
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

Τα παιχνίδια ως μέθοδος εκπαίδευσης 
& ανάπτυξης διοικητικών στελεχών 

και άλλων εργαζομένων.

Διπλωματική μελέτη της Ταβαντζοπούλου Γεωργίας (Μ 4/03) 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Ξηροτύρη - Κουφίδου Στέλλα

Θεσσαλονίκη, 2004



Θα μπορούσε κανείς να πει για μένα, πως 
στο βιβλίο αυτό έκανα μία ανθοδέσμη από ξένα 
λουλούδια μην έχοντας βάλει δικό μου τίποτα 
άλλο παρά το νήμα που τα έδεσε.

Montaigne
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Στον πατητού μου.

Έναν από τους πιο μορφωμένους ανθρώπους που γνώρισα. 

Κι ας μην είχε τελειώσει την τρίτη τάξη του δημοτικού...
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα μελέτη διαπραγματεύεται, όπως δηλώνει και ο τίτλος της, 
το θέμα της χρήσης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών ως μέθοδο εκπαίδευσης 
και ανάπτυξης διοικητικών στελεχών και άλλων εργαζομένων. Η μελέτη μας 
είναι οργανωμένη σε τέσσερα κύρια τμήματα.

Ξεκινάμε από το Α' Μέρος, όπου διευκρινίζουμε βασικές 
εισαγωγικές έννοιες, τις οποίες θα συναντήσουμε κατά την πορεία της 
μελέτης. Ακολούθως πραγματοποιούμε μία σύντομη περιγραφή του 
συνολικού εκπαιδευτικού κύκλου, προκειμένου να διαπιστώσει ο 
αναγνώστης ποιό τμήμα του «όλον» αποτελεί το υπό εξέταση θέμα.

Στο Β’ Μέρος της διπλωματικής επιχειρούμε μία γνωριμία του 
αναγνώστη με τα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Πρώτα απ’ όλα, δίνουμε τον 
ορισμό και την περιγραφή των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και 
σχολιάζουμε τις δυσκολίες που προκύπτουν από αυτόν καθ’ αυτόν τον 
όρο «Παιχνίδι». Έπειτα, εξετάζουμε εν συντομία κάθε μια από τις δέκα 
κυριότερες κατηγορίες/ τύπους εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Οι εν 
λόγω κατηγορίες δεν αποτελούν βέβαια εξαντλητική αναφορά των 
υπαρχόντων τύπων παιχνιδιών. Αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων στη δυνατότητα 
που έχουν οι εκπαιδευτές να σχεδιάσουν εκπαιδευτικά παιχνίδια. Τα βασικά 
στάδια για τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού αποτελούν 
το επόμενο θέμα στο οποίο στεκόμαστε. Το Β' Μέρος της μελέτης, κλείνει με 
την παράθεση επιλεγμένων εκπαιδευτικών παιχνιδιών, τα οποία 
έχουν δομηθεί με βάση τους εκπαιδευτικούς σκοπούς που κύρια 
εξυπηρετούν.

Το Γ' μέρος της μελέτης ασχολείται με την τεκμηρίωση της αξίας των 
παιχνιδιών ως εκπαιδευτικής μεθόδου. Για τον σκοπό αυτό, αναφέρουμε το 

ποσοστό και τον βαθμό χρήσης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών από 
επιχειρήσεις, όπως αυτά προκύπτουν από σχετικές έρευνες. Επιπλέον, 

αναλύουμε τους λόγους χρήσης των παιχνιδιών από επιχειρήσεις, δηλαδή 

τις δεξιότητες και τα άλλα εκπαιδευτικά οφέλη που παρέχουν τα εκπαιδευτικά
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παιχνίδια στους εργαζόμενους- εκπαιδευόμενους των εν λόγω επιχειρήσεων. 
Στη συνέχεια, σχολιάζουμε -βάσει ερευνών- την αποτελεσματικότητα και τη 
συγκριτική αποτελεσματικότητα των παιχνιδιών ως εκπαιδευτικής 

μεθόδου. Τέλος, ένα μεγάλο μέρος του Ρ τμήματος της μελέτης, αφιερώνεται 
στη διευκρίνηση του τρόπου με τον οποίο τα εκπαιδευτικά παιχνίδια 
ενσωματώνουν τις βασικές αρχές μάθησης ενηλίκων. Και αυτό, γιατί 
ακριβώς αυτή η ενσωμάτωση αποτελεί το κλειδί της αποτελεσματικότητας των 
παιχνιδιών ως εκπαιδευτικό εργαλείο, το μυστικό θα λέγαμε της επιτυχίας 
τους.

Κατά το Δ' Μέρος της μελέτης, αναλύουμε εν συντομία τα τέσσερα 
βασικότερα μειονέκτημα των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, προτείνοντας, όπου - 
αυτό στάθηκε δυνατό- και σχετικές λύσεις (ή έστω τρόπους για να 
μετριαστούν οι αναφερόμενες αδυναμίες των εκπαιδευτικών παιχνιδιών).

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ

Για τους σκοπούς της μελέτης μας, χρησιμοποιήθηκε ελληνική και ξένη 
βιβλιογραφία και άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Οι συλλεχθείσες 
πληροφορίες, αναλύθηκαν, επεξεργάστηκαν κριτικά και συντέθηκαν, έτσι 
ώστε να δώσουν ένα άρτιο και ενιαίο σώμα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ

Κατά κύριο λόγο, η μελέτη μας αφορά την εκπαίδευση και 
ανάπτυξη διοικητικών στελεχών. Για κάποιες ομάδες εκπαιδευομένων 
(όπως λ.χ. τα ανώτερα διοικητικά στελέχη), τα παιχνίδια μπορεί να είναι μία 
πιο αποδεκτή μέθοδος εκπαίδευσης από ότι για παράδειγμα η παραδοσιακή 
μέθοδος της διάλεξης (Hollenberg and Wright, 2003, ρ. 283). Έτσι, σύμφωνα 
με τον Verser, τα παιχνίδια προσομοιώσεων αποτελούν μία ιδιαίτερα 

αποτελεσματική μέθοδο εκπαίδευσης των διευθυντών μικρών επιχειρήσεων 
σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών αυτών των διευθυντών, οι οποίοι κατά κανόνα δεν αντιδρούν 
θετικά στην παραδοσιακή μέθοδο της διάλεξης (Verser, 1989, ρ. 41).
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Επιπλέον, στην έρευνα των Gerstenfeld και Maynard (1971) η πλειοψηφία 
των παιχνιδιών προσομοίωσης που χρησιμοποιούσαν οι επιχειρήσεις, 
αποτελούσαν μέρος του επίσημου εκπαιδευτικού προγράμματος για μεσαία 
και υψηλόβαθμα στελέχη, με τα προγράμματα των εποπτών να βρίσκονται 
στη τρίτη θέση (Gerstenfeld and Maynard, 1977, ρ. 13-14). Την 
καταλληλότητα των εκπαιδευτικών παιχνιδιών για την εκπαίδευση και 
ανάπτυξη διοικητικών στελεχών αποδεικνύει και η έρευνα του περιοδικού 
Training and Development, το οποίο το 1995, απηύθυνε προς τους 
αναγνώστες του ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την αξία των παιχνιδιών ως 
εκπαιδευτικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις (Are training games a waste of 
time?, October 1995, p. 19). Στο ερώτημα «τί είδους εκπαιδευτικά 
προγράμματα υποστηρίζονται καλύτερα από παιχνίδια και άλλες 
διασκεδαστικές δραστηριότητες», ένα ποσοστό 16% των αναγνωστών (το 
τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό) απάντησε «προγράμματα για την ανάπτυξη 
διοικητικών στελεχών». Παράλληλα, ένα ποσοστό 18% και 17% των 
αποκριθέντων θεωρούν πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα ανάπτυξης 
ομαδικότητας και τα προγράμματα σχετικά με τις επικοινωνιακές και 
διαπροσωπικές δεξιότητες αντίστοιχα υποστηρίζονται καλύτερα από παιχνίδια 
και άλλες διασκεδαστικές δραστηριότητες (Are training games a waste of 
time?, January 1995, p. 27). Όπως είναι βέβαια γνωστό, οι παραπάνω 
δεξιότητες είναι περισσότερο από απαραίτητες για κάθε διοικητικό στέλεχος. 
Επομένως, η καταλληλότητα των παιχνιδιών για την εκπαίδευση και ανάπτυξη 
των διοικητικών στελεχών επιβεβαιώνεται και πάλι.

Ωστόσο, είναι πια γεγονός ότι οι οργανωσιακές αλλαγές των δύο 
περίπου τελευταίων δεκαετιών έχουν δημιουργήσει πιο επίπεδες δομές 
επιχειρήσεων. Αποτελεσματικά, καθώς εντείνεται η αποκέντρωση των 
εξουσιών, η ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων έχει πλέον προωθηθεί προς τις 
κατώτερες ιεραρχικά κλίμακες εργαζομένων (McAteer, October 1991, ρ. 19), 
(Hequet, July 1995, ρ. 53). Αυτό σημαίνει ότι πέρα από τα κατεξοχήν 

διοικητικά στελέχη, στις σύγχρονες επιχειρήσεις διοικητικά καθήκοντα έχει πια 
- σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό- η πλειοψηφία των εργαζομένων. Αξίζει 

λοιπόν να σημειώσουμε, ότι η μελέτη μας αφορά και όλους τους 

εργαζόμενους που έχουν διοικητικά καθήκοντα.
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Τέλος, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι άμεσα ενδιαφερόμενοι- 
αττοδέκτες, δεν είναι μόνο τα διοικητικά στελέχη ή οι έχοντες διοικητικά 
καθήκοντα, αλλά και όσοι εργαζόμενοι ενδέχεται να αποκτήσουν στο 
μέλλον διοικητικές αρμοδιότητες. Και αυτό γιατί τα παιχνίδια εξετάζονται όχι 
μόνο ως μέθοδος εκπαίδευσης, αλλά και ανάπτυξης εργαζομένων. Έτσι, 
εργαζόμενοι που δεν έχουν διοικητικές αρμοδιότητες στις τρέχουσες θέσεις 
εργασίας τους, μπορούν αποτελέσουν εκπαιδευόμενους υπό τη μέθοδο των 
παιχνιδιών, εφόσον συμμετάσχουν σε σχετικό πρόγραμμα με στόχο την 
ανάπτυξή τους. Με άλλα λόγια, σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
χρησιμοποιεί τα παιχνίδια ως μέθοδο εκπαίδευσης και ανάπτυξης διοικητικών 
στελεχών και εργαζομένων με διοικητικές αρμοδιότητες, μπορούν να 
λαμβάνουν μέρος και εργαζόμενοι που δεν έχουν καμία διοικητική 
αρμοδιότητα στην τρέχουσα θέση εργασίας τους, εφόσον ενδέχεται να 
καταλάβουν μελλοντικά μία τέτοια θέση, ή να αλλάξει η τρέχουσα θέση τους, 
έτσι ώστε να περιλαμβάνει τελικά και διοικητικές αρμοδιότητες. Το εν λόγω 
πρόγραμμα λοιπόν θα αφορά τόσο τα διοικητικά στελέχη και τους έχοντες 
διοικητικές αρμοδιότητες, όσο και τους λοιπούς εργαζομένους που 
συμμετέχουν αυτό. Απλά για τους τελευταίους, το πρόγραμμα αυτό δε θα 
στοχεύει τόσο στην εκπαίδευση, όσο στην ανάπτυξή τους, καθώς 
στόχος του προγράμματος δεν είναι να τους βοηθήσει στην τρέχουσα, αλλά 
σε μία ενδεχόμενη μελλοντική θέση εργασίας τους (Werther and Davis, 1993, 
ρ. 315), (De Cenzo and Robbins, 1996, p. 245)1.

Συμπερασματικά, η μελέτη μας απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη, 
σε έχοντες διοικητικά καθήκοντα και σε εργαζόμενους με δυνητικά 
διοικητικά καθήκοντα. Ασφαλώς, δεν αποκλείεται η χρήση των 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών για την εκπαίδευση και ανάπτυξη άλλων 
εργαζομένων, εφόσον κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιμο, ή ακόμη και για την 
εκπαίδευση φοιτητών και μαθητών.

1 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαφορά μεταξύ εκπαίδευσης και ανάπτυξης, βλέπε 
σελ. 14
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διευκρινίζουμε, ότι στη μελέτη μας χρησιμοποιούμε μόνο το αρσενικό 
γένος (π.χ. εκπαιδευόμενος αντί του εκπαιδευόμενος/η, ή εκπαιδευτής αντί 
του εκπαιδευτής/τρια) για λόγους ευκολίας και μόνο. Η παράλειψη του 
θηλυκού γένους, προτιμήθηκε ως η συχνότερα απαντόμενη στη 
βιβλιογραφία, χωρία καμία πρόθεση διάκρισης εις βάρος του γυναικείου 
φύλου. Δηλώνουμε ρητά, ότι τα όσα καταγράφονται αφορούν εξίσου 
άνδρες και γυναίκες.

π



Α' ΜΕΡΟΣ:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση αποτελεί μία σχεδιασμένη και 
συστηματική προσπάθεια μίας επιχείρησης που επιδιώκει μία μακροχρόνια, 
σχετικά μόνιμη αλλαγή ενός ατόμου, η οποία θα βελτιώσει την ικανότητά του 
να εκτελεί μία εργασία. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει 
την αλλαγή γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, στάσεων ή συμπεριφοράς 
(Κατσαλής, 2001, σελ. 9), (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001, σελ. 156), (De Cenzo 
and Robbins, 1996, p. 237), (Hollenberg and Wright, 2003, p.251).

Σημειώνουμε, ότι από δω και στο εξής με τον όρο Εκπαίδευση θα 
εννοούμε την Επαγγελματική Εκπαίδευση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΜΟΡΦΩΣΗ

Ο όρος Εκπαίδευση, όπως αυτός χρησιμοποιείται στην παρούσα 
μελέτη, δε θα πρέπει να συγχέεται με τον όρο Μόρφωση. Η ειδοποιός 
διαφορά μεταξύ Εκπαίδευσης και Μόρφωσης, είναι ότι η Εκπαίδευση 
επιδιώκει μία αλλαγή των εκπαιδευομένων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
καθίστανται πια αυτοί πιο ικανοί για τον αποτελεσματικό χειρισμό ενός 
συγκεκριμένου προβλήματος. Η Εκπαίδευση δηλαδή έχει ένα πολύ 
συγκεκριμένο στόχο. Αντίθετα, στην περίπτωση της Μόρφωσης, λαμβάνει 
χώρα μία μετάδοση πληροφοριών, χωρίς καμία προσδοκία ως προς το πότε 
και πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες-εάν χρησιμοποιηθούν 
ποτέ (Halloran, 1986, ρ. 128).
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Εκπαίδευση εργαζομένων διαφέρει από την Ανάπτυξη εργαζομένων, 
παρά το γεγονός ότι οι δύο όροι συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Η 
κύρια διαφορά μεταξύ της Εκπαίδευσης και της Ανάπτυξης έγκειται στον 
χρονικό προσανατολισμό τους. Η Εκπαίδευση είναι χρονικά 
προσανατολισμένη στο σήμερα, επιδιώκοντας τη διατήρηση και βελτίωση 
της απόδοσης των εργαζομένων στις τρέχουσες θέσεις εργασίας τους. Η 
Ανάπτυξη από την άλλη έχει κυρίως μελλοντικό προσανατολισμό, καθώς 
περιλαμβάνει μάθηση η οποία δε συνδέεται απαραίτητα με την τρέχουσα 
θέση εργασίας του εργαζομένου και επιδιώκει ευρύτερη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων του εργαζόμενου προετοιμάζοντας τους εργαζομένους για την 
κατάληψη διαφορετικών θέσεων στην επιχείρηση ή και θέσεων που δεν 
υφίστανται ακόμη (De Cenzo and Robbins, 1996, p. 237, 245), (Hollenberg 
and Wright, 2003, p.377) (Κανελλόπουλος, 1990, σελ. 99) . Αυτή καθώς και 
κάποιες άλλες διαφορές μεταξύ των δύο ορών συνοψίζονται στον πίνακα 1 
που ακολουθεί:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Προσανατολισμός , Τρέχων Μελλοντικός

Χρήση εμπειριών Χαμηλή Υψηλή

Στόχος
Προετοιμασία για τρέχουσα 

θέση εργασίας
Προετοιμασία για 

αλλαγές

Συμμετοχή Υποχρεωτική Εθελοντική

Πίνακας 1: Διαφορές Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης
Πηγή: Hollenberg and Wright, 2003, p.377 .

Σημειώνουμε, ότι συχνά, κατά τη μελέτη μας, θα χρησιμοποιούμε για 
λόγους οικονομίας μόνο τον όρο Εκπαίδευση υπονοώντας ότι 

αναφερόμαστε σε Εκπαίδευση και Ανάπτυξη.
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Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Ποιό κομμάτι του puzzle;

Προεπισκ(6 )ττηση :

Σε αυτό το τμήμα προσδιορίζουμε το γενικό πλαίσιο στο 
οποίο εντάσσεται η μελέτη μας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζουμε εν

συντομία τον Συνολικό Εκπαιδευτικό 
Κύκλο, του οποίου τμήμα αποτελεί η 
Επιλογή Εκπαιδευτικών Μεθόδων και 
των οποίων με τη σειρά τους 

υποσύνολο αποτελούν τα Παιχνίδια ως Εκπαιδευτική Μέθοδος. Στόχος μας 
είναι, προτού προχωρήσουμε στη σε βάθος ανάλυση των εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών, να σκιαγραφήσουμε τη γενική εικόνα της οποίας ψηφίδα 
αποτελούν τα παιχνίδια.

TwT Μη ξεχνάτε τα παζλ.
' Ο Συναρμολογούνται πολύ πιο 

ψ* J εύκολα, αν μπορείτε να δείτε 
πρώτα τη συνολική εικόνα.

Gordon Dryden

Ο συνολικός εκπαιδευτικός κύκλος αποτελείται από 4 βασικά 
στάδια, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα (Σχήμα 1):

■ Εκτίμηση Εκπαιδευτικών Αναγκών
■ Κατάρτιση Εκπαιδευτικού Προγράμματος
■ Εφαρμογή - Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος
■ Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος
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A—* Εκτίμηση Εκπαιδευτικών Αναγκών -

Κατάρτιση Εκπαιδευτικού
gw Προγράμματος 1

-------- * Εφαρμογή - Υλοποίηση -

-------- » Αξιολόγηση ι—

◄--------
Ανάδραση

Σχήμα 1: Συνολικός Εκπαιδευτικός Κύκλος
Προσαρμογή από :

(Κατσαλής, 2001, σελ. 74), (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 1999, σελ. 159), 
(Ivancevich, 1998, ρ. 417) και (Hollenberg and Wright, 2003, ρ.254).

1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

The most innovative learning solution you can built or buy is useless without 
the complementary learning need. Don’t force fit solutions to nonexistent 

y,“ ■( problems. If a television set fell into the hands of some people 300 years ago 
Iffy it wouldn’t have been an innovation, it would have been something to display 
vJV plates on.

Darin E. Hartley

Στόχος του σταδίου αυτού είναι να απαντηθούν τα ακόλουθα κρίσιμα 
ερωτήματα (Hollenberg and Wright, 2003, ρ.254-255):
1. Απαιτείται εκπαίδευση;
2. Ποιος χρειάζεται εκπαίδευση;

3. Ποιό θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο της εκπαίδευσης;

Βασική έννοια κατά την Εκτίμηση Εκπαιδευτικών Αναγκών είναι η 
Διάσταση Απόδοσης. Η Διάσταση Απόδοσης ορίζεται ως η διαφορά της 
Πραγματικής Απόδοσης από την Επιθυμητή Απόδοση των
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εργαζομένων (Κατσαλής, 2001, σελ. 75, Hollenberg and Wright, 2003, ρ. 
260, Leap and Crino, 1989, p. 290) και αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας της 
επιχείρησης. Από τη στιγμή που θα εντοπιστεί η Διάσταση Απόδοσης, μένει 
να προσδιοριστεί το κατά πόσο αυτή προκαλείται από έλλειψη εκπαίδευσης, 
καθώς και το εάν η επιχείρηση είναι διατεθειμένη να αναλάβει κάποιο σχετικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα προκειμένου να εκλείψει (ή έστω να περιοριστεί) η 
Διάσταση Απόδοσης.

Για το σκοπό αυτό η επιχείρηση προχωρεί σε μία τριπλή ανάλυση 
(Ivancevich, 1998, ρ. 417):
■ Ανάλυση Οργανωσιακών Αναγκών (Organization Analysis):

Κατά την εν λόγω ανάλυση προσδιορίζεται το κατά πόσο η ανάληψη 
μίας εκπαιδευτικής προσπάθειας συνάδει προς τη στρατηγική της επιχείρησης 
και θα λάβει την απαραίτητη υποστήριξη τόσο από άποψη διαθεσιμότητας 
πόρων, όσο και από άποψη δέσμευσης της διοίκησης και των εργαζομένων 
(Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001, σελ. 161), (Hollenberg and Wright, 2003, ρ. 255- 
260).
■ Ανάλυση Ατομικών Προσόντων & Ικανοτήτων (Person Analysis):

Κατά την ανάλυση αυτή προσδιορίζεται το εάν απαιτείται εκπαίδευση, 
καθώς και το ποιος χρειάζεται εκπαίδευση (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001, σελ. 
161), (Hollenberg and Wright, 2003, ρ. 260-261).
■ Ανάλυση Εργασιών (Task Analysis)

Η Ανάλυση Εργαζομένων εκτελείται συνήθως ταυτόχρονα με μία 
Ανάλυση Εργασιών. Με την τελευταία προσδιορίζονται οι συνθήκες υπό τις 
οποίες εκτελούνται τα διάφορα έργα και οι απαιτήσεις αυτών. Κατά αυτόν τον

τρόπο, η εν λόγω ανάλυση 
βοηθά στον προσδιορισμό του 
κατά πόσο η Διάσταση 
Απόδοσης αποτελεί σύμπτωμα 

ελλιπούς εκπαίδευσης, και συγκεκριμενοποιεί το περιεχόμενο του 

εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και τους αποδέκτες αυτού (Ξηροτύρη- 
Κουφίδου, 2001, σελ. 161), (Hollenberg and Wright, 2003, ρ. 255,261-264).

Αν το τραίνο σου είναι σε λάθος 
διαδρομή, κάθε σταθμός που 
φτάνεις είναι λάθος σταθμός.

Bernard Malamud
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2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με βάση τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών καθορίζεται το 
περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 
2001, σελ. 161) και καθορίζονται οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές 
(Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001, σελ. 162), (Leap and Crino, 1989, ρ. 290). Οι 
τελευταίοι μπορεί να προέρχονται από την επιχείρηση ή να είναι εξωτερικοί 
συνεργάτες. Επιπλέον, κατά το στάδιο αυτό επιλέγονται οι εκπαιδευτικές 
μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001, σελ. 162- 

169), (Hollenberg and Wright, 2003, ρ. 276-289). Για την επιλογή τους η 
επιχείρηση έχει προς εξέταση μια πλειάδα μεθόδων, η αναφορά των οποίων 
ξεφεύγει από τα όρια σκοπιμότητάς της μελέτης μας. Θα αρκεστούμε λοιπόν 
απλά στο να αναφέρουμε ότι τα παιχνίδια ως εκπαιδευτική μέθοδος, 
εντάσσονται σε αυτό ακριβώς το στάδιο του Εκπαιδευτικού 
Κύκλου. Τέλος, κατά την κατάρτιση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
καθορίζονται και τα λοιπά στοιχεία του προγράμματος αυτού, όπως 

λόγου χάρη ο χρόνος και ο τόπος εκτέλεσής του (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001, 
σελ. 162).

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Όπως είναι προφανές, κατά το στάδιο αυτό τίθεται σε εφαρμογή, 
δηλαδή εκτελείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καταρτίστηκε κατά το 
προηγούμενο στάδιο.

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κατά το τελευταίο στάδιο του Εκπαιδευτικού Κύκλου, εξετάζονται τα 
αποτελέσματα του εκπαιδευτικού προγράμματος προκειμένου νσ 
διαπιστωθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητάς του (Hollenberg and 

Wright, 2003, ρ. 289), προκειμένου με άλλα λόγια να εξακριβωθεί ότι οι 
εκπαιδευόμενοι απέκτησαν τις επιθυμητές γνώσεις, δεξιότητες , στάσεις και
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συμπεριφορές (Κατσαλής, 2001, σελ. 94). Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει 
ακολουθώντας διαφορετικές μεθόδους, η επιλογή μεταξύ των οποίων 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (Hollenberg and Wright, 2003, ρ. 291- 
292).
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Β' ΜΕΡΟΣ:

ΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Δεν υπάρχει ομοφωνία των ειδικών ως προς τον ορισμό του όρου 

"Εκπαιδευτικό Παιχνίδι". Η βιβλιογραφία βρίθει από ορισμούς του όρου, οι 
οποίοι αν και παρουσιάζουν κοινά στοιχεία, ωστόσο δεν συμπίπτουν. 
Επιδιώκοντας έναν κατά τον δυνατό πληρέστερο ορισμό της έννοιας, 
προχωρήσαμε στην παραγωγή ενός δικού μας ορισμού, συνθετικού των 
ορισμών που δίνονται στη βιβλιογραφία.

Έτσι λοιπόν, το Εκπαιδευτικό Παιχνίδι ορίζεται ως εξής:

Μία ενεργής εκπαιδευτική δραστηριότητα με συγκεκριμένους, 
ρητούς κανόνες, η οποία εμπεριέχει το στοιχείο του ανταγωνισμού 
(Eitington, 2002, ρ. 140), (Heimlich and Norland, 1994, ρ. 167), (Kroehnert 

Gary, 2001, p.4) (Taylor, 1986, p. 66). Τα παιχνίδια μπορεί να βασίζονται 
στην πραγματικότητα (παιχνίδια προσομοιώσεων), ή και να βασίζονται 
σε τεχνητές δομές και συστήματα (McAteer, 1991, ρ.20). Στις 
περιπτώσεις των παιχνιδιών που δεν αντανακλούν την 

πραγματικότητα, οι κανόνες που ακολουθούν οι συμμετέχοντες 
διαφέρουν από τους αντίστοιχους της καθημερινής ζωής (Heinich et al., 
2002, ρ.29). Στις περιπτώσεις αυτές, η μάθηση προκύπτει συνήθως όχι 
από αυτό καθ' αυτό το περιεχόμενο του παιχνιδιού, αλλά από την 
εμπειρία του παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης 
των συμμετεχόντων (Eitington, 2002, ρ. 140,141).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Διευκρινίζοντας και εμπλουτίζοντας τον παραπάνω ορισμό, κρίνουμε 
σκόπιμο να αναφέρουμε τα πέντε τα βασικά χαρακτηριστικά ενός 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού:

1. Ανταγωνισμός (Conflict)
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Τα παιχνίδια θέτουν ένα στόχο και εισάγουν εμπόδια κατά την εκτέλεσή 
του (Craig, 1996, ρ. 519-520), (Salopek, 1999, ρ. 28-29). Η επίτευξη του 
στόχου περιλαμβάνει συνήθως ένα στοιχείο ανταγωνισμού: οι
εκπαιδευόμενοι ενδέχεται να ανταγωνίζονται άλλους εκπαιδευόμενους, 
ατομικά ή σε ομάδα, ή την ευρηματικότητα του δημιουργού του 
παιχνιδιού, όταν προσπαθούν να βρουν τη λύση ενός παιχνιδιού, ή τέλος 
τον ίδιο τους τον εαυτό, όταν προσπαθούν να φτάσουν ή να ξεπεράσουν 
ένα συγκεκριμένο επίπεδο απόδοσης (Heinich et al., 2002, ρ. 30), (McAteer, 
1991, ρ.20), (Kroehnert Gary, 2001, p.4).

Κάποιοι συγγραφείς - η μειοψηφία- δε θεωρούν το στοιχείο του 
ανταγωνισμού βασικό χαρακτηριστικό των παιχνιδιών, υπενθυμίζοντάς μας, 
ότι υπάρχουν και παιχνίδια συνεργατικής φύσεως (Heinich etal., 2002, ρ. 30). 
Εμείς από την πλευρά μας, περιλάβαμε το στοιχείο του ανταγωνισμού στα 
βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, επειδή, όπως αναφέρθηκε και 
παραπάνω, ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι συμμετέχοντες 
συνεργάζονται προκειμένου να υπερκεράσουν εμπόδια για την επίτευξη ενός 
κοινού στόχου, δεν παύουν να ανταγωνίζονται. Απλά στην περίπτωση αυτή 
δεν ανταγωνίζονται άμεσα κάποιο άτομο ή ομάδα, αλλά προηγούμενα σκορ, 
πιθανότητες ή προγράμματα υπολογιστών, με άλλα λόγια το ίδιο το παιχνίδι ή 
τον ίδιο τους τον εαυτό (Craig, 1996, ρ. 519-520), (Kroehnert Gary, 2001, ρ.4).
2. Έλεγχος (Control)

Στα παιχνίδια ακολουθούνται κάποιοι κανόνες οι οποίοι καθορίζουν 

βασικά στοιχεία σχετικά με τη ροή του παιχνιδιού (Craig, 1996, ρ. 519-520), 
(Salopek, 1999, ρ. 28-29), (Taylor, 1986, ρ. 66), (McAteer, 1991, ρ.20) 
(Hequet, 1995, ρ. 57).
3. Τέλος (Closure)

Κάθε παιχνίδι έχει ένα τέλος το οποίο καθορίζεται από συγκεκριμένους 
κανόνες (Craig, 1996, ρ. 519-520), (Salopek, 1999, ρ. 28-29).
4. Εφευρετικότητα (Contrivance)

Τα παιχνίδια περιέχουν στοιχεία τα οποία αποτρέπουν τους 
συμμετέχοντες να τα αντιμετωπίσουν υπερβολικά σοβαρά. Ένα παιχνίδι 

μπορεί να είναι σχετικά λιγότερο ή περισσότερο παιχνιδιάρικο (Craig, 1996, ρ. 
519-520), (Salopek, 1999, ρ. 28-29).
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5. Εκπαιδευτικός στόχος (Competency Base)
Ασφαλώς, βασικό χαρακτηριστικό των εκπαιδευτικών παιχνιδιών είναι ότι 
απώτερος στόχος τους είναι να δημιουργήσουν εμπειρίες μάθησης (Craig, 
1996, ρ. 519-520), (Salopek, 1999, ρ. 28-29), (Taylor, 1986, ρ. 66), (Eitington, 
2002, ρ. 140).

ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΑΦΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΠΑΛΙΜΠΑΙΔΙΣΜΟΥ

Ο όρος "Παιχνίδι" υποδηλώνει για πολλούς ελαφρότητα και συνεπώς 
όταν εισάγεται ως εκπαιδευτικό εργαλείο, αντιμετωπίζεται συχνά με 
αμφισβήτηση και αρνητικότητα (Craig, 1996, ρ. 524), (Rossett, 2002, ρ. 153) 
(Greenlaw et al, 1962, ρ. 252), (Fripp, 1984, ρ.27). Στενά συνδεδεμένη με τα 
παραπάνω είναι και η μάλλον πουριτανική εντύπωση, ότι η εκπαίδευση δε 
μπορεί να είναι διασκεδαστική (Greenlaw et al, 1962, ρ. 252).

Μία καλή στρατηγική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
που προκύπτουν από τη χρήση του παρεξηγημένου όρου "Παιχνίδι" είναι η 
αντικατάστασή του με κάποιον εναλλακτικό, περισσότερο αποδεκτό 
όρο (Craig, 1996, ρ. 524), (Rossett, 2002, ρ. 153). Τη στρατηγική αυτή 
φαίνεται να ακολουθούν εκείνοι οι εκπαιδευτές που "βαφτίζουν" τα παιχνίδια 
"ασκήσεις", ή "δραστηριότητες", ή ακόμη "πρακτική εξάσκηση", προκειμένου 
να αποφύγουν τυχόν άρνηση των εκπαιδευομένων να συμμετάσχουν 
(Eitington, 2002, ρ. 141).

Στη μελέτη μας, επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο Παιχνίδι, 
καθώς πιστεύουμε, ότι μέσω αυτής καθίσταται σαφής η αξία των παιχνιδιών 
ως εκπαιδευτικού εργαλείου, με αποτέλεσμα να αίρεται τυχόν αρνητική 
προδιάθεση του αναγνώστη απέναντι στον εν λόγω όρο.

Στις περιπτώσεις όμως των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπου ο 
εκπαιδευτής ενδέχεται να μη διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο για μία 
εμπεριστατωμένη ανάλυση της αξίας των παιχνιδιών ως εκπαιδευτικής 

μεθόδου, συστήνουμε την εφαρμογή της στρατηγικής που περιγράψαμε μόλις 

παραπάνω. Γιατί τελικά ένα εντυπωσιακό ή έστω καλαίσθητο περιτύλιγμα, δεν 
αλλάζει το δώρο, το κάνει όμως πιο αποδεκτό...
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Κι αν σου μιλώ με παραμύθια είναι γιατί τα ακούς καλύτερα...
ΣΕΦΕΡΗΣ (Τελευταίος σταθμός)

Μια φορά σε ένα μοναστήρι, ήταν δύο καλόγεροι που κάπνιζαν πολύ. Αυτό το 
ελάττωμα τους δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα, κυρίως στις προσευχές μεγάλης 
διάρκειας. Κουβέντιασαν λοιπόν οι δύο τους το θέμα και αποφάσισαν να πάνε να 
ρωτήσουν τον Ηγούμενο. Ο πρώτος καλόγερος διατύπωσε την ερώτηση με τον εξής 
τρόπο: "Άγιε Ηγούμενε μπορώ να καπνίζω όταν προσεύχομαι"; Ο Ηγούμενος χωρίς 
να το σκεφτεί του έδωσε αρνητική απάντηση. Ο δεύτερος διατύπωσε την ερώτηση 
ανάποδα: "Άγιε Ηγούμενε μπορώ να προσεύχομαι όταν καπνίζω"; Ο Ηγούμενος, και 
πάλι χωρίς να το σκεφτεί, έδωσε στον δεύτερο καλόγερο θετική απάντηση, και 
μάλιστα μετ' επαίνων...

(Κατσαλής, 2001, σελ. 480)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΤΥΠΟΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Προεττισκ ( ό )ττηση :

Στο τμήμα αυτό περιγράφουμε εν συντομία δέκα βασικές κατηγορίες 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών, πραγματοποιώντας μία κάπως εκτενέστερη 
ανάλυση των παιχνιδιών προσομοίωσης, λόγω της ιδιαιτερότητας αυτών. 
Ασφαλώς, η ακόλουθη παράθεση κατηγοριών παιχνιδιών σε καμία 
περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί εξαντλητική. Άλλωστε, κάτι τέτοιο ξεφεύγει 
και από τα όρια του σκοπού μας, που δεν είναι παρά η έστω επιφανειακή 
γνωριμία του αναγνώστη με κάποιους από τους τύπους παιχνιδιών που θα 
συναντήσουμε και στη συνέχεια αυτής της μελέτης.

1. Επιτραπέζια Παιχνίδια (Board Games)
Τα Επιτραπέζια Παιχνίδια ακολουθούν τη γνωστή σε όλους μας μορφή (βλ. 
Μονόπολη), με τη διαφορά ότι έχουν έναν ρητό εκπαιδευτικό σκοπό 

(Eitington, 2002, ρ. 144-145), (Salopek, February 1999, ρ. 37), (Craig, 1996, 
ρ. 520).
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2. Παιχνίδια Κατασκευών (Construction Games)
Κατά τα Παιχνίδια Κατασκευών σχηματίζονται κατά κανόνα μικρές ομάδες, οι 
οποίες λαμβάνουν διάφορα υλικά, όπως εφημερίδες, κόλλες κ.α. και 
καλούνται να παράγουν μία φυσική κατασκευή (π.χ. έναν πύργο). 
Κύριος σκοπός του παιχνιδιού είναι να επιτρέψει την εκδήλωση, παρατήρηση 
και επακόλουθη ανάλυση των διάφορων μορφών συμπεριφοράς που 
προκύπτουν στα πλαίσια μίας ομάδας (Eitington, 2002, ρ. 146).

3. Παιχνίδια Παραγωγής (Produstion Games)
Τα Παιχνίδια Παραγωγής μοιράζονται την ίδια μορφή και τον ίδιο στόχο με τα 
Παιχνίδια Κατασκευών. Αλλά στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες 
καλούνται να παράγουν μία μη φυσική κατασκευή (π.χ. ένα slogan).

4. Γρίφοι - Σπαζοκεφαλιές (Quizes)
Δοκιμάζουν την ευρηματικότητα και δημιουργική σκέψη των εκπαιδευόμενων 
αναθέτοντας σε αυτούς να επιλύσουν, είτε ατομικά είτε ομαδικά, ένα δοθέν 
πρόβλημα (Salopek, February 1999, ρ. 37), (Kroehnert, 2001, ρ. 4).

5. Παιχνίδια με κάρτες (Card Games)
Οι προτυπωμένες κάρτες, που χρησιμοποιούνται ως τραπουλόχαρτα, 
περιλαμβάνουν πληροφορίες τις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να 
κατηγοριοποιήσουν και να ταξινομήσουν, ακολουθώντας κανόνες που 

δανειζόμαστε από γνωστά παιχνίδια με τράπουλες (Salopek, February 1999, 
ρ. 37), (Craig, 1996, ρ. 520).

6. Παιχνίδια με λέξεις (Word Games)
Στα εν λόγω παιχνίδια περιλαμβάνονται τα σταυρόλεξα, η κρεμάλα, το 
scrabble κ.α. τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκμάθηση 
συγκεκριμένης ορολογίας (Rossett, 2002, ρ. 142). Ενδέχεται να 

χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή.
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7. Παιχνίδια με χαρτί και μολύβι (Paper & Pencil Games)
Εδώ οι συμμετέχοντες καταγράφουν συγκεκριμένα δεδομένα ή ιδέες και 
κερδίζουν με βάση τους κανόνες που ορίζει το παιχνίδι.

8. Τηλεοπτικά Παιχνίδια (T.V. Games)
Δανείζονται τη δομή δημοφιλών τηλεοπτικών παιχνιδιών για να 
παρουσιάσουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και να ενθαρρύνουν την 
εξάσκηση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων (Salopek, February 1999, ρ. 
39), (Rossett, 2002, ρ. 143). Ενδέχεται να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό 
υπολογιστή.

9. Τα παιχνίδια Πλαίσιο (Frame Games)
Τα παιχνίδια αυτά μπορούν να λάβουν μία από τις παραπάνω μορφές ή και 
να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή (Salopek, February 1999, ρ. 37). 
Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι παρέχουν ένα γενικό πλαίσιο, 
μία γενική δομή και επιτρέπουν στον εκπαιδευτή να εισαγάγει 
εύκολα το επιθυμητό περιεχόμενο, προσαρμόζοντας το παιχνίδι στους 
εκάστοτε εκπαιδευτικούς στόχους (Salopek, February 1999, ρ. 38), (Heinich et 
a/., 2002, ρ. 32-33), (Eitington, 2002, ρ. 14-146).

10. Παιχνίδια Προσομοιώσεων

(Business Games, Management Games, Simulation Games, 

Business Simulations)

Opiaudc - Κύρια Χαρακτηριστικά

Τα παιχνίδια προσομοιώσεων είναι εκπαιδευτικές προσομοιώσεις, στις 
οποίες οι εκπαιδευόμενοι υποδυόμενοι συγκεκριμένους ρόλους (κατά κανόνα 
το ρόλο της διοίκησης), ανταγωνίζονται υπό συνθήκες συμπιεσμένου χρόνου, 

και λαμβάνουν συναπτές αποφάσεις, δεχόμενοι ανατροφοδότηση σχετικά με 
τα αποτελέσματα των αποφάσεων αυτών (Atthill, 1978, ρ. 8), (Greenlaw et a/., 

1962, ρ. 5), (Parry, June 1980, ρ. 101), (Gerstenfeld and Maynard, March 
1971, p. 12).
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Ένα παιχνίδι προσομοίωσης συνδυάζει, όπως υποδηλώνεται και 
από το όνομά του, τα χαρακτηριστικά μιας προσομοίωσης με τα 
χαρακτηριστικά ενός παιχνιδιού (Craig, 1996, ρ. 520) (Heinich et al., 
2002, ρ. 35). Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν ένα 
παιχνίδι προσομοίωσης, όπως προκύπτει και από τον προηγηθέντα 
ορισμό, είναι τα εξής (Atthill, 1978, ρ. 8), (Murphy, April 1980, ρ. 154):

❖ Προσομοίωση
Ως προσομοίωση ορίζουμε ένα λειτουργικό μοντέλο, που αποτελεί μία 

αφαιρετική η απλοποιημένη αναπαράσταση ενός πραγματικού ή υποθετικού 
συστήματος ή διαδικασίας, ή κατάστασης, ή περιβάλλοντος (Kroehnert, 2001, 
ρ. 4), (Kleiboer, December 1997, ρ. 199), (Heinich et al., 2002, ρ. 33), 
(Roblyerand Edwards, 2000, p. 88), (Eitington, 2002, p. 139).

Υπάρχουν δύο κύριες μορφές προσομοιώσεων. Αυτές που 
χρησιμοποιούν μηχανικούς προσομοιωτές (π.χ. προσομοιώσεις για 
εκπαίδευση πιλότων), και εκείνες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές (π.χ. παιχνίδια προσομοιώσεων) (Werther and Davis, 1993, ρ. 

321).
Μία προσομοίωση διακρίνεται συνήθως από υψηλό βαθμό πιστότητας/ 

ρεαλισμού όσον αφορά στην απεικόνιση της πραγματικότητας(Ηβϊηΐοίτ et al., 
2002, ρ. 35). Στην περίπτωση των παιχνιδιών προσομοίωσης ειδικότερα, η 
ρεαλιστικότητα μπορεί να κυμαίνεται από ιδιαίτερα υψηλή έως χαμηλή, 
ανάλογα από τον βαθμό κατά τον οποίο περιορίζεται από το γεγονός, ότι τα 
παιχνίδια προσομοιώσεων έχουν τη δομή (και άρα τους περιορισμούς) ενός 
παιχνιδιού (Kroehnert, 2001, ρ. 4), (McGehee and Thayer, 1961, ρ. 221).
❖ Ανατροφοδότηση

Τα παιχνίδια προσομοιώσεων παρέχουν στους παίκτες 
ανατροφοδότηση σχετικά με τις συνέπειες των αποφάσεων που λαμβάνουν 

κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

❖ Ανταγωνισμός
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού οι παίκτες, ατομικά ή σε ομάδες, 

ανταγωνίζονται είτε μεταξύ τους, είτε με το ίδιο το παιχνίδι.
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❖ Κλίμακα χρόνου
Στα παιχνίδια προσομοιώσεων λαμβάνει χώρα μία δραματική 

συμπίεση χρόνου, καθώς οι περίοδοι αποφάσεων αντιπροσωπεύουν μεγάλα 
χρονικά διαστήματα της πραγματικότητας.

Περιγραφή cvoc Τυπικού Παιγνιδιού ΠοοσουοίωσΓΚ

Για να γίνει πληρέστερα αντιληπτή η έννοια των παιχνιδιών 
προσομοίωσης, επιχειρούμε στο σημείο αυτό μία συνοπτική 
περιγραφή της τυπικής εξέλιξης ενός παιχνιδιού προσομοίωσης 
(Greenlaw et a!., 1962, ρ. 6-7), (Moore, 1967, ρ. 13).

Αρχικά, οι παίκτες ενημερώνονται σχετικά με βασικά στοιχεία 
του παιχνιδιού, όπως το εάν αυτό περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά ενός 
κλάδου ή ενός οργανισμού (Ivancevich, 1998, ρ. 449), το στόχο που 
καλούνται να επιτύχουν και τους κανόνες που θα ακολουθήσουν για αυτόν τον 
σκοπό, ενώ παράλληλα παρέχονται σε αυτούς δεδομένα σχετικά με έναν 
αριθμό εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων (Laird, 1985, ρ. 158). Οι 
πληροφορίες αυτές προέρχονται αρχικά από το εγχειρίδιο παικτών και από 
την ενημερωτική εισαγωγή σχετικά με το παιχνίδι, την οποία πραγματοποιεί ο 
εκπαιδευτής (Murphy, April 1980, ρ. 155), (Blanchard and Thacker, 1999, ρ. 
344). Επιπλέον, καθορίζονται οι ρόλοι των παικτών, οι οποίοι ενδέχεται 
να είναι γενικευμένοι («είσαστε όλοι μέλη της τάδε επιχείρησης), ή 
συγκεκριμένοι (Διευθυντής Μάρκετινγκ, Πρόεδρος του Δ.Σ. κτλ.) (Laird, 1985, 
ρ. 158).

Έπειτα, οι εκπαιδευόμενοι, αφού αναλύσουν και τις παραπάνω 
πληροφορίες καλούνται με βάση αυτές να αποφασίσουν ποιό είναι το 
καλύτερο σχέδιο δράσης (Mathis and Jackson, 1994, ρ. 305), (Murphy, April 
1980, ρ. 155), (Blanchard and Thacker, 1999, p. 344). Έτσι λοιπόν οι 
εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν μία σειρά από αποφάσεις για κάθε περίοδο 

οι οποίες είναι δυνατόν να αφορούν την παραγωγή, το μάρκετινγκ, τα 
χρηματοοικονομικά, τις προμήθειες ή το τμήμα έρευνας & ανάπτυξης για ένα 

προϊόν ή μία υπηρεσία (Mathis and Jackson, 1994, ρ. 305), (Ivancevich,
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1998, p. 450), (Laird, 1985, p. 158), (Leap and Crino, 1989, p. 299), (Halloran, 
1986, p. 145), (Ξηροτύρη- Κουφίδου, 2001, σελ. 167-168).

Εν συνεχεία, οι αποφάσεις αυτές υπόκεινται σε κάποιο είδος 
αντικειμενικής αξιολόγησης, είτε μέσω του προγράμματος του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, είτε -στις περιπτώσεις όπου το μοντέλο είναι απλό- 
μέσω υπολογισμών που πραγματοποιεί με το χέρι ο διαιτητής (Halloran, 
1986, ρ. 145), (Murphy, April 1980, ρ. 155), (Faria and Dickinson, 1994, p. 
47).

Ακολούθως, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης υπό μορφή ανατροφοδότησης σχετικά με τις συνέπειες των 
αποφάσεών τους (Murphy, April 1980, ρ. 155), (Laird, 1985, ρ. 158), (Mathis 
and Jackson, 1994, ρ. 305). Αυτή η αναπληροφόρηση λειτουργεί ως επιπλέον 
πληροφόρηση με βάση την οποία λαμβάνουν νέες αποφάσεις για την 
επόμενη περίοδο, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται το παιχνίδι (Halloran, 1986, 
ρ. 145), (MuT>hy, April 1980, ρ. 155), (Blanchard and Thacker, 1999, ρ. 344), 
(Faria and Dickinson, 1994, p. 47).

Η διαδικασία που μόλις περιγράψαμε αποτυπώνεται διαγραμματικά 

στο σχήμα 2.

Σχήμα 2: Εξέλιξη τυπικού παιχνιδιού προσομοίωσης
Προσαρμογή από : (Halloran, 1986, ρ. 146)
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ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Προεττισκ ηση :

Όπως προαναφέραμε, σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να θεωρηθεί 
ότι οι παραπάνω τύποι παιχνιδιών αποτελούν εξαντλητική αναφορά των 

παιχνιδιών που έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευτής. Και αυτό, όχι μόνο 
εξαιτίας της πλειάδας των υπαρχόντων παιχνιδιών, εκ των οποίων κάποια 
ενδεχομένως να διέφυγαν της δικής μας αναφοράς, αλλά και κυρίως εξαιτίας 

της δυνατότητας που έχει ο εκπαιδευτής να δημιουργήσει νέα εκπαιδευτικά 
παιχνίδια. Στο τμήμα αυτό αναλύουμε αρχικά τις δύο κατευθύνσεις που 
μπορούν να ακολουθηθούν κατά το σχεδίασμά ενός παιχνιδιού. Έπειτα, 
σκιαγραφούμε τα βήματα που ακολουθούνται κατά το σχεδιασμό ενός 
παιχνιδιού και παραθέτουμε βασικές «συμβουλές» για το σχεδίασμά ενός 
εκπαιδευτικού παιχνιδιού.

Ο σχεδιαστής ενός παιχνιδιού έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ 
δύο τρόπων εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί είτε να ξεκινήσει από 
τις εκπαιδευτικές ανάγκες της επιχείρησης και να αναπτύξει ένα 
εξειδικευμένο για τον σκοπό αυτό παιχνίδι (να ξεκινήσει δηλαδή όπως θα 
λέγαμε από το μηδέν), είτε να ξεκινήσει από ένα ήδη υπάρχον παιχνίδι 
και στη συνέχεια να το προσαρμόσει στις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες 
(Heimlich and Norland, 1994, ρ. 167-168).

Για το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού (ανεξάρτητα από 
το εάν ξεκινάμε εκ του μηδενός, ή από ένα ήδη υπάρχον παιχνίδι), 
εργαζόμαστε προχωρώντας από το τέλος προς την αρχή (Heimlich and 

Norland, 1994, ρ. 168). Πιο συγκεκριμένα:

1. Αρχικά προσδιορίζουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα (Heimlich and 
Norland, 1994, ρ. 168). Τα εν λόγω αποτελέσματα θα πρέπει να έχουν
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προσδιοριστεί ρητώς και να έχουν καταγραφεί (Eitington, 2002, ρ. 144). 
Καθοριστική για τον επιτυχή σχεδίασμά ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού μπορεί 
να αποβεί η συνεργασία κατά τη φάση αυτή με άτομα από την επιχείρηση, τα 
οποία να διαθέτουν πολύ καλή γνώση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών 
αναγκών (Eitington, 2002, ρ. 155).

2. Έπειτα, εφευρίσκουμε μία κατάσταση που να εμπεριέχει το στοιχείο 
του ανταγωνισμού (Heimlich and Norland, 1994, ρ. 168). Κατά τη φάση αυτή 
προσδιορίζουμε τους κανόνες και τη δομή του παιχνιδιού (Craig, 1996, ρ. 
531).

3. Στη συνέχεια, εξασφαλίζουμε ότι η κατάσταση που δημιουργήσαμε θα 
παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις εμπειρίες μάθησης που επιθυμούμε 
(Heimlich and Norland, 1994, ρ. 168), (Craig, 1996, ρ. 531), (Eitington, 2002, 
ρ. 155).

4. Δοκιμάζουμε και αξιολογούμε το παιχνίδι. Όπως είναι προφανές, κατά 
το στάδιο αυτό χρειαζόμαστε μία ομάδα η οποία θα παίξει το παιχνίδι, ούτως 
ώστε να καταστούν φανερές τυχόν ατέλειές του (Eitington, 2002, ρ. 155). 
Παράλληλα, πολύτιμη κρίνεται η γνώμη συναδέλφων-εκπαιδευτών, οι οποίοι 
καλό είναι να παρίστανται στην πιλοτική αυτή εφαρμογή του παιχνιδιού 
(Eitington, 2002, ρ. 155). Μην ξεχνάτε, ότι σε περιπτώσεις σαν και αυτήν, η 
συνέργια διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Κατά τη δοκιμαστική αυτή 
εφαρμογή του παιχνιδιού, εξετάζουμε λόγου χάρη κατά πόσο τα 
επιδιωκόμενα οφέλη λαμβάνουν πράγματι χώρα, κατά πόσο υπάρχει λογική 
σχέση ανάμεσα στη διάρκεια του παιχνιδιού και τα εκπαιδευτικά οφέλη που 
προκύπτουν από αυτό και εξασφαλίζουμε την επάρκεια των απαιτούμενων 
για την εκτέλεση του παιχνιδιού πόρων (Craig, 1996, ρ. 531), (Eitington, 2002, 
ρ. 144).

5. Τέλος, πραγματοποιούμε τυχόν διορθώσεις, βελτιώσεις και 
προσαρμογές.
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Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειώσουμε, ότι στο άρθρο “Stop Playing 
Games" η Salopek παραθέτει την άποψη του Thiagi, ότι τελικά αυτός που 
αποκομίζει τα περισσότερα από ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι είναι ο δημιουργός 
του. Με βάση αυτήν την παρατήρηση, η συγγραφέας ασπάζεται την 
προτροπή του Thiagi να εμπλέξουμε και τους εκπαιδευόμενους στο 
σχεδίασμά του παιχνιδιού. Για τον σκοπό αυτό, μπορούμε να 
ακολουθήσουμε τη διαδικασία που μόλις περιγράψαμε, είτε από την αρχή της, 
είτε από κάποιο μετέπειτα στάδιό της (αναθέτοντας π.χ. στους 
εκπαιδευόμενους να ολοκληρώσουν ένα μισοτελειωμένο εκπαιδευτικό 
παιχνίδι) (Salopek, February 1999, ρ. 28-39).

Στο παρακάτω τμήμα της διπλωματικής μας μελέτης, προχωρούμε σε 
μία περιγραφή συγκεκριμένων εκπαιδευτικών παιχνιδιών.

