέπει επίσης να
βρίσκεται σε μια αξιόπιστη θέση, απαραίτητη για να κρατήσει τους
μαθητές εστιασμένους.
• Ο δάσκαλος πρέπει επίσης να είναι σε θέση να οδηγήσει και να
υποστηρίξει τις εμπειρίες των σπουδαστών κατά τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων παιξίματος. Το να είσαι δάσκαλος παιχνιδιών για
σπουδαστές συνεπάγεται πολλά καθήκοντα για τον δάσκαλο και, λόγω της
ανομοιότητας στις ατομικές δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα των
σπουδαστών, αυτό το καθήκον μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο. Η
ετερογένεια μιας αίθουσας διδασκαλίας ως ακροατηρίου του παιχνιδιού
δεν μπορεί να είναι χαμηλού βαθμού προτεραιότητα.
Κάθε σπουδαστής έχει το δικό του/της επίπεδο γνώσης του παιγνιδιού, τις
δικές του/της κλίσεις παιγνίων, επίγνωση του θέματος, κινητήριες
δεξιότητες, κίνητρα για παιγνίδι και μάθηση, κοινωνικοοικονομικό
περιεχόμενο και κοινά συμφέροντα. Σε πολλές από τις περιπτώσεις που
μελετήθηκαν, μεγάλο ποσοστό της συμμετοχής στην τάξη των δασκάλων
συνίστατο στο να βοηθήσουν τους μαθητές να ξεκινήσουν το παιχνίδι και
στη συνέχεια να κατανοήσουν τη στοιχειώδη διασύνδεση και τα νοήματά
του.
Η ετερογένεια των σπουδαστών μπορεί να κάνει τις συνεδρίες στην τάξη
δύσκολο να προβληθούν και να ελεγχθούν, καθώς οι σπουδαστές που δεν
έχουν παίξει παιχνίδι σε υπολογιστή ποτέ πριν, πρέπει να είναι σε θέση να
συνεργάζονται και να διασυνδέονται με τους σπουδαστές που είναι πολύ
επιδέξιοι παίκτες.
Στην πραγματικότητα, η ικανότητα των σπουδαστών στη χρήση
τεχνολογίας και στο παίξιμο παιχνιδιών μπορεί να αποκλίνει σημαντικά σε
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μια τάξη. Ενώ κάποιοι μαθητές αγωνίζονται με τη στοιχειώδη διεπαφή,
άλλοι είναι αρκετά ικανοί ώστε να διαμαρτύρονται για την απόδοση του
υλικού ή θα αρχίσουν να προσαρμόζουν το παιχνίδι για να αναβαθμίσουν
το παίξιμό τους, αφού το βασικό παιχνίδι δεν είναι αρκετά ελκυστικό.
Επίβλεψη δεν χρειάζονται μόνο οι αρχάριοι σπουδαστές, αλλά και οι
εξειδικευμένοι παίκτες πρέπει συχνά να κατευθύνονται προς παραγωγικές
συνεργασίες με τους συναδέλφους τους. Σε προηγούμενες μελέτες, ο
Frank (2012) έχει δείξει ότι οι ικανότεροι παίκτες μπορεί να
επικεντρώνονται υπερβολικά στην αυτοπραγμάτωση μέσω της κυριαρχίας
τους στην μηχανική των παιχνιδιών ή της επίτευξης των στόχων των
παιχνιδιών, παραλείποντας την εμπλοκή τους με το θέμα που το παιχνίδι
αποσκοπεί να αναπαραστήσει.
Μια παραγωγική και εστιασμένη αλληλεπίδραση ενός σπουδαστή με έναν
άλλον εξαρτάται από τη διατήρηση της δραστηριότητας του παιξίματος
στο «πλαίσιο» της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην οποία
συμμετέχουν οι σπουδαστές, παίζοντας με μία αυθόρμητη και
συστηματική νοοτροπία. Οι ομάδες σπουδαστών συχνά χάνουν την
εστίασή τους όταν η διενέργεια του παιχνιδιού αποσυνδέεται από τους
εκπαιδευτικούς στόχους των συνεδριών της τάξης.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παρουσία του δασκάλου φάνηκε να
υποστηρίζει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της δραστηριότητας του
παιξίματος. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, ο δάσκαλος ασχολείται
με ορισμένους εκπαιδευόμενους ως μια «τεχνική» για να προσελκύσει
τους συνεργάτες τους που εστιάζουν περισσότερο στο παιχνίδι, για να
επικεντρωθούν στην εργασία της τάξης. Αυτές οι καταστάσεις
εμφανίστηκαν συνήθως σε ομάδες όπου οι σπουδαστές με ισχυρές κλίσεις
"παίκτη" συνεργάζονταν με σπουδαστές λιγότερο επιδέξιους στο παιχνίδι.
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Μια συχνή ερώτηση στην οποία έπρεπε να απαντήσει ο δάσκαλος κατά τη
διάρκεια των συνεδριών παιγνίων ήταν να βρει τον δεσμό μεταξύ του
περιεχομένου του παιχνιδιού και των λεπτομερειών του θέματος που
σχεδιάστηκε να διδάξει το παιχνίδι. Αν είναι απαραίτητο, τα παιχνίδια συχνά
κάνουν συμβιβασμούς σε ότι αφορά την φυσική, εργασιακή και την
λειτουργική τους πιστότητα. Τα παιχνίδια εξαρτώνται πολύ από τις έννοιες
και τις εκδηλώσεις και οι παίκτες μεταφράζουν συνεχώς τις ενέργειες του
παιχνιδιού σε ενέργειες του πραγματικού κόσμου. Εάν η δράση του
παιχνιδιού είναι πολύ διαφορετική από την πράξη του πραγματικού κόσμου,
υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα τα πράγματα να "χαθούν" στη μετάφραση.
Αν ένα παιχνίδι δεν έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να διδάξει τις λεπτομέρειες
των περιεχομένων με ένα υψηλό επίπεδο αυθεντικότητας και πιστότητας,
εναπόκειται στο δάσκαλο να δημιουργήσει τους συσχετισμούς μεταξύ του
περιεχομένου του παιχνιδιού και του αντικειμένου.
Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει απόσταση μεταξύ της παρουσίασης μιας
