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Περίληψη 
 

Η χρήση του παιχνιδιού στην παιδική και εφηβική ηλικία αποτελεί 

αντικείμενο πληθώρας ερευνών με τις αναφορές σε αυτό να μετρούν αιώνες. Η 

εφαρμογή του όμως στη Διά Βίου Μάθηση ως διδακτικής μεθόδου και μαθησιακής 

προσέγγισης δείχνει να αποτελεί νέο ερευνητικό πεδίο, με τους ερευνητές να 

κινούνται προς το παρόν στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όταν πια το 

ενδιαφέρον στρέφεται στην παρατήρηση και μέτρηση της εσωτερικής παρακίνησης, 

την οποία παιγνιώδεις δραστηριότητες προκαλούν σε ενήλικους εκπαιδευόμενους 

πέρα από τα όρια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τότε η έρευνα κινείται σε παρθένο 

έδαφος, ιδιαίτερα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.  Σε αυτόν τον ερευνητικά 

κενό χώρο κινείται η παρούσα έρευνα. Σκοπός της είναι να αναδειχθεί η αξία του 

παιχνιδιού στο χώρο της Διά Βίου Μάθησης, ως μιας βιωματικής μαθησιακής 

προσέγγισης, η οποία επιλέγεται συνειδητά από τον ενήλικο εκπαιδευόμενο, ταιριάζει 

με τα μαθησιακά και αναπτυξιακά του χαρακτηριστικά και ενισχύει την εσωτερική 

του παρακίνηση σε παρόμοιο ή μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με άλλες 

παραδοσιακές μαθησιακές προσεγγίσεις, ώστε να ενταχθεί στην εκπαίδευση 

ενηλίκων και να αποτελέσει μια καινοτόμο δραστηριοκεντρική προσέγγιση, η οποία 

θα ανοίξει νέες προοπτικές στο σχεδιασμό προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης. Για τις 

ανάγκες της έρευνας μελετήθηκαν με τη βοήθεια του Ερωτηματολογίου Εσωτερικής 

Παρακίνησης (IMI) δύο ανεξάρτητες ομάδες ενηλίκων, με την πρώτη να επιλέγει 

συνειδητά στον ελεύθερό της χρόνο ένα παιχνίδι απόδρασης και τη δεύτερη να 

καλείται να επιλέξει μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας την επιθυμητή σε αυτή 

μαθησιακή προσέγγιση μεταξύ παιχνιδιού, ντοκιμαντέρ και έντυπου υλικού με 

αντικείμενο παρόμοια θεματολογία. Η έρευνα κατέδειξε πως οι ενήλικοι 

εκπαιδευόμενοι επιλέγουν συνειδητά το παιχνίδι ως επιθυμητή μαθησιακή 

προσέγγιση, με τις μεταβλητές της εσωτερικής τους παρακίνησης να είναι εξαρχής 

ενισχυμένες, να διατηρούνται και να ανταγωνίζονται τις άλλες πιο παραδοσιακές 

διδακτικές μεθόδους, με ενδείξεις μάλιστα αυξητικής τάσης. 

Λέξεις – Κλειδιά: παιχνίδι, διά βίου μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων, εσωτερική 

παρακίνηση, βιωματική μάθηση  
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Abstract 
 

The use of games in childhood and adolescence has been meticulously 

researched throughout centuries. However, games as a learning tool and approach in 

Lifelong Learning appear to be a new research area limited to the field of tertiary 

education for the time being. Consequently, research regarding the observation and 

measurement of intrinsic motivation generated to adult learners by gamified activities 

beyond the scope of higher education in Greece and abroad is a new territory. My 

purpose is to highlight the value of using games in the field of Lifelong Learning as 

an experiential learning approach consciously chosen by adult learners. As I will 

argue, games fit adult developmental characteristics and they enhance their intrinsic 

motivation to a similar or greater extent in comparison with other more traditional 

learning approaches. My aim is to suggest that gamified learning can be an integral 

part of adult learning and an innovative experiential approach that can create new 

perspectives in the design of lifelong learning programs. For the purpose of this 

research, two separate adult groups were studied by the use of the self-reported 

Intrinsic Motivation Inventory (IMI). The first group consciously selected to 

participate in an escape game, while the second group was invited to choose through 

an on-line platform their desired learning approach among a game, a documentary and 

published digital material on a similar topic. The research showed that adult learners 

willingly chose the game as their desired learning approach. Moreover, their intrinsic 

motivation variables were high in the beginning and were maintained high throughout 

the procedure on a competitive level compared to the other two more traditional 

approaches, with signs of upward trend. 

Keywords: game, lifelong learning, adult education, intrinsic motivation, experiential 

learning 
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Εισαγωγή 
 

Είναι κοινώς αποδεκτό πως η μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη αποτελεί 

την ισχυρότερη απόδειξη ενός εκπαιδευομένου -ενηλίκου και μη- πως ό,τι διδάχθηκε, 

έχει καταστεί πλέον κτήμα του και ως εκ τούτου μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν είναι 

τυχαίο που στον εργασιακό τομέα δίνεται τόσο μεγάλη έμφαση στην κατοχή 

εμπειρίας ή στην έμπρακτη απόδειξη των γνώσεων και των ικανοτήτων στα πλαίσια 

ενός διαστήματος δοκιμαστικής πρόσληψης. Άλλωστε, ακόμα και στο χώρο της 

εκπαίδευσης, κάθε στάδιο αξιολόγησης των εκπαιδευομένων, είτε αυτό έχει 

διαμορφωτικό είτε απολογιστικό χαρακτήρα, αναζητά σε πρακτικό και ρεαλιστικό 

πλαίσιο την επικύρωση της κατακτημένης γνώσης.  

Η συμβολή της εμπειρίας στην κατάκτηση της γνώσης έχει τονιστεί με 

ενάργεια ήδη από την αρχαιότητα. Στα Ηθικά Νικομάχεια ο Αριστοτέλης υποστηρίζει 

πως «η απόκτηση γνώσης απαιτεί διδασκαλία και για αυτό το λόγο έχει ανάγκη από 

χρόνο και εμπειρία
1
». Ακόμη και αν αντικείμενο της διδασκαλίας είναι η ηθική 

διαπαιδαγώγηση, η υλοποίησή της απαιτεί «πρότερη ενεργοποίηση, αντιστοιχεί με 

την εκμάθηση μιας τέχνης και άρα επιτυγχάνεται μέσω πρακτικής εφαρμογής»
2
.  

Αντίστοιχη συμβουλή δίνει ο Σοφοκλής μέσα από τα χείλη του Χορού προς τη 

Δηιάνειρα
3
 (Τραχίνιαι, μεταφρ. 2006), πως μόνο η πρακτική εφαρμογή μπορεί να 

δώσει στο άτομο την αναγκαία εμπιστοσύνη σε μια πεποίθηση ή γνώση. Στο ίδιο 

μήκος κύματος, ο Κομφούκιος (2001) αναφέρεται στην κατάκτηση της γνώσης 

χρησιμοποιώντας το τρίπτυχο: «Το ακούω και το ξεχνώ. Το βλέπω και το θυμάμαι. 

Το κάνω και το καταλαβαίνω». Με άλλα λόγια, η εμπειρική προσέγγιση ενός 

νεοαποκτηθέντος γνωστικού αντικειμένου ριζώνει βαθύτερα στη μνήμη του 

ανθρώπου, καθώς τον οπλίζει, όχι απλά με τη θεωρία, αλλά και με το βίωμα της 

εφαρμογής της. 

Η συσχέτιση εμπειρίας και μάθησης αποδεικνύεται και στατιστικά. Έρευνα 

της IBM (Whitmore, 2009) θέλησε να καταγράψει το βαθμό ανάκλησης των γνώσεων 

                                                           
1
B1,1: «ἡ μὲν διανοητική (ἀρετή) τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν καὶ την αὔξησιν, 

διόπερ ἐμπειρίας δεῖται καὶ χρόνου» 
2
 B1,4: «τὰς δ’ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν∙ ἅ γὰρ 

δεῖ μαθόντας ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες μανθάνομεν» 
3
 590-593: «όμως πρέπει να το γνωρίσεις ενεργώντας, γιατί, κι αν νομίζεις πως μπορείς, σίγουρη να 

είσαι δεν μπορείς, αν δεν δοκιμάσεις» 
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τριών ομάδων εκπαιδευομένων, οι οποίοι διδάχθηκαν ένα απλό αντικείμενο 

χρησιμοποιώντας όμως διαφορετική μέθοδο διδασκαλίας. Τρεις εβδομάδες μετά τη 

λήξη του επιμορφωτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες που είχαν αξιοποιήσει 

μόνο την ακοή τους, μπορούσαν να ανακαλέσουν το μαθησιακό υλικό κατά 70%. 

Όσοι πάλι είχαν συνδυάσει ακοή και όραση, το διατηρούσαν στη μνήμη τους κατά 

72%, ενώ όσοι είχαν διδαχτεί το αντικείμενο και βιωματικά μπορούσαν να 

ανακαλέσουν το 85% της ύλης. Η ποσοστιαία διαφορά  ίσως να φαίνεται ασήμαντη, 

γίνεται όμως σημαντική μετά από τρεις μήνες. Κατά το διάστημα αυτό, όσοι 

συμμετέχοντες διδάχτηκαν μέσω της εμπειρίας, ήταν σε θέση να ανακαλέσουν το 

65% της ύλης, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους, η μνήμη των οποίων συγκρατούσε 

πια το 10% (ακοή) και το 32% (ακοή και όραση) αντίστοιχα.  

Επομένως, ποια διδακτική μέθοδος θα μπορούσε να προσφέρει μια ρεαλιστική 

απεικόνιση της πραγματικότητας, χωρίς όμως να περιλαμβάνει τις ρεαλιστικές 

συνέπειες ενός λάθους; Ποια δραστηριότητα περικλείει τους συμμετέχοντες σε έναν 

προστατευόμενο χώρο, μέσα στον οποίο είναι ελεύθεροι να ακολουθήσουν τις δικές 

τους επιλογές, να καταστρώσουν τη δική τους στρατηγική για την επίτευξη μιας 

σειράς στόχων, αξιοποιώντας τις κοινωνικές, γνωστικές, σωματικές και διανοητικές 

τους ικανότητες; Ποια, τέλος, εκπαιδευτική δραστηριότητα δύναται όλες αυτές τις 

δεξιότητες να τις κινητοποιήσει στηριζόμενη στο κίνητρο της ευχαρίστησης, της 

αυτονομίας, της περιέργειας, και της κατάκτησης;  

Άποψη του ερευνητή είναι πως αυτό το επιτυγχάνει το παιχνίδι, μια βιωματική 

δραστηριότητα, η οποία φαίνεται να συνάδει με τα χαρακτηριστικά των ενήλικων 

εκπαιδευόμενων σε μαθησιακό και αναπτυξιακό επίπεδο, καθώς παρέχει την 

αναγκαία παρακίνηση, η οποία δύναται να τους διατηρήσει δραστήριους και 

δημιουργικούς καθ’ όλη τη μαθησιακή δραστηριότητα. Εντασσόμενο στα πλαίσια της 

βιωματικής μάθησης το παιχνίδι δείχνει να εμπεριέχει τα χαρακτηριστικά εκείνα που 

προσελκύουν, στηρίζονται σε μύχιες ανθρώπινες ανάγκες, κινητοποιούν και 

δραστηριοποιούν πολύπλευρα τον συμμετέχοντα σε επίπεδο νοητικό και 

συναισθηματικό, επικοινωνιακό και μετα-επικοινωνιακό, διεκδικώντας μια θέση στο 

χώρο της Διά βίου Μάθησης.  Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι δείχνουν να επιλέγουν 

συνειδητά το παιχνίδι, τοποθετώντας το επάξια και σε ανταγωνιστική θέση με άλλες 

πιο παραδοσιακές αλλά ταυτόχρονα στατικές διδακτικές μεθόδους. Αναφέρουν πως η 
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εσωτερική τους παρακίνηση είναι υψηλή με ενδείξεις ενίσχυσής της κατά τη διάρκεια 

της ενασχόλησής τους με αυτό συγκριτικά με τις αρχικές τους προσδοκίες. 

Η συλλογιστική πορεία της παρούσας έρευνας βασίζεται σε τέσσερις 

πυλώνες: παιχνίδι, βιωματική μάθηση, παρακίνηση –ιδιαίτερα η εσωτερική-, ενήλικοι 

εκπαιδευόμενοι. Το βάρος της προσοχής εστιάζεται ιδιαίτερα στις μεταξύ τους 

σχέσεις. Τοποθετώντας στο κέντρο το παιχνίδι, ελέγχεται κατά πόσο αυτό 

ανταποκρίνεται στα μαθησιακά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των ενήλικων 

εκπαιδευομένων, αν ενέχει το στοιχείο της παρακίνησης και κατά πόσον αυτό μπορεί 

να ενταχθεί στο χώρο της βιωματικής μάθησης. Ταυτόχρονα, ανιχνεύονται και οι 

σχέσεις μεταξύ των τριών περιφερειακών πυλώνων.  

Πιο συγκεκριμένα, στις ενότητες που ακολουθούν επιχειρείται μια 

παρουσίαση των χαρακτηριστικών της δραστηριότητας εκείνης που μπορεί να 

ονομαστεί παιχνίδι. Παρουσιάζεται η πολυδιάστατη προσέγγιση του όρου σε 

εννοιολογικό επίπεδο και σε επίπεδο κατηγοριοποίησης. Αναδεικνύονται μέσα από 

μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση οι ποικίλες οπτικές, μέσα από τις οποίες  

επιχειρείται το παιχνίδι να περιγραφεί και να οριοθετηθεί, με τις προσπάθειες να 

μοιάζουν πάντα ελλιπείς. Πρόκειται για μια αέναη προσπάθεια ορισμού 

υποτασσόμενη στη διαρκή κοινωνική, γλωσσική, φιλοσοφική, επιστημονική 

ποικιλομορφία και εξέλιξη. 

 Στη συνέχεια,  γίνεται αναφορά στους  μηχανισμούς της μάθησης, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά της βιωματικής μάθησης αλλά και στο πώς 

αυτή συνδέεται με τις ιδιαιτερότητες των ενήλικων εκπαιδευομένων. Έπειτα, 

παρουσιάζεται συνοπτικά η έννοια της παρακίνησης, εσωτερικής και εξωτερικής σε 

στενή σχέση με τα κίνητρα μάθησης των ενήλικων εκπαιδευομένων, προκειμένου να 

καταδειχθεί θεωρητικά αρχικά και ερευνητικά στη συνέχεια η συσχέτιση της 

εσωτερικής παρακίνησης, που προκαλεί το παιχνίδι, με τη μαθησιακή παρακίνηση 

των συμμετεχόντων στη Διά Βίου Μάθηση, ώστε να διαφανούν τα πλεονεκτήματα 

μιας παιγνιώδους δραστηριότητας στην προσέλκυση, παρακίνηση, διατήρηση και 

ενίσχυση αυτής κατά τη διάρκεια μιας μαθησιακής δραστηριότητας. 

 Τέλος, περιγράφεται λεπτομερώς η διαμόρφωση και υλοποίηση της έρευνας, 

η οποία προσπαθεί να καλύψει το ερευνητικό κενό που υπάρχει στην αναζήτηση της 

αποτελεσματικότητας του παιχνιδιού στην εκπαίδευση ενηλίκων, ειδικά πάνω στο 
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θέμα της ύπαρξης, διατήρησης και ενίσχυσης της εσωτερικής παρακίνησης και της 

επιλογής αυτού του είδους δραστηριότητας από ενήλικους εκπαιδευόμενους πέρα από 

τα όρια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

στατιστικής επεξεργασίας και συνάγονται συμπεράσματα, τα οποία επιβεβαιώνουν 

τις θεωρητικές και ερευνητικές διαπιστώσεις της βιβλιογραφίας. Επιπλέον, 

τεκμηριώνουν την επιχειρηματολογία της παρούσας έρευνας προκειμένου να 

εντάξουν μια πανανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο της Διά Βίου Μάθησης, η 

οποία προσφέρει παρακίνηση, δεν υπολείπεται άλλων διδακτικών προσεγγίσεων και 

ανταποκρίνεται θετικά σε βασικές ανθρώπινες ανάγκες. 
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Μέρος Πρώτο : Θεωρητική προσέγγιση 
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1. Εννοιολογική αποσαφήνιση της έννοιας παιχνίδι 

1.1. Play vs Game  

Η σημασιολογική προσέγγιση του ρήματος «παίζω» αποκαλύπτει ασφαλώς το 

πλήθος των δραστηριοτήτων, στις οποίες αυτό αντιστοιχεί. Ταυτόχρονα όμως, 

αναδεικνύει και το νοηματικό εύρος, το οποίο μια κοινωνία προσδίδει στην πρακτική 

αυτή επηρεάζοντας αναπόφευκτα και το θεωρητικό υπόβαθρο, με το οποίο οι 

μελετητές το προσεγγίζουν. 

Από την αρχαία (Liddell Scott, 2007) μέχρι και τη σύγχρονη ελληνική 

γλώσσα (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2013; Πύλη για την Ελληνική γλώσσα, 

χ.χ.) το ρήμα «παίζω», όταν χρησιμοποιείται σαν μεταβατικό εκφράζει: 

 (α) την ενασχόληση με στόχο αποκλειστικά «την ευχαρίστηση ως 

αυτοσκοπό» (Botturi & Loh, 2009: 11). Το στοιχείο της ευχαρίστησης, ωστόσο, δεν 

είναι αποκομμένο από τη μάθηση, Αντίθετα, συνδέεται με αυτή καθιστώντας το 

παιχνίδι ψυχαγωγία. Μελετώντας την καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων και το 

πλήθος των παιχνιδιών που αυτή περιλάμβανε σε κάθε ηλικία, θα μπορούσε να 

υποστηριχτεί πως από τη ρίζα «παιδ-» παράγονται τα ουσιαστικά «παιδιά 

(ψυχαγωγία), παιχνίδι (και ως άθλημα), παιδεία» (Λάζος, 2002: 35) όχι επειδή οι 

δραστηριότητες αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά ή εντοπίζονται ιδιαίτερα 

σε μικρές ηλικίες,  αλλά γιατί η παιγνιώδης ενασχόληση είναι συνετό να ξεκινά από 

την παιδική ηλικία. 

 (β) την απασχόληση με ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο αποσκοπεί σε 

κάποιο ηθικό ή υλικό όφελος. Το όφελος αυτό μπορεί να είναι επίπλαστο και να 

ισχύει μόνο μέσα στα πλαίσια του παιχνιδιού (Caillois, 2001), όπως για παράδειγμα 

το ποσό των χρημάτων που συγκεντρώνει ο νικητής ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού. 

Μπορεί όμως να αντιστοιχεί και σε πραγματικό υλικό κέρδος, όπως είναι το 

χρηματικό έπαθλο ενός αθλητικού τουρνουά ή ενός τυχερού παιχνιδιού. Όφελος 

βέβαια αποτελεί και η ηθική επιβράβευση, το αίσθημα της ικανοποίησης, της 

επίτευξης, της νίκης, ακόμα και της γνωστικής κατάκτησης, το οποίο μόνο μη 

παραγωγικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σε αντίθεση με την άποψη του Caillois 

(Salen & Zimmerman, 2006), ο οποίος εντούτοις αναγνώρισε ως παραγωγική την 

περίπτωση των τυχερών παιχνιδιών. 
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Από εξελικτική άποψη, το γεγονός ότι η παιγνιώδης συμπεριφορά είναι 

ευρέως διαδεδομένη στα θηλαστικά (Poirier, 1982) φέρνει στην επιφάνεια την άποψη 

πως η επιβίωση και εξάπλωση μιας συμπεριφοράς δεν μπορεί να σημειώνεται χωρίς 

να είναι επωφελής. Σύμφωνα με τον Smith (όπως αναφέρεται στο Chick, 1998: 6) η 

ενασχόληση ενός νεαρού οργανισμού με το παιχνίδι μπορεί να τον οδηγήσει στην 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση καθημερινών προκλήσεων στην ενήλικη ζωή, 

καθώς ενισχύει την προσαρμοστικότητά του.  Η νίκη και η ήττα, η στρατηγική που 

ακολουθήθηκε για το εκάστοτε αποτέλεσμα σε ένα παιχνίδι, θα μπορούσαν να 

καλλιεργήσουν δεξιότητες με μακροπρόθεσμα οφέλη για την επιβίωση του ατόμου. 

Αν συνυπολογιστεί το γεγονός πως οι σύγχρονες κοινωνικές μεταβολές δεν απαιτούν 

αιώνες για να συντελεστούν, αλλά, σε αντίθεση με το παρελθόν, αποτελούν 

καθημερινή πραγματικότητα, η ανάγκη για προσαρμοστικότητα αφορά σε όλες τις 

ηλικίες, καθώς τις επηρεάζει χωρίς διακρίσεις. Παράλληλα, το γεγονός πως 

«θηλαστικά με μεγάλο προσδόκιμο ζωής  εμφανίζουν συχνότερα παιγνιώδη 

συμπεριφορά» (Chick, 1998: 5), μπορεί να οδηγήσει στη διαπίστωση πως η 

επιμήκυνση της ανθρώπινης ζωής σε συνδυασμό με την ταχύτατη κοινωνική 

μεταβολή καθιστούν δραστηριότητες με παιγνιώδες περιεχόμενο απαραίτητες 

περισσότερο από ποτέ.  

(γ) τη χρήση τεχνασμάτων προς αποφυγή ατόμων ή καταστάσεων, την 

κοροϊδία, την εξαπάτηση.  Μεταφορικά, στη δημώδη λογοτεχνία παρουσιάζεται με 

την έννοια του ελιγμού, της κίνησης και της αίσθησης του ιλίγγου, στοιχεία που 

αποτελούν και ίδιον σειράς παιχνιδιών. 

(δ) τη συμμετοχή σε κάποια δραστηριότητα, ιδιαίτερα ομαδική, είτε αυτή 

αναφέρεται σε κάποιο άθλημα, είτε ακόμα και σε πολεμική ενέργεια. Από τη μια 

πλευρά, διαφαίνεται ο κοινωνικός χαρακτήρας του παιχνιδιού, καθώς στις 

περισσότερες περιπτώσεις απαιτεί κάποιον συμπαίκτη ή τουλάχιστον έναν αντίπαλο, 

«ο οποίος πρέπει να ηττηθεί είτε πρόκειται για αθλητικό είτε για πνευματικό 

παιχνίδι» (Caillois, 2001: 12). Ο κοινωνικός χαρακτήρας του παιχνιδιού απαιτεί  

αναπόφευκτα τη χρήση και την εξάσκηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των 

συμμετεχόντων. Η καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων επιτελείται και σε 

μεταγλωσσικό επίπεδο οδηγώντας σε ένα «σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της 

επικοινωνίας» (Bateson, 1978: 186).  Ας υποτεθεί, για παράδειγμα, πως ένας παίκτης 

κινείται επιθετικά εναντίον κάποιου άλλου και προσποιείται πως τον χτυπά, στα 
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πλαίσια μιας επίδειξης πολεμικών τεχνών. Η κίνησή του επικοινωνιακά υποδηλώνει 

επιθετικότητα και το ψεύτικο χτύπημα συμβολίζει το αληθινό. Η επιθετικότητα όμως 

αυτή επικοινωνιακά εκλαμβάνεται ως παιγνιώδης δραστηριότητα και διαχωρίζεται 

από την αληθινή. Γίνεται φανερό λοιπόν πως το παιχνίδι πραγματοποιεί μια «μετα-

επικοινωνιακή σύνδεση μεταξύ των παικτών, μεταδίδοντας μηνύματα που 

υποδηλώνουν ταυτόχρονα και το αντίθετό τους, ότι δηλαδή είναι πλασματικά» 

(Bateson, 1978: 188-189).   

(ε) το ρίσκο, με διττή σημασία. Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια ορισμένων 

παιχνιδιών ενδέχεται να θέσουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο ακόμα και της σωματικής 

τους ακεραιότητας. Διακινδυνεύουν, προκειμένου να επιτύχουν το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα.  Την ίδια στιγμή, ρίσκο αποτελούν και οι κινήσεις, στις οποίες πρέπει να 

προβούν, χωρίς να γνωρίζουν εκ των προτέρων για το αν αυτές θα τους οδηγήσουν 

στη νίκη.  Σύμφωνα με τον Caillois (Salen & Zimmerman, 2006: 126), «η αμφιβολία 

πρέπει να παραμένει μέχρι το τέλος, διαφορετικά το παιχνίδι φτάνει στο τέλος του». 

Συναφές με την αβέβαιη έκβαση της παιγνιώδους δραστηριότητας είναι και το 

στοιχείο της έκπληξης, το οποίο αφενός μπορεί να κινητοποιήσει τον παίκτη και 

αφετέρου να τον αναγκάσει να κοπιάσει, για να επιτύχει το στόχο του. Μπορεί βέβαια 

να συμβεί και το αντίθετο, να καυχηθεί δηλαδή για την ικανότητά του και την εύκολη 

νίκη.  

(στ) την παραγωγή, εκτέλεση ή αναπαραγωγή ενός καλλιτεχνικού έργου. 

Γίνεται φανερή η «σχέση της παιγνιώδους δραστηριότητας με τις τέχνες του 

θεάματος» (Botturi & Loh, 2009: 13), όπως η μουσική, το θέατρο και ο 

κινηματογράφος. 

Όπως στην ελληνική, έτσι και στη γαλλική γλώσσα το ρήμα «jouer» (παίζω)  

εμφανίζει την ίδια σημασιολογική ευρύτητα. Επόμενο είναι  Γάλλοι θεωρητικοί, οι 

οποίοι επιχειρούν να συνθέσουν έναν όσο το δυνατό πιο καθολικό ορισμό του 

παιχνιδιού, να οδηγούνται σε γενικεύσεις αντιμετωπίζοντας στη συνέχεια έντονη 

κριτική.  Ορισμοί όπως του Huizinga (1949) και του Caillois (2001) αποτελούν 

χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ωστόσο, όταν από το ρήμα μετακινηθεί κανείς 

λεξιλογικά στο εύρος του επίσης κοινωνικά οριοθετημένου ουσιαστικού «παιχνίδι», 

εκεί γίνονται εμφανέστερες οι σημασιολογικές αποκλίσεις μεταξύ των γλωσσών. Για 

παράδειγμα,  το ελληνικό ουσιαστικό «παιχνίδι» στην αγγλική γλώσσα υποδιαιρείται 
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στους όρους «game, play, toy», με αποτέλεσμα αυτοί να σημασιοδοτούν διαφορετικά 

τον εκάστοτε όρο. 

Σύμφωνα με τον Walther (2003) οι όροι «play» (ως ουσιαστικό) και «game» 

διαφέρουν σαν δραστηριότητες σε επίπεδο μορφής, πολυπλοκότητας, οργάνωσης, 

διαχείρισης του χρόνου και του χώρου. Το πρώτο, αντιστοιχεί σε μια δραστηριότητα, 

στην οποία οι παίκτες είναι διαρκώς υποχρεωμένοι να θέτουν όρια μεταξύ του 

πλαστού περιβάλλοντος του παιχνιδιού και της πραγματικής ζωής. Θυμίζει τον 

παραμυθά τη στιγμή που μπροστά στα παιδιά αυτοσχεδιάζει και διαμορφώνει τον 

κόσμο συστέλλοντας ή διαστέλλοντάς τον ανάλογα με την έμπνευσή του. Οι 

συμμετέχοντες έχουν τη δύναμη να μορφοποιούν το χώρο, το χρόνο, να μεταπλάθουν 

την πλοκή, να επανακαθορίζουν ανά πάσα στιγμή τους κανόνες και το υλικό του 

παιχνιδιού μεταβάλλοντας κατά βούληση το σημασιολογικό του υπόβαθρο
4
. Αυτό 

ίσως εξηγεί γιατί σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες παρατηρούνται και οι 

περισσότερες αψιμαχίες μεταξύ των παικτών, από τη στιγμή που όλοι επιθυμούν να 

καθορίσουν διαφορετικά όρια και να σκιαγραφήσουν ένα διαφορετικό σκηνικό. Σε 

αντίθεση με την αγγλική προσέγγιση του όρου, ο Caillois δεν καταλήγει σε τέτοιες 

διαιρέσεις τονίζοντας απλά ότι σε κάποια παιχνίδια δεν επιβάλλονται κανόνες με την 

ίδια αυστηρότητα, με τη φαντασία να τους αντικαθιστά (Salen & Zimmerman, 2001: 

126-127).  

Η δεύτερη δραστηριότητα («game») διαθέτει εκ των προτέρων επιβεβλημένα 

όρια και κανόνες, αποτελώντας μια «πιο περίπλοκη επικοινωνιακά δραστηριότητα» 

(Bateson, 1978: 188), με πιο σύνθετη δομή και λειτουργία (Walther, 2003). Σύμφωνα 

με τον Walther (2003) αυτή η μορφή παιχνιδιού δεν ισορροπεί μεταξύ 

πραγματικότητας και φαντασίας. Η συγκεκριμένη διάκριση έχει ξεπεραστεί και 

κινείται σε ένα ανώτερο επίπεδο έχοντας προ πολλού λύσει τους προβληματισμούς 

του προηγούμενου επιπέδου. Τώρα πια, μεγαλύτερο ρόλο παίζουν οι κανόνες, οι 

οποίοι πρέπει να τηρηθούν απόλυτα. Μπορεί το πλαίσιο να είναι αυστηρότερο, 

υπάρχει όμως μεγαλύτερη ελευθερία στην επιλογή στρατηγικής, καθώς το 

ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πια στη διαμόρφωση του παιγνιώδους κόσμου αλλά 

επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότερη δραστηριοποίηση μέσα σε αυτόν. Στην 

περίπτωση που κάποιος δεν αποδεχτεί τους κανόνες του παιχνιδιού δεν έχει τη 

                                                           
4
για παράδειγμα, μια οδοντογλυφίδα μπορεί να είναι σπαθί και μετά σωλήνας.   



~ 16 ~ 
 

δυνατότητα να τους αλλάξει, αλλά απλώς να αποχωρήσει από το παιχνίδι, καθώς «η 

αφοσίωση στο παιχνίδι και η παιγνιώδης διάθεση εξοβελίζονται.» (Walther, 2003: 8). 

Στην παρούσα έρευνα ο όρος «παιχνίδι» προσεγγίζεται με την ευρύτερη 

έννοια, προκειμένου να ανιχνευθεί το σύνολο της παιγνιώδους συμπεριφοράς και όχι 

μερικές μόνο εκδοχές της.  Το ενδιαφέρον της έρευνας εστιάζεται στο βαθμό που 

αυτή μπορεί να ενταχθεί επάξια στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς 

επηρεάζει την κινητοποίησή τους και τους ωθεί σε μια αποτελεσματικότερη μάθηση.  

1.2. Προς έναν καθολικό ορισμό 
Όπως γίνεται φανερό, ο όρος «παιχνίδι» μπορεί να βρίσκεται στα χείλη και 

στο μυαλό κάθε ανθρώπου σαν είδος δραστηριότητας από τα πρώτα ήδη χρόνια της 

ζωής του, το νόημα ωστόσο που ο καθένας προσδίδει σε αυτή είναι συγκεχυμένο και 

ελλιπές, καθώς βασίζεται στο σύνολο των προσωπικών του βιωμάτων, στη γλώσσα 

που χρησιμοποιεί και στην κουλτούρα που τη συνοδεύει. Οι ερμηνείες που 

περιβάλλουν τον όρο είναι σε κάθε περίπτωση διαφορετικές και εξατομικευμένες. 

Ίσως η άποψη αυτή να θυμίζει φιλοσοφικές αναζητήσεις και να παραπέμπει στη 

σωκρατική αντίληψη ότι είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να διατυπωθεί ένας 

καθολικός ορισμός, σε αυτό όμως το συμπέρασμα θα οδηγηθεί κανείς αν 

προσπαθήσει να αναζητήσει έναν σαφή και διεθνώς αναγνωρισμένο ορισμό του 

παιχνιδιού (Salen & Zimmerman, 2004).  

Από αισθητική σκοπιά, ο Schiller (2004) υποστηρίζει ότι το παιχνίδι αποτελεί 

το διακριτό στοιχείο, το οποίο αναδεικνύει την ποιότητα του ατόμου. Πιο 

συγκεκριμένα, τονίζει πως «ένας άνθρωπος είναι πλήρως ολοκληρωμένος μόνο όταν 

παίζει» (Wertz, 2005: 96). O Caillois (2001) παρουσιάζει το παιχνίδι ως μια 

θεμελιώδη ανθρώπινη δραστηριότητα με κεντρικό ρόλο στη δημιουργικότητα και την 

αλληλεπίδραση. Ειδικότερα, το περιγράφει ως μια εθελοντική δραστηριότητα ή 

απασχόληση με συγκεκριμένα και καθορισμένα όρια χώρου και χρόνου. Η διεξαγωγή 

του πραγματοποιείται σύμφωνα με κανόνες, τους οποίους οι παίκτες έχουν ελεύθερα 

αποδεχτεί αλλά εφαρμόζουν απόλυτα. Απώτερος σκοπός είναι το ίδιο το παιχνίδι, 

συνοδευόμενο από το αίσθημα της έντασης, της χαράς, και της συνείδησης ότι είναι 

κάτι διαφορετικό από την αληθινή ζωή. 

 Ο Johan Huizinga (1949), στα πλαίσια της ιστορικής και πολιτισμικής του 

προσέγγισης τονίζει πως το παιχνίδι δεν επιδέχεται οριοθέτησης από βιολογική, 
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λογική και αισθητική σκοπιά, καθώς αποτελεί γενικότερη λειτουργία της ζωής. 

Αντίστοιχα, ο Vygotsky, υπό το πρίσμα του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού 

αναδεικνύει την κοινωνική προέλευση του παιχνιδιού, καθώς όλες οι μορφές του 

περικλείουν «κοινωνικο-πολιτισμικές και διαπροσωπικές διαδικασίες και 

ενδοπροσωπική μεταβολή και εξέλιξη», περιλαμβάνουν «φαντασιακά στοιχεία και 

διέπονται εγγενώς από κανόνες», που μαθαίνονται «μαζί με άλλους ανθρώπους μέσα 

σε κοινωνικά πλαίσια» (Wood & Bennet, 2001: 304-305). «Η φαντασιακή 

κατάσταση, οι κανόνες και η απελευθέρωση από τους περιορισμούς των 

καταστάσεων σε συνδυασμό με ένα ρόλο αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του 

παιχνιδιού»  (Hannikainen, 2001: 231). 

 O  Piaget  (Saracho, 1991) στα πλαίσια του κονστρουκτιβισμού θα ονομάσει 

το παιχνίδι (α) μια μορφή απόκτησης εμπειρικών πληροφοριών από τον έξω κόσμο, 

εσωτερίκευσης και σύνδεσης τους με το ήδη υπάρχον ατομικό γνωστικό σύστημα, το 

οποίο επίσης διαμορφώθηκε εμπειρικά, και (β) έναν τρόπο συμβιβασμού όσων νέων 

πληροφοριών αντιδιαστέλλονται προς την ήδη  αποκτημένη κοσμοθεωρία, μέσω 

αναδιαμόρφωσής της. Σε αυτή τη γνωστική και διαμορφωτική ενίσχυση βασίζεται ως 

ένα βαθμό η διανοητική συμπεριφορά του παιδιού κατά την ενήλικη ζωή.  

Στο χώρο της ψυχανάλυσης το παιχνίδι παρουσιάζεται ως μια προσπάθεια του 

ατόμου να αναπαραστήσει ρεαλιστικές και επώδυνες εμπειρίες δια μέσου της 

φαντασίας προκειμένου το άτομο να τις ανασυγκροτήσει ενεργητικά και να 

ανακτήσει τη χαμένη αίσθηση κυριαρχίας και ελέγχου (Κωνσταντινόπουλος, 2007). 

Σε ένα ευρύτερο επίπεδο όμως, το παιχνίδι εκτονώνει το άτομο, καθώς του επιτρέπει 

να εκφράσει τα συναισθήματά, τα οποία συνωστίζονται στο υποσυνείδητο (Santer, 

Griffiths, & Goodall, 2007), μειώνοντας την ένταση της καθημερινότητας 

(Κωνσταντινόπουλος, 2007). Στα Ηθικά Νικομάχεια ο Αριστοτέλης υποστηρίζει πως 

το παιχνίδι αποτελεί απαραίτητη δραστηριότητα, καθώς συμβάλλει στην 

αποκατάσταση της ταραγμένης ψυχής
5
. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο 

ορισμός του Valery (n.d.: 356-357) για το παιχνίδι, όταν υποστηρίζει πως πρόκειται 

για ένα μέσο περισπασμού από τις ευθύνες και τη ρουτίνα της καθημερινότητας.  

                                                           
5
 10ο Βιβλίο, 1176b: «ἀναπαύσει γὰρ ἔοικεν ἡ παιδιά, ἀδυνατοῦντες  δὲ συνεχῶς πονεῖν 

ἀναπαύσεως δέονται.» 
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Η ανάπτυξη των σύγχρονων μορφών ψηφιακών παιχνιδιών και η 

πολυδιάστατη οργάνωση και εφαρμογή τους αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από 

την έννοια του όρου, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να παρουσιάζονται ορισμοί, 

οι οποίοι προσπαθούν να είναι ευρύτεροι, ή τουλάχιστον αρκούνται να περιγράψουν 

εναργέστερα τα συστατικά στοιχεία ενός παιχνιδιού. Για παράδειγμα, οι Salen και 

Zimmerman (2004), λαμβάνοντας υπόψη οχτώ ορισμούς περιγράφουν το παιχνίδι ως 

ένα σύστημα με καθορισμένους κανόνες και τεχνητά οριοθετημένο χωρο-χρόνο, το 

οποίο ωθεί τους εμπλεκόμενος παίκτες  σε μια σχέση συνεργασίας ή σύγκρουσης και 

αποσκοπεί σε ένα ποσοτικά μετρήσιμο αποτέλεσμα.  

Οι Botturi και  Loh (2009) σε μια αντίστοιχη προσπάθεια συγκέντρωσης 

χαρακτηριστικών από ένα σύνολο ορισμών προσεγγίζουν την έννοια του παιχνιδιού 

ως: (α) αλληλεπίδραση, (β) δραστηριότητα με σαφή όρια, (γ) εθελοντική 

δραστηριότητα, (δ) δραστηριότητα που αναζητά ετοιμότητα αλλαγής ρόλου μέσα 

στον «μαγικό κύκλο του παιχνιδιού» (Salen & Zimmerman, 2004: 105), (ε) 

ποικιλόμορφη δραστηριοποίηση, που προσεγγίζει τη μαθησιακή διαδικασία μέσα από 

ένα πλήθος εναλλακτικών προσεγγίσεων, (στ) όχι απλά διασκέδαση αλλά ψυχαγωγία, 

(ζ) ένα σύνολο ελεύθερων κινήσεων μέσα σε μια αυστηρά διαμορφωμένη δομή, (η) 

ένα κοινωνικό γεγονός, (θ) δραστηριότητα που εμφυσά στον παίκτη το ηθικό χρέος 

να διαχειριστεί υπεύθυνα τη μαθησιακή του διαδικασία.  

Στηριζόμενος σε μια πλειάδα άλλων θεωρητικών, ο Dubbels (2014) 

υποστηρίζει ότι το παιχνίδι περιλαμβάνει τα ακόλουθα εννιά χαρακτηριστικά: (α) 

επιλέγεται ελεύθερα, β) στηρίζεται συχνά στη δημιουργικότητα των παικτών, (γ) 

απέχει από την πραγματικότητα αλλά αντιμετωπίζεται σαν πραγματικό, (δ) δίνει 

έμφαση στη δραστηριότητα καθεαυτή, (ε) όταν είναι on-line, δεν επιτρέπει τη 

δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου σε κανέναν εκτός των παικτών (στ) προσφέρει 

ευχαρίστηση, (ζ) δραστηριοποιεί τους συμμετέχοντες και προϋποθέτει την ενεργό 

συμμετοχή (η) συντηρείται χωρο-χρονικά και σε επίπεδο διάθεσης από τους ίδιους 

τους παίκτες, (θ) ασκεί τους παίκτες στον επαναπροσδιορισμό της πραγματικότητας 

και στην πρόβλεψη μελλοντικών καταστάσεων. 

Τέλος, Ο Jesper Juul (2003) συγκρίνοντας εφτά ορισμούς προτείνει τη δική 

του προσέγγιση υποστηρίζοντας ότι το παιχνίδι δομείται από έξι βασικά 

χαρακτηριστικά: (α) βασίζεται σε κανόνες, (β) οδηγεί σε ένα ευμετάβλητο, 
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πολυποίκιλο και μετρήσιμο αποτέλεσμα, (γ) τα διαφορετικά πιθανά αποτελέσματα 

προσδίδουν στο εκτιμώμενο αποτέλεσμα αξία, (δ) απαιτεί προσπάθεια από την 

πλευρά του παίκτη, (ε) συνδέει τον παίκτη συναισθηματικά με το αποτέλεσμα 

(επιτυχία ή αποτυχία – χαρά ή λύπη), (στ) έχει διαπραγματεύσιμες συνέπειες στη ζωή 

του παίκτη. 

Γίνεται φανερό, πως άλλες προσεγγίσεις περιγράφουν το παιχνίδι σε πιο 

αυστηρά κανονιστικά πλαίσια και άλλες το οριοθετούν με μια ευρύτερη οπτική, 

εντάσσοντάς το απλά στο χώρο της ελεύθερης και δημιουργικής ενασχόλησης.  

1.3. Κατηγορίες παιχνιδιών 
Η προσπάθεια κατηγοριοποίησης των παιχνιδιών συναντά πολλές δυσκολίες. 

Κάθε φορά πάντως στηρίζεται στην οπτική του εκάστοτε ερευνητή, καθώς τα 

κριτήρια, στα οποία η διάκριση θα στηριχτεί είναι πολλά. Μπορούν να συνταχτούν 

κατηγορίες με βάση το χώρο (ανοιχτό – κλειστό), με βάση τον αριθμό των παικτών 

(ομαδικά – ατομικά), ανάλογα με το υλικό που χρησιμοποιείται, τη χρήση νέων 

τεχνολογιών, το είδος της δραστηριότητας του παίκτη κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού κ.α. 