Η ταξινόμηση των εν λόγω παιχνιδιών έγινε με βάση τη δεξιότητα στην 
ανάπτυξη της οποίας κατά κύριο λόγο αποσκοπούν. Και λέμε κατά κύριο 
λόγο, γιατί τα περισσότερα εκ των αναφερόμενων παιχνιδιών έχουν 

πολλαπλούς στόχους και χρησιμότητες, και συνεπώς ουσιαστικά δεν ανήκουν 
σε μία μόνο κατηγορία, αλλά σε μία ένωση (με τη μαθηματική έννοια του 
όρου) κατηγοριών. Με άλλα λόγια, η διάκριση μεταξύ των παρακάτω 
κατηγοριών δεν είναι απόλυτα σαφής, καθώς τα μεταξύ τους όρια είναι 
ρευστά. Έτσι λόγου χάρη, ένα παιχνίδι που αναπτύσσει τις επικοινωνιακές 
δεξιότητες των εκπαιδευομένων, είναι πολύ πιθανό να ενισχύει παράλληλα 
και την ικανότητά τους να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στα πλαίσια μίας 
ομάδας. Παρόλα’ αυτά, υιοθετήσαμε την κατά αυτόν τον τρόπο διάκριση και 

ταξινόμηση των παιχνιδιών, ως την βέλτιστη για τους σκοπούς μας, δηλαδή 
την παρουσίαση παιχνιδιών που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων οι 
οποίες κρίνονται πολύτιμες για τα διοικητικά στελέχη και τους έχοντες 
διοικητικά καθήκοντα εργαζομένους.

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
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Έτσι λοιπόν προέκυψαν οι ακόλουθες κατηγορίες:
1. Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και δημιουργικής σκέψης
2. Επικοινωνιακές δεξιότητες
3. Απαλλαγή από στερεότυπα
4. Διοίκηση αλλαγών
5. Δεξιότητες παρουσίασης
6. Ανάπτυξη ομαδικότητας
7. Αντιληπτικές δεξιότητες
8. Δεξιότητες διαπραγμάτευσης
9. Δεξιότητες οργάνωσης και αυτό-διαχείρισης
10. Στρατηγικός σχεδιασμός
11. Παιχνίδια για την απόκτηση γνώσεων
12. Διαχείριση έργων
13. Διοίκηση ολικής ποιότητας
14. Εξυπηρέτηση πελατών
15. Παιχνίδια προσομοιώσεων

Σημειώνουμε, ότι για τον τρόπο παρουσίασης των παιχνιδιών 
υιοθετήσαμε το πρότυπο που ακολουθεί ο συγγραφέας Kroehnert Gary, στα 
βιβλία του “100 training games” και “103 additional training games”.

Τα παιχνίδια που αναφέρουμε, προέρχονται από σχετική βιβλιογραφία 
και αρθρογραφία και οι πηγές αναφέρονται ρητώς στο τέλος κάθε 
περιγραφής. Στις περιπτώσεις εκείνες που η περιγραφή του παιχνιδιού 
προήλθε από σύνθεση 2 ή περισσοτέρων πηγών, ή διαφέρει αρκετά από 
αυτήν της πηγής, το διευκρινίζουμε σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο 
παιχνίδι είναι «Προσαρμοσμένο από...».

Αμέσως μετά το όνομα του παιχνιδιού, αναφέρουμε τους πρόσθετους 
εκπαιδευτικούς του στόχους, δηλαδή τις δεξιότητες εκείνες που 
αναπτύσσει επιπρόσθετα της κύριας, καθώς και τυχόν επιπλέον εκπαιδευτικά 
οφέλη. Η έννοια των όρων που χρησιμοποιούμε για αυτόν τον σκοπό, 

διευκρινίζεται στο Παράρτημα 1.
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1. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
& ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ V

Η μεγαλύτερη πρόκληση στη γνώση, είναι να ανατοποθετήσει 
κανείς ένα πρόβλημα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί πλέον 
να λυθεί.

Bertrand Russell

Παιχνίδι 1° : Οι κόμποι.

Ενεργοποιητής Έναρξης (Icebreaker)
Ανάπτυξη Ομαδικότητας (Team Building) 
Ενδιάμεσος Ενεργοποιητής (Mid-course energiser) 
Αυτό-διαχείριση (Self-management)

Προεπισκόπηση
Άλλη μία σύντομη δραστηριότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.

Στόχοι
1. Για να επιδείξει τα οφέλη της συνεργίας, εφόσον χρησιμοποιηθεί ως μία 

ομαδική εργασία.
2. Για να «αδειάσει» λίγο το μυαλό των εκπαιδευόμενων πριν από ένα 

διάλειμμα.
3. Για να σπάσουμε λίγο πλάκα.

Απαιτούμενος χρόνος 
2-10 λεπτά

Μέγεθος ομάδας
Απεριόριστο, αλλά οι μεγάλες ομάδες θα πρέπει να διαιρεθούν σε μικρότερες 
ομάδες των 5 έως 7 συμμετεχόντων.

Απαιτούμενα υλικά
Ένα κομμάτι σκοινί για κάθε ομάδα (μήκους περίπου ενός μέτρου) και ένα 
μικρό βραβείο για τους νικητές.

Διαδικασία
1. Πείτε στην ομάδα ότι θα τους δοθεί ένα μικρό πρόβλημα προς επίλυση.
2. Διαιρέστε τη μεγαλύτερη ομάδα σε μικρότερες ομάδες των 5 έως 7 

ατόμων.
3. Δώστε σε κάθε ομάδα ένα κομμάτι σκοινί.
4. Πείτε στην ομάδα ότι υπάρχει ένας αρχαίος θρύλος για έναν μάγο που 

μπορούσε να δέσει έναν κόμπο σε ένα σκοινί ενώ κρατούσε και τις δύο 
άκρες του σκοινιού. Στόχος της ομάδας είναι να βρει πώς γίνεται αυτό.

5. Απονείμετε ένα βραβείο στην ομάδα που θα απαντήσει σωστά.
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Θέματα προς συζήτηση
1. Γιατί θα ήταν πιο δύσκολο για κάθε έναν χωριστά να επιλύσει αυτό το 

πρόβλημα;
2. Τι βοήθησε την ομάδα να βρει τη λύση;
3. Τι εμπόδισε την ομάδα να βρει μία λύση;
4. Πώς συνδέεται αυτό με το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα;

Λύση
Ζητήστε από κάποιον να σταυρώσει στο στήθος τα μπράτσα του. Στη 
συνέχεια δώστε του σε κάθε χέρι μία από τις δύο άκρες του σκοινιού. Καθώς 
ξετυλίγει τα μπράτσα του, το σκοινί θα δεθεί κόμπο.

Πηγή
Kroehnert Gary, “103 additional training games”, game 14, p. 38

Παιχνίδι 2° : Ενώστε τις κουκίδες

Καμία ερώτηση δεν είναι τόσο δύσκολο να απαντηθεί, όσο 
εκείνη της οποίας η απάντηση είναι προφανής.

George Bernard Shaw

Ενεργοποιητής Έναρξης (Icebreaker)
Ενδιάμεσος Ενεργοποιητής (Mid-course energiser)
Αντίληψη (Perception)

Προεπισκόπηση
Αυτό το απλό αλλά αποτελεσματικό παιχνίδι, εισαγάγει τους συμμετέχοντες 
στην ιδέα του να σκέφτονται «εκτός πλαισίων». Επίσης, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην αρχή της μέρας για την κάλυψη του κενού χρόνου έως 
ότου να φτάσουν οι αργοπορημένοι.

Στόχοι
Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες, ότι η λύση σε κάποια προβλήματα 
ξεφεύγει από τον συμβατικό τρόπο σκέψης τους και ότι η εξέταση ενός 
προβλήματος από πολλές σκοπιές μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες 
εναλλακτικές για την επίλυσή του.

Απαιτούμενος χρόνος
15-20 λεπτά (εξαρτάται από το πόσοι από τους γρίφους θα χρησιμοποιηθούν)

Μέγεθος ομάδας 
Απεριόριστο.

Απαιτούμενα υλικά
Μία κόλλα χαρτί και ένα στυλό για κάθε εκπαιδευόμενο. Έναν πίνακα για να 
ζωγραφίσει ο εκπαιδευτής τις τελείες ή μία προπαρασκευασμένη διαφάνεια.
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Διαδικασία
1. Πείτε στους εκπαιδευόμενους ότι κατά κανόνα χρησιμοποιούμε έναν 

συμβατικό τρόπο σκέψης για την επίλυση προβλημάτων. Μοιράστε τα 
χαρτιά και τα στυλό.

2. Δώστε στους εκπαιδευόμενους το πρόβλημα με τις 9 κουκίδες. Πείτε τους 
ότι έχουν στη διάθεσή τους 2 λεπτά για να ενώσουν τις κουκίδες με 4 
συνεχείς ευθείες γραμμές και ότι δεν επιτρέπεται καθώς το κάνουν αυτό, 
να σηκώσουν το στυλό από το χαρτί ή να επαναλάβουν μία γραμμή.

3. Μετά το πέρας των 2 λεπτών, δείξτε στους εκπαιδευόμενους την λύση. 
Δώστε έμφαση στην ιδέα ότι πρέπει να σκέφτονται εκτός των συμβατικών 
ορίων σκέψης που θέτουμε τον εαυτό μας.

4. Έπειτα, δώστε τους το πρόβλημα με τις 12 κουκίδες. Πρέπει να ενώσουν 
τις 12 κουκίδες με 5 συνεχείς ευθείες γραμμές. Και αυτήν τη φορά δεν 
επιτρέπεται καθώς το κάνουν αυτό, να σηκώσουν το στυλό από το χαρτί ή 
να επαναλάβουν μία γραμμή.

5. Για τους συμμετέχοντες που δεν κατάφεραν να βρουν τη λύση, δείξτε την 
λύση και τονίστε πάλι την ιδέα ότι πρέπει να σκέφτονται εκτός των 
συμβατικών ορίων σκέψης που θέτουμε τον εαυτό μας.

6. Έπειτα δώστε τους το δεύτερο πρόβλημα με τις 12 κουκίδες. Πρέπει να 
ενώσουν τις 12 κουκίδες με 5 συνεχείς ευθείες γραμμές. Και αυτήν τη 
φορά δεν επιτρέπεται καθώς το κάνουν αυτό, να σηκώσουν το στυλό από 
το χαρτί ή να επαναλάβουν μία γραμμή.

7. Γ ια τους συμμετέχοντες που δεν κατάφεραν να βρουν τη λύση, δείξτε την 
λύση και τονίστε πάλι την ιδέα ότι πρέπει να σκέφτονται εκτός των 
συμβατικών ορίων σκέψης που θέτουμε τον εαυτό μας.

8. Τελικά, δώστε τους το πρόβλημα με τις 16 κουκίδες. Πρέπει να ενώσουν 
τις 16 κουκίδες με 6 συνεχείς ευθείες γραμμές. Δεν επιτρέπεται καθώς το 
κάνουν αυτό, να σηκώσουν το στυλό από το χαρτί ή να επαναλάβουν μία 
γραμμή.

9. Δείξτε τη λύση. Τονίστε και πάλι την ιδέα ότι πρέπει να διευρύνουν τα όρια 
της σκέψης τους.

Θέματα προς συζήτηση
1. Μπόρεσε κανείς να επιλύσει όλα τα προβλήματα;
2. Έγινε τώρα πια κατανοητό από όλους ότι επιβάλλουμε όρια στον τρόπο 

σκέψης μας;
3. Πώς μπορούμε να σκεφτόμαστε δημιουργικότερα; Κάποιοι τέτοιοι τρόποι 

είναι οι εξής:
■ Κατάτμηση του προβλήματος στα συνθετικά του μέρη
■ Αναστροφή του προβλήματος
■ Δημιουργία νέων συνδυασμών
4. Μπορεί αυτή η εφαρμογή να χρησιμοποιηθεί στον χώρο εργασίας;

Διαφοροποιήσεις - Επεκτάσεις
1. Τα προβλήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές στιγμές 

κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής συνεδρίας.
2. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο 1 ή 2 από τα προβλήματα.
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Λύση

Πηγή
Προσαρμογή από
Kroehnert Gary, “100 training games”, game 12, p. 33 
Και
Μαγνήσαλης Κώστας, “Δημιουργική: θεωρία και τεχνική για την ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας”, παιχνίδι 3, σελ. 49, παιχνίδι 6, σελ. 69, παιχνίδι 37, σελ. 
322 
Και
Laird Dugan, “Approaches to training and development”, p.159 
Και
Verberne Tom, August 1997, “Creative fitness”, p. 68-72 
Και
Eitington Julius, “the winning trainer”, p. 179.
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Κι αν σου μιλώ με παραμύθια είναι γιατί τα ακούς καλύτερα...
ΣΕΦΕΡΗΣ (Τελευταίος σταθμός)

Υπάρχει μια παλιά ιστρορία για ένα βασιλιά που ήθελε να βρει τον πιο σοφό και 
κατάλληλο προθυπουργό για το βασίλειό του. Όταν τελείωσε το λεπτομερές ψάξιμο, 
κατέληξε σε τρεις υποψήφιους και αποφάσισε να τους βάλει αντιμέτωπους με την πιο 
μεγάλη δοκιμασία. Τους συγκέντρωσε λοιπόν σε ένα δωμάτιο του παλατιού και τους 
εξήγησε ότι στην πόρτα είχε τοποθετήσει έναν μηχανισμό κλειδώματος της πιο 
σύγχρονης τεχνολογίας. Τους είπε, λοιπόν, ότι όποιος καταφέρει και ανοίξει την πόρτα 
θα πάρει τη θέση του πρωθυπουργού. Οι τρεις υποψήφιοι καταπιάστηκαν αμέσως με 
τη δουλειά. Οι δύο από αυτούς άρχισαν αμέσως να εργάζονται με πολύπλοκους 
μαθηματικούς υπολογισμούς και εξισώσεις προκειμένου να βρούν τη λύση του 
προβλήματος. Ο τρίτος κάθισε σε μια καρέκλα απέναντι από την πόρτα και βυθίστηκε 
σε σκέψεις. Τελικά, χωρίς να ακουμπήσει το μολύβι στο χαρτί, σηκώθηκε, προχώρησε 
προς την πόρτα και γύρισε το μάνταλο. Η πόρτα άνοιξε αμέσως. Ήταν από την αρχή 
ξεκλείδωτη. Φυσικά, πήρε τη θέση του πρωθυπουργού.

(Κατσαλής, 2001, σελ. 484)

Παιχνίδι 3° : Τα σπίρτα

Ενεργοποιητής Έναρξης (Icebreaker)
Ενδιάμεσος Ενεργοποιητής (Mid-course energiser)
Αντίληψη (Perception)

Προεπισκόπηση
Αυτό το απλό αλλά αποτελεσματικό παιχνίδι, εισαγάγει τους συμμετέχοντες 
στην ιδέα του να σκέφτονται «εκτός πλαισίων». Επίσης, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην αρχή της μέρας για την κάλυψη του κενού χρόνου έως 
ότου να φτάσουν οι αργοπορημένοι.

Στόχοι
Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες ότι η λύση σε κάποια προβλήματα 
ξεφεύγει από τον συμβατικό τρόπο σκέψης τους.

Απαιτοΰμενος χρόνος
15-20 λεπτά (εξαρτάται από το πόσοι από τους γρίφους θα χρησιμοποιηθούν)

Μέγεθος ομάδας 
Απεριόριστο.

Απαιτούμενα υλικά
Επαρκή αριθμό σπίρτων για κάθε εκπαιδευόμενο. Έναν πίνακα για να 
ζωγραφίσει ο εκπαιδευτής τα σχήματα ή μία προπαρασκευασμένη διαφάνεια.

Διαδικασία
1. Πείτε στους εκπαιδευόμενους ότι κατά κανόνα χρησιμοποιούμε έναν 

συμβατικό τρόπο σκέψης για την επίλυση προβλημάτων. Μοιράστε τα 
σπίρτα.
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2. Δώστε στους εκπαιδευόμενους το 1° πρόβλημα. Δώστε τις εξής οδηγίες: 
Δεκαέξι σπίρτα σχηματίζουν πέντε τετράγωνα. Αφαιρέστε 3 σπίρτα κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίσετε 4 τετράγωνα.

3. Μετά τη λήξη του χρόνου, δείξτε στους εκπαιδευόμενους την λύση. Δώστε 
έμφαση στην ιδέα ότι πρέπει να σκέφτονται εκτός των συμβατικών ορίων 
σκέψης που θέτουμε τον εαυτό μας.

4. Δώστε στους εκπαιδευόμενους το 2° πρόβλημα. Δώστε τις εξής οδηγίες: 
Μετακινήστε 3 σπίρτα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μείνουν 3 τετράγωνα.

5. Δείξτε τη λύση. Τονίστε και πάλι την ιδέα ότι πρέπει να διευρύνουν τα όρια 
της σκέψης τους.

6. Δώστε στους εκπαιδευόμενους το 3° πρόβλημα. Δώστε τις εξής οδηγίες: 
Αφαιρέστε 2 σπίρτα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μείνουν 2 τετράγωνα.

7. Δείξτε τη λύση. Τονίστε και πάλι την ιδέα ότι πρέπει να διευρύνουν τα όρια 
της σκέψης τους.

8. Δώστε στους εκπαιδευόμενους το 4° πρόβλημα. Δώστε τις εξής οδηγίες: 
Αφαιρέστε 6 σπίρτα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μείνουν μόνο 3 τετράγωνα.

9. Δείξτε τη λύση. Τονίστε και πάλι την ιδέα ότι πρέπει να διευρύνουν τα όρια 
της σκέψης τους.

10. Δώστε στους εκπαιδευόμενους το 5° πρόβλημα. Δώστε τις εξής οδηγίες: 
Αφαιρέστε 9 σπίρτα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη μείνει ούτε ένα 
τετράγωνο.

11. Δείξτε τη λύση. Τονίστε και πάλι την ιδέα ότι πρέπει να διευρύνουν τα όρια 
της σκέψης τους.

12. Δώστε στους εκπαιδευόμενους το 6° πρόβλημα. Δώστε τις εξής οδηγίες: 
Δεκαέξι σπίρτα σχηματίζουν πέντε τετράγωνα. Μετακινήστε τα σπίρτα 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε με δύο κινήσεις να μείνουν 4 τετράγωνα.

13. Δείξτε τη λύση. Τονίστε και πάλι την ιδέα ότι πρέπει να διευρύνουν τα όρια 
της σκέψης τους.

14. Δώστε στους εκπαιδευόμενους το 7° πρόβλημα. Δώστε τις εξής οδηγίες: 
Με δεκαέξι σπίρτα σχηματίστε τα παρακάτω σχήμα που έχει 4 όμοια 
τετράγωνα. Μετακινήστε 3 σπίρτα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίσετε 
5 όμοια τετράγωνα.

15. Δείξτε τη λύση. Τονίστε και πάλι την ιδέα ότι πρέπει να διευρύνουν τα όρια 
της σκέψης τους.

Θέματα προς συζήτηση
1. Μπόρεσε κανείς να επιλύσει όλα τα προβλήματα;
2. Έγινε τώρα πια κατανοητό από όλους ότι επιβάλλουμε όρια στον τρόπο 

σκέψης μας;
3. Μπορεί αυτή η εφαρμογή να χρησιμοποιηθεί στον χώρο εργασίας;

Διαφοροποιήσεις - Επεκτάσεις
1. Τα προβλήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές στιγμές 

κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής συνεδρίας.
2. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο 1 ή 2 από τα προβλήματα.

Λύση
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Πηγή
Μαγνήσαλης Κώστας, “Δημιουργική: θεωρία και τεχνική για την ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας”, παιχνίδι 13, σελ. 211, παιχνίδι 14, σελ. 211 , παιχνίδι 15, 
σελ. 211, παιχνίδι 17, σελ. 212, παιχνίδι 21, σελ.232 , παιχνίδι 26, σελ. 272, 
παιχνίδι 39, σελ. 333.

Παιχνίδι 4° : Ο γρίφος των αριθμών

Ανάπτυξη Ομαδικότητας (Team Building)
Ενδιάμεσος Ενεργοποιητής (Mid-course energiser)
Αντίληψη (Perception)

Προεπισκόπηση
Αυτό το παιχνίδι αναθέτει στους εκπαιδευόμενους την επίλυση ενός 
προβλήματος.

Στόχοι
1. Να κάνουμε τα μέλη των ομάδων να συνεργαστούν.
2. Να δούμε ποια μέλη αναλαμβάνουν τις διαφορετικές λειτουργίες. (Αυτός 

θα είναι κατά πάσα πιθανότατα ένας μη φανερός στόχος κατά την έναρξη 
της δραστηριότητας).

Απαιτούμενος χρόνος 
30-40 λεπτά

Μέγεθος ομάδας
Έως 24. Η παρακολούθηση μεγάλου αριθμού εκπαιδευομένων γίνεται
υπερβολικά δύσκολη.

Απαιτούμενα υλικά
Ένα αντίγραφο του «Ο γρίφος των αριθμών» και ένα στυλό για κάθε ομάδα.

Διαδικασία
1. Αυτό το παιχνίδι χρησιμοποιείται καλύτερα όταν ασχολούμαστε με το θέμα 

των ομάδων, των συνεδρίων ή άλλα παρόμοια θέματα. Εισάγετε το θέμα 
και διαιρέστε την ομάδα σε ομάδες των 5-7 ατόμων η κάθε μία. Εάν 
υπάρχουν επιπλέον άτομα, αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως 
παρατηρητές.
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2. Δώστε σε κάθε ομάδα ένα αντίγραφο του «ο γρίφος των αριθμών» και ένα 
στυλό. Τοποθετήστε αυτό το υλικό στο κέντρο της ομάδας, μην το δώσετε 
απευθείας σε κανένα μέλος.

3. Πείτε στις ομάδες ότι τους έχει ανατεθεί ένα πρόβλημα προς επίλυση. 
Πρέπει να διαιρέσουν το τετράγωνο του γρίφου σε 4 ίσα μέρη, όπου κάθε 
μέρος θα περιέχει κάθε αριθμό από μία φορά.

4. Αφού οι εκπαιδευόμενοι έχουν ολοκληρώσει την προσπάθεια επίλυσης 
του προβλήματος, εσείς και οι τυχόν παρατηρητές θα παράσχετε 
ανατροφοδότηση όσον αφορά στον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραμάτισε κάθε 
ένα από τα μέλη.

Θέματα προς συζήτηση
1. Παρατήρησαν τα μέλη της ομάδας ότι άλλα μέλη της ομάδας τους είχαν 

αναλάβει έναν συγκεκριμένο ρόλο;
2. Ήταν εύκολο να προβλέψει κανείς την ανάληψη των συγκεκριμένων 

ρόλων από τα συγκεκριμένα άτομα;
3. Μπορεί κανείς να εντοπίσει τέτοιους ρόλους στο χώρο εργασίας;
4. Μπορούμε να προσαρμόσουμε τους ρόλους μας για να ταιριάζουν στις 

περιστάσεις;

Διαφοροποιήσεις - Επεκτάσεις
1. Μπορείτε να θέσετε ένα όριο χρόνου.
2. Μπορείτε να στοχεύσετε στο να αναδείξετε συγκεκριμένα μέλη της ομάδας 

ως αρχηγό, παραδίδοντας σε αυτά το αντίγραφο με τον γρίφο και το 
στυλό.

Λύση

3 2 1 1
3 1 4 3
4 3 2 4
2 2 1 4

Πηγή
Kroehnert Gary, “100 training games”, game 33, p. 69
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Παιχνίδι 5° : Με μία ψαλιδιά

Η φαντασία είναι πιο σηματική από τη γνώση.

Albert Einstein

Ανάπτυξη Ομαδικότητας (Team Building)
Ενδιάμεσος Ενεργοποιητής (Mid-course energiser)
Αντίληψη (Perception)

Προεπισκόπηση
Αυτό το παιχνίδι αναθέτει στους εκπαιδευόμενους την επίλυση ενός 
προβλήματος.

Στόχοι
1. Να κάνουμε τα μέλη των ομάδων να συνεργαστούν.
2. Να δούμε ποια μέλη αναλαμβάνουν τις διαφορετικές λειτουργίες. (Αυτός 

θα είναι κατά πάσα πιθανότατα ένας μη φανερός στόχος κατά την έναρξη 
της δραστηριότητας).

Απαιτούμενος χρόνος 
30-40 λεπτά

Μέγεθος ομάδας
Έως 24. Η παρακολούθηση μεγάλου αριθμού εκπαιδευομένων γίνεται 
υπερβολικά δύσκολη.

Απαιτούμενα υλικά
Μία προπαρασκευασμένη διαφάνεια με τα τελικά σχήματα, αρκετές κόλλες 
χαρτί σε παραλληλόγραμμο σχήμα και από ένα ψαλίδι για κάθε ομάδα.

Διαδικασία

1. Αυτό το παιχνίδι χρησιμοποιείται καλύτερα όταν ασχολούμαστε με το θέμα 
των ομάδων, των συνεδρίων ή άλλα παρόμοια θέματα. Εισάγετε το θέμα 
και διαιρέστε την ομάδα σε ομάδες των 5-7 ατόμων η κάθε μία. Εάν 
υπάρχουν επιπλέον άτομα, αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως 
παρατηρητές.

2. Δώστε σε κάθε ομάδα αρκετές κόλλες χαρτί και από ένα ψαλίδι. 
Τοποθετήστε αυτό το υλικό στο κέντρο της ομάδας, μην το δώσετε 
απευθείας σε κανένα μέλος.

3. Πείτε στις ομάδες ότι τους έχει ανατεθεί ένα πρόβλημα προς επίλυση. 
Πρέπει να καταφέρουν να κόψουν το χαρτί στο σχήμα που φαίνεται στη 
διαφάνεια. Για αυτόν τον σκοπό επιτρέπεται να κάνουν μόνο μία ψαλιδιά, η 
οποία πρέπει να είναι ευθεία.
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4. Αφού οι εκπαιδευόμενοι έχουν ολοκληρώσει την προσπάθεια επίλυσης 
του προβλήματος, εσείς και οι τυχόν παρατηρητές θα παράσχετε 
ανατροφοδότηση όσον αφορά στον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραμάτισε κάθε 
ένα από τα μέλη.

Θέματα προς συζήτηση
1. Εργάστηκαν τα μέλη ως ομάδα;
2. Παρατήρησαν τα μέλη της ομάδας ότι άλλα μέλη της ομάδας τους είχαν 

αναλάβει έναν συγκεκριμένο ρόλο;

Διαφοροποιήσεις - Επεκτάσεις

1. Μπορείτε να θέσετε ένα όριο χρόνου.
2. Μπορείτε να στοχεύσετε στο να αναδείξετε συγκεκριμένα μέλη της ομάδας 

ως αρχηγό, παραδίδοντας σε αυτά το αντίγραφο με τον γρίφο και το 
στυλό.

Λύση

Επιθυμητό σχήμα:

Πηγή
Kroehnert Gary, “100 training games”, game 34, p. 71
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Παιχνίδι 6° : Tangram

Ανάπτυξη Ομαδικότητας (Team Building)
Επικοί νωνιακές δεξιότητες (Communication skills)
Ενεργοποιητής Έναρξης (Icebreaker)
Ενδιάμεσος Ενεργοποιητής (Mid-course energiser)
Αντίληψη (Perception)

Προεπισκόπηση
Αυτό είναι ένα κινέζικο παιχνίδι με φιγούρες-μορφές.

Στόχοι
1. Να επιλυθούν οι γρίφοι.
2. Να εργαστούν οι εκπαιδευόμενοι ως ομάδα.
3. Να εξασκηθούν οι εκπαιδευόμενοι στην παροχή οδηγιών.

Απαιτούμενος χρόνος 
15-20 λεπτά

Μέγεθος ομάδας 
Απεριόριστο.

Απαιτούμενα υλικά
Μία σειρά από τα 7 κομμάτια για κάθε ομάδα. Τα παιχνίδια αυτό κυκλοφορεί 
στο εμπόριο, αλλά μία πιο οικονομική λύση θα ήταν να φτιάξουμε τα 
συγκεκριμένα κομμάτια από ένα χοντρό, ανθεκτικό χαρτόνι. Διαφάνειες με τις 
φιγούρες-μορφές που θα ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους να σχηματίσουν.

Διαδικασία
1. Εισαγάγετε το tangram. To tangram -τετράγωνο της σοφίας- είναι ένα 

παλιό κινέζικο δημιουργικό παιχνίδι, που μοιάζει κάπως με τα puzzle, με 
τη διαφορά ότι το tangram χρησιμοποιεί κομμάτια σε συγκεκριμένα 
σχήματα για την παραγωγή μορφών. To tangram είναι ένα τετράγωνο που 
σχηματίζετε από 7 κομμάτια (βλ σχετικό σχήμα).

2. Διαιρέστε την ομάδα σε υπό-ομάδες των 5-7 ατόμων. Δώστε σε κάθε 
ομάδα μία σειρά από σχήματα.

3. Δείξτε τους την πρώτη φιγούρα-μορφή και ζητήστε τους να 
προσπαθήσουν να τη σχηματίσουν και μόλις τελειώσουν να το πουν. 
Επαναλάβετε για όσες φιγούρες-μορφές θέλετε.

Θέματα προς συζήτηση
1. Παρατήρησε κανείς ότι άλλη μία διαφορά του tangram από το puzzle είναι 

ότι σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν περισσότερες των μία λύσεων;
2. Συμφωνείτε ότι αυτός ο τύπος γρίφου ταιριάζει καλύτερα στο περιβάλλον 

εργασίας, καθώς σχεδόν πάντα έχουμε τις λύσεις, αλλά κάποιες φορές 
πρέπει να τις προσαρμόσουμε για να λειτουργήσουν;

Διαφοροποιήσεις - Επεκτάσεις
1. Το παιχνίδι αυτό μπορεί να γίνει κατά άτομο, και όχι ομαδικά.
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2. Μπορείτε να απονείμετε μικρά βραβεία στην ομάδα που κάθε φορά 
βρίσκει πρώτη τη λύση.

3. Μπορείτε να θέσετε ένα χρονικό όριο.
4. Εάν θέλετε να εξάγεται κάποια διδακτικά συμπεράσματα σχετικά με την 

παροχή οδηγιών, τότε μπορείτε να εργαστείτε ως εξής:
■ Διαιρέστε τους εκπαιδευόμενους σε δυάδες.
■ Δώστε στο ένα μέλος κάθε δυάδας τη λύση για μία φιγούρα-μορφή του 

παιχνιδιού και στο άλλο μέλος μία σειρά από τα 7 σχήματα.
■ Ζητήστε από τον εκπαιδευόμενο που έχει τη λύση να δώσει οδηγίες στο 

άλλο μέλος προκειμένου να σχηματίσει τη φιγούρα.
■ Μπορείτε να ορίσετε ότι το άτομο που λαμβάνει οδηγίες δεν επιτρέπεται να 

ζητάει διευκρινήσεις, ούτως ώστε κατά την αποκωδικοποίηση του 
παιχνιδιού να τονίσετε την αξία της αμφίδρομης επικοινωνίας (βλέπε και 
σχετικά παιχνίδια στην κατηγορία: Επικοινωνιακές Δεξιότητες).

Λύση

Πηγή
Προσαρμογή από
Kroehnert Gary, “100 training games”, game64, p.116
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Και
Μαγνήσαλης Κώστας, “Δημιουργική: θεωρία και τεχνική για την ανάπτυξη της
δημιουργικότητας”, παιχνίδι 11, σελ. 118
Και
Κατσαλής Αντώνης, “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών”, σελ. 181

Ανάπτυξη Ομαδικότητας (Team Building)
Αντίληψη (Perception)

Προεπισκόπηση
Αυτό το παιχνίδι αποτελεί μία νέα προσέγγιση καταιγισμού ιδεών.

Στόχοι
1. Να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι να σκέφτονται δημιουργικά κατά την 

παραγωγή ιδεών.
2. Να κάνουμε τα μέλη των ομάδων να συνεργαστούν.
3. Να αναδείξουμε τη σημασία της παρατηρητικότητας.

Απαιτούμενος χρόνος 
15-30 λεπτά

Μέγεθος ομάδας 
Απεριόριστο.

Απαιτούμενα υλικά
Ισάριθμα με τους συμμετέχοντες στυλό και κέρματα του ενός ή δύο ή πέντε 
λεπτών, Ν/4 (όπου Ν ο αριθμός των εκπαιδευόμενων) κουτιά για να 
τοποθετηθούν τα κέρματα κατά την αντίστοιχη φάση του παιχνιδιού, αρκετές 
λευκές κόλλες, κατάλληλη μουσική, αρκετές εικόνες, Ν/2 χαρτόνια και 
μαρκαδόρους.

Διαδικασία
1. Ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους ότι καλούνται να προστατέψουν ένα 

είδος υπό εξαφάνιση. Το είδος υπό εξαφάνιση είναι τα κέρματα του ενός 
λεπτού! Με ένα λεπτό δεν μπορεί να αγοράσει κανείς και πολλά, και 
επιπλέον τα κέρματα του ενός λεπτού βαρύνουν άσκοπα την τσέπη. Έτσι 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να 
μην επιτρέψει την έκδοση νέων κερμάτων του ενός λεπτού. Εάν όμως οι 
εκπαιδευόμενοι μπορέσουν να βρουν τρόπους για να αναθερμανθεί το

Παιχνίδι 7° : Είδος υπό εξαφάνιση

Ο λογικός άνθρωπος προσαρμόζεται στον κόσμο γύρω του. Ο 
παράλογος επιμένει να προσπαθεί να προσαρμόσει τον κόσμο 
στον εαυτό του. Για τούτο, κάθε πρόοδος εξαρτάται από τον 
παράλογο.

George Bernard Shaw (1856-1950)

49



ενδιαφέρον για τα κέρματα του ενός λεπτού, τότε τα κέρματα αυτά 
μπορούν να σωθούν από την εξαφάνιση! Σαν τέτοιους τρόπους θα 
μπορούσαμε λόγου χάρη να αναφέρουμε την ανεύρεση νέων χρήσεων 
(π.χ. να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κοσμημάτων) ή βελτιώσεων 
(π.χ. στην πρόσοψη του κέρματος να εμφανίζονται πρόσωπα σύγχρονων 
διασημοτήτων, οπότε οι θαυμαστές τους θα θέλουν να τα συλλέγουν).

2. Πείτε στους εκπαιδευόμενους ότι καθώς θα προσπαθούν να ‘γεννήσουν’ 
ιδέες για τη σωτηρία των κερμάτων ενός λεπτού, θα πρέπει να έχουν κατά 
νου τις εξής τρεις βασικές αρχές ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα 
εργαστούν.

■ Δώστε έμφαση στην ποσότητα : όσο περισσότερες ιδέες προκόψουν, τόσο 
πιο πιθανό είναι να υπάρξει μεταξύ αυτών μία καλή ιδέα.

■ Να σκέφτεστε με ανοικτό μυαλό : Να δίνεται προσοχή σε κάθε ιδέα, δική 
σας ή των άλλων.

■ Χτίστε : Είναι βασικό να χτίζετε (δηλαδή να βασίζετε) τη μία ιδέα πάνω 
στην άλλη.

3. Μοιράστε τις κόλες και τα στυλό στους εκπαιδευόμενους. Πείτε τους ότι 
έχουν στη διάθεσή τους 2 λεπτά για να καταγράψουν όσο το δυνατόν 
περισσότερες ιδέες σωτηρίας των κερμάτων.

4. Μετά το πέρας των 2 λεπτών, ζητήστε τους να σταματήσουν, να 
τραβήξουν μία γραμμή κάτω από τη λίστα των ιδεών που έχουν 
καταγράψει και να τις αθροίσουν. Συζητήστε τον αριθμό των ιδεών, χωρίς 
να κάνετε ιδιαίτερη αναφορά σε κάποια από τις ιδέες. Ρωτήστε γιατί 
νομίζουν οι συμμετέχοντες, ότι κάποιοι δημιούργησαν περισσότερες ιδέες 
από τους υπόλοιπους.

5. Έπειτα, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν ζευγάρια. 
Ζητήστε τους να παράγουν νέες ιδέες, χρησιμοποιώντας ως έναυσμα τις 
ιδέες άλλων. Έχουν 5 λεπτά στη διάθεσή τους για αυτόν τον σκοπό.

6. Μετά το πέρας των 5 λεπτών, ζητήστε τους να σταματήσουν, να 
τραβήξουν μία γραμμή κάτω από τη λίστα των ιδεών που έχουν 
καταγράψει και να τις αθροίσουν. Και πάλι, συζητήστε τον αριθμό των 
ιδεών, χωρίς να κάνετε ιδιαίτερη αναφορά σε κάποια από τις ιδέες. 
Ρωτήστε γιατί νομίζουν οι συμμετέχοντες, ότι κάποιοι δημιούργησαν 
περισσότερες ιδέες από τους υπόλοιπους. Τονίστε τη σημασία του να 
διατηρεί κανείς ένα ‘ανοικτό μυαλό’ και να στηρίζεται στις ιδέες των 
υπολοίπων για την παραγωγή νέων ιδεών.

7. Σε αυτό το σημείο, οι συμμετέχοντες είναι πια έτοιμοι να εργαστούν σε 
πολυπληθέστερες ομάδες και χωρίς λεκτικά εναύσματα. Δώστε σε κάθε 
εκπαιδευόμενο από ένα κέρμα του ενός λεπτού. Ζητήστε από τους 
συμμετέχοντες να φτιάξουν μία λίστα με τα χαρακτηριστικά του κέρματός 
τους. Ενθαρρύνετέ τους να μυρίσουν και να ψηλαφίσουν τα κέρματά τους, 
ώστε να ανακαλύψουν περισσότερα χαρακτηριστικά. Δώστε τους 2 λεπτά.

8. Στη συνέχεια, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν τετράδες. 
Για κάθε τετράδα, θα υπάρχει ένα κουτί. Καλέστε τους εκπαιδευόμενους να 
τοποθετήσουν στο κουτί αυτό τα κέρματά τους και ανακατέψτε τα κέρματα. 
Στη συνέχεια, ελέγξτε τις δεξιότητες παρατήρησης των εκπαιδευομένων, 
καλώντας τους να προσπαθήσουν να εντοπίσουν το κέρμα τους μεταξύ 
των υπόλοιπων κερμάτων.

9. Στη συνέχεια, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν οκτάδες. 
Για κάθε οκτάδα, θα υπάρχει ένα κουτί. Ακολουθείστε και πάλι την
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παραπάνω διαδικασία και καλέστε τους εκπαιδευόμενους να 
προσπαθήσουν να εντοπίσουν το κέρμα τους μεταξύ των υπόλοιπων 
κερμάτων. Προς έκπλήξη τους, συνήθως τα καταφέρνουν.

10. Στη συνέχεια ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να εργαστούν και πάλι 
ατομικά και χρησιμοποιώντας ως έναυσμα τη λίστα των χαρακτηριστικών 
του κέρματος να προσπαθήσουν να παράγουν νέες ιδέες σωτηρία του 
κέρματος του ενός λεπτού. Δώστε τους 2 λεπτά.

11. Μετά το πέρας των 2 λεπτών, ζητήστε τους να σταματήσουν, να 
τραβήξουν μία γραμμή κάτω από τη λίστα των ιδεών που έχουν 
καταγράψει και να τις αθροίσουν.

12. Στη συνέχεια, βάλτε να παίζει απαλή μουσική και δώστε σε κάθε 
εκπαιδευόμενο 4-5 εικόνες (που εικονίζουν π.χ. έργα τέχνης). Ζητήστε 
τους να χρησιμοποιήσουν τη μουσική και τις εικόνες ως έναυσμα για την 
παραγωγή νέων ιδεών σωτηρίας των κερμάτων. Δώστε τους 5 λεπτά.

13. Έπειτα, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν τετράδες. 
Ζητήστε τους να παράγουν νέες ιδέες, χρησιμοποιώντας ως έναυσμα τις 
ιδέες άλλων. Έχουν 5 λεπτά στη διάθεσή τους για αυτόν τον σκοπό.

14. Μετά το πέρας των 5 λεπτών, ζητήστε τους να σταματήσουν, να 
τραβήξουν μία γραμμή κάτω από τη λίστα των ιδεών που έχουν 
καταγράψει ως τετράδες και να τις αθροίσουν. Συζητήστε σχετικά με το 
πως τα μη λεκτικά εναύσματα μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία 
περισσότερων και αποτελεσματικότερων ιδεών.

15. Ως εδώ, οι εκπαιδευόμενοι έχουν μάθει πώς να παράγουν ιδέες με τρόπο 
διασκεδαστικό. Το δεύτερο μέρος αυτού του παιχνιδιού τους δείχνει με 
ποιό τρόπο μετατρέπονται αυτές οι ανάμικτες ιδέες σε υψηλής ποιότητας 
προτάσεις. Ξεκινήστε σχηματίζοντας δυάδες. Ζητήστε τους να 
ανταλλάξουν τις λίστες τους και να επιλέξουν μία ιδέα ως την πιο εφικτή 
και πιο πολλά υποσχόμενη. Ζητήστε τους να εντοπίσουν με βάση τις 
οριζόντιες γραμμές που τραβούσαν, σε ποιά φάση του παιχνιδιού 
προέκυψαν αυτές. Προς έκπληξή τους, πολλές από τις ιδέες αυτές θα 
προέρχονται από τις τελευταίες φάσεις του ως τώρα παιχνιδιού. Τονίστε 
την αξία του να χτίζει κανείς πάνω στις παλιότερες ιδέες, για τη δημιουργία 
νέων, πιο αποτελεσματικών και δημιουργικών ιδεών.

16. Ζητήστε από τα ζευγάρια να φτιάξουν μία λίστα με όλα τα πλεονεκτήματα 
που φέρει η ιδέα τους για τον καταναλωτή.

17. Στη συνέχεια μοιράστε σε κάθε δυάδα από ένα χαρτόνι και μαρκαδόρους 
και ζητήστε τους να φτιάξουν μία υπαίθρια αφίσα που να εκφράζει την ιδέα 
τους. Υπενθυμίστε τους ότι οι υπαίθριες διαφημίσεις πρέπει να μπορούν 
να διαβαστούν άμεσα από ένα αυτοκίνητο που τρέχει κάποια μέτρα 
μακρύτερα από την αφίσα. Δώστε τους για αυτόν τον σκοπό 20 λεπτά.

18. Μετά το πέρας των 20 λεπτών αποκωδικοποιήστε το παιχνίδι ρωτώντας 
τους εκπαιδευόμενους «τί μάθατε;» και απαντώντας σε τυχόν ερωτήσεις.

Διαφοροποιήσεις - Επεκτάσεις
Μπορείτε να επιμηκύνετε ή να περιορίσετε το παιχνίδι, ανάλογα με το χρόνο
που διαθέτετε.

Πηγή
Feder Brooke and Feder Richard, “How to turn normal people into stark,
raving ideators”, p. 11-13
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Όταν στερεύω από ιδέες ζητάω να μου φέρουν στο γραφείο 
μου τα καλάθια αχρήστων όλων των ορόφων.

Κατσαλής, 2001, σελ. 478

Παιχνίδι 8° : Και η απάντηση είναι...

Ενεργοποιητής Έναρξης (Icebreaker)
Ανάπτυξη Ομαδικότητας (Team Building)
Μάθηση (Learning)
Επικοινωνιακές δεξιότητες (Communication)
Αντίληψη (Perception)
Ενδιάμεσος Ενεργοποιητής (Mid-course energiser)

Προεπισκόπηση
Μία σύντομη δραστηριότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε 
στιγμή κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και να δείξει στους 
εκπαιδευόμενους, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση ενός 
προβλήματος είναι η ορθή κατανόησή του.

Στόχοι
1. Να αντιληφθούν οι εκπαιδευόμενοι τη σημασία της ορθής κατανόησης 

ενός προβλήματος.
2. Να κατανοήσουν, ότι η πρώτη, βιαστική εντύπωση μπορεί να είναι 

παραπλανητική.
3. Να κατανοήσουν την αξία της αποκλίνουσας σκέψης, η οποία βοηθάει τα 

άτομα να μην καταλήγουν σε συμπεράσματα απλά και μόνο επειδή αυτά 
είναι τα πιο προφανή.

4. Να εργαστούν σε ομάδα.

Απαιτούμενος χρόνος 
10 λεπτά

Μέγεθος ομάδας
Απεριόριστο, αλλά οι μεγάλες ομάδες θα πρέπει να διαιρεθούν σε μικρότερες 
ομάδες των 2 έως 3 συμμετεχόντων.

Απαιτούμενα υλικά
Διαφάνεια «Και η απάντηση είναι...»

Διαδικασία
1. Διαιρέστε τη μεγαλύτερη ομάδα σε μικρότερες ομάδες των 2 έως 3 

ατόμων.
2. Πείτε στην ομάδα, ότι θα τους δοθεί ένα μικρό πρόβλημα προς επίλυση και 

ότι έχουν 2 λεπτά για το σκοπό αυτό.
3. Δείξτε το 1° πρόβλημα της διαφάνειας.
4. Μετά το πέρας των 2 λεπτών, ζητήσετε να μάθετε τις απαντήσεις των 

ομάδων. Τονίστε το δίδαγμα αυτού του μικρού προβλήματος, ότι δηλαδή
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συχνά πρέπει να μειώνουμε λίγο τον ρυθμό μας, για να προσέξουμε και να 
κατανοήσουμε πληρέστερα ένα πρόβλημα, το οποίο εκ πρώτης όψεως 
μπορεί να μας παραπλανά. Για να μπορούμε να επιλύσουμε ένα 
πρόβλημα, θα πρέπει να το γνωρίζουμε σε βάθος και με ακρίβεια.

5. Δείξτε το 2° πρόβλημα της διαφάνειας.
6. Αναθέστε στις ομάδες να το επιλύσουν και πάλι σε 2 λεπτά.
7. Μετά το πέρας των 2 λεπτών, ζητήσετε να μάθετε τις απαντήσεις των 

ομάδων. Τονίστε εάν χρειαστεί και πάλι το δίδαγμα.
8. Δείξτε το 3° πρόβλημα της διαφάνειας.
9. Αναθέστε στις ομάδες να το επιλύσουν και πάλι σε 2 λεπτά.
10. Μετά το πέρας των 2 λεπτών, ζητήσετε να μάθετε τις απαντήσεις των 

ομάδων. Τονίστε και πάλι το δίδαγμα.

Θέματα προς συζήτηση
1. Γιατί θα ήταν πιο δύσκολο για κάθε έναν χωριστά να επιλύσει αυτό το 

πρόβλημα;
2. Τι εμπόδισε την ομάδα να βρει μία λύση;
3. Μπορεί η ένταση και η δυσκολία ενός προβλήματος να αμβλυνθούν εάν 

αναπροσδιορίσουμε το πρόβλημα;
4. Πώς συνδέεται αυτό το παιχνίδι με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

εκπαιδευόμενοι στο χώρο εργασίας τους;

Λύση
1. Η απάντηση είναι κανένας, καθώς οι μη καταχωρημένοι τηλεφωνικοί 
αριθμοί δε θα εμφανίζονται στον τηλεφωνικό κατάλογο.
2. Η σωστή απάντηση είναι 43, καθώς διαιρέσαμε το 20 με το Υζ και όχι με το
2, όπως συχνά νομίζουν οι εκπαιδευόμενοι.
3. Διαιρώντας με το 2 και έπειτα διπλασιάζοντας ένα νούμερο, προκύπτει και 
πάλι το αρχικό νούμερο. Αρα 987.654,321

Πηγή
Caroselli Marlene, “Quality Games for Trainers: 101 Playful Lessons in 
Quality and Continuous Improvement”, game 97, p. 268

Κι αν σου μιλώ με παραμύθια είναι γιατί τα ακούς καλύτερα...
ΣΕΦΕΡΗΣ (Τελευταίος σταθμός)

Οι ένοικοι ενός ξενοδοχείου παραπονέθηκαν κάποτε στον manager, ότι έπρεπε να 
περιμένουν πάρα πολύ ώρα για τους ανελκυστήρες. Ο manager ανέφερε το 
πρόβλημα σε έναν μηχανικό, ο οποίος πρότεινε την εγκατάσταση ενός ακόμη 
ανελκυστήρα. Ωστόσο, η δαπανηρή αυτή λύση δεν έπεισε τον manager, ο οποίος 
απευθύνθηκε σε έναν ψυχολόγο για συμβουλή πάνω στο θέμα. Ο ψυχολόγος 
πρότεινε στον manager να φροντίσει ώστε οι πελάτες να έχουν κάτι να κάνουν ενώ 
περιμένουν τον ανελκυστήρα, όπως το να τοποθετήσει καθρέφτες και μία θήκη με 
περιοδικά κοντά στους ανελκυστήρες. Ο manager επέλεξε τη λιγότερο δαπανηρή 
λύση που πρότεινε ο ψυχολόγος και τα παράπονα σταμάτησαν!

Verbeme Tom, August 1997, “Creative fitness”, p. 70
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Και η απάντηση είναι...

Δεκαεπτά τοις εκατό των ανθρώπων που ζουν σε μία πόλη δεν έχουν 
καταχωρήσει στον τηλεφωνικό κατάλογο τους τηλεφωνικούς τους 
αριθμούς. Εάν επιλέξουμε από τον τηλεφωνικό κατάλογο 450 ονόματα 
στην τύχη, ποιος είναι ο αναμενόμενος αριθμός των ατόμων με μη 
καταχωρημένους τηλεφωνικούς αριθμούς;

Διαιρέστε το 20 με το !4 και προσθέστε 3. Ποιο είναι το σύνολο;

Πόσο είναι το διπλάσιο του ενός δευτέρου του 987.654,321;
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2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Παιχνίδι 1° : Τουβλάκια κατασκευών

Προεττισκόττηση
Αυτό είναι ένα αττλό παιχνίδι με το οποίο μπορούν όλοι να κατανοήσουν τα
προβλήματα της μονομερούς επικοινωνίας.

Στόχοι
1. Να παρατηρήσουν οι εκπαιδευόμενοι την αποτυχημένη λειτουργία της 

μονομερούς επικοινωνίας.
2. Να παρατηρήσουν οι εκπαιδευόμενοι πώς θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα 

εάν είχε χρησιμοποιηθεί αμφίδρομη επικοινωνία.

Απαιτούμενος χρόνος
20-30 λεπτά

Μέγεθος ομάδας
Απεριόριστο, αρκεί να έχουν όλοι οπτική επαφή με το σημείο της επίδειξης.

Απαιτούμενα υλικά
Δύο πανομοιότυπες σειρές από τουβλάκια κατασκευών. Κάποια να έχουν
διαφορετικό χρώμα, ούτως ώστε να προκαλείται ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση.

Διαδικασία
1. Ζητήστε έναν εθελοντή που να θεωρεί ότι είναι καλός πομπός μηνυμάτων 

και έναν ακόμη εθελοντή που να θεωρεί ότι είναι καλός δέκτης-ακροατής.
2. Οι εθελοντές έρχονται στο μπροστινό μέρος της αίθουσας και κάθονται 

στις δύο «κεφαλές» ενός τραπεζιού. Στη μέση του τραπεζιού έχει 
τοποθετηθεί κάποιο είδος διαχωριστικού, ούτως ώστε κανένας από τους 
εθελοντές να μην έχει οπτική επαφή με την άλλα άκρη του τραπεζιού. Οι 
υπόλοιποι εκπαιδευόμενοι στέκονται γύρω από το τραπέζι κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τις διάφορες κινήσεις. 
Ζητήστε από αυτούς να παραμείνουν σιωπηλοί κατά τη διάρκεια της 
φάσης επικοινωνίας.

3. Δώστε σε κάθε ένα από τους εθελοντές μία σακούλα που να περιέχει μία 
σειρά από τουβλάκια κατασκευών (οι δύο σακούλες περιέχουν ακριβώς τα 
ίδια τουβλάκια). Πείτε τους ότι καθένας τους έχει από μία σακούλα με 
πανομοιότυπα τουβλάκια.

4. Ζητήστε από τον «πομπό» να φτιάξει κάτι με τα τουβλάκια που του έχουν 
δοθεί.

5. Όταν αυτό ολοκληρωθεί, ζητήστε του να πει στον δέκτη-ακροατή ακριβώς 
πώς να συναρμολογήσει τα τουβλάκια, ώστε να προκύψει η κατασκευή 
που έφτιαξε ο «πομπός».

6. Πείτε στον ακροατή-δέκτη να ακολουθεί τις οδηγίες του πομπού, αλλά 
χωρίς να του μιλάει.
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7. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή οδηγιών, επιτρέψτε στους εθελοντές να 
δουν ο ένας την κατασκευή του άλλου.

8. Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθήσει συζήτηση όπου θα γίνει φανερό 
ότι αμφίδρομη επικοινωνία είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι η 
επικοινωνία αποτελεσματική.

9. Τώρα ζητήστε από τους εθελοντές να ανταλλάξουν ρόλους και να 
επαναλάβουν το παιχνίδι. Αυτή τη φορά ο ακροατής-δέκτης μπορεί να 
ζητήσει διευκρινήσεις σχετικά με τις παρεχόμενες οδηγίες. 
Ανατροφοδότηση θα πρέπει επίσης να λαμβάνει και ο «πομπός» σχετικά 
με το τι έχει εκτελεστεί.

10. Στο τέλος, οι εθελοντές καλούνται και πάλι να δουν ο ένας την κατασκευή 
του άλλου. Αυτή τη φορά οι δύο κατασκευές θα πρέπει να παρουσιάζουν 
σημαντική ομοιότητα.

Σημείωση : Κατά τη διάρκεια της αποκωδικοποίησης του παιχνιδιού θα πρέπει
να βεβαιωθείτε ότι οι δύο εθελοντές δε θα θεωρηθούν ως ανεπαρκείς στις
επικοινωνιακές τους δεξιότητες εξαιτίας αυτής της επίδειξης.

