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Περίιευε  

 Ζ έληαμε ησλ παηρληδηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη έλα θαηλφκελν πνπ 

έρεη θάλεη ηα πξψηα δεηιά βήκαηα θαη ζηελ ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, απνθηψληαο 

έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο, πνπ αθνινπζνχλ ην ξεχκα ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο αλά ηνλ 

θφζκν, φπνπ νη έξεπλεο θαη νη κειέηεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ησλ παηρληδηψλ, 

μεθίλεζαλ ρξφληα πξηλ. Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο δελ άθεζε θπζηθά 

αλεπεξέαζην ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, κε απνηέιεζκα νη έξεπλέο καο λα 

επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν πιένλ ζηα παηρλίδηα κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.  

Σν θαηά πφζν έλα παηρλίδη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα επηηπρεκέλν πεξηβάιινλ 

κάζεζεο, πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηη ζηνηρεία πξέπεη λα εκπεξηέρεη είλαη κεξηθά 

κφλν απφ ηα δεηήκαηα πνπ αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. Ζ δηεξεχλεζε ησλ 

ηξφπσλ εθαξκνγήο ηνπο ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο γεληθφηεξα, γίλεηαη κέζα απφ κειέηεο ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζε άξζξα θαη ζπλέδξηα ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ.   

Σν θαηά πφζν ηα παηρλίδηα ζπκβάιινπλ ζηε κάζεζε θαη αλ πξάγκαηη νδεγνχλ 

ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πέξα απφ ηηο ζεσξεηηθέο αλαθνξέο, θαζψο 

θαη ε φιε πξνζπάζεηα ηεο έληαμήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, αλαιχεηαη θαη ζην 

εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, φπνπ παξνπζηάδνληαη νη απφςεηο θαζεγεηψλ πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη παηρλίδηα σο κέζνδν δηδαζθαιίαο. Σν γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη ε 

εθαξκνγή ησλ παηρληδηψλ ζηελ ηάμε είρε ηα επηζπκεηά απφ απηνχο απνηειέζκαηα θαη ε 

φιε δηαδηθαζία ζηέθζεθε κε επηηπρία.  

Λέμεηο θιεηδηά: παηρλίδη, εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, πεξηβάιινλ κάζεζεο.  
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Abstract 

 Entering games into classroom is a phenomenon seen in our country, only in the 

last few years, gaining in time fervent supporters, who in turn follow their fellow 

colleagues around the world, where studies and researches for the educational dimension 

of games started years ago. The rapid growth of technology directed our researches 

mostly on games played using a personal computer.  

The educational potential of computer games, as well as their features and 

characteristics are analyzed in this paper. Also, the ways in which they can be applied in 

all fields of education as well as in the procedure of learning in general, are being 

presented through case studies that can be found in articles and conferences related to the 

specific subject.   

Whether games can contribute to students’ development of certain skills and 

knowledge, along with their engagement in the procedure of learning, are being analyzed 

in the last part of this paper where teachers that have tried educational games in action, 

give us their opinion. Generally, their undertaking was successful and had the desired 

results.   

Key words: games, educational potential, procedure of learning.  
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Εηζαγφγή  

 Σν παηρλίδη είλαη κηα παλαλζξψπηλε πνιηηηζκηθή δξαζηεξηφηεηα. Καηά ηελ 

ηζηνξηθή δηαδξνκή ην παηρλίδη παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη κεηαιιάζζεηαη εθάζηνηε αλάινγα κε ηηο ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο. Ζ ζέζε ηνπ 

ζηε δσή καο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο θξαηνχζεο θηινζνθηθέο, παηδαγσγηθέο θαη 

θνηλσληθέο αληηιήςεηο. Δπνκέλσο, ελψ ην παηρλίδη είλαη έλα παγθφζκην θαηλφκελν, νη 

ηδέεο πνπ έρνπκε γη απηφ είλαη εθάζηνηε πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλεο 

(Παληαδήο, 2004).  

Απφ ην ξήκα παίδσ πξνέξρεηαη ην νπζηαζηηθφ ηεο αξραίαο ιέμεο παηδηά, ην νπνίν 

ζήκαηλε γηα ηνλ Πιάησλα, ην παηρλίδη ησλ παηδηψλ, αιιά θαη ηελ παηδεία, θπξίσο ηελ 

κνπζηθή (Βαζηινπνχινπ, 2003). ήκεξα ε ιέμε παηδεία έρεη ηε ζεκαζία ηεο 

εθπαίδεπζεο ή ηεο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ. Έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξραία ιέμε παηο, πνπ 

ζεκαίλεη παηδί, φπσο θαη ε ιέμε παίδσ, απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ην παηρλίδη. Απηφ πνπ 

γλσξίδνπκε απφ ηα θείκελα ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ηνπ Πιάησλα είλαη ε κεγάιε ζεκαζία 

πνπ δηλφηαλ ζην παηρλίδη σο κέζνπ δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ ραξαθηήξα ησλ παηδηψλ, ηεο 

άζθεζεο ηνπ ζψκαηφο ηνπο, ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο 

ζπλείδεζεο, ηε ηέξςε ηεο ςπρήο ηνπο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ ελήιηθε δσή. 

Δπνκέλσο βιέπνπκε φηη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε, ην παηρλίδη, θαη ηελ παηδεία έρνπλ θνηλή ξίδα, θαη απηφ γηαηί ην παηρλίδη 

ζεσξνχληαλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ.  
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 Σν ίδην βέβαηα ηζρχεη θαη ζήκεξα, θαζψο φ,ηη καζαίλνπλ ηα παηδηά ζε πνιχ κηθξή 

ειηθία ην καζαίλνπλ κέζσ ηνπ παηρληδηνχ. Απηφ πνπ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε ζηελ 

παξνχζα εξγαζία είλαη ε ρξήζε ησλ παηρληδηψλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, 

θαζψο απηφ πνπ παξαηεξείηαη, είλαη φηη ζην ζρνιείν, αλ εμαηξέζνπκε ην λεπηαγσγείν θαη 

θάπνηα εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα φπσο αγσγήο πγείαο ή πεξηβαιινληηθά, ην παηρλίδη 

είλαη έμσ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κε 

ρξήζε ιηγφηεξν επράξηζησλ κεζφδσλ (Νηαινχθαο, 2009).  

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε εθπαίδεπζε θαη ε 

θαηάξηηζε ζήκεξα είλαη πηζαλφλ φηη νη πεξηζζφηεξεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ζεκεξηλψλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ αλζξψπσλ ή ζηνλ 

ηχπν ηεο θνηλσλίαο ζηνλ νπνίν δνχλε (Gros, 2002). 

 Δπηπξνζζέησο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ξαγδαία αχμεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα παηρλίδηα κέζσ ππνινγηζηή απνηεινχλ ζηηο 

κέξεο καο, ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ θαη επεθηείλνληαη 

αθφκα πεξηζζφηεξν σο πνιηηηζηηθφ θαηλφκελν κε ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο.  Απηή ε 

παξαδνρή έρεη επηθέξεη απαηηήζεηο θαη ζηε ρξήζε ηνπο σο εθπαηδεπηηθά κέζα ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Τπάξρεη πιεζψξα κειεηψλ, εξεπλψλ θαη ζπλεδξίσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην θνκκάηη απηφ, πνπ έρνπλ απνδείμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπο ζε ηνκείο φπσο ηα καζεκαηηθά, ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ ή αθφκα θαη ηελ 

απαζρφιεζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.  

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα εμεηάζνπκε απηήλ αθξηβψο ηε ρξήζε ησλ παηρληδηψλ, 

σο εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ, φρη κφλν ζηε ζεσξία, αιιά θαη κέζα απφ ηε κειέηε 
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ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ, παξαζέηνληαο αθφκα, απφςεηο ησλ ίδησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηα δνθίκαζαλ ζηελ πξάμε. 

Κεθάιαηο 1
ο 

ην θεθάιαην απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε έλαλ νξηζκφ γηα ην παηρλίδη 

γεληθφηεξα, λα δνχκε ηηο θαηεγνξίεο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη ην πνηα 

είλαη ηα ζηνηρεία πνπ θάλνπλ έλα παηρλίδη εθπαηδεπηηθφ. 

1.1.     Παηρλίδη είλαη… 

«…κηα δνκεκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία δχν ή πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο 

ζπλαγσλίδνληαη εληφο ησλ πεξηνξηζκψλ ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ γηα λα επηηχρνπλ έλα 

ζηφρν. Έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα είλαη έλαο ππνινγηζηήο» (Training and 

development ASTD,1987). 

«…ζπλίζηαηαη ζ’ έλα ζχλνιν θαλφλσλ νη νπνίνη νξίδνπλ έλαλ ζηφρν πνπ ζα 

πξέπεη λα επηηεπρζεί θαζψο θαη ηνπο επηηξεπηνχο ζηφρνπο επίηεπμήο ηνπ» (Kelley, 1998). 

«…νπνηνδήπνηε εθπαηδεπηηθφ ή καζεζηαθφ πιαίζην πνπ ελέρεη ζπλαγσληζκφ θαη 

νξίδεηαη απφ θαλφλεο» (Dempsey et al., 1996).  

«...νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε ησλ αλζξψπσλ γηα 

δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία. Απηή ε αλάγθε πθίζηαηαη ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

χπαξμήο ηνπο» (http://el.wikipedia.org). 

«…ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο κάζεζεο κέζα απφ ηελ πξάμε» (Feeney, Christensen 

& Moravcil, 1996). 

http://el.wikipedia.org/
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«…κία κε πξνθαλήο εθπαηδεπηηθή ή καζεζηαθή κνξθή δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη θαζνδεγείηαη απφ θαλφλεο» (Dempsey, Rasmussen, 

Lucassen, 1996).  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, δελ ππάξρεη έλαο μεθάζαξνο νξηζκφο γηα ην ηη 

είλαη παηρλίδη. Δίλαη έλα ζχλζεην θαη πνιχκνξθν θαηλφκελν πνπ πεξηιακβάλεη 

δηαθνξεηηθέο πξάμεηο, πξνζαλαηνιηζκνχο θαη εθδειψζεηο (Γνπξγηψηνπ, ρ.ρ.).   

O Meckley (2002), ζπλνςίδνληαο ηηο παξαπάλσ ζθέςεηο επαλαπξνζδηφξηζε ηνλ 

νξηζκφ ηνπ παηρληδηνχ σο κηαο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: α) λα είλαη ειεχζεξε επηινγή ησλ παηθηψλ, β) λα 

θαηεπζχλεηαη απφ εζσηεξηθά θίλεηξα, γ) λα παξέρεη επραξίζηεζε θαη ηθαλνπνίεζε, δ) λα 

εκπιέθεη ελεξγά ηνπο παίθηεο, ε) λα είλαη απηνθαηεπζπλφκελν θαη ζη) λα έρεη λφεκα γηα 

ηνλ παίθηε.  

Ο Huizinga (1995) δήισζε φηη θαη έλαο αγψλαο αθφκα, ζπλερίδεη λα είλαη 

παηρλίδη. Γηέθξηλε ηα αθφινπζα βαζηθά ζηνηρεία ελφο παηρληδηνχ-αληηθεηκέλνπ [game]: 

 Μηα άηππε δξάζε ή δξαζηεξηφηεηα. 

 Κάηη πνπ ζπκβαίλεη εληφο ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ θαη ρσξηθψλ νξίσλ. 

 Ζ αλάπηπμε πνπ αθνινπζεί ειεχζεξα επηιεγκέλνπο, αιιά δεζκεπηηθνχο ζηε 

ζπλέρεηα, θαλφλεο. 

 Σν φηη ν ζηφρνο είλαη ε ίδηα ε δξαζηεξηφηεηα. 

 Σν φηη ε δξαζηεξηφηεηα ζπλνδεχεηαη απφ έλα αίζζεκα έληαζεο ή/ θαη 

δηαζθέδαζεο. 
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 Σν φηη είλαη ζπλεηδεηφ φηη ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα δηαθέξεη απφ ηελ 

πξαγκαηηθή δσή.   

 

1.2.  Χαξαθηεξηζηηθά παηρληδηώλ 

Σα ζηνηρεία πνπ δηαθξίλνπλ έλα παηρλίδη είλαη πνηθίια, σζηφζν θαλέλα εμ’ απηψλ 

δελ είλαη αλαγθαίν γηα λα είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα έλα παηρλίδη θαη θαλέλα δελ είλαη 

επαξθέο γηα λα είλαη θάηη έλα παηρλίδη. Μάιινλ, φζν πεξηζζφηεξα απηψλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη παξφληα, ηφζν πεξηζζφηεξν  ε δξαζηεξηφηεηα απηή εξκελεχεηαη 

σο παηρλίδη.  

Λίγν πνιχ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πξνθχπηνπλ απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Σν 2001 ν Prensky αλέιπζε πεξηζζφηεξν ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ παηρληδηψλ, αλ θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ζηεξίδεηαη ζε απηά πνπ ππνζηήξημε ν Malone 

(1980). χκθσλα κε ηνλ Prensky ππάξρνπλ έμη ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηα παηρλίδηα:  

 νη θαλφλεο, 

 νη ζηφρνη, 

 ηα απνηειέζκαηα θαη ε αλαηξνθνδφηεζε, 

 ε ζχγθξνπζε /ν δηαγσληζκφο /ε πξφθιεζε /ε αληηπαιφηεηα, 

 νη δηαδξάζεηο θαη 

 ε πεξηγξαθή ή ε ηζηνξία. 
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1.3.    Καηεγνξίεο παηρληδηώλ   

Έρνπλ ππάξμεη πνιιέο απφπεηξεο ηαμηλφκεζεο ησλ παηρληδηψλ. Σα ηαμηλνκνχκε 

ρξεζηκνπνηψληαο γεληθέο πεξηγξαθέο ησλ δεκνθηιψλ ζήκεξα ηχπσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

παηρλίδηα πεξηπέηεηαο, δξάζεο, ζηξαηεγηθήο, άζιεζεο, πξνζνκνίσζεο, ξφισλ, 

επηηξαπέδηα παηρλίδηα, παηρλίδηα καρψλ, παηρλίδηα ινγηθήο, επηρεηξεκαηηθά παηρλίδηα θαη 

παηρλίδηα ιέμεσλ. Ζ ζεκαζία ηέηνησλ θαηεγνξηψλ είλαη αξθεηά πξνθαλήο θαη επξέσο 

θαηαλνεηή. Ωζηφζν απηέο νη θαηεγνξίεο δελ είλαη ακνηβαία απνθιεηζηηθέο. Πνιιά 

παηρλίδηα εκπίπηνπλ ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηα θαηεγνξίεο, φπσο είλαη θαη παηρλίδη 

πεξηπέηεηαο θαη παηρλίδη καρψλ (Alessi & Trollip 2005). 

 

1.4.  Παηρλίδηα θαη ηερλνινγία 

Ζ πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο δε ζα κπνξνχζε λα αθήζεη ην θνκκάηη ηνπ παηρληδηνχ, 

αλεπεξέαζην, απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ κνλνπσιεί εμ’ νινθιήξνπ ηνλ ρξφλν ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ηα νπνία έρνπλ πεξάζεη 

απφ ακέηξεηεο θάζεηο εμέιημεο. Ξεθίλεζαλ κε ηα απηφκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε ιέζρεο 

παηρληδηψλ, ζπλέρηζαλ κε ηηο θνλζφιεο παηρληδηψλ, απηά πνπ εθαξκφδνληαη ζε 

ηειενξάζεηο θαη άιιεο νζφλεο θαη θαηέιεμαλ ζηα παηρλίδηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Απφ δσ θαη ζην εμήο κηιψληαο γηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ζα 

ελλννχκε ηα παηρλίδηα κέζσ ππνινγηζηή.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηε κηα φιν θαη πεξηζζφηεξν αμηνπνηνχληαη νη 

ππνινγηζηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη απφ ηελ άιιε ηα παηδηά φιν θαη πεξηζζφηεξν παίδνπλ 
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ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Σα ηειεπηαία έρνπλ αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηεπξπκέλε 

κνξθή ςπραγσγίαο, θαηαθηψληαο φιν θαη κεγαιχηεξν ρξφλν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

λέσλ, πεξηζζφηεξν αθφκε θαη απφ ην ρξφλν πνπ μνδεχνπλ γηα λα παξαθνινπζήζνπλ 

ηειεφξαζε ή λα δηαβάζνπλ θάπνην βηβιίν (Squire K., 2006).  

Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα έρνπλ ηε δχλακε λα παξαθηλνχλ ηνπο λένπο λα 

αζρνινχληαη κε απηά, θάηη πνπ δχζθνια ην θάλεη ν ηππηθφο ηξφπνο εθπαίδεπζεο. Σν 

πεξηβάιινλ ελφο παηρληδηνχ είλαη εληππσζηαθφ κε απνηέιεζκα λα απνξξνθά ηνπο 

ρξήζηεο. ε απηφ ζπκβάιιεη ε πνηφηεηα ησλ γξαθηθψλ θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ παίθηε λα 

«ζπκκεηέρεη» ζην παηρλίδη ηαπηηδφκελνο κε ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη κέζα ζην παηρλίδη 

(Poole, 2000).  