 Με όποιο κριτήριο όμως και αν κατανεμηθούν, αποτελούν δραστηριότητες, 

οι οποίες απαιτούν τη χρήση κάποιας δεξιότητας και επομένως είναι σε θέση να την 

καλλιεργήσουν ή έστω να την αξιοποιήσουν. Επίσης, από τη στιγμή που πρόκειται 

για δομές, οι οποίες χαρακτηρίζονται για την προσαρμοστικότητά τους, μπορούν να 

αξιοποιηθούν σε πολλές πτυχές της ανθρώπινης δραστηριοποίησης. Υπό αυτό το 

πρίσμα η διάκριση ορισμένων μόνο παιχνιδιών σε εκπαιδευτικά, μπορεί να γίνει 

αποδεκτή μόνο σαν ένας τρόπος διαίρεσης, χωρίς όμως συγκεκριμένο περιεχόμενο.  

Με άλλα λόγια, μια τέτοια διάκριση φαίνεται ασαφής και περιοριστική, μιας και η 

πλειοψηφία των παιχνιδιών μπορεί να αναδειχθεί ότι διαθέτει τις πτυχές εκείνες, οι 

οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μαθησιακά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, το 

ποδόσφαιρο μπορεί να τοποθετηθεί στα αθλήματα, στα ομαδικά παιχνίδια, στα 

videogames, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη διδασκαλία 

τακτικής, δυναμικής ομάδων ή απλά σωματικής άσκησης. Από την άλλη πλευρά, ένα 

παιχνίδι με τράπουλα θα μπορούσε να ανήκει στα τυχερά παιχνίδια, κι όμως θα 

μπορούσε ταυτόχρονα να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία των πιθανοτήτων. 
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Στο σημείο αυτό αξίζει να παρατεθούν ορισμένες προσπάθειες 

κατηγοριοποίησης των παιχνιδιών κυρίως για να διαφανεί η δυσκολία διαίρεσής τους 

σε κατηγορίες αλλά και για να γίνει σαφής η διάκρισή τους με βάση την οπτική του 

εκάστοτε θεωρητικού. Ο Ι.Θ. Κακριδής έκανε λόγο για παιχνίδια (α) ατομικά, (β) 

ομαδικά, (γ) εναλλαγής ρόλων, (δ) μίμησης (Λάζος, 2002: 57), ενώ ο Ραγκαβής 

αναφερόμενος στην ομηρική εποχή τα διαίρεσε σε παιχνίδια «ευελιξίας, επιτραπέζια 

και παιχνίδια με σφαίρα» (Λάζος, 2002: 58). Οι Roberts, Arth & Bush (1959: 597) 

μελετώντας τη χρήση του παιχνιδιού σε ποικίλες κοινωνίες ανά τον κόσμο κατέληξαν 

σε μια τριμερή διάκριση: (α) φυσικών δεξιοτήτων, (β) στρατηγικής, (γ) τύχης, με την 

πρώτη κατηγορία να μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία των άλλων δύο, τη δεύτερη να 

μπορεί να εμπεριέχει χαρακτηριστικά της τρίτης, και την τελευταία να αποκλείει την 

ανάμειξη των δύο προηγούμενων. 

 Ο Λάζος (2002: 60) αμφισβητεί την παραπάνω διαίρεση τονίζοντας πως «οι 

τρεις κατηγορίες περιλαμβάνουν παιχνίδια μόνο ενηλίκων». Αναγνωρίζοντας τις 

δυσκολίες ταξινόμησής του διακρίνει τα αρχαία ελληνικά και βυζαντινά παιχνίδια σε 

είκοσι τέσσερις κατηγορίες (σσ. 62-84): (α) αγοριών – κοριτσιών, (β) ανηλίκων – 

ενηλίκων, (γ) ατομικά – ομαδικά, (δ) αγωνιστικά, (ε) αιχμαλωσίας, (στ) 

συναγωνισμού, (ζ) αντικειμένων, (η) αυτοκρατορικά, (θ) βρεφονηπιακά, (ι) 

διαχρονικά, (ια) εναλλαγής ρόλων, (ιβ) επιτραπέζια – στρατηγικής, (ιγ) λατινικά, (ιδ) 

μαντείας, (ιε) με ζώα, πουλιά και έντομα, (ιστ) με φυτά, (ιζ) μηχανικά, (ιη) 

ομοιώματα, (ιθ) περιπαικτικά, (κ) συμμετοχής, (κα) συμποσίου, (κβ) σφαίρισης, (κγ) 

τιμωρίας, (κδ) τύχης. 

Ο Roger Caillois (2001: 12) θα επιχειρήσει τη δική του ταξινόμηση: (α) agon 

– ανταγωνισμού, (β) alea – τύχης, (γ) mimicry – μίμησης, (δ) ilinx – ιλίγγου. 

Υποστηρίζει παράλληλα πως στα πλαίσια κάθε ομάδας τα παιχνίδια θα μπορούσαν να 

ιεραρχηθούν ή να τοποθετηθούν «σε ένα συνεχές μεταξύ δύο αντίθετων πόλων», τους 

οποίους ονομάζει paidia και  ludus (σελ.13). Στον πρώτο κυριαρχεί ο αυτοσχεδιασμός 

και η αχαλίνωτη φαντασία. O δεύτερος πόλος είναι πιο «πειθαρχημένος στις 

κοινωνικές συμβάσεις και απαιτεί περισσότερη προσπάθεια, υπομονή, δεξιοτεχνία 

και εξυπνάδα» (σελ.13). 

Όπως γίνεται φανερό, οποιαδήποτε προσπάθεια κατάταξης των παιχνιδιών σε 

κατηγορίες αναδεικνύεται ελλιπής, καθώς αποτελούν πολυδιάστατες δραστηριότητες, 
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οι οποίες εμπλουτίζονται διαρκώς, βρίσκονται σε μια διαρκή κατάσταση εξέλιξης και 

δημιουργίας και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται και χρησιμοποιούνται δεν 

είναι παγιωμένος αλλά αναδιαμορφώνεται. 
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2. Μάθηση και ενήλικοι εκπαιδευόμενοι 
 

Ένας όρος, ο οποίος επίσης τυγχάνει ποικίλων ερμηνειών είναι αυτός της 

μάθησης. Η μάθηση έχει ιδωθεί στα πλαίσια του συμπεριφορισμού, του 

εποικοδομητισμού και έχει δεχθεί κοινωνικο-πολιτισμικές προσεγγίσεις. Επίσης, έχει 

περιγραφεί ως ανακαλυπτική μάθηση, συνεργατική μάθηση, βιωματική μάθηση. 

Παράλληλα, στην προσπάθεια να περιγραφεί ο όρος έχουν αναπτυχθεί γνωστικές 

θεωρίες, ανθρωπιστικές θεωρίες, επικοινωνιακές, περιβαλλοντικές. Όποιος λεκτικός 

συνδυασμός κι αν επιλεγεί και όποιο σημασιολογικό περιεχόμενο κι αν πρεσβεύει, 

διάχυτο είναι το στοιχείο της ανάγκης για μεταβολή από μια πρότερη κατάσταση σε 

μια νέα. Χαρακτηριστικά, στον ορισμό του Kimble (1961) η μάθηση ορίζεται ως «μια 

σχετικά μόνιμη αλλαγή σε μια δυνατότητα της συμπεριφοράς, η οποία συμβαίνει ως 

αποτέλεσμα ενδυναμωμένης εξάσκησης». Κατά τον Gagne, χάρη στη μεταβολή αυτή 

το άτομο συνειδητοποιεί πως είναι σε θέση να αντιληφθεί άγνωστες ως τότε έννοιες 

και να επιτελέσει νέες ενέργειες (Driscoll, 2000). 

 Σύμφωνα με το Χαραλαμπόπουλο (2001), η μάθηση πραγματοποιείται με τη 

συμβολή μιας σειράς παραγόντων, που σχετίζονται με τον εκπαιδευόμενο, το 

μαθησιακό αντικείμενο και το μαθησιακό περιβάλλον. Οι παράγοντες αυτοί θα 

μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο ανήκουν οι γενικές 

και ειδικές ικανότητες των εκπαιδευομένων, τα κίνητρα και η μαθησιακή τους 

ετοιμότητα. Στο δεύτερο εντάσσεται το σύνολο των εμπειριών τους, η ικανότητα 

προσαρμογής στο περιβάλλον -μαθησιακό και μη- και η σωματική και ψυχική τους 

υγεία. Τέλος, στο τρίτο επίπεδο ανήκει η διδακτική μέθοδος, το μαθησιακό 

περιβάλλον και ο εκπαιδευτής. 

Ο Thorndike (Fuchs & Milar, 2002), υπό το πρίσμα του συμπεριφορισμού, 

στα πλαίσια της συνδετικής του θεωρίας για τη μάθηση, αναφέρθηκε ήδη από τις 

αρχές του προηγούμενου αιώνα σε τρεις «νόμους» της μάθησης, τρεις προϋποθέσεις 

για μια αποτελεσματική μαθησιακή διεργασία: (α) ετοιμότητα (readiness), με την 

έννοια ότι το άτομο διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες για την πρόσληψη της νέας 

γνώσης, (β) εξάσκηση και επανάληψη (exercise) για αποτελεσματικότερη διατήρηση 

της νεοαποκτηθείσας γνώσης στη μνήμη, (γ) εντύπωση (effect), καθώς η σύνδεση 

μιας εμπειρίας με ένα ευχάριστο συναίσθημα ενισχύει τη διατήρηση της γνώσης. Οι 
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επονομαζόμενοι «νόμοι της μάθησης» εμπλουτίστηκαν στη συνέχεια με άλλους: (δ) 

τη σημασία της πρώτης γνώσης (primacy) (Tulving, 2007), καθώς αυτή διαμορφώνει 

έναν τρόπο σκέψης, ο οποίος δύσκολα μεταβάλλεται στη συνέχεια, (ε) τη χρονική 

εγγύτητα (recency) (George, 2015), μιας και η πιο πρόσφατη γνώση είναι λογικό να 

ανακαλείται ευκολότερα, (στ) την ένταση (intensity) (Ellis, 2015), με την έννοια ότι 

όσο πιο ζωηρή είναι μια εμπειρία τόσο πιο ξεκάθαρη γνώση μπορεί να προσφέρει, (ζ) 

την ελευθερία (freedom) (Patterson, 1977), την αυτόνομη δηλαδή απόκτηση γνώσης, 

(η) τo σκοπό απόκτησης μια νέας γνώσης εξαιτίας κάποιας ανάγκης (Tolman, 1951).   

Για να επιτευχθεί όμως μια μαθησιακή διαδικασία δεν αρκεί μια μηχανιστική 

ακολουθία, όπως έχει περιγραφεί από τους εκπροσώπους του συμπεριφορισμού. 

Αντιθέτως, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη και οι ιδιαιτερότητες όσων 

εμπλέκονται σε αυτή, εντάσσοντας πλέον ποιοτικά και εξατομικευμένα 

χαρακτηριστικά τους στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς «δεν υπάρχει μια καθολική 

θεωρία μάθησης που να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους ενήλικες» (AIR, 2011). 

Πιο συγκεκριμένα, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν μια σειρά 

διακριτών χαρακτηριστικών, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την οργάνωση 

οποιουδήποτε προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων. Καθοριστικός παράγοντας 

προκειμένου ένας εκπαιδευόμενος να προσεγγίσει ένα μαθησιακό αντικείμενο και να 

έχει η προσέγγιση αυτή την απαιτούμενη διάρκεια και τον κατάλληλο βαθμό 

εμπλοκής στη μαθησιακή διαδικασία, είναι μεταξύ άλλων η παρακίνηση, στοιχείο 

έμφυτο και στους μηχανισμούς της μάθησης, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω. 

Πρόκειται για έναν παράγοντα ιδιαίτερα σημαντικό στην Διά Βίου μάθηση, από τη 

στιγμή που οι ενήλικες θεωρούνται άτομα με υψηλό επίπεδο παρακίνησης και 

στοχοθεσίας (Merriam & Caffarella, 1999). 

  Τα κίνητρά τους μπορεί να είναι συχνά εξωτερικά (Knowles, 1990), όπως η 

φιλοδοξία για επαγγελματική ανέλιξη, για υψηλότερες οικονομικές απολαβές, ή για 

την απόκτηση ενός επαγγέλματος με υψηλότερο κύρος και κοινωνικό γόητρο, 

ωστόσο σύμφωνα με τον Knowles (Jarvis, 2005) διακρίνονται για την εσωτερική τους 

παρακίνηση. Πιο συγκεκριμένα, νιώθουν την ανάγκη να ενδυναμώνουν την 

αυτοεκτίμησή τους (Knowles, 1990) και να επιβεβαιώνουν το αίσθημα της 

αυτοεκπλήρωσης και της αυτονομίας (Rogers, 2000). Ο βαθμός παρακίνησής τους  

αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι εντάσσονται σε μια μαθησιακή διαδικασία 
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εθελοντικά (Cercone, 2008) παρά το συνήθως απαιτητικό καθημερινό τους 

πρόγραμμα, και σε αντίθεση με τους ανήλικους μαθητές, οι οποίοι είναι 

υποχρεωμένοι να ενταχθούν στην εκπαίδευση με βάση το εκάστοτε νομοθετικό 

πλαίσιο. Επόμενο είναι να επιζητούν από την ενασχόλησή τους και κάποιο είδος 

ευχαρίστησης. 

  Τόσο τα εσωτερικά όσο τα εξωτερικά τους κίνητρα καθιστούν τους ενήλικους 

εκπαιδευόμενους άτομα με συνειδητή την  πρόθεση να μάθουν (Rogers, 2000) και με 

σαφείς προσδοκίες, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στο να επιλύσουν προβλήματα 

της καθημερινής τους ζωής, οικονομικά, επαγγελματικά (Knowles, 1990), αλλά και 

κοινωνικά (Merriam & Caffarella, 1999). Η μαθησιακή τους ετοιμότητα καθορίζεται 

από το αίσθημα της ανάγκης να μάθουν κάτι (Jarvis, 2005), όταν οι απαιτήσεις των 

κοινωνικών τους ρόλων το επιβάλλουν (Merriam & Caffarella, 1999). Οι ενήλικες 

προσανατολίζονται στη μάθηση αντιμετωπίζοντάς την ως έναν τρόπο 

βελτιστοποίησης του δυναμικού τους (Jarvis, 2005) για το παρόν και το άμεσο 

μέλλον και για το λόγο αυτό τα ενδιαφέροντά τους είναι συχνά ανταγωνιστικά 

(Rogers, 2000).  Αυτό που κυρίως τους απασχολεί είναι η ενίσχυση της 

αποδοτικότητάς τους. Η αντιμετώπιση των κάθε είδους προβλημάτων παρακινεί τους 

εκπαιδευόμενους να δείξουν ενδιαφέρον και να καταβάλουν κόπο, στοιχεία 

απαραίτητα για μια αποτελεσματική μάθηση κατά τον Dewey (1913).  

Επιπλέον, πρόκειται για άτομα αυτο-διαχειριζόμενα, ανεξάρτητα, με την 

ικανότητα να κατευθύνουν αυτόνομα τη μάθησή τους (Knowles, 1990, Lieb, 1991) 

και επιθυμούν να αντιμετωπίζονται ανάλογα, στοιχείο που αποδεικνύει την 

«ενηλικιότητά» τους (Knowles, 1990, Rogers, 2000), παρόλο που στα μαθητικά τους 

χρόνια διδάσκονταν σε ένα περιβάλλον πιο εξαρτημένο (Fidishun, 2000). Διαθέτουν 

ένα ολοένα και αυξανόμενο απόθεμα εμπειριών, το οποίο αποτελεί σημαντική πηγή 

γνώσης. Αυτή η μακρόχρονη ένταξή τους στον κύκλο της γνώσης (Kolb, 1984), 

οποία βασίζεται στην εμπειρία, τους καθιστά πιο επιδεκτικούς στην εμπειρική 

μάθηση (Jarvis, 2005), σε συνδυασμό άλλωστε με τις αναπτυξιακές μεταβολές που 

πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής (Craig & Baucum, 2007). 

Είναι λογικό να λειτουργούν με γνώμονα την πράξη παρά την αποστήθιση, καθώς οι 

μνημονικές τους ικανότητες εκπίπτουν, ενώ αντίθετα συσσωρεύεται ένα πλήθος 

κατάλληλων προς εκμετάλλευση εμπειριών. Τέλος, ευρισκόμενοι σε ήδη 

προχωρημένο αναπτυξιακό στάδιο είναι λογικό να έχουν διαμορφώσει το προσωπικό 
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τους στυλ μάθησης και τις αντίστοιχες στρατηγικές (Rogers, 2000). Ωστόσο, αυτό 

δεν αποτελεί τροχοπέδη, καθώς ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη μάθηση μέσω 

ενεργητικής συμμετοχής και σε ένα περιβάλλον που την ενθαρρύνει (Courau, 2000).  

Επομένως, γίνεται φανερό πως βασικό στοιχείο σε έναν ενήλικο 

εκπαιδευόμενο είναι η συνειδητή κινητοποίηση προς μια εξατομικευμένη μεταβολή 

που θα οδηγήσει σε τροποποιήσεις στο κοινωνικό προφίλ του ατόμου χωρίς να 

διαταραχθεί η αίσθηση αυτονομίας και αξιοποιώντας τον εμπειρικό πλούτο της ζωής 

του. Αυτό σημαίνει πως ένα άτομο που συνειδητά επιθυμεί μια τέτοια μεταβολή είναι 

έντονα κινητοποιημένο και επιζητά τα κίνητρά του να ενισχύονται ή τουλάχιστον να 

διατηρούνται κατά τη μαθησιακή του δραστηριότητα. Άλλωστε, ο ενήλικος 

εκπαιδευόμενος δεν παύει να είναι ένα ανθρώπινο πλάσμα, με ένα σύνολο αναγκών, 

στις οποίες ενθυμούμενοι την πυραμίδα αναγκών του Maslow (1954) η αίσθηση του 

ανήκειν, η ανάγκη για ενίσχυση της αυτοεκτίμησης μέσω της επιτυχίας και της 

αναγνώρισης, καθώς και η ικανοποίηση της δημιουργικότητας του ατόμου και των 

ιδιαίτερων ταλέντων του, αποτελούν τις ανώτερες βαθμίδες.   
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3. Ενήλικοι εκπαιδευόμενοι και Βιωματική μάθηση 
 

Μια προσπάθεια επιγραμματικής περιγραφής των μαθησιακών απαιτήσεων 

ενός ενηλίκου εκπαιδευομένου θα περιελάμβανε την έμφαση στην εμπειρία, πρότερη 

και τωρινή, την αυτονομία και την αυτο-κατεύθυνση, την εσωτερική παρακίνηση, την 

κοινωνική προοπτική και την επίλυση προβλημάτων. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν 

απέχουν από τις αρχές της βιωματικής μάθησης. Στηριζόμενη στον φιλοσοφικό 

πραγματισμό του Dewey, την κοινωνική ψυχολογία του Lewin και την γνωστική και 

αναπτυξιακή επιστημολογία του Piaget, η βιωματική μάθηση τοποθετεί στο κέντρο 

της μαθησιακής διαδικασίας την εμπειρία
6

 παρέχοντας ένα «ολιστικό μοντέλο 

μαθησιακής διαδικασίας και ένα πολυεπίπεδο μοντέλο διαμόρφωσης των ενηλίκων» 

(Kolb, Boyatzis, & Mainemelis, 2000: 2).  

Σύμφωνα με τον Kolb (1984: 41), βιωματική μάθηση ονομάζεται  «η 

διαδικασία δημιουργίας γνώσης διαμέσου του μετασχηματισμού της εμπειρίας. Η 

γνώση αποτελεί το προϊόν του συνδυασμού της κατανόησης και του 

μετασχηματισμού της εμπειρίας». Δεν πρόκειται απλά για τη χρήση της εμπειρίας ως 

μέσου εμπλουτισμού του περιεχομένου της διδασκαλίας, στοιχείο το οποίο 

παραπέμπει στον όρο της εμπειρικής εκπαίδευσης (Itin, 1999). Αντίθετα, στη 

βιωματική μάθηση η ίδια η εμπειρία οδηγεί στη γνώση μέσω της κριτικής 

παρατήρησής της, η οποία στη συνέχεια καταλήγει στην απόδοση νοήματος και στη 

γνωστική κατάκτηση. Έξι χαρακτηριστικά την περιγράφουν (Kolb, 1984: 25-38): (α) 

η μάθηση γίνεται καλύτερα αντιληπτή ως διαδικασία παρά ως σύνολο γνώσεων. Η 

γνώση δεν αποτελείται από πληροφορίες οι οποίες απλά μεταβιβάζονται ακέραιες 

προκειμένου να επιτευχθεί ένα μαθησιακό αποτέλεσμα. Αντίθετα, το μαθησιακό 

υλικό αναδιαμορφώνεται διαρκώς μέσω της επαφής του με την εμπειρία (β) η 

διαδικασία αυτή εδράζεται και ελέγχεται από την εμπειρία του εκπαιδευομένου, (γ) η 

διαδικασία της μάθησης απαιτεί την επίλυση της διαμάχης μεταξύ διαλεκτικά 

αντίθετων τρόπων σύλληψης του κόσμου, μιας συνεχούς διαλεκτικής διαμάχης 

μεταξύ πεποιθήσεων, κοινωνικών στερεοτύπων και νέας εμπειρίας, (δ) η μάθηση 

αποτελεί μια ολιστική διεργασία προσαρμογής στο φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον, (ε) η μάθηση στηρίζεται σε μια αμφίδρομη σχέση συναλλαγής, 

                                                           
6
   Τη σημασία της οποίας ανέδειξαν και άλλοι θεωρητικοί, όπως οι Kurt Lewin, , Carl Jung, Paulo 

Freire, Carl Rogers, William James (Kolb & Kolb, 2008) 
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αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον. Το άτομο δεν επηρεάζεται μόνο από 

το μαθησιακό περιβάλλον. Αντίθετα, μπορεί και να το επηρεάσει με τη σειρά του. Η 

συμβολή του αυτή ενισχύει την αίσθηση της αυτονομίας στη μάθηση, (στ) η μάθηση 

είναι μια διαδικασία δημιουργίας γνώσης.     

Η Μαρίνα Δεδούλη (2001, σ. 148) επιχειρεί μια συνόψιση των αρχών από τις 

οποίες διέπεται η βιωματική μάθηση: (α) αξιοποιεί τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων 

και δημιουργεί νέες, (β) ενισχύει την ενεργητική συμμετοχή στη μαθησιακή 

διαδικασία, (γ) ενεργοποιεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των 

εκπαιδευομένων, (δ) δίνει έμφαση στην αναζήτηση νοήματος πάνω στην εμπειρία 

παρά στην απομνημόνευση πληροφοριών, (ε) κινητοποιεί τον εκπαιδευόμενο 

διανοητικά και συναισθηματικά αποδεχόμενη την σχέση μεταξύ γνώσης και 

συναισθήματος, (στ) βοηθά τον εκπαιδευόμενο να αντιληφθεί τη σχέση του συνόλου 

των εμπειριών του με τους κοινωνικο-οικονομικούς, ιστορικούς και πολιτισμικούς 

παράγοντες που διαμορφώνουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει, και (ζ) προωθεί 

στον εκπαιδευόμενο την αυτογνωσία. 

Επιχειρώντας μια συγκριτική μελέτη των αρχών της βιωματικής μάθησης και 

των χαρακτηριστικών των ενήλικων εκπαιδευομένων, αναδεικνύονται πολλά 

συνδετικά στοιχεία. Καταρχάς, από βιολογική πλευρά «όταν οι ενήλικες μαθαίνουν, 

χτίζουν ή τροποποιούν δίκτυα, τα οποία έχουν οικοδομηθεί από προηγούμενες 

γνώσεις και εμπειρίες. Αυτή η βιολογική διαμόρφωση απαιτεί επανάληψη, εξάσκηση 

και χρόνο» (Wlodkowski, 2008: 11). H προσπάθεια νοηματοδότησης της εμπειρίας 

σε αντίθεση με την στείρα απομνημόνευση ταυτίζεται με το αναπτυξιακό επίπεδο των 

ενηλίκων. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής το άτομο μεταβαίνει στο 

στάδιο διαμόρφωσης της προσωπικής του ιδεολογίας (Perry, 1981), μια διαδικασία 

που στηρίζεται στην εκ νέου απόδοση νοήματος  των μέχρι τότε βιωμάτων του, ώστε 

να περάσει επιτυχώς από τα στάδιο του «αρχικού δυϊσμού» και του «εννοιολογικού 

σχετικισμού» (Craig & Baucum, 2007). Ο Klaus Riegel (1973) παρουσίασε ένα 

ακόμη στάδιο γνωστικής ανάπτυξης κατά την ενήλικη ζωή, εκείνο της διαλεκτικής 

σκέψης, μιας σκέψης δηλαδή, η οποία προσπαθεί να συνθέσει αντίθετες μεταξύ τους 

παρατηρήσεις και αντιλήψεις, ώστε να ενσωματώσει το ιδανικό με το ρεαλιστικό. 

Έτσι, η αξιοποίηση του βιώματος για την αναδιαμόρφωση και επέκταση της 

κοσμοθεωρίας του ατόμου αποτελεί ισχυρό συνδετικό στοιχείο μεταξύ βιωματικής 

μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων. 
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Η αναζήτηση νοήματος με βάση την εμπειρία αποτελεί έναν τρόπο «σκέψης» 

για την ενήλικη ζωή, σε αντίθεση με τη συσσώρευση πληροφοριών και την 

απομνημόνευση, η οποία αρχίζει να φθίνει από βιολογικής άποψης, αλλά 

παρουσιάζεται και δίχως νόημα, μιας και το ενδιαφέρον του ενηλίκου εστιάζεται 

κυρίως στη διαχείριση του παρόντος και του άμεσου μέλλοντος. Η πρακτική της 

διαρκούς εμπειρικής αναζήτησης νοήματος συμβαδίζει και με την άποψη ότι «η 

ενήλικη ζωή χαρακτηρίζεται από συνεχή μεταβολή και ανάπτυξη» (Craig & Baucum, 

2007) και όχι από στατικότητα. Ο Kegan (1994) έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην 

αναζήτηση νοήματος υποστηρίζοντας ότι το άτομο και στην ενήλικη ζωή του 

συνεχίζει να διαμορφώνει συστήματα νοηματοδότησης. 

  Αυτή όμως η αναζήτηση  δε θα μπορούσε να υλοποιηθεί παρά μόνο μέσα από 

την ενεργό συμμετοχή του ενηλίκου. Η συνειδητή εθελοντική ένταξή του στη 

μαθησιακή διαδικασία κάνει εμφανή την κινητοποίηση που ο ίδιος έχει, άσχετα αν τα 

κίνητρα δεν είναι πάντα σαφώς διατυπωμένα μέσα του. Μόνο διαμέσου της 

ενεργοποίησης της δημιουργικότητας, η οποία δίνει στον ενήλικο εκπαιδευόμενο την 

αίσθηση ότι προσφέρει, και της φαντασίας, μιας ενστικτώδους στον άνθρωπο φυγής 

από την πραγματικότητα για εκ νέου νοηματοδότησή της ή για προσωρινή 

απομάκρυνση από αυτήν, μπορεί να ελέγχει τη συσχέτιση των προσδοκιών του με το 

μαθησιακό αποτέλεσμα. 

Η έμφαση στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων συνδέεται και με 

την ανάγκη τους να αντιμετωπίσουν άμεσα προβλήματα της καθημερινότητας. Το 

γεγονός ότι αποτελούν άτομα με ποικίλους κοινωνικούς ρόλους, στους οποίους 

πρέπει να είναι αποτελεσματικοί ενισχύει την απαίτηση να μεταβούν γρήγορα από τη 

θεωρία στην πράξη, προκειμένου μέσα από τη δοκιμή και το λάθος να νιώσουν πως 

είναι σε θέση να εφαρμόσουν την αμέσως επόμενη στιγμή τη νεοαποκτηθείσα γνώση. 

Για παράδειγμα, η εγκυμονούσα γυναίκα, η οποία παρακολουθεί ένα πρόγραμμα για 

τη διευκόλυνση του τοκετού, δεν ενδιαφέρεται για την απόκτηση εγκυκλοπαιδικών 

γνώσεων, αλλά μέσω της πράξης απαιτεί από τον εαυτό της και από το επιμορφωτικό 

πρόγραμμα να είναι σε θέση να το εφαρμόσει από την πρώτη κιόλας στιγμή. 

Αντίστοιχες ανάγκες έχει η μητέρα που παρακολουθεί ένα πρόγραμμα διαχείρισης 

της εφηβικής ηλικίας ή ένας επιχειρηματίας, του οποίου το επάγγελμα βρίσκεται σε 

κρίσιμη καμπή και ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να αποδείξει άμεσα ευέλικτες 

δεξιότητες στον προϊστάμενό του ή στους πελάτες του.  
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Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, ως άτομα σε προχωρημένο αναπτυξιακό επίπεδο 

δεν έχουν διαμορφώσει μόνο τις προτιμήσεις τους για το επιθυμητό μαθησιακό στυλ 

και τις αντίστοιχες μαθησιακές στρατηγικές. Συμμετέχοντας σε ένα πλέγμα 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων πιο σύνθετων από τα παιδιά, και αντιμετωπίζοντας τον 

κόσμο μέσα από ένα πλήθος κοινωνικά καθορισμένων στερεοτύπων, είναι λογικό να 

εμφανίζουν μια ιδιαίτερη συναισθηματική πολυπλοκότητα, η οποία πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη κατά τη διάρκεια της μάθησης, καθώς αποτελεί, όπως αναφέρθηκε 

και προηγουμένως μια διαδικασία μεταβολής όχι μόνο της υπάρχουσας γνώσης αλλά 

και της γενικότερης κοσμοθεωρίας. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία μια μάθηση, 

η οποία να δίνει έμφαση και στη διαχείριση ή και εκμετάλλευση του συναισθήματος, 

στοιχείο που χαρακτηρίζει τη βιωματική μάθηση. 

Η έμφαση της βιωματικής μάθησης  στην αυτογνωσία συνδέεται άμεσα με 

την ανάγκη των ενήλικων εκπαιδευομένων να νιώθουν πως κατά τη διάρκεια μιας 

μαθησιακής δραστηριότητας διατηρούν την αυτονομία τους. Το γεγονός πως 

συνειδητά επιλέγουν την ένταξή τους σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα και η 

απαίτησή τους να αποκτήσουν τη νέα γνώση με τις δεξιότητες εκείνες, στις οποίες οι 

ίδιοι νιώθουν ότι μπορούν να στηριχτούν περισσότερο, αποτελεί μια πρόκληση. Η 

χρήση της βιωματικής μάθησης -και όπως θα τονιστεί στη συνέχεια, το παιχνίδι- είναι 

ικανή να αφήνει τους εκπαιδευόμενους να φτάσουν στο επιθυμητό μαθησιακό 

αποτέλεσμα ακολουθώντας διαδρομές, τις οποίες θα επιλέγουν οι ίδιοι, αξιοποιώντας 

την προσωπική και ομαδική τους δυναμική.      

Επιπλέον, η βιωματική μάθηση προσφέρει μια διέξοδο από το παραδοσιακό 

σύστημα εκπαίδευσης, το οποίο βασίζεται κυρίως στην ανάπτυξη γλωσσικών και 

λογικο-μαθηματικών δεξιοτήτων. Έχοντας ανδρωθεί σε ένα τέτοιο σύστημα, δεν είναι 

λίγοι εκείνοι οι ενήλικες που επιζητούν αφενός τη μάθηση, προσδοκούν όμως μια 

μάθηση προσαρμοσμένη στις δικές τους δεξιότητες, οι οποίες συχνά τυγχάνει να 

βασίζονται σε άλλες μορφές νοημοσύνης (Gardner, 1993). Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η ποικιλομορφία που απαιτεί το γεγονός ότι οι ενήλικες προσεγγίζουν 

το μαθησιακό αντικείμενο με στυλ και στρατηγικές ήδη διαμορφωμένες.  

Τέλος, η βιωματική μάθηση δείχνει να αποτελεί μια προσέγγιση ανοιχτή στην 

καινοτομία. Από τη στιγμή που το βίωμα στηρίζεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, 

και η ανθρώπινη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από πλούσια δημιουργικότητα, τότε 
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οι προοπτικές που ανοίγονται στο χώρο της μάθησης δεν έχουν τέλος. Σε 

δραστηριότητες όπως το παιχνίδι ή η παιγνιοποίηση (Gamification) ο εκπαιδευόμενος 

παίζει ενεργό ρόλο σε κάθε στάδιο. Σχηματίζεται ένα εμπλουτισμένο και 

αυτοτροφοδοτούμενο σπιράλ μάθησης, το οποίο ξεκινά από την πράξη και καταλήγει 

σε νέα πράξη, η οποία όμως πια στηρίζεται σε άλλα μαθησιακά θεμέλια. Στις σελίδες 

που ακολουθούν θα γίνει φανερό πως το παιχνίδι θα μπορούσε να υποστηρίξει κάθε 

ένα από αυτά τα στάδια και μάλιστα ταυτόχρονα, καθώς αποτελεί ένα είδος άμεσης 

εμπειρίας που συμπυκνώνει το χρόνο, διαχωρίζοντας την υπόστασή του από την 

πραγματική και απαιτώντας τη λήψη αποφάσεων στο παρόν και όχι στο μέλλον.   
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4. Βιωματική μάθηση και παιχνίδι 
 

Ζώντας σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται, η μάθηση τείνει να 

προσανατολίζεται σταθερά προς την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων της 

καθημερινότητας (Kommers, 2003). Στα πανεπιστημιακά ιδρύματα αποκτά ολοένα 

και μεγαλύτερη δημοφιλία ο όρος «ενεργός μάθηση» (active learning), περικλείοντας 

«κάθε δραστηριότητα, η οποία εμπεριέχει την ενεργό και αναστοχαστική συμμετοχή 

του εκπαιδευομένου, όπως η μάθηση που βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων, η 

χρήση project, οι μελέτες περίπτωσης, η προσομοίωση και η χρήση παιχνιδιών» 

(Andres & Casas, 2011: 798), δραστηριότητες δηλαδή, οι οποίες βασίζονται στα 

συστατικά στοιχεία της βιωματικής μάθησης.  Ιδιαίτερα η χρήση παιχνιδιών, το 

παιχνίδι ρόλων και η προσομοίωση χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στην 

εκπαίδευση μονάδων των σωμάτων ασφαλείας, οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν 

ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις (Taylor, Backlund, & Niklasson, 2012). Η χρήση 

παιχνιδιών στο στρατό αναδεικνύει εμφατικά πως το παιχνίδι μπορεί να καταστεί μια 

δραστηριότητα κοπιαστική (Bente & Breuer, 2009, στο Taylor, Backlund, & 

Niklasson, 2012), η οποία όμως θα πιέσει τους εκπαιδευόμενους να οδηγήσουν τις 

ικανότητές τους σε νέο επίπεδο (Gee, n.d.). 

  Η χρήση παιχνιδιών έχει επισημανθεί πως εμφανίζεται σε μικρό βαθμό στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση (Gredler, 2004), ωστόσο σήμερα η τάση αυτή δείχνει μια 

αντίστροφη πορεία, καθώς η βιβλιογραφία αναδεικνύει τη χρήση παιγνιωδών 

εφαρμογών «στη Μηχανική, τη Νοσηλευτική, τη Φαρμακευτική, τη Χημεία, τα 

Μαθηματικά, τις Οικονομικές σχολές, στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, στη 

βιολογία» (Andres & Casas, 2011:798). Η προσομοίωση και το παιχνίδι 

χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στην εκπαίδευση που αποσκοπεί στην απόκτηση 

δεξιοτήτων (Taylor et al., 2012), στο μάρκετινγκ, στην αποκατάσταση και γενικότερα 

σε πλήθος θεραπευτικών εφαρμογών (Ritterfeld, Cody, & Vorderer, 2009). Το 

παιχνίδι αρχίζει ευρύτερα πια να αντιμετωπίζεται σοβαρά σαν μέσο εκπαίδευσης των 

ενηλίκων (Smith, 2007).  

  Οι Warner Weil & McGill (όπως αναφέρεται στο Ulrich, 1997) 

υπογραμμίζουν πως η μέθοδος της προσομοίωσης και του παιχνιδιού βασίζονται στην 

άμεση εμπειρία και για το λόγο αυτό ανήκουν στη βιωματική μάθηση. Η άμεση 
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εμπειρία επιτελείται στο πλαίσιο μιας ενεργούς δραστηριοποίησης (Ruben, 1999) και 

όχι μέσω απλής παρατήρησης, τοποθετώντας το παιχνίδι στο κέντρο των βιωματικών 

δραστηριοτήτων. Η δραστηριοκεντρική του δομή το καθιστά ικανότατη επιλογή για 

την εκπαίδευση δεξιοτήτων, καθώς περιλαμβάνει «απαιτητικές ενέργειες, 

συγκεκριμένους προς βελτίωση στόχους, συνεχή ανατροφοδότηση και ευκαιρίες για 

επανάληψη» (Taylor et al., 2012). Πέρα όμως από την εκπαίδευση δεξιοτήτων, το 

παιχνίδι αποτελεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο μια αξιόπιστη μαθησιακή προσέγγιση 

(Thatcher, 1990).  

Αποτελώντας μια δραστηριότητα, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της 

βιωματικής μάθησης, το παιχνίδι δύναται, όπως θα αναλυθεί και στη συνέχεια, να 

αξιοποιήσει τα μαθησιακά στάδια του Kolb (1984), όπως τα εμπνεύστηκε από το 

έργο του Lewin. Καταρχάς, μέσω της δράσης προσφέρεται μια σαφής εμπειρία, η 

οποία παρέχεται είτε στο ρεαλιστικό επίπεδο της πραγματικής ζωής, είτε μέσα σε ένα 

εικονικό περιβάλλον (Ulrich, 1997). Ωστόσο, ο παίκτης διαρκώς προστατεύεται από 

τις συνέπειες της πραγματικότητας κινούμενος μέσα στον αυστηρά ορισμένο κύκλο 

του παιχνιδιού, ακόμα και αν χωρικά κινείται ελεύθερα στον πραγματικό κόσμο και 

δεν είναι περιορισμένος σε ένα δωμάτιο ή μπροστά σε μια οθόνη, όπως συμβαίνει 

στην περίπτωση των παιχνιδιών εναλλασσόμενης πραγματικότητας (Alternate Reality 

Games, ARG). 

Αμέσως μετά το εμπειρικό βίωμα, ακολουθεί μια περίοδος στοχασμού και 

αναστοχασμού πάνω σε αυτό. Το άτομο αναπαριστά νοητικά το βίωμα, το αναλύει 

στα συνθετικά του μέρη και παρατηρεί την κάθε πτυχή του από πολλές οπτικές 

(Ulrich, 1997). Η νοητική σύλληψη της δραστηριότητας φαίνεται να 

πραγματοποιείται σε πολλά επίπεδα, διαμορφωτικά και απολογιστικά. Οι 

ανταγωνιστικές συνθήκες, που ένα παιχνίδι συνήθως δημιουργεί, και η δυνατότητα 

επανάληψης μιας δοκιμασίας, πιέζουν τον παίκτη να επεξεργαστεί ταχύτατα το 

βιωμένο ερέθισμα και να κρίνει την αποτελεσματικότητα των πράξεών του με στόχο 

να καταστεί ικανότερος στον επόμενο γύρο ή στην επόμενη αποστολή. Ακόμα και 

κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού πρέπει να είναι σε θέση να κρίνει κάθε πληροφορία 

που δέχεται και να αξιολογεί την απόδοσή του προκειμένου να γίνει πιο αποδοτικός. 

Εν συνεχεία, μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, ακολουθεί μια γενικότερη 

νοητική αναπαράσταση του βιώματος, η οποία θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι 

κωδικοποιεί κάθε ειλημμένη πληροφορία σε γνωστικό και μεταγνωστικό επίπεδο 
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σχετικά με το είδος και τη σημασία της ίδιας της γνώσης αλλά και ως προς τον τρόπο 

με τον οποίο το άτομο κατέστη ικανό να την κατανοήσει και να την αξιοποιήσει.    

Το στάδιο αυτό ακολουθεί η αφηρημένη εννοιοποίηση (Kolb, 1984).  Το 

εμπειρικό βίωμα έρχεται αντιμέτωπο με την ιδεολογία του ατόμου. Aναζητούνται 

νοητικά σχήματα και νοήματα στη νεοαποκτηθείσα εμπειρία, προκειμένου να 

ενταχθούν στο σύστημα πεποιθήσεων του εκπαιδευομένου, εφόσον συμφωνούν με 

αυτό, ή να ξεκινήσουν μια νοητική διαλεκτική διαμάχη με τις καθιερωμένες 

κοινωνικά και ατομικά πεποιθήσεις του.  Στο σημείο αυτό δημιουργούνται νέες 

αφηρημένες έννοιες και γεννιέται νέα γνώση. Δεν επιτυγχάνεται όμως μόνο η αύξηση 

«του γνωστικού αποθέματος» (Illeris, 2009, p. 64). Αντιθέτως, δίνεται και η ευκαιρία 

στον παίκτη να αξιολογήσει το σύστημα των παραδοχών του και γενικά την 

κοσμοθεωρία του (Mezirow, 2000) μεταβαίνοντας σε μια μετασχηματιστική 

γνωστική διεργασία.  

Απόρροια της μαθησιακής διαδικασίας αποτελεί η επιθυμία για ενεργό 

πειραματισμό. Το άτομο έχοντας δημιουργήσει ένα θεωρητικό και εννοιολογικό 

πλαίσιο γύρω από το εμπειρικό του βίωμα προβαίνει στη χρήση στρατηγικών, με τις 

οποίες θα αντιμετωπίσει την πραγματικότητα με καινούρια οπτική. Η οπτική αυτή 

είτε θα επιβεβαιώνει τις ήδη διαμορφωμένες του πεποιθήσεις, οι οποίες θα 

εφαρμόζονται με ένα καινούριο γνωστικό και εμπειρικό υπόβαθρο, είτε θα αποτελεί 

μια μετασχηματισμένη προσέγγιση της πραγματικότητας, η οποία έχει ανάγκη νέων 

εμπειριών προκειμένου να επιβεβαιωθεί και να ισχυροποιηθεί.  Με άλλα λόγια, η 

γνώση που δημιουργείται μέσα από την εμπειρία και η εννοιολογική της τεκμηρίωση 

ωθούν το άτομο είτε στην επανάληψη του ίδιου βιώματος για να επιβεβαιωθούν τα 

νοητικά ευρήματα, είτε στην αναζήτηση νέας εμπειρίας, που θα ενισχύσει τις 

προϋπάρχουσες γνωστικές και ιδεολογικές βάσεις. 

