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Περίληψη
Καθώς τα ψηφιακά παιχνίδια χρησιμοποιούνται με αυξητικό ρυθμό από όλο και
περισσότερους χρήστες το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας για τις δυνατότητες
των παιχνιδιών για την παροχή νέων πιο ελκυστικών και αποτελεσματικών μεθόδων για
την υποστήριξη της μάθησης αυξάνεται διαρκώς. Για να είναι βάσιμη η αισιοδοξία των
ερευνητών για τα οφέλη των παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργείται η
ανάγκη αξιολόγησης των παιχνιδιών και συλλογής εμπειρικών δεδομένων ώστε να
προκύψουν ισχυρά στοιχεία για τις επιπτώσεις τους. Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας
παιχνιδιών η έρευνα για την αποτελεσματικότητα της μάθησης που βασίζεται στο
ψηφιακό παιχνίδι είναι κατακερματισμένη χωρίς να υπάρχει μία τυποποιημένη
διαδικασία αξιολόγησης.
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τη διερεύνηση του
τρόπου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και τη συλλογή εμπειρικών
δεδομένων ερευνών για τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών
παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία.
Αρχικά παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών παιχνιδιών
και η καταγραφή των ειδών αξιολόγησης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, των τρόπων
οργάνωσης των μελετών αξιολόγησης καθώς και των μέσων συλλογής δεδομένων. Στην
συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση, παρουσίαση και σύγκριση των πλαισίων, μοντέλων και
κλιμάκων αξιολόγησης, τα οποία εντοπίστηκαν κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, και
τα οποία χρησιμοποιούνται ρητά για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών παιχνιδιών δίνοντας
έμφαση στην παιδαγωγική πτυχή τους, με σκοπό να εξετάσουν τόσο τον εκπαιδευτικό
αντίκτυπο των παιχνιδιών όσο και τους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν εμμέσως
στη μάθηση.
Κατόπιν παρουσιάζονται και συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά ποιότητας τα
οποία ερευνώνται κατά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών τα οποία
βασίζονται σε τρεις συστηματικές βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις. Από τη σύνοψη των
χαρακτηριστικών ποιότητας προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά
στα οποία δίνεται μεγάλη βαρύτητα. Επιπλέον παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο οργάνωσης των ερευνών των τριών βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων.
Σε μορφή πίνακα οργανώνονται τα εμπειρικά δεδομένα των επιπτώσεων των
παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία, για 42 παιχνίδια για το χρονικό διάστημα από το
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Μάρτιο του 2009 έως και τον Φεβρουάριο του 2014, και η γραφική απεικόνιση των
συμπερασμάτων που προκύπτουν για κάθε γνωστικό αντικείμενο και κάθε είδος
μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιδιώκουν τα συγκεκριμένα παιχνίδια.
Τέλος η εργασία ολοκληρώνεται με τη σύνοψη των συμπερασμάτων που
προέκυψαν καθώς και την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων της εργασίας.
Καταλήγοντας μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο σκοπός στις περισσότερες έρευνες
αξιολόγησης είναι να αποδείξουν ότι τα παιχνίδια είναι αποτελεσματικά και ταυτόχρονα
διασκεδαστικά. Τα συμπεράσματα από τα εμπειρικά δεδομένα ερευνών είναι
ενθαρρυντικά ως προς τα οφέλη των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαιδευτικά παιχνίδια, Παιχνίδια σοβαρού σκοπού, Μάθηση
βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι, Αξιολόγηση, Πλαίσια αξιολόγησης, Μοντέλα
αξιολόγησης, Κλίμακες αξιολόγησης, Χαρακτηριστικά ποιότητας, Αποτελεσματικότητα
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Abstract
As digital games are increasingly used by more and more people, the interest of
the research community in the potential of these games to provide new, more attractive
and effective methods for supporting learning is also growing. In order for researchers to
be realistic in their anticipation about the benefits of games in the educational process,
there is an immediate need to evaluate them along with the collection of empirical data so
far so as to provide strong evidence of their impact. Due to the wide variety of games,
research into the effectiveness of digital game based learning is fragmented lacking a
standardized evaluation process.
The present master thesis aims to explore the way educational games are
evaluated and to collect empirical research data on their effects and impact on the
learning process.
Firstly, the theoretical background and the different types of evaluation of
educational games is presented, along with the ways of organizing the evaluation studies
and the means of data collection. This is followed by the presentation, the analysis, and
the comparison of the frameworks, the models and the evaluation scales identified in the
literature review. The aforementioned parameters are explicitly used for the evaluation of
educational games with an emphasis on their pedagogical aspect in order to examine both
the educational impact of the games and the factors that can indirectly lead to learning.
Furthermore, the quality characteristics that are investigated in the assessment of
educational games based on three systematic literature reviews are presented and
summarized. Useful conclusions can be drawn from the summary of the quality
characteristics as to which of them are the most important. In addition, information is
provided on how the surveys of the three literature reviews were organised.
The empirical data on the impact of games in the learning process are
summarized in a table concerning 42 games for the period from March 2009 to February
2014. In addition, graphical representations of the conclusions drawn for each subject
and each type of learning results of these games are presented.
Finally, a summary of the conclusions and the answers to the research questions
of the thesis are given. Overall, it can be concluded that the objective in most evaluation
studies is to confirm that games are both effective and entertaining. Findings from
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empirical research data are encouraging as far as the benefits of educational games in the
educational process are concerned.

Keywords: Educational games, Serious games, Digital game based learning,
Evaluation, Evaluation frameworks, Evaluation models, Assessment scales, Quality
characteristics, Effectiveness
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1 Εισαγωγή
Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελούν σήμερα μία ελκυστική δραστηριότητα των
ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων καθώς οι γενιές των παιχνιδιών (Game Generations)
παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια από μικρή ηλικία για χαλάρωση και διασκέδαση. Το
ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας για τις δυνατότητες των παιχνιδιών για την
παροχή νέων πιο ελκυστικών και αποτελεσματικών μεθόδων για την υποστήριξη της
μάθησης αυξάνεται συνεχώς επιδιώκοντας να αξιοποιήσει την εθιστική φύση των
παιχνιδιών και την εμμονή των παικτών με τα ψηφιακά παιχνίδια. Τα παιχνίδια σοβαρού
σκοπού (serious games), αλλά και γενικότερα τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, αποτελούν ένα
διασκεδαστικό και ασφαλές περιβάλλον το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
διδασκαλία συγκεκριμένων θεμάτων, την εκμάθηση ή εξάσκηση δεξιοτήτων και
ικανοτήτων καθώς και την αλλαγή στάσης των παικτών. Εκτός από τα παιχνίδια που
έχουν αναπτυχθεί για έναν ειδικό εκπαιδευτικό σκοπό στην εκπαιδευτική διαδικασία
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και παιχνίδια που έχουν αναπτυχθεί για ψυχαγωγικούς
σκοπούς. Στην παρούσα εργασία ως εκπαιδευτικά παιχνίδια θεωρούμε τα παιχνίδια
σοβαρού σκοπού, τα παιχνίδια που έχουν αναπτυχθεί για έναν εκπαιδευτικό σκοπό
καθώς και τα ψυχαγωγικά παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούνται σε ένα εκπαιδευτικό
πλαίσιο.
Η χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών ως μία καινοτόμος εκπαιδευτική στρατηγική
είναι γνωστή ως μάθηση που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι (Digital Game Based
Learning - DGBL) και θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ορισμένα από τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η παραδοσιακή εκπαίδευση όπως για παράδειγμα η έλλειψη κινήτρων ή
αυτοπεποίθησης. Η κινητήρια δύναμη της μάθησης που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι
βασίζεται στην ανάμιξη της διασκέδασης με τη μάθηση επιδιώκοντας να μετατρέψει την
μαθησιακή εμπειρία από παθητική και βαρετή σε ενεργή και ενδιαφέρουσα και να
βελτιώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα. Όπως αναφέρει ο Prensky τα ψηφιακά
εκπαιδευτικά παιχνίδια προσφέρουν "συγκαλυμμένη μάθηση" με την έννοια ότι οι
παίκτες διασκεδάζουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και συνειδητοποιούν ότι έχουν
αποκτήσει κάποιες γνώσεις μετά το τέλος του (Prensky & Μεϊμάρης, 2009).
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1.1 Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος
Παρόλο που η μάθηση που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι έχει πολλούς
υπέρμαχους δεν παύουν να υπάρχουν και αυτοί που αμφιβάλλουν για τα οφέλη της και
την αποτελεσματικότητά της. Οι αμφιβολίες για τα οφέλη από τη χρήση των παιχνιδιών
στην εκπαίδευση οφείλονται στην έλλειψη ισχυρών στοιχείων που να αποδεικνύουν τη
χρησιμότητά τους καθώς επίσης και στο γεγονός ότι ο ευρύτερος κόσμος τα βλέπει απλά
ως παιχνίδια.
Καθώς τα εκπαιδευτικά παιχνίδια χρησιμοποιούνται με αυξητικό ρυθμό από όλο
και περισσότερους χρήστες και μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε πολλούς
τομείς, είναι απαραίτητη μία εκτεταμένη έρευνα για την ποιότητα τους (Vargas, GarcíaMundo, Genero, & Piattini, 2014). Ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης για να
αποτελέσουν ένα βιώσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο και να γίνουν επενδύσεις προς αυτή
την κατεύθυνση δημιουργείται η ανάγκη κατάλληλης και συστηματικής αξιολόγησης
τους και συλλογής εμπειρικών δεδομένων ώστε να προκύψουν ισχυρά στοιχεία για τις
επιπτώσεις τους. Η εμπειρική απόδειξη της αποτελεσματικότητας των παιχνιδιών
αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την υιοθέτηση τους από τους
εκπαιδευτικούς.
Λόγω της μεγάλης ποικιλίας εκπαιδευτικών παιχνιδιών τα οποία μπορεί να έχουν
παρόμοια χαρακτηριστικά αλλά διαφορετικά θέματα και στόχους και τα οποία
χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, διαφορετικές χρονικές στιγμές
και κάτω από διαφορετικές συνθήκες η έρευνα για την αποτελεσματικότητα της μάθησης
που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι είναι κατακερματισμένη. Στη βιβλιογραφία υπάρχει
πληθώρα άρθρων τα οποία προτείνουν τρόπους αξιολόγησης της μάθησης που βασίζεται
στα εκπαιδευτικά παιχνίδια με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, με διάφορα πειραματικά
σχέδια και αναλυτικές τεχνικές χρησιμοποιώντας διάφορα πλαίσια αξιολόγησης,
μοντέλα, μεθόδους και κλίμακες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση
ψυχαγωγικών παιχνιδιών και εκπαιδευτικού λογισμικού γενικότερα χωρίς να λαμβάνουν
υπόψη τον παράγοντα της παιδαγωγικής.
Το γεγονός ότι η έρευνα για την αποτελεσματικότητα της μάθησης που βασίζεται
στο ψηφιακό παιχνίδι είναι κατακερματισμένη δημιουργεί την ανάγκη δημιουργίας μιας
επιστήμης για τη μάθηση που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι που να χρησιμοποιεί μία
γενική μεθοδολογία με συστηματικό τρόπο, με διαδικασίες, πλαίσια και μεθόδους
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επικυρωμένες που να μπορούν να αναπαραχθούν και αποτελεσματικά εργαλεία και
τεχνικές αξιολόγησης ώστε να μπορούν να συγκεντρωθούν πλούσια στοιχεία σχετικά με
ένα ευρύ φάσμα μεταβλητών (Mayer κ.ά., 2014; Mayer, Warmelink, & Bekebrede,
2013) και τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την εφαρμογή των παιχνιδιών
στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και τη συνεχή βελτίωση τους.
Η ανασκόπηση του τρόπου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών καθώς
και εμπειρικών δεδομένων για την αποτελεσματικότητα τους μπορεί να βοηθήσει την
ερευνητική κοινότητα στη δημιουργία ενός κοινού τρόπου αξιολόγησης που να είναι
ευέλικτος, με τη χρήση εργαλείων με υψηλό κύρος και αξιοπιστία, και να επιτρέπει την
συγκριτική αξιολόγηση τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων εάν πετυχαίνουν τους
στόχους τους και είναι αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

1.2 Σκοπός – Στόχοι
Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει τον τρόπο αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών παιχνιδιών και να συλλέξει εμπειρικά δεδομένα ερευνών για τις
επιπτώσεις και τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη μαθησιακή
διαδικασία.
Στόχος είναι να διερευνηθεί ο τρόπος σχεδίασης των ερευνών για την
αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, τα πλαίσια και οι κλίμακες
αξιολόγησης βάση των οποίων αξιολογούνται, τα κριτήρια ποιότητας στα οποία δίνεται
μεγαλύτερη βαρύτητα στις έρευνες και τα αποτελέσματα που προέκυψαν σχετικά με τις
επιπτώσεις των παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία.