πράξης ή ενός αντικειμένου ενός παιχνιδιού και της αντίστοιχης πράξης ή
αντικειμένου του πραγματικού κόσμου, ο δάσκαλος πρέπει να μεσολαβήσει
και να οργανώσει το πλαίσιο για να καλύψει το κενό. Εργαζόμενοι με
σύνθετα θέματα και έννοιες -π.χ. ιστορία, κοινωνικές επιστήμες, οικολογία,
βιολογία, κλπ, οι μαθητές/σπουδαστές συχνά απαιτούν από κοινού να
προσομοιώσουν την ερμηνεία και τη χρήση ορισμένων αντικειμένων με έναν
ορισμένο τρόπο.
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Για παράδειγμα, ορισμένοι μαθητές χρησιμοποίησαν τους «ιστούς της
αράχνης» ("Spider Nets") ως σύννεφα καπνού ως αποτέλεσμα της γραφικής
τους ομοιότητας με μικρά λευκά σύννεφα, παρόλο που η μηχανική του
αντικειμένου δεν έχει καμία συνάφεια με τον καπνό. Από την άλλη πλευρά,
οι σπουδαστές μερικές φορές αγνόησαν τα γραφικά ενός αντικειμένου αν η
λειτουργικότητά του ήταν συνεπής με αυτό που προτίθετο να εκφράσει. Για
παράδειγμα, οι σπουδαστές εμπιστεύτηκαν το αντικείμενο "Chest" ως
παγκόσμιο σύμβολο για την επιλογή της «αποθήκευσης» και το
χρησιμοποίησαν ακόμη κι όταν οι μορφές του «διαφωνούσαν» με τη έννοια.
Μερικοί εκπαιδευόμενοι είναι πραγματικά ικανοί να μεταφέρουν το ποιες
ιδιότητες των αντικειμένων πρέπει να «βλέπουν» και ποιες από αυτές
πρέπει να αγνοούν, αλλά όχι τόσο για την επίδοση των παιγνίων - αυτή η
επίδοση διαφέρει δραστικά μεταξύ μεμονωμένων μαθητών. Η ευθύνη του
δασκάλου σε αυτές τις καταστάσεις είναι να διατηρήσει την καθιερωμένη
«σύμβαση» που επιβεβαιώνει ότι η μυθοπλασία του θέματος πρέπει να
μείνει αναλλοίωτη, ακόμη και όταν το παιχνίδι με κανέναν τρόπο δεν
δικαιώνει τον εαυτό του ή ακόμη και όταν οδηγεί τους μαθητές στο να το
διαλύσουν.
Στην αρχή ενός μαθησιακού έργου που βασίζεται στο παιχνίδι, ο δάσκαλος
πρέπει να είναι σε θέση να ελέγξει τις συνθήκες του εκπαιδευτικού
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περιβάλλοντος. Οι δομές υλικοτεχνικής υποστήριξης, η προσβασιμότητα του
υλικού και του λογισμικού και η διάθεση άλλων πόρων ή εμποδίων πρέπει
να εξετάζονται επιμελώς, πριν σχεδιαστεί το πρόγραμμα σπουδών της
μάθησης με βάση το παιχνίδι.
Βασικές πρακτικές λεπτομέρειες, όπως τα οργανογράμματα των τάξεων, οι
εκπαιδευτικοί στόχοι, όπως αναφέρονται στα εθνικά προγράμματα
σπουδών και η τεχνολογική οργάνωση/υποδομή, υποδεικνύουν το
είδος/κατηγορία του παιχνιδιού που μπορεί (ή απαιτείται) να
χρησιμοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού των φάσεων και
των καθηκόντων του παιχνιδιού. Αυτά τα αποτελέσματα, σε αντίθεση με
αυτά των Chee, Mehrotra και Ong (2014), που υποδηλώνουν ότι «οι βασικές
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί δεν είναι τεχνολογικά
εστιασμένες αλλά επικεντρωμένες στις πρακτικές», προσδιορίζουν την
ετοιμότητα και την κατοχή γνώσης της τεχνολογίας ως κεντρικό σημείο
κωλύματος και χαρακτηριστικό διοίκησης στον συνδυασμό της μάθησης, με
βάση το εικονικό παιχνίδι στα σχολεία.
Κατά τη διάρκεια μιας τυπικής συνεδρίας παιξίματος, οι εκπαιδευτικοί
πρέπει να λειτουργούν ως διαχειριστές των παιχνιδιών, μεταφορείς
ειδήσεων επί της ύλης τους, εκπαιδευτές παιχνιδιών, ομιλητές και ειδικοί
που διατηρούν τους μαθητές σε μια μαθησιακή προσέγγιση του παιχνιδιού.
Σε μια μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας, μπορεί να είναι δύσκολο για τους
εκπαιδευτικούς με χαμηλή παιδεία επί των παιγνίων, να αναγνωρίσουν
καταστάσεις στις οποίες αρχάριοι σπουδαστές παλεύουν με τη γραμμή του
παιχνιδιού ή όταν οι εκπαιδευόμενοι δεν λειτουργούν συμβατά με τους
εκπαιδευτικούς στόχους.
Παρ‘ όλα αυτά, το να μάθει κανείς το παιχνίδι δεν σημαίνει αυτόματα ότι
γίνεται κυρίαρχος γνώστης του παιχνιδιού, αλλά μάλλον ότι ο δάσκαλος
μπορεί να κατανοήσει το παίξιμο και το θέμα του παιχνιδιού προκειμένου
να το χειριστεί. Στην πραγματικότητα, «οι δάσκαλοι δεν χρειάζεται
απαραίτητα να γίνουν εμπειρογνώμονες σε κάθε νέο μέσο, αλλά πρέπει
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τουλάχιστον να ξέρουν τι «παίζεται» [...] προκειμένου να συμμετάσχουν»
(Bourgonjon και Hanghøj 2011).
Η καλή γνώση του παιχνιδιού δεν είναι μόνο απαραίτητη για τους όρους του
παιχνιδιού, αλλά και για τον δάσκαλο ώστε να είναι αρκετά επιδέξιος για να
οργανώσει και να διαχειριστεί τις δραστηριότητές του, με βάση τα
συμφραζόμενα σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίας του παιχνιδιού.
Μερικές φορές παραγωγικές εκπαιδευτικές συνθήκες προκύπτουν και κατά
τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά οι συνεχόμενες εκπαιδεύσεις παρέχουν
την απαραίτητη συνειδητοποίηση του περιβάλλοντος που επιτρέπει τέτοιες