  Επομένως, το άτομο κινείται κυκλικά γύρω από τα τέσσερα αυτά στάδια της 

βιωματικής ανακάλυψης της γνώσης, χωρίς αναγκαστικά να ανιχνεύεται με σαφήνεια 

η συγκεκριμένη σειρά και η διαβάθμιση των επιπέδων (Δεδούλη, 2001). Το κυνήγι 

της νέας εμπειρίας και της νέας γνώσης σχηματίζει ένα σπιράλ από 

επαναλαμβανόμενους κύκλους, που οδηγούν κάθε φορά σε νέα γνώση, με το πρώτο 

και το τρίτο στάδιο να είναι γενεσιουργά νέας γνώσης, και το δεύτερο και το τέταρτο 
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να συμβάλλουν στο μετασχηματισμό της εμπειρίας (Kolb, Boyatzis, Mainemelis, 

2000). 

Το παιχνίδι όμως δύναται να ικανοποιήσει και άλλες παραμέτρους. Σύμφωνα 

με τους Mughal & Zafar (2011), ο κύκλος της βιωματικής μάθησης, όπως προτάθηκε 

από τον Kolb, θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με τη βοήθεια της προσέγγισης του 

Fenwick (1999), περιλαμβάνοντας προεκτάσεις, οι οποίες φαίνεται να μπορούν να 

εντοπιστούν στη λειτουργία του παιχνιδιού. Κατά τη γνώμη του, η βιωματική μάθηση 

δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς μέσα από την αντίληψη του στοχασμού πάνω στη 

βιωμένη εμπειρία για την αναζήτηση γνώσης. Αντιθέτως, κρίνεται σκόπιμο να 

ληφθούν υπόψη και άλλες παράμετροι. 

 Σύμφωνα με την ψυχο-αναλυτική παράμετρο (Mughal & Zafar, 2011: 30-33), 

το άτομο αντιμετωπίζει μια εμπειρία σε συνειδητό και υποσυνείδητο επίπεδο. Ο 

μαθησιακός κύκλος, στον οποίο εντάσσεται είναι στην πραγματικότητα διπλός, 

καθώς κινείται σε ένα εσωτερικό, διανοητικό και συναισθηματικό περιβάλλον, και 

στο εξωτερικό περιβάλλον της υλικής πραγματικότητας. Στο πρώτο επενεργεί μια 

σειρά συναισθημάτων, τα οποία συχνά έχουν αρνητικό πρόσημο  κατά την επαφή του 

ατόμου με μια μαθησιακή εμπειρία. Θα μπορούσε να υποστηριχτεί λοιπόν πως 

εντάσσοντας τον ενήλικο εκπαιδευόμενο σε μια δραστηριότητα, η οποία στοχεύει σε 

μια πολυεπίπεδη δραστηριοποίηση του ατόμου νοητικά και συναισθηματικά, του 

παρέχεται η δυνατότητα να στηριχτεί στις συναισθηματικές εκείνες πτυχές, οι οποίες 

θα τον ωθήσουν στο να την αντιμετωπίσει θετικά θεωρώντας την ενδιαφέρουσα. Για 

παράδειγμα, το αίσθημα της ευχαρίστησης, το οποίο αποδεδειγμένα προσφέρει η 

παιγνιώδης ενασχόληση μπορεί να υποσκελίσει το αίσθημα άγχους. Από την άλλη, ο 

φόβος της ανάληψης ευθύνης μπορεί να παρακαμφθεί από την αίσθηση πως το 

παιχνίδι κινείται σε έναν κόσμο διαφορετικό από τον πραγματικό -ακόμα και αν το 

άτομο ασυναίσθητα διδαχθεί κατά την υλοποίησή του να είναι πιο υπεύθυνο. 

       Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει και το είδος της αλληλεπίδρασης του 

εκπαιδευομένου με το περιβάλλον, κοινωνικό και μαθησιακό. Πιο συγκεκριμένα, το 

άτομο δεν αλληλεπιδρά με την εμπειρία σαν ένα ποσοτικό σύνολο πληροφοριών, οι 

οποίες αντιστοιχούν σε κάποια συγκεκριμένη γνώση. Αντίθετα, το βίωμα 

αλληλεπιδρά «με δομικά στοιχεία της κοινότητας (όπως, την ιστορία, τις αξίες, τους 

κανόνες), τα εργαλεία με τα οποία προσεγγίζεται η εμπειρία (τεχνολογία, γλώσσα) 
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και τη δομή της δραστηριότητας (στόχοι, προκλήσεις, κανόνες)» (Fenwick, 1999). Οι 

παραπάνω παράγοντες αλληλεπιδρούν μετουσιώνοντας τη βιωμένη εμπειρία με έναν 

διαφορετικό τρόπο σε κάθε άτομο. Την ελευθερία αυτή προσφέρει και μια παιγνιώδης 

δραστηριότητα από τη στιγμή που βασικό χαρακτηριστικό της είναι η αυτονομία που 

παρέχεται στον παίκτη να στηριχτεί στο ατομικό του δυναμικό, είτε αυτό επηρεάζεται 

από την προέλευση, την τάξη, το φύλο, και οποιαδήποτε άλλη γνωστική, 

συναισθηματική ή κοινωνική ιδιαιτερότητα μπορεί να παρουσιάζει. 

Η γνωστική αντιμετώπιση μιας εμπειρίας ασφαλώς επηρεάζεται και από την 

παράμετρο της κουλτούρας, η οποία σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί εμπόδιο για την 

εύρεση ενός κώδικα επικοινωνίας μεταξύ ατόμων και μεθόδων διδασκαλίας. Σε μια 

παιγνιώδη δραστηριότητα, οι πολιτισμικές καταβολές αποτελούν μια ιδιαιτερότητα 

που εμπλουτίζει παρά περιορίζει τη συμμετοχή των παικτών. Θα μπορούσε να 

υποστηρίξει κανείς ότι όπως η τέχνη έτσι και το παιχνίδι δεν γνωρίζει σύνορα. Αυτό 

αποδεικνύεται πολύ εύκολα αν αναλογιστεί κανείς πως ανεξάρτητα από πολιτισμικές 

διαφορές ένα πλήθος παιχνιδιών εντοπίζεται σε κάθε άκρη του κόσμου, με τις 

παιγνιώδεις αυτές δραστηριότητες να ποικίλουν από τα αθλήματα μέχρι τα παιχνίδια 

με κάρτες.  

Τις ομοιότητες μεταξύ παιχνιδιού και βιωματικής μάθησης μπορεί κανείς να 

ανιχνεύσει και στον ορισμό του James Gentry (1990), ο οποίος στηριζόμενος σε μια 

σειρά ορισμών για τη βιωματική μάθηση τονίζει πως μια βιωματική δραστηριότητα 

πρέπει να είναι: (α) υλοποιήσιμη, να έχει δηλαδή σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να 

μπορεί ανεμπόδιστα να εφαρμοστεί, (β) συμμετοχική, (γ) διαδραστική, καλύπτοντας 

όλο το φάσμα της επικοινωνίας που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ εκπαιδευομένων, 

εκπαιδευτών και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, (δ) εμφατική στην αντιμετώπιση του 

εκπαιδευομένου ολιστικά (σε επίπεδο συμπεριφοράς, συναισθημάτων, γνωστικών 

ικανοτήτων), (ε) σε επαφή με τον πραγματικό κόσμο, (στ) ποικιλόμορφη και με 

αβέβαιο αποτέλεσμα, ώστε να συνάδει με αντίστοιχες προκλήσεις του πραγματικού 

κόσμου, (ζ) προσεκτικά δομημένη, ώστε να ισορροπεί μεταξύ καθοδήγησης και 

αυτονομίας, (η) ικανή να αξιολογηθεί από τους εκπαιδευόμενους, (θ) ικανή να 

παρέχει ανατροφοδότηση.      

Συνάφεια παρουσιάζεται και σε επίπεδο σχεδιασμού. Σύμφωνα με τους Wolfe 

& Byrne (1975), κάθε δραστηριότητα, η οποία βασίζεται στη βιωματική μάθηση, 
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περιλαμβάνει τέσσερα βασικά στάδια: (α) το σχεδιασμό, (β) τη διεξαγωγή, (γ) την 

αποτίμηση, και (δ) την ανατροφοδότηση. Το παιχνίδι, αντίστοιχα, περιλαμβάνει το 

σχεδιασμό, την πειραματική δοκιμή, την εφαρμογή και την αποτίμηση, με την 

ανατροφοδότηση να παρέχεται άμεσα σε κάθε στάδιο.     

Σε άρθρο του ο Ulrich (1997) αναδεικνύει με γλαφυρότητα την παρουσία των 

τεσσάρων επιπέδων της μάθησης  στη διαμόρφωση, διενέργεια και ανασκόπηση ενός 

παιχνιδιού / προσομοίωσης, τόσο από τους δημιουργούς της δραστηριότητας όσο και 

από τους συμμετέχοντες σε αυτή, θέλοντας να τονίσει πως κάθε προαναφερθέν 

στάδιο περιλαμβάνει από μόνο του έναν ξεχωριστό κύκλο μάθησης, ο οποίος μάλιστα 

μπορεί να επαναλαμβάνεται όσες φορές κρίνεται σκόπιμο.  Πιο συγκεκριμένα, 

σχηματίζεται ένα σπιράλ τεσσάρων μαθησιακών κύκλων, από τους οποίους διέρχεται 

η εκάστοτε βιωματική δραστηριότητα.  

O πρώτος κύκλος σχετίζεται με το σχεδιασμό της βιωματικής 

δραστηριότητας, είτε αυτός είναι ιδιαίτερα επεμβατικός βοηθώντας τον κατά την 

παιγνιώδη περιδιάβασή του, είτε λιγότερο επεμβατικός, ενισχύοντας το αίσθημα της 

αυτονομίας αλλά και εντείνοντας το βαθμό δυσκολίας (Howell, 2011). Οι πρώτες 

πληροφορίες μπορεί να στηρίζονται στη συγκέντρωση των ιδεών που οι σχεδιαστές 

οραματίζονται ή στις προσδοκίες ενός πλήθους ατόμων, τα οποία ερωτώνται στα 

πλαίσια της ανάλυσης αναγκών ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος. Με αυτόν τον 

τρόπο οι σχεδιαστές έρχονται σε εμπειρική επαφή με το σχεδιάγραμμα του 

παιχνιδιού. Αναδεικνύεται η οργάνωσή του και διακρίνονται τα σημεία που χρήζουν 

διόρθωσης. Ήδη παρέχεται μια πρώτη ανατροφοδότηση για τη δομή του παιχνιδιού, 

στο σημείο όμως αυτό δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην πρώτη εμπειρία της δομικής 

προσέγγισης. Ακολουθεί η στοχαστική παρατήρηση του σχεδιαγράμματος. Στη φάση 

αυτή αξιολογούνται τα ευρήματα της παρατήρησης και οι διαφοροποιήσεις τόσο των 

ερωτηθέντων όσο και των σχεδιαστών αναφορικά με την επιθυμητή δομή του 

παιχνιδιού. Έπειτα, πραγματοποιείται μια εννοιολογική διασαφήνιση των 

παρατηρήσεων, προκειμένου να σχεδιαστεί ένας περιγραφικός χάρτης της 

δραστηριότητας. Τέλος, διαμορφώνεται μια τροποποιημένη εκδοχή του αρχικού 

σχεδιαγράμματος, η οποία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης από ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα μελλοντικών παικτών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν 

από την αρχή όλες οι απαραίτητες μετατροπές στο αρχικό σχεδιάγραμμα.  
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Αφού διαμορφωθεί το σχεδιάγραμμα της δομής του παιχνιδιού, ακολουθεί ο 

δεύτερος κύκλος μάθησης, ο οποίος περιστρέφεται γύρω από την κατασκευή ενός 

πρωτοτύπου προκειμένου να δοκιμαστεί πειραματικά. Σε πρώτο επίπεδο, το παιχνίδι 

δοκιμάζεται τουλάχιστον δέκα φορές σύμφωνα με τους Duke και Meadows (όπως 

αναφέρεται στο Ulrich, 1997) από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα παικτών. Στη 

συνέχεια, τα αποτελέσματα της πειραματικής υλοποίησης εξετάζονται προσεκτικά. 

Στο στάδιο της απόδοσης αφηρημένων εννοιών καταγράφονται τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία της δραστηριότητας. Αυτά αναλύονται διεξοδικά και προτείνονται 

λύσεις για τη βελτίωσή της. Στο τελευταίο μέρος αυτού του κύκλου, σχεδιάζεται ένα 

τροποποιημένο πρωτότυπο, το οποίο μπορεί εκ νέου να δοθεί σε αντιπροσωπευτικούς 

παίκτες για ενεργό πειραματισμό και συλλογή νέων προς εφαρμογή ή μη στοιχείων. 

Ο κύκλος αυτός, όπως και ο προηγούμενος ενδέχεται να επαναληφθεί όσες φορές 

καταστεί σκόπιμο, προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι επιθυμητό.  

Μετά από δύο επίπεδα σχεδιασμού της δραστηριότητας, σχεδιάζεται ένα 

παιχνίδι, το οποίο μπορεί να τεθεί προς εφαρμογή σε απλούς παίκτες ή σε παίκτες- 

εκπαιδευόμενους, εφόσον συμμετέχουν σε κάποια μαθησιακή διαδικασία. Οι παίκτες 

βιώνουν το παιγνιώδες περιβάλλον και έρχονται αντιμέτωποι με τις δοκιμασίες του 

παιχνιδιού, τις συνέπειες των πράξεων των ίδιων, των συμπαικτών αλλά και των 

αντιπάλων τους. Στη διάρκεια του παιχνιδιού αλλά και μεταξύ των επιπέδων ή γύρων 

του δίνεται στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να αξιολογήσουν ατομικά και συλλογικά 

τις ενέργειές τους. Ελέγχοντας τις απαιτήσεις της δραστηριότητας και την 

αποτελεσματικότητα των κινήσεών τους αποκτούν ένα πρώτο επίπεδο κατανόησης 

του παιχνιδιού και των δυνατοτήτων τους προκειμένου να διατυπώσουν νέες 

στρατηγικές ή να ενισχύσουν όσες χρησιμοποίησαν. Τα συμπεράσματά τους 

αποτελούν τη νέα γνώση, την οποία, όπως είναι φυσικό, ενδιαφέρονται να 

εφαρμόσουν με νέο πειραματισμό.    

Ο τέταρτος και τελευταίος σχηματικά κύκλος αποτελεί μια γενικότερη 

θεώρηση της ενασχόλησης με τη βιωματική δραστηριότητα, καθώς βγαίνουν από τον 

κύκλο αυτής και επιστρέφουν στην πραγματικότητα. Ως προς το κομμάτι της 

χειροπιαστής εμπειρίας, οι συμμετέχοντες ολοκληρώνουν τους γύρους, που το 

παιχνίδι / προσομοίωση επιβάλλει, ή που οι ίδιοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν. Στο 

επίπεδο της παρατήρησης περιγράφουν τις εμπειρίες και τα συναισθήματά που 

βίωσαν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Έπειτα, αξιολογούν τη σημασία αυτών 
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οδηγούμενοι στον εννοιολογικό συμβολισμό τους. Όσες εμπειρίες κρίνονται 

σημαντικές συγκρίνονται με τις γενικότερες αντιλήψεις των συμμετεχόντων και είτε 

ενισχύουν τις πρότερες αντιλήψεις τους για τη ζωή, είτε τις τροποποιούν. Τέλος, η 

νέα γνώση μπορεί να εφαρμοστεί στην πραγματική ζωή, ή να δοκιμαστεί εκ νέου σε 

μια νέα βιωματική δραστηριότητα.  

Ενδιαφέρονται οι ενήλικες να εκθέσουν τον εαυτό τους σε μια βιωματική 

δραστηριότητα όπως το παιχνίδι; Η σχέση τους με αυτό, ιδιαίτερα στην ψηφιακή του 

μορφή, μπορεί να διαφανεί με σαφήνεια  με τη βοήθεια των αριθμών. Πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Entertainment Software Association (ESA , 2014), 

στην Αμερική η μέση ηλικία ενός παίκτη videogames είναι τα 31 έτη, με το 32% των 

παικτών να κυμαίνεται από 18-35 ετών και 39% να είναι άτομα άνω των 36 ετών. 

Μεταξύ των παικτών, το 52% είναι άνδρες και το 48% γυναίκες. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό των ενήλικων γυναικών-παικτών, καθώς αυτό 

ξεπερνά το αντίστοιχο ποσοστό των ανήλικων αγοριών – παικτών (36% προς 17% 

αντίστοιχα). Θεαματική είναι η αύξηση των παικτών άνω των 50 ετών, καθώς το 

ποσοστό τους αυξήθηκε κατά 32% από το 2012 στο 2013. Αντίστοιχη έρευνα που 

διεξήχθη σε 16 ευρωπαϊκές χώρες από την Interactive Software Federation of Europe 

(ISFE , 2012) κατέδειξε πως μεταξύ των ερωτηθέντων παικτών το 51% είναι άνδρες 

άνω των 35 ετών, ενώ το 49% είναι γυναίκες 35 ετών και άνω. Γίνεται φανερό πως η 

χρήση παιχνιδιών στην ενήλικη ζωή είναι μια πραγματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, 

και η τάση αυτή δείχνει να έχει ανοδική πορεία. 

Γίνεται και στατιστικά φανερό πως οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι επιθυμούν μια 

μορφή μάθησης, στην οποία κεντρικό ρόλο παίζει η χρήση της εμπειρίας, βιωμένης 

και νέας. Η εμπειρία άλλωστε οδηγεί όχι απλά στη συγκέντρωση γνωστικού υλικού 

για μελλοντική χρήση αλλά στην άμεση χρήση του γνωστικού υλικού. Με αυτόν τον 

τρόπο, το άτομο συμμετέχει στην άμεση αξιολόγηση της ποιότητας της μάθησής του 

αλλά και πρωταγωνιστεί στη συνειδητοποίηση των αλλαγών που πρέπει να 

συμπεριλάβει στην καθημερινή του ζωή. 

Ανακεφαλαιώνοντας, η εμπειρία αποτελεί το κεντρικό στοιχείο στη θεωρία 

της βιωματικής μάθησης και ιδιαίτερα στη δομή του παιχνιδιού, που δεν είναι τίποτε 

άλλο από την προσωποποίηση της άμεσης εμπειρίας σε έναν προστατευόμενο και 

οριοθετημένο κύκλο. Ο κύκλος της εμπειρικής γνώσης δείχνει να ταιριάζει με τις 
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απαιτήσεις των ενήλικων εκπαιδευομένων: (α) στο επίπεδο της αυτονομίας δράσης, 

καθώς κατά τη διάρκεια της πράξης ενεργούν κατά βούληση και στη συνέχεια 

αξιολογούν το βαθμό αποτελεσματικότητας των πράξεών τους, (β) κατά τη διάρκεια 

του εμπειρικού βιώματος εφαρμόζουν τις δικές τους στρατηγικές και επομένως 

γίνονται σεβαστές οι επιλογές τους, (γ) η εμπειρία παρέχει άμεση ανατροφοδότηση. 

Ο ενήλικας μπορεί να ελέγξει άμεσα το επίπεδο γνώσης, την ποιότητα της και το 

βαθμό που αυτή αντιστοιχεί στο σύνολο των προσδοκιών του. Επομένως, άμεσα 

μπορεί να επιλέξει την εμβάθυνση  ή την επιλογή άλλου γνωστικού αντικειμένου. 
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5. Μάθηση και παρακίνηση εκπαιδευομένων 
 

Ως επί το πλείστον, η βιβλιογραφία παρουσιάζει την παρακίνηση (motivation) 

ως «το προσωπικό βίωμα έντονου ενδιαφέροντος για τη συνέχιση μιας επιδιωκόμενης 

ενέργειας ή στόχου. Το βίωμα αυτό γίνεται γνωστό άμεσα μόνο στο άτομο, το οποίο 

νιώθει κινητοποιημένο, και είναι αποτέλεσμα μιας νοητικής διεργασίας, κατά την 

οποία σταθμίζει κανείς τα υπέρ και τα κατά της εστίασης σε μια ενέργεια ή σκοπό» 

(Smith & Spurling, 2001: 2). Το άτομο δείχνει να βρίσκει πολλούς λόγους, για τους 

οποίους προτιμά τη συγκεκριμένη ενέργεια, συγκρίνοντάς την με άλλες 

εναλλακτικές, και μάλιστα η στάση του αυτή χαρακτηρίζεται από «επιμονή, εστίαση 

και προσαρμοστικότητα» με απώτερο στόχο τη συγκεκριμένη επιλογή. 

Η περιγραφή του όρου της παρακίνησης ποικίλει στη διεθνή βιβλιογραφία 

ανάλογα με τον επιστημονικό τομέα και την οπτική γωνία του εκάστοτε ερευνητή 

(Wlodkowski, 2008). Η νευροεπιστήμη την ορίζει ως μια διαδικασία «η οποία 

καθορίζει πόση ενέργεια και προσοχή παραχωρεί ο εγκέφαλος και το σώμα σε ένα 

ερέθισμα, είτε αυτό εγείρεται από κάποια σκέψη, είτε οι περιστάσεις το προκαλούν» 

(Ratey, 2001: 247). Πρόκειται για την κινητήρια δύναμη, η οποία ενεργοποιεί το 

συναίσθημα και το ωθεί στη δράση, προκειμένου να επιτευχθεί ένας στόχος 

(Wlodkowski, 2008).   

Τα κίνητρα που ωθούν ένα άτομο να επιλέξει μια δραστηριότητα ή να θέσει 

ένα στόχο διακρίνονται σε εσωτερικά και εξωτερικά. Η εσωτερική παρακίνηση 

ορίζεται (Dev, 1997) ως: (α) η συμμετοχή σε μια δραστηριότητα καθαρά από 

περιέργεια, δηλαδή από την ανάγκη προσεγγίσουν στενότερα ένα θέμα ή αντικείμενο, 

(β) η επιθυμία να εμπλακούν σε μια δραστηριότητα καθαρά και μόνο για τη 

συμμετοχή και την ολοκλήρωση ενός στόχου, (γ) η προσδοκία για συνεισφορά. 

Άτομα που κατέχονται από εσωτερικά κίνητρα είναι σε θέση να διαμορφώσουν 

στόχους, οι οποίοι σχετίζονται με τη μάθηση και την αναζήτηση της επιτυχίας (Shia, 

1998). Σύμφωνα με τον Pintrich (2003) τα άτομα που χαρακτηρίζονται από το 

κίνητρο για μάθηση επιθυμούν κάτι βαθύτερο από το να διασκεδάσουν απλώς. Για το 

λόγο αυτό επιμένουν ακόμα και σε δύσκολους στόχους (Dev, 1997). Επιδιώκουν την 

ενίσχυση της αίσθησης ικανότητας και αυτό-αποτελεσματικότητας, την αίσθηση 

ελέγχου και αναγνώρισης της αξίας τους (Clark, 2013). Αυτό επιβεβαιώνει ένα 
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«βασικό αξίωμα της εσωτερικής παρακίνησης, ότι το ανθρώπινο είδος διακρίνεται για 

την περιέργεια και τη δράση, δίνει νόημα στην εμπειρία του και αγαπά να είναι 

αποτελεσματικό σε οτιδήποτε θεωρεί πως έχει αξία» (Wlodkowski, 2008: 96). 

  Από την άλλη πλευρά, η εξωτερική παρακίνηση σχετίζεται με την υιοθέτηση 

μιας συμπεριφοράς ή την εμπλοκή σε μια δραστηριότητα προκειμένου να επιτευχθεί 

κάποια αμοιβή (οικονομικές απολαβές, κοινωνική αποδοχή, εξουσία, υψηλή 

βαθμολογία), ή να αποφευχθεί κάποια τιμωρία (Plotnik & Kouyoumjian, 2011). Έχει 

αποδειχθεί ότι η εξωτερική παρακίνηση μπορεί αποτελέσει αίτιο για τη μείωση της 

εσωτερικής (Hoyenga & Hoyenga, 1984). Για παράδειγμα, το γεγονός ότι η 

συμμετοχή σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα μπορεί να οδηγήσει σε μια μισθολογική 

αύξηση μπορεί να αποτελέσει κίνητρο που θα επισκιάσει το κίνητρο για μάθηση, με 

αποτέλεσμα να επιλέξει το άτομο το πρόγραμμα εκείνο που θα του προσφέρει την 

πολυπόθητη αύξηση, ακόμα και αν είναι κατώτερης ποιότητας ή κι αν απαιτεί 

περισσότερες θυσίες για να το αποκτήσει (μεγαλύτερο κόστος και αυξημένο χρόνο 

μετακίνησης). Στην περίπτωση αυτή τα δύο κίνητρα, εσωτερικό και εξωτερικό 

κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, η επιθυμία όμως για μάθηση επισκιάζεται και η 

μαθησιακή διαδικασία καταλήγει να έχει εργαλειακή προοπτική, στοιχείο που μπορεί 

να επηρεάσει και το μαθησιακό αποτέλεσμα.  

Αναφορικά με τη μάθηση, η χρήση της συσσωρευμένης εμπειρίας και της 

πρότερης μάθησης αποτελεί βασικό στοιχείο παρακίνησης για τους ενήλικους 

εκπαιδευόμενους (Wlodkowski, 2008).  Ο Maehr (1984) προβάλλει πέντε μοτίβα 

συμπεριφοράς ενδεικτικά της ενεργοποίησης της παρακίνησης σε ένα άτομο: 

1. προσανατολισμός: η συνειδητή επιλογή μεταξύ μιας σειράς πιθανών 

ενεργειών αποτελεί μια πρώτη ένδειξη παρακίνησης. Όταν ένας δυνάμει 

εκπαιδευόμενος επιλέγει μεταξύ πολλών ένα συγκεκριμένο μαθησιακό 

αντικείμενο, ή επιλέγει να εξειδικευθεί σε μια παράμετρό του, η κατεύθυνση 

αυτή αναδεικνύει τα πρώτα σημάδια παρακίνησης. Αν πάλι ένας 

εκπαιδευόμενος αποτυγχάνει σε ένα μαθησιακό αντικείμενο δε σημαίνει ότι 

δε διαθέτει παρακίνηση (Stipek, 1993). Ενδέχεται τα κίνητρά του να έχουν 

άλλη κατεύθυνση, όπως  το ενδιαφέρον του να συνάψει κοινωνικές επαφές. 
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2. επιμονή: η συγκέντρωση της προσοχής και η καταβολή ενέργειας για μικρό ή 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προς μια συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί 

ένδειξη υψηλής παρακίνησης. Ασφαλώς, η επιμονή συνδέεται με τον 

προσανατολισμό, καθώς, όταν η παρακίνηση διατηρείται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, αυτό σημαίνει πως το άτομο κάνει διαρκώς τη συγκεκριμένη 

επιλογή απορρίπτοντας άλλες. Συναισθηματικά ο βαθμός της εσωτερικής 

παρακίνησης δεν αποτελεί κάτι αδιάβλητο και από την αρχή ως το τέλος 

σταθερό κατά τη μαθησιακή διαδικασία (Wlodkowski, 2008). Ωστόσο, το 

γεγονός ότι ακόμα και όταν ο βαθμός παρακίνησης μειώνεται, το άτομο 

εξακολουθεί να διατηρεί την ίδια αφοσίωση στην απόφαση που έχει επιλέξει, 

αποδεικνύει ότι μπορεί η παρακίνηση να αυξομειώνεται, παραμένει όμως σε 

υψηλό βαθμό σε σχέση με άλλες εναλλακτικές επιλογές.  

 

3. συνεχιζόμενη παρακίνηση: αποτελεί την ισχυρότερη ένδειξη υψηλού βαθμού 

παρακίνησης. Γίνεται φανερή όταν το ενδιαφέρον του ατόμου συνεχίζεται 

ακόμα και αν δεν υπάρχουν εξωγενείς δεσμεύσεις, που να το αναγκάζουν να 

ασχοληθεί προς μια κατεύθυνση. Για παράδειγμα, ο εκπαιδευόμενος, ο οποίος 

στον ελεύθερό του χρόνο θα συνεχίσει να αναζητά πληροφορίες για το 

αντικείμενο που διδάχθηκε κατά την ώρα της διδασκαλίας, δικαιολογημένα 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως υψηλά παρακινημένος. Η διαφορά από την 

επιμονή είναι ότι σε εκείνη περιγράφεται ο βαθμός συγκέντρωσης και το 

μέγεθος καταβολής ενέργειας τη στιγμή που το άτομο ασχολείται με το 

μαθησιακό αντικείμενο. Αντίθετα, η συνεχιζόμενη παρακίνηση περιγράφει 

την επέκταση και διατήρηση της αφοσίωσης ακόμα και όταν αυτή για κάποιο 

διάστημα διακοπεί λόγω εξωγενών παραγόντων.  

 

4. δραστηριοποίηση: αποτελεί λιγότερο σαφή δείκτη παρακίνησης, καθώς στην 

δραστηριότητα ενός ατόμου συμπεριλαμβάνονται και άλλοι παράγοντες, όπως 

ο βαθμός κόπωσης, το διαθέσιμο χρονικό διάστημα (ο ελεύθερος χρόνος) και  

η σωματική -και ψυχική- κατάσταση. Ωστόσο, η επιλογή της συμμετοχής σε 

μια δραστηριότητα με ενεργητικό τρόπο αποτελεί ένδειξη προσανατολισμού 

σε αυτή.  
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5. βαθμός απόδοσης: αν και η απόδοση μπορεί να αποτελεί το προϊόν των 

προαναφερθέντων παραγόντων, η απόκλιση στην απόδοση ενός ατόμου, 

θετική ή αρνητική μπορεί να αποτελέσει ένδειξη αυξημένης ή μειωμένης 

παρακίνησης αντίστοιχα.  

Ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να παρουσιάζει το είδος του στόχου που θέτει το 

άτομο, καθώς αυτό μπορεί να αναδείξει αντίστοιχα τη μορφή της παρακίνησης, το 

μέγεθός της και τον προσανατολισμό που αυτή πρόκειται να ακολουθήσει. Πιο 

συγκεκριμένα, τρεις φαίνεται να είναι οι κυρίαρχες κατευθύνσεις: (α) 

προσανατολισμός προς την τελειοποίηση, προς την κατάκτηση ενός μαθησιακού 

στόχου (Stipek, 1993), (β) προσανατολισμός σε στόχους απόδοσης και ενίσχυσης του 

εγώ, (γ) προσανατολισμός στην αποφυγή κόπου (Shia, 1998). Όταν ένα άτομο 

επιθυμεί να πείσει τον εαυτό του και όχι τον κοινωνικό του περίγυρο για τις 

ικανότητες του, να ορίσει τα όριά του (Deci & Ryan, 1985) και να ικανοποιήσει την 

ανάγκη του για επίτευξη (Shia, 1998), τότε χαρακτηρίζεται από εσωτερική 

παρακίνηση, μια παρώθηση σχετική με την εσώτερη ανάγκη για γνώση, ανακάλυψη 

και μάθηση.  Όταν από την άλλη, όταν το άτομο προσανατολίζεται στην ικανοποίηση 

άλλων (της οικογένειας, των καθηγητών, του συντρόφου, του κοινωνικού περιγύρου), 

ή επιθυμεί να βελτιώσει την αυτό-εικόνα του με στόχο την κοινωνική του θέση και 

αντιμετώπιση, τότε η κινητοποίησή του είναι εξωτερική και η επαφή με τη γνώση  

μπορεί να είναι εργαλειακή με κίνδυνο να παραμείνει μόνο επιφανειακή. Εξωτερικά 

κίνητρα, όπως η επιδίωξη απόκτησης εξουσίας και ο φόβος της αποτυχίας, μπορούν 

να οδηγήσουν σε αίσθημα ντροπής και αμηχανίας (Shia, 1998) και επομένως να 

λειτουργήσουν αποθαρρυντικά.    

Η παρακίνηση όμως δεν καθορίζεται μόνο από το αιτιώδες είδος του 

προσανατολισμού ενός ατόμου σχετικά με την επίτευξη του εκάστοτε στόχου. 

Σημασία έχει και το αξιακό του σύστημα που κατευθύνει τις πράξεις και τις επιλογές 

του. Οι αξίες των εκπαιδευομένων θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε τέσσερις 

κατηγορίες (Smith & Spurling, 2001): 

(α) με βάση το βαθμό προτεραιότητας, με τον οποίο ιεραρχείται η αναγκαιότητα και 

η σοβαρότητα ενός στόχου. Συνήθως ένα άτομο έχει να επιλέξει μέσα από ένα 

σύνολο στόχων, τους οποίους επιθυμεί να πραγματοποιήσει. Η επιλογή του συνήθως 

δεν είναι μία. Αντιθέτως, τοποθετεί κλιμακωτά μια σειρά επιλογών, ποιες δηλαδή 
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είναι πρώτιστης σημασίας και ποιες μπορούν να αναβληθούν για το άμεσο μέλλον. 

Με τον ίδιο τρόπο οργανώνεται μια αντίστοιχη ιεραρχημένη σειρά ενεργειών, 

προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

(β) ως προς τoν κοινωνικό ρόλο, ο οποίος έχει την πρωτοκαθεδρία. Καθένας 

αναλαμβάνει, κατά τη διάρκεια της ζωής του ένα σύνολο ρόλων, ιδιαίτερα όταν είναι 

ενήλικας, οπότε αναγκάζεται να είναι ταυτόχρονα εργαζόμενος, γονιός, σύντροφος, 

φίλος, πιστός σε μια θρησκεία, σε μια πολιτική ιδεολογία, σε μια ομάδα. Σε κάθε 

περίσταση της ζωής, κάποιος από τους ρόλους αυτούς είναι ενεργοποιημένος και 

υπερέχει των άλλων, επομένως καθορίζει τον προσανατολισμό αλλά και τους 

στόχους της παρακίνησης, που αυτός ο ρόλος θα προκρίνει. Όσο πιο κοντά βρίσκεται 

ο συγκεκριμένος ρόλος στον πραγματικό του εαυτό, τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

αίσθηση της αυθεντικότητας και της αυτονομίας (Ryan, LaGuardia, & Rawsthome, 

2005).  

(γ) ως προς τα επίπεδα εγρήγορσης κατά τη διάρκεια της πράξης: μόλις το άτομο 

αποφασίσει σε ποιο στόχο θα κινητοποιηθεί, καταστρώνει ένα σχέδιο, το οποίο 

περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών. Στο σχεδιασμό συμπεριλαμβάνει δράσεις με 

διαφορετική ανάγκη καταβολής προσπάθειας, που θεωρεί πως απαιτούνται για την 

εκπλήρωση του στόχου. Το μέγεθος της προσπάθειας που καταβάλλεται 

διαφοροποιείται ανάλογα με την παρακίνηση που νιώθει το άτομο τόσο κατά την 

κατάρτιση του σχεδίου δράσης, όσο και κατά την εφαρμογή κάθε σκέλους του 

συνόλου των προσχεδιασμένων δραστηριοτήτων. Γι αυτό το λόγο, το άτομο 

οραματίζεται ένα νοερό επίπεδο παρακίνησης που θεωρεί πως θα νιώσει κατά τη 

διάρκειας της εκτέλεσης.  

(δ) ως προς το βαθμό νοητικής επεξεργασίας: ένας τελευταίος παράγοντας που 

επηρεάζει το βαθμό παρακίνησης είναι το ποσοστό «φαιάς ουσίας» που το άτομο 

αποφασίζει να καταναλώσει για να επεξεργαστεί το σχέδιο, το οποίο πρόκειται να 

καταστρώσει, ώστε να είναι σαφές και αποτελεσματικό. Συνήθως,  τα είδη νοητικής 

επεξεργασίας διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: (α) λογική, συνειδητή, (β) μηχανική, 

αυτοματοποιημένη, (γ) υποσυνείδητη. Ανάλογα λοιπόν με το επίπεδο επίγνωσης της 

απόφασης που λαμβάνεται, η παρακίνηση μπορεί να είναι ισχυρή και να διαθέτει την 

απαιτούμενη για τον εκάστοτε στόχο διάρκεια, ή και το αντίστροφο. Οι κατηγορίες 

αυτές μπορεί να συνυπάρχουν, και άλλοτε να συμφωνούν, άλλοτε πάλι μπορεί να 
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βρίσκονται σε διάσταση επηρεάζοντας το βαθμό κινήτρου για μια πράξη ή απόφαση. 

Μπορεί για παράδειγμα, η ορθολογική συνείδηση ενός ατόμου, αναλογιζόμενη τα 

κοινωνικά στερεότυπα να απορρίπτει την επιλογή ενός μαθησιακού αντικειμένου, 

θεωρώντας το ασήμαντο, άχρηστο ή κοινωνικά κατακριτέο, ταυτόχρονα, όμως, 

μπορούν να ενυπάρχουν στη σκέψη του άλλες, μη-λεκτικές παρορμήσεις, που να τον 

παροτρύνουν: μνήμες, συνδυασμένες με κάποιο συναίσθημα, η αίσθηση της 

ευχαρίστησης, της περιέργειας. 

Τέλος, η σχέση της παρακίνησης με τη μάθηση, ιδιαίτερα στο χώρο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων επηρεάζεται και από τρεις βαθιές ανθρώπινες ανάγκες (Smith 

& Spurling, 2001), αυτή της ικανοποίησης της περιέργειας του ατόμου γύρω από το 

πώς λειτουργεί ό,τι το περικλείει, την ανάγκη να αγαπά και να αγαπιέται, και τη 

διατήρηση της αίσθησης αυτονομίας. Μαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν 

σαν θεμέλιο αυτές τις εγγενείς ανάγκες του ανθρώπου δίνουν στον εκπαιδευόμενο 

την αίσθηση της επιβράβευσης.  

Ανακεφαλαιώνοντας, αν κατά τη νοητική επεξεργασία των επιλογών που έχει 

ένα άτομο για την ανάληψη ή μη μιας πράξης υπάρξει ταύτιση λογικής και 

παρορμήσεων, τότε εκλύεται μια τεράστια κινητήρια δύναμη προς την κατεύθυνση 

της επιλογής ενός στόχου (Smith & Spurling, 2001).  Η ταύτιση αυτή δίνει στο άτομο 

την αίσθηση της συνειδητής και ανεξάρτητης επιλογής, καθώς νιώθει πως κινείται 

προς την εκπλήρωση μιας επιθυμίας του πραγματικού του εαυτού. Έτσι, δεν 

παρουσιάζεται φειδωλός στην ενέργεια που θα αφιερώσει. Ο συγκεκριμένος στόχος 

μοιάζει να το παρακινεί εσωτερικά. Αν οι πράξεις του δείχνουν να επιβραβεύονται με 

κάποιον τρόπο και από το κοινωνικό του περιβάλλον, τότε θα μπορούσε να 

υποστηριχτεί πως η συγκεκριμένη επιλογή συγκεντρώνει το μέγιστο βαθμό της 

αναγκαίας παρακίνησης, προκειμένου να αφοσιωθεί με πάθος στο χώρο της μάθησης. 

Ασφαλώς και μπορεί να υπάρξουν αντικειμενικές δυσκολίες, οι οποίες ενδέχεται να 

μειώσουν τα επίπεδα παρακίνησης (έλλειψη χρόνου, πόρων) ή υποκειμενικές 

δυσκολίες (αποφυγή πόνου, κόπου), ωστόσο η παρακίνηση είναι μια υποκειμενική 

κατάσταση και όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες δείχνουν να είναι εξίσου ισχυροί. Το 

παιχνίδι, όπως θα επιχειρηθεί να αποδειχθεί στη συνέχεια μοιάζει να ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις αυτές.   
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6. Παρακίνηση και παιχνίδι σε μαθησιακά πλαίσια 
 

Μέχρι το σημείο αυτό έχει αναπτυχθεί το εξής επιχείρημα: 

- Οι ενήλικες στηρίζονται στην απόδοση νοήματος παλαιών και νέων εμπειριών 

μετουσιώνοντάς τες σε νέα γνώση, με άλλα λόγια μαθαίνουν μέσω της πράξης 

- Το εμπειρικό βίωμα αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της βιωματικής 

μάθησης 

- Το παιχνίδι ανήκει στη βιωματική μάθηση 

Άρα, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μάθουν μέσω του παιχνιδιού. 

Επίσης, έχει αναδειχθεί η πολυπλοκότητα υπολογισμού του είδους, του βαθμού 

παρακίνησης που βιώνει ένα άτομο κάθε στιγμή της ζωής του και των παραμέτρων 

που τη διαμορφώνουν.  

Έχει καταστεί ωστόσο φανερό πως μια δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει 

υψηλή παρακίνηση όταν μπορεί να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: (α) να περιφρουρήσει και να ενισχύσει το αίσθημα αυτονομίας και 

αυτενέργειας των εκπαιδευομένων, (β) να ενισχύσει το κύρος ή την εξουσία των 

συμμετεχόντων, αυξάνοντας την αίσθηση ισχύος, (γ) να ικανοποιήσει την περιέργεια, 

ένα έμφυτο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας, (δ) να παράσχει το 

αίσθημα της ικανότητας και της αυτο-αποτελεσματικότητας απέναντι σε προκλήσεις 

της καθημερινότητας, (ε) να δημιουργήσει ευκαιρίες προσφοράς του ατόμου στο 

κοινωνικό σύνολο ή τουλάχιστον σε ένα μέρος του, και επομένως να συμβάλει στο 

επόμενο χαρακτηριστικό, (στ) την κοινωνική αλληλεπίδραση και την αποδοχή από 

έναν στενότερο ή ευρύτερο κοινωνικό κύκλο επαφών, (ζ) να συνοδεύεται από το 

στοιχείο της επιβράβευσης, είτε αυτή είναι εσωτερική, σε γνωστικό και 

συναισθηματικό επίπεδο, είτε εξωτερική, σε υλικό, εργασιακό και γενικότερα 

κοινωνικό επίπεδο, (η) να απομακρύνει το άτομο από αποθαρρυντικά αισθήματα 

πόνου, κόπου ή ντροπής, καθώς ιδιαίτερα στην εκπαίδευση ενηλίκων, η προσβολή 

της ενηλικιότητας, δηλαδή του συνόλου των ιδανικών και αξιών, προκαλεί αρνητικά 

συναισθήματα που μειώνουν την παρακίνηση και επομένως την αποτελεσματικότητα 

της μάθησης (Rogers, 2000), (θ) να συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων, στοιχείο 

που αναδεικνύει στο άτομο και στο κοινωνικό σύνολο την ωριμότητα ενός ενηλίκου 
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(Craig & Baucum, 2007). Άλλωστε, έχει ήδη τονιστεί πως η ενίσχυση της εκτίμησης 

και της αυτοπραγμάτωσης αποτελούν τις υψηλότερες βαθμίδες στην κλίμακα 

αναγκών ενός ανθρώπου (Maslow, 1954). 