Θέματα προς συζήτηση
1. Μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική μονομερή επικοινωνία;
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για αποτελεσματική επικοινωνία;

Διαφοροποιήσεις - Επεκτάσεις
1. Τα τουβλάκια θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από δύο σειρές 

πανομοιότυπων σχημάτων από χαρτί.
2. Σε μια παραλλαγή του παιχνιδιού2 θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε 

τα τουβλάκια με δύο προπαρασκευασμένες ζωγραφιές, δύο λευκές κόλλες 
και μία σειρά από χρωματιστά μολύβια. (Οι δύο ζωγραφιές θα πρέπει να 
έχουν περίπου τον ίδιο βαθμό δυσκολίας. Οι εν λόγω ζωγραφιές θα 
μπορούσαν να έχουν τη μορφή που απεικονίζεται παρακάτω). Οι δύο 
εθελοντές κάθονται σε δύο εφαπτόμενες καρέκλες, έχοντας ο καθένας την 
πλάτη του γυρισμένη στον άλλο. (Με αυτόν τον απλό, πρακτικό τρόπο 
αποφεύγεται η δυσκολία ανεύρεσης κατάλληλου διαχωριστικού). Η πρώτη 
προπαρασκευασμένη ζωγραφιά παραδίδεται στον πομπό, που καλείται 
όπως και στην πρώτη εκδοχή του παιχνιδιού να την περιγράφει στον 
ακροατή-δέκτη, ο οποίος με τη σειρά του καλείται να τη ζωγραφίσει σε μία 
λευκή κόλλα. Στη συνέχεια το παιχνίδι εξελίσσεται όπως και στην αρχική 
εκδοχή του.

2 Η παραλλαγή αυτή δεν αναφέρεται στην πηγή του συγκεκριμένου παιχνιδιού, αλλά 
προστίθεται από την υποφαινόμενη.
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Παράδειγμα ζωγραφιών

©

17 [7

πηγή
Kroehnert Gary, “100 training games”, game 23, p. 54

Παιχνίδι 2° : To επανωφόρι

Δεξιότητες παρουσίασης (Facilitatior/Presentation skills)
Ενεργοποιητής Έναρξης (Icebreaker)

Προεπισκόπηση
Αυτό το παιχνίδι θα δείξει στους εκπαιδευόμενους ότι οι οδηγίες που 
παρέχουν ενδεχομένως να μην είναι τόσο ξεκάθαρες όσο νομίζουν.

1. Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι ότι οι οδηγίες που παρέχουν 
ενδεχομένως να μην είναι τόσο ξεκάθαρες όσο νομίζουν.

2. Να γίνει αντιληπτό από τους εκπαιδευόμενους, ότι προκειμένου να 
παρασχεθούν οδηγίες για μία δραστηριότητα, η δραστηριότητα αυτή θα 
πρέπει να διαιρεθεί σε μικρότερα μέρη.

3. Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι ότι ακόμη και οι οδηγίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν επικοινωνία διπλής κατεύθυνσης.

Απαιτούμενος χρόνος
15-20 λεπτά

Μέγεθος ομάδας
Απεριόριστο, αρκεί όλοι να έχουν οπτική επαφή με το σημείο της επίδειξης.

Απαιτούμενα υλικά
Ένας εθελοντής με επανωφόρι.

Στόχοι
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Διαδικασία
1. Πριν το παιχνίδι ζητήστε κρυφά από το υπόλοιπο τμήμα από κάποιον με 

επανωφόρι να σας βοηθήσει.
2. Ζητήστε έναν εθελοντή για να δώσει οδηγίες σε κάποιον.
3. Μετά ζητήστε από το άτομο με το επανωφόρι να βγει μπροστά στην τάξη 

και να βοηθήσει. Τοποθετήστε τους δύο εθελοντές, έτσι ώστε να μην 
μπορούν να δουν ο ένας τον άλλο. Θα αρκούσε για παράδειγμα ένα 
γύριζαν ο ένας στον άλλο την πλάτη του.

4. Πείτε στον εθελοντή να δώσει οδηγίες στο άτομο με το επανωφόρι σχετικά 
με το πώς να βγάλει και να ξαναφορέσει το επανωφόρι του.

5. Τέλος, ενημερώστε τους συμμετέχοντες ότι δεν επιτρέπεται μεταξύ τους 
καμία άλλη επικοινωνία, πέρα από την παροχή των οδηγιών. Τώρα είναι 
έτοιμοι να αρχίσουν. Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, θα έχετε εξηγήσει 
κατ' ιδίαν στον εθελοντή με το επανωφόρι, ότι θα πρέπει να ακολουθεί τις 
οδηγίες που του παρέχονται, αλλά εφευρίσκοντας άλλους τρόπους για να 
τις ερμηνεύει, τοποθετώντας για παράδειγμα το μπράτσο του μέσα στο 
μανίκι, αλλά από τον γιακά κτλ.

6. Όταν ολοκληρωθεί η παροχή οδηγιών, επιτρέψτε στους εθελοντές να 
γυρίσουν και να αντικρίσουν ο ένας τον άλλο. Θα πρέπει να ακολουθήσει 
μία συζήτηση με την ομάδα.

7. Μετά την αποκωδικοποίηση του παιχνιδιού θα πρέπει να επαναλάβετε το 
παιχνίδι, αλλά επιτρέποντας αυτή τη φορά στον εθελοντή που λαμβάνει τις 
οδηγίες να κάνει διευκρινιστικές ερωτήσεις, και στον εθελοντή που παρέχει 
οδηγίες να χρησιμοποιεί ανατροφοδότηση για να ελέγξει ένα έχουν γίνει 
κατανοητές οι οδηγίες.

Θέματα προς συζήτηση
1. Μπορούμε να παράσχουμε αποτελεσματικά οδηγίες χρησιμοποιώντας 

επικοινωνία μίας κατεύθυνσης;
2. Ποιος ευθύνεται εάν δεν επιτευχθεί αποτελεσματική παροχή οδηγιών;
3. Πώς μπορούμε να ελέγξουμε κατά πόσο οι παρεχόμενες οδηγίες έχουν 

ακολουθηθεί όπως έπρεπε;

Πηγή
Kroehnert Gary, “100 training games”, game 24, p.55

Παιχνίδι 3° : Τρίλεπτο διαγώνισμα

Ενεργοποιητής Έναρξης (Icebreaker)
Ενδιάμεσος Ενεργοποιητής (Mid-course energiser)

Προεπισκόπηση
Αυτό το παιχνίδι ελέγχει πόσο αποτελεσματικά ακολουθούν οι συμμετέχοντες 
γραπτές οδηγίες

Στόχοι
Να αναπτυχθούν επικοινωνιακές δεξιότητες.
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Ατταιτούμενος χρόνος
10 λεπτά

Μέγεθος ομάδας
Απεριόριστο.

Απαιτούμενα υλικά
Ένα αντίγραφο του «Τρίλεπτο διαγώνισμα» και ένα στυλό για κάθε
εκπαιδευόμενο.

Διαδικασία
1. Μετά από μια εισαγωγή στο θέμα της επικοινωνίας, ενημερώστε την 

ομάδα ότι θα τους δοθεί ένα τρίλεπτο διαγώνισμα πάνω στο θέμα της 
επικοινωνίας. Θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που αναγράφονται 
στο διαγώνισμα. Θα πρέπει επίσης να διευκρινίσετε, ότι όποιος τυχόν έχει 
ξαναγράψει αυτό το διαγώνισμα, θα πρέπει και πάλι να συμμετάσχει, αλλά 
έχοντας κατά νου τις οδηγίες του διαγωνίσματος.

2. Τοποθετήστε ένα στυλό και ένα αντίγραφο του «τρίλεπτο διαγώνισμα» 
(γυρισμένο ανάποδα) μπροστά από κάθε εκπαιδευόμενο. Πείτε τους ότι 
από τη στιγμή που θα αρχίσει να «τρέχει» ο χρόνος, θα έχουν ακριβώς 3 
λεπτά για να ολοκληρώσουν το διαγώνισμα.

3. Μετά το πέρας των 3 λεπτών, κάντε μία συζήτηση σχετικά με την παροχή 
και λήψη οδηγιών.

Θέματα προς συζήτηση
1. Ποιος ακολούθησε τις οδηγίες;
2. Ποιός έχει γράψει μόνο το όνομά του στην πάνω δεξιά γωνία;
3. Πώς νιώθουν οι συμμετέχοντες που ακολούθησαν όλες τις οδηγίες εκτός 

από την πρώτη;

Διαφοροποιήσεις - Επεκτάσεις
1. Κάποιες ερωτήσεις του διαγωνίσματος μπορούν να τροποποιηθούν, έτσι 

ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στο εκάστοτε εργασιακό περιβάλλον ή θέμα 
του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Πηγή
Kroehnert Gary, “100 training games”, game 35, p. 73
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Τρίλεπτο διαγώνισμα.

1. Διαβάστε τα πάντα προτού να κάνετε οτιδήποτε.
2. Γράψτε το όνομά σας στην πάνω δεξιά γωνία αυτής της κόλλας.
3. Κυκλώστε τη λέξη ‘όνομα’ στη δεύτερη πρόταση.
4. Σχεδιάστε 5 μικρά τετράγωνο στην πάνω αριστερή γωνία αυτής της 

κόλλας.
5. Πείτε το όνομά σας.
6. Γράψτε ξανά το όνομά σας, κάτω από τον τίτλο αυτού του διαγωνίσματος.
7. Δεξιά δίπλα από τον τίτλο, γράψτε ‘Ναι’, ‘ΝαΓ , ‘Ναι’.
8. Κυκλώστε την πρόταση υπ’ αριθμόν 5.
9. Βάλτε ένα ‘X’ στην κάτω αριστερή γωνία αυτής της κόλλας.
10. Εάν διασκεδάζετε με αυτό το διαγώνισμα, πείτε ‘ΝαΓ, εάν δε διασκεδάζετε, 

πείτε Όχι’.
11. Φωνάξτε δυνατά το επίθετό σας, όταν φτάσετε σε αυτό το σημείο του 

διαγωνίσματος.
12. Στο δεξί περιθώριο αυτής της κόλλας, πολλαπλασιάστε το 66 με το 7.
13. Σχεδιάστε ένα παραλληλόγραμμο γύρω από τη λέξη ‘κόλλα’ της τέταρτης 

πρότασης.
14. Εάν θεωρείτε ότι έχετε ακολουθήσει ορθά τις οδηγίες ως αυτό το σημείο, 

πείτε ‘Έχω’.
15. Στο αριστερό περιθώριο αυτής της κόλλας, προσθέστε το 69 με το 98.
16. Μετρήστε με την κανονική ένταση της φωνής σας ανάποδα από το 10 έως 

το 1.
17. Σηκωθείτε, κάντε μία στροφή και ξανακαθίστε.
18. Πείτε δυνατά ‘Σχεδόν τελείωσα. Ακολούθησα τις οδηγίες’.
19. Εάν είστε ο πρώτος που έφτασε σε αυτό το σημείο, πείτε ‘είμαι ο 

καλύτερος στο να ακολουθώ οδηγίες’.
20. Τώρα που τελειώσατε με την προσεχτική ανάγνωση των οδηγιών, όπως 

έλεγε η οδηγία 1, εκτελέστε μόνο την οδηγία 2.
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Παιχνίδι 4° : Φτιάχνοντας μία ιστορία

Ένας από τους πιο ισχυρούς τρόπους για να πείσετε τους 
άλλους είναι να τους ακούτε με προσοχή.

Κατσαλής, 2001, σελ. 474

Ανάπτυξη Ομαδικότητας (Team Building)
Ενεργοττοιητής Έναρξης (Icebreaker)
Ενδιάμεσος Ενεργοττοιητής (Mid-course energiser)

Προεττισκόττηση
Ένα απλό και σύντομο παιχνίδι που αναπτύσσει την ενεργητική ακρόαση των 
εκπαιδευομένων.

Στόχοι
1. Να εξασκηθούν οι εκπαιδευόμενοι στην ενεργητική ακρόαση.
2. Να συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι την αλληλεξάρτηση των μελών 

μιας ομάδας, όπου κάθε μέλος παράγει μία εκροή η οποία λειτουργεί ως 
εισροή του επόμενου σταδίου.

3. Ανάπτυξη της ομαδικότητας.
4. Ενεργοποίηση της δημιουργικής σκέψης και φαντασίας των 

εκπαιδευομένων.

Απαιτούμενος χρόνος 
15 λεπτά

Μέγεθος ομάδας
Απεριόριστο, αλλά οι μεγάλες ομάδες θα ήταν καλύτερο να διαιρεθούν σε 
μικρότερες ομάδες 10 έως 15 συμμετεχόντων.

Απαιτούμενα υλικά 
Κανένα.

Διαδικασία

1. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να καθίσουν σε κύκλο.
2. Επιλέξτε έναν εκπαιδευόμενο για να ξεκινήσει να λεει στους υπόλοιπους 

μία ιστορία (καμιά φορά βοηθάει τους εκπαιδευόμενους το να ξεκινάνε 
λέγοντας «μια φορά και έναν καιρό»).

3. Μετά από λίγο αναθέστε σε κάποιον άλλο εκπαιδευόμενο να συνεχίσει την 
ιστορία από το σημείο όπου αυτή έχει φτάσει. Η επιλογή του 
εκπαιδευόμενου μπορεί να γίνει με ένα ελαφρύ χτύπημα στον ώμο του, σε 
τέτοιο σημείο, ώστε να μπορεί να το δει και ο εκπαιδευόμενος που εκείνη 
τη στιγμή αφηγείται.
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4. Κάθε λίγο, επιλέγετε και έναν νέο εκπαιδευόμενο για να συνεχίσει την 
ιστορία, φροντίζοντας κάθε εκπαιδευόμενος να έχει λάβει το λόγο 
τουλάχιστον μία φορά ως το τέλος του παιχνιδιού.

5. Εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι θα ήταν καλύτερο να αποφεύγουν τις 
παύσεις και να μην ξεκινούν να συνεχίσουν την ιστορία με το συνδετικό 
μόριο 'καΓ.

6. Στόχος της ομάδας είναι να παράγει μία ιστορία με μία σχετική συνέχεια. 

Θέματα προς συζήτηση
1. Πόσο εύκολο είναι να αφαιρεθούμε ακούγοντας κάποιον, ακόμη και όταν 

το θέμα της ομιλίας του είναι κάτι τόσο απλό, όσο μία ιστορία και χρονικά 
σύντομο όσο μερικά δευτερόλεπτα;

2. Τί μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις δεξιότητες ακρόασής μας;
3. Πώς ένιωσε η ομάδα όταν επιτύγχανε μία σχετική συνέχεια στην ιστορία 

της;
4. Πόσο έντονο είναι το στοιχείο της αλληλεξάρτησης μεταξύ των μελών μιας 

επιχείρησης;
5. Ισχύει η ρήση, ότι κάθε αλυσίδα είναι τόσο δυνατή, όσο ο πιο αδύναμος 

κρίκος της; Τί συνέπειες έχει αυτό για τον οργανισμό;

Επεκτάσεις - Διαφοροποιήσεις
Αντί για ιστορία, είναι δυνατό να ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους να 
δημιουργήσουν έναν λόγο σχετικά με το αντικείμενο του εκπαιδευτικού 
προγράμματος.

Πηγή
Προσαρμοσμένο από
Herman Randy, “Training 101 ”, ρ. 27
Και
Laird Dugan, “Approaches to training and development”, p.159 
Και
Caroselli Marlene, “Quality Games for Trainers: 101 Playful Lessons in
Quality and Continuous Improvement”, game 18, p. 47
Και
συμμετοχή της υποφαινόμενης σε θεατρική ομάδα.
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Κι αν σου μιλώ με παραμύθια είναι γιατί τα ακούς καλύτερα...
ΣΕΦΕΡΗΣ (Τελευταίος σταθμός)

Στις εξετάσεις αποφοίτησης από το πανεπιστήμιο, το τελευταίο από τα τρία θέματα 
ήταν: «Ποιο είναι το όνομα της καθαρίστριας του κτιρίου του τμήματος;» Ρώτησα με 
αγωνία τον καθηγητή αν η απάντηση μετράει όσο ένα ολόκληρο θέμα, η απάντηση 
ήταν «ΝΑΙ», μετράει όσο ένα ολόκληρο θέμα. Την ήξερα, ήταν μία γυναίκα γύρω στα 
πενήντα, με χαμογελαστό πρόσωπο. Δεν ήξερα όμως το όνομά της. Ο καθηγητής, 
απαντώντας σε συνεχείς ερωτήσεις γαι το περίεργο αυτό θέμα είπε: «Στην καριέρα 
σας θα συναντήσετε πολλούς ανθρώπους. Είναι όλοι σημαντικοί και αξίζουν όλοι το 
ενδιαφέρον και την προσοχή σας, ακόμη και αν, όλο και όλο, αυτό που μπορείτε να 
κάνετε είναι ένα χαμόγελο και μία αναφορά στο όνομά τους.» Δεν ξέχασα ποτέ αυτό το 
μάθημα. Μου χρειάστηκε πιο πολλές φορές στη ζωή μου από όλα όσα είχα μάθει. 
Τελικά, έμαθα και το όνομα της καθαρήστριας: την έλεγαν Μαρία...

(Κατσαλής, 2001, σελ. 490)

3. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της εκπαίδευσης 
είναι η ανεκτικότητα.

Helen Keller

Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αντικαταστήσει ένα άδειο 
μυαλό με ένα ανοικτό μυαλό.

Malcom Forbes

Παιχνίδι 1° : Μία περίπτωση στερεοτύπου.

Ενεργοποιητής Έναρξης (Icebreaker)
Αντίληψη (Perception)
Επίλυση προβλημάτων και δημιουργική σκέψη (Problem Solving)

Προεπισκόπηση
Αυτό είναι ένα γρήγορο παιχνίδι για να γίνει κατανοητό από τους 
εκπαιδευόμενους ότι επηρεάζονται από κοινωνικά στερεότυπα.

Στόχοι
1. Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι, ότι επηρεάζονται από κοινωνικά 

στερεότυπα.
2. Να καλύψουμε το νεκρό χρόνο καθώς περιμένουμε τους 

αργοπορημένους.

Απαιτούμενος χρόνος 
10-15 λεπτά
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Απαιτούμενα υλικά
Ένα στυλό και μία κόλλα χαρτί για κάθε εκπαιδευόμενο.

Διαδικασία
1. Εισαγάγετε το παιχνίδι χωρίς να αναφέρετε τίποτα σχετικά με τα 

στερεότυπα.
2. Δώστε στους εκπαιδευόμενους από μία κόλλα χαρτί και ένα στυλό. 

Διαβάστε το ‘Μία περίπτωση στερεοτύπου’ και ζητήστε τους να 
σημειώσουν τις απαντήσεις τους στο χαρτί, χωρίς να συζητήσουν με 
κανέναν.

3. Με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, συζητήστε σχετικά με τη δημιουργία 
και αποδοχή στερεοτύπων.

Θέματα προς συζήτηση
1. Γιατί δημιουργούμε κοινωνικά στερεότυπα, γιατί τοποθετούμε δηλαδή 

‘ετικέτες’ στους ανθρώπους;
2. Επηρεαζόμαστε από κοινωνικά στερεότυπα στο χώρο εργασίας μας;
3. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε να επηρεαζόμαστε από κοινωνικά 

στερεότυπα;

Διαφοροποιήσεις - Επεκτάσεις
1. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα ανδροκρατούμενα επαγγέλματα.
2. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν γυναικοκρατούμενα επαγγέλματα, 

εάν αλλάξουμε κατάλληλα την ιστορία.

Λύση
Η γιατρός ήταν η μητέρα του παιδιού.

Πηγή
Kroehnert Gary, “100 training games”, game 73, p. 134

Μέγεθος ομάδας
Απεριόριστο.

Και τελικά τί άλλο είναι το παράδοξο, παρά μία δήλωση 
του προφανούς με τρόπο ώστε να φαίνεται αναληθές;

Ronald Knox
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Μία περίπτωση στερεοτύπου

Ένας πατέρας και ο γιος του αποφάσισαν μία Κυριακή πρωί να πάνε μία 
βόλτα με το αυτοκίνητο. Δυστυχώς, έπαθαν ένα τρομερό αυτοκινητιστικό 
ατύχημα. Στο σημείο κατέφτασαν 2 ασθενοφόρα. Ο πατέρας πέθανε καθώς 
διακομιζόταν προς το νοσοκομείο. Ο γιος ήταν πολύ σοβαρά τραυματισμένος 
και μεταφέρθηκε στα επείγοντα περιστατικά για να εγχειριστεί αμέσως. 
Ωστόσο, στην αίθουσα του χειρουργείου ακολούθησε ο εξής διάλογος: 
ΝΟΣΟΚΟΜΑ : Έχουμε ένα παιδί από αυτοκινητιστικό δυστύχημα.
ΓΙΑΤΡΟΣ: Δε μπορώ να εγχειρήσω αυτό το αγόρι. Είναι ο γιος μου!
Ερωτάστε πώς γίνεται αυτό, δεδομένου ότι όσα ειπώθηκαν σε αυτή την 
ιστορία είναι αληθή;
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4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

Κάθε πράξη δημιουργίας είναι πρώτα 
απ’ όλα μία πράξη καταστροφής.

Pablo Picasso

Παιχνίδι 1° : Πιάστε τα χέρια σας

Εττικοινωνιακές δεξιότητες (Communication skills)
Ενεργοττοιητής Έναρξης (Icebreaker)
Αυτό-διαχείριση (Self management)

Προεττισκόττηση
Αυτό το παιχνίδι καθιστά φανερό ότι οι άνθρωποι συνήθως αντιστέκονται στην 
αλλαγή, και ότι ακόμη και απλές αλλαγές δημιουργούν δυσφορία.

Στόχοι
1. Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι ότι αισθάνονται άβολα απέναντι στις 

αλλαγές.
2. Να γίνει κατανοητό πόσο εύκολο είναι να αντιστεκόμαστε στην αλλαγή 

επειδή δε μας ταιριάζει.

Ατταιτούμενος χρόνος 
5-10 λεπτά

Μέγεθος ομάδας 
Απεριόριστο.

Απαιτούμενα υλικά 
Κανένα.

Διαδικασία
1. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να καθίσουν σταυροπόδι.
2. Ζητήστε τους να παρατηρήσουν ποιό πόδι είναι από πάνω από το άλλο.
3. Τώρα ζητήστε τους να ‘λύσουν’ τα πόδια τους και να καθίσουν πάλι 

σταυροπόδι, αλλά τοποθετώντας αυτή τη φορά το άλλο πόδι από πάνω.
4. Στη συνέχεια, ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να σταθούν και να 

κρατήσουν τα χέρια τους τεντωμένα ευθεία μπροστά τους. Τώρα ζητήστε 
τους να ‘δέσουν’ τα χέρια τους.

5. Ζητήστε τους να παρατηρήσουν ποιος αντίχειρας είναι από πάνω από τον 
άλλο.

6. Τώρα ζητήστε τους να ‘λύσουν’ και να ‘ξαναδέσουν’ τα χέρια τους, αλλά 
τοποθετώντας αυτή τη φορά τον άλλο αντίχειρα από πάνω.

7. Τέλος, ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να σταθούν και να κρατήσουν 
τα χέρια τους τεντωμένα ευθεία μπροστά τους. Τώρα ζητήστε τους να 
‘δέσουν’ στο στήθος τα μπράτσα τους.
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8. Ζητήστε τους να παρατηρήσουν ποιο μπράτσο είναι από πάνω από το 
άλλο.

9. Τώρα ζητήστε τους να ‘λύσουν’ και να ‘ξαναδέσουν’ τα μπράτσα τους, 
αλλά τοποθετώντας αυτή τη φορά τον άλλο αντίχειρα από πάνω.

10. Ζητήστε τους να εκφράσουν πώς αισθάνθηκαν όταν άλλαξαν τον τρόπο 
που σταυρώνουν τα πόδια τους και ‘δένουν’ τα χέρια τους και τα μπράτσα 
τους και ξεκινήστε μία συζήτηση σχετικά με την αλλαγή και το πόσο άβολα 
μπορεί να αισθανόμαστε με την αλλαγή.

Θέματα προς συζήτηση
1. Ένιωθαν καλά οι συμμετέχοντες όταν άλλαζαν θέσεις;
2. Πόσοι ένοιωθαν άβολα;
3. Πόσοι δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τον νέο τρόπο;

Πηγή
Προσαρμοσμένο από Kroehnert Gary, "100 training games”, game 78, p.142 
και game 79, p.143.

Κι αν σου μιλώ με παραμύθια είναι γιατί τα ακούς καλύτερα...
ΣΕΦΕΡΗΣ (Τελευταίος σταθμός)

Ο Charles Handy, κοινωνικός φιλόσοφος και συγγραφέας υποστηρίζει, ότι τα άτομο 
μπορούν να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές, όταν αυτές προκύπτουν κατά τρόπο 
προσαυξητικό, δηλαδή σταδιακά κατά τη διάρκεια μία μεγάλης χρονικής περιόδου. Για 
να γίνει κατανοητή η θέση του αναφέρει, ότι μπορεί κάποιος να βάλει ένα βάτραχο σε 
μία κατσαρόλα με νερό και σταδιακά να αυξάνει τη θερμοκρασία του νερού έως ότου 
τελικά ο βάτραχος να βράσει (προσαυξητική, σταδιακή αλλαγή). Ωστόσο, εάν 
τοποθετούσαμε τον ίδιο βάτραχο σε μία κατσαρόλα με εξ αρχής βραστό νερό, τότε 
αυτός θα πηδούσε αμέσως έξω από την κατσαρόλα.

(Hartley, 2000, ρ. 31-32)

Παιχνίδι 2° : Ζωγραφίζοντας

Ενεργοττοιητής Έναρξης (Icebreaker)
Ενδιάμεσος Ενεργοττοιητής (Mid-course energiser)
Αντίληψη (Perception)

Προεπισκόπηση
Ένα απλό παιχνίδι για να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι, ότι η αλλαγή είναι 
δύσκολη.

Στόχοι
1. Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι, ότι η αλλαγή είναι δύσκολη.
2. Να γίνει σαφές ότι καθημερινά γινόμαστε δέκτες και πομποί κρίσεων.

Απαιτούμενος χρόνος 
15-20 λεπτά
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Απαιτούμενα υλικά
Μία λευκή κόλα χαρτί και ένα στυλό για κάθε εκπαιδευόμενο.

Διαδικασία
1. Μοιράστε τις κόλλες και τα στυλό στους εκπαιδευόμενους.
2. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να ζωγραφίσουν έναν άνθρωπο που 

κάθεται σε μία καρέκλα. Αυτή σας η αίτηση κατά πάσα πιθανότητα θα 
προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων. Κάποιοι ενδεχομένως να ανυπομονούν 
να ξεκινήσουν, ενώ οι περισσότεροι κατά κανόνα διαμαρτύρονται ότι δεν 
ξέρουν να ζωγραφίζουν. Ηρεμήστε τους, διευκρινίζοντας ότι δε ζητάτε από 
αυτούς ένα καλλιτεχνικό έργο, αλλά μία απλή ζωγραφιά.

3. Αφού θέσετε ένα χρονικό όριο για αυτό τον σκοπό, ζητήστε τους να 
ξεκινήσουν να ζωγραφίζουν.

4. Μετά τη λήξη του χρόνου, ζητήστε τους να σχολιάσουν σύντομα πρώτα τη 
δική τους ζωγραφιά, και έπειτα του/της διπλανού/ης τους.

5. Αφού ολοκληρωθούν αυτές οι κρίσεις, σχολιάστε ότι κάθε στιγμή στη ζωή 
μας λαμβάνουν χώρα πλήθος τέτοιων κρίσεων, για τις οποίες 
χρησιμοποιούμε διάφορα κριτήρια ως προς το πώς θα πρέπει να είναι μία 
καλή ζωγραφιά. Τί γίνεται άραγε όταν αλλάξουμε αυτά τα κριτήρια;

6. Στο σημείο αυτό, ζητήστε τους να σχολιάσουν και πάλι τη ζωγραφιά 
του/της διπλανού/ής τους, αυτή τη φορά όμως χρησιμοποιώντας ένα 
διαφορετικό κριτήριο, όπως π.χ. το πόσο βαριά ‘πάτησε’ κάποιος το στυλό 
στο χαρτί, ή κάτι ανάλογο.

7. Με αφορμή αυτές τις κρίσεις, ξεκινήστε μία συζήτηση, όπου θα εξηγείται 
πως σε μία διαδικασία αλλαγής στις επιχειρήσεις, φέρουμε ακόμη όλοι μας 
τις ίδιες στάσεις και δεξιότητες (ενώ παράλληλα αποκτούμε και νέες), αλλά 
τα κριτήρια έχουν αλλάξει. Παρόλο όμως που τα κριτήρια έχουν αλλάξει, 
εμείς εξακολουθούμε να κρίνουμε την αλλαγή με βάση τα παλιά κριτήρια 
και να αντιδρούμε αρνητικά στην αλλαγή. Για μία αποτελεσματική όμως 
διοίκηση των αλλαγών, θα πρέπει κατ’ αρχήν να αντιληφθούμε τα νέα 
αυτά κριτήρια, και έπειτα να είμαστε πρόθυμοι να αναγνωρίσουμε ότι 
μπορούμε να ικανοποιήσουμε τα εν λόγω κριτήρια χρησιμοποιώντας 
πολλές φορές τις δεξιότητες που ήδη κατέχουμε, με ένα νέο όμως τρόπο.

Πηγή
Greene Edie and Cross Howard, “Games to train by”, p. 30

Μέγεθος ομάδας
Απεριόριστο.

Παιχνίδι 3° : Τα πάνω κάτω με τρεις κινήσεις! 

Ενεργοποιητής Έναρξης (Icebreaker)
Επίλυση προβλημάτων και δημιουργική σκέψη (Problem Solving) 
Ενδιάμεσος Ενεργοποιητής (Mid-course energiser)
Αντίληψη (Perception)
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Προεττισκόττηση
Αυτό το παιχνίδι καθιστά φανερό, ότι δραστικές αλλαγές μπορούν μερικές
φορές να πραγματοποιηθούν δημιουργώντας μικρή μόνο αναστάτωση.

Στόχοι
1. Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι, ότι με την κατάλληλη υλοποίηση μίας 

αλλαγής (ακόμη και αν αυτή είναι δραστική), είναι δυνατόν να 
δημιουργηθεί σχετικά μικρή αναστάτωση, και έτσι να μειωθεί η αντίσταση 
στην αλλαγή.

Απαιτούμενος χρόνος
10 λεπτά

Μέγεθος ομάδας
Απεριόριστο.

Απαιτούμενα υλικά
Διαφάνεια με την πυραμίδα στην παραδοσιακή της μορφή.
Διαφάνεια με την ανεστραμμένη πυραμίδα.

Διαδικασία
1. Δείξτε την πρώτη διαφάνεια με την πυραμίδα στην παραδοσιακή της 

μορφή.
2. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να αντιστρέφουν την πυραμίδα 

(γυρίστε κατά 180 μοίρες τη διαφάνεια για να καταλάβουν πως θα πρέπει 
να δείχνει η αντιστραμμένη διαφάνεια) μετακινώντας τρεις μονάχα 
κύκλους. Δώστε τους 5 λεπτά για αυτόν τον σκοπό.

3. Μετά το πέρας των 5 λεπτών, ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να σας 
δώσουν τις απαντήσεις τους. Τα κατάφερε κανείς; Δείξτε τη δεύτερη 
διαφάνεια με την ανεστραμμένη πυραμίδα και τις κινήσεις που πρέπει να 
γίνουν.

Θέματα προς συζήτηση
1. Τί μας διδάσκει αυτό το παιχνίδι, σχετικά με τη διοίκηση αλλαγών;
2. Πώς μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μία αλλαγή έτσι ώστε να 

προκαλέσουμε τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση (και άρα αντίσταση);
3. Αντιπροσωπεύει η αντιστροφή της πυραμίδας κάποια αλλαγή που έχει 

συντελεστεί σχετικά πρόσφατα στο χώρο των επιχειρήσεων;

Πηγή
Caroselli Marlene, “Quality Games for Trainers: 101 Playful Lessons in
Quality and Continuous Improvement”, game 29, p. 79
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Παραδοσιακή πυραμίδα



Ανεστραμμένη πυραμίδα
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5. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Παιχνίδι 1° : Δίλετττη ομιλία

Επικοινωνιακές δεξιότητες (Communication Skills)
Αυτό-διαχείριση (Self management)

Προεττισκόττηση
Αυτό το παιχνίδι θα εμπλέξει τους εκπαιδευόμενους σε μία σύντομη δημόσια 
ομιλία.

Στόχοι
1. Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι την εμπειρία της δημόσιας ομιλίας.
2. Να γίνει κατανοητό πόσο γρήγορα μπορεί κάθε ένας από τους 

συμμετέχοντες να δομήσει και να ελέγξει μία σύντομη παρουσίαση.

Απαιτούμενος χρόνος 
30-40 λεπτά

Μέγεθος ομάδας
Απεριόριστο, αλλά οι μεγάλες ομάδες θα πρέπει να διαιρεθούν σε μικρότερες 
ομάδες των 5 έως 7 συμμετεχόντων.

Απαιτούμενα υλικά
Μία προπαρασκευασμένη λίστα με θέματα. Κόβουμε σε λωρίδες την κόλλα, 
ούτως ώστε σε κάθε λωρίδα χαρτιού να αναγράφεται από ένα θέμα, 
διπλώνουμε τις λωρίδες και τις τοποθετούμε σε ένα μικρό κουτί. Ως πιθανά 
θέματα παραθέτουμε τα εξής: τυρί, καφές, δάχτυλα, τραπέζια, καρέκλες, 
χαρτί, αέρας, νερό κτλ.

Διαδικασία
1. Ενημερώστε τα μέλη κάθε ομάδας, ότι πρόκειται να εκτελέσουν μία 

δίλεπτη παρουσίαση στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους.
2. Στη συνέχεια, ζητήστε από τους πρώτους ομιλητές να βγουν στο 

μπροστινό μέρος της αίθουσας και να διαλέξουν ένα θέμα από το κουτί.
3. Αφού έχουν διαλέξει θέμα, οι ομιλητές καλούνται να επιστρέφουν στην 

ομάδα τους και να βγάλουν ένα δίλεπτο λόγο. Αυτή η διαδικασία 
ακολουθείται για όλους τους συμμετέχοντες.

4. Μετά το πέρας όλων των ομιλιών, αποκωδικοποιήστε το παιχνίδι.

Θέματα προς συζήτηση
1. Πόσοι ένιωθαν πολύ έντονα ότι απειλούνται;
2. Πόση προετοιμασία προαπαιτεί μία σύντομη παρουσίαση;
3. Θα ήθελαν οι εκπαιδευόμενοι να επαναλάβουν το παιχνίδι;
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Διαφοροποιήσεις - Επεκτάσεις
1. Μπορείτε να επιτρέψετε στους εκπαιδευόμενους να καθορίσουν οι ίδιοι το 

θέμα της ομιλίας τους.
2. Αυτό το παιχνίδι μπορεί να γίνει και με μία μόνο μεγάλη ομάδα, εφόσον 

επαρκεί ο χρόνος.

Πηγή
Kroehnert Gary, “100 training games”, game 88, p. 156

Όταν δίνω διαλέξεις προτιμώ οι ακροατές μου να είναι 
έξυπνοι, καλλιεργημένοι, μορφωμένοι και λίγο μεθυσμένοι.

Alben W. Barkley

6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Coming together is a beginning; keeping together is progress; 
working together is success.

Henry Ford (1863-1947)

Παιχνίδι 1° : Συν-εργασία

Επικοινωνιακές δεξιότητες (Communication Skills)
Ενδιάμεσος Ενεργοποιητής (Mid-course energiser)
Αντίληψη (Perception)

Στόχοι
Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι, ότι μπορούν να καταφέρουν πιο πολλά 
εάν συνεργαστούν από ότι εάν εργάζονται ατομικά.

Απαιτούμενος χρόνος 
5 λεπτά

Μέγεθος ομάδας 
Απεριόριστο.

Απαιτούμενα υλικά 
Κανένα.

Διαδικασία

1. Ζητήστε από τα μέλη της ομάδας να σηκωθούν και να σχηματίσουν 
δυάδες.
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2. Ζητήστε από τα ζευγάρια να σταθούν αντικριστά και να κρατάνε με το δεξί 
τους χέρι, το δεξί χέρι του άλλου. Όταν το κάνουν αυτό θα είναι σαν να 
κάνουν χειραψία.

3. Τώρα ζητήστε τους να κάνουν όσο πιο πολλές ευχές μπορούν μέσα στα 
επόμενα 60 δευτερόλεπτα, ενώ κρατάνε ακόμη ο ένας το χέρι του άλλου.

4. Μετά το πέρας των 60 δευτερολέπτων πείτε τους, ότι θα τους χορηγείται 
μία από τις ευχές τους κάθε φορά που θα καταφέρνουν να ακουμπήσουν 
τον δεξί τους γοφό με το δεξί τους χέρι (ενώ ακόμη κρατούν ο ένας το χέρι 
του άλλου). Ενημερώστε τους, ότι έχουν άλλα 60 δευτερόλεπτα για να 
προσπαθήσουν να τους χορηγηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ευχές.

5. Μετά το πέρας των 60 δευτερολέπτων ρωτήστε πόσα ζευγάρια δεν 
κατάφεραν να τους χορηγηθεί καμία ευχή. Μετά ρωτήστε πόσα ζευγάρια 
κατάφεραν να τους χορηγηθούν από 1-5 ευχές. Τέλος, ρωτήστε πόσα 
ζευγάρια κατάφεραν να τους χορηγηθούν όλες οι ευχές τους και μερικές 
ακόμη.

6. Μετά θα πρέπει να ζητήσετε από ένα ζευγάρι κάθε κατηγορίας να επιδείξει 
στην ομάδα με ποιό τρόπο προσπάθησαν να τους χορηγηθούν οι ευχές 
τους. Ξεκινήστε με τις ομάδες που πέτυχαν χαμηλή βαθμολογία και 
συνεχίστε με εκείνες που τα πήγαν καλύτερα. Με αυτόν τον τρόπο, οι 
εκπαιδευόμενοι θα αντιληφθούν, ότι τα ζευγάρια που συνεργάστηκαν 
πέτυχαν πολύ περισσότερο στο στόχο τους από ότι τα ζευγάρια που δεν 
συνεργάστηκαν.

Θέματα προς συζήτηση
1. Γιατί κάποια ζευγάρια δεν κατάφεραν να τους χορηγηθεί καμία ευχή;
2. Είμαστε όλοι ανταγωνιστικοί από τη φύση μας; Γ ιατί;
3. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτήν τη συμπεριφορά;
4. Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε;

Πηγή
Kroehnert Gary, “100 training games”, game 98, p. 168

Παιχνίδι 2° : Εμπιστοσύνη

Ενεργοποιητής Έναρξης (Icebreaker)
Ενδιάμεσος Ενεργοποιητής (Mid-course energiser)

Προεπισκόπηση
Ένα απλό παιχνίδι με 15 συνηθισμένα αντικείμενα που αποδεικνύει ότι οι 
ομάδες των οποίων τα μέλη εμπιστεύονται το ένα το άλλο, είναι επιτυχημένες 
ομάδες.

Σημείωση:
Το εν λόγω εκπαιδευτικό παιχνίδι εφαρμόστηκε από τους συγγραφείς και 
δημιουργούς του στο νέο περιφερειακό γραφείο ενός αποκεντρωμένου 
οργανισμού υπηρεσιών. Οι περιφερειακοί διευθυντές, αναζητούσαν ένα 
πρόγραμμα που να βοηθήσει τους εργαζόμενούς τους να γνωριστούν και να 
συνεργαστούν. Στο εργαστήρι που διοργανώθηκε, συμμετείχαν 125
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εργαζόμενοι από κάθε τμήμα του περιφερειακού γραφείου, που όπως 
αναφέρουν οι συγγραφείς, μπόρεσαν μέσω του παιχνιδιού αυτού να 
κατανοήσουν, ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών μίας ομάδας 
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την επιτυχημένη υλοποίηση των στόχων 
της.

Στόχοι
1. Να γνωριστούν καλύτερα οι συμμετέχοντες.
2. Να εργαστούν οι εκπαιδευόμενοι ομαδικά.
3. Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι την αξία της εμπιστοσύνης για την 

επιτυχία μίας ομαδικής προσπάθειας.

Απαιτούμενος χρόνος 
45 λεπτά

Μέγεθος ομάδας 
Απεριόριστο.

Απαιτούμενα υλικά
3 πανομοιότυπες σειρές 15 απλών αντικειμένων (π.χ. ψαλίδι, στυλό, ρολόι, 
πιάτο κτλ.), 2 κληρωτίδες με κλήρους που όλοι γράφουν ‘μέλος’, εκτός από 
έναν που γράφει ‘σαμποτέρ’, 1 παραβάν ή κάποιο άλλου είδους διαχωριστικό, 
και ένα μικρό βραβείο. Επίσης, καλό θα ήταν να ορίσετε έναν εκπαιδευόμενο 
ως βοηθό σας κατά τη χρονομέτρηση.

Διαδικασία
1. Τοποθετήστε τα 15 αντικείμενα πάνω σε ένα τραπέζι ή κάτω στο πάτωμα, 

πίσω από το ένα διαχωριστικό, ούτως ώστε οι 2 ομάδες να μην μπορούν 
να έχουν οπτική επαφή με αυτά από το σημείο όπου εργάζονται.

2. Διαιρέστε τους εκπαιδευόμενους σε 2 ομάδες και δώστε σε κάθε ομάδα 
μία σειρά από τα 15 αντικείμενα.

3. Εξηγήστε ότι στόχος κάθε ομάδας είναι να τοποθετήσει τα 15 αυτά 
αντικείμενα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως αυτά είναι τοποθετημένα 
πίσω από το παραβάν. Η ομάδα που θα το επιτύχει αυτό στον λιγότερο 
χρόνο, κερδίζει το βραβείο.

4. Δώστε επίσης στους εκπαιδευόμενους τις ακόλουθες οδηγίες:
■ Έχετε στη διάθεσή το πολύ 20 λεπτά για να ολοκληρώσετε αυτήν την 

εργασία.
■ Κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να κοιτάξει τα αντικείμενα πίσω από το 

παραβάν για 15 δευτερόλεπτα.
■ Κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να κοιτάξει τα αντικείμενα όσες φορές 

θελήσει.
■ Οι εκπαιδευόμενοι δεν επιτρέπεται να γράφουν, να ζωγραφίζουν, ή να 

μιλούν ενώ κοιτούν τα αντικείμενα πίσω από το παραβάν.
■ Κάθε φορά που κάποιο μέλος μίας ομάδας κοιτάζει τα αντικείμενα πίσω 

από το παραβάν, η ομάδα χρεώνεται με 15 χρόνο-πόντους.
5. Πείτε στις ομάδες, ότι ενδεχομένως να υπάρχουν σε αυτές κάποια μέλη 

που δρουν ως σαμποτέρ. Εξηγήστε, ότι οι σαμποτέρ έχουν ως στόχο να 
παρεμποδίσουν την ομάδα τους να νικήσει. Οι σαμποτέρ επιτρέπεται να 
χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε μέθοδο θελήσουν για αυτόν τον σκοπό,
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αρκεί να αποφεύγουν να γίνουν αντιληπτοί. Οι σαμποτέρ που θα 
επιτύχουν στο να εμποδίσουν την ομάδα τους να κερδίσει, θα μοιραστονς 
το βραβείο με την ομάδα των νικητών. Σε αυτό το σημείο, ζητήστε από 
κάθε μέλος κάθε ομάδας να τραβήξει έναν κλήρο από την αντίστοιχη 
κληρωτίδα για να προσδιοριστούν οι σαμποτέρ κάθε ομάδας.

6. Μόλις περάσει η διορία των 20 λεπτών, καταγράψτε στον πίνακα τους 
χρόνο-πόντους που έχει χρεωθεί η κάθε ομάδα, και απονείμετε το βραβείο 
στους νικητές.

7. Ξεκινήστε μία συζήτηση σχετικά με το πώς εργάστηκε η κάθε ομάδα, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο κάθε ομάδα 
αντιμετώπισε το ενδεχόμενο του σαμποτέρ. Κατά κανόνα, η ομάδα με τη 
μεγαλύτερη συνοχή, είναι εκείνη που τελικά κερδίζει, γεγονός που 
υπογραμμίζει την αξία της εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών μίας ομάδας. 
Αντίθετα, η ομάδα που δαπανά ένα πολύ μεγάλο μέρος της ενέργειάς της 
ασχολούμενη με το θέμα του σαμποτέρ, καταλήγει πάντα να χάνει.

Θέματα προς συζήτηση
1. Με ποιό τρόπο εργάστηκαν οι σαμποτέρ σε κάθε ομάδα; Συνέβη να 

εμφανίσουν παρόμοια συμπεριφορά και μέλη της ομάδας που δεν ήταν 
σαμποτέρ;

2. Πώς επηρέασε το ενδεχόμενο ύπαρξης σαμποτέρ, τον τρόπο με τον οποίο 
εργάστηκαν οι ομάδες;

3. Μήπως κάποια ομάδα δαπάνησε υπερβολικά πολύ χρόνο στο να 
σχεδιάσει τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστεί;

4. Συνέβη κάποια ομάδα να αφιερώνει άσκοπα πολύ χρόνο στο να 
προσπαθεί να προσδιορίσει την πρόοδο της ανταγωνίστριας ομάδας;

Σημείωση :
Κατά την αποκωδικοποίηση του παιχνιδιού, να έχετε κατά νου, ότι είναι
δύσκολο για τα άτομα να αποδεχθούν ότι είναι τόσο δύσπιστοι.

Πηγή
Thompson Glenn and Pearce Paul, “The team-trust game”, p. 42-43

Παιχνίδι 3° : To μαγικό τετράγωνο

Ενεργοττοιητής Έναρξης (Icebreaker)
Ενδιάμεσος Ενεργοττοιητής (Mid-course energiser)
Επικοινωνιακές δεξιότητες (Communication skills)
Επίλυση προβλημάτων και δημιουργική σκέψη (Problem Solving)

Προεπισκόπηση
Ένα απλό παιχνίδι για την ανάπτυξη της ομαδικότητας.

Σημείωση:
Το “μαγικό τετράγωνο” χρησιμοποιείται από την εταιρεία Foster & Gallagher, 
ως παιχνίδι με την ονομασία “make 15” και με στόχο τη γρήγορη και με 
διασκεδαστικό τρόπο δημιουργία δεσμών μεταξύ των προσωρινών 
υπαλλήλων της.
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Στόχοι
1. Να εργαστούν οι εκπαιδευόμενοι σε ομάδες.
2. Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι την αξία της ομαδικής εργασίας και της 

αποτελεσματικής επικοινωνίας.
3. Να προσπαθήσουν να επιλύσουν ένα πρόβλημα.

Απαιτούμενος χρόνος
15-20 λεπτά

Μέγεθος ομάδας
Απεριόριστο, αλλά οι μεγάλες ομάδες θα πρέπει να διαιρεθούν σε μικρότερες
ομάδες των 5 έως 7 συμμετεχόντων.

Απαιτούμενα υλικά
9 κάρτες αριθμημένες από το 1 έως το 9 για κάθε ομάδα συμμετεχόντων.

Διαδικασία
1. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να σχηματίσουν ομάδες των 5-7 

ατόμων.
2. Δώστε σε κάθε ομάδα από μία σειρά από κάρτες, οι οποίες είναι 

αριθμημένες από το 1 έως το 9.
3. Ενημερώστε τους ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 15 λεπτά για να 

τοποθετήσουν τις κάρτες σε γραμμές και στήλες των 3 καρτών, κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε το άθροισμα κάθε γραμμής, στήλης, και διαγώνιου να ισούται 
με 15.

4. Προτού δώσετε το σήμα για την εκκίνηση, αφιερώστε λίγο χρόνο για κάθε 
ομάδα χωριστά, προκειμένου να τους δώσετε κάποιες επιπλέον οδηγίες, 
οι οποίες δε θα είναι κοινές για όλες τις ομάδες. Έτσι τα μέλη κάποιας 
ομάδας λαμβάνουν την επιπλέον οδηγία, ότι δεν συμπαθούν τα υπόλοιπα 
μέλη της ομάδας τους και δεν επιτρέπεται να μιλήσουν ο ένας στο άλλο. 
Τα μέλη κάποιας άλλης ομάδας λαμβάνουν την οδηγία, ότι δεν συμπαθούν 
τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους, αλλά επιτρέπεται να μιλήσουν ο ένας 
στο άλλο. Τέλος, τα μέλη κάποιας άλλης ομάδας λαμβάνουν την οδηγία, 
ότι συμπαθούν ο ένας τον άλλο και επιτρέπεται να μιλήσουν ο ένας στο 
άλλο.

5. Τώρα οι ομάδες μπορούν να ξεκινήσουν.

Θέματα προς συζήτηση
1. Ποιά ομάδα ολοκλήρωσε πρώτη το έργο; Ήταν αναμενόμενο αυτό;
2. Πώς ένιωσαν τα μέλη των ομάδων των τριών κατηγοριών;
3. Είναι σημαντική η επικοινωνία για τη αποτελεσματική λειτουργία μίας 

ομάδας;
4. Πώς επηρέασε τους εκπαιδευόμενους η επιβολή ενός χρονικού ορίου;
5. Ποιόν ρόλο ανέλαβε κάθε μέλος της ομάδας;

Διαφοροποιήσεις - Επεκτάσεις
1. Μπορείτε εάν θέλετε να αποφύγετε τη χρήση αριθμημένων καρτών 

ακολουθώντας την εξής διαδικασία:
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■ Μοιράστε στους εκπαιδευόμενους λευκές κόλλες χαρτί και στυλό (κατά 
προτίμηση ένα στυλό για κάθε ομάδα).

■ Δείξτε στους εκπαιδευόμενους μία διαφάνεια με ένα πίνακα 3x3 και 
ζητήστε τους να τοποθετήσουν στα κελιά του πίνακα τους αριθμούς 1-9 με 
τέτοιο τρόπο, ώστε το άθροισμα κάθε γραμμής, στήλης και διαγώνιου να 
ισούται με 15.

■ Εάν θέλετε να μειώσετε τον χρόνο που χρειάζονται για το σκοπό αυτό οι 
συμμετέχοντες, τότε μπορείτε στην αρχική διαφάνεια (ή κατά την πορεία 
του έργου) να σημειώσετε στη σωστή του θέση κάποιον ή κάποιους από 
τους αριθμούς.

Λύση ______________
8 3 4

1 5 9

6 7 2

Πηγή
West Karen, “Effective training for a revolving door”, p. 51-53 
Και
Μαγνήσαλης Κώστας, “Δημιουργική: θεωρία & τεχνική για την ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας”, παιχνίδι 5, σελ. 49-50

Παιχνίδι 4° : Κάντε χώρο και για μένα!

Ενεργοποιητής Έναρξης (Icebreaker)
Επικοινωνιακές δεξιότητες (Communication)
Επίλυση προβλημάτων και δημιουργική σκέψη (Problem Solving) 
Αντίληψη (Perception)
Ενδιάμεσος Ενεργοποιητής (Mid-course energiser)

Προεπισκόπηση
Μία σύντομη δραστηριότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε 
στιγμή κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για να τονιστεί η 
έννοια του εσωτερικού πελάτη στις επιχειρήσεις, όπου κάθε εργαζόμενος 
αποτελεί και από έναν κρίκο μίας αλυσίδας, και να δείξει στους 
εκπαιδευόμενους, ότι συνεργαζόμενοι μπορούν να επιτύχουν πολύ 
περισσότερα.

Στόχοι
1. Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι την έννοια του εσωτερικού πελάτη και 

την αλληλεπίδραση και αλληλοϋποστήριξη που αυτή υπονοεί σε επίπεδο 
τμημάτων της επιχείρησης ή μεμονωμένων εργαζομένων.

2. Να εργαστούν τα άτομα αποτελεσματικά ως ομάδα.
3. Να επισημανθεί η αξία της δημιουργικής σκέψης για την επίλυση 

προβλημάτων.
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Ατταιτούμενος χρόνος
10 λεπτά

Μέγεθος ομάδας
Απεριόριστο.

Απαιτούμενα υλικά
Μία χαρτόκουτα.

Διαδικασία
1. Τοποθετείστε την κούτα σε ένα σημείο της αίθουσας και βεβαιωθείτε ότι 

την βλέπουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι.
2. Ρωτήστε τους : «Πόσα άτομα νομίζετε ότι μπορούν να χωρέσουν μέσα σε 

αυτήν την κούτα;».
3. Ακούστε τις απαντήσεις τους, και έπειτα, πείτε τους, ότι θα τους δοθεί η 

ευκαιρία να δοκιμάσουν και καλέστε τους να προσπαθήσουν να χωρέσουν 
όσο το δυνατόν περισσότεροι στην κούτα. Έχουν δέκα λεπτά για να 
προσπαθήσουν.

4. Διευκρινίστε ότι δεν επιτρέπεται να ακουμπάει κανένα μέρος του σώματός 
τους στο πάτωμα.

5. Κρατήστε σημειώσεις ως προς το πόσα άτομα κατάφεραν να χωρέσουν σε 
κάθε προσπάθειά τους έως την τελική.

6. Μετά το πέρας των 10 λεπτών, μετρήστε πόσα άτομα είναι μέσα στην 
κούτα.