1.3 Ερωτήματα – Υποθέσεις
Τα ερωτήματα τα οποία αποτέλεσαν το εφαλτήριο της παρούσας διπλωματικής
εργασίας είναι:
1. Πως συνδέονται τα παιχνίδια με την διαδικασία της μάθησης;
2. Ποιό είναι το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζονται οι έρευνες για την
αξιολόγηση των παιχνιδιών;
3. Πως σχεδιάζονται οι έρευνες για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών;
4. Αποτελούν τα ψηφιακά παιχνίδια ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο
στην διαδικασία της μάθησης στην τυπική εκπαίδευση;
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1.4 Συνεισφορά
Η καταγραφή και συγκριτική παρουσίαση των πλαισίων αξιολόγησης και των
χαρακτηριστικών ποιότητας των παιχνιδιών μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός για τον
σχεδιασμό μελλοντικών ερευνών για την αποτελεσματικότητα της DGBL. Επιπλέον
μπορεί να συνεισφέρει στη δημιουργία ενός κοινού τρόπου αξιολόγησης που να
επιτρέπει την σύγκριση των αποτελεσμάτων των ερευνών για την αποτελεσματικότητα
των εκπαιδευτικών παιχνιδιών καθώς επίσης μπορεί να βοηθήσει τους σχεδιαστές
παιχνιδιών για τη σχεδίαση καλύτερων εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Επίσης η καταγραφή
και παρουσίαση εμπειρικών δεδομένων για την αποτελεσματικότητα των παιχνιδιών
στη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να συνεισφέρει στην εξαγωγή χρήσιμων
συμπερασμάτων σχετικά με το αν η μάθηση που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι είναι
άξια επενδύσεων.

1.5 Διάρθρωση της μελέτης
Η παρούσα εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα η δομή
της διπλωματικής εργασίας έχει ω εξής:
 Στο

Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τα

εκπαιδευτικά παιχνίδια και τον τρόπο με τον οποίο αυτά συνδέονται με την
διαδικασία της μάθησης. Επίσης αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την
υιοθέτηση των παιχνιδιών από τους εκπαιδευτικούς.


Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση που αφορά τα είδη
και τα στάδια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών.



Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται και συγκρίνονται τα πλαίσια, τα μοντέλα και οι
κλίμακες αξιολόγησης που εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία τα οποία λαμβάνουν
υπόψη την παιδαγωγική σκοπιά των παιχνιδιών.



Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση και συνοπτική
παρουσίαση των χαρακτηριστικών ποιότητας

τα οποία αξιολογούνται στις

έρευνες που μελετήθηκαν για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών
παιχνιδιών.


Το Κεφάλαιο 6 αποτελεί ανασκόπηση των εμπειρικών ενδείξεων των επιπτώσεων
και αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία.
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Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 καταγράφονται τα συμπεράσματα της παρούσας
διπλωματικής εργασίας, τα όρια και οι περιορισμοί της έρευνας καθώς και οι
μελλοντικές επεκτάσεις.

1.6 Μεθοδολογία έρευνας
Η παρούσα διπλωματική εργασία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία τριτογενής
μελέτη καθώς βασίζεται σε ένα συγκερασμό πρωτογενών και δευτερογενών πηγών
συνθέτοντας και συνοψίζοντας τις πληροφορίες που μελετήθηκαν.
Η έρευνα μας βασίστηκε σε άρθρα έγκριτων επιστημονικών περιοδικών καθώς
και σε ψηφιακά βιβλία. Η αναζήτηση των πηγών έγινε με τη χρήση του μελετητή Google
Scholar

(https://scholar.google.gr/),

της

μηχανής

αναζήτησης

Science

Direct

(http://www.sciencedirect.com/), της Θύρας αναζήτησης βάσεων δεδομένων του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://www.lib.uom.gr/dbases/greek/index.php) καθώς
επίσης

της

βιβλιογραφικής

βάσης

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic)

δεδομένων
Επίσης

Scopus

μελετήθηκαν

και

έντυπα βιβλία από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Ειδικότερα η ανασκόπηση των χαρακτηριστικών ποιότητας βασίζεται σε τρεις
δευτερογενείς έρευνες τα στοιχεία των οποίων συνοψίζονται σε ένα πίνακα με σκοπό την
εύρεση των κοινών χαρακτηριστικών ποιότητας που εξετάζονται κατά την αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών παιχνιδιών καθώς και των χαρακτηριστικών στα οποία δίνεται
μεγάλη βαρύτητα. Πιο συγκεκριμένα οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι
συστηματικές βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις των (Vargas κ.ά., 2014), των (Calderón &
Ruiz, 2015) και των (Giani Petri & Gresse von Wangenheim, 2017). Οι ανασκοπήσεις
αυτές δίνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οργανώνονται οι έρευνες για την
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, τα κριτήρια ποιότητας που αξιολογούνται, τα
μέσα που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων, το μέγεθος του πληθυσμού που
χρησιμοποιούν κ.α. Η έρευνα των (Vargas κ.ά., 2014) βασίστηκε σε 112 άρθρα, οι
(Calderón & Ruiz, 2015) βασίστηκαν σε 102 άρθρα, από τα οποία περισσότερα από το
50% αφορούν το χώρο της εκπαίδευσης, με την πλειοψηφία (60%) αυτών την
τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι (Giani Petri & Gresse von Wangenheim, 2017)
βασίστηκαν σε 112 άρθρα τα οποία περιγράφουν 117 μελέτες για 106 διαφορετικά
παιχνίδια για την διδασκαλία της επιστήμης της πληροφορικής.
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Η ανασκόπηση των εμπειρικών ενδείξεων των επιπτώσεων και αποτελεσμάτων
των εκπαιδευτικών παιχνιδιών βασίζεται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση των (Boyle
κ.ά., 2016) η οποία περιλαμβάνει μελέτες για ένα χρονικό διάστημα πέντε ετών, από το
Μάρτιο του 2009 έως και τον Φεβρουάριο του 2014, για 143 παιχνίδια από τα οποία τα
72 είναι παιχνίδια για μάθηση (1 μη ψηφιακό παιχνίδι) με μία μεγάλη ποικιλία ως προς
το είδος τους, και 71 ψυχαγωγικά παιχνίδια τα οποία απευθύνονται σε ηλικίες άνω των
14 ετών και έχουν μία διεθνή διάσταση με τα περισσότερα να εμφανίζονται στη Βόρεια
Αμερική και την Ευρώπη. Με βάση το πρόσθετο υλικό της έρευνας που παρέχει σε
μορφή αρχείου excel, επιλέχθηκαν 42 έρευνες οι οποίες είχαν ως σκοπό να εξετάσουν
εάν με τη χρήση των παιχνιδιών επιτεύχθηκαν τα

μαθησιακά αποτελέσματα που

επιδιώκουν τα παιχνίδια, και δημιουργήθηκε ένα συνοπτικός πίνακας ο οποίος
απεικονίζει τα αποτελέσματα των ερευνών για κάθε κατηγορία μαθησιακών
αποτελεσμάτων που εξετάστηκαν, κατά χρονολογική σειρά για κάθε γνωστικό
αντικείμενο.
Για τη γραφική απεικόνιση των πληροφοριών των συνοπτικών πινάκων καθώς
και άλλων πληροφοριών των πηγών της έρευνας δημιουργήθηκαν γραφήματα με τη
χρήση του λογισμικού Microsoft Excel.
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2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση – Θεωρητικό Υπόβαθρο
2.1 Το ψηφιακό παιχνίδι και η γενιά των ψηφιακών παιχνιδιών
Ο σχεδιαστής παιχνιδιών Greg Costikyan ορίζει ένα παιχνίδι ως "μία διαδραστική
δομή μιας ενδογενούς έννοιας που απαιτεί από τους παίκτες να αγωνίζονται προς έναν
στόχο". Ο Costikyan υποστηρίζει ότι η δομή ενός παιχνιδιού είναι οι κανόνες, τα
συστατικά, και άλλα χαρακτηριστικά (π.χ. το μέσο παράδοσης) τα οποία καθορίζουν τον
τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι παίζουν το παιχνίδι. Δηλώνει ότι η δομή αυτή είναι
διαδραστική, διότι οι αλλαγές του παιχνιδιού εξαρτώνται από τις ενέργειες των παικτών.
Οι παίκτες πρέπει να αγωνίζονται για την επίτευξη των στόχων του παιχνιδιού που
σημαίνει ότι πρέπει να εργαστούν για αυτό το σκοπό. Ένα καλό παιχνίδι προκαλεί τους
παίκτες, συχνά επιτρέποντάς τους να κινηθούν σε υψηλότερα επίπεδα δυσκολίας, καθώς
γίνονται πιο έμπειροι στο παιχνίδι (Hays, 2005).
Τα βιντεοπαιχνίδια και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελούν ίσως την
ελκυστικότερη από τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με τις οποίες έχει καταπιαστεί
ο άνθρωπος στη διάρκεια της μέχρι τώρα πορείας του και αποτελούν μία βιομηχανία που
ανταγωνίζεται αυτή του κινηματογράφου. Οι άνθρωποι παίζουν παιχνίδια για να κάνουν
σκέψεις και να νιώσουν συναισθήματα που δεν σχετίζονται με την εργασία τους καθώς
και για να ηρεμήσουν μετά από μια δύσκολη μέρα ή να ξεφύγουν από τις καθημερινές
ανησυχίες τους. Επίσης τα παιχνίδια εκτός από μία μορφή διαφυγής από τον πραγματικό
κόσμο ή τις κοινωνικές νόρμες επιτρέπουν στους ανθρώπους να κάνουν πράγματα τα
οποία διαφορετικά δεν θα μπορούσαν λόγω έλλειψης ικανοτήτων, πόρων ή κοινωνικής
αποδοχής (Sweetser & Wyeth, 2005). Τα τελευταία χρόνια κορυφαία πανεπιστημιακά
ιδρύματα δημιουργούν κύκλους σπουδών για τα ψηφιακά παιχνίδια και τις
αλληλεπιδραστικές

εφαρμογές,

διεθνή

συνέδρια

και

επιστημονικά

περιοδικά

ασχολούνται με τα ψηφιακά παιχνίδια, καθώς επίσης έγκυροι εκδοτικοί οίκοι προχωρούν
σε εκδόσεις επιστημονικών βιβλίων για την κριτική μελέτη του ηλεκτρονικού παιχνιδιού
(Prensky & Μεϊμάρης, 2009).
Βέβαια για τους ενήλικες, η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι ένα
εργαλείο, ενώ για τους εφήβους η χρήση του υπολογιστή έχει γίνει μια δεύτερη γλώσσα.
Για ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, η τεχνολογία είναι κάτι που
προκαλεί φόβο, κάτι το οποίο πρέπει να μάθουν να ανέχονται ή, στην καλύτερη
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περίπτωση, κάτι που πρέπει να καταφέρουν να τιθασεύσουν ώστε να εξυπηρετήσει τις
ανάγκες τους. Όσοι δεν γεννήθηκαν στον κόσμο της τεχνολογίας, αλλά σε κάποιο σημείο
της ζωής τους γοητεύτηκαν από τη νέα τεχνολογία και την υιοθέτησαν σε μικρότερο ή
μεγαλύτερο βαθμό, είναι και θα παραμείνουν "ψηφιακοί μετανάστες" σε σχέση με τους
νεότερους. Αντίθετα οι γενιές των Παιχνιδιών (Game Generations) γνωρίζουν τη γλώσσα
των υπολογιστών, των βιντεοπαιχνιδιών και του διαδικτύου ως μητρική γλώσσα και
χρησιμοποιούν τους υπολογιστές από μικρή ηλικία για παιχνίδι, χαλάρωση και
διασκέδαση. Το γεγονός ότι η γενιά των παιχνιδιών έχει μία διαφορετική στάση απέναντι
στην τεχνολογία οφείλεται στο ότι έχει μεγαλώσει πλάι πλάι με τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και το ζήτημα δεν είναι να απομακρύνουμε τα παιδιά από τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά να προσπαθήσουμε να κάνουμε την ενασχόλησή τους
δημιουργική. Σύμφωνα με τον William D. Winn, διευθυντή του Κέντρου Μάθησης στο
Εργαστήριο Τεχνολογίας Ανθρώπινης Διεπαφής του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον,
τα παιδιά που μεγαλώνουν με υπολογιστές σκέφτονται διαφορετικά. Αναπτύσσουν έναν
υπερκειμενικό τρόπο σκέψης, μεταπηδούν από το ένα θέμα στο άλλο και οι γνωστικές
τους δομές φαίνεται να είναι παράλληλες και όχι γραμμικές. Σύμφωνα με τον Prensky η
γενιά των Παιχνιδιών διαφέρει από γνωστική άποψη από τις προηγούμενες γενιές, τους
ψηφιακούς μετανάστες ή τους ακόμα παλιότερους (Prensky & Μεϊμάρης, 2009).

