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Περίληψη (Abstract) 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την έννοια του Gamification καθώς και 

την εξέλιξη του με το πέρασμα των ετών. Πρόκειται για μια βιβλιογραφική εργασία η 

οποία παρέχει ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό υπόβαθρο, δίνοντας έμφαση στα στοιχεία 

κλειδιά του Gamification, τα οποία το αναδεικνύουν σε πολύτιμο επιχειρησιακό και όχι 

μόνο εργαλείο. Αρχικά εξετάζεται η σύνδεση του με τα παιχνίδια και στη συνέχεια μια 

σειρά από ορισμούς και αναλύσεις της έννοιας ξεκαθαρίζουν πλήρως τον όρο. Στην 

ενότητα του ορισμού παρουσιάζονται επίσης κάποιες εναλλακτικές μορφές 

Gamification, μια εκ των οποίων είναι οι Τεχνολογίες πειθούς, με τις οποίες γίνεται και 

συσχέτιση. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες στην εμπειρία του 

Gamification, κατηγοριοποιούνται δηλαδή τα είδη των παικτών και τα χαρακτηριστικά 

τους. Στη συνέχεια αναλύονται οι τεχνικές και οι μηχανισμοί του, καθώς και ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη δημιουργία ενός παιχνιδοποιημένου συστήματος. Στο 

επόμενο κεφάλαιο και κατόπιν εκτενούς έρευνας, πραγματοποιείται κατηγοριοποίηση 

όλων των επικρατέστερων εφαρμογών, βάσει της βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα 

αναλύονται οι βασικότεροι τομείς όπου βρίσκει εφαρμογή το Gamification και τέλος 

παρατίθεται στο παράρτημα συγκεντρωτικός πίνακας με παραδείγματα αυτών των 

εφαρμογών για κάθε κλάδο. 

Βασικός στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίασή και η εκμάθηση της 

έννοιας του Gamification, με σκοπό να τονιστούν οι δυνατότητες και ευκαιρίες που 

προσφέρει, καθώς και το αντίκτυπο που έχει στις επιχειρήσεις, στην εκπαίδευση,  την 

υγεία, τη κοινωνία και άλλους κλάδους.  Με το πέρασμα των χρόνων και κατόπιν πολλών 

ερευνών το Gamification έχει μετατραπεί σε μια σύγχρονη επιχειρηματική και όχι μόνο 

πρακτική, που θα απασχολεί την ακαδημαϊκή και επιχειρησιακή κοινότητα για αρκετά 

χρόνια ακόμα.   

 

Λέξεις Κλειδιά: << Gamification, παιχνιδοποίηση, παιχνιδοποιημένη εμπειρία, 

αφοσίωση, παίκτες-χρήστες, οκτάλυση, γενικό πλαίσιο,  πίνακες, εμβλήματα, 

ανατροφοδότηση>> 
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ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ 

 

1. Εισαγωγή 

 

1.1 Η βασική έννοια του Gamification 
 

Το Gamification αποτελεί μια έννοια, η οποία έχει κάνει την εμφάνιση της τα τελευταία 

χρόνια. Στη χώρα μας αυτή η έννοια έφτασε πιο πρόσφατα και αναφέρεται ως 

«Παιχνιδοποίηση». Ο αγγλικός όρος βέβαια είναι αυτός που έχει επικρατήσει σήμερα. Ο 

όρος αυτός αναφέρεται στη χρήση μηχανισμών παιχνιδιού σε περιβάλλοντα που δεν 

αφορούν τα παιχνίδια. Η χρήση μηχανισμών, τεχνικών και κριτικής σκέψης από τα 

παιχνίδια έχει ως αποτέλεσμα την προσέλκυση των ανθρώπων, τη κινητοποίηση της 

δράσης, τη προώθηση της μάθησης και την επίλυση των προβλημάτων. Εκτός όλων των 

παραπάνω, οι μέθοδοι του Gamification, κατά την εφαρμογή τους, έχουν τη δυνατότητα 

να προσθέτουν και ένα επίπεδο διασκέδαση και ψυχαγωγίας. Η έννοια αυτή, έχει 

εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία σε διάφορους κλάδους. Το μάρκετινγκ, οι επιχειρήσεις, 

οι υγεία και η εκπαίδευση, αποτελούν τους βασικότερους κλάδους εφαρμογής της. 

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί μεγάλο ενδιαφέρον τόσο στην βιομηχανία 

όσο και στον ακαδημαϊκό κόσμο. Πρόκειται για μια έννοια η οποία προσδίδει 

προστιθέμενη αξία όπου και αν εφαρμοστεί, με αποτέλεσμα να χρήζει βαθύτατης 

ανάλυσης και μελέτης. 

 

 

1.2 Αντικείμενο Διπλωματικής 

 
Βασικός στόχος της εργασίας είναι η παρουσίασή και εκμάθηση της έννοιας του 

Gamification, να τονιστούν οι δυνατότητες και ευκαιρίες που προσφέρει, καθώς και το 

αντίκτυπο που έχει στις επιχειρήσεις, στην εκπαίδευση,  την υγεία, τη κοινωνία και 

άλλους κλάδους. Να αναφερθούν οι διαφορές που τονίζονται και αναλύονται στη 

βιομηχανία αλλά και τον ακαδημαϊκό κόσμο. Τέλος, ένας από τους κύριους στόχους είναι 

η κατανόηση και ωρίμανση της ιδέας του Gamification στην εγχωρία ακαδημαϊκή και 

επιχειρηματική κοινότητα, με σκοπό τη σωστή ανάλυση και κατάλληλη εφαρμογή του.  
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1.3 Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 
 

Η Βιβλιογραφία σχετικά με το Gamification εκτείνεται σε μεγάλο εύρος περιεχομένου. 

Στα τόσα χρόνια ύπαρξης αυτής της έννοιας, παραθέτετέ ένας μεγάλος αριθμός 

επιστημονικών ερευνών και μελετών, από Έλληνες αλλά κυρίως ξένους συγγραφείς και 

επιστήμονες. Βασικότερα πεδία ανάλυσης αποτελούν οι τομείς της υγείας, εκπαίδευσης, 

επιχείρησης και μάρκετινγκ. Με το πέρασμα των χρόνων προστίθενται συνεχώς νέα 

άρθρα που πραγματεύονται και άλλους κλάδους όπως είναι τα κοινωνικά δίκτυα, ο 

τουρισμός κ.α. Ποικίλες θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν ξεκαθαρίσει σε ικανοποιητικό 

βαθμό τη βασική έννοια του Gamification, καθώς και τι τεχνικές και τους μηχανισμούς 

του. Σε πρακτικό επίπεδο, πολυάριθμες είναι και οι μελέτες που εφαρμόζουν τη έννοια 

αυτή σε διάφορους κλάδους. Ακόμη γίνεται συνεχής προσπάθεια για την παρουσίαση 

ενός γενικού πλαισίου Gamification, που θα καλύπτει όσες το δυνατόν περισσότερες 

περιπτώσεις προκύπτουν. 

 

1.4 Μεθοδολογία 

 
Ξεκινώντας από το δεύτερο κεφάλαιο που θα αποτελεί τη θεωρητική προσέγγιση, θα 

αναλυθούν εκτενώς οι διάφορες έννοιες του Gamification καθώς και οι μηχανισμοί του, 

οι τεχνικές κ.α. Αρχικά θα εξεταστεί η σύνδεση του Gamification με τα παιχνίδια και στη 

συνέχεια θα παρουσιαστεί μια σειρά από ορισμούς και αναλύσεις της έννοιας. Στην 

ενότητα του ορισμού θα ληφθούν υπόψιν κάποιες εναλλακτικές μορφές Gamification, 

μια εκ των οποίων είναι οι Τεχνολογίες πειθούς, με τις οποίες θα γίνει και συσχέτιση. 

Στην επόμενη ενότητα θα παρουσιαστούν οι συμμετέχοντες στην εμπειρία του 

Gamification, θα κατηγοριοποιηθούν δηλαδή τα είδη των παικτών και τα χαρακτηριστικά 

τους. Στη συνέχεια θα αναλυθούν οι τεχνικές και οι μηχανισμοί του, καθώς και ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη δημιουργία ενός παιχνιδοποιημένου συστήματος. Στο 

επόμενο κεφάλαιο και κατόπιν εκτενής έρευνας, θα πραγματοποιηθεί κατηγοριοποίηση 

όλων των βασικών εφαρμογών, βάσει της βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα θα αναλυθούν 

οι βασικότεροι τομείς όπου βρίσκει εφαρμογή το Gamification και τέλος θα 

κατασκευαστεί συγκεντρωτικός πίνακας με παραδείγματα αυτών των εφαρμογών για 

κάθε κλάδο, στο παράρτημα της εργασίας. 
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2. Θεωρητική Προσέγγιση 

 

 

2.1 Παιχνίδια 
 

Όλα ξεκίνησαν πριν από χιλιάδες χρόνια σε μια αρχαία κοινωνία της Αιγύπτου που 

ονομάζονταν Λυδία. Ένας 18ετής λιμός είχε μαστίσει την περιοχή. Προσπαθώντας 

λοιπόν να αντιμετωπίσουν τις αντιξοότητες, οι Λύδιοι δημιούργησαν ένα παιχνίδι που 

ονομάζονταν Mancala. Αυτό είναι το πρώτο καταγεγραμμένο παιχνίδι στην ιστορία, το 

οποίο είχε πολιτιστικό αλλά και ψυχολογικό αντίκτυπο στην κοινωνία, κληρονομώντας 

έτσι τις ενέργειες του παιχνιδιού (Freudmann & Bakamitsos, 2014). Για χιλιάδες χρόνια, 

τα παιχνίδια εξελίχθηκαν και επηρέασαν όλο και περισσότερο τις κοινωνίες.  Η ευκολία 

και η προσβασιμότητα που έφερε η ψηφιακή επανάσταση έχει κάνει τα παιχνίδια προσιτά 

σε όλους.  

Στον σύγχρονο κόσμο τα βιντεοπαιχνίδια έχουν γίνει όλο και περισσότερο δημοφιλής 

μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων και φύλων (Entertainment Software Association, 

2015), και θεωρείται ένα από τα κεντρικά μέσα ψυχαγωγίας του μέλλοντος. Ποιος 

άλλωστε από εμάς δεν έχει παίξει ή έστω δεν γνωρίζει παιχνίδια όπως το Tetris το Super 

Mario και το Candy Crush.  Χωρίς αμφιβολία, τα βιντεοπαιχνίδια έχουν ένα υψηλό 

επίπεδο δυνητικής παρακίνησης. Δεδομένης αυτής της δυνατότητας, η ιδέα 

χρησιμοποίησης αυτής της κινητήριας δύναμης των video games για πραγματικές 

εφαρμογές δεν είναι παράλογη (Rigby & Ryan, 2011). Από αυτή την ιδέα πηγάζει και η 

έννοια του Gamification. 

Μια έρευνα της εταιρίας  Newzoo έδειξε ότι η παγκόσμια αγορά παιχνιδιών για το 2016 

αξίζει  99,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό το αποτέλεσμα δηλώνει μια αύξηση της 

τάξεως του 8,4% σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Από την άλλη το gaming μέσω 

κινητών ξεπέρασε τις κονσόλες και τους υπολογιστές, σημειώνοντας αύξηση 21,3% 

(36,9δις δολάρια)  από το 2015. 
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Εικόνα 2-1. Έρευνα της εταιρίας Newzoo για την παγκόσμια αγορά παιχνιδιών (Newzoo 

2016) 

 

Το 47% από τα 99,6 δισεκατομμύρια δολάρια προέρχονται από την Ασία, όπως φαίνεται 

στην εικόνα από πάνω. Η Newzoo σημειώνει ότι το 58% της συνολικής ανάπτυξης 

παιχνιδιών στην παγκόσμια αγορά το 2016 προέρχεται από την περιοχή της Ασίας-

Ειρηνικού. «Η Κίνα παραμένει η μεγαλύτερη αγορά παιχνιδιών για το άμεσο μέλλον, 

αυξάνοντας την αξία σε 28,9 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2019» σημειώνει η 

Newzoo. 

 

Ένα παιχνίδι περιλαμβάνει μια συλλογή από πολλαπλές απαραίτητες προϋποθέσεις. 

Όταν ο συνδυασμός αυτών των απαραίτητων συνθηκών συνδυάζεται ένα παιχνίδι 

αναδύεται (Juul, 2003). Υπάρχουν πληθώρα ορισμών που εξηγούν ένα παιχνίδι, όλοι 

όμως περιλαμβάνουν μια συστημική(systematic) και μια βιωματική(experiential) 

συνιστώσα. Η συστημική συνιστώσα περιγράφει πώς κατασκευάζεται το παιχνίδι, και η 

βιωματική συνιστώσα περιγράφει την ανθρώπινη παρέμβαση στο παιχνίδι (Huotari & 

Hamari, 2016? Huotari & Hamari, 2012). 

 Επιπλέον τα παιχνίδια μπορούν να χωριστούν σε τρία διαφορετικά αφαιρετικά επίπεδα. 

Το πρώτο επίπεδο είναι κοινό και περιλαμβάνει τη συστημική κατάσταση, όπου το 

παιχνίδι έχει κατασκευαστεί από διάφορα σύνολα μηχανισμών και παραγόντων(actors) 

καθώς επίσης και τη βιωματική κατάσταση , η οποία εξηγεί ότι το παιχνίδι απαιτεί 

τουλάχιστον έναν ενεργό χρήστη/παίκτη (Huotari & Hamari, 2016). Το δεύτερο επίπεδο 
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περιλαμβάνει τους όρους του παιχνιδιού που θεωρείται χαρακτηριστικό αυτού. Τα 

συστημικά συστατικά σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνουν κανόνες, αβέβαια 

αποτελέσματα, αντικρουόμενους στόχους κ.α. Αυτά είναι τα σχεδιαστικά στοιχεία του 

παιχνιδιού (Huotari & Hamari, 2016). Τα Βιωματικά συστατικά σε αυτό το επίπεδο είναι 

η εμπειρία, η γνώση, η αγωνία κ.α. Το τρίτο επίπεδο αφαίρεσης περιλαμβάνει τους όρους 

που πρέπει να είναι μοναδικοί σε όλα τα παιχνίδια, ωστόσο δεν υπάρχουν στοιχεία 

εντελώς μοναδικά για κάθε ένα από αυτά (Huotari & Hamari, 2016). 

Σε τελική ανάλυση, δεν έχει σημασία σε τι κατηγορία ανήκει ένα παιχνίδι, τι είδος είναι 

ή τι τεχνική πολυπλοκότητα έχει, αντιθέτως όλα τα παιχνίδια μοιράζονται τέσσερα 

βασικά χαρακτηριστικά: ένα στόχο, κανόνες, σύστημα ανάδρασης (ανατροφοδότησης) 

και εθελοντική συμμετοχή (McGonigal, 2011). Ο στόχος του παιχνιδιού είναι το 

επιθυμητό αποτέλεσμα που ο παίκτης προσπαθεί να επιτύχει. Παρέχει στον παίκτη ένα 

σκοπό, στον οποίον εστιάζει την προσοχή του(McGonigal, 2011). Οι κανόνες του 

παιχνιδιού είναι σε θέση να περιορίσουν τους παίκτες στο πως να φτάσουν το στόχο τους. 

Η δημιουργικότητα και η στρατηγική σκέψη ενισχύεται από τη στιγμή που το παιχνίδι 

αφαιρεί ή περιορίζει τους προφανείς τρόπους επίτευξης του στόχου. Το σύστημα 

ανάδρασης, που εκφράζεται σε μονάδες(πόντους), επίπεδα ή μπάρες προόδου, 

ενημερώνει τον παίκτη για το πόσο κοντά βρίσκονται στην επίτευξη του στόχου. Το 

σύστημα αυτό αφενός  δίνει στο παίκτη την αίσθηση πως ένας στόχος είναι εφικτός και 

αφετέρου τον παρακινεί να συνεχίζει να παίζει. Το τελευταίο χαρακτηριστικό, της 

εθελοντικής συμμετοχής, δηλώνει πως ο παίκτης που παίζει το παιχνίδι αποδέχεται το 

στόχο, τους κανόνες και την αντίστοιχη ανατροφοδότηση. Ο συμμετέχων έχει την 

δυνατότητα(ελευθερία) να εισέλθει ή να εξέλθει από το παιχνίδι ανά πάσα στιγμή, 

πράγμα το οποίο θα του επιβεβαιώσει ότι το σκόπιμα αγχωτικό και δύσκολο παιχνίδι 

βιώνεται ως μια ασφαλής και απολαυστική δραστηριότητα (McGonigal, 2011).    

Τα τέσσερα χαρακτηριστικά που ορίζουν ένα παιχνίδι μπορεί να φαίνονται ρηχά, 

δεδομένου ότι δεν διαθέτουν όλα τα πράγματα που μπορεί κανείς να σκεφτεί όταν φέρνει 

στο μυαλό του ένα παιχνίδι όπως γραφικά, διαδραστικότητα, αφήγηση, ανταγωνισμό, 

ανταμοιβές, νίκες και ήττες (McGonigal, 2011). Όλα τα παραπάνω σαφώς και 

περιλαμβάνονται σε πολλά παιχνίδια αλλά όχι ως βασικά χαρακτηριστικά, αντιθέτως 

χρησιμοποιούνται ως μια προσπάθεια ενίσχυσης και να βελτίωσης των τεσσάρων 

αρχικών χαρακτηριστικών (McGonigal, 2011).  Για παράδειγμα, αν σε ένα παιχνίδι 

υπάρχουν μετρήσεις βαθμολόγησης(μετρητής σκορ) ως ένα σύστημα ανάδρασης, ο 
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παίκτης γίνεται πιο πρόθυμος να συμμετάσχεις καθώς ο στόχος του γίνεται πιο 

συναρπαστικός.  

 

 

Εικόνα 2-2. Παράδειγμα εφαρμογής επιτραπέζιου παιχνιδιού 

 

 

 

 

2.2 Ορισμός GAMIFICATION 
Η Παιχνιδοποίηση ή Gamification που είναι ο όρος που έχει επικρατήσει, είναι η χρήση 

της σκέψης και των μηχανισμών παιχνιδιού σε ένα περιβάλλον που δεν αποτελεί παιχνίδι, 

έχοντας ως απώτερο σκοπό την προσέλκυση των χρηστών καθώς και την επίλυση 

προβλημάτων. Ο όρος χρησιμοποιείται σε εφαρμογές και διαδικασίες για τη βελτίωση 

της αφοσίωσης των χρηστών, την απόδοση των επενδύσεων, την ποιότητα των 

δεδομένων, την επικαιρότητα και τη μάθηση(Wikipedia, 2017). Η ουσία του 

Gamification είναι να παρέχει επιβραβεύσεις στους παίκτες που εκπληρώνουν 

αποστολές. Οι επιβραβεύσεις έχουν τη μορφή βαθμών(πόντων), κονκάρδων, πινάκων 

κατάταξης και άλλων εικονικών αγαθών. Κάνοντας τις επιβραβεύσεις ολοκλήρωσης μιας 

αποστολής ορατές στους άλλους παίκτες, μέσω των πινάκων, ενθαρρύνουν τους παίκτες 

να ανταγωνιστούν. Συνεπώς το Gamification κάνει τις υφιστάμενες διαδικασίες να 

φαίνονται σαν παιχνίδια(Andreea Cristina Ionica, Monica Leba. 2015).  

Σύμφωνα με τον Sebastian Deterding ο όρος Gamification χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 

φορά στην επιστημονική βιβλιογραφία το 2008, αλλά η ευρεία χρήση του ξεκίνησε το 
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2010. Έως και σήμερα και παρά την αύξηση του αριθμού των παιχνιδοποιημένων 

εφαρμογών, δεν υπάρχει ακόμα ένας παγκοσμίως αποδεκτός επιστημονικός ορισμός της 

έννοιας αυτής. Ωστόσο, οι ακόλουθοι ορισμοί βρίσκουν ευρεία αποδοχή και 

απεικονίζουν το πεδίο εφαρμογής του Gamification: 

• Gamification είναι η χρήση στοιχείων σχεδίασης παιχνιδιού σε ένα περιβάλλον 

που δεν είναι φτιαγμένο για παιχνίδι (Sebastian Deterding, Dan Dixon, Rilla 

Khaled, Lennart Nacke. 2011).  

 

• Gamification είναι μια διαδικασία ενίσχυσης μιας υπηρεσίας με τη δυνατότητα 

της εμπειρίας του παιχνιδιού, προκειμένου να υποστηρίξει τη συνολική 

δημιουργία αξίας του χρήστη (Huotari & Hamari, 2012). 

 

 

• Gamification είναι η χρήση στοιχείων παιχνιδιού και τεχνικές σχεδίασης του 

παιχνιδιού, σε ένα περιβάλλον που δεν είναι φτιαγμένο για παιχνίδι (Werbach, K. 

and Hunter D. 2012) 

 

 

• Το Gamification εφαρμόζει σχεδιαστικές έννοιες από τα παιχνίδια, προγράμματα 

πιστότητας, και συμπεριφορικά οικονομικά για να επιτύχει την αφοσίωση του 

χρήστη (Zichermann, G. and Linder J. 2013).  

 

• Gamification είναι η διαδικασία βελτίωσης προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών 

με στοιχεία παρακίνησης που είναι γνωστά από τα παιχνίδια, προκειμένου να 

επικαλεστεί εμπειρίες παιξίματος και να διαμορφώσει τη συμπεριφορά 

(GameFed). 

 

• Gamification είναι η εφαρμογή της δυναμικής των παιχνιδιών, της ψυχολογίας 

των παιχνιδιών και της μηχανικής των παιχνιδιών σε καταστάσεις που δεν 

αφορούν παιχνίδι, όπως ανθρώπινο δυναμικό, μάθηση και ανάπτυξη, πωλήσεις 

και μάρκετινγκ και άλλες επιχειρηματικές διαδικασίες (GamificationNation). 
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Εικόνα 2-3. Gamification και σχετιζόμενοι όροι 

 

 

2.2.1 Ανάλυση του Ορισμού 

 

Χρησιμοποιώντας τον πιο πρόσφατο και ευρέως χρησιμοποιημένο ορισμό του 

Gamification, ο οποίος είναι: «Η χρήση των στοιχείων σχεδίασης παιχνιδιού σε ένα 

περιβάλλον που δεν είναι φτιαγμένο για παιχνίδι» (Sebastian Deterding, Dan Dixon, Rilla 

Khaled, Lennart Nacke. 2011), θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες που προκύπτουν μέσα 

από αυτόν και συγκεκριμένα τα τέσσερα σημασιολογικά συστατικά που είναι το 

παιχνίδι(game), τα στοιχεία(elements), η σχεδίαση(design) και το περιβάλλον που δεν 

ενδείκνυται για παιχνίδι(non-game context). 

1) Ο όρος παιχνίδι(game) ορίζεται από το Salen και το Zimmerman (2004) ως «Ένα 

σύστημα στο οποίο οι παίκτες συμμετέχουν σε μια τεχνητή σύγκρουση, που 

ορίζεται από κανόνες, οι οποίοι οδηγούν σε μια μετρήσιμη έκβαση». Ενώ η 

έννοια του παιχνιδιού αναφέρεται σε μορφή δραστηριότητας παιχνιδιού 

βασισμένη σε κανόνες, το γενικό παιχνίδι(play) αναφέρεται στην ελεύθερη και 

διερευνητική δραστηριότητα(Groh, 2012). Κατά συνέπεια, το Gamification 

σχετίζεται με την βασισμένη σε κανόνες και προσανατολισμένη στο στόχο, φύση 

των παιχνιδιών (Deterding, Dixon, et al., 2011). 
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2) Ο όρος στοιχεία(elements) μας επιτρέπει να διακρίνουμε το Gamification από τα 

σοβαρά παιχνίδια(serious games). Ενώ τα σοβαρά παιχνίδια είναι πλήρως 

ανεπτυγμένα εξυπηρετούν έναν ειδικό μη-ψυχαγωγικό σκοπό. Το Gamification 

αναφέρεται στη χρήση των διακριτών δομικών στοιχείων του παιχνιδιού 

ενσωματωμένων στα πλαίσια του πραγματικού κόσμου. Οι Deterding, Dixon, et 

al. (2011) προτείνουν να οριστούν τα στοιχειά σχεδίασης παιχνιδιού όπως 

εκείνα τα στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά των παιχνιδιών, δηλαδή που 

μπορούν να βρεθούν σε πολλά παιχνίδια, και τα οποία είναι σημαντικά για το 

νόημα του παιχνιδιού (Michael Sailer, Jan Ulrich Hense , Sarah Katharina Mayr, 

Heinz Mandl. 2016). 

 

3) Ο όρος σχεδίαση(design) έρχεται σε αντίθεση με τα στοιχεία σχεδίασης 

παιχνιδιού σε τεχνολογίες βασισμένες στο παιχνίδι. Ενώ οι βασικές τεχνολογίες 

του παιχνιδιού περιλαμβάνουν τεχνολογικά θέματα όπως οι μηχανές παιχνιδιού ή 

οι ελεγκτές, ο ορισμός του Gamification αναφέρεται ρητά σε μια σκόπιμη 

διαδικασία σχεδιασμού (Deterding, Dixon, et al, 2011. Deterding, Khaled, et al., 

2011). 

 

4) Τέλος, ο όρος που αναφέρεται στο περιβάλλον που δεν ενδείκνυται για παιχνίδι 

(non-game context), δεν προσδιορίζει τις πιθανές περιοχές στις οποίες θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί το Gamification, και ως εκ τούτου αφήνει τον ορισμό 

ανοικτό για πιθανά σενάρια χρήσης. Το μόνο πλαίσιο που εξαιρείται από τον 

ορισμό είναι η χρήση των στοιχείων σχεδίασης του παιχνιδιού είτε από τα 

παιχνίδια τα ίδια είτε από τη διαδικασία σχεδίασης του παιχνιδιού (Deterding, 

Dixon, et al., 2011). 
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2.2.2 Εξελικτική Προσέγγιση Gamification 

 

Αν και ο όρος «Gamification» επινοήθηκε το 2002 από τον Νίκο Pelling, ο βρετανικής 

καταγωγής προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφευρέτης, δεν κέρδισε τη 

δημοτικότητα μέχρι το 2010. Πολύ νωρίτερα από τη χρήση αυτού του όρου, ήταν αρκετά 

σύνηθες άλλοι τομείς να δανείζονται στοιχεία από τα βιντεοπαιχνίδια (Zichermann, 

Gabe, Cunningham, Christopher, 2011).  

Ο όρος «Gamification» κέρδισε ευρεία χρήση για πρώτη φορά το 2010, σε μια πιο 

συγκεκριμένη έννοια αναφερόμενη στην ενσωμάτωση των πτυχών της κοινωνικής / 

επιβράβευσης των παιχνιδιών στο λογισμικό. Η τεχνική αυτή τράβηξε κατευθείαν την 

προσοχή των επιχειρηματικών κεφαλαίων, χαρακτηρίζοντας την ως την πιο πολλά 

υποσχόμενη περιοχή στη βιομηχανία του gaming (JP Mangalindan, 2010). Μάλιστα 

παρατηρήθηκε πως οι μισές από τις επιχειρήσεις που αναζητούσαν χρηματοδότηση για 

εφαρμογές λογισμικού καταναλωτών ανέφεραν το σχεδιασμό παιχνιδιών στις 

παρουσιάσεις τους(Sinanian, Michael, 2010). 

Εκτός από τις εταιρείες που χρησιμοποιούν την τεχνική αυτή, ένας μεγάλος αριθμός 

επιχειρήσεων δημιούργησε πλατφόρμες Gamification. Τον Οκτώβριο του 2007, η 

Bunchball, που υποστηρίζεται από την Adobe Systems Incorporated,  ήταν η πρώτη 

εταιρεία που παρείχε μηχανισμούς παιχνιδιών ως υπηρεσία(Taylor, Colleen,2011). Στους 

πελάτες της Bunchball συμπεριελήφθησαν η Playboy, η Chiquita, η Bravo, και το δίκτυο 

των ΗΠΑ. Τον Ιούνιο του 2009 ιδρύθηκε μια νεοσύστατη εταιρεία με έδρα το Σιάτλ που 

ονομάζονταν BigDoor, πη οποία παρείχε την τεχνολογία του Gamification σε μη 

παιχνιδοποιημένους  δικτυακούς τόπους(Bunchball,wiki). Η εταιρία  Badgeville, η οποία 

προσφέρει υπηρεσίες Gamification, ξεκίνησε στα τέλη του 2010, θέτοντας 15 

εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων κατά το πρώτο 

έτος λειτουργίας της. Το 2011 ιδρύθηκε Playlyfe, η οποία ξεκίνησε να προσφέρει 

υπηρεσίες Gamification σε μεμονωμένους προγραμματιστές και 

επιχειρήσεις(Woodward, Curt, 2011). Στη συνέχεια πέραν από τις μεγάλες εδραιωμένες 

επιχειρήσεις όπως SAP, MICROSOFT, IBM, LiveOps, Deloitte και άλλες εταιρίες 

άρχισαν να χρησιμοποιούν το Gamification  σε διάφορες εφαρμογές και διαδικασίες(the 

Economic Times, 2015). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gabe_Zichermann
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabe_Zichermann
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2.2.3 Ενναλακτικές μορφές Gamification  

 

• Serious Game (Σοβαρά Παιχνίδια) 

Ένα σοβαρό ή εφαρμοσμένο παιχνίδι γίνεται αντιληπτό ως ένα παιχνίδι σχεδιασμένο 

με βασικό σκοπό διαφορετικό από αυτό της καθαρής ψυχαγωγίας. Το επίθετο 

«σοβαρό», αναφέρεται σε προϊόντα(βιντεοπαιχνίδια) που χρησιμοποιούνται από 

βιομηχανίες όπως άμυνας, εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας, υγειονομικής 

περίθαλψης, διαχείρισης έκτακτης ανάγκης, πολεοδομίας, μηχανικής και πολιτικής 

(Wikipedia, 2017). 