Θέματα προς συζήτηση
1. Βελτιώθηκε (αυξήθηκε) ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται μέσα στην 

κούτα, σε σχέση τόσο με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευόμενων, όσο και με 
τις αρχικές τους προσπάθειες; Αν ναι, από πού προήλθε αυτή η βελτίωση;

2. Πώς θα μπορούσαν να έχουν χωρέσει περισσότερα άτομα στην κούτα; 
Πώς μπορεί να βοηθήσει το ομαδικό πνεύμα σε αυτήν την περίπτωση; 
Ένας τρόπος θα ήταν λόγου χάρη το να σταθούν οι εκπαιδευόμενοι, 
έχοντας το ένα μόνο πόδι τους μέσα στην κούτα (οπότε εξοικονομείται 
χώρος για ένα ακόμη άτομο κάθε φορά) και χρησιμοποιώντας τα χέρια 
τους και το σώμα τους για να στηριχτούν πάνω στους υπόλοιπους 
εκπαιδευόμενους.

3. Τί σημαίνει αυτό το παιχνίδι για το χώρο εργασίας των εκπαιδευόμενων; 
Πώς μπορούν η συνεργασία και η αλληλεξάρτηση να επηρεάσουν την 
απόδοση των μελών μίας επιχείρησης;

4. Πόσο πιο δύσκολο θα ήταν αυτό το παιχνίδι, εάν δεν οι εκπαιδευόμενοι 
δεν είχαν το δικαίωμα να επικοινωνούν μεταξύ τους;

5. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει η δημιουργική σκέψη στην επίλυση 
προβλημάτων;

Πηγή
Caroselli Marlene, “Quality Games for Trainers: 101 Playful Lessons in
Quality and Continuous Improvement”, game 86, p. 233
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Παιχνίδι 5° : Τα 25 αντικείμενα.

Επικοινωνιακές δεξιότητες (Communication)
Επίλυση προβλημάτων και δημιουργική σκέψη (Problem Solving)

Προεπισκόπηση
Αυτό το παιχνίδι καθιστά σαφές, ότι η δημιουργικότητα είναι πιο πιθανό να 
«ανθίσει» σε συνθήκες μη δομημένης (παρά δομημένης) επιτήρησης.

Στόχοι
1. Να εργαστούν τα άτομα αποτελεσματικά ως ομάδα.
2. Να επισημανθεί η αξία της δημιουργικής σκέψης για την επίλυση 

προβλημάτων.

Απαιτούμενος χρόνος 
10 λεπτά

Μέγεθος ομάδας
Απεριόριστο, αλλά οι μεγάλες ομάδες εκπαιδευόμενων θα πρέπει να 
διαιρεθούν σε μικρότερες ομάδες των 5-7 ατόμων.

Απαιτούμενα υλικά
Από μία τσάντα για κάθε ομάδα εκπαιδευόμενων, η οποία θα περιέχει τα ίδια 
25 αντικείμενα. Τα αντικείμενα αυτά θα πρέπει να καλύπτουν μία μεγάλη 
ποικιλία υλικών και μπορούν να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Γραμματόσημο 9. Κλειδί
2. Πλαστικό κουτάλι 10. Καλώδιο
3. Οδικός χάρτης 11. Μολύβι
4. Πακέτο με ζάχαρη 12. Βελόνες ή καρφίτσες
5. Νόμισμα 13. Κουμπί
6. Πέτρα 14. Κομμάτι ύφασμα
7. Ασπιρίνη 15. Σπίρτα
8. Κερί 16. Κομμάτι πλαστικό

Επαρκή αριθμό αντιτύπων με τις γραπτές οδηγίες για τους επιτηρητές (Α και
Β) και για τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων.
Μία κόλλα χαρτί και ένα στυλό για κάθε ομάδα.
Ένα μικρό βραβείο (προαιρετικά).

Διαδικασία
1. Διαιρέστε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες των 5-7 ατόμων. Καλό είναι οι 

ομάδες να μην έχουν οπτική ή άλλη επαφή μεταξύ τους.
2. Αναθέστε έναν αρχηγό για κάθε ομάδα. Οι αρχηγοί των ομάδων καλούνται 

να συμπεριφερθούν πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, 
κάποιοι από αυτούς θα είναι χαλαροί, ενθαρρυντικοί (Επιτηρητές Α) και οι 
άλλοι θα είναι πιο αυστηροί (Επιτηρητές Β). Ο κάθε αρχηγός λαμβάνει 
μόνο τις δικές του γραπτές οδηγίες και δε λαμβάνει γνώση των άλλων 
οδηγιών.

3. Ζητήστε από τους αρχηγούς των ομάδων να σας πλησιάσουν και δώστε 
τους να διαβάσουν τις οδηγίες τους.
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4. Αφού διαβάσουν τις οδηγίες τους, δώστε τους από μία σακούλα με τα 25 
αντικείμενα και από ένα φυλλάδιο οδηγιών για τα μέλη της ομάδας.

5. Χωρίστε τους αρχηγούς σε αρχηγούς τύπου Α και αρχηγούς τύπου Β και 
ζητήστε από κάθε τύπο αρχηγών χωριστά να διατυπώσουν τυχόν απορίες.

6. Όταν τελειώσουν οι ομάδες, συζητήστε τα αποτελέσματα και αναδείξτε τη 
νικήτρια ομάδα.

Θέματα προς συζήτηση
1. Υπήρξε διαφορά ανάμεσα στην απόδοση των ομάδων που είχαν αρχηγό 

τύπου Α και εκείνων που είχαν αρχηγό τύπου Β; (Η εμπειρία μας 
πληροφορεί, ότι κατά κανόνα, οι ομάδες με πιο χαλαρούς αρχηγούς 
(τύπος Α) είναι πιο δημιουργικές.)

2. Εάν οι ομάδες των δύο τύπων αρχηγών τα πήγαν εξίσου ή περίπου το ίδιο 
καλά, τότε σχολιάστε: “Εφόσον οι διαλέξεις δε «ραίνεται να έχουν κάποια 
θετική επίδραση στην απόδοση της ομάδας, τότε γιατί να τις 
πραγματοποιούμε; Εάν “φορτώσουμε" την ομάδα με υπερβολικά πολλά 
στοιχεία, τότε αυτή έχει να αντιμετωπίσει δύο προβλήματα: το έργο που 
της έχει ανατεθεί και την επεξεργασία των δεδομένων που έδωσε ο 
εκπαιδευτής.”

Πηγή
Eitington Julius, “The winning trainer ”, p. 148-149
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Οδηγίες για τον Επιτηρητή A

Στόχος της ομάδας σου είναι να κατηγοριοποιήσει 25 καθημερινά αντικείμενα. 
Η δημιουργικότητα της ομάδας σου θα κριθεί με βάση την ικανότητά της να 
βρει όσο το δυνατόν περισσότερες ομαδοποιήσεις των αντικειμένων σε 10 
λεπτά.
Η δική σου ευθύνη είναι να απελευθερώσεις τη δημιουργικότητα που κρύβει η 
ομάδα σου. Αφού, ο στόχος της ομάδας είναι ξεκάθαρος, παρότρυνε τους να 
ξεκινήσουν με ένα - δυο μόνο ενθαρρυντικές προτάσεις.
Έπειτα, δώσε τους το φύλλο με τις οδηγίες, ρίξε στο τραπέζι τα 25 αντικείμενα 
και ξεκινήστε να εργάζεστε.

Οδηγίες για τον Επιτηρητή Β

Στόχος της ομάδας σου είναι να κατηγοριοποιήσει 25 καθημερινά αντικείμενα. 
Η δημιουργικότητα της ομάδας σου θα κριθεί με βάση την ικανότητά της να 
βρει όσο το δυνατόν περισσότερες ομαδοποιήσεις των αντικειμένων σε 10 
λεπτά.
Προηγούμενες εκτελέσεις αυτού του παιχνιδιού δείχνουν, ότι η ομάδα σου θα 
αποδώσει καλά εάν λάβει ένα εισαγωγικό λόγο προτού ασχοληθεί με το έργο 
της. Είναι επομένως πολύ βασικό να τους μιλήσεις για 4 ή 5 λεπτά σχετικά με 
τη σημασία που έχει η κατηγοριοποίηση των αντικειμένων.
Χρησιμοποίησε παραδείγματα από:

• Την καθημερινή ζωή.
Για παράδειγμα, φανταστείτε μία βιβλιοθήκη που να μην έχει ταξινομημένα τα 
βιβλία της, ή καταστήματα που να μην έχουν κατά κατηγορίες τα προϊόντα 
τους κτλ.

• Το χώρο εργασίας.
Για παράδειγμα, οι γραμματείς ταξινομούν την αλληλογραφία, ώστε να 
διευκολύνεται η πρόσβαση σε αυτήν, το τμήμα διοίκησης ανθρώπινων πόρων 
κατηγοριοποιεί τις εργασίες σε ομάδες για λόγους στελέχωσης και αμοιβής 
κτλ.
Μετά την εισαγωγή αυτή, μη σταματήσετε για ερωτήσεις. Δώσε τους το 
φύλλο με τις οδηγίες, ρίξε στο τραπέζι τα 25 αντικείμενα και ξεκινήστε να 
εργάζεστε.

Οδηγίες για την ομάδα

Αυτό το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί για να αξιολογήσει τη δημιουργικότητα της 
ομάδας σας. Στόχος σας είναι ο εξής:
Να σκεφτείτε και να καταγράψετε όσο το δυνατόν περισσότερες 
κατηγοριοποιήσεις των 25 αντικειμένων που σας δόθηκαν. Γ ια παράδειγμα, το 
στυλό που κρατάτε μπορεί να ανήκει σε κατηγορίες όπως πλαστικό, μεταλλικό 
κτλ.
Έχετε στη διάθεσή σας 10 λεπτά.
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7. ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

A good play alters not our experience but the way in which we 
interpret our experience. Old facts take on new meanings and 
future experiences are seen with improved understanding.

Από το εισαγωγικό υλικό του παιχνιδιού που χρησιμοποιούσε 
το 1962 η General Electric Company.

Παιχνίδι 1° : Τί ζητούν οι εργαζόμενοι;

Εττικοινωνιακές δεξιότητες (Communication Skills)
Ενεργοττοιητής Έναρξης (Icebreaker)

Προεττισκόττηση
Αυτό είναι ένα παιχνίδι για να κατανοήσουν τα διοικητικά στελέχη ότι οι 
αντιλήψεις τους μπορεί να διαφέρουν από αυτές των υφισταμένων τους.

Στόχοι

1. Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες, ότι μπορεί να έχουν εσφαλμένες 
αντιλήψεις σχετικά με τις ανάγκες των υφισταμένων τους.

2. Να γίνει κατανοητό, ότι διαφορετικές ομάδες ανθρώπων μπορεί να 
προσδιορίζουν με διαφορετικό τρόπο τις ανάγκες των άλλων.

Απαιτούμενος χρόνος 
20-30 λεπτά

Μέγεθος ομάδας 
Απεριόριστο.

Απαιτούμενα υλικά
Ένα αντίγραφο του «τί θέλουν οι εργαζόμενοι» και ένα στυλό για κάθε 
συμμετέχοντα.

Διαδικασία
1. Εισαγάγετε το παιχνίδι λέγοντας στους εκπαιδευόμενους, ότι ενδέχεται να 

μην αντιλαμβάνονται ορθά τις ανάγκες των υφισταμένων τους.
2. Μοιράστε τα αντίγραφα του «τί θέλουν οι εργαζόμενοι» στους 

εκπαιδευόμενους.
3. Ζητήστε τους να θέσουν τις διάφορες ανάγκες κατά φθίνοντα βαθμό 

σπουδαιότητας (η υπ' αριθμόν 1 ανάγκη θα είναι αυτή που κατά τη γνώμη 
τους αξιολογείται από τους υφισταμένους τους ως η σπουδαιότερη, ενώ η 
υπ’ αριθμόν 10 ανάγκη θα είναι η λιγότερο σπουδαία). Για αυτόν τον 
σκοπό θα χρησιμοποιήσουν τη στήλη «Η κατάταξη μου».

4. Όταν ολοκληρώσουν αυτήν την κατάταξη, ενημερώστε τους σχετικά με τις 
απαντήσεις που έδωσαν διοικητικά στελέχη στα πλαίσια μίας 
προγενέστερης μελέτης. Ζητήστε τους να γράψουν αυτά τα νούμερα στη
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στήλη «Η κατάταξη των διοικητικών στελεχών». Τώρα μπορούν να 
προχωρήσουν σε συγκρίσεις των απαντήσεων.

5. Αφού ολοκληρωθεί η σύγκριση και συζήτηση, δώστε στους 
εκπαιδευόμενους τα αποτελέσματα της κατάταξης των εργαζομένων, που 
βασίζονται σε μία προγενέστερη έρευνα. Ζητήστε τους να καταγράψουν 
αυτά τα νούμερα στην αντίστοιχη στήλη.

6. Τώρα ξινήστε μία συζήτηση σχετικά με τις διαφορετικές αντιλήψεις.

Θέματα προς συζήτηση
1. Υπάρχει κάποιος που δεν ξαφνιάστηκε από τα αποτελέσματα; Γιατί;
2. Αποτελεί αυτή η διάσταση αντιλήψεων ένα πρόβλημα επικοινωνίας;
3. Γ ιατί είναι έτσι τα αποτελέσματα;

Διαφοροποιήσεις - Επεκτάσεις
1. Μπορείτε να ξεκινήσετε το παιχνίδι, θέτοντας την εξής ερώτηση: «Ποιός 

ξέρει τι ζητούν οι εργαζόμενοί του;». Έπειτα προχωρήστε στο βήμα 2.

Λύση

Παράγοντες
υποκίνησης

Κατάταξη διοικητικών 
στελεχών

Κατάταξη
εργαζομένων

Χρήματα 1 1 5 5
Ενδιαφέρον αντικείμενο 5 5 6 1
Εκτίμηση 8 8 1 2
Ασφάλεια εργασίας 2 2 4 4
Αίσθημα ότι ανήκεις 10 10 2 3
Προαγωγή 3 3 7 6
Κατανόηση
προβλημάτων 9 9 3 10

Συνθήκες εργασίας 4 4 9 7
Πίστη (loyality) από 
μέρους της εταιρείας 6 6 8 8

Διακριτική πειθαρχεία 7 7 10 9

Σημείωση:
Σε κάθε ένα από τα δίστηλα του παραπάνω πίνακα, η αριστερή στήλη (με το 
μαύρο χρώμα γραμματοσειράς), δίνει τα αποτελέσματα της έρευνας την οποία 
χρησιμοποιεί ως βάση αναφοράς ο Kroehnert Gary στο βιβλίο του “100 
training games”. Επιπλέον, θεωρήσαμε σκόπιμο, να περιλάβουμε και τα 
αποτελέσματα της έρευνας που διενήργησε ο Kovach σε μία ομάδα 1000 
εργαζόμενων και των προϊσταμένων τους, σχετικά με τις αντιλήψεις τους ως 
προς τους παράγοντες υποκίνησης. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται στη 
δεξιά στήλη με το μπλε χρώμα γραμματοσειράς).

Πηγή
Kroehnert Gary, “100 training games”, game 28, p. 59 
Και
Morris Linda, “What makes people tick?", p. 58-63
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7# θέλουν οι εργαζόμενοι;

Παράγοντες
υποκίνησης

Η κατάταξή 
μου

Κατάταξη
διοικητικών
στελεχών

Κατάταξη
εργαζομένων

Χρήματα

Ενδιαφέρον
αντικείμενο

Εκτίμηση

Ασφάλεια
εργασίας
Αίσθημα ότι 
ανήκεις

Προαγωγή

Κατανόηση
προβλημάτων

Συνθήκες
εργασίας
Πίστη (loyality) 
από μέρους 
της εταιρείας
Διακριτική
πειθαρχεία
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Παιχνίδι 2° : Το ρολόι

Ενεργοποιητής Έναρξης (Icebreaker)

Προεττισκόττηση
Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν ότι ενδεχομένως να 
μην είναι τόσο παρατηρητικοί όσο νομίζουν, και ότι διαθέτουμε ένα μηχανισμό 
«φιλτραρίσματος» των δεδομένων που δεχόμαστε σε καθημερινή βάση, ο 
οποίος μπορεί άλλοτε να αποτελέσει σύμμαχο και άλλοτε πάλι εχθρό.

Στόχοι
1. Να αντιληφθούν οι εκπαιδευόμενοι, ότι ενδεχομένως να μην είναι τόσο 

παρατηρητικοί όσο νομίζουν, καθώς μπαίνει σε λειτουργία ο μηχανισμός 
φιλτραρίσματος δεδομένων, που μας «προστατεύει» από τα μη ουσιώδη 
δεδομένα.

2. Να αντιληφθούν οι εκπαιδευόμενοι, ότι ενδεχομένως να θεωρούν 
δεδομένα υπερβολικά πολλά πράγματα.

Ατταιτούμενος χρόνος 
5 λεπτά

Μέγεθος ομάδας 
Απεριόριστο.

Απαιτούμενα υλικά 
Το ρολόι ενός εκπαιδευόμενου.

Διαδικασία
1. Ζητήστε από έναν εθελοντή να σας δανείσει για λίγο το ρολόι του.
2. Έχοντας κρυμμένο το ρολόι, έτσι ώστε ο ιδιοκτήτης του να μην μπορεί να 

το δει, ζητήστε από τον ιδιοκτήτη να δώσει μία ακριβή περιγραφή του 
ρολογιού του στην υπόλοιπη ομάδα.

3. Αφού ολοκληρώσει την περιγραφή αυτή, θέστε στον εθελοντή 
συγκεκριμένες ερωτήσεις που να αφορούν το ρολόι. Αυτές οι ερωτήσεις θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες: Στην όψη του ρολογιού 
υπάρχουν αριθμητικά νούμερα, ρωμαϊκά νούμερα, σύμβολα ή απλά κενά 
διαστήματα; Είναι οι δείκτες ευθείες γραμμές ή έχουν κάποιο σχήμα;

4. Επιστρέψτε το ρολόι στον εθελοντή και αποκωδικοποιήστε το παιχνίδι.

Σημείωση : Αυτό το παιχνίδι λειτουργεί καλύτερα εάν δεν χρησιμοποιηθεί 
ηλεκτρονικό ρολόι, αλλά ρολόι με δείκτες.

Θέματα προς συζήτηση
1. Πώς γίνεται και ο εθελοντής δεν ήταν σε θέση να περιγράφει ένα 

αντικείμενο το οποίο κοιτάζει δεκάδες φορές καθημερινά;
2. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις δεξιότητες παρατήρησης που 

διαθέτουμε;
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Διαφοροποιήσεις - Επεκτάσεις
1. Πάρτε περισσότερα του ενός ρολόγια και επαναλάβετε το παιχνίδι για να 

γίνει φανερό αυτό που μας δείχνει το παιχνίδι.

Πηγή
Kroehnert Gary, “100 training games”, game 37, p. 76.
Και
Κατσαλής Αντώνης, “Εκπαίδευση εκπαιδευτών”, σελ. 212

Παιχνίδι 3° : Οι 3 αλλαγές.

Ενεργοποιητής Έναρξης (Icebreaker)
Ενδιάμεσος Ενεργοποιητής (Mid-course energiser)

Προεπισκόπηση
Ένα απλό και γρήγορο παιχνίδι για την ανάπτυξη της παρατηρητικότητας. 

Στόχοι
1. Να αντιληφθούν οι εκπαιδευόμενοι, ότι ενδεχομένως να μην είναι τόσο 

παρατηρητικοί όσο νομίζουν.
2. Να καλύψουμε το νεκρό χρόνο καθώς περιμένουμε τους 

αργοπορημένους.

Απαιτούμενος χρόνος
5 λεπτά

Μέγεθος ομάδας
Απεριόριστο.

Απαιτούμενα υλικά
Κανένα.

Διαδικασία
1. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να σχηματίσουν δυάδες.
2. Πείτε τους ότι έχουν 1 λεπτό για να παρατηρήσουν το ταίρι τους.
3. Μετά το πέρας του ενός λεπτού, ζητήστε τους να γυρίσουν ο ένας την 

πλάτη στον άλλο και να αλλάξουν τρία πράγματα σχετικά με την εμφάνιση 
τους (μπορούν για παράδειγμα να αλλάξουν δάχτυλο σε ένα δαχτυλίδι, ή 
να ξεκουμπώσουν ένα κουμπωμένο κουμπί).

4. Μόλις ολοκληρώσουν τις αλλαγές ζητήστε τους να ξαναγυρίσουν 
αντικριστά ο ένας στον άλλο και να προσπαθήσουν μέσα σε 2 λεπτά να 
εντοπίσουν τις 3 αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν.

Θέματα προς συζήτηση
1. Πόσο εύκολο ήταν για τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν αυτές τις 3 

απλές αλλαγές;
2. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις δεξιότητες παρατήρησης που 

διαθέτουμε;
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Διαφοροποιήσεις - Επεκτάσεις
1. Μπορείτε να αυξομειώνετε τον αριθμό των αλλαγών ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα χρόνου.

Πηγή
Προσαρμογή από Herman Randy, “Cures for the Training Doldrums”, page 
27.

8. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Πολιτική είναι η τέχνη του να μοιράζεις μία πίτα με 
τέτοιο τρόπο ώστε να πιστεύει ο καθένας ότι έχει πάρει 
το μεγαλύτερο κομμάτι.

Ludwic Erhard

Παιχνίδι 1° : Η διαπραγμάτευση

Επικοινωνιακές δεξιότητες (Communication Skills)
Ενεργοποιητής Έναρξης (Icebreaker)
Ενδιάμεσος Ενεργοποιητής (Mid-course energiser)
Αυτό-διαχείριση (Self management)
Μάθηση (Learning)

Προεπισκόπηση
Αυτό το παιχνίδι θα εμπλέξει τους εκπαιδευόμενους σε διαφορετικές 
μεθόδους διαπραγμάτευσης.

Στόχοι
1. Να λειτουργήσει ως εισαγωγή για το θέμα των διαπραγματεύσεων.
2. Να ‘προθερμανθεί’ η ομάδα.
3. Να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν τις 

δεξιότητες διαπραγμάτευσης που διαθέτουν.

Απαιτούμενος χρόνος 
10 λεπτά

Μέγεθος ομάδας 
Απεριόριστο.

Απαιτούμενα υλικά
Ένα κέρμα αξίας 1 ευρώ για κάθε ζευγάρι συμμετεχόντων.
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Διαδικασία
1. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να σχηματίσουν ζευγάρια, κατά 

προτίμηση με κάποιον που δεν γνωρίζουν.
2. Αφήστε ανάμεσα σε κάθε ζευγάρι ένα κέρμα του ενός ευρώ.
3. Πείτε τους ότι έχουν ακριβώς 5 λεπτά για να αποφασίσουν ποιος θα πάρει 

το κέρμα. Ο μοναδικός κανόνας είναι ότι απαγορεύεται η χρήση σωματικής 
επαφής (βίας). Εάν δεν μπορέσουν να αποφασίσουν ποιος θα πάρει το 
κέρμα, τότε αυτό θα πρέπει να επιστραφεί σε εσάς.

4. Όταν λήξει ο χρόνος, ξεκινήστε μία συζήτηση σχετικά με τις τεχνικές 
διαπραγματεύσεων και τις τεχνικές λήψης αποφάσεων.

Θέματα προς συζήτηση
1. Τί είδους τεχνικές χρησιμοποίησαν οι εκπαιδευόμενοι;
2. Ήταν όλες οι διαπραγματεύσεις ειλικρινείς;
3. Πώς επηρέαζε τους συμμετέχοντες η επιβολή του χρονικού περιθωρίου 

των 5 λεπτών;

Διαφοροποιήσεις - Επεκτάσεις
1. Χρησιμοποιείστε κάποιο άλλο αντικείμενο για το οποίο οι εκπαιδευόμενοι 

θα ήταν διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν.

Ανάπτυξη Ομαδικότητας (Team Building)
Ενεργοποιητής Έναρξης (Icebreaker)
Ενδιάμεσος Ενεργοποιητής (Mid-course energiser)

Προεπισκόπηση
Αυτό το απλό παιχνίδι καθιστά σαφές στους εκπαιδευόμενους, ότι σε 
ορισμένες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να αγνοήσουμε το στοιχείο του 
ανταγωνισμού και άντ’ αυτού να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε 
καταστάσεις όπου και τα 2 αντισυμβαλλόμενα μέρη θα κερδίζουν 
(καταστάσεις win-win, όπως λέγονται).

Στόχοι
1. Να λειτουργήσει ως εισαγωγή για το θέμα των διαπραγματεύσεων.
2. Να ‘προθερμανθεί’ η ομάδα.

Πηγή
Kroehnert Gary, “100 training games”, game 48, p.90

Παιχνίδι 2° : Αγώνας δύναμης

Μην είσαι πολύ τρυφερός, θα σε συνθλίψουν, 
ούτε πολύ άκαμπτος, θα σε συντρίψουν.

ΑΛΙ ΙΜΠΝ AM ΠΟΥ ΤΑΛΕΜΠ
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3. Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι πόσο ανταγωνιστικά λειτουργούν.

Απαιτούμενος χρόνος
5-10 λεπτά

Μέγεθος ομάδας
Απεριόριστο.

Απαιτούμενα υλικά
Κανένα

Διαδικασία
1. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να σχηματίσουν ζευγάρια με τον 

διπλανό τους.
2. Ενημερώστε τους, ότι θα ακολουθήσει ένας αγώνας επίδειξης δύναμης. 

Ζητήστε τους να στηρίξουν κατάλληλα τους αγκώνες τους πάνω στο 
τραπέζι και να πιάσουν τα χέρια τους. Στόχος τους είναι να καταφέρουν να 
ακουμπήσουν το χέρι του διπλανού τους όσο το δυνατόν πιο πολλές 
φορές πάνω στο τραπέζι.

3. Ενημερώστε τους, ότι έχουν ένα λεπτό για αυτόν τον σκοπό.

Θέματα προς συζήτηση
1. Συζητήστε το σκορ κάθε εκπαιδευόμενου. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που 

πέτυχαν υψηλότερο σκορ; Που οφείλεται αυτό; Σημειώνουμε, ότι οι 
περισσότεροι εκπαιδευόμενοι θα προσπαθούν με όλη τους τη δύναμη να 
νικήσουν τον διπλανό τους χωρίς ποτέ να αφήνουν σκόπιμα να ‘νικηθούν’. 
Αντίθετα, κάποιοι «φωτισμένοι» εκπαιδευόμενοι ενδεχομένως να αφήνουν 
ο ένας τον άλλο να ακουμπά το χέρι του στο τραπέζι, προσπαθώντας να 
το κάνουν αυτό όσο το δυνατόν πιο πολλές φορές. Κατά αυτόν τον τρόπο, 
παραβλέπουν σκόπιμα το στοιχείο του ανταγωνισμού που εμπεριέχεται σε 
αυτήν την κατάσταση και δημιουργούν καταστάσεις όπου και τα 2 
αντισυμβαλλόμενα μέρη κερδίζουν. Οι διαφορές στο σκορ θα πρέπει να 
καθιστούν σαφή τη διάκριση μεταξύ των δυάδων που λειτούργησαν 
ανταγωνιστικά και εκείνων που λειτούργησαν συνεργατικά. Εάν δεν 
υπήρξαν «φωτισμένοι» συμμετέχοντες, τότε ρωτήστε τους 
εκπαιδευόμενους «θα μπορούσε κάθε δυάδα να είχε επιτύχει καλύτερα 
αποτελέσματα εάν τα μέλη της είχαν συνεργαστεί;».

2. Πώς επηρέαζε τους συμμετέχοντες η επιβολή του χρονικού περιθωρίου 
του ενός λεπτού;

Πηγή
Verberne Tom, “Creative fitness”, p. 68
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9. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΥΤΟ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Παιχνίδι 1° : «The in-basket technique»

It is not easy taking my problems one at a 
time, when they refuse to get in line.

Ashleigh Brilliant

Επίλυση προβλημάτων και δημιουργική σκέψη (Problem Solving) 
Επικοινωνιακές δεξιότητες (Communication Skills)

Προεπισκόπηση
Αυτό το παιχνίδι δείχνει στους συμμετέχοντες πώς να χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικές τεχνικές αυτό-διαχείρισης.

Στόχοι
1. Να αντιληφθούν οι εκπαιδευόμενοι την ανάγκη θέσης προτεραιοτήτων
2. Να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να εξασκηθούν σε θέματα 

οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου.
3. Να εξασκηθούν οι εκπαιδευόμενοι στην επίλυση προβλημάτων σχετικά με 

την εργασία τους.
4. Να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι να λαμβάνουν αποφάσεις υπό πίεση 

χρόνου.

Απαιτούμενος χρόνος 
20-30 λεπτά

Μέγεθος ομάδας 
Έως 18 εκπαιδευόμενοι.

Απαιτούμενα υλικά
Ένα συρταράκι για έγγραφα (in-tray) και μία πλήρης γκάμα εγγράφων 
(αλληλογραφίας) για κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα θα χρειαστεί να έχει τη δική της 
περιοχή εργασίας. Να έχετε ετοιμάσει όλα τα έγγραφα πριν την έναρξη της 
εκπαιδευτικής συνεδρίας. Τα έγγραφα θα πρέπει να είναι σχετικά με τον χώρο 
εργασίας και τα καθήκοντα των εκπαιδευομένων. Να έχετε έτοιμα περίπου 20- 
30 έγγραφα για το συρταράκι και περίπου άλλα 10-15 για τη δεύτερη 
παράδοση αλληλογραφίας. Τα έγγραφα θα πρέπει να αποτελούν ένα μείγμα 
θεμάτων ρουτίνας, επειγόντων θεμάτων, άχρηστης αλληλογραφίας, 
περιοδικών, άρθρων και ενός πολύ επείγοντος και σημαντικού εγγράφου 
αλληλογραφίας, το οποίο θα έχει τοποθετηθεί μεταξύ των τελευταίων αρχείων 
του σωρού.

Διαδικασία
1. Ξεκινήστε εισάγοντας τις αρχές διαχείρισης χρόνου και αυτό-διαχείρισης.

91



2. Διαιρέστε την ομάδα σε ομάδες των 3 ή 4 ατόμων. Δώστε σε κάθε ομάδα 
ένα συρταράκι με μία πλήρη γκάμα εγγράφων αλληλογραφίας και 
αναθέστε τους να τα χειριστούν μέσα σε 10 λεπτά.

3. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού πραγματοποιήστε μία δεύτερη παράδοση 
αλληλογραφίας, τοποθετώντας τη δεύτερη σειρά εγγράφων στο 
συρταράκι.

4. Μετά το πέρας των 10 λεπτών καλέστε κάθε ομάδα να παρουσιάσει στη 
συνολική ομάδα το βαθμό προτεραιότητας που έδωσαν σε κάθε έγγραφο 
και το τί έκαναν με κάθε ένα από αυτά. Ζητήσετε τους να αιτιολογήσουν τις 
αποφάσεις τους.

Θέματα προς συζήτηση
1. Απέδωσαν όλοι τα ίδια βασικά αποτελέσματα;
2. Πώς ένοιωσαν οι εκπαιδευόμενοι κατά την παραλαβή της δεύτερης 

παράδοσης αλληλογραφίας;
3. Χρησιμοποιήθηκε αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και αυτό-διαχείριση;
4. Ποιά κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν για το χειρισμό της αλληλογραφίας, και 

ειδικότερα για τη διάκριση των ουσιωδών και επειγόντων από τα μη 
ουσιώδη ή επείγοντα ζητήματα;

5. Ποια άλλα κριτήρια και μέθοδοι εργασίας θα μπορούσαν να έχουν 
χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό;

Διαφοροποιήσεις - Επεκτάσεις
1. Αυτό το παιχνίδι μπορεί να εκτελεστεί και κατά άτομο.
2. Μπορείτε να παραλείψετε τη δεύτερη παράδοση αλληλογραφίας.
3. Ο εκπαιδευτής μπορεί σκόπιμα να διακόπτει και να ενοχλεί τους 

εκπαιδευόμενους, καθώς προσπαθούν να διευθετήσουν την 
αλληλογραφίας τους.

Πηγή
Προσαρμογή από
Kroehnert Gary, “100 training games”, game 65, p. 119 
Και
Strauss George and Sayles Leonard, ’’Personnel: the human problems of
management”, p. 535
Και
Blanchard Nick and Thacker James, “Effective Training: systems, strategies 
and practises”, p. 345.
Και
Halloran Jack, “Personnel: Human Resource Management”, p. 144 
Και
Ivancevich John, “Human Resource Management”, p. 449 
Και
Hollenberg noe and Wright Gerhart, “Human Resource Management”, p. 386

TjS^k Πάντα υπάρχει πολύς καιρός, αλλά 
όχι τόσο πολύς όσο υπήρχε χθες.

Dennis Η’ Orgnies
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10. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Παιχνίδι 1° : Αιχμαλωτίστε τη σημαία

Ανάπτυξη Ομαδικότητας (Team Building)
Επικοινωνιακές δεξιότητες (Communication skills)

Προεπισκόπηση
Ένα παιχνίδι για υπαίθριο χώρο, με πολύ δράση και ποικίλα εκπαιδευτικά 
οφέλη.

Στόχοι
1. Να βιώσουν οι συμμετέχοντες την εμπειρία της ανάπτυξης στρατηγικής.
2. Να εργαστούν ως ομάδα.
3. Να έρθουν σε επαφή άτομα από διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα.
4. Να μειωθεί το stress των εκπαιδευομένων- εργαζομένων.
5. Να τονωθεί το ηθικό τους.

Απαιτούμενος χρόνος 
20-30 λεπτά

Μέγεθος ομάδας 
Απεριόριστο.

Απαιτούμενα υλικά
Ειδικά για το παιχνίδι αυτό όπλα, τα οποία εκτοξεύουν μπάλες με χρώμα. 
Έναν κατάλληλα διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο ( Στο εξωτερικό υπάρχουν 
ειδικά για τον σκοπό αυτό πάρκα).

Διαδικασία
1. Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε δύο ομάδες.
2. Εξοπλίστε κάθε μέλος κάθε ομάδας με ένα “όπλο”. Τα όπλα αυτά 

εκτοξεύουν μπαλάκια με χρώμα τα οποία σπάνε μόλις έρθουν σε επαφή 
με το “θύμα”. Το χρώμα είναι ειδικό, μη τοξικό και ξεβάφει από τα ρούχα. 
Δώστε επίσης σε κάθε ομάδα από μία σημαία.

3. Στόχος κάθε ομάδας είναι να αιχμαλωτίσει τη σημαία της αντίπαλης 
ομάδας, με όσο το δυνατόν λιγότερες “απώλειες” σε ανθρώπινο δυναμικό.

Διαφοροποιήσεις - Επεκτάσεις
1. Μπορείτε, ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο, να παίξετε παραπάνω του ενός 

γύρους παιχνιδιού.

Πηγή
Petrini Catherine and Thonmas Rebecca, “A brigk\hter shade of team 
buildinhg”, p. 9
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11. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

Παιχνίδι 1° : Ομάδες Μάθησης

Ανάπτυξη Ομαδικότητας (Team Building)
Επικοινωνιακές δεξιότητες (Communication skills)
Μάθηση (Learning)
Αυτό-διαχείριση (Self management)

Προεπισκόπηση
Αυτό είναι ένα παιχνίδι-πλαίσιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι συγκεκριμένες γνώσεις.

Σημείωση : Το παιχνίδι αυτό χρησιμοποιήθηκε από τους συγγραφείς σε 
πολλές περιπτώσεις. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση 
εκπατριζόμενων στελεχών, πωλητών, νεοπροσλαμβανόμενων και 
εργαζόμενων σε μεγάλα εμπορικά καταστήματα.

Στόχοι
1. Να συνηθίσουν οι εκπαιδευόμενοι να επεξεργάζονται ενεργά τις 

πληροφορίες, αντί να τις λαμβάνουν ως παθητικοί δέκτες.
2. Να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι να λειτουργούν ως μέλη μίας αυτό- 

κατευθυνόμενης ομάδας.
3. Να συνηθίσουν οι εκπαιδευόμενοι να σκέφτονται και να παρέχουν 

απαντήσεις υπό πίεση χρόνου.

Απαιτούμενος χρόνος
Εξαρτάται από το πλήθος των εκπαιδευόμενων και τον όγκο των 
παρεχόμενων πληροφοριών.

Μέγεθος ομάδας
Απεριόριστο, αλλά οι μεγάλες ομάδες θα πρέπει να διαιρεθούν σε μικρότερες 
ομάδες των 5 έως 7 συμμετεχόντων.

Απαιτούμενα υλικά
Επαρκή φωτοαντίγραφα από βιβλία ή εγχειρίδια ή διαφημιστικά ή άλλα 
έγγραφα με τις προς εκμάθηση πληροφορίες. Στυλό, μολύβια, φωσφορικά 
μαρκαδοράκια και λευκές κόλλες για όλους τους εκπαιδευόμενους.
Μία σειρά από κάρτες με προπαρασκευασμένες ερωτήσεις (των οποίων οι 
απαντήσεις θα προκύπτουν ασφαλώς από το διανεμηθέν υλικό). Ένας 
πίνακας για να σημειώνεται τη βαθμολογία των ομάδων.

Διαδικασία
1. Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες με ίσο αριθμό μελών.
2. Μοιράστε τα φωτοαντίγραφα του προς εκμάθηση υλικού και ενημερώστε 

τους εκπαιδευόμενους, ότι θα ακολουθήσει ένα παιχνίδι γνώσεων.
3. Ενημερώστε τους, ότι έχουν 10 λεπτά στη διάθεσή τους για να μάθουν 

όσο το δυνατόν περισσότερα. Παροτρύνετέ τους να συνεργαστούν,
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βοηθώντας ο ένας τον άλλο (αυτό μπορεί να γίνει κάνοντας λόγου χάρη 
απλές ερωτήσεις ό ένας στον άλλο, ή διευκρινίζοντας κάποια σημεία).

4. Μετά το πέρας των 10 λεπτών, καλέστε τους εκπαιδευόμενους να 
σταματήσουν να διαβάζουν . Τοποθετήστε στη μέση των ομάδων τις 
κάρτες με τις προπαρασκευασμένες ερωτήσεις και εξηγήστε στους 
ερωτώμενους ότι κάθε ένας θα πρέπει να τραβάει με τη σειρά του από μία 
κάρτα, να διαβάζει δυνατά την ερώτηση και να προσπαθεί να την 
απαντήσει. Έπειτα, γυρίζει την κάρτα από την πίσω πλευρά και διαβάζει 
την απάντηση. Εάν η απάντηση που έχει δώσει είναι σωστή, τότε η ομάδα 
του κερδίζει έναν πόντο. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται για όλους τους 
συμμετέχοντες, έως ότου κάθε ένας από αυτούς να έχει κληθεί να 
απαντήσει σε 2 ερωτήσεις.

5. Στη συνέχεια, ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους, ότι έχουν 10 ακόμη 
λεπτά στη διάθεσή τους για να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα. 
Παροτρύνετέ τους και πάλι να συνεργαστούν.

6. Μετά το πέρας των 10 λεπτών, καλέστε τους εκπαιδευόμενους να 
σταματήσουν να διαβάζουν και ενημερώστε τους, ότι για τα επόμενα 2 
λεπτά θα διαβάζετε ερωτήσεις από τις προπαρασκευασμένες κάρτες, τις 
οποίες αυτοί θα καλούνται να απαντήσουν. Τοποθετήστε στο κέντρο των 2 
ομάδων ένα κατάλληλο αντικείμενο (π.χ. ένα κουκλάκι), και πείτε στις 
ομάδες, ότι μόλις ολοκληρωθεί η ανάγνωση μίας ερώτησης, όποιος θέλει 
να απαντήσει θα πρέπει να πιάσει το αντικείμενο αυτό. Όποιος προλάβει 
να το πάρει, έχει δικαίωμα να απαντήσει μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Εάν 
απαντήσει σωστά, τότε η ομάδα του κερδίζει έναν πόντο. Εάν απαντήσει 
εσφαλμένα, τότε η αντίπαλη ομάδα κερδίζει έναν πόντο. Όταν η απάντηση 
που δίνεται δεν είναι σωστή, τότε εσείς διαβάζετε από το πίσω μέρος της 
κάρτας τη σωστή απάντηση.

7. Στη συνέχεια, ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους, ότι έχουν 10 ακόμη 
λεπτά στη διάθεσή τους για να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα. 
Παροτρύνετέ τους και πάλι να συνεργαστούν.

8. Μετά το πέρας των 10 λεπτών, καλέστε τους εκπαιδευόμενους να 
σταματήσουν να διαβάζουν και ενημερώστε τους, ότι για τα επόμενα 4 
λεπτά κάθε ομάδα θα τραβάει μία κάρτα και θα επιλέγει ένα μέλος της 
αντίπαλης ομάδας για να απαντήσει. Το άτομο αυτό έχει 5 δευτερόλεπτα 
για να απαντήσει μόνος του, και άλλα 5 για να απαντήσει με τη βοήθεια 
της ομάδα του. Εάν το άτομο αυτό απαντήσει σωστά μόνο του, τότε η 
ομάδα του λαμβάνει 2 πόντους. Εάν χρειαστεί τη βοήθεια της ομάδας του, 
τότε η ομάδα λαμβάνει 1 πόντο. Εάν τέλος, απαντήσει εσφαλμένα, τότε η 
ομάδα δε λαμβάνει κανένα πόντο, και η αντίπαλη ομάδα διαβάζει τη 
σωστή απάντηση.

Διαφοροποιήσεις - Επεκτάσεις
1. Ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο μπορείτε να επιμηκύνεται ή να 

περιορίσετε το συγκεκριμένο παιχνίδι.
2. Όταν το υλικό απαντάται καλύτερα γραπτώς, τότε μπορείτε να σηκώνετε 

στον πίνακα δυάδες (ένα μέλος από κάθε ομάδα) και να τους διαβάζετε 
από μία ερώτηση κάθε φορά. Ο πρώτος εκ των εκπαιδευόμενων που θα 
απαντήσει σωστά, κερδίζει 2 πόντους για την ομάδα του. Το παιχνίδι 
συνεχίζετε επιλέγοντας μία άλλη δυάδα κ.ο.κ.
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3. Εάν παρατηρείτε, ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν συνεργάζονται, αλλά απλά 
διαβάζουν κατά μόνας, τότε μοιράστε κατά τέτοιο τρόπο τις φωτοτυπίες, 
ώστε κανένα μέλος να μην έχει ένα πλήρες κομμάτι του υλικού. Αυτό 
γίνεται λόγου χάρη εάν φροντίσετε κανένα μέλος να μη λάβει συναπτές 
σελίδες του προς εκμάθηση υλικού. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα τους 
ωθήσετε να συνεργαστούν.

Πηγή
Προσαρμοσμένο από
Thiagarajan Sivasailam, “A game for cooperative learning”, page 35-41

Παιχνίδι 2° : Τρίλιζα

Ανάπτυξη Ομαδικότητας (Team Building)
Ενεργοποιητής Έναρξης (Icebreaker)
Ενδιάμεσος Ενεργοποιητής (Mid-course energiser)
Μάθηση (Learning)

Προεπισκόπηση
Το γνωστό σε όλους μας παιχνίδι, χρησιμοποιούμενο εδώ ως παιχνίδι- 
πλαίσιο για την ευχάριστη εκμάθηση εννοιών και άλλων πληροφοριών.

Στόχοι
1. Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι με ευχάριστο τρόπο συγκεκριμένες 

γνώσεις.
2. Να εργαστούν σε ομάδες.

Απαιτούμενος χρόνος
Εξαρτάται από το πλήθος των εκπαιδευόμενων και τον όγκο των 
παρεχόμενων πληροφοριών.

Μέγεθος ομάδας 
Απεριόριστο.

Απαιτούμενα υλικά
Προπαρασκευασμένες κάρτες με ερωτήσεις στη μία πλευρά τις κάρτας και 
απαντήσεις στην άλλη. Ένα μικρό βραβείο.

Διαδικασία
1. Ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους, ότι θα ακολουθήσει ένα παιχνίδι 

γνώσεων και χωρίστε τους σε 2 ομάδες με ίσο αριθμό μελών.
2. Σχεδιάστε στον πίνακα το σχήμα της τρίλιζας. Γυρίστε κορώνα γράμματα 

ένα κέρμα για να καθορίσετε ποιά ομάδα θα παίξει πρώτη.
3. Ζητήστε από την ομάδα που παίζει πρώτη να επιλέξει ένα τετράγωνο.
4. Διαβάστε μία ερώτηση.
5. Εάν η ομάδα απαντήσει σωστά την ερώτηση, τότε παίρνει ένα Ο ή X στο 

τετράγωνο που επέλεξε. Εάν δώσει εσφαλμένη απάντηση, τότε η άλλη 
ομάδα έχει τη δυνατότητα να απαντήσει και να πάρει το τετράγωνο. Εάν
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καμία ομάδα, δε μπορέσει να δώσει τη σωστή απάντηση, τότε διαβάστε τη 
εσείς.

6. Η ομάδα που απάντησε σωστά, συνεχίζει με νέα ερώτηση. Εάν καμία 
ομάδα δεν απάντησε σωστά, τότε την ερώτηση απαντάει η αντίπαλη 
ομάδα από αυτήν στην οποία τέθηκε αρχικά η τελευταία ερώτηση. Το 
παιχνίδι συνεχίζετε κατά αυτόν τον τρόπο, έως ότου κάποια ομάδα κάνει 
τρίλιζα, ή έως ότου γεμίσουν όλα τα τετράγωνα. Φυσικά μπορείτε να το 
επαναλάβετε όσες φορές θελήσετε.

7. Η ομάδα που κέρδισε παραλαμβάνει το βραβείο.

Πηγή
Doyle Eva, “Let’s play”, p. 17

Παιχνίδι 3° : Κρεμάλα

Ανάπτυξη Ομαδικότητας (Team Building)
Ενεργοποιητής Έναρξης (Icebreaker)
Ενδιάμεσος Ενεργοποιητής (Mid-course energiser)
Μάθηση (Learning)

Προεπισκόπηση
Το γνωστό σε όλους μας παιχνίδι, χρησιμοποιούμενο εδώ ως παιχνίδι- 
πλαίσιο για την ευχάριστη εκμάθηση εννοιών και άλλων πληροφοριών.

Στόχοι
1. Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι με ευχάριστο τρόπο συγκεκριμένες 

γνώσεις.
2. Να εργαστούν ως ομάδα.

Απαιτούμενος χρόνος
Εξαρτάται από το πλήθος των εκπαιδευόμενων και τον όγκο των 
παρεχόμενων πληροφοριών.

Μέγεθος ομάδας 
Απεριόριστο.

Απαιτούμενα υλικά
Προπαρασκευασμένες κάρτες με λεξιλόγιο ορολογίας.

Διαδικασία
1. Ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους, ότι θα ακολουθήσει ένα παιχνίδι 

γνώσεων.
2. Σχεδιάστε στον πίνακα το σχήμα της κρεμάλας για μία από τις λέξεις.
3. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να σα πουν ένα γράμμα.
4. Εάν το γράμμα αυτό υπάρχει στη λέξη, σημειώστε το στο κατάλληλο κενό. 

Διαφορετικά σημειώστε το σε ένα άλλο σημείο του πίνακα και ξεκινήστε να 
ζωγραφίζετε την κρεμάλα. Προχωρήστε κατά αυτόν τον τρόπο, έως ότου 
οι εκπαιδευόμενοι να βρουν τον όρο, ή έως ότου να χάσουν. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, δώστε εσείς τη σωστή απάντηση.
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5. Φυσικά μπορείτε να το επαναλάβετε όσες φορές θελήσετε. 

Πηγή
Doyle Eva, “Let’s play”, p. 18

Παιχνίδι 4° : To παιχνίδι της Tower

Ανάπτυξη Ομαδικότητας (Team Building)
Αντίληψη (Perception)
Επικοινωνιακές δεξιότητες (Communication skills)
Μάθηση (Learning)

Προεπισκόπηση
Ένα τεραστίων διαστάσεων επιτραπέζιο παιχνίδι, όπου τα πιόνια είναι 
άνθρωποι (!) βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν χρήσιμες 
πληροφορίες με διασκεδαστικό και ταυτόχρονα αποτελεσματικό τρόπο.

Σημείωση:
Το παιχνίδι αυτό αναπτύχθηκε και χρησιμοποιείται από την εταιρεία Tower 
Records για να εκπαιδεύσει με διασκεδαστικό τρόπο τα διοικητικά στελέχη της 
στα νομικά θέματα της πρόσληψης, της απόλυσης και της πειθαρχίας. Ανά 
δύο εβδομάδες διοργανώνεται μία εκπαιδευτική εβδομάδα για 20 στελέχη της 
εταιρείας τα οποία μεταφέρονται στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας για τον 
σκοπό αυτό. Πίσω από το εν λόγω παιχνίδι βρίσκεται ο διευθυντής 
ανθρώπινου δυναμικού και υπεύθυνος για τις σχέσεις με τους εργαζομένους, 
κύριος Renie Gromacki. Από τη συνέντευξη με τον κύριο Renie Gromacki, 
προέρχονται και ο κύριος όγκος των πληροφοριών στον οποίο βασίζεται η 
περιγραφή του παιχνιδιού που ακολουθεί.

Στόχοι
1. Να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν τα διοικητικά στελέχη με τους 

υφισταμένους τους αλλά και με το τμήμα HR.
2. Να “σπάσουν τα διαχωριστικά τείχη” μεταξύ του τμήματος HR και των 

διοικητικών στελεχών. Όπως αναφέρει στη σχετική συνέντευξη ο Renie 
Gromacki, πολλές φορές η διοίκηση φοβάται το τμήμα ανθρώπινου 
δυναμικού και το αντιμετωπίζει μάλλον σαν αναγκαίο κακό. Δίνοντας τη 
δυνατότητα στα διοικητικά στελέχη να δουν τα μέλη του HR ντυμένα ως 
αστεία πιόνια σε μία διασκεδαστική, μη απειλητική περίσταση, δίνει στο 
τμήμα HR ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο και βοηθάει τα διοικητικά στελέχη 
να κατανοήσουν, ότι το τμήμα HR είναι φίλος και σύμμαχος.

Απαιτούμενος χρόνος
Εξαρτάται από τον όγκο του προς εκμάθηση υλικού.

Μέγεθος ομάδας
Απεριόριστο, αλλά οι μεγάλες ομάδες θα πρέπει να διαιρεθούν σε μικρότερες 
ομάδες των 5 έως 7 συμμετεχόντων.
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Ατταιτούμενα υλικά
Κατάλληλες ενδυμασίες για τους εκπαιδευτές-πιόνια, ένα τεραστίων
διαστάσεων ζάρι, μία κιμωλία για να ζωγραφιστούν στο δάπεδο τα τετράγωνα
που θα φέρουν τους αριθμούς των αντίστοιχων ερωτήσεων, κάρτες με
διδακτικές ερωτήσεις και απαντήσεις, μία κάρτα «ατιμίας» για κάθε ομάδα.

Διαδικασία

1. Οι εκπαιδευτές ντύνονται ως πιόνια για τους σκοπούς του παιχνιδιού.
2. Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται ομάδες των 5-7 ατόμων.
3. Σε κάθε ομάδα δίνεται μία κάρτα “ατιμίας”. Η κάρτα αυτή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά και δίνει το δικαίωμα στην ομάδα που τη 
χρησιμοποιεί να ζητήσει τη βοήθεια ενός μέλος του τμήματος HR 
προκειμένου να απαντήσει μία ερώτηση.

4. Το παιχνίδι προχωράει σαν ένα κλασσικό επιτραπέζιο παιχνίδι με τους 
παίκτες να ρίχνουν το ζάρι και να προχωρούν αντίστοιχα τετράγωνα, 
εφόσον απαντήσουν κάθε φορά σωστά στην ερώτηση.

5. Νικήτρια ομάδα είναι εκείνη που τερματίζει πρώτη.

Πηγή
Προσαρμογή από
Wallsten Kevin, “Tower Records uses games to boost training results”, p. 115- 
117.

Σημείωση :
To εκπαιδευτικό αυτό παιχνίδι της Tower Records είναι επιτυχημένο, όπως 
δείχνει η βελτιωμένη επικοινωνία των διοικητικών στελεχών με τους 
υφισταμένους τους αλλά και με το τμήμα HR. Σχετικές συζητήσεις και έρευνες 
στην εταιρεία, κατέστησαν σαφές, ότι οι εργαζόμενοι είναι πια πιο χαρούμενοι 
και τα διοικητικά στελέχη έχουν αρχίσει να κατανοούν ότι ο ρόλος τους είναι 
να βοηθούν τα άτομα να αναπτυχθούν. Επίσης, από τότε που η εταιρεία 
άρχισε να χρησιμοποιεί το παιχνίδι, μειώθηκαν τόσο οι δικαστικές αγωγές 
εναντίον της εταιρείας, όσο και αιτήσεις παραπόνων.
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12. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Παιχνίδι 1° : Παζλ

Ανάπτυξη Ομαδικότητας (Team Building)
Ενεργοποιητής Έναρξης (Icebreaker)
Ενδιάμεσος Ενεργοποιητής (Mid-course energiser)
Επικοινωνιακές δεξιότητες (Communication skills)
Επίλυση προβλημάτων και δημιουργική σκέψη (Problem Solving)

Προεπισκόπηση
Τα γνωστά σε όλους μας παζλ, χρησιμοποιούμενα σε ομάδες με πολλαπλούς 
εκπαιδευτικούς στόχους.

Στόχοι
1. Να εξετάσουμε πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρεται ένας συντονιστής για 

να θεωρηθεί αποτελεσματικός.
2. Να εργαστούν τα άτομα ως ομάδα.
3. Να εξασκηθούν οι εκπαιδευόμενοι στην παροχή και λήψη οδηγιών.
4. Να εξασκηθούν οι εκπαιδευόμενοι στην επίλυση απρόβλεπτων 

προβλημάτων και δυσκολιών.