2.2 Γιατί τα ψηφιακά παιχνίδια είναι ελκυστικά
Σύμφωνα με τον Prensky (Prensky & Μεϊμάρης, 2009) τα παιχνίδια είναι
ελκυστικά πρώτον γιατί αποτελούν μορφές διασκέδασης και δεύτερον, γιατί έχουν έξι
βασικά δομικά χαρακτηριστικά τα οποία προκαλούν την έντονη συμμετοχή από την
πλευρά του παίκτη. Τα δομικά αυτά χαρακτηριστικά είναι:
1. Κανόνες
2. Σκοποί και Στόχοι
3. Έκβαση και Ανάδραση
4. Σύγκρουση/Ανταγωνισμός/Πρόκληση/Αντιπαράθεση
5. Διάδραση
6. Αναπαράσταση ή Σενάριο
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Η ύπαρξη κανόνων είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί τα οργανωμένα παιχνίδια
από κάθε άλλη παιγνιώδη δραστηριότητα και πιθανώς το πιο ουσιαστικό στοιχείο στον
ορισμό του παιχνιδιού είναι ότι πρόκειται για μια οργανωμένη δραστηριότητα, ότι
δηλαδή βασίζεται σε κανόνες. Στα ηλεκτρονικά παιχνίδια οι κανόνες είναι
ενσωματωμένοι στο παιχνίδι και η απολαυστικότερη πλευρά σύμφωνα με τον Prensky
είναι το μεταπαιχνίδι (metagaming). Ο όρος μεταπαιχνίδι σημαίνει ότι ο παίκτης δεν
ακολουθεί απλώς κάποιους κανόνες αλλά διαχειρίζεται τους κανόνες όπως και τις
υπόλοιπες συνιστώσες του παιχνιδιού προς όφελός του.
Η ύπαρξη σκοπών ή στόχων διακρίνει επίσης τα οργανωμένα παιχνίδια από
άλλες μορφές του παίζειν, καθώς επίσης και από άλλα παιχνίδια που δεν έχουν
καθορισμένη στόχευση. Σε ένα παιχνίδι η επίτευξη των στόχων αποτελεί μεγάλο μέρος
του κινήτρου που ωθεί τον παίκτη προς την κατεύθυνση της προσπάθειας, της επιτυχίας
και της νίκης. Βέβαια η ύπαρξη των κανόνων, καθιστά πιο δύσκολη την επίτευξη των
στόχων καθώς περιορίζει τις επιλογές ως προς την στρατηγική.
Η έκβαση και η ανάδραση είναι τα μέσα για να μετρήσει κανείς την πρόοδό του
όσον αφορά τους στόχους που έχει θέσει. Η ανάδραση εμφανίζεται όταν κάποιο στοιχείο
του παιχνιδιού μεταβάλλεται ως αποτέλεσμα μιας ενέργειας του παίκτη και καθιστά τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια διαδραστικά. Σε ένα παιχνίδι η μάθηση προκύπτει από την
ανάδραση καθώς μέσω της ανάδρασης, είτε ανταμείβεται κανείς για τον τρόπο που
χειρίστηκε κάτι, είτε ενημερώνεται ότι απέτυχε σε κάτι και πρέπει να ξαναπροσπαθήσει
ή να αναζητήσει βοήθεια ώσπου να το πετύχει.
Η σύγκρουση, ο ανταγωνισμός, η πρόκληση και η αντιπαράθεση είναι τα
προβλήματα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει κανείς όταν παίζει ένα παιχνίδι. Σύμφωνα
με τους (Giani Petri & Gresse von Wangenheim, 2017) ο ανταγωνισμός, ενισχύει τη
θέληση για νίκη και βοηθάει τους μαθητές να παραμείνουν εστιασμένοι στην μαθησιακή
δραστηριότητα. Η πρόβλεψη ώστε να μην υπάρχει μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στη
σύγκρουση, τον ανταγωνισμό, την πρόκληση και την αντιπαράθεση από τη μια, και στις
δεξιότητες και την πρόοδο του παίκτη από την άλλη, αποκαλείται "εξισορρόπηση" του
παιχνιδιού και αποτελεί στοιχείο κλειδί για τον σχεδιασμό ενός παιχνιδιού.
Η διάδραση έχει δύο σημαντικές πλευρές. Η πρώτη αφορά τη διαδραστική σχέση
του παίκτη με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και η δεύτερη τον εγγενώς κοινωνικό
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χαρακτήρα των παιχνιδιών, το γεγονός δηλαδή, ότι παίζει κανείς μαζί με άλλους
ανθρώπους όταν πρόκειται για ομαδικά παιχνίδια.
Αναπαράσταση σημαίνει ότι το παιχνίδι αναφέρεται σε κάποιο θέμα το οποίο
μπορεί να είναι αφηρημένο ή συγκεκριμένο, άμεσο ή έμμεσο. Η αναπαράσταση
περιλαμβάνει όλα τα αφηγηματικά ή σεναριακά στοιχεία του παιχνιδιού. Το βασικό
μέλημα της μάθησης που βασίζεται στη χρήση του ψηφιακού παιχνιδιού, είναι ο
εμπλουτισμός των παιχνιδιών με περιεχόμενο που αποδεικνύεται χρήσιμο στον
πραγματικό κόσμο.
Σύμφωνα με τον Prensky (Prensky & Μεϊμάρης, 2009), εκτός από τα δομικά
αυτά στοιχεία υπάρχουν και άλλα σημαντικά σχεδιαστικά στοιχεία τα οποία συμβάλλουν
στην προσέλκυση του παίκτη και διακρίνουν ένα πραγματικά καλό παιχνίδι από ένα
κακό ή μέτριο.
Οι (Yousef, Baadel, & Makad, 2014) αναφέρουν ότι η δομή των παιχνιδιών, για
παράδειγμα οι κανόνες, οι στόχοι, οι προκλήσεις, τα προβλήματα, οι λύσεις, τα
αποτελέσματα και το σύστημα πόντων (point system), μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα
μάθημα και να μετατρέψει τη μαθησιακή εμπειρία από παθητική και βαρετή σε ενεργή
και ενδιαφέρουσα.
Οι (Breuer & Bente, 2010) θεωρούν πως ένας βασικός λόγος της ελκυστικότητας
των ψηφιακών παιχνιδιών είναι η διαδραστικότητα που προσφέρουν. Υποστηρίζουν ότι
η αλληλεπίδραση αυτή ανθρώπου και υπολογιστή μπορεί να συμβεί σε τρία επίπεδα:
1. Σε ένα μικρο-επίπεδο των ατομικών εισόδων και εξόδων (π.χ. όταν πιέζουμε ένα
κουμπί και κινείται ο χαρακτήρας).
2. Σε επίπεδο αφήγησης (δηλαδή όταν αλληλεπιδρούμε με στοιχεία του παιχνιδιού
όπως χαρακτήρες που δεν αφορούν τους παίκτες για να προχωρήσουμε το
παιχνίδι ώστε να ξεδιπλωθεί η ιστορία του).
3. Σε ένα μετα-επίπεδο της ρύθμισης και του χειρισμού των κανόνων του παιχνιδιού
(αυτό περιλαμβάνει την επιλογή ενός επιπέδου δυσκολίας, καθώς και την
εξαπάτηση ή τη δημιουργία του δικού μας περιεχομένου στο παιχνίδι με τη
χρήση συντακτών).
Στον εικονικό κόσμο του παιχνιδιού οι παίκτες βιώνουν τις δικές τους ενέργειες
να είναι αποτελεσματικές και αυτό το συναίσθημα του ελέγχου είναι ευχάριστο και τους
παρακινεί σε περαιτέρω αλληλεπίδραση. Το τρίτο επίπεδο της αλληλεπίδρασης είναι
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επίσης σημαντικό για την εμπειρία της ροής η οποία αποτελεί την βέλτιστη ισορροπία
μεταξύ των προκλήσεων και των δεξιοτήτων και έχει αναγνωριστεί ως κεντρική
προϋπόθεση για την απόλαυση.

2.3 Η Θεωρία της Ροής
Η έννοια της ροής είναι ένα από τα πιο δημοφιλή κατασκευάσματα για να
περιγράψει την εμπειρία του παιχνιδιού και εκτός από τα παιχνίδια έχει εφαρμοστεί σε
πολλές περιοχές, όπως για παράδειγμα, στον αθλητισμό, την τέχνη, την εργασία, την
αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή και την εκπαίδευση. Σύμφωνα με τη θεωρία της
ροής, η ροή περιγράφει μια κατάσταση πλήρους απορρόφησης σε μια δραστηριότητα και
αναφέρεται στην βέλτιστη εμπειρία, δηλαδή στην ψυχολογική κατάσταση στην οποία
βρίσκεται ένα άτομο όταν ασχολείται με μία δραστηριότητα και δεν το απασχολεί τίποτα
άλλο (Kiili, Lainema, de Freitas, & Arnab, 2014).
Ο Prensky (Prensky & Μεϊμάρης, 2009) αναφέρει πως η ροή αποτελεί μία
διανοητική κατάσταση με την οποία ασχολούνται πολλοί ερευνητές και ιδιαίτερα ο
Mihaly Csikszentmihalyi. Στην κατάσταση αυτή, οι προκλήσεις που παρουσιάζονται σε
κάποιον και η ικανότητα του να τις αντιμετωπίσει ταυτίζονται σχεδόν απολύτως και
μπορεί να επιτύχει κανείς πράγματα που θεωρούσε αδύνατο να καταφέρει, βιώνοντας
παράλληλα μία αίσθηση ευχαρίστησης.
Η θεωρία της Ροής η οποία βασίζεται στις ιδέες και παρατηρήσεις του
Csikszentmihalyi αποτελείται από οκτώ βασικά συστατικά (Bellotti, Kapralos, Lee,
Moreno-Ger, & Berta, 2013):
1. Μια προκλητική δραστηριότητα που απαιτεί δεξιότητες
2. Ταύτιση της δράσης και της επίγνωσης
3. Σαφείς στόχους
4. Άμεση ανατροφοδότηση
5. Συγκέντρωση στην δραστηριότητα
6. Αίσθηση ελέγχου
7. Απώλεια της αυτοσυνείδησης
8. Αλλοιωμένη αίσθηση του χρόνου
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Σύμφωνα με τον Csikszentmihalyi ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων
δημιουργεί μια αίσθηση βαθιάς απόλαυσης τόσο ανταποδοτικής ώστε οι άνθρωποι να
αισθάνονται ότι αξίζει τον κόπο να δαπανούν ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας τους απλά
για να τη νιώσουν. Επιπλέον, ένας σημαντικός προάγγελος μιας εμπειρία ροής είναι ένα
ταίριασμα μεταξύ των ικανοτήτων του ατόμου και των προκλήσεων που συνδέονται με
την εργασία, όπου και τα δύο θα πρέπει να είναι πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο
(Sweetser & Wyeth, 2005).
Όπως αναφέρουν οι (McClarty κ.ά., 2012), σύμφωνα με τον Csikszentmihalyi τα
παιχνίδια περιέχουν τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να εμπλέξουν τους μαθητές και να
τους βοηθήσουν να εισέλθουν σε μια κατάσταση ροής όπου βυθίζονται πλήρως στο
μαθησιακό περιβάλλον τους, ενεργοποιούνται και επικεντρώνονται στη δραστηριότητα
που εμπλέκονται. Όταν δίνεται ολοκληρωτική προσοχή στο παιχνίδι, ένας παίκτης
μπορεί να χάσει την αίσθηση του χρόνου και να μην παρατηρεί άλλους περισπασμούς.
Οι (Hsieh, Lin, & Hou, 2016) αναφέρουν πως πολλές μελέτες έχουν διερευνήσει
την εμπειρία μάθησης των μαθητών που βασίζεται στο παιχνίδι με τη χρήση της θεωρίας
της ροής η οποία μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του πώς η μάθηση που βασίζεται
στο παιχνίδι υποστηρίζει θετικές εμπειρίες μάθησης και βελτιώνει τα μαθησιακά
αποτελέσματα των μαθητών. Σύμφωνα με τους προαναφερόμενους υπάρχουν αρκετοί
ερευνητές οι οποίοι έχουν βρει μια θετική συσχέτιση μεταξύ των εμπειριών ροής των
μαθητών και των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε περιβάλλοντα μάθησης που
βασίζονται στο παιχνίδι.
Σύμφωνα με τον Prensky (Prensky & Μεϊμάρης, 2009) μία από τις μεγαλύτερες
προκλήσεις για τη μάθηση που βασίζεται στα ψηφιακά παιχνίδια είναι να μπορεί να
διατηρήσει τους παίκτες σε κατάσταση ροής. Εάν ένα παιχνίδι είναι πολύ εύκολο οι
παίκτες θα βαρεθούν ενώ, αν γίνει πολύ δύσκολο θα αποθαρρυνθούν και θα το
εγκαταλείψουν και στις δύο περιπτώσεις. Σχετικά με την ισορροπία μεταξύ προκλήσεων
και ικανοτήτων οι (Yousef κ.ά., 2014) αναφέρουν πως είναι σημαντικό, κατά τη χρήση
της μάθησης που βασίζεται στα παιχνίδια να λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα δυσκολίας
και ικανότητας, διαφορετικά οι μαθητές θα βιώσουν πλήξη ή ανησυχία.
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2.4 Η ανάμειξη της διασκέδασης με τη μάθηση στα ψηφιακά παιχνίδια
Μεγάλοι αναμορφωτές της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, από τον John
Dewey, τη Maria Montessori και τον Johan Heinrich Pestalozzi έως τους Seymour Papert
και Elliott Masei, εδώ και χρόνια υπογραμμίζουν την ανάγκη για έναν νέο τύπο
εκπαίδευσης που έχει ως αφετηρία την εμπειρία του εκπαιδευόμενου, έναν τύπο
εκπαίδευσης που συνδυάζει τα στοιχεία εκείνα που ευχαριστούν τον εκπαιδευόμενο με
όσα πρέπει να μάθει, και αναζητά τον συντομότερο, αποτελεσματικότερο και πιο
ελκυστικό τρόπο για να το πετύχει. Τα τελευταία χρόνια στις περισσότερο προηγμένες
εκπαιδευτικά χώρες, μέσα από τις συνεργασίες ερευνητών της εκπαίδευσης, της
εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αναδύεται η δυνατότητα
του ψηφιακού παιχνιδιού, όπως και το παραδοσιακό κοινωνικό παιχνίδι, ως
αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο στην ευρύτερη μαθησιακή διαδικασία (Prensky
& Μεϊμάρης, 2009).
Παρά τα στερεότυπα πως η μάθηση σχετίζεται με εργασία και προσπάθεια ενώ το
παιχνίδι με χαρά και διασκέδαση και επομένως είναι έννοιες αντίθετες, υπάρχουν πολλοί
επιστήμονες που υποστηρίζουν ότι οι δύο έννοιες έχουν πολλά κοινά. Η Diane
Ackerman στο βιβλίο της Deep Play γράφει: "Από όλους τους τρόπους της μάθησης που
χρησιμοποιεί ο εγκέφαλός μας, ο αγαπημένος του είναι το παιχνίδι." (Prensky &
Μεϊμάρης, 2009). Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν τη χρήση των εκπαιδευτικών
παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία διότι πιστεύουν πως οι άνθρωποι που μεγάλωσαν
στην εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, προτιμούν την ενσωμάτωση των
παιχνιδιών στις μαθησιακές τους δραστηριότητες ώστε να εξισορροπηθεί η μονοτονία
που αισθάνονται με τα παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας.