Γιατί λοιπόν να επιλεγεί το παιχνίδι σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων; Το 

επιχείρημα, το οποίο αναπτύχθηκε προηγουμένως έχει σαν στόχο να επεκταθεί στο 

ακόλουθο συμπέρασμα, δηλαδή πως το παιχνίδι αποτελεί μια δραστηριότητα η οποία 

μπορεί να ανταγωνιστεί άλλες πιο διαδεδομένες ή παραδοσιακές διδακτικές 

προσεγγίσεις, παρέχοντας αντίστοιχο ή και ανώτερο βαθμό εσωτερικής παρακίνησης. 

Απότοκο αυτής της ενίσχυσης της παρακίνησης θα είναι το παιχνίδι να προσφέρει 

μαθησιακά οφέλη στους ίδιους τους εκπαιδευόμενους αλλά και στο κοινωνικό 

σύνολο, με θεαματικά πολλές φορές αποτελέσματα. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του παιγνιώδους διαδικτυακού 

προγράμματος Foldit (https://fold.it/portal/ ),  το οποίο ασχολείται με την αναδίπλωση 

πρωτεϊνών σε ένα παιγνιώδες (gamified)  περιβάλλον. Προσφέρεται στη σημερινή 

του μορφή ήδη από το 2008 και έχει προσελκύσει πάνω από 240.000 εγγεγραμμένους 

παίκτες. Η προσφορά του στην Βιοπληροφορική, τη Μοριακή Βιολογία, αλλά και τη 

Φαρμακευτική έχει ήδη επιβραβευθεί και από επιστημονικά περιοδικά, όπως το 

Nature. Το 2011 οι παίκτες κατάφεραν να θεραπεύσουν μια ασθένεια των πιθήκων 

(Mason-Pfizer monkey virus, M-PMV) συγγενή με τον ιό HIV (Khatib, et al. 2011). 

Οι επιστήμονες αναζητούσαν τη θεραπεία για δεκατρία ολόκληρα χρόνια, ενώ οι 

παίκτες το πέτυχαν μέσα σε δέκα ημέρες. 

Άραγε, είναι το περιβάλλον του παιχνιδιού που συμβάλλει χάρη στην δυνατότητα 

πολλαπλών εναλλακτικών δοκιμών σε προστατευόμενο περιβάλλον και χωρίς 

πραγματικές επιπτώσεις στην αληθινή ζωή; Ασφαλώς και αυτό παρέχει ισχυρή 

ανατροφοδότηση μέσω της δοκιμής και του λάθους. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι 

αυτό δεν θα είχε συμβεί εάν ένα παιχνίδι δεν προκαλούσε τόσο έντονη παρακίνηση, 

ώστε κάποιος να ασχοληθεί με ένα τόσο σύνθετο αντικείμενο όπως η 

αποκρυπτογράφηση του DNA.  

Σύμφωνα με τον Lieb (1991), βασικό στοιχείο στην μάθηση ενηλίκων είναι η 

παρακίνηση. Αναφέρει πως στην εκπαίδευση ενηλίκων έξι παράγοντες τη 

δραστηριοποιούν:  

https://fold.it/portal/
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1. κοινωνικές επαφές: απόκτηση φίλων, αλληλεπίδραση, επικοινωνία 

2. επιθυμίες τρίτων: συμμόρφωση στην προτροπή κάποιου «σημαντικού άλλου» 

3. κοινωνική πρόνοια: βελτίωση της ικανότητας προσφοράς στην ανθρωπότητα, 

υπηρεσίας στο κοινωνικό σύνολο και συμμετοχής σε κοινωνική εργασία 

4. προσωπική ανέλιξη: ενίσχυση του κύρους στον επαγγελματικό χώρο, 

επαγγελματική ανέλιξη, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

5. διαφυγή/διέγερση: αντιμετώπιση της ανίας, της στείρας καθημερινότητας, 

προσωρινή καταφυγή από τις αναπόφευκτες απαιτήσεις της ζωής 

6. γνωστικό ενδιαφέρον: γνώση «για τη γνώση», εκπλήρωση μιας εσώτερης 

επιθυμίας πλήρωσης μέσω της γνώσης.  

Σύμφωνα με τον Prensky (2007) το παιχνίδι παρακινεί το άτομο να εμπλακεί σε 

μια δραστηριότητα για δώδεκα λόγους, οι οποίοι δείχνουν να συνδέονται με τις 

προαναφερθείσες προϋποθέσεις για την παρακίνηση των ενήλικων εκπαιδευομένων. 

Οι αιτίες διέγερσης της παρακίνησης  καταλήγουν σε αντίστοιχα αποτελέσματα: 

1. είναι παιγνιώδης ενασχόληση → οδηγεί σε συμμετοχή με πάθος και 

ένταση 

2. είναι μια μορφή διασκέδασης → προκαλεί χαρά και ευχαρίστηση 

3. έχει κανόνες →  παρέχει δομή 

4. έχει στόχους →  προκαλεί παρακίνηση για την επίτευξή τους  

5. επικεντρώνεται στη δράση → απαιτεί δραστηριοποίηση/πράξη 

6. έχει αποτελέσματα και δίνει ανατροφοδότηση → οδηγεί στη μάθηση 

7. διαθέτει προσαρμοστικότητα → προκαλεί την αίσθηση ροής  

8. παρέχει τη δυνατότητα νίκης → επιτυγχάνει την ικανοποίηση του εγώ 

9. ενέχει το στοιχείο της σύγκρουσης, του ανταγωνισμού, της πρόκλησης, 

της εναντίωσης → προσφέρει αδρεναλίνη 

10. απαιτεί την επίλυση προβλημάτων → ενισχύει την επινοητικότητα 
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11. παρέχει διάδραση → δημιουργεί ομάδες ατόμων 

12. περιλαμβάνει αναπαράσταση και αφήγηση → δημιουργεί συναίσθημα
7
 

Η ενεργοποίηση του συναισθήματος, όπως για παράδειγμα το αίσθημα της χαράς 

(de Freitas, 2007), κατά τη διάρκεια μιας παιγνιώδους δραστηριότητας συμβάλλει 

στην παρακίνηση των παικτών αυξάνοντας την επιμονή τους προκειμένου να 

ολοκληρώσουν τους εκάστοτε στόχους του παιχνιδιού (Taylor, et al., 2012). Ιδιαίτερα 

η ικανότητα του παιχνιδιού να υποβάλλει τους παίκτες σε κατάσταση «ροής» 

(Csikzentmihalyi, 1990) αποτελεί «μια από τις πιο σημαντικές φάσεις της εσωτερικής 

παρακίνησης. Κατά τη διάρκειά της το άτομο είναι πλήρως απορροφημένο, γεμάτο 

θετικά συναισθήματα (προς τη δραστηριότητα) και απόλυτα προσηλωμένο» 

(Wlodkowski, 2008:  22-23). 

Ένας ακόμη παράγοντας, ο οποίος συμβάλλει στην ενίσχυση της παρακίνησης 

είναι η γρήγορη ανατροφοδότηση, την οποία το παιχνίδι μπορεί να παράσχει στους 

παίκτες. Χάρη στη δομή του είναι σε θέση να παρουσιάσει τόσο κατά τη διάρκεια της 

παιγνιώδους διαδικασίας, όσο και απολογιστικά μετά το πέρας αυτής μεταξύ άλλων 

«τη δυναμική των ομάδων, τακτικές, συμπεριφορές,  ηγετικές ικανότητες και αξίες» 

(Andres & Casas, 2011: 798). «Η ανατροφοδότηση των παικτών σχετικά με το 

επίπεδο άγχους μπορεί να αναδείξει προβληματικές περιοχές και να αξιολογήσει την 

απόδοση των παικτών. Πρόκειται για έναν πολύτιμο τρόπο βελτίωσης των μετα-

γνωστικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων ή ακόμα και να κατανοήσουν ακόμα πιο 

αποτελεσματικά τον εαυτό τους» (Bente & Breuer, 2009: 336).   

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι τα κίνητρα των ενηλίκων, ως προς τη συμμετοχή 

τους σε παιχνίδια διαφέρουν από εκείνα των παιδιών (Whitton, 2011). Αυτό είναι 

απόλυτα φυσιολογικό, αν αναλογιστεί κανείς τις απαιτήσεις που έχει η ενήλικη ζωή 

σε σχέση με τους προβληματισμούς και τις ανάγκες της παιδικής ηλικίας. Ωστόσο, 

όπως έχει αναδειχθεί στις προηγούμενες ενότητες, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι είναι 

άτομα με έντονη την πρόθεση να ικανοποιήσουν ανάγκες σε ατομικό και συλλογικό 

επίπεδο, με εσωτερική παρακίνηση (Knowles, 2005) και προτιμούν μια μάθηση 

εστιασμένη στη διαχείριση της εμπειρίας σε αντίθεση με τη χρήση της 

απομνημόνευσης.   

                                                           
7
 θα μπορούσε να προστεθεί ότι διεγείρει και τη φαντασία 
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Επίσης, η εφαρμογή του παιχνιδιού προκαλεί στην πλειοψηφία παικτών και 

εκπαιδευομένων παρακίνηση (Garris, Ahlers, & Driskell, 2002; Paras & Bizzocchi, 

2005), ιδιαίτερα εσωτερική (Alessi & Trollip, 2001; McFarlane, Sparrowhawk, & 

Heald, 2002; Miller & Robertson, 2010). Ασφαλώς και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της ανάπτυξης των παιδιών (Koster, 2005) και αναγκαία προϋπόθεση για την υγιή 

διαμόρφωση της συμπεριφοράς τους. Άλλωστε η ίδια η ετυμολογική συγγένεια των 

όρων «παιχνίδι» και «παιδί» την αποδεικνύει. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι σαν 

μέθοδος δεν ανταποκρίνεται στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς: (α) προσφέρει τα 

κίνητρα εκείνα που αναζητά ένας ενήλικος εκπαιδευόμενος, (β) υποσυνείδητα, απηχεί 

σε εμπειρίες πάνω στις οποίες έχει στηρίξει την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, 

(γ) οργανωσιακά είναι μια διαδικασία που αποβλέπει στην επιτυχία μιας σειράς 

στόχων, (δ) ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του ενήλικου εκπαιδευομένου. Η 

ετυμολογική συγγένεια θα μπορούσε να δηλώνει το γεγονός ότι η ενασχόληση του 

ανθρώπου με παιγνιώδεις δραστηριότητες ξεκινάει από την παιδική ηλικία, 

χαρακτηριστικό της πλειοψηφίας των θηλαστικών. Τέλος, είναι τόσο μεγάλη η 

ποικιλία των παιχνιδιών, που σε τελική ανάλυση δεν παίζει ρόλο μόνο η παρακίνηση 

που προκαλείται από την ευρεία έννοια του παιχνιδιού αλλά και εκείνη που μπορεί να 

προκληθεί σε ένα άτομο από ένα και μόνο συγκεκριμένο είδος παιχνιδιών (Crawford, 

1984).  

Σε έρευνα που διεξήχθη σε ενήλικους εκπαιδευόμενους (de Freitas, 2006: 348) με 

τη χρήση παιχνιδιού και προσομοίωσης τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά. Το 93% 

των συμμετεχόντων δήλωσαν πως η μάθηση μέσω προσομοίωσης και παιχνιδιού 

είναι πιο ευχάριστη. Το 85% υποστήριξε πως με τη βοήθειά τους κατάφερε να 

συλλάβει δύσκολες έννοιες. Το 73% ένιωσε μεγαλύτερη σιγουριά μετά το πέρας της 

μαθησιακής δραστηριότητας. Τέλος, το 78% των εκπαιδευομένων εξέφρασε την 

άποψη πως η παιγνιώδης δραστηριότητα βελτίωσε την προσοχή τους. Παράλληλα, οι 

εκπαιδευτές τους διαπίστωσαν πως η χρήση αυτών των βιωματικών δραστηριοτήτων 

ενισχύει το μαθησιακό αποτέλεσμα, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να 

κινηθούν με τη δική τους ταχύτητα και να αξιοποιήσουν διαφορετικά μαθησιακά 

στυλ. Η πίστη για τη μαθησιακή αποτελεσματικότητα με τη βοήθεια του παιχνιδιού 

επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα έρευνας σε σχολή μηχανικών (Andres & Casas, 

2011), ακόμη και από τους συμμετέχοντες που προτιμούν πιο παραδοσιακές 

μεθόδους διδασκαλίας.   
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Ο Malone (1980) ανέδειξε τη συσχέτιση παρακίνησης και μάθησης, χάρη σε  τρία 

βασικά στοιχεία: την πρόκληση, τη φαντασία και την περιέργεια. Η πρόκληση 

στηρίζεται στο ενδιαφέρον να κατακτήσουν στόχους (Adelman & Taylor, 1990) με 

αβέβαιο αποτέλεσμα λόγω του βαθμού δυσκολίας, των κρυμμένων πληροφοριών, 

των διαβαθμισμένων σε επίπεδα στόχων, και της αίσθησης της αβεβαιότητας. Η 

φαντασία με τη σειρά της διαθέτει γνωστικά και συναισθηματικά πλεονεκτήματα 

ενεργοποίησης της παρακίνησης κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με μαθησιακά 

οφέλη (Habgood, Ainsworth, & Benford, 2005) . Τέλος, η περιέργεια διακρίνεται σε 

αισθητηριακή και γνωστική, η οποία δημιουργείται από την υποψία που σταδιακά 

αναδύεται στους εκπαιδευόμενους μήπως οι γνωστικές τους δομές είναι ανεπαρκείς ή 

και αντιφατικές. Οι παράγοντες αυτοί συνδυάζονται με το ενδιαφέρον και την 

ευχαρίστηση και αποτελούν ισχυρό εργαλείο παρακίνησης (Andres & Casas, 2011). 

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Grodal (2003) υποστήριξε πως η ένταξη ιεραρχημένων 

στόχων μέσα στα πλαίσια της πλοκής ενός παιχνιδιού προκαλούν έντονη 

συναισθηματική παρακίνηση. Οι στόχοι αυτοί μάλιστα, αν είναι σαφώς 

διατυπωμένοι, αν προσφέρονται στον παίκτη με διαβαθμισμένη δυσκολία παρέχοντάς 

του την αίσθηση ότι μπορεί να τους επιτύχει, αν ο παίκτης είναι ενημερωμένος για 

τους στόχους που ακολουθούν και αυτοί περιέχουν σασπένς και εγείρουν την 

περιέργεια, τότε το παιχνίδι σίγουρα παρέχει κίνητρα για εμπλοκή παικτών (Oxland, 

2004). Επίσης, κατά τον Oxland (2004) κινητήρια δύναμη σε ένα παιχνίδι παρέχει και 

η επίγνωση του παίκτη για την ύπαρξη κρυμμένων μυστικών, η αναγνώριση των 

οποίων θα τον επιβραβεύσει. Το μυστήριο της έκβασης και η πιθανότητα 

επιβράβευσης αποτελούν κίνητρα, τα οποία ενισχύουν την περιέργειά του. 

Οι Malone & Lepper  (1987), πέρα από την πρόκληση, τη φαντασία και την 

περιέργεια, τόνισαν ότι παράγοντες που προωθούν την εσωτερική παρακίνηση είναι η 

αίσθηση ελέγχου, ο ανταγωνισμός και η αναγνώριση.  Ιδιαίτερα, η αίσθηση ελέγχου, 

η οποία απαιτείται στην εκπαίδευση ενηλίκων, εμπεριέχεται σε ένα παιχνίδι, καθώς 

(α) δίνεται η αίσθηση ότι οι επιλογές των παικτών έχουν λογικές συνέπειες, (β) ότι 

υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μέσα από μια πληθώρα κινήσεων, (γ) κάθε απόφαση 

έχει συνέπειες με ιδιαίτερη βαρύτητα, στοιχείο που αυξάνει την αίσθηση κύρους 

(Whitton, 2011).  
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Ο Crawford (1984)  ανέλυσε δύο διαφορετικές οπτικές της παρακίνησης 

αναφορικά με το παιχνίδι. Από τη μια πλευρά, παρατηρείται η  παρακίνηση που 

προσφέρει η ενασχόληση ενός ατόμου με το παιχνίδι στην ευρεία του έννοια, καθώς 

διεγείρει τη φαντασία και δίνει την ευκαιρία στον παίκτη να υπερβεί περιορισμούς 

κοινωνικούς και φυσικούς της πραγματικής ζωής. Επίσης, ευρισκόμενος μέσα σε ένα 

παιγνιώδες περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις είναι σε θέση να αναδείξει την 

επιδεξιότητά του ενισχύοντας το αίσθημα της αυτοεπιβεβαίωσης και μάλιστα στα 

πλαίσια ενός επικοινωνιακού πλέγματος  με άλλους συμμετέχοντες. Αξίζει ακόμη να 

σημειωθεί ότι μια δραστηριοκεντρική προσέγγιση αποτελεί χώρο εξάσκησης 

σωματικής και πνευματικής. Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχει και η παρακίνηση 

που προκαλεί η ενασχόληση με το εκάστοτε παιχνίδι, στο οποίο μπορεί να 

κινητοποιούνται οι αισθήσεις του παίκτη ή να εντυπωσιάζει η δομή, η πλοκή ή τα 

εργαλεία που αυτό χρησιμοποιεί. 

Η Nicola Whitton (2007, 2009) στηριζόμενη στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και 

σε δύο έρευνές της αναφορικά με τη χρήση παιχνιδιών καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι παρόλο που το αντικείμενο της χρήσης παιχνιδιών στην εκπαίδευση ενηλίκων 

χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, καθώς τα ερευνητικά δεδομένα είναι ελάχιστα, 

υπάρχουν ποικίλα κίνητρα, τα οποία μπορούν να παρακινήσουν έναν ενήλικο 

εκπαιδευόμενο κατά τη συμμετοχή του σε μια παιγνιώδη δραστηριότητα: 

1. οι προκλήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας 

2. η περιέργεια 

3. το αφηγηματικό πλαίσιο (Bopp, 2007), μέσα στο οποίο αρθρώνεται ένα 

παιχνίδι 

4. η αίσθηση ελέγχου 

5. η αίσθηση της κοινότητας, είτε αυτή περιλαμβάνει τη συνεργασία, είτε το 

συναγωνισμό 

6. η ύπαρξη ιεραρχημένων στόχων 

7. η δημιουργικότητα 

Γίνεται επομένως φανερό  πως τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων 

και τα κίνητρα, τα οποία μπορούν να τους κινητοποιήσουν, ώστε να προσεγγίσουν 

μια μαθησιακή διαδικασία, να ασχοληθούν με αυτή και να παραμείνουν σε αυτή για 

ένα εύλογο χρονικό διάστημα, συνάδουν με ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο 
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στηρίζεται στη χρήση παιχνιδιών, ή έστω δραστηριοτήτων, που αξιοποιούν 

παιγνιώδεις τεχνικές και χαρακτηριστικά. Με άλλα λόγια, το παιχνίδι φαίνεται να 

ταιριάζει με την ιδιοσυγκρασία των ενηλίκων, να ενισχύει την παρακίνησή τους και 

να συμβάλλει στον εμπλουτισμό των γνώσεών τους διαμέσου της εμπειρίας. Το μόνο 

που απομένει είναι να αποδειχθεί και ερευνητικά η συνειδητή επιλογή μιας 

παιγνιώδους δραστηριότητας από αυτούς και ο βαθμός παρακίνησης που αυτή τους 

προκαλεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 54 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος Δεύτερο: Ερευνητική προσέγγιση 
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7. Ανάδειξη της σημασίας της έρευνας  
 

Η μελέτη της παρακίνησης, η οποία προκαλείται από το παιχνίδι και η 

συσχέτισή της με μαθησιακά αποτελέσματα είναι αντικείμενο πληθώρας ερευνών στη 

διεθνή βιβλιογραφία. Σχεδόν το σύνολο αυτών, όμως, απευθύνεται σε μαθητές 

πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα τελευταία μόνο χρόνια έχει αρχίσει 

να ερευνάται με μεγαλύτερο ενδιαφέρον η χρήση παιγνιωδών δραστηριοτήτων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικά λόγω του πλήθους των εφαρμογών που μπορούν 

πλέον να προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και ειδικότερα το διαδίκτυο. 

  Αναφορικά με την παιδική και εφηβική ηλικία, είναι πολλές οι έρευνες, οι 

οποίες έχουν καταδείξει θετική –σε μικρό ή μεγάλο βαθμό- τη συμβολή των 

παιχνιδιών στη μαθησιακή παρακίνηση (Chin, Paw, Jacobs, Vaessen, Titze, & van 

Mechelen, 2008; Inal & Cagiltay, 2007; Kiili & Lainema, 2005; Liu & Chu, 2010; 

Malone, 1980; Miller, Chang, Wang, Beier, & Klisch, 2011; Munguba, Valdes, & da 

Silva, 2008;Tüzün, Yilmaz-Soylu, Karakus, Inal, & Kizilkaya, 2009). Ορισμένες 

ασχολήθηκαν με σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Andres & Casas, 2011;  

Sancho & Fernandez-Manjon, 2010; Whitton, 2009) ή συμπεριέλαβαν νεαρούς 

ενήλικες μαζί με παιδιά (Papastergiou, 2009). Σε μια έρευνα μελετήθηκε ο βαθμός 

συσχέτισης του παιχνιδιού με τη μαθησιακή αποτελεσματικότητα και το βαθμό 

δέσμευσης στη μαθησιακή δραστηριότητα (Whitton, 2007) σε σύγκριση με άλλες 

διδακτικές μεθόδους. 

  Κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω στην εκπαίδευση ενηλίκων δε 

βρέθηκε κάποια έρευνα, η οποία να  εστιάζει και να μετρά ποσοτικά συγκεκριμένες 

παραμέτρους, οι οποίες πυροδοτούν την εσωτερική παρακίνηση κατά τη διάρκεια 

μιας εκπαιδευτικής παιγνιώδους δραστηριότητας, προκειμένου να αποδειχθεί πως και 

το παιχνίδι μπορεί να ανταγωνιστεί παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας και να 

ενταχθεί ισάξια στην εκπαίδευση ενηλίκων. Επίσης, δε βρέθηκε κάποια έρευνα, η 

οποία να συγκρίνει ποσοτικά το βαθμό παρακίνησης μεταξύ παιχνιδιών, ντοκιμαντέρ 

και έντυπου υλικού, ώστε να διαφανούν οι ομοιότητες της παρακίνησης ή οι διαφορές 

τους. Τέλος, δεν εντοπίζεται καμία έρευνα, η οποία να μετρά ποσοτικά το βαθμό 

παρακίνησης πριν και μετά την ενασχόληση με ένα παιχνίδι, όταν αυτό 

χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
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Επίσης, όσον αφορά τουλάχιστον την ελληνική βιβλιογραφία, δεν φαίνεται να 

υπάρχει καμία μη βιβλιογραφική έρευνα, η οποία να μετρά (α) αν οι  ενήλικοι 

εκπαιδευόμενοι θα επέλεγαν το παιχνίδι μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων σε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα, (β) αν το παιχνίδι προσεγγίζεται από τους ενήλικους 

εκπαιδευόμενους με ενδιαφέρον (παρακίνηση) ανάλογο προς άλλες πιο παραδοσιακές 

μορφές διδασκαλίας, (γ) το βαθμό εσωτερικής παρακίνησης που προκαλεί η  χρήση 

παιχνιδιών στην εκπαίδευση ενηλίκων, (δ) τη σύγκριση της εσωτερικής παρακίνησης 

που παρατηρείται σε ενήλικους παίκτες, οι οποίοι αξιοποιούν συνειδητά τον ελεύθερό 

τους χρόνο μέσω παιχνιδιών, με εκείνους, οι οποίοι συμμετέχουν σε μια εκπαιδευτική 

δραστηριότητα, (ε) τη σύγκριση μεταξύ αρχικής και τελικής εσωτερικής 

παρακίνησης, πριν και μετά το πέρας της παιγνιώδους δραστηριότητας. Γίνεται 

φανερό λοιπόν ότι υπάρχει ένα σημαντικό κενό στην παρατήρηση του βαθμού 

παρακίνησης, την οποία προκαλούν τα παιχνίδια σε μια ευρύτερη έννοια σε 

ενήλικους εκπαιδευόμενους (Whitton, 2011), ιδιαίτερα σε μη ακαδημαϊκά πλαίσια. 
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8. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

8.1. Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι να αναδειχθεί η αξία του παιχνιδιού στο χώρο της 

Διά Βίου Μάθησης, ως μιας μαθησιακής προσέγγισης, η οποία επιλέγεται από τον 

ενήλικο εκπαιδευόμενο, ταιριάζει με τα μαθησιακά και αναπτυξιακά του 

χαρακτηριστικά και ενισχύει την εσωτερική του παρακίνηση σε παρόμοιο ή 

μεγαλύτερο βαθμό από άλλες παραδοσιακές μαθησιακές προσεγγίσεις, ώστε να 

ενταχθεί στην εκπαίδευση ενηλίκων και να αποτελέσει μια καινοτόμο 

δραστηριοκεντρική προσέγγιση, η οποία θα ανοίξει νέες προοπτικές στο σχεδιασμό 

προγραμμάτων Διά βίου Μάθησης. 

8.2. Στόχοι της έρευνας 
Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να επαληθεύσει μια σειρά ερευνητικών υποθέσεων 

και να δώσει απάντηση σε συνοδευτικά ερευνητικά ερωτήματα που αυτές εγείρουν. 

Πιο συγκεκριμένα: 

1. αναμένεται να είναι σημαντικό το ποσοστό των ενήλικων εκπαιδευόμενων, 

που είναι πρόθυμοι να εμπλακούν σε μια μαθησιακή δραστηριότητα 

βασισμένη στο παιχνίδι, όταν τους παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του 

μεταξύ εναλλακτικών μαθησιακών προσεγγίσεων, όπως ενός ντοκιμαντέρ ή 

κειμένου σε ψηφιακή / έντυπη μορφή. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί σαφές 

πως το παιχνίδι αποτελεί μια ισότιμη, αξιόλογη και ανταγωνιστική μαθησιακή 

προσέγγιση, η οποία αξίζει να χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων, 

καθώς ανταποκρίνεται στα αναπτυξιακά και μαθησιακά χαρακτηριστικά των 

ενήλικων εκπαιδευομένων, ενέχει το στοιχείο της παρακίνησης -ιδιαίτερα της 

εσωτερικής-, και αξιοποιεί τις αρχές της βιωματικής μάθησης προκρίνοντας 

το ρόλο της εμπειρίας στην απόκτηση της γνώσης. 

Ως προς την πρόκριση του παιχνιδιού ως επιθυμητής μαθησιακής 

προσέγγισης, θα αναζητηθούν και τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

(α) ποιοι από τους παράγοντες που ενεργοποιούν την εσωτερική παρακίνηση 

(ευχαρίστηση / ενδιαφέρον, αντιλαμβανόμενη αίσθηση ικανότητας, 

προσπάθεια, πίεση / ένταση, αντιλαμβανόμενη αίσθηση επιλογής, αξία / 

χρησιμότητα) ωθούν τους ενήλικους εκπαιδευόμενους στην επιλογή του 

παιχνιδιού, με δεδομένο πως οι παιγνιώδεις δραστηριότητες διακρίνονται για 
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το στοιχείο της ευχαρίστησης, της αυτονομίας και της άμεσης 

ανατροφοδότησης. 

(β) πώς επηρεάζουν τα ερευνώμενα δημογραφικά δεδομένα (φύλο, ηλικία, 

μορφωτικό επίπεδο, οικονομική κατάσταση, οικογενειακή κατάσταση, 

εργασία) την επιλογή μαθησιακής προσέγγισης αλλά και τους παράγοντες 

εσωτερικής παρακίνησης.   

2. από τη στιγμή που το παιχνίδι αξιοποιεί ποικιλοτρόπως τον κύκλο της 

εμπειρικής γνώσης, ικανοποιεί την αναγνώριση της ενηλικιότητας των 

εκπαιδευομένων παρέχοντάς τους ταυτόχρονα ευχαρίστηση και άμεση γνώση 

και διακρίνεται για την επιμονή που προκαλεί στους παίκτες, στοιχείο 

ενδεικτικό αυξημένης εσωτερικής παρακίνησης, η επιλογή της παιγνιώδους 

μαθησιακής προσέγγισης αναμένεται να παρουσιάσει υψηλές τιμές στους 

παράγοντες εσωτερικής παρακίνησης, σε επίπεδο αρχικών προσδοκιών. 

Παράλληλα, μελετώνται τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

(α) αν οι τιμές των μεταβλητών της αρχικής εσωτερικής παρακίνησης είναι 

υψηλότερες στο παιχνίδι έναντι των άλλων μαθησιακών προσεγγίσεων πριν 

την έναρξη της δραστηριότητας, σε επίπεδο δηλαδή προσδοκιών 

(β) αν το παιχνίδι ενισχύει σε παρόμοιο ή μεγαλύτερο βαθμό τους παράγοντες 

εσωτερικής παρακίνησης συγκριτικά με τις άλλες μαθησιακές προσεγγίσεις 

μετά τη λήξη των δραστηριοτήτων 

(γ) αν η εσωτερική παρακίνηση διατηρείται με τον ίδιο τρόπο μεταξύ των 

τριών μαθησιακών προσεγγίσεων, δηλαδή αν το εύρος και η φορά της 

αυξομείωσης των μεταβλητών της εσωτερικής παρακίνησης παρουσιάζουν 

ομοιότητες ή διαφορές. 

3. διερευνάται αν οι παράγοντες ενεργοποίησης της εσωτερικής παρακίνησης 

(ευχαρίστηση / ενδιαφέρον, αίσθηση ικανότητας, καταβολή προσπάθειας, 

αίσθηση έντασης / πίεσης, αίσθηση επιλογής, αξία / χρησιμότητα) 

παρουσιάζουν ομοιότητες ή διαφορές ανάμεσα σε παίκτες που συμμετέχουν 

συνειδητά σε ένα παιχνίδι στον ελεύθερό τους χρόνο και σε παίκτες – 

εκπαιδευόμενους ως προς τις αρχικές και τελικές τιμές τους αλλά και ως προς 

το εύρος και τη φορά της αυξομείωσης αυτών. 
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4. αναζητείται ο βαθμός της στατιστικής συσχέτισης μεταξύ των έξι 

ερευνώμενων μεταβλητών που διαμορφώνουν το μέγεθος της εσωτερικής 

παρακίνησης στη μαθησιακή προσέγγιση πρώτης επιλογής. Με αυτόν τον 

τρόπο θα επιβεβαιωθεί και από τη συγκεκριμένη έρευνα η ανάγκη 

συνεξέτασής τους για τη διαμόρφωση μιας πιο σφαιρική εικόνας σχετικά με 

το μέγεθος της εσωτερικής παρακίνησης ενός ενήλικου εκπαιδευόμενου.  
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9. Μεθοδολογία έρευνας 

9.1. Δείγμα της έρευνας 

Οι συμμετέχοντες που αποτέλεσαν το ερευνητικό δείγμα αντλήθηκαν από δύο 

διακριτούς μεταξύ τους χώρους σχηματίζοντας δύο ομάδες, οι οποίες παρουσιάζουν 

μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές. 

Αρχικά συγκροτήθηκε η ερευνητική ομάδα Α (θα ονομάζεται ομάδα «The 

Mindtrap»), η οποία περιελάμβανε συνειδητούς ενήλικους παίκτες, οι οποίοι 

επέλεξαν με ελεύθερη βούληση ένα παιχνίδι για να αξιοποιήσουν τον ελεύθερό τους 

χρόνο. Ως χώρος συγκέντρωσης του δειγματοληπτικού υλικού επιλέχθηκε η εταιρία 

“THE MINDTRAP” και πιο συγκεκριμένα το παράρτημα της Θεσσαλονίκης για 

πολλούς λόγους. Καταρχάς, πρόκειται για μια επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται 

σε οχτώ περιοχές της Ελλάδας πάνω στην οργάνωση παιχνιδιών απόδρασης με 

ενήλικους συμμετέχοντες, στοιχείο ιδανικό για τη συγκεκριμένη έρευνα, καθώς 

επιτυγχάνεται η εξεύρεση ενηλίκων παικτών, οι οποίοι επιλέγουν συνειδητά μια 

ομαδική παιγνιώδη δραστηριότητα στον ελεύθερό τους χρόνο. Επίσης, το θέμα των 

παιχνιδιών, τα οποία προσφέρονται, είναι η προσπάθεια διαφυγής από μια ποικιλία 

θεματικών δωματίων διαβαθμισμένης δυσκολίας, όπως παρουσιάζονται παραστατικά 

και στο επίσημο site της εταιρίας (http://www.themindtrap.com). 

Το στοιχείο της διαφυγής από έναν χώρο, εσωτερικό και εξωτερικό, αποτελεί 

συνδετικό κρίκο με την ερευνητική ομάδα Β (θα αποκαλείται «ομάδα διαδικτύου»), 

της οποίας το παιχνίδι τοποθετεί τον εκάστοτε παίκτη στη θέση ενός δυνάμει 

πρόσφυγα, τη στιγμή που καλείται να διαφύγει από μια χώρα, στην οποία η ζωή του 

απειλείται. Ακόμη, η συγκεκριμένη επιχείρηση μπορεί να παράσχει στοιχεία σε 

ψυχοδυναμικό και μαθησιακό επίπεδο. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια έχει 

επιλεγεί από ένα πλήθος επιχειρήσεων, προκειμένου να ανιχνευθεί αλλά και να 

ενισχυθεί η δυναμική ομάδων εργαζομένων. Χαρακτηριστική ως προς αυτό είναι η 

διοργάνωση Team Building Events για στελέχη επιχειρήσεων με εταιρίες όπως η 

Nike, η Nivea, η Pfizer, η MasterCard, η Ogilvy και η Τράπεζα Πειραιώς να έχουν 

ήδη συμμετάσχει (Intelligent Entertainment, χ.χ.).  Αφότου προηγήθηκαν επαφές με 

τη διεύθυνση της επιχείρησης και δόθηκε η σχετική άδεια διεξαγωγής της έρευνας
8
, 

μοιράστηκαν 80 ερωτηματολόγια σε ενήλικους παίκτες, οι οποίοι πήραν μέρος σε 

                                                           
8
 η σχετική άδεια διατυπώνεται και γραπτώς στο επίγραμμα 

http://www.themindtrap.com/
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κάποιο από τα παιχνίδια απόδρασης. Η συγκέντρωση των ερωτηματολογίων διεξήχθη 

κατά το διάστημα 1 – 15 Ιουνίου 2015. Από τα ερωτηματολόγια αυτά επεστράφησαν 

συμπληρωμένα τα 64. Από αυτά, τα 62 μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν στη 

στατιστική επεξεργασία συγκροτώντας έτσι την ομάδα «the Mindtrap» (n= 62). 

Λαμβάνοντας υπόψη πως ο πληθυσμός στόχος της συγκεκριμένης έρευνας 

είναι ενήλικες, πράγμα το οποίο αποτελεί μια πολύ ευρεία κατηγορία, και με 

δεδομένο πως η επιτυχία μιας δειγματοληψίας απαιτεί έναν συγκεκριμένο πληθυσμό 

– στόχο, του οποίου τα μέλη να έχουν την ίδια πιθανότητα να αποτελέσουν το δείγμα 

της έρευνας, έγινε μια προσπάθεια οριοθέτησης του πληθυσμού, στον οποίο θα 

λάμβανε χώρα η αναζήτηση υποψηφίων, προκειμένου να αποτελέσουν την 

πειραματική ομάδα Β, το σύνολο δηλαδή των «δυνάμει» παικτών. Μιας και δεν 

υπήρχε πρόθεση να περιοριστεί η έρευνα σε καθαρά ακαδημαϊκό περιβάλλον ή σε 

συγκεκριμένο εργασιακό χώρο, στοιχείο, το οποίο θα διευκόλυνε πολύ τη 

συγκέντρωση του υλικού, επιλέχθηκε η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 

πιο συγκεκριμένα το Facebook. Ειδικότερα, με μια ανάρτηση στο προσωπικό προφίλ 

και με αποστολή ενημερωτικού μηνύματος / πρόσκλησης αναζητήθηκε η συμμετοχή 

όσων ενηλίκων επιθυμούσαν να λάβουν μέρος στην έρευνα από τα 170 ενήλικα μέλη 

του προσωπικού προφίλ. 120 άτομα προθυμοποιήθηκαν να συμμετάσχουν και σε 

αυτά στάλθηκαν τα προς συμπλήρωση ερωτηματολόγια μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, αλλά και χειρόγραφα. Προκειμένου να διατηρηθεί η ανωνυμία των 

συμμετεχόντων, επιλέχθηκαν χώροι εναπόθεσης των ερωτηματολογίων, από όπου και 

παραλείφθηκαν χωρίς να μπορεί να διαφαίνεται το πρόσωπο που τα συμπλήρωσε. Η 

αποστολή και συμπλήρωση των ερωτηματολογίων χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί 

σε μια δύσκολη για δειγματοληψία περίοδο, η οποία αποδείχθηκε ακόμα 

δυσχερέστερη, μεταξύ Ιουνίου – Αυγούστου 2015. Από τα 120 ερωτηματολόγια που 

εστάλησαν, μόλις τα 64 συμπληρώθηκαν πλήρως ή μερικώς και από αυτά τα 50 

μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων.  

Επομένως, η έρευνα στηρίχτηκε σε δύο υποομάδες, την ερευνητική ομάδα Α 

(n=62) και την ερευνητική ομάδα Β (n=50).  
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9.2 Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων 

 9.2.1. Ιστολόγιο 

 Από τη στιγμή που η συγκέντρωση του ερευνητικού υλικού δεν είχε σαν 

συνδετικό στοιχείο έναν κοινό μαθησιακό χώρο, στον οποίο να συγκεντρώνονταν οι 

συμμετέχοντες, χρησιμοποιήθηκε ως τέτοιος το διαδίκτυο. Ειδικότερα, 

χρησιμοποιήθηκε το Blogger (https://www.blogger.com/), ένα εργαλείο σχεδιασμού 

και δημοσίευσης διαδικτυακών ιστολογίων της Google. Με τη βοήθειά του 

διαμορφώθηκε ένα ιστολόγιο με τίτλο «Πορεία προς την προσφυγιά» 

(http://beingarefugee.blogspot.gr/) . Όπως φαίνεται στις εικόνες που ακολουθούν 

 

Εικόνα 1. Α΄ μέρος της αρχικής σελίδας του ιστολογίου 

http://beingarefugee.blogspot.gr/  της πειραματικής «ομάδας διαδικτύου».  

https://www.blogger.com/
http://beingarefugee.blogspot.gr/
http://beingarefugee.blogspot.gr/
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Εικόνα 2. Β΄ μέρος της αρχικής σελίδας του ιστολογίου 

http://beingarefugee.blogspot.gr/ της πειραματικής «ομάδας διαδικτύου». 

η σελίδα καλωσορίζει τους συμμετέχοντες και τους ενημερώνει σχετικά με τη 

διαδικασία της έρευνας. Μετά τις απαραίτητες διευκρινήσεις προς τους 

συμμετέχοντες, ακολουθούν τρεις δραστηριότητες: (α) μάθημα μέσω παιχνιδιού, (β) 

ντοκιμαντέρ, (γ) έντυπο υλικό. Κάθε μία από τις επιλογές αυτές συνδέεται μέσω 

υπερσυνδέσμου με μια νέα, ενδιάμεση σελίδα (http://jimmygame1.blogspot.gr/ , 

http://documentaryjimmy1.blogspot.gr/, http://entupoyliko.blogspot.gr/). 

 

Εικόνα 3. Ενδιάμεση σελίδα ανακατεύθυνσης στην παιγνιώδη δραστηριότητα. 

http://beingarefugee.blogspot.gr/
http://jimmygame1.blogspot.gr/
http://documentaryjimmy1.blogspot.gr/
http://entupoyliko.blogspot.gr/
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Εικόνα 4. Ενδιάμεση σελίδα ανακατεύθυνσης στο ντοκιμαντέρ.  

 

Εικόνα 5. Ενδιάμεση σελίδα ανακατεύθυνσης στις τρεις πηγές του έντυπου υλικού 

(1,2,3). 

Οι ενδιάμεσες σελίδες αποτελούν ένα είδος εισαγωγής στη δραστηριότητα. 

Στο στάδιο αυτό θα συμπληρωθεί το πρώτο σκέλος των ερωτηματολογίων. Ο βασικός 

τους ρόλος όμως είναι η καταγραφή των ατόμων που επιλέγουν τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα, καθώς, όπως και στην αρχική σελίδα, έτσι και σε αυτές υπάρχουν σε 

εμφανές σημείο μετρητές επισκεψιμότητας. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται ένας 
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άμεσος υπολογισμός των ατόμων που επισκέφτηκαν το ιστολόγιο και γίνεται φανερή, 

πέρα από τις προσωπικές εκτιμήσεις των συμμετεχόντων, ποιο είδος μαθησιακής 

προσέγγισης επιλέγουν. Πρόκειται δηλαδή για μια προσπάθεια ενός πρώτου 

υπολογισμού των μαθησιακών προτιμήσεων πέραν των αυτοαναφορών.  