• Simulation (Προσομοίωση) 

Ο γενικός ορισμός της προσομοίωσης είναι η μίμηση της λειτουργίας του 

πραγματικού κόσμου σε μια διαδικασία ή σε ένα σύστημα με την πάροδο του χρόνου. 

Για την ενέργεια της προσομοίωσης απαιτείται η ανάπτυξη ενός μοντέλου, το οποίο 

αντιπροσωπεύει τα βασικά χαρακτηριστικά ή συμπεριφορές/λειτουργίες του 

επιλεγμένου συστήματος ή διαδικασίας. Το μοντέλο αναπαριστά το ίδιο το σύστημα, 

ενώ η προσομοίωση αντιπροσωπεύει τη λειτουργία του συστήματος συναρτήσει του 

χρόνου (Wikipedia, 2017). 

 

• Persuasive technology (Τεχνολογία πειθούς) 

Η τεχνολογία πειθούς ορίζεται γενικά ως η τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για να 

αλλάζει τη νοοτροπία και τη συμπεριφορά των χρηστών μέσω της πειθούς και της 

κοινωνικής επιρροής, αλλά όχι μέσω εξαναγκασμού. Αυτού του είδους οι τεχνολογίες 

χρησιμοποιούνται συχνά στις πωλήσεις, στην διπλωματία, την πολιτική, τη θρησκεία, 

την στρατιωτική εκπαίδευση, τη δημόσια υγεία και τη διοίκηση και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν δυνητικά στις διαπροσωπικές σχέσεις καθώς και στις σχέσεις 

ανθρώπου-υπολογιστή. Οι περισσότερες αυτό-αναγνωρισμένες έρευνες τεχνολογίας 

πειθούς εστιάζουν στην διαδραστικότητα και τις τεχνολογίες υπολογιστών (PC, 

υπηρεσίες Internet, βιντεοπαιχνίδια και φορητές συσκευές), λαμβάνοντας φυσικά 

υπόψιν τα αποτελέσματα, τις θεωρίες και τις μεθόδους της πειραματικής ψυχολογίας, 

ρητορική και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (Wikipedia, 2017). 
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2.2.4 Gamification και Τεχνολογίες Πειθούς 

 

Το Gamification αφορά των σχεδιασμό υπηρεσιών με σκοπό την παροχή εμπειρίας 

παρόμοιας με αυτή του παιχνιδιού, προκειμένου να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του 

χρήστη(Huotari and Hamari, 2012). Το Gamification διαφέρει από κάποιες εναλλακτικές 

μορφές σε μερικά βασικά σημεία:  

1) Προσπαθεί συνήθως, να δώσει εμπειρίες που θυμίζουν παιχνίδια(π.χ. ροή, γνώση, 

αυτονομία), αντί να προσφέρει άμεση ηδονική εμπειρία μέσω π.χ. 

οπτικοακουστικού περιεχομένου ή οικονομικά κίνητρα (Huotari and Hamari, 

2011. Huotari and Hamari, 2012). 

2) Προσπαθεί να επηρεάσει τα κίνητρα και όχι τόσο άμεσα τη στάση ή τη 

συμπεριφορά (Fogg, 2003; Oinas-Kukkonen and Harjumaa, 2009. Hamari 2013). 

3) Αναφέρεται στην προσθήκη Gamefulness ( Τα στοιχεία συμπεριφοράς ενός 

gamer) σε ένα υπάρχον σύστημα αντί για την κατασκευή ενός εντελώς νέου 

παιχνιδιού όπως γίνεται με τα  “Serious Games” (Deterding, 2011; Huotari and 

Hamari, 2012). 

Οι τεχνολογίες πειθούς(persuasive technologies) από την άλλη πλευρά, αναφέρονται σε 

διαδραστικά υπολογιστικά συστήματα που σχεδιάστηκαν με σκοπό την αλλαγή της 

στάσης ή της συμπεριφοράς των χρηστών (Fogg, 2003; Oinas-Kukkonen and Harjumaa, 

2009). Είναι προφανές ότι προκύπτουν αρκετές ομοιότητες, για παράδειγμα κάποιοι 

μηχανισμοί πειθούς είναι ίδιοι με αυτούς του Gamification, όπως σχόλια και ανταμοιβές 

(Oinas Kukkonen και Harjumaa, 2008). 

 

2.3 Συμμετέχοντες στην εμπειρία του Gamification 

 

Για να γίνει κατανοητή η διαφορετικότητα των συμμετεχόντων σε μια τέτοια εμπειρία, 

καθώς και το πως οι άνθρωποι δρουν και αλληλοεπιδρούν σε τέτοια περιβάλλοντα 

λαμβάνονται υπόψιν η θεωρία παιγνίων, η κοινωνική δυναμική και φυσικά οι τύποι των 

παικτών (όπως τους έχουμε μάθει μέσα από τα κλασσικά παιχνίδια). Μετά από χρόνια 

έρευνας, υπάρχουν  πλέον πρακτικοί τρόποι ταξινόμησης των διαφόρων συμμετεχόντων, 

παρόμοιο με τον τρόπο που έχουν ταξινομηθεί και οι παίκτες των κλασσικών παιχνιδιών. 
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Αυτό βοηθάει στην κατανόηση των ανθρώπινων στοιχείων μιας κατάστασης καθώς 

επίσης και στην οικοδόμηση ενός αποτελεσματικού παιχνιδοποιημένου σχεδιασμού. 

Ξεκινώντας από τα γενικά, υπάρχουν τέσσερις ομάδες που συμβάλλουν στην εμπειρία 

του Gamification: οι σχεδιαστές, οι παίκτες, οι θεατές και οι παρατηρητές (Robson, 

Plangger, Kietzmann, McCarthy, και Pitt, 2015a). Οι σχεδιαστές είναι οι δημιουργοί 

αυτής της εμπειρίας, τη διαχειρίζονται και τη διατηρούν. Οι θεατές  είναι άτομα που δεν 

έχουν άμεση ή ενεργή συμμετοχή  στην εμπειρία, παρ’ όλα αυτά έχουν τη δυνατότητα να 

την επηρεάσουν, όπως για παράδειγμα οι φίλοι ενός παίκτη. Οι παρατηρητές είναι 

άνθρωποι που γνωρίζουν ότι αυτή η εμπειρία λαμβάνει χώρα, αλλά δεν έχουν καμία 

επίδραση σε αυτή. Τελευταίοι και κυριότεροι, είναι οι πραγματικοί παίκτες που 

συμμετέχουν. Συνήθως η σύνδεση μεταξύ σχεδιαστή και παίκτη είναι η μόνη που 

λαμβάνεται υπόψιν, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θεατές και παρατηρητές δεν μπορούν 

να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από αυτή την εμπειρία (Robson et al., 2015a). 

 

 

2.3.1  Οι παίκτες 

 

Από τις τέσσερις ομάδες συμμετεχόντων οι παίκτες είναι η πιο σημαντική και απαιτείται 

περισσότερη μελέτη. Για να δημιουργηθεί μια ελκυστική εμπειρία για τον παίκτη πρέπει 

πρώτα να εκτιμηθεί πως κάθε άτομο διαφέρει στο τι του αρέσει και τι όχι, ποικίλει δηλαδή 

σε θέμα γούστου. Αυτή η ποικιλομορφία του κάθε ατόμου, είναι δύσκολο να εντοπιστεί 

και να  αναγνωριστεί, την στιγμή που προέχει η ανάγκη για μια επιτυχημένη 

παιχνιδοποιημένη πρωτοβουλία (Robson et al., 2015a). 

Ο Richard Bartle, ένας Βρετανός συγγραφέας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του 

Essex, έχει διεξάγει έρευνα στους τομείς του σχεδιασμού και ανάπτυξης παιχνιδιών, 

καθώς επίσης και στη διερεύνηση του τύπου της προσωπικότητας του παίκτη στα 

διαδικτυακά παιχνίδια. Είναι γνωστός για τη θεωρία του στην ψυχολογία συμμετεχόντων 

σε παιχνίδια, η οποία κατηγοριοποιεί τους παίκτες βάση των προτιμήσεων τους στα 

παιχνίδια. Αυτές οι προτιμήσεις προκύπτουν από μια σειρά τυχαίων ερωτήσεων που 

εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με συγκεκριμένους τύπους χαρακτήρων. 

Ο Bartle εντόπισε τέσσερις βασικούς τύπους χαρακτήρων (Παικτών), τους 



14 

 

Ολοκληρωτές(Achievers), τους Εξερευνητές (Explorers), τους Κοινωνικούς (Socializers) 

και τους Εξολοθρευτές (Killers). 

 

 

Εικόνα 2-4. Τα 4 είδη παικτών του Bartle (1996) 

 

Ολοκληρωτές(Achievers): Οι παίκτες που επικεντρώνονται στην απόκτηση κάποιου 

επιπέδου επιτυχίας, όπως αυτή μετριέται σε πόντους, έπαθλα, υλικά αγαθά ή άλλα 

κριτήρια αξιολόγησης. Γνωστοί και ως «τα Διαμάντια» θα προσπαθήσουν να κερδίσουν 

τις ανταμοιβές, την αναγνώριση και το κύρος, με μικρό ή καθόλου πλεονέκτημα κατά 

την εξέλιξη του παιχνιδιού(Yu-kai Chou). 

Εξερευνητές(Explorers): Οι παίκτες που αναζητούν τη συγκίνηση της ανακάλυψης, 

μαθαίνοντας για κάτι που είναι καινούργιο ή άγνωστο. Αναφέρονται ως «τα 

Φτυάρια(Spades)» επειδή τείνουν να σκάβουν και να ανακαλύπτουν πράγματα. Οι 

εξερευνητές αισθάνονται μια βιασύνη του ενθουσιασμού όταν ανακαλύπτουν ένα σπάνιο 

αντικείμενο ή ένα μυστικό μονοπάτι(Yu-kai Chou). 

 

Κοινωνικοί(Socializers): Οι παίκτες που έλκονται από τις κοινωνικές πτυχές του και όχι 

από τη στρατηγική του παιχνιδιού αυτού. Αναφέρονται ως «οι Καρδιές» στο χώρο του 

παιχνιδιού, διότι κερδίζουν την περισσότερη απόλαυση από την αλληλεπίδραση με τους 

άλλους παίκτες του παιχνιδιού. Γι’ αυτούς το παιχνίδι είναι το κοινωνικό μέσο που τους 
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επιτρέπει να εμπλέκονται με άλλους και να οικοδομούν ενδιαφέρουσες σχέσεις(Yu-kai 

Chou). 

Εξολοθρευτές(Killers): Οι παίκτες που ενδιαφέρονται να δρουν με άλλους παίκτες και 

ζουν για τα ανταγωνιστικά στοιχεία του παιχνιδιού. Δεν χάνουν την ευκαιρία να 

ανταγωνιστούν και να κερδίσουν τους άλλους παίκτες. Πολλές φόρες μια νίκη δεν είναι 

αρκετή, συνεπώς επιδιώκουν πάντα να δείχνουν την υπεροχή τους, με σκοπό να 

κερδίζουν την αναγνώριση και το θαυμασμό(Yu-kai Chou, Bartle 1996). 

 

 

 

 

 

2.3.2 Χρήστες και διαφορετικοί τύποι παικτών κατά τον Marczewski 

 

 

Εικόνα 2-5. Τα είδη παικτών του Marczewski (2016) 
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Βασισμένος στους διαφορετικούς τύπους παικτών του Bartle(1996), ο Andrzej 

Marczewski(2015) ανέπτυξε ένα νέο σύνολο τύπων παικτών προσαρμοσμένο στο 

Gamification. Ο Marczewski πιστεύει ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω, βλέποντας 

από την αρχή την κατάσταση με δυο βασικούς τύπους παικτών. Αυτοί που είναι 

«πρόθυμοι»(willing) να παίξουν και αυτοί που δεν είναι «διατεθειμένοι»(not willing). ο 

Andrzej αναφέρεται στους «πρόθυμους» παίκτες ως αυτούς που μπορούν να ασχοληθούν 

με εξωγενής πράγματα όπως  εμβλήματα και τρόπαια. Για πολλούς αυτά δεν έχουν 

κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Παρ’ όλα αυτά μπορούν ακόμη να δραστηριοποιηθούν αν 

το σύστημα μπορεί να σχεδιαστεί στα δικά τους μέτρα. Το μοντέλο τύπου παικτών του 

Marczewski περιλαμβάνει έξι (6) τύπους παικτών, οι οποίοι μπορούν να διαιρεθούν 

ανάλογα με το αν καθοδηγούνται από ενδογενή ή εξωγενή κίνητρα(Emil Wiklund & 

Victor Wakerius, 2016). 

 

 

 

2.3.2.1 Ενδογενείς Παίκτες: 

 

 

Εικόνα 2-6. Οι ενδογενείς παίκτες του Marczewski 

 

• Κοινωνικοί(Socializers): Περιγράφονται όπως ακριβώς στο αρχικό μοντέλο 

τύπου παικτών του Bartle(1996). Είναι οι παίκτες που εκτιμούν την 

αλληλεπίδραση με άλλους σε ένα παιχνιδοποιημένο σύστημα. Τα εσωτερικά 
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κοινωνικά δίκτυα εντός του συστήματος εκτιμώνται ιδιαίτερα από τέτοιους 

παίκτες, οι οποίοι είναι οι περισσότερο προσκολλημένοι στην κοινωνική σύνδεση 

(Marczewski, 2015). 

 

• Ελεύθερο Πνεύμα (Free Spirit): Τα ελεύθερα πνεύματα στα παιχνιδοποιημένα 

συστήματα μπορούν χωριστούν σε δύο υποκατηγορίες. Η πρώτη είναι ο 

Εξερευνητής (Explorer), ο οποίος επιδιώκει ένα προσωπικό ταξίδι σε όλη αυτή 

την εμπειρία, καθώς θέλει να εξερευνάει συνεχώς χωρίς να αισθάνεται κανένα 

περιορισμό(Marczewski, 2015). Η δεύτερη υποκατηγορία του ελευθέρου 

πνεύματος είναι οι Δημιουργοί (Creators), οι οποίοι διεγείρονται από την 

κατασκευή νέων πραγμάτων, έχοντας δημιουργήσει ευφάνταστους εικονικούς 

χαρακτήρες (avatars). Και οι υποκατηγορίες θέλουν να εκφράζονται μέσα από το 

παιχνίδι και να έχουν αυτονομία(Marczewski, 2015). 

 

• Ολοκληρωτές(Achievers): Είναι οι παίκτες που θέλουν να διαπρέπουν και να 

επιτυγχάνουν στα παιχνίδια, επιδιώκοντας να ξεπερνούν κάθε πρόκληση. Οι 

Ολοκληρωτές του Marczewski δεν αισθάνονται την ανάγκη της αναγνώρισης ή 

της επίδειξης των ικανοτήτων τους, σε αντίθεση με τους τύπους παικτών του 

Bartle(1996), αλλά αρκούνται στην ευχαρίστηση που τους προσφέρει το παιχνίδι. 

 

• Φιλάνθρωποι(Philanthropists): Είναι οι παίκτες που επιδιώκουν να είναι μέρος 

κάποιου απώτερου σκοπού, δίνοντας πράγματα χωρίς να περιμένουν 

αντάλλαγμα. Για παράδειγμα, οι Φιλάνθρωποι είναι αυτού του είδους οι χρήστες 

που απαντάνε σε ατελείωτες ερωτήσεις σε forum μόνο και μόνο επειδή τους 

αρέσει να βοηθούν τους άλλους. Έτσι αντλούν ευχαρίστηση από τις ανιδιοτελείς 

πράξεις τους και τη βοήθεια προς τους άλλους(Marczewski, 2015). 
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2.3.2.2 Εξωγενείς Παίκτες: 

 

 

• Παίκτες: Οι εξωγενείς παίκτες σε ένα παιχνιδοποιημένο σύστημα, εξυπηρετούν 

τα δικά τους συμφέροντα, έχοντας ως κίνητρο τη συλλογή των ανταμοιβών. Η 

μόνη διαφορά ανάμεσα στους ενδογενείς και εξωγενείς παίκτες είναι πως οι 

δεύτεροι θα ενεργήσουν μόνο όταν υπάρχει το κίνητρο της ανταμοιβής(Emil 

Wiklund & Victor Wakerius, 2016). Ομοίως και οι εξωγενείς παίκτες χωρίζονται 

σε υποκατηγορίες, τους  Συμφεροντολόγους (Self-Seekers), τους  Καταναλωτές 

(Consumers), τους Δικτυωμένους (Networkers) και τους Εκμεταλλευτές 

(Exploiters) (Marczewski, 2015). 

 

• Διαταράκτες-Διασπαστές(Disruptors): Οι διαταράκτες, αισθάνονται την 

ανάγκη να διαταράξουν το παιχνίδι είτε μόνοι τους είτε μέσω άλλων παικτών, με 

σκοπό να προκαλέσουν μια θετική ή αρνητική αλλαγή(Marczewski, 2015). Όπως 

οι παίκτες έτσι και οι διαταράκτες χωρίζονται επίσης σε υποκατηγορίες, τους 

Πενθούντες (Griefers), τους Καταστροφείς (Destroyers), του Επηρεαστές 

(Influencers) και τους Βελτιωτές (Improvers) ) (Marczewski, 2015). 

 

 

 

2.4 Τεχνικές Ανάπτυξης 

 

Το Gamification είναι η τέχνη  στην οποία συλλέγονται όλα τα διασκεδαστικά και 

δεσμευτικά στοιχεία που βρίσκονται στα παιχνίδια και εφαρμόζονται σε πραγματικές ή 

παραγωγικές δραστηριότητες. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται κατά τον Yu-kai Chou 

«Σχεδίαση Εστιασμένη στον Άνθρωπο», σε αντίθεση με τη «Σχεδίαση που είναι 

Εστιασμένη στις Λειτουργίες». Είναι μια διαδικασία σχεδιασμού που βελτιστοποιεί το 

ανθρώπινο κίνητρο, σε αντίθεση με την καθαρή απόδοση. Τα περισσότερα συστήματα 

επικεντρώνονται στις λειτουργίες και είναι σχεδιασμένα για γρήγορη εκτέλεση μιας 

λειτουργίας. Σύμφωνα με τον Yu-kai Chou, είναι σαν ένα εργοστάσιο που θεωρεί πως οι 

εργαζόμενοι του θα κάνουν τις δουλείες τους επειδή είναι υποχρεωμένοι. Ωστόσο ο 
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Σχεδιασμός που είναι Εστιασμένος στον Άνθρωπο θεωρεί πως ο άνθρωπος που βρίσκεται 

σε ένα σύστημα έχει συναισθήματα, ανασφάλειες και λόγους για τους οποίους θέλει ή 

δεν θέλει να κάνει κάποια πράγματα, ως αποτέλεσμα να βελτιώνει τα συναισθήματα, τα 

κίνητρα και τις δεσμεύσεις του. O λόγος που ονομάζεται όλο αυτό Gamification είναι 

επειδή η βιομηχανία παιχνιδιών ήταν η πρώτη που υλοποίησε τη Σχεδίαση η οποία είναι 

Εστιασμένη στον Άνθρωπο.   

Τα παιχνίδια έχουν ως βασικό σκοπό να ευχαριστήσουν και να ψυχαγωγήσουν τον 

παίκτη και με το πέρασμα των χρόνων μαθαίνουμε μέσα από αυτά πως να κυριαρχήσουμε 

στα κίνητρα και την αφοσίωση των παικτών. Έτσι λοιπόν ο Yu-kai Chou μέσα από βαθιά 

έρευνα και μελέτη προσπάθησε να αναλύσει και να οικοδομήσει στρατηγικές από 

διάφορα συστήματα που κάνουν ένα παιχνίδι διασκεδαστικό, με σκοπό να διαμορφώσει 

ένα πλήρες πλαίσιο. Το τελικό αυτό πλαίσιο του Gamification ονομάζεται Οκτάλυση 

(Octalysis), βασίζεται σε ένα σχήμα Οκταγώνου με 8 βασικές μονάδες(8 κατηγορίες)  

και αντιπροσωπεύουν κάθε πλευρά του εαυτού μας, που μας παρακινεί σε ορισμένες 

δραστηριότητες μέσα σε ένα παιχνίδι. 

 

 

Εικόνα 2-7. Η Οκτάλυση του Yu-kai Chou 
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2.4.1     Οι 8 Βασικές Μονάδες του Gamification κατά τον Yu-kai 

Chou – Οκτάλυση 

 

 

1. Επική Σημασία και Κάλεσμα (Epic Meaning and Calling) 

Είναι η βασική κατηγορία όπου ο παίκτης θεωρεί πως κάνει κάτι καλύτερα από ότι 

πίστευε ή ότι είναι ο «εκλεκτός» για κάτι που κάνει. Ένα από τα χαρακτηριστικά 

αυτού του παίκτη είναι ότι αφιερώνει πολύ χρόνο στη διαχείριση ενός φόρουμ, είτε 

συμβάλει στη δημιουργία πραγμάτων για ολόκληρη την κοινότητα (π.χ. Wikipedia, 

Open Source). Επίσης ο παίκτης αυτός θεωρεί πως έχει κάποιου είδους θείο δώρο, σε 

αντίθεση με άλλους παίκτες, ενώ ουσιαστικά έχει την «Τύχη του Πρωτάρη», για 

παράδειγμα η εύρεση ενός σπάνιου αντικειμένου στην αρχή του παιχνιδιού. 

 

2. Εξέλιξη και Επίτευξη (Development and Accomplishment) 

Είναι η κατηγορία στην οποία γίνεται εσωτερική προσπάθεια να αναπτυχθούν 

δεξιότητες, να σημειωθεί πρόοδος και τελικά να ξεπεραστούν οι προκλήσεις. Η 

έννοια της πρόκλησης είναι πολύ σημαντική διότι χωρίς αυτή δεν υπάρχει νόημα 

κατάκτησης ενός τροπαίου ή ενός εμβλήματος. Σε αυτή την κατηγορία εμφανίζονται 

τα περισσότερα αντικείμενα επιβράβευσης όπως τρόπαια, εμβλήματα και 

βαθμολογική πίνακες. 

 

3. Ενδυνάμωση της Δημιουργικότητας και Ανάδραση (Empowerment of 

Creativity and Feedback) 

Είναι η κατηγορία στην οποία ο χρήστης ασχολείται με μια δημιουργική διαδικασία 

όπου πρέπει να υπολογίζει επανειλημμένα τα πράγματα και να δοκιμάζει 

διαφορετικούς συνδυασμούς. Οι άνθρωποι όχι μόνο χρειάζονται τρόπους να 

εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους , αλλά πρέπει να μπορούν να δουν τα 

αποτελέσματα της, να λάβουν σχόλια και να μπορέσουν να ανταποκριθούν ανάλογα. 

Ένα στοχευμένο παράδειγμα είναι η ενασχόληση με τα Lego ή τη ζωγραφική που 
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ψυχαγωγούν τους χρήστες σε τέτοιο βαθμό ώστε οι σχεδιαστές των παιχνιδιών δεν 

χρειάζεται να προσθέσουν επιπλέον περιεχόμενο για να κάνουν τη δραστηριότητα 

πιο ελκυστική και ευχάριστη. 

 

4. Ιδιοκτησία και Κατοχή (Ownership and Possession) 

Είναι η κατηγορία στην οποία ο χρήστης παρακινείται επειδή αισθάνεται ότι κατέχει 

κάτι. Όταν ένας παίκτης νιώσει το αίσθημα της ιδιοκτησίας, θέλει να κάνει αυτά που 

έχει στην κατοχή του καλύτερα και όσο το δυνατόν περισσότερα. Ακόμη αν ο παίκτης 

ξοδεύει πολύ χρόνο για να προσαρμόσει το προφίλ του ή τον εικονικό του χαρακτήρα, 

αισθάνεται αυτόματα μεγαλύτερη κατοχή σε αυτό.  Άρα κάνουμε λόγο για τη βασική 

μονάδα επιθυμίας συσσώρευσης πλούτου, όπου οι παίκτες τείνουν να συλλέγουν 

πολλά εικονικά αγαθά και νομίσματα και διασκεδάζουν περισσότερο με τη συλλογή 

σφραγίδων ή κομματιών πάζλ.  

 

5. Κοινωνική Επιρροή και Σχετικότητα (Social Influence and Relatedness) 

Σε αυτή την κατηγορία ενσωματώνονται όλα τα κοινωνικά στοιχεία που διέπουν τους 

ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω: καθοδήγηση, αποδοχή, 

κοινωνικές αντιδράσεις, συντροφικότητα, καθώς επίσης και ανταγωνισμός και 

φθόνος. Όταν κάποιος βλέπει ένα φίλο του να είναι καλός σε κάτι ή να έχει μια 

δεξιότητα, απευθείας θα προσπαθήσει να τον περάσει ή να βρεθεί στο ίδιο επίπεδο. 

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης την τάση που έχει ο άνθρωπος να προσεγγίσει 

άλλους ανθρώπους, μέρη ή γεγονότα με τα οποία μπορεί να συσχετιστεί. Για 

παράδειγμα αν ένα προϊόν μας φέρνει αναμνήσεις από την παιδική μας ηλικία, 

αυξάνει τις πιθανότητες να το αγοράσουμε καθώς μεγαλώνει η αίσθηση της 

νοσταλγίας.  Αυτή η κατηγορία είναι ιδιαιτέρως σημαντική , καθώς πολλές εταιρίες 

σήμερα δίνουν μεγάλη προτεραιότητα στη βελτιστοποίηση των κοινωνικών τους 

στρατηγικών στο διαδίκτυο.  

6. Έλλειψη και Ανυπομονησία (Scarcity and Impatience) 

Αυτή η κατηγορία έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της επιθυμία για κάτι το οποίο δεν 

μπορείς να αποκτήσεις. Πολλά παιχνίδια έχουν Μηχανισμούς Συνάντησης 

(Appointment Dynamics), όπως για παράδειγμα, «επιστρέψτε σε δύο ώρες για να 
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παραλάβετε την ανταμοιβή σας». Ένας τέτοιος μηχανισμός παρακινεί τον άνθρωπο 

να το σκέφτεται όλη μέρα, αφού δεν μπορεί να το αποκτήσει εκείνη τη δεδομένη 

στιγμή. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιήθηκε από το Facebook όταν ξεκίνησε για πρώτη 

φορά από το Harvard. Στη συνέχεια ανοίχτηκε σε μερικά ακόμα αναγνωρισμένα 

σχολεία και τελικά σε όλα τα κολέγια. Εντέλει, όταν έγινε προσιτό σε όλους, πολλοί 

άνθρωποι ήθελαν να συμμετάσχουν καθώς δεν μπορούσαν να μπουν στο παρελθόν. 

 

7. Έλλειψη Προγνωσιμότητας και Περιέργεια (Unpredictability and Curiosity) 

Σε αυτή την κατηγορία υπάγεται η έμφυτη περιέργεια του παίκτη που θέλει να μάθει 

τι θα συμβεί στη συνέχεια. Όταν δεν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί, ο εγκέφαλος 

αφοσιώνεται σε αυτό και το σκέφτεται συνέχεια. Πολλοί άνθρωποι καθημερινά 

παρακολουθούν ταινίες και διαβάζουν μυθιστορήματα εξαιτίας αυτής της 

περιέργειας. Αυτή η κατηγορία είναι επίσης ο βασικός παράγοντας για τον εθισμό 

στα τυχερά παιχνίδια. Πολλές εταιρίες χρησιμοποιούν αυτή την τακτική για να 

προσελκύσουν τους χρήστες, μέσα από προγράμματα κληρώσεων και λαχειοφόρων 

αγορών. 