καταστάσεις.
Το ίδιο το παίξιμο του παιχνιδιού δεν έχει ιδιαίτερη εγγενή διδακτική αξία,
αλλά όταν τίθεται σε εννοιολογικό πλαίσιο συγκεκριμενοποιούμενο
κατάλληλα και εκτελείται αποφασιστικά, λειτουργεί ως ένα υποκινητικό και
σημαντικό μέρος μεγαλύτερων μαθησιακών διαδικασιών.
Στη μάθηση με βάση το παιχνίδι, οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να
διαδραματίσουν πολλούς διαφορετικούς ρόλους, έκαστος των οποίων
απαιτεί ένα συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων. Η ενσωμάτωση των
παιχνιδιών σε παραδοσιακές καταστάσεις μάθησης είναι μια δύσκολη και
περίπλοκη διαδικασία. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι τα
σχολεία δεν είναι οργανωμένα για μάθηση με βάση το παιχνίδι,
προσδίδοντας στη διαδικασία χαρακτηριστικά αναφυόμενης μάχης, αλλά
οφείλεται επίσης στο ότι τα παιχνίδια μπορεί να μην είναι κατάλληλα
χρήσιμα για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών ή στα πολλαπλά χαρακτηριστικά
που μπορεί να έχει ένα μαθησιακό περιβάλλον.
Για να προχωρήσει η μάθηση με βάση το παιχνίδι, οι εκπαιδευτικοί πρέπει
να έχουν καλύτερη επίγνωση των παιχνιδιών και του τρόπου που μπορούν
να τα αξιοποιήσουν και παράλληλα οι σχεδιαστές των παιχνιδιών πρέπει να
κατανοούν τις λειτουργικές συνθήκες των εκπαιδευτικών και να γνωρίζουν
πώς να βοηθήσουν στην προσαρμογή των προϊόντων τους στα μεταβλητά
χαρακτηριστικά των παραδοσιακών ρυθμίσεων μάθησης.
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5 ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ;
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται το "Γιατί και πώς να εφαρμόσετε την
παιχνιδοποίηση στην τάξη σας".
Το κεφάλαιο ξεκινά με την εισαγωγή του πεδίου της εκπαίδευσης, και για
την ακρίβεια των εκπαιδευτικών προκλήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις
εκπαιδευτικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων όσον αφορά την τεχνολογία,
τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν σήμερα οι σπουδαστές και όλες τις
αλλαγές που αντιμετωπίζουμε στη διδακτική μεθοδολογία.
Σε ολόκληρο το κεφάλαιο μπορεί κανείς να μάθει γιατί η παιχνιδοποίηση
είναι ο δρόμος προς τα εμπρός. Καινοτόμες τεχνικές, όπως η σχολική
πλατφόρμα ή τα βιντεοπαιχνίδια, μας επιτρέπουν να προσελκύσουμε το
ενδιαφέρον των μαθητών.
Η επόμενη στάση στο κεφάλαιο είναι τα πλεονεκτήματα της
παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους
καθηγητές και τα σχολεία.
Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου περιγράφεται λεπτομερώς μια
μεθοδολογική πρόταση για τον τρόπο εφαρμογής της παιχνιδοποίησης σε
μια αίθουσα διδασκαλίας.
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5.1 Προκλήσεις στην Εκπαίδευση
Οι αλλαγές στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια έχουν επιταχυνθεί με
τρόπο ριζικό, και πολλές από τις αλλαγές αυτές δεν μπορούσαμε ποτέ να
φανταστούμε (οι έμπειροι εκπαιδευτικοί) μόλις πριν από μερικά χρόνια.
Οι προοπτικές για αλλαγή βραχυπρόθεσμα είναι τεράστιες. Οι εκπαιδευτικοί
πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι μαθητές μαθαίνουν τώρα με
διαφορετικό τρόπο, πράγμα που οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν μεγαλώσει
σε ένα περιβάλλον που επηρεάζεται έντονα από την τεχνολογία και κατά
συνέπεια αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα και επεξεργάζονται την
πληροφορία με διαφορετικό τρόπο.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επανεξετάσουμε τις ικανότητες των μαθητών
να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες και, συνεπώς, να επανεξετάσουμε
τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η διαδικασία διδασκαλίας-εκμάθησης.
Δεν επαρκεί πλέον μόνο ο προγραμματισμός των σχολικών μαθημάτων και η
εκτέλεσή του, αλλά απαιτείται και η σωστή εφαρμογή των μέσων και των
πόρων για την επίτευξη της συμμετοχής των μαθητών στη δική τους
διαδικασία μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Οι δυνατότητες που προσφέρονται από την τεχνολογία και από τον τρόπο με
τον οποίο επεξεργάζεται τις πληροφορίες, επιτρέπουν νέα μοντέλα
οργάνωσης των τρόπων με τους οποίους μαθαίνουμε και διδάσκουμε. Η
πρόκληση δεν είναι να γνωρίσουμε και να ειδικευτούμε στην τελευταία
πρόοδο της τεχνολογίας που εφαρμόζεται στην εκπαίδευση. Η πραγματική
πρόκληση βρίσκεται στο να λαμβάνουμε αποφάσεις για την εφαρμογή της
βέλτιστης τεχνολογίας για διαφορετικά θέματα της εκπαιδευτικής ύλης,
προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης ικανότητας των
σπουδαστών.
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Συζητήστε στην τάξη κάθε βίντεο!