Οι ενδιάμεσες σελίδες οδηγούν με τη βοήθεια υπερσυνδέσμων σε νέα 

παράθυρα, όπου υπάρχει το εκάστοτε υλικό. Ο λόγος που επιλέχθηκαν άλλα 

παράθυρα και δεν εντάχθηκαν όλες οι δραστηριότητες σε μια σελίδα είναι διπλός: (α) 

αν όλες οι δραστηριότητες βρίσκονταν στην ίδια σελίδα, τότε οι συμμετέχοντες θα 

μπορούσαν να ασχοληθούν με όλες ανεξαιρέτως και έτσι δε θα μπορούσε να γίνει 

φανερή η επιλογή τους, (β) τα ανεξάρτητα παράθυρα επιτρέπουν στον συμμετέχοντα 

να διακόψει όσες φορές επιθυμεί τη δραστηριότητά του και να τη συνεχίσει, χωρίς να 

χρειαστεί να επαναλάβει όλη τη διαδικασία εισόδου σε αυτή. Επίσης, μπορεί να 

εντάξει το εν λόγω υλικό στους σελιδοδείκτες προτίμησής του, προκειμένου να τους 

αξιοποιήσει και έξω από τα πλαίσια της έρευνας. 

9.2.2. On-line παιχνίδι  

Η επιλογή του παιχνιδιού οδηγεί στο on-line παιχνίδι «Ταξίδι Φυγής» 

(http://www.taxidifygis.org.cy/game_cy.html). 

 

Εικόνα 6. Αρχική σελίδα παιχνιδιού «Ταξίδι Φυγής». 

http://www.taxidifygis.org.cy/game_cy.html
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  Πρόκειται για μια δωρεάν παιγνιώδη δραστηριότητα, για ένα «παιχνίδι – 

reality» του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το οποίο παρέχεται στην ελληνική 

γλώσσα από το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας στην Κύπρο (UNHCR Cyprus, 

n.d.). Αν και απευθύνεται σε άτομα εφηβικής ηλικίας, 13-18  ετών, πραγματεύεται 

θέματα, τα οποία θα μπορούσαν να συμβούν και σε ενήλικα άτομα, οδηγώντας τα στο 

να πάρουν παρόμοιες αποφάσεις και να υποστούν τις ίδιες συνέπειες. Με ρεαλισμό 

και παραστατικότητα τοποθετεί τον παίκτη στη θέση του ατόμου που αναγκάζεται να 

γίνει πρόσφυγας. Μέσα από κινούμενη εικόνα, τα ηχητικά εφέ και τα συνεχή 

διλήμματα, ο συμμετέχων ταυτίζεται με τον εικονικό του εαυτό (avatar), καθώς 

υπόκειται σε διώξεις, προσπαθεί να εγκαταλείψει κρυφά τη χώρα του, αναζητά άσυλο 

σε άλλη χώρα και προσπαθεί να ενταχθεί σε μια νέα κοινωνία προκειμένου να 

ξεκινήσει μια καινούρια ζωή.  

Το παιχνίδι επιμερίζεται σε τρεις ενότητες, καθεμία από τις οποίες διαιρείται σε 

τέσσερις υποενότητες
9
: 

 Πόλεμος και συγκρούσεις: Φυγή από σκλαβιά και δίωξη: 

o Ανάκριση 

o Πρέπει να φύγεις! 

o Έξω από την πόλη! 

o Έξω από τη χώρα! 

 

 Στην αβεβαιότητα: Μπορείς να μείνεις εδώ;: 

o Ψάξε καταφύγιο για τη νύχτα! 

o Ψάξε μεταφραστή! 

o Πρόσφυγας ή μετανάστης; 

o Καινούριος/α στην τάξη 

 

 Καινούρια ζωή: Απώλεια και πρόκληση: 

                                                           
9
 Οδηγός για δασκάλους: http://www.taxidifygis.org.cy/teachersupervision/cy/index.html  

http://www.taxidifygis.org.cy/teachersupervision/cy/index.html
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o Ψάξε για δουλειά! 

o Ώρα για ψώνια. 

o Ποια είναι η προέλευση; 

o Το πρώτο σου σπίτι. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου παιχνιδιού δεν είναι τυχαία. Καταρχάς, 

αποτελεί ένα παιχνίδι με δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν το στοιχείο της φυγής 

και της εξεύρεσης λύσεων για τη σωτηρία από μια προβληματική κατάσταση. Το 

γεγονός αυτό ενέχει σημαντικές ομοιότητες με τα παιχνίδια φυγής, τα οποία 

διενεργούνται στο The Mindtrap, και επομένως, οι δύο ομάδες –The Mindtrap, 

διαδικτύου-  αγωνίζονται να φέρουν εις πέρας την επιτυχημένη απομάκρυνσή τους 

από έναν χώρο, ο οποίος εσωτερικός ή εξωτερικός πιέζει τα άτομα να διαφύγουν 

προκειμένου να επιβιώσουν.  Επιπλέον, πρόκειται για μια βιωματική δραστηριότητα 

με διεθνή αναγνώριση, η οποία έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, αποτελεί ένα παιχνίδι με σαφή διδακτικό 

προσανατολισμό, στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, επομένως 

αποδεικνύεται εύκολα ο παιδαγωγικός του χαρακτήρας. Ταυτόχρονα, διακρίνεται για 

τον προσεκτικό πολιτισμικά σχεδιασμό, καθώς αποσκοπεί στην παγκόσμια 

ευαισθητοποίηση του κοινού και άρα δεν είναι πολιτισμικά χρωματισμένο, ώστε να 

ελκύει ή να απωθεί τους συμμετέχοντες ανάλογα με την προέλευσή τους.  Η εμβέλεια 

της δραστηριότητας γίνεται αισθητή και από το γεγονός ότι προσφέρεται σε δώδεκα 

γλώσσες. Τέλος, το ίδιο το αντικείμενο των προσφυγικών ροών και της 

μετανάστευσης, εκτός του ότι αποτελεί μια πραγματικότητα, σχετίζεται με την 

εκπαίδευση ενηλίκων, μιας και μεγάλο μέρος της δραστηριοποίησής αυτής σχετίζεται 

με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Ο 

παίκτης δεν είναι απαραίτητο να ολοκληρώσει όλα τα επίπεδα και επίσης δεν έχει 

στενά χρονικά πλαίσια τα οποία να μην του επιτρέπουν να διακόψει την ενασχόλησή 

του με αυτό και να τη συνεχίσει αργότερα, μια ευελιξία απαραίτητη στην εκπαίδευση 

ενηλίκων.   

9.2.3. Ντοκιμαντέρ 

Ενώ το παιχνίδι συνδυάζει το ρεαλισμό, που παρέχει ο ήχος και η εικόνα, με 

τη δράση, επιλέχθηκε ως εναλλακτική μαθησιακή προσέγγιση το οπτικοακουστικό 

υλικό για όσους επιθυμούν μόνο τη χρήση του ήχου και της εικόνας και ενοχλούνται 
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από την ανάγκη κινητοποίησης στο χώρο, ακόμα και αν αυτός είναι ψηφιακός. Το 

ντοκιμαντέρ που επιλέχθηκε
10

 τιτλοφορείται « Για λίγη ζεστασιά» και  η επιλογή του 

οφείλεται στην προσπάθεια να πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις με το παιχνίδι. Πρώτον, 

αποτελεί και αυτό πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεύτερον, 

στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω στο θέμα των κινδύνων που 

αντιμετωπίζουν όσοι αναγκάζονται να γίνουν πρόσφυγες. Επίσης, αναδεικνύει τα 

εμπόδια που εγείρονται κατά την προσπάθεια μετεγκατάστασης σε νέες χώρες. 

Αποτελείται από έξι αφηγήσεις νεαρών, οι οποίοι ακολούθησαν το μονοπάτι της 

προσφυγιάς και τώρα κατοικούν στην Ευρώπη. Και αυτό απευθύνεται σε άτομα 14 – 

18 ετών, αναφέρεται όμως σε καταστάσεις που καθημερινά βιώνουν παιδιά και  

ενήλικες, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με τη ραγδαία επιδείνωση του προσφυγικού 

προβλήματος και της μετανάστευσης που για άλλη μια φορά μαστίζει την Ελλάδα. Το 

βίντεο διαρκεί 46.04 λεπτά και παρέχει σε όποιον το επιλέγει τη δυνατότητα να το 

προσεγγίσει σε όση χρονική διάρκεια αυτός επιθυμεί, καθώς οι αφηγήσεις είναι 

διακριτές μεταξύ τους. Επίσης, έχει ασφαλώς τη δυνατότητα να διακόψει, όποτε το 

επιθυμεί, την παρακολούθησή του και να τη συνεχίσει αργότερα. 

9.2.4. Έντυπο υλικό 

 Σαν τρίτη μαθησιακή προσέγγιση επιλέχθηκε μια πιο παραδοσιακή, αυτή της 

χρήσης κειμένου, κυρίως έντυπου, το οποίο όμως στην παρούσα περίπτωση 

προβάλλεται ψηφιακά και ενισχύεται με την ευκαιρία από τον ηλεκτρονικό Τύπο. 

Στην ενδιάμεση σελίδα, τη σχετική με το έντυπο υλικό, χρησιμοποιήθηκαν 

τρεις διαφορετικοί υπερσύνδεσμοι παραπέμποντας σε εναλλακτικό υλικό αφιερωμένο 

στα χαρακτηριστικά, στις δυσκολίες και στους κινδύνους των προσφύγων. 

Προκειμένου να διαθέτει και αυτή η μαθησιακή προσέγγιση τον ίδιο βαθμό 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας ως προς την προέλευση του υλικού, αναζητήθηκε 

κείμενο που να προέρχεται και αυτό από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Για το 

λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε το Εγχειρίδιο αυτοδιδασκαλίας της Ύπατη Αρμοστείας 

του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (2005). Τιτλοφορείται «Καθορισμός του 

Καθεστώτος του Πρόσφυγα» και μέσα σε 135 σελίδες σκιαγραφούνται τα 

χαρακτηριστικά του πρόσφυγα και απαριθμούνται τα δικαιώματά του και οι 

διαδικασίες και προϋποθέσεις εφαρμογής τους. Μάλιστα, στο τέλος κάθε κεφαλαίου 

                                                           
10

 https://youtu.be/5ZE16kNkgJg (UNHCR Greece, n.d.) 

https://youtu.be/5ZE16kNkgJg
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περιέχονται ασκήσεις, με τις απαντήσεις να ακολουθούν, από τη στιγμή που 

πρόκειται για εγχειρίδιο αυτοδιδασκαλίας. 

 Σαν πρόσθετο υλικό παρέχονται άλλες δύο πηγές κειμένων προερχόμενων 

από την Ελληνική Επιτροπή της  Διεθνούς Αμνηστίας. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται η 

δυνατότητα σε όσους συμμετέχοντες κάνουν την επιλογή του έντυπου υλικού να 

ξεφυλλίσουν το περιοδικό «Μαρτυρίες» (2011), το οποίο πραγματεύεται τη 

διαφορετικότητα και το προσφυγικό ζήτημα μέσα από αφηγήσεις των ίδιων των 

προσφύγων, εμπλουτίζοντας το κάθε θέμα με πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Επιπλέον, 

παρέχεται η σελίδα  «Ερωτήσεις και Απαντήσεις» (2010) της Διεθνούς Αμνηστίας , 

όπου απαντώνται σημαντικά ερωτήματα αναφορικά με τις έννοιες «πρόσφυγας» και 

«μετανάστης», παρουσιάζονται τα προβλήματα των μεταναστών στην Ελλάδα και 

περιγράφεται ο ρόλος της Διεθνούς Αμνηστίας για τους πρόσφυγες και για όσους 

ζητούν άσυλο.  

9.2.5. Ερωτηματολόγιο Εσωτερικής Παρακίνησης (IMI) 

Σύμφωνα με τη θεωρία της αυτοπραγμάτωσης (self-determination theory / 

SDT) (Ryan & Deci, 2000), όταν το κοινωνικό περιβάλλον ενισχύει τρεις βασικές 

ανάγκες του ατόμου, την αίσθηση ικανότητας, την αυτονομία και το αίσθημα του 

ανήκειν, τότε μετατρέπονται σε άτομα έντονα παρακινημένα με θετική αντίληψη για 

τη ζωή και με βελτιωμένη ψυχική υγεία. Η ικανοποίηση των τριών αυτών αναγκών 

φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα για την απόδοση του ατόμου σε κάθε 

δραστηριότητα, εκπαιδευτική, εργασιακή, κοινωνική, καθώς διασαφηνίζει την εικόνα 

που έχει το ίδιο για τον εαυτό του. Ιδιαίτερα στην εκπαίδευση ενηλίκων, οι 

παράγοντες της αυτονομίας, της αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής 

συσχέτισης αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων και 

επομένως, αν λαμβάνονται υπόψη, μπορούν να οδηγούν σε ενισχυμένη παρακίνηση 

και επομένως σε αποτελεσματικότερη προσέγγιση μιας μαθησιακής διαδικασίας.  

Με δεδομένο πως οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι είναι άτομα με έντονη 

εσωτερική παρακίνηση και παρατηρώντας πως η θεωρία των Deci & Ryan εστιάζει 

σε παράγοντες που την κινητοποιούν και ανιχνεύονται στα χαρακτηριστικά των 

ενηλίκων, αξιοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα το Ερωτηματολόγιο Εσωτερικής 

Παρακίνησης (Intrinsic Motivation Inventory / IMI), το οποίο αποτελεί γέννημα της 

παραπάνω θεωρίας. Ύστερα από επικοινωνία με την εκπρόσωπο του Richard M. 
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Ryan,  Emilie Buckley από το Self – Determination Theory Institute δόθηκε με 

υπογεγραμμένη επιστολή η άδεια χρήσης και μετάφρασης του ερωτηματολογίου στην 

ελληνική γλώσσα, ώστε να μην αποτελεί η αγγλική γλώσσα εμπόδιο στη διεξαγωγή 

της έρευνας. Η εγκυρότητα της μετάφρασης ελέγχθηκε από δύο ακαδημαϊκούς σε 

Ελλάδα και εξωτερικό, την κα Σοφία Γκέρτζου, Assistant Professor στο American 

University of Middle East του Κουβέιτ και τον κ. Ευθύμιο Βαλκάνο, Αναπληρωτή 

Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης.  

Πρόκειται για ένα ευπροσάρμοστο ερευνητικά εργαλείο, το οποίο στην 

ολοκληρωμένη του μορφή εξετάζει το μέγεθος της εσωτερικής παρακίνησης 

μετρώντας εφτά παραμέτρους: (α) ενδιαφέρον / απόλαυση, (β) αντιλαμβανόμενη 

αίσθηση ικανότητας, (γ) προσπάθεια / απόδοση σημασίας, (δ) πίεση / ένταση, (ε) 

αντιλαμβανόμενη αίσθηση επιλογής, (στ) αξία / χρησιμότητα, (ζ) αίσθηση του 

ανήκειν.  

Το IMI έχει χρησιμοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες σε μια πληθώρα 

ερευνών, οι οποίες σχετίζονται με την εσωτερική παρακίνηση και την αυτορρύθμιση 

(Deci, Eghrari, Patrick, & Leone, 1994;Plant & Ryan, 1985; Ryan, 1982; Ryan, 

Connell, & Plant, 1990; Ryan, Koestner & Deci, 1991; Ryan, Mims, &Koestner, 

1983; Vos, van der Meijden, & Denessen, 2011). Παρουσιάζεται επίσης και ως ένα 

εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της αυτοαναφερόμενης 

παρακίνησης στα πλαίσια της ψηφιακής παιγνιώδους μάθησης (game-based e-

learning) (Ghergulescu & Muntean, 2012).  

Όπως τονίζεται και στις οδηγίες του ερωτηματολογίου (Self-Determination 

Theory, n.d.), o δείκτης ενδιαφέροντος / απόλαυσης αποτελεί τη βασική μονάδα 

μέτρησης της εσωτερικής παρακίνησης. Συμπληρωματικά, η αντιλαμβανόμενη 

αίσθηση επιλογής και η αντιλαμβανόμενη αίσθηση ικανότητας επηρεάζουν θετικά 

και ενισχύουν το βαθμό εσωτερικής παρακίνησης. Παράλληλα, ο παράγοντας της 

έντασης / πίεσης επιδρά αρνητικά στην εσωτερική παρακίνηση και επομένως είναι 

χρήσιμο να μετρηθεί το μέγεθός της, ώστε διασταυρώνοντας τα στοιχεία των 

μεταβλητών να υπάρχουν πιο αντικειμενικά αποτελέσματα. Τέλος, οι δείκτες της 

προσπάθειας, της αξίας / χρησιμότητας και της αίσθησης του ανήκειν σχετίζονται με 

τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων. Μια δραστηριότητα, η οποία 

αποδεικνύεται χρηστική και δίνει την ευκαιρία ανάπτυξης κοινωνικών επαφών 
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ασφαλώς και αυξάνει το βαθμό ενδιαφέροντος, δηλαδή το βαθμό εσωτερικής 

παρακίνησης των ενηλίκων εκπαιδευομένων. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να γίνει 

αισθητή και από την αυξομείωση του βαθμού προσπάθειας που καταβάλει ο 

εκπαιδευόμενος. Επομένως, με κεντρικό δείκτη εσωτερικής παρακίνησης αυτόν της 

απόλαυσης / ενδιαφέροντος και συμπληρωματικούς τους υπόλοιπους έξι, 

σχηματίζεται ένα αξιόπιστο ερωτηματολόγιο μέτρησης της εσωτερικής παρακίνησης.       

Το ερωτηματολόγιο μελετά τους παράγοντες που σχετίζονται με την 

εσωτερική παρακίνηση με τη βοήθεια αυτο-αναφορών. Η ιδιαιτερότητα αυτή 

δικαιολογείται, καθώς αναφορικά με την εσωτερική παρακίνηση «δεν υπάρχει 

άμεσος τρόπος μέτρησής της» (Smith & Spurling, 2001: 4). Ωστόσο, γίνεται μια 

προσπάθεια να διαφανεί ποια δραστηριότητα παρακινεί περισσότερο τους 

συμμετέχοντες της έρευνας μέσω έμμεσης παρατήρησης, η οποία παρακάμπτει τις 

αυτο-αναφορές τους. Πιο συγκεκριμένα, χάρη στους μετρητές εισόδου σε κάθε 

δραστηριότητα, όπως αυτοί έχουν τοποθετηθεί σε ενδιάμεσες σελίδες μεταξύ του 

αρχικού ιστολογίου και των παραθύρων των δραστηριοτήτων, γίνεται φανερή έστω 

και η περιέργεια του συμμετέχοντα να δει έστω και εξωτερικά μια δραστηριότητα. Το 

εργαλείο αυτό μπορεί να μην αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης, ωστόσο, η 

δυνατότητα επιλογής μεταξύ εναλλακτικών προσεγγίσεων αποτελεί μια λογική 

διεργασία, στην οποία ασφαλώς και συμμετέχει και η παρακίνηση, καθώς όπως έχει 

αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, το ενήλικο άτομο συνηθίζει να σχηματίζει 

νοερά τη συμμετοχή του σε μια δραστηριότητα προτού την επιλέξει, για να ελέγξει το 

βαθμό παρακίνησης, που μπορεί να του προσφέρει έστω και σε επίπεδο εικασίας 

(Smith & Spurling, 2001).   

Το Ερωτηματολόγιο Εσωτερικής Παρακίνησης των Ryan & Deci προσφέρει 

τη δυνατότητα να μην χρησιμοποιηθούν όλες οι μεταβλητές ανάλογα με την έρευνα 

που διεξάγει ο εκάστοτε ερευνητής. Επίσης, έχουν διαμορφωθεί και συντομότερες 

εκδοχές του, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί σε εργαστηριακά πειράματα. Η 

συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποίησε την αρχική μορφή του ερωτηματολογίου 

παραβλέποντας την επικοινωνιακή μεταβλητή της αίσθησης του ανήκειν. Ο λόγος 

του αποκλεισμού της είναι ότι στην ομάδα διαδικτύου κάθε άτομο θα χρειαστεί να 

ασχοληθεί με την εκάστοτε δραστηριότητα ατομικά και επομένως δεν υπάρχει το 

στοιχείο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Παρόλο, λοιπόν. που η ερευνητική ομάδα 

του The Mindtrap θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη μεταβλητή, αυτή δε 
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χρησιμοποιήθηκε, ώστε το ερωτηματολόγιο να μπορεί να συμπληρωθεί και από τις 

δύο ομάδες.  

Το πλήρες ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 45 προτάσεις – διαπιστώσεις, οι 

οποίες κατηγοριοποιούνται στις εφτά προαναφερθείσες μεταβλητές. Πιο 

συγκεκριμένα, (α) ο δείκτης της απόλαυσης / ενδιαφέροντος απαρτίζεται από εφτά 

προτάσεις – διαπιστώσεις, (β) η αντιλαμβανόμενη αίσθηση ικανότητας από έξι, (γ) ο 

βαθμός προσπάθειας περιλαμβάνει πέντε, (δ) η πίεση / ένταση επίσης πέντε, (ε) η 

αντιλαμβανόμενη αίσθηση επιλογής υπολογίζεται από τη βαθμολογία σε εφτά 

προτάσεις – διαπιστώσεις, (στ) η αξία / χρηστικότητα σε εφτά, από τις οποίες τρεις 

είναι ημιτελείς προκειμένου να συμπληρωθούν κατά βούληση από τον ερευνητή και 

(ζ) η αίσθηση του ανήκειν σε οχτώ προτάσεις. Αφαιρώντας την τελευταία παράμετρο, 

το ερωτηματολόγιο, που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει 37 προτάσεις διαπιστώσεις, 

οι οποίες συγκροτούν τους έξι πρώτους παράγοντες εσωτερικής παρακίνησης.  Οι 

συμμετέχοντες καλούνται να βαθμολογήσουν την αλήθεια ή το ψεύδος της κάθε 

πρότασης χρησιμοποιώντας μια επταβάθμια κλίμακα, η οποία αντικατοπτρίζει τις 

απαντήσεις: ψευδές, αρκετά αληθές, απόλυτα αληθές. Ορισμένες προτάσεις κάθε 

μεταβλητής βαθμολογούνται αντίστροφα, δηλαδή η απάντηση του συμμετέχοντα από 

το 1 έως το 7 αφαιρείται από το 8. Στη συνέχεια, υπολογίζεται ο μέσος όρος της 

βαθμολογίας κάθε μεταβλητής και αυτός χρησιμοποιείται για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων.   

9.3. Διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας 
 Κάθε συμμετέχων στην έρευνα κλήθηκε να συμπληρώσει ένα φυλλάδιο πέντε 

σελίδων μαζί με μια εισαγωγική ενημερωτική σελίδα. Η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου χρονομετρήθηκε προκαταρκτικά και δεν ξεπερνούσε τα δέκα 

λεπτά. Η πρώτη σελίδα καλωσόριζε τους συμμετέχοντες στην έρευνα, τους 

παρουσίαζε επιγραμματικά το στόχο της και τους διαβεβαίωνε πως παρά τα 

δημογραφικά δεδομένα, τα οποία καλούνταν να συμπληρώσουν, θα διατηρούνταν 

αυστηρά η ανωνυμία τους. Στα 120 ερωτηματολόγια, τα οποία μοιράστηκαν στην 

ομάδα διαδικτύου, οι συμμετέχοντες καλούνταν να επισκεφτούν το ιστολόγιο 

http://beingarefugee.blogspot.gr/, προκειμένου να συμμετάσχουν στην έρευνα 

ακολουθώντας τις οδηγίες που θα έβρισκαν σε αυτό. 

http://beingarefugee.blogspot.gr/
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Μετά την πρώτη σελίδα ακολουθούσε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο 

δημογραφικών δεδομένων, όπου συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για το φύλο, τον τόπο 

κατοικίας, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την οικονομική κατάσταση, την 

οικογενειακή κατάσταση και την ύπαρξη ή μη απασχόλησης. Επίσης, στη σελίδα 

αυτή σημείωναν τη δραστηριότητα που επέλεξαν. 

Εν συνεχεία, για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε δύο φορές το 

Ερωτηματολόγιο Εσωτερικής Παρακίνησης, ώστε να υπολογιστούν οι τιμές των 

μεταβλητών πριν την έναρξη της εκάστοτε δραστηριότητας και μετά τη λήξη αυτών 

για κάθε συμμετέχοντα. Μόνη διαφορά μεταξύ τους υπήρξαν μικρές τροποποιήσεις 

στην εκφορά των προτάσεων, ώστε να ανιχνευθούν οι προσδοκίες των 

συμμετεχόντων πριν την έναρξη της εκάστοτε δραστηριότητας. 

Στην εταιρία The Mindtrap, 80 ερωτηματολόγια μοιράστηκαν στους παίκτες, 

κατά την ώρα αναμονής πριν την είσοδό τους στο χώρο του παιχνιδιού, μέχρι να 

αποχωρήσουν οι προηγούμενοι παίκτες. Αφού αυτά συμπληρώνονταν, αριθμούνταν 

οι παίκτες με τον αντίστοιχο αριθμό του ερωτηματολογίου, ώστε μετά τη λήξη του 

παιχνιδιού, 60 λεπτά μετά,  να είναι δυνατό να συμπληρώσουν τη συνέχεια του ίδιου. 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας συνέβαλαν οι εργαζόμενοι στη γραμματεία της 

επιχείρησης. 

Αντίστοιχη υπήρξε η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου από την 

ομάδα διαδικτύου. Κάθε συμμετέχων επισκεπτόταν το ιστολόγιο στη διεύθυνση 

http://beingarefugee.blogspot.gr/. Αφού του δίνονταν οι αναγκαίες οδηγίες, έπρεπε να 

επιλέξει την επιθυμητή δραστηριότητα πατώντας την αντίστοιχη λέξη-υπερσύνδεσμο 

(παιχνίδι, ντοκιμαντέρ, έντυπο υλικό) στο κάτω μέρος της σελίδας. Μόλις έφτανε 

στην ενδιάμεση σελίδα και πριν αρχίσει τη δραστηριότητα, καλούνταν να 

συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο των δημογραφικών δεδομένων και να 

βαθμολογήσει τις 37 προτάσεις – διαπιστώσεις του ερωτηματολογίου Α. Στη 

συνέχεια, έπαιρνε μέρος στη δραστηριότητα. Έγινε προσπάθεια η συνολική διάρκεια  

όλων των δραστηριοτήτων να είναι περίπου τα 60 λεπτά, χωρίς όμως αυτό να μπορεί 

να ελεγχθεί, καθώς επρόκειτο για μια συμμετοχή εκτός διδακτικής αίθουσας, και 

χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, ώστε να μην υπάρχει το 

αίσθημα της πίεσης χρόνου.  Για το λόγο αυτό, διατυπώθηκε σε όλους πως ο καθένας 

ήταν ελεύθερος να ασχοληθεί όση ώρα επιθυμούσε με την εκάστοτε δραστηριότητα 

http://beingarefugee.blogspot.gr/
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και ανάλογα με τις υποχρεώσεις του, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός 

ενήλικου κοινού. 

Μετά την ολοκλήρωση της ενασχόλησης με το μαθησιακό αντικείμενο μέσω 

της επιθυμητής μαθησιακής προσέγγισης, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο Β. Για παράδειγμα, ένας παίκτης, ο οποίος 

επιθυμούσε να ασχοληθεί με ολόκληρο το παιχνίδι θα χρειαζόταν κατά μέσο όρο 60 

+10 = 80 λεπτά ενασχόλησης με τη συγκεκριμένη έρευνα. Τέλος, ορίστηκαν 

συγκεκριμένες τοποθεσίες όπου μπορούσαν να παραδώσουν τα ερωτηματολόγιά τους 

ώστε να διατηρηθεί η ανωνυμία τους. Αντίστοιχα, στην ομάδα The Mindtrap τα 

ερωτηματολόγια συγκεντρώθηκαν στην εταιρία από όπου και παρελήφθησαν.  

Ως προς τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, αρχικά αναζητήθηκε ο 

βαθμός εσωτερικής συνάφειας των προτάσεων που συγκροτούν την εκάστοτε 

μεταβλητή εσωτερικής παρακίνησης. Με αυτό τον τρόπο ελέγχθηκε η αξιοπιστία των 

ερωτηματολογίων. Για την εξεύρεση της εσωτερικής συνάφειας των προτάσεων κάθε 

μεταβλητής χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Cronbach’s Alpha. Στη συνέχεια, 

συγκροτήθηκαν  πίνακες συχνοτήτων και διαγράμματα αυτών καταγράφοντας τις 

τιμές των εξαρτημένων μεταβλητών εσωτερικής παρακίνησης, οι οποίες 

αναδεικνύουν το βαθμό αρχικής παρακίνησης, τελικής παρακίνησης και το μέγεθος 

αυτής της αυξομείωσης. Επίσης, συγκροτήθηκαν αντίστοιχοι πίνακες και 

διαγράμματα των δημογραφικών δεδομένων, ώστε στη συνέχεια να συσχετιστούν με 

τις μεταβλητές της παρακίνησης.  

Ακολούθως, αναζητήθηκε η κανονικότητα της κατανομής των δεδομένων 

κάθε μεταβλητής ώστε να επιλεγούν οι κατάλληλες μέθοδοι επεξεργασίας των 

δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, για τη σύγκριση των αρχικών και τελικών μέσων 

όρων ανά μεταβλητή και ανά μαθησιακή προσέγγιση, χρησιμοποιήθηκαν T-test 

ζευγών εξαρτημένων μεταβλητών, συνοδευόμενα από means plots, ώστε να 

αποτυπωθούν και γραφικά οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των ζευγών. Έπειτα, 

προκειμένου να διαφανούν οι διαφορές των μέσων όρων των τιμών κάθε 

εξαρτημένης μεταβλητής εσωτερικής παρακίνησης μεταξύ των τριών μαθησιακών 

προσεγγίσεων επιλέχθηκε One Way Anova, γραφικές απεικονίσεις means plots και 

Post hoc Tests πολλαπλής σύγκρισης. Στη συνέχεια, μελετήθηκε ανά μαθησιακή 

προσέγγιση η επίδραση των δημογραφικών δεδομένων στις μεταβλητές εσωτερικής 
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παρακίνησης μέσω της χρήσης και πάλι Anova μονής κατεύθυνσης. Τέλος, 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης Pearson για τη συσχέτιση της 

ηλικίας με τις μεταβλητές εσωτερικής παρακίνησης αλλά και μεταξύ των μεταβλητών 

εσωτερικής παρακίνησης.  Επίσης, για τη μελέτη των δημογραφικών δεδομένων σε 

συνάρτηση με τη μαθησιακή προσέγγιση ακολουθήθηκε η διαδικασία Crosstabs και ο 

δείκτης χ
2
 ώστε να αναδειχθεί ο βαθμός συνάφειας μεταξύ των μεταβλητών. 
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10. Αποτελέσματα έρευνας 

10.1. Έλεγχος αξιοπιστίας ερωτηματολογίων 

Αναζητήθηκε η αξιοπιστία της εσωτερικής συνάφειας των προτάσεων, που 

συγκεντρώνουν τους μέσους όρους κάθε μεταβλητής των ερωτηματολογίων τόσο της 

ομάδας The Mindtrap όσο και της ομάδας διαδικτύου χρησιμοποιώντας το δείκτη 

Cronbach’s Alpha. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε ανά μεταβλητή εσωτερικής 

παρακίνησης τόσο στα ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώθηκαν πριν την έναρξη 

της οιασδήποτε δραστηριότητας, όσο και σε εκείνα που συμπληρώθηκαν μετά το 

πέρας αυτής. Όπως αποδείχθηκε, οι μεταβλητές της ευχαρίστησης / ενδιαφέροντος, 

αντιλαμβανόμενης αίσθησης ικανότητας, πίεσης / έντασης, αντιλαμβανόμενης 

αίσθησης επιλογής και αξίας / χρηστικότητας εμφανίζουν ικανοποιητικό έως πολύ 

καλό βαθμό αξιοπιστίας. Μόνο η μεταβλητή της προσπάθειας / απόδοσης σημασίας 

παρουσιάζει χαμηλό βαθμό αξιοπιστίας. 

10.1.1. Ερωτηματολόγιο Α, πριν την έναρξη της δραστηριότητας  

Από τις 37 προτάσεις του ερωτηματολογίου Α, ο δείκτης ευχαρίστησης 

περιλαμβάνει τις προτάσεις 1,7, 15, 18, 23, 31, και 37, από τις οποίες οι προτάσεις 18 

και 37 απαιτούν αντίστροφη βαθμολόγηση
11

. Το σύνολο των προτάσεων, που 

συγκροτούν το Μ.Ο. της μεταβλητής  παρουσιάζει  πολύ καλή εσωτερική συνάφεια 

(Cronbach’s Alpha = 0.869, N=7). 

Η αντιλαμβανόμενη αίσθηση ικανότητας περιλαμβάνει τις προτάσεις 5, 11, 

17, 21, 25, και 32, με την πρόταση 21 να απαιτεί αντίστροφη βαθμολόγηση. H 

μεταβλητή παρουσιάζει επίσης πολύ καλή εσωτερική συνάφεια (Cronbach’s Alpha= 

0.816, Ν=6). 

Η παράμετρος της προσπάθειας / απόδοσης σημασίας για τη δραστηριότητα 

περιλαμβάνει τις προτάσεις 4, 13, 20, 27, και 34, με τις προτάσεις 13 και 34 να 

απαιτούν αντίστροφη βαθμολόγηση. Η συνάφεια της συγκεκριμένης μεταβλητής 

παρουσιάζεται χαμηλή (Cronbach’s Alpha=0.333, Ν=5) αποτελώντας και τη 

μοναδική μεταβλητή, η οποία εμφανίζει πρόβλημα αξιοπιστίας.  

                                                           
11

 σύμφωνα με το εργαλείο, στις ερωτήσεις με αντίστροφη βαθμολόγηση, η επιλογή μεταξύ 1-7 του 
συμμετέχοντα αφαιρείται από το οχτώ και χρησιμοποιείται στον υπολογισμό του μέσου όρου όλων 
των απαντήσεων της μιας μεταβλητής η διαφορά 
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Ο δείκτης πίεσης/έντασης συγκροτείται από τις προτάσεις 3, 10, 24, 29, και 

35, από τις οποίες οι προτάσεις 3 και 10 απαιτούν αντίστροφη βαθμολόγηση. Η 

συνάφεια των προτάσεων που τη συγκροτούν παρουσιάζεται καλή (Cronbach’s 

Alpha=0.796, Ν=5). 

Η αντιλαμβανόμενη αίσθηση επιλογής συγκροτείται από τις προτάσεις 6, 9, 12, 14, 

19, 28, και 33, με τις προτάσεις 9, 12, 19, 28, και 33 να απαιτούν αντίστροφη 

βαθμολόγηση. Η συνάφεια των προτάσεων της μεταβλητής παρουσιάζει καλή 

συνάφεια (Cronbach’s Alpha=0.730, Ν=7). 

Τέλος, ο δείκτης απόδοσης αξίας/αίσθησης χρηστικότητας της 

δραστηριότητας περιλαμβάνει τις προτάσεις 2, 8, 16, 22, 26, 30, και 36. Καμία από 

αυτές δεν απαιτεί αντίστροφη βαθμολόγηση, ωστόσο οι προτάσεις 2, 16 και 26 είναι 

ημιτελείς, δίνοντας στον ερευνητή τη δυνατότητα να τις συμπληρώσει ανάλογα με 

τους στόχους της έρευνας, όπως και έγινε.  Η εσωτερική συνάφεια της μεταβλητής 

είναι πολύ καλή (Cronbach’s Alpha=0.856, Ν=7). 

10.1.2. Ερωτηματολόγιο Β, μετά το πέρας της δραστηριότητας 

Αντίστοιχα αποτελέσματα αξιοπιστίας παρουσιάστηκαν στο ίδιο 

ερωτηματολόγιο, όταν αυτό απαντήθηκε από τις δύο ομάδες μετά το πέρας της 

εκάστοτε δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα: 

1. ο δείκτης της ευχαρίστησης / ενδιαφέροντος, παρουσιάζει πολύ καλή 

συνάφεια μεταξύ των προτάσεων (Cronbach’s Alpha=0.884, Ν=7).  

2. ο δείκτης της αντιλαμβανόμενης αίσθησης ικανότητας εμφανίζει πολύ 

καλή εσωτερική συνάφεια (Cronbach’s Alpha=0.809, Ν=6). 

3. ο δείκτης της προσπάθειας/ενδιαφέροντος, στο 94,6% (N=106) 

παρουσιάζει χαμηλή εσωτερική συνάφεια (Cronbach’s Alpha=0.491, 

Ν=5), αποτελώντας όπως και πριν τη μοναδική παράμετρο με πρόβλημα 

αξιοπιστίας. 

4. ο δείκτης της αίσθησης πίεσης / έντασης παρουσιάζει πολύ καλή 

εσωτερική συνάφεια (Cronbach’s Alpha=0.818, Ν=5). 

5. ο δείκτης της αντιλαμβανόμενης αίσθησης επιλογής παρουσιάζει πολύ 

καλή εσωτερική συνάφεια (Cronbach’s Alpha =0.810, Ν=7). 

6. ο δείκτης της αξίας / χρηστικότητας εμφανίζει πολύ καλή εσωτερική 

συνάφεια (Cronbach’s Alpha=0.876, Ν=7)  
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10.2. Ανάλυση συχνοτήτων δημογραφικών δεδομένων 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά και με τη βοήθεια  πινάκων 

και διαγραμμάτων τα αποτελέσματα της ανάλυσης συχνοτήτων και των δύο ομάδων, 

οι οποίες μελετήθηκαν. Τα αποτελέσματα αυτά σχολιάζονται και εξάγονται τα πρώτα 

συμπεράσματα.  

10.2.1. Συχνότητες ομάδας διαδικτύου (συμμετέχοντες μέσω ιστολογίου) – 

ανάλυση συχνοτήτων μαθησιακής επιλογής 

Σύμφωνα με την ανάλυση συχνοτήτων των δημογραφικών δεδομένων, το 

δείγμα συγκροτείται κατά 68% (34) από γυναίκες και κατά 32% (16) από άνδρες. 

Από τους 50 συμμετέχοντες οι 47 δήλωσαν την ηλικία τους, η οποία παρουσιάζει 

μέσο όρο τα 33.91 έτη (SD=7.790) και κυμαίνεται μεταξύ 22 και 62 ετών. 

 

Διάγραμμα 1. Κατανομή ηλικιών ομάδας διαδικτύου 

Οι συμμετέχοντες προέρχονται από ποικίλες περιοχές της Ελλάδας (πίν. 1), 

κατοικώντας στην πλειοψηφία τους σε αστικά κέντρα.  

Πίνακας 1. Τόπος κατοικίας ομάδας διαδικτύου  

 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 
ΑΘΗΝΑ 2 4.0 4.0 4.0 

ΑΡΝΑΙΑ 1 2.0 2.0 6.0 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16 32.0 32.0 38.0 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11 22.0 22.0 60.0 

ΜΟΥΔΑΝΙΑ 1 2.0 2.0 62.0 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1 2.0 2.0 64.0 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 17 34.0 34.0 98.0 

ΣΤΑΥΡΟΣ 1 2.0 2.0 100.0 

Σύνολο 50 100.0 100.0  

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, μιας και καταλαμβάνουν το 88% (44), με το 8% (4) να δηλώνουν 

φοιτητές και το 4% (2) απόφοιτοι λυκείου.  

Το 52% (26) δηλώνει πως διαθέτει μέτρια οικονομική κατάσταση, κατέχοντας 

ετήσιο εισόδημα μεταξύ 12.000 και 25.000 ευρώ και το 44% (22) δηλώνει κακή 

οικονομική κατάσταση, έως 12.000 ευρώ το χρόνο. Μόλις το 4% (2) διαθέτει ετήσιο 

εισόδημα άνω των 25.000 ευρώ. Αντίστοιχα, στον τομέα της εργασίας το 86% (43) 

εργάζεται, ενώ άνεργοι είναι το 6% (3), φοιτητές δηλώνουν το 6% (3) και τέλος το 

2% (1) είναι συνταξιούχοι. 

Ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση, το 64% (32) είναι ανύπανδροι, το 

30% παντρεμένοι (15). Εν συνεχεία, το 4% (2) δηλώνει χηρεία και το 2% (1) είναι 

διαζευγμένοι. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή μαθησιακής προσέγγισης των 

συμμετεχόντων. Μια πρώτη πληροφόρηση δίνουν οι μετρητές επισκεψιμότητας, οι 

οποίοι χρησιμοποιήθηκαν τόσο στην αρχική σελίδα του ιστολογίου 

(http://beingarefugee.blogspot.gr/), όσο και στις ενδιάμεσες σελίδες, που 

προηγούνταν την έναρξη έκαστης δραστηριότητας (http://jimmygame1.blogspot.gr/ , 

http://documentaryjimmy1.blogspot.gr/, http://entupoyliko.blogspot.gr/). Πιο 

αναλυτικά, κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, η αρχική σελίδα του 

ιστολογίου προσπελάστηκε 217 φορές. Στη συνέχεια, το παιχνίδι συγκέντρωσε 91 

προβολές, το ντοκιμαντέρ 52 προβολές, και το έντυπο υλικό επίσης 52 προβολές. Θα 

μπορούσε, λοιπόν, να υποστηριχτεί εισαγωγικά ότι μελετώντας την κινητικότητα των 

συμμετεχόντων στα πλαίσια του ιστολογίου παρατηρείται ένα αυξημένο ενδιαφέρον 

για τη δραστηριότητα του παιχνιδιού, καθώς συγκεντρώνει σχεδόν τις διπλάσιες 

προβολές σε σχέση με τις υπόλοιπες μαθησιακές προσεγγίσεις. 

http://beingarefugee.blogspot.gr/
http://jimmygame1.blogspot.gr/
http://documentaryjimmy1.blogspot.gr/
http://entupoyliko.blogspot.gr/
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Το παραπάνω εύρημα επικυρώνεται και κατά την περιγραφική στατιστική 

ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων οδηγώντας στο πρώτο σημαντικό εύρημα της 

έρευνας.  Πιο συγκεκριμένα, το 58% (29) επέλεξαν το παιχνίδι, με το ντοκιμαντέρ να 

επιλέγεται από το 30% (15) και το έντυπο υλικό μόλις από το 12% (6). Γίνεται 

ολοφάνερη μια ιδιαίτερα ενισχυμένη τάση των ενηλίκων να επιλέγουν το παιχνίδι ως 

μια εναλλακτική μαθησιακή προσέγγιση, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα και στο 

διάγραμμα που ακολουθεί. 