 

8. Απώλεια και Αποφυγή (Loss and Avoidance) 

Αυτή η κατηγορία βασίζεται στην αποφυγή κάποιου αρνητικού συμβάντος. Σε μικρή 

κλίμακα, θα μπορούσε να αποφευχθεί η απώλεια της προηγούμενης δουλειάς. Σε 

μεγαλύτερη κλίμακα θα μπορούσε να αποφευχθεί η παραδοχή του παίκτη πως για 

όλα όσα έκανε μέχρι σε αυτό το σημείο είναι άχρηστα επειδή τώρα παραιτείται και 

αποχωρεί από το παιχνίδι. Τέλος αυτή η κατηγορία αναφέρεται και στις ευκαιρίες 

που χάνονται, καθώς οι άνθρωποι αισθάνονται πως δεν έδρασαν άμεσα και τώρα 

νιώθουν πως έχασαν για πάντα την ευκαιρία.  
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2.4.1.1  Οι μονάδες στο Δεξιό και Αριστερό Μέρος του Εγκεφάλου 

 

 

Εικόνα 2-8.  Οι μονάδες της Οκτάλυσης χωρισμένες σε δεξί και αριστερό μέρος του 

εγκεφάλου 

 

 

Στη συνέχεια της ανάλυσης ο Yu-kai Chou παρομοίασε την Οκτάλυση με ένας εγκέφαλο 

που χωρίζεται σε δυο μέρη, το Δεξιό και το Αριστερό, με σκοπό να το θυμούνται 

ευκολότερα οι άνθρωποι. Το Δεξί μέρος αναφέρεται στη συναισθηματική πλευρά και το 

Αριστερό μέρος στη λογική πλευρά. Αυτός ο συμβολισμός καθιστά το πλαίσιο 

ευκολότερο και αποτελεσματικότερο στην απεικόνιση.  

Συγκεκριμένα, μέσα στο πλαίσιο, οι μονάδες που βρίσκονται στα δεξιά θεωρούνται ως 

το Δεξιό Μέρος του Εγκεφάλου, που σχετίζεται περισσότερο με τη δημιουργικότητα, 

την ελεύθερη έκφραση και τις κοινωνικές πτυχές. Αντιστοίχως, οι μονάδες που 

βρίσκονται στα αριστερά του πλαισίου αποτελούν το Αριστερό Μέρος του Εγκεφάλου  

και συνδέονται περισσότερο με τη λογική, τους υπολογισμούς και την ιδιοκτησία(Yu-kai 

Chou, 2015). 

Οι Μονάδες στο Δεξιό Μέρος του Εγκεφάλου έχουν την τάση να βασίζονται περισσότερο 

σε Ενδογενείς Κίνητρα. Αυτό σημαίνει πως ο παίκτης δεν χρειάζεται κάποιο στόχο ή 

ανταμοιβή για να χρησιμοποιήσει τη δημιουργικότητά του, να κοινωνικοποιηθεί ή να 

νιώσει την αγωνία του απρόβλεπτου. Από την άλλη πλευρά, οι Μονάδες στο Αριστερό 
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Μέρος του Εγκεφάλου έχουν την τάση να βασίζονται περισσότερο σε Εξωγενείς 

Κίνητρα. Αυτό σημαίνει πως ο παίκτης χρειάζεται κίνητρο για να αποκτήσει κάτι, είτε 

πρόκειται για ένα στόχο, ένα αγαθό είτε για κάτι που δεν μπορεί να αποκτήσει άμεσα. 

Πολλές εταιρίες βασίζονται πλέον στο σχεδιασμό Εξωγενούς Κινήτρων, φτιάχνοντας 

δραστηριότητες που παρέχουν στο χρήστη ψυχαγωγία και ανταμοιβές, κάνοντας τον έτσι 

να ασχολείται συνέχεια με αυτές(Yu-kai Chou, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.2   Λευκό και Μαύρο Καπέλο του Gamification 

 

 

Εικόνα 2-9.  Οι μονάδες της Οκτάλυσης χωρισμένες σε λευκό και μαύρο καπέλο 
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Μια ακόμη προσέγγιση στο ολοκληρωμένο πλαίσιο του Yu-kai Chou, παρουσιάζει τις 

οκτώ Βασικές Μονάδες του Gamification να χωρίζονται σε δυο μέρη, βάσει των θετικών 

και αρνητικών κινήτρων που παρέχουν. Συγκεκριμένα οι μονάδες που βρίσκονται στο 

πάνω μέρος του Οκταγώνου θεωρούνται πολύ θετικά κίνητρα, ενώ αντίθετα οι μονάδες 

που βρίσκονται στο κάτω μέρος του σχήματος λαμβάνονται υπόψιν ως πιο αρνητικά. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον Yu-kai Chou οι τεχνικές που χρησιμοποιούν περισσότερο τις 

μονάδες του πάνω μέρους ονομάζονται Λευκό Καπέλο του Gamification, ενώ από την 

άλλη αυτές που χρησιμοποιούν περισσότερο τις μονάδες του κάτω μέρους ονομάζονται 

Μαύρο Καπέλο του Gamification. 

Μια τεχνική του Gamification θεωρείται τεχνική Λευκού Καπέλου όταν ελκύει το 

χρήστη, του επιτρέπει δηλαδή να εκφράσει τη δημιουργικότητα του, να αισθανθεί 

επιτυχημένος μέσα από την εκμάθηση δεξιοτήτων, να λάβει μια υψηλότερη αίσθηση του 

νοήματος και τέλος να αισθανθεί ισχυρός και ευδιάθετος. Στον αντίποδα, μια τεχνική του 

Gamification θεωρείται τεχνική Μαύρου Καπέλου όταν ο χρήστης κάνει συνεχώς κάτι 

χωρίς να ξέρει τι θα συμβεί στη συνέχεια,  είναι συνεχώς φοβισμένος μήπως χάσει κάτι 

ή για κάτι που δεν μπορεί να έχει. Αν αυτός ο παίκτης είναι ακόμη πρόθυμος να ενεργήσει 

μέσα στο παιχνίδι/δραστηριότητα, η αίσθηση που του μένει δεν είναι προφανώς και η πιο 

ευχάριστη(Yu-kai Chou, 2015). 

Αξίζει να αναφερθεί πως μια τεχνική Μαύρου Καπέλου δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι 

κακό διότι κάνουμε λόγο μόνο για κίνητρα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε 

για παραγωγικά και εύρωστα αποτελέσματα, είτε για χειραγώγηση και γενικότερα για 

κάτι κακό. Πολύ είναι οι άνθρωποι που προτιμούν να υποβάλλονται οικειοθελώς σε 

τεχνικές Μαύρου Καπέλου του Gamification, με σκοπό να αθλούνται πιο συχνά, να 

τρώνε υγιεινά ή να αποφεύγουν κακές συνήθειες. Ένας ειδικός στο Gamification θα 

εξετάσει και τις οκτώ Βασικές Μονάδες σε μια θετική και παραγωγική δραστηριότητα, 

προκειμένου όλοι οι χρήστες να μείνουν ικανοποιημένοι. Ένα καλά Παιχνιδοποιημένο 

σύστημα δεν χρειάζεται να περιέχει και τις οκτώ Βασικές Μονάδες, αντιθέτως μπορεί να 

περιέχει μόνο μια αρκεί να την εφαρμόσει σωστά(Yu-kai Chou, 2015). 
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2.4.1.3 Η Βαθμολογία στην Οκτάλυση 

 

Έχοντας ολοκληρώσει το πλαίσιο του Gamification o Yu-kai Chou θέλησε κάθε προϊόν 

ή σύστημα να καταλήγει σε μια βαθμολογία, που προκύπτει μέσα από μια απλή 

διαδικασία. Αρχικά αξιολογείται το θέμα της ανάλυσης για κάθε μια από τις οκτώ 

Βασικές Μονάδες, δίνοντας έναν αριθμό μεταξύ του 0-10 με βάση την προσωπική κρίση, 

τα δεδομένα και τις ροές εμπειρίας. Στη συνέχεια τετραγωνίζεται αυτός ο αριθμός, 

παίρνοντας έτσι την κύρια βαθμολογία για κάθε μια Μονάδα. Αφού προστεθούν και τα 

8 αποτελέσματα, καταλήγουμε στην τελική Βαθμολογία της Οκτάλυσης.   

Γνωρίζοντας πλέον και τη βαθμολογία, για να εφαρμοστεί αποδοτικά η Οκτάλυση σε 

πραγματικά συστήματα, πρέπει να υπολογιστεί πως να χρησιμοποιείται αυτό το πλαίσιο. 

Αρχικά κάθε ευχάριστο ή ελκυστικό προϊόν θα έχει τουλάχιστον μια από τις Βασικές 

Μονάδες που προαναφέρθηκαν. Ο τρόπος χρήσης της Οκτάλυσης είναι να εντοπιστούν 

όλοι οι μηχανισμοί των παιχνιδιών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να προσελκύσουν 

κάθε Βασική Μονάδα και να καταγραφούν δίπλα από κάθε Μονάδα του Οκταγώνου. Στη 

συνέχεια, με βάση το πόσο ισχυροί είναι οι μηχανισμοί των παιχνιδιών, κάθε πλευρά του 

Οκταγώνου θα επεκτείνεται ή θα αποσύρεται. Αν μια πλευρά διασχίσει το εσωτερικό του 

Οκταγώνου, τότε η πλευρά αυτή είναι πολύ αδύναμη και χρήζει βελτίωσης σε εκείνο το 

σημείο(Yu-kai Chou, 2015). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του 

FarmVille όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, όπου προκύπτει βαθμολογία 414 και 

γενικά θεωρείται Αριστερό Μέρος του Εγκεφάλου καθώς και Μαύρο Καπέλο του 

Gamification (όπως προκύπτει από τη θεωρία). Καθώς ο χρήστης εξοικειώνεται 

περισσότερο με τη μέθοδο της Οκτάλυσης, μπορεί να διδαχθεί και υψηλότερα επίπεδα 

(έως 5 επίπεδα), που ενσωματώνουν πολύ πιο προηγμένες αρχές σχεδιασμού και πιο εις 

βάθος ανάλυση.  
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  Εικόνα 2-10.  Παράδειγμα της Οκτάλυσης στη περίπτωση του FarmVille 

 

 

 

 

2.5 Μηχανισμοί Gamification 

 

Οι Μηχανισμοί παιχνιδιών και η καταλληλόλητα τους για όλους του τύπους 

παικτών. 

 

Οι μηχανισμοί των παιχνιδιών είναι μέσα για την εφαρμογή κινήτρων. Στόχος τους είναι 

τα ψυχολογικά αποτελέσματα, όπως τα κίνητρα, η διασκέδαση και η 

στάση(συμπεριφορά), τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές 

συμπεριφοράς. Για παράδειγμα η προετοιμασία ενός έργου ή  η συνεργασία σε μια 

ομάδα. Έτσι οι μηχανισμοί του παιχνιδιού υποκινούν τους ανθρώπους να συμμετάσχουν 
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και να απολαύσουν ένα παιχνίδι. Ουσιαστικά, διευκολύνουν και ενθαρρύνουν ένα 

χρήστη να διερευνήσει και να μάθει τις ιδιότητες του χώρου που έχει στη διάθεση του 

μέσω της χρήσης μηχανισμών ανάδρασης(Cook D. 2016). 

Ο παρακάτω Πίνακας παραθέτει μια εκτενή λίστα μηχανισμών, δείχνοντας επίσης την 

καταλληλόλητα τους για κάθε είδος παίκτη. Σύμφωνα με τον σχεδιαστή και σύμβουλο 

του Gamification Andrzej Marczewski(2017) οι μηχανισμοί είναι οι εξής:  

 

Πίνακας 2-1. Μηχανισμοί του Gamification, περιγραφή και είδος παίκτη 

Μηχανισμοί Περιγραφή Είδος Παίκτη 

Επιβίβαση / 

Εκπαιδευτικό 

υλικό 

Κανείς πλέον δεν χρησιμοποιεί εγχειρίδιο. 

Βοηθάει τους χρήστες να συνηθίζουν το 

σύστημα με μια ωραία και εύκολη εισαγωγή, 

για το πως πρέπει να δουλέψουν.   

Όλοι 

Σηματοδότηση Ακόμη και οι πιο έμπειροι χρήστες μπορεί να 

κολλήσουν κάπου. Βοηθάει τους παίκτες να 

προσανατολίζονται, ακολουθώντας τη σωστή 

κατεύθυνση.  

Όλοι 

Απώλεια 

Αποστροφής 

Ο φόβος της απώλειας μιας κατάστασης, 

φίλων, επιτευγμάτων, πόντων κ.α. αποτελεί 

ισχυρό κίνητρο για έναν παίκτη να κάνει 

πράγματα. 

Όλοι 

Πρόοδος / 

Ανάδραση 

Εμφανίζονται σε πολλές μορφές και 

διαθέτουν πολλούς μηχανισμούς.  Όλα τα είδη 

χρηστών χρειάζονται κάποιο μέτρο προόδου ή 

ανάδρασης. 

Όλοι 

Θέμα Συχνά απαιτείται ένα θέμα, που συνοδεύεται 

από μια αφήγηση. Έτσι ο παίκτης μπορεί να 

καταλάβει το θέμα και να μπει πιο εύκολα στο 

νόημα του παιχνιδιού.   

Όλοι 

Αφήγηση / Ιστορία Η αφήγηση ενισχύει την κατανόηση της 

ιστορίας με τη συμμετοχή των χρηστών. 

Όλοι 

Περιέργεια / Κουτί 

Μυστηρίου 

Η Περιέργεια είναι μια ισχυρή δύναμη. Δεν 

ενδείκνυται η πλήρης εξήγηση της 

Όλοι 
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κατάστασης. Ένα μικρό μυστήριο θα 

ενθαρρύνει τους χρήστες και θα τους 

οδηγήσει σε νέες κατευθύνσεις.  

Πίεση του Χρόνου Η μείωση του χρόνου αναγκάζει τους χρήστες 

να κάνουν πράγματα που επικεντρώνονται 

στο πρόβλημα. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε 

διαφορετικές αποφάσεις. 

Όλοι 

Έλλειψη (για κάτι) Κάνοντας κάτι σπάνια, δημιουργείται 

μεγαλύτερη αίσθηση επιθυμίας γι’ αυτό. 

Όλοι 

Στρατηγική Κάνει τους χρήστες να σκέφτονται τι κάνουν, 

γιατί το κάνουν και πώς μπορεί να επηρεάσει 

τα αποτελέσματα του παιχνιδιού. 

Όλοι 

Ροή Η επίτευξη των αντιληπτών επιπέδων 

πρόκλησης και δεξιοτήτων, μπορεί να 

οδηγήσει σε κατάσταση ροής. Η ισορροπία 

είναι το κλειδί. 

Όλοι 

Συνέπειες  Αν ο χρήστης κάνει κάποια πράγματα λάθος, 

αντιμετωπίζει τις αντίστοιχες συνέπειες. Για 

παράδειγμα χάνει μια ζωή, πόντους ή 

αντικείμενα που έχει κερδίσει. 

Όλοι 

Επένδυση Όταν ο χρήστης επενδύει χρόνο, προσπάθεια, 

συναισθήματα ή χρήματα, θα εκτιμήσει 

ακόμα περισσότερο το αποτέλεσμα.  

Όλοι 

Τυχαίες 

Ανταμοιβές 

Αυτού του είδους οι ανταμοιβές προκαλούν 

έκπληξη και ευχαρίστηση στο χρήστη. 

Όλοι 

Πρόγραμμα 

Σταθερής 

Ανταμοιβής 

Ανταμείβει το χρήστη με βάση συγκεκριμένες 

ενέργειες και γεγονότα. Π.χ. πρώτη 

δραστηριότητα, εξέλιξη, αλλαγή επιπέδου. 

Χρήσιμος μηχανισμός για την έναρξη ενός 

παιχνιδιού, καθώς και για τον εορτασμό 

γεγονότων ορόσημο.  

Όλοι 
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Ανταμοιβές 

Εξαρτώμενες από 

το Χρόνο.  

Γεγονότα που συμβαίνουν σε συγκεκριμένο 

χρόνο(γενέθλια κλπ.) ή είναι διαθέσιμα μόνο 

για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Ο 

χρήστης πρέπει να βρίσκεται εκεί 

προκειμένου να επωφεληθεί. 

Όλοι 

Συντεχνίες / 

Ομάδες 

Επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν 

ομάδες. Οι μικρές ομάδες μπορούν να είναι 

πιο αποτελεσματικές από τις μεγάλες. Η 

δημιουργία από πλατφόρμες συνεργασίας, 

μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για 

διαγωνισμούς με βάσει την ομάδα.  

Κοινωνικός 

Κοινωνικό Δίκτυο Επιτρέπει στο χρήστη να συνδέεται και να 

κοινωνικοποιείται σε ένα εύχρηστο και 

προσιτό κοινωνικό δίκτυο. 

Κοινωνικός 

Κοινωνική Θέση 

(Κοινωνικό 

Στάτους) 

Το στάτους μπορεί να οδηγήσει σε 

μεγαλύτερη προβολή για το χρήστη, 

δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες για τη 

δημιουργία νέων σχέσεων. Μπορεί ακόμη να 

τον κάνει να αισθανθεί καλύτερα.  

Κοινωνικός 

Κοινωνική 

Ανακάλυψη 

Επιτρέπει στους χρήστες να ανακαλύψουν ο 

ένας τον άλλον, με ένα τρόπο που είναι 

απαραίτητος για την οικοδόμηση νέων 

σχέσεων. Η αντιστοίχιση με βάση τα 

ενδιαφέροντα και το στάτους μπορεί να 

βοηθήσει όλους τους χρήστες να ξεκινήσουν. 

Κοινωνικός 

Κοινωνική Πίεση Οι άνθρωποι συχνά δεν αρέσκονται στην 

αίσθηση να είναι διαφορετικοί από τους 

άλλους. Σε ένα κοινωνικό περιβάλλον αυτή η 

αίσθηση μπορεί να τους ενθαρρύνει και να 

τους κάνει να νιώθουν σαν να είναι με τους 

φίλους τους. Από την άλλη πλευρά μπορεί και 

να τους αποθαρρύνει αν οι προσδοκίες δεν 

είναι ρεαλιστικές.  

Κοινωνικός 
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Ανταγωνισμός Ο ανταγωνισμός δίνει στους παίκτες την 

ευκαιρία να αποδείξουν την αξία τους 

απέναντι σε άλλους. Από τη μια  πλευρά, 

μπορεί να είναι ένας τρόπος να κερδίσουν 

ανταμοιβές, αλλά από την άλλη μπορεί επίσης 

να είναι ένα μέρος όπου δημιουργούνται νέες 

φιλίες και σχέσεις. 

Κοινωνικός 

Εξερεύνηση Δίνει τη δυνατότητα σε αυτού του είδους τους 

παίκτες να κινηθούν και να εξερευνήσουν. Αν 

η δραστηριότητα εξελίσσεται σε εικονικούς 

κόσμος, πρέπει να ληφθεί υπόψιν πως αυτοί οι 

παίκτες θέλουν να βρίσκουν τα όρια, και κατ’ 

επέκταση διάφορα αντικείμενα στα όρια αυτά. 

Ελεύθερο 

Πνεύμα 

Επιλογές 

Διακλάδωσης 

Επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει μόνος τη 

διαδρομή και το πεπρωμένο του. Από 

πολλαπλές διαδρομές μάθησης σε 

ανταποκρινόμενες αφηγήσεις. Η κάθε επιλογή 

πρέπει να έχει ή τουλάχιστον να μοιάζει να 

έχει νόημα, για να είναι πιο αποτελεσματική 

και να εκτιμηθεί περισσότερο από τον παίκτη. 

Ελεύθερο 

Πνεύμα 

Πασχαλινά Αυγά Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να 

εκπλήσσονται και να ανταμείβονται οι 

παίκτες που εξερευνούν το παιχνίδι. Για 

μερικούς, όσο πιο δύσκολα τα βρίσκουν, τόσο 

περισσότερο συναρπάζονται.   

Ελεύθερο 

Πνεύμα 

Αποκλειστικό / 

Σπάνιο 

Περιεχόμενο 

Η προσφορά αντικειμένων σπάνιου 

περιεχομένου σε αυτού του είδους τους 

παίκτες, δημιουργεί την αίσθηση της 

προσωπικής έκφρασης και προσθέτει αξία. 

Ελεύθερο 

Πνεύμα 

Εργαλεία 

Δημιουργικότητας 

Επιτρέπει στο χρήστη να εκφραστεί και να 

δημιουργήσει το δικό του περιεχόμενο. Αυτό 

μπορεί να γίνει για προσωπικό όφελος, για 

ευχαρίστηση ή για βοήθεια προς άλλους 

ανθρώπους. 

Ελεύθερο 

Πνεύμα 
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Προσαρμογή  Δίνει στο χρήστη τα εργαλεία για να 

προσαρμόσει την εμπειρία του. Από τους 

εικονικούς χαρακτήρες στο περιβάλλον. 

Αφήνει το χρήστη να εκφραστεί και να 

επιλέξει πως θα παρουσιαστεί στους άλλους. 

Ελεύθερο 

Πνεύμα 

Προκλήσεις Οι προκλήσεις βοηθούν στο να κρατούν το 

χρήστη με ενδιαφέρον, δοκιμάζοντας τις 

γνώσεις του και επιτρέποντάς τον να τις 

εφαρμόσει. Η υπέρβαση των προκλήσεων 

κάνει τους χρήστες να αισθάνονται πως έχουν 

κερδίσει το επίτευγμά τους. 

Ολοκληρωτής 

Πιστοποιητικά Σε αντίθεση με τις γενικές ανταμοιβές και τα 

τρόπαια, τα πιστοποιητικά είναι ένα φυσικό 

σύμβολο της κυριαρχίας και του 

επιτεύγματος. Ακόμη έχουν νόημα, υπόσταση 

και είναι χρήσιμα.  

Ολοκληρωτής 

Μάθηση / Νέες 

Δεξιότητες 

Δίνει την ευκαιρία στο χρήστη να μάθει κάτι 

νέο και να επεκταθεί. 

Ολοκληρωτής 

Αποστολές Οι αποστολές δίνουν στο χρήστη ένα σταθερό 

στόχο προς επίτευξη. Συχνά αποτελούνται 

από μια σειρά συνδεδεμένων προκλήσεων, 

πολλαπλασιάζοντας έτσι την αίσθηση της 

επιτυχίας. 

Ολοκληρωτής 

Επίπεδα / Εξέλιξη Τα επίπεδα και οι στόχοι συμβάλλουν στη 

χαρτογράφηση της εξέλιξης ενός χρήστη 

μέσω ενός συστήματος. Για παράδειγμα από 

που ξεκίνησε, μέχρι που μπορεί να φτάσει. 

Ολοκληρωτής 

Μάχες Αφεντικών 

(Αρχηγών) 

Οι μάχες των αρχηγών είναι μια ευκαιρία για 

το χρήστη να εμπεδώσει όλα όσα έχει μάθει 

και κατακτήσει σε μια επική πρόκληση. 

Συνήθως σηματοδοτεί το τέλος του ταξιδιού 

και την αρχή ενός άλλου. 

Ολοκληρωτής 

Σημασία / Σκοπός Ο χρήστης πρέπει να καταλάβει την ουσία και 

το σκοπό αυτού που κάνει. Ακόμη, ο χρήστης 

Φιλάνθρωπος 
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πρέπει να αισθάνεται πως είναι μέρος σε κάτι 

μεγαλύτερο από αυτόν.  

Φροντίδα Η φροντίδα άλλων χρηστών αποδεικνύεται 

πολύ ικανοποιητική. Δημιουργεί ρόλους 

διαχειριστών, συντονιστών, επιμελητών και 

γενικότερα επιτρέπει στους χρήστες να 

αναλαμβάνουν ένα γονικό ρόλο. 

Φιλάνθρωπος 

Πρόσβαση Η πρόσβαση σε περισσότερα χαρακτηριστικά 

και ικανότητες ενός συστήματος παρέχει 

στους χρήστες τη δυνατότητα να βοηθήσουν 

άλλους παίκτες και να συνεισφέρουν με 

περισσότερους τρόπους. Επίσης τους βοηθά 

να αισθάνονται πιο πολύτιμοι. 

Φιλάνθρωπος 

Συλλογή και 

Εμπόριο 

Πολλοί χρήστες λατρεύουν να συλλέγουν 

πράγματα (αντικείμενα). Δίνεται έτσι η 

ευκαιρία να συλλέγουν και να εμπορεύονται 

αντικείμενα μέσα στο σύστημα. Όλο αυτό 

βοηθά στην οικοδόμηση σχέσεων και 

συναισθημάτων, που έχουν σκοπό και αξία.  

Φιλάνθρωπος 

Δωρεά και 

Μοίρασμα 

Επιτρέπει τη δωρεά και παροχή αντικειμένων 

σε άλλους χρήστες, με σκοπό να τους 

βοηθήσει να επιτύχουν τους στόχους τους. Αν 

και θεωρείται μια μορφή αλτρουισμού, η 

πιθανότητα αμοιβαίας συμπεριφοράς από 

άλλους χρήστες αποτελεί ισχυρό κίνητρο. 

Φιλάνθρωπος 

Παροχή /Μοίρασμα 

Γνώσης 

Για πολλούς χρήστες, το να μοιράζονται 

γνώση με άλλους αποτελεί γι’ αυτούς 

ανταμοιβή. Έτσι παρέχεται η ικανότητα των 

χρηστών να απαντούν σε ερωτήσεις και να 

μοιράζονται τη γνώση.  

Φιλάνθρωπος 

Πλατφόρμα 

Καινοτομίας 

Αυτού του είδους οι χρήστες σκέφτονται πολύ 

διαφορετικά και έξω από τα όρια του 

συστήματος. Με την εφαρμογή αυτής της 

Διαταράκτης-

Διασπαστής 
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πλατφόρμας δίνεται η δυνατότητα να 

δημιουργηθούν μεγάλες καινοτομίες.  

Ψηφοφορία / Φωνή Δίνει στους χρήστες φωνή και τους επιτρέπει 

να γνωρίζουν τι ακούγεται. Η αλλαγή είναι 

πολύ πιο εύκολη αν όλοι βρίσκονται στην ίδια 

σελίδα. 

Διαταράκτης-

Διασπαστής 

Εργαλεία 

Ανάπτυξης 

Δίνει έμφαση στις τροποποιήσεις. Επιτρέπει 

τους χρήστες να αναπτύξουν νέα πρόσθετα 

εργαλεία για να βελτιώσουν και να 

αξιοποιήσουν το σύστημα. 

Διαταράκτης-

Διασπαστής 

Ανωνυμία Ενθαρρύνει τη πλήρη ελευθερία και την 

έλλειψη αναστολών του χρήστη. Η ανωνυμία 

επιφέρει υψηλό ποσοστό ρίσκου καθώς 

μπορεί να έχει και αρνητικό αποτέλεσμα. 

Διαταράκτης-

Διασπαστής 

Ελαφρύ Άγγιγμα Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κανόνες, αν 

ενθαρρύνεται η διατάραξη/αναστάτωση 

(disruption), πρέπει να γίνεται με μέτρο. Οι 

χρήστες πρέπει να παρακολουθούνται και τα 

σχόλια τους να λαμβάνονται υπόψιν. 

Διαταράκτης-

Διασπαστής 

Αναρχία Η κατάσταση στην οποία το σύστημα πρέπει 

να καταρρεύσει και να φτιαχτεί από την αρχή. 

Σταματούν να τηρούνται οι κανόνες και 

παρατηρείται πως εξελίσσεται η κατάσταση.  

 

 

Διαταράκτης-

Διασπαστής 

Πόντοι / Πόντοι 

Εμπειρίας (XP) 

Αποτελούν μηχανισμούς ανατροφοδότησης. 

Με τη χρήση αυτών μπορεί να 

παρακολουθείται η πρόοδος και ο παίκτης 

μπορεί να τους χρησιμοποιήσει ως ένα τρόπο 

για να ξεκλειδώσει νέα πράγματα. Τέλος 

αυτοί οι πόντοι παραχωρούνται ως βραβείο με 

βάση την επίτευξη ή την επιθυμητή 

συμπεριφορά. 

Παίκτης 
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Βραβεία /Έπαθλα Μπορούν να προωθήσουν πολλές 

δραστηριότητες και όταν χρησιμοποιούνται 

καλά από τους παίκτες δημιουργούν 

δέσμευση.  

Παίκτης 

Πίνακες 

Κατάταξης / 

Κλίμακες 

Χρησιμοποιούνται για να συγκρίνουν τους 

παίκτες μεταξύ τους . Κάθε παίκτης 

βλέποντας σε ποια θέση βρίσκεται, αυτός και 

οι υπόλοιποι, παρακινείται με σκοπό να 

αυξάνει τον ανταγωνισμό. 