Απαιτούμενος χρόνος 
20-25 περίπου λεπτά

Μέγεθος ομάδας
Απεριόριστο, αλλά οι μεγάλες ομάδες θα πρέπει να διαιρεθούν σε μικρότερες 
ομάδες των 4 έως 5 συμμετεχόντων.

Απαιτούμενα υλικά
Όμοια Ν παζλ (μικρού βαθμού δυσκολίας), όπου Ν ο αριθμός των 
συμμετεχόντων ομάδων. Ένα μικρό βραβείο.

Διαδικασία
1. Διαιρέστε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες των 4-5 ατόμων και ορίστε ένα 

άτομο ως συντονιστή της ομάδας και του έργου.
2. Δώστε σε κάθε ομάδα από ένα παζλ (τα παζλ των 60 τεμαχίων είναι 

ιδανικά) και αναθέστε τους να το συναρμολογήσουν. Ενημερώστε τους ότι 
έχουν στη διάθεσή τους 15 λεπτά.

3. Νικήτρια θα είναι η ομάδα που θα ολοκληρώσει το έργο στον λιγότερο 
χρόνο.

Διαφοροποιήσεις - Επεκτάσεις
1. Εάν διαθέτετε τον χρόνο, μπορείτε να δώσετε σε κάθε ομάδα προς 

συναρμολόγηση 2 μπερδεμένα πάζλ , είτε γνωστοποιώντας το γεγονός 
αυτό, είτε αφήνοντας τις ομάδες να το ανακαλύψουν μόνες τους στην 
πορεία. Εάν αφήσετε τις ομάδες να ανακαλύψουν μόνες τους, ότι 
πρόκειται για 2 παζλ, μπορείτε να κάνετε κάποιες χρήσιμες παρατηρήσεις 
ως προς την αντιμετώπιση απρόβλεπτων δυσκολιών που ανακύπτουν 
κατά την πορεία ενός έργου.
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2. Εάν θέλετε μπορείτε να περιορίσετε τον απαιτούμενο χρόνο για αυτό το 
παιχνίδι, μειώνοντας το μέγεθος των παζλ.

Θέματα προς συζήτηση
1. Διαδραμάτισε επιτυχημένα ο συντονιστής το ρόλο του; Έδινε οδηγίες, 

μοίραζε τη δουλειά, έκανε παρατηρήσεις, παρενέβαινε στο έργο;
2. Πώς εργάστηκε η νικήτρια ομάδα; Ποιό ήταν το κλειδί της επιτυχίας της;
3. Πώς επηρέαζε την ομάδα η ύπαρξη ενός χρονικού ορίου “παράδοσης του 

έργου”;

Πηγή
Προσαρμογή από
Κατσαλής Αντώνης, “Εκπαίδευση εκπαιδευτών”, σελ. 181

13. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

The measure of sucess is not whether you have a 
tough problem to deal with, but whether it is the 
same problem you had last year.

John Foster Dulles

Παιχνίδι 1° : Συνεχής βελτίωση

Ανάπτυξη Ομαδικότητας (Team Building)
Επικοινωνιακές δεξιότητες (Communication skills)

Προεπισκόπηση
Ένα παιχνίδι για να τονίσουμε μία από τις βασικές έννοιες της διοίκησης 
ολικής ποιότητας, τη συνεχή βελτίωση.

Στόχοι
1. Να εργαστούν οι εκπαιδευόμενοι ως ομάδα.
2. Να εξοικειωθούν με μία από τις βασικές έννοιες της διοίκησης ολικής 

ποιότητας.

Απαιτούμενος χρόνος 
15 λεπτά

Μέγεθος ομάδας 
Απεριόριστο.

Απαιτούμενα υλικά 
Κανένα

Διαδικασία
1. Σχηματίστε ομάδες των 6-8 εκπαιδευόμενων.
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2. Ζητήστε αττό κάθε ομάδα να παράγει με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών 
μία κατά το δυνατόν εκτενέστερη λίστα με ιδέες για τρόπους αναγνώρισης 
της συμβολής των εργαζόμενων σε μία επιχείρηση.

3. Ενημερώστε τους, ότι έχουν 5 λεπτά για αυτόν τον σκοπό.
4. Μετά το πέρας των 5 λεπτών, ζητήστε από κάθε ομάδα να επιλέξει την 

καλύτερη από τις ιδέες και να την αναφέρει στο υπόλοιπο τμήμα. Δώστε 
τους για αυτό 1 λεπτό.

Διαφοροποιήσεις - Επεκτάσεις
Ανακοινώστε στους εκπαιδευόμενους, ότι καλούνται να ετοιμάσουν μία ακόμη 
κατά το δυνατόν εκτενέστερη λίστα με τρόπους αναγνώρισης της συμβολής 
των εκπαιδευόμενων. Αυτή τη φορά όμως, θα έχουν στη διάθεση τους 4 μόνο 
λεπτά και ένα άτομο λιγότερο σε κάθε ομάδα (τα άτομα αυτά συστήνουν νέες 
ομάδες). Η νέα λίστα δεν επιτρέπεται να περιέχει ιδέες από τις προηγούμενες 
λίστες.

Θέματα προς συζήτηση
1. Πόσες πολλές ιδέες γεννήθηκαν μέσα σε 5 μόνο λεπτά;
2. Αναδείχθηκε κάποιος αρχηγός/ηγέτης μέσα στην ομάδα;
3. Πώς ένιωσαν οι εκπαιδευόμενοι όταν έπρεπε να φτιάξουν τη δεύτερη λίστα 

με λιγότερα άτομα στην ομάδα για να συνεισφέρουν ιδέες; Με άλλα λόγια, 
πώς ένιωσαν όταν έπρεπε να κάνουν περισσότερα με λιγότερα; (Στην 
περίπτωση που χρησιμοποιηθεί η επέκταση του παιχνιδιού)

Πηγή
Caroselli Marlene, “Quality Games for Trainers: 101 Playful Lessons in 
Quality and Continuous Improvement", game 31, p. 85

14. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Παιχνίδι 1° : Ποιος είπε τί;

Ενεργοποιητής Έναρξης (Icebreaker)
Ενδιάμεσος Ενεργοποιητής (Mid-course energiser)

Προεπισκόπηση
Ένα παιχνίδι για να τονίσουμε τη σημασία της εξυπηρέτησης πελατών. 

Στόχοι
1. Να εργαστούν οι εκπαιδευόμενοι ως ομάδα.
2. Να κατανοήσουν τη σημασία της εξυπηρέτησης πελατών.

Απαιτούμενος χρόνος 
15 λεπτά

Μέγεθος ομάδας 
Απεριόριστο.
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Ατταιτούμενα υλικά
Επαρκή φυλλάδια διανομής. Μικρά βραβεία.

Διαδικασία
1. Σχηματίστε ομάδες των 2 εκπαιδευόμενων.
2. Δώστε σε κάθε ομάδα από ένα φυλλάδιο του «ποιος είπε τί;».
3. Εξηγείστε τους, ότι στόχος κάθε ομάδας είναι να αντιστοιχίσει ορθά 

τουλάχιστον 5 από τις ρήσεις με τα πρόσωπα που τις είπαν.
4. Ενημερώστε τους, ότι έχουν 10 λεπτά για αυτόν τον σκοπό.
5. Μετά το πέρας των 5 λεπτών, ζητήστε από κάθε ομάδα να αναφέρει τα 

αποτελέσματά της. Η ομάδα (ή οι ομάδες) που πέτυχε/αν τον στόχο 
παραλαμβάνουν το βραβείο τους. Αν καμία ομάδα δεν κατάφερε να 
αντιστοιχήσει ορθά 5 ρήσεις, τότε μπορείτε να απονείμετε το βραβείο στην 
ομάδα με τις περισσότερες ορθές απαντήσεις.

Θέματα προς συζήτηση
1. Ποιο slogan θα δημιουργούσατε εσείς σχετικά με την εξυπηρέτηση 

πελατών;
2. Ποιες είναι οι αιτίες της αναποτελεσματικής εξυπηρέτησης πελατών;

Λύση
1.Δ, 2.1, 3.Ζ, 4.Ε, 5.0, 6.Α, 7.Β, 8.Γ, 9.Η

Πηγή
Caroselli Marlene, “Quality Games for Trainers: 101 Playful Lessons in
Quality and Continuous Improvement”, game 38, p. 100
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Ποιος είπε τί;

Οδηγίες:
Αντιστοιχήστε τα πρόσωπα της δεξιάς στήλης με τις δηλώσεις που 
έκαναν αυτά σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών.

A Όταν ένας πελάτης εισέρχεται στο 
κατάστημά μου, ξεχάστε εμένα. Είναι 
βασιλιάς.

1 Barbara Bush

Β Το κοινό μου είναι $3,95 αναγνώστες. 2 Sam Walton
Γ Μην αναλάβετε ότι δεν είστε σε θέση να 

εκτελέσετε, αλλά να είστε έτοιμοι να 
κρατήσετε την υπόσχεσή σας.

3 Anonymous

Δ Το πιο σημαντικό κριτήριο της επιτυχίας 
σας, θα είναι το πώς συμπεριφέρεστε στους 
άλλους ανθρώπους.

4 Tom Peters

Ε Μπορείτε να εξηγήσετε σε 25 λέξεις ή και 
λιγότερες, τί το απόλυτα ξεχωριστό έχει το 
προϊόν/υπηρεσία σας, τί θα κάνει τους 
άλλους να πουν «Θεέ μου!»;

5 Thomas J. Watson, Jr

Ζ 0 πελάτης έχει πάντα δίκιο. 6 John Wanamaker
Η Οι έρευνες καταναλωτών μετράνε το 

σφυγμό των καταναλωτών, και αναζητούν 
εξηγήσεις για τα ευρήματα.

7 John MacDonald

Θ Εάν δε συμπαθείτε ειλικρινά τους πελάτες 
σας, κατά πάσα πιθανότητα δε θα 
αγοράσουν.

8 George Washington

1 Υπάρχει ένα μόνο αφεντικό. 0 πελάτης. 9 Dr. W. Edwards
Deming
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15. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

Παιχνίδι 1° : Looking Glass

Προεττισκόπηση
Ένα παιχνίδι, όπου οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν τον ρόλο του διευθυντή 
μίας υποθετικής εταιρείας κατασκευής γυαλιού. Η εταιρεία απασχολεί 4000 
εργαζόμενους και η ετήσια αξία πωλήσεών της ανέρχεται στα 200 
εκατομμύρια δολάρια.

Στόχοι
Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι το στυλ διοίκησης που εφαρμόζουν. 

Εταιρείες που το χρησιμοποιούν
To Lookin Glass αναπτύχθηκε στο Κέντρο Δημιουργικής Ηγεσίας, στο 
Greensboro της North Carolina και χρησιμοποιήθηκε από τις εταιρείες: IBM, 
AT&T, Monsato, Union Cabridge

Πηγή
Ivancevich John, “Human Resource Management”, p. 450

Παιχνίδι 2o : Simmons Simulator

Προεπισκόπηση
Ένα παιχνίδι για την εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών, όπου οι 
εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν τον ρόλο του διευθυντή μίας υποθετικής 
πολυεθνικής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας, της οποίας η ετήσια αξία 
πωλήσεων ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Εταιρείες που το χρησιμοποιούν
Το παιχνίδι αυτό χρησιμοποιήθηκε από την IBM για την εκπαίδευση 
ανώτατων στελεχών σχετικά με τη διαδικασία εταιρικού προγραμματισμού της 
IBM.

Πηγή
Ivancevich John, “Human Resource Management”, p. 450

Παιχνίδι 3o : Neon Buzz

Προεπισκόπηση
Σε αυτό το παιχνίδι οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν τον ρόλο των 
υπαλλήλων μίας εταιρείας η οποία υποφέρει από αναποτελεσματική διοίκηση 
και προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητές τους, προκειμένου να 
βοηθήσουν την εταιρεία να ανακάμψει και να επιτύχει.
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Στόχοι
Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τη δύναμη της ομαδικής εργασίας, την 
ανάγκη για κατανομή υπευθυνοτήτων, και την αξία της επικοινωνίας 
πληροφοριών, γνώσεων και στόχων, να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα 
βελτίωσης με επίκεντρο τον πελάτη και σε θέματα υψηλής απόδοσης.

Εταιρείες που το χρησιμοποιούν
Το παιχνίδι αυτό (που διαρκεί 4 ώρες) χρησιμοποιήθηκε από την IBM.

Πηγή
Cochen Sacha, “An energising game”, p. 61

Παιχνίδι 4° : Wholetrain

Προεπισκόπηση
Στο παιχνίδι αυτό 5 καταστήματα cash and carry, κάθε ένα από τα οποία 
αντιπροσωπεύονται από μία ομάδα εκπαιδευομένων, ανταγωνίζονται για να 
αποκτήσουν το μεγαλύτερο μερίδιο από το εβδομαδιαίο επίπεδο 
συναλλαγών, το οποίο είναι δεδομένο. Όλα τα καταστήματα ξεκινούν από το 
ίδιο επίπεδο και οι ομάδες πρέπει να λάβουν μία ποικιλία αποφάσεων, 
σχετικά με την τιμή των προϊόντων τους, την παραγγελία αποθεμάτων, το 
μάρκετινγκ, τη στελέχωση κτλ. Αφού επεξεργαστεί αυτές τις αποφάσεις, ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής παράγει μία περιεκτική αναφορά σχετικά με τα 
λειτουργικά αποτελέσματα για κάθε ένα από τα καταστήματα. Οι ομάδες 
χρησιμοποιούν αυτά τα αποτελέσματα για να κρίνουν τις αποφάσεις που 
έλαβαν. Επίσης, τα αποτελέσματα αυτά και τα σχετικά με αυτά εξαγόμενα 
συμπεράσματα λειτουργούν ως «πυξίδες» για τις μεταγενέστερες αποφάσεις 
των ομάδων.

Στόχοι
Να λάβουν οι εκπαιδευόμενοι πολύπλοκες αποφάσεις υπό συνθήκες 
αβεβαιότητας, να συνηθίσουν να θέτουν εφικτούς στόχους και να μάθουν να 
ερμηνεύουν αντιφατικά μεταξύ τους δεδομένα.

Εταιρείες που το χρησιμοποιούν
To Wholetrain αναπτύχθηκε από κοινού από τις εταιρείες UMIST και MAKRO 
για την εκπαίδευση διοικητικών στελεχών και εποπτών στον τομέα του 
χονδρεμπορίου.

Πηγή
Freeman Jim et al., “The development of a busiess game for wholesale 
management”, p. 12-14

Παιχνίδι 5° : OPT Game

Προεπισκόπηση
Στο παιχνίδι αυτό παράγονται 2 προϊόντα σε 5 διαφορετικές μηχανές. Οι 
συμμετέχοντες καλούνται να καθορίσουν το μέγεθος των παρτίδων και την 
σειρά των παραγγελιών, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν την πρόσοδο. Το
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OPT Game είναι ένα παιχνίδι ενός ατόμου, παρόλο που επιτρέπει τη 
συνεργασία μικρού αριθμού εκπαιδευομένων.

Στόχοι
Κύριος στόχος είναι το να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του 
προγραμματισμού παραγωγής.

Πηγή
Riis Jens, “Games in production management”, p.230

Παιχνίδι 6° : MRP Simulation Game

Προεπισκόπηση
Αυτό το παιχνίδι χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των παικτών σε θέματα 
MRP. Οι παίκτες εργάζονται σε ομάδες οι οποίες αντιπροσωπεύουν την 
κεντρική διεύθυνση προγραμματισμού μίας επιχείρησης.

Στόχοι
Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικέ αρχές του MRP.

Εταιρείες που το χρησιμοποιούν
Αυτό το παιχνίδι αναπτύχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από την εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης Manufacturing Management Ltd και αποτελεί τη 
ραχοκοκαλιά ενός εβδομαδιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος της εταιρείας.

Πηγή
Riis Jens, “Games in production management”, p.230

Παιχνίδι 7° : People Express Airline

Προεπισκόπηση
Μία ομάδα 2-3 ατόμων διαδραματίζουν τον ρόλο των διευθύνοντων 
συμβούλων της People Express Airline κατά τη δεκαετία του 1980. Στόχος 
τους είναι να μεγεθύνουν την επιχείρησή τους εφευρίσκοντας και 
καταγράφοντας μία κατάλληλη για το σκοπό αυτό στρατηγική. Κάθε τέταρτο 
λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση, τη στελέχωση, την αγορά 
αεροσκαφών κτλ. Αφού γίνουν οι απαραίτητοι υπολογισμοί, οι συμμετέχοντες 
λαμβάνουν αποτελέσματα σχετικά με την κερδοφορία τους, την τιμή της 
μετοχής, την αντίδραση των ανταγωνιστών κτλ. Οι ομάδες ανταγωνίζονται 
μεταξύ τους για να δουν ποιά από αυτές θα έχει τα θετικότερα αποτελέσματα. 
Η περίοδος προσομοίωσης είναι 10 χρόνια και η διάρκεια του παιχνιδιού είναι 
2-3 ώρες.

Στόχοι
Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι, ότι η διοίκηση των διαφόρων 
παραγόντων που περιορίζουν την ανάπτυξη μίας επιχείρησης είναι ένα 
πολυσύνθετο έργο, που περιλαμβάνει πολλές πηγές πληροφοριών. Να 
ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν έναν πιο μακροπρόθεσμο
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προσανατολισμό, αντί να αλλάζουν στρατηγική κάθε φορά που προκύπτει 
ένας απρόβλεπτος παράγοντας.

Πηγή
Lane David, “On a resurgence of management simulations and games", p. 
604-625

Παιχνίδι 8° : The sales management simulation game 

Προεπισκόπηση
Στο παιχνίδι αυτό οι εκπαιδευόμενοι διαδραματίζουν τον ρόλο των ανώτατων 
διευθυντών πωλήσεων για μία μεγάλη εταιρεία. Οι συμμετέχοντες καλούνται 
να λάβουν κάθε περίοδο 29 αποφάσεις στρατηγικής, οι οποίες επηρεάζουν 
την απόδοση του προσωπικού. Ένα βασικό στοιχείο του παιχνιδιού είναι, ότι 
οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να καθορίσουν το μέγεθος και τη γεωγραφική 
κατανομή του προσωπικού, γεγονός που συνεπάγεται ασφαλώς την 
πρόσληψη, απόλυση και μετάθεση προσωπικού για κάθε τμήμα. Επίσης, οι 
συμμετέχοντες λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη, την 
προαγωγή και την αμοιβή του προσωπικού. Μετά από κάθε περίοδο οι 
παίκτες λαμβάνουν ανατροφοδότηση με τη μορφή οικονομικών καταστάσεων, 
δεδομένων σχετικά με το μερίδιο αγοράς και πωλήσεων και πληροφορίες 
σχετικά με το προσωπικό.

Στόχοι
Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις αποφάσεις που καλείται να λαμβάνει 
ένας διευθυντής πωλήσεων, το πώς αυτές αλληλοσυνδέονται καθώς και τις 
συνέπειές των αποφάσεων αυτών.

Πηγή
Dickinson Faria, “Journal of Management Development”, p. 49-51

Παιχνίδι 9° : TeleSim

Προεπισκόπηση
To παιχνίδι αυτό βοηθάει του εκπαιδευόμενους να μάθουν πώς να δρουν σε 
ένα ολοένα και πιο ανοικτό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως είναι αυτό 
του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Ομάδες των πέντε περίπου στελεχών 
αναπτύσσουν στρατηγικές μάρκετινγκ, καθορίζουν έναν τρόπο αντίδρασης σε 
αλλαγές στη νομοθεσία και αναλύουν το κατά πόσο θα έπρεπε να κινηθούν 
αμυντικά ή επιθετικά απέναντι στις άλλες επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών.

Στόχοι
Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι την αξία της κατανομής ρόλων μέσα στα 
πλαίσια μιας ομάδας και την ανάγκη για ανάπτυξη στρατηγικής, 
μακροπρόθεσμο προσανατολισμό και θέση προτεραιοτήτων.
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Εταιρείες που το χρησιμοποιούν
Το παιχνίδι αυτό αναπτύχθηκε από τις εταιρείες Thinking Tool Inc. και 
Coopers & Lybrand Consulting και χρησιμοποιήθηκε από την τηλεφωνική 
εταιρεία Bell με επιτυχία, όπως αναφέρει ο διευθυντής του τμήματος 
υποστηρικτικών αποφάσεων της Canada John Chapman.

Πηγή
McCune Jenny, “The game of business: managers are learning to play in the 
real market through computer simulations”, p. 56-58
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Γ ΜΕΡΟΣ:
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Τον Οκτώβριο του 1995, το περιοδικό Training and Development, 
ετοίμασε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την αξία των εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών ως εκπαιδευτικό εργαλείο για επιχειρήσεις. Το ερωτηματολόγιο 
παρουσιάστηκε στη στήλη Fax Forum του περιοδικού, και οι αναγνώστες 
κλήθηκαν να απαντήσουν (Are training games a waste of time?, October 
1995, p.19). Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά! To 100% των 
αποκριθέντων δήλωνε ότι χρησιμοποιεί εκπαιδευτικά παιχνίδια. 
Μάλιστα, ακόμη και ένας εκ τους αποκριθέντες, ο οποίος δήλωσε με έμφαση 
ότι μισεί τα παιχνίδια, παραδέχτηκε, ότι τα χρησιμοποιεί σε κάποια από τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα της επιχείρησης (Are training games a waste of 
time?, January 1996, p.26).

Μεγαλύτερη επιστημονική εγκυρότητα ωστόσο, παρουσιάζει μία 
έρευνα του περιοδικού Training, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1994 
και αφορούσε επίσης στη χρήση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών από τις 
επιχειρήσεις. Η εν λόγω έρευνα έδειξε, ότι το 60% των επιχειρήσεων 
χρησιμοποιούσαν εκπαιδευτικά παιχνίδια, ποσοστό που αυξήθηκε 
σταθερά από το 44%, όπου βρισκόταν το 1989 (Hequet, July 1995, ρ. 55). 
Την εξάπλωση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών καταδεικνύουν και τα λόγια του 
Hickman, σχεδιαστή εκπαιδευτικών παιχνιδιών, ο οποίος ανέφερε το 1995, ότι 
ενώ το 1994 είχε πραγματοποιήσει 12 εκπαιδευτικές συνεδρίες 
χρησιμοποιώντας τα παιχνίδια από το βιβλίο που έχει συγγράφει, το έτος 
εκείνο (1995) θα πραγματοποιούσε περίπου 20 (Hequet, July 1995, ρ. 55).

Ειδικά όσον αφορά στα παιχνίδια προσομοιώσεων, ήδη από τον 
Ιανουάριο του 1961, οι Cohen και Rhenman αναφέρουν σε σχετικό άρθρο 

τους: "παρά το γεγονός, ότι υπάρχουν εδώ και τέσσερα μόνο χρόνια, τα 
παιχνίδια προσομοιώσεων χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως ως εκπαιδευτικό 
εργαλείο" (Cohen and Rhenman, January 1961, ρ. 143).

To 1971, οι Gerstenfeld και Mayard, πραγματοποίησαν μία έρευνα 
σχετικά με το ποσοστό χρήσης των παιχνιδιών προσομοίωσης
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αποστέλλοντας σχετικό ερωτηματολόγιο σε 310 επιχειρήσεις και 50 
πανεπιστήμια. Από τους ερωτηθέντες απάντησαν 169 επιχειρήσεις και 20 
πανεπιστήμια. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούσαν 
παιχνίδια προσομοιώσεων για εκπαιδευτικούς σκοπούς ανερχόταν 

στο 21%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα πανεπιστήμια ήταν 75% 
(Gerstenfeld and Mayard, 1971, ρ. 12).

Έρευνες γύρω στο 1974, μαρτυρούν πως τα παιχνίδια 
προσομοιώσεων χρησιμοποιούνταν από επιχειρήσεις για την εκπαίδευση 
διοικητικών στελεχών σε ποσοστό που αγγίζει το 40% (Schrieshem 
and Schrieshem, May 1974, ρ. 14). To ποσοστό αυτό επιβεβαιώνεται και κατά 
το 1975, οπότε υπολογίζεται και το ποσοστό χρήσης των παιχνιδιών 
προσομοίωσης από αμερικανικά πανεπιστήμια, το οποίο φτάνει το 90% 
(Scrieshem and Yaney, August 1975, ρ. 11).

To 1989, οι Leap και Crino, με βάση μία ερευνά τους, όπου 
ερωτήθηκαν ειδικοί σε θέματα προσωπικού, αναφέρουν πως τα παιχνίδια 
προσομοιώσεων κατατάσσονται μεταξύ των δημοφιλέστερων εκπαιδευτικών 
μεθόδων (Leap and Crino, 1989, ρ. 290).

Μία άλλη έρευνα που διενεργήθηκε το 1989 από τη Faria αναφέρει, ότι 
πάνω από 5800 επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν τα παιχνίδια 
προσομοιώσεων ως μέρος των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων (Faria 
and Dickinson, 1994, ρ. 48).

Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1992, σε 
περισσότερες από 1200 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούσαν πλέον των 
100 εργαζομένων, το 48% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούσαν 
παιχνίδια προσομοιώσεων ως μέρος των εκπαιδευτικών τους 
προγραμμάτων (Faria and Dickinson, 1994, ρ. 48).

Τέλος, μία πιο πρόσφατη έρευνα (2000) στην Αμερική αναφέρει, ότι τα 
παιχνίδια προσομοίωσης χρησιμοποιούνται από το 38% των υπό έρευνα 
επιχειρήσεων (Hollenberg and Wright, 2003, ρ. 277).
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ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Σχετικά με τον βαθμό χρήσης των τταιχνιδιών, αξίζει να παραθέσουμε 
τα συμπεράσματα τριών ερευνών.

Το 1995, ο James Kirk του πανεπιστημίου της δυτικής Carolina, 
μελέτησε τη χρήση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών ρωτώντας 250 εκπαιδευτές 
από 82 διαφορετικές επιχειρήσεις στην Αμερική. Σημειώνουμε, ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτών (28%) ειδικευόταν σε εκπαίδευση σε 
θέματα διοίκησης και εποπτείας. Σύμφωνα λοιπόν με τα συμπεράσματα της 
έρευνας, ο μέσος αποκρινόμενος διαθέτει το 17% του εκπαιδευτικού 
του χρόνου σε εκπαιδευτικά παιχνίδια (Morris, July 1995, ρ. 58).

Στην έρευνα του περιοδικού Training and Development (1995), το 
76% των αποκριθέντων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τα παιχνίδια σε 
όλα ή σχεδόν όλα τα εκπαιδευτικά του προγράμματα (Are training 
games a waste of time?, January 1996, p.26).

Ειδικά όσον αφορά στα παιχνίδια προσομοιώσεων, στην έρευνα των 
Gerstenfeld και Mayard (1971), 33 από αυτά είχαν χρησιμοποιηθεί από τις 
επιχειρήσεις πάνω από 10 φορές και άλλα 40 αναμενόταν να 
χρησιμοποιηθούν πάνω από 10 φορές (Gerstenfeld and Mayard, 1971, ρ. 
123-14).

Τέλος, όσον αφορά στον κλάδο στον οποίο ανήκουν οι 
επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών,
υπάρχουν στοιχεία μόνο για τα παιχνίδια προσομοιώσεων. Έτσι, με βάση την 
έρευνα των Gerstenfeld και Mayard (1971), στην πρώτη θέση βρίσκεται ο 
κλάδος των καλλυντικών και φαρμάκων (50%), με τον κλάδο των 
ηλεκτρονικών (36%) να ακολουθεί και τον κλάδο των υπηρεσιών να 
καταλαμβάνει την τρίτη θέση (30%) (Gerstenfeld and Mayard, 1971, ρ. 14).
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ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ως προς το ερώτημα αυτό, διαφωτιστική είναι η έρευνα που 
πραγματοποίησε ο James Kirk του πανεπιστημίου της δυτικής Carolina σε 
250 επαγγελματίες εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα λοιπόν με την εν λόγω έρευνα, 
οι προϊστάμενοι και τα διοικητικά στελέχη, οι πωλητές και το προσωπικό 
Μάρκετινγκ, κρίνονται πιο ενεργητικοί συμμετέχοντες σε σχέση με τους 
τεχνικούς ή το βοηθητικό προσωπικό. Επιπλέον, οι γυναίκες παρουσιάζονται 
πιο ένθερμοι υποστηρικτές των παιχνιδιών απ’ ότι οι άνδρες, όπως επίσης και 
οι εκπαιδευόμενοι κάτω των σαράντα ετών σε σχέση με εκείνους που είναι 
άνω των σαράντα (Morris, July 1995, ρ. 58-63).

ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια αναπτύσσουν τόσο τις
αναλυτικές, όσο και τις διαπροσωπικές δεξιότητες των 
εκπαιδευομένων, δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες για την 
επιτυχία ενός διοικητικού στελέχους (Κανελλόπουλος, 1990, σελ. 102- 
104) (Pray and Rabinowitz, March/April 1989, ρ. 8). Δεδομένου λοιπόν των 
παραπάνω, καθώς και του γεγονότος ότι οι εκπαιδευτές συνειδητοποιούν 
ολοένα και περισσότερο τα περιορισμένα όρια κάθε μίας από τις 
εκπαιδευτικές μεθόδους χωριστά, δεν είναι να απορεί κανείς με την ευρεία 
χρήση των παιχνιδιών από τις επιχειρήσεις (Hequet, July 1995, ρ. 55).

Ξεκινώντας από τις αναλυτικές δεξιότητες, οφείλουμε να 
αναγνωρίζουμε, ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια βελτιώνουν την ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων και δημιουργικής σκέψης των εκπαιδευόμενων, 
δύο στοιχεία πολύτιμα για τον σύγχρονο manager (Kroehnert, 2003, ρ. 9), 

(Turpin, January 1970, ρ. 28). Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα αληθής 
στην περίπτωση των παιχνιδιών προσομοίωσης. Τα εν λόγω παιχνίδια, 

οξύνουν την ικανότητα των εκπαιδευομένων να αναλύουν πολύπλοκες 
καταστάσεις, διακρίνοντας τους σχετικούς από τους άσχετους παράγοντες και 
τα γεγονότα από τις γνώμες, και να λαμβάνουν αποφάσεις υπό πίεση χρόνου,
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κατανοώντας τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι διάφορες αποφάσεις 
και οι συνέπειες αυτών (Faria nad Dickinson, 1994, ρ. 48), (How to use 
games to choose winners, June 1996, p. 42), (Gerstenfeld and Maynard, 
March 1971, p. 12),(Hackney, November 1971, p. 44), (Pray and Rabinowitz, 
March/April 1989, p. 8), (Parry, June 1980, p. 99-100), (Atthill, 1978, p. 
10,11), (McAteer, October 1991, p. 21), (Blanchard and thacker, 1999, p. 
295). Άμεσα συνδεδεμένη με τα παραπάνω, είναι και η δυνατότητα 
πειραματισμού και εξάσκησης χωρίς κίνδυνο για την επιχείρηση, την οποία 
επίσης παρέχουν τα παιχνίδια προσομοιώσεων (Faria nad Dickinson, 1994, 
ρ. 48), (Atthill, 1978, ρ. 10), (Blanchard and thacker, 1999, p. 295), (Hequet, 
July 1995, p. 56).

Καθώς ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες μεταβιβάζονται προς τα 
κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα των επιχειρήσεων, αυξάνεται η -ούτως ή άλλως 
έντονη- ανάγκη των εργαζομένων για μία σφαιρικότερη αντίληψη της 
επιχείρησης (Hequet, July 1995, ρ. 55) (Κανελλόπουλος, 1990, σελ. 102). Τα 
παιχνίδια βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν τις αντιληπτικές 
τους δεξιότητες και να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για μία πιο 
πολύπλευρη θεώρηση των πραγμάτων και απαλλαγή τυχόν στερεότυπα που 
έχουν (Kroehnert, 2003, ρ. 9). Ειδικότερα τα παιχνίδια προσομοιώσεων, 
παρέχουν στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να εξοικειωθούν και με άλλες 
πλευρές της λειτουργίας της επιχείρησης, αποκτώντας μία πιο ολοκληρωμένη 
εικόνα της τελευταίας (Faria nad Dickinson, 1994, ρ. 48,49), (Atthill, 1978, ρ. 
10), (Blanchard and thacker, 1999, p. 295), (Pray and Rabinowitz, March/April 
1989, p. 8), (Parry, June 1980, p. 103).

Τέλος, πολλά παιχνίδια, ανάμεσά τους και παιχνίδια προσομοιώσεων, 
χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση και την εξοικείωση με βασικά 
θέματα διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου της οργανωσιακής θεωρίας, του 
μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, της διαμόρφωσης στρατηγικής, της θέσης 
προτεραιοτήτων και τεχνικών όπως σχεδιασμός και έλεγχος παραγωγής 
(Faria nad Dickinson, 1994, ρ. 48), (Pray and Rabinowitz, March/April 1989, 

p. 8), (Gerstenfeld and Maynard, March 1971, p. 12), (Hackney, 1971, p. 44).
Πέρα από τις αναλυτικές δεξιότητες, ένας επιτυχημένος manager 

πρέπει να διαθέτει και ανεπτυγμένες διαπροσωπικές δεξιότητες 
(Κανελλόπουλος, 1990, σελ. 103). Και στον τομέα αυτό, τα παιχνίδια
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μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας πολύτιμος σύμμαχος. Πρώτα από όλα, 
ενισχύουν τις εττικοινωνιακές δεξιότητες των εκπαιδευόμενων, διδάσκοντάς 
τους πως να είναι αποτελεσματικοί ακροατές αλλά και ομιλητές (Kroehnert, 
2003, ρ. 8). Έτσι, αποφεύγονται λάθη και απώλειες κρίσιμων πληροφοριών, 
προβλήματα τα οποία οφείλονται σε ελλιπή ή αναποτελεσματική επικοινωνία 
και καθίσταται ο εκπαιδευόμενος πιο ικανός να κερδίζει την υποστήριξη των 
λοιπών εργαζομένων, την οποία χρειάζεται προκειμένου να θέσει σε 
εφαρμογή τις αποφάσεις του.

Επιπλέον, τα παιχνίδια βελτιώνουν την ικανότητα των εκπαιδευομένων 
να επιλύουν συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, χειριζόμενοι περίτεχνα 
διαφορετικές προσωπικότητες και αντιλαμβανόμενοι αποκλίνουσες απόψεις 
και ανάγκες (το γεγονός αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη των 
αντιληπτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, την οποία προαναφέραμε) 
(Pray and Rabinowitz, March/April 1989, ρ. 8,9), (Parry, June 1980, p. 103).

Ιδιαίτερα πολύτιμη κρίνεται η συμβολή των παιχνιδιών στην ανάπτυξη 
της ομαδικότητας των εκπαιδευομένων, άλλης μίας κρίσιμης δεξιότητας 
(Turpin, January 1970, ρ. 28), (Κανελλόπουλος, 1990, σελ. 102) . Οι 
εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πώς να εργάζονται δημιουργικά με άλλους και 
μέσω άλλων στα πλαίσια μιας ομάδας, αναπτύσσοντας και διατηρώντας 
σωστές σχέσεις με τους υφιστάμενους, τους ανώτερους και τους 
συναδέλφους τους (Κανελλόπουλος, 1990, σελ. 102), (Kroehnert, 2003, ρ. 8), 
(How to use games to choose winners, June 1996, p. 42), (Hackney, 
November 1971, p. 44), (Faria and Dickinson, 1994, p. 48), (McAteer, October 
1991, p. 21).

Τέλος, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια συμβάλλουν στην κατανόηση εκ 
μέρους των εκπαιδευομένων του πώς επιδρά η συμπεριφορά και η 
προσωπικότητά τους πάνω στους άλλους και στην αλλαγή ανεπιθύμητων 
στάσεων τους (Kroehnert, 2003, ρ. 8), (Heinich etai, 2002, ρ. 30), (Faria and 
Dickinson, 1994, ρ. 48), (Hackney, November 1971, p. 44), (Olivas and 
Newstrom, September 1981, p. 66), (Parry, June 1980, p. 100).

Κλείνοντας την αναφορά στους λόγους χρήσης των εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών, αξίζει να σημειωθεί, ότι σαφώς υπάρχουν και εκπαιδευτικά 

παιχνίδια που εν έχουν ως στόχο την ανάπτυξη αναλυτικών ή
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διαπροσωπικών δεξιοτήτων, αλλά απλά τη δημιουργία ενός ευνοϊκού για 
μάθηση κλίματος. Τα παιχνίδια αυτά, τα οποία ονομάζονται Ενεργοποιητές 
Έναρξης και Ενδιάμεσοι Ενεργοποιητές, επιχειρούν αντίστοιχα να 
«σπάσουν τον πάγο» μεταξύ των εκπαιδευομένων και μεταξύ του εκπαιδευτή 

και των εκπαιδευομένων, και να «αφυπνίσουν» τους εκπαιδευόμενους, όταν 
αυτό κρίνεται σκόπιμο. Η συμβολή αυτών των παιχνιδιών στην επιτυχία 
οποιοδήποτε εκπαιδευτικού προγράμματος είναι επίσης καθοριστική 
(Kroehnert, 2003, ρ. 5,7,8-9), (Newstrom, January 1990, ρ. 27), (Renner, 
January 1990, ρ. 22-23).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

Πρώτα από όλα, αξίζει να αναφέρουμε, πως αρχικά μας προκάλεσε 
ιδιαίτερη αισθητή το γεγονός, ότι παρά την πληθώρα άρθρων και 
βιβλιογραφίας σχετικά με τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, ένα πολύ 
μικρό τμήμα αυτών αναφερόταν σε σχετικές έρευνες. Μάλιστα, η 
πλειοψηφία των ερευνών αφορά μόνο τα παιχνίδια προσομοιώσεων και 
αρκετές από τις έρευνες είναι λίγο πολύ συγκεχυμένες, καταλήγοντας συχνά 
σε αντιφατικά συμπεράσματα (Schriesheim and Schriesheim, May 1974, ρ. 
14-15), (Verser, 1989, ρ. 46), (Cohen and Rhenman, January 1961, p. 131). 
Καθώς όμως εμβαθύναμε περισσότερο στο θέμα, η αρχική μας απορία 
επιλύθηκε. Αιτία για την ελλιπή τεκμηρίωση των παιχνιδιών ως εκπαιδευτικής 
μεθόδου δεν ήταν σαφώς η απουσία σχετικού ενδιαφέροντος. Απλά, τα 
παιχνίδια χαρακτηρίζονται από κάποιες ιδιαιτερότητες, που καθιστούν 
δύσκολη την αξιολόγησή τους. Πιο συγκεκριμένα, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια 
παρουσιάζουν πολλές διαφορές μεταξύ τους, ενώ δεν υπάρχει ένα 
τυποποιημένος τρόπος εκτέλεσης των παιχνιδιών από μέρους του εκπαιδευτή 
(Atthill, 1978, ρ.11).

Ωστόσο, η ελλιπής τεκμηρίωση των παιχνιδιών ως εκπαιδευτικής 

μεθόδου φαίνεται να απασχολεί περισσότερο τους ακαδημαϊκούς παρά τις 
επιχειρήσεις, γεγονός που μαρτυράτε και από το υψηλό ποσοστό χρήσης 
τους (βλ. σχετική ενότητα). Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις δεν απαιτούν
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πάντα προκαταβολικά αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα των 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Αρκούνται στο να αξιολογήσουν τα παιχνίδια 
με βάση τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα που επιφέρουν (Hequet, July 1995, ρ. 
57). Μάλιστα, κάτι τέτοιο δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς πολλές είναι οι 
εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ευρέως, παρά την απουσία 

αντίστοιχης τεκμηρίωσης (αυτό συμβαίνει λόγου χάρη με τη μέθοδο των 
διαλέξεων) (Verser, 1989, ρ. 45).

Έχοντας τα παραπάνω κατά νου, ξεκινάμε από τη γενική διαπίστωση- 

βάσει πάντα ερευνών-, ότι οι εργαζόμενοι μαθαίνουν και συγκρατούν 
περισσότερα από τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα οποία χαρακτηρίζονται 
έντονα από το στοιχείο της αλληλεπίδρασης και είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα, 
από την μονομερή παράδοση πληροφοριών (Ferrazi, April 2003, ρ. 21), 
(Roblyer and Edwards, 2000, ρ. 94).

Ήδη από το 1967, η έρευνα των Steinmetz και Patten με φοιτητές από 
το πανεπιστήμιο του Colorado, κατέληγε, ότι τα παιχνίδια προσομοιώσεων 
ασκούν μία ισχυρή, θετική επίδραση στον εκπαιδευόμενο, και με το να 
είναι ενδιαφέροντα, ενισχύουν τα όσα μαθαίνουν οι εκπαιδευόμενοι, 
ενώ παράλληλα καθιστούν πιο ελκυστική, εύκολη και ουσιώδη τη 
διδασκαλία βασικών μηχανιστικών διαδικασιών. Τί σημαίνουν όλα τα 
παραπάνω για τις επιχειρήσεις; Ότι η χρήση παιχνιδιών προσομοίωσης έχει 
ως αποτέλεσμα την αποτελεσματική εκπαίδευση των εργαζομένων και τη 
μείωση των αποχωρήσεων των εκπαιδευομένων με κατ’ επέκταση μείωση 

του κόστους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Steinmetz and Patten, April 
1967, ρ. 30,34).

Στην έρευνα των Gerstenfeld και Maynard (1971), 38 από τα 
εξεταζόμενα παιχνίδια προσομοιώσεων κρίθηκαν εξαιρετικά 
αποτελεσματικά, 16 κρίθηκαν καλά, 1 μόνο κρίθηκε μέτριο, ενώ δεν υπήρξαν 
αρνητικές κρίσεις για κανένα παιχνίδι (Gerstenfeld and Maynard, March 1971, 
ρ. 13-14).

Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύει και η δήλωση των Schriesheim και 
Schriesheim (1974), ότι τα παιχνίδια προσομοιώσεων θεωρούνται γενικά 

αποτελεσματικά στην εκπαίδευση διοικητικών στελεχών (Schriesheim and 
Schriesheim, May 1974, ρ. 14). Οι εν λόγω συγγραφείς χρησιμοποίησαν ένα 

δείγμα 100 βιβλίων και άρθρων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των
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παιχνιδιών προσομοίωσης, και προσπάθησαν να εντοπίσουν κατά πόσο 
υποστηρίζεται ή όχι από διάφορους συγγραφείς η αποτελεσματικότητα των 
παιχνιδιών προσομοίωσης όσον αφορά σε δέκα βασικά σημεία. Από τα δέκα 
αυτά σημεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των παιχνιδιών 
προσομοίωσης, τέσσερα υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό. Πιο 
συγκεκριμένα, 57 συγγραφείς αναφέρουν ότι τα παιχνίδια προσομοιώσεων 
αυξάνουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων και τους παρακινούν, 47 
συγγραφείς θεωρούν ότι τα παιχνίδια προσομοιώσεων βοηθούν τους 
εκπαιδευτές να αναγνωρίσουν το πως αλληλοσυνδέονται οι διάφοροι 
παράγοντες στις επιχειρήσεις, 38 υποστηρίζουν ότι τα παιχνίδια 
προσομοιώσεων οξύνουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων εκ μέρους των 
εκπαιδευομένων, και 28 ότι αναπτύσσουν τις δεξιότητες σχεδιασμού και 
πρόβλεψης των συμμετεχόντων (Schriesheim and Schriesheim, May 1974, p. 
16). Αξίζει βέβαια να σημειωθεί, ότι οι Schriesheim και Schriesheim, τονίζουν 
πως αυτό που κάνουν (το να βασίζονται δηλαδή στη γνώμη των ειδικών για 
την εξαγωγή συμπερασμάτων), θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα, που θα 
ακολουθηθεί από εμπειρικές έρευνες.

Στην έρευνά τους, το 1990, οι Bernard και Wolfe αναφέρουν, ότι τα 
παιχνίδια προσομοιώσεων κρίνονται αποτελεσματικά για τη διδασκαλία του 
μαθήματος του στρατηγικού σχεδιασμού σε φοιτητές και αναφέρονται να 
κατέχουν εξωτερική εγκυρότητα (Bernard and Wolfe, June 1990, p. 316).

Τέλος, το 99% των αναγνωστών του περιοδικού Training and 
Development, που απάντησαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο τον Οκτώβριο του
1995, κατονόμασαν τα παιχνίδια μία αποτελεσματική επιλογή για την 
οργανωσιακή εκπαίδευση (Are training games a waste of time?, January
1996, p. 27).
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

Όσο προαναφέραμε σχετικά με τη δυσκολία προσδιορισμού της 
αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, ισχύουν φυσικά και στην 
περίπτωση της συγκριτικής αποτελεσματικότητας αυτών. Αν και υπάρχει 

μεγάλος αριθμός συγκριτικών ερευνών, αυτές αφορούν μόνο τα παιχνίδια 
προσομοιώσεων.

Έτσι, σε σχετική έρευνα ζητήθηκε από ειδικούς σε θέματα διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων να κατατάξουν 9 εκπαιδευτικές μεθόδους με βάση την 
αποτελεσματικότητά τους στα παρακάτω σημεία: 
s να παρέχουν στους εκπαιδευόμενους γνώσεις 
s να αλλάζουν τις στάσεις τους
V να αναπτύσσουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες
V να αναπτύσσουν τις δεξιότητες των εκπαιδευομένων για την επίλυση 

προβλημάτων
ν' να κερδίζουν την αποδοχή των εκπαιδευομένων
ν να επιτυγχάνουν τη διατήρηση των αποκτηθέντων γνώσεων εκ μέρους 

των εκπαιδευομένων.

Οι μέθοδοι αυτές, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας 
περιλαμβάνονται στον πίνακα 2.
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Μελέτη
περιπτώσεων

2 4 1 4 2 2

Σύσκεψη
(Συζήτηση)

3

Διάλεξη (με 
ερωτήσεις)

9 8 9 8 8 8

Παιχνίδια
Προσομοίωσης

6 5 2 5 3 6

Ταινίες 4 6 7 6 5 7

Προγραμματισμένη
καθοδήγηση
(Programmed
Instruction)

1 7 6 7 7 1

Υπόδηση ρόλων 7 2 3 2 4 4

Εκπαίδευση 
ευαισθησίας (t 
group)

8 1 5 1 6 3

Διάλεξη μέσω 
τηλεόρασης

5 9 8 9 9 9

Πίνακας 2 : Η σχετική αττοτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών μεθόδων.
Η γνώμη των ειδικών

Πηγή: Leap and Crino, 1989, ρ. 291

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, τα παιχνίδια προσομοιώσεων 
κατέλαβαν τη δεύτερη θέση ως προς τις δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων και την τρίτη θέση ως προς την αποδοχή από τους
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συμμετέχοντες. Στην πέμπτη θέση βρίσκονται αναφορικά προς την 
ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων των εκπαιδευομένων και την αλλαγή 
των στάσεων τους, και στην έκτη θέση αναφορικά προς την απόκτηση και 
διατήρηση γνώσεων (Leap and Crino, 1989, ρ. 290-291).

Ακόμη θετικότερα για τα παιχνίδια προσομοιώσεων, ήταν τα 
αποτελέσματα (βλέπε πίνακα 3) της συγκριτικής αξιολόγησης που 
πραγματοποίησε ο Verser στο άρθρο του “An evaluation of 8 Personnel 
Training Methods for Small Business Owners”. Στην περίπτωση αυτή οι 
εκπαιδευτικές μέθοδοι συγκρίθηκαν ως προς: 
ν' τη θεωρητική τους βάση 

ν' την εγκυρότητά τους 
ν' την οικονομία χρόνου που παρέχουν 
ν' την ευκολία πρόσβασης 
ν' της οικονομικής αποτελεσματικότητάς τους 
ν' της μη επίκρισης των εκπαιδευομένων 
ν' της ανάπτυξης των δεξιοτήτων που επιτυγχάνουν.
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Διάλεξη (ζωντανή/ 
ηχογραφημένη)

X Β Β Β Β Β X

Προγραμματισμένη 
καθοδήγηση (Programmed 
Instruction)

Υ Μ Β Β Β Υ X

Παιχνίδια Προσομοίωσης Μ Υ Β Β Β Υ Υ

Μελέτη περιπτώσεων Μ Υ X X X Β Υ
Υπόδηση Ρόλων Υ Υ X X X Β Υ

Εκπαίδευση Ευαισθησίας X X X X X X Μ
Μέθοδος Συσκέψεων Μ Υ Μ Μ Υ Β Β
Προτυποποίηση
συμπεριφοράς
(ζωντανή/ηχογραφημένη)

Υ Υ Β Β Β Υ Υ

(Σημείωση: Χ= Χαμηλή, Μ= Μέτρια, και Υ= Υψηλή, Β= Μεταβλητή)

Πίνακας 3 : Η σχετική αττοτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών μεθόδων.
Πηγή: Verser,1989, ρ. 44

Όπως παρατηρούμε, τα παιχνίδια προσομοιώσεων - με την εξαίρεση του 
κριτηρίου της θεωρητικής βάσης- κρίνονται εξίσου ή και περισσότερο 
θετικά σε σχέση με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές μεθόδους (Verser, 

1989, ρ. 44). Έτσι, έρχονται στη δεύτερη θέση, ακολουθώντας την 
προτυποποίηση συμπεριφοράς, που συγκεντρώνει τις περισσότερες 
αξιολογήσεις κριτηρίων ως «Υψηλή» (Verser, 1989, ρ. 50).

Επιπλέον, στο άρθρο του “The serious Business of Playing Games” o 
Atthill αναφέρει, πως μία έρευνα του Jankowitz σε χρήστες παιχνιδιών
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προσομοίωσης έδειξε, ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρούσαν 
ως πιο πολύτιμη μέθοδο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος τα 
παιχνίδια προσομοιώσεων. Η κατάταξη των 7 μεθόδων υπό σύγκριση 
είχε ως εξής:
1. Παιχνίδι προσομοίωσης ως μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος

2. Μελέτη περίπτωσης
3. Διάλεξη & Συζήτηση
4. Άσκηση In-Basket
5. Διάλεξη
6. Παιχνίδι προσομοίωσης χρησιμοποιούμενο αυτόνομα
7. Προσωπική μελέτη.

Τέλος, στο άρθρο τους “Simulation gaming for sales management 
training” oi Faria και Dickinson, αναφέρονται στα άρθρα των Greenlaw and 
Wyman, Keys, Wolfe, Miles et al., Randel et al.. Οι συγγραφείς αυτοί 
πραγματοποίησαν μία επισκόπηση 160 μελετών, οι οποίες συγκρίνουν τη 
μάθηση που αποκτάται με τη συμμετοχή σε παιχνίδια προσομοίωσης, με 
εκείνη που αποκτάται μέσω άλλων εκπαιδευτικών μεθόδων. Συνολικά, τα 
παιχνίδια προσομοίωσης υπερτερούσαν σε 75 από τις μελέτες (46,9% των 
μελετών), ήταν όχι και τόσο αποτελεσματικά σε 27 από τις μελέτες (16,9%), 
ενώ στις 58 μελέτες (36,2%) δε βρέθηκε αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ των 
εκπαιδευτικών μεθόδων. Το γενικό συμπέρασμα από αυτές τις μελέτες, είναι, 
ότι τα παιχνίδια προσομοιώσεων είναι τουλάχιστον τόσο 
αποτελεσματικά όσο και οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές μέθοδοι, και 
πιθανότατα ανώτερα (Faria and Dickinson, 1994, ρ. 49).

Ειδικότερα όσον αφορά στα παιχνίδια προσομοιώσεων σε σχέση 
με τις μελέτες περίπτωσης, ήδη από το 1966, ο Raia Anthony 
πραγματοποίησε μία έρευνα με δείγμα 39 φοιτητές του The graduate School 
of Business of the University of Chicago. Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε 3 ομάδες 
εκ των οποίων η μία λειτουργούσε ως ομάδα αναφοράς. Και οι τρεις ομάδες 
εξέτασαν το ίδιο εκπαιδευτικό αντικείμενο. Ωστόσο, ενώ για τη διδασκαλία της 
ομάδας ελέγχου ακολουθήθηκε μόνο η ως τότε χρησιμοποιούμενη μέθοδος 

τω μελετών περίπτωσης σε συνδυασμό με επιλεγμένο υλικό για μελέτη στο 
σπίτι, οι άλλες δύο ομάδες συμμετείχαν επιπρόσθετα και σε ένα παιχνίδι 
προσομοίωσης η κάθε μία (το ένα από τα δύο ήταν απλό και το άλλο
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σύνθετο) (Raia, July 1966, p. 341-342). Σύμφωνα λοιπόν με την εν λόγω 
έρευνα, η συμμετοχή στα παιχνίδια προσομοιώσεων αύξησε το ενδιαφέρον 
και την παρακίνηση των εκπαιδευομένων, προσέφερε σε αυτούς βαθύτερη 
κατανόηση των βασικών διδασκόμενων ιδεών και τεχνικών, και βελτίωσε την 
ικανότητά τους να εφαρμόσουν τα όσα έμαθαν (Raia, July 1966, ρ. 346, 349, 
351-352).