Μειέηεο πνπ αθνξνχλ ην γηαηί ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζεσξνχληαη επράξηζηα 

θαη γνεηεχνπλ ηφζν ηνπο καζεηέο έδεημαλ φηη πξνζθέξνπλ ην αίζζεκα ηνπ ειέγρνπ, ηεο 

πεξηέξγεηαο, ηεο εμσγελνχο θαη ηεο εζσγελνχο θαληαζίαο πξνθαιψληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

ελαζρφιεζε κε απηά. Με βάζε απηά ηα απνηειέζκαηα νη Lepper θαη Malone (1987), 

πξφηεηλαλ ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ σο έλα κέζν εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 
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1.5. Χαξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ  

 Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα πέξα απφ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηρληδηψλ 

πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, έρνπλ δψδεθα ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηνλ Prensky, 

(Prensky, 2001) πνπ πξνθαινχλ ηελ ελαζρφιεζε ησλ παηθηψλ καδί ηνπο:  

Χαξαθηεξηζηηθά παηρληδηώλ Δπίδξαζε ζηνλ ρξήζηε 

Δίλαη δηαζθεδαζηηθά. Δπραξηζηνχλ θαη δηαζθεδάδνπλ ηνλ ρξήζηε. 

Δίλαη παηρλίδηα. Παξέρνπλ έληαζε θαη ελεξγή ελαζρφιεζε. 

Έρνπλ θαλφλεο. Γεκηνπξγνχλ δνκεκέλν πεξηβάιινλ. 

Έρνπλ ζηφρνπο. Παξέρνπλ θίλεηξα. 

Δίλαη αιιειεπηδξαζηηθά. Δλεξγεηηθνί παίθηεο. 

Έρνπλ πξνζαξκνζηηθφηεηα. Σαηξηάδνπλ ζηνπο παίθηεο. 

Παξέρνπλ απνηειέζκαηα θαη ελεκέξσζε. Πξνθαινχλ κάζεζε. 

Παξέρνπλ θαηαζηάζεηο λίθεο. Ηθαλνπνηνχλ ηνλ εγσηζκφ. 

Παξέρνπλ δηιήκκαηα, αληαγσληζκφ, 

πξνθιήζεηο, αληηζέζεηο. 

Παξάγνπλ αδξελαιίλε. 

Γεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα πξνο ιχζε. Απμάλνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα. 

Οη παίθηεο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Γεκηνπξγνχληαη θνηλσληθέο νκάδεο. 

Έρνπλ ζελάξην θαη πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα. 

 

Πίλαθαο 1: Υαξαθηεξηζηηθά παηρληδηψλ θαη επίδξαζε ηνπο ζηνλ ρξήζηε 

 

Ο Malone (1980) ππνζηήξημε φηη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαιψλ 

ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: πξφθιεζε, 

θαληαζία θαη πεξηέξγεηα. Γηα λα δίλεη έλα ειεθηξνληθφ παηρλίδη πξφθιεζε, ζα πξέπεη λα 

παξέρεη έλα ζθνπφ, ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζα είλαη αβέβαηε. Οη ζηφρνη πνπ 

παξέρεη ην παηρλίδη καδί κε ηηο πξνθιήζεηο είλαη ζαγελεπηηθά, γηαηί πξνθαινχλ ηελ 

απηνεθηίκεζε ησλ παηθηψλ. Αθφκα θαη φηαλ ράλνπλ, ζέινπλ λα μαλαπαίμνπλ γηα λα 

θεξδίζνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο. Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε θαληαζία, ε νπνία 
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θάλεη ην παηρλίδη πην ελδηαθέξνλ. Γηα παξάδεηγκα φηαλ απφ ηελ απάληεζε πνπ ζα δψζεη 

ν παίθηεο εμαξηάηαη ε ζσηεξία ηεο γεο απφ κηα επηθείκελε θαηαζηξνθή. Σν ηξίην 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε πεξηέξγεηα πνπ δίλεη ην θίλεηξν γηα κάζεζε θαη είλαη αλεμάξηεηε 

απφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ θαληαζηψλ. 

 

1.6.  Μάζεζε βαζηζκέλε ζην παηρλίδη  

 Σν παηρλίδη είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα επραξίζηεζεο, ε νπνία είλαη απαιιαγκέλε 

απφ εμσηεξηθνχο ζθνπνχο, αβίαζηε, θπξίσο θαζνδεγνχκελε απφ ηε θαληαζία, 

απηνπαξαθηλνχκελε· κηα δξαζηεξηφηεηα ινηπφλ, ε νπνία είλαη βηνινγηθά εμαξηεκέλε θαη 

έρεη κεγάιε θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη παηδαγσγηθή ζεκαζία. (Das aktuelle wissen.de 

Lexicon,Bd.20,2004,316). 

 Μέζα απφ ην παηρλίδη κπνξεί λα νξγαλσζεί ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

απνηειεζκαηηθφηεξα θαη κε επράξηζην ηξφπν, έηζη ψζηε λα αληηζηαζκίδεη ηηο θνηλσληθέο 

απαηηήζεηο θαη λα ηηο ελαξκνλίδεη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ γηα επράξηζην 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ζπκκεηνρή, δξάζε, έληαζε θαη ραιάξσζε ( Gudjons, 2001).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχρζεθε έλαο ηδηαίηεξνο θιάδνο ηεο παηδαγσγηθήο, ε 

απνθαινχκελε «παηδαγσγηθή ηνπ παηρληδηνχ». Ζ παηδαγσγηθή ηνπ παηρληδηνχ 

πεξηιακβάλεη ή θαιχηεξα πξνηείλεη ην παηρλίδη απφ ηε κηα σο κέζν αγσγήο θαη απφ ηελ 

άιιε σο κέζνδν δηδαζθαιίαο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε παηδαγσγηθή πξναγσγή ησλ 

παηδηψλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο ηνπ παηδηνχ κε ην παηρλίδη. ηε δεχηεξε 
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πεξίπησζε, ην παηρλίδη πξνηείλεηαη σο κέζνδνο γηα ηηο νξγαλσκέλεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο 

(Παληαδήο, 2004). 

Ζ παηδαγσγηθή ηνπ παηρληδηνχ ζηεξίδεηαη ζε λέεο κνξθέο παηδαγσγηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο, φπσο ε ειεπζεξία, ε απηνδηάζεζε, ε άλεζε ρξφλνπ, δειαδή καθξηά 

απφ θαηαπίεζε, εμαλαγθαζκνχο, ππνρξεψζεηο θαη πξέπεη (Παληαδήο, 2004). 

Όπσο δηαηππψλεη θαη ε Κνζζπβάθε (2003) ζηνλ νξηζκφ ηεο παηγληψδνπο 

δηδαζθαιίαο, ην παηρλίδη κπνξεί λα ζεσξεζεί κέζν, κέζνδνο αιιά θαη κνληέιν 

δηδαζθαιίαο, θαζψο κπνξεί λα ελζσκαησζεί σο κέζν δηδαζθαιίαο, κπνξεί λα απνηειέζεη 

ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ζηφρν ηεο δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηέινο 

κπνξεί ε δηεμαγσγή ελφο καζήκαηνο λα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ελφο παηρληδηνχ. 

 Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη ζηε ρψξα καο ππάξρνπλ αθφκε θαη νιφθιεξα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ βαζηζκέλα ζηηο παηδαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ παηρληδηνχ.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, απνηειεί ην πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, κε ηίηιν 

«Παηδαγσγηθό παηρλίδη θαη παηδαγσγηθό πιηθό ζηελ πξώηε παηδηθή ειηθία». Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ απνθνίησλ ζηηο παξαθάησ 

επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζην πιαίζην δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

γλψζεο: 

 Αμηνιφγεζε Παηδαγσγηθνχ Τιηθνχ θαη Παηδαγσγηθνχ Παηρληδηνχ  

 ρεδηαζκφο θαη παξαγσγή Παηδαγσγηθνχ Τιηθνχ θαη Παηδαγσγηθνχ Παηρληδηνχ  

 Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε Παηδαγσγηθνχ Τιηθνχ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Παηρληδηνχ. 

(http://www.ece.uth.gr/msc/index.php).  

http://www.ece.uth.gr/msc/index.php
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 Κάηη παξφκνην έξρεηαη λα δειψζεη θαη ν φξνο εθπαηδεπηηθή ςπραγσγία, 

γλσζηφηεξνο κε ηελ αγγιφθσλε νξνινγία edutainment, αθξσλχκην ησλ ιέμεσλ, edu-

cational enter-tainment, πνπ απνηειεί κηα καζεζηαθή πιαηθφξκα ζηελ νπνία 

ζπλδπάδνληαη ε ςπραγσγία κε ηελ εθπαίδεπζε ( Γηψηε & Παπαγεσξγίνπ, 2008).  

 Σα παηρλίδηα απνηεινχλ σζηφζν έλα κφλν κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο ςπραγσγίαο, 

καδί κε ηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, ηηο ηαηλίεο, ηα πξνγξάκκαηα πνιπκέζσλ, ηε 

κνπζηθή θαη άιια. Ζ Δθπαηδεπηηθή Ψπραγσγία ζπλήζσο παίδεη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή 

ζε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ελψ ζε θάπνηεο πην ζπάληεο πεξηπηψζεηο επηρεηξεί 

ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλσλ 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

 Ζ επηηπρεκέλε Δθπαηδεπηηθή Ψπραγσγία γίλεηαη δηαθξηηή κε ην γεγνλφο φηη ε 

κάζεζε γίλεηαη δηαζθέδαζε θαη νη εθπαηδεπηέο πξνζθέξνπλ εθπαίδεπζε κε έλαλ ηξφπν ν 

νπνίνο είλαη ηαπηφρξνλα δηαζθεδαζηηθφο θαη επράξηζηνο. 

 

1.7. Μάζεζε βαζηζκέλε ζην παηρλίδη κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή  

 Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο είλαη πνιχ δεκνθηιήο ζηνπο καζεηέο, θαζψο κε 

βάζε κηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 2001 θαη δεκνζηεχζεθε ζην Education Week, νη 

καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ζρνιηθνχο ππνινγηζηέο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έξεπλα 

ζε πνζνζηφ 96% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ πνπ επελδχνπλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ, 91% 

γηα λα γξάςνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, 62% γηα λα θάλνπλ ηα καζήκαηά ηνπο ζην ζπίηη θαη 

60% γηα λα νπηηθνπνηήζνπλ λέεο έλλνηεο (Επγνπξίηζαο 2008). Δπνκέλσο, γηαηί λα κελ 
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εθαξκφζνπκε παηρλίδηα ζηε κάζεζε, ψζηε λα πξνζεγγίζνπκε κηα λέα γεληά καζεηψλ κε 

έλα κέζν ην νπνίν έρνπλ κάζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ απφ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία; 

 Δμάιινπ, ν Prensky (2007), ππνζηεξίδεη φηη δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα 

παηδηά απηά απνηεινχλ ην αλζξψπηλν εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπ κέιινληνο,  ζα πξέπεη ε 

θαηάξηηζή ηνπο λα βαζίδεηαη εμνινθιήξνπ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, θαη δεη ζηα παηρλίδηα 

κε ηα νπνία έρνπλ εμνηθεησζεί απφ πνιχ κηθξή ειηθία. Γηα ην ιφγν απηφ έρεη αλαπηπρζεί 

θαη κηα μερσξηζηή θαηεγνξία εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε ελειίθνπο, 

ηα ιεγφκελα, serious games, ηα νπνία ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ.  

 χκθσλα κε ηνλ Επγνπξίηζα (2008), φηαλ εμεηάδνπκε ηα παηρλίδηα πνπ παίδνληαη 

κέζα ζε έλα καζεζηαθφ πιαίζην, αληίζεηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηπιίζζνληαη 

κφλν ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ζα δνχκε φηη ππάξρνπλ δχν απφςεηο γηα ηε ρξήζε ησλ 

παηρληδηψλ ζηε κάζεζε, απηή ησλ δηδαζθφλησλ θαη απηή ησλ δηδαζθφκελσλ.  

Οη κελ δηδαζθφκελνη απφ ηελ πιεπξά ηνπο ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε ελφο παηρληδηνχ 

ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο κπνξεί λα έρεη πνηθίιεο ζεκαζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, φηη ε 

κάζεζε είλαη παηρλίδη, δειαδή δηαζθεδαζηηθή, φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αληηκεησπίδνπλ πξνθιήζεηο θαη λα επηηπγράλνπλ θαιχηεξεο βαζκνινγίεο, φηη κπνξνχλ λα 

δνθηκάδνπλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, φηη κπνξνχλ λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα δνπλ ηη ζα 

ζπκβεί, φηη κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηα αηζζήκαηά ηνπο θαη λα ζθεθηνχλ ηη λα θάλνπλ ζε 

κηα ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε, θηι.  

Απφ ηελ άπνςε ησλ δηδαζθφλησλ, κπνξνχκε λα επηιέμνπκε λα εθαξκφζνπκε 

παηρλίδηα γηα κάζεζε ψζηε λα πξνζεγγίζνπκε κηα λέα γεληά καζεηψλ κε έλα κέζν ην 

νπνίν έρνπλ κάζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ απφ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. Μπνξνχκε λα 
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πξνζθέξνπκε έλα παηρλίδη γηα λα εηζαγάγνπκε έλα λέν εθπαηδεπηηθφ ζέκα, απμάλνληαο 

έηζη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ην ζέκα απηφ, ή θαη σο ζπκπιεξσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, γηα παξάδεηγκα, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα 

ζχλζεηε καζεζηαθή θαηάζηαζε, γηα λα απμήζνπκε ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ λα κάζνπλ, 

γηα λα πξνζθέξνπκε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα παηρλίδηα  κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ψζηε λα αλνίμεη έλαο 

δηάινγνο θαη λα ζπάζνπλ ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ζηεγαλά. Δπίζεο, ηα παηρλίδηα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε, αιιά θαη γηα λα βειηηψζνπλ ην 

αίζζεκα απηνεθηίκεζεο ηνπ παίθηε, δειαδή ηνπ αηφκνπ πνπ καζαίλεη (Pivec et al. 2005).  

Γηα ηνπο αλζξψπνπο κε εηδηθέο αλάγθεο ηα ςεθηαθά παηρλίδηα κπνξνχλ λα 

δψζνπλ ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπλ κηα εκπεηξία ηνπ θφζκνπ κε έλαλ ηξφπν πνπ, γηα 

ηελ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ, ζεσξείηαη δεδνκέλνο.    

Έλα δεχηεξν ζχλνιν παξακέηξσλ πνπ ζπλδέεη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ειεθηξνληθψλ 

πεξηβαιιφλησλ πνπ λα ππνζηεξίδνπλ λένπο ηχπνπο κάζεζεο (Facer, 2002). Σν κνληέιν 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία είλαη κία κε απνδνηηθή κέζνδνο θαη δελ 

κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηα δεηνχκελα απνηειέζκαηα κάζεζεο. Γηάθνξα άιια κνληέια 

έρνπλ πξνηαζεί φπσο ην κνληέιν “καζαίλσ θάλνληαο” θαη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη 

πεξηβάιινληα πνπ ελεξγεηηθά ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ πξαθηηθή (Νηαινχθαο, 2009). 
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1.8.  Τη είλαη ηα serious games θαη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

 Σα ιεγφκελα ζνβαξά παηρλίδηα είλαη κηα θαηεγνξία ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ πνπ 

έρνπλ ζρεδηαζηεί ζηνρεχνληαο πέξα απφ ηε δηαζθέδαζε. πλδπάδνπλ ηε δηαζθέδαζε κε 

ηελ εθπαίδεπζε θαη εθκάζεζε κέζσ ηεο πξνζνκνίσζεο ζε ηνκείο φπσο νη 

επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη νη ζηξαηησηηθέο δηαδηθαζίεο, κε ηε καηηά θαη ηελ 

αίζζεζε ελφο παηρληδηνχ πνπ αλαθέξεηαη φκσο ζε γεγνλφηα ή δηαδηθαζίεο κε- 

παηρληδηψλ.  

 Υξεζηκνπνηήζεθαλ αξρηθά ζην ζηξαηφ θαη ηελ αεξνπνξία γηα λα δψζνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ζηξαηηψηεο λα εθπαηδεπηνχλ θάησ απφ αιεζηλέο ζπλζήθεο κάρεο, θαη 

φρη κφλν, ρσξίο λα θηλδπλεχνπλ σζηφζν ζσκαηηθά. Πξφθεηηαη δειαδή θπξίσο γηα 

παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σζηφζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο, 

αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ θαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, γλσζηά σο business 

games. 