Πίνακας 2. Κατανομή συμμετεχόντων ομάδας διαδικτύου ανά μαθησιακή προσέγγιση 

 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 29 58.0 58.0 58.0 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 15 30.0 30.0 88.0 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 6 12.0 12.0 100.0 

Σύνολο 50 100.0 100.0  

 

 
Διάγραμμα 2. Κατανομή συμμετεχόντων ανά μαθησιακή προσέγγιση και φύλο 

 

Όπως γίνεται φανερό και από το παραπάνω διάγραμμα, το 65.5% (19) των 

παικτών είναι γυναίκες και το 34,5% (10) είναι άνδρες. Με άλλα λόγια, από τις 

συνολικά 34 γυναίκες πάνω από τις μισές (55, 9%) επέλεξαν μια παιγνιώδη 
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δραστηριότητα, στοιχείο, το οποίο παρατηρείται και στους άντρες, καθώς από τους 

συνολικά 16 το επέλεξαν οι 10 (62,5%).  

 

Πίνακας 3. Crosstab μαθησιακής προσέγγισης και φύλου  

 

 
Φύλο 

Σύνολο 
ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Μαθησιακή Προσέγγιση 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Συχνότητα 10 19 29 

Μαθησιακή Προσέγγιση 34.5% 65.5% 100.0% 

Φύλο 62.5% 55.9% 58.0% 

Σύνολο 20.0% 38.0% 58.0% 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 

Συχνότητα 4 11 15 

Μαθησιακή Προσέγγιση 26.7% 73.3% 100.0% 

Φύλο 25.0% 32.4% 30.0% 

Σύνολο 8.0% 22.0% 30.0% 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 

Συχνότητα 2 4 6 

Μαθησιακή Προσέγγιση 33.3% 66.7% 100.0% 

Φύλο 12.5% 11.8% 12.0% 

Σύνολο 4.0% 8.0% 12.0% 

                                             ΣΥΝΟΛΟ 

Συχνότητα 16 34 50 

Μαθησιακή Προσέγγιση 32.0% 68.0% 100.0% 

Φύλο 100.0% 100.0% 100.0% 

Σύνολο 32.0% 68.0% 100.0% 

 

  Η μέση ηλικία παίκτη είναι τα 31.93 έτη (SD=7.610) με τις ηλικίες να 

κυμαίνονται από 22 έως και τα 60 έτη.  Το 37.9% (11) των παικτών τοποθετείται 

γεωγραφικά στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη κατοικεί το 

20.7% (6) με το ίδιο ποσοστό να παρουσιάζουν και τα Ιωάννινα. Ακολουθεί η Αθήνα, 

με 6.9% (2) και όλες οι υπόλοιπες περιοχές (Πειραιάς, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, 

Αρναία Χαλκιδικής, Σταυρός Θεσσαλονίκης)  με 3.4% (1) έκαστες. Το εντυπωσιακό 

είναι ότι υπήρξαν παίκτες από όλες τις περιοχές της Ελλάδος από όπου αντλήθηκε 

υλικό.  

Το 86.2% (25) των παικτών είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 

υπόλοιπο 13% (4) είναι φοιτητές. Αντίστοιχα, το 55.2% (16) διαθέτουν μέτρια 

οικονομική κατάσταση, ενώ το υπόλοιπο 44.8% (13) κακή. Το 75.9% (22) είναι 
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ανύπαντροι, το 20.7% (παντρεμένοι) και το 3.4% (1) δηλώνουν χηρεία.  Τέλος, το 

82.8% (24) είναι εργαζόμενοι, το 10.3% (3) φοιτητές και 6.9% (2) άνεργοι. 

Η επιλογή του ντοκιμαντέρ προσέλκυσε 15 συμμετέχοντες. Από αυτούς, το 

73.3% (11) είναι γυναίκες και το 26.7% (4) άνδρες. Εξ αυτών το 46.7% (7) 

προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη, το 33.3% (5) από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής, και το 

υπόλοιπο 20% (3) από τα Ιωάννινα. Η μέση ηλικία τους είναι τα 36 έτη (SD=8.394), 

με τους συμμετέχοντες να κυμαίνονται από 27 έως 62 ετών. Και στην περίπτωση 

αυτή υπερέχει η τριτοβάθμια εκπαίδευση, συγκεντρώνοντας το 86.7 % (13) των 

συμμετεχόντων, με το υπόλοιπο 13.3% (2) να είναι απόφοιτοι λυκείου. Το 53.3% 

αυτών δηλώνει κακή οικονομική κατάσταση, ενώ το υπόλοιπο 46.7% (7) μέτρια 

οικονομική κατάσταση. Ως προς την οικογενειακή κατάσταση, το 53.3% (8) είναι 

ανύπαντροι, το 40% (6) παντρεμένοι και 6.7% (1) δηλώνει χηρεία. Μεταξύ όσων 

επέλεξαν το ντοκιμαντέρ το 86,7% (13) είναι εργαζόμενοι, το 6.7% (1) είναι άνεργοι 

και το υπόλοιπο 6.7% (1) είναι συνταξιούχοι.   

Η χρήση έντυπου υλικού  αποτέλεσε επιλογή μόλις 6 ατόμων, τεσσάρων 

γυναικών (66.7%) και δύο ανδρών (33.3%).  Ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 38 

έτη (SD=4.517), με την ηλικία τους να κυμαίνεται μεταξύ 33 και 46 ετών. Το 50% (3) 

αυτών κατοικούν στη Θεσσαλονίκη,  το 33.3% (3) στα Ιωάννινα και το 16.7 (1) στον 

Πολύγυρο Χαλκιδικής. Όλοι τους είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

εργαζόμενοι, με το 50% (3) να δηλώνει μέτρια οικονομική κατάσταση, το 33.3% (2) 

καλή και το 16.7 (1) κακή. Ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση, το 50% (3) 

είναι παντρεμένοι, το33.3% (2) ανύπανδροι, και το 16.7% (1) διαζευγμένοι. 

Αναφορικά με την ηλικία, παρατηρήθηκε πως το παιχνίδι επιλέχθηκε από 

συμμετέχοντες ηλικίας μέχρι και 60 ετών, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για μια 

δραστηριότητα, η οποία απαιτούσε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης, 

σημειώνεται μια στροφή σε πιο παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας όσο ανεβαίνει ο 

μέσος όρος ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, ενώ ο μέσος όρων των εκπαιδευομένων 

παικτών είναι τα 31.93 έτη (SD=7.61), ο αντίστοιχος όσων επέλεξαν το ντοκιμαντέρ 

είναι τα 36 (SD=8.39) έτη και όσων επέλεξαν το έντυπο υλικό τα 38 (SD=4.52).  

Αντίστοιχη διαφοροποίηση παρατηρήθηκε στην κατώτερη ηλικία των συμμετεχόντων 

στην εκάστοτε ηλικία. Το παιχνίδι επιλέχθηκε από άτομα ηλικίας 22 ετών και άνω, το 
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ντοκιμαντέρ από άτομα ηλικία 27 και άνω ενώ το έντυπο υλικό από άτομα ηλικίας 33 

και άνω.  

 

Πίνακας 4. Ηλικιακή κατανομή συμμετεχόντων ανά μαθησιακή προσέγγιση  

 

 Μαθησιακή Προσέγγιση 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 

Ηλικία 

Μέσος όρος 31.93 36.00 38.00 

Τυπική απόκλιση 7.61 8.39 4.52 

Ελάχιστη 22.00 27.00 33.00 

Μέγιστη 60.00 62.00 46.00 

 

 
Διάγραμμα 3. Διαφοροποίηση μέσου όρου ηλικίας ανά μαθησιακή προσέγγιση 

Η διαφοροποίηση αυτή βέβαια μπορεί να στηρίζεται σε πολλούς παράγοντες, 

οι οποίοι χρήζουν περεταίρω διερεύνησης. Από τη μια πλευρά, μπορεί η αύξηση της 

ηλικίας να σχετίζεται με την επιλογή πιο παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας. Από 

την άλλη πλευρά, μπορεί η επιλογή αυτή να σχετίζεται στο διαφορετικό εμπειρικό 

υπόβαθρο των μεγαλύτερων σε ηλικία, καθώς οι νεότεροι είναι πιο εξοικειωμένοι με 

τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ οι μεγαλύτεροι στη χρήση κειμένων. 

Αυτό μένει να εξακριβωθεί σε μελλοντική έρευνα, όταν οι σημερινοί νεαροί ενήλικες 

θα έχουν φτάσει σε πιο ώριμη ηλικία και εκεί μπορεί να διαφανεί κατά πόσο 

εξακολουθούν να κάνουν τις ίδιες επιλογές, ή τείνουν να καταφεύγουν σε πιο 

παραδοσιακές μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως 

οι ηλικίες των 60 και 62 ετών αντίστοιχα επέλεξαν το παιχνίδι και το ντοκιμαντέρ και 

όχι το έντυπο υλικό. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό και χρήζει περεταίρω 
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διερεύνησης, καθώς στο συγκεκριμένο δείγμα οι ηλικίες αυτές αποτελούνταν από δύο 

μόνο άτομα. 

10.2.2. Συχνότητες ομάδας The Mindtrap 

Από τους 62 συμμετέχοντες, το 54,8% είναι άνδρες (34) και το 45,2% 

γυναίκες (28). Τόπος κατοικίας των συμμετεχόντων είναι η Κεντρική Μακεδονία, 

όπως αναδεικνύεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 5. Τόπος κατοικίας παικτών εταιρίας The Mindtrap 

 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

- 6 9.7 9.7 9.7 

ΔΙΟΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 3.2 3.2 12.9 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 50 80.6 80.6 93.5 

ΚΑΒΑΛΑ 1 1.6 1.6 95.2 

ΝΑΟΥΣΑ 1 1.6 1.6 96.8 

ΣΕΡΡΕΣ 1 1,6 1,6 98,4 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 1 1,6 1,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

Από τους 62 συμμετέχοντες, των οποίων τα ερωτηματολόγια μπόρεσαν να 

αξιοποιηθούν, το 87.1% (54) δήλωσε την ηλικία του. Ο μέσος όρος ηλικίας των 

παικτών διαπιστώθηκε πως είναι τα 24,43 έτη (SD=4.591), με την ηλικία τους να 

κυμαίνεται μεταξύ 18 και 39 ετών. 

Ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο, στην πλειοψηφία τους, δηλαδή το53,2% 

(33) οι συμμετέχοντες παίκτες είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 38.7% 

(24) δήλωσαν φοιτητές, με το 6,5% (4) να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και το 1,6% (1) να δηλώνει πως δεν έχει καμία εκπαίδευση.  

Το 48,4% (30) των συμμετεχόντων δήλωσε πως διαθέτει μέτρια οικονομική 

κατάσταση, δηλαδή ετήσιο εισόδημα μεταξύ 12.000 – 25.000, αποτελώντας την 

πλειοψηφία. Κακή οικονομική κατάσταση, κάτω των 12.000 ευρώ, δήλωσε το 43.5% 

(27) συγκεντρώνοντας ένα εξίσου υψηλό ποσοστό μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Τέλος,  το 8.1% (5) δήλωσε πως διαθέτει ετήσιο εισόδημα άνω των 25.000 ευρώ. 
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Αναφορικά με την οικογενειακή τους κατάσταση, η συντριπτική πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων, το 88.7% (55) είναι ανύπαντροι, με το 9.7% (6) να δηλώνουν 

παντρεμένοι και το 1.6% (1) να είναι διαζευγμένοι.  

Επιπλέον, το 48,4% (30) των συμμετεχόντων είναι εργαζόμενοι, ενώ 

αντίστοιχα το 40.3% δε δήλωσαν εργασία παρά μόνο φοιτητική ιδιότητα και το 

11,3% (7) πως είναι άνεργοι. 

 

10.3. Μεταβολή αρχικής και τελικής τιμής των μεταβλητών ανά 

μαθησιακή προσέγγιση στην ομάδα διαδικτύου 

Μεταξύ αρχικών και τελικών τιμών των μεταβλητών παρατηρούνται οι 

παρακάτω αυξομειώσεις καθιστώντας ενδεικτική και την κατεύθυνση αυτής της 

μεταβολής. 

Στο παιχνίδι (Παρ. Α., πίν. 1.) ο μέσος όρος ενδιαφέροντος / ευχαρίστησης 

αυξάνεται, κάτω όμως από τα όρια της στατιστικής σημαντικότητας. Το ίδιο 

παρατηρείται στην αντιλαμβανόμενη αίσθηση ικανότητας και στην αντιλαμβανόμενη 

αίσθηση επιλογής, παρόλο που πραγματοποιείται μια ελάχιστη αύξηση της έντασης / 

πίεσης των συμμετεχόντων. Επίσης, η αντίληψη πως θα χρειαστεί να καταβάλουν 

ιδιαίτερη προσπάθεια για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας μειώνεται στατιστικά 

σημαντικά (t= 2.227, p<0.05). Τέλος, ιδιαίτερα στατιστικά σημαντική αύξηση 

πραγματοποιείται στην αίσθηση της αξίας / χρησιμότητας της δραστηριότητας 

(t=3.224, p<0.01). 

Στο ντοκιμαντέρ αντίστοιχα (Παρ. Α., πίν. 2.) ο μέσος όρος ευχαρίστησης / 

ενδιαφέροντος, η αίσθηση ικανότητας και η αντιλαμβανόμενη αίσθηση επιλογής 

μειώνονται, κάτω ωστόσο από τα όρια της στατιστικής σημαντικότητας. Αντίθετα, 

παρατηρείται σε εξίσου χαμηλό βαθμό αύξηση της αξίας / χρησιμότητας της 

δραστηριότητας και του βαθμού έντασης / πίεσης. Στατιστικά σημαντική είναι η 

μείωση στην αίσθηση της ανάγκης να καταβάλουν προσπάθεια για την ολοκλήρωση 

της δραστηριότητας ( t= 2.952, p<0.05). 

Τέλος, στο έντυπο υλικό (Παρ. Α., πίν. 3) ο μέσος όρος ευχαρίστησης / 

ενδιαφέροντος, αντιλαμβανόμενης αίσθησης επιλογής και αξίας / χρησιμότητας 

μειώνονται, με μεταβολή ωστόσο κάτω από το όριο της στατιστικής σημαντικότητας. 
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Επίσης, μειώνεται σε μικρό βαθμό η καταβολή προσπάθειας και το αίσθημα πίεσης / 

έντασης. Στατιστικά σημαντική αύξηση παρατηρείται στην αντιλαμβανόμενη 

αίσθηση ικανότητας (t= 3.953, p< 0.05). 

10.4. Σύγκριση αυξομείωσης μέσων όρων μεταβλητών εσωτερικής 

παρακίνησης μεταξύ των μαθησιακών προσεγγίσεων της ομάδας 

διαδικτύου 
Παρατηρώντας τη σύγκριση των μέσων όρων των μεταβλητών με βάση την 

επιλογή μαθησιακής ομάδας άγεται ένα πολύ βασικό συμπέρασμα. Και οι τρεις 

μαθησιακές προσεγγίσεις παρουσιάζουν μικρές διαφοροποιήσεις ανά μεταβλητή, 

κάτω από τα επίπεδα της στατιστικής σημαντικότητας. Το στοιχείο αυτό επιτρέπει 

την εξαγωγή ενός πρώτου γενικού συμπεράσματος, ότι δηλαδή το παιχνίδι μπορεί 

ισάξια να τοποθετηθεί μεταξύ άλλων μαθησιακών προσεγγίσεων, οι οποίες είναι πιο 

συνηθισμένες στην εκπαίδευση ενηλίκων, όπως η χρήση εγχειριδίων και ο 

εμπλουτισμός τους με οπτικοακουστικά μέσα, όπως το βίντεο. Ωστόσο, θα είχε 

ενδιαφέρον να παρουσιαστεί η δυναμική καθεμιάς προσέγγισης έστω και αν οι 

διαφοροποίηση είναι μικρή, καθώς ο υπολογισμός της στατιστικής σημαντικότητας 

σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει επιτραπεί λόγω του μικρού αριθμού συμμετεχόντων 

(Παρ. Α., πίν. 4). 

Πιο συγκεκριμένα, το παιχνίδι παρουσιάζει τους περισσότερους υψηλότερους 

μέσους όρους κατά την πρώτη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πριν από την 

επαφή με το εκάστοτε μαθησιακό υλικό, όπως παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 6. κατάταξη μαθησιακών προσεγγίσεων ανά μεταβλητή 

μεταβλητή 

μαθησιακή 

προσέγγιση με 

υψηλότερες τιμές 

Μ.Ο. 

μαθησιακή 

προσέγγιση με 

κατώτερες τιμές 

Μ.Ο. 

ευχαρίστηση/ενδιαφέρον 

(αρχική) 
παιχνίδι 5.3251 έντυπο υλικό 4.9524 

αντιληπτή ικανότητα 

(αρχική) 
έντυπο υλικό 5.2500 ντοκιμαντέρ 5.0111 

προσπάθεια (αρχική) παιχνίδι 3.9172 ντοκιμαντέρ 3.5200 

πίεση/ένταση (αρχική) παιχνίδι 2.1517 ντοκιμαντέρ 1.9600 

αντιληπτή επιλογή ντοκιμαντέρ 5.8095 έντυπο υλικό 5.4286 
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(αρχική) 

αξία/χρησιμότητα 

(αρχική) 
παιχνίδι 4.5862 ντοκιμαντέρ 4.4381 

ευχαρίστηση/ενδιαφέρον 

(τελική) 
παιχνίδι 5.5567 έντυπο υλικό 4.4286 

αντιληπτή ικανότητα 

(τελική) 
έντυπο υλικό 5.5278 ντοκιμαντέρ 4.8111 

προσπάθεια 

(τελική) 
παιχνίδι 3.5448 έντυπο υλικό 3.1067 

πίεση/ένταση 

(τελική) 
παιχνίδι 2.2276 έντυπο υλικό 2.0667 

αντιληπτή επιλογή 

(τελική) 
παιχνίδι 5.7931 έντυπο υλικό 5.3810 

αξία/χρησιμότητα 

(τελική) 
παιχνίδι 5.1921 έντυπο υλικό 4.1905 

 

Αναλυτικότερα, υπερέχει στην ευχαρίστηση / ενδιαφέρον, στο μέγεθος 

προσπάθειας που είναι έτοιμοι να καταβάλουν, στην αξία / χρησιμότητα της 

δραστηριότητας, ακόμα όμως και στο βαθμό έντασης, που οι παίκτες υποθέτουν ότι 

θα τους προκαλέσει. Μόνο σε μία μεταβλητή, στην πρότερη αίσθηση ικανότητας, το 

έντυπο υλικό δείχνει να παίρνει την πρώτη θέση. Από τις έξι μεταβλητές στις 

τέσσερις το παιχνίδι εμφανίζει μεγαλύτερο μέσο όρο. 

Αντίστοιχα, μετά την επαφή των εκπαιδευομένων με την εκάστοτε μαθησιακή 

προσέγγιση, το παιχνίδι εξακολουθεί να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε πέντε από τις 

έξι μεταβλητές (πίν. 6). Καταρχάς, υπερέχει στη βασική παράμετρο της εσωτερικής 

παρακίνησης, δηλαδή στο ενδιαφέρον / απόλαυση. Αντίστοιχα, εμφανίζεται να δίνει 

ισχυρότερη αίσθηση επιλογής και παρά το γεγονός ότι εμφανίζει την πιο μεγάλη 

ένταση και οι παίκτες καταβάλουν τη μεγαλύτερη προσπάθεια, το παιχνίδι 

εξακολουθεί να κερδίζει την πρωτιά στη μεταβλητή της αξίας / χρησιμότητας. Μόνο 

στην αντιλαμβανόμενη αίσθηση ικανότητας το έντυπο υλικό δείχνει να κυριαρχεί. 

Θα μπορούσε, επομένως, να υποστηριχτεί από τις ενδείξεις που ανιχνεύονται στον 

παραπάνω πίνακα, πως οι μεταβλητές, οι οποίες στρέφουν τους ενήλικους 

εκπαιδευόμενους στην επιλογή του παιχνιδιού έναντι των άλλων προσεγγίσεων είναι 

η ευχαρίστηση / ενδιαφέρον και η αξία / χρησιμότητας της δραστηριότητας, παρόλο 
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που την ίδια στιγμή αντιλαμβάνονται πως αυτή η μαθησιακή προσέγγιση θα 

απαιτήσει μεγαλύτερη προσπάθεια και θα διατηρήσει την ένταση / πίεσή τους σε 

υψηλότερα επίπεδα.   

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατεύθυνση των μικρών αυτών αυξομειώσεων 

όταν ερευνώνται οι τρεις μαθησιακές προσεγγίσεις συγκριτικά (Παρ. Α., πίν. 6), 

παρόλο που το μέγεθος αυτών τω διαφορών δεν παρουσιάζει στατιστική 

σημαντικότητα. Το μέγεθος της ευχαρίστησης / ενδιαφέροντος είναι μεγαλύτερο και 

σε επίπεδο προσδοκιών και μετά τη λήξη της δραστηριότητας. Μάλιστα, αυξάνεται 

τη στιγμή που ο μέσος όρος στις άλλες δραστηριότητες μειώνεται. Αντίστοιχα, ενώ 

το παιχνίδι αυξάνει την αυτο-αναφερόμενη αίσθηση επιλογής, το ντοκιμαντέρ και το 

έντυπο υλικό φαίνεται πως τη μειώνουν. Η αντιλαμβανόμενη αίσθηση ικανότητας 

αυξάνεται τόσο στο έντυπο υλικό και στο παιχνίδι σε αντίθεση με το ντοκιμαντέρ. Το 

μέγεθος της προσπάθειας που νιώθουν πως πρέπει να καταβάλουν αυξάνεται και στις 

τρεις δραστηριότητες με το έντυπο υλικό να έρχεται πρώτο, ενώ το ντοκιμαντέρ και 

το παιχνίδι να ακολουθούν. Κατά τη διενέργεια των δραστηριοτήτων στο παιχνίδι 

αυξάνει την ένταση των συμμετεχόντων, κάτι που προκαλεί και το ντοκιμαντέρ σε 

χαμηλότερο ποσοστό, ενώ το έντυπο υλικό δείχνει να τη μειώνει. Τέλος, η αίσθηση 

των συμμετεχόντων για την αξία ή αλλιώς τη χρησιμότητα της μαθησιακής 

προσέγγισης παρουσιάζει αύξηση στο παιχνίδι, με το ντοκιμαντέρ να ακολουθεί, ενώ 

το έντυπο υλικό εμφανίζει μείωση.  

Πέρα από την κατεύθυνση της εκάστοτε αυξομείωσης όμως, σημασία έχει και 

το εύρος αυτής της μεταβολής. Στη μεταβλητή της ευχαρίστησης / ενδιαφέροντος το 

παιχνίδι παρουσιάζει μεγαλύτερο εύρος αύξησης από την αντίστοιχη μείωση στο 

ντοκιμαντέρ, με το έντυπο υλικό να σημειώνει το μεγαλύτερο εύρος αρνητικής 

μεταβολής. Η αντιλαμβανόμενη αίσθηση ικανότητας παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 

θετική αυξομείωση στο έντυπο υλικό, με το παιχνίδι να ακολουθεί και το ντοκιμαντέρ 

να εμφανίζει αρνητικό εύρος μεταβολής. Ταυτόχρονα, το παιχνίδι φαίνεται να 

αποτελεί την πιο κοπιαστική δραστηριότητα, καθώς παρουσιάζει το μικρότερο εύρος 

μείωσης του βαθμού προσπάθειας, με το έντυπο υλικό να υπερτερεί. Ως προς το 

μέγεθος της αυξομείωσης της έντασης / πίεσης, το ντοκιμαντέρ την αυξάνει με 

μεγαλύτερο εύρος, με το παιχνίδι να ακολουθεί και το έντυπο υλικό να ακολουθεί 

αντίθετη πορεία σε μικρότερο όμως μέγεθος από το παιχνίδι. Στην αντιλαμβανόμενη 

αίσθηση επιλογής το παιχνίδι παρουσιάζει μικρό εύρος αλλαγής, το οποίο ωστόσο 

έχει αυξητική τάση, με το ντοκιμαντέρ να σημειώνει το μεγαλύτερο εύρος αρνητικής 
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μεταβολής. Τέλος, στη μεταβλητή της αξίας / χρησιμότητας το παιχνίδι παρουσιάζει 

το μεγαλύτερο εύρος θετικής αύξησης, με το ντοκιμαντέρ να ακολουθεί, ενώ στο 

έντυπο υλικό παρατηρείται μείωση, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω.  

10.5. Επίδραση δημογραφικών στοιχείων στις μεταβλητές 

εσωτερικής παρακίνησης των εκπαιδευόμενων-παικτών της 

ομάδας διαδικτύου 
Για την εξέταση της σχέσης των δημογραφικών δεδομένων με τις μεταβλητές 

εσωτερικής παρακίνησης πραγματοποιήθηκε σύγκριση μέσων όρων (One Way 

Anova).  

10.5.1 Φύλο 

Άνδρες και γυναίκες παίκτες δεν παρουσιάζουν σημαντική διαφοροποίηση 

στη στάση τους απέναντι στο παιχνίδι αλλά και στην επιρροή που αυτό τους ασκεί 

κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς τους. Ωστόσο, το φύλο εμφανίζει κάποιες 

μικρές διαφοροποιήσεις που αξίζει να σημειωθούν (Παρ. Α., πίν.7). Πιο 

συγκεκριμένα, πριν από την έναρξη της δραστηριότητας οι άνδρες εμφανίζουν 

υψηλότερη ευχαρίστηση / ενδιαφέρον, αντιλαμβανόμενη αίσθηση ικανότητας, 

αισθάνονται πως θα χρειαστεί να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια, διαθέτουν πιο 

έντονα το αίσθημα της επιλογής και προσδίδουν στη δραστηριότητα μεγαλύτερη αξία 

και χρησιμότητα. Αντίθετα, οι γυναίκες νιώθουν μεγαλύτερη πίεση / ένταση για το τι 

πρόκειται να συμβεί κατά τη δραστηριότητα. Μετά την ολοκλήρωση της 

ενασχόλησής τους με το παιχνίδι, οι άνδρες εξακολουθούν να παρουσιάζουν 

μεγαλύτερους μέσους όρους στις τέσσερις από τις έξι μεταβλητές, με το μέγεθος της 

προσπάθειας και το βαθμό έντασης να υπερέχει στις γυναίκες.    

Αναφορικά με το μέγεθος της μεταβολής των μεταβλητών, στις γυναίκες 

παρουσιάζεται μεγαλύτερο εύρος στην θετική αύξηση του βαθμού ευχαρίστησης / 

ενδιαφέροντος, στην αίσθηση ικανότητας, στη μεταβολής πίεσης / έντασης και στην 

αξία / χρησιμότητα που προσδίδουν στη δραστηριότητα. Από την άλλη πλευρά, 

μεγαλύτερο εύρος παρουσιάζει η μείωση του βαθμού προσπάθειας των ανδρών, μια 

μείωση η οποία σε αντίθεση με της γυναίκες πραγματοποιείται σε πολύ μικρό βαθμό 

στην αίσθηση ικανότητας και σε μεγαλύτερο βαθμό στο επίπεδο πίεσης / έντασης.  
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10.5.2 Μορφωτικό επίπεδο12 

Το παιχνίδι επιλέχθηκε από φοιτητές και αποφοίτους τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Το μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευομένων – παικτών δεν εμφανίζει 

στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ωστόσο, πέρα από τα επίπεδα της 

στατιστικής σημαντικότητας μπορούν να ανιχνευτούν κάποιες διαφορές (Παρ. Α., 

πίν. 8). Πιο συγκεκριμένα, οι μεταβλητές πριν την ενασχόληση με το παιχνίδι 

εμφανίζουν υψηλότερους μέσους όρους στους αποφοίτους τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, εξακολουθεί να υπάρχει το 

ίδιο προβάδισμα με εξαίρεση το βαθμό έντασης / πίεσης, ο οποίος φαίνεται να είναι 

υψηλότερος στους φοιτητές. 

Μεγαλύτερο εύρος θετικής μεταβολής παρατηρείται στους αποφοίτους της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ενδιαφέρον / ευχαρίστηση, στην αίσθηση ικανότητας, 

στην αίσθηση επιλογής και στην αξία / χρησιμότητα. Αντίθετα, η πίεση στους 

φοιτητές αυξάνεται με μεγαλύτερο εύρος, ενώ αντίστοιχα μειώνεται στο μέγεθος 

προσπάθειας 

 

10.5.3. Οικονομική κατάσταση 

Στην παιγνιώδη μαθησιακή προσέγγιση συμμετείχαν άτομα με κακή και 

μέτρια οικονομική κατάσταση (Παρ. Α., πίν. 9). Μεταξύ τους δεν παρατηρείται 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση πριν την έναρξη της δραστηριότητας. Ωστόσο, 

οι παίκτες με μέτρια οικονομική κατάσταση παρατηρείται να έχουν ελαφρά 

υψηλότερους μέσους όρους σε όλες τις μεταβλητές, οι οποίες συγκροτούν την 

εσωτερική παρακίνηση. Μετά το πέρας της δραστηριότητας παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση στην αξία / χρησιμότητα της μεταβλητής με τους παίκτες 

μέτριας οικονομικής κατάστασης να αναφέρουν υψηλότερες τιμές (F= 4.535, p< 

0.05). Στις υπόλοιπες μεταβλητές οι παίκτες μέτριας οικονομικής κατάστασης 

εξακολουθούν να υπερτερούν, με μόνη διαφορά την πίεση / ένταση, η οποία φαίνεται 

να είναι πιο αυξημένη στους παίκτες με κακή οικονομική κατάσταση.  

Ως προς το εύρος της μεταβολής, οι παίκτες μέτριας οικονομικής κατάστασης 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη θετική αυξομείωση στην ευχαρίστηση / ενδιαφέρον, στην 

αίσθηση ικανότητας και στην αξία / χρησιμότητα. Από την άλλη πλευρά, οι παίκτες 

κακής οικονομικής κατάστασης εμφανίζουν μεγαλύτερο εύρος μείωσης στην 

                                                           
12

 Στο έντυπο υλικό δεν υπήρξε δυνατή η στατιστική ανάλυση λόγω μικρού αριθμού συμμετεχόντων, 
οι οποίοι ταυτόχρονα είναι αποκλειστικά απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επομένως δεν 
ήταν δυνατόν να συγκριθεί το μορφωτικό επίπεδο 
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καταβολή προσπάθειας. Παράλληλα, ενώ στους παίκτες κακής οικονομικής 

κατάστασης η ένταση / πίεση αυξάνεται, στους παίκτες μέτριας οικονομικής 

κατάστασης μειώνεται με το αντίστροφο να συμβαίνει στη μεταβολή της 

αντιλαμβανόμενης αίσθησης επιλογής.      

 

10.5.4. Οικογενειακή κατάσταση 

Το παιχνίδι επέλεξαν συμμετέχοντες, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι 

ανύπαντροι (22). Πολύ λιγότεροι είναι οι παντρεμένοι  (6) και ένας δηλώνει χηρεία 

(Παρ. Α., πίν. 9). Παραλείποντας τις τιμές του τελευταίου, καθώς δεν μπορούν να 

θεωρηθούν αντιπροσωπευτικές οι δηλώσεις ενός μόνο ατόμου, και χωρίς να 

εντοπίζεται στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των υποομάδων του είδους 

εργασίας, οι ανύπαντροι πριν την έναρξη της δραστηριότητας δηλώνουν υψηλότερο 

επίπεδο ευχαρίστησης / ενδιαφέροντος, αντιλαμβανόμενης αίσθησης ικανότητας και 

επιλογής, με το επίπεδο προσπάθειας να είναι σχεδόν ίδιο με των παντρεμένων. Οι 

παντρεμένοι εμφανίζουν αυξημένη αρχική πίεση / ένταση, ωστόσο δίνουν και 

μεγαλύτερη αξία / χρησιμότητα στη δραστηριότητα. 

Μετά το τέλος της δραστηριότητας, οι ανύπαντροι διατηρούν το προβάδισμα 

στο μέγεθος της ευχαρίστησης / ενδιαφέροντος καθώς και στην αντιλαμβανόμενη 

αίσθηση ικανότητας και επιλογής. Οι παντρεμένοι από την άλλη πλευρά δηλώνουν 

πως κατέβαλαν μεγαλύτερη προσπάθεια, ένιωσαν μεγαλύτερη ένταση, ωστόσο 

εξακολουθούν σε ελάχιστο βαθμό να θεωρούν τη δραστηριότητα πιο άξια / χρήσιμη.  

Ως προς το εύρος της μεταβολής και την κατεύθυνση αυτής, οι ανύπαντροι 

παρουσιάζουν αύξηση στην ευχαρίστηση / ενδιαφέρον τη στιγμή που η μεταβολή 

στους παντρεμένους είναι μηδενική. Αντίστοιχα, εμφανίζουν μεγαλύτερο εύρος 

αύξησης στην αίσθηση αξίας / χρησιμότητας, ενώ η αντιλαμβανόμενη αίσθηση 

επιλογής αυξάνεται, τη στιγμή που στους παντρεμένους μειώνεται. Αντίθετα, στους 

παντρεμένους αυξάνεται με μεγαλύτερο εύρος μεταβολής η αίσθηση ικανότητας 

παρά το γεγονός ότι  εντείνεται και η πίεση / ένταση και ενισχύεται το μέγεθος 

προσπάθειας, όταν στους ανύπαντρους μειώνεται.   

 

10.5.5. Εργασία 

 Πριν την έναρξη του παιχνιδιού οι άνεργοι παίκτες δηλώνουν μεγαλύτερη 

ευχαρίστηση / ενδιαφέρον, με τους εργαζόμενους και τους φοιτητές να ακολουθούν 

(Παρ. Α. πίν. 11). Στην αντιλαμβανόμενη αίσθηση ικανότητας οι εργαζόμενοι 
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διατηρούν το προβάδισμα, με επόμενους τους φοιτητές και τέλος τους ανέργους. Οι 

άνεργοι, από την πλευρά τους, θεωρούν πως θα απαιτηθεί μεγάλη προσπάθεια και 

νιώθουν αυξημένη ένταση / πίεση, αλλά ταυτόχρονα θεωρούν πως η δραστηριότητα 

έχει τη μεγαλύτερη αξία / χρησιμότητα, με τους εργαζόμενους να έρχονται δεύτεροι 

και τους φοιτητές να βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο και στις τρεις μεταβλητές. 

Οι εργαζόμενοι ωστόσο νιώθουν πιο έντονα την αίσθηση επιλογής, ενώ ακολουθούν 

οι άνεργοι με τελευταίους τους φοιτητές.  

Μετά τη λήξη του παιχνιδιού, οι φοιτητές εμφανίζουν την υψηλότερη 

ευχαρίστηση / ενδιαφέρον, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι εργαζόμενοι και 

στην τρίτη οι άνεργοι. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι δηλώνουν τη μεγαλύτερη αίσθηση 

ικανότητας και επιλογής, με τους φοιτητές και τους άνεργους να ακολουθούν και στις 

δύο μεταβλητές. Οι άνεργοι από την πλευρά τους επισημαίνουν ότι κατέβαλαν τη 

μεγαλύτερη προσπάθεια και είχαν το υψηλότερο ποσοστό έντασης / πίεσης, 

διαφοροποίηση η οποία είναι στατιστικά σημαντική (F= 3.700, p< 0.05) ως προς τη 

διαφοροποίησή της τόσο με τους εργαζόμενους αλλά κυρίως με τους φοιτητές, όπως 

αναδεικνύουν η πολλαπλή σύγκριση των post hoc tests.  Ωστόσο, αποδίδουν 

υψηλότερη βαθμολογία στην αξία / χρησιμότητα της δραστηριότητας. Στις πρώτες 

δύο μεταβλητές οι εργαζόμενοι καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση και οι φοιτητές την 

τρίτη, ενώ στην τελευταία μεταβλητή παρατηρείται αντιστροφή της βαθμολογίας 

τους.  

Ως προς το εύρος της μεταβολής, οι φοιτητές δηλώνουν μεγαλύτερη θετική 

μεταβολή σε σχέση με τους εργαζόμενους, ενώ οι άνεργοι δηλώνουν μείωση. Το ίδιο 

παρατηρείται στη μεταβολή της αίσθησης ικανότητας και στη μείωση της καταβολής 

προσπάθειας. Οι άνεργοι εμφανίζουν μεγαλύτερο εύρος αύξησης της πίεσης / 

έντασης με τους εργαζόμενους να ακολουθούν, τη στιγμή που αυτή μειώνεται στους 

φοιτητές. Αντίθετα, εμφανίζουν τη μεγαλύτερη μείωση στην αίσθηση επιλογής, με 

τους φοιτητές να ακολουθούν, ενώ στους εργαζόμενους αυτή αυξάνεται. Τέλος, οι 

εργαζόμενοι παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αυξητική τάση στην αξία / χρησιμότητα 

της δραστηριότητας σε σχέση με τους φοιτητές και τους άνεργους αντίστοιχα.  
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10.6. Συσχέτιση δημογραφικών δεδομένων με τη μεταβλητή της 

επιλογής μαθησιακής προσέγγισης στην ομάδα διαδικτύου 
 Για τη μελέτη της συσχέτισης των ποιοτικών μεταβλητών των δημογραφικών 

δεδομένων με τη μαθησιακή προσέγγιση ακολουθήθηκε η διαδικασία Crosstabs. Πιο 

συγκεκριμένα, η επιλογή μαθησιακής προσέγγισης παρουσιάζει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με την ηλικία (r=0.305, N=47, p<0.05, r_s=0.423, Ν=47, 

p<0.01) (Παρ. Α, πίν.12), την οικονομική κατάσταση  (χ
2
 =16,130, N=50, p<0.01) 

(Παρ. Α, πίν. 13) και με την οικογενειακή κατάσταση (r_s=0.313, p<0.05) (Παρ. Α, 

πίν. 14). 