Από την άλλη πλευρά

υπάρχουν και αυτοί που δηλώνουν πως δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα
εκπαιδευτικά παιχνίδια κατά τη μαθησιακή διαδικασία για το λόγο ότι δεν υπάρχουν
υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά παιχνίδια (Sweetser & Wyeth, 2005).
Σύμφωνα με τον Prensky (Prensky & Μεϊμάρης, 2009) η μάθηση είναι μία
"δύσκολη δουλειά" που απαιτεί προσπάθεια και ενέργεια και η μάθηση που βασίζεται
στο ψηφιακό παιχνίδι επιδιώκει να αλλάξει τη λέξη δουλειά με τη λέξη διασκέδαση. Η
μάθηση δεν μοιάζει με δουλειά όταν κανείς αισθάνεται ότι διασκεδάζει και για την
περιγραφή αυτής της κατάστασης χρησιμοποιείται από τους ερευνητές στο Media Lab
του MIT o όρος "δύσκολη διασκέδαση" (hard fun). Όπως αναφέρει ο Prensky τα
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ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια προσφέρουν "συγκαλυμμένη μάθηση" με την έννοια ότι
οι παίκτες διασκεδάζουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και συνειδητοποιούν ότι έχουν
αποκτήσει κάποιες γνώσεις μετά το τέλος του.
Ο Prensky (Prensky & Μεϊμάρης, 2009) αναφέρει επίσης ότι ο βασικός ρόλος της
διασκέδασης στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας είναι η επίτευξη της χαλάρωσης
και η παροχή κινήτρου. Η διασκέδαση, με την έννοια της απόλαυσης και της
ευχαρίστησης, μας εισάγει σε μια χαλαρή και δεκτική στη μάθηση νοητική κατάσταση.
Η χαλάρωση επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να προσλαμβάνει τις πληροφορίες με
περισσότερη ευκολία και τα κίνητρα τον κάνουν να επενδύει προσπάθεια και κόπο χωρίς
να δυσανασχετεί. Εκτός από το γεγονός ότι το παιχνίδι προσφέρει ευχαρίστηση, αυξάνει
την εμπλοκή, κάτι που επίσης διευκολύνει τη μάθηση.
Σύμφωνα με τους (Kiili κ.ά., 2014) η εμπλοκή αφορά την ένταση και την
συναισθηματική ποιότητα της συμμετοχής του χρήστη για την έναρξη και την εκτέλεση
των δραστηριοτήτων του παιχνιδιού. Το επίπεδο απόλαυσης που προσφέρει ένα
εκπαιδευτικό παιχνίδι είναι ένας βασικός παράγοντας για να καθοριστεί η εμπλοκή του
παίκτη στο παιχνίδι καθώς και το αν ο παίκτης έχει πετύχει τους στόχους του παιχνιδιού.
Εφόσον ο σκοπός των παιχνιδιών είναι να δημιουργήσουν ελκυστικές και συναρπαστικές
εμπειρίες στους παίκτες, θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα σωστά ώστε να ενσωματώνουν
την εμπλοκή του χρήστη καθώς και την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα. Για τον λόγο
αυτό η ικανότητα να ποσοτικοποιηθεί η εμπειρία του παίκτη καθώς παίζει το παιχνίδι
είναι σημαντικός στόχος τόσο για τη βιομηχανία όσο και για την ακαδημαϊκή κοινότητα
και παρόλο που έχουν προταθεί διάφοροι ορισμοί για την περιγραφή της εμπειρίας στο
παιχνίδι δεν έχει επιτευχθεί ένας κοινός ορισμός. Οι πιο κοινές έννοιες που έχουν
συνδεθεί με την εμπειρία στο παιχνίδι είναι η ροή (flow), η εμβύθιση (immersion), η
παρουσία (presence), η συμμετοχή (involvement) και η διέγερση (arousal), οι οποίες
έχουν επικαλυπτόμενα αλλά και διακριτά χαρακτηριστικά.
Οι (Breuer & Bente, 2010) αναφέρουν ότι όσον αφορά την ανάμειξη της
ψυχαγωγίας και της μάθησης στα ψηφιακά παιχνίδια, οι Ritterfeld και Weber (2006)
εντοπίζουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις:
1. Το παράδειγμα της Ενίσχυσης: τα ψυχαγωγικά μέρη του παιχνιδιού
προσφέρονται ως ανταμοιβή για την επιτυχή μάθηση.
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2. Το παράδειγμα των Κινήτρων: Τα διασκεδαστικά στοιχεία του παιχνιδιού
χρησιμοποιούνται για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του μαθητή, να
προσελκύσουν την προσοχή του και να τον προετοιμάσουν για τη διαδικασία της
μάθησης.
3. Το παράδειγμα της Ανάμειξης: Η διαδικασία της μάθησης έχει σχεδιαστεί για να
είναι διασκεδαστική, δηλαδή η απόλαυση της μαεστρίας στο παιχνίδι είναι
ισοδύναμη με την απόλαυση της απόκτησης και αξιοποίησης των γνώσεων και
των δεξιοτήτων.
Ενώ τα κίνητρα και η ανάμειξη στοχεύουν στην ενίσχυση της εσωτερικής
παρακίνησης, η ενίσχυση στηρίζεται στις δυνατότητες του διασκεδαστικού περιεχομένου
ως εξωγενές κίνητρο. Το ποιο μοντέλο θα επιλεγεί στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα δεν
εξαρτάται μόνο από το διαθέσιμο υλικό και το αντικείμενο του θέματος, αλλά και από
την υποτιθέμενη επίδραση της διασκέδασης στη μάθηση.
Σύμφωνα με τους (Breuer & Bente, 2010) παρά την διαπίστωση ότι υπάρχουν
ομοιότητες μεταξύ των παιχνιδιών και της μάθησης, αυτή δεν αρκεί ώστε να υποθέσουμε
ότι όλες οι μορφές των παιχνιδιών είναι εξίσου κατάλληλες για τη μάθηση και ότι
παρουσιάζοντας απλά το εκπαιδευτικό υλικό μέσα από μία ρύθμιση παιχνιδιού θα
αυξηθεί η ποσότητα και η ποιότητα της μάθησης. Για την παρακίνηση των παικτών ενός
παιχνιδιού σε μία διαδικασία μάθησης είναι απαραίτητο να βρεθεί η βέλτιστη ισορροπία
μεταξύ της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Σύμφωνα με τους προαναφερόμενους, οι
Squire και Jenkins (2003) αποκαλούν αυτό το ιδανικό μείγμα ως το «γλυκό σημείο» της
ανάμειξης των παιχνιδιών και των σεναρίων μάθησης.
Σχετικά με την ανάμειξη της ελκυστικότητας και της μάθησης, ο Prensky
αναφέρει πως αν δεν δώσουμε την πρέπουσα έμφαση στο μαθησιακό μέρος, υπάρχει
κίνδυνος να καταλήξουμε στη δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού ενώ, αν δεν δώσουμε
την πρέπουσα έμφαση στη διάσταση της ελκυστικότητας, κινδυνεύουμε να καταλήξουμε
σε ένα αδιάφορο εκπαιδευτικό προϊόν, που απλώς θα είναι προσβάσιμο μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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2.5 Η μάθηση που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι (Digital Games
Based Learning - DGBL)
Καθώς πολλοί μελετητές υποστηρίζουν πως η εθιστική φύση των παιχνιδιών και
η εμμονή των παικτών με τα ψηφιακά παιχνίδια μπορεί να αξιοποιηθεί για την
διευκόλυνση της μάθησης, τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια έξαρση του
ενδιαφέροντος για τη χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών στη μάθηση και την αλλαγή της
συμπεριφοράς. Όπως αναφέρουν οι (Boyle κ.ά., 2016) το έντονο αυτό ενδιαφέρον
διαφαίνεται από τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό συνεδρίων, περιοδικών και εταιριών
που διερευνούν τις δυνατότητες των παιχνιδιών για την παροχή νέων μεθόδων για την
υποστήριξη της μάθησης.
Σήμερα τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν χρησιμοποιηθεί ως μία καινοτόμος
εκπαιδευτική στρατηγική, προκειμένου να επιτευχθεί πιο αποτελεσματική μάθηση, σε
ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η εκπαίδευση, η άμυνα, η υγεία και η εταιρική εκπαίδευση
(G. Petri & von, 2016) και η χρήση τους ως εκπαιδευτική στρατηγική είναι γνωστή ως
μάθηση που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι (Digital Game Based Learning - DGBL).
Οι (G. Petri & von, 2016) αναφέρουν πως τα εκπαιδευτικά παιχνίδια αποτελούν
ένα διασκεδαστικό και ασφαλές περιβάλλον το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
διδασκαλία συγκεκριμένων θεμάτων, την εκμάθηση ή εξάσκηση δεξιοτήτων και
ικανοτήτων καθώς και την αλλαγή στάσης. Μέσα από τα εκπαιδευτικά παιχνίδια οι
μαθητές μπορούν να δοκιμάσουν εναλλακτικές λύσεις, να δουν τις συνέπειες τους και να
μάθουν από τα λάθη και τις πρακτικές εμπειρίες τους. Όπως αναφέρουν οι (Calderón &
Ruiz, 2015), εστιάζοντας στους μελλοντικούς επαγγελματίες της διαχείρισης έργων
λογισμικού, καθώς υπάρχουν δυσκολίες να φέρουμε την επαγγελματική πρακτική μέσα
στην τάξη οι μελλοντικοί επαγγελματίες είναι δύσκολο να έχουν πρακτική εκπαίδευση
σε σενάρια της πραγματικής ζωής και αποκτούν πρακτική εξάσκηση σε πραγματικά
έργα. Καθώς η έλλειψη πρακτικής εξάσκησης μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τις
επιχειρήσεις μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών τα
οποία αποτελούν ένα περιβάλλον πρακτικής εξάσκησης χωρίς κινδύνους. Γενικότερα τα
εκπαιδευτικά παιχνίδια επιτρέπουν στους μαθητές να βιώσουν καταστάσεις που θα ήταν
διαφορετικά αδύνατο να βιώσουν στην πραγματική ζωή από άποψη κόστους, πόρων,
χρόνου και ασφάλειας (Vargas κ.ά., 2014). Επιπλέον πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι
τα εκπαιδευτικά παιχνίδια έχουν πολλά οφέλη, όπως η αύξηση της μαθησιακής
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αποτελεσματικότητας, η αύξηση του ενδιαφέροντος και του κινήτρου, καθώς και η
μείωση του χρόνου διδασκαλίας και του φορτίου του εκπαιδευτή.
Σύμφωνα με τον Prensky (Prensky & Μεϊμάρης, 2009) η μάθηση που βασίζεται
στο ψηφιακό παιχνίδι (digital game based learning) αφορά τη διασκέδαση και την
αφοσίωση του εκπαιδευομένου καθώς και τη σύγκλιση της σοβαρής εκπαίδευσης και της
διαδραστικής ψυχαγωγίας σε ένα νεοαναδυόμενο και εξαιρετικά συναρπαστικό μέσο - τα
ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια. Υποστηρίζει ότι η διδασκαλία με τη χρήση ψηφιακών
παιχνιδιών θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ορισμένα από τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η παραδοσιακή εκπαίδευση όπως για παράδειγμα η έλλειψη κινήτρων ή
αυτοπεποίθησης και ότι από το "πάντρεμα" του παιχνιδιού και της ψυχαγωγίας με το
εκπαιδευτικό υλικό είναι δυνατό να προκύψει μία ουσιαστική βελτίωση της φύσης της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης για τους εκπαιδευόμενους και τους καταρτιζόμενους.
Για να τονίσει τη σχέση μάθησης και παιχνιδιού χρησιμοποιεί ένα απόσπασμα του
διάσημου Καναδού θεωρητικού Marshall McLuhan σύμφωνα με τον οποίο: "Όποιος
διαχωρίζει τα παιχνίδια από την εκπαίδευση απλώς δεν γνωρίζει τίποτα για κανένα από τα
δύο."
Οι υπέρμαχοι της μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι αναφέρουν την ικανότητα
των ψηφιακών παιχνιδιών να διδάξουν και να ενισχύσουν τις δεξιότητες που είναι
σημαντικές για τις εργασίες του μέλλοντος όπως η συνεργασία, η επίλυση προβλημάτων
και η επικοινωνία. Ισχυρίζονται επίσης ότι τα ψηφιακά παιχνίδια είναι κατασκευασμένα
πάνω σε βασικές αρχές μάθησης, διδάσκουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και παρέχουν
εξατομικευμένες ευκαιρίες μάθησης, μεγαλύτερη δέσμευση για το μαθητή και παρέχουν
ένα περιβάλλον για αυθεντική και σχετική αξιολόγηση (McClarty κ.ά., 2012).
Σύμφωνα με τους (All, Nuñez Castellar, & Van Looy, 2016) με βάση τα
προβλεπόμενα μαθησιακά αποτελέσματα τα εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να
διακριθούν στους παρακάτω τρεις τύπους:
1.

Αυτά που έχουν στόχο τη μεταφορά γνώσεων (γνωστική μάθηση).

2.

Αυτά που έχουν στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων.

3.