 ε πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί θνξείο θαη 

παλεπηζηήκηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ή θαη νιφθιεξεο εηαηξείεο 

έξεπλαο θαη παξαγσγήο, βαζηζκέλεο ζηα ζνβαξά παηρλίδηα. ην Michigan State 

University γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη δηαηκεκαηηθφ εξγαζηήξην πνπ  αθνξά απνθιεηζηηθά 

ζην ζρεδηαζκφ ησλ serious games, θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Converty ζηεξίδεη ην Serious Games Institute φπνπ ηα ζνβαξά παηρλίδηα απνηεινχλ 

αληηθείκελν δηδαθηνξηθήο έξεπλαο καδί κε ηνλ ςεθηαθφ θφζκν.  
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1.9.   Ηιεθηξνληθά παηρλίδηα θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

Ο ιφγνο πνπ ππάξρεη ελδηαθέξνλ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο γηα ηελ ζρέζε κεηαμχ 

ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε δχλακε πνπ έρνπλ ηα 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα λα παξαθηλνχλ ηνπο λένπο λα αζρνινχληαη κε απηά κε έλαλ 

κνλαδηθφ ηξφπν, θάηη πνπ δελ έρεη ηε δχλακε λα θάλεη ν ηππηθφο ηξφπνο εθπαίδεπζεο. Οη 

λένη, θαη φρη κφλν απηνί, κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θαη επηζπκία εκπιέθνληαη αξθεηέο 

ψξεο κε ην παηρλίδη δηαθφξσλ ζπρλά αξθεηά πεξίπινθσλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ έμσ 

απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (Μαξαγθφο & Γξεγνξηάδνπ, 2004). 

Δθηφο ηεο παξαπάλσ δπλακηθήο, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα “επαλαπξνγξακκαηίδνπλ” ηε ζθέςε ησλ ελαζρνινχκελσλ κε απηά (Prensky, 2001) 

θαζψο απηνί αλαπηχζζνπλ λέεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηθαλφηεηεο φπσο: αλάπηπμε 

αληαλαθιαζηηθψλ, παξάιιειε επεμεξγαζία, πιεξνθνξία κέζσ γξαθηθψλ, ηπραία 

πξνζπέιαζε, επηθνηλσλία, ελεξγεηηθφηεηα, παηρλίδη, αλαγλψξηζε, θαληαζία, θηιηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο ηερλνινγίαο. 

Σα παξαπάλσ αλαπηχζζνληαη θαζψο νη ρξήζηεο απμάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα 

επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ηνπο παξνπζηάδνληαη πνιχ γξήγνξα θαζψο 

πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηη είλαη ζρεηηθφ θαη αλαγθαίν θαηά ηε δηαδηθαζία, αλαπηχζζνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα επεμεξγάδνληαη ηελ πιεξνθνξία παξάιιεια ηελ ίδηα ζηηγκή απφ 

δηάθνξεο πεγέο θαη κε ηπραία ζεηξά, αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ ηελ 

πιεξνθνξία πξψηα κέζσ ησλ εηθφλσλ θαη ησλ γξαθηθψλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηπρφλ θείκελν γηα λα εμαθξηβψλνπλ, λα αλαπηχζζνπλ θαη λα εμεξεπλνχλ.  
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Δπίζεο αλαπηχζζεηαη ε επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ νη νπνίνη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο είηε γηα λα παίμνπλ κεηαμχ ηνπο είηε γηα λα αλαδεηήζνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

θαη κεζφδνπο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη κέζα ζην παηρλίδη. 

Οη ρξήζηεο βξίζθνπλ ην παηρλίδη ζαλ κία ραιαξσηηθή δηαδηθαζία θαη ζαλ κία θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ηνπο νδεγεί ζηελ ζεψξεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαλ έλα εξγαιείν γηα 

παηρλίδηα, πεξηκέλνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο κέζα απφ ην παηρλίδη, θάηη 

πνπ ηνπο δίλεηαη ζαλ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηνπο παξαθηλεί λα ζπλερίζνπλ ζε αθφκα πην 

δχζθνιεο δηαδηθαζίεο. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο αλαπηχζζεηαη ην κνληέιν «θάλσ γηα 

λα κάζσ» ζε αληίζεζε κε ην κνληέιν «καζαίλσ γηα λα θάλσ». Σέινο νη ρξήζηεο 

αλαπηχζζνπλ ηελ θαληαζία ηνπο κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνχ θαη ηεο 

εκπεηξίαο πνπ απνθηνχλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε απηφ δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο λα ζεσξνχλ ηελ ηερλνινγία ζαλ θίιν θαη φρη ζαλ ερζξφ κεγαιψλνληαο 

παξάιιεια κε απηή (Μαξαγθφο, Γξεγνξηάδνπ, 2004). 

Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα πέξα απφ ηελ επραξίζηεζε πνπ δίλνπλ ζηα παηδηά ηα 

βνεζνχλ λα αλαπηχμνπλ νξηζκέλεο λνεηηθέο δεμηφηεηεο, νμχλνπλ ηα αληαλαθιαζηηθά 

ηνπο θαη βνεζνχλ ηνλ έιεγρν ηεο παξνξκεηηθφηεηαο. Δπίζεο, ε επηηπρία ζηα παηρλίδηα 

απηά κπνξεί λα αλαπηεξψζεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ παηδηνχ θαη 

λα πξνθαιέζεη κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ηππηθή ειεθηξνληθή κάζεζε 

(Επγνπξίηζαο, 2008). 

Οη εξεπλεηέο πξνζδίδνπλ ζηα παηρλίδηα κεγάιε πνηθηιία πιενλεθηεκάησλ ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ βειηησκέλεο δεμηφηεηεο πξαθηηθήο ζπιινγηζηηθήο, πςειφηεξα 

επίπεδα ζπλερνχο θηλεηξνδφηεζεο, κεησκέλνο ρξφλνο εμάζθεζεο θαη κεησκέλνο 
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δηδαθηηθφο θφξηνο (Dempsey et al, 2002). χκθσλα κε ην Schank (2001) ε απνηπρία 

είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηε κάζεζεο. Απηφο είλαη ν ηνκέαο πνπ ηα παηρλίδηα 

θαη νη πξνζνκνηψζεηο ιάκπνπλ, αθνχ παξέρνπλ κεγάιν εχξνο δπλαηνηήησλ ή 

θαηαζηάζεσλ απνηπρίαο ηα νπνία ζπλεπάγνληαη επξχ θάζκα ελεξγεηψλ ησλ παηθηψλ. 

Σα εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη εθείλα ηα παηρλίδηα πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ινγηθήο θαη ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη γλψζεο κε 

έλαλ επράξηζην ηξφπν (Klawe & Phillips, 1995). Σν ππφβαζξν ηνπο ζρεηίδεηαη κε 

θνκκάηηα γλψζεο ηα νπνία νη ρξήζηεο πξέπεη λα εθαξκφζνπλ κε ζθνπφ λα επηηχρνπλ 

ηνπο ζηφρνπο πνπ ηνπο πξνηείλνληαη. Απφ ηηο πξψηεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηε ρξήζε ησλ 

παηρληδηψλ ζηελ εθπαίδεπζε (Gordon, 1970), απνδείρζεθε φηη απνηεινχλ κηα πεγή 

θηλήηξνπ γηα ηνπο ρξήζηεο λα δνθηκάζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, λα ηηο αλαπηχμνπλ 

εθαξκφδνληάο ηεο θαζψο θαη λα κάζνπλ πξάγκαηα πνπ δελ γλσξίδνπλ ελψ ηαπηφρξνλα 

δηαζθεδάδνπλ (Malone, 1980).   

 

1.10.  Πεξηβάιινληα κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα 

 Ζ ελαζρφιεζε κε ηα ςεθηαθά παηρλίδηα έρεη δνκήζεη κηα θνηλσλία φπνπ 

επηβξαβεχεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε πιάγηα ζθέςε, ε ηερλνινγηθή πξνζαξκνγή, ε 

επηθνηλσλία θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα.  

Πσο φκσο θαιιηεξγνχληαη φιεο απηέο νη δεμηφηεηεο ζηνλ ρξήζηε θαη πνηα 

κεζνδνινγία ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ζην ζρεδηαζκφ ηέηνησλ παηρληδηψλ; 
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Πξψηα απφ φια πξέπεη λα θαζνξίζνπκε ηνλ ηχπν ησλ ρξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο 

απεπζπλφκαζηε. Πξφθεηηαη γηα καζεηέο δεκνηηθνχ ή γηα ελήιηθνπο εθπαηδεπφκελνπο; 

Άηνκα κε ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν, π.ρ. πνιχ θαιή γλψζε καζεκαηηθψλ, 

μέλσλ γισζζψλ ή φρη;   

Γεχηεξνλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ παηρληδηνχ, κέζα απφ ηελ παηδαγσγηθή πάληα καηηά, 

ηηο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο δειαδή ηνπ ρξήζηε πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

παηρλίδη, είηε απηέο πνπ ζα απνθνκίζεη απφ απηφ. Έλα εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη πξνυπνζέηεη 

θαη θάπνηα γλψζε πάλσ ζε έλα ηνκέα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα καζεκαηηθά ή ηε γιψζζα 

(Gredler, 1992). 

Απφ θεη θαη πέξα δνκνχκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη ακηγψο 

εθπαηδεπηηθέο ή πην ραιαξσηηθέο, θαζψο θαη ηε δνκή ηνπ παηρληδηνχ. Πνιχ ζεκαληηθή 

επίζεο είλαη θαη ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ θαζνδεγεί αιιά θαη ελζαξξχλεη ηνλ ρξήζηε. Σν 

παηρλίδη ζα πξέπεη λα επηβξαβεχεη µηα ζσζηή απφθαζε θαη λα ηηκσξεί κηα ιαλζαζκέλε. 

Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν, νη παίθηεο ζα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηηο επηηπρεκέλεο απφ ηηο 

απνηπρεκέλεο ελέξγεηεο θαη λα επηθεληξσζνχλ ζην ζηφρν ηνπο. 

εκαληηθφ ζηνηρείν ζ’ έλα παηρλίδη είλαη θαη ε δηαδξαζηηθφηεηα, ην λα 

δηαηεξείηαη δειαδή ελεξγφο ν ξφινο ηνπ παίθηε: ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απφ ηνπο παίθηεο 

εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο δηθέο ηνπο απνθάζεηο θη ελέξγεηεο. Υσξίο ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ παηθηψλ ζην παηρλίδη, δελ κπνξεί λα πθίζηαηαη θαη ε έλλνηα ηνπ 

παηρληδηνχ.  

ηα ιεγφκελα, θαιά ειεθηξνληθά παηρλίδηα ε γλψζε δελ αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλα 

ζχλνιν απφ πιεξνθνξίεο θαη γεγνλφηα, απνμελσκέλα απφ ην πιαίζην αλαθνξάο ηνπο, 
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δηαζέζηκα πξνο απνζηήζηζε. Αληίζεηα, ε γλψζε γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν δξαζηεξηφηεηα 

θαη εκπεηξία. Αζθαιψο, δελ είλαη δπλαηφ νη εθπαηδεπηηθνί απιψο λα πξνζθέξνπλ ζηνπο 

καζεηέο δηαδξαζηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα θαη λα πεξηκέλνπλ απιψο ε γλψζε λα 

πξνθχςεη απφ απηά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, δελ κπνξνχλ λα εθθξαζηεί φιε ε 

γλψζε κφλν κε ιέμεηο, αθνχ απαηηεί θάπνηνο λα ελεξγεί, λα βξίζθεηαη, λα βιέπεη, λα 

βηψλεη ηηο εκπεηξίεο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη απηέο νη ιέμεηο. 

Σα κνληέξλα παηδαγσγηθά παηρλίδηα κέζσ ππνινγηζηή ζεσξνχληαη πνιχ 

απνηειεζκαηηθά εξγαιεία γηα ηε δηδαζθαιία ζχλζεησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο: 

  ρξεζηκνπνηνχλ ηε δξάζε αληί ηεο επεμήγεζεο, 

  δεκηνπξγνχλ πξνζσπηθά θίλεηξα θαη ηθαλνπνίεζε, 

  πηνζεηνχλ πνιιαπιέο κνξθέο θαη  δεμηφηεηεο εθκάζεζεο, 

  εληζρχνπλ ηηο θπξίαξρεο δεμηφηεηεο θαη 

 παξέρνπλ δηαδξαζηηθφ πεξηερφκελν πνπ ζε νδεγεί ζηελ επηινγή ηεο απφθαζεο θαζψο 

θαη πνηθίιιεο δπλαηφηεηεο εθκάζεζεο. 

Σα παηρλίδηα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα πξφζβαζε ζε πεξηβάιινληα πνπ ππφ 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ν ρξήζηεο ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα πξνζεγγίζεη. Όπσο γηα 

παξάδεηγκα ην ηαμίδη ζηελ ηζηνξία, ζηνλ ρξφλν θαη ηνλ ρψξν.  Απνηεινχλ κηα ειθπζηηθή 

θαη επράξηζηε καζεζηαθή  εκπεηξία πνπ πξνζθέξεη γλψζε, ηθαλνπνίεζε θαη πξνζσπηθή 

αλάπηπμε κέζα απφ ηηο δπζθνιίεο θαη πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη ν ρξήζηεο λα μεπεξάζεη. 
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Δίλαη εξγαιεία ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη 

ηεο θαληαζίαο ηνπο.  

Σέινο, ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαζηζηά ηα παηρλίδηα απηά ρξεζηηθά εξγαιεία 

φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θαη ιεηηνπξγνχλ έμσ απφ ηηο παξαδνζηαθέο ηάμεηο.   

ην παξαθάησ ζρήκα ζπγθαηαιέγνληαη φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη 

λα ζπγθεληξψλεη έλα παηρλίδη πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζζεί εθπαηδεπηηθφ.      

 ρήκα 1: Υαξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ. 

 

1.11.  Θεσξίεο κάζεζεο θαη παηρλίδηα   

 ην πεξηνδηθφ Computers and Education, ηεχρνο 51, δεκνζηεχεηαη κηα έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε απφ ηνπο Kebritchi θαη Hirumi (2008), ζρεηηθά κε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο πάλσ ζηηο νπνίεο έρνπλ βαζηζζεί πελήληα πέληε (55) 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα πνπ ζρεδηάζηεθαλ ζηελ πεξίνδν 2000-2007, θαζψο θαη πελήληα 

(50) άξζξα πνπ αλαθέξνληαλ ζηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ.  
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 ηα δεθαπέληε (15) απφ ηα πελήληα πέληε (55) παηρλίδηα, νη παηδαγσγηθέο αξρέο 

ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθαλ νη ζρεδηαζηέο ηνπο αλαθέξνληαλ αλαιπηηθά ζηα ζπλνδεπηηθά 

έγγξαθα. Σνπο ζρεδηαζηέο ησλ ππνινίπσλ ζαξάληα (40) παηρληδηψλ,  πξνζπάζεζαλ λα 

ηνπο πξνζεγγίζνπλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ιακβάλνληαο φκσο κφιηο ελλέα 

(9) ζηνλ αξηζκφ απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ησλ παηρληδηψλ ηνπο.  

 Όζνλ αθνξά ζηα πελήληα (50) άξζξα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ ζρεδηαζκφ 

εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ, κφιηο ελλέα (9) απφ απηά πεξηέγξαθαλ ηηο καζεζηαθέο 

ζεσξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρεδηαζκφ ηέηνησλ παηρληδηψλ.  

 Απφ ηα είθνζη ηέζζεξα (24) ινηπφλ παηρλίδηα, ηα δεθανρηψ (18) βαζίδνληαλ ζε 

θαζηεξσκέλεο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ζεσξίεο κάζεζεο, ηέζζεξα (4) απφ απηά 

βαζίζζεθαλ ζε εθπαηδεπηηθά γεγνλφηα πνπ δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαζηεξσκέλεο 

εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο  θαη δχν απφ ηνπο ζρεδηαζηέο αλέθεξαλ πσο δελ ζηεξίρζεθαλ 

ζε θακία ζεσξία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ παηρληδηψλ ηνπο. 

 

1.12.   Δπηινγή παηρληδηνύ σο κέζνπ δηδαζθαιίαο  

Καιή δηδαζθαιία ζεκαίλεη θπξίσο ην λα βξίζθνπκε ηηο θαηάιιειεο εξγαζίεο γηα 

ηνπο καζεηέο καο, έηζη ψζηε, εθφζνλ νη καζεηέο εκπιαθνχλ ελεξγά ζηελ εθηέιεζή ηνπο, 

νη εξγαζίεο απηέο λα ηνπο βνεζήζνπλ λα θαηαιάβνπλ ην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ ζέκα 

(Επγνπξίηζαο, 2008). Δίλαη γεγνλφο φηη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη 

πνιινί νη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηιέγνπλ λα εληάμνπλ έλα παηρλίδη ζηε δηδαζθαιία ηνπο, 
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σζηφζν ν πεηξακαηηζκφο απηφο επηρεηξείηαη πνιχ δεηιά θαζψο ζπλαληά πνιινχο 

πεξηνξηζκνχο. 