Επίσης, όπως σημειώνουν οι Atthill και Raia στα άρθρα τους “The 
serious Business of Playing Games” και “A study of the educational value of 

management games” αντίστοιχα, στην έρευνα του McKenney, τα 
αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων των φοιτητών έδειξαν, ότι η ομάδα 
εκείνων στους οποίους χρησιμοποιήθηκαν τα παιχνίδια προσομοιώσεων ως 
εκπαιδευτική μέθοδος, πέτυχε υψηλότερη βαθμολογία από την ομάδα που 
εργάστηκε με τη μέθοδο των μελετών περίπτωσης (Atthill, 1978, ρ. 11). Σε 
παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και ο Crawford αξιολογώντας ένα παιχνίδι 
που χρησιμοποιούσε η British European Airways (Atthill, 1978, ρ. 11), αλλά 
και οι Kaufman, Wolfe and Guth (Keys and Wolfe, June 1990, p. 312)

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πού οφείλεται η έντονη διάσταση μεταξύ του τί ζητούν οι 
ενήλικες εκπαιδευόμενοι και του τί προσφέρεται από τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα; Το άρθρο της Candron σχετικά με την 
επαγγελματική εκπαίδευση “Learners speak out”, μας παρέχει μία απάντηση. 
Την απάντηση έδωσε ο Jim Daviw, συγγραφέας του βιβλίου “Effective 
Training Strategies” και καθηγητής ανώτερης εκπαίδευσης και μελέτης 
ενηλίκων στο πανεπιστήμιο του Denver. Σύμφωνα λοιπόν με τον Davis, η 
αποτυχία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
των επιχειρήσεων, οφείλεται στο ότι πολλοί- αν όχι όλοι- οι εκπαιδευτές 
δεν είναι ενημερωμένοι σε θέματα θεωρίας μάθησης ενηλίκων 

(Candron, April 2000, ρ. 53). Ως αποτέλεσμα αυτής της άγνοιας, η πλειοψηφία
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των εκπαιδευτών επιμένει να διδάσκει τους εργαζόμενους-εκπαιδευόμενους, 
ακολουθώντας μεθόδους με τις οποίες διδάσκονταν οι τελευταίοι κατά τα 
σχολικά τους χρόνια, παραγνωρίζοντας το γεγονός, ότι τα χαρακτηριστικά των 
ενηλίκων εκπαιδευομένων, διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα των

νεαρών 
εκπαιδευομένων. 

Αντίθετα, τα παιχνίδια 
ως εκπαιδευτική
μέθοδος, ενσωματώνουν 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά 
τις αρχές μάθησης 
ενηλίκων, όπως θα γίνει 

φανερό κατά την ανάλυση που ακολουθεί (Kroehnert, 2003, ρ. 5). Μάλιστα 
σε αυτήν την άρτια ενσωμάτωση των βασικών αρχών μάθησης 

ενηλίκων, έγκειται και η ιδιαίτερη αξία, το μυστικό επιτυχίας 

των εκπαιδευτικών παιχνιδιών.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Προτού περάσουμε στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο 
ενσωματώνουν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια κάθε μία από τις βασικές αρχές 
μάθησης ενηλίκων, κρίνουμε σκόπιμο να ορίσουμε την έννοια της μάθησης.

Ο ορισμός της μάθησης παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, καθώς η 
μάθηση δε μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα, αλλά γίνεται αντιληπτή μόνο μέσω 
των αποτελεσμάτων της (Blanchard and Thacker, 1999, ρ. 95-96). Υπάρχουν 
δύο κύριοι ορισμοί της μάθησης, κάθε ένας από τους οποίους 
αντιπροσωπεύει και μία σχολή.

Κατά τους συμττεριφοριστές (behaviourists) η μάθηση ορίζεται ως: 
η διαδικασία με την οποία προκαλούνται σχετικά μόνιμες αλλαγές στη 
συμπεριφορά ως αποτέλεσμα εμπειριών οι οποίες μπορεί να άμεσες ή 
έμμεσες (παρατήρηση). Επομένως, σε αυτήν την περίπτωση, η μάθηση 
ορίζεται με βάση τα αποτελέσματά της (Robbins and De Cenzo, 1996, 

ρ. 238), (Blanchard and Thacker, 1999, p. 96).

Adults enter their schools with very different 
feelings from children....They attend...from their 
own desire to learn; they understand the value 
of the work (study) in which they engage; they 

< ’ > λ keep it’s end in view. ..Time to the adult is 
β \ precious.... In the instruction of adults, our 
,r/ conduct...should demonstrate to them that we 

are sincere friends.

Thomas Pole, A History of Origin & Progress of
Adult Schools, 1986
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Οι θεωρητικοί της γνώσης (Cognitive theorists) από την άλλη, 
ορίζουν τη μάθηση ως:
μία σχετικά μόνιμη αλλαγή στη γνώση, που προκύπτει ως αποτέλεσμα 
εμπειριών. Σημειώνουμε ότι ως γνώση (cognition) ορίζουν τη διανοητική 
επεξεργασία πληροφοριών δηλαδή τη διανοητική αναπαράσταση 
αντικειμένων και γεγονότων , των χαρακτηριστικών τους και των σχέσεών 
τους με άλλα αντικείμενα και γεγονότα (Blanchard and Thacker, 1999, ρ. 96).

Και οι δύο αυτοί ορισμοί έχουν αποδεχθεί πολύ χρήσιμοι για την 
κατανόηση της διαδικασίας της μάθησης, ωστόσο, ένας τρίτος ορισμός, 
συνθετικός των δύο, κρίνεται πληρέστερος και συνεπώς προτιμότερος, έτσι, 
ως μάθηση ορίζουμε:
μία σχετικά μόνιμη αλλαγή στη γνώση, που προκύπτει ως αποτέλεσμα 
άμεσων ή έμμεσων εμπειριών, και επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά 
(Blanchard and Thacker, 1999, ρ. 98-99).

Στο τμήμα που ακολουθεί αναλύουμε λεπτομερώς τον τρόπο με τον 

οποίο ενσωματώνουν τα παιχνίδια κάθε μία από τις έντεκα βασικές αρχές 
μάθησης ενηλίκων.

Η ενίσχυση της μάθησης πραγματοποιείται κυρίως μέσω δύο 
μηχανισμών: του μηχανισμού Επανάληψης-Εξάσκησης, και του μηχανισμού 

Αμοιβής-Τιμωρίας. Ακολούθως, αναλύουμε κάθε έναν από αυτούς χωριστά.

1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΑΘΗΣΗΣ (REINFORCEMENT)
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΕΞΑΣΚΗΣΗ (REPETITION - PRACTISE)

Η αξία της επανάληψης και της εξάσκησης αποτελεί μία από τις πλέον 
καθιερωμένες αρχές μάθησης, η οποία μνημονεύεται από πλήθος

συγγραφέων (Κατσαλής, 2001, σελ. 
35-36), (Καψάλης και
Παπασταμάτης, 2000, σελ. 49), 
(Greenlaw et ai, 1962, ρ. 34), 
(Hartley, 2000, ρ. 34-35). Και αυτό 

γιατί το 70% αυτών που μαθαίνουμε σε μία μέρα χάνεται την επόμενη, ενώ το 
50% χάνεται μέσα σε δύο ημέρες, εφόσον δεν υπάρξει παρέμβαση 
παγιοποίησης της γνώσης (Κατσαλής, 2001, σελ. 35), (Halloran, 1986, ρ. 
133). Με τον όρο «παγιοποίηση της γνώσης» εννοούμε, ότι προκειμένου ο 
εκπαιδευόμενος να αποδεχθεί, να εσωτερικεύσει και να αφομοιώσει τα όσα 
έχει μάθει απαιτείται επανάληψη και εξάσκηση (Ivancevich, 1998, ρ. 418), 
(Hollenberg and Wright, 2003, ρ. 270).

Ενώ σπάνια είναι ευχάριστη, η επανάληψη είναι πολύτιμη, 
καθώς παγιοποιεί τα νέα δεδομένα στη μνήμη μας (Werther and 
Davis, 1993, ρ. 314). Χαριτολογώντας θα λέγαμε, ότι συχνά η επανάληψη 

είναι όχι μόνο μητέρα της μάθησης αλλά και της ανίας... Για να μπορέσει 
λοιπόν η επανάληψη να αποτελέσει στοιχείο - κλειδί για τη μάθηση, 
προϋποθέτεται, ότι δε θα είναι ανούσια και ανιαρή. Με άλλα λόγια, η 
επανάληψη θα πρέπει να συνοδεύεται από ενεργό ανάμειξη του 
εκπαιδευομένου στο αντικείμενο προς εκμάθηση, και όχι να περιορίζεται σε 
απλή, στείρα απομνημόνευση (Eitington, 2002, ρ. 541-542). Μόνο τότε 
λειτουργεί η επανάληψη ως σταθεροποιητής της μάθησης.

Παράλληλα, η εξάσκηση «οπλίζει» τον εκπαιδευόμενο με 
αυτοπεποίθηση σε σχέση με τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις, και καθιστά τις 
εν λόγω γνώσεις λιγότερο ευπαθείς στη λήθη (Robbins and De Cenzo, 

1996, ρ. 240), (Hollenberg and Wright, 2003, p. 270).

Τα παιχνίδια παρέχουν άριστες ευκαιρίες για εξάσκηση και 
επανάληψη. Εάν δούμε τη μάθηση ως μία διαδικασία δύο σταδίων -

Δε γίνεσαι καλύτερος manager 
,'· fC διαβάζοντας μόνο βιβλία σχετικά 
VV με το θέμα. Έχει αδυνατήσει 
fτ» κανείς, διαβάζοντας απλώς βιβλία 

διαίτης;
Κατσαλής, 2001, σελ. 477
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απόκτηση και εφαρμογή- τότε καθίσταται σαφές, ότι οι συμβατικές μέθοδοι 
εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στο πρώτο στάδιο 
(απόκτηση), ενώ τα παιχνίδια προσφέρονται ιδιαίτερα για το δεύτερο στάδιο 
(εφαρμογή) (Parry, June 1980, ρ. 101)

Ειδικά στην περίπτωση της εκπαίδευσης σε θέματα 
διοίκησης, η παροχή εξάσκηση στους εκπαιδευόμενους 
παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία, λόγω της πολυσύνθετης φύσης 
της διοικητικής λειτουργίας (Greenlaw et al., ρ. 36). Η χρήση για αυτόν 
τον σκοπό των μελετών περιπτώσεων (case studies) κρίνεται ελλιπώς 
αποτελεσματική, καθώς κατά την εν λόγω μέθοδο η έμφαση δίνεται στην 
περιγραφή του πώς θα γινόταν κάτι, και όχι στην πραγματική εκτέλεση 
αυτού, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει η δυνατότητα επαναλαμβανόμενων 
εμπειριών αυξανόμενης δυσκολίας (Greenlaw et al., ρ. 36), (Cohen and 
Rhenman, January 1961, p. 148). Αντίθετα, στις περιπτώσεις των παιχνιδιών,

ο εκπαιδευόμενος προχωρά από 
τα λόγια στην πράξη, ενώ 

ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα 
επανάληψης της εμπειρίας με αυξανόμενο πια βαθμό δυσκολίας 
(Halloran, 1986, ρ. 146), (Cohen and Rhenman, January 1961, ρ. 148), 
(Newby et al., 2000, p. 98), (Rossett, 2002, p. 140). Μάλιστα, αυτό είναι 
ιδιαίτερα αληθές για τα παιχνίδια προσομοιώσεων, όπου οι εκπαιδευόμενοι 
καλούνται να λάβουν μία σειρά από ποικίλες απόφασης διοικητικής φύσεως, 
οι οποίες ενδέχεται να χαρακτηρίζονται από αυξημένο βαθμό δυσκολίας 
(Newby et al., 2000, ρ. 98), (Olivas and Newstrom, September 1981, p. 65- 
66), (Murphy, April 1980, p. 155,156), (Roblyer and Edwards, 2000, p. 90), 
(McGehee and Thayer, 1961, p. 222), (Wexley and Latham, 1999, p. 191), 
(Salopek, August 1998, p. 38). Επιπλέον, τα παιχνίδια προσομοιώσεων 
παρέχουν τη δυνατότητα εξάσκησης σε περιπτώσεις που ανακύπτουν 
σπάνια στην πραγματικότητα, αλλά όταν αυτό συμβεί, τότε επιφέρουν 

σημαντικές συνέπειες, γεγονός που προσθέτει μία χροιά προδραστικότητας 

στο εκπαιδευτικό αυτό εργαλείο (Rogers, 1989, ρ. 132), (Roblyer and 
Edwards, 2000, ρ. 90), (Salopek, August 1998, ρ. 30).

Τα παιχνίδια, όχι μόνο παρέχουν τη δυνατότητα εξάσκησης, αλλά 
ταυτόχρονα διατηρούν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων σε υψηλό

Αυτά που πρέπει να μάθουμε, τα 
V . \ μαθαίνουμε κάνοντάς τα.

Αριστοτέλης
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επίπεδο, μετατρέποντας ακόμη και ανιαρές επαναλήψεις σε διασκεδαστικές 
δραστηριότητες (Heinich et at., 20002, ρ. 31). Για να το θέσουμε διαφορετικά, 
με τη χρήση των παιχνιδιών ο εκπαιδευτής μπορεί να εισάγει το στοιχείο της 
επανάληψης, εξετάζοντας ένα θέμα ξανά και ξανά, ή από διαφορετικές 
οπτικές γωνίες, χωρίς ωστόσο αυτό να γίνει αντιληπτό από τους 
εκπαιδευόμενους (Renner, January 1990, ρ. 27).

Τέλος, ένας εκπαιδευόμενος, είναι προφανώς πολύ πιο πιθανό να 

θυμάται την εμπειρία ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού από ότι όσα ειπώθηκαν 
απλά από τον εκπαιδευτή (Eitington, 2002, ρ. 142).

ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ - ΤΙΜΩΡΙΑ (REWARD - PUNISHEMENT)

Σύμφωνα με τον Skinner, όταν ανταμείβουμε μία συμπεριφορά 
(θετική ενίσχυση), η συμπεριφορά αυτή διατηρείται και ενθαρρύνεται, 

δηλαδή αυξάνεται η πιθανότητα για επανάληψή της (Robbins and De Cenzo, 
1996, ρ. 240), (Eitington, 2002, ρ. 537), (Halloran, 1986, ρ. 133), (Ivancevich, 
1998, ρ. 418).

Αντίθετα, όταν μία συμπεριφορά τιμωρείται (αρνητική ενίσχυση), 
τότε αυτή περιορίζεται προσωρινά, αν και είναι απίθανο να εκλείψει (Robbins 
and De Cenzo, 1996, ρ. 240), (Halloran, 1986, ρ. 133). Πιο συγκεκριμένα, 
στην περίπτωση της τιμωρίας, ο εκπαιδευόμενος αναπτύσσει «συμπεριφορά 
αποφυγής». Αυτό σημαίνει, ότι αποφεύγει την επανάληψη της συμπεριφοράς 
που επέσυρε την τιμωρία, καθώς γνωρίζει, ότι δρώντας κατά αυτόν τον τρόπο 
θα προκύψει για αυτόν μία ανταμοιβή , η οποία δεν είναι άλλη από την 
αποφυγή της τιμωρίας (Eitington, 2002, ρ. 537).

Καθώς η ανταμοιβή κρίνεται πιο αποτελεσματική από την τιμωρία, 
συνιστάται η χρήση περισσότερο της θετικής και λιγότερο της αρνητικής 
ενίσχυσης (Halloran, 1986, ρ. 133).

Αξίζει να σημειώσουμε, ότι για να συσχετισθούν δύο γεγονότα, όπως η 
επιβολή τιμωρίας ή ανταμοιβής από τη μία και η συμπεριφορά για την οποία 

επιβλήθηκε αυτή από την άλλη, θα πρέπει τα δύο αυτά γεγονότα να 
μην απέχουν χρονικά μεταξύ τους (Greenlaw etai, 1962, ρ. 33).
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Στα παιχνίδια, οι εκπαιδευόμενοι ανταμείβονται από το ίδιο 
το αποτέλεσμα των πράξεών τους, δηλαδή την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου στόχου (νίκη, επίτευξη συγκεκριμένου επιπέδου απόδοσης 
κτλ.). Με άλλα λόγια, οι συμμετέχοντες που επιδεικνύουν την επιθυμητή 
συμπεριφορά ανταμείβονται από την κατά κανόνα θετική για αυτούς έκβαση 
του παιχνιδιού, ενώ την ανταμοιβή αυτή ενισχύει ό έπαινος του εκπαιδευτή, 

καθώς και τυχόν βραβεία μικρής αξίας (Salopek, February 1999, ρ. 34). 
Παράλληλα, πολύ σημαντικό είναι, ότι τα παιχνίδια στην ουσία 
παράγουν μόνο νικητές. Πιο συγκεκριμένα, ένα παιχνίδι παράγει νικητές 

και ηττημένους, μόνο όσον αφορά στους κανόνες του παιχνιδιού. Στην 
πραγματικότητα ωστόσο, όλοι οι συμμετέχοντες είναι νικητές, όλοι μαθαίνουν 
(ή έστω λαμβάνουν την ευκαιρία να μάθουν) μέσω της εμπειρίας του 
παιχνιδιού (Eitington, 2002, ρ. 141). Συνεπώς, η τρόπον τινά τιμωρία των 
εκπαιδευομένων που δεν επέδειξαν την επιθυμητή συμπεριφορά, λαμβάνει 
μία πολύ πιο διακριτική μορφή, γεγονός που την καθιστά πιο κατάλληλη για 
εκπαίδευση ενηλίκων.

Επιπροσθέτως, στην περίπτωση των παιχνιδιών, το χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ συμπεριφοράς και ανταμοιβής/ 
τιμωρίας είναι ιδιαίτερα μικρό, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η 
πολυπόθητη συσχέτιση αξιόποινης/ αξιόποινης συμπεριφοράς με την 
ανταμοιβή/ τιμωρία αντίστοιχα (Greenlaw et at., 1962, ρ. 46). Κάτι τέτοιο 
αντίθετα, δεν επιτυγχάνεται με άλλες εκπαιδευτικές μεθόδους, όπως λόγου 
χάρη με τις -χρησιμοποιούμενες κατά κόρων- μελέτες περιπτώσεων 
(Greenlaw et a!., 1962, ρ. 37).

2. ΑΝΑΤΡΟ EDBACK)

Η ανατροφοδότηση, δηλαδή η γνωστοποίηση στους εκπαιδευόμενους 
του κατά πόσο αυτοί προσεγγίζουν τους εκπαιδευτικούς στόχους, είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να μπορούν οι τελευταίοι να διορθώσουν το 
σφάλμα τους (Robins, De Cenzo, 1996, ρ. 248), (Κατσαλής, 2001, σελ. 45),
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(Καψάλης και Παπασταμάτης, 2000, σελ. 72), (Hollenberg and Wright, 2003, 
ρ. 271), (Hartley, 2000, ρ. 33), (Eitington, 2002, ρ. 536). Για να είναι 
αποτελεσματική η ανατροφοδότηση, θα πρέπει να εστιάζει σε 
συγκεκριμένες συμπεριφορές και να παρέχεται στους
εκπαιδευόμενους κατά το δυνατόν πιο άμεσα (Hollenberg and Wright, 
2003, ρ. 271). Όσο πιο σύντομα λάβουν γνώση οι εκπαιδευόμενοι σχετικά με 
την απόδοσή τους, τόσο πιο εύκολη είναι η σύγκριση της παρατηρούμενης 
απόδοσης με την επιδιωκόμενη, και η επισήμανση των σημείων που χρήζουν 
βελτιώσεων, και τόσο πιο ισχυρή είναι η παρακίνηση από την
ανατροφοδότηση, δηλαδή τόσο πιο πιθανό είναι να οδηγήσει αυτή σε 
ανάληψη πρωτοβουλιών που απαιτούνται για τη διόρθωση της διάστασης 
απόδοσης (Robins, De Cenzo, 1996, ρ. 240), (Halloran, 1986, ρ. 134), 

(Wwrther and Davis, 1993, p. 315). Παράλληλα, η έγκυρη ανατροφοδότηση 
περιορίζει σημαντικά τον χρόνο που δαπανούν οι εκπαιδευόμενοι 
συμπεριφερόμενοι με εσφαλμένο, μη αποδοτικό τρόπο (Halloran, 1986, ρ. 
134).

Στην περίπτωση των παιχνιδιών, η ανατροφοδότηση γίνεται 
συνήθως πιο εύκολα αποδεκτή από τους εκπαιδευόμενους, γεγονός 
που οφείλεται στους ακόλουθους κυρίως λόγους:
1. Πρώτα απ’ όλα, στα παιχνίδια η ανατροφοδότηση προκύπτει πιο αβίαστα, 
μέσω μίας προσωπικής εμπειρίας «ανακάλυψης», που βιώνουν οι 
εκπαιδευόμενοι. Και είναι ευρέως γνωστό, ότι οι άνθρωποι αποδέχονται 
ευκολότερα όσα ανακάλυψαν οι ίδιοι, παρά όσα τους έχουν επιβληθεί «εκ των 
άνω» (Eitington, 2002,ρ. 535).
2. Έπειτα, η ανατροφοδότηση αυτή είναι άμεση. Κατά κανόνα, οι 
συμμετέχοντες λαμβάνουν άμεση γνώση των συνεπειών της συμπεριφοράς 
και των αποφάσεών τους και έτσι έχουν τη δυνατότητα να την τροποποιήσουν 
ανάλογα (Murphy, April 1980, ρ. 156), (Parry, June 1980, ρ. 103), (Faria and 
Dickinson, 1994, p. 49), (Halloran, 1986, p. 146), (Eitington, 2002, p. 31), 
(Moore, October 1967, p. 14), (Heinich et al, 2002, p. 31), (Newby et ai, 
2000, p. 98). Αντίθετα, κάτι τέτοιο είναι συνήθως αδύνατο όταν 

χρησιμοποιούμε τις μελέτες περιπτώσεων (Cohen and Rhenman, January 
1961, ρ. 148). Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η
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ανατροφοδότηση που λαμβάνουν οι παίκτες κατά το στάδιο της 
αποκωδικοποίησης του παιχνιδιού, όπου έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν 
με τον εκπαιδευτή και τους λοιπούς συμμετέχοντες τα συναισθήματα και τις 
σκέψεις τους σχετικά με το αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος 
(Parry, June 1980, ρ. 103-104).
3. Η ανατροφοδότηση είναι εστιασμένη σε μία πολύ συγκεκριμένη 
ενέργεια του εκπαιδευόμενου: αυτή που συνδέεται με τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες, στάσεις ή συμπεριφορές που προσπαθεί να αναπτύξει το 
εκάστοτε εκπαιδευτικό παιχνίδι (Murphy, April 1980, ρ. 156).
4. Ειδικότερα όσον αφορά στα παιχνίδια προσομοιώσεων, η παρεχόμενη 
ανατροφοδότηση είναι απόλυτα αντικειμενική, ακριβής και εκφρασμένη 
με μη προσβλητικό τρόπο (Salopek, August 1998, ρ. 38), (Murphy, April 
1980, ρ. 156). Και σε αυτόν τον τομέα οι μελέτες περιπτώσεων χωλαίνουν 
αισθητά, καθώς η μόνη ανατροφοδότηση σχετικά με τις αποφάσεις των 
εκπαιδευομένων, λαμβάνει τη μορφή των κρίσεων εκ μέρους του εκπαιδευτή 
και των λοιπών εκπαιδευόμενων. Ωστόσο, οι εν λόγω κρίσεις, από τη μία 
ενδέχεται να μην είναι παρά αβάσιμες υποθέσεις, και από την άλλη ακόμη και 
αν είναι ορθές, είναι συχνά δύσκολο να πεισθεί ο εκπαιδευόμενος για την 
εγκυρότητά τους (Cohen and Rhenman, January 1961, ρ. 148), (Halloran, 
1986, ρ. 146).

5. Και πάλι ειδικά στην περίπτωση των παιχνιδιών προσομοίωσης, η 
παρεχόμενη ανατροφοδότηση είναι εξατομικευμένη, δηλαδή 
προσαρμοσμένη στο ρυθμό του κάθε εκπαιδευόμενου-παίκτη (Salopek, 
August 1998, ρ. 38). Γενικά, όσον αφορά στα παιχνίδια προσομοιώσεων, η 
ανατροφοδότηση συγκαταλέγεται μεταξύ των πολύ δυνατών τους σημείων, 
όπως μαρτυρά και ο ζήλος με τον οποίο αναμένουν κάθε φορά οι παίκτες τις 
φόρμες ανατροφοδότησης των εν λόγω παιχνιδιών (Murphy, April 1980, ρ. 
156).
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3. ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ (MOTIVATION)

Η παρακίνηση ορίζεται ως η κατεύθυνση, επιμονή και 
προσπάθεια που καταβάλλεται από κάποιον προκειμένου να επιτύχει 
ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, και αποτελεί προαπαιτούμενο της 
μάθησης (Blanchard and Thacker, 1999, ρ. 86). Για να το θέσουμε απλά, για

να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι, θα 
πρέπει να θέλουν να μάθουν 
(Κατσαλής, 2001, σελ. 31), 
(Robbins and De cenzo, 1996, ρ. 

240), (Ivancevich, 1998, ρ. 417), (Eitington, 2000, ρ. 534), (Blanchard and 
Thacker, 1999, p. 116). Καθώς η παρακίνηση αποτελεί τμήμα της γνωστικής 
δομής ενός ατόμου, δε μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα. Αντιληπτή γίνεται 
μέσω της επίδρασής της στη συμπεριφορά του ατόμου, η οποία μπορεί να 
παρατηρηθεί.

Οι John Keller και T.W. Κορρ (1987) συνέθεσαν υπάρχουσες έρευνες 
σχετικά με την παρακίνηση και δημιούργησαν το μοντέλο ARCS. Το 
αρκτικόλεξο ARCS προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Attention, 
Relevance, Confidence και Satisfaction, που αποτελούν τα στοιχεία του εν 
λόγω μοντέλου (Kruse and Keil, 2000, ρ. 101). Το μοντέλο αυτό, 
αναπτύσσεται εν συντομία ακολούθως:

1. ΠΡΟΣΟΧΗ (ATTENTION)
Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν μονάχα αν το εκπαιδευτικό 

υλικό καταφέρει να τους κινήσει το ενδιαφέρον και να διατηρήσει 
την προσοχή τους, ώστε να καταβάλλουν αυτοί την απαραίτητη 
προσπάθεια για μάθηση (Kruse and Keil, 2000, ρ. 100-101), (Greenlaw et al., 
1962, p. 33), (Robbins and De Cenzo, 1996, p. 240), (Eitingto, 2002, p. 538), 
(Ivancevich, 1998, p. 417). Πολύτιμη προς αυτόν τον σκοπό, μπορεί να σταθεί 
η χρήση του χιούμορ, όπως αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα της 

έρευνας που διενεργήθηκε από τους Gundars και Kaupins μέσω αποστολής 
σχετικού ερωτηματολογίου σε 845 επαγγελματίες εκπαιδευτές που

Μπορείς να οδηγήσεις ένα άλογο στο 
νερό, αλλά δε μπορείς να το 
αναγκάσεις να πιεί.

Λαϊκή παροιμία
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συνεργάζονται με επιχειρήσεις (από τους 845 απάντησαν οι 344) (Gundars 
and Kaupins, January 1989, p. 27-28,29), (Caudron, April 2000, p. 5).

2. ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ (RELEVANCE)
Ως εργαζόμενοι ενήλικες, οι εκπαιδευόμενοι τους οποίους αφορά η 

μελέτη μας, έχουν κατά κανόνα, ένα ιδιαίτερα βεβαρημένο πρόγραμμα, με 
υπευθυνότητες και υποχρεώσεις που απαιτούν και αποσπούν την προσοχή 
τους (Hartley, 2000, ρ. 19). Για να παρακινηθούν επομένως από ένα 
πρόγραμμα, αναγκαία συνθήκη αποτελεί η ρητή αποσαφήνιση των στόχων 
του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος (Hollenberg and Wrigth, 2003, ρ. 
268). Για να γίνουμε πιο σαφείς, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να 
γνωρίζουν τί έχουν να κερδίσουν από την εκάστοτε εκπαιδευτική 
προσπάθεια, και πρέπει αυτό να ικανοποιεί συγκεκριμένες ανάγκες τους, να 
είναι δηλαδή επιθυμητό από αυτούς, επειδή τους παρέχει κάποια οφέλη/ αξία 
(Eitington, 2002, ρ. 538), (Halloran, 1986, ρ. 132), (Greenlaw et a/., 1962, ρ. 
33), (Kruse and Keil, 2000, p. 101-102), (Hartley, 2000, p. 19). Μόνο τότε

υπάρχει πιθανότητα να 
επιδείξουν οι εκπαιδευόμενοι τη 
δέουσα προσοχή απέναντι στο 
πρόγραμμα, και συνεπώς να 
οδηγηθούν σε μία κατάσταση 

ετοιμότητας για μάθηση (για εκτενέστερη ανάλυση βλ. ενότητα «εγγύτητα 
προς εργασία»).

3. ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ (CONFIDENCE)
Για να παρακινηθούν οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν, θα πρέπει να 

νιώθουν, ότι έχουν την ικανότητα να μάθουν χωρίς να χρειάζεται η 
καταβολή υπερβολικής προσπάθειας (Kruse and Keil, 2000, ρ. 102), 
(Blanchard and Thacker, 1999, p. 116), (Hollenberg and Wrigth, 2003, p. 
264). Ιδιαίτερη σημασία αποκτά αυτό στην περίπτωση των ενηλίκων, καθώς 
είναι ευρέως διαδεδομένη η πεποίθηση, ότι «δε μπορείς να διδάξεις ένα 
γέρικο σκυλί να κάνει καινούργια κόλπα». Ωστόσο, η εν λόγω πεποίθηση είναι 

εσφαλμένη, όπως αποδεικνύουν η έρευνα, η παρατήρηση και η καθημερινή

Άτομα όλων των ηλικιών μπορούν να 
χ'γ-'ζ μάθουν σχεδόν τα πάντα, αν τους 
V ’ ? επιτρέψουμε να το κάνουν με το δικό 

τους μοναδικό στυλ, τις δικές τους 
yP'’ προσωπικές ικανότητες.

Barbara Prashing
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εμπειρία (Καψάλης και Παπασταμάτης, 2000, σελ. 48), (Eitington, 2002, ρ. 
540).

4. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (SATISFACTION)
Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να εισπράξουν κάποια μορφή 

ικανοποίησης από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αυτή μπορεί να λάβει τη 
μορφή ψυχαγωγίας ή μιας αίσθησης επιτεύγματος (βλ. ενότητα «ενίσχυση της 
μάθησης: ανταμοιβή - τιμωρία») ή να προέλθει από την πρακτική 
χρησιμότητα του προγράμματος (βλ. ενότητα «εγγύτητα προς εργασία») 
(Kruse and Keil, 2000, ρ. 102).
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1. ΠΡΟΣΟΧΗ (ATTENTION)
Ο James Kirk του πανεπιστημίου της δυτικής Carolina, 

πραγματοποίησε μία έρευνα σχετικά με τη χρήση των εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών. Για τους σκοπούς της έρευνας προσεγγίστηκαν 258 
επαγγελματίες εκπαιδευτές οι οποίοι συνεργάζονται με 82 οργανισμούς σε 
ολόκληρη την Αμερική. Οι εν λόγω εκπαιδευτές λοιπόν, εκ των οποίων το 
28% ειδικευόταν στην εκπαίδευση διοικητικών στελεχών ή εποπτών, 
κατονόμασαν ως ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών την ικανότητά τους να παρακινούν τους 
εκπαιδευόμενους (Morris, July 1995, ρ. 58-63 ). Με βάση μία άλλη έρευνα, 
που πραγματοποίησε ο Lary Moore σε φοιτητές του πανεπιστημίου του 
Colorando το 1967, αναφορικά με τη συγκριτική αποτελεσματικότητα των 
παιχνιδιών προσομοίωσης και των μελετών περίπτωσης για τη διδασκαλία 
συγκεκριμένων εννοιών παραγωγής, αποδείχτηκε, ότι οι φοιτητές
παρακινούνται περισσότερο από τα παιχνίδια (Moore, 1967, ρ. 22). Ομοίως,
στην έρευνα τους σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών, οι Randel, Morriw, Wetzel και Whitehill καταλήγουν, πως η 
διαπίστωση ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι πιο ενδιαφέροντα από τις

συμβατικές μεθόδους είναι αληθής και 
δικαιολογεί τη χρήση των εν λόγω 
παιχνιδιών (Roblyer and Edwards, 
2000, ρ. 94). Σε σχέση για παράδειγμα 
με την ευρέως χρησιμοποιούμενη 

μέθοδο της διάλεξης, τα παιχνίδια ως εκπαιδευτικό εργαλείο σαφώς 
υπερτερούν. Καθώς είπε κάποιος με χιούμορ, «με μια διάλεξη μπορεί κάποιος 
να μεταφέρει πληροφορίες από τις σημειώσεις του διδάσκοντα στο μπλοκ 
σημειώσεων του εκπαιδευομένου, χωρίς να περάσουν από το μυαλό 
κανενός!», κάτι που είναι μάλλον απίθανο να συμβεί στην περίπτωση των 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών (Κανελλόπουλος, 1990, σελ. 115).
Και αυτό, επειδή τα παιχνίδια κινητοποιούν το ενδιαφέρον, την 

περιέργεια και την αντίληψη των παικτών (Newby et al., 2000, ρ. 98), 

(Rogers, 1989, ρ. 135), (Eitington, 2002, ρ. 141), (Δημουλάς κ.α., 1995, σελ. 
54), (Blanchard and Thacker, 1999, ρ. 303), (Salopek, February 1999, ρ. 1),

Games can be a vehicle to 
allow people to show 
excitement. They appeal to the 
child in us.

Steve Sugar, author of the 
“Games that teach”
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(Faria and Dickinson, 1994, p. 49), (Murphy, April 1980, p. 156), (Are training 
games a waste of time?, January 1996, p. 26). To γεγονός αυτό οφείλεται, όχι 
μόνο στην πρωτοτυπία τους, αλλά και στα στοιχεία ανταγωνισμού και 
ψυχαγωγίας που διαθέτουν (Olivas and Newstrom, September 1981, p. 63), 
(Eitington, 2002, p. 141), (Freeman et ai, May/June 1985, p. 12), (Newby et 
a/., 2000, p. 94), (Blanchard and Thacker, 1999, p. 303). Ο ανταγωνισμός,

από τη μία, προκαλεί τους 
εκπαιδευόμενους, 

ανασύροντάς τους από τη 
συνηθισμένη παθητικότητά 

τους. Και η ψυχαγωγική πλευρά του παιχνιδιού, από την άλλη, με το 
χιούμορ και τη σκόπιμη ελαφρότητά της, προσθέτει στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα μία ευχάριστη πινελιά , που ελκύει τους εκπαιδευόμενους, 
τονώνοντας τη διάθεσή τους (Heinich et ai, 2002, ρ. 31), (Rossett, 2002, ρ.

140), (Cohen and Rhenman, January 
1961, p. 144). Άλλωστε, οι μύθοι που 
ήθελαν την εκπαίδευση στεγνά σοβαρή για 
να είναι αποτελεσματική, έχουν πια 

καταρρεύσει. Αντίθετα, είναι πλέον αποδεδειγμένο, ότι μαθαίνουμε και 
συγκρατούμε στη μνήμη μας περισσότερα όταν διασκεδάζουμε. Μάλιστα, 
στην περίπτωση αυτή, το στοιχείο του ενθουσιασμού μπορεί να μας οδηγήσει 
ακόμη παραπέρα, στην αναζήτηση επιπλέον σχετικών εκπαιδευτικών 
εμπειριών (Eitington, 2002, ρ. 54).

Ένα ακόμη στοιχείο των παιχνιδιών που τα καθιστά ιδιαίτερα 
αποτελεσματικά στο να αποσπάσουν και να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα 
την προσοχή των εκπαιδευόμενων, είναι το γεγονός, ότι βοηθούν τον 
εκπαιδευτή να αντιστρέφει την τυπική ακολουθία επεξεργασίας 
δεδομένων κατά την εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, αντί να «βομβαρδίσει» 
ο εκπαιδευτής τους εκπαιδευόμενους με έναν χείμαρρο πληροφοριών, τις 

οποίες αυτοί θεωρούν συνήθως γνωστές-και συνεπώς ανιαρές-μπορεί να 
ξεκινήσει με ένα παιχνίδι. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι εν λόγω πληροφορίες θα 
προκύψουν επαγωγικά, μέσω της συμμετοχής των εκπαιδευομένων στο 
παιχνίδι. Επομένως, ο στόχος (παροχή και επεξεργασία του εκπαιδευτικού 

αντικειμένου) θα έχει επιτευχθεί, δημιουργώντας ένα κοινό σημείο αναφοράς

Ο,τι μαθαίνουμε με χαρά 
V δεν το ξεχνάμε ποτέ.

Alferd Mercier

' \ *Γ Οποιοσδήποτε προσπαθεί να διαχωρίσει 
y τΠν εκπαίδευση από τη διασκέδαση, δε ξέρει 
fa - J τίποτα ούτε από το ένα, ούτε από το άλλο.

McLuhan Marshall
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(το παιχνίδι), το οποίο διατηρεί το ενδιαφέρον των παικτών (Parry, June 1980, 
ρ. 104). Όπως το έθεσαν οι Tansey και Unwin στο βιβλίο τους “Simulation and 
Gaming in Education", «Εάν του δοθεί ένας στόχος, ο μαθητής θα αναζητήσει 
πληροφορίες για να επιτύχει αυτόν τον στόχο, αλλά είναι αμφίβολο εάν ένας 
μαθητής στον οποίο έχουν δοθεί γνώσεις, θα προσπαθήσει να βρει στόχους, 
ή τρόπους εφαρμογής αυτών των γνώσεων.» (Lane, May 1995, ρ. 612).

Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι ανταποκρίνονται στα παιχνίδια, επειδή 
συμμετέχουν ενεργά (βλ. ενότητα: «ενεργός συμμετοχή»), γεγονός που 
οδηγεί στην κάμψη τυχόν αντίστασής τους για μάθηση (Olivas and Newstrom, 
September 1981, ρ. 63), (Eitington, 2002, ρ. 141), (Roblyer and Edwards, 
2000, p. 90), (Blanchard and Thacker, 1999, p. 303), (Atthill, 1978, p. 11). Για 
να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του Bruce Tophoj, Διευθυντή Εκπαίδευση και 
Ανάπτυξης της εταιρείας Fleming Cos στην Oklahoma, η οποία απασχολεί 
42.000 εργαζόμενους, «σύμφωνα με την εμπειρία μου με περισσότερα από 
900 εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops), όπου χρησιμοποιούνται 
εκπαιδευτικά παιχνίδια, στους εκπαιδευόμενους αρέσει να συμμετέχουν 
ενεργά. Διασκεδάζουν και έτσι μαθαίνουν» (Hequet, July 1995, ρ. 55).

3. ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ (RELEVANCE)

Το θέμα της σχετικότητας επηρεάζει την παρακινητική αξία ενός 
εκπαιδευτικού παιχνιδιού, όπως ακριβώς συμβαίνει και για κάθε άλλη 
εκπαιδευτική μέθοδο. Εάν γίνει προσεχτική επιλογή των παιχνιδιών, έτσι ώστε 
αυτό να αποσκοπεί σε εκπαιδευτικά οφέλη τα οποία είναι επιθυμητά από τους 
εκπαιδευόμενους, και παράλληλα αποσαφηνιστούν ρητά οι στόχοι του, τότε 
εξασφαλίζεται μια βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση της παρακινητικής 
αξίας του παιχνιδιού (για περισσότερα, βλέπε ενότητα «εγγύτητα προς 
εργασία») (Blanchard and Thacker, 1999, ρ. 303)

4. ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ (CONFIDENCE)

Στο θέμα της τόνωσης της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευομένων, το 

οποίο είναι κοινό για όλες τις εκπαιδευτικές μεθόδους, τα παιχνίδια φαίνεται 
να είναι ένα βήμα πιο μπροστά, καθώς συνδυάζουν την προσωπική
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παρουσία και υποστήριξη εκ μέρους του εκπαιδευτή με το ευνοϊκό 
για μάθηση περιβάλλον (βλέπε ενότητα «ευνοϊκό για μάθηση 
περιβάλλον») που δημιουργούν. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο 
εκπαιδευόμενος νιώθει πολύ πιο ικανός, και κατά συνέπεια παρακινείται να 
μάθει.

5. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (SATISFACTION)

Από όσα έχουν ειπωθεί έως τώρα, είναι προφανές, ότι τα εκπαιδευτικά 
παιχνίδια παρέχουν στους εκπαιδευόμενους μία έντονη αίσθηση 
επιτεύγματος και τους ψυχαγωγούν, ενώ παράλληλα τους εξοπλίζουν 
με εφόδια που είναι πολύτιμα για το εργασιακό τους περιβάλλον (βλέπε 
ενότητα «εγγύτητα προς εργασία»).

4. ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (TRANSFERABILITY)

Η αρχή της εγγύτητας προς την εργασία, συνδέεται άμεσα με την 
παρακίνηση. Γι’ αυτό άλλωστε αναφέρθηκε και στην αντίστοιχη ενότητα της 
μελέτης μας υπό τον τίτλο «σχετικότητα». Στο παρόν τμήμα επιχειρούμε μία 
πιο εκτεταμένη ανάλυση της εν λόγω αρχής.

Όπως προαναφέρθηκε, αναγκαία συνθήκη για την κάμψη της 
αντίστασης των εκπαιδευομένων για μάθηση, και τη δέσμευση εκ μέρους τους 

πολύτιμου χρόνου και προσπάθειας είναι η «τοποθέτηση» του εκπαιδευτικού 
προγράμματος στο μυαλό τους ως αναγκαίο και πρακτικά αξιοποιήσιμο. Για 
να επιτύχουμε κάτι τέτοιο, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε και να καταστήσουμε 
σαφές στους εκπαιδευόμενους, ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα τους 
«οπλίσει» με γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές, που τους είναι 
απαραίτητες στο χώρο εργασίας τους (Caudron, April 2000, ρ. 6), (Discoll,
1998, ρ. 14, 15, 16), (Eitington, 2002, ρ. 535, 538), (Blanchard nad Thacker,

1999, ρ. 116), (Καψάλης και Παπασταμάτης, 2000, σελ 59-60).
Εξάλλου, ουσιαστική μάθηση υπάρχει μόνο όταν ο εκπαιδευόμενος 

μπορεί να μεταφέρει τα όσα έμαθε στο αντικείμενο εργασίας του 
εφαρμόζοντάς τα (Robbins and De Cenzo, 1996, ρ. 240), (Eitington, 2002, ρ.

140



539). Προκειμένου να διευκολυνθεί αυτή η μεταφορά και εφαρμογή των 
νεοαποκτηθέντων γνώσεων, στάσεων, δεξιοτήτων ή τρόπων συμπεριφοράς, 
το αντικείμενο της εκπαίδευσης θα πρέπει να προσεγγίζει κατά το δυνατόν 
περισσότερο το αντικείμενο εργασίας του εκπαιδευομένου (Eitington, 2002, ρ. 
535), (Ivancevich, 1998, ρ. 418), (Werther and Davis, 1993, ρ. 315). Με άλλα 
λόγια το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει να είναι 
αληθοφανές, δηλαδή να λαμβάνει υπόψη του τις αντιλήψεις, προσδοκίες και 
εμπειρίες των εκπαιδευομένων και να είναι σχετικό με και άμεσα εφαρμόσιμο 
στην εργασία τους (Caudron, April 2000, ρ. 54), (Hartley, 2000, ρ. 20).

Εκπαιδευτικά προγράμματα που φαίνονται αφηρημένα, θεωρητικά ή 
κατά άλλο τρόπο μη σχετικά με την εργασία του εκπαιδευόμενου, στην 
καλύτερη περίπτωση θα αγνοηθούν, ενώ στη χειρότερη θα δεχθούν την 
αντίσταση των εκπαιδευομένων (Blanchard and Thacker, 1999, ρ. 115), 
(Kruse and Keil, 2000, p. 90). Αλλά ακόμη και οι εκπαιδευόμενοι που θα 
αφιερώσουν την απαραίτητη προσοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δε θα 
μπορέσουν τελικά να εφαρμόσουν τα όσα έμαθαν, επειδή θα αγνοούν τη 
σημασία ή τη χρησιμότητα του προγράμματος που παρακολούθησαν 
(Blanchard and Thacker, 1999, ρ. 117), (How to use games to train winners, 
June 1996, p. 42).

Αντίθετα, εκπαιδευτικά προγράμματα που μπορούν να αποδείξουν την 
αξία και την άμεση πρακτική χρησιμότητά τους, θα έχουν απέναντι τους 
εκπαιδευόμενους που αδημονούν να μάθουν (Blanchard and Thacker, 1999, 
ρ. 115), (Hollenberg and Wright, 2003, p. 269).

Τα παιχνίδια ανήκουν στις λεγάμενες εμπειρικές μεθόδους μάθησης 
(experiental learning) ή μεθόδους ανακάλυψης (discovery learning), οι οποίες 
συγκρινόμενες με τις παραδοσιακές μεθόδους, χαρακτηρίζονται από 
μεγαλύτερη πιθανότητα μεταφοράς τη μάθησης στο χώρο 
εργασίας (Eitington, 2002, ρ. 543).

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα παιχνίδια δεν παρουσιάζουν καμία 
προφανή σχέση με την πραγματική εργασία των εκπαιδευόμενων. Εκ πρώτης 
όψεως, το γεγονός αυτό μπορεί να παραπλανήσει τον ενδιαφερόμενο να

141



πιστέψει, ότι η αρχή της εγγύτητας προς την εργασία παραβιάζεται. Ωστόσο, 
μία πιο προσεχτική παρατήρηση θα τον οδηγήσει στο συμπέρασμα, πως 
μπορεί τα παιχνίδια κάποιες φορές να περιλαμβάνουν δραστηριότητες που 
απέχουν πολύ από την καθημερινή εργασιακή πραγματικότητα, αλλά 
εντούτοις, οι εμπειρίες που αποκομίζουν οι παίκτες από αυτά, κάθε άλλο 
παρά μη σχετικές με την εργασία τους είναι. Έτσι, μέσω φαινομενικά 
άσχετων παιχνιδιών, οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν δεξιότητες, 
στάσεις και συμπεριφορές ή αποκτούν γνώσεις, οι οποίες είναι 

πολύτιμες για την εργασιακή τους ζωή (How to use games to train 
winners, June 1996, p. 42). Εξάλλου, αυτό που πρέπει να είναι σχετικό με την 
εργασία δεν είναι τόσο η μορφή, όσο το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού 
προγράμματος.

Άλλες πάλι φορές, τα παιχνίδια ενδέχεται να παρέχουν έναν βαθμό 
πραγματικότητας, που άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία δε μπορούν να 
προσφέρουν. Για παράδειγμα, συγκρίνετε το πώς λαμβάνεται μία απόφαση 
στα πλαίσια μίας μελέτης περίπτωσης, με τη λήψη μίας απόφασης σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις ενός παιχνιδιού (Eitington, 2002, ρ. 141), (Raymond, 1999, 
ρ. 175).

Σε πολλά παιχνίδια, και ιδιαίτερα στα παιχνίδια προσομοιώσεων, ο 
παίκτης καλείται να επεξεργαστεί ταυτόχρονα ένα μεγάλο αριθμό αλληλο- 
επηρεαζόμενων μεταβλητών, γεγονός που αντανακλά την

πραγματικότητα του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου (McGehee and 
Thayer, 1961, ρ. 222), (Fripp, 1984, ρ. 28).

Επιπλέον, η δημιουργία ομάδων εργασίας στα πλαίσια των παιχνιδιών 
συμβάλλει στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων, που είναι 
τόσο απαραίτητες για τους έχοντες διοικητικά καθήκοντα. Ταυτόχρονα, 
θέτοντας χρονικά όρια στα παιχνίδια, προσεγγίζουμε ρεαλιστικά την πίεση 
χρόνου υπό την οποία συνήθως λειτουργούν οι ασκούντες διοικητικά 
καθήκοντα (Atthill, 1978, ρ. 11).

Ειδικότερα τα παιχνίδια προσομοιώσεων δημιουργούν ένα 

μαθησιακό περιβάλλον που προσεγγίζει εκπληκτικά τις συνθήκες 
εργασίας των εκπαιδευομένων. Η άποψη αυτή, υποστηρίζεται από τις 
έρευνες των Carvalho, Mehrez et a!., Norris, Slack και Wolfe and Roberts 
(Faria and Dickinson, 1994, p. 524), (Heinich etal., 2002, p. 35), (Craig, 1996,
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p. 524), (Wexley and Latham, 1991, p. 141), (Salopek, August 1998, p. 38), 
(Feldstein and Kruse, February 1998, p. 63), (Verser, 1989, p.46). Έτσι, στα 
παιχνίδια προσομοιώσεων οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να λάβουν και να 
εφαρμόσουν μία σειρά από ποικίλες αποφάσεις, που αφορούν σε όλες τις 
πλευρές της διοίκησης. Οι εν λόγω αποφάσεις λαμβάνονται συχνά υπό 
καθεστώς αβεβαιότητας, όπου οι εκπαιδευόμενοι δε διαθέτουν όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες και επιφορτίζονται με το έργα της ανάλυσης του 
οργανωσιακού περιβάλλοντος (Fripp, 1984, ρ. 28), (Cohen and Rhenman, 
January 1961, ρ. 148-149), (Atthill, 1978, ρ. 11), (Raymond, 1999, ρ. 174). 
Λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον στο οποίο λαμβάνουν έγκαιρη -αν όχι 
άμεση- γνώση των συνεπειών των αποφάσεών τους, οι εκπαιδευόμενοι 
συνειδητοποιούν την αξία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και του καθορισμού 
πολιτικών (Cohen and Rhenman, January 1961, ρ. 151). Επιπλέον, τα 
παιχνίδια προσομοιώσεων βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν 
μία σφαιρικότερη αντίληψη όσον αφορά στη λειτουργία μίας επιχείρησης 
(Calvert, February 1970, ρ. 17). Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της 
ρεαλιστικής αποτύπωσης ενός μοντέλου της πραγματικότητας είναι, ότι 
αυξάνεται η ικανότητα των εκπαιδευομένων για πρακτική εφαρμογή των όσων 
έμαθαν (Heinich etai, 2002, ρ.34).

5. ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (INVOLVEMENT)

Η διαδικασία της μάθησης είναι ενεργητική και όχι παθητική, 
γεγονός που σημαίνει, ότι αυτή «ρέει» ομαλότερα και ταχύτερα και

τα αποτελέσματά της έχουν 
μεγαλύτερη χρονική
διάρκεια, όταν επιτραπεί 

στους εκπαιδευόμενους να εμπλακούν, να συμμετάσχουν δηλαδή 
ενεργά σε αυτήν (Eitington, 2002, ρ. 535, 539), (Werther and Davis, 1993, 
ρ. 314), (Κατσαλής, 2001, σελ. 45), (Καψάλης και Παπασταμάτης, 2000, σελ. 

49). Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθές στην περίπτωση των ενηλίκων, όπου η 

ενεργός συμμετοχή (η εκτέλεση δηλαδή των όσων πρέπει να μάθουν) 
φαίνεται να είναι ο καλύτερος δάσκαλος (Eitington, 2002, ρ. 535), (Caudron,

Learning is not a spactator sport.

„ / Newstrom John, “Games to train by"
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April 2000, p. 54). Για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια της Rebeca Checkouras 
«η αντίληψη σχετικά με τον χρόνο και την αξία αλλάζει καθώς μεγαλώνουμε, 
και οι ενήλικες δε μπορούν να κάθονται για να τους μιλούν επί ώρες. Οι 
ενήλικες χρειαζόμαστε να ενεργοποιηθούμε, να αναμιχθούμε και να 
επεξεργαστούμε τα θέματα που επηρεάζουν περισσότερο την ικανότητά μας 
να γινόμαστε καλύτεροι στην εργασία μας» (Caudron, April 2000, ρ. 5). 
Άλλωστε, το γεγονός, ότι οι ενήλικες μαθαίνουν αποτελεσματικότερα μέσω 
εμπειρίας, είναι γνωστό από καιρό. Ήδη το 1938, ο John Dewey έγραφε στο 
Experience & Education ότι «όλη η γνήσια εκπαίδευση προκύπτει μέσω 
εμπειριών.» Ωστόσο, πολύ ορθά σημείωσε, ότι δεν είναι όλες οι εμπειρίες 
εκπαιδευτικές, αλλά μόνο εκείνες τις οποίες ο εκπαιδευόμενος έχει τη 
δυνατότητα να αποκωδικοποιήσει και να αξιολογήσει. Για τους εκπαιδευτές,

τα παραπάνω σημαίνουν, ότι 
καθώς οι ενήλικες μαθαίνουν πιο 
αποτελεσματικά μέσω εμπειριών, 

τις αξιολογούν, κάθε εκπαιδευτική 
προσπάθεια θα πρέπει να παρέχει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία, είτε 
να βιώσουν μία νέα εμπειρία και να τη συζητήσουν, είτε να αναλύσουν το 
εκπαιδευτικό υλικό υπό το πρίσμα των προσωπικών τους εμπειριών 
(Caudron, April 2000, ρ. 55).

Η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων, διατηρεί 
τεταμένη την προσοχή τους, αυξάνει την παρακίνησή τους, 
ενεργοποιεί προφανώς περισσότερες αισθήσεις, που βοηθούν
στην ενίσχυση της μάθησης (Werther and Davis, 1993, ρ. 314),
(Κατσαλής, 2001, σελ. 41-42) και δημιουργεί συναισθήματα, τα οποία,

όπως απέδειξε η έρευνα του 
Bowen (1987), αυξάνουν την
επίδραση που έχει η μάθηση
στον εκπαιδευόμενο (Keys and 
Wolfe, June 1990, ρ. 310). 