Αυτά που έχουν στόχο την αλλαγή στάσης ή συμπεριφοράς (συναισθηματική
μάθηση).
Τα παιχνίδια που αναπτύσσονται με πρωταρχικό στόχο την επίτευξη της

μεταφοράς γνώσης συνήθως εφαρμόζονται στην εκπαίδευση, προκειμένου να διδάξουν
17

αντικείμενα όπως τα μαθηματικά ή η γλώσσα. Τα ψηφιακά παιχνίδια που αποσκοπούν
στην

απόκτηση

δεξιοτήτων,

όπως

για

παράδειγμα

διοικητικές

δεξιότητες,

χρησιμοποιούνται συνήθως σε ένα εταιρικό ή στρατιωτικό πλαίσιο. Αντίστοιχα τα
παιχνίδια που έχουν αναπτυχθεί ώστε να επιτευχθεί αλλαγή νοοτροπίας και
ευαισθητοποίηση σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως για παράδειγμα η φτώχεια,
χρησιμοποιούνται συνήθως από τις κυβερνήσεις και τους μη κυβερνητικούς
οργανισμούς, ενώ για την αλλαγή της συμπεριφοράς χρησιμοποιούνται συνήθως στον
τομέα της υγείας όπως για παράδειγμα για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της
σωματικής άσκησης. Βέβαια παρόλο που μπορεί ένα παιχνίδι να έχει ως κύριο στόχο να
επιτευχθεί ένα ορισμένο είδος μαθησιακού αποτελέσματος, αυτό δεν αποκλείει και
δευτερεύοντα μαθησιακά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, ένα παιχνίδι που στοχεύει να
διδάξει στα παιδιά Αγγλικά (γνωστικά μαθησιακά αποτελέσματα) μπορεί επίσης να
οδηγήσει σε μια πιο θετική στάση απέναντι στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας ή στο
μάθημα των αγγλικών (συναισθηματικά μαθησιακά αποτελέσματα).
O Prensky (Prensky & Μεϊμάρης, 2009) υποστηρίζει ότι η μάθηση που βασίζεται
στο ψηφιακό παιχνίδι είναι αποτελεσματική για τρεις κυρίως λόγους:
1. Η μάθηση γίνεται πιο ελκυστική όταν παίρνει τη μορφή παιχνιδιού και ιδιαίτερα
για αντικείμενα που είναι δύσκολα ή απωθητικά για τους εκπαιδευόμενους.
2. Η διαδραστική διαδικασία που χρησιμοποιείται για την επίτευξη της μάθησης και
η οποία μπορεί και πρέπει να παίρνει διαφορετική μορφή, ανάλογα με τους
μαθησιακούς στόχους.
3. Ο συνδυασμός των δύο πρώτων στο τελικό προϊόν όπου η καλύτερη λύση μπορεί
να βρεθεί σε συνάρτηση με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

2.6 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη μάθηση που βασίζεται στο
ψηφιακό παιχνίδι
Σύμφωνα με τον Prensky (Prensky & Μεϊμάρης, 2009) ένα από τα πιο δύσκολα
σημεία της εφαρμογής της μάθησης που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι, είναι το να
πειστούν οι σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί
να υιοθετήσουν τις νέες μαθησιακές δομές. Επίσης για να έχει επιτυχία η μάθηση που
βασίζεται στη χρήση του ψηφιακού παιχνιδιού, πρέπει να τη στηρίξουν οι εκπαιδευτές
και οι καθηγητές οι οποίοι καλούνται να παίξουν νέους ρόλους.
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Καθώς ένας από τους ρόλους των εκπαιδευτικών είναι να δίνουν κίνητρα στους
μαθητές τους και να κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους για μάθηση, η χρήση των ψηφιακών
παιχνιδιών αποτελεί ένα νέο μέσο για να επιτελέσουν αυτό το ρόλο του εμψυχωτή των
μαθητών. Αν οι εκπαιδευτικοί είναι ανοιχτοί στο να επανεξετάσουν ποιοί είναι οι πιο
πρόσφοροι τρόποι παρουσίασης της διδακτέας ύλης μπορούν να παίξουν σημαντικό
ρόλο στη μάθηση που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι. Ένας άλλος ρόλος των
εκπαιδευτικών στην DGBL είναι αυτός του αναλυτή, όπου ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να
βοηθήσει τους μαθητές του να επεξεργαστούν τη νέα γνώση. Ο ρόλος αυτός είναι
σημαντικός διότι ακόμη και αν ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές, με τη χρήση της
DGBL, τα κίνητρα να ασχοληθούν με το νέο υλικό, δεν είναι πάντα σίγουρο ότι οι
μαθητές θα έχουν καταλήξει στα συμπεράσματα και τις ιδέες και θα έχουν δημιουργήσει
τα επιδιωκόμενα νοητικά μοντέλα ή ότι θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν ότι έχουν μάθει
όταν θα το χρειαστούν στο μέλλον. Επιπλέον ο Prensky αναφέρει πως κατά τη μάθηση
που βασίζεται στη χρήση του ψηφιακού παιχνιδιού, ο ρόλος τους εκπαιδευτικού είναι να
οργανώνει και να κατευθύνει τη μαθησιακή εμπειρία των μαθητών, να θέτει τους
στόχους και να αναλαμβάνει την ευθύνη για την πρόοδο των μαθητών του.

2.7 Οι παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση των ψηφιακών
παιχνιδιών από τους εκπαιδευτικούς
Παρόλο που τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν σημαντικές δυνατότητες για την
διευκόλυνση της μάθησης, η υιοθέτησή τους στην τυπική εκπαίδευση σημειώνει
σημαντική αντίσταση και καθώς οι κύριοι χρήστες τους είναι οι εκπαιδευτικοί, υπάρχει
ανάγκη για διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτησή τους από τους
εκπαιδευτικούς. Για την απάντηση στο ερώτημα ποιοί είναι οι παράγοντες αυτοί, ο
(Kebritchi, 2010) πραγματοποίησε μία μελέτη περίπτωσης βασιζόμενος στη θεωρία
διάχυσης της καινοτομίας του Rogers για το παιχνίδι Dimenxian το οποίο
χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία της άλγεβρας καθώς και βιβλιογραφική επισκόπηση
άρθρων τα οποία εξετάζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση των
εκπαιδευτικών παιχνιδιών από τους εκπαιδευτικούς. Όπως αναφέρει, η καινοτομία είναι
μια ιδέα, μια πρακτική, ή ένα αντικείμενο που θεωρείται ως νέο από ένα άτομο ή κάποια
ομάδα χρηστών που το υιοθετεί, και σύμφωνα με τη θεωρία του Rogers τα πέντε βασικά
χαρακτηριστικά μιας καινοτομίας που επιδρούν στην υιοθέτησή της είναι:
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1. Το σχετικό πλεονέκτημά της (relative advantages), το οποίο αναφέρεται στις
αντιλήψεις αυτών που δυνητικά την υιοθετούν σχετικά με τα πλεονεκτήματα ή τα
μειονεκτήματά της.
2. Η συμβατότητα (compatibility), η οποία αναφέρεται στο βαθμό κατά τον οποίο
μια καινοτομία γίνεται αντιληπτή ως συμβατή με την εργασία και τις αξίες αυτών
που πρόκειται να την υιοθετήσουν.
3. Η πολυπλοκότητα (complexity), η οποία αφορά το βαθμό κατά τον οποίο μια
καινοτομία γίνεται αντιληπτή ως δύσκολη στην κατανόηση και την χρήση της.
4. Η δυνατότητα δοκιμής (trialability), η οποία αφορά τη δυνατότητα να
χρησιμοποιηθεί δοκιμαστικά μία καινοτομία πριν από την πραγματική χρήση
της.
5. Η παρατηρησιμότητα (observability), δηλαδή ο βαθμός στον οποίο είναι ορατά
τα αποτελέσματα μιας καινοτομίας στους δυνητικούς χρήστες της.
Σύμφωνα με την έρευνα του (Kebritchi, 2010) για καθένα από τα παραπάνω
χαρακτηριστικά της θεωρίας διάχυσης της καινοτομίας, τα οποία παρουσιάζονται στη
συνέχεια με βάση την μεγαλύτερη βαρύτητά τους, οι πτυχές αυτών που επηρεάζουν την
υιοθέτηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών περιλαμβάνουν:
Όσον αφορά:
1.

Το σχετικό πλεονέκτημα :


Η εμπειρική απόδειξη της αποτελεσματικότητας του παιχνιδιού.



Τα χαρακτηριστικά υποστήριξης του παιχνιδιού, για το οποίο θα πρέπει να
παρέχεται υποστήριξη και επαρκείς πληροφορίες ώστε να διευκολύνεται η
ενσωμάτωσή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και η παροχή
πρόσθετου υλικού όπως φυλλάδια ή φύλλα εργασίας τα οποία μπορούν να
δοθούν στους μαθητές.



Το είδος του παιχνιδιού θα πρέπει να είναι κατάλληλο τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια καθώς τα δύο φύλα μπορεί να έχουν διαφορετικές
προτιμήσεις.



Η εμπλοκή και οι διδακτικές στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων.

20

2.

Τη συμβατότητα:


Οι μαθησιακοί στόχοι του παιχνιδιού θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τα
κρατικά και εθνικά πρότυπα, καθώς μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για
τα εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι η ευθυγράμμισή τους με το σχολικό
πρόγραμμα σπουδών και την εξεταστέα ύλη.



Ο διαθέσιμος χρόνος στην τάξη για να χρησιμοποιηθεί το παιχνίδι καθώς
μπορεί να υπάρχει δυσκολία στην εύρεση χρόνου.



Η δυνατότητα πρόσβασης σε υπολογιστές στο σχολείο.



Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέματα τεχνολογίας καθώς κάποιοι
εκπαιδευτικοί μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.

3.

Την πολυπλοκότητα:


Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του παιχνιδιού και η δυνατότητα του να
χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία πολύπλοκων θεμάτων τα οποία είναι
δύσκολο να διδαχθούν με τις παραδοσιακές μεθόδους.



Η ελκυστικότητα του πλαισίου και της ιστορίας του παιχνιδιού.



Η δυνατότητα προσαρμογής του επιπέδου δυσκολίας του παιχνιδιού
σύμφωνα με το επίπεδο των μαθητών ώστε να υπάρχει δυνατότητα
εξατομίκευσης του παιχνιδιού.

4.

Τη δυνατότητα δοκιμής:


Η δυνατότητα πρόσβασης σε μία δοκιμαστική έκδοση του παιχνιδιού. Καθώς
στα περισσότερα σχολεία τα κονδύλια είναι περιορισμένα οι εκπαιδευτικοί
δεν θα αγοράσουν το παιχνίδι εάν δεν το δοκιμάσουν και δεν έχουν ιδία
άποψη για τον τρόπο λειτουργίας του.

5.

Τέλος η παρατηρησιμότητα του παιχνιδιού δεν φάνηκε να είναι ισχυρός
παράγοντας για την υιοθέτηση των παιχνιδιών από τους εκπαιδευτικούς.
Πρόσθετα ζητήματα που προέκυψαν από την έρευνα αυτή είναι η ύπαρξη φοβίας

από την πλευρά των εκπαιδευτικών πως το παιχνίδι μπορεί να θεωρηθεί υποκατάστατο
της διδασκαλίας και όχι συμπλήρωμα αυτής.
ανασκόπηση

Επίσης από την βιβλιογραφική

προέκυψε πως δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των παραγόντων που

επηρεάζουν την υιοθέτηση εκπαιδευτικού λογισμικού στα σχολεία και εκπαιδευτικών
παιχνιδιών αντίστοιχα.
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2.8 Τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού (serious games)
Η πρόσφατη εμφάνιση των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού (serious games) ως ένας
κλάδος των video games εισήγαγε την έννοια των παιχνιδιών που έχουν σχεδιαστεί για
ένα σοβαρό σκοπό εκτός από την καθαρή ψυχαγωγία και τα οποία είναι γνωστά ως
"παιχνίδια σοβαρού σκοπού" (serious games). Σύμφωνα με τον Ben Sawyer η λέξη
«σοβαρό» αναφέρεται στον σκοπό του παιχνιδιού και όχι στο περιεχόμενο του (Vargas
κ.ά., 2014). Οι σχεδιαστές των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού χρησιμοποιούν το
ενδιαφέρον των ανθρώπων για τα βιντεοπαιχνίδια για να τραβήξουν την προσοχή τους
για διάφορους σκοπούς πέρα από την καθαρή ψυχαγωγία.
Ο ορισμός του όρου «παιχνίδια σοβαρού σκοπού» (serious games) συχνά
ποικίλλει ανάλογα με το ποιος τον χρησιμοποιεί και σε ποιο πλαίσιο και για αυτό μπορεί
κανείς να συναντήσει διαφορετικούς ορισμούς. Ο πρώτος επίσημος ορισμός έχει δοθεί
από τον Clark Abt (1970) στο βιβλίο του με τίτλο «Serious Games». Στο βιβλίο αυτό ο
Abt δίνει παραδείγματα

για παιχνίδια σε κεντρικό υπολογιστή καθώς και για μη

ψηφιακά ("pen-and-paper") παιχνίδια για τα μαθηματικά, για χρήση στο σχολείο. Ο
Abt δίνει ένα σαφή ορισμό των Serious Games: "Τα παιχνίδια μπορούν να παιχτούν
σοβαρά ή επιπόλαια. Μας ενδιαφέρουν τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού (serious games) με
την έννοια ότι αυτά τα παιχνίδια έχουν ένα σαφή και προσεκτικά μελετημένο εκπαιδευτικό
σκοπό και δεν προορίζονται πρωτίστως να παιχθούν για διασκέδαση. Αυτό δεν σημαίνει
ότι τα σοβαρά παιχνίδια δεν είναι, ή δεν θα πρέπει να είναι, διασκεδαστικά" (Laamarti,
Eid, & Saddik, 2014).
Ο Zyda (2005) έδωσε έναν άλλο ορισμό υποστηρίζοντας πως τα Serious Games
είναι ένας νοητικός διαγωνισμός, που παίζεται με ένα υπολογιστή σύμφωνα με ειδικούς
κανόνες, και χρησιμοποιεί την ψυχαγωγία για την επίτευξη περαιτέρω στόχων
κυβερνητικής ή εταιρικής επιμόρφωσης, εκπαίδευσης, υγείας, δημόσιας πολιτικής και
στρατηγικών επικοινωνίας (Zyda, 2005).
Συγκρίνοντας τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού με τα απλά παιχνίδια στον
υπολογιστή ο Zyda υποστηρίζει ότι τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού έχουν κάτι
περισσότερο από την ιστορία, την τέχνη, και το λογισμικό. Αναφέρει πως η προσθήκη
της