ην εξψηεκα Γηαηί δελ ρξεζηκνπνηνύκε παηρλίδηα πην ζπρλά κέζα ζηελ ηάμε;, ν 

Επγνπξίηζαο (2008) έξρεηαη λα επηζεκάλεη ηε δπζθνιία λα εληνπηζηνχλ παηρλίδηα ηα 

νπνία κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηα ζέκαηα ηεο δηδαθηέαο χιεο, ηε ρακειή αλνρή ηνπ 

πεξηβάιινληνο απέλαληη ζηα παηρλίδηα, δεδνκέλνπ φηη πνιχ ζπρλά ηα παηρλίδηα 

εθιακβάλνληαη σο κηα κε ζνβαξή δξαζηεξηφηεηα, ελψ νξηζκέλνη δηδάζθνληεο θνβνχληαη 

φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ζα κπνξέζνπλ λα επηηχρνπλ ηνπο δηδαθηηθνχο ηνπο ζηφρνπο, 

ελψ ππάξρνπλ θαη άιινη πνπ ζπλαληνχλ ίζσο δπζθνιίεο κε ηηο ειιηπείο ηερληθέο 

ππνδνκέο ησλ ζρνιείσλ.   

 Ζ επηινγή κπνξεί λα γίλεη είηε κέζα απφ κηα κεγάιε γθάκα εκπνξηθψλ 

ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, είηε αλαδεηψληαο παηρλίδηα ακηγψο εθπαηδεπηηθά, είηε ηέινο, 

δεκηνπξγψληαο ηα απφ ηελ αξρή κε βάζε ηα δηθά καο δεδνκέλα θαη αλάγθεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο πιαηθφξκεο θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.  

 Ζ θάζε επηινγή σζηφζν θξχβεη θαη ηελ παγίδα ηεο, θαζψο αλ αθνινπζήζνπκε ηελ 

πεπαηεκέλε ελφο γλσζηνχ εκπνξηθνχ παηρληδηνχ, κπνξεί λα βξεζνχκε πξν εθπιήμεσο 

θαζψο νη καζεηέο καο λα είλαη ελδερνκέλσο θαιχηεξα πιεξνθνξεκέλνη φζνλ αθνξά ην 

ελ ιφγσ παηρλίδη ή θαη λα κελ κπνξνχλ λα ην δερηνχλ σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. Απφ ηελ 

άιιε, ε δεκηνπξγία επηηπρεκέλσλ παηρληδηψλ δελ είλαη εχθνιε. Σα εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηξεηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, λα έρνπλ εθπαηδεπηηθνχο 

ζηφρνπο πνπ αμίδνπλ ηνλ θφπν, λα είλαη δηαζθεδαζηηθά, θαη νη ζηφρνη ηνπ παηρληδηνχ λα 

ελδπλακψλνπλ ηνπο ζθνπφο ηεο κάζεζεο (Alessi & Trollip, 2005). Ωζηφζν, κπνξεί ε 
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δηαδηθαζία απηή λα εμειηρζεί ζε άθξσο δεκηνπξγηθή θαη καζεζηαθή, ηδίσο, αλ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ζπκβνιήο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ ζηελ φιε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο.  

 Παξφια απηά, δελ είλαη φια ηα παηρλίδηα απνηειεζκαηηθά, νχηε κπνξνχλ λα είλαη 

θαη εθπαηδεπηηθά. Παξνκνίσο, δελ είλαη φια ηα παηρλίδηα θαηάιιεια γηα κάζεζε, νχηε 

γηα φιεο ηηο καζεζηαθέο επηδηψμεηο. Σν θιεηδί είλαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπο θαη 

ελζσκάησζήο ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Πξνζζέηνληαο απιά παηρλίδηα ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ δε ζεκαίλεη φηη απηά ελζσκαηψλνληαη ζηηο ζπνπδέο (Oblinger, 

2006). Καζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην πσο ζα πξνζεγγίζεη ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη πσο ζα επηιέμεη λα ην εληάμεη ζην πξφγξακκά ηνπ. Αλ γηα 

παξάδεηγκα απηφ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αμηνιφγεζε, ν ξφινο ηνπ ζα είλαη 

ππνζηεξηθηηθφο, αλ ρξεζηκνπνηεζεί σο εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη σο θαηαιχηεο γηα 

πεξαηηέξσ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε έλα νξηζκέλν ζέκα, ζα είλαη πεξηζζφηεξν 

ζπκβνπιεπηηθφο.  

 Αλ επηιέμεηε σζηφζν λα δεκηνπξγήζεηε ην δηθφ ζαο παηρλίδη, ππάξρνπλ αξθεηέο 

πιαηθφξκεο θαηαζθεπήο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε σο 

νδεγνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πεξηβάιινλ Game Maker, ν δηθηπαθφο ηφπνο 

Educational Games Central ή ην Multimedia Builder.    

 ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, γίλεηαη αλαθνξά ηφζν ζε παηρλίδηα πνπ έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί ζηηο παξαπάλσ πιαηθφξκεο, φζν θαη ζε εκπνξηθά παηρλίδηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απηνχζηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  
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Κεθάιαηο 2
ο
  

Μειέηεο πεξηπηώζεσλ 

 χκθσλα κε ηε Βνζληάδνπ (2002), νη βαζηθέο αξρέο πνπ επλννχλ ηε κάζεζε 

είλαη ε ελεξγεηηθή ελαζρφιεζε, ε θνηλσληθή ζπκκεηνρή, νη επνηθνδνκεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

ν απηνέιεγρνο, ε αλαδφκεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο, ε νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ γχξσ 

απφ γεληθέο αξρέο θαη επεμεγήζεηο, ε εθαξκνγή ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ν επαξθήο 

ρξφλνο πεηξακαηηζκνχ, νη εμαηνκηθεπκέλεο δηαθνξέο θαη ε παξνρή εμσηεξηθνχ ή 

εζσηεξηθνχ θηλήηξνπ. Όπσο είδακε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ηα ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα απνηεινχλ πεξηβάιινληα ηα νπνία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμνπλ φιεο 

ηηο παξαπάλσ βαζηθέο αξρέο κάζεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο λα 

αζρνιεζνχλ κε απηά, πξνζθέξνληάο ηνπο έλα επράξηζην εηθνληθφ θφζκν ζηνλ νπνίν 

αιιειεπηδξνχλ είηε αηνκηθά είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο καζεηέο (Μαξαγθφο & 

Γξεγνξηάδνπ, 2004).  

 ην θεθάιαην απηφ ζα δνχκε κειέηεο πεξηπηψζεσλ φπνπ ηα παηρλίδηα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πεξηβάιινληα κάζεζεο, αιιά ζα δψζνπκε θαη παξαδείγκαηα 

εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν.  
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2.1.  Τν παηρλίδη, ν θόζκνο καο  

  Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ Τν παηρλίδη, ν θόζκνο καο είλαη κηα πνιπκεζηθή 

εθαξκνγή ε νπνία επηδηψθεη κε ηξφπν βησκαηηθφ θαη ελζπλαηζζεηηθφ λα εμεξεπλήζνπλ νη 

καζεηέο ηεο Γ’ θαη Γ’ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ, ηηο ξίδεο ησλ ζχγρξνλσλ παηρληδηψλ, ηεο 

γιψζζαο ηνπο, ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη αμίεο ηεο εθάζηνηε επνρήο, λα πξνβνχλ ζε 

δηαρξνληθέο ζπγθξίζεηο αμηψλ, λα εθθξαζηνχλ, λα νδεγεζνχλ ζε πξνζσπηθέο 

δεκηνπξγίεο κε έκπλεπζε θαη θαληαζία, λα βηψζνπλ ζπλαηζζήκαηα, θαηαζηάζεηο θαη 

κέζα απφ απηφ ην ηαμίδη λα βγνπλ πην ψξηκνη ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά.  

 Όιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ αλαθέξνληαη ζην  

Βησκαηηθή Πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηνπ παηρληδηνύ κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ινγηζκηθνύ «Τν παηρλίδη, ν θόζκνο καο», ησλ Γεσξγίαο Κισζηξάθε θαη Αζαλαζίαο 

Ράπηε.  

 Σν δηδαθηηθφ πιηθφ παξνπζηάζηεθε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε κεηθηέο νκάδεο 

καζεηψλ Γ’ θαη Γ’ ηάμεο ζε δχν ζρνιεία, κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ζην έλα θαη κέζσ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζην δεχηεξν. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη καζεηέο ηνπ 

πξψηνπ ζρνιείνπ πεξηνξίζηεθαλ ζηελ επίηεπμε γλσζηηθψλ ζηφρσλ ρακειήο βαζκίδαο 

θαηά Bloom (αλαγλψξηζε, αλάθιεζε απφ ηε κλήκε, θαηαλφεζε), ελψ αληίζεηα νη 

καζεηέο ηνπ δεχηεξνπ θαηάθεξαλ λα πξνζπειάζνπλ επθνιφηεξα ην πιεξνθνξηαθφ 

πιηθφ, κέζα απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο πνιιαπιήο αλαπαξάζηαζεο θαη ηεο ειεθηξνληθήο 

δξακαηνπνίεζεο θαη λα πεξάζνπλ ζε πςειφηεξα γλσζηηθά επίπεδα (αλάιπζε, ζχλζεζε, 

αμηνιφγεζε).  
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 Δπηπιένλ, νη καζεηέο ηνπ δεχηεξνπ ζρνιείνπ επέδεημαλ κεγαιχηεξε ζπλεξγαηηθή  

δηάζεζε θαη ζπκκεηνρή. Μάιηζηα καζεηέο, πνπ ζχκθσλα κε ην δάζθαιν ηεο ηάμεο, 

ζπκκεηείραλ ειάρηζηα ζε νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, επέδεημαλ ζεκαληηθφ 

ελδηαθέξνλ.  

 

2.2 Αμηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ πξνζνκνίσζεο ζηε δηδαζθαιία ηεο 

Ιζηνξίαο ζην Γπκλάζην Πιαηαληά 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμήρζε φπσο αλαθέξεηαη ζην Γπκλάζην Πιαηαληά θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ Α’ ηάμε, ζηα πιαίζηα δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο ησλ Πεξζηθψλ 

Πνιέκσλ, αμηνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε (Παπαζηάκνο, ακαξάο, 

Φνπξλαξάθεο, 2004), κε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ πξνζνκνίσζεο Microsoft 

Age of Empires I,  θαζψο θαη κηα εηδηθή εθαξκνγή πνιπκέζσλ πνπ αλαπηχρζεθε εηδηθά 

γηα ηελ πεξίπησζε, κε ζθνπφ ηε ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, πξηλ 

ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία πξνζνκνίσζεο. 

 Όια ηα ζηνηρεία πνπ αλαπαξάγνληαη εδψ αλαθέξνληαη ζην άξζξν ησλ 

Παπαζηάκνπ Βαζίιεηνπ, Δπζπκίνπ Ζιία θαη Βηηζηιάθε Υξπζήο, κε ηίηιν: Παηρλίδηα 

ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ζηελ ππεξεζία ηεο κάζεζεο, αμηνιόγεζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

παηρληδηνύ πξνζνκνίσζεο ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο Γπκλαζίνπ.  

 Σν ηκήκα πνπ επηιέρζεθε σο πεηξακαηηθή νκάδα απνηειείηαη απφ δέθα (10) 

αγφξηα θαη δέθα (10) θνξίηζηα. Με πνζνηηθή θαη πνηνηηθή εξεπλεηηθή κεζνδνινγία 

αμηνινγήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζρεηηθήο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο – κε pre-post 
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αλάιπζε- ελψ παξάιιεια έγηλαλ ζπγθξίζεηο κε έλα άιιν ηκήκα καζεηψλ ηεο ίδηαο ηάμεο 

(νκάδα ειέγρνπ) φπνπ ην κάζεκα δηδάρζεθε κε ηνλ ζπκβαηηθφ ηξφπν.  

 Ο βαζκφο αμηνιφγεζεο ησλ γλψζεσλ πνπ απνθφκηζαλ νη καζεηέο απφ ηε δξάζε 

δείρλεη θαηαξρήλ θαιχηεξεο επηδφζεηο γηα ην πεηξακαηηθφ ηκήκα. Οη ζπλεληεχμεηο κε 

ηνπο καζεηέο αλέδεημαλ φηη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θάλεη ηε κάζεζε πην 

δηαζθεδαζηηθή θαη επράξηζηε. ρεδφλ φινη/εο ζπκθψλεζαλ φηη ν ζπλδπαζκφο ηνπ 

παηρληδηνχ κε ηελ πνιπκεζηθή ππνζηεξηθηηθή εθαξκνγή ηνπο βνήζεζε λα θαηαιάβνπλ 

πεξηζζφηεξν ηα φζα αθνξνχλ ηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο.  

 Όζνλ αθνξά ηε δηδάζθνπζα, ε αξρηθή ηεο απνηίκεζε γηα ην καζεζηαθφ φθεινο 

απφ ηε δξάζε εληνπίδεηαη, φρη ηφζν ζηηο γλψζεηο πνπ νη καζεηέο απνθφκηζαλ, αιιά ζηε 

ζχλδεζε  παηρληδηνχ θαη γλψζεο πνπ απνθαιχθζεθε ζηνπο καζεηέο κέζα απφ ηε δξάζε. 

Γηαπηζηψλεη ην δσεξφ ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, αθφκα θαη εθείλσλ πνπ ζπλήζσο δελ 

ζπκκεηέρνπλ, ελψ ζεκεηψλεη ηε ζπλεξγαζία πνπ αλέπηπμαλ νη καζεηέο ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα ζπκπιεξψζνπλ ηα θχιια εξγαζίαο, θαηλφκελν ζπάλην ζηα πιαίζηα ηεο απφ 

έδξαο δηδαζθαιίαο.  

 

Δηθόλα 1: Τν γξαθηθό πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνύ Age of Empires 
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2.3.  Μαγηθό θνπηί 

 Δίλαη γεγνλφο πσο ζην θεθάιαην απηφ επηθεληξσλφκαζηε θπξίσο ζηα 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, αμίδεη φκσο λα θάλνπκε θαη κηα 

αλαθνξά ζην Μαγηθό Κνπηί, κηα ηζηνζειίδα πνπ αλαθαιχςακε γηα ην κάζεκα Αξρέο 

Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο ηεο Α’ ηάμεο ηνπ Γ.Δ. Λπθείνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηνπ θαζεγεηή 

Σξηγάδε Πνιπλείθε. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζην site γίλεηαη έλα πείξακα γηα 

λα αληηθαηαζηαζεί κεγάιν κέξνο ηεο παξαδνζηαθήο θιαζηθήο δηδαζθαιίαο, κε έλα 

εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη.  ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα έλα παηρλίδη ξφισλ, φπνπ θάζε καζεηήο 

ζπκκεηέρεη ζαλ κέινο κηαο ππνζεηηθήο θνηλσλίαο, πνπ ζπκβαίλνπλ δηάθνξα νηθνλνκηθά 

(θαη φρη κφλν) θαηλφκελα. Ζ ηάμε είλαη κηα θιεηζηή (ζηελ αξρή) νηθνλνκία φπνπ 

ζπλαληάκε επηρεηξήζεηο, ηδηνθηεζίεο, ρξεκαηηζηήξην, ηξάπεδεο, επαγγέικαηα, ρξήκα, 

ζπλαιιαγέο, δάλεηα, εθεκεξίδεο, ηπρεξά παηρλίδηα θαη νηηδήπνηε άιιν αλαδεηρζεί κέζα 

απφ ηε ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ παηρληδηνχ. 

 Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία, αλαθέξεηαη φηη γίλεηαη ρξήζε ηνπ βηβιίνπ, γίλεηαη 

παξάδνζε, εμέηαζε θαη δηαγσλίζκαηα αιιά ζε πεξηνξηζκέλε θιίκαθα. Όια απηά 

απνηεινχλ ηε ζεσξεηηθή βάζε απαξαίηεηε γηα ηε βησκαηηθή δηδαζθαιία ( παηρλίδη 

ξφισλ ). Όζνλ αθνξά ζηε βαζκνιφγεζε ησλ καζεηψλ εθηφο απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

( πξνθνξηθά, γξαπηά, ζπκκεηνρή, εξγαζίεο θ.ιπ. ) ζπλππνινγίδεηαη θαη ε δξαζηεξηφηεηα 

ζην παηρλίδη ( ζπλέπεηα, ζσζηέο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο θ.ιπ. ). 

 

 

http://sites.google.com/site/magikokouti/home/biomatike-didaskalia/biomatikedidaskalia
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2.4. Δθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη δηδαζθαιία ελλνηώλ πιεξνθνξηθήο  

 ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο Πιεξνθνξηθή θαη Δθπαίδεπζε ηνπ φγδννπ εμακήλνπ 

ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ 2005, δεηήζεθε 

απφ ηνπο θνηηεηέο λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ έλα εθπαηδεπηηθφ ειεθηξνληθφ 

παηρλίδη κε ηε ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο Game Maker, πνπ αλαθέξακε θαη ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζην νπνίν ν καζεηήο ζα έπξεπε λα πεηξακαηίδεηαη ζε έλλνηεο ηελ 

Πιεξνθνξηθήο. Σα απνηειέζκαηα δεκνζηεχνπλ νη Κσλζηαληίλνο Μαξαγθφο θαη Μαξία 

Γξεγνξηάδνπ ζην Γηδαζθαιία ελλνηώλ Πιεξνθνξηθήο κε εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα.  Παξνπζηάδνληαη ηξία εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηε 

ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο  Game Maker (www.game maker.nl), έλα γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη δχν γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα.  