5.2 Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΟΤΙ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
1000 ΧΡΟΝΙΑ
(Donald Clark στο TEDx της Γλασκόβης)

http://www.youtube.com/watch?v=dEJ_ATgrnnY
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ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ken Robinson στο TEDx της Γλασκόβης)

http://www.youtube.co/watch?w=wX78iKhlnsc
Στρατηγικές διδασκαλίας
Η αρχική έννοια της λέξης στρατηγική, προέρχεται από στρατιωτικές
αναφορές. Ο στρατηγός ήταν σε θέση να σχεδιάσει, να διατάξει και να
προσανατολίσει στρατιωτικές επιχειρήσεις και αναμένονταν να το πράξει
αυτό με επαρκή ικανότητα για να οδηγήσει τα στρατεύματά του στην
επίτευξη των στόχων τους.
Εφαρμοσμένη στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, η στρατηγική είναι η διδακτική
διαδικασία που χρησιμοποιείται και σχεδιάζεται από τους εκπαιδευτικούς,
τα σχολεία ως μέρος του προγράμματος μάθησης.
Οι διδακτικές στρατηγικές είναι, γενικά, διαδικασίες που χρησιμοποιούνται
για την αποτελεσματική αναζήτηση, μέσω διαφορετικών βημάτων,
συμπεριφορών και αποτελεσμάτων.
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Κύριες στρατηγικές