παιδαγωγικής,

δηλαδή

δραστηριοτήτων

που

διδάσκουν

και

εκπαιδεύουν

προσδίδοντας γνώσεις και δεξιότητες, κάνει τα παιχνίδια σοβαρά. Ωστόσο, ο ίδιος
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τονίζει επίσης, ότι η παιδαγωγική είναι υποδεέστερη της ιστορίας και ότι η συνιστώσα
της ψυχαγωγίας έρχεται πρώτη (Susi, Johannesson, & Backlund, 2007).
O εκπαιδευτικός σκοπός των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού σύμφωνα με τον Abt
δεν πρέπει απαραίτητα να είναι στο σχεδιασμό του παιχνιδιού, αλλά μπορεί να ανατεθεί
στο παιχνίδι από το πλαίσιο που χρησιμοποιείται ή ενσωματώνεται. Αυτό σημαίνει ότι,
για παράδειγμα, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι το οποίο σχεδιάστηκε αρχικά για διασκέδαση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα πλαίσιο στρατιωτικής κατάρτισης για να διδάξει τη
στρατηγική σκέψη και τις αρχές της τακτικής πολέμου (Breuer & Bente, 2010).
Σύμφωνα με τον προηγούμενο ισχυρισμό του Abt υπάρχουν πολλοί ερευνητές οι
οποίοι προτείνουν την χρήση των εμπορικών παιχνιδιών (Commercial Off The Shelf
games, COTs) για σοβαρό σκοπό. Οι (All κ.ά., 2016) υποστηρίζουν πως για την μάθηση
με τη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών εκτός από τα παιχνίδια ειδικού σκοπού, δηλαδή αυτά
που έχουν αναπτυχθεί για ένα ειδικό εκπαιδευτικό σκοπό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
και παιχνίδια τα οποία έχουν αναπτυχθεί για ψυχαγωγικούς σκοπούς αλλά θα πρέπει να
αναπτύσσονται σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο. Επίσης αναφέρουν πως τα παιχνίδια εδικού
σκοπού, όπως τα χαρακτηρίζουν, μπορούν να είναι και εμπορικά διαθέσιμα. Ένα
παράδειγμα παιχνιδιών τα οποία μπορεί να μην έχουν άμεση εκπαιδευτική εστίαση αλλά
μπορούν να θεωρηθούν σοβαρά είναι τα παιχνίδια που χρησιμοποιούνται για να
αποσπάσουν την προσοχή των ασθενών που υποβάλλονται σε επώδυνες θεραπείες.
Τα εμπορικά παιχνίδια (COTS) σύμφωνα με τους (Breuer & Bente, 2010)
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον για συγκεκριμένα
θέματα καθώς μέσα από τις αναφορές και τις πηγές τους μπορούν να προκαλέσουν την
περιέργεια των παικτών ώστε να αρχίσουν να διαβάζουν βιβλία ή να παρακολουθούν
ντοκυμαντέρ για τα συγκεκριμένα θέματα.
Οι (Breuer & Bente, 2010) επισημαίνουν ότι μπορεί να υπάρχουν παιχνίδια τα
οποία πραγματεύονται θέματα και ιδεολογίες που μπορεί να μην είναι κοινωνικά
επιθυμητά, όπως για παράδειγμα παιχνίδια που κάνουν πολιτική προπαγάνδα. Σύμφωνα
με τους ίδιους το ζήτημα της κοινωνικής αποδοχής δεν απασχολεί τον ορισμό των
παιχνιδιών σοβαρού σκοπού και επομένως η ετικέτα «σοβαρά παιχνίδια» δεν είναι
ισοδύναμη με κοινωνικά επιθυμητά αποτελέσματα για τον παίκτη.
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2.8.1 Η σχέση των serious games με άλλες παρόμοιες εκπαιδευτικές έννοιες
Όπως προαναφέρθηκε η κινητήρια δύναμη των serious games βασίζεται στην
ανάμιξη της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας με την μάθηση και την εκπαίδευση.
Καθώς τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές προσπάθειες για την εναρμόνιση της
μάθησης με τη διασκέδαση

και την χρήση διαφόρων μέσων στην εκπαιδευτική

διαδικασία, δημιουργείται η ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι διαφορές της έννοιας
"serious games" με άλλες παρόμοιες εκπαιδευτικές έννοιες. Η Εικόνα 2-1, αποτελεί μία
γραφική απεικόνιση της σχέσης των serious games με τις παραπλήσιες συγγενικές
έννοιες για την κατανόηση αυτών των διαφορών (Breuer & Bente, 2010).

Εικόνα 2-1: Η σχέση της έννοιας serious games με άλλες παρόμοιες εκπαιδευτικές
έννοιες
Πηγή: (Breuer & Bente, 2010)
Μία συγγενική έννοια με την έννοια "παιχνίδια σοβαρού σκοπού" (serious
games) είναι η έννοια "Εκπαιδευτική ψυχαγωγία" ("Entertainment education" ή
"Edutainment") η οποία προέρχεται από τη σύνθεση των αγγλικών λέξεων "education"
(εκπαίδευση) και "entertainment" (διασκέδαση) και αναφέρεται σε κάθε προσπάθεια να
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γίνει η μάθηση πιο διασκεδαστική χωρίς να χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ως μέσο τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σύμφωνα με τους (Breuer & Bente, 2010) συγκρίνοντας τα
serious games με τα "edutainment" παιχνίδια, κάποιοι σχεδιαστές και ερευνητές
παιχνιδιών θεωρούν τις δύο έννοιες συνώνυμες αλλά οι περισσότεροι συμφωνούν ότι τα
παιχνίδια σοβαρού σκοπού είναι μία ευρύτερη έννοια από τα παιχνίδια edutainment.
Σύμφωνα με αυτή την άποψη τα edutainment παιχνίδια αποτελούν υποσύνολο των
serious games, έχουν αναπτυχθεί κυρίως για χρήση στην τυπική εκπαίδευση και έχουν
ως επίκεντρο τη μεταφορά της διδακτέας ύλης ενός ψηφιακού βιβλίου επιδιώκοντας τον
συνδυασμό της ψυχαγωγίας και της εκπαίδευσης ως κίνητρο.
Μία άλλη συγγενική έννοια είναι η "Ηλεκτρονική μάθηση" ("e-learning"), η
οποία αποτελεί έναν πιο γενικό όρο και αναφέρεται σε οποιοδήποτε είδος μάθησης με τη
χρήση ψηφιακών μέσων χωρίς να συνεπάγεται υποχρεωτικά τον συνδυασμό ψυχαγωγίας
και διασκέδασης στη διαδικασία της μάθησης. Υπό αυτή την έννοια τα παιχνίδια
σοβαρού σκοπού μπορούν να θεωρηθούν ως ένα υποσύνολο της ηλεκτρονικής μάθησης.
Η έννοια Game-Based Learning (μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι) αφορά τη
χρήση κάθε είδους παιχνιδιού (π.χ. επιτραπέζια, αθλητικά, ψηφιακά παιχνίδια) για
εκπαιδευτικούς σκοπούς και υπό αυτή την έννοια αποτελεί υποσύνολο της έννοιας
"edutainment".
Όσον αφορά τη σχέση των εννοιών serious games και digital games based
learning, τα serious games έχουν πεδίο εφαρμογής και εκτός της εκπαίδευσης καθώς
χρησιμοποιούνται και σε άλλους κλάδους όπως ο στρατός ή η διαφήμιση ενώ η έννοια
digital games based learning αφορά το υποσύνολο των serious games

το οποίο

ενσωματώνει την εκπαίδευση και τη μάθηση ως κύριο ή αποκλειστικό σκοπό.

2.8.2 Εννοιολογικό πλαίσιο των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού
Οι (Yusoff, Crowder, Gilbert, & Wills, 2009) επισημαίνουν πως λόγω της
έλλειψης σαφών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών για τα παιχνίδια σοβαρού
σκοπού είναι δύσκολο να ισχυριστεί κανείς πως τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού πληρούν
πραγματικά τις απαιτήσεις ή τις προσδοκίες της νέας γενιάς μαθητευόμενων. Για την
αντιμετώπιση αυτής της έλλειψης προτείνουν ένα εννοιολογικό πλαίσιο για τα παιχνίδια
σοβαρού σκοπού το οποίο βασίζεται στη θεωρία μάθησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από τους σχεδιαστές παιχνιδιών αλλά και τους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς όταν
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σχεδιάζουν παιχνίδια για αποτελεσματική μάθηση. Το εννοιολογικό αυτό πλαίσιο δείχνει
τα κύρια συστατικά τα οποία δημιουργούν ένα αποτελεσματικό μοντέλο για μάθηση
μέσω της χρήσης των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού, το καθένα από τα οποία παίζει ένα
ρόλο για την εξασφάλιση ότι η μάθηση θα λάβει χώρα ενώ παίζουμε ένα παιχνίδι.

Εικόνα 2-2: Το εννοιολογικό πλαίσιο των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού
Πηγή: (Yusoff κ.ά., 2009)
Τα συστατικά του μοντέλου που προτείνεται τα οποία απεικονίζονται στην
Εικόνα 2-2 είναι:
1. Ικανότητα (capability)
Η ικανότητα αναφέρεται στις γνωστικές, ψυχοκινητικές, και ενδεχομένως στις
συναισθηματικές δεξιότητες που ο μαθητής θα αναπτύξει ως αποτέλεσμα του να παίξει
το παιχνίδι. Οι γνωστικές δεξιότητες περιλαμβάνουν τις ικανότητες της ανάκλησης,
ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης. Οι ψυχοκινητικές δεξιότητες περιλαμβάνουν τις
δυνατότητες της σωστής διαχείρισης του χρόνου και της μηχανικής εκτέλεσης (fluid
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execution).

Οι

συναισθηματικές

δεξιότητες

περιλαμβάνουν

τις

δυνατότητες

αναγνώρισης, υιοθέτησης και εκτίμησης των κατάλληλων στάσεων και απόψεων.
2. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο (instructional content)
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι το αντικείμενο του θέματος το οποίο
προβλέπεται να μάθει ο μαθητευόμενος και το οποίο θα μπορούσε να είναι ένας
εξαντλητικός κατάλογος. Οι Gilbert και Gale αναφέρουν ότι το περιεχόμενο μπορεί να
ταξινομηθεί σε τέσσερις τύπους: τα γεγονότα, τις διαδικασίες, τις έννοιες και τις αρχές
(Yusoff κ.ά., 2009).
3. Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα (intended learning outcomes)
Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν από το
παιχνίδι τα οποία είναι ένας ιδιαίτερος συνδυασμός της ικανότητας και του αντικειμένου
του θέματος.
4. Τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού (game attributes)
Τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι εκείνες οι πτυχές του παιχνιδιού που
υποστηρίζουν τη μάθηση και την εμπλοκή. Τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού που
προτείνουν οι Gilbert και Gale

βασίζονται σε κριτική σκέψη της βιβλιογραφικής

ανασκόπησης των απόψεων του Συμπεριφορισμού, της μάθησης μέσω κατανόησης, του
Εποικοδομισμού, της παιδαγωγικής και της νευροεπιστήμης και περιλαμβάνουν:


Σταδιακή μάθηση (Incremental learning) όπου το εκπαιδευτικό υλικό και οι
μαθησιακές δραστηριότητες εισάγονται σταδιακά.



Γραμμικότητα (Linearity) είναι ο βαθμός στον οποίο οι δραστηριότητες
μάθησης διαδέχονται η μία την άλλη στο παιχνίδι, και ο βαθμός στον οποίο ένας
ενεργός μαθητευόμενος μπορεί να είναι σε θέση να κατασκευάσει την δική του
αλληλουχία.



Προσοχή (Attention) αφορά τη γνωστική επεξεργασία και τα φορτία
βραχυπρόθεσμης μνήμης που επιβάλλονται στον εκπαιδευόμενο από το παιχνίδι.
Τα φορτία αυτά θα πρέπει να προσαρμόζονται - βαθμονομούνται προσεκτικά στο
μαθητή στόχο.



Γνωστική σκαλωσιά (Scaffolding) είναι η υποστήριξη και η βοήθεια που
δίνεται από το παιχνίδι κατά τη διάρκεια των μαθησιακών δραστηριοτήτων.
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Μεταφορά των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν, είναι η υποστήριξη που παρέχεται
από το παιχνίδι για την ενίσχυση της εφαρμογής των προηγούμενων γνώσεων σε
άλλα επίπεδα του παιχνιδιού.



Αλληλεπίδραση (Interaction) είναι ο βαθμός στον οποίο οι δραστηριότητες του
παιχνιδιού απαιτούν απαντήσεις και δέσμευση από τον μαθητή.



Ο έλεγχος του μαθητή (Learner control) είναι ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής
μπορεί να κατευθύνει τις μαθησιακές του δραστηριότητες μέσα στο παιχνίδι,
παρέχοντας ατομική μελέτη και αυτοεξερεύνηση για να ταιριάζει με το δικό του
ρυθμό και την εμπειρία.



Πρακτική και εξάσκηση (Practice and drill) η οποία προβλέπει την
επανάληψη των δραστηριοτήτων μάθησης με όλο και πιο δύσκολα καθήκοντα
για την καλύτερη επίτευξη των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.