Χαρακτηριστικό είναι το πείραμα που έγινε με δύο ομάδες από νοικοκυρές 
στις οποίες έγινε προσπάθεια να πεισθούν να τρώνε τα εντόσθια των ζώων. 

Στην πρώτη ομάδα δόθηκαν αναλυτικές διαλέξεις και πείσθηκε το 3%. Στη 
δεύτερη ομάδα, δόθηκε η ίδια ποσότητα πληροφοριών, αλλά δόθηκε και

Αν θέλετε να δοκιμάσετε τη γεύση 
'-wr- ενός μήλου, δαγκώστε το. Αν 
<0Ο> θέλετε να μάθετε τί είναι 

. ) επανάσταση λάβετε μέρος. Κάθε 
πραγματική γνώση ξεκινάει από 
την εμπειρία.

Mao Ze-Dong

I hear and I forget. I see and I 
£ \ remember. I do and I understand.

Confucius

τις οποίες στη συνέχεια τις αναλύουν και
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χρόνος να συζητήσουν μεταξύ τους. Το ποσοστό που πείσθηκε από τη 
δεύτερη ομάδα ήταν 30%. Έτσι (ραίνεται, ότι η παρουσίαση ενός θέματος με 
τη δυνατότητα συζήτησης και διαλόγου δεκαπλασιάζει την 
αποτελεσματικότητα, βοηθώντας ους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τις 
παρεχόμενες πληροφορίες, να μάθουν από τις εμπειρίες των λοιπών 
συμμετεχόντων και να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους (Κατσαλής, 2001, σελ. 
36,41).

Επιπλέον, οι άνθρωποι μπορεί να θυμούνται (ή και να μην θυμούνται) 
όσα άκουσαν ή είδαν, αλλά σίγουρα θα θυμούνται όσα έκαναν (βίωσαν) 
(Eitington, 2002, ρ. 538). Για παράδειγμα, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν 
ξεχνούν ποτέ το πως να κάνουν ποδήλατο, επειδή συμμετείχαν ενεργά στη 
διαδικασία μάθησης (Werther and Davis, 1993, ρ. 314).

Αντίθετα, η παθητική μάθηση, δημιουργεί εκπαιδευόμενους που 
βαριούνται, είναι απαθείς, αδιάφοροι και γενικά αρνητικοί απέναντι στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Eitington, 2002, ρ. 535). Η πεποίθηση, ότι οι 
εκπαιδευόμενοι οφείλουν να παραμένουν «καρφωμένοι» σε ένα κάθισμα για 
να μάθουν, πλέον όχι μόνο ανατρέπεται, αλλά αντιστρέφεται. Έτσι οι 
σύγχρονοι εκπαιδευτές δηλώνουν, ότι «το μυαλό μπορεί να αφομοιώσει μόνο 
τόσα όσα μπορεί να αντέξει το κάθισμα», παροτρύνοντας τους συναδέλφους 
τους να διατηρούν το σώμα των εκπαιδευόμενων ενεργό, προκειμένου να 
παραμένει ενεργό και το μυαλό (Eitington, 2002, ρ. 540). Και αυτό γιατί ο 
μύθος που ήθελε όσους ακούν περισσότερο να μαθαίνουν και περισσότερα, 
καταρρέει. Η ακρόαση εξάλλου είναι μία σχετικά παθητική διαδικασία με 
υψηλή πιθανότητα για παρανόηση και λήθη. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο 
αυτό, ότι θυμόμαστε μόνο το 20% όσων ακούμε, ενώ αντίθετα συγκρατούμε 
το 90% όσων εκτελούμε (Καψάλης και Νημά, 2002, σελ. 179)! Έτσι, αν 
στόχος μας είναι η ακρόαση, τότε μία μέθοδος μονής κατεύθυνσης (π.χ. 
διάλεξη) κρίνεται σχετικά κατάλληλη. Αν όμως στόχος μας είναι η μάθηση, 
οφείλουμε να παράσχουμε στους εκπαιδευόμενους όσο το δυνατόν 
περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή (Eitington, 2002, ρ. 541). Και ο μόνος 

τρόπο για αυτό είναι να ακολουθήσουμε μία «μαθητοκεντρική» προσέγγιση, 
εγκαταλείποντας την παραδοσιακή «δασκαλοκεντρική» προσέγγιση, που 
κρίνεται ακατάλληλη για την εκπαίδευση ενηλίκων (Καψάλης και 
Παπασταμάτης, 2000, σελ. 68).
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Το ιδανικότερο βέβαια θα ήταν, εκτός από τη διαδικασία μάθησης, οι 
εκπαιδευόμενοι να συμμετέχουν ενεργά και κατά το στάδιο της 
προετοιμασίας του εκπαιδευτικού προγράμματος, συμβάλλοντας στον 
καθορισμό των εκπαιδευτικών στόχων και την επιλογή των μεθόδων που θα 
χρησιμοποιηθούν κατά την εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται 
αρτιότερη ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων, 

ενισχύεται η δέσμευσή τους απέναντι στο πρόγραμμα και κάμπτεται η 
αντίστασή τους στην αλλαγή. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα πρακτικά 
εφαρμόσιμο (Κατσαλής, 2001, σελ. 42), (Discoll, 1998, ρ. 16), (Blanchard and 
Thacker, 1999, ρ. 117), (Eitington, 2002, ρ. 541).

Τα παιχνίδια είναι μία μέθοδος εκπαίδευσης που θεμελιώνεται γερά σε 
στατιστικές αποδείξεις, ότι οι εκπαιδευόμενοι συγκρατούν περισσότερες 
πληροφορίες εκτελώντας κάτι, παρά απλά ακούγοντας ή διαβάζοντας για 
αυτό (Craig, 1996, ρ. 517), (Saslopek, August 1998, ρ. 26). Πιο συγκεκριμένα, 
τα παιχνίδια ανήκουν στις λεγάμενες ενεργητικές ή εμπειρικές 
μεθόδους μάθησης (action/ experiental learning) προάγοντας έτσι 
μία ενεργητική, και όχι παθητική, μάθηση (Eitington, 2002, ρ. 141, 
153), (Olivas and Newstrom, September 1981, ρ. 65), (Faria and Dickinson, 
1994, p. 49). Εδώ η έμφαση δίνεται στους εκπαιδευόμενους. Αυτοί είναι που 
δραστηριοποιούνται ενεργά, ενώ ο εκπαιδευτής μπαίνει σε δεύτερο πλάνο 
(Eitington, 2002, ρ. 141, 543).

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν από όσα κάνουν οι ίδιοι και από την 
αλληλεπίδραση τους με τους λοιπούς συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή 
(Eitington, 2002, ρ. 141), (Richter, July 1990, ρ. 95), (Blanchard, 1999, ρ. 
304), (Rossett, 2002, ρ. 140), (Calvert, February 1970, ρ. 16). Όπως 
παρατηρεί ο Chapman, Διευθυντής του τμήματος υποστήριξης διοικητικών 
αποφάσεων της Bell Canada, αναφερόμενος σε ένα παιχνίδι προσομοίωσης, 
«το παιχνίδι είναι πολύ «λεπτό». Σε οδηγεί σε συμπεράσματα, αλλά εσύ 
καταλήγεις στα συμπεράσματα αυτά.» (McCune, February 1998, ρ. 56).

Ειδικότερα στα παιχνίδια προσομοιώσεων, οι εκπαιδευόμενοι 
συμμετέχουν ενεργά σε μία κατάσταση που δεν είναι θεωρητική, αλλά 

αντίθετα προσεγγίζει την πραγματικότητα, παρέχοντας έτσι μία μοναδική 
ευκαιρία γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ θεωρίας και πράξης (Eitington,
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2002, p. 153), (Greenlaw eta!., 1962, p. 46), (Rogers, 1989, p. 132), (Calvert, 
February 1970, p. 16).

Επιπλέον, στα εκπαιδευτικά παιχνίδια ενεργοποιείται όχι μόνο η 
σκέψη, αλλά και τα συναισθήματα των συμμετεχόντων (Eitington, 2002, ρ. 
543), (Olivas and Newstrom, 1981, ρ. 63), (Calvert, February 1970, ρ. 16).

Αξίζει επίσης να αναφερθεί, ότι μέσω της ενεργούς ανάμιξής τους στο 
παιχνίδι, κάμπτεται η αντίσταση των εκπαιδευομένων στην αλλαγή, 
διευρύνεται η δεκτικότητά τους απέναντι σε νέες ιδέες και αυξάνεται η 
πιθανότητα να εφαρμόσουν στον χώρο εργασίας τους τα όσα έμαθαν (Olivas 
and Newstrom, 1981, ρ. 63), (Parry, June 1980, ρ. 103), (Fister, May 1999, p. 
70). Για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια της Margaret Gredler, καθηγήτρια 
εκπαιδευτικής ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο της Νότιας Carolina και 
συγγραφέας ενός βιβλίου για θεωρίες μάθησης και ενός ακόμη για το 
σχεδίασμά και την αξιολόγηση παιχνιδιών προσομοίωσης, «Τα παιχνίδια 
θέτουν τον εκπαιδευόμενο στο κέντρο της μαθησιακής κατάστασης. Ο 
εκπαιδευόμενος βρίσκεται μέσα σε μία μελέτη περίπτωση, αντί να ακούει ή 
να διαβάζει για αυτήν, όντας απ’ έξω. Τα παιχνίδια, όχι μόνο αποσπούν την 
προσοχή των εκπαιδευόμενων, αλλά τους θέτουν σε μία κατάσταση όπου 
πρέπει να κάνουν κάτι. Τους αναγκάζουν να δράσουν.» (Hequet, July 1995, 
ρ. 2). Ομοίως ο Edwrad Scannel, Διευθυντής του Κέντρου Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης στην Αριζόνα και συγγραφέας του “Training 
Games”, παρατηρεί σχετικά «Οι εκπαιδευόμενοι δε θέλουν να τους μιλούν επί 
ώρες. Επιθυμούν να λάβουν έναν ενεργό ρόλο στη διαδικασία μάθησής τους. 
Τα παιχνίδια αναμιγνύουν ενεργά τους εκπαιδευόμενους στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, και σαφέστατα ενισχύουν τη μάθηση» (Are training games a 
waste of time?, January 1996, p. 26).

Συμπερασματικά, αναλογιζόμενος κανείς τα παραπάνω, δεν είναι να 
απορεί, που η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευόμενων λογίζεται μεταξύ των 

σημαντικότερων δυνάμεων των παιχνιδιών (Blanchard and Thacker, 1999,ρ. 
304).
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6. ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΥΤΟΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (SELF DIRECTION)

Είναι γεγονός, ότι ο εξαναγκασμός για μάθηση θα οδηγήσει στην 
καλύτερη περίπτωση σε μία παθητική συμμόρφωση εκ μέρους τους 
εκπαιδευομένου. Από την άλλη όμως, η παντελής απουσία καθοδήγησης θα 
δημιουργήσει στον εκπαιδευόμενο μία αίσθηση εγκατάλειψης. Το 
ζητούμενο είναι λοιπόν να βρούμε τη «χρυσή τομή». Κατά την εκπαίδευσή 
τους οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αισθάνονται ενδυναμωμένοι, αυτόνομοι 
και ανεξάρτητοι, όχι χαμένοι και συγχυσμένοι (Eitington, 2002, ρ. 536), 
(Κατσαλής, 2001, σελ. 40-41), (Καψάλης και Νημά, 2002, σελ. 138).

Όπως αναφέρει η θεωρία μάθησης ενηλίκων, τα άτομο αποκτά το 
κίνητρο να μάθει με μία εσωτερική διαδικασία (υπάρχει η «πίεση» που 
προέρχεται από τον ίδιο του τον εαυτό, η οποία γεννιέται από μόνη της), 
οπότε οι ενήλικες καθοδηγούν οι ίδιοι τον εαυτό τους (Hartley, 2000, ρ. 18), 
(Κατσαλής, 2001, σελ. 40). Έτσι, οι ενήλικες υιοθετούν μία 
αυτοκατευθυνόμενη προσέγγιση στη μάθηση. Αυτό σημαίνει, ότι 
αναλαμβάνουν οι ίδιοι τον έλεγχο της μάθησής τους, ότι επιθυμούν να 
προσδιορίζουν τον ρυθμό με τον οποίο θα εργάζονται, να καθορίζουν τη δική 
τους δομή για μάθηση και να επιλέγουν οι ίδιοι τις χρησιμοποιούμενες 
εκπαιδευτικές μεθόδους (Hartley, 2000, ρ. 18), (Blanchard and Thacker, 1999, 
ρ. 117). Αυτενέργεια επομένως σημαίνει, συνειδητή συμμετοχή των 
εκπαιδευόμενων σε όλες τις δραστηριότητες διεξαγωγής της 
εκπαίδευσης (Καψάλης και Νημά, 2002, σελ. 144). Για να το θέσουμε 
διαφορετικά, η αυτενέργεια υποδηλώνει κυρίως τη θέση του εκπαιδευόμενου 
στα πλαίσια της διαδικασίας της εκπαίδευσης. Υπογραμμίζει δηλαδή, το 
γεγονός ότι ο εκπαιδευόμενος είναι το υποκείμενο της διαδικασίας 
μάθησης και παράλληλα συν-διαμορφωτής της εκπαίδευσης (Καψάλης και 
Νημά, 2002, σελ. 137-138).

Τα παιχνίδια ενσωματώνουν επιτυχημένα την αρχή της 
αυτενέργειας, καθώς δημιουργούν ένα ασφαλές, φιλικό 
περιβάλλον (βλέπε ενότητα «ευνοϊκό για μάθηση περιβάλλον») με έντονο 

το στοιχείο της ενεργούς συμμετοχής (βλέπε ενότητα «ενεργός
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συμμετοχή») μέσα στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι νιώθουν 
απελευθερωμένοι. Με τον όρο απελευθερωμένοι εννοούμε, ότι αισθάνονται 
ικανοί να κατευθύνουν οι ίδιοι τη μάθησή τους μέσα στο γενικό πλαίσιο που 
έχει τεθεί από το παιχνίδι και τον εκπαιδευτή (Craig, 1996, ρ. 524). Ιδιαίτερα 
τα παιχνίδια προσομοιώσεων, παρέχουν εξαιρετικές ευκαιρίες για 
αυτοκατεύθυνση και αυτενέργεια των εκπαιδευομένων (Lane, May 1995, ρ. 
611-612).

7. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ (INTERACTION)

Η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση που προαναφέραμε δε θα πρέπει να 
εξισωθεί με τη μάθηση σε απομόνωση (Eitington, 2000, ρ. 541). Αντίθετα, η 
μάθηση είναι μία κοινωνική διαδικασία. Η θεωρία μάθηση μας πληροφορεί, ότι 
οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα, όταν μπορούν να αλληλεπιδρούν με 
άλλους (Eitington, 2000, ρ. 536). Όταν λέμε αλληλεπίδραση, εννοούμε 
επαφές των εκπαιδευομένων με τον εκπαιδευτή και τους λοιπούς 
εκπαιδευόμενους (Καψάλης και Παπασταμάτης, 2000, σελ. 72).

Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν βιώνοντας εκπαιδευτικές 
εμπειρίες, αλλά και παρατηρώντας και αλληλεπιδρώντανν με τους 
άλλους (Hollenberg and Wright, 2003, ρ. 271). Ειδικά οι ενήλικες 
εκπαιδευόμενοι, προτιμούν να μοιράζονται τις εκπαιδευτικές τους εμπειρίες με

άλλους, εφόσον το περιβάλλον 
επιτρέπει κάτι τέτοιο (Blanchard and 
Thacker, 1999, ρ. 116). Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η ανεπίσημη 

έρευνα της Caudron, όπου οι εκπαιδευόμενοι τόνισαν την αξία της εργασίας 
σε μικρές ομάδες. Όπως εξήγησαν, η συμμετοχή στην ομάδα, παρέχει την 
ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να εκφράσουν και να ερμηνεύσουν την 
εμπειρία τους σχετικά με ένα εκπαιδευτικό γεγονός και να μάθουν ο ένας από 
τον άλλο (Caudron, April 2000, ρ. 5). Κατά τα λόγια της Brend Paik Sunoo, 
δημοσιογράφου, «Μου αρέσει η αλληλεπίδραση, η συζήτηση στην ομάδα και 
η αξιολόγηση» (Caudron, April 2000, ρ. 5). Μάλιστα, οι εκπαιδευόμενοι είναι 
πολύ πιο πιθανό να μάθουν ο ένας από τον άλλο, όταν βρίσκονται στα

-wr Δε συνάντησα ποτέ έναν 
<OQ> άνθρωπο τόσο αμόρφωτο, 
fa; ) ώστε να μην είχα κάτι να 

μάθω και από αυτόν.
Galileo
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πλαίσια μιας ετερογενούς ομάδας, όπως είναι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι 
(βλέπε ενότητα «προγενέστερες εμπειρίες») (Eitington, 2002, ρ. 535).

Τα παιχνίδια δίνουν έμφαση στην αλληλεπίδραση και τη 
συνεργατική μάθηση, καθώς αναγνωρίζουν, ότι η ομάδα των 
εκπαιδευομένων αποτελεί μία εξαίσια πηγή μάθησης (Craig, 1996, ρ. 
517), (Heimlich et al., 1994, ρ. 107), (Halloran, 2002, ρ. 141), (Newby et a/., 
2000, p. 98), (Eitington, 2002, p. 141). Έτσι, στα παιχνίδια σχηματίζονται κατά 
κανόνα μικρές ομάδες εκπαιδευόμενων (των οποίων η αξία 
προαναφέρθηκε), που καλούνται να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν, 
ώστε να φέρουν σε πέρας κάποιο στόχο. Μάλιστα, τα παιχνίδια, λόγω της 
ευέλικτης δομής τους, προσφέρονται ιδιαίτερα για ετερογενείς ομάδες 

εκπαιδευομένων, όπως οι ενήλικες (Rogers, 1989, ρ. 133).
Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα παιχνίδια βοηθούν τους

εκπαιδευόμενους να προβάλλουν τμήματα του εαυτού τους, που 

αλλιώς θα ήταν πολύ δύσκολο να φανερωθούν. Καθώς οι 
εκπαιδευόμενοι συνεπαίρνονται από το πνεύμα του παιχνιδιού, γίνονται 
πλέον ο εαυτός τους και έτσι προβάλλεται στους άλλους η πραγματική 
συμπεριφορά τους. Η συμπεριφορά αυτή είναι πιθανό να σχολιαστεί από τους 
λοιπούς εκπαιδευόμενους ή τον εκπαιδευτή, σχολιασμός που λειτουργεί ως 
πολύτιμη ανατροφοδότηση και βοηθάει τον εκπαιδευόμενο να κατανοήσει 
πώς γίνεται αντιληπτή η συμπεριφορά του από τους άλλους, αποτελώντας 
ενδεχομένως την αρχή μίας προσωπικής αλλαγής (Murphy, April 1980, ρ. 
156), (Eitigton, 2002, ρ. 142), (Rogers, 1989, ρ. 133).

Τέλος, κατά την αποκωδικοποίηση του παιχνιδιού, οι 
εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν τις σκέψεις 
και τα συναισθήματά τους σε ένα περιβάλλον, που όχι μόνο επιτρέπει, 
αλλά πολύ περισσότερο ευνοεί κάτι τέτοιο.
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8. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 

(ORGANIZATION & COMUNICATION OF MATERIAL)

Υπάρχουν τρία στυλ μάθησης, και αντίστοιχα τρεις τύποι 
ανθρώπων:
1. Οπτικό (Οπτικοί)
2. Ακουστικό (Ακουστικοί)
3. Κινητικό (Κιναισθητικοί)
Κανένας δεν ανήκει αποκλειστικά σε μία μόνο κατηγορία από τις παραπάνω, 
όμως ο καθένας μας έχει έναν μοναδικό συνδυασμό των τριών τύπων. Για το 
λόγο αυτό, το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να παρουσιάζεται και για τους 
τρεις τύπους, οπότε επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη μάθηση και 
αυξάνονται οι πιθανότητες διατήρησης της μάθησης αυτής (Κατσαλής, 2001, 
σελ. 31-32), (Eitington, 2002, ρ. 536, 539), (Greenlaw et a!., 1962, ρ. 34), 
(Discoll, 1998, ρ. 14), (Salopek, February 1999, ρ. 35). Έτσι, συστήνεται 
ευελιξία ως προς τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους, οι οποίες θα πρέπει να 
εναλλάσσονται, αποφεύγοντας κατά αυτόν τον τρόπο και τη δημιουργία ανίας 
στους εκπαιδευόμενους (Κατσαλής, 2001, σελ. 33), (Καψάλης και 
Παπασταμάτης, 2000, σελ. 49), (Eitington, 2002, ρ. 536, 539), (Halloran, 
1986, ρ. 133), (Ivancevich, 1998, ρ. 418). Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε, 
ότι η εναλλαγή των εκπαιδευτικών μεθόδων και η αφθονία εποπτικών μέσων 
και οργάνων δεν αρκεί. Απαιτείται και αποτελεσματική αξιοποίηση όλων 
αυτών (Καψάλης και Νημά, 2002, σελ. 141).

Επιπλέον, πρέπει να αποτιναχθεί η αντίληψη, ότι η μάθηση είναι ένα 
θέμα που σχετίζεται με τη διανόηση και μόνο. Στην πραγματικότητα, τα 
συναισθήματα των εκπαιδευομένων διαδραματίζουν επίσης 
καθοριστικό ρόλο στη μάθηση και συνεπώς είναι ανεπίτρεπτο να 
αγνοούνται (Καψάλης και Παπασταμάτης, 2000, σελ. 49), (Eitington, 2002, ρ. 

540).
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μάθηση επιταχύνεται και 

διευκολύνεται, όταν το εκπαιδευτικό υλικό διαιρείται, ταξινομείται, 

και δομείται κατά λογικό τρόπο (Καψάλης και Παπασταμάτης, 2000, σελ. 
59), (Καψάλης και Νημά, 2002, σελ. 144), (Greenlaw et a!., 1962, ρ. 34). Ας

151



υποθέσουμε, ότι οφείλατε να απομνημονεύσετε την ακόλουθη λίστα λέξεων: 
βοράς, άνδρας, κόκκινο, άνοιξη, γυναίκα, ανατολή, φθινόπωρο, κίτρινο, 
καλοκαίρι, αγόρι, μπλε, δύση, χειμώνας, κορίτσι, πράσινο, νότος. Αυτή η 
μάλλον δύσκολη λίστα θα μπορούσε να αναδιοργανωθεί ως εξής: βορράς, 
νότος, ανατολή, δύση, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, κόκκινο, 
κίτρινο, πράσινο, μπλε, άνδρας, γυναίκα, αγόρι, κορίτσι. Η απλή αυτή 
ανακατάταξη κατέστησε τη λίστα πολύ πιο εύκολη για απομνημόνευση, όταν 
εξετάστηκαν σχετικά φοιτητές (Halloran, 1986, ρ. 135). Απαιτείται λοιπόν 
λογική διάθρωση του εκπαιδευτικού υλικού, διότι μεμονωμένες γνώσεις, οι 
οποίες δε βρίσκονται σε σχέση και συνάφεια με μια ολότητα, δεν μπορούν να 
συγκρατηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έπειτα, το υλικό θα πρέπει να 
παρουσιάζεται διαδοχικά, προχωρώντας από τα απλά στα πιο σύνθετα 
(Halloran, 1986, ρ. 135).

Σημαντικό είναι επίσης να γνωρίζουμε κατά πόσο οι 
εκπαιδευόμενοι μας σκέφτονται σφαιρικά ή αναλυτικά, και να 
οργανώσουμε ανάλογα το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Σημειώνουμε, ότι 
αυτοί που επεξεργάζονται τα στοιχεία σφαιρικά, θέλουν πρώτα να ξέρουν 
συνολικά για το ζήτημα και έπειτα να αφομοιώσουν τις συγκεκριμένες 
πληροφορίες (Κατσαλής, 2001, σελ. 33), (Halloran, 1986, ρ. 135), (Werther 
and Keith, 1993, ρ. 314). Αντίθετα, αυτοί που επεξεργάζονται τα στοιχεία 
αναλυτικά, προτιμούν να τους παρουσιάζονται πρώτα τα στοιχεία και έπειτα 
να βλέπουν τη συνολική εικόνα του θέματος πληροφορίες (Κατσαλής, 2001, 
σελ. 33).

Τέλος, θεωρείται αυτονόητο, ότι οι στόχοι του εκπαιδευτικού 
προγράμματος (και άρα ο λόγος ενασχόλησης με το συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό υλικό), θα πρέπει να είναι ρητά προσδιορισμένοι και να 
γνωστοποιούνται στους εκπαιδευόμενους (Hartley, 2000, ρ. 36).

Τα παιχνίδια ενεργοποιούν αναμφισβήτητα πολύ 
περισσότερες αισθήσεις των εκπαιδευομένων απ’ ότι οι 

συμβατικές μέθοδοι. Επιπλέον, προκαλούν, απελευθερώνουν και 
αξιοποιούν τις ανθρώπινες αντιδράσεις, τα συναισθήματα και την 
αλληλεπίδραση των παικτών. Τα συναισθηματικά και ψυχολογικά αυτά
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στοιχεία, ενισχύουν ασφαλώς τη μάθηση (Lane, May 1995, ρ. 612-613), 
(Heinich etal., 2002, ρ. 36).

Όσον αφορά δε στα υπόλοιπα σημεία της οργάνωσης του 
εκπαιδευτικού υλικού, αυτά παρουσιάζουν στην περίπτωση των 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών, τις ίδιες περίπου δυσκολίες, όπως και στις 
υπόλοιπες εκπαιδευτικές μεθόδους, και για αυτό δεν τυγχάνουν ιδιαίτερης 
αναφοράς.

9. ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ (EXPERIENCE)

Η μάθηση προκύπτει μέσω εμπειριών, μέσω δηλαδή της 
αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, που μας παρέχει νέα βιώματα κάποια από 
τα οποία μας διδάσκουν (Eitington, 2002, ρ. 534). Ωστόσο, η μάθηση 
σχετίζεται και με τις προγενέστερες εμπειρίες των εκπαιδευομένων (Eitington, 
2002, ρ. 535). Πιο συγκεκριμένα, οι προγενέστερες εμπειρίες 
αποτελούν μία πλούσια πηγή μάθησης, αλλά και ταυτόχρονα ένα 
δυνητικό εμπόδιο στη μάθηση (Eitington, 2002, ρ. 534).
Γιατί λέμε πηγή μάθησης; Επειδή οι προγενέστερες εμπειρίες 
μπορούν να λειτουργήσουν ως αφετηρία και στέρεα βάση για τις 
νεοαποκτηθείσες εμπειρίες (Eitington, 2002, ρ. 535), (Greenlaw et a!., 
1962, ρ. 34), (Καψάλης και Παπασταμάτης, 2000, σελ. 60). Με άλλα λόγια, ο 
εκπαιδευτής οδηγεί τους εκπαιδευόμενους σταδιακά από τα γνωστά στα 
άγνωστα, «χτίζοντας» επί των όσων ήδη γνωρίζουν οι τελευταίοι (Eitington, 
2002, ρ. 539), (Greenlaw et al., 1962, ρ. 34). Με το να συνδέεται η νέα γνώση 
με γνώση που είναι οικεία, εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν μεγαλύτερη 
μεταβίβαση της μάθησης (Καψάλης και Παπασταμάτης, 2000, σελ. 60). Ειδικά 
στην περίπτωση των ενηλίκων, οι οποίοι είναι φορείς ενός μεγάλου όγκου 
προγενέστερων εμπειριών, ο εκπαιδευτής καλείται να αξιοποιήσει τις 

προγενέστερες εμπειρίες των εκπαιδευομένων (Eitington, 2002, ρ. 534, 539), 
(Caudron, April 2000, ρ. 56, 57), (Discoll, 1998, ρ. 14, 16), (Hartley, 2000, ρ. 
18-19), (Kruse and Keil, 2000, ρ. 90), (Κατσαλής, 2001, σελ. 41). Στην 

αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή αυτές οι εμπειρίες αγνοηθούν, όχι μόνο 
παραμένει ανεκμετάλλευτη η πολύτιμη αυτή πηγή μάθησης, αλλά παράλληλα
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εγκυμονείται ο κίνδυνος αποξένωσης ή πλήξης των εκπαιδευομένων 
(Eitington, 2002, ρ. 539).

Και γιατί λέμε εμπόδιο στη μάθηση; Επειδή η μάθηση 
εμπεριέχει την αλλαγή. Οι περισσότεροι ενήλικες διαθέτουν μία περίτεχνη 
και ολοκληρωμένη διανοητική δομή, ένα σχετικά σταθερό κοσμοείδωλο

(Καψάλης και Παπασταμάτης, 2000, 
σελ. 49). Ο στόχος της εκπαίδευσης 
είναι να τροποποιήσει ένα τμήμα αυτής 
της δομής, ούτως ώστε να βελτιωθεί η 

απόδοση των εκπαιδευόμενων (Blanchard and Thacker, 1999, ρ. 114), 
(Eitington, 2002, ρ. 534). Η τροποποίηση μπορεί να περιλαμβάνει την 
προσθήκη νέων γνώσεων στις ήδη υπάρχουσες διανοητικές κατηγορίες (τις 

κατηγορίες δηλαδή που έχει συστήσει ο εκπαιδευόμενος στο μυαλό του), ή τη 
δημιουργία νέων διανοητικών κατηγοριών καθώς και την κατάργηση ήδη 
υπαρχόντων κατηγοριών (οι δύο τελευταίες είναι και οι πιο δύσκολες 
περιπτώσεις) (Blanchard and Thacker, 1999, ρ. 114-115). Όπως λεει ο Smith 
«η μάθηση αποτελεί κατά ένα μέρος μία διαδικασία αναπροσδιορισμού, 
αναδιοργάνωσης και ενοποίησης των προηγούμενων εμπειριών του 
εκπαιδευομένου» (Eitington, 2002, ρ. 534). Ωστόσο, η αλλαγή προκαλεί άγχος 
και αντίσταση επειδή οι εκπαιδευόμενοι φοβούνται το άγνωστο, φοβούνται 
μήπως φανούν μη ικανοί, ή φοβούνται μήπως χάσουν κάποιες αμοιβές, ή τη 
δυνατότητα επιρροής που ως τώρα κατείχαν (Καψάλης και Παπασταμάτης, 
2000, σελ. 49), (Blanchard and Thacker, 1999, ρ. 114-115).

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι εμπειρίες του κάθε ενήλικα 
εκπαιδευομένου κατά κανόνα διαφέρουν πολύ σε σχέση με τις 
εμπειρίες των λοιπών εκπαιδευομένων, λόγω της ετερογένειας 
που χαρακτηρίζει αυτήν την ομάδα εκπαιδευομένων (Καψάλης και 
Παπασταμάτης, 2000, σελ. 498, 59), (Hartley, 2000, ρ. 19). Ετερογένεια

σημαίνει, ότι οι ενήλικες έχουν πολύ 
διαφορετικές ανάγκες, ενδιαφέροντα και 

αντιλήψεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σε 
μία εμπειρία που είναι κοινή για όλους 

τους εκπαιδευόμενους, ο καθένας από αυτούς να αποκομίζει διαφορετικά 
πράγματα από την εν λόγω εμπειρία. Άραγε, είναι η ετερογένεια των

Ένα πράγμα έχουν κοινό 
όλοι οι άνθρωποι: είναι 
όλοι διαφορετικοί 

Κατσαλής, 2001, σελ. 475

, - *Γ Το να μαθαίνετε σημαίνει να 
\■ ■ ν' αλλάζετε. Εκπαίδευση είναι 

■ μια διαδικασία που αλλάζει 
^ τον εκπαιδευόμενο.

George Leonard
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εκπαιδευομένων ευλογία ή κατάρα; Δυνητικά είναι και τα δύο. Πιο 
συγκεκριμένα, η ύπαρξη λόχου χάρη πολύ μεγάλων διαφορών ως προς το 
γνωστικό επίπεδο των εκπαιδευομένων, θα λειτουργήσει ως ανασταλτικός 
παράγοντας στη μάθηση, δυσχεραίνοντας την προσπάθεια του εκπαιδευτή να 
βρει έναν γενικά αποδεκτό ρυθμό μάθησης για τους εκπαιδευόμενους 
(Blanchard and Thacker, 1999, ρ. 117, 305). Αντίθετα, η ετερογένεια των 
εκπαιδευομένων παρέχει σε αυτούς την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τους 
διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης των πραγμάτων που ακολουθούν οι 
άλλοι, και γενικότερα να μάθουν από τους άλλους (Blanchard and Thacker, 
1999, ρ. 305).

Όπως έχουμε προαναφέρει, τα παιχνίδια ανήκουν στις λεγάμενες 
εμπειρικές μεθόδους εκπαίδευσης (experiental learning). Οι μέθοδοι αυτές 
παρέχουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να «μπουν στη θέση των 
άλλων» και να αντικρίσουν τα πράγματα από εκείνη τη θέση. Το γεγονός αυτό 
καθιστά τις εν λόγω μεθόδους ιδιαίτερα κατάλληλες για ετερογενείς ομάδες 

εκπαιδευομένων, όπως οι ενήλικες, μετατρέποντας την ετερογένεια σε 
σύμμαχο της μάθησης (Eitington, 2002, ρ. 543). Έτσι, με τα παιχνίδια 
αξιοποιούνται στο έπακρο οι προγενέστερες εμπειρίες των 
εκπαιδευομένων, καθώς αυτοί λαμβάνουν την ευκαιρία να 
συνεργαστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε, όντας άτομα διαφορετικών 
ικανοτήτων και υποβάθρων, να αλληλοβοηθούνται και να 
αλληλοσυμπληρώνονται (Κανελλόπουλος, 1990, σελ. 116-118), (Rogers, 
1989, ρ.. 135).

Τέλος, θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέραμε, ότι τα παιχνίδια 
προσφέρονται ιδιαίτερα και για τις περιπτώσεις εκείνες, όπου ο 
εκπαιδευόμενος καλείται να καταργήσει κάποια από τις διανοητικές 
κατηγορίες που έχει αναπτύξει. Πιο απλά, τα παιχνίδια αποτελούν ένα 
πολύτιμο εργαλείο όταν επιθυμούμε ο εκπαιδευόμενος τρόπον τινά να 

«ξεμάθει», να αποτινάξει δηλαδή στερεότυπα, προκαταλήψεις, φοβίες και 
γενικότερα εσφαλμένες αντιλήψεις και αντιπαραγωγικές στάσεις (Eitington, 
2002, ρ. 543).
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10. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟ

Ένας εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει κατά νου, ότι η μάθηση απαιτεί 

χρόνο και να προτιμά την τμηματική μάθηση, που εκτείνεται σε ένα 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κάθε εργαζόμενος «βομβαρδίζεται» με 
πληροφορίες και δεδομένα από ποικίλες πηγές (συναδέλφους, οικογένεια, 
φίλους κτλ.) σε τέτοιο βαθμό που να θεωρείται φυσικό να ξεχνά ένα τμήμα 
των νέων ερεθισμάτων που δέχεται. Επομένως, πολλές σύντομες 
εκπαιδευτικές συνεδρίες κατανεμημένες σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, 
συνδυασμένες με τη δυνατότητα επανάληψης και εξάσκησης στα 
μεσοδιαστήματα, είναι συχνά πιο αποτελεσματικές από λίγες, μεγάλης 
διάρκειας εκπαιδευτικές συνεδρίες (Halloran, 1986, ρ. 135). Αυτό εξηγείται 
εύκολα αν αναλογιστούμε, ότι δεχόμενοι μικρότερες ποσότητες ερεθισμάτων, 
οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να τις επεξεργαστούν διεξοδικότερα, να τις 
αφομοιώσουν επιτυχέστερα και συνεπώς να αποκομίσουν τα μέγιστα από 
αυτές (Ivancevich, 1998, ρ. 418). Για να δανειστούμε μία παρομοίωση από 
τον τομέα της γεωργίας, σκεφτείτε το εξής: εάν ένας αγρότης ρίξει ένα σακί με 
σπόρους μονομιάς, τότε προφανώς θα φυτρώσει ένα μικρό μόνο ποσοστό 
αυτών. Εάν όμως σκορπίσει τους σπόρους σε μεγάλη έκταση, θα «πιάσουν» 
πολλοί περισσότεροι. Καλό είναι λοιπόν να «σπέρνουμε» με το χέρι και όχι με 
το τσουβάλι...

Επιπλέον, όπως είναι γνωστό, η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί 
ουσιαστικά μία πρόσθετη επιβάρυνση προς την επαγγελματική 
τους απασχόληση, συρρικνώνοντας ακόμη περισσότερο τον ήδη 
περιορισμένο ελεύθερο χρόνο τους (Καψάλης και Παπασταμάτης, 2000, 
σελ. 60, 61), (Discoll, 1998, ρ. 15). Από την άποψη αυτή, κατά την 
εκπαίδευση ενηλίκων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη «διδακτική 
επαγωγή», τη διαδικασία δηλαδή σύμφωνα με την οποία επιλέγουμε εκείνα τα 

οποία θεωρούνται εντελώς απαραίτητα για τη μάθηση, προσαρμόζοντας έτσι 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις ιδιάζουσες ανάγκες των ενήλικων 

εκπαιδευομένων (Καψάλης και Παπασταμάτης, 2000, σελ. 60, 61).
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Μέσω των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, η μάθηση 
επιταχύνεται. Καθώς τα παιχνίδια συμπιέζουν αξιόλογο πλήθος εμπειριών 
σε ένα πολύ μικρό χρονικό πλαίσιο, η μάθηση προχωράει ταχύτερα 
(Eitington, 2002, ρ. 141). Ιδιαίτερα αληθές είναι το γεγονός αυτό για τα 
παιχνίδια προσομοιώσεων. Με το να απομακρύνουν τα μη απαραίτητα 
στοιχεία, τα παιχνίδια προσομοιώσεων καθιστούν δυνατή την προσομοίωση 
πολλών χρόνων λειτουργίας μίας επιχείρησης σε λίγες μόνο ημέρες ή και 
ώρες (Eitington, 2002, ρ. 153), (Andlinger, March/April1958, ρ. 115),

(McGeheee and Thayer, 1961, ρ. 30, 38), 
(Roblyer and Edwards, 2000, p. 90), 
(Salopek, August 1998, p. 30, 38), (Faria 

and Dickinson, 1994, p. 49), (Murphy, April 1980, p. 156), (Parry, June 1980, 

p. 103). Έτσι, συχνά οι εκπαιδευόμενοι έχουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν συγκεκριμένες διοικητικές δεξιότητες σε ένα 
παιχνίδι προσομοίωσης μίας ώρας, απ’ ότι σε μία μέση εβδομάδα στο 
γραφείο (Parry, June 1980, ρ. 99).

Η μεγάλη αξία της παραπάνω ιδιότητας των εκπαιδευτικών παιχνιδιών 
γίνεται καλύτερα αντιληπτή, αν αναλογιστεί κανείς, ότι στο χώρο των 
επιχειρήσεων, κατά κανόνα η αιτία και το αποτέλεσμα απέχουν μεταξύ τους 
τόσο πολύ χρονικά, που είναι δύσκολο ή και αδύνατο για τους 
ενδιαφερομένους να λάβουν γνώση των συνεπειών των αποφάσεών τους. 
Ωστόσο, πώς είναι δυνατόν να προκύψει μάθηση χωρίς ανατροφοδότηση; 
Στο σημείο αυτό έρχονται να βοηθήσουν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, 
συμπιέζοντας τον χρόνο και καθιστώντας φανερές τις συνέπειες των όποιων 
αποφάσεων (Lane, May 1995, ρ. 613).

11. ΕΥΝΟΪΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (LEARNING

ENVIRONMENT)

Έρευνες έχουν δείξει, ότι όταν ένα άτομο αντιμετωπίζει αγχογόνες 
καταστάσεις, ο εγκέφαλος μετατοπίζεται από το διανοητικό και σκεφτόμενο 
στο πιο ενστικτώδες μέρος (Κατσαλής, 2001, σελ. 30). Και καθώς η 
κατάσταση του μυαλού καθορίζει το πόσο καλά μαθαίνουμε, προκύπτει

The life is so short and 
fit/) the crafts so long to learn.

Chaucer

157



εύλογα, ότι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κάτω από φόβο, πίεση 
και εξαναγκασμό, δεν έχουν πολλές πιθανότητες να συγκρατηθούν για αρκετό 
διάστημα. Ομοίως, η ανάπτυξη μίας αυτοκρατορικής ατμόσφαιρας κατά την 
εκπαίδευση, κάθε άλλο παρά βοηθάει τη μάθηση. Ψυχρή ατμόσφαιρα 
συνεπάγεται απάθεια, συμβατική στάση ή ακόμη και εχθρότητα μεταξύ των 
εκπαιδευομένων και αυξανόμενη εξάρτηση από τον εκπαιδευτή. Κατ' αυτόν 
τον τρόπο η αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμηση και η φιλοδοξία των 
εκπαιδευόμενων (όλα πολύ βασικές συνθήκες για μάθηση) καταστρέφονται 
(Eitington, 2002, ρ. 538). Αντίθετα, η μάθηση διευκολύνεται από ένα μη 
αγχογόνο περιβάλλον και μία κατάσταση χαλαρής εγρήγορσης, 
που συνδέεται με θετικά συναισθήματα (Κατσαλής, 2001, σελ. 30), 
(Kaupins, January 1989, ρ. 30).

Στόχος επομένως του εκπαιδευτή θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός 
ασφαλούς, φιλικού περιβάλλοντος μάθησης. Στο περιβάλλον αυτό οι 
εκπαιδευόμενοι:
S Θα νιώθουν ότι γίνονται σεβαστοί δηλαδή, ότι αναγνωρίζεται η προσωπική 
τους αξία ως άτομα με τις ιδιαίτερες αντιλήψεις, συναισθήματα, ιδέες και 
διαφορές τους (Discoll, 1998, ρ. 17), (Eitington, 2002, ρ. 534). 
ν' Θα ενθαρρύνονται να εκφράζονται ελεύθερα και να συμμετέχουν (Discoll, 
1998, ρ. 17), (Eitington, 2002, ρ. 534).

Πολύτιμη για αυτόν τον σκοπό, κρίνεται η χρήση του χιούμορ κατά 
την εκπαίδευση. Αυτό μαρτυρά και η έρευνα που πραγματοποίησε ο 
Gundars Kaupins από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 1987 για να εξετάσει πώς 
χρησιμοποιείται το χιούμορ στην εκπαίδευση. Η έρευνα υλοποιήθηκε με 
αποστολή σχετικού ερωτηματολογίου σε 845 επαγγελματίες εκπαιδευτές εκ 
των οποίων απάντησαν οι 344. Από αυτούς, περίπου το 70% παρείχε 
εκπαίδευση σχετικά με θέματα διοίκησης, επικοινωνίας, εργασιακών σχέσεων 
και διαχείρισης χρόνου (Kaupins, January 1989, ρ. 27-28). Σύμφωνα λοιπόν 
με την εν λόγω έρευνα, το χιούμορ χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση για 

πολλούς λόγους (14 στον αριθμό) με τους πέντε σημαντικότερους να είναι οι 
εξής (Kaupins, January 1989, ρ. 29).:
1. να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να χαλαρώσουν
2. να διατηρήσει το εκπαιδευτικό περιβάλλον ενδιαφέρον
3. να διατηρήσει τους εκπαιδευόμενους σε ετοιμότητα
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4. να αυξήσει τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων
5. να αυξήσει την ποσότητα μάθησης

Οι εμπειρικές μέθοδοι, στις οποίες ανήκουν τα εκπαιδευτικά 
παιχνίδια, δημιουργούν μία χαλαρή, υποστηρικτική και ανεπίσημη 
ατμόσφαιρα, όπου μπορούν να λάβουν ελεύθερα χώρα η ανοιχτή 
συζήτηση και ο πειραματισμός με νέες συμπεριφορές (Eitington, 
2002, ρ. 543, 544). Σε αυτήν την μη επικριτική ατμόσφαιρα, ο εκπαιδευόμενος 

είναι πρόθυμος να εκφραστεί και δεκτικός απέναντι στην ανατροφοδότηση 
που δέχεται από άλλους (Eitington, 2002, ρ. 544). Καθώς τα εκπαιδευτικά 
παιχνίδια μετατρέπουν την ατμόσφαιρα από επίσημη και αυταρχική σε πιο 
ανεπίσημη, με περισσότερες δυνατότητες για αλληλεπίδραση, οι 
εκπαιδευόμενοι χαλαρώνουν και περνούν από έναν συμβατικό σε έναν πιο 
δημιουργικό τρόπο σκέψης, με αποτέλεσμα να φθίνει η αντίστασή τους στην 
εκπαίδευση και να αυξάνει η ικανότητά τους για κατανόηση και 
απομνημόνευση (Salopek,February 1999, ρ. 35), (Olivas and Newstrom, 
September 1981, p. 63). Η ευχάριστη, χαλαρή ατμόσφαιρα των εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα τα άτομα, που κατά τις συμβατικές 
μεθόδους εκπαίδευσης είτε αποσύρονται, είτε ωθούνται στο περιθώριο (τέτοια 
είναι λόγου χάρη τα πιο «αργά» άτομα) (Heinich etai, 2002, ρ. 31).

Όπως είναι προφανές, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια εισάγουν το 
στοιχείο της διασκέδασης στην εκπαίδευση, το οποίο, όπως 
προαναφέραμε, ενισχύει τη μάθηση και τη μνήμη (βλέπε και ενότητα 
«Παρακίνηση: 1. Προσοχή») (Eitington, 2002, ρ. 540, 541), (Kroehnert, 2003, 
ρ. 6). Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Andrew Kimball, Διευθυντής της 
North American Simulation and Gaming Association (NASAGA), ενός δικτύου 
επαγγελματιών εκπαιδευτών που σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν τα 
παιχνίδια και τις προσομοιώσεις, «εάν οι άνθρωποι διασκεδάζουν κατά τη 
διάρκεια μίας εκπαιδευτικής συνεδρίας, θα ανυπομονούν να την 
επαναλάβουν, αντί να τη συνδέουν στο μυαλό τους με καταναγκαστικά έργα» 

(Fister, May 1999, ρ. 68). Την αξία της διασκέδασης στην εκπαίδευση, 
τόνισαν και οι αναγνώστες που συμμετείχαν στην έρευνα που 

πραγματοποίησε το περιοδικό Training and Development, τον Οκτώβριο του 
1995, σχετικά με τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, καθώς το 98% των αποκριθέντων
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δήλωσε, ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι διασκεδαστική (Are training 
games a waste of time?, Jnuary 1996, p. 26-27). Με το να είναι λοιπόν 
διασκεδαστικά, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια αυξάνουν το ενδιαφέρον και την 
ενεργητικότητα των εκπαιδευόμενων, απελευθερώνουν τη φαντασία τους και 
δημιουργούν μία ευχάριστη, χαρούμενη και πρωτότυπη ατμόσφαιρα 
(Δημουλάς κ.α., 1995, σελ. 50, 54).

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών χρησιμοποιεί σε 
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό το χιούμορ. Το χιούμορ προάγει τη 
δημιουργικότητα, τη φαντασία, την ικανότητα του να βλέπεις τα πράγματα

από άλλη σκοπιά και άλλες μορφές 
διανοητικής ευκαμψίας (Κατσαλής, 
2001, σελ. 213). Όμως, καθώς 
μεγαλώνουμε, εξοστρακίζουμε σιγά- 

σιγά το χιούμορ από την εργασία ή την εκπαίδευσή μας, με αποτέλεσμα να 
στερούμε από τον εαυτό μας τις πολύτιμες αυτές «παρενέργειές» του. Τα 
παιχνίδια μας βοηθούν να επανεντάξουμε το χιούμορ στη ζωή μας και να 
απολαύσουμε τα πολλαπλά οφέλη του.

An environment without any 
V V humor invents nothing.
^ A T. Geroge Harris

Κι αν σου μιλώ με παραμύθια είναι γιατί τα ακούς καλύτερα...
ΣΕΦΕΡΗΣ (Τελευταίος σταθμός)

Όταν ήμουν γύρω στα 18, ένας δάσκαλος μπήκε στην τάξη, πήρε μια κιμωλία, και 
σχεδίασε στον μαυροπίνακα ένα στρογγυλός σχήμα διαμέτρου ενός εκατοστού, σαν 
μια μεγάλη άσπρη κουκίδα. «Τί είναι αυτό:» ρώτησε. Δεν απαντούσε κανείς, ώσπου 
κάποια στιγμή κάποιος είπε: «Μία κουκίδα στον πίνακα». Ο δάσκαλος συνέχισε: «Τί 
άλλο;». Δεν υπήρξαν άλλες απαντήσεις. Τότε ο δάσκαλος εξήγησε ότι κάνοντας την 
ίδια ερώτηση στο νηπιαγωγείο, πήρε γύρω στις 50 απαντήσεις (από αστέρι, μέχρι το 
πίσω μέρος ενός τσιγάρου, από μάτι κουκουβάγιας, μέχρι βότσαλο κτλ.).

Κατσαλής, 2001, σελ. 213-214

Η έρευνα του Bowen (1987) σχετικά με τις εμπειρικές μεθόδους 
μάθηση, καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι όταν χρησιμοποιούνται οι εμπειρικές 
μέθοδοι εκπαίδευσης, η μάθηση λαμβάνει χώρα σε ένα περιβάλλον 
ασφάλειας (Keys and Wolfe, June 1990, p. 310). Ως εμπειρικές μέθοδοι, τα 
παιχνίδια αποτελούν ένα θαυμάσιο τρόπο για να εξασκηθούν και να 

εκφραστούν ελεύθερα οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι σε ένα ασφαλές περιβάλλον 
(Salopek, Februry 1999, ρ. 33), (Newstrom, January 1990, ρ. 27). Είναι 
αυτονόητο, ότι είναι πολύ προτιμότερο να κάνει κάποιος ένα λάθος στα
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πλαίσια μίας εκπαιδευτικής κατάστασης, παρά στην πραγματική ζωή 
(Eitington, 2002, ρ. 141-142). Τα παιχνίδια επιτρέπουν στους 
εκπαιδευόμενους να ρισκάρουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον (Salopek, August 
1998, ρ. 26), (Blanchard and Thacker, 1999, ρ. 301), (Heinich et al., 2002, p. 
35). Πολλές αποφάσεις διοικητικής φύσεως είναι απόρροια μίας προσέγγισης 
δοκιμής και λάθους. Υπενθυμίζουμε, ότι τα λάθη αποτελούν ισχυρότατο 
καταλύτη της μάθησης (Hartley, 2000, ρ. 36). Φανταστείτε λοιπόν τί 
όφελος συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις η δυνατότητα που παρέχεται μέσω

των εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τέτοιου 
είδους πειραματισμούς (McAteer, October 
1991, ρ. 21), (Rogers, 1989, ρ. 132), 
(Lane, May 1995, ρ. 613). Αυτή η 
δυνατότητα, είναι ιδιαίτερα πολύτιμη στις 

περιπτώσεις των νεοπροσλαμβανόμενων στελεχών, που ενώ πρέπει να 
εξοικειωθούν με την επιχείρηση, αυτή η εξοικείωσή τους ενδέχεται να 
συνεπάγεται πολύ μεγάλο κόστος λόγω της απειρίας τους (Faria and 
Dickinson, 1999, ρ. 48). Οι εκπαιδευόμενοι επομένως, μαθαίνουν τις 
συνέπειες (οφέλη και κόστος) των διαφόρων εναλλακτικών, χωρίς να θέτουν 
σε κίνδυνο τους πελάτες, ή πολύτιμες πηγές (χρήματα, υλικά, ανθρώπινο 
δυναμικό, μηχανολογικός εξοπλισμός, χρόνος κτλ.) της επιχείρησης, χωρίς 
δηλαδή κάποιο πραγματικό κόστος (Faria and Dickinson, 1999, ρ. 49), 
(McAteer, October 1991, ρ. 21), (Feldstein et al, February 1998, p. 33), 
(Eitington, 2002, p. 141-142, 153), (Rossett, 2002, p. 140, 145). Με άλλα 
λόγια, οι συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά παιχνίδια, μπορούν λειτουργώντας 
σε ένα περιβάλλον με χαμηλό επίπεδο stress, να μάθουν πώς να 
αντιμετωπίζουν εξαιρετικά αγχογόνες καταστάσεις (Eitington, 2002, ρ. 153).

Επιπλέον, κατά τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη 
δυνατότητα να επιχειρήσουν νέες προσεγγίσεις χωρίς να βρίσκονται υπό 
την πίεση και τον επικριτικό έλεγχο των προϊσταμένων τους ή τον 
περίγελο των συναδέλφων τους σε περίπτωση που αποτύχουν (Eitington, 

2002, ρ. 153), (Rossett, 2002, ρ. 145), (Salopek, August 1998, ρ. 31).