Μάθηση βασισμένη στη συνεργασία

Μάθηση με βάση την εργασία

Μάθηση βασισμένη στο χρήστη

Μάθηση με βάση την αναζήτηση

Μάθηση βασισμένη στην εξυπηρέτηση

Μάθηση με βάση την πρόκληση

Rotational Model

Συνδυασμένη Μάθηση
Ilustrator: Félix Vallés Calvo
(CC BY-NC-SA 3.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
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5.3 Συνδυασμένη Μάθηση (Υβριδική Μάθηση,
Αναστρέψιμη Τάξη)
Η μικτή (συνδυασμένη) μάθηση και οι μορφές της συνδυάζουν την μάθηση
πρόσωπο με πρόσωπο με την διαδικτυακή μάθηση, προκειμένου να
εμπλουτισθεί η μαθησιακή εμπειρία των σπουδαστών και να καλλιεργηθεί
ένα περιβάλλον που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά
τους.
Το περιβάλλον μάθησης, όπου πραγματοποιούνται τα μαθήματα,
εμπλουτίζεται, αφενός με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και, αφετέρου, με διάφορες στρατηγικές διδασκαλίας
που εξασφαλίζουν ευελιξία στην αλληλεπίδραση, τον χρόνο, τον ρυθμό ή /
και τον τόπο.
Στην υβριδική μάθηση ο δάσκαλος είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό των
μαθημάτων, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, και ο σπουδαστής
είναι υπεύθυνος μόνο για τη διαδικασία με την οποία μαθαίνει.
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6.5 Χρήσιμοι σύνδεσμοι για την μάθηση με
βάση την πρόκληση
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ - CBL
(Allan Carrington)

http://www.youtube.com/watch?v=Bdj-IRFBe5o
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΤΑΞΗΣ
(MADDrawProductions)