Παίκτης 

Εμβλήματα / 

Επιτεύγματα 

Αποτελούν μια ακόμη μορφή 

ανατροφοδότησης. Απονέμονται στους 

χρήστες για διάφορα επιτεύγματα.  

Παίκτης 

Εικονική 

Οικονομία 

Αυτού του είδους η οικονομία επιτρέπει στους 

χρήστες να ξοδεύουν τα εικονικά τους 

νομίσματα σε πραγματικά ή εικονικά αγαθά. 

Παίκτης 

Λοταρία / Τυχερό 

Παιχνίδι 

Αποτελεί ένα τρόπο για το χρήστη να κερδίζει 

ανταμοιβές εύκολα και με πολύ λίγη 

προσπάθεια.   

Παίκτης 
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2.5.1 Μηχανισμοί και Δυναμικές 

 

Από τα πρώτα χρόνια εμφάνισης του Gamification πολλοί επιστήμονες και ερευνητές 

άρχιζαν να ορίζουν τις διαφορές μεταξύ των Μηχανισμών και των Δυναμικών του 

Gamification. Ενώ αυτές οι δυο έννοιες βρίσκονται πολύ κοντά υπάρχει μια λεπτή 

γραμμή μεταξύ τους, που μπορεί να μην γίνεται αντιληπτή κάποιες φορές. Στη συνέχεια 

θα γίνει αναφορά αυτών των  δυο εννοιών και των διαφορών τους.  

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, Μηχανισμοί του Gamification είναι οι βασικές 

ενέργειες, οι μηχανισμοί ελέγχου και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να 

«παιχνιδοποιηθεί» μια δραστηριότητα. Οι ενέργειες στις οποίες παίρνουν μέρος οι 

παίκτες και οι κανόνες που περιορίζουν αυτές τις ενέργειες για να δημιουργήσουν κλίμα 

πίεσης, είναι αυτά που αποτελούν τους μηχανισμούς του παιχνιδιού. Το πρόβλημα με τον 

ορισμό των Μηχανισμών του Gamification είναι ότι είναι λίγο ασαφής ο όρος 

«Μηχανισμοί». Στην πραγματικότητα οτιδήποτε μπορεί να φαίνεται ότι σχετίζεται με το 

πως λειτουργεί ένα παιχνίδι, μπορεί να χαρακτηριστεί ως «Μηχανισμός». Δεδομένου 

άλλωστε πως η βασική ιδέα γύρω από το Gamification είναι η προσθήκη μηχανισμών 

παιχνιδιού(Bryant Nielson, 2017).    

Εξ ορισμού ένας μηχανισμός παιχνιδιού είναι είτε ένα πράγμα που μπορεί να κάνει 

κάποιος είτε ένα όριο, το οποίο πρέπει να είναι σύντομο και συγκεκριμένο. Παράδειγμα 

ενός μηχανισμού παιχνιδιού μέσα σε μια προσομοίωση είναι ένα μπλοκ απόφασης στο 

οποίο ο παίκτης έχει την επιλογή να αλλάξει τη διαδρομή στην πορεία της προσομοίωσης 

με την απάντηση του. Ουσιαστικά ένας μηχανισμός Gamification είναι τόσο εύκολο να 

οριστεί όσο και να συγκριθεί με ένα παιχνίδι της Monopoly, όπου ο παίκτης ρίχνει τα 

ζάρια για να κάνει την επόμενη κίνηση του. Συνοψίζοντας, ως Μηχανισμοί Παιχνιδιών 

ορίζονται οι απλές ενέργειες ή κανόνες με καθορισμένα αποτελέσματα(Bryant Nielson, 

2017).    

 

 

Οι Δυναμικές του Gamification μπορούν να οριστούν ως ικανοποιητικές επιθυμίες. Ο 

άνθρωπος έχει μια φυσική επιθυμία για αναγνώριση, ανταγωνισμό μεταξύ άλλων 

ανθρώπων καθώς και για την επίτευξη μιας επιτυχίας. Οι μηχανισμοί του Gamification 
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διαθέτουν εργαλεία που βοηθούν στο πως συνεχίζεται η δράση και γενικότερα πως να 

μπει ο παίκτης στο παιχνίδι.  

Οι παρακάτω έννοιες του Gamification συμβάλλουν στον ορισμό των παιχνιδοποιημένων 

Δυναμικών: 

 Επίτευγμα(Achievement), Αλτρουισμός(Altruism), Ανταγωνισμός(Competition), 

Ανταμοιβές(Rewards), Αυτό-έκφραση(Self-Expression), Κατάσταση(Status) (Bryant 

Nielson, 2017).     

Υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά στοιχεία των Δυναμικών του Gamification. Αυτά είναι 

οι Περιορισμοί, τα Συναισθήματα και η Αφήγηση, τα οποία αναλύονται παρακάτω: 

• Περιορισμοί- Όλοι γνωρίζουν πως τα παιχνίδια έχουν κανόνες, τους οποίους 

πρέπει να ακολουθούν οι παίκτες. Κάθε παιχνιδοποιημένο 

σύστημα/προσομοίωση έχει τους δικούς της κανόνες και όρια που έχουν 

καθοριστεί στο σχεδιασμό. Παρά τους κανόνες, σημαντικές επιλογές 

εμφανίζονται για τον χρήστη που πρέπει να διαλέξει αν τελικά μπορεί να αλλάξει 

τη διαδρομή ή την πορεία της προσομοίωσης (Bryant Nielson, 2017).    

• Συναισθήματα- Καθημερινά, ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με τα 

συναισθήματα του , πράγμα που βιώνει και κατά τη διάρκεια μιας 

παιχνιδοποιημένης εμπειρίας. Το πλήρες φάσμα των συναισθημάτων μπορεί να 

κυμανθεί από την καθαρή απόλαυση μέχρι τη δυστυχία. Από την αίσθηση της 

επιτυχίας για μια σωστή επιλογή, μέχρι μια κακή απόφαση που έχει ως συνέπεια 

ένα αρνητικό αποτέλεσμα (Bryant Nielson, 2017).    

• Αφήγηση- Είναι η ιστορία που «πλέκεται» πίσω από το παιχνιδοποιημένο 

σύστημα. Η αφήγηση έχει ως στόχο να βοηθήσει το χρήστη στη δημιουργία 

γραφικών εμπειριών(εικόνων), προκειμένου να βιώσει και να διατηρήσει 

στοιχεία από αυτή την εμπειρία (Bryant Nielson, 2017).    

Εκτός από τα τρία χαρακτηριστικά στοιχεία των Δυναμικών του Gamification που είδαμε 

παραπάνω, μπορούν να ληφθούν υπόψη και οι σχέσεις που αναπτύσσει ένας παίκτης 

συμμετέχοντας σε μια εμπειρία αλληλοεπιδρώντας, είτε με άλλους χαρακτήρες είτε με 

ένα προσομοιωμένο περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο (Bryant Nielson, 2017).    

Στη παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται μια πυραμίδα από το βιβλίο του καθηγητή Kevin 

Webach με τίτλο «For the Win» (Για τη Νίκη), το οποίο πραγματεύεται τη σχέση μεταξύ 

των Μηχανισμών, των Δυναμικών και των Συστατικών του Gamification. Όσον αφορά 
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τα Συστατικά του Gamification ο κύριος Webach αναφέρει πως αποτελούν συγκεκριμένα 

παραδείγματα και τρόπους, με σκοπό να επιτευχθούν τα υψηλότερα επίπεδα που 

αποτελούνται από τις Δυναμικές και τους Μηχανισμούς. Γι’ αυτό άλλωστε στα 

Συστατικά του Gamification  βρίσκονται στον χαμηλότερο επίπεδο της πυραμίδας. 

 

Εικόνα 2-11.  Τα συστατικά του Gamification κατά τον Webach (2012) 

 

Μέσα σε μια παιχνιδοποιημένη προσομοίωση υπάρχουν κανόνες και ανταμοιβές που τη 

καθιστούν δεσμευτική για το χρήστη και δημιουργούν μια συναρπαστική εμπειρία. Με 

τη χρήση των μηχανισμών παιχνιδιού, οι προσομοιώσεις  έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 

ένα τύπο επιχειρηματικής δραστηριότητας πολύ πιο διασκεδαστικό, όπου η μάθηση και 

η εκπαίδευση αποτελούν πρόκληση. Γι’ αυτό και οι μηχανισμοί είναι περισσότεροι από 

τις δυναμικές του Gamification, αφού αποτελούν εργαλεία, τα οποία βοηθούν στη 

συνέχιση της εμπειρίας/προσομοίωσης (Bryant Nielson, 2017).    

Συνοψίζοντας, οι μηχανισμοί και οι δυναμικές του Gamification επιτρέπουν μια πιο 

συναρπαστική και συμμετοχική εμπειρία χρηστών, η οποία τους παρακινεί να κάνουν 

συγκεκριμένες ενέργειες. Ακόμη, προσελκύουν τις βασικές ανθρώπινες επιθυμίες των 

χρηστών που θέλουν να ανταμείβονται για τις πράξεις τους. Όταν αυτά τα δύο στοιχεία 

του Gamification εφαρμόζονται σωστά έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν το χρήστη και 

να τον παρακινούν για συμμετοχή (Bryant Nielson, 2017).    
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2.6 Το  Πλαίσιο του Gamification για τη δημιουργία ενός 

συστήματος 
 

Ο Emil Wiklund και ο Victor Wakerius δημοσίευσαν πρόσφατα τη Διπλωματική τους 

Εργασία, με αντικείμενο τα πλαίσια του Gamification που χρησιμοποιούνται από 

κορυφαίους συμβούλους και εταιρίες Gamification. Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζεται 

το τελικό πλαίσιο που περιγράφει τις διαδικασίες για το πως δημιουργείται μια εμπειρία 

Gamification, εξηγώντας τις διαδικασίες από την αρχή με μέχρι το τέλος. Ακολουθεί 

εκτενείς περιγραφή για κάθε ένα από τα μέρη του πλαισίου, τα οποία χωρίζονται σε 

επτά(7) στάδια. 

 

 

1. Κατανόηση του Gamification και περιγραφή των επιχειρηματικών στόχων. 

Το πρώτο πράγμα που απαιτείται για την πραγματοποίηση μιας πρωτοβουλίας 

Gamification είναι η κατανόηση και επιλογή των στόχων. Στόχοι για το 

παιχνιδοποιημένο σύστημα μπορεί να είναι η αυξημένη δέσμευση των πελατών ή η 

οικοδόμηση και διατήρηση της μάρκας/φίρμας(Werbach & Hunter, 2012). Όταν 

αποφασιστούν οι βασικοί στόχοι, πρέπει να αποφασιστούν και οι στόχοι σχετικά με 

τις επιθυμητές συμπεριφορές των παικτών. Οι συμπεριφορές αυτές έχουν τη 

δυνατότητα να μετρηθούν. Δεδομένου ότι το Gamification τρέχει σε αλγόριθμους 

λογισμικού, είναι εφικτό να μεταφράζονται οι επιθυμητές συμπεριφορές  σε 

αποτελέσματα και αριθμούς που είναι μετρήσιμα. Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης 

μιας παιχνιδοποιημένης πρωτοβουλίας είναι σημαντική η επικέντρωση στους 

στόχους, καθώς και η κατανόηση του Gamification σε σχέση με άλλα είδη 

παιχνιδιών. Στο βήμα ένα(1) λοιπόν διαχωρίζεται η έννοια του Gamification από 

άλλες μορφές παιχνιδιών, βοηθώντας έτσι στη διαδικασία κατανόησης του (Emil 

Wiklund & Victor Wakerius, 2016). 

 

 

 

 



40 

 

2. Αναγνώριση της ομάδας-στόχου(target group) και κατανόηση των κινήτρων 

της.  

Σε αυτό το στάδιο πρέπει να προσδιοριστεί το target group των χρηστών που θα 

συμμετάσχουν στο παιχνιδοποιημένο σύστημα, καθώς και να γίνει κατανοητός ο 

λόγος παρακίνησης τους. Ακόμη πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κίνητρα, ενδογενή και 

εξωγενή, τα οποία παρακινούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους χρήστες, οι οποίοι 

κατά γενική ομολογία διαφέρουν μεταξύ τους(Werbach & Hunter, 2012). Όσον 

αφορά τα παιχνίδια και τα παιχνιδοποιημένα συστήματα γενικότερα, δίνεται η 

ευκαιρία στο χρήστη να ψυχαγωγηθεί σε περισσότερα από ένα τμήματα, αφού τα 

παιχνίδια δίνουν τη δυνατότητα επιλογών. Ως αποτέλεσμα, οι χρήστες μπορούν αν 

ακολουθήσουν διαφορετικές διαδρομές, που περιλαμβάνουν διαφορετικές εμπειρίες 

και ως εκ τούτου να προσελκυσθούν διαφορετικοί τύποι παικτών(όπως αναλύθηκαν 

παραπάνω σύμφωνα με τον Marczewski)(Emil Wiklund & Victor Wakerius, 2016). 

 

 

3. Προσδιορισμός του τύπου παικτών και προσαρμογή στις κινητήριες μονάδες 

του πλαισίου RAMP.   

Σε αυτό το στάδιο, εντοπίζονται οι τύποι των παικτών που δημιουργήθηκαν γι’ αυτό 

το παιχνιδοποιημένο σύστημα και στην συνέχεια συνδυάζεται ο κάθε τύπος με την 

αντίστοιχη κινητήρια μονάδα που τον ωθεί να εμπλακεί. Ο Marczewski(2013) 

ανέπτυξε το μοντέλο RAMP για το σκοπό αυτό. Το μοντέλο βασίζεται στη «Θεωρία 

Αυτοπροσδιορισμού με Επιρροή» των Ryan και Deci’s (1985). Αποτελείται από 

τέσσερις κινητήριες μονάδες που όπως δηλώνουν τα αρχικά τους είναι οι εξής: 

Relatedness (Συγγένεια), Autonomy (Αυτονομία), Mastery (Κυριότητα) και 

Purpose (Σκοπός). Κάθε μια από τις κινητήριες αυτές μονάδες συνδέονται με ένα 

τύπο παίκτη. Για παράδειγμα, προσδιορίζεται ως target group η ομάδα των 

Κοινωνικοποιητών (Socializers), οπότε σίγουρα θα παρακινηθούν και θα 

εμπλακούν με τη μονάδα της Συγγένειας. Συνεπώς το στάδιο τρία(3), συνδέει όλους 

τους διαφορετικούς τύπους παικτών με την αντίστοιχη κινητήρια μονάδα(Emil 

Wiklund & Victor Wakerius, 2016). 
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4. Δημιουργία του παιχνιδοποιημένου συστήματος. 

Σε αυτή τη φάση, όλα τα προηγούμενα στάδια πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους, 

προκειμένου να οικοδομηθεί και οριστικοποιηθεί το παιχνιδοποιημένο σύστημα. Οι 

Δυναμικές, οι Μηχανισμοί και τα Συστατικά του Gamification αποτελούν στοιχεία 

που διευκολύνουν θεωρητικά και πρακτικά την ανάπτυξη της. Ακόμη αποτελούν 

εξαιρετικά εργαλεία για ένα σχεδιαστή, τόσο για την κατανόηση όσο και για την 

ενσωμάτωση των διαφόρων τμημάτων στο σχεδιασμό του παιχνιδιού(Emil Wiklund 

& Victor Wakerius, 2016). 

 

 

5. Μελέτη του ταξιδιού. 

Οι ενέργειες ενός παιχνιδοποιημένου συστήματος περιγράφονται καλύτερα μέσω 

διαφορετικών κύκλων δραστηριότητας. Κάθε παιχνίδι αποτελείται από μια αρχή και 

ένα τέλος, ενδιάμεσα εκτυλίσσεται το ταξίδι που αποτελείται από μια σειρά βρόχων 

δραστηριότητας (Werbach & Hunter, 2012). Έτσι καθιερώνονται δυο είδη κύκλων, 

οι βρόχοι δέσμευσης και οι σκάλες εξέλιξης. Οι βρόχοι δέσμευσης περιγράφουν σε 

μικρό επίπεδο, τι κάνουν οι παίκτες, γιατί το κάνουν και πως το σύστημα 

ανταποκρίνεται σε αυτό. Αντιθέτως, οι σκάλες εξέλιξης παρέχουν μια μακρόχρονη 

προοπτική(άποψη)  για τη πρόοδο του παίκτη στο παιχνίδι(Werbach & Hunter, 2012). 

 

6. Δοκιμή πριν από την έκδοση. 

Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης ενός παιχνιδοποιημένου συστήματος υπάρχουν πολλά 

πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη και ένα από αυτά είναι η διασκέδαση μέσα 

στο παιχνίδι. Η πτυχή της διασκέδασης πρέπει πάντα να είναι εμφανής, διότι αν οι 

χρήστες θεωρήσουν την εμπειρία διασκεδαστική, το πιο πιθανό είναι να επιστρέψουν 

ξανά σε αυτή. Μια μελέτη του (Lazzaro, 2004) στο (Werbach & Hunter, 2012) 

παραθέτει τα τέσσερα είδη διασκέδασης. Η σκληρή διασκέδαση είναι η απόλαυση που 

αισθάνονται οι παίκτες όταν ξεπερνούν εμπόδια, όταν επιλύουν προβλήματα, καθώς 

επίσης και όταν αντιμετωπίζουν μια δύσκολη πρόκληση ή ένα πάζλ. Η εύκολη 

διασκέδαση εξηγεί την απόλαυση του παίκτη απλά να παίζει το παιχνίδι, από 

περιέργεια ή από ίντριγκα, χωρίς να επικεντρώνεται στη νίκη ή την ήττα. Η σοβαρή 
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διασκέδαση περιγράφει τη διασκέδαση του παίκτη για το πως το παιχνίδι τον κάνει 

να αισθάνεται, μέσα από νέες εμπειρίες ή νέα πρόσωπα. Τέλος, ο παράγοντας των 

ανθρώπων αναπαριστά την κοινωνική διασκέδαση (ανθρώπινη διασκέδαση) του 

παιχνιδιού και την αλληλεπίδραση φίλων και άλλων ατόμων, ακόμη και αν πρόκειται 

για ανταγωνιστικό παιχνίδι(Emil Wiklund & Victor Wakerius, 2016). 

 

 

7. Έλεγχος και Προσαρμογή. 

 Το παιχνιδοποιημένο σύστημα έχει τη δυνατότητα να ελέγχεται και να 

προσαρμόζεται μετά την έκδοση της. Η σύγχρονη τεχνολογία που βασίζεται σε ένα 

τέτοιο σύστημα, επιτρέπει τη συλλογή πολύτιμων δεδομένων για τους σχεδιαστές, 

όπως για παράδειγμα η ανάλυση ενεργειών και κινήσεων των παικτών. Ακόμη 

επιτρέπεται ο έλεγχος για πιθανή εξαπάτηση των παικτών, καθώς και η ρύθμιση στο 

επίπεδο δυσκολίας, ώστε να μην κολλήσουν σε ένα επίπεδο. Τέλος, οι αρχάριοι του 

Gamification λαμβάνουν μεγάλη ανατροφοδότηση σχετικά με το αν πληρούνται οι 

στόχοι που τίθενται εξ αρχής(Emil Wiklund & Victor Wakerius, 2016). 

 

Εικόνα 2-12.  Το πλαίσιο του Gamification κατά τους Wiklund και Wakerius (2016) 
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2.7  Γενικά Παραδείγματα - Case Studies 

 

Σε αυτή την ενότητα και εφόσον έχει αναλυθεί εκτενώς το Gamification, παρουσιάζονται 

μερικές περιπτωσιολογικές μελέτες, οι οποίες δείχνουν πώς η Παιχνιδοποίηση βρίσκει 

εφαρμογή και επηρεάζει ανθρώπους και επιχειρήσεις. Πολλοί είναι οι κλάδοι που 

εφαρμόζεται το Gamification, για τους οποίους θα αναφερθούμε παρακάτω, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον όμως αποτελεί η χρήση και επιρροή του στους ανθρώπους και την κοινωνία. 

Τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες, παρέχει κίνητρα, 

προωθεί τη γνώση, βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, δεσμεύει το χρήστη 

οικειοθελώς σε μια δραστηριότητα η οποία του προσφέρει διασκέδαση και πολλά άλλα. 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες πηγάζουν από διάφορα επιστημονικά άρθρα και αρκετά 

επιχειρησιακά site που ασχολούνται με το Gamification. 

 

• 1η Μελέτη Περίπτωσης 

 

 

Εικόνα 2-13. Παράδειγμα της καμπάνιας Beet the Street 

 

Το Beet the Street είναι μια καμπάνια της εταιρίας Intelligent Health και αποτελεί ένα 

παιχνίδι όπου οι συμμετέχοντες κερδίζουν πόντους καθώς περπατάνε, κάνουν 

ποδήλατο ή τρέχουν. Σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης, διεξήχθη μια πιλοτική μελέτη η 

οποία αξιολογεί το αντίκτυπο του Beet the Street, εφαρμόζοντάς στο σε δυο σχολεία 

στο Norwich της Αγγλίας. Αυτή η καμπάνια είχε ως στόχο να ενθαρρύνει τα παιδία 

να περπατούν ή να κάνουν ποδήλατο στη γειτονία τους, χρησιμοποιώντας την 
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συσκευή παρακολούθησης, η οποία ήταν συνδεδεμένη με ένα σύστημα 

επιβράβευσης. Σε αυτό το πρόγραμμα παρέμβασης σωματικής δραστηριότητας 

συμμετείχαν ογδόντα παιδία ηλικίας 8-10 ετών. Φορούσαν ένα μετρητή επιτάχυνσης 

για τρεις διαφορετικές χρονικά μετρήσεις από 1 έως 20 εβδομάδες. Η συνολική 

σωματική δραστηριότητα των συμμετεχόντων δεν ήταν κατά πολύ υψηλότερη σε 

σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά, ωστόσο παρουσιάστηκαν θετικά πρόσημα. Κλείνοντας, 

η συνολική δέσμευση των παιδιών (συμμετεχόντων) ήταν χαμηλή, αλλά τα παιδιά 

που δεσμεύτηκαν σε αυτή τη διαδικασία αύξησης της σωματικής τους 

δραστηριότητας, σημείωσαν σημαντική πρόοδο με το πέρασμα των εβδομάδων 

(Emma Coombes, Andy Jones. 2016) 

 

 

 

• 2η Μελέτη Περίπτωσης 

 

 

Εικόνα 2-14. Παράδειγμα μεθόδου διδασκαλίας μέσω των παιχνιδιών Lego  

 

Η ερευνητική διδασκαλία στα πανεπιστήμια παρέχει ευκαιρίες, για να υποστηρίξει 

την επιθυμία του μαθητή να εξερευνήσει. Η μαθησιακή επιτυχία ενός φοιτητή μπορεί 

να επωφεληθεί μέσα από μια παιχνιδοποιημένη εργασία, ειδικά όταν αντιμετωπίζει 

αυτό-καθοδηγούμενες μαθησιακές διαδικασίες σε απαιτητικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. Τα παιχνίδια προσφέρουν την ευκαιρία να βελτιωθεί το κίνητρο των 

φοιτητών, να υποστηριχθεί η ομαδική εργασία, να εκπαιδεύσουν τις επικοινωνιακές 

τους δεξιότητες και να αυξηθεί η ικανότητα πειραματισμού σε ασφαλή 

περιβάλλοντα. Αυτό οδηγεί σε υψηλότερη συμμετοχή των φοιτητών σε 

πανεπιστημιακά μαθήματα και ενθαρρύνει την ανάπτυξη των κοινωνικών, 

προσωπικών και τεχνικών ικανοτήτων του φοιτητή (Müller, Reise, Seliger. 2016). 
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Αυτή η μελέτη, που έλαβε χώρα στο “Technische Universität” του Βερολίνου, εισάγει 

μια ιδέα παιχνιδιού για διδασκαλία στα πανεπιστήμια, εστιάζοντας στο τμήμα 

κατασκευής, τελευταίας τεχνολογίας, για τη δημιουργία αξίας (π.χ. στον 

προγραμματισμό και έλεγχο παραγωγής). Η ιδέα αυτή βασίζεται στις αρχές της 

παραγωγής με κανόνες και στόχους, χρησιμοποιώντας φυσικά αντικείμενα Lego. Τα 

Lego Mindstorms χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν μια παιχνιδοποιημένη 

εμπειρία. Λόγω των σπονδυλωτών τους χαρακτηριστικών, υποστηρίζουν τη 

δημιουργικότητα , έχοντας ένα μεγάλο αριθμό πιθανών συνδυασμών, δημιουργώντας 

έτσι «Ελεύθερο χώρο παιχνιδιού» για τους φοιτητές. Αυτό βοηθά στο να 

δημιουργηθεί ένας υψηλός βαθμός κινήτρων και να εμβαθύνουν οι φοιτητές στην 

κατανόηση της μηχανικής παραγωγής. Η ανατροφοδότηση με την έννοια της 

επιτυχίας των στρατηγικών του φοιτητή δίνεται άμεσα, μέσω του σχεδιαζόμενου 

μοντέλου Lego και της λειτουργικότητάς του. Έτσι, αποδεικνύεται ότι το 

Gamification μπορεί να εφαρμοστεί ως εργαλειοθήκη για την αύξηση του 

ανθρώπινου κινήτρου σε καταστάσεις μάθησης. Συνεπώς το Gamification παρέχει τη 

δυνατότητα αύξησης της παραγωγικότητας στη μάθηση και στη διδασκαλία (Müller, 

Reise, Seliger. 2016).   

 

 

 

• 3η Μελέτη Περίπτωσης 

 

 

Εικόνα 2-15. Παράδειγμα πειραματικού τουρνουά ποδηλασίας 

 

Η προώθηση της ποδηλασίας έχει μεγάλη σημασία για την προώθηση βιώσιμών και 

υγιεινών τρόπων μεταφοράς στις αστικές περιοχές. Για το λόγο αυτό, πολλές πόλεις 

διοργανώνουν διαγωνισμούς ποδηλασίας για να παρακινούν τους πολίτες να 
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κινούνται με ποδήλατο. Η επιτυχία αυτών των καμπανιών φαίνεται να καταδεικνύει 

τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης διασκεδαστικών μέσων, για την ενθάρρυνση 

ενός συγκεκριμένου τύπου συμπεριφοράς. Ωστόσο, οι πραγματικοί καθοριστικοί 

παράγοντες των αλλαγών συμπεριφοράς δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί πλήρως. Η 

παρούσα μελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας πειραματικής ποδηλατικής 

δοκιμασίας/τουρνουά μεταξύ δεκατεσσάρων(14) εταιριών που διεξήχθη στη 

Βοστώνη (Μασαχουσέτη, ΗΠΑ). Η  δοκιμασία αυτή είχε διάρκεια έξι εβδομάδων και 

συμμετοχή 239 εταιρικών υπαλλήλων. Ακόμη, χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα 

κοινωνικής επιρροής για την αναφορά των μετακινήσεων και την προβολή της 

κατάταξης (Millonig, Wunsch, Stibe, Seer, Dai , Schechtner, Chin. 2016). 

Σε γενικές γραμμές, το τουρνουά  θεωρήθηκε πολύ ενθαρρυντικό και επιτυχημένο 

από τους συμμετέχοντες. Τα ποσοτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι κατά τη διάρκεια 

του τουρνουά το 15% των συμμετεχόντων έκανε ποδήλατο συχνότερα από το 

συνηθισμένο. Επιπροσθέτως, το 19% των συμμετεχόντων ξεκίνησε να κάνει πιο 

συχνά ποδήλατο και μετά το πέρας του διαγωνισμού. Όπως ήταν φυσικό, η κάθε 

εταιρία ανέπτυξε διαφορετικές στρατηγικές με ποικίλα επίπεδα δέσμευσης για να 

ενθαρρύνει τους υπαλλήλους της όχι μόνο να συμμετάσχουν αλλά και να διακριθούν. 

Ο βασικότερος παράγοντας που οδήγησε στη συμμετοχή ήταν η συνεργασία μεταξύ 

των υπαλλήλων κάθε οργανισμού,  με ποσοστό 45,7% να δηλώνει υπέρ του ομαδικού 

πνεύματος(συμμετοχή ως ομάδα). Τα οφέλη για προσωπική υγεία αποτέλεσαν ένα 

σημαντικό κίνητρο για το 40,9% των παικτών, ενώ το 34,6% συμμετείχαν για λόγους 

ανταγωνισμού και προβολής. Τέλος, τα περιβαλλοντικά οφέλη ήταν οι λιγότερο 

σημαντικοί κινητήριοι παράγοντες με μερίδιο μόλις 27,6%. Φυσικά για τους 

περισσότερους συμμετέχοντες υπήρξε ένα μίγμα κινήτρων(Millonig, Wunsch, Stibe, 

Seer, Dai , Schechtner, Chin. 2016). 