Τα λάθη που πρέπει να 
'/Χτί\ αποφεύγει κανείς είναι 

αυτά που του στερούν 
τη δυνατότητα να 

^ ξαναδοκιμάσει.
Lazer Goldberg
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Κι αν σου μιλώ με παραμύθια είναι γιατί τα ακούς καλύτερα...
ΣΕΦΕΡΗΣ (Τελευταίος σταθμός)

Σε ένα σχολείο στη νότια Καρολίνα με πολύ κακό προηγούμενο από άποψη 
απόδοσης των μαθητών, έγινε η εγκατάσταση ενός νέου συστήματος εκπαίδευσης 
μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εντελώς αναπάντεχα, μέσα σε ένα εξάμηνο, η εικόνα 
άλλαξε ριζικά και τα παιδιά δήλωναν, ότι έμαθαν στο διάστημα αυτό, τόσα όσα είχαν 
μάθει σε όλα μαζί τα προηγούμενα δέκα χρόνια. Η πιο εκπληκτική ιστορία ήταν ενός 
πιτσιρικά που τον έλεγαν Ραμόν, ο οποίος είχε ξεκινήσει στο νέο σύστημα με σχεδόν 
μηδαμινούς βαθμούς. Μέσα στο πρώτο αυτό εξάμηνο, οι βαθμοί του ανέβηκαν στο Α, 
κυρίως στα μαθηματικά, όπου κάλυψε κυριολεκτικά την ύλη 4 ετών. Μπροστά στην 
κάμερα ρωτήθηκε για τη δική του εξήγηση για το φαινόμενο, πώς έγινε και «άνθισε» 
απότομα. Η απάντησή του ήταν: «Τα παιδιά και οι δάσκαλοι με αποκαλούν 
«καθυστερημένο». Αλλά ο ηλεκτρονικός υπολογιστής με αποκαλεί Ραμόν»

Κατσαλής, 2001, σελ. 482

Επιπροσθέτους, τα παιχνίδια περισσότερο ανταμείβουν (η εμπειρία 
είναι από μόνη της μία ανταμοιβή) παρά τιμωρούν τον εκπαιδευόμενο, 
γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο την αίσθηση ασφάλειας των 
εκπαιδευόμενων (Eitington, 2002, ρ. 142).

Τέλος, καθώς προάγουν την εμπιστοσύνη και την άνεση μεταξύ 
των εκπαιδευόμενων, τα παιχνίδια βοηθούν τους εκπαιδευόμενους «να ρίξουν 
τα προσωπεία τους», όπως το θέτει πολύ γλαφυρά ο Steve Sugar, 
συγγραφέας του βιβλίου “Games that teach” (Salopek, February 1999, p. 33), 
(Kroehnert, 2003, p. 7), (Heimlich and Norland, 1994, p. 167).

Games set up a “free space” which participants can use to experiment with
new roles or variations of their present roles.... It is a space where norms of
validity are suspended and totally new approaches to the world can be 
formulated.

Burkhart Holzner, Department of Sociology Univercity of Pittsburgh

Κλείνοντας την ανάλυση των βασικών αρχών μάθησης ενηλίκων, αξίζει 
να σημειωθεί, ότι, όπως μας πληροφορεί η αποκαλούμενη αρχή της 

ποιότητας, οι εν λόγω αρχές αλληλοσυνδέονται και 
αλληλοσυμπληρώνονται. Άλλωστε, αυτό κατέστη πιστεύουμε σαφές και 

από το γεγονός, ότι καθώς αναλύαμε μία αρχή, αναφερόμασταν κατά ένα 
μέρος και σε μία ή περισσότερες ακόμη αρχές.
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Δ' ΜΕΡΟΣ 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
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Προεπισκ

Διαβάζοντας τα όσα έχουν ως τώρα αναλυθεί, ο αναγνώστης 
ενδεχομένως να δυσττιστεί, σκεφτόμενος, ότι δεν είναι δυνατό τα εκπαιδευτικά 
παιχνίδια να παρουσιάζουν μόνο πλεονεκτήματα, μόνο δυνατά σημεία. 
Πράγματι, το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις. Δεν προσπαθούμε να 
παρουσιάσουμε μία άσπιλη εικόνα των παιχνιδιών. Κάτι τέτοιο, όχι μόνο δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά και δεν εξυπηρετεί το σκοπό μας, 
ο οποίος συνίσταται στο να αξιολογήσουμε τα παιχνίδια ως εκπαιδευτική 
μέθοδο. Στο τμήμα που ακολουθεί παραθέτουμε και σχολιάζουμε εν συντομία 
τους βασικούς περιορισμούς των εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Το αξιοσημείωτο 
είναι, ότι, όπως ίσως να παρατηρήσετε, τα μειονεκτήματα των εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών, μπορούν συχνά να συνταιριαστούν με τα στοιχεία εκείνα που 
αναφέρθηκαν ως πλεονεκτήματα αυτών (Murphy, April 1980, ρ. 156).

1. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΩΣ ΑΥΤΟΣΚΟΠΟΣ

Υπάρχει το ενδεχόμενο, οι εκπαιδευόμενοι να μη λάβουν το 
παιχνίδι αρκετά σοβαρά, με αποτέλεσμα να μην αποκομίσουν 
τίποτα από αυτό (Eitington, 2002, ρ. 142). Μάλιστα, κάποιοι εκπαιδευτές 
πιστεύουν, ότι τα παιχνίδια πείθουν τους εκπαιδευόμενους, ότι «ξεφεύγουν» 
από τη μάθηση, απομακρύνοντάς του από την ουσιαστική αξία των 
παιχνιδιών και την παρακίνηση για μάθηση (Roblyer and Edwards, 2000, ρ. 
94). Ιδιαίτερα στην περίπτωση των παιχνιδιών προσομοίωσης, η χρήση 
υπερβολικά πολλών τεχνασμάτων (χρώματα, κίνηση κτλ.), μπορεί να 

οδηγήσει σε μία κατάσταση όπου οι εκπαιδευόμενοι θα διασκεδάζουν, αλλά 
δε θα μαθαίνουν (Lane, May 1995, ρ. 615), (How to use games to choose 

winners, June 1996, p. 42). Ωστόσο, είναι προφανές, ότι η έμφαση πρέπει να 
δοθεί στη μάθηση (Mathis, 1994, ρ. 305), (Kirk, August 1997, ρ. 11), (Howto
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use games to choose winners, June 1996, p. 42). To παιχνίδι είναι το 
μέσο, όχι ο στόχος. Η αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού ως 
απλά ένα μέσο διασκέδασης, μπορεί να προέλθει, όχι μόνο από τους ίδιους 
τους εκπαιδευόμενους, αλλά και από τους συναδέλφους ή τον προϊστάμενό 
τους, με αρνητικές και πάλι συνέπειες όσον αφορά στη μάθηση. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που εντοπίστηκε από τη Susan Fore. 
Όπως μας πληροφορεί, οι μηχανικοί μίας επιχείρησης που χρησιμοποιούσαν 
στο γραφείο τους μία εκπαιδευτική προσομοίωση, διακόπτονταν συχνά από 
συναδέλφους τους, οι οποίοι αναρωτιόνταν τί παιχνίδι έπαιζαν, ενώ οι 
προϊστάμενοί τους τους ζητούσαν να ξεμπερδεύουν με το παιχνίδι και να 
περάσουν στη μάθηση (Fister, May 1999, ρ. 76)!...

Απ' την άλλη, τα παιχνίδια ενδέχεται να δημιουργήσουν 

τόσο βαθιά συναισθηματική ανάμιξη, που να φτάσει πια αυτή να 
είναι αντιπαραγωγική, καθώς αντί να διευκολύνει, παρακωλύει τη μάθηση 
(Newby et al., 2000, ρ. 98), (Murphy, April 1980, ρ. 157), (Roblyer and 
Edwards, 2000, p. 94). Έτσι, τα συναισθήματα των εκπαιδευόμενων, από 
πολύτιμος καταλύτης μετατρέπονται σε τροχοπέδη.

Πολύ συνηθισμένη τέτοια περίπτωση είναι αυτή του υπερβολικού 
ανταγωνισμού. Είναι πιθανό, οι εκπαιδευόμενοι να αφοσιωθούν 
υπερβολικά στην προσπάθεια του να νικήσουν, παραβλέποντας 
κατά αυτόν τον τρόπο την εκπαιδευτική σκοπιά του παιχνιδιού 
(Eitington, 2002, ρ. 142), (Roblyer and Edwards, 2000, ρ. 94), (Verser, 1989, 
ρ. 147), (Heinich et al., 2002, p. 32), (Ivancevich, 1998, p. 450), (Newby atal., 
2000, p. 98), (Blanchard and Thacker, 1999, p. 304), (How to use games to 
choose winners, June 1996, p. 43). Αυτόν τον κίνδυνο εντόπισε και ο Lary 
Moore στην έρευνα που πραγματοποίησε το 1967, σε φοιτητές του 
πανεπιστημίου του Colorado, προκειμένου να ελέγξει την καταλληλότητα των 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών ως εκπαιδευτικά εργαλεία (Moore, October 1967, ρ. 
16). Στα συμπεράσματά του ο Moore, τονίζει ακριβώς αυτήν την πιθανότητα 
οι παίκτες ενός παιχνιδιού προσομοίωσης, ενώ συμμετέχουν με αυξημένο 
ενδιαφέρον να μην παρακινηθούν από αυτό, αλλά να εμμείνουν στην 

προσπάθειά τους να «νικήσουν το σύστημα» ή ο ένας τον άλλο (Moore, 
October 1967, ρ. 92).
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Μάλιστα, ο πόθος για νίκη μπορεί να είναι τόσο έντονος, που να τους 
εξωθήσει σε ανήθικες επιλογές, όπως το να πουν ψέματα, καθώς 
σχολιάζει η Margarer Gredler, καθηγήτρια εκπαιδευτικής ψυχολογίας στο 
πανεπιστήμιο της Νότιας Carolina και συγγραφέας ενός βιβλίου σχετικά με τη 
μάθηση, και ενός ακόμη σχετικά με το σχεδίασμά και την αξιολόγηση 
παιχνιδιών προσομοίωσης (Hequet, July 1995, ρ. 55).

Ιδιαίτερα αντιπαραγωγικό μπορεί να είναι το στοιχείο του 
ανταγωνισμού για εκείνους τους εκπαιδευόμενους που δεν είναι 
ανταγωνιστικοί τύποι, καθώς και για όσους υπολείπονται του μέσου όρου ως 
προς τις γνώσεις, δεξιότητες και γενικότερα το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
(Heimlich etal., 2002, ρ. 32).

Είναι αλήθεια, ότι η ενσωμάτωση του στοιχείου του ανταγωνισμού στα 
εκπαιδευτικά παιχνίδια, συνεπάγεται πολλά οφέλη. Κατ' αρχήν, δημιουργείται 
ένα αίσθημα πίεσης, που προσεγγίζει ικανοποιητικά την πίεση που δέχεται 
κάποιος στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Έπειτα, οι 
συμμετέχοντες παρακινούνται από τον ανταγωνισμό, επενδύοντας 
περισσότερη ενέργεια και επιδεικνύοντας περισσότερο ενθουσιασμό (How to 
use games to choose winners, June 1996, p. 43), (Atthill, 1978, p. 10). 
Ωστόσο, ο υπέρμετρος ζήλος για νίκη μπορεί, όπως είδαμε, να αντιστρέφει ή 
έστω να επισκιάσει όλα αυτά τα θετικά στοιχεία. Το ζητούμενο λοιπόν είναι και 
πάλι να γίνει κατανοητό, ότι ο ανταγωνισμός δεν είναι αυτοσκοπός, ότι 
δηλαδή ο στόχος ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού δεν είναι ποτέ η νίκη για την 
νίκη. Ο στόχος του παιχνιδιού σχετίζεται πάντοτε με συγκεκριμένα 
εκπαιδευτικά οφέλη (Blanchard and Thacker, 1999, ρ. 304), (Atthill, 1978, ρ. 
10).
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2. ΒΑΘΜΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ

Προεττισκ ηση :

Αναφορικά με τον βαθμό ρεαλισμού, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια 
επικρίνονται πότε επειδή θεωρούνται υπεραπλουστευμένα και 
άλλοτε επειδή θεωρούνται υπερβολικά πολύπλοκα (η δεύτερη μομφή 
αφορά κυρίως τα παιχνίδια προσομοιώσεων)

Ας ξεκινήσουμε από την περίπτωση της υττεραττλούστευσης της 
πραγματικότητας. Όσο ρεαλιστικά και αν είναι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, δεν 
παύουν να αποτελούν μία απλοποιημένη αναπαράσταση ενός μοντέλου της 
πραγματικότητας (Greenlaw etal., 1962, ρ. 250), (Murphy, April 1980, ρ. 156), 
(Ivancevich, 1998, ρ. 450), (Eitington, 2002, ρ. 153), (Κανελλόπουλος, 1990, 
σελ. 118). Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν γίνεται πάντα αντιληπτό από τους 
εκπαιδευόμενους με αποτέλεσμα αυτοί να προχωρούν σε απλοποιημένες, 
αβάσιμες γενικεύσεις (Greenlaw et a!., 1962, ρ. 246), (Eitington, 2002, ρ. 
153), (Atthill, 1978, ρ. 11). Η απλοποιημένη φύση των εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών, ενδέχεται να τονώσει υπερβολικά την αυτοπεποίθηση των 
εκπαιδευόμενων, σε περίπτωση που οι τελευταίοι θεωρήσουν την νίκη τους 
σε ένα παιχνίδι ως ατράνταχτη απόδειξη της γνώσης τους (Eitington, 2002, ρ. 
153). Όπως το θέτει ο Will R. Dill «αν επιτύχουμε να κάνουμε τα παιχνίδια 
προσομοίωσης ρεαλιστικά, ίσως οξύνουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 
ήδη οι έξυπνοι νέοι απόφοιτοι των σχολών διοίκησης επιχειρήσεων όταν 
βγαίνουν στην αγορά εργασίας. Τώρα, αντί να νομίζουν ότι γνωρίζουν πώς 
να διοικήσουν μία επιχείρηση, μπορεί πραγματικά να το πιστεύουν.» 
(Greenlaw et ai, 1962, ρ. 247). Με άλλα λόγια, όταν οι εκπαιδευόμενοι 
εργάζονται σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, με απλοποιημένες εκδοχές των 
πραγματικών συστημάτων, ίσως αποκτήσουν μία ανακριβή οπτική 

σχετικά με την συνθετότητα των συστημάτων (Roblyer and Edwards, 
2000, ρ. 89), (Heinich et al., 2002, p. 35), (Halloran, 1986, p. 145), (Cohen 

and Rhenman, January 1961, p. 152), (Robbins and De Cenzo, 1996, p. 245). 

Σ' αυτήν την περίπτωση λοιπόν, οι εκπαιδευόμενοι αιθεροβατούν, καθώς
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θεωρούν, ότι γνωρίζουν πολύ περισσότερα από όσα κατέχουν στην 
πραγματικότητα (Roblyer and Edwards, 2000, ρ. 89), (Cohen and Rhenman, 
January 1961, p. 152).

Επιπλέον, κατά την εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης -όπως και στην 
περίπτωση κάθε σύνθετου εκπαιδευτικού αντικειμένου- είναι απαραίτητο να 
διδάσκουμε κατά τμήματα. Το πρόβλημα εδώ εντοπίζεται στην ανάγκη για 
ανασύνθεση και ολοκλήρωση των επιμέρους τμημάτων σε ένα ενιαίο «όλον» 
(Greenlaw et al., 1962, ρ. 40). Με άλλα λόγια, δεν αρκεί οι 
εκπαιδευόμενοι να βλέπουν το «δέντρο», χρειάζεται να βλέπουν 
και το «δάσος». Ωστόσο, τα παιχνίδια δεν παράγουν τον «πλήρη 
manager», όπως εσφαλμένα θεωρούν συχνά οι εκπαιδευόμενοι (Greenlaw et 
ai, 1962, ρ. 247).

Όσον αφορά στη δεύτερη περίπτωση, της υπερβολικής 
πολυπλοκότητας, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι κάποιες φορές τα 
παιχνίδια δεν είναι παρά ένας σύνθετος τρόπος για να ειπωθεί 
κάτι απλό (Roblyer and Edwards, 2000, ρ. 89). Τόσο σύνθετος, που δε 
γίνεται κατανοητός. Ειδικά στα παιχνίδια προσομοιώσεων, όπου 
χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές, η δυνατότητα των τελευταίων να 
χειριστούν εύκολα και ταχύτατα μεγάλο όγκο πληροφοριών, θέτει συχνά τους 
σχεδιαστές τους στον πειρασμό να εισαγάγουν ολοένα και περισσότερους 
παράγοντες στο παιχνίδι (Lane, May 1995, ρ. 615), (Greenlaw et ai, 1962, ρ. 
248). Κατά αυτόν τον τρόπο, αυξάνεται ίσως η ρεαλιστικότητα του παιχνιδιού, 
αλλά μόνο παράλληλα με την πολυπλοκότητα αυτού. Όπως παρατήρησε 
κάποιος με χιούμορ, «τα παιχνίδια γίνονται τόσο πολύπλοκα, και απαιτούν 
τόσο χρόνο, ώστε σύντομα θα εξασκούμαστε στον πραγματικό κόσμο, για να 
μπορούμε να παίξουμε τα παιχνίδια» (Greenlaw et al., 1962, ρ. 249). Η 
υπερβολική όμως πολυπλοκότητα δρα ανασταλτικά στη μάθηση, καθώς 
συγχέει, αποπροσανατολίζει τους εκπαιδευόμενους και απαιτεί απ’ αυτούς τη 
δέσμευση υπερβολικά πολύ χρόνου (Calvert, February 1970, ρ. 17), (Atthill, 

1978, ρ. 11). Η εισαγωγή υπερβολικά πολλών παραγόντων σε ένα παιχνίδι 

ενδέχεται να καταστήσει μεν τους εκπαιδευόμενους κοινωνούς της δυσκολίας 
που χαρακτηρίζει μία κατάσταση, αλλά να μην καλλιεργήσει καμία από τις
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δεξιότητες τους που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της εν λόγω 
κατάστασης, οπότε το μαθησιακό όφελος είναι μηδαμινό (Atthill, 1978, ρ. 10).

Εξάλλου, η θέση σύμφωνα με την οποία η αυξημένη 
πολυπλοκότητα ενός παιχνιδιού συνεπάγεται αποτελεσματικότερη 
μάθηση, δε φαίνεται να υποστηρίζεται σθεναρά από την έρευνα. 
Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1966 από τον 
Anthony Raia σε φοιτητές του πανεπιστημίου του Maryland έδειξε, ότι η 
μάθηση δεν είναι ανάλογη του βαθμού πολυπλοκότητας των παιχνιδιών 
προσομοίωσης, καθώς τόσο το απλό, όσο και το πολύπλοκο παιχνίδι 
προσομοίωση, που χρησιμοποιήθηκαν κατά την έρευνα, απέδωσαν τα ίδια 
εκπαιδευτικά οφέλη (Raia, July 1966, ρ. 346). Αντίστοιχη έρευνα του Wolfe 
(όπου χρησιμοποιήθηκαν τρία παιχνίδια προσομοίωσης διαφορετικού βαθμού 
πολυπλοκότητας) έδειξε, ότι ενώ το πιο πολύπλοκο παιχνίδι παρήγαγε τα 
περισσότερα εκπαιδευτικά οφέλη, το απλούστερο παιχνίδι καταλάμβανε την 
αμέσως επόμενη θέση. Επιπλέον , το πολύπλοκο παιχνίδι προκάλεσε υψηλά 
ποσοστά αποχώρησης εκπαιδευόμενων, και συνεπώς δεν κρίθηκε εξίσου 
παρακινητικό για τους συμμετέχοντες (Fripp, 1984, ρ. 28), (Keys and Wolfe, 
June 1990, ρ. 312).

Αξίζει επίσης να διευκρινιστεί, ότι πολυπλοκότητα δε σημαίνει 
αυτόματα πληρέστερη προσέγγιση της πραγματικότητας (Fripp, 
1984, ρ. 28). Αλλά ακόμη και αν θεωρήσουμε, ότι η αύξηση της 
πολυπλοκότητας των παιχνιδιών γίνεται χάριν της ρεαλιστικότητάς τους, θα 
πρέπει να τονίζουμε, ότι η πιστή αναπαράσταση της πραγματικότητας 
δεν είναι πάντα επιθυμητή, καθώς είναι αμφίβολο το κατά πόσο 
εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς μας στόχους (Murphy, April 1980, ρ. 156). Κι 
αυτό, γιατί η δημιουργία μίας πολύ οικείας κατάστασης, ενδέχεται να 
αποτρέψει τους εκπαιδευόμενους από το να προσεγγίσουν τα όποια 
προβλήματα με νέους τρόπους (Atthill, 1978, ρ. 11). Ας μη ξεχνάμε άλλωστε, 
πως αυτή ακριβώς η πολυπλοκότητα της πραγματικότητας (της 

οποίας την προσέγγιση επικαλούμαστε), στέκεται συχνά εμπόδιο στη μάθηση 
μέσω εμπειρίας (Lane, May 1995, ρ. 616), (Roblyer and Edwards, 2000, ρ. 
90). Οι πραγματικές εμπειρίες της ζωής με τα ποικίλα και πολυσύνθετα 
ερεθίσματά τους, μπερδεύουν συχνά αυτούς που τις βιώνουν, καθιστώντας 
τους ανίκανους να εξάγουν οποιαδήποτε συμπεράσματα. Τα παιχνίδια,
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αντίθετα, μπορούν να απομονώσουν τους σημαντικούς παράγοντες κάθε 
κατάστασης και να σιγάσουν τα ερεθίσματα που αποσπούν την προσοχή των 
εκπαιδευόμενων από τα ουσιώδη (Roblyer and Edwards, 2000, ρ. 90). Ο 
περιορισμός λοιπόν της πολυπλοκότητας ενός παιχνιδιού, αξίζει να θεωρηθεί 
μάλλον ως ευκαιρία για την επίτευξη πληρέστερης κατανόησης εκ μέρους των 
εκπαιδευόμενων, παρά ως πλήγμα στη ρεαλιστικότητα του παιχνιδιού- 
τηρουμένου βέβαια του μέτρου (Lane, May 1995, ρ. 616).

Αυτή ακριβώς η έννοια του μέτρου θα καθορίσει το πόσο 
αποτελεσματικός θα είναι ο χειρισμός του βαθμού ρεαλιστικότητας των 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Από τα παραπάνω, έγινε πιστεύουμε σαφές, ότι 
απαιτείται ισορροπία μεταξύ απλούστευσης της πραγματικότητας 
και πολυπλοκότητας (Calvert, February 1970, ρ. 17). Μία ισορροπία που 
είναι λεπτή (Atthill, 1978, ρ. 11). Με άλλα λόγια, η παράλειψη υπερβολικά 
πολλών παραγόντων από το παιχνίδι, είναι εξίσου καταστροφική με την 
εισαγωγή υπερβολικά πολλών παραγόντων σε αυτό (Calvert, February 1970, 
ρ. 17). Η υπεραπλούστευση της πραγματικότητας και η υπερβολική 
πολυπλοκότητα, δεν είναι παρά τα δύο άκρα. Στόχος μας θα πρέπει να είναι η 
εύρεση της «μέσης οδού», δηλαδή εκείνου του βαθμού ρεαλιστικότητας που 
θα αξιοποιεί τη δυνατότητα των παιχνιδιών να λειτουργήσουν ως γέφυρα 
ανάμεσα σε μία ιδανική εκπαιδευτική κατάσταση (όσο μη ρεαλιστική και αν 
είναι αυτή) και στην πραγματικότητα στην οποία ζούμε και μαθαίνουμε 
(Greenlaw eta/., 1962, ρ. 251).
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Κι αν σου μιλώ με παραμύθια είναι γιατί τα ακούς καλύτερα...
ΣΕΦΕΡΗΣ (Τελευταίος σταθμός)

Ο ηγούμενος της μονής της Σέτα, ο μοναχός Λουκάς, διέσχιζε ένα χωριό 
συνοδευόμενος από έναν μαθητή. Ένας γέρος ρώτησε τον ασκητή:
- Άγιε άνθρωπε, τί να κάνω για να φτάσω κοντά στο Θεό;
- Διασκέδασε. Δόξασε το Θεό δείχνοντας τη χαρά σου, του απάντησε εκείνος.
Οι δύο άντρες συνέχισαν τη πορεία τους. Τους πλησίασε ένα παιδί και τους ρώτησε:
- Τί να κάνω για να φτάσω κοντά στο Θεό;
- Να μη διασκεδάζεδις τόσο, είπε ο Λουκάς.
Το παιδί έφυγε και ο μαθητής σχολίασε:
- Λένε ότι δε γνωρίζετε καλά αν πρέπει να διασκεδάζουμε ή όχι.
- Η πνευματική αναζήτηση είναι μία γέφυρα χωρίς κιγκλίδωμα που περνάει πάνω από 
μια άβυσσο, απάντησε ο Λουκάς. Αν κάποιος περνάει από τη δεξιά πλευρά τηες 
γέφυρας, λέω: «Προς τα αριστερά!» Αν κάποιος πλησιάζει υπερβολικά προς την 
αριστερή πλευρά, λέω: «Προς τα δεξιά!». Οι ακρότητες μας απομακρύνουν από την 
Οδό.

Paulo Coehlo , «Και ο Θεός έπλασε τη μητέρα», σελ. 80-81

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Η χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών τροποποιεί τον ρόλο του 
εκπαιδευτή, αντικαθιστώντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο, που 
κατέχει αυτός κατά τις συμβατικές μεθόδους, με έναν πιο 
διακριτικό αλλά περισσότερο απαιτητικό ρόλο (Rogers, 1989, ρ. 135), 
(Salopek, August 1998, ρ. 34), (Keys and Wolfe, June 1990, p. 315-316). Πιο

συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτής παύει πια 
να αποτελεί τον «φωστήρα - 
παντογνώστη», ή τον «ανελέητο 
κριτή» και λαμβάνει τη θέση του 
καθοδηγητή, διευκολυντή

(Eitington, 2002, ρ. 153, 536), (Lane, May 1995, ρ. 613), (Κατσαλής, 2001, 
σελ. 44), (Olivas and Newstrom, ρ. 63), (Parry, June 1980, ρ. 104). Κύρια 
ευθύνη του εκπαιδευτή είναι πλέον, είναι η δημιουργία των συνθηκών εκείνων 
μέσα στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν απ’ όσα 
θα βιώσουν (Eitington, 2002, ρ. 543), (Parry, June 1980, ρ. 104). Αυτό 

σημαίνει, ότι θα πρέπει να δομήσει/αναπτύξει ένα περιβάλλον που να ευνοεί 
τη μάθηση (Eitington, 2002, ρ. 545), (Olivas and Newstrom, ρ. 63).

Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων είναι 
αμφίδρομη και προσομοιάζει στην μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη. 
Ο εκπαιδευτής προσπαθεί να «κεντρίσει» τη σκέψη των εκπαιδευομένων, όχι

The teacher if he is indeed 
wise, does not bid you to 

<.f-O enter the house of his 
wisdom, but leads you to the 
threshold of your own mind.

Kahlil Gibran (1883-1931)
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να τους παράσχει έτοιμες λύσεις και απαντήσεις (Eitington, 2002, ρ. 543).
Λειτουργεί θα λέγαμε ο εκπαιδευτής ως 
καταλύτης, διευκολύνει δηλαδή μία 
διαδικασία μάθησης, ή έστω ξυπνάει τη 
διάθεση για γνώση και αλλαγή

(Κατσαλής, 2001, σελ. 44).
Παράλληλα, ο εκπαιδευτής διαδραματίζει εξισορροπητικό ρόλο, 

καθώς οφείλει να διατηρήσει τα συναισθήματα των εκπαιδευόμενων σε τέτοιο 

επίπεδο, που να μην είναι αντιπαραγωγικά, και να χειριστεί τους δύστροπους 
παίκτες (Kroehnert, 2003, ρ. 5), (Salopek, February 1999, ρ. 34).

Μερικές φορές καλείται να λάβει μέρος και ο ίδιος στο παιχνίδι, 
ενδεχόμενο που για ορισμένους εκπαιδευτές ίσως φαντάζει απειλητικό, ή 
έστω ανησυχητικό (Eitington, 2002, ρ. 543).

Τέλος, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια απαιτούν τη δέσμευση πολύ 
χρόνου εκ μέρους του εκπαιδευτή, προκειμένου να είναι αυτός άρτια 
προετοιμασμένος (Eitington, 2002, ρ. 154), (Rogers, 1989, ρ. 137), (Newby et 
ai, 2000, ρ. 48). Είναι προφανές, ότι ο εκπαιδευτής θα πρέπει να γνωρίζει 
πολύ καλά το παιχνίδι, για να είναι σε θέση να το εξηγήσει στους 
εκπαιδευόμενους και να διατηρήσει μία ικανοποιητική ροή κατά την εκτέλεση 
του παιχνιδιού (Lane, May 1995, ρ. 616), (Verser, 1989, ρ. 51). Θα πρέπει 
επίσης να είναι έμπειρος και ευέλικτος. Όπως το θέτει ο Thiagi «Οι καλοί 
εκπαιδευτές παίζουν κινούμενοι μέσα στους κανόνες του παιχνιδιού. Οι 
άριστοι εκπαιδευτές παίζουν με τους κανόνες του παιχνιδιού.» (Salopek, 
February 1999, ρ. 31). Έπειτα, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι ικανός να 
αποκωδικοποιήσει αποτελεσματικά τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και να χειριστεί 
απρόβλεπτα και αμφίσημα αποτελέσματα των παιχνιδιών (Lane, May 1995, 
ρ. 616), (Eitington, 2002, ρ. 153), (Rogers, 1989, ρ. 137).

Όλα τα παραπάνω αποτελούν τα επιχειρήματα όσων μιλούν για 
υπερβάλλουσες υποχρεώσεις του εκπαιδευτή- χρήστη των εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών. Εμείς ωστόσο, ασπαζόμαστε περισσότερο τη θέση σύμφωνα με 

την οποία ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο εκπαιδευτής 
στα παιχνίδια, ναι μεν είναι πιο απαιτητικός, αλλά ταυτόχρονα 
είναι πιο πιθανόν να έχει επίδραση, και άρα είναι πιο ουσιαστικός

Δάσκαλος -εξ ορισμού- είναι 
αυτός που κάνει τον ευατό του 
σταδιακά μη απαραίτητο.

Thomas Carruthers
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(Parry, June 1980, p. 104). Άλλωστε, o Craig αναφερόμενος σε «μύθους» 
σχετικά με τα εκπαιδευτικά παιχνίδια τονίζει, ότι η πεποίθηση ότι ο 
σχεδιασμός και η χρήση των εκπαιδευτικών είναι μία σύνθετη διαδικασία, 
απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, υποστηρίζει, 
είναι ευκολότερο και πιο διασκεδαστικό να σχεδιάσεις και να εκτελέσεις ένα 
παιχνίδι, παρά να κάνεις μία παρουσίαση ή διάλεξη. Αρκεί να προσεγγίσει 
κανείς το θέμα αυτό με ανοιχτό μυαλό και παιχνιδιάρικη διάθεση (Craig, 1996, 
ρ. 532).

4. ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ

Είναι ευρέως διαδεδομένη η αντίληψη, ότι κάποια παιχνίδια (κυρίως 
τα παιχνίδια προσομοιώσεων) συνεπάγονται απαγορευτικά υψηλό 
κόστος (Marquardt and Kearsley, 1999, ρ. 133), (lvancevich,1998, ρ. 450), 
(Craig, 1996, ρ. 523), (Κανελλόπουλος, 1990, σελ. 118), (Hequet, July 1995, 
ρ. 54), (McCune, February 1998, ρ. 57), (Blanchard nad Thacker, 1999, p. 
300). Και όταν λέμε κόστος, εννοούμε, όχι μόνο το χρηματικό κεφάλαιο 
που απαιτείται για την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού, 
αλλά και το κόστος που προκύπτει κατά την εκτέλεσή του, καθώς και 
το κόστος ευκαιρίας που απορρέει από την ύπαρξη άλλων εναλλακτικών 
για την εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζόμενων (Raia, July 1996, ρ. 340), 
(Scrieman and Schrieman, May 1974, p. 14), (Murphy, April 1980, p. 157).

Πράγματι, το κόστος ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού ενδέχεται να είναι 
ιδιαίτερα υψηλό. Ωστόσο, όταν αξιολογούμε μία εκπαιδευτική μέθοδο, δε θα 
πρέπει να εμμένουμε μόνο στο κόστος. Εάν επιθυμούμε μία ουσιαστική 
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μεθόδου, τότε πρέπει να πραγματοποιήσουμε 
μία πλήρη ανάλυση κόστους-οφέλους. Κατά την εν λόγω ανάλυση θα 
υπολογιστεί, όχι μόνο το κόστος (το οποίο προσδιορίζεται με σχετική ευκολία 
και ακρίβεια), αλλά και η ωφέλεια που προκύπτει από τη χρήση της υπό 
εξέταση μεθόδου, η συμβολή δηλαδή της μεθόδου στην επίτευξη των 

εκπαιδευτικών στόχων της επιχείρησης (McGehee and Thayer, 1961, ρ. 185).
Η ωφέλεια του εκπαιδευτικού παιχνιδιού υπολογίζεται 

χρησιμοποιώντας το δείκτη απόδοσης της επένδυσης, που ορίζεται ως ο
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λόγος του γινομένου του αριθμού των εκπαιδευόμενων με την 
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, προς το συνολικό κόστος 
(Eitington, 2002, ρ. 154). Δηλαδή:

Αριθμός Εκπαιδευόμενων χ Αποτελεσματικότητα Εκπαιδ. Παιχνιδιού 

Συνολικό κόστος (Κόστος Ανάπτυξης + Κόστος Εκτέλεσης)

Είναι λοιπόν προφανές, ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των 
εκπαιδευόμενων, τόσο μεγαλύτερη θα είναι -ceteris paribus- και η 
απόδοση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού (Blanchard and Thacker, 1999, ρ. 
300), (Salopek, August 1998, ρ. 33). Όταν λοιπόν εκτιμούμε κατά πόσο είναι 
συμφέρουσα για τον οργανισμό η χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών, 
οφείλουμε να αναλογιστούμε τον αριθμό των εκπαιδευόμενων, 
συμπεριλαμβάνοντας σε αυτούς και άλλους (προϊσταμένους, εργάτες 
συντήρησης κτλ.), οι οποίοι ενδέχεται να ωφεληθούν από την εκπαίδευση 
αυτή (Eitington, 2002, ρ. 154), (Hequet, July 1995, ρ. 54). Καλό είναι επίσης 
να εξετάσουμε τον ρυθμό με τον οποίο αλλάζουν τα άτομα που 
καταλαμβάνουν τις συγκεκριμένες θέσεις τις οποίες αφορά η εκπαίδευση. Αν 
αυτός είναι υψηλός, τότε αυξάνεται ο αριθμός των εργαζόμενων που θα 
εκπαιδευτούν μέσω του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, και άρα η επένδυση σε 
εκπαιδευτικά παιχνίδια κρίνεται πιο συμφέρουσα, από ότι εάν πρόκειται για 
μία θέση που χαρακτηρίζεται από σταθερότητα στη διαδοχή (Eitington, 2002, 
ρ. 154). Αξίζει βέβαια να σημειωθεί, ότι υπάρχει η περίπτωση η απόδοση της 
επένδυσης να είναι αυξημένη ακόμη και αν ο αριθμός των εκπαιδευόμενων 
είναι μικρός, εφόσον τα λίγα αυτά άτομα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 
στην επιχείρηση. Τότε, η εκπαίδευση και ανάπτυξή τους, αναμένεται να 
συνεπάγεται μεγάλη ωφέλεια για την επιχείρηση (Salopek, August 1998, ρ. 
33).

Ευνόητο είναι επίσης, ότι η αυξημένη αποτελεσματικότητα των 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών, θα συνεπάγεται -ceteris paribus- αυξημένη 

απόδοση της επένδυσης. Έτσι λόγου χάρη, μέθοδος της διάλεξης, μπορεί να 
μοιάζει σχετικά οικονομική με την πρώτη ματιά, λόγω του μικρού συνολικού 
κόστους της, αλλά εάν συνυπολογίσουμε την αποτελεσματικότητα της
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μεθόδου, τότε τα συμπεράσματα μας πιθανόν να αντιστραφούν (McGehee 
and Thayer, 1961, ρ. 185).

Όσον αφορά στο συνολικό κόστος, ας έχουμε υπόψη, ότι αφότου 
αναπτυχθεί ένα παιχνίδι, ο χρόνος που απαιτείται για τη δημιουργία επιπλέον 
παιχνιδιών είναι πολύ πιθανό να μειώνεται σημαντικά, καθώς το πρώτο 
παιχνίδι μας παρέχει το πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθούμε (Rossett, 
2002, ρ. 155). Επιπλέον, το κόστος εκτέλεσης του παιχνιδιού, μπορεί να 
περιοριστεί, εάν φροντίσουμε κάποιος από τους εργαζόμενους της 
επιχείρησης να διδαχθεί βασικά στοιχεία για την εκτέλεσή του (Hequet, July 
1995, ρ. 54). Πολλά υποσχόμενη φαίνεται να είναι και η συνεργασία των 
επιχειρήσεων με τα πανεπιστήμια, προκειμένου για την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Πιο συγκεκριμένα, τα πανεπιστήμια, σχεδιάζουν 
εκπαιδευτικά παιχνίδια τα οποία στη συνέχεια προσαρμόζουν οι επιχειρήσεις 
στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Αυτό έκανε λόγου χάρη με μεγάλη επιτυχία η 
εταιρεία Lucent Technologies σε συνεργασία με το Lehigh University’s 
College of Business and Economics (McCune, February 1998, p. 57). Από το 
συνολικό κόστος θα ήταν σκόπιμο να αφαιρέσουμε και το κόστος που 
αποφεύγει η επιχείρηση, καθώς τα λάθη των εκπαιδευόμενων 

πραγματοποιούνται πια σε ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς να υπάρχουν 
δυσμενείς οικονομικές συνέπειες για την επιχείρηση (Blanchard and Thacker, 
1999, ρ. 301). Τέλος, ενθαρρυντικό κρίνεται το γεγονός, ότι το κόστος 
ανάπτυξης και εκτέλεσης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών βαίνει μειούμενο 
(Abernathy eta!., November 1999, ρ. 37).
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το «μαγικό» μείγμα

Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να αξιολογήσει τα παιχνίδια ως 
μέθοδο εκπαίδευσης και ανάπτυξης διοικητικών στελεχών και άλλων 
εργαζόμενων. Για αυτόν τον σκοπό εξετάσαμε σχετικά ερευνητικά δεδομένα 
και αναλύσαμε τη βασική πηγή δύναμης, το «μυστικό επιτυχίας» των 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών, δηλαδή την άρτια ενσωμάτωση των βασικών 
αρχών μάθησης ενηλίκων. Και πιστεύουμε, ότι ο στόχος μας επιτευχθεί, και 
μάλιστα η τελική κρίση είναι θετική για τα εκπαιδευτικά παιχνίδια: τα παιχνίδια 
μπορούν να αποτελέσουν ένα θαυμάσιο εκπαιδευτικό εργαλείο, μία 
εκπαιδευτική μέθοδο πολύ ισχυρή.

Αλλά όχι πανίσχυρη. Είδαμε, ότι και τα παιχνίδια έχουν τη δική τους 
«αχίλλειο πτέρνα», τα δικά τους μελανά σημεία. Τα παιχνίδια αποτελούν μια 
πολύ αποτελεσματική εναλλακτική εκπαιδευτική μέθοδο, αλλά όχι πανάκεια. 
Εάν επιθυμούμε να αποκομίσουμε τα μέγιστα από τα εκπαιδευτικά 
παιχνίδια, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες τους και να 
τα χρησιμοποιήσουμε σε συνδυασμό με τις κατάλληλες, 
συμπληρωματικές εκπαιδευτικές μεθόδους (Lane, May 1995, ρ. 615), 
(Roblyer and Edwards, 2000, ρ. 93), (Cohen and Rhenman, January 1961, p. 

152).
Όπως αναφέραμε και σε άλλο σημείο της μελέτης μας, υπάρχουν τρία 

βασικά στυλ μάθησης, τρεις δηλαδή τύποι ως προς τον τρόπο με τον 
οποίο τα άτομα λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα διάφορα δεδομένα. 
Χρησιμοποιώντας ένα μείγμα εκπαιδευτικών μεθόδων, είμαστε σε θέση να

προσεγγίσουμε περισσότερο το 
ιδιαίτερο μαθησιακό στυλ κάθε 
εκπαιδευόμενου (Rossett, 2002, ρ. 
62), (Eitington, 2002, ρ. 531, 533). 

Παράλληλα, περιορίζουμε τις πιθανότητες να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι 
τόσο δυνατή προτίμηση για τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, που να 
αποστρέφονται πια τις -λιγότερο διασκεδαστικές, αλλά σαφώς πολύτιμες- 
συμβατικές εκπαιδευτικές μεθόδους. Επιπλέον, η χρήση μίας ποικιλίας

Το κλειδί για την επιτυχημένη 
<QO> μάθηση και δουλειά είναι να ξέρει 
(φ, ) κανείς το προσωπικό μοναδικό 

του στυλ μάθησης ή εργασίας.
Barbara Prashnig
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εκπαιδευτικών μεθόδων αμβλύνει τον ελοχεύοντα κίνδυνο να 
προσκολληθεί ο εκπαιδευτής σε μία μόνο -προτιμότερη για εκείνον- 
εκπαιδευτική μέθοδο, και δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την αξιοποίηση 
όλης της γκάμας των δεξιοτήτών του, συνταιριάζοντας τις εκπαιδευτικές 
μεθόδους που χρησιμοποιεί με το ιδιαίτερο εκπαιδευτικό ύφος που διαθέτει 
(Heimlich and Norland, 1994, ρ. 159, 163). Γενικότερα θα μπορούσαμε να 
πούμε, ότι με τη χρήση ενός αποτελεσματικού μείγματος εκπαιδευτικών 
μεθόδων επιτυγχάνονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι στόχοι που 
εξυπηρετεί το αξίωμα της ελευθερίας της μεθόδου (Καψάλης και Νημά, 2002, 
σελ. 166-167).

Μπορεί η χρήση μίας μόνο εκπαιδευτικής μεθόδου να είναι ευκολότερη 
και οικονομικότερη, ωστόσο κατά πάσα πιθανότητα δε θα είναι 
αποτελεσματική, καθώς οι εκπαιδευόμενοι δε θα εμπλακούν και δε θα 
παρακινηθούν επαρκώς (Rossett, 2002, ρ. 59). Συχνά, η μόνιμη χρήση της 
ίδιας εκπαιδευτικής μεθόδου κουράζει τους εκπαιδευόμενους, προκαλώντας 
πτώση του ενδιαφέροντος τους και ανία (Καψάλης και Παπασταμάτης, 2000, 
σελ. 67), (Eitington, 2002, ρ. 536). Αντίθετα, η ταυτόχρονη χρήση 
περισσότερων της μίας εκπαιδευτικών μεθόδων (blended learning κατά τον 
αγγλικό όρο) αυξάνει την πιθανότητα για μάθηση και μεταφορά της μάθησης 
στον εργασιακό χώρο, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ενηλίκων (Rossett, 
2002, ρ. 59), (Καψάλης και Παπασταμάτης, 2000, σελ. 67), (Heimlich and 
Norland, 1994, ρ. 159). Κι αυτό, γιατί μία προσεγμένη επιλογή των 
εκπαιδευτικών μεθόδων θα έχει ως αποτέλεσμα η μία να μετριάζει 
τις αδυναμίες και να συμπληρώνει τα κενά της άλλης, παράγοντας 
εν τέλει μια πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία (Eitington, 
2002, ρ. 155), (McGehee and Thayer, 1961, ρ. 193). Έτσι, κάποιες 
εκπαιδευτικές μέθοδοι είναι πιο οικονομικές σε σχέση με τις υπόλοιπες 
μεθόδους, ή προσφέρονται περισσότερο για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 
αντικείμενο, ή ταιριάζουν καλύτερα με τους διαθέσιμους από την επιχείρηση 

πόρους, ή προσεγγίζουν πιο ικανοποιητικά τις δυνατότητες και τις 
προτιμήσεις του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων, ή τέλος, υπερτερούν ως 

προς την ενσωμάτωση των βασικών αρχών μάθησης (Werther and Davis, 
1993, ρ. 315), (Κανελλόπουλος, 1990, σελ. 121). Η συνέργια διαδραματίζει
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και εδώ καθοριστικό ρόλο, καθώς όπως σύμφωνα και με τη γνωστή ρήση «η 
ισχύς εν τη ενώσει».

Άλλωστε, το ότι οι άνθρωποι δε μαθαίνουμε χρησιμοποιώντας 
μία μόνο μέθοδο κάθε φορά, γίνεται φανερό και από την 
καθημερινή μας ζωή. Σκεφτείτε για παράδειγμα πώς συμπεριφέρεστε 
συνήθως όταν παρακολουθήσετε μια αφυπνιστική για σας διάλεξη. 
Παρακολουθείτε με αφοσίωση τον ομιλητή και μετά το πέρας της ομιλίας 
συζητάτε για αυτήν σας την εμπειρία, ή αναζητάτε στη βιβλιογραφία σχετικό 
υλικό (Rossett, 2002, ρ. 58). Συνεπώς, και πάλι η αρχικά μία εκπαιδευτική 
μέθοδος υποβοηθάται, συμπληρώνεται και επεκτείνεται από άλλες 
εκπαιδευτικές μεθόδους. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση, την ευθύνη για την 
οργάνωση αυτής της ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής εμπειρίας την 
αναλαμβάνετε εσείς οι ίδιοι (οι εκπαιδευόμενοι), ενώ γνώμη μας είναι, ότι αυτό 
το «βάρος» θα έπρεπε να το διαχειρίζεται πρωτίστως ο εκπαιδευτής 
(Rossett, 2002, ρ. 59).

Την αξία του μείγματος εκπαιδευτικών μεθόδων, αποδεικνύουν και τα 
λόγια ενός στελέχους, που συμμετείχε στην έρευνα του Romme: «Μου άρεσε 
ιδιαίτερα η δομή της εκπαιδευτικής συνεδρίας που αφορούσε στη δυναμική 
των συστημάτων. Το να περνάμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τις 
σύντομες διαλέξεις στις προσομοιώσεις και έπειτα σε συζήτηση, και μετά πάλι 
διαλέξεις, προσομοιώσεις κ.ο.κ. είναι πολύ αποτελεσματικό. Με κρατάει σε 
εγρήγορση και διαφέρει πολύ από την παραδοσιακή προσέγγιση του 
σεμιναρίου.» (Romme, 2003, ρ. 57). Ομοίως, στην έρευνα του Anthony Raia, 
όπου ζητήθηκε από τους φοιτητές να κατατάξουν τις προτιμήσεις τους ως 
προς συγκεκριμένες επιλογές εκπαιδευτικών μεθόδων (βλέπε πίνακα 4), κατά 
κανόνα προτιμήθηκαν οι συνδυασμοί των εκπαιδευτικών μεθόδων (επιλογές 
1-3) (Raia, July 1966, ρ. 350).
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1 Μελέτες περίπτωσης & Παιχνίδια
2 Μελέτες περίπτωσης & Παιχνίδια & 

Βιβλιογραφία

3 Μελέτες περίπτωσης & Βιβλιογραφία
4 Μόνο Παιχνίδια

5 Μόνο Μελέτες περίπτωσης
6 Μόνο Βιβλιογραφία

Πίνακας 4 : Επιλογές εκπαιδευτικών μεθόδων.
Χαρακτηριστικά είναι επίσης, τα όσα αναφέρει ο Renie Gromacki, Διευθυντής 
HR της Tower, σε μία συνέντευξη σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική της 
εταιρείας: «Αυτά τα παιχνίδια τύπου υπόδησης ρόλων και τα σκετς βοηθούν, 
αλλά χρησιμοποιούμε και τις πιο παραδοσιακές μεθόδους, όπου καθόμαστε 
μαζί με τους διευθυντές και τους λέμε όσα πρέπει να γνωρίζουν. Πιστεύουμε, 
ότι αυτό το μείγμα εκπαιδευτικών μεθόδων, τους βοηθάει πραγματικά να 
μάθουν όσα πρέπει να ξέρουν.» (Wallstein, October 1998, ρ. 116).

Συμπερασματικά, είναι αλήθεια, ότι η εύρεση του βέλτιστου μείγματος 
εκπαιδευτικών μεθόδων, όπου τα παιχνίδια μπορούν να λειτουργήσουν ως 
πολύτιμο «συστατικό», αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο για τον 
εκπαιδευτή. Ωστόσο, ελπίζουμε να συμφωνήσετε μαζί μας, ότι αξίζει τον 
κόπο!
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:
Διευκρίνηση των όρων που δηλώνουν τους 

εκπαιδευτικούς στόχους.

Ενεργοττοιητής Έναρξης (Icebreaker)

Οι δύο βασικοί λόγοι για να χρησιμοποιήσουμε έναν ενεργοποιητή έναρξης, 
είναι οι εξής: Πρώτα απ’ όλα να επιτρέψουμε στους εκπαιδευόμενους να 
συστηθούν, και έπειτα να τους εισαγάγουμε ομαλά στο θέμα (Kroehnert Gary, 
2001, ρ. 7). Κατά αυτόν τον τρόπο, προετοιμάζουμε θα λέγαμε το έδαφος για 
μία αποτελεσματική εκπαιδευτική συνεδρία.

Ανάπτυξη ομαδικότητας (Team Building)
Τα παιχνίδια ανάπτυξης ομαδικότητας χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των 
σχέσεων μεταξύ των ατόμων ή των υπό-ομάδων μίας ομάδας. Ο όρος 
«ομάδα» όταν μιλάμε για ανάπτυξη ομαδικότητας αναφέρεται συνήθως σε μία 
ομάδα εργασίας ή μία ομάδα ατόμων που πρόκειται να εργαστούν μαζί 
(Kroehnert Gary, 2001, ρ. 8).

Επικοινωνιακές δεξιότητες (Communication)

Τα παιχνίδια ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων, βοηθούν τους 
εκπαιδευόμενους να βελτιώσουν τις δεξιότητες προφορικού και γραπτού 
λόγου, ακρόασης και μη λεκτικής επικοινωνίας, και γενικότερα, όλες εκείνες τις 
δεξιότητες που ενισχύουν την αποτελεσματική επικοινωνία των μερών.

Δεξιότητες παρουσίασης (Presentation Skills)
Οι δεξιότητες παρουσίασης αφορούν, όπως είναι προφανές, στην 
αποτελεσματική παρουσίαση ενός θέματος σε ένα ακροατήριο.

Ενδιάμεσος Ενεργοποιητής (Mid-course energiser)

Οι ενδιάμεσοι ενεργοποιητές μπορούν χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή 

νιώσετε ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους ή έχουν αρχίσει 
να νυστάζουν, ή αισθανθείτε ότι υπάρχει πολύ ένταση η οποία καλό θα ήταν 
να εκτονωθεί (Kroehnert Gary, 2001, ρ. 8).
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Επίλυση προβλημάτων και δημιουργική σκέψη (Problem Solving)
Τα παιχνίδια επίλυσης προβλημάτων και δημιουργικής σκέψης αναθέτουν 
στους εκπαιδευόμενους να επιλύσουν ένα πρόβλημα ή έναν γρίφο, ώστε να 
αναλυθούν κάποιες τεχνικές και μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων και να 
καταστεί σαφής η ανάγκη για δημιουργική και εκτός πλαισίων σκέψη. Στις 
περισσότερες των περιπτώσεων, δίνεται έμφαση και στην έννοια της 
συνέργιας, κατά την επίλυση των προβλημάτων (Kroehnert Gary, 2001, ρ. 9).

Μάθηση (Learning)

Αυτά τα παιχνίδια στοχεύουν στο να εντοπίσουν οι εκπαιδευόμενοι ποια 
σημεία του στυλ μάθησής τους χρήζουν βελτιώσεων. Συνήθως, μετά το πέρας 
αυτών των παιχνιδιών οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να αναφέρουν νέους, 
αποτελεσματικότερους τρόπους εκτέλεσης κάποιων ενεργειών (Kroehnert 
Gary, 2001, ρ. 9).

Αντίληψη (Perception)
Τα παιχνίδια αυτά σχεδιάζονται για να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι ότι 
αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο τα πράγματα. Επίσης, βοηθούν τους 
εκπαιδευόμενους να μάθουν να βλέπουν τα πράγματα με έναν ολιστικό τρόπο 
και να αναπτύξουν την ευαισθησία τους σχετικά με τη βραχυχρόνια και 
μακροχρόνια επίδραση των αποφάσεών τους στους ανθρώπους και τα 
πράγματα. Το τελικό συμπέρασμα αυτών των παιχνιδιών είναι, ότι πρέπει να 
διαθέτουμε σφαιρική αντίληψη και συστημική σκέψη (Kroehnert Gary, 2001, ρ. 
9), (Hequet, July 1995, ρ. 5).

Οργάνωση και Αυτό-διαχείριση (Self-Management)
Αυτά τα παιχνίδια βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να εντοπίσουν ποιάα 
σημεία των τεχνικών αυτό-διαχείρισης που ακολουθούν, χρήζουν βελτιώσεων. 

Πρόκειται ουσιαστικά για τις τεχνικές διαχείρισης χρόνου, απλά με διαφορετική 
ονομασία. Η έμφαση δίνεται στη βελτίωση της οργανωτικότητας των 
εκπαιδευομένων (Kroehnert Gary, 2001, ρ. 10).
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ΠΗΓΕΣ

Αν συναντήσετε έναν άνθρωπο σπάνιας εξυπνάδας, 
να τον ρωτήσετε τί βιβλία διαβάζει.

R.W. Emerson
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