https://www.youtube.com/watch?v=ojiebVw8O0g
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6.6 Η Παιχνιδοποίηση ως τρόπος αποτελεσματικής
διδασκαλίας
Η παιχνιδοποίηση εφαρμόζεται ήδη σε τομείς όπως το μάρκετινγκ, οι
ανθρώπινοι πόροι ή οι σχέσεις διευθυντή-πελάτη ή ακόμη και στη σύσταση
ανώτερων διοικητικών στελεχών. Ωστόσο, στους τομείς των
διδακτικών/μαθησιακών διαδικασιών δεν έχουμε ουσιαστικά εμπειρία της
όποιας προσπάθειας εισαγωγής παιχνιδιών στη διδασκαλία σε ότι αφορά
την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ).
Η παιχνιδοποίηση στην εκπαίδευση είναι η χρήση των μεθοδολογιών που
περιγράφηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια (μηχανική και δυναμική) για να
προωθηθεί η συμμετοχή των σπουδαστών ώστε να επιτευχθούν επιθυμητά
αποτελέσματα όσον αφορά δεξιότητες. Μερικές από τις πολύ λίγες
εμπειρίες στην Εκπαιδευτική Παιχνιδοποίηση μπορούν να βρεθούν στις
συνεισφορές των Smith (2011) και Lee (2011). Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ένα
αυξανόμενο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για την εφαρμογή
παιχνιδοποίησης σε πολλούς τομείς της διαδικασίας απόκτησης γνώσης και
επομένως πολύτιμη εμπειρία από άλλους τομείς μπορεί να εφαρμοστεί στον
τομέα της διδασκαλίας. Ένα από τα πιο σημαντικά φόρουμ, όπου μπορείτε
να βρείτε αναφορές στη σχετική εμπειρία εργαστηρίου παιχνιδοποίησης σε
πολλούς τομείς, είναι αυτό που πραγματοποιείται στο συνέδριο CHI 2011
Deterding et. (2011).
Οι μαθητές/σπουδαστές καταναλώνουν μεγάλο μέρος του ελεύθερου
χρόνου τους σε Βιντεοπαιχνίδια ή άλλες παρόμοιες δραστηριότητες
διασκέδασης, και έτσι η δυνατότητα να προσαρμόσουν την
εκπαίδευσή/μελέτη τους στη δυναμική που βρίσκουν στα βιντεοπαιχνίδια,
μπορεί να τους παρακινήσει στις σπουδές τους, να προωθήσει έναν υγιή
ανταγωνισμό μεταξύ τους ή να τους καθοδηγήσει στη διαδικασία
εκμάθησης.

52

Συγγραφέας: Francisco Javier Pulido
(CC BY-NC-SA 3.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
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6.7 Χρήσιμοι σύνδεσμοι για την παιχνιδοποίηση
ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ
(Jane McGonigal)

https://www.youtube.com/watch?v=dE1DuBesGYM
http://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_wo
rld.html
ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ: ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ
(Daniel Floyd)

https://www.youtube.com/watch?v=rN0qRKjfX3s
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6.8 Πλεονεκτήματα της Παιχνιδοποίησης στην
Εκπαίδευση
Τα οφέλη της παιχνιδοποίησης όπως εφαρμόζονται στην κορυφαία
διδασκαλία:
1. Από την πλευρά των σπουδαστών:
 Ανταμοιβή προσπάθειας
 Προειδοποιεί και τιμωρεί την έλλειψη ενδιαφέροντος
 Υποδεικνύει την ακριβή στιγμή που ένας σπουδαστής εισέρχεται σε
μια περιοχή "κινδύνου". Δηλαδή πλησιάζει την αγωνία
 Ανταμοιβή για πρόσθετη εργασία
 Παρέχει ένα σαφές μέτρο της απόδοσης κάθε σπουδαστή
 Προτείνει τρόπους βελτίωσης του βαθμού σας στο θέμα και
βελτίωσης του προγράμματος σπουδών
2. Από την πλευρά των εκπαιδευτικών:
 Προσφέρει έναν τρόπο προώθησης της εργασίας στην τάξη
 Διευκολύνει την επιβράβευση όσων πραγματικά την αξίζουν
 Επιτρέπει κατάσταση αυτομάτου ελέγχου των σπουδαστών
 Αποφόρτιση της διαχείρισης εργασιών
3. Οφέλη για το ίδρυμα:
 Μπορεί να παρέχει μια μέτρηση της απόδοσης των μαθητών στους
γονείς
 Είναι ένα νέο και αποτελεσματικό σύστημα
55