Η μελέτη αυτή έδειξε ότι η κοινωνική δυναμική που ξεκίνησε μέσα στις εταιρίες 

(γενικά κοινότητες) με την εισαγωγή ενός διασκεδαστικού ανταγωνισμού μπορεί να 

προσφέρει ισχυρούς κινητήριους παράγοντες για την αύξηση της επιθυμητής 

συμπεριφοράς. ΟΙ συναισθηματικοί παράγοντες όπως η διασκέδαση, η προσωπική 

εμπλοκή ή το ομαδικό πνεύμα έχουν ισχυρότερη δύναμη από τους λογικούς 

παράγοντες όπως τα οφέλη για την υγεία ή το περιβάλλον. Τέλος, η απουσία 

πραγματικών βραβείων δεν επηρέασε αρνητικά την επιτυχία του 

διαγωνισμού(Millonig, Wunsch, Stibe, Seer, Dai , Schechtner, Chin. 2016).   
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3. Κατηγορίες  εφαρμογής του Gamification 

 

Το Gamification, όπως έχει ειπωθεί, βασίζεται στις κινητήριες ιδιότητες των παιχνιδιών 

για να προσελκύσει τους χρήστες να υιοθετήσουν συγκεκριμένες συμπεριφορές. Για το 

σκοπό αυτό, περιλαμβάνει στοιχεία σχεδίασης παιχνιδιών σε διαδικασίες που δεν 

εμπλέκονται σε παιχνίδια, ώστε να είναι πιο διασκεδαστικές και δεσμευτικές για το 

χρήστη. Σε βάθος χρόνου, έχει χρησιμοποιηθεί για πολλούς διαφορετικούς σκοπούς, από 

το μάρκετινγκ και τις επιχειρήσεις, στη καλή φυσική κατάσταση και την υγεία, τη 

προώθηση της διδασκαλίας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, καθώς και τη προώθηση 

της φιλικής συμπεριφοράς προς το περιβάλλον (Barata, Gama, Jorge, Goncalves, 2015). 

 

 

3.1 Gamification στην Εκπαίδευση 

 

Εικόνα 3-1. Παράδειγμα Gamification στην εκπαίδευση 

 

Το κίνητρο και η δέσμευση αποτελούν συνήθως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση ενός 

έργου ή την ενθάρρυνση μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Στην εκπαίδευση, οι λόγοι 

χαμηλής απόδοσης των μαθητών περιλαμβάνουν την πλήξη ή την έλλειψη δέσμευσης, 

σε συνδυασμό με την απόσπαση τους από τα νέα τεχνολογικά μέσα (smartphone, tablet 

κ.α.). Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, το Gamification έχει γίνει μια δημοφιλής τακτική 

για την ενθάρρυνση συγκεκριμένων συμπεριφορών και την αύξηση του κίνητρου και της 

δέσμευσης (Hsin-Yuan Huang, Soman, 2013). 

Όπως σε πολλούς κλάδους, έτσι και στην εκπαίδευση, το Gamification εφαρμόζεται σε 

πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς να βρουν την 

ισορροπία μεταξύ της επίτευξης των στόχων τους και της τροφοδοσίας στις 
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εξελισσόμενες ανάγκες των μαθητών. Όσον αφορά τους μαθητές, το Gamification 

εξυπηρετεί το σκοπό της ελαχιστοποίησης των αρνητικών συναισθημάτων που 

αντιμετωπίζουν συνήθως στις παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης. Τους επιτρέπει να 

προσεγγίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, χρησιμοποιώντας την τεχνική «μάθηση 

από την αποτυχία» (learn-by-failure technique) που είναι γνωστή σε περιβάλλοντα 

παιχνιδιών , χωρίς τον παράγοντα της ντροπής που συνήθως αποτελεί μέρος της 

εκπαίδευσης στην τάξη (Hsin-Yuan Huang, Soman, 2013). 

Το Gamification στην εκπαίδευση είναι ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο θέμα, 

παρουσιάζοντας μια σειρά από μελέτες και εφαρμογές που δείχνουν ότι έχει τη 

δυνατότητα να αυξήσει σημαντικά την δραστηριότητα και τις επιδόσεις των μαθητών.  

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους μάθησης μέχρι σήμερα είναι με τη χρήση 

παιχνιδιών. Ειδικά στις προσχολικές ηλικίες, τα παιδία αποκτούν μάθηση και ποικιλία 

κινητικών δεξιοτήτων μέσω των εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Τα παιχνίδια χρησιμοποιούν 

τη διασκεδαστική φύση τους για να προσελκύσουν και να κινητοποιήσουν τους παίκτες, 

ωστόσο η επιτυχία του παιχνιδιού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σχέση μεταξύ 

πρόκλησης, φαντασίας, περιέργειας και ελέγχου στην εκπαίδευση.  

Το CALL (Computer Assisted Language Learning) είναι ένα σύστημα εκμάθησης 

γλωσσών που χρησιμοποιεί πολυμέσα, όπως γραφικά, αρχεία ήχου και βίντεο, μαζί με 

κείμενο, για να διδάξει μια γλώσσα μέσω της χρήσης της τεχνολογίας του υπολογιστή. 

Το CALL δεν αποτελεί μέθοδο διδασκαλίας, αλλά ένα εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς 

να μεταδίδουν πληροφορίες στους μαθητές. Πραγματοποιήθηκε έρευνα, στην οποία το 

CALL χρησιμοποιείται για να αποκαλύψει το αντίκτυπο των τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Επιπλέον, η απόκτηση γνώσεων και τα 

δοκιμαστικά test, πραγματοποιήθηκαν με σκοπό να ενσωματωθεί και το Gamification 

στην εκπαίδευση. Η μελέτη διεξήχθη σε 5χρονους προσχολικούς μαθητές, που 

αντιπροσώπευαν 4 τάξεις με μέσο όρο 17 μαθητές η κάθε μια, σύνολο 60 μαθητές-

δείγματα. Οι δοκιμές διεξήχθησαν αρχικά με γραπτή αξιολόγηση και στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια των μεθόδων του Gamification. Τα αποτελέσματα 

αποκάλυψαν ότι η διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας με τη βοήθεια των ΤΠΕ και των 

μεθόδων του Gamification, βελτίωσαν σημαντικά τη διαδικασία εκμάθησης της 

γλώσσας. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έδειξαν ότι υπάρχει βελτίωση απόδοσης 

για την απόκτηση γνώσης από 33% σε 90%, ενώ η διακύμανση της απόκτησης γνώσης 

βελτιώθηκε από 68% σε 81%. Τέλος, οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι η μάθηση που 
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υποστηρίζεται και από την τεχνολογία ελαχιστοποιεί την απόσταση της προσοχής των 

παιδιών και ενισχύει την καμπύλη μάθησης (Kayimbasioglu, Oktekin, Haci, 2016).   

 

Εικόνα 3-2. Gamification και εργαλεία διδασκαλίας 

 

Γενικότερα, το Gamification παρέχει πολλές ευκαιρίες, προκειμένου να βοηθήσει τους 

ανθρώπους να αποκτήσουν και να βελτιώσουν τις δυνατότητές τους. Για παράδειγμα το 

Microsoft Ribbon Hero (Microsoft 2015) είναι ένα πρόσθετο στοιχείο(add-on) που 

χρησιμοποιεί πόντους, κονκάρδες και διαφορετικά επίπεδα, για να παρακινήσει τους 

χρήστες να εξερευνήσουν τα εργαλεία του Microsoft Office. Το Jigsaw διδάσκει 

Photoshop χρησιμοποιώντας ένα πάζλ, για να προκαλέσει τους παίκτες να ταιριάξουν μια 

εικόνα-στόχο. Οι χρήστες ανέφεραν ότι ήταν σε θέση να διερευνήσουν καλύτερα την 

εφαρμογή και να ανακαλύψουν νέες τεχνικές. Το GamiCAD, ένα εκπαιδευτικό σύστημα 

για το AutoCAD, επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν λειτουργίες γραμμών και 

επεξεργασιών, για να βοηθήσουν τη NASA να κατασκευάσει ένα διαστημικό σταθμό. 

Με τη χρήση του παιχνιδοποιημένου συστήματος, οι χρήστες ολοκληρώνουν τα 

καθήκοντα τους ταχύτερα, βρίσκοντας παράλληλα όλη την εμπειρία συναρπαστική και 

ευχάριστη (Barata, Gama, Jorge, Goncalves, 2015). 

Παρ’ όλο που τα στοιχεία παιχνιδιού στα προαναφερθέντα παιχνιδοποιημένα συστήματα 

ενσωματώθηκαν στα ήδη υπάρχοντα προγράμματα, υπάρχουν αρκετά προγράμματα που 

παρέχουν υπηρεσίες gamification προς τρίτους, παρέχοντας ποικίλες λύσεις. Το 

Badgeville (2015) είναι μια εμπορική υπηρεσία η οποία παιχνιδοποιεί άλλες υπηρεσίες 

και παρέχει μέσα για τη μέτρηση και την επιρροή της συμπεριφοράς των χρηστών. Το 

Mozilla Open Badges (Mozilla, 2015), από την άλλη, είναι ένα δωρεάν ηλεκτρονικό 

πρόγραμμα επικεντρωμένο στη μάθηση, το οποίο εκδίδει ψηφιακές κονκάρδες για να 

αναγνωρίσει δεξιότητες και επιτεύγματα. Διακεκριμένες υπηρεσίες μάθησης 

χρησιμοποιούν επίσης οπτικά στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των 
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σπουδαστών. Δύο τέτοια παραδείγματα είναι η ακαδημία Khan (2015), η οποία επιτρέπει 

στους μαθητές να διδαχθούν μέσα από τη μελέτη και παρακολούθηση βίντεο και στη 

συνέχεια πραγματοποιώντας ασκήσεις, και το Codecademy (2015), το οποίο 

χρησιμοποιεί διαδραστικές ασκήσεις για διδασκαλία. Και οι δυο χρησιμοποιούν πόντους 

και κονκάρδες για την ανατροφοδότηση και τη μετάδοση της προόδου (Barata, Gama, 

Jorge, Goncalves, 2015). 

Το Gamification αποτελεί μια καινοτόμο και ενδιαφέρουσα μεθοδολογία για την 

παρακίνηση των μαθητών και την ενίσχυση της μαθησιακής τους διαδικασίας. Παρ’ όλα 

αυτά, και παρά το αυξημένο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για το Gamification και την εξέλιξη 

του τα τελευταία χρόνια, η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτό και στην 

πραγματική χρήση του παραμένει ένας παραμελημένος ερευνητικός χώρος. Εξαιτίας 

αυτού, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα μια διερευνητική μελέτη, η οποία είχε ως στόχο την 

καλύτερη γνώση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών απέναντι στο Gamification, 

καθώς και την πραγματική χρήση του, σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα κύρια 

ευρήματα δείχνουν ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των εκπαιδευτικών (11,30%) 

χρησιμοποιούν τακτικά στα μαθήματά τους το Gamification, αν και η γενική στάση τους 

είναι θετική και βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Ακόμη, τα αποτελέσματα δεν δείχνουν 

διαφορές στη χρήση του Gamification ανά ηλικία ή φύλο, παρ’ όλα αυτά υπάρχει μια 

πολύ πιο θετική στάση από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα ιδιωτικά 

πανεπιστήμια σε σχέση με αυτούς των δημοσίων (José Martí-Parreñoa, Diana Seguí-

Masa, Elies Seguí-Mas, 2016). 
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Μοντέλο Gamification στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

 

Το μοντέλο ηλεκτρονικής μάθησης με Gamification για την τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει 

σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την ικανότητα των μαθητών, τα κίνητρα, την 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Το μοντέλο αυτό λαμβάνει υπόψη τις 

σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης. Οι 

σύγχρονες θεωρίες της αποτελεσματικής μάθησης δείχνουν ότι η μάθηση είναι πιο 

αποτελεσματική όταν είναι ενεργή, βιωματική, τοποθετημένη, βασισμένη σε 

προβλήματα και παρέχει άμεση ανατροφοδότηση(Boyle, Connolly, & Hainey, 2011). Ο 

Muntean (2011) έκανε μια θεωρητική ανάλυση του Gamification ως εργαλείο για την 

αύξηση της εμπλοκής σε πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης. Η χρήση της πλατφόρμας 

ηλεκτρονικής μάθησης φαίνεται να έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τα κίνητρα των 

φοιτητών, ωστόσο δεν είναι δεδομένο ότι θα επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, αφού 

απαιτούνται τεράστιες προσπάθειες στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της εμπειρίας, 

ώστε να αποτελεί κίνητρο για τους συμμετέχοντες. Για να σχεδιαστεί ένα μοντέλο 

ηλεκτρονικής μάθησης που θα χρησιμοποιηθεί σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα που 

χρησιμοποιούν Gamification, πρέπει να γνωρίζουμε τους χρήστες του και τις ανάγκες 

του. Η σοβαρότητα της μελέτης στο πανεπιστήμιο είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

μεγαλύτερη από ότι στα χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης. Οι σπουδαστές στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν μεγαλύτερη επίγνωση της σπουδαιότητας της 

εκπαίδευσης που έχουν επιλέξει. Η κινητοποίηση των μαθητών στο περιγραφόμενο 

μοντέλο αυξάνεται περισσότερο με τη χρήση του Gamification. Το Gamification πρέπει 

να ενσωματωθεί στο μοντέλο με τρόπο που να ενισχύει το αίσθημα των σπουδαστών για 

τη σημασία της εκπαίδευσης για το μέλλον. Με τη χρήση αυτού, μπορούμε να 

συνδέσουμε τους προσωπικούς στόχους των μαθητών με τους στόχους της ηλεκτρονικής 

μάθησης. Ο στόχοι της ηλεκτρονικής μάθησης πρέπει να παρουσιάζονται με μεγάλη 

ακρίβεια, όπως επίσης και οι κανόνες, οι κατευθυντήριες γραμμές, τα χρονοδιαγράμματα, 

οι απαιτήσεις και η περιορισμοί της (Urha , Vukovic , Jereb , Pintar, 2015). 

Το Gamification δίνει έμφαση στη προβολή ορατών στόχων που παρακινούν τους 

μαθητές. Σύμφωνα με τη θεωρία, οι κύριοι στόχοι της ηλεκτρονικής μάθησης πρέπει να 

χωριστούν σε διάφορους μικρότερους στόχους. Είναι ευκολότερο να επιτευχθεί ένας 

μικρός στόχος, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνητρο και ικανοποίηση των 

σπουδαστών. Η πρόοδος και η τρέχουσα κατάσταση των δραστηριοτήτων των μαθητών 
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πρέπει να παρουσιάζονται σε γραφική απεικόνιση και με σαφή τρόπο. Το αίσθημα της 

προόδου δίνει στους μαθητές το κίνητρο για περαιτέρω εργασία. Κάθε επιτυχία ενός 

μαθητή πρέπει να ανταμείβεται σωστά υπό τη μορφή θετικής ανατροφοδότησης. Η 

θετική ανατροφοδότηση, η οποία αποτελεί το θεμέλιο του Gamification, αυξάνει την 

αυτοεκτίμηση και τα κίνητρα των χρηστών. Ακόμη, η ηλεκτρονική μάθηση έχει 

σχεδιαστεί κατά τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποτεδήποτε και οπουδήποτε. 

Αυτό το είδος εργασίας δίνει στους μαθητές πλήρη αυτονομία ως προς το έργο τους. Η 

αυτονομία στη εργασία μειώνει το φόβο της χρήσης της ηλεκτρονικής μάθησης. Παρ’ 

όλα αυτά, η κακή απόδοση και η λήξη της μάθησης αποτελούν μέρος οποιασδήποτε 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, με την ηλεκτρονική εκμάθηση να μην αποτελεί εξαίρεση. 

Ωστόσο, στόχος του Gamification είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να συνεχίσουν να 

εργάζονται παρά την τρέχουσα αποτυχία. Τέλος, κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής 

μάθησης πρέπει να συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τους μαθητές και της 

δραστηριότητες του. Τα επαρκή δεδομένα παρέχουν μια βάση για την ανάλυση και 

προσαρμογή της ηλεκτρονικής μάθησης, με σκοπό την επίτευξη της βέλτιστης 

κατάστασης ολόκληρου του συστήματος (Urha , Vukovic , Jereb , Pintar, 2015). 

Πριν από μερικά χρόνια, αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο ένα πλαίσιο 

σχετικά με τη εφαρμογή του Gamification στην εκπαίδευση. Αυτό το πλαίσιο 

αποτελείται από πέντε βασικά βήματα και μπορεί εύκολα να επεκταθεί και σε άλλους 

τομείς, όπου απαιτείται η αύξηση της δέσμευσης και της διατήρησης των χρηστών (Hsin-

Yuan Huang, Soman, 2013). Τα βήματα παρουσιάζονται συνοπτικά στο παρακάτω 

σχήμα: 

 

           

           

           

           

           

Εικόνα 3-3. Πλαίσιο εφαρμογής του Gamification στην εκπαίδευση (Hsin-Yuan Huang, 

Soman, 2013). 
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3.2 Gamification στην Υγεία 

 

 

Εικόνα 3-4. Gamification στην υγεία 

 

Κάθε μήνα στο Google Campus στο Λονδίνο, δεκάδες προγραμματιστές λογισμικού, 

κλινικοί γιατροί, επιστήμονες συμπεριφοράς και επενδυτές συγκεντρώνονται για να 

συζητήσουν νέες στρατηγικές για να επηρεάσουν τις συμπεριφορές στην υγεία. Ο 

συλλογικός στόχος αυτών των εκδηλώσεων δικτύωσης είναι η ανάπτυξη ψηφιακών 

«παιχνιδιών με σκοπό» που μπορούν να βελτιώσουν την υγεία, ενσωματώνοντας το 

σχεδιασμό λογισμικού και τους μηχανισμούς παιχνιδιών με τη θεωρία της δημόσιας 

υγείας και τις συμπεριφορικές γνώσεις (King, Greaves, Exeter, Darzi, 2013). Σε σύγκριση 

με τις υπάρχουσες προσεγγίσεις, όπως τα «σοβαρά» παιχνίδια για την υγεία ή τις 

τεχνολογίες πειθούς, το Gamification έχει διαμορφωθεί ως μια πολλά υποσχόμενη νέα 

εναλλακτική λύση που ενσωματώνει ένα «νέο μοντέλο για την υγεία» (Sawyer, 2014). 

Ακόμη και οι χρήστες από την πλευρά τους, παρόλο που τα παιχνίδια αυτά εξακολουθούν 

να χρησιμοποιούνται κυρίως για ψυχαγωγικούς σκοπούς, αυξάνεται το ενδιαφέρον για 

τη δυνατότητά τους να επηρεάζουν τις θετικές αλλαγές στις συμπεριφορές της υγείας. 

Αυτό έχει ενθαρρυνθεί από τη διαπίστωση ότι οι παίκτες των ενεργών βιντεοπαιχνιδιών 

(π.χ. Nintendo Wii Fit), αντί να ξοδεύουν καθιστικές ώρες και να κυνηγούν άυλα 

αποτελέσματα, έχουν την παρακίνηση να επιδιώξουν να επιτύχουν στόχους 

δραστηριότητας μέσω των μηχανισμών των παιχνιδιών (King, Greaves, Exeter, Darzi, 

2013).  Πιο συγκεκριμένα, οι υποστηρικτές του Gamification για την υγεία και την ευεξία 

έχουν επισημάνει επτά πιθανά πλεονεκτήματα του Gamification (Johnson, Deterding, 

Kuhn, Staneva, Stoyanov, Hides, 2016): 



54 

 

1. Εσωτερικό κίνητρο. Όπως τα παιχνίδια, έτσι και τα παιχνιδοποιημένα συστήματα 

μπορούν να ενθαρρύνουν την εκκίνηση και τη συνεχή απόδοση των καλών 

συμπεριφορών υγείας και ευεξίας. 

 

2. Ευρεία προσβασιμότητα μέσω της κινητής τεχνολογίας και των πανταχού παρόντων 

αισθητήρων.  Οι συσκευές παρακολούθησής δραστηριότητας (activity trackers) 

και τα κινητά τηλέφωνα, αποτελούν εξαιρετικές και ευρέως διαθέσιμες 

πλατφόρμες , οι οποίες με τη χρήση παιχνιδιών μπορούν να επηρεάσουν τις 

καθημερινές συμπεριφορές υγείας. 

3. Ευρεία επίκληση.  Καθότι, όλο και περισσότερο κοινό ασχολείται και παίζει με 

παιχνίδια, τα παιχνίδια και τα στοιχεία σχεδιασμού παιχνιδιών γίνονται όλο και 

πιο προσιτά και ελκυστικά στο ευρύτερο κόσμο. 

 

4. Ευρεία εφαρμογή. Οι σημερινοί τομείς του Gamification καλύπτουν όλους τους 

σημαντικούς, χρόνιους, κινδύνους για την υγεία. Όπως για παράδειγμα, τη 

σωματική άσκηση, τη διατροφή και τη διαχείριση του βάρους, την τήρηση της 

φαρμακοθεραπείας, την αποκατάσταση, την ψυχική ευεξία, τη χρήση 

ναρκωτικών ουσιών, την ενεργοποίηση των ασθενών γύρω από χρόνιες παθήσεις 

όπως ο διαβήτης, ο καρκίνος ή το άσθμα.   

 

5. Αποτελεσματικότητα κόστους-οφέλους. Η ανανέωση των υπαρχόντων 

συστημάτων υγείας και η ενίσχυση των νέων με ένα ελκυστικό «στρώμα 

παιχνιδιών» μπορεί να είναι ταχύτερη, πιο αποτελεσματική από άποψη κόστους 

και οφέλους και πιο κλιμακωτή από την ανάπτυξη ολοκληρωμένων παιχνιδιών 

υγείας. 

 

6. Ταιριάζει στην καθημερινότητα. Τα παιχνιδοποιημένα συστήματα, που 

χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ή trackers, μπορούν να 

περιλαμβάνουν/καλύπτουν σχεδόν όλες τις καθημερινές δραστηριότητες, σε 

αντίθεση με τα παιχνίδια υγείας που απαιτούν από τους χρήστες να προσθέτουν 

συγκεκριμένο χρόνο και χώρο στη ζωή τους. Ενώ τα τυποποιημένα παιχνίδια για 

την υγεία συνήθως προσπαθούν να χωρέσουν μια άλλη πρόσθετη δραστηριότητα 

στο χρονοδιάγραμμα των χρηστών, το Gamification σκοπεύει να αναδιοργανώσει 

την ήδη υπάρχουσα καθημερινή συμπεριφορά προς όφελος της υγείας. 
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7. Υποστήριξη της ευεξίας. Πέραν από το κίνητρο της υγείας, η συμμετοχή σε 

παιχνιδοποιημένες εφαρμογές μπορεί να συμβάλει άμεσα στην ευεξία, 

δημιουργώντας θετικές εμπειρίες βασικής ψυχολογικής ικανοποίησης αναγκών 

καθώς και άλλων στοιχείων ευεξίας όπως θετικά συναισθήματα, δέσμευση, 

σχέσεις, έννοια και ολοκλήρωση. 

 

Τα τελευταία χρόνια, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται εμπειρικά στοιχεία για τη στήριξη 

του Gamification στην υγεία. Μερικά από τα καλύτερα παραδείγματα του Gamification 

είναι τα Exergames που ενθαρρύνουν την άσκηση μετατρέποντας τη σωματική 

δραστηριότητα σε παιχνίδι. Η χρήση κινητών τηλεφώνων για αυτά τα παιχνίδια έχει 

προφανή πλεονεκτήματα, καθώς τα ακουστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

υποστήριξη και την παρακολούθηση υπαίθριων δραστηριοτήτων. Τα Exergames που 

υποστηρίζονται από υπηρεσίες GPS σε κινητά τηλέφωνα περιλαμβάνουν το Nike + 

Fuelband και το RunKeeper. Αυτές οι πλατφόρμες είναι ευρέως γνωστές στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, με τη δραστηριότητα και τα επιτεύγματα τους να παρακολουθούνται συχνά σε 

κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook και το Twitter. Έχουν δημιουργηθεί επίσης 

παιχνίδια για ειδικές συνθήκες υγείας. Ένα παράδειγμα είναι το Bant, μια εφαρμογή για 

κινητά που απευθύνεται σε εφήβους με διαβήτη, χρησιμοποιώντας με επιτυχία κίνητρα 

για τη βελτίωση της συχνότητας παρακολούθησης της γλυκόζης (King, Greaves, Exeter, 

Darzi, 2013).  

 

 

Εικόνα 3-5. Παραδείγματα εφαρμογών Gamification για φυσική κατάσταση και υγεία 
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Στην κατηγορία των Serious Games χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το παιχνίδι 

Foldit, το οποίο πραγματοποίησε σημαντικές ανακαλύψεις στην έρευνα του AIDS, σε 

βαθμό που επιστήμονες δεν μπορούσαν να λύσουν. Έως το 2009, το AIDS είχε ήδη 

σκοτώσει 30 εκατομμύρια ανθρώπους. Για 15 χρόνια, πολλοί από τους κορυφαίους 

επιστήμονες διδακτορικών διατριβών στον κόσμο προσπαθούσαν να 

αποκρυπτογραφήσουν μια κρυσταλλική δομή για έναν από τους ιογενείς ιοί που 

προκαλούν AIDS, που ονομάζεται ιός πιθήκου Mason-Pfizer (M-PMV), αλλά δεν 

μπορούσαν να το λύσουν. Το Κέντρο Επιστήμης Παιχνιδιών του Πανεπιστημίου της 

Ουάσιγκτον συνεργάστηκε με το Τμήμα Βιοχημείας και δημιούργησε το FoldIt, ένα 

ηλεκτρονικό παιχνίδι παζλ για την αναδίπλωση πρωτεϊνών. Το Foldit χρησιμοποιεί μια  

Εικόνα 3-6. Παράδειγμα εφαρμογής Foldit 

 

διεπαφή γρίφων που μοιάζει με παιχνίδι και επιτρέπει σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο 

να "παίζουν" και να ανταγωνίζονται για να βρουν διάφορες πρωτεϊνικές δομές που 

ταιριάζουν με τα κριτήρια ενός ερευνητή. Προς έκπληξη όλων, με περισσότερους από 

240.000 "παίκτες" που εγράφησαν στο παιχνίδι και ανταγωνίστηκαν φανατικά ο ένας 

εναντίον τον άλλο, βρέθηκε μια λύση στη δομή του M-PMV σε 10 ημέρες, 

δημιουργώντας μια σημαντική ανακάλυψη στον τομέα του AIDS. 
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3.3 Gamification στο Marketing 

 

 

Εικόνα 3-7. Gamification στο Marketing 

 

Τα τελευταία χρόνια, οι έννοια του Gamification έχει εφαρμοστεί επιτυχώς σε διάφορους 

τομείς όπως τα καταναλωτικά προϊόντα, την εκπαίδευση, τους διαγωνισμούς ιδεών, την 

επιστήμη των πολιτών και το εμπόριο. Οι στόχοι αυτών των εφαρμογών περιλαμβάνουν 

την αύξηση της δέσμευσης, της αφοσίωσης, της αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας, 

του κινήτρου, του σκοπού και της ιδιοκτησίας επί των καθηκόντων. Συμπωματικά, οι 

τρεις πρώτοι στόχοι αποτελούν τις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ των καταναλωτών. 

Λόγω αυτής της κατάληψης, η δυνατότητα εφαρμογής του Gamification στο μάρκετινγκ 

ενσωματώθηκε σιγά-σιγά στο μυαλό των στελεχών του και η αγορά του Gamification 

αυξήθηκε με το πέρασμα των χρόνων (Lucassen, Jansen 2014). 