10.7. Συσχέτιση μεταβλητών εσωτερικής παρακίνησης στη 

μαθησιακή προσέγγιση του παιχνιδιού αναφορικά με την ομάδα 

διαδικτύου 
Η ηλικία δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με καμία από τις 

μεταβλητές εσωτερικής παρακίνησης, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

έρευνα.  Ωστόσο, επιβεβαιώνεται και ερευνητικά η στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

των εξαρτημένων μεταβλητών μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας το 

δείκτη συσχέτισης Pearson παρατηρούνται τα εξής: 

1. Η βασική μεταβλητή της εσωτερικής παρακίνησης, η αρχική ευχαρίστηση / 

ενδιαφέρον παρουσιάζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την αρχική 

αίσθηση ικανότητας (r=0.714, p<0.01), με την αρχική προσπάθεια (r=0.538, 

p<0.01), αρνητικά με την αρχική πίεση / ένταση (r=-0.465, p<0.05), με την 

αρχική αίσθηση επιλογής (r=0.751, p<0.01), με την αρχική αίσθηση αξίας / 

χρησιμότητας (r=0.910, p<0.01), με την τελική ευχαρίστηση / ενδιαφέρον 

(r=0.823, p<0.01), με την τελική αίσθηση ικανότητας (r=0.624, p<0.01), 

αρνητικά με την τελική πίεση / ένταση (r=-0.398, p<0.05), με την τελική 

αίσθηση επιλογής (r=0.756, p<0.01), με την τελική  αξία / χρησιμότητα 

(r=0.710, p<0.01), και με το μέγεθος της μεταβολής της αξίας / χρησιμότητας 

(r=0.371, p<0.05) 

2. η αρχική αντιλαμβανόμενη αίσθηση ικανότητας σχετίζεται αρνητικά και  

στατιστικά σημαντικά με την αρχική πίεση / ένταση (r=-0.579, p<0.01), 

θετικά με την αρχική αίσθηση επιλογής (r=0.669, p<0.01), με την αρχική αξία 

/ χρησιμότητα (r=0.680, p<0.01), με την τελική ευχαρίστηση / ενδιαφέρον 

(r=0.625, p<0.01), με την τελική αίσθηση ικανότητας (r=0.853, p<0.01), 
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αρνητικά με την τελική πίεση / ένταση (r=-0.608, p<0.01), με την τελική 

αίσθηση επιλογής (r=0.674, p<0.01), με την τελική αξία / χρησιμότητα 

(r=0.472, p<0.05), με τη μεταβολή της αίσθησης ικανότητας (r=0.394, 

p<0.05),  

3. η αρχική προσπάθεια συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την αρχική 

αίσθηση επιλογής (r=0.413, p<0.05), με την αρχική αξία / χρησιμότητα 

(r=0.638, p<0.01), με την τελική προσπάθεια (r=0.404, p<0.05), με την τελική 

αίσθηση επιλογής (r=0.381, p<0.05), με την τελική αξία / χρησιμότητα 

(r=0.379, p<0.05), με τη μεταβολή προσπάθειας (r=0.464, p<0.05), και με τη 

μεταβολή της αξίας / χρησιμότητας (r=0.423, p<0.05), 

4. η αρχική πίεση / ένταση συσχετίζεται αρνητικά και στατιστικά σημαντικά την 

αρχική αίσθηση επιλογής (r=-0.680, p<0.01), αρνητικά με την τελική 

ευχαρίστηση / ενδιαφέρον (r=-0.417, p<0.05), αρνητικά με την τελική 

αίσθηση ικανότητας (r=-0.559, p<0.01), θετικά με την τελική πίεση / ένταση 

(r= 0.635, p<0.01), αρνητικά με την τελική αίσθηση επιλογής (r=-0.712, 

p<0.01), θετικά με τη μεταβολή πίεσης / έντασης (r=0.461, p<0.05),  

5. η αρχική αίσθηση επιλογής συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την αρχική 

αξία / χρησιμότητα (r=0.547, p<0.01), με την τελική ευχαρίστηση / 

ενδιαφέρον (r=0.649, p<0.01) με την τελική αίσθηση ικανότητας (r=0.566, 

p<0.01), αρνητικά με την τελική πίεση /ένταση (r=-0.647, p<0.01), με την 

τελική αίσθηση επιλογής (r=0.867, p<0.01), με την τελική αξία / χρησιμότητα 

(r=0.400, p<0.05),  

6. η αρχική αξία / χρησιμότητα συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την 

τελική ευχαρίστηση / ενδιαφέρον (r=0.669, p<0.01), με την τελική αίσθηση 

ικανότητας (r=0.571, p<0.01), με την τελική προσπάθεια (r=0.447, p<0.05), 

με την τελική αίσθηση επιλογής (r=0.587, p<0.01), με την τελική αξία / 

χρησιμότητα (r=0.758, p<0.01), με τη μεταβολή της αξίας / χρησιμότητας 

(r=0.438, p<0.05),  

7. η τελική ευχαρίστηση / ενδιαφέρον σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την 

τελική αίσθηση ικανότητας (r=0.763, p<0.01), αρνητικά με την τελική πίεση / 

ένταση (r=-0.547, p<0.01), με την τελική αίσθηση επιλογής (r=0.770, p<0.01), 

με την τελική αξία / χρησιμότητα (r=0.841, p<0.01), αρνητικά με τη μεταβολή 

ευχαρίστησης / ενδιαφέροντος (r=-0.432, p<0.05), αρνητικά με τη μεταβολή 

της αίσθησης επιλογής (r=-0.400, p<0.05),  
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8. η τελική αίσθηση ικανότητας παρουσιάζει στατιστικά σημαντική αρνητική 

συσχέτιση με την τελική ένταση / πίεση (r=-0.686, p<0.01), θετική με τη 

τελική αίσθηση επιλογής (r=0.706, p<0.01), με την τελική αξία / χρησιμότητα 

(r=0.647, p<0.01), αρνητική με τη μεταβολή της αίσθησης επιλογής (r=-0.418, 

p<0.05),  

9. η τελική προσπάθεια συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την τελική αξία / 

χρησιμότητα (r=0.383, p<0.05), αρνητικά με τη μεταβολή της προσπάθειας 

(r=-0.623, p<0.01),  

10. η τελική πίεση / ένταση σχετίζεται αρνητικά και στατιστικά σημαντικά με την 

τελική αίσθηση επιλογής (r=-0.756, p<0.01), θετικά με τη μεταβολή της 

έντασης / πίεσης (r=-0.392, p<0.05), θετικά με τη μεταβολή της αίσθησης 

επιλογής (r=0.375, p<0.05),  

11. η τελική αίσθηση επιλογής σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την τελική 

αξία / χρησιμότητα (r=0.580, p<0.01), αρνητικά με τη μεταβολή της αίσθησης 

επιλογής (r=-0.476, p<0.01),  

12. η τελική αξία / χρησιμότητα σχετίζεται αρνητικά και στατιστικά σημαντικά με  

τη μεταβολή της αίσθησης επιλογής (r=-0.457, π<0.05),  

13. η μεταβολή ενδιαφέροντος / ευχαρίστησης σχετίζεται στατιστικά σημαντικά 

με τη μεταβολή της αίσθησης ικανότητας (r=0.683, p<0.01), αρνητικά με τη 

μεταβολή πίεσης / έντασης (r=-0.382, p<0.05), με τη μεταβολή αίσθησης 

επιλογής (r=0.392, p<0.05), με τη μεταβολή της αξίας / χρησιμότητας 

(r=0.801, p<0.01), 

14. η μεταβολή αίσθησης ικανότητας σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τη 

μεταβολή αίσθησης επιλογής (r=0.411, p<0.05),  με τη μεταβολή της αξίας / 

χρησιμότητας (r=0.758, p<0.01) 

10.8. Σύγκριση δεδομένων παικτών ομάδας The Mindtrap και 

παικτών ομάδας διαδικτύου 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των μέσων όρων των μεταβλητών 

εσωτερικής παρακίνησης μεταξύ των παικτών της ομάδας The Mindtrap, οι οποίοι 

συνειδητά επιλέγουν τη συμμετοχή σε ένα παιχνίδι προκειμένου να αξιοποιήσουν 

δημιουργικά τον ελεύθερό τους χρόνο, και μεταξύ των παικτών της ομάδας 

διαδικτύου, οι οποίοι επιλέγουν τη χρήση παιχνιδιού ως επιθυμητή μαθησιακή 

προσέγγιση.  
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Ειδικότερα, στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση (F=6.746, p<0.05) 

παρατηρείται ανάμεσα στο ενδιαφέρον και την ευχαρίστηση της ομάδας The 

Mindtrap (Μ.Ο = 5.9346, N=62, SD=0.98928) σε αντίθεση με τους παίκτες της 

ομάδας διαδικτύου (M.O.= 5.3251, N=29, SD=1.15169). Φαίνεται πως μια ομαδική 

δραστηριότητα, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου των 

συμμετεχόντων δημιουργεί περισσότερες προσδοκίες εσωτερικής παρακίνησης, παρά 

το γεγονός, ότι οι ίδιοι δηλώνουν πως θα καταβάλουν σε μεγαλύτερο βαθμό 

προσπάθεια προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί, στοιχείο βέβαια, το οποίο δείχνει 

και τη σημασία που αποδίδουν στη δραστηριότητα. Η διαφοροποίηση της 

μεταβλητής της προσπάθειας στην ομάδα The Mindtrap (Μ.Ο. = 4.3202, N=62, 

SD=0.87077) παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση (F=4.542, p<0.05) 

συγκριτικά με την ομάδα διαδικτύου (M.O. = 3.9172, N=29, SD=. 0.77000). Στις 

υπόλοιπες μεταβλητές αρχικής εσωτερικής παρακίνησης οι παίκτες του The Mindtrap 

εμφανίζουν ελαφρώς υψηλότερες τιμές στην αντιλαμβανόμενη αίσθηση ικανότητας, 

στο βαθμό πίεσης / έντασης και στην αξία / χρησιμότητα της δραστηριότητας, χωρίς 

ωστόσο στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση. Αντίθετα, η ομάδα διαδικτύου παίρνει 

το προβάδισμα στην αίσθηση επιλογής, χωρίς όμως και πάλι στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση.  

Μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε παιγνιώδους δραστηριότητας, 

σημειώνονται κάποιες διαφοροποιήσεις στις αυτοαναφορές των δύο ομάδων. Πιο 

συγκεκριμένα, το μέγεθος ευχαρίστησης ενδιαφέροντος παύει να διαφοροποιείται 

στατιστικά σημαντικά με την ομάδα The Mindtrap να υπερέχει ελάχιστα. 

Προβάδισμα παρατηρείται και στο μέγεθος της προσπάθειας, που κατέβαλαν οι 

παίκτες αυτοί (M.O. = 4.2347, N=62, SD=1.00530), παρουσιάζοντας στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση (F=10.092, p<0.01). Κάτι αντίστοιχο σημειώνεται και στο 

μέγεθος της πίεσης / έντασης (M.O. = 3.6758, N=62, SD=1.23434), με τη 

διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων να είναι στατιστικά σημαντική (F=28.154, 

p<0.01). Ωστόσο, σε αντίθεση με τις τιμές των μεταβλητών πριν την έναρξη των 

δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες – παίκτες της ομάδας διαδικτύου εμφανίζουν 

υψηλότερη αίσθηση ικανότητας και επιλογής, κάτω όμως από τα όρια της 

στατιστικής σημαντικότητας. Στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση παρουσιάζεται 

στο προβάδισμα τους (M.O. = 5.1921, N=29, SD=1.39516), το οποίο σημειώνουν 

στην αξία / χρησιμότητα της δραστηριότητάς τους (F=6.717, p<0.05). 



~ 97 ~ 
 

Τέλος, αξίζει να υπογραμμιστεί το εύρος αλλά και η κατεύθυνση της 

αυξομείωσης των τιμών των μεταβλητών εσωτερικής παρακίνησης μεταξύ των δύο 

ομάδων. Στην ομάδα The Mindtrap η μεταβλητή του ενδιαφέροντος / ευχαρίστησης 

δείχνει να μειώνεται σε μικρό βαθμό (M.O.=0.2326, N=62, SD=0.76883), με την 

ομάδα διαδικτύου να σημειώνει αύξηση σε αντίστοιχο βαθμό (M.O.=0.2315, N=29, 

SD=0.72584), οδηγώντας όμως σε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση (F=7.454, 

p<0.01). Αντίστοιχη αυξομείωση παρατηρείται και στο μέγεθος μεταβολής της 

αίσθησης ικανότητας και επιλογής, χωρίς όμως στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των δύο ομάδων. Ωστόσο, στη μεταβλητή της αξίας / χρησιμότητας, ενώ η 

ομάδα The Mindtrap σημειώνει ελαφριά μειωτική τάση (M.O.=0.2481, N=62, 

SD=0.99414), η ομάδα διαδικτύου κινείται αυξητικά (M.O.=0.6059, N=29, 

SD=1.01207) οδηγώντας και πάλι σε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ 

των δύο ομάδων (F=14.415, p<0.01). Από την άλλη πλευρά, ο βαθμός προσπάθειας 

μειώνεται, ενώ η πίεση / ένταση αυξάνεται και στις δύο ομάδες. Μάλιστα, στη 

μεταβολή της πίεσης / έντασης, η ομάδα The Mindtrap (M.O.=1.0645, N=62, 

SD=1.18534) κινείται ανοδικά με στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση (F=15.006, 

p<0.01), σε σχέση με την αύξηση της ομάδας διαδικτύου (Μ.Ο.=0.0759, N=29, 

SD=1.21953).        
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11. Συζήτηση 

Προτού παρουσιαστούν στο σύνολό τους τα συμπεράσματα της παρούσας 

έρευνας κρίνεται σκόπιμο να σημειωθούν ορισμένες γενικές διαπιστώσεις, κυρίως 

στο πλαίσιο της χρήσης του παιχνιδιού σε μαθησιακά πλαίσια, οι οποίες αποτελούν 

συνέχεια ή επιβεβαιώνουν τα ευρήματα άλλων ερευνών. Κατά αυτόν τον τρόπο θα 

διαφανεί η εμπειρική επιβεβαίωση όσων έχουν διατυπωθεί θεωρητικά βασιζόμενων 

στη βιβλιογραφική ανασκόπηση.  

Μπορεί οι μελετώμενες παιγνιώδεις δραστηριότητες να υλοποιήθηκαν σε έναν 

ελεγχόμενο χώρο, είτε στο κτίριο μιας επιχείρησης, όπου υπάρχει το κατάλληλο 

προσωπικό έκτακτης ανάγκης και οι αντίστοιχες υποδομές αποφυγής ατυχημάτων, 

είτε στον προσωπικό χώρο και μέσα από την απόσταση που εξασφαλίζουν οι οπτικές 

ίνες του διαδικτύου, ωστόσο, όλοι οι παίκτες, εκπαιδευόμενοι και μη εκτέθηκαν σε 

πραγματικές συνθήκες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τον πραγματικό κόσμο, στον 

οποίο ζουν, μια ικανότητα που το παιχνίδι φαίνεται πως έχει την ικανότητα να 

προσφέρει (Gentry, 1990). Σε κάθε περίπτωση απαιτήθηκε η δραστηριοποίηση των 

συμμετεχόντων και η λήψη αποφάσεων, οι οποίες ανεξαρτήτως διδακτικού ή μη 

πλαισίου οδηγούν σε μια «ενεργό μάθηση» (Andre & Casas, 2011). 

Παράλληλα, οι υψηλές τιμές των αυτοαναφορών των συμμετεχόντων 

εκπαιδευομένων σε όλες τις διδακτικές προσεγγίσεις αποδεικνύει το γεγονός πως 

πρόκειται για άτομα με υψηλό επίπεδο παρακίνησης, επιβεβαιώνοντας τη 

βιβλιογραφία (Merriam & Caffarella, 1999). Ιδιαίτερα όμως το παιχνίδι δείχνει να 

προσφέρει μεγαλύτερη ευχαρίστηση και ενδιαφέρον με τάση μάλιστα ενίσχυσής της 

κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, η στατιστικά σημαντική αίσθηση 

αξίας και χρησιμότητας των αναφορών των εκπαιδευομένων παικτών, σε συνδυασμό 

με την υψηλή ευχαρίστηση και το ενδιαφέρον συνάδουν σε μια υψηλή και με 

αυξητικές τάσεις εσωτερική παρακίνηση σύμφωνα και με τον ορισμό των Smith & 

Spurling (2001: 2). Η διατήρηση και η ελαφριά αύξηση του βασικότερου δείκτη 

εσωτερικής παρακίνησης, της ευχαρίστησης / ενδιαφέροντος, ταυτόχρονα με την 

αναγνώριση της αξίας και της χρησιμότητας του παιχνιδιού από τους ενήλικους 

εκπαιδευόμενους αποτελούν ισχυρή ένδειξη υψηλού βαθμού παρακίνησης, στοιχείο 

που συνάδει με τη βιβλιογραφία (Maehr, 1984).  

Οι μεταβλητές της ευχαρίστησης / ενδιαφέροντος και της αξίας / 

χρησιμότητας επιβεβαιώνουν πως οδηγούν σε μια ακόμη ένδειξη παρακίνησης, αυτή 

της επιμονής (Maehr, 1984). Παρά το γεγονός ότι οι παίκτες δήλωσαν πως 
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χρειάστηκε να καταβάλουν περισσότερη προσπάθεια, συγκριτικά με τις υπόλοιπες 

διδακτικές προσεγγίσεις και ένιωσαν σε υψηλότερο βαθμό πίεση και ένταση, αυτό δε 

στάθηκε δυνατό να μειώσει δραματικά την ευχαρίστησή τους και την αίσθηση αξίας 

του παιχνιδιού, καθιστώντας το πρώτο στις τιμές των μεταβλητών αυτών. 

Γενικότερα, αποδεικνύεται η άποψη πως η ενεργοποίηση του συναισθήματος 

συμβάλλει στην παρακίνηση (de Freitas, 2007). Χαρακτηριστικός είναι ο ρόλος της 

περιέργειας. Ειδικότερα, μπορεί το παιχνίδι να προσέλκυσε 29 από τους τελικούς 50 

συμμετέχοντες, ωστόσο, προβλήθηκε 91 φορές, τη στιγμή που το ντοκιμαντέρ 

προσπελάστηκε 52 φορές και συγκέντρωσε 15 συμμετέχοντες και το έντυπο υλικό 

επίσης 52 φορές συγκεντρώνοντας μόλις έξι συμμετέχοντες. Η δομή του παιχνιδιού 

με τη χρήση της κίνησης, της παραστατικότητας και του αβέβαιου αποτελέσματος, 

γεννά την περιέργεια, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για να προσεγγίσει 

κανείς ένα παιχνίδι (Dev, 1991). Άλλωστε αποτελεί και μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα (Smith & Spurling, 2001). Επίσης, 

επιβεβαιώνεται η διαπίστωση των Andres & Casas (2011) ότι εκτός του 

ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης, η περιέργεια αποτελεί ισχυρό εργαλείο 

παρακίνησης. Τέλος, επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα της Whitton (2007, 2009) ότι η 

περιέργεια αποτελεί σημαντικό στοιχείο παρακίνησης στην εκπαίδευση ενηλίκων.  

Πέρα από το αίσθημα της περιέργειας, το ρίσκο, η αμφιβολία, η αβέβαιη 

έκβαση του παιχνιδιού και το στοιχείο της έκπληξης, απαραίτητα δομικά στοιχεία του 

παιχνιδιού (Salen & Zimmerman, 2006: 126) αποδεικνύεται και ερευνητικά ότι 

εντείνουν την ένταση και το αίσθημα της πίεσης των συμμετεχόντων περισσότερο 

από τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Ωστόσο, παρατηρείται μια εύθραυστη ισορροπία 

μεταξύ έντασης και ευχαρίστησης. Ο παίκτης δείχνει να την αναμένει, γεγονός που 

αυξάνει την αδρεναλίνη του και ενισχύει την παρακίνησή του, καθώς προσφέρει μια 

ζωηρή εμπειρία, η οποία οδηγεί στη μάθηση (Ellis, 2015). Αν όμως αισθανθεί πως 

πιέζεται πέρα από το επιθυμητό όριο, αυτή δρα αρνητικά. Με τον ίδιο τρόπο και στην 

έρευνα παρατηρείται ότι παρόλο που στο παιχνίδι η ένταση είναι αυξημένη σε σχέση 

με τις υπόλοιπες δραστηριότητες, η ευχαρίστηση δεν μειώνεται σε επίπεδα που θα 

αναδείκνυαν πιο ευχάριστη κάποια άλλη διδακτική προσέγγιση. Βέβαια, ανιχνεύεται 

κάποια μείωση της ευχαρίστησης, όταν η ένταση έχει ανοδική πορεία. 

Πέρα από την ένταση, οι τιμές των παικτών και στις δύο ερευνητικές ομάδες 

επιβεβαιώνουν την ανάγκη καταβολής προσπάθειας, στοιχείο, το οποίο 

περιλαμβάνεται σε ορισμούς γύρω από τις παιγνιώδεις δραστηριότητες (Juul, 2003). 
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Αποδεικνύεται όμως και η διαπίστωση πως η έντονη προσπάθεια προσδίδει στο 

εκτιμώμενο αποτέλεσμα αξία, μιας αυτή ενισχύεται παρόλο που η προσπάθεια 

παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τις άλλες μαθησιακές προσεγγίσεις. 

Κατά αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται ένας κύκλος, ο οποίος ξεκινά από την 

ευχαρίστηση, περνά μέσα από τις εύθραυστες ισορροπίες, που δημιουργεί η 

παρεμβολή της έντασης και της προσπάθειας, ενισχύεται από το στοιχείο της 

περιέργειας για να καταλήξει στην απόδοση αξίας. Αυτός ο κύκλος οδηγεί σε μια 

έντονη εσωτερική παρακίνηση.  

Ο κύκλος αυτός της παρακίνησης ενισχύεται και από την ενισχυμένη αίσθηση 

επιλογής, την οποία το παιχνίδι προσφέρει, συμφωνώντας με αντίστοιχα ευρήματα 

(Malone & Lepper, 1987). Επιβεβαιώνεται με αυτόν τον τρόπο η άποψη πως οι 

παιγνιώδεις δραστηριότητες συμβάλλουν στην αίσθηση ελέγχου (Clark, 2013). Η 

δυνατότητα επιλογής, προσφέρει τον έλεγχο κινήσεων κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας, στοιχείο, που ενισχύει την αυτονομία των εκπαιδευομένων, κάτι το 

οποίο είναι απαραίτητο στην εκπαίδευση ενηλίκων (Knowles, 1990; Lieb, 1991; 

Rogers, 2000)  

Γίνεται, λοιπόν, φανερό πως η ευχαρίστηση, η αντιλαμβανόμενη αίσθηση 

επιλογής, το αίσθημα αξίας και χρησιμότητας του παιχνιδιού, η περιέργεια και η 

ένταση ενεργοποιούν όχι μόνο λογικά αλλά και συναισθηματικά τους 

εκπαιδευόμενους αντιμετωπίζοντάς τους ολιστικά (Gentry, 1990). Προσφέρονται 

εμπειρίες γεμάτες ένταση, οι οποίες συνδέονται με την ευχαρίστηση και μέσα από την 

ελεύθερη επιλογή εναλλακτικών οδών οδηγούν σε ένα μαθησιακό αποτέλεσμα. Και 

αν συνυπολογιστεί πως η ένταση της εμπειρίας (Ellis, 2015) παρέχει ξεκάθαρη γνώση 

και η σχέση της με την ευχαρίστηση τη διατηρεί (Fuchs & Milar, 2002) μέσα σε 

πλαίσια ελευθερίας (Patterson, 1977), τότε γίνεται φανερό πως το παιχνίδι διαθέτει 

τις προϋποθέσεις εκείνες που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα μαθησιακό αποτέλεσμα. 

Η μάθηση άλλωστε δείχνει να είναι επιτυχημένη, καθώς μέσω του παιχνιδιού 

κινητοποιούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση και τα τρία επίπεδα που την 

καθορίζουν (Χαραλαμπόπουλος, 2001) καθώς ενισχύονται τα κίνητρα συμμετοχής σε 

αυτό, αξιοποιείται η εμπειρία και αποτελεί, όπως φαίνεται, επιθυμητή διδακτική 

μέθοδος.  

Ανακεφαλαιώνοντας την ενότητα αυτή, η έρευνα αποδεικνύει πως το παιχνίδι 

προκαλεί σε παίκτες και εκπαιδευόμενους παρακίνηση και μάλιστα εσωτερική, 

επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα άλλων ερευνών (Alessi & Trollip, 2001; Chin, Paw, 
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Jacobs, Vaessen, Titze, & van Mechelen, 2008; Garris, Ahlers, & Driskell, 2002; Inal 

& Cagiltay, 2007; Kiili & Lainema, 2005; Liu & Chu, 2010; Malone, 1980; 

McFarlane, Sparrowhawk, & Heald, 2002; Miller & Robertson, 2010; Paras & 

Bizzocchi, 2005; Miller, Chang, Wang, Beier, & Klisch, 2011; Munguba, Valdes, & 

da Silva, 2008;Tüzün, Yilmaz-Soylu, Karakus, Inal, & Kizilkaya, 2009). Ταυτόχρονα, 

αποτελεί συμπλήρωμα, άλλων ερευνών, οι οποίες αναφέρονται στο θετικό ρόλο της 

χρήσης παιχνιδιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εκπαίδευσης (Andres & Casas, 

2011;  Sancho & Fernandez-Manjon, 2010; de Freitas, 2006; Andres & Casas, 2011). 

Προσφέρει όμως και ερευνητικά δεδομένα ένα βήμα παραπέρα, προχωρώντας και 

από τα όρια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η 

δύναμη του παιχνιδιού στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, όχι ως μιας μαθησιακής 

προσέγγισης που έρχεται να υποσκελίσει όλες τις άλλες, αλλά ως μιας μεθόδου, η 

οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως και οι άλλες, είτε ως ανεξάρτητη προσέγγιση, 

είτε ως συμπλήρωμα άλλων.  
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12. Συμπεράσματα 

12.1. Προτιμητέα μαθησιακή προσέγγιση από τους ενήλικους 

εκπαιδευόμενους της ομάδας διαδικτύου 

Οι περισσότεροι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, όταν κλήθηκαν να επιλέξουν 

μεταξύ των τριών μαθησιακών προσεγγίσεων, επέλεξαν το παιχνίδι. Η ευχαρίστηση / 

ενδιαφέρον, η αίσθηση ικανότητας και η αίσθηση επιλογής δείχνουν να αποτελούν τα 

κριτήρια αυτής της επιλογής οδηγώντας σε στατιστικά σημαντική ενίσχυση της 

αντιλαμβανόμενης αίσθησης της αξίας και της χρησιμότητας της δραστηριότητας. 

Ο ηλικιακός μέσος όρος των παικτών της ομάδας διαδικτύου (31.93 έτη) 

συμβαδίζει με τα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών. Πιο συγκεκριμένα, στην 

Αμερική ο μέσος όρος παικτών ψηφιακών παιχνιδιών είναι  τα 31 έτη (ESA, 2014), 

ενώ στην Ευρώπη τα 35 και άνω (ISFE, 2012). 

Τέλος, παρατηρήθηκε μια στροφή σε πιο στατικές (ντοκιμαντέρ, έντυπο 

υλικό) και παραδοσιακές (έντυπο υλικό) μεθόδους διδασκαλίας όσο μεγαλύτερος 

ήταν ο μέσος όρος ηλικίας. Το παιχνίδι, ωστόσο, επιλέχθηκε από ενήλικους 

συμμετέχοντες ηλικίας μέχρι και 60 ετών. Επίσης, στο παιχνίδι παρουσιάζεται το 

μεγαλύτερο ηλικιακό εύρος, καθώς επιλέχθηκε από άτομα ηλικίας 22 έως και 60 

ετών. 

 

12.2. Επίδραση δημογραφικών δεδομένων στην κυρίαρχη επιλογή 

μαθησιακής προσέγγισης της ομάδας διαδικτύου  

Η επιλογή του παιχνιδιού παρουσιάζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την 

ηλικία, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, με τους νεώτερους να το επιλέγουν 

περισσότερο, αλλά και με τους παίκτες να έχουν το μεγαλύτερο εύρος ηλικιών. 

Στατιστικά σημαντική συσχέτιση φαίνεται να παρουσιάζει και η οικονομική 

κατάσταση. Το παιχνίδι δείχνει να προσελκύει περισσότερο άτομα κακής και μέτριας 

οικονομικής κατάστασης, με τους τελευταίους να δείχνουν πιο παρακινημένοι, χωρίς 

ωστόσο η υπεροχή τους να παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα. Ταυτόχρονα, η 

παρακίνηση των τελευταίων παρουσιάζει τη μεγαλύτερη θετική αυξομείωση.  

Η επιλογή μαθησιακής προσέγγισης επηρεάζεται στατιστικά σημαντικά και από 

την οικογενειακή κατάσταση. Το παιχνίδι επιλέγεται με μεγαλύτερη συχνότητα από 

τους ανύπαντρους ενήλικες, οι οποίοι δηλώνουν πιο έντονα παρακινημένοι, τόσο σε 

επίπεδο προσδοκιών, όσο και μετά το πέρας του παιχνιδιού. Στο τέλος της 
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δραστηριότητας ωστόσο, οι παντρεμένοι δηλώνουν μεγαλύτερη αξία / χρησιμότητα 

για το παιχνίδι, παρόλο που εμφανίζονται πιο πιεσμένοι.  

Ως προς το φύλο, το παιχνίδι προσελκύει εξίσου άνδρες και γυναίκες με τις 

μεταβολές στις τιμές της εσωτερικής τους παρακίνησης να μην εμφανίζουν 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση.  

Υψηλό μορφωτικό επίπεδο και παιχνίδι φαίνεται να συνδέονται, καθώς αυτό 

επιλέχθηκε αποκλειστικά από φοιτητές και αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Τέλος, στο κομμάτι της εργασίας, οι άνεργοι δηλώνουν ως δραστηριότητα με τη 

μεγαλύτερη αξία το παιχνίδι, τόσο σε επίπεδο προσδοκιών όσο και μετά το πέρας της 

δραστηριότητας. Ωστόσο, η στατιστικά σημαντική πίεση και ένταση, που νιώθουν 

μειώνει την αρχική τους ευχαρίστηση, με τους φοιτητές να καταλαμβάνουν μετά τη 

λήξη της δραστηριότητας την πρωτιά και να σημειώνουν τη μεγαλύτερη αύξηση 

εσωτερικής παρακίνησης. Τέλος, οι εργαζόμενοι νιώθουν πιο ικανοί και ελεύθεροι 

στις επιλογές τους καθ’ όλη την ενασχόλησή τους με το παιχνίδι, σημειώνοντας και 

τη μεγαλύτερη αύξηση στην αίσθηση της αξίας και χρησιμότητας του παιχνιδιού 

 

12.3.Αυξομείωση αρχικών και τελικών τιμών ανά μαθησιακή 

προσέγγιση στην ομάδα διαδικτύου 

12.3.1. Παιχνίδι 

Η χρήση της παιγνιώδους δραστηριότητας παρουσιάζει αύξηση στην 

ευχαρίστηση / ενδιαφέρον, στην αντιλαμβανόμενη αίσθηση ικανότητας και επιλογής, 

παρά τη σχετικά υψηλή, ως προς τις άλλες δραστηριότητες, ένταση. Επίσης. 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική αύξηση της αίσθησης αξίας και χρησιμότητας 

απέναντι στη δραστηριότητα, με αντίστοιχα στατιστικά σημαντική μείωση της 

καταβολής προσπάθειας 

 

12.3.2. Ντοκιμαντέρ 

Στους συμμετέχοντες που επέλεξαν το ντοκιμαντέρ η αίσθηση αξίας και 

χρησιμότητας παρουσιάζουν αύξηση, παρόλο που αυξάνεται και η αίσθηση της 

έντασης κατά τη διάρκεια της παρακολούθησής του. Επιπλέον, μιας και πρόκειται για 

μια στατική προσέγγιση, είναι λογικό να σημειώνεται στατιστικά σημαντική μείωση 

του βαθμού προσπάθειας σε σχέση με την αρχική τους προσδοκία.  
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12.3.3. Έντυπο υλικό 

Όσοι επέλεξαν το έντυπο υλικό δήλωσαν έντονη αρχική και τελική αίσθηση 

ικανότητας, με την θετική αυτή αύξηση να παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα.  

 

12.4. Σύγκριση αυξομείωσης μεταβλητών εσωτερικής παρακίνησης 

μεταξύ μαθησιακών προσεγγίσεων της ομάδας διαδικτύου 

Θα μπορούσε να υποστηριχτεί έστω και σε επίπεδο αμυδρών ενδείξεων ότι το 

παιχνίδι παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ενίσχυση των μεταβλητών εσωτερικής 

παρακίνησης, με τις μεταβλητές να αυξομειώνονται προς την κατεύθυνση αυτή. Πιο 

συγκεκριμένα, το παιχνίδι παρουσιάζει την υψηλότερη αρχική εσωτερική 

παρακίνηση (χάρη στις μεταβλητές της ευχαρίστησης / ενδιαφέροντος και της αξίας / 

χρησιμότητας), παρά την υψηλότερη προσδοκία πίεσης / έντασης και καταβολής 

προσπάθειας. Ειδικά, στατιστικά σημαντική υπεροχή στην αξία / χρησιμότητα της 

δραστηριότητας αποτελεί πολύ σημαντικό εύρημα μιας και ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις των ενήλικων εκπαιδευομένων, προκειμένου να συμμετάσχουν σε μια 

μαθησιακή δραστηριότητα. Ο βαθμός ευχαρίστησης / ενδιαφέροντος και η αίσθηση 

της αξίας φαίνεται πως ωθούν τους συμμετέχοντες στην επιλογή του παιχνιδιού. 

Παράλληλα, η παιγνιώδης δραστηριότητα διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στις τιμές 

των μεταβλητών εσωτερικής παρακίνησης (ευχαρίστηση / ενδιαφέρον, αξία / 

χρησιμότητα, αντιλαμβανόμενη αίσθηση επιλογής) παρά τη διατήρηση της πίεσης / 

έντασης και της προσπάθειας σε υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τις υπόλοιπες 

μαθησιακές προσεγγίσεις. 

Από τη στιγμή που η σύγκριση των μεταβλητών εσωτερικής παρακίνησης μεταξύ 

των μαθησιακών προσεγγίσεων δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά και 

οι διαφοροποιήσεις κινούνται σε επίπεδο ενδείξεων, γίνεται φανερό πως είναι δυνατή 

η ένταξη του παιχνιδιού στην εκπαίδευση ενηλίκων μιας και δεν υστερεί σε επίπεδο 

παρακίνησης άλλων πιο ευρέως χρησιμοποιούμενων μεθόδων. Αντίθετα, οι ενδείξεις 

δείχνουν πως συμβάλλει περισσότερο στην ενίσχυση της εσωτερικής παρακίνησης, 

κάτι το οποίο ενδεχομένως να αναδεικνυόταν εναργέστερα σε ένα μεγαλύτερο 

δείγμα. 

Το έντυπο υλικό διατηρεί υψηλή την αντιλαμβανόμενη αίσθηση της ικανότητας 

τόσο σαν προσδοκία, όσο και μετά την ενασχόληση με αυτό. Πέρα όμως από την 

αίσθηση ικανότητας συγκεντρώνει τους χαμηλότερους μέσους όρους εσωτερικής 
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παρακίνησης, με όλες τις μεταβλητές να σημειώνουν μείωση εξαιρουμένης της 

αίσθησης ικανότητας. 

Το παιχνίδι, τέλος, ενισχύει την αίσθηση της επιλογής, στοιχείο το οποίο 

σχετίζεται με την αίσθηση αυτονομίας κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Η αίσθηση 

επιλογής και η αξία / χρησιμότητα μιας δραστηριότητας αποτελούν πολύ 

σημαντικούς παράγοντες στην εκπαίδευση ενηλίκων και το παιχνίδι φαίνεται πως 

ανταποκρίνεται θετικά.  

 

12.5. Συσχέτιση μεταβλητών εσωτερικής παρακίνησης παικτών 

ομάδας διαδικτύου 

Η βασική μεταβλητή εσωτερικής παρακίνησης, δηλαδή ο δείκτης της 

ευχαρίστησης / ενδιαφέροντος σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τις υπόλοιπες 

μεταβλητές, που ερευνήθηκαν σε επίπεδο προσδοκιών, αλλά και μετά το πέρας της 

παιγνιώδους δραστηριότητας με εξαίρεση τη μεταβλητή της προσπάθειας. Επίσης, η 

αρχική αίσθηση ικανότητας, ο βαθμός αρχικής πίεσης / έντασης και η αρχική 

αίσθηση επιλογής δείχνουν να επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά τις τιμές της 

τελικής ευχαρίστησης / ενδιαφέροντος. Αποδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο η ανάγκη 

μέτρησης και των έξι μεταβλητών που μελετήθηκαν, καθώς φαίνεται πως επηρεάζουν 

την αρχική και τελική ευχαρίστηση / ενδιαφέρον παρουσιάζοντας μια πιο σφαιρική 

και ολοκληρωμένη εικόνα της εσωτερικής παρακίνησης.  

 

12.6.  Σύγκριση τιμών των μεταβλητών εσωτερικής παρακίνησης 

παικτών στις ομάδες The Mindtrap και διαδικτύου 

Το παιχνίδι εμφανίζει μέτριο έως υψηλό βαθμό ευχαρίστησης / ενδιαφέροντος 

ανεξαρτήτως πλαισίου εφαρμογής του, με τις όποιες διαφοροποιήσεις να κινούνται 

στο επίπεδο των αρχικών προσδοκιών. Ενώ, το στοιχείο της ομαδικότητας και η 

εφαρμογή του παιχνιδιού στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου των συμμετεχόντων 

δείχνει να οδηγεί σε πιο ενισχυμένη προσδοκία ευχαρίστησης και ενδιαφέροντος, η 

διαφοροποίηση αυτή μετά τη λήξη της δραστηριότητας παύει να είναι σημαντική 

μεταξύ ελεύθερου χρόνου και μαθησιακού περιβάλλοντος, με τις τιμές και στις δύο 

περιπτώσεις να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι παράγοντες, οι οποίοι ενισχύουν την εσωτερική παρακίνηση, δε 

φαίνεται να διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά μεταξύ της χρήσης του 

παιχνιδιού στον ελεύθερο χρόνο και της αντίστοιχης εφαρμογής του σε μαθησιακά 
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πλαίσια. Από τη μια πλευρά, οι μεταβλητές της πίεσης / έντασης και της προσπάθειας 

διατηρούνται από χαμηλά έως μέτρια επίπεδα. Από την άλλη πλευρά, η αίσθηση 

ικανότητας, επιλογής και αξίας / χρησιμότητας συγκεντρώνουν υψηλές τιμές. Η 

εσωτερική παρακίνηση, από το στάδιο της αρχικής προσδοκίας, μέχρι και εκείνο του 

απολογισμού της δραστηριότητας δεν παρουσιάζει σημαντικές μεταπτώσεις και 

διατηρείται υψηλή, καθώς οι αυξομειώσεις είναι κάτω της μιας μονάδας, με εξαίρεση 

την πίεση / ένταση, η οποία όμως παραμένει σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα.    

Το παιχνίδι δείχνει να συνδέεται με εντονότερο αίσθημα πίεσης / έντασης χωρίς 

όμως να φτάνει σε υψηλές τιμές. Πρόκειται για μια αίσθηση, η οποία προηγείται της 

δραστηριότητας, όπως αποδεικνύουν οι αρχικές μετρήσεις. Κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού η πίεση / ένταση αυξάνεται, επηρεάζοντας σε έναν μικρό βαθμό την 

ευχαρίστηση και το ενδιαφέρον των παικτών, όπως παρατηρείται στις τιμές της 

ομάδας The Mindtrap. Ωστόσο, η επιρροή αυτή δεν είναι δραματική, καθώς τόσο η 

ευχαρίστηση / ενδιαφέρον, όσο και οι υπόλοιπες μεταβλητές, οι οποίες ενισχύουν την 

εσωτερική παρακίνηση, διατηρούνται σε μέτρια, έως υψηλά επίπεδα, από την αρχή 

μέχρι και το τέλος την δραστηριότητας.  

Η προσπάθεια, που καλούνται να καταβάλουν οι παίκτες δείχνει να συνδέεται με 

το βαθμό έντασης / πίεσης των συμμετεχόντων, καθώς εμφανίζεται υψηλή, όταν 

παρουσιάζεται υψηλή και η πίεση / ένταση. Όταν αυτή μειώνεται, ο βαθμός πίεσης 

/έντασης, αυξάνεται σε μικρότερο βαθμό. Αντίθετα, όταν δεν μειώνεται, η πίεση / 

ένταση ενισχύεται σε μεγαλύτερο βαθμό. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως παραμένει σε 

χαμηλά επίπεδα, καθώς δε φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τις μεταβλητές, οι οποίες 

ενισχύουν την εσωτερική παρακίνηση των συμμετεχόντων.  

Όταν το παιχνίδι συνδυάζεται με έναν μαθησιακό προσανατολισμό, φαίνεται πως 

οδηγεί σε μεγαλύτερη αίσθηση αξίας / χρησιμότητας της συγκεκριμένης παιγνιώδους 

δραστηριότητας. Προφανώς, από τη στιγμή που οι εκπαιδευόμενοι είναι συνειδητά 

προσανατολισμένοι στην απόκτηση γνώσης, δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο να 

αξιολογήσουν τη σχέση μάθησης - παιχνιδιού κρίνοντάς την θετικά και σε 

μεγαλύτερο βαθμό από τη χρήση του παιχνιδιού στον ελεύθερο χρόνο, ακόμα αν και 

τότε υποβόσκουν παρόμοια στοιχεία προς διδασκαλία.     
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13. Προτάσεις έρευνας 
 

Όπως κάθε έρευνα, έτσι και η παρούσα αναγκάστηκε να μελετήσει ένα μικρό 

τμήμα σχετικά με τη χρήση του παιχνιδιού στην εκπαίδευση ενηλίκων αναφορικά με 

την επίδραση αυτού στις μεταβλητές της εσωτερικής τους παρακίνησης. Ταυτόχρονα, 

τόσο οι περιορισμοί κατά την ερευνητική διαδικασία, όσο και τα συμπεράσματα 

αυτής προβάλλουν προεκτάσεις που αξίζουν να ερευνηθούν εκτενέστερα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα, ένας από τους βασικούς παράγοντες 

που φαίνεται πως ωθεί τους εκπαιδευόμενους στην επιλογή του παιχνιδιού είναι η 

ευχαρίστηση. Αποδεικνύεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η σύνδεση της εμπειρίας με την 

ευχαρίστηση, στοιχείο απαραίτητο για τη διατήρηση της γνώσης κατά τον Thorndike 

(Fuchs & Milar, 2002). Η συσχέτιση του παιχνιδιού με τη διατήρηση της γνώσης δεν 

κατέστη δυνατό να ερευνηθεί στην παρούσα έρευνα και αποτελεί ένα ενδιαφέρον 

ερευνητικό κενό στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Επίσης, παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι επιλέχθηκε από μια ευρεία ηλικιακά 

ομάδα συμμετεχόντων, παρατηρήθηκε μια τάση των μεγαλύτερων ηλικιών προς πιο 

παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Μένει λοιπόν να ερευνηθεί περεταίρω κατά 

πόσο αυτή η τάση οφείλεται σε μεγαλύτερη έκθεση σε παραδοσιακές μεθόδους 

διδασκαλίας ή αν η ηλικία εμφανίζει αντιστρόφως ανάλογη σχέση με την 

εκπαιδευτική καινοτομία ανεξαρτήτως άλλων παραγόντων. 

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε για το μελλοντικό ερευνητή η χρήση 

μεγαλύτερου ερευνητικού δείγματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι ενδείξεις 

ενίσχυσης στις τιμές των μεταβλητών εσωτερικής παρακίνησης, που παρουσίασε το 

παιχνίδι σε σχέση με το ντοκιμαντέρ και το έντυπο υλικό,  οδηγούν σε στατιστικά 

σημαντική αύξηση συγκριτικά με άλλες παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας που 

εξακολουθούν να κυριαρχούν στην εκπαίδευση και στη Διά Βίου Μάθηση 

γενικότερα. Η χρήση μεγαλύτερου δείγματος ενδεχομένως να μετέτρεπε τις ενδείξεις 

σε σαφή συμπεράσματα υπέρ της αποτελεσματικότητας παιγνιωδών δραστηριοτήτων, 

αποτελώντας συνέχεια της παρούσας έρευνας. 
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14. Περιορισμοί  
 

Μια σειρά περιορισμών δυσχέραναν την πορεία της έρευνας χωρίς ευτυχώς να 

αποτελέσουν αξεπέραστο σκόπελο.  

Βασική αρχική δυσχέρεια αποτέλεσε η ανυπαρξία βιβλιογραφίας στην 

Ελλάδα, η οποία να ασχολείται με τη χρήση του παιχνιδιού στην εκπαίδευση 

ενηλίκων. Ακόμα και η ξενόγλωσση βιβλιογραφία είναι φειδωλή, καθώς οι έρευνες 

και η αντίστοιχη αρθρογραφία, παρόλο που τον τελευταίο καιρό πολλαπλασιάζονται, 

προς το παρόν περιορίζονται στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε συνδυασμό 

με τη δυσκολία πρόσβασης σε καθιερωμένα επιστημονικά περιοδικά, η αναζήτηση 

του υλικού εκείνου, το οποίο να μπορεί να παρουσιάσει μια σφαιρική εικόνα του 

θέματος σε ένα σχεδόν ανεξερεύνητο αντικείμενο, ήταν ιδιαίτερα κοπιαστική, δίχως 

πόρους και χωρίς κάποιο υλικό σαν πυξίδα. Για το λόγο αυτό, αναζητήθηκαν 

πληροφορίες σε μια πληθώρα επιστημονικών πεδίων, προκειμένου να συγκροτηθεί 

μια αξιόπιστη επιχειρηματολογία. 