 ηφρνο ηνπ πξψηνπ παηρληδηνχ κε ηίηιν  Ο θύξηνο θάβνπξαο, είλαη λα 

αλαγλσξίδνπλ νη καζεηέο ηα βαζηθά κέξε απφ ηα νπνία απνηειείηαη έλαο ππνινγηζηήο.  

Δηθόλα 2: Σηάδην ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ "Ο θύξηνο Κάβνπξαο" 
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Μέζα απφ επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο νη καζεηέο θαινχληαη θάζε θνξά λα εληνπίζνπλ 

ην αληηθείκελν πνπ ηνπο δεηείηαη θαη ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ ππνινγηζηή. Ο 

καζεηήο κεηαθηλεί έλαλ θάβνπξα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα βέιε ηνπ πιεθηξνινγίνπ, πξνζπαζψληαο ηαπηφρξνλα λα απνθχγεη 

ηνπο ππφινηπνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο.  

 ην δεχηεξν παηρλίδη, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ, 

ζηφρνο είλαη νη καζεηέο λα πεηξακαηηζηνχλ κε πξάμεηο ηεο άιγεβξαο Boole, φπσο 

ζπκπιήξσκα σο πξνο 1, ζπκπιήξσκα σο πξνο 2, πξφζζεζε δπαδηθψλ αξηζκψλ θαη 

αθαίξεζε δπαδηθψλ αξηζκψλ. Ο καζεηήο θηλεί έλαλ ραξαθηήξα ζηνπο ιαβπξίλζνπο ηνπ 

παηρληδηνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηα βέιε ηνπ πιεθηξνινγίνπ (αξηζηεξά, δεμηά , επάλσ, θάησ) 

κε ζθνπφ λα ζπγθεληξψζεη ην ζχλνιν ησλ δηακαληηψλ. 

 

Δηθόλα 3: Σηάδην ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ «Πξάμεηο ηεο Αιγεβξαο Βoole» 

  



Σελίδα | 40  

 

 Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν παηρλίδη πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηήλ ηελ εξγαζία είλαη ν 

Γεξαλόο θαη απεπζχλεηαη θαη πάιη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηφρνο ηνπ 

παηρληδηνχ είλαη λα εηζάγεη ην καζεηή ζηελ έλλνηα ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ. Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα δεκηνπξγεί ζσζηνχο θαη 

απνδνηηθνχο αιγνξίζκνπο αθνινπζηαθήο δνκήο κε ρξήζε απιψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ 

εληνιψλ. 

 

Δηθόλα 4 : Σηάδην ηνπ παηρληδηνύ «Ο Γεξαλόο»    
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2.5. Teaching with Games Project  

 Σν Teaching with Games Project είλαη κηα κειέηε δηάξθεηαο ελφο έηνπο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ νξγαληζκφ Future lab, ζηελ Αγγιία, έλαλ αλεμάξηεην κε 

θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ, πνπ δεζκεχεηαη γηα ηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ θαη 

θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη μεθίλεζε σο κέξνο ηεο NESTA 

(National Endowment for Science Technology and the Arts). Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

νινθιεξψζεθε ην 2006, θαη είρε σο ζέκα ηε ρξήζε ησλ εκπνξηθψλ παηρληδηψλ ζηελ 

ηάμε. ηα πιαίζηά ηεο, κειεηήζεθαλ δειαδή ηφζν ε ζηάζε ησλ θαζεγεηψλ, φζν θαη ησλ 

καζεηψλ απέλαληη ζηελ έληαμε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα. 

Απνηειείηαη απφ δψδεθα κειέηεο πεξηπηψζεσλ θαζεγεηψλ ζε ηέζζεξα ζρνιεία, θαη 

καζεηέο ειηθίαο απφ 11 έσο 16 εηψλ. Σα παηρλίδηα πνπ πξνηάζεθαλ γηα ρξήζε ήηαλ The 

Sims 2, RollerCoaster Tycoon 3 θαη Knights of Honor. 

 Σν πξψην παηρλίδη είλαη έλα αξθεηά δεκνθηιέο αλά ηνλ θφζκν εκπνξηθφ παηρλίδη, 

πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ εθπαηδεπηηθνχο ζηελ Διιάδα, ζηα πιαίζηα ηεο έληαμεο 

ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα έλα 

αιιειεπηδξαζηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ νη παίθηεο πηνζεηνχλ έλα Sim ραξαθηήξα ν νπνίνο 

ιεηηνπξγεί σο έλαο θαλνληθφο εηθνληθφο άλζξσπνο πνπ αιιειεπηδξά κε ηνπο ζπκπαίθηεο 

ηνπ, βαζηδφκελνο ζε έλα πξφγξακκα ηερλεηήο δσήο πνπ ζηεξίδεηαη ζε αληηπξνζψπνπο 

(Agent based artificial life programme).  

www.metacritic.com/games/platforms/pc/sims2 

 ην RollerCoaster Tycoon 3, νη παίθηεο θαινχληαη λα παίμνπλ ην ξφιν ελφο 

δηεπζπληή ζεκαηηθνχ πάξθνπ πνπ κέζα απφ ηηο ζσζηέο απνθάζεηο ζα πξέπεη λα 

http://www.metacritic.com/games/platforms/pc/sims2
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νδεγήζνπλ ζηε κέγηζηε αχμεζε ηεο επηπρίαο ηνπο πιεζπζκνχ ηεο πφιεο ηνπο, ηφζν ησλ 

επηζθεπηψλ φζν θαη ησλ εξγαδνκέλσλ.  

www.metacritic.com/games/platforms/pc/rollercoastertycoon3 

 Σέινο, ζην ηξίην παηρλίδη, ην Knights of Honour, νη παίθηεο θαινχληαη λα 

δηαιέμνπλ κηα επξσπατθή πφιε ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηνπ 

Μεζαίσλα, θαη πηνζεηψληαο ηηο θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο ζηξαηεγηθέο, λα 

γίλνπλ νη θαηαθηεηέο ηεο Δπξψπεο.  

www.gamespot.com/pc/strategy/knightsofhonor/review.html 

 Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ δηεμήρζεζαλ ζε γεληθέο γξακκέο, ήηαλ φηη θαηαξράο, 

ππήξμαλ πνιιέο ηερληθέο δπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ παηρληδηψλ ζηελ πξάμε, 

κέζα ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο, ν πξνθαζνξηζκέλνο δηδαθηηθφο ρξφλνο δελ ήηαλ αξθεηφο, ν 

ξφινο ησλ δαζθάισλ ήηαλ πεξηζζφηεξν απαηηεηηθφο, ηφζν γηαηί έπξεπε λα θαζνδεγνχλ 

ηνπο καζεηέο, λα ηνπο εκςπρψλνπλ θαη λα ηνπο δηεπθνιχλνπλ, αιιά θαη γηαηί έπξεπε λα 

ζπλδένπλ  ην πεξηερφκελν ηνπ παηρληδηνχ κε ηε δηδαθηέα χιε.  

 Ωζηφζν, νη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ βειηηψζεθαλ ζε πνζνζηφ 91%, νη 

δεμηφηεηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο 63%, απηέο ηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο 62% θαη ηέινο 

νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαηά 17%.  

 

 

 

http://www.metacritic.com/games/platforms/pc/rollercoastertycoon3
http://www.gamespot.com/pc/strategy/knightsofhonor/review.html
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2.6. Computer games in education project 

Οη αλαιπηέο ηνπ BECTA (British Educational Communications and Technology 

Agency)- πνπ ηδξχζεθε ην 1998, απφ ηελ αλαζχλζεζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ 

Παηδαγσγηθή Σερλνινγία (National Council for Educational Technology (NCET) 

δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα πνπ νινθιεξψζεθε ην 2002, θαη αθνξνχζε ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε ησλ παηρληδηψλ κέζσ ππνινγηζηή ζην λα 

ππνζηεξίμνπλ ηε δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε ζηα ζρνιεία κέζα απφ έλα θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο 

έμη παηρλίδηα: 

1) The Sims (people simulator),  

2) SimCity 3000 (city building/simulation),  

3) Championship Manager 00/01 (football management game),  

4) Age of Empires (historical real-time strategy),  

5) City Trader (share trading/economic simulator),  

6) Brain Teasing Games (compilation of logic/spatial awareness games).  

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ελζαξξπληηθά φζνλ αθνξά ηελ παηδαγσγηθή 

πξνζθνξά ησλ παηρληδηψλ θαζψο βνεζνχλ ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ γλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο φπσο είλαη ε εθκάζεζε ζηξαηεγηθψλ, ε ηθαλφηεηα ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 
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εθηίκεζεο πνιχπινθσλ ή κεηαβαιιφκελσλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ε ρσξηθή 

ζπλεηδεηνπνίεζε.  

 Δπηπιένλ, δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ζηε δφκεζε θαη 

δηακφξθσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ψζηε αθνχ επηιέμεη ην θαηάιιειν παηρλίδη, λα 

θαηεπζχλεη θαη λα θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ.  

 

2.7.  Παηρλίδηα ελειίθσλ  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξψην θεθάιαην, ηα παηρλίδηα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ελειίθσλ. ε φηη αθνξά ηα 

παηρλίδηα γηα πεξηζζφηεξν ψξηκνπο καζεηέο ηα επηρεηξεκαηηθά καζήκαηα ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχλ παηρλίδηα πξνζνκνηψζεσλ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο δηαρείξηζεο 

επηρεηξήζεσλ, ηεο δηάζεζεο πξντφλησλ, ησλ πσιήζεσλ, ηνπ αληαγσληζκνχ, θαη νχησ 

θαζ’ εμήο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξφθεηηαη γηα αιεζηλέο πξνζνκνηψζεηο, επεηδή 

ε θαηαλφεζε ηνπ κνληέινπ ή ηνπ ζελαξίνπ, φπσο ε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο είλαη 

επίζεο ν εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο. Σα Capitalism θαη Capitalism Plus, απνηεινχλ 

παξαδείγκαηα παηρληδηψλ πξνζνκνίσζεο γηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε (Alessi & 

Trollip, 2005).  

Αλ θαη κπνξεί λα κνηάδεη παξάμελν φηη ηα παηρλίδηα είλαη δεκνθηιή ζηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ππάξρεη έλαο θαιφο ιφγνο γηα απηφ. Ο αληαγσληζκφο είλαη 

έκθπηνο ζηηο πεξηζζφηεξεο πιεπξέο ηεο επηρείξεζεο, θαη ν αληαγσληζκφο είλαη επίζεο 

ζηελ θαξδηά ησλ πεξηζζφηεξσλ παηρληδηψλ. Σα παηρλίδηα σο εθ ηνχηνπ δεκηνπξγνχλ έλα 
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θαιφ πεξηβάιινλ γηα ηελ εηζαγσγή θαη εθκάζεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ (θαη 

ζπλεξγαηηθψλ) πιεπξψλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Δπηπιένλ, νη εγέηεο ηνπ αχξην, είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Davies (2007), νη «παίθηεο» 

ηνπ ζήκεξα, θαζψο πνιιέο απφ ηηο δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη φηαλ θάπνηνο παίδεη 

έλα παηρλίδη, είλαη νη δεηνχκελεο ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηνπο εγεηηθνχο 

ξφινπο.   

ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, απφ ηα πιένλ πεηπρεκέλα επηρεηξεκαηηθά 

παηρλίδηα, φπσο αλαθέξνληαη ζε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Διεπζεξνηππία, ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2003, είλαη ην Gourami Business Challenge πνπ δηνξγαλψλεη ε Shell. Οη θνηηεηέο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη αλαιακβάλνπλ λα εηνηκάζνπλ έλα 

επηρεηξεκαηηθφ πιάλν κηαο εηαηξείαο πεηξειαίνπ. «Με ηε ζπκκεηνρή ηνπο, νη θνηηεηέο 

θαηαλννύλ θαιύηεξα ηνλ θιάδν θαη εκπινπηίδνπλ ην βηνγξαθηθό ηνπο» ζεκεηψλεη ε Έιιε 

Αξγπξνχ, ππεχζπλε πξνζιήςεσλ ηεο Shell Hellas. 

Αλάινγεο δνκήο είλαη θαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο Procter & Gamble, επηζεκαίλεη ε 

Λπδία Μαγθιάξα, ππεχζπλε πξνζιήςεσλ ηεο εηαηξείαο ζηελ Διιάδα. Ο ακεξηθαληθφο 

φκηινο δηνξγαλψλεη ην ΙΤ Business Course θαη ην European Financial Seminar, φπνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο αλαπηχζζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά αληίζηνηρα κε ηε ζπκβνιή ζηειερψλ ηεο P&G. 

 

  Αληίζηνηρα, ε L' Oreal ρξεζηκνπνηεί ηα επηρεηξεκαηηθά παηρλίδηα πνπ 

δηνξγαλψλνπλ, ην δηεζλέο θαη δηαδηθηπαθφ E-Start Challenge θαη ην ειιεληθφ Marketing 

Award, πξνθεηκέλνπ λα ρηίζεη ηελ εηαηξηθή ηεο εηθφλα σο εξγνδφηε, αλαθέξεη ε 
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Διεπζεξία Καλάθε, HR executive ηεο εηαηξείαο. «Οη θνηηεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα 

ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα γλσξίδνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ ζηειερώλ ηεο L' Oreal θαη 

ηελ θνπιηνύξα ηεο εηαηξείαο. Παξάιιεια, ζε αξθεηνύο δηαθξηζέληεο γίλεηαη πξόηαζε γηα 

εξγαζία ζηε L' Oreal» ζεκεηψλεη ν Μαλψιεο Θενδσξάθεο, δηεπζπληήο αλζξψπηλσλ 

πφξσλ ηεο εηαηξείαο. 

 

2.8.  Παξαδείγκαηα νξγαληζκώλ πνπ εληάζζνπλ ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ζηελ 

θνπιηνύξα ηνπο  

 Ζ δηάδνζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, φπσο έρνπκε επηζεκάλεη, είλαη ηφζν 

κεγάιε πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαη φρη κφλν απφ ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη απφ θάζε είδνπο 

νξγαληζκφ πνπ επηζπκεί λα πεξάζεη κε επράξηζην ηξφπν ζεκαληηθά κελχκαηα, ζηνπο 

πειάηεο ηνπ, ηνπο εηαίξνπο ηνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ελδηαθέξεηαη θαη ζέιεη λα 

πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο δξάζεηο ηνπ.  Αθνινπζνχλ κεξηθά ηέηνηα 

παξαδείγκαηα νξγαληζκψλ.  