To Gamification περιλαμβάνει τη συνολική εμπειρία του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων 

των εμπειριών και κινήτρων που είναι ενσωματωμένες σε όλη τη διαδικασία της 

υπηρεσίας μάρκετινγκ. Παρουσιάζονται στη συνέχεια δυο παραδείγματα εταιρειών που 

έχουν ενσωματώσει τη διαδικασία του Gamification (Conaway, Garay 2014):  

Starbucks. Η Starbucks εφαρμόζει το Gamification στο μάρκετινγκ με ένα πρόγραμμα 

που ονομάζεται My Starbucks Rewards. Oι πελάτες λαμβάνουν μια προσωπική κάρτα 

Starbucks χωρίς κόστος, αφού καταχωρήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα στο 

σύστημα. Στη συνέχεια, μπορούν να επαναφορτίζουν (εισάγουν χρήματα) την κάρτα η 

οποία τους επιτρέπει να μετακινηθούν αυτόματα στο επίπεδο Υποδοχής. Σε αυτό το  
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Εικόνα 3-8. Παράδειγμα προγράμματος επιβράβευσης των Starbucks 

 

επίπεδο, θα λάβουν δωρεάν ποτό καλωσορίσματος στην επόμενη επίσκεψή τους και ένα 

ακόμη ποτό για τα γενέθλιά τους. Μόλις οι πελάτες χρησιμοποιήσουν την κάρτα πέντε 

φορές, λαμβάνουν πέντε αστέρια και μετακινούνται από το επίπεδο καλωσορίσματος στο 

Πράσινο επίπεδο. Αφού οι πελάτες έχουν κερδίσει 30 αστέρια σε 12 μήνες (25 πρόσθετα 

αστέρια μετά την έναρξη του Πράσινου επιπέδου), πληρούν τις προϋποθέσεις για το 

Χρυσό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, η Starbucks αύξησε την εμπιστοσύνη των πελατών, 

ανέπτυξε ισχυρότερους δεσμούς με τους πελάτες της και αύξησε τις πωλήσεις.  

 

Samsung. Ένα ακόμη παράδειγμα, παρουσιάζει τη διαδικασία του Gamification στη 

Samsung. Η Badgeville παρείχε στην πλατφόρμα τεχνολογίας της Samsung ένα 

πρόγραμμα αφοσίωσης που ονομάζεται Samsung Nation, το οποίο επιβραβεύει τις 

συμπεριφορές που απαιτούν χρόνο και προσοχή από τον πελάτη. Δημιουργήθηκε 

δηλαδή, περιεχόμενο που πηγάζει από τον χρήστη, παρέχοντας την ακόλουθη στρατηγική 

του Gamification (Badgeville 2012): 

500 πόντοι - Εγγραφή προϊόντων της Samsung. 

300 πόντοι – Παροχή απαντήσεων σε Ερωτήσεις & Απαντήσεις. 

300 πόντοι - Υποβολή σχολίων και κριτικών. 

200 πόντοι - Παρακολούθηση βίντεο.  

200 πόντοι - «Like» στο Facebook.                                                          

100 πόντοι - «Share» στο Twitter.       

100 πόντοι - Παροχή ερωτήσεων σε Ερωτήσεις & Απαντήσεις. 
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Εικόνα 3-9. Πρόγραμμα αφοσίωσης της Samsung  

 

Η ιδέα λοιπόν των πόντων και των ανταμοιβών είναι για να αυξήσει την αφοσίωση των 

πελατών της και να προσφέρει ανταμοιβές για τις συμπεριφορές τους. 

 

Σε πρόσφατο άρθρο των Huotari και Hamari (2016), πραγματοποιήθηκε μια 

βιβλιογραφική μελέτη για τη σύνδεση του Gamification με τη θεωρία των υπηρεσιών του 

μάρκετινγκ. Από όλους τους ορισμούς που έχουν ειπωθεί στα τόσα χρόνια ύπαρξης του 

Gamification, ο ορισμός των Huotari και Hamari (2012) αποτελεί την καταλληλότερη 

επιλογή καθώς προσπαθεί να συνδέσει το Gamification με τις υπάρχουσες γνώσεις από 

το μάρκετινγκ υπηρεσιών, με έννοιες όπως το πακέτο υπηρεσιών, την αξία χρήσης και 

τα συστήματα εξυπηρέτησης. Ο ορισμός αυτός λοιπόν, αναφέρει το Gamification ως μια 

διαδικασία βελτίωσης μια υπηρεσίας με τη δυνατότητα της εμπειρίας του παιχνιδιού, 

προκειμένου να υποστηρίξει τη συνολική δημιουργία αξίας του χρήστη. Αυτός ο ορισμός 

τονίζει τους δύο παράλληλους στόχους του Gamification: να προσφέρει περιπετειώδεις 

εμπειρίες και να υποστηρίξει την εμπειρία του πελάτη με την αξία της βασικής 

διαδικασίας παροχής υπηρεσιών. Ωστόσο, ο προτεινόμενος ορισμός είναι αόριστος όσον 

αφορά τη φύση της βασικής υπηρεσίας που παιχνιδοποιείται. Σε αυτό, αμφισβητείται η 

άποψη ότι το Gamification μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν τα στοιχεία που 

μοιάζουν με παιχνίδι χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα που δεν σχετίζονται με 

παιχνίδια. Το Foursquare, για παράδειγμα, δεν είναι από μόνο του μια παιχνιδοποιημένη 

υπηρεσία, αν και έχει τη δυνατότητα να παιχνιδοποιεί και να ενισχύσει άλλες υπηρεσίες, 

όπως εστιατόρια ή μπαρ μέσω κανόνων, καθορισμένων στόχων, μεταβλητών 

αποτελεσμάτων, σχολίων και ανταμοιβών. Τέλος, γενικό συμπέρασμα αυτού του άρθρου 

αποτελεί η άποψη, ότι η σύνδεση του Gamification με τη βιβλιογραφία υπηρεσιών 

μάρκετινγκ θα βοηθήσει στην έρευνα των επιστημών. Μια έρευνα για το πώς το 

Gamification μπορεί να συμβάλει στις επιστήμες του μάρκετινγκ, για τη σύνδεση του 

Gamification με τη γενική επιχειρησιακή στρατηγική και επίσης για την οικοδόμηση μιας 
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γέφυρας ανάμεσα σε μελέτες παιχνιδιών και τη βιβλιογραφία του μάρκετινγκ (Huotari, 

Hamari 2016). 

 

 

3.4 Gamification στην Επιχείρηση 

 

 

 

Εικόνα 3-10. Gamification στην επιχείρηση 

 

Σύμφωνα με τον Robert Dagge, διευθύνων Σύμβουλο της Dynistics, το Gamification στις 

επιχειρήσεις αποτελεί τη διαδικασία με την οποία χρησιμοποιείτε η θεωρία παιγνίων,  η 

οπτικοποίηση και η μεθοδολογία για την ενίσχυση των διαδικασιών εντός της 

επιχείρησης. Χαρακτηριστικά, το Gamification χρησιμοποιείται στους τομείς του 

μάρκετινγκ, των πωλήσεων και των υπηρεσιών του πελάτη, αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε όλη την επιχείρηση. Το Gamification αφορά τη χρήση φυσικού 

ενστίκτου για να κατευθύνει και να αλλάξει την τρέχουσα συμπεριφορά. Η σωστή χρήση 

του μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις, την ικανοποίηση και την εμπλοκή του 

πελάτη, τη διατήρηση, τη μείωση του κόστους και να αποτρέψει την απώλεια 

παραγωγικότητας, την απώλεια προσωπικού ή τη μείωση του κύκλου δραστηριότητας 

μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Ωστόσο, η υιοθέτηση του Gamification διαφέρει από 

βιομηχανία σε βιομηχανία, με αποτέλεσμα να εξαρτάται από τη στρατηγική και τους 

στόχους κάθε οργανισμού. 

Πολλές είναι οι εταιρίες που χρησιμοποιούν το Gamification για την εταιρική κατάρτιση 

των εργαζομένων τους, με σκοπό να τους κινητοποιήσουν και να ενισχύσουν τις 
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ικανότητες τους, καθώς και τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της ίδιας της 

εταιρίας. Η Cisco, για παράδειγμα, διδάσκει τις δεξιότητες των κοινωνικών μέσων 

δικτύωσης στους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της μέσω ενός προγράμματος 

κατάρτισης πολλαπλών επιπέδων που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να ανεβαίνουν 

επίπεδο για να αποκτήσουν τον απόλυτο τίτλο του «Master» στα κοινωνικά δίκτυα, μέσω 

46 μαθημάτων. Αυτή η προσέγγιση βάσει επιπέδου/τίτλου της εταιρίας, αποτέλεσε 

μεγάλη επιτυχία, επιβραβεύονταν εκατοντάδες πιστοποιημένους υπαλλήλους που 

παρακολούθησαν συνολικά 13.000 μαθήματα (Andriotis 2015).  

Σε ένα άλλο παράδειγμα, η Engine Yard, μια δημοφιλής πλατφόρμα υπηρεσιών Cloud 

που επικεντρώθηκε στο (δημοφιλές web development framework) Ruby On Rails 

hosting, αντιμετώπιζε δυσκολίες με τους εργαζόμενους και τους χρήστες να 

ενημερωθούν για την δικτυακή πύλη της Γνωσιακής Βάσης. Με την εφαρμογή ενός 

συστήματος Gamification που βασίζεται σε εμβλήματα, επιτεύγματα και αποστολές που 

ανταμείβουν αναζητήσεις και συνεισφορές στη βάση γνώσεων, εμφάνισαν αύξηση κατά 

40% στις αναζητήσεις βάσης γνώσεων και στις επιδόσεις υποστήριξης πελατών 

(Andriotis 2015). 

Η SAP, ο κορυφαίος πάροχος λύσεων προγραμματισμού επιχειρηματικών πόρων (ERP), 

αξιοποίησε επίσης τις τεχνικές του Gamification για να εκπαιδεύσει τους αντιπροσώπους 

πωλήσεων, στη λεπτομερή και περίπλοκη σειρά προϊόντων της, ώστε να είναι πιο 

αποτελεσματικοί στις ερωτήσεις των πελατών. Αυτό πραγματοποιήθηκε με την 

υλοποίηση του "RoadWarrior", μιας εφαρμογής που μοιάζει σαν παιχνίδι, η οποία 

μιμείται την ομιλία με έναν πελάτη και απονέμει στους υπαλλήλους της εμβλήματα και 

θέση στον πίνακα κατάταξης για κάθε σωστή απάντηση στις ερωτήσεις των πελατών 

(Andriotis 2015). 

Όμως η χρήση του Gamification στις επιχειρηματικές λύσεις  δεν αποδίδει καλά μόνο για 

τα σενάρια του eLearning. Η Salesforce, για παράδειγμα, ένας κορυφαίος πάροχος 

υπηρεσιών διαχείρισης πελατών (CRM), η οποία έχει επίσης στραφεί στο Gamification 

για να βοηθήσει τους εργαζόμενους της στον ανταγωνισμό για καλύτερα αποτελέσματα 

πωλήσεων. Στην περίπτωση της Salesforce, αυτό επιτυγχάνεται μέσω της πλατφόρμας 

"Motivation", του πρόσθετου (add-on) CRM που εφαρμόζει κοινές τεχνικές 

Gamification, όπως πίνακες κατάταξης, γραμμές/μπάρες προόδου και προκλήσεις που 

βασίζονται στο στόχο (Andriotis 2015) 

 



62 

 

 

3.5  Κοινωνικό Gamification και Μη-κερδοσκοπικοί Οργανισμοί 

 

 

Εικόνα 3-11. Κοινωνικό Gamification 

 

Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζεται ο ρόλος του Gamification ως εργαλείο επικοινωνίας 

και εμπλοκής των χρηστών σε μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Κατόπιν μελέτης, 

διαπιστώθηκε ότι οι μη κερδοσκοπικές αποστολές επικεντρώνονται είτε στην 

ενθάρρυνση της υιοθέτησης θετικής συμπεριφοράς είτε στην αποφυγή αρνητικής 

συμπεριφοράς. 

 Οι μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί που στοχεύουν στην άσκηση θετικών συμπεριφορών 

επιδιώκουν να επηρεάσουν τους ανθρώπους είτε α) να συμμετάσχουν σε μια νέα 

δραστηριότητα που το κοινό θα είχε αποφύγει ή δεν γνώριζε στο παρελθόν, είτε β) να 

κάνουν αλλαγές στις καθημερινές τους συνήθειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Παράδειγμα για την πρώτη περίπτωση αποτελεί ένας οργανισμός τέχνης, ο οποίος θα 

ενθάρρυνε τους ανθρώπους να παρακολουθούν παραστάσεις και κονσέρτα. Εάν το κοινό 

αποδεχτεί να εμπλακεί στη θετική συμπεριφορά αγοράς εισιτηρίου για κάποια 

παράσταση, δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση με αυτού του είδους το κοινό, καθώς το 

ίδιο θα αποφασίσει αν του αρέσει ή όχι η παράσταση και αν θα συνεχίσει αυτού του 

είδους τη συμπεριφορά στο μέλλον. Παράδειγμα για την δεύτερη περίπτωση αποτελεί 

ένας οργανισμός που εκπαιδεύει τους ανθρώπους για τη σημασία της ανακύκλωσης. Σε 

σύντομο χρονικό διάστημα, η ανακύκλωση έχει λίγα άμεσα ευχάριστα οφέλη στο άτομο 

που μαθαίνει πώς να το κάνει, οπότε το μήνυμα πρέπει να επικεντρωθεί στη μετάδοση 

της μακροπρόθεσμης σημασίας της συμπεριφοράς και να διδάξει στους νεοφερμένους τι 

πρέπει να κάνουν, βήμα προς βήμα έτσι ώστε να μην αποθαρρύνονται ή να πλήττουν 

(Freudmann & Bakamitsos, 2014). 
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Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που υποστηρίζουν την αποφυγή αρνητικών 

συμπεριφορών εμπίπτουν επίσης σε δύο υποκατηγορίες: α) Είναι οι οργανισμοί που 

επιδιώκουν να αποτρέψουν τους χρήστες από τη διάπραξη ανεπιθύμητων ενεργειών που 

θα μπορούσαν άμεσα και δραματικά να βλάψουν τους άλλους ή τους ίδιους. β) Είναι οι 

οργανισμοί που προσφέρουν υποστήριξη σε άτομα που προσπαθούν να κάνουν 

μακροπρόθεσμες αλλαγές στις συνήθειες τους για να ζήσουν πιο υγιείς ή πιο 

ευτυχισμένες ζωές. Παράδειγμα για την πρώτη περίπτωση αποτελεί μια καμπάνια για τη 

μείωση των περιστατικών οδήγησης υπο την επήρεια αλκοόλ. Παράδειγμα για την 

δεύτερη περίπτωση αποτελεί η παροχή βοήθειας στους καπνιστές, με σκοπό να 

εγκαταλείψουν ένα δύσκολο έργο, καθώς η διαδικασία διακοπής είναι εξαιρετικά 

δυσάρεστη και οι ανταμοιβές μιας υγιούς ζωής δεν πραγματοποιούνται πολύ καιρό μετά 

τη δύσκολη περίοδο απόσυρσης (Freudmann & Bakamitsos, 2014). 

Ένα από τα πιο επιτυχημένα μη κερδοσκοπικά παιχνίδια, ακόμη μέχρι σήμερα, έχει ως 

στόχο να βοηθήσει τους παίκτες να ξεφύγουν από τον κόσμο της σχετικής άνεσης σε 

έναν κόσμο συγκριτικής δυσκολίας, όπου η επιτυχία του παιχνιδιού είναι ενδεικτική της 

δύναμης των παιχνιδιών ως εργαλείο για την ενθάρρυνση μεταβολών συμπεριφοράς. Το 

Spent είναι ένα απλό κοινωνικό παιχνίδι που επιδιώκει, σε κάποιο επίπεδο, να 

παιχνιδοποιήσει την εκδήλωση της συμπάθειας/συμπόνιας και τη διαδικασία της 

φιλανθρωπικής δωρεάς. Δημιουργήθηκε για τα  Urban Ministries του Durham από τη 

διαφημιστική αντιπροσωπεία McKinney. Για να κερδίσουν, οι παίκτες πρέπει να 

"επιβιώσουν" για ένα μήνα με έναν σφιχτό προϋπολογισμό, παίρνοντας τους ίδιους 

τύπους αποφάσεων που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες στα πρόθυρα της έλλειψης 

στέγης καθημερινά. Αυτές οι αποφάσεις βασίζονται στις πραγματικές καταστάσεις που 

αντιμετωπίζουν οι άστεγες οικογένειες και οι άστεγοι πολίτες, γεγονός που δημιουργεί 

μια αυξημένη αίσθηση δράματος για τους παίκτες επειδή γνώριζαν ότι στον πραγματικό 

κόσμο, οι συνέπειες μιας λανθασμένης επιλογής μπορεί να τους αλλάξει τη ζωή. Η δομή 

του παιχνιδιού ενθαρρύνει τη διαδραστικότητα, καθώς οι παίκτες επιτρέπεται να 

"δανείζονται χρήματα" μέσω του Facebook. Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, οι 

παίκτες έχουν την ευκαιρία να κάνουν δωρεές στα Urban Ministries του Durham για να 

βοηθήσουν τους άστεγους. Το Spent, μετά από τόσα χρόνια βοήθησε τον κόσμο να 

καταλάβει την πείνα, τη στέρηση και τις δύσκολες επιλογές, γεγονός που με τη σειρά του 

αύξησε το ενδιαφέρον του κόσμου για τα έργα των Urban Ministers του Durham. Σε 

λιγότερο από μία εβδομάδα μετά το ξεκίνημα του παιχνιδιού, 100.000 άνθρωποι είχαν 

ξεκινήσει 145.000 γύρους του παιχνιδιού και τα Urban Ministries του Durham είχαν 
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προσθέσει 100 φίλους στη σελίδα του στο Facebook. Μόλις τέσσερις ημέρες μετά το 

ξεκίνημα του παιχνιδιού, τα Urban Ministries του Durham είχαν λάβει περίπου 70 νέες 

δωρεές, κατά μέσο όρο 27 δολαρίων. Περίπου 10 μήνες μετά το ξεκίνημα του παιχνιδιού, 

έπαιξε 1,7 εκατομμύρια φορές, σε 196 διαφορετικές χώρες (Flandez, 2011). 

 

Εικόνα 3-12. Παράδειγμα εφαρμογής Spent 

 

Σε αντίθεση με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας των παραδοσιακών εκστρατειών μάρκετινγκ, η 

αποτελεσματικότητα του μη-κερδοσκοπικού Gamification έχει αποδειχθεί δυσκολότερο 

να μετρηθεί, καθώς η επιτυχία δεν μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά με όρους 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών, πάρα μόνο με την πίστη και την αφοσίωση των 

χρηστών. Για παράδειγμα, ενώ το Spent ήταν σίγουρα επιτυχής στην αύξηση των 

δωρεών, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε εάν τα έσοδα ήταν το μόνο και πιο επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Παρόλο που το παιχνίδι έχει εξελιχθεί από τότε που ξεκίνησε το 2011, ο 

ιστότοπος  των Urban Ministries του Durham σημειώνει ότι «ο στόχος της τρέχουσας 

πρωτοβουλίας είναι να εξερευνήσει και να αξιοποιήσει την πλατφόρμα κοινωνικής 

δικτύωσης για να εμπλακεί, να εκπαιδεύσει και να εμπνεύσει τα υπάρχοντα και δυνητικά 

νέα ακροατήρια με νέους τρόπους».  Έτσι, ενώ μπορεί να ειπωθεί ότι η αύξηση των 

φιλανθρωπικών δωρεών ήταν ένα ευπρόσδεκτο αποτέλεσμα, ουσιαστικά ήταν μόνο μια 

από τις διαστάσεις κατά τις οποίες οι σχεδιαστές παιχνιδιών ήλπιζαν να επηρεάσουν τους 

χρήστες(Freudmann & Bakamitsos, 2014). 

Κλείνοντας την ενότητα του Κοινωνικού Gamification αξίζει να γίνει αναφορά σε δύο 

ακόμη εύστοχα παραδείγματα: 
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RecycleBank. Η εταιρία που δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει το σοβαρό, αιώνιο 

πρόβλημα των σκουπιδιών. 195 εκατομμύρια τόνοι σκουπίδια απορρίπτονται μόνο από 

τους Αμερικανούς κάθε χρόνο. Τα σκουπίδια πρέπει να πάνε κάπου και γενικά 

μεταφέρονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Το πρόβλημα είναι ότι πολλά προϊόντα  

Εικόνα 3-13. Η εταιρία Recyclebank 

 

μπορούν να διαρκέσουν 100-400 χρόνια για να αποσυντεθούν και σιγά σιγά εξαντληθεί 

ο χώρος των χώρων υγειονομικής ταφής. Το 1988, υπήρχαν περίπου 4.000 χώροι 

υγειονομικής ταφής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόλις 10 χρόνια μετά, το 1998, υπήρχαν 

μόνο 2.514 χώρους υγειονομικής ταφής. Το 2010 μειώθηκαν στα 1.908. Η RecycleBank 

δημιουργήθηκε για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ανακυκλώνουν περισσότερα και 

να μειώνουν τα απορρίμματα των χώρων υγειονομικής ταφής αποδίδοντας πόντους για 

ανακύκλωση, εξοικονομώντας ενέργεια και απαντώντας σε κουίζ και υποσχέσεις 

βιωσιμότητας. Τα σημεία που εξαργυρώνονται τα πραγματικά αγαθά είναι αλυσίδες 

καταστημάτων( WalMart, BestBuy και σε άλλα μέρη), καθώς η κυβέρνηση της πόλης 

πληρώνει την RecycleBank για τη μείωση των αποβλήτων υγειονομικής ταφής.  Το έργο 

υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση και κέρδισε πολλά βραβεία στην καινοτομία, τη 

βιωσιμότητα και τις επιχειρήσεις. Σήμερα απαριθμεί πάνω από 3 εκατομμύρια μέλη και 

πάνω από 180 εργαζόμενους. 

 

FreeRice. Κάθε χρόνο, πάνω από 15 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν από την πείνα, ενώ 

ένα άλλο δισεκατομμύριο άνθρωποι έχουν λιγότερα από 1 δολάριο την ημέρα για να 

αγοράσουν τρόφιμα. Σχεδόν το 50% του ανθρώπινου πληθυσμού ζει με λιγότερα από 2 

δολάρια την ημέρα. Οι άνθρωποι σήμερα, ξοδεύουν χρόνο παίζοντας παιχνίδια αντί να 

βοηθούν τους φτωχούς, έτσι η FreeRice δημιούργησε ένα παιχνίδι κουίζ όπου κάθε φορά 

που απαντάμε σωστά σε μια ερώτηση, η FreeRice αγοράζει 10 κόκκους ρυζιού, τα οποία 

πληρώνονται από τους χορηγούς του site. Ενώ ο χρήστης βελτιώνει την εκπαίδευσή του 

από την απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις, οι πεινασμένοι άνθρωποι τροφοδοτούνται, και 

οι χορηγοί κερδίζουν από τις διαφημίσεις. Στη συνέχεια το site δόθηκε στο Παγκόσμιο 
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Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών. Μέχρι σήμερα, η FreeRice έχει δωρίσει 

πάνω από 6100 μετρικούς τόνους ρυζιού, αποτελούμενη από 93 δισεκατομμύρια κόκκους 

ρυζιού που είναι αρκετό για να τροφοδοτήσει 10 εκατομμύρια ανθρώπους. 

 

Εικόνα 3-14. Παράδειγμα της πλατφόρμας FreeRice 

 

 

 

 

3.6 Gamification στα Κοινωνικά Δίκτυα 

 

 

Εικόνα 3-15. Gamification στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

Τα Κοινωνικά Δίκτυα αποτελούν μια ομπρέλα για ένα σύνολο εφαρμογών και υπηρεσιών 

που βασίζονται στον ιστό, όπου οι χρήστες δημιουργούν και ανταλλάσσουν περιεχόμενο 

που δημιουργείται από αυτούς. Μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε έξι κατηγορίες με 

βάση το επίπεδο κοινωνικής τους παρουσίας και αυτοπροβολής. Οι κατηγορίες είναι τα 
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blogs (π.χ. Twitter, Blogger), τα συνεργατικά προγράμματα (π.χ. Wikipedia), οι 

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook), οι κοινότητες περιεχομένου (π.χ. 

YouTube) και οι εικονικοί κοινωνικοί κόσμοι (π.χ. World of Warcraft)(Kaplan & 

Haenlein, 2010). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αρκετά παραδείγματα κοινωνικών δικτύων, καθώς και η 

σχέση τους με το Gamification (Yliopisto, 2014): 

 

Facebook. Ιδρύθηκε το 2004, το Facebook έχει γίνει ο μεγαλύτερος ιστότοπος 

κοινωνικής δικτύωσης με 1,94 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες τον Μάρτιο του 2017 

(Facebook, 2017). Η βασική λειτουργικότητα του Facebook αποτελείται από προφίλ 

χρηστών, τα οποία μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους, καθώς γίνονται φίλοι με άλλους 

χρήστες. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργούν ομάδες που μπορούν είτε να 

προσκαλούν αυτοί είτε να είναι ανοικτές σε όλους. Ο αριθμός των φίλων που έχει ένας 

χρήστης εμφανίζεται στο προφίλ του, αν ο χρήστης επιλέξει να εμφανίσει τον αριθμό. Ο 

αριθμός των φίλων μπορεί επίσης να αποκρύπτεται ή να είναι ορατός μόνο στους φίλους 

του χρήστη. Συνολικά, το Facebook ενσωματώνει πολύ μικρό μέρος του  Gamification. 

Το πιο αξιοσημείωτο είναι το σύστημα συλλογής πληροφοριών τύπου quiz που 

χρησιμοποιείται σε όλες τις σελίδες προφίλ. Τα “like” και ο αριθμός των φίλων μπορεί 

επίσης να θεωρηθεί ως σύστημα βαθμολόγησης. 

 

Instagram. Το Instagram είναι μια υπηρεσία που στοχεύει στην ανταλλαγή 

φωτογραφιών και σύντομων βίντεο κλιπ σε άλλους χρήστες. Ιδρύθηκε το 2010 και 

αποκτήθηκε από το Facebook το 2012, το Instagram βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις 

εφαρμογές κινητών  των πελατών του, επιτρέποντας γρήγορη και εύκολη μέθοδο 

φόρτωσης φωτογραφιών. Το Instagram διαθέτει ελάχιστα ή και καθόλου στοιχεία 

παιχνιδιού. Η πλησιέστερη ομοιότητα με τα παιχνίδια είναι ο αριθμός των “post”, των 

“followers” και των χρηστών που ακολουθούν, καθώς και το ποσό των “likes” στα 

περιεχόμενα. 

 

Twitter. Το Twitter είναι μια υπηρεσία microblogging, η οποία ιδρύθηκε το 2006. 

Διαθέτει 328 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως και 500 εκατομμύρια tweets 

αποστέλλονται καθημερινά (Twitter, 1ο τετράμηνο του 2017). Η βασική λειτουργικότητα 
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του Twitter είναι για το tweeting, δηλαδή για την αποστολή σύντομων μηνυμάτων 140 

χαρακτήρων ή λιγότερο. Αυτά τα tweets μπορεί να είναι δημόσια ή ιδιωτικά. Όπως και 

στο Facebook, οι χρήστες του Twitter μπορούν να ακολουθήσουν τα tweets του άλλου 

και να τους επαναλάβουν. Συνολικά, το Twitter αποτελεί μια μινιμαλιστική κοινωνική 

υπηρεσία μέσων ενημέρωσης. Το σετ χαρακτηριστικών είναι μικρό και δεν εγείρει 

κανένα ρητό στοιχείο παιχνιδιού. Η πλησιέστερη ομοιότητα με τα στοιχεία του 

παιχνιδιού είναι οι στατιστικές για τους “followers” και ο αριθμός των retweets. 

 

Google+. Το Google+ είναι ένας ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης και μια υπηρεσία 

ηλεκτρονικής ταυτότητας που αναπτύχθηκε από την Google Inc. που ξεκίνησε το 2011. 

Εκτός από τα κοινά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης των προφίλ των χρηστών, οι χρήστες 

μπορούν να σχηματίσουν κύκλους όπου άτομα με παρόμοια περιβάλλοντα ή 

ενδιαφέροντα μοιράζονται περιεχόμενο που είναι ορατό μόνο σε όσους είναι μέλη του 

κύκλου. Συνολικά, το Google+ υλοποιεί μόνο μερικά στοιχεία Gamification. Το πιο 

αξιοσημείωτο στοιχείο είναι η γραμμή προόδου και οι εργασίες για την αύξηση των 

πληροφοριών στη σελίδα προφίλ του χρήστη. Επιπλέον, μια ομοιότητα με το σύστημα 

βαθμολόγησης μπορεί να βρεθεί στον αριθμό των "+1" συστάσεων, καθώς και των 

αριθμών των κύκλων και φίλων. 

 

LinkedIn. Είναι ένας ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης που στοχεύει ειδικά στην 

επαγγελματική δικτύωση. Στο LinkedIn, οι χρήστες δημιουργούν επαγγελματικές 

συνδέσεις τόσο με άλλους επαγγελματίες όσο και με εταιρείες. Η βασική 

λειτουργικότητα του LinkedIn είναι η διατήρηση του επαγγελματικού προφίλ του 

χρήστη. Σε αυτό το προφίλ, οι χρήστες μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 

την εκπαίδευσή τους, την επαγγελματική τους εμπειρία, τα χόμπι και άλλες 

δραστηριότητες. Συνολικά, το LinkedIn διαθέτει ελάχιστα στοιχεία Gamification. Στο 

προφίλ χρήστη χρησιμοποιείται μια γραμμή προόδου για τη συλλογή περισσότερων 

πληροφοριών σχετικά με το χρήστη.  