Διακοπτόμενη- μερική ανατροφοδότηση (Intermittent feedback) είναι ο
βαθμός στον οποίο κάθε αλληλεπίδραση στο παιχνίδι λαμβάνει ανατροφοδότηση,
ή εάν η ανατροφοδότηση παρέχεται λιγότερο συχνά.



Ανταμοιβές (Rewards) είναι οι ρυθμίσεις στο παιχνίδι που ενθαρρύνουν το
μαθητή και διατηρούν τα κίνητρά του σε υψηλά επίπεδα.



Εγκαθιδρυμένη και αυθεντική μάθηση η οποία περιλαμβάνει την παροχή ενός
περιβάλλοντος παιχνιδιού ή κόσμου όπου ο μαθητής μπορεί να συσχετίσει τη
μάθησή του με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του στον έξω κόσμο.



Προσαρμογή στο στυλ του εκπαιδευόμενου η οποία αφορά την ικανότητα του
παιχνιδιού να ταιριάξει στα διαφορετικά στυλ μαθητή προσφέροντας διακύμανση
στο παιχνίδι.

5. Η δραστηριότητα της μάθησης (learning activity)
Μαθησιακή δραστηριότητα είναι η δραστηριότητα που σχεδιάστηκε για να
διατηρήσει την εμπλοκή του μαθητή και την μάθηση στον κόσμο του παιχνιδιού. Η
βαθιά εμπλοκή ή εμβύθιση του μαθητή εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα παροχής
των δραστηριοτήτων.
6. Αναστοχασμός (reflection)
Ο αναστοχασμός συμβαίνει όταν ο μαθητής σκέφτεται για τους σκοπούς των
δραστηριοτήτων μάθησης που έχουν αναληφθεί, και αποφασίζει τη στρατηγική που θα
εφαρμόσει

κατά

την

επόμενη

δραστηριότητα.
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Ο

αναστοχασμός

πρέπει

να

πραγματοποιηθεί μέσα στο παιχνίδι χωρίς να αφήσει τον μαθητή έξω από τον κόσμο του
παιχνιδιού, και αυτό μπορεί να γίνει με την προσφορά δραστηριοτήτων προβληματισμού
μέσα στο παιχνίδι.
7. Το είδος του παιχνιδιού (games genre)
Το είδος παιχνιδιού είναι ο τύπος ή η κατηγορία του παιχνιδιού που παίζεται.
8. Μηχανική του παιχνιδιού (game mechanics)
Η μηχανική και οι κανόνες του παιχνιδιού καθορίζουν τις λεπτομέρειες του
παιχνιδιού. Οι επιθυμητές μαθησιακές δραστηριότητες και το απαιτούμενο εκπαιδευτικό
περιεχόμενο επηρεάζουν την επιλογή της μηχανικής του παιχνιδιού, προκειμένου να
σχεδιάσουμε ένα καλύτερο παιχνίδι που θα ταιριάζει σε ένα συγκεκριμένο στυλ
μάθησης, ένα συγκεκριμένο μαθητή-στόχο, ή ένα συγκεκριμένο σύνολο επιδιωκόμενων
αποτελεσμάτων.
9. Το επίτευγμα του παιχνιδιού (game achievement)
Το επίτευγμα του παιχνιδιού είναι το επίπεδο του επιτεύγματος του μαθητή
παίζοντας τo παιχνίδι. Το επίτευγμα αυτό μπορεί να υποδεικνύεται από τα αποτελέσματα
του παιχνιδιού, το συνολικό ποσό των πόρων ή περιουσιακών στοιχείων που
συλλέγονται μέσα στο παιχνίδι, ή τον χρόνο που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων
του παιχνιδιού. Επιπλέον, δίνει τη χαρά της ανταμοιβής για το μαθητή, καθώς επίσης
εξυπηρετεί ένα σκοπό αξιολόγησης του μαθητή. Οι δραστηριότητες μάθησης μπορούν
να τροποποιηθούν με βάση τα σχόλια του επιτεύγματος στο παιχνίδι. Το επίτευγμα στο
παιχνίδι ή το σκορ μπορεί να δείξει το επίπεδο της γνώσης του μαθητή, ενώ παίζει
παιχνίδια και, εάν είναι απαραίτητο οι δραστηριότητες μάθησης που επιλέγονται
αλλάζουν ανάλογα με το επίπεδο του μαθητή.

2.8.3 Ταξινομήσεις των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού
Το γεγονός ότι τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού χρησιμοποιούνται σε διάφορους
τομείς (σχολική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση,

κυβερνητικές καμπάνιες),

περιλαμβάνουν διαφορετικούς τρόπους μάθησης (πρακτική άσκηση δεξιοτήτων, επίλυση
προβλημάτων) και έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές
πλατφόρμες (προσωπικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, κονσόλες παιχνιδιών) καθώς
επίσης πραγματεύονται ποικίλα θέματα (ιστορία, μαθηματικά, υγεία), καθιστά δύσκολη
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την ταξινόμησή τους καθώς και την επίτευξη συμφωνίας για το τι είναι και τι όχι μέρος
της βιομηχανίας των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού (Breuer & Bente, 2010).
Για την ταξινόμηση των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού έχουν προταθεί διάφορες
μέθοδοι και εργαλεία οι οποίες επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν θέματα των
προηγούμενων χωρίς ωστόσο κανένα σύστημα ταξινόμησης να έχει επιτύχει ένα επίπεδο
γενικής αποδοχής. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι το εκπαιδευτικό
περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής των παιχνιδιών.

Ένας άλλος τρόπος

κατηγοριοποίησης των παιχνιδιών μπορεί να γίνει με βάση το είδος τους. Ο Prensky
αναφέρει οκτώ είδη παιχνιδιών τα οποία συχνά επικαλύπτονται και τα οποία είναι:
παιχνίδια δράσης (action games), περιπέτειας (adventure games), μάχης (fighting
games), γρίφοι (puzzle games), παιχνίδια ρόλων (role-playing games), προσομοιώσεις
(simulation games), αθλητικά παιχνίδια (sports games), και παιχνίδια στρατηγικής
(strategy games) (Prensky & Μεϊμάρης, 2009). Αυτός ο τρόπος κατηγοριοποίησης των
παιχνιδιών είναι ρευστός και πολλές φορές ξεπερασμένος εξαιτίας της γρήγορης
εξέλιξης των παιχνιδιών καθώς και του γεγονότος ότι δημιουργούνται και υβριδικά είδη
παιχνιδιών. Οι (Breuer & Bente, 2010) αναφέρουν πως τα είδη των παιχνιδιών εφόσον
δεν είναι κάτι παγιωμένο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσανατολισμό των
παικτών όταν αναζητούν συγκεκριμένες χρήσεις και ικανοποίηση από τα παιχνίδια και
αποτελούν μία ένδειξη της φύσης των παιχνιδιών.
Ο Patrick Felicia (Patrick, 2011) παρατήρησε ότι όλες οι υπάρχουσες
ταξινομήσεις των serious games χρησιμοποιούν μόνο ένα ή δύο κριτήρια, και ότι
βασίζονται μόνο στο σκοπό που εξυπηρετείται από το παιχνίδι και την αγορά για την
οποία σχεδιάστηκε, και πρότεινε ένα συνολικό σύστημα ταξινόμησης των παιχνιδιών
σοβαρού σκοπού το οποίο όπως αναφέρει μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι
εκπαιδευτικοί για να εντοπίζουν εύκολα και να αναλύουν τα σοβαρά παιχνίδια. Το
σύστημα αυτό το οποίο αποκαλεί "The Gameplay/Purpose/Scope (G/P/S) model",
λαμβάνει υπόψη του και τις δύο διαστάσεις των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού, δηλαδή
την διασκέδαση και την μάθηση, και βασίζεται στις παρακάτω τρεις πτυχές:
• Gameplay: Η πτυχή αυτή έχει ως στόχο να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη
δομή του παιχνιδιού σοβαρoύ σκοπού, δηλαδή το πώς αυτό παίζεται.
• Purpose: Η πτυχή αυτή αντιπροσωπεύει τον ενδεχόμενο σκοπό ή σκοπούς,
πέρα από την ψυχαγωγία, για τον οποίο προορίζεται το παιχνίδι από τον σχεδιαστή του.
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• Scope: Η πτυχή αυτή δείχνει την πραγματική χρήση που σχετίζεται με το
σοβαρό παιχνίδι, δηλαδή το είδος της αγοράς και του κοινού που το χρησιμοποιεί.
Το μοντέλο ταξινόμησης G/P/S παρέχει μια γενική επισκόπηση του πώς κάθε
παιχνίδι παίζεται και για ποιο σκοπό έχει σχεδιαστεί. Χρησιμοποιώντας αυτές τις
πληροφορίες, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να περιηγηθούν γρήγορα μέσα από μια μεγάλη
σειρά από σοβαρά παιχνίδια, προκειμένου να επιλέξουν εκείνα που είναι σχετικά με τη
διδασκαλία τους.
Καθώς τα είδη των παιχνιδιών είναι ρευστά εφόσον δημιουργούνται συνεχώς νέα
είδη παιχνιδιών, οι (Breuer & Bente, 2010) προτείνουν ένα πιο ευέλικτο τρόπο
κατηγοριοποίησης των παιχνιδιών με την χρήση ετικετών ο οποίος είναι ανοικτός σε
προσθήκες και αλλαγές. Η μέθοδος αυτή κατηγοριοποίησης χρησιμοποιείται ήδη σε
πολλές υπηρεσίες του παγκόσμιου ιστού, όπως τα ιστολόγια και οι ιστοσελίδες
κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και από την ακαδημαϊκή κοινότητα η οποία χρησιμοποιεί
τις "λέξεις κλειδιά". Για να αποφευχθεί η τυχαιότητα στην κατανομή των ετικετών
προτείνουν να υπάρχουν κατηγορίες για τις ετικέτες, αλλά χωρίς περιορισμό ως προς τον
πιθανό αριθμό και τη φύση αυτών των ετικετών σε κάθε κατηγορία. Οι ετικέτες που
προτείνουν και απεικονίζονται στον Πίνακα 2-1, επιτρέπουν την κατηγοριοποίηση των
παιχνιδιών σοβαρού σκοπού αλλά και των COTS παιχνιδιών τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για ένα σοβαρό σκοπό. Το σύστημα αυτό ταξινόμησης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί όχι μόνο από τους σχεδιαστές των παιχνιδιών για να διαφημίσουν τα
παιχνίδια τους, αλλά και από τους ερευνητές ώστε να τα περιγράφουν και να τα
συγκρίνουν καθώς και από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που τα χρησιμοποιούν
για να εκφράσουν την άποψη τους και την εμπειρία τους με το παιχνίδι.
Πίνακας 2-1: Κατηγορίες ετικετών για την ταξινόμηση των παιχνιδιών σοβαρού
σκοπού πηγή: (Breuer & Bente, 2010)
Κατηγορία Ετικέτας
1. Πλατφόρμα
2. Το αντικείμενο του
θέματος
3. Μαθησιακοί Στόχοι

Υποδειγματικές ετικέτες
Προσωπικός υπολογιστής, Sony PlayStation 3,
Nintendo Wii, κινητό τηλέφωνο
Β' Παγκόσμιος πόλεμος, αειφόρος ανάπτυξη,
φυσική, τα έργα του Σαίξπηρ
Γλωσσικές δεξιότητες, ιστορικά γεγονότα,
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περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
4. Αρχές Μάθησης

Μηχανική αποστήθιση, εξερεύνηση, μάθηση
μέσω της παρατήρησης, δοκιμή και λάθος
Παιδιά Γυμνασίου, νοσηλευτές, φοιτητές της

5. Το κοινό στόχος

Νομικής, ευρύ κοινό, προσχολικής ηλικίας,
στρατιωτικούς

6. Τρόπος αλληλεπίδρασης
7. Περιοχή εφαρμογής
8. Έλεγχοι/Διεπαφές
9. Συνήθεις ετικέτες
παιχνιδιών

Multiplayer, Co-Tutoring, single player,
massively multiplayer, tutoring agents
Ακαδημαϊκή εκπαίδευση, ιδιωτική χρήση,
επαγγελματική κατάρτιση
Gamepad controlled, mouse & keyboard, Wii
balance board
Παζλ, δράσης, παιχνίδι ρόλων, προσομοίωση,
card game, κουίζ

2.9 Η αναθεωρημένη έκδοση της ταξινομίας των μαθησιακών στόχων
του Bloom
Για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών
παιχνιδιών πολλές έρευνες στηρίζονται στην ταξινομία των μαθησιακών στόχων του
Benjamin Bloom (Grund, 2015). Ο Benjamin Bloom, ο οποίος ήταν εκπαιδευτικός
ψυχολόγος, διεξήγαγε έρευνα για τη μάθηση των μαθητών και προσπάθησε να
ταξινομήσει τις μαθησιακές συμπεριφορές ώστε να είναι καλύτερα κατανοητός ο τρόπος
με τον οποίο αποκτάται η γνώση. Ταξινόμησε τη μάθηση σε τρεις τομείς: το γνωστικό
(cognitive), το συναισθηματικό (affective) και τον ψυχοκινητικό (psychomotor) τομέα,
οι οποίοι μπορούν να επικαλύπτονται στις μαθησιακές δραστηριότητες και να
ενσωματώνονται σε όλες τις εκπαιδευτικές εμπειρίες. Σύμφωνα με τον Benjamin Bloom
ο γνωστικός τομέας αφορά το πνευματικό επίπεδο του μαθητή, δηλαδή, τι γνωρίζει ο
μαθητής και πώς οργανώνει ιδέες, απόψεις και σκέψεις. Ο συναισθηματικός τομέας
ορίζεται ως τα συναισθήματα, τα ενδιαφέροντα, η στάση, η προσοχή και η επίγνωση των
μαθητών, και τέλος, ο ψυχοκινητικός τομέας περιλαμβάνει τις κινητικές δεξιότητες και
τις φυσικές ικανότητες του μαθητή (Gunter, Kenny, & Vick, 2006). Η ταξινόμηση των
32