2.8.1. Mobile invaders  

Ζ Vodafone δεκηνχξγεζε έλα δηαδξαζηηθφ παηρλίδη, ζηνρεχνληαο ζηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηα πξνγξάκκαηα Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο πνπ εθαξκφδεη, 

αιιά θαη γηα ηελ ππεχζπλε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ 

ηερλνινγία ηεο θηλεηήο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, ην απνηέιεζκα είλαη έλα 

εχθνιν θαη δηαζθεδαζηηθφ εξγαιείν, ην νπνίν κπνξνχλ λα παίμνπλ φινη κηθξνί θαη 

κεγάινη, ε εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα γίλεηαη παηρλίδη.  
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Δηθόλα 5: εθπαηδεπηηθό παηρλίδη ζην Vodafone.gr 

 

 

2.8.2.  Δλεξγεηαθό απνηύπσκα  

 ηελ ηζηνζειίδα ηεο WWF ππάξρεη έλα παηρλίδη ην νπνίν κπνξεί λα καο δηδάμεη 

κε πνιχ απιφ ηξφπν ηελ πνζφηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ εθιχεηαη ζηελ 

αηκφζθαηξα απφ ηηο θαζεκεξηλέο καο ζπλήζεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο, αιιά θαη λα καο δψζεη ζπκβνπιέο γηα ην πψο ζα ην απνθχγνπκε απηφ, 

εμνηθνλνκψληαο ηαπηφρξνλα φρη κφλν ελέξγεηα αιιά θαη ρξήκαηα.  
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Δηθόλα 6: Δλεξγεηαθό απνηύπσκα από ηε WWF 

 

 

2.8.3. Παηρλίδη δσγξαθηθήο   

 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μνπζείνπ Μπελάθε αλαθαιχςακε αθφκα έλα εθπαηδεπηηθφ 

παηρλίδη πνπ ζηφρν έρεη λα καο κπήζεη ζηα κπζηηθά ηεο δσγξαθηθήο ηέρλεο κειεηψληαο 

κηα δσγξαθηά ηνπ Νίθνπ Υαηδεθπξηάθνπ-Γθίθα θαη δεκηνπξγψληαο αθνινχζσο ηε δηθή 

καο, ζε έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν πξφγξακκα, αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο.  
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Δηθόλα 7: εθπαηδεπηηθό παηρλίδη Μνπζείνπ Μπελάθε 

 

Δηθόλα 8: εθπαηδεπηηθό παηρλίδη Μνπζείνπ Μπελάθε 
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Δηθόλα 9: εθπαηδεπηηθό παηρλίδη Μνπζείνπ Μπελάθε 

 

2.8.4.  Resist online, έλα videogame γηα ηελ πξόιεςε ηεο θαηάρξεζε νπζηώλ 

 Σν RESIST online είλαη έλα video game γηα λένπο απφ 12 έσο 18 εηψλ, 

ζρεδηαζκέλν απφ ηελ θαιιηηερληθή νκάδα Νέσλ Μέζσλ Personal Cinema, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Πξφιεςεο Δμαξηεζηνγφλσλ Οπζηψλ ΔΛΠΗΓΑ. Ο βαζηθφο 

ραξαθηήξαο ηνπ παηρληδηνχ αληηκεησπίδεη κία ζεηξά απφ θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο θαη 

πξνθιήζεηο ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα αληαπεμέιζεη. Σν ζρνιείν, ην ζπίηη, ην πάξηη, ην 

δηαδίθηπν, δηακνξθψλνπλ έλα πεξηβάιινλ εληάζεσλ, πηέζεσλ, ζπγθηλήζεσλ. Πψο κπνξεί 

λα αληηδξάζεη δερφκελνο επηξξνέο απφ δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα; 
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Σν παηρλίδη πξνζθέξεη δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο δηάδξαζεο πνπ αληαλαθινχλ 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ. Απνθεχγνληαο ην δηδαθηηζκφ, 

ή ηελ επηβξάβεπζε “θαιψλ” ή “θαθψλ” ζπκπεξηθνξψλ, ην παηρλίδη αθήλεη ηελ εξκελεία 

θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζην ρξήζηε, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε επηινγέο ηνπ. 

Ζ παξνχζα έθδνζε ηνπ RESIST online είλαη κηα πξψηε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ δηαδηθηπαθνχ παηρληδηνχ πνπ πξνζβιέπεη ζε κειινληηθέο βειηηψζεηο 

θαη επεθηάζεηο. Σα ζρφιηα θαη νη πξνηάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ είλαη 

εππξφζδεθηα θαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά. Σν RESIST θπθινθφξεζε ζε κνξθή CD-ROM 

ην 2007 θαη βξαβεχζεθε ην 2008 απφ ην  πκβνχιην ηεο Δπξψπεο. 

 

 

Δηθόλα 10: resist online 
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2.8.5. Moonbase Alpha 

 Σν Moonbase Alpha είλαη ην πξψην δηαδηθηπαθφ παηρλίδη ηεο NASA Learning 

Technology, ην νπνίν δηαηίζεηαη δσξεάλ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη βάδεη ηνπο παίθηεο ζην 

ξφιν ησλ αζηξνλαπηψλ. Κεληξηθή ηδέα ηνπ παηρληδηνχ είλαη φηη ν παίθηεο δεη θαη 

εξγάδεηαη ζηελ επαλδξσκέλε βάζε ηεο ειήλεο θπζηθά σο αζηξνλαχηεο. Έλαο 

κεηεσξίηεο έρεη πξνθαιέζεη ζνβαξέο βιάβεο θαη ν ζηφρνο ησλ παηθηψλ είλαη ε 

απνθαηάζηαζε ηνπο, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκα παξνρήο νμπγφλνπ, πξηλ λα είλαη 

αξγά. ηε δηάζεζε ηνπ ρξήζηε, ππάξρνπλ εξγαιεία, ξνκπφη, νρήκαηα θαη δεθάδεο άιια 

αληηθείκελα, πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα δηνξζψζεη ηα ηερληθά πξνβιήκαηα, φζν ην 

δπλαηφλ γξεγνξφηεξα.  

 

Δηθόλα 11: Moonbase Alpha 
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 Ζ NASA δηαζέηεη νιφθιεξν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηφζν γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο, φζν θαη γηα θαζεγεηέο θαη καζεηέο πνπ ζέινπλ λα εμειίμνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο ζηελ επηζηήκε ηεο θπζηθήο, ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο εθαξκνζκέλεο 

κεραληθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο γεληθφηεξα, ρξεζηκνπνηψληαο σο βαζηθά εξγαιεία ηα 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο.  

 

2.9. Έηνηκα παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν  

 Τπάξρνπλ αξθεηέο ηζηνζειίδεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ έηνηκα online παηρλίδηα γηα 

ρξήζε ζηελ ηάμε γηα φπνηνλ δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη θάηη δηθφ ηνπ θαη 

δελ είλαη θαη αξθεηά εμνηθεησκέλνο κε ηα εκπνξηθά παηρλίδηα. Δκείο επηιέμακε λα 

δείμνπκε απηά πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ θαζεγεηέο, φπσο είλαη ηα παηρλίδηα 

καζεκαηηθψλ γηα ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν e-Μαζεκαηηθά πνπ απνηειεί 

ηκήκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφκβνπ Διιεληθή Πχιε Παηδείαο. Πεξηέρεη παηρλίδηα γηα 

εμάζθεζε ζηελ πξφζζεζε θαη ηελ αθαίξεζε ζηελ πξψηε εηθνζάδα (Μεηεσξίηεο, βι. 

εηθφλα ), εμάζθεζεο ζηελ πξνπαίδεηα ηνπ 1-12 (Υηνλνπξνπαίδεηα), κε καζεκαηηθέο 

πξάμεηο γηα δπλαηνχο καζεηέο (Σα δψα ηεο θάξκαο), δξαζηεξηφηεηα εμάζθεζεο ησλ 

καζεηψλ ηεο Β’ ηάμεο κε ην επξψ (ηελ αγνξά) θαη πνιιά άιια.  
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Δηθόλα 12: δηθηπαθόο ηόπνο e- Μαζεκαηηθά 

 

Δηθόλα 13: Παηρλίδη Μεηεσξίηεο  
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 Ζ επφκελε ζειίδα θηηαγκέλε θαη απηή απφ θαζεγεηέο πεξηέρεη παηρλίδηα γηα ηηο 

ηάμεηο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, θαη πξφθεηηαη γηα ην www.ptyxiouxos.net πνπ 

ζηεξίδεη ηε κάζεζε κέζα απφ ην παηρλίδη. Παξαδείγκαηα παηρληδηψλ πνπ βξίζθνπκε εδψ 

είλαη θιαζζηθά φπσο θξεκάια θαη θηδάθη πξνζαξκνζκέλα ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

αιιά θαη άιια πξσηφηππα φπσο ε Πηπρηνχπνιε, ην Αξηζκνζθνπιεθάθη ή  νη 

Γξακκαηνεηζβνιείο. ΄ 

 

 

Δηθόλα 14: Κξεκάια γηα καζεηέο δεκνηηθνύ  

 

 

 

http://www.ptyxiouxos.net/
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Κεθάιαηο 3
ο
  

Σηότοη ηες παρούζας έρεσλας  

 Ζ ρξήζε ησλ παηρληδηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, είλαη πιένλ δεδνκέλε, 

θαζψο πέξα απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ππάξρνπλ πιένλ θαη πνιιά παξαδείγκαηα πνπ ην 

ππνζηεξίδνπλ απηφ, νξηζκέλα απφ ηα νπνία  αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

Απηφ πνπ θαινχκαζηε λα εμεηάζνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη αθελφο νη απφςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ πεηξακαηηζηεί θαη ρξεζηκνπνηήζεη παηρλίδηα ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο, ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν κπνξεί έλα παηρλίδη λα απνηειέζεη ηειηθά 

επηηπρεκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη αλ πξάγκαηη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ γηα ηνπο καζεηέο. Καη αθεηέξνπ λα 

αλαπηχμνπκε ηελ φιε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπο ζηελ πξάμε, απφ ην είδνο ηνπ 

παηρληδηνχ πνπ θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ, ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή θαη εθηέιεζή ηνπ, αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπο ηνπ εγρεηξήκαηνο.   
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Μέζοδος 

3.1.  Γηαδηθαζία   

 Ζ ζχιιεςε ηεο ηδέαο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο πξνήιζε 

κέζα απφ ηε κειέηε νξηζκέλσλ δεκνζηεχζεσλ θαζεγεηψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη είραλ εθαξκφζεη εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ζηελ πξάμε θαη εμέζεηαλ 

ηα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπο ηνπ εγρεηξήκαηνο. Καηφπηλ επηθνηλσλίαο κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε νξηζκέλνπο κφλν απφ απηνχο, είηε γηαηί ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία ηνπο ήηαλ ιάζνο, είηε γηαηί δελ ππήξραλ θαζφινπ ζηνηρεία, θαη ιακβάλνληαο 

κφιηο έμη ζηνλ αξηζκφ ζεηηθέο απαληήζεηο θαηέιεμα ζην φηη έπξεπε λα επηιέμσ ηε κέζνδν 

ηεο ζπλέληεπμεο θαζψο ην δείγκα κνπ ήηαλ πνιχ κηθξφ. Δπηπιένλ, ελψ ην αληηθείκελν 

κηαο επηζθφπεζεο κε εξσηεκαηνιφγην είλαη λα ζπιιέμεη πνζνηηθά δεδνκέλα, νη 

ζπλεληεχμεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα λα ζπιιερζνχλ πνηνηηθά δεδνκέλα (Verma 

&Mallick, 2004).  Ωζηφζν, ην γεγνλφο φηη φινη, πιελ ελφο, βξίζθνληαλ εθηφο 

Θεζζαινλίθεο, θαζηζηνχζε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαδνζηαθήο ζπλέληεπμεο απαγνξεπηηθή. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζπλέηαμα έλα εξσηεκαηνιφγην, πνπ είρε φκσο ηε κνξθή δνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο, ην νπνίν απέζηεηια ειεθηξνληθά ζε φζνπο κνπ είραλ απαληήζεη ζεηηθά 

αιιά θαη ζε πνιινχο αθφκα, ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ βξήθα ζηε ζπλέρεηα κέζα απφ 

άξζξα, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη θαη ζε site παξφκνηαο 

ζεκαηνινγίαο. 

 Ζ απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ μεθίλεζε ηελ 1
ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010, 

νινθιεξψζεθε κέζα ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δφζεθε ζηνπο 
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ζπκκεηέρνληεο ρξνληθφ πεξηζψξην κέρξη ηηο 15 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011, γηα λα απαληήζνπλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην.  

 Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γηλφηαλ online κέζσ ηεο έγθπξεο ηζηνζειίδαο 

surveymonkey.net, φπνπ είρε δεκηνπξγεζεί θαη ην εξσηεκαηνιφγην, θαη νη ζπκκεηνρέο 

παξέκεηλαλ θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν αλψλπκεο.  

 

3.2.  Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 Σν link ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εζηάιιεη κέζσ mail ζε πεξίπνπ πελήληα 

ππνςήθηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ωζηφζν ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ζε αξθεηνχο 

απφ απηνχο δελ έθηαζε πνηέ, είηε γηαηί ε δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπο ηαρπδξνκείνπ 

ήηαλ ιαλζαζκέλε, είηε γηαηί είραλ πάςεη απιά λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ, δελ κπνξψ λα 

αλαθέξσ κε βεβαηφηεηα πφζα ήηαλ ηα έγθπξα εξσηεκαηνιφγηα πνπ εζηάιιεζαλ. Μπνξψ 

κφλν λα παξαζέζσ ηνλ αθξηβή αξηζκφ ηνλ ηειηθψλ ζπκκεηερφλησλ.   

 

3.3.  Γείγκα  

 Σν δείγκα καο, φζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ηνπ ζηνηρεία, απνηειείηαη απφ είθνζη 

ελλέα (29) άηνκα, δεθαεπηά (17) γπλαίθεο θαη δψδεθα (12) άλδξεο, φπσο δηαηππψλεηαη 

θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη ειηθίαο απφ 30-50 εηψλ, 

πνπ απαζρνινχληαη ζην δεκφζην ηνκέα, θαη θπξίσο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
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Αθνινπζνχλ ηα ζρεηηθά δηαγξάκκαηα (θχιιν, ειηθία, ηνκέαο θαη εθπαηδεπηηθή βαζκίδα 

απαζρφιεζεο).  
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3.4.  Γνκή- Μνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  

 Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ελφηεηεο. Οη εξσηήζεηο πνπ 

πιαηζηψλνπλ ηελ θάζε ελφηεηα είλαη αιιειέλδεηεο ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κε απηέο 

ησλ επφκελσλ ελνηήησλ, θαζψο φπσο αλαθέξακε πξφθεηηαη γηα κειέηε πεξίπησζεο 

νπφηε ε θάζε εξψηεζε είλαη ζπλέρεηα ηεο επφκελεο, φπσο ζα γηλφηαλ θαη ζε κηα 

δνκεκέλε ζπλέληεπμε.  

 Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη εξσηήζεσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

εμππεξεηνχλ ηνλ δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά ζθνπφ ηεο εθάζηνηε εξψηεζεο, αιιά θαη γηα λα 

δψζνπλ κηα ελδηαθέξνπζα ξνή ζην εξσηεκαηνιφγην ψζηε λα θξαηνχλ ηνλ ζπκκεηέρνληα 
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ζε εγξήγνξζε. Έηζη έρνπκε ηηο θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο πνπ απαληψληαη κε έλα λαη ή 

κε έλα φρη, ηηο αλνηρηνχ ηχπνπ φπνπ νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο, ηηο εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ αιιά θαη ηηο εξσηήζεηο ηχπνπ 

Likert, πνπ βαζίδνληαη ζηελ θιίκαθα Likert θαη νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα δηαιέμνπλ 

κηα απφ ηηο έμη επηινγέο (θαζφινπ, ζε ειάρηζην βαζκφ, ιίγν, πνιχ, ζε κεγάιν βαζκφ, 

αξθεηά). Οη ηειεπηαίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο, φπνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ζπγθεθξηκέλσλ αληηιήςεσλ θαη 

ζηάζεσλ ησλ θαζεγεηψλ γχξσ απφ ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, θαη απηφ γηαηί είλαη 

ιηγφηεξν ρξνλνβφξεο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ κεηέπεηηα θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ.    

ηελ πξψηε ελφηεηα, δεηνχληαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ φπσο ηα αλαιχζακε θαη παξαπάλσ, ην θχιν, ε ειηθία, ν ηνκέαο 

απαζρφιεζεο, θαη ε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα.  

 ηε δεχηεξε ελφηεηα, γίλεηαη ε εηζαγσγή ζην ζέκα ηεο ζπλέληεπμεο, νπφηε 

μεθηλάκε κε ηελ θιεηζηνχ ηχπνπ εξψηεζε, αλ έρνπλ εθαξκφζεη θάπνην παηρλίδη ζηα 

πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ή ηεο δηδαζθαιίαο. Με ηε δεχηεξε εξψηεζε εξρφκαζηε λα 

δηεπθξηλίζνπκε ην είδνο ηνπ παηρληδηνχ, αλ ήηαλ δειαδή παηρλίδη πνπ απαηηνχζε ηε 

ρξήζε Ζ/Τ ή φρη, επίζεο θιεηζηνχ ηχπνπ. Αθνινπζνχλ δχν αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο κε 

ηε κνξθή ηεο αλάπηπμεο, πνπ αλαθέξνληαη ε κελ πξψηε ζηηο δπζθνιίεο θαηά ηελ επηινγή 

ηνπ παηρληδηνχ θαη ε δεχηεξε ζηηο δπζθνιίεο θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπ. θνπφο ήηαλ λα 

ζπιιέμνπκε φζεο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχζακε ζρεηηθά κε ηε δπζθνιία θαηά 

ηελ επηινγή θαη εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παηρληδηψλ, γη’ απηφ  δηαιέμακε απηφλ ηνλ 

ηχπν εξψηεζεο. ηε ζπλέρεηα δεηάκε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κηα εξψηεζε 



Σελίδα | 63  

 

πνιιαπιψλ επηινγψλ λα ραξαθηεξίζνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ παηρληδηνχ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο, δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζνπλ θαη ην δηθφ ηνπο ραξαθηεξηζκφ, 

ζε πεξίπησζε πνπ νη ππφινηπνη δελ ηνπο θάιππηαλ απφιπηα. Ζ έθηε εξψηεζε ηεο πξψηεο 

ελφηεηαο ηνπο δεηά λα αμηνινγήζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

παηρληδηνχ ζηελ ηάμε επηιέγνληαο κία απφ ηηο ηέζζεξηο πξνθαζνξηζκέλεο απαληήζεηο. 