 

Pinterest. Το Pinterest είναι μια πλατφόρμα κοινής χρήσης περιεχομένου, η οποία 

ιδρύθηκε το 2010. Οι χρήστες δημιουργούν "boards" και "pins" που μοιάζουν με πίνακες 

κοινοποίησης πραγματικών περιστατικών και σημειώσεις που έχουν επισημανθεί σε 
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αυτό. Τα “pins” μπορεί να είναι σύνδεσμοι, εικόνες, βίντεο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή 

περιεχομένου. Συνολικά, το Pinterest δεν φαίνεται να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα 

στοιχεία από παιχνίδια. Το σύνολο χαρακτηριστικών του Pinterest είναι μάλλον 

μινιμαλιστικό, αφήνοντας πολύ λίγα περιθώρια για Gamification. Η κοντινότερη 

ομοιότητα με τα παιχνίδια είναι ο αριθμός των “boards”, των “pins”, των “likes”, των 

“followers” και των χρηστών που ακολουθούν.  

 

YouTube. Το YouTube, το οποίο ιδρύθηκε το 2005, είναι μια κοινότητα περιεχομένου 

που εστιάζεται τόσο σε βίντεο κατά παραγγελία όσο και σε live stream. Έχει πάνω από 

ένα δισεκατομμύριο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μήνα, με πάνω από ένα 

δισεκατομμύριο ώρες βίντεο που φορτώνονται στην υπηρεσία καθημερινά. Συνολικά, το 

YouTube περιέχει λίγα στοιχεία παιχνιδιού. Χρησιμοποιείται το σύστημα κατάταξης του 

περιεχομένου με βάση τις “upvotes”(like) και τις “downvotes”(dislike) που δίνονται από 

τους χρήστες. Το ποσό των συνδρομητών και ο αριθμός των προβολών σε βίντεο 

μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως αποτελέσματα. 

Blogger. Το Blogger είναι μια πλατφόρμα blogging που ανήκει στην Google. Προσφέρει 

στους χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργούν ιστολόγια μόνοι ή με άλλους χρήστες. Τα 

blogs που φιλοξενούνται στο Blogger είναι ευανάγνωστα από οποιονδήποτε χωρίς 

εγγραφή. Μόλις εγγραφούν, οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύσουν σχόλια σε αναρτήσεις 

ιστολογίου και να δημιουργήσουν είτε τα δικά τους blogs είτε τα blog των άλλων 

χρηστών που έχουν δικαιώματα δημοσίευσης. Εκτός από το εκτεταμένο σύστημα 

στατιστικών στοιχείων, τα share, τις προβολές και τα σχόλια, το Blogger δεν φαίνεται να 

κάνει σαφή χρήση του Gamification στις υπηρεσίες του. 

 

Flickr. Το Flickr είναι ένας ιστότοπος αφιερωμένος στην κοινή χρήση εικόνων και βίντεο 

που ανήκουν στη Yahoo. Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τη μεταφόρτωση 

εικόνων, τη δημιουργία συνόλων φωτογραφιών και την κοινή χρήση και σχολιασμό 

εικόνων. Το Flickr διαθέτει ένα "έμβλημα Flickr" που δεν μοιάζει με κονκάρδες, όπως 

συνήθως ορίζονται στο πλαίσιο του Gamification. Αντίθετα, τα εμβλήματα του Flickr 

είναι απλώς σύνδεσμοι εικόνας που ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει σε άλλους 

ιστότοπους για να δημιουργήσει συνδέσμους στο προφίλ του στο Flickr. Ως εκ τούτου, 

τα εμβλήματα  δεν παρέχονται στους χρήστες για τις δραστηριότητές τους. Συνολικά, 
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φαίνεται ότι το Flickr δεν απασχολεί μεγάλο μέρος του Gamification. Ενσωματώνει μόνο 

τα στοιχεία των κοινωνικών μέσων δικτύωσης που σχετίζονται με τον Gamification. 

 

Fitocracy. Το Fitocracy είναι ένας ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης που επικεντρώνεται 

σε δραστηριότητες γυμναστικής, απώλειας βάρους και άσκησης. Το Fitocracy διαθέτει 

έναν ιστότοπο κατάλληλο τόσο για επιτραπέζιες όσο και για φορητές συσκευές, καθώς 

και για μια εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας που παρέχει πρόσβαση στις βασικές 

λειτουργίες του διακομιστή. Το Fitocracy έχει συγκεντρώσει πάνω από 2 εκατομμύρια 

χρήστες μέχρι σήμερα (Wikipedia 2017). Το Gamification διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στο Fitocracy. Οι χρήστες ενθαρρύνονται για ασκούνται για να κερδίζουν πόντους, οι 

οποίοι με τη σειρά τους παρέχουν νέα επίπεδα. Κάθε επίπεδο απαιτεί περισσότερους 

πόντους από το τελευταίο, ενθαρρύνοντας περαιτέρω τους χρήστες να κάνουν 

μεγαλύτερες ή περισσότερο έντονες προπονήσεις. Επιπλέον, το Fitocracy χρησιμοποιεί 

ένα σύστημα επίτευξης, όπου οι χρήστες μπορούν να κερδίσουν εμβλήματα 

συμπληρώνοντας ορισμένα κριτήρια.   

 

HeiaHeia. Η HeiaHeia είναι μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης που στοχεύει σε 

ανθρώπους και κοινότητες που προσπαθούν να αυξήσουν το επίπεδο άσκησής τους. Οι 

χρήστες της HeiaHeia μπορούν να υποβάλλουν σεμινάρια άσκησης ή να 

χρησιμοποιήσουν μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για να παρακολουθήσουν την 

κίνηση τους. Η υπηρεσία δημιουργεί μια σύνοψη των ασκήσεων και ενθαρρύνει τους 

χρήστες να επιτύχουν τους στόχους των δραστηριοτήτων τους. Γενικά, η HeiaHeia έχει 

ενσωματώσει πολλά στοιχεία Gamification. Το πιο ορατό είναι το γραφικό προόδου στο 

πάνω τμήμα της τοποθεσίας, που είναι ορατό ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούνται επίσης 

πίνακες καταγραφής της απόδοσης των χρηστών ανά δραστηριότητα.  

 

Reddit. Είναι ένα κοινωνικό bookmarking και ψυχαγωγικό site με πάνω από 112 

εκατομμύρια μηνιαίους μοναδικούς επισκέπτες. Το Reddit, που ιδρύθηκε το 2005, 

χρησιμεύει ως πλατφόρμα για την κοινή χρήση συνδέσμων και περιεχομένου, καθώς και 

γραπτών “posts” μεταξύ άλλων χρηστών, συχνά αποκαλούμενες "Redditors", ένας 

συνδυασμός των λέξεων "Reddit" και "editor". Tο Reddit φαίνεται να κάνει κάποια 

χρήση της Gamification. Τα στοιχεία παιχνιδιού που χρησιμοποιούνται στο κύριο σύνολο 
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χαρακτηριστικών περιλαμβάνουν πόντους, εμβλήματα (βραβεία και τρόπαια), πρόοδο 

(καθημερινός χρυσός στόχος) και πίνακες κατάταξης (ταξινόμηση των θέσεων με βάση 

τα karma points).  

 

Steam. Το Steam αποτελεί μια ψηφιακή διανομή και κοινωνική πλατφόρμα που 

αναπτύχθηκε από την Valve Corporation. Το Steam έχει εξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη 

πλατφόρμα για τους παίκτες να αγοράζουν και να αποθηκεύουν παιχνίδια και να 

συμμετέχουν στις κοινότητες που τους περιβάλλουν. Τα χαρακτηριστικά του Steam ως 

κοινωνικό δίκτυο, περιλαμβάνουν φίλους, χαρακτηριστικά γνωρίσματα συνομιλίας, 

κοινότητες και ροές δραστηριοτήτων. Οι χρήστες μπορούν να γίνουν φίλοι μεταξύ τους 

και να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητά τους, ενώ σε αντίθεση με πολλές άλλες 

υπηρεσίες κοινωνικών μέσων επικοινωνίας, τα σχόλια δεν μπορούν να αξιολογηθούν. 

Τέλος, το Steam έχει ενσωματώσει το Gamification στην πλατφόρμα του. Τα στοιχεία 

παιχνιδιού που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν επίπεδα, πόντους εμπειρίας, 

εμβλήματα, καθήκοντα, επιτεύγματα και αντικείμενα. 

 

Yelp. Το Yelp αποτελεί μια υπηρεσία κριτικής των επιχειρήσεων, καθώς και μια 

υπηρεσία αστικής καθοδήγησης, παρέχοντας έναν εύκολο τρόπο να βρεθούν εστιατόρια, 

καφετέριες και άλλα κοντά στον χρήστη. Η περιήγηση βάσει τοποθεσίας υποστηρίζεται 

σε μεγάλο βαθμό σε κινητές συσκευές. Τα στοιχεία παιχνιδιού που χρησιμοποιούνται στο 

Yelp είναι αρκετά σπάνια. Το ποσό των διαφόρων αξιολογήσεων που λαμβάνονται από 

τις κριτικές μπορεί να θεωρηθεί ως σύστημα βαθμολογίας.  

Κλείνοντας αυτή την ενότητα, παρουσιάζεται ένας πίνακας με τα είδη των κοινωνικών 

δικτύων καθώς και τη σχέση τους με στοιχεία του Gamification (Yliopisto, 2014). Όπως 

παρατηρείται το πιο κοινό στοιχείο όλων των κοινωνικών μέσων είναι τα στατιστικά 

στοιχεία. 

 

 

Πίνακας 3-1. Οι τύποι των κοινωνικών δικτύων και τα κοινά στοιχεία παιχνιδιών 

Είδος Κοινωνικού 

Δικτύου 

Ιστοσελίδα-Υπηρεσία Κοινά στοιχεία 

παιχνιδιού 
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Blogs και microblogs Blogger, Twitter Στατιστικά στοιχεία 

Ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης 

Facebook, Fitocracy, 

Google+, HeiaHeia, 

LinkedIn 

Στατιστικά στοιχεία, 

μπάρες προόδου, 

καθήκοντα, εμβλήματα 

Συνεργατικά 

προγράμματα 

Wikia, Wikipedia Εμβλήματα, συνεργασία 

Κοινότητες περιεχομένου Flickr, Instagram, 

Pinterest, Reddit, Steam, 

Yelp, YouTube 

Στατιστικά στοιχεία, 

εμβλήματα, 

ανταγωνισμός, εικονικά 

αγαθά/αντικείμενα, 

μπάρες προόδου 

 

 

 

 

 

 

3.7 Gamification στον Τουρισμό 

 

 

Εικόνα 3-16. Gamification στον Τουρισμό 

 

Ο κλάδος του τουρισμού είναι ένας τομέας υπηρεσιών, ο οποίος δίνει έμφαση στις 

εμπειρίες που συνθέτουν οι τουρίστες και οι πάροχοι υπηρεσιών (Vargo & Lusch 2008). 

Το επίπεδο ενσωμάτωσης των καταναλωτών στη δημιουργία αξίας εξαρτάται από τον 

τρόπο με τον οποίο οι τουριστικοί οργανισμοί ενδυναμώνουν τον τουρισμό να 
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διαδραματίσει ρόλο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Στο πλαίσιο των συστημάτων 

εξυπηρέτησης, οι τουρίστες αλληλεπιδρούν με τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη 

δημιουργία της εμπειρίας. Ο στόχος της εφαρμογής του Gamification στον τουρισμό 

εμπίπτει σε δύο ομάδες. Πρώτον, το Gamification θα αυξήσει το κίνητρο των τουριστών 

και των εργαζομένων ώστε να αποκτήσουν μια αλλαγή συμπεριφοράς (αγοράζοντας 

προϊόντα, δουλεύοντας αποτελεσματικά). Δεύτερον, το Gamification θα επιτρέψει στους 

τουρίστες και τους υπαλλήλους να δημιουργήσουν μια συνειδητοποιημένη αξία και, 

συνεπώς, να προκαλέσουν ένα εγγενές κίνητρο (Xu, Weber, Buhalis 2014). 

Διάφοροι τεχνολογικοί πόροι χρησιμοποιούνται ευρέως για την προώθηση προορισμών 

σε όλο τον κόσμο, όταν η επιχειρηματική πρακτική επιδιώκει να καινοτομήσει και να 

προσαρμοστεί στη συμπεριφορά και την εμπειρία του πελάτη (Maan, 2013). Μια 

ποικιλία εργαλείων με επίκεντρο τις διαδραστικές εφαρμογές, που έχουν ως αποτέλεσμα 

την αξιοποίηση εμπειριών, έχουν εφαρμοστεί για την προσέλκυση νέων πελατών, όπως 

εφαρμογές (applications) για φορητές συσκευές, που κυμαίνονται από ξεναγούς σε 

ηλεκτρονικά παιχνίδια στα πλαίσια του Gamification. Όταν το Gamification εφαρμόζεται 

στον τουρισμό, μπορεί να προσφέρει έναν διαδραστικό παράγοντα με τεράστια δυναμική 

για το μάρκετινγκ. Μερικοί Οργανισμοί Μάρκετινγκ Προορισμού(DMO’s) έχουν 

σχεδιάσει τα δικά τους παιχνίδια όπως για παράδειγμα στην Ταϊλάνδη, το Capetown, την 

Ιρλανδία και την Κίνα. Το Tourism Ireland ήταν το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού 

που ξεκίνησε ένα κοινωνικό παιχνίδι στις 16 Μαρτίου 2011 με το όνομα Ireland Town 

στο Facebook. Η εισαγωγή της εταιρείας Innovation Norway στο Gamification, είναι ένα 

ακόμη πρόσφατο παράδειγμα, το οποίο πρόσφερε δύο παιχνίδια (Holmenkollen Ski Jump 

και Trysil Twin Tip) στον επίσημο ταξιδιωτικό οδηγό. Αυτοί οι DMOs, έχοντας επίγνωση 

των νέων τεχνολογικών τάσεων, αρχίζουν να παίρνουν το Gamification ως στρατηγική 

μάρκετινγκ για να προσελκύσουν την προσοχή των τουριστών. Για τον ίδιο ακριβός 

σκοπό, φτιάχτηκε το παιχνίδι Brazil Quest που ξεκίνησε το 2012 από το Βραζιλιάνικο 

Τουριστικό Συμβούλιο (EMBRATUR), για την προώθηση των 12 πόλεων φιλοξενίας 

του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2014 και για την παρακίνηση του τουρισμού. Η ιδέα 

ήταν να παρέχονται πληροφορίες με διασκεδαστικό τρόπο, ταξιδεύοντας στις πόλεις και 

γνωρίζοντας περισσότερα για μια χώρα γεμάτη χρώματα και χαρά. Βασίστηκαν λοιπόν 

στο Gamification και τα Advergames, που θεωρούνται στρατηγικές για την προώθηση 

μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος βασισμένα σε ηλεκτρονικά παιχνίδια, για να ενισχύσει 

την εικόνα ενός συγκεκριμένου εμπορικού σήματος μεταξύ των πελατών (Corrêa, Kitano 

2015). 
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Σχετικά με το Gamification στον τουρισμό, ο Weber (2014) υποδηλώνει δέκα 

πρωτοπόρες εφαρμογές για πριν μετά και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με στόχο τη 

δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών:  

• Παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας που βασίζονται στην τοποθεσία, 

• Παιχνιδοποιημένες ταξιδιωτικές περιηγήσεις για το αστικό και αγροτικό 

περιβάλλον, 

• Παιχνίδια σε θεματικά πάρκα, 

• Παιχνίδια στην Πολιτιστική Κληρονομιά, 

• Gamification και φορητή αφήγηση πολυμέσων, 

• Παιχνιδοποιημένη εμπειρία εστιατορίου, 

• Gamification στη φιλοξενία, 

• Παιχνιδοποιημένη εμπειρία πτήσης, 

• Η εμπειρία της εικονικής πολιτιστικής κληρονομιάς,  

• Παιχνιδοποιημένη εικονική ταξιδιωτική εμπειρία. 

Γενικότερα, στον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού, κυριαρχούν δύο είδη 

παιχνιδιών: α) τα παιχνίδια στο διαδίκτυο / εκτός σύνδεσης και β) τα 

κινητά(smartphones) παιχνίδια με βάση την τοποθεσία, που χρησιμοποιούνται για την 

τόνωση της εμπλοκής και για την ενίσχυση των τουριστών στην εμπειρία του τόπου με 

τον προορισμό να παρουσιάζεται με διασκεδαστικό και ενημερωτικό τρόπο (Corrêa, 

Kitano 2015). Ο πίνακας παρακάτω παρουσιάζει μερικά παραδείγματα για το πού 

εφαρμόζεται το Gamification σε διαφορετικές τουριστικές βιομηχανίες(Xu, Weber, 

Buhalis 2014). 

 

Πίνακας 3-2. Παραδείγματα τουριστικών εταιριών και στοιχεία παιχνιδιών 

Βιομηχανία Εταιρία Περιγραφή Στοιχεία Παιχνιδιού 

Μεταφορές American 

Airlines 

Παιχνιδοποιημένη εφαρμογή 

κινητού, η οποία 

αντιπροσωπεύει οπτικά την 

τρέχουσα ελίτ κατάσταση. 

Μπάρα προόδου 

 

Πόντοι 

 

Επίπεδα (Χρυσό, 

Πλατινένιο)  
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 Turkish 

Airlines 

QR-κωδικοποιημένες εθνικές 

σημαίες έχουν τοποθετηθεί σε 

100 ψηφιακές στάσεις 

λεωφορείων για το Λονδίνο 

2012. Οι χρήστες που 

διαβάζουν τον κώδικα μπορούν 

να κερδίσουν ένα εισιτήριο για 

την Αυστραλία. 

Στόχος είναι να έχει κάποιος τα 

περισσότερα check-in σε ένα 

μέρος ή σε μεμονωμένο χώρο. 

 

Πραγματικές 

ανταμοιβές/βραβεία  

 

 

Εμβλήματα 

Λιανική και 

Φιλοξενία 

Check 

Points 

Οι πελάτες σκανάρουν 

προϊόντα, τα οποία 

ανταλλάσσουν για checkpoints, 

τα οποία μπορούν να 

ανταλλάξουν για δωροεπιταγές 

ή εικονικό νόμισμα.  

Εικονικό Νόμισμα 

 

Ανταμοιβές/βραβεία 

 Marriott 

My Hotel 

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να 

προσλάβει νέο προσωπικό για 

κενές θέσεις εργασίας και να 

εξοικειώσει τους παίκτες με 

διάφορα μέρη ενός ξενοδοχείου. 

Πόντοι συστήματος 

 

Επίπεδα 

 

Εικονικά αγαθά 

Προορισμός Foursquare Οι χρήστες μπορούν να 

διεκδικήσουν πλοία, να 

ξεκλειδώσουν εμβλήματα, να 

λάβουν ειδικές προσφορές και 

ανταμοιβές, όπως εκπτώσεις σε 

συγκεκριμένα προϊόντα 

λιανικής, ενώ παράλληλα να 

εντοπίσουν τους φίλους τους 

μέσω leaderboard καθώς κάνουν 

check-in σε ένα εστιατόριο 

κ.λπ. 

Εμβλήματα 

 

 

Leaderboards 

 

 

Βραβεία με 

πραγματικές 

προσφορές(εκπτώσεις) 
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4. Σύνοψη και Συμπεράσματα 

 

Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η μελέτη και η παρουσίαση της έννοιας του 

Gamification, μιας έννοιας που συνδέεται άμεσα με τα παιχνίδια, εκμεταλλευόμενη 

βασικά στοιχεία και μηχανισμούς από αυτά. Ακόμη, η εφαρμογή του Gamification σε 

διαφορετικούς τομείς, καθώς και το αντίκτυπο που έχει στις επιχειρήσεις, στον 

ακαδημαϊκό κόσμο αλλά και στην ίδια την κοινωνία. 

 Αρχικά εξετάστηκε η έννοια του Gamification μέσα από μια σειρά ορισμών, 

καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως πάρα το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας κοινός 

αποδεκτός ορισμός, η έννοια αυτή έχει γίνει πλέον ξεκάθαρη στα τόσα χρόνια ύπαρξής 

της. Στη συνέχεια αναλύθηκαν οι συμμετέχοντες στη εμπειρία αυτή, βάσει της έρευνας 

του Marczewski, καθώς επίσης και οι τεχνικές ανάπτυξης, με κύρια αυτή της 

Οκτάλυσης(Yu-kai Chou). Η Οκτάλυση αποτελεί μια αποτελεσματική και αρκετά 

πρακτική μέθοδο για τη μέτρηση της απόδοσης των εφαρμογών που βασίζονται στο 

Gamification. Σημαντικό κομμάτι ανάλυσης αποτέλεσαν οι μηχανισμοί και οι δυναμικές 

του Gamification, καθώς και η συσχέτιση τους με κάθε είδος παίκτη. Στο 3ο κεφάλαιο, 

αναλύθηκαν οι κυριότεροι τομείς εφαρμογής του Gamification, όπως είναι η εκπαίδευση, 

η υγεία, οι επιχειρήσεις (κ.α.), ενώ παρουσιάστηκαν και αρκετά παραδείγματα στο 

συγκεντρωτικό πίνακα στο παράρτημα.  

Έχοντας ολοκληρώσει και αυτό το κεφάλαιο, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το 

Gamification, εδώ και αρκετά χρόνια, έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στις 

επιχειρηματικές και ακαδημαϊκές κοινότητες. Με το πέρασμα των χρόνων όλο και 

περισσότεροι τομείς υιοθετούν και εφαρμόζουν την έννοια του Gamification, πράγμα 

λογικό αφού η έννοια αυτή είναι συνυφασμένη με τη σύγχρονη τεχνολογία και ίσως την 

επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Καθημερινά γίνονται αρκετές προσπάθειες 

για την εφαρμογή του Gamification βάσει ενός ενιαίου πλαισίου, πράγμα που απαιτεί 

σωστή σχεδίαση. Ο τομέας των επιχειρήσεων αναπτύσσεται παράλληλα με τη χρήση των 

μηχανισμών του Gamification είτε στον τομέα του μάρκετινγκ είτε στην εκπαίδευση του 

προσωπικού. Οι μηχανισμοί με τη συχνότερη εφαρμογή ανεξαρτήτως κλάδου είναι οι 

πόντοι, οι επιβραβεύσεις, οι πίνακες κατάταξης, τα επίπεδα και η ανατροφοδότηση.  Ο 

όρος Gamification, αν και μετρά λίγα  χρόνια ζωής, διαδίδεται με γοργούς ρυθμούς, 

πρώτα στο κομμάτι των επιχειρήσεων και έπειτα σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Στη χώρα μας, 

αυτός ο όρος είναι λιγότερο διαδεδομένος, όπως και να ’χει όμως αναπτύσσεται συνεχώς. 
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Ωστόσο, τα γενικά συμπεράσματα, τόσο από την εργασία αυτή όσο και από άλλες 

επιστημονικές έρευνες, είναι ενθαρρυντικά για το μέλλον. 

 

 

5. Παράρτημα 

 

 

Πίνακας Περιπτωσιολογικών Μελετών 

 

 
Παρουσιάζονται διάφορες περιπτωσιολογικές μελέτες παλαιότερων αλλά και πιο 

πρόσφατων εφαρμογών που αποτελούν παράδειγμα εφαρμογής του Gamification σε 

πολλούς διαφορετικούς κλάδους. 

 

Πίνακας 5-1. Συγκεντρωτικός πίνακας περιπτωσιολογικών μελετών [1-21] 

Τίτλος Κατηγορία Περιγραφή Εταιρία Αποτέλεσμα 

mySugr Υγεία Είναι μια εφαρμογή για την 

παρακολούθηση των επιπέδων 

σακχάρου για τη διαχείριση του 

διαβήτη. 

Αυστριακή 

Startup 

-Η εφαρμογή 

χρησιμοποιείται από 

περισσότερους από 1 

εκατομμύριο 

διαβητικούς. 

-Είναι 1η σε χρήση 

σε ΗΠΑ και ΕΕ. 

FoldIt Υγεία Είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι 

πάζλ για την αναδίπλωση των 

πρωτεϊνών, το οποίο βοηθά στην 

έρευνα για την καταπολέμηση του 

AIDS.  

Πανεπιστήμι

ο 

Ουάσιγκτον 

-Πραγματοποίησε 

σημαντικές 

ανακαλύψεις, σε 

μικρό χρονικό 

διάστημα και με 

μεγάλη απήχηση από 

τον κόσμο. 

Groundskeeper Υγεία Είναι ένα παιχνίδι που  

περιλαμβάνει ένα σύνολο κύβων 

με κινούμενες ψηφιακές γραφικές 

διεπαφές. Αυτή η μοναδική 

τεχνολογία αναπτύχθηκε από το 

Media Lab της MIT. Απευθύνεται 

κυρίως σε ασθενής με 

Αλτσχάιμερ, Τραυματισμό 

Cog Cubed  
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Εγκεφαλικού, Αυτισμό, 

Απόσπαση προσοχής κ.α. 

Zombies, Run! Υγεία και 

φυσική 

κατάσταση 

Αυτή η εφαρμογή τζόκινγκ 

τοποθετεί τον παίκτη σε ένα 

δυστοπικό, μολυσμένο από ζόμπι 

κόσμο. Ο παίκτης ζει σε ένα 

καταφύγιο ζόμπι και πρέπει να 

βγει για να μαζέψει φαγητό, νερό, 

μπαταρίες και άλλα πράγματα. 

  

-Πάνω από  2 

εκατομμύρια 

δρομείς σε μια επική 

περιπέτεια. 

Zamzee Υγεία και 

φυσική 

κατάσταση 

Είναι ένα προϊόν που βασίζεται 

στο παιχνίδι και έχει δοκιμαστεί 

από το HopeLab ως εργαλείο για 

να παρακινήσει τα παιδιά, τις 

οικογένειες και τις ομάδες να 

είναι πιο ενεργά σωματικά. Το 

προϊόν συνδυάζει έναν tracker 

δραστηριότητας που καταγράφει 

τη σωματική δραστηριότητα, η 

οποία ανταμείβεται με πόντους 

και βραβεία 

 Σε μια σχετική 

μελέτη, το 59% των 

ατόμων που 

χρησιμοποίησαν το 

Zamzee ήταν 

περισσότερο 

δραστήρια.  

SlimKicker Υγεία και 

φυσική 

κατάσταση 

Είναι μια πλατφόρμα η οποία 

μετατρέπει τη δίαιτα και τους 

στόχους απώλειας βάρους σε 

παιχνίδι με επίπεδα επιτυχίας και 

πρόγραμμα πόντων.  

SlimKicker  

FitBit Υγεία και 

φυσική 

κατάσταση 

Πρόκειται για ένα Smartwatch 

που καταγράφει τις 

δραστηριότητες και μετρά 

δεδομένα όπως ο αριθμός των 

βημάτων, ο καρδιακός ρυθμός, η 

ποιότητα του ύπνου και άλλες 

προσωπικές μετρήσεις που 

αφορούσαν την άσκηση. 

NYSE: FIT  

Skimble Υγεία και 

φυσική 

κατάσταση 

Η εφαρμογή μας δίνει έναν 

ψηφιακό προσωπικό εκπαιδευτή 

μέσω μιας αγοράς εκπαιδευτών. Ο 

ψηφιακός προπονητής  προσφέρει 

μαθήματα μέσω βίντεο ώστε να 

μπορεί κάποιος να μάθει και να 

παραμείνει σε καλό δρόμο. Με 

βάση τις προτιμήσεις, ο 

εκπαιδευτής προσφέρει πρόσθετες 

προπονήσεις καθώς ανεβαίνει το 

επίπεδο της άσκησης. 

 -Πάνω από 20 

εκατομμύρια λήψης 

και περισσότερες 

από 80 χώρες. 

Gym Pact Υγεία και 

φυσική 

κατάσταση 

Είναι μια εφαρμογή που 

χρηματοδοτείται από τον ιδρυτή 

του Guitar Hero. Οι χρήστες 

κυριολεκτικά κάνουν συμφωνίες 

για να ασκούνται με συνέπεια και 

να τρώνε υγιεινά. Σε περίπτωση 

Pact -Η εφαρμογή 

χρησιμοποιείται σε 

όλο τον κόσμο με 

ποσοστό επιτυχίας 

92% (pactapp 2017) 

https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
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που δεν το κάνουν πρέπει να 

πληρώσουν πραγματικά χρήματα.  