CC0 Public Domain
https://pixabay.com/photo-163509/

6.9 Πώς εφαρμόζεται η παιχνιδοποίηση στην τάξη;
Μεθοδολογική Πρόταση
Ως πρώτη μας εμπειρία στην εφαρμογή της παιχνιδοποίησης σε ένα θέμα,
προτείνουμε μια απλή μέθοδο που μπορεί να αποδώσει μεγάλη αξία τόσο
στους σπουδαστές όσο και στους εκπαιδευτικούς, όπως ήδη συζητήσαμε
στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Σκοπός αυτής της μεθοδολογικής πρότασης είναι να παρακινήσει τους
σπουδαστές, να ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα και να παράσχει άμεση
ανάδραση στον σπουδαστή έτσι ώστε το επίτευγμά του/της να μπορεί να
συγκριθεί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του ανά πάσα στιγμή και να έχει
μια σαφή εικόνα της πιθανής τελικής του βαθμολογίας.
Τα βασικά σημεία της πρότασής μας:
1. Το μάθημα βασίζεται στις δραστηριότητες, κάθε μία από τις οποίες σας
επιτρέπει να συγκεντρώσετε βαθμούς στην τελική βαθμολογία. Ο στόχος
είναι να επιτρέψει σε έναν σπουδαστή να περάσει το μάθημα εκτελώντας
όλες τις δραστηριότητες.
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2. Καθορίζεται μια σειρά από επιτεύγματα που σχετίζονται με
δραστηριότητες. Αυτά τα επιτεύγματα καθιστούν δυνατό τον
πολλαπλασιασμό της αξίας της δραστηριότητας στη βαθμολογία.
3. Τα βασικά επιτεύγματα που συνδέονται με την εκτέλεση των
δραστηριοτήτων είναι:
α) Επίτευγμα "Ακριβώς στο χρόνο" (Just in Time): Παράδοση στο
χρόνο της πρακτικής
β) Επίτευγμα "Έσπασες ρεκόρ" (You’re a crack): Παράδοση
δραστηριότητας καλύτερη από όλες τις παραδόσεις
γ) Επίτευγμα "Ευτυχής Ιδέα" (Happy Idea): παρέχονται
δραστηριότητες που παρουσιάζουν έναν καινοτόμο τρόπο επίλυσης
αυτών.
δ) Το "τσεκ-ιν” (check-in) στην κατηγορία X μπορεί να ανεβάσει την
συνολική βαθμολογία. Η ιδέα είναι να ενθαρρυνθεί η σχολική
φοίτηση.
ε) Επιτεύγματα που σχετίζονται με δεξιότητες. Καθορίζονται
επιτεύγματα που σχετίζονται με συγκεκριμένες δεξιότητες, τα οποία
θα απονέμονται από τον δάσκαλο σε σπουδαστές ή σε ομάδες.
Παραδείγματα αυτών των επιτευγμάτων:
• "Το αφεντικό έχει έρθει": Συνδέεται με την καλή ηγεσία
• "Ήσυχα, το λύνω αυτό εγώ": Συνδεδεμένη συνεργασία μεταξύ
ατόμων ή ομάδων
Σε όλες τις περιπτώσεις, οι μαθητές θα έχουν μια σαφή εικόνα της
"κατάταξής" τους στο θέμα χάρη στα ακόλουθα εργαλεία που ο
δάσκαλος θα πρέπει να ελέγχει:
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 «Ταμπλό ηγεσίας» όπου συγκρίνονται όλοι οι σπουδαστές
της τάξης.
 Τους βαθμούς που συγκεντρώνονται για κάθε σπουδαστή,
καθώς και ο μέγιστος αριθμός βαθμών που θα μπορούσαν
να έχουν επιτευχθεί σε ένα ορισμένο χρονικό σημείο, καθώς
και ο αριθμός των βαθμών που ο σπουδαστής θα έπρεπε να
έχει επιτύχει μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο για να είναι σε
θέση να περάσει το μάθημα.
 Κατάλογος συγκεντρωμένων επιτευγμάτων.
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