Δλψ ζηελ επφκελε εξψηεζε ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηνπο ιφγνπο 

απνηπρίαο ή επηηπρίαο ηνπ αλσηέξσ εγρεηξήκαηφο ηνπο, αλαθέξνληαο αθφκα θαη ην 

παηρλίδη ην νπνίν ρξεζηκνπνίεζαλ. Σέινο ε ελφηεηα θιείλεη κε κηα εξψηεζε πνιιαπιψλ 

επηινγψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ρξφλν πξνεηνηκαζίαο ηνπ ελ ιφγσ καζήκαηνο, ζε 

ζχγθξηζε κε έλα παξαδνζηαθφ.  

 ηελ ηξίηε ελφηεηα πνπ αθνινπζεί ζέινπκε λα δνχκε ηη απνθφκηζε ν θάζε 

εθπαηδεπηηθφο εληάζζνληαο έλα εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη ζηε δηδαζθαιία ηνπ. Καηαξράο αλ 

απηφ ηνπ άθεζε κηα επράξηζηε ή φρη λφηα, ζηε ζπλέρεηα, αλ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε 

ηερλνγλσζία πξνθεηκέλνπ λα εηζάγεη θάπνηνο έλα παηρλίδη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Αθνινπζνχλ δχν εξσηήζεηο αλάπηπμεο πνπ αλαθέξνληαη ε πξψηε ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

καζήκαηνο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ θαη ε δεχηεξε ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ παηρληδηνχ σο 

κέζνπ κάζεζεο. Ζ ελφηεηα θιείλεη κε δχν ππνζεηηθέο εξσηήζεηο πνπ είλαη κελ θιεηζηνχ 

ηχπνπ, πξνζθέξνληαο δε, ηε δπλαηφηεηα ζε φπνηνλ ζέιεη λα αλαπηχμεη ηηο απφςεηο ηνπ, 

αξρηθά αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν ζπρλά ζα ήζειε λα ρξεζηκνπνηεί ην παηρλίδη σο 

κέζνδν δηδαζθαιίαο, θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην αλ πηζηεχεη πσο ζε θάπνηα ζηηγκή ζην 

κέιινλ ε δηδαζθαιία ζα βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα παηρλίδηα.  
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 Σέινο, ζηελ ηέηαξηε ελφηεηα, πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο εξσηήζεηο πνιιαπιψλ 

επηινγψλ ηεο θιίκαθαο Likert, δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην αλ ζπκβάιινπλ ηα παηρλίδηα ζηελ αλάπηπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη δηαπξνζσπηθψλ ή αηνκηθψλ θηλήηξσλ, 

βαζηδφκελνη πάληα ζηε δηθή ηνπο κειέηε πεξίπησζεο.  

 

3.5.  Γπζθνιίεο- Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο  

   Οη δπζθνιίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο έγθεηληαη πεξηζζφηεξν ζην γεγνλφο φηη 

ε αξρηθή ηδέα ήηαλ ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλεληεχμεσλ, φκσο ιφγσ απφζηαζεο θαη ρξφλνπ 

απηφ δελ θαηέζηε δπλαηφ. Δπνκέλσο, ην δεηνχκελν ηεο αλάπηπμεο ησλ απαληήζεσλ, δελ 

ηθαλνπνηήζεθε ζε φια ηα εξσηεκαηνιφγηα, θαη είλαη θάηη πνπ ίζσο λα είρε απνθεπρζεί ζε 

κία πξνζσπηθή ζπλάληεζε, ρσξίο σζηφζν απηφ λα είλαη απφιπην. Παξαηεξήζεθε επίζεο 

ην θαηλφκελν ην λα κέλνπλ θάπνηα εξσηήκαηα αλαπάληεηα, φρη φκσο ζε κεγάιν βαζκφ, 

θαζψο φζα εξσηεκαηνιφγηα είραλ κεγάια θελά, δελ ειήθζεζαλ θαζφινπ ππφςε ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.  
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Αποηειέζκαηα- ζσκπεράζκαηα  

 Απφ ηνπο είθνζη ελλέα ζπκκεηέρνληεο, νη είθνζη ηξεηο ρξεζηκνπνίεζαλ παηρλίδη 

πνπ απαηηνχζε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη νη έμη παηρλίδη πνπ δελ απαηηνχζε 

ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Αλ ζέινπκε απηφ λα ην εμεηάζνπκε απφ ηελ πιεπξά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, κπνξνχκε λα δνχκε ηε δηαβάζκηζε ζην παξαθάησ 

γξάθεκα, φπνπ έλδεθα απφ ηηο ζεηηθέο απαληήζεηο πξνέξρνληαη απφ θαζεγεηέο 

δεπηεξνβάζκηαο, ελλέα ηεο πξσηνβάζκηαο θαη επηά ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.   

 

Παηρλίδη ρσξίο ηε ρξήζε Ζ/Τ εθήξκνζαλ κία θαζεγήηξηα πξσηνβάζκηαο θαη κία 

ηξηηνβάζκηαο, θαζψο θαη ηέζζεξηο θαζεγεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.     
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Όζνλ αθνξά ηελ ηξίηε εξψηεζε γηα ηε δπζθνιία ζηελ επηινγή ηνπ παηρληδηνχ, νη 

απαληήζεηο είλαη πνηθίιεο. Όζνη δειψζαλ φηη δπζθνιεχηεθαλ, ην απέδσζαλ θπξίσο ζην 

λα βξνπλ θάπνην παηρλίδη, νη ζηφρνη θαη ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ ζα ήηαλ εχθνιν λα 

ζπλδεζνχλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν κε απηνχο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζηα 

πιαίζηα ηνπ νπνίνπ θαινχληαη λα νξγαλψζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο, φπσο επίζεο θαη ην 

λα κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο. 

Δπηπιένλ, αλάινγα κε ηνπο απνδέθηεο, αλαθέξεηαη κηα πεξίπησζε ηάμεο εθήβσλ, φπνπ 

έπξεπε λα δνζεί πξνζνρή ψζηε ην παηρλίδη λα είλαη αξθεηά ελδηαθέξνλ αιιά παξάιιεια  

θαη απνδεθηφ απφ φινπο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ θαηαζηάζεηο ακεραλίαο, θαη απφ ηελ 

άιιε, κηα ηάμε ελειίθσλ, κε πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο Ζ/Τ, φπνπ έπξεπε λα βξεζεί έλα 

παηρλίδη θαηάιιειν γηα ην επίπεδν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Γε ζπλάληεζαλ ηδηαίηεξε 

δπζθνιία φζνη επέιεμαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ παηρλίδηα ηα νπνία γλψξηδαλ ήδε, θαζψο 

θαη φζνη επέιεμαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κφλνη ηνπο ην δηθφ ηνπο παηρλίδη. 

 Οη θπξηφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αλαθέξνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παηρληδηνχ, 

είλαη θπξίσο πξνβιήκαηα ηερληθήο θχζεσο, ζπκβαηφηεηαο πιηθνχ θαη έιιεηςεο 

ππνδνκψλ. Αθφκα, ε έληαμε ηνπ παηρληδηνχ ζηε δηδαζθαιία θαη ε νξγάλσζε απηήο είλαη 

θάηη πνπ πξνβιεκαηίδεη νξηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο επίζεο θαη ν πεξηνξηζκέλνο 

ρξφλνο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο.  Σέινο δχν αλαθνξέο ζε καζεηέο ηάμεσλ γπκλαζίνπ, 

πνπ απφ ηε κηα αληηκεηψπηζαλ ζηελ αξρή κε δηζηαθηηθφηεηα ην λέν απηφ εγρείξεκα, ζηε 

ζπλέρεηα φκσο, ελεπιάθεζαλ ελεξγά, θάηη πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο 

επράξηζηε έθπιεμε, θαη απφ ηε άιιε δεκηνχξγεζαλ αλαζηάησζε κε απνηέιεζκα λα 

ραζεί ν έιεγρνο ηεο ηάμεο απφ ηνλ θαζεγεηή.  
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 ηελ πέκπηε εξψηεζε γηα ηε ζπκβνιή ηνπ παηρληδηνχ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο, σο θαζνξηζηηθή θαη αλαηξεπηηθή ραξαθηεξίζηεθε απφ ην 39,1% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ριηαξή ηελ βξήθαλ κφιηο ηέζζεξηο, ελψ αδηάθνξε έλαο κφιηο 

εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο φκσο έδσζε ζην εγρείξεκα ηνπ κηα πεξηζζφηεξν ςπραγσγηθή 

παξά καζεζηαθή δηάζηαζε, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί απφιπηα θαη ηελ απάληεζή ηνπ. ηα 

παξαθάησ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο πξψηνλ θαηά βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο θαη δεχηεξνλ κε θξηηήξην ην αλ ην παηρλίδη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απαηηνχζε 

ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή φρη.   

 

Όπσο παξαηεξνχκε ε επηινγή αδηάθνξε, πνπ ζρνιηάζηεθε θαη πξνεγνπκέλσο αθνξά 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη απαηηνχζε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη 
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επξφθεηην ζπγθεθξηκέλα γηα ην δηαδηθηπαθφ παηρλίδη Πνηνο ζέιεη λα γίλεη 

εθαηνκκπξηνύρνο;  

 

 Πέξα απφ ηηο ηέζζεξηο δηαηππσκέλεο απαληήζεηο, ε ζπκβνιή ηνπ παηρληδηνχ ζηε 

κάζεζε, ραξαθηεξίζηεθε επίζεο σο ζπκπιεξσκαηηθή, πξσηφηππε, αιιά θαη ζεκαληηθή 

θαζψο ζπρλά αδηάθνξνη καζεηέο ζπκκεηείραλ θαη έκαζαλ, αθππληζηηθή, ελδηαθέξνπζα, 

φρη πάληα ζίγνπξε θαζψο πνιιά παηδηά κπνξεί απιά λα «παίμνπλ» θαη λα κελ 

εκπεδψζνπλ θαηά ην δεηνχκελν, αιιά θαη πξνθιεηηθή κε πνιιέο δπλαηφηεηεο. 
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 Οη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο ζε πνζνζηφ 60,7% ζεψξεζαλ φηη ε εθαξκνγή ηνπ 

παηρληδηνχ ζηελ ηάμε είρε ζε κεγάιν βαζκφ ην επηζπκεηφ απφ απηνχο απνηέιεζκα, ελψ 

θαζφινπ, απάληεζε κφιηο έλαο θαζεγεηήο ηεο ηξηηνβάζκηαο, πνπ φκσο ιφγσ κε 

αλαπηχμεσο ησλ απαληήζεσλ ηνπ, δελ κπνξνχκε λα αηηηνινγήζνπκε απηή ηνπ ηελ 

επηινγή. ην ζρεηηθφ δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη θαη ηα ππφινηπα 

πνζνζηά.  

 

 Πξνρσξψληαο ζηελ έβδνκε εξψηεζε, παξαηεξνχκε φηη ε εθαξκνγή ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ ζηελ ηάμε ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

θαζεγεηψλ σο επηηπρεκέλε, ελψ φζνη ζεψξεζαλ φηη απέηπρε, ην απνδίδνπλ είηε ζηελ 

έιιεηςε εμνηθείσζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηε λέα ηερλνινγία (πξφθεηηαη γηα ηκήκα 
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ελειίθσλ θαη παηρλίδη νξζνγξαθίαο), είηε ζηελ αληζφξξνπε αληαπφθξηζε, ηε ζπαηάιε 

ρξφλνπ θαη ηελ απνκάθξπλζε απφ ηνλ ζηφρν (είλαη δύζθνιν λα θξαηήζεηο ηνπο καζεηέο 

ζην πιαίζην πνπ ζέιεηο, είηε ππεξ-ελζνπζηάδνληαη είηε βαξηνύληαη- ράζηκν ειέγρνπ). Απφ 

ηελ άιιε νη ιφγνη επηηπρίαο απνδίδνληαη ζην θέθη ησλ παηδηψλ θαη ηε δηάζεζή ηνπο λα 

γλσξίζνπλ θάηη θαηλνχξην, ζηελ επράξηζηε αηκφζθαηξα, ηα θίλεηξα, ηε ζπκκεηνρηθφηεηα 

θαη ηελ πνηθηιία, ζην φηη ήηαλ πξσηφγλσξν γηα ηνπο καζεηέο θαη δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ 

θιαζηθφ ηξφπν εθπαίδεπζεο, ζην φηη νδήγεζε ζηελ ελεξγνπνίεζε πνιιψλ αηζζήζεσλ 

κέζσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ςεθηαθνχ παηρληδηνχ θαη ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο 

εκπινθήο ησλ καζεηψλ, ζην φηη θαηαλφεζαλ ηα παηδηά ηε δχλακε ηεο νκαδηθήο 

εξγαζίαο, ηνπο πξνθαινχζε ην ελδηαθέξνλ, ήηαλ δηαζθεδαζηηθφ θαη ηαπηφρξνλα 

επέηξεπε ηελ επίηεπμε γλσζηηθψλ ζηφρσλ, ήηαλ ζχληνκν, εχθνια εθαξκφζηκν θαη 

κπνξνχζε λα επαλαιεθζεί ηφζν ζηελ ηάμε φζν θαη ζην ζπίηη γηα εμάζθεζε (memory 

ιέμεσλ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο).  

 ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο, ζε πνζνζηφ 55,2% νη 

εξσηεζέληεο απήληεζαλ φηη ν ρξφλνο πνπ αθηέξσζαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξνο, απφ απηφ πνπ αθηεξψλνπλ ζε έλα 

θαλνληθφ κάζεκα, 24,1% φηη είλαη ιίγν πεξηζζφηεξνο θαη 20,7% φηη είλαη ν ίδηνο.  

Αθνινπζεί θαη ην ζρεηηθφ δηάγξακκα.  
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πλερίδνληαο ζηελ ηξίηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φινη νη ζπκκεηέρνληεο 

απήληεζαλ ζεηηθά ζην αλ ε ρξήζε παηρληδηψλ ζηε δηδαζθαιία αθήλεη ζην ηέινο κηα 

επράξηζηε λφηα, φπσο έρεη παξαηεξεζεί θαη ζρνιηαζηεί ζε πνιιέο έξεπλεο γηα ηελ 

πιεπξά ησλ καζεηψλ, ελψ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο, 57,1% ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

απαίηεζε ηδηαίηεξεο ηερλνγλσζίαο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ παηρληδηνχ πνπ επηιέγεηο 

λα εληάμεηο ζηε δηδαζθαιία.  
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 Οη απφςεηο σζηφζν κνηξάδνληαη ζην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ 

θαη ην θαηά πφζν είλαη επθνιφηεξε απ’ φηη ε αμηνιφγεζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν, ζε 

απηνχο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη πην επράξηζηε γηα ηνπο καζεηέο, ην απνιακβάλνπλ, 

δελ αγρψλνληαη θαη θηλεηνπνηνχληαη αθφκα θαη νη πιένλ αδηάθνξνη καζεηέο, καο δίλεη 

άκεζα απνηειέζκαηα αλ θξίλνπκε απφ ηηο αληηδξάζεηο θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, 

ην αλ θαηαθηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο κέζα απφ ηελ επηηπρεκέλε ή απνηπρεκέλε 

νινθιήξσζε ηνπ παηρληδηνχ, παξάγεη σζηφζν έκκεζν καζεζηαθφ απνηέιεζκα κε 

καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο. Απφ ηελ άιιε, είλαη δπζθνιφηεξε γηαηί ην κάζεκα κέζσ 

παηρληδηνχ έρεη πνιχ απμεκέλεο απαηηήζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηφζν θαηά ηε 

δηαδηθαζία νξγάλσζεο, δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο, θαιιηεξγεί πνιιέο δεμηφηεηεο πνπ 

είλαη πνιχ δχζθνιν λα αμηνινγεζνχλ θαη ζπρλά δελ κπνξεί λα απαληήζεη κε ηελ ίδηα 

επθνιία ν καζεηήο ζε κηα εξψηεζε γλψζεσλ γηαηί καζαίλεη δηαηζζεηηθά, δηεξεπλεηηθά 
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θιπ. Δίλαη αλαγθαίνο ν ζρνιηαζκφο θαη ε αηηηνιφγεζή ηεο, απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν 

γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί, πξέπεη λα εληνπηζηνχλ πνηεο δεμηφηεηεο αζθνχληαη κέζα απφ ην 

παηρλίδη θαη λα δηαζηαπξσζνχλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

ρξεηάδεηαη ηφζν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη απφ ηνπο καζεηέο, πεξηζζφηεξν ρξφλν, 

θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, αιιά είλαη πην επνηθνδνκεηηθή θαη επράξηζηε απφ φηη ε 

παξαδνζηαθή αμηνιφγεζε. Δπίζεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο δηαθνξεηηθή θαη φρη 

απαξαίηεηα σο επθνιφηεξε ή δπζθνιφηεξε θαη εμαξηάηαη απφ ηελ επηινγή ηνπ ηξφπνπ 

αμηνιφγεζεο θαη ην είδνο, αλ πξφθεηηαη γηα πνηνηηθή ή πνζνηηθή. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ 

θάπνηα παηρλίδηα πνπ πεξηέρνπλ παξακέηξνπο αμηνιφγεζεο κέζσ Ζ/Τ εηδηθά 

ζρεδηαζκέλεο, είηε κεραληζκνχο αμηνιφγεζεο, φπσο ινγηζκηθά ζπκπεξηθνξηζηηθνχ ηχπνπ 

κε ζθνξ, νπφηε ηελ θαζηζηνχλ επθνιφηεξε.  Σέινο, αλαθέξζεθε πσο είλαη ρξεζηκφηεξν 

λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζνδνο απηναμηνιφγεζεο.  