Runkeeper Υγεία και 

φυσική 

κατάσταση 

Αποτελεί μια εφαρμογή και μια 

κοινότητα που βοηθά τους 

ανθρώπους να βγουν από το σπίτι 

και να κολλήσουν με το τρέξιμο. 

Είναι μια εφαρμογή 

παρακολούθησης της φυσικής 

κατάστασης με τη χρήση του 

GPS. 

FitnessKeepe

r 

 

-Σήμερα μετράει 

πάνω από 50 

εκατομμύρια 

χρήστες. 

MyFitnessPal Υγεία και 

Φυσική 

κατάσταση 

Αποτελείται από μια ιστοσελίδα 

και μια δωρεάν εφαρμογή, που 

παρακολουθεί τη διατροφή και 

την άσκηση για να προσδιοριστεί 

η βέλτιστη πρόσληψη θερμίδων 

και θρεπτικών συστατικών για 

τους στόχους των χρηστών. 

Τέλος, χρησιμοποιεί στοιχεία 

Gamification να παρακινήσει τους 

χρήστες. 

MyFitnessPal

, Inc. 

 

-Το 2015 

εξαγοράστηκε από 

την Under Armor. 

 

-Σήμερα μετράει 

πάνω από 80 

εκατομμύρια 

χρήστες. 

MangoHealth Υγεία και 

φυσική 

κατάσταση 

Είναι μια δωρεάν εφαρμογή που 

θυμίζει στον χρήση να παίρνει τα 

φάρμακά του. Επίσης μια 

εφαρμογή διαχείρισης φαρμάκων, 

που ανταμείβει τους παίκτες με 

πόντους όταν παίρνουν τα 

φάρμακά τους εγκαίρως 

  

Fitocracy Υγεία και 

φυσική 

κατάσταση- 

Κοινωνικό 

Δίκτυο 

Είναι ένα κοινωνικό δίκτυο 

φυσικής κατάστασης, που βοηθά 

τους χρήστες να φτάσουν στο 

επόμενο επίπεδο γυμναστικής. 

Αυτό γίνεται μέσω του 

συνδυασμού της κοινότητας, της 

γνώσης και του Gamification. 

 -Το 2012, ξεκίνησε 

τη συνεργασία της 

με την Red Bull. 

-Το 2014 

ανακηρύχθηκε 

καλύτερη εφαρμογή 

στο είδος της από το 

Men’s Health και 

μια από τις 

καλύτερες 

ιστοσελίδες βάση 

τους TIMES. 

-Σήμερα απαριθμεί 

πάνω από 2εκ. 

χρήστες. 

UbiCare Υγεία- 

Κοινωνικό 

Δίκτυο 

Είναι μια πλατφόρμα για τους 

ερευνητές και τους παρόχους 

υγειονομικής περίθαλψης για να 

παρέχουν σημαντικές 

πληροφορίες για την υγεία στους 

ασθενείς, μέσω των κοινωνικών 

μέσων. 

UbiCare  

Syandus Υγεία- 

Εκπαίδευση 

Προσφέρει "τεχνολογία μάθησης 

προσομοίωσης" για ασθενείς και 

Manu 

Melwin Joy  

Αυτή η καινοτόμος 

εκπαιδευτική 

https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS
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φοιτητές. Μια από τις εφαρμογές 

του είναι για ασθενείς με Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, 

μια προοδευτική διαταραχή όπου 

η αναπνοή γίνεται όλο και πιο 

δύσκολη. 

τεχνολογία ωφελεί 

τους ασθενείς αλλά 

και τους σπουδαστές 

των βιοεπιστημών 

(π.χ. ιατρική σχολη).   

Jerry the Bear Υγεία- 

Εκπαίδευση 

Είναι παιχνίδι που απευθύνεται σε 

νέους ασθενείς που πάσχουν από 

διαβήτη τύπου 1. Τα παιδιά 

μαθαίνουν να φροντίζουν τον 

εαυτό τους φροντίζοντας τον 

Τζέρι την Αρκούδας με διαβήτη, 

κάνοντας ενέσεις ινσουλίνης, 

παρακολουθώντας τη διατροφή 

του και μετρώντας τα επίπεδα 

γλυκόζης. 

Sproutel  

PainSquad Υγεία- 

Εκπαίδευση 

Είναι μια εφαρμογή που βοηθά τα 

παιδιά και τους έφηβους με 

καρκίνο να παρακολουθούν πόσο 

έντονος είναι ο πόνος τους, πόσο 

καιρό διαρκεί και πού πονάει, που 

είναι σημαντική πληροφορία για 

τη βαθμονόμηση της καλύτερης 

ιατρικής περίθαλψης. 

 -Χρησιμοποιείται σε 

πολλά νοσοκομεία 

του Καναδά και έχει 

αναγνωριστεί 

διεθνώς ως μια 

εξαιρετικά 

καινοτόμο και 

αποτελεσματική 

δημιουργική λύση. 

Re-Mission Υγεία- 

Εκπαίδευση 

Είναι ένα δωρεάν παιχνίδι που 

απευθύνεται σε εφήβους και 

νεαρούς ενήλικες με καρκίνο. Η 

αποστολή είναι να βελτιωθεί η 

θεραπεία που δείχνει πώς η 

χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία 

θα μπορούσαν να καταστρέψουν 

τα καρκινικά κύτταρα. 

HopeLab - Οι ασθενείς 

αυξάνουν τις 

γνώσεις τους για τον 

καρκίνο και την 

αυτο-

αποτελεσματικότητα

. 

- Καταγράφετε ο 

αντίκτυπος στις 

σημαντικές 

συμπεριφορές υγείας 

που σχετίζονται με 

τα αποτελέσματα 

επιβίωσης 

SuperBetter Υγεία - 

Εκπαίδευση 

Είναι μια πλατφόρμα-παιχνίδι 

σχεδιασμένη με σκοπό να 

βοηθήσει τους ανθρώπους να 

επιτύχουν τους στόχους τους 

δημιουργώντας φυσική, 

πνευματική, συναισθηματική και 

κοινωνική ανθεκτικότητα. 

Σχεδιάστηκε από την Jane 

McGonigal (σχεδιάστρια 

παιχνιδιών), ως ένα τρόπο να την 

βοηθήσει να ανακάμψει από μια 

σοβαρή διάσειση. 

 Παίζοντας αυτό το 

παιχνίδι για 30 μέρες 

βελτιώνεται η 

διάθεση, μειώνονται 

τα συμπτώματα του 

άγχους και της 

κατάθλιψης και 

αυξάνεται η πίστη 

στης δυνατότητες 

του ανθρώπου, για 

την επίτευξη ενός 

στόχου. (Έρευνα του 
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Πανεπιστημίου της 

Πενσυλβάνια).  

Codecademy Εκπαίδευση Είναι μια εταιρία-πλατφόρμα, η 

οποία δίνει τη δυνατότητα στους 

χρήστες να μάθουν 

κώδικα(γλώσσες 

προγραμματισμού) με τη χρήση 

πολλών μηχανισμών του 

Gamification, με σκοπό να 

λαμβάνουν τη γνώση με 

διασκεδαστικό τρόπο. 

Codecademy -Από το 2011 και 

έπειτα έχει βοηθήσει 

σχεδόν 25 

εκατομμύρια 

χρήστες να μάθουν 

κώδικα.  

Kaplan 

University 

Εκπαίδευση Το πανεπιστήμιο εφάρμοσε 

λύσεις της Badgeville για να 

ενισχύσει το πρόγραμμα σπουδών 

του και να ενθαρρύνει τη 

μεγαλύτερη συμμετοχή των 

χιλιάδων φοιτητών του, οι οποίοι 

όπως ήταν φυσικό ασχολούνταν 

και με πολλές μη ακαδημαϊκές 

υποχρεώσεις. 

Kaplan 

Higher 

Education 

Corporation, 

Graham 

Holdings 

Company 

-Οι βαθμοί των 

φοιτητών αυξήθηκαν 

κατά 9% (μέσο όρο). 

-Το 80% επιλέγει 

δυσκολότερα 

μαθήματα. 

-Το 17% περνά 

περισσότερο χρόνο 

στην τάξη. 

Plantville Επιχείρηση- 

Εκπαίδευση 

Πρόκειται για μια διαδικτυακή 

πλατφόρμα παιχνιδιού, όπου οι 

παίκτες αντιμετωπίζουν την 

πρόκληση να διατηρήσουν τη 

λειτουργία του εικονικού τους 

εργοστασίου ενώ προσπαθούν να 

βελτιώσουν βασικούς τομείς 

κατασκευής. 

Siemens -Επιθυμία για 

αύξηση της 

παραγωγικότητας, 

της βιωσιμότητας 

και της γενικής 

υγείας μιας 

βιομηχανικής 

μονάδας.  

Roadwarrior Επιχείρηση-

Εκπαίδευση 

Είναι μια πλατφόρμα-παιχνίδι που 

ανέπτυξε σκοπό να εκπαιδεύσει 

τους υπαλλήλους της εκάστοτε 

εταιρίας στον απαιτητικό τομέα 

των πωλήσεων .(Πραγματοποίηση 

προσομοιωμένων συναντήσεων 

με πελάτες)  

SAP -Αυξήθηκε η θέση 

της στη δύναμη 

πωλήσεων εντός της 

μαθησιακής 

καμπύλης. 

-Αυξήθηκε το 

κίνητρο και 

τονώθηκε η 

κοινωνικοποίηση 

μεταξύ της ομάδας. 

-Οδηγήθηκε σε 

υψηλότερες 

πωλήσεις. 

Ford Learning 

Portal 

(Canada) 

Εκπαίδευση 

-Επιχείρηση 

Η εταιρία Ford σε συνεργασία με 

την Badgeville, κατάφερε να 

προσθέσει στοιχεία Gamification 

στα μαθησιακά της portals με 

σκοπό να βοηθήσει τις ομάδες 

πωλήσεων και υπηρεσιών να 

εξοικειώνονται με τα νέα 

δεδομένα της εταιρίας. 

Ford Motors 

Company 

-Αυξήθηκε η χρήση 

των μαθησιακών της 

portals κατά 417%. 

-Αύξηση πωλήσεων 

και ικανοποίηση των 

πελατών. 
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Leadership 

Academy  

Εκπαίδευση 

- 

Επιχείρηση 

Ήταν ένα πρόγραμμα κατάρτισης 

στελεχών της εταιρίας, που 

αποσκοπούσε στην 

παρακολούθηση του από πελάτες 

και συμβούλους παρά τα 

πολυάσχολα ωράρια εργασίας 

τους. Βασικός σκοπός του η πιο 

προσιτή εκπαίδευση των 

στελεχών της. 

Deloitte -50% ταχύτερη 

ολοκλήρωση των 

μαθημάτων. 

-47% υψηλότερες 

ημερήσιές τιμές 

διατήρησης. 

-36% μεγαλύτερη 

εβδομαδιαία 

διατήρηση.  

Khan Academy Εκπαίδευση 

- Μη 

κερδοσκοπι

κός 

οργανισμός-  

Είναι μια εκπαιδευτική οργάνωση 

που δημιουργήθηκε με στόχο να 

παρέχει μια προσβάσιμη 

τοποθεσία για τη μόρφωση των 

ανθρώπων. Η ιστοσελίδα 

περιλαμβάνει, πέρα από τα 

εκπαιδευτικά βίντεο σε διάφορες 

γλώσσες, πολλά στοιχεία 

μηχανισμών του Gamification.   

Khan 

Academy 

-Η οργάνωση έχει 

λάβει πολλές δωρεές 

από μεγάλες 

εταιρίες, ιδρύματα 

και φιλανθρωπικούς 

οργανισμούς. 

-Έχει κερδίσει την 

αναγνώριση σε 

εθνικό και διεθνές 

επίπεδο. 

-Σήμερα προσφέρει 

πάνω από 200 

εκατομμύρια 

μαθήματα 

παγκοσμίως.  

Duolingo Εκπαίδευση 

– 

Crowdsourc

ing 

Είναι μια πλατφόρμα παρόμοια με 

αυτή του Codecademy, με τη 

διαφορά ότι ασχολείται με την 

εκμάθηση ξένων γλωσσών και 

μετάφρασης κειμένων από τους 

χρήστες  

Duolingo -Από το 2011 έχει 

φτάσει παραπάνω 

από 30 εκατομμύρια 

χρήστες με τους 

μισούς και 

παραπάνω να είναι 

ενεργοί. 

Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα 

Ασφαλείας της 

WalMart 

Επιχείρηση 

- 

Εκπαίδευση 

Το πρόγραμμα είχε εφαρμογή σε 

πάνω από 75 χιλιάδες 

εργαζομένους και αποσκοπούσε 

στην εκπαίδευση και προσαρμογή 

των εργαζομένων στης 

διαδικασίες ασφάλειας και 

συμμόρφωσης. 

WalMart -Μετά από 6 μήνες 

εφαρμογής, η 

εταιρία δήλωσε 

μειωμένη απώλεια 

χρόνου κατά 50% 

και λιγότερα 

ατυχήματα από τον 

γενικό μέσο όρο 

στον κλάδο. 

My Marriot 

Hotel 

Επιχείρηση  Η εταιρία που ειδικεύεται στο 

χώρο της Φιλοξενίας και 

Εστίασης, δημιούργησε ένα 

παιχνίδι στο Facebook, ως μια 

μέθοδο εύρεσης και πρόσληψης 

κατάλληλου προσωπικού 

Marriot 

International 

Αρχικά, το παιχνίδι 

απέκτησε πολύ 

μεγάλη απήχηση 

αλλά στη συνέχεια 

άρχισε να 

εγκαταλείπετε, 

καθώς δεν μπόρεσε 

να διατηρήσει τον 

ενθουσιασμό των 

παικτών. 
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Νέο λογισμικό 

για το Autodesk 

3ds Max 

Επιχείρηση Η εταιρία δημιούργησε ένα νέο 

λογισμικό, το οποίο προσπάθησε 

να προωθήσει στη αγορά 

χρησιμοποιώντας μηχανισμούς 

παιχνιδιών στην δοκιμαστική 

έκδοση του. Στόχος ήταν η 

μεγαλύτερη δοκιμή (και 

δέσμευση) των χρηστών και η 

τελική αγορά του λογισμικού.   

Autodesk -10% περισσότεροι 

χρήστες αποφάσισαν 

να το κατεβάσουν. 

-Η δοκιμαστική 

χρήση αυξήθηκε 

κατά 40%. 

Mint.com Επιχείρηση Είναι μια πλατφόρμα, που 

συνοδεύεται από μια αντίστοιχη 

εφαρμογή, η οποία βοηθά τους 

χρήστες να οργανώσουν τα 

οικονομικά τους πλάνα και να 

θέσουν επιτεύξιμους στόχους, σε 

ένα ευχάριστο και πλούσιο από 

γραφικά περιβάλλον.  

Intuit -Μέχρι σήμερα έχει 

περισσότερους από 5 

εκατομμύρια 

ενεργούς χρήστες. 

Project Everest 

 

Επιχείρηση Ήταν μια πλατφόρμα η οποία 

προσέφερε ανταμοιβές(δώρα, 

εκπτώσεις και ταξίδια) σε 

μεταπωλητές πολλών προϊόντων 

της HP. Η πλατφόρμα περιείχε 

μηχανισμούς παιχνιδιών και 

προγράμματα ηλεκτρονικής 

μάθησης. Κάθε φορά που ένας 

υπάλληλος πραγματοποιούσε μια 

πώληση «ανέβαινε» στη λίστα 

των πωλήσεων αυτός αλλά και η 

ομάδα του.  

Hewlett 

Packard (HP) 

-Το 1ο τρίμηνο 

εφαρμογής το 80% 

των πωλητών 

γράφτηκαν στην 

πλατφόρμα. Τα 

έσοδα της εταιρίας 

αυξήθηκαν κατά 

56,4%, δηλαδή 

αύξηση 1 δις. 

Δολαρίων για το 1ο 

τρίμηνο του 

2011/2012. 

Airbnb Μάρκετινγκ Διοργανώνει μηνιαίους 

διαγωνισμούς, δίνοντας στους 

χρήστες την ευκαιρία να 

διαμείνουν σε αποκλειστικές 

τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. 

(https://www.airbnb.gr/night-at/) 

Airbnb -Περισσότεροι από 

200 εκατομμύρια 

συνολικοί 

επισκέπτες σε 

παραπάνω από 65 

χιλίαδες πόλεις 

Magnum 

Pleasure 

Hunt(MPH) 

Μάρκετινγκ Πρόκειται για ένα παιχνίδι που 

έγινε μέρος μιας παγκόσμιας 

ηλεκτρονικής εκστρατείας που 

ξεκίνησε για την προώθηση των 

νέων παγωτών Magnum. 

Unilever -Στο παιχνίδι 

συμμετείχαν πάνω 

από 7 εκατομμύρια 

παίκτες με μέση 

εμπλοκή για κάθε 

παίκτη τα 5 λεπτά. 

M&Ms  Pretzel   Μάρκετινγκ Πρόκειται για μια εκστρατεία 

προώθησης της νέας γεύσης 

Pretzel των M&Ms. Ο χρήστης 

έπρεπε να βρει τι ήταν κρυμμένο 

σε μια εικόνα πολλών M & Ms. 

Mars -Αυτή η ιδέα 

δημιούργησε 

τεράστιο αριθμό 

shares στα 

κοινωνικά δίκτυα. 

Nike+ 

Fuelband 

(αξεσουάρ)  

Μάρκετινγκ Είναι βραχιόλι που μπορεί να 

παρακολουθεί τις κινήσεις των 

χρηστών. Οι συμμετέχοντες 

πρέπει να κατεβάσουν την 

εφαρμογή Nike +. Έπειτα, 

Nike Το 2011, ο αριθμός 

των παικτών που 

χρησιμοποιούσαν το 

Fuelband ήταν 5 

εκατομμύρια και 
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μπορούν να παρακολουθήσουν τις 

προπονήσεις τους. Στατιστικά 

στοιχεία (όπως ο αριθμός των 

θερμίδων που καίγονται) 

εμφανίζονται για να παρέχουν 

πληροφορίες. 

 

διπλασιάστηκαν 

μέχρι το 2013. 

My Starbucks 

Reward 

Μάρκετινγκ Με το πρόγραμμα επιβράβευσης 

των Starbucks, κάθε χρήσης 

συλλέγει αστέρια με κάθε αγορά 

καφέ, τα οποία εξαργυρώνει σε 

επόμενες αγορές. 

Starbucks -Το 2012, οι χρήστες 

του My Reward 

ανήλθαν σε περίπου 

4,5 εκατομμύρια. 

Μόνο οι κάρτες 

αντιπροσώπευαν 

πωλήσεις 3 

δισεκατομμυρίων 

δολαρίων ετησίως. 

McDonald’s   

Monopoly 

Game  

Μάρκετινγκ Με την αγορά ορισμένων 

προϊόντων από τα McDonald’s, 

κάθε πελάτης έπαιρνε ένα 

εισιτήριο,  το οποίο 

αντιπροσώπευε ένα μέρος από το 

επιτραπέζιο παιχνίδι Monopoly. Ο 

στόχος ήταν να συγκεντρωθούν 

όλα τα κομμάτια του ίδιου 

χρώματος για να λάβει κανείς το 

βραβείο. 

McDonald’s  - Το 2010, η 

McDonald's αύξησε 

τις πωλήσεις της 

κατά 5,6% στις 

ΗΠΑ μέσω αυτού 

του προγράμματος 

The speed 

camera lottery- 

Fun theory 

platform 

Μάρκετινγκ  Η ιδέα εφαρμόστηκε στην 

Στοκχόλμη το 2010, σε 

συνεργασία με τις Αρχές τις 

Σουηδίας. Πρόκειται για μια 

εκστρατεία οδικής συμπεριφοράς, 

η οποία επιβράβευε όσους 

τηρούσαν τα όρια ταχύτητας με 

χρήματα που συγκεντρώνονταν 

από τα πρόστιμα των 

ασυνείδητων οδηγών.  

Volkswagen -Η μέση ταχύτητα 

μειώθηκε κατά 22%. 

-Αυξήθηκε το 

μερίδιο αγοράς της 

εταιρίας κατά 4% 

και οι πωλήσεις 

κατά 5,8%. 

Club Psych  Μάρκετινγκ Πρόκειται για μια πλατφόρμα με 

διάφορα παιχνίδια, προκλήσεις, 

προϊόντα και πολυμέσα από την 

ομώνυμη σειρά, η οποία είχε ως 

κύριο στόχο την αύξηση της 

αφοσίωσης των τηλεθεατών και 

την τελική αύξηση των πωλήσεων 

των εμπορευμάτων τους. 

Psych (TV 

Show) 

-Η συνολική 

επισκεψιμότητα στο 

δίκτυό τους 

αυξήθηκε κατά 30%, 

οι πωλήσεις των 

εμπορευμάτων κατά 

50%, οι προβολές 

σελίδων κατά 130% 

και το περιεχόμενό 

τους μοιράστηκε 

300.000 φορές στο 

Facebook, 

φτάνοντας τα 40 

εκατομμύρια 

χρήστες. (2014 
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US Army 

Game 

Μάρκετινγκ Είναι ένα διαδικτυακό παιχνίδι 

που χρησιμοποίησε την ιδέα του 

Gamification, με κύριο σκοπό την 

αύξηση του αριθμού των 

στρατολογημένων στρατιωτών. 

US Army -Έγινε το νούμερο 1 

εργαλείο 

πρόσληψης-

κατάταξης στο 

στρατό. 

Chamillionaire 

Rapper 

Μάρκετινγκ Ο καλλιτέχνης προκειμένου να 

ανταμείψει το κοινό του 

χρησιμοποίησε μηχανισμούς 

παιχνιδιών στην προσωπική του 

ιστοσελίδα. Οι χρήστες κερδίζουν 

πόντους και εμβλήματα και 

κατατάσσονται σε ένα 

βαθμολογικό πίνακα, 

αποδεικνύοντας ποιος θεωρείται ο 

μεγαλύτερος οπαδός/ακόλουθος. 

 -Από τότε που 

χρησιμοποίησε 

μηχανισμούς 

Gamification στην 

ιστοσελίδα του 

αύξησε τη δέσμευση 

των οπαδών του 

κατά 25%. 

Audi A3 

Exchange 

Μάρκετινγκ 

-Κοινωνικό 

Δίκτυο 

Το 2013, η Audi δημιούργησε μια 

καμπάνια με σκοπό να προωθήσει  

την κυκλοφορία του καινούργιου 

Α3. Ένα φορτηγό διέσχισε τη 

Νότιο Αφρική και οδηγούμενο 

από τα tweets των χρηστών θα 

έφτανε στην πόλη με τους 

περισσότερους χρήστες με σκοπό 

να ανταλλάξει με ένα τυχερό το 

παλιό του αμάξι με το 

ολοκαίνουργιο Audi A3. 

Audi -Η εκστρατεία 

διήρκησε 3 

βδομάδες, 

συγκεντρώνοντας 

11.310 

διαγωνιζόμενους. 

-

Πραγματοποιήθηκαν 

πάνω από 50 

χιλιάδες tweets. 

-Το ενδιαφέρον για 

το A3 

τριπλασιάστηκε με 

πάνω από 100 test 

drive τη βδομάδα. 

Heineken 

Crack the 

Open US 

Κοινωνικό 

Δίκτυο - 

Μάρκετινγκ 

Η Heineken δημιούργησε μια 

καμπάνια στο Instagram, 

συγκεντρώνοντας 200 

φωτογραφίες και δημιουργώντας 

ένα μωσαϊκό από οπαδούς που 

κάθονταν στις κερκίδες. Οι 

χρήστες μπορούσαν να κερδίσουν 

εισιτήρια των αγώνων τένις 

εντοπίζοντας το σωστό οπαδό.   

Heineken -Η εκστρατεία 

συγκέντρωσε πάνω 

από 1500 άτομα το 

πρώτο 3ήμερο. 

-Η εταιρία σημείωσε 

επίσης αύξηση κατά 

20% στον αριθμό 

των οπαδών στο 

λογαριασμό της στο 

Instagram. 

Doritos 

Roulette 

Challenge 

Κοινωνικό 

Δίκτυο - 

Μάρκετινγκ 

Είναι μια καμπάνια που 

πραγματοποιήθηκε και στη 

Βόρεια Αμερική, ζητώντας από 

τους καταναλωτές να δοκιμάσουν 

ένα από τα πολλά σακουλάκια 

τσιπς που φτιάχνοντας με 

διάφορα μπαχαρικά . Αυτή η 

διαδικασία έδινε την αίσθηση της 

ρουλέτας. 

Doritos -Η απήχηση ήταν 

μεγάλη καθώς η 

εταιρία έλαβε πολλά 

βίντεο καταναλωτών 

στα social media. 

Συγκεκριμένα έλαβε 

πάνω από 22 

χιλιάδες like, 8 

χιλιάδες 

κοινοποιήσεις και 

1500 σχόλια, από 
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την έναρξη της 

καμπάνιας. 

Piano Stairs- 

Fun theory 

platform 

Μάρκετινγκ  

- Υγεία και 

φυσική 

κατάσταση 

Μια καινούργια καμπάνια της 

εταιρίας εφαρμόστηκε στο μετρό 

της Στοκχόλμης. Η εγκατάσταση 

πλήκτρων πιάνου στα σκαλιά του 

μετρό προκάλεσε τον κόσμο να 

χρησιμοποιεί περισσότερο της 

κανονικές σκάλες σε αντίθεση με 

τις κυλιόμενες, για λόγους 

φυσικής κατάστασης.  

Volkswagen -Ο αριθμός των 

ανθρώπων που 

χρησιμοποίησαν τις 

σκάλες-πλήκτρα 

αυξήθηκε κατά 66%. 

The world’s 

deepest bin-Fun 

theory platform 

Μάρκετινγκ  

- Κοινωνικό 

αντίκτυπο 

Μια ακόμη καμπάνια της 

εταιρίας, παρότρυνε τον κόσμο να 

πετά τα σκουπίδια του στους 

κάδους με τη χρήση του 

παράγοντα της διασκέδασης. Με 

την εγκατάσταση ηχείων και τη 

χρήση ενός συγκεκριμένου ήχου, 

έκαναν το κόσμο να πιστέψει πως 

ο κάδος είχε τεράστιο βάθος. 

Volkswagen -Σε διάρκεια μιας 

ημέρας ο κάδος 

συγκέντρωσε 72 

κιλά σκουπίδια(41 

κιλά περισσότερα 

από ότι συνήθως). 

Recyclebank Κοινωνικό 

Gamificatio

n- Μη 

κερδοσκοπι

κός 

οργανισμός 

Είναι μια εταιρία η οποία 

ενθαρρύνει την ανακύκλωση και 

τις φιλικές προς το περιβάλλον 

συνήθειες των χρηστών. Οι 

χρήστες κερδίζουν πόντους και 

ανταμείβονται με εκπτώσεις 

ειδικών προϊόντων.    

Recyclebank -Περισσότεροι από 4 

εκατομμύρια 

χρήστες είναι 

εγγεγραμμένοι στο 

πρόγραμμα 

επιβράβευσης της 

εταιρίας. 

CrowdRise Μη 

κερδοσκοπι

κός 

οργανισμός- 

Crowdsourc

ing 

Είναι μια πλατφόρμα που 

παιχνιδοποιεί τη φιλανθρωπία. Οι 

χρήστες δημιουργούν τις σελίδες 

και τα προφίλ τους, μπορούν να 

συγκεντρώνουν πόντους και να 

ανταγωνίζονται με άλλους σε 

πίνακες, με βάση το πόσα 

χρήματα μπορούν να 

συγκεντρώσουν. 

 -Έχει καταφέρει να 

προσελκύσει πάνω 

από 33 εκατομμύρια 

χρήστες  και έχει 

φέρει στα ταμεία 

εκατοντάδες 

εκατομμύρια 

δολάρια για μη 

κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς 

παγκοσμίως. 

Tomnod Crowdsourc

ing 

Είναι μια ψηφιακή πρωτοβουλία 

που χρησιμοποιεί εικόνες υψηλής 

ευκρίνειας για να εντοπίζονται 

αντικείμενα και μέρη μετά από 

φυσικές ή άλλες καταστροφές. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η περίπτωση του 

αεροπλάνου της Malaysia 

Airlines, πτήσης MH370, που 

χάθηκε στον Ινδικό Ωκεανό. 

DigitalGlobe -Για την περίπτωση 

της Malaysia 

Airlines, ο χάρτης 

είχε πάνω από 257 

εκατομμύρια 

προβολές, ενώ πάνω 

από  3 εκατομμύρια 

άνθρωποι 

συμμετείχαν ενεργά 

στην αναζήτηση. 

(στοιχεία 2014). 
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