Αντίστοιχη δυσχέρεια παρουσιάστηκε προκειμένου να βρεθεί και να 

χρησιμοποιηθεί ένα επαρκές ερωτηματολόγιο, το οποίο να μπορεί να αξιοποιηθεί 

στην εκπαίδευση ενηλίκων πέραν των ακαδημαϊκών κινήτρων, ή της κινητοποίησης, 

η οποία μετράται εδώ και δεκαετίες στην παιδική και εφηβική ηλικία. Ακόμα και 

όταν το ερωτηματολόγιο βρέθηκε, υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στο να δοθούν οι 

απαραίτητες άδειες, προκειμένου να μπορέσει αυτό να μεταφραστεί και να 

χρησιμοποιηθεί. 

  Σαν συνέπεια των παραπάνω,  η έρευνα πραγματοποιήθηκε αναγκαστικά σε 

μια δύσκολη περίοδο για διανομή και συγκέντρωση ερωτηματολογίων, δηλαδή από 

το Μάιο έως και τον Αύγουστο. Η δυσκολία ενισχύθηκε και από το γεγονός ότι η 

συλλογή δεδομένων έπρεπε να πραγματοποιηθεί σε δύο διαφορετικούς χώρους, 

στοιχείο το οποίο απαίτησε περισσότερες συνεννοήσεις, με αποτέλεσμα να δαπανηθεί  

ακόμη μεγαλύτερος χρόνος. Επιπρόσθετα, συνέπεσε με τις σημαντικές πολιτικές και 

οικονομικές εξελίξεις του καλοκαιριού 2015, οι οποίες καθυστέρησαν πάρα πολύ τη 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, τη συγκέντρωσή τους και την ακόλουθη 

επεξεργασία τους.  

Τέλος, σοβαρή δυσχέρεια αποτέλεσε το γεγονός ότι συγκεντρώθηκαν 

λιγότερα ερωτηματολόγια από τα αναμενόμενα, στοιχείο το οποίο βέβαια είχε 
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προβλεφθεί. Αυτό που δεν είχε προβλεφθεί ήταν το μέγεθος των λανθασμένων και 

μερικώς συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, στοιχείο, το οποίο βέβαια διαπιστώνεται 

σαν μια γενικότερη κατάσταση τουλάχιστον στην Ελλάδα. Η συγκέντρωση επαρκούς 

αλλά μικρού σχετικά αριθμού ερωτηματολογίων δημιούργησε δυσχέρειες στην 

εξαγωγή αποτελεσμάτων και στην αξιοποίηση στατιστικών δεικτών οι οποίοι 

απαιτούσαν μεγαλύτερο δείγμα. 
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Παράρτημα Α 
 

Πίνακας 1. T-test ζευγών εξαρτημένων μεταβλητών στη μαθησιακή 

προσέγγιση του παιχνιδιού 
 

  
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 

Ενδιαφέρον / Ευχαρίστηση 

(Πριν) - Ενδιαφέρον / 

Ευχαρίστηση (Μετά) 

-.23153 .72584 -1.718 28 .097 

Pair 2 
Αίσθηση Ικανότητας (Πριν) - 

Αίσθηση Ικανότητας (Μετά) 
-.12299 .61799 -1.072 28 .293 

Pair 3 

Προσπάθεια / Αποδιδόμενη 

Σημασία (Πριν) - Προσπάθεια 

/ Αποδιδόμενη Σημασία 

(Μετά) 

.37241 .90036 2.227 28 .034 

Pair 4 
Πίεση / Ένταση (Πριν) - Πίεση 

/ Ένταση (Μετά) 
-.07586 1.01477 -.403 28 .690 

Pair 5 
Αίσθηση Επιλογής (Πριν) - 

Αίσθηση Επιλογής (Μετά) 
-.08374 .58718 -.768 28 .449 

Pair 6 
Αξία / Χρησιμότητα (Πριν) - 

Αξία / Χρησιμότητα (Μετά) 
-.60591 1.01207 -3.224 28 .003 

 

 

Πίνακας 2. T-test ζευγών εξαρτημένων μεταβλητών στη μαθησιακή 

προσέγγιση του ντοκιμαντέρ 

  
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 

Ενδιαφέρον / Ευχαρίστηση 

(Πριν) - Ενδιαφέρον / 

Ευχαρίστηση (Μετά) 

.20952 .99835 .813 14 .430 

Pair 2 
Αίσθηση Ικανότητας (Πριν) - 

Αίσθηση Ικανότητας (Μετά) 
.20000 .68487 1.131 14 .277 

Pair 3 

Προσπάθεια / Αποδιδόμενη 

Σημασία (Πριν) - Προσπάθεια 

/ Αποδιδόμενη Σημασία 

(Μετά) 

.41333 .54231 2.952 14 .011 

Pair 4 
Πίεση / Ένταση (Πριν) - Πίεση 

/ Ένταση (Μετά) 
-.14667 1.05415 -.539 14 .598 

Pair 5 
Αίσθηση Επιλογής (Πριν) - 

Αίσθηση Επιλογής (Μετά) 
.14286 1.01734 .544 14 .595 
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Pair 6 
Αξία / Χρησιμότητα (Πριν) - 

Αξία / Χρησιμότητα (Μετά) 
-.59048 1.09180 -2.095 14 .055 

 

 

Πίνακας 3. T-test ζευγών εξαρτημένων μεταβλητών στη μαθησιακή 

προσέγγιση του έντυπου υλικού 

  
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 

Ενδιαφέρον / Ευχαρίστηση 

(Πριν) - Ενδιαφέρον / 

Ευχαρίστηση (Μετά) 

.52381 1.39289 .921 5 .399 

Pair 2 
Αίσθηση Ικανότητας (Πριν) - 

Αίσθηση Ικανότητας (Μετά) 
-.27778 .17213 -3.953 5 .011 

Pair 3 

Προσπάθεια / Αποδιδόμενη 

Σημασία (Πριν) - Προσπάθεια 

/ Αποδιδόμενη Σημασία 

(Μετά) 

.50000 .85557 1.431 5 .212 

Pair 4 
Πίεση / Ένταση (Πριν) - Πίεση 

/ Ένταση (Μετά) 
.06667 .16330 1.000 5 .363 

Pair 5 
Αίσθηση Επιλογής (Πριν) - 

Αίσθηση Επιλογής (Μετά) 
.04762 .34602 .337 5 .750 

Pair 6 
Αξία / Χρησιμότητα (Πριν) - 

Αξία / Χρησιμότητα (Μετά) 
.26190 .99146 .647 5 .546 

 

Πίνακας 4. Ανάλυση μέσου όρου συχνοτήτων ομάδας διαδικτύου 

ανά μαθησιακή προσέγγιση 

 Συχνότητα Μ.Ο. Τυπική 
απόκλιση 

ελάχιστο μέγιστο 

Ενδιαφέρον / Ευχαρίστηση (Πριν) 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 29 5.3251 1.15169 2.57 6.86 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 15 5.1238 .88536 3.86 6.43 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 6 4.9524 1.20769 3.29 6.71 

Σύνολο 50 5.2200 1.07185 2.57 6.86 

Αίσθηση Ικανότητας (Πριν) 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 29 5.1264 1.17316 1.83 7.00 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 15 5.0111 .86020 3.83 6.33 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 6 5.2500 1.23266 3.67 6.67 

Σύνολο 50 5.1067 1.07632 1.83 7.00 

Προσπάθεια / Αποδιδόμενη 

Σημασία (Πριν) 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 29 3.9172 .77000 2.00 5.60 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 15 3.5200 .70427 2.20 4.60 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 6 3.7667 .57155 2.80 4.20 

 Σύνολο 50 3.7800 .73872 2.00 5.60 
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Πίεση / Ένταση (Πριν) 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 29 2.1517 1.20908 1.00 5.20 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 15 1.9600 .93869 1.00 4.20 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 6 2.1333 1.55263 1.00 4.40 

Σύνολο 50 2.0920 1.15791 1.00 5.20 

Αίσθηση Επιλογής (Πριν) 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 29 5.7094 1.03544 3.86 7.00 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 15 5.8095 .64493 4.57 6.86 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 6 5.4286 1.29992 3.71 6.71 

Σύνολο 50 5.7057 .95741 3.71 7.00 

Αξία / Χρησιμότητα (Πριν) 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 29 4.5862 1.50090 1.00 7.00 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 15 4.4381 .64448 3.43 5.57 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 6 4.4524 .83991 3.86 6.00 

Σύνολο 50 4.5257 1.21782 1.00 7.00 

Ενδιαφέρον / Ευχαρίστηση (Μετά) 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 29 5.5567 1.26072 3.29 7.00 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 15 4.9143 1.36896 1.14 6.29 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 6 4.4286 .69985 3.71 5.43 

Σύνολο 50 5.2286 1.29073 1.14 7.00 

Αίσθηση Ικανότητας (Μετά) 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 29 5.2494 1.08955 2.67 7.00 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 15 4.8111 1.27377 2.50 6.67 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 6 5.5278 1.21754 4.00 7.00 

Σύνολο 50 5.1513 1.16261 2.50 7.00 

Προσπάθεια / Αποδιδόμενη 

Σημασία (Μετά) 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 29 3.5448 .87161 2.00 5.40 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 15 3.1067 .76669 1.80 4.60 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 6 3.2667 .98522 2.20 4.40 

Σύνολο 50 3.3800 .86118 1.80 5.40 

Πίεση / Ένταση (Μετά) 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 29 2.2276 1.16585 1.00 4.40 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 15 2.1067 .94375 1.00 3.80 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 6 2.0667 1.58829 1.00 4.40 

Σύνολο 50 2.1720 1.13714 1.00 4.40 

Αίσθηση Επιλογής (Μετά) 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 29 5.7931 1.17716 3.43 7.00 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 15 5.6667 1.08484 3.57 6.86 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 6 5.3810 1.27988 3.43 6.71 

Σύνολο 50 5.7057 1.14592 3.43 7.00 

Αξία / Χρησιμότητα (Μετά) 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 29 5.1921 1.39516 1.71 7.00 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 15 5.0286 1.06385 2.86 6.57 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 6 4.1905 .61721 3.14 5.00 

Σύνολο 50 5.0229 1.25551 1.71 7.00 
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Πίνακας 5. κατάταξη μαθησιακών προσεγγίσεων ανά μεταβλητή 

μεταβλητή 

μαθησιακή 

προσέγγιση με 

υψηλότερες τιμές 

Μ.Ο. 

μαθησιακή 

προσέγγιση με 

κατώτερες τιμές 

Μ.Ο. 

ευχαρίστηση/ενδιαφέρον 

(αρχική) 
παιχνίδι 5.3251 έντυπο υλικό 4.9524 

αντιληπτή ικανότητα 

(αρχική) 
έντυπο υλικό 5.2500 ντοκιμαντέρ 5.0111 

προσπάθεια (αρχική) παιχνίδι 3.9172 ντοκιμαντέρ 3.5200 

πίεση/ένταση (αρχική) παιχνίδι 2.1517 ντοκιμαντέρ 1.9600 

αντιληπτή επιλογή 

(αρχική) 
ντοκιμαντέρ 5.8095 έντυπο υλικό 5.4286 

αξία/χρησιμότητα 

(αρχική) 
παιχνίδι 4.5862 ντοκιμαντέρ 4.4381 

ευχαρίστηση/ενδιαφέρον 

(τελική) 
παιχνίδι 5.5567 έντυπο υλικό 4.4286 

αντιληπτή ικανότητα 

(τελική) 

έντυπο υλικό 5.5278 ντοκιμαντέρ 4.8111 

προσπάθεια 

(τελική) 

παιχνίδι 3.5448 έντυπο υλικό 3.1067 

πίεση/ένταση 

(τελική) 

παιχνίδι 2.2276 έντυπο υλικό 2.0667 

αντιληπτή επιλογή 

(τελική) 

παιχνίδι 5.7931 έντυπο υλικό 5.3810 

αξία/χρησιμότητα 

(τελική) 
παιχνίδι 5.1921 έντυπο υλικό 4.1905 
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Πίνακας 6. Μεταβολές μεταβλητών και κατεύθυνση αυτών ανά 

μαθησιακή προσέγγιση. 

 Συχνότητα Μέσος Όρος 

Μεταβολή Ενδιαφέροντος / 

Ευχαρίστησης 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 29 -.2315 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 15 .2095 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 6 .5238 

σύνολο 50 -.0086 

Μεταβολή Αίσθησης Ικανότητας 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 29 -.1230 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 15 .2000 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 6 -.2778 

σύνολο 50 -.0447 

Μεταβολή Προσπάθειας / 

Αποδιδόμενης Σημασίας 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 29 .3724 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 15 .4133 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 6 .5000 

σύνολο 50 .4000 

Μεταβολή Πίεσης / Έντασης 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 29 -.0759 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 15 -.1467 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 6 .0667 

σύνολο 50 -.0800 

Μεταβολή Αίσθησης Επιλογής 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 29 -.0837 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 15 .1429 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 6 .0476 

σύνολο 50 .0000 

Μεταβολή Αξίας / Χρησιμότητας 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 29 -.6059 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 15 -.5905 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 6 .2619 

σύνολο 50 -.4971 

 

Πίνακας 7. Αρχικές, τελικές τιμές μεταβλητών και μέγεθος 

αυξομείωσης ανά φύλο. 

Μεταβλητές N Μ.Ο. Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη 

Ενδιαφέρον / Ευχαρίστηση (Πριν) 

ΑΝΔΡΑΣ 10 5.5143 1.01060 3.43 6.57 

ΓΥΝΑΙΚΑ 19 5.2256 1.23380 2.57 6.86 

Σύνολο 29 5.3251 1.15169 2.57 6.86 

Αίσθηση Ικανότητας (Πριν) 

ΑΝΔΡΑΣ 10 5.3833 1.08312 3.83 7.00 

ΓΥΝΑΙΚΑ 19 4.9912 1.22408 1.83 6.50 

Σύνολο 29 5.1264 1.17316 1.83 7.00 

Προσπάθεια / Αποδιδόμενη Σημασία (Πριν) ΑΝΔΡΑΣ 10 4.1800 .73303 3.20 5.60 
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ΓΥΝΑΙΚΑ 19 3.7789 .77142 2.00 5.00 

Σύνολο 29 3.9172 .77000 2.00 5.60 

Πίεση / Ένταση (Πριν) 

ΑΝΔΡΑΣ 10 2.0800 1.14775 1.00 4.40 

ΓΥΝΑΙΚΑ 19 2.1895 1.26925 1.00 5.20 

Σύνολο 29 2.1517 1.20908 1.00 5.20 

Αίσθηση Επιλογής (Πριν) 

ΑΝΔΡΑΣ 10 5.8571 1.12082 4.29 7.00 

ΓΥΝΑΙΚΑ 19 5.6316 1.01051 3.86 6.86 

Σύνολο 29 5.7094 1.03544 3.86 7.00 

Αξία / Χρησιμότητα (Πριν) 

ΑΝΔΡΑΣ 10 4.7571 1.18771 3.14 6.57 

ΓΥΝΑΙΚΑ 19 4.4962 1.66556 1.00 7.00 

Σύνολο 29 4.5862 1.50090 1.00 7.00 

Ενδιαφέρον / Ευχαρίστηση (Μετά) 

ΑΝΔΡΑΣ 10 5.5857 1.05506 3.57 6.71 

ΓΥΝΑΙΚΑ 19 5.5414 1.38389 3.29 7.00 

Σύνολο 29 5.5567 1.26072 3.29 7.00 

Αίσθηση Ικανότητας (Μετά) 

ΑΝΔΡΑΣ 10 5.3500 .98898 3.50 6.67 

ΓΥΝΑΙΚΑ 19 5.1965 1.16146 2.67 7.00 

Σύνολο 29 5.2494 1.08955 2.67 7.00 

Προσπάθεια / Αποδιδόμενη Σημασία (Μετά) 

ΑΝΔΡΑΣ 10 3.4400 .78768 2.60 5.00 

ΓΥΝΑΙΚΑ 19 3.6000 .92856 2.00 5.40 

Σύνολο 29 3.5448 .87161 2.00 5.40 

Πίεση / Ένταση (Μετά) 

ΑΝΔΡΑΣ 10 1.9600 1.14620 1.00 4.40 

ΓΥΝΑΙΚΑ 19 2.3684 1.18183 1.00 4.40 

Σύνολο 29 2.2276 1.16585 1.00 4.40 

Αίσθηση Επιλογής (Μετά) 

ΑΝΔΡΑΣ 10 5.9857 1.19228 3.86 7.00 

ΓΥΝΑΙΚΑ 19 5.6917 1.18882 3.43 6.86 

Σύνολο 29 5.7931 1.17716 3.43 7.00 

Αξία / Χρησιμότητα (Μετά) 

ΑΝΔΡΑΣ 10 5.2286 .99705 3.57 7.00 

ΓΥΝΑΙΚΑ 19 5.1729 1.59049 1.71 7.00 

Σύνολο 29 5.1921 1.39516 1.71 7.00 

Μεταβολή Ενδιαφέροντος / Ευχαρίστησης 

ΑΝΔΡΑΣ 10 -.0714 .71031 -1.29 1.14 

ΓΥΝΑΙΚΑ 19 -.3158 .73860 -2.14 .71 

Σύνολο 29 -.2315 .72584 -2.14 1.14 

Μεταβολή Αίσθησης Ικανότητας 

ΑΝΔΡΑΣ 10 .0333 .48305 -1.00 .67 

ΓΥΝΑΙΚΑ 19 -.2053 .67580 -1.00 1.50 

Σύνολο 29 -.1230 .61799 -1.00 1.50 

Μεταβολή Προσπάθειας / Αποδιδόμενης Σημασίας 

ΑΝΔΡΑΣ 10 .7400 1.03301 -.80 2.20 

ΓΥΝΑΙΚΑ 19 .1789 .78286 -1.20 2.00 

Σύνολο 29 .3724 .90036 -1.20 2.20 

Μεταβολή Πίεσης / Έντασης 

ΑΝΔΡΑΣ 10 .1200 .99867 -1.80 1.60 

ΓΥΝΑΙΚΑ 19 -.1789 1.03472 -2.80 1.80 

Σύνολο 29 -.0759 1.01477 -2.80 1.80 

Μεταβολή Αίσθησης Επιλογής 
ΑΝΔΡΑΣ 10 -.1286 .61886 -1.43 1.14 

ΓΥΝΑΙΚΑ 19 -.0602 .58576 -1.43 1.14 
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Σύνολο 29 -.0837 .58718 -1.43 1.14 

Μεταβολή Αξίας / Χρησιμότητας 

ΑΝΔΡΑΣ 10 -.4714 .72234 -1.86 .57 

ΓΥΝΑΙΚΑ 19 -.6767 1.14765 -2.71 1.29 

Σύνολο 29 -.6059 1.01207 -2.71 1.29 

 

Πίνακας 8. Αρχικές, τελικές τιμές μεταβλητών και μέγεθος 

αυξομείωσης ανά μορφωτικό επίπεδο. 

 

Μεταβλητές N Μ.Ο. 
Τυπική 

απόκλιση 
Ελάχιστη Μέγιστη 

Ενδιαφέρον / Ευχαρίστηση 

(Πριν) 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4 5.1429 1.26168 4.00 6.86 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

25 5.3543 1.15846 2.57 6.86 

Σύνολο 29 5.3251 1.15169 2.57 6.86 

Αίσθηση Ικανότητας (Πριν) 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4 4.9167 .75154 3.83 5.50 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

25 5.1600 1.23555 1.83 7.00 

Σύνολο 29 5.1264 1.17316 1.83 7.00 

Προσπάθεια / Αποδιδόμενη 

Σημασία (Πριν) 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4 3.7500 .86987 3.00 5.00 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

25 3.9440 .76924 2.00 5.60 

Σύνολο 29 3.9172 .77000 2.00 5.60 

Πίεση / Ένταση (Πριν) 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4 2.1500 1.35031 1.00 3.60 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

25 2.1520 1.21557 1.00 5.20 

Σύνολο 29 2.1517 1.20908 1.00 5.20 

Αίσθηση Επιλογής (Πριν) 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4 5.2857 .81650 4.43 6.29 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

25 5.7771 1.06433 3.86 7.00 

Σύνολο 29 5.7094 1.03544 3.86 7.00 

Αξία / Χρησιμότητα (Πριν) 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4 4.2857 1.92725 2.71 7.00 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

25 4.6343 1.46506 1.00 6.71 

Σύνολο 29 4.5862 1.50090 1.00 7.00 

Ενδιαφέρον / Ευχαρίστηση ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4 5.2500 1.52251 3.29 6.71 
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(Μετά) ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

25 5.6057 1.24354 3.43 7.00 

Σύνολο 29 5.5567 1.26072 3.29 7.00 

Αίσθηση Ικανότητας (Μετά) 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4 5.0000 .70711 4.00 5.50 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

25 5.2893 1.14474 2.67 7.00 

Σύνολο 29 5.2494 1.08955 2.67 7.00 

Προσπάθεια / Αποδιδόμενη 

Σημασία (Μετά) 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4 3.2000 1.09545 2.40 4.80 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

25 3.6000 .84459 2.00 5.40 

Σύνολο 29 3.5448 .87161 2.00 5.40 

Πίεση / Ένταση (Μετά) 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4 2.6000 1.50555 1.20 4.00 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

25 2.1680 1.12942 1.00 4.40 

Σύνολο 29 2.2276 1.16585 1.00 4.40 

Αίσθηση Επιλογής (Μετά) 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4 5.2857 .64944 4.71 6.14 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

25 5.8743 1.23051 3.43 7.00 

Σύνολο 29 5.7931 1.17716 3.43 7.00 

Αξία / Χρησιμότητα (Μετά) 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4 4.7857 1.88622 2.71 7.00 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

25 5.2571 1.33948 1.71 7.00 

Σύνολο 29 5.1921 1.39516 1.71 7.00 

Μεταβολή Ενδιαφέροντος / 

Ευχαρίστησης 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4 -.1071 .68388 -.86 .71 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

25 -.2514 .74377 -2.14 1.14 

Σύνολο 29 -.2315 .72584 -2.14 1.14 

Μεταβολή Αίσθησης 

Ικανότητας 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4 -.0833 .09623 -.17 .00 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

25 -.1293 .66641 -1.00 1.50 

Σύνολο 29 -.1230 .61799 -1.00 1.50 

Μεταβολή Προσπάθειας / 

Αποδιδόμενης Σημασίας 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4 .5500 .34157 .20 1.00 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

25 .3440 .96180 -1.20 2.20 
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Σύνολο 29 .3724 .90036 -1.20 2.20 

Μεταβολή Πίεσης / Έντασης 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4 -.4500 1.80647 -2.80 1.60 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

25 -.0160 .87544 -1.80 1.80 

Σύνολο 29 -.0759 1.01477 -2.80 1.80 

Μεταβολή Αίσθησης 

Επιλογής 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4 .0000 .20203 -.29 .14 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

25 -.0971 .62911 -1.43 1.14 

Σύνολο 29 -.0837 .58718 -1.43 1.14 

Μεταβολή Αξίας / 

Χρησιμότητας 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4 -.5000 .62270 -1.29 .00 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

25 -.6229 1.06974 -2.71 1.29 

Σύνολο 29 -.6059 1.01207 -2.71 1.29 

 

Πίνακας 9. Αρχικές, τελικές τιμές μεταβλητών και μέγεθος 

αυξομείωσης ανά οικονομική κατάσταση. 

Μεταβλητές N Μ.Ο. 
Τυπική 

απόκλιση 
Ελάχιστη Μέγιστη 

Ενδιαφέρον / Ευχαρίστηση (Πριν) 

ΚΑΚΗ 13 5.2418 1.28225 2.57 6.86 

ΜΕΤΡΙΑ 16 5.3929 1.07222 3.43 6.86 

Σύνολο 29 5.3251 1.15169 2.57 6.86 

Αίσθηση Ικανότητας (Πριν) 

ΚΑΚΗ 13 5.0000 1.31762 1.83 7.00 

ΜΕΤΡΙΑ 16 5.2292 1.07475 3.67 6.83 

Σύνολο 29 5.1264 1.17316 1.83 7.00 

Προσπάθεια / Αποδιδόμενη Σημασία (Πριν) 

ΚΑΚΗ 13 3.8000 .75719 2.60 5.00 

ΜΕΤΡΙΑ 16 4.0125 .79152 2.00 5.60 

Σύνολο 29 3.9172 .77000 2.00 5.60 

Πίεση / Ένταση (Πριν) 

ΚΑΚΗ 13 2.1231 1.26369 1.00 5.20 

ΜΕΤΡΙΑ 16 2.1750 1.20416 1.00 4.40 

Σύνολο 29 2.1517 1.20908 1.00 5.20 

Αίσθηση Επιλογής (Πριν) 

ΚΑΚΗ 13 5.6813 .94788 4.00 7.00 

ΜΕΤΡΙΑ 16 5.7321 1.13194 3.86 6.86 

Σύνολο 29 5.7094 1.03544 3.86 7.00 

Αξία / Χρησιμότητα (Πριν) 

ΚΑΚΗ 13 4.2198 1.71490 1.00 7.00 

ΜΕΤΡΙΑ 16 4.8839 1.28118 3.14 6.57 

Σύνολο 29 4.5862 1.50090 1.00 7.00 

Ενδιαφέρον / Ευχαρίστηση (Μετά) 

ΚΑΚΗ 13 5.3077 1.39099 3.29 7.00 

ΜΕΤΡΙΑ 16 5.7589 1.14965 3.43 7.00 

Σύνολο 29 5.5567 1.26072 3.29 7.00 
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Αίσθηση Ικανότητας (Μετά) 

ΚΑΚΗ 13 5.0513 1.12090 2.67 6.67 

ΜΕΤΡΙΑ 16 5.4104 1.07198 3.33 7.00 

Σύνολο 29 5.2494 1.08955 2.67 7.00 

Προσπάθεια / Αποδιδόμενη Σημασία (Μετά) 

ΚΑΚΗ 13 3.3538 1.07130 2.00 5.40 

ΜΕΤΡΙΑ 16 3.7000 .66533 2.60 4.80 

Σύνολο 29 3.5448 .87161 2.00 5.40 

Πίεση / Ένταση (Μετά) 

ΚΑΚΗ 13 2.3846 1.24756 1.00 4.40 

ΜΕΤΡΙΑ 16 2.1000 1.11952 1.00 4.40 

Σύνολο 29 2.2276 1.16585 1.00 4.40 

Αίσθηση Επιλογής (Μετά) 

ΚΑΚΗ 13 5.6044 1.11140 3.86 7.00 

ΜΕΤΡΙΑ 16 5.9464 1.24198 3.43 7.00 

Σύνολο 29 5.7931 1.17716 3.43 7.00 

Αξία / Χρησιμότητα (Μετά) 

ΚΑΚΗ 13 4.6154 1.65100 1.71 7.00 

ΜΕΤΡΙΑ 16 5.6607 .96451 3.14 7.00 

Σύνολο 29 5.1921 1.39516 1.71 7.00 

Μεταβολή Ενδιαφέροντος / Ευχαρίστησης 

ΚΑΚΗ 13 -.0659 .62165 -1.00 1.14 

ΜΕΤΡΙΑ 16 -.3661 .79449 -2.14 .71 

Σύνολο 29 -.2315 .72584 -2.14 1.14 

Μεταβολή Αίσθησης Ικανότητας 

ΚΑΚΗ 13 -.0513 .45838 -.83 1.00 

ΜΕΤΡΙΑ 16 -.1813 .73262 -1.00 1.50 

Σύνολο 29 -.1230 .61799 -1.00 1.50 

Μεταβολή Προσπάθειας / Αποδιδόμενης 

Σημασίας 

ΚΑΚΗ 13 .4462 .86083 -1.20 2.00 

ΜΕΤΡΙΑ 16 .3125 .95490 -1.00 2.20 

Σύνολο 29 .3724 .90036 -1.20 2.20 

Μεταβολή Πίεσης / Έντασης 

ΚΑΚΗ 13 -.2615 1.33012 -2.80 1.80 

ΜΕΤΡΙΑ 16 .0750 .67281 -1.00 1.20 

Σύνολο 29 -.0759 1.01477 -2.80 1.80 

Μεταβολή Αίσθησης Επιλογής 

ΚΑΚΗ 13 .0769 .61891 -1.29 1.14 

ΜΕΤΡΙΑ 16 -.2143 .54461 -1.43 .71 

Σύνολο 29 -.0837 .58718 -1.43 1.14 

Μεταβολή Αξίας / Χρησιμότητας 

ΚΑΚΗ 13 -.3956 .97965 -2.71 1.29 

ΜΕΤΡΙΑ 16 -.7768 1.03670 -2.71 .57 

Σύνολο 29 -.6059 1.01207 -2.71 1.29 

 

Πίνακας 10. Αρχικές, τελικές τιμές μεταβλητών και μέγεθος 

αυξομείωσης ανά οικογενειακή κατάσταση. 

Μεταβλητές N Μ.Ο. 
Τυπική 

απόκλιση 
Ελάχιστη Μέγιστη 

Ενδιαφέρον / Ευχαρίστηση (Πριν) 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ 22 5.3766 1.18833 2.57 6.86 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ 6 5.1190 1.19665 3.86 6.86 

ΧΗΡΟΣ 1 5.4286 . 5.43 5.43 

Σύνολο 29 5.3251 1.15169 2.57 6.86 
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Αίσθηση Ικανότητας (Πριν) 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ 22 5.2879 1.24103 1.83 7.00 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ 6 4.6389 .87189 3.67 6.00 

ΧΗΡΟΣ 1 4.5000 . 4.50 4.50 

Σύνολο 29 5.1264 1.17316 1.83 7.00 

Προσπάθεια / Αποδιδόμενη Σημασία 

(Πριν) 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ 22 3.9091 .83888 2.00 5.60 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ 6 3.9000 .58992 3.40 5.00 

ΧΗΡΟΣ 1 4.2000 . 4.20 4.20 

Σύνολο 29 3.9172 .77000 2.00 5.60 

Πίεση / Ένταση (Πριν) 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ 22 1.9182 1.15249 1.00 5.20 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ 6 2.9667 1.24847 1.20 4.20 

ΧΗΡΟΣ 1 2.4000 . 2.40 2.40 

Σύνολο 29 2.1517 1.20908 1.00 5.20 

Αίσθηση Επιλογής (Πριν) 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ 22 5.8117 1.00570 4.00 7.00 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ 6 5.2857 1.21555 3.86 6.43 

ΧΗΡΟΣ 1 6.0000 . 6.00 6.00 

Σύνολο 29 5.7094 1.03544 3.86 7.00 

Αξία / Χρησιμότητα (Πριν) 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ 22 4.5195 1.57269 1.00 6.71 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ 6 4.7857 1.46455 3.29 7.00 

ΧΗΡΟΣ 1 4.8571 . 4.86 4.86 

Σύνολο 29 4.5862 1.50090 1.00 7.00 

Ενδιαφέρον / Ευχαρίστηση (Μετά) 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ 22 5.6494 1.21517 3.29 7.00 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ 6 5.1190 1.53707 3.43 6.71 

ΧΗΡΟΣ 1 6.1429 . 6.14 6.14 

Σύνολο 29 5.5567 1.26072 3.29 7.00 

Αίσθηση Ικανότητας (Μετά) 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ 22 5.3712 1.12444 2.67 7.00 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ 6 4.7611 .98667 3.33 6.40 

ΧΗΡΟΣ 1 5.5000 . 5.50 5.50 

Σύνολο 29 5.2494 1.08955 2.67 7.00 

Προσπάθεια / Αποδιδόμενη Σημασία 

(Μετά) 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ 22 3.3818 .86610 2.00 5.40 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ 6 3.9333 .70048 2.80 4.80 

ΧΗΡΟΣ 1 4.8000 . 4.80 4.80 

Σύνολο 29 3.5448 .87161 2.00 5.40 

Πίεση / Ένταση (Μετά) 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ 22 2.0364 1.04678 1.00 4.40 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ 6 3.1000 1.31301 1.20 4.40 

ΧΗΡΟΣ 1 1.2000 . 1.20 1.20 

Σύνολο 29 2.2276 1.16585 1.00 4.40 

Αίσθηση Επιλογής (Μετά) 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ 22 5.9416 1.07237 3.86 7.00 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ 6 5.1429 1.49830 3.43 6.71 

ΧΗΡΟΣ 1 6.4286 . 6.43 6.43 

Σύνολο 29 5.7931 1.17716 3.43 7.00 

Αξία / Χρησιμότητα (Μετά) 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ 22 5.1494 1.46715 1.71 7.00 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ 6 5.2143 1.31164 3.14 7.00 

ΧΗΡΟΣ 1 6.0000 . 6.00 6.00 
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Σύνολο 29 5.1921 1.39516 1.71 7.00 

Μεταβολή Ενδιαφέροντος / 

Ευχαρίστησης 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ 22 -.2727 .76349 -2.14 1.14 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ 6 .0000 .61941 -1.00 .71 

ΧΗΡΟΣ 1 -.7143 . -.71 -.71 

Σύνολο 29 -.2315 .72584 -2.14 1.14 

Μεταβολή Αίσθησης Ικανότητας 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ 22 -.0833 .64190 -1.00 1.50 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ 6 -.1222 .49740 -.83 .50 

ΧΗΡΟΣ 1 
-

1.0000 
. -1.00 -1.00 

Σύνολο 29 -.1230 .61799 -1.00 1.50 

Μεταβολή Προσπάθειας / 

Αποδιδόμενης Σημασίας 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ 22 .5273 .95727 -1.20 2.20 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ 6 -.0333 .44572 -.60 .60 

ΧΗΡΟΣ 1 -.6000 . -.60 -.60 

Σύνολο 29 .3724 .90036 -1.20 2.20 

Μεταβολή Πίεσης / Έντασης 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ 22 -.1182 1.09833 -2.80 1.80 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ 6 -.1333 .60222 -.60 1.00 

ΧΗΡΟΣ 1 1.2000 . 1.20 1.20 

Σύνολο 29 -.0759 1.01477 -2.80 1.80 

Μεταβολή Αίσθησης Επιλογής 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ 22 -.1299 .63569 -1.43 1.14 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ 6 .1429 .37253 -.29 .71 

ΧΗΡΟΣ 1 -.4286 . -.43 -.43 

Σύνολο 29 -.0837 .58718 -1.43 1.14 

Μεταβολή Αξίας / Χρησιμότητας 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ 22 -.6299 1.09123 -2.71 1.29 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ 6 -.4286 .79796 -1.86 .29 

ΧΗΡΟΣ 1 
-

1.1429 
. -1.14 -1.14 

Σύνολο 29 -.6059 1.01207 -2.71 1.29 

 

Πίνακας 11. Αρχικές, τελικές τιμές μεταβλητών και μέγεθος 

αυξομείωσης ανά εργασία.  

Μεταβλητές N Μ.Ο. 
Τυπική 

απόκλιση 
Ελάχιστη Μέγιστη 

Ενδιαφέρον / Ευχαρίστηση (Πριν) 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 24 5.3036 1.20360 2.57 6.86 

ΑΝΕΡΓΟΣ 2 5.7857 1.51523 4.71 6.86 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΜΑΘΗΤΗΣ 3 5.1905 .71903 4.43 5.86 

Σύνολο 29 5.3251 1.15169 2.57 6.86 

Αίσθηση Ικανότητας (Πριν) 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 24 5.1944 1.24980 1.83 7.00 

ΑΝΕΡΓΟΣ 2 4.4167 .82496 3.83 5.00 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΜΑΘΗΤΗΣ 3 5.0556 .63099 4.33 5.50 

Σύνολο 29 5.1264 1.17316 1.83 7.00 

Προσπάθεια / Αποδιδόμενη 

Σημασία (Πριν) 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 24 3.9667 .75910 2.00 5.60 

ΑΝΕΡΓΟΣ 2 4.4000 .84853 3.80 5.00 
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ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΜΑΘΗΤΗΣ 3 3.2000 .52915 2.60 3.60 

Σύνολο 29 3.9172 .77000 2.00 5.60 

Πίεση / Ένταση (Πριν) 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 24 2.0917 1.25937 1.00 5.20 

ΑΝΕΡΓΟΣ 2 3.1000 .70711 2.60 3.60 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΜΑΘΗΤΗΣ 3 2.0000 1.00000 1.00 3.00 

Σύνολο 29 2.1517 1.20908 1.00 5.20 

Αίσθηση Επιλογής (Πριν) 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 24 5.7738 1.10650 3.86 7.00 

ΑΝΕΡΓΟΣ 2 5.6429 .90914 5.00 6.29 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΜΑΘΗΤΗΣ 3 5.2381 .35952 4.86 5.57 

Σύνολο 29 5.7094 1.03544 3.86 7.00 

Αξία / Χρησιμότητα (Πριν) 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 24 4.6190 1.52975 1.00 6.71 

ΑΝΕΡΓΟΣ 2 5.2857 2.42437 3.57 7.00 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΜΑΘΗΤΗΣ 3 3.8571 .62270 3.14 4.29 

Σύνολο 29 4.5862 1.50090 1.00 7.00 

Ενδιαφέρον / Ευχαρίστηση (Μετά) 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 24 5.5536 1.32902 3.29 7.00 

ΑΝΕΡΓΟΣ 2 5.5000 1.71726 4.29 6.71 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΜΑΘΗΤΗΣ 3 5.6190 .67512 4.86 6.14 

Σύνολο 29 5.5567 1.26072 3.29 7.00 

Αίσθηση Ικανότητας (Μετά) 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 24 5.3361 1.13196 2.67 7.00 

ΑΝΕΡΓΟΣ 2 4.2500 1.06066 3.50 5.00 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΜΑΘΗΤΗΣ 3 5.2222 .48113 4.67 5.50 

Σύνολο 29 5.2494 1.08955 2.67 7.00 

Προσπάθεια / Αποδιδόμενη 

Σημασία (Μετά) 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 24 3.6083 .83297 2.40 5.40 

ΑΝΕΡΓΟΣ 2 4.3000 .70711 3.80 4.80 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΜΑΘΗΤΗΣ 3 2.5333 .50332 2.00 3.00 

Σύνολο 29 3.5448 .87161 2.00 5.40 

Πίεση / Ένταση (Μετά) 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 24 2.1000 1.08588 1.00 4.40 

ΑΝΕΡΓΟΣ 2 4.2000 .28284 4.00 4.40 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΜΑΘΗΤΗΣ 3 1.9333 1.10151 1.20 3.20 

Σύνολο 29 2.2276 1.16585 1.00 4.40 

Αίσθηση Επιλογής (Μετά) 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 24 5.9464 1.19286 3.43 7.00 

ΑΝΕΡΓΟΣ 2 5.0000 1.61624 3.86 6.14 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΜΑΘΗΤΗΣ 3 5.0952 .29738 4.86 5.43 

Σύνολο 29 5.7931 1.17716 3.43 7.00 

Αξία / Χρησιμότητα (Μετά) 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 24 5.2619 1.41400 1.71 7.00 

ΑΝΕΡΓΟΣ 2 5.5000 2.12132 4.00 7.00 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΜΑΘΗΤΗΣ 3 4.4286 .98974 3.86 5.57 

Σύνολο 29 5.1921 1.39516 1.71 7.00 

Μεταβολή Ενδιαφέροντος / 

Ευχαρίστησης 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 24 -.2500 .77133 -2.14 1.14 

ΑΝΕΡΓΟΣ 2 .2857 .20203 .14 .43 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΜΑΘΗΤΗΣ 3 -.4286 .42857 -.86 .00 

Σύνολο 29 -.2315 .72584 -2.14 1.14 

Μεταβολή Αίσθησης Ικανότητας ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 24 -.1417 .67246 -1.00 1.50 
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ΑΝΕΡΓΟΣ 2 .1667 .23570 .00 .33 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΜΑΘΗΤΗΣ 3 -.1667 .16667 -.33 .00 

Σύνολο 29 -.1230 .61799 -1.00 1.50 

Μεταβολή Προσπάθειας / 

Αποδιδόμενης Σημασίας 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 24 .3583 .97976 -1.20 2.20 

ΑΝΕΡΓΟΣ 2 .1000 .14142 .00 .20 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΜΑΘΗΤΗΣ 3 .6667 .30551 .40 1.00 

Σύνολο 29 .3724 .90036 -1.20 2.20 

Μεταβολή Πίεσης / Έντασης 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 24 -.0083 .96815 -2.80 1.80 

ΑΝΕΡΓΟΣ 2 
-

1.1000 
.98995 -1.80 -.40 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΜΑΘΗΤΗΣ 3 .0667 1.41892 -1.20 1.60 

Σύνολο 29 -.0759 1.01477 -2.80 1.80 

Μεταβολή Αίσθησης Επιλογής 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 24 -.1726 .57911 -1.43 1.14 

ΑΝΕΡΓΟΣ 2 .6429 .70711 .14 1.14 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΜΑΘΗΤΗΣ 3 .1429 .14286 .00 .29 

Σύνολο 29 -.0837 .58718 -1.43 1.14 

Μεταβολή Αξίας / Χρησιμότητας 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 24 -.6429 1.08306 -2.71 1.29 

ΑΝΕΡΓΟΣ 2 -.2143 .30305 -.43 .00 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΜΑΘΗΤΗΣ 3 -.5714 .79539 -1.29 .29 

Σύνολο 29 -.6059 1.01207 -2.71 1.29 

 

Πίνακας 12. Συσχετίσεις Crosstab μαθησιακής προσέγγισης - 

ηλικίας 

         Αξία           T                 Sig. 

 Pearson's R .305 2.145 .037 

 Spearman Correlation .423 3.135 .003 

N  47   

 

Πίνακας 13. Chi-Square Test μαθησιακής προσέγγισης - οικονομικής 

κατάστασης. 

 

 Αξία df Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16.130 4 .003 

Likelihood Ratio 10.247 4 .036 

Linear-by-Linear Association 2.889 1 .089 

N of Valid Cases 50   
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Πίνακας 14. Συσχετίσεις Crosstab μαθησιακής προσέγγισης με 

οικογενειακή κατάσταση. 

 Value T Sig. 

 Pearson's R .259 1.858 .069 

 Spearman Correlation .313 2.279 .027 

N of Valid Cases 50   
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Παράρτημα Β 
 

Έγγραφο 1. Άδεια διεξαγωγής έρευνας στην εταιρία βιωματικών 

παιχνιδιών The Mindtrap. 
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Έγγραφο 2. Άδεια μετάφρασης και χρήσης του Ερωτηματολογίου 

Εσωτερικής Παρακίνησης (Intrinsic Motivation Inventory). 
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