 Οη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

παηρλίδη ζπζηεκαηηθά ζηελ ηάμε ηνπο, θαη δελ έρεη λα θάλεη ηφζν κε ηε βαζκίδα ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη, αιιά κε ην θαηά πφζνλ πηζηεχνπλ φηη βνεζάεη ζηε 

δηδαζθαιία θαη παξέρεη πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο ζηνπο καζεηέο απφ φηη ν παξαδνζηαθφο 

ηξφπνο δηδαζθαιίαο. Όζνη βξίζθνληαη αθφκα ζην πεηξακαηηθφ ζηάδην εθαξκνγήο είλαη 

θπξίσο ιίγν κεγαιχηεξεο ειηθίαο πνπ δελ είλαη ίζσο ηφζν εμνηθεησκέλνη κε λέεο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, πνπ ζέινπλ σζηφζν λα ηηο εληάμνπλ ζην πξφγξακκά ηνπο. 

Μεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νη ππφινηπνη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ηα εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα, είλαη ε έιιεηςε ρξφλνπ θαη ππνδνκψλ. Ωζηφζν ηα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζε 

πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ή ζην κάζεκα  ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ.  
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 Σν 87,5% ησλ θαζεγεηψλ ζα ήζειε αλ είρε ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφδεη 

ζπρλφηεξα παηρλίδηα σο κέζνδν δηδαζθαιίαο φκσο, ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα μερλάλε ηα 

παηδηά φηη θάλνπλ κάζεκα, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη εθηξνπή απφ ηνπο δηδαθηηθνχο 

ζηφρνπο. Σα πνζνζηά αλά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα. Γεληθά ζρνιηάζηεθε φηη ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ 

δαζθάινπ θαη ζα έπξεπε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ελφο παηρληδηνχ φπνπ απηφ 

θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, παξέρνληάο ηνπ, ηελ θαηάιιειε ππνδνκή, 

πνπ απνηειεί έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα, φπσο ηα αλαιχζακε θαη 

πξνεγνπκέλσο.   
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 Σέινο, ζηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηεο ηξίηεο ελφηεηαο, 68,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

απάληεζε αξλεηηθά ζην αλ ππάξρεη πηζαλφηεηα ζην κέιινλ ε δηδαζθαιία λα δηεμάγεηαη 

απνθιεηζηηθά κέζσ παηρληδηψλ, θαζψο πξέπεη πξψηα λα αλαηξαπεί ε λννηξνπία φισλ καο 

ζρεηηθά κε ηε κάζεζε θαη είλαη θαιχηεξα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλεξγαηηθνί κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο, επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγία αλά πεξίπησζε, θαζψο πάληα ζα 

απαηηείηαη ε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ δηδάζθνληα. Αθνινπζεί ην ζρεηηθφ δηάγξακκα κε 

ηα πνζνζηά αλά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα.   

 

Βιέπνπκε φηη παξφιν πνπ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηα παηρλίδηα είλαη 

θπξίαξρα σο κέζνδνο δηδαζθαιίαο, κφιηο ην 16,7% απάληεζε ζεηηθά, ελψ πεξηζζφηεξν 

έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ηεο πιήξνπο έληαμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ ζηε 
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δηδαζθαιία, είλαη νη  θαζεγεηέο ησλ δχν αλψηεξσλ βαζκίδσλ. Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα 

απηά δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά, θαζψο πνιχ ζπκκεηέρνληεο επέιεμαλ λα κελ 

απαληήζνπλ θαζφινπ ζε απηή ηελ εξψηεζε, αιιά νχηε θαη λα ηε ζρνιηάζνπλ.  

Πεξλψληαο ζην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζα 

εμεηάζνπκε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

παηρληδηψλ ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηνπο καζεηέο, 

κε ηε βνήζεηα ησλ παξαθάησ δηαγξακκάησλ.   

 

 Οη επηινγέο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηελ επηινγή αξθεηά, 

φζνλ αθνξά ην ηη κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα παηρλίδη, θαη ζε ηη βαζκφ, ήηαλ ε δηαθπγή απφ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη νη γλσξηκίεο. Αθνινπζεί ε αδξελαιίλε, ζηε ζπλέρεηα ν εζηζκφο 
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θαη ε ραιάξσζε. Έπεηηα, ε ηθαλνπνίεζε θαη νη γλψζεηο θαη ζε κηθξφηεξα πνζνζηά ε 

ραξά, ε δηαζθέδαζε θαη ηειεπηαίν ην άγρνο.   

 Όζνλ αθνξά ζηηο δεμηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχληαη, πξψηε επηζεκαίλεηαη απηή ηηο 

αληίιεςεο ρψξνπ, ελψ αθνινπζνχλ κε ηα ίδηα πνζνζηά, απηέο ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, 

ηεο θαιήο επηθνηλσλίαο/ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο θαη ηεο εθηίκεζεο πνιχπινθσλ/ 

κεηαβαιιφκελσλ θαηαζηάζεσλ. Σξίηε έξρεηαη ε εγεηηθή ηθαλφηεηα θαη αθνινπζεί ε 

νξγαλσηηθή θαη ζηε ζπλέρεηα απηέο ηεο αληηκεηψπηζεο ζπγθξνχζεσλ θαη επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, ελψ ηειεπηαίεο είλαη ε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε επηλνεηηθφηεηα.  
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 Σέινο, φζνλ αθνξά, ηα θίλεηξα πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζε κε 

ηα παηρλίδηα, πξψηε ζηελ επηινγή αξθεηά, έξρεηαη ε θαληαζία, αθνινπζνχλ ν 

αληαγσληζκφο θαη ν έιεγρνο, κεηά ε ζπλεξγαζία, ελψ κε ηα ίδηα πνζνζηά έπνληαη ε 

πξφθιεζε θαη ε πεξηέξγεηα θαη ηειεπηαία επηζεκαίλεηαη  ε αλαγλψξηζε.  
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Σσδήηεζε  

 Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ην ηέινο, λα επηζεκάλνπκε φηη 

ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απάληεζαλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο, 

πξάγκα πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία ε επαθή κε ηα 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, επεξεάδεη, αλαπηχζζεη θαη θαιιηεξγεί θίλεηξα, δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο. Δπνκέλσο, φπσο ππνζηεξίμακε θαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο, αλάινγα κε ην 

είδνο ηνπ παηρληδηνχ πνπ εθαξκφδεηαη, θαιιηεξγνχληαη θαη νη αληίζηνηρεο δεμηφηεηεο.  

 Δλ ζπλερεία, απνθνκίζακε φηη ε εθαξκνγή ησλ παηρληδηψλ ζηελ ηάμε είρε ηα 

επηζπκεηά απφ απηνχο απνηειέζκαηα. Σα παηρλίδηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, φζα 

ηνπιάρηζηνλ απφ απηά αλαθέξζεθαλ, ήηαλ εκπνξηθά θπξίσο παηρλίδηα. ηελ 

πξσηνβάζκηα αλαθέξζεθαλ ηα εμήο: Τόκπνια κε δώα, παηρλίδη πνπ δελ απαηηεί ηε ρξήζε 

Ζ/Τ, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ν δηαρσξηζκφο ησλ δψσλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ 

ζαξθνθάγσλ, ησλ θπηνθάγσλ θαη ησλ πακθάγσλ, αλάινγα κε ηηο δηαηξνθηθέο ηνπ 

ζπλήζεηεο, έλα memory ιέμεσλ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο, ην γλσζηφ 

απφ ην ηειεπαηρλίδη Πνηνο ζέιεη λα γίλεη εθαηνκκπξηνύρνο, έλα παηρλίδη γεληθψλ 

γλψζεσλ, πνπ ην βξίζθνπκε online πνιχ εχθνια, ην SimSafety, πνπ αθνξά ζε έλαλ 

δηαδηθηπαθφ εηθνληθφ θφζκν πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ζέκαηα αζθαινχο ρξήζεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ κέζα απφ game playing learning, experiencial learning θαη story telling 

(έλλνηεο φπσο αθξηβψο επηζεκαίλνληαη απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα) θαη ηέινο ην The lure of 

the labyrinth, έλα παηρλίδη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ θιαζκάησλ θαη ζπλέβαιε ζην λα κάζνπλ νη καζεηέο ηξφπνπο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Να ζεκεηψζνπκε φηη ην ηειεπηαίν παηρλίδη είλαη πξντφλ ηνπ 
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Education Arcade, ελφο νξγαληζκνχ πνπ πξνέθπςε απφ έλα project ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηεο Μαζαρνπζέηεο (MIT University),  θαη εμεξεπλά παηρλίδηα πνπ πξνάγνπλ ηε κάζεζε 

κέζα απφ ην απζεληηθφ θαη ειθπζηηθφ παηρλίδη. Δπηθεληξψλεηαη ηφζν ζηε κάζεζε πνπ 

εκθαλίδεηαη θπζηθά ζηα δεκνθηιή εκπνξηθά παηρλίδηα, θαζψο θαη ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

παηρληδηψλ πνπ πην δπλακηθά θαιχπηνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ παηθηψλ. 

Απνζηνιή ηνπ είλαη λα αλαδείμεη ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο 

δπλαηφηεηεο ησλ βηληενπαηρληδηψλ, πξνσζψληαο λέα έξγα αλάπηπμεο παηρληδηψλ, 

ζπληνλίδνληαο δηεπηζηεκνληθέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο, θαζψο θαη ελεκεξψλνληαο ην 

θνηλφ κε νκηιίεο ζρεηηθά κε ηηο επξχηεξεο θαη κεξηθέο θνξέο απξνζδφθεηεο ρξήζεηο 

απηήο ηεο αλαδπφκελεο κνξθήο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε. Καιχπηεη πεδία φπσο ηα 

καζεκαηηθά, ε θπζηθή, ε ηζηνξία, ε ινγνηερλία, θαη ε εθκάζεζε γισζζψλ, θαη έρεη 

πξνζαξκνζηεί ζε έλα επξχ θάζκα ειηθηψλ. Σα παηρλίδηα ηνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα 

πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο, θνξεηέο ζπζθεπέο θαη on-line παξάδνζε. 

Σα παηρλίδηα ζηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά απφ ηνπο θαζεγεηέο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο, είλαη ην πνιχ γλσζηφ Age of empires, πνπ αλαθέξζεθε θαη ζην δεχηεξν 

θεθάιαην, πξφθεηηαη γηα παηρλίδη ζηξαηεγηθήο πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ραξηψλ, θαη 

πξνζνκνηψλεη κάρεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο  

ηεο Ηζηνξίαο, ην Farmville γηα ην νπνίν φκσο δε δίλεηαη θακία εμήγεζε, νπφηε 

ππνζέηνπκε φηη πξφθεηηαη γηα ην γλσζηφ παηρλίδη πξνζνκνίσζεο ηεο δσήο ζε κία θάξκα 

θαη ηέινο ηα γλσζηά online παηρλίδηα,  Πνηνο ζέιεη λα γίλεη εθαηνκκπξηνύρνο, Φηδάθη θαη 

Sudoku πξνζαξκνζκέλα ζην εθάζηνηε κάζεκα.  
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 Δπίζεο, αμίδεη λα αλαιχζνπκε ην θνκκάηη ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, ζην νπνίν 

κπνξεί λα ζπλεηζθέξνπλ ηα παηρλίδηα, φπσο επηζεκάλζεθε ζε απάληεζε ηεο εξψηεζεο 

γηα ην αλ είλαη επθνιφηεξε ε αμηνιφγεζε κέζσ παηρληδηνχ. Σα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ παηρληδηνχ, ππνζπλείδεηα βέβαηα, απηφ-αμηνινγνχληαη θαη αμηνινγνχλ ηνπο 

ζπκπαίθηεο ηνπο. Καηά ηνπο Rolheiser θαη Ross (2006) απηφ-αμηνιφγεζε είλαη ην λα 

θξίλεηο ηελ πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο ζνπ, βαζηζκέλνο ζε ελδείμεηο θαη ζαθή θξηηήξηα, κε 

ζθνπφ ην λα δνπιεχεηο θαιχηεξα ζην κέιινλ. Υξεηάδεηαη ελεκέξσζε θαη κειέηε γηα λα 

θαηαλνήζεη ν εθπαηδεπηηθφο ζε βάζνο ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο, ηα ζηάδηα, ηε ρξήζε 

θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο. Σν εχινγν εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη, φπσο θάζε θνξά πνπ 

πξνηείλεηαη θάηη θαηλνχξην ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή είλαη: γηαηί καο 

ρξεηάδεηαη;  

Ζ απάληεζε άκεζε θαη απιή: Γηφηη ηε ρξεηάδνληαη νη καζεηέο καο. Θα ηνπο 

βνεζήζεη λα κνξθψζνπλ άπνςε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, φρη κφλνλ φζνλ αθνξά ηε κάζεζε 

θαη ηελ θαηάθηεζή ηεο αιιά θαη ηελ ίδηα ηνπο ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηνπο πηζαλνχο 

ηξφπνπο «βειηίσζήο» ηεο, έηζη ψζηε λα αμηνπνηνχλ θαιχηεξα ηα ζεηηθά θαη λα 

βειηηψλνπλ ηα αξλεηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, αθνχ ηα εληνπίζνπλ θαη πάιη θπζηθά κε 

ηε βνήζεηα ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο (Υαηδνπνχινπ, 2006). Ζ απηφ-αμηνιφγεζε ζχκθσλα 

κε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θαη 

ππεπζπλφηεηαο (ΤΠΔΠΘ-Π.Η. 2002: 17).  

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε έληαμε ησλ παηρληδηψλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, κπνξεί λα επηθέξεη πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα, ηφζν γηα ηνπο 

εθπαηδεπηέο, φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Ζ εθπαηδεπηηθή αμία ησλ παηρληδηψλ 
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ελδερνκέλσο λα θαιχπηεηαη απφ έλα πέπιν ακθηζβήηεζεο, δελ παχεη λα απνθαιχπηεηαη 

σζηφζν ζε φζνπο ηνικνχλ λα ηελ αλαδεηήζνπλ. Φπζηθά, ε δηαρείξηζε ηνπ φινπ ζέκαηνο 

απαηηεί άξηζηε πξνεηνηκαζία, θαηάιιειε δειαδή επηινγή παηρληδηνχ, άξηηα 

ζπλπθαζκέλε κε ην χθνο θαη ην είδνο ηεο εθάζηνηε δηδαζθαιίαο, θαηάιιειν εμνπιηζκφ, 

ζσζηή γλψζε θαη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ παηρληδηνχ, ψζηε λα είλαη 

νκαιφηεξε ε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη μεθάζαξνπο ζηφρνπο 

απφ ηε κεξηά ηνπ εθπαηδεπηή. ε θακία πεξίπησζε δελ ππνλννχκε φηη ε δηδαζθαιία έηζη 

φπσο πθίζηαηαη ελδέρεηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ ηα παηρλίδηα. Δμάιινπ, ε ζπκκεηνρή 

ησλ θαζεγεηψλ ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο είλαη αδηακθηζβήηεηε. Θα κπνξνχζαλ φκσο 

ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα λα απνηειέζνπλ έλα πνιχ εχρξεζην, αξθεηά έμππλν θαη 

αλαηξεπηηθφ εξγαιείν κάζεζεο ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ ηε δηάζεζε λα 

ζπλεηζθέξνπλ ην θάηη παξαπάλσ θαη λα πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο κηα μερσξηζηή 

εκπεηξία κάζεζεο. Ζ εξγαζία απηή ινηπφλ απνηειεί κηα πξφηαζε ζε φζνπο ζέινπλ λα 

δηεπξχλνπλ ηνπο καζεζηαθνχο νξίδνληέο ηνπο θαη λα πξνζζέζνπλ κηα λφηα παηδηθφηεηαο 

θαη δηαζθέδαζεο ζηνλ ηξφπν φρη κφλν δηδαζθαιίαο αιιά θαη κάζεζήο ηνπο.   
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http://seriousgames.msu.edu/
http://www.ece.uth.gr/msc
http://www.seriousgames.org/
http://www.becta.org.uk/
http://www.abc.net.au/tv/seriousgames
http://www.futurelab.org.uk/
http://www.seriousgameseurope.com/
http://icampus.mit.edu/projects/gamestoteach.shtml
http://www.educationarcade.org/gtt
http://www.wwf.gr/footprint
http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/viewCmsPage.action?pageId=4241
http://resist.transludic.net/
http://e-math.eduportal.gr/index.htm
http://www.nasa.gov/
http://www.ptyxiouxos.net/
http://www.educationarcade.org/
http://www.benaki.gr/