μαθησιακών στόχων την οποία πρότεινε ο Benjamin Bloom και η οποία έχει ιεραρχική
μορφή είναι γνωστή ως ταξινομία του Bloom. Το 1990 οι Lorin Anderson και D.
Krathwohl αναθεώρησαν την ταξινομία των μαθησιακών στόχων του Bloom και
δημοσίευσαν την αναθεωρημένη ταξινομία του Bloom η οποία χρησιμοποιεί ρήματα
αντί για ουσιαστικά για κάθε κατηγορία μαθησιακών στόχων (Giani Petri, von
Wangenheim, & Borgatto, 2016).
Η αναθεωρημένη έκδοση όσον αφορά το γνωστικό τομέα περιλαμβάνει τα εξής
έξι επίπεδα: Θυμάμαι, Κατανοώ, Εφαρμόζω, Αναλύω, Αξιολογώ, Δημιουργώ.
1. Θυμάμαι: η δυνατότητα ανάκτησης, ανάκλησης ή αναγνώρισης γνώσεων από τη
μνήμη.
2. Κατανοώ: η ικανότητα να διατυπώνω συλλογισμούς, να δίνω παραδείγματα, να
ταξινομώ, να συνοψίζω, να ερμηνεύω, να συγκρίνω και να εξηγώ.
3. Εφαρμόζω: Η ικανότητα χρήσης της γνώσης που αποκτήθηκε μέσω της
εκτέλεσης ή της εφαρμογής.
4. Αναλύω: Η ικανότητα αποσύνθεσης του υλικού ή των εννοιών σε μέρη,
καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα μέρη συσχετίζονται.
5. Αξιολογώ: Η ικανότητα να κρίνω, να ελέγχω και να αξιολογώ την αξία του
υλικού για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
6. Δημιουργώ: Η ικανότητα να συνθέτω έννοιες για να σχηματίσω ένα νέο σύνολο.
Στον ψυχοκινητικό τομέα τα επίπεδα είναι:
1. Αντίληψη (Perception): η ικανότητα χρήσης αισθητήριων σημείων για την
καθοδήγηση της δραστηριότητας, όπως π.χ. ανίχνευση μη λεκτικών σημάτων
επικοινωνίας.
2. Σύνολα μαθημένων συμπεριφορών (Set): ετοιμότητα να ενεργεί, όπως,
γνωρίζοντας και ενεργώντας σε μια ακολουθία βημάτων σε μια διαδικασία
επικοινωνίας.
3. Καθοδηγούμενη ανταπόκριση (Guided response): τα πρώτα στάδια στην
εκμάθηση μιας σύνθετης ικανότητας που περιλαμβάνει τη μίμηση, τη δοκιμή και
το λάθος. Η επάρκεια της απόδοσης επιτυγχάνεται με την άσκηση, π.χ., να
διεξάγει μια διαδικασία επικοινωνίας όπως καταδεικνύεται.
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4. Μηχανισμός (Mechanism): αυτό είναι το ενδιάμεσο στάδιο στην εκμάθηση μιας
σύνθετης ικανότητας. Οι μαθησιακές απαντήσεις έχουν γίνει συνηθισμένες και οι
κινήσεις μπορούν να εκτελεστούν με αυτοπεποίθηση και ευχέρεια.
5. Σύνθετη προφανής απάντηση (Complex overt response): η επιδέξια απόδοση
των πράξεων που περιλαμβάνουν σύνθετα σχέδια χωρίς δισταγμό, και αυτόματη
απόδοση.
6. Προσαρμογή (Adaptation): οι δεξιότητες είναι καλά ανεπτυγμένες και το άτομο
μπορεί να τροποποιήσει τα μοτίβα κινήσεων για να ικανοποιήσει ειδικές
απαιτήσεις, π.χ. να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε απρόβλεπτες εμπειρίες.
7. Εκκίνηση (Origination ): δημιουργία νέων μοντέλων κίνησης για να ταιριάζει
σε μια συγκεκριμένη κατάσταση ή ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Τα
αποτελέσματα της μάθησης δίνουν έμφαση στη δημιουργικότητα που βασίζεται
σε πολύ ανεπτυγμένες δεξιότητες, όπως η κατασκευή μιας νέας θεωρίας
επικοινωνίας.
Στο συναισθηματικό τομέα τα επίπεδα είναι τα ακόλουθα:
1. Λήψη (Receiving): ο μαθητής δίνει παθητική προσοχή.
2. Απάντηση (Responding): ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στη μαθησιακή
διαδικασία και αντιδρά με κάποιο τρόπο εκφράζοντας τη συμμόρφωσή του / την
προθυμία του να ανταποκριθεί (κίνητρα).
3. Αξιολόγηση (Valuing): ο μαθητής αποδίδει αξία σε ένα αντικείμενο, ένα
φαινόμενο ή ένα κομμάτι πληροφοριών.
4. Οργάνωση (Organizing): ο μαθητής μπορεί να συγκεντρώσει διαφορετικές
αξίες, πληροφορίες και ιδέες και να τις προσαρμόσει στο δικό του σχήμα
αντιπαραβάλλοντας διαφορετικές αξίες, επιλύοντας τις συγκρούσεις μεταξύ τους
και δημιουργώντας ένα μοναδικό σύστημα αξιών.
5. Χαρακτηρισμός (Characterizing): ο μαθητής έχει ιδιαίτερη αξία ή πεποίθηση
ότι ασκεί πλέον επιρροή στη συμπεριφορά του έτσι ώστε να γίνει
χαρακτηριστικό.
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3 Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών
3.1 Εισαγωγή
Καθώς τα εκπαιδευτικά παιχνίδια χρησιμοποιούνται με αυξητικό ρυθμό από όλο
και περισσότερους χρήστες και μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε πολλούς
τομείς, είναι απαραίτητη μία εκτεταμένη έρευνα για την ποιότητα τους (Vargas κ.ά.,
2014). Ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης για να αποτελέσουν ένα βιώσιμο εκπαιδευτικό
εργαλείο θα πρέπει όπως και κάθε άλλο εργαλείο της εκπαίδευσης να είναι σε θέση να
αποδείξουν ότι έχει επέλθει η απαραίτητη μάθηση.
Πολλοί ερευνητές ισχυρίζονται πως τα εκπαιδευτικά παιχνίδια αποτελούν μία
αποτελεσματική και αποδοτική εκπαιδευτική στρατηγική για τη διδασκαλία και τη
μάθηση αλλά παράλληλα υπάρχουν και ερευνητές που θεωρούν ότι οι ισχυρισμοί αυτοί
είναι αμφισβητήσιμοι και δεν έχουν αποδειχθεί με αυστηρότητα (G. Petri & von, 2016).
Σύμφωνα με τους (Susi κ.ά., 2007) οι αμφιβολίες για τα οφέλη από τη χρήση των
παιχνιδιών οφείλονται στην έλλειψη ισχυρών στοιχείων που να αποδεικνύουν τη
χρησιμότητά τους καθώς επίσης και στο γεγονός ότι ο ευρύτερος κόσμος τα βλέπει απλά
ως παιχνίδια. Επομένως για να είναι βάσιμη η αισιοδοξία των ερευνητών σχετικά με τα
οφέλη από τη χρήση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς
και για να θεωρηθεί αντάξια επενδύσεων, δημιουργείται η ανάγκη κατάλληλης και
συστηματικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και συλλογής εμπειρικών
δεδομένων ώστε να προκύψουν ισχυρά στοιχεία για τις επιπτώσεις τους (All, Nuñez
Castellar, & Van Looy, 2015; Thomas Connolly, Stansfield, & Hainey, 2009; G. Petri &
von, 2016).
Σύμφωνα με τους (G. Petri & von, 2016) η πλειοψηφία των προσεγγίσεων
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών αναπτύσσονται με ένα ad-hoc τρόπο όσον
αφορά το σχεδιασμό της έρευνας, τις μετρήσεις, τη συλλογή και ανάλυση των
δεδομένων καθώς στερούνται επιστημονικής αυστηρότητας.
Όλα αυτά δημιουργούν την ανάγκη για μια πιο αυστηρή και τυποποιημένη
διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της DGBL η οποία να μπορεί να
εφαρμοστεί με ευελιξία σε διαφορετικά πλαίσια. Επιπλέον μία βασική πρόκληση για την
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών αποτελεί η δυνατότητα συγκριτικής
αξιολόγησης τους, η οποία για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί απαιτείται ένα υψηλό
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επίπεδο πειθαρχίας και συγχρονισμού μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών καθώς και η
χρήση ενός κοινού πλαισίου αξιολόγησης το οποίο να είναι τυποποιημένο και αρκετά
ισχυρό, ώστε να μπορεί να γίνει η σύγκριση, αλλά και αρκετά ευέλικτο ώστε να
επιτρέπει την προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες (εκπαιδευτικά ιδρύματα, μαθήματα,
θέματα, παιχνίδια και χρονικές στιγμές). Με άλλα λόγια υπάρχει ανάγκη δημιουργίας
μιας επιστήμης για τη μάθηση που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι που να χρησιμοποιεί
μία γενική μεθοδολογία με συστηματικό τρόπο, με διαδικασίες, πλαίσια και μεθόδους
επικυρωμένες που να μπορούν να αναπαραχθούν και αποτελεσματικά εργαλεία και
τεχνικές αξιολόγησης ώστε να μπορούν να συγκεντρωθούν πλούσια στοιχεία σχετικά με
ένα ευρύ φάσμα μεταβλητών (Mayer κ.ά., 2014, 2013) και τα οποία μπορούν να
αποτελέσουν τη βάση για την εφαρμογή των παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία
αλλά και τη συνεχή βελτίωση τους.

3.2 Ορισμός της αξιολόγησης
Σύμφωνα με τους (Wilson κ.ά., 2016) ο σκοπός της αξιολόγησης ενός
συστήματος είναι να αποκτήσουμε εμπιστοσύνη στην ικανότητα του συστήματος να
επιτύχει την αποστολή του.
Για τον προσδιορισμό της έννοιας της αξιολόγησης δεν υπάρχει ομοφωνία
μεταξύ των ερευνητών ως προς τον προσδιορισμό της έννοιας αξιολόγηση, αν και οι
περισσότεροι συμφωνούν ότι πρόκειται για μία διαδικασία που αποσκοπεί στον
προσδιορισμό του βαθμού υλοποίησης των στόχων για τους οποίους κατασκευάστηκε
ένα προϊόν. Σύμφωνα με το προηγούμενο οι (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, &
Πιντέλας, 2003) ορίζουν την αξιολόγηση ως τη συστηματική συλλογή, ανάλυση και
ερμηνεία πληροφοριών για οποιαδήποτε πλευρά ενός προϊόντος, με στόχο τη διαπίστωση
της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του ή την εκτίμηση οποιονδήποτε
άλλων παραμέτρων που σχετίζονται με την εφαρμογή του. Οι ίδιοι αναφέρουν επίσης
πως η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού έχει πολλαπλούς αντικειμενικούς
σκοπούς και είναι χρήσιμη τόσο για τους κατασκευαστές όσο και για τους χρήστες του
και για αυτό το εκπαιδευτικό λογισμικό θα πρέπει να αξιολογείται τόσο από μαθησιακής
άποψης όσο και από τεχνολογικής.
Γενικότερα η αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής

στρατηγικής αποσκοπεί στη

μέτρηση του επιπέδου της επιτυχίας της, αξιολογώντας κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι
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καθορισμένοι στόχοι και θα πρέπει να καλύπτει τόσο τη μάθηση των μαθητών καθώς και
την ποιότητα των στοιχείων, των υλικών και των πόρων που την συνθέτουν (Branch,
2009). Το γεγονός ότι τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού είναι εξαιρετικά πολύπλοκα
συστήματα

με

πολλές

διαφορετικές

πτυχές

οι

οποίες

επηρεάζουν

την

αποτελεσματικότητά τους (Wilson κ.ά., 2016), καθώς επίσης και το ότι η μάθηση είναι
μια σύνθετη δομή, καθιστά δύσκολο να μετρηθεί και να καθοριστεί αν ένα παιχνίδι
σοβαρού σκοπού είναι αποτελεσματικό για την επίτευξη των επιδιωκόμενων
μαθησιακών στόχων, με αποτέλεσμα η αξιολόγηση του να είναι μία πολύπλοκη,
χρονοβόρα, δαπανηρή και δύσκολη διαδικασία (Bellotti κ.ά., 2013).

3.3 Τα είδη της αξιολόγησης
Σε γενικές γραμμές, η αξιολόγηση μπορεί να περιγραφεί είτε ως:
1. Αθροιστική ή Απολογιστική ή Τελική - Συνολική (summative): διεξάγεται
στο τέλος μιας διαδικασίας μάθησης για την εκτίμηση του τελικού προϊόντος,
εξετάζει τα συνολικά επιτεύγματα αποσκοπώντας να καθορίσει εάν μια
εκπαιδευτική παρέμβαση κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της ή όχι και
διεξάγεται με τη χρήση ενός πειραματικού σχεδιασμού από εξωτερικούς
αξιολογητές (All κ.ά., 2016; Thomas Connolly κ.ά., 2009). Οι δύο κύριοι τύποι
αθροιστικής αξιολόγησης που προσδιορίζονται από τον Harpel είναι η
αξιολόγηση που είναι προσανατολισμένη στην έρευνα (research-oriented) και η
αξιολόγηση που είναι προσανατολισμένη στη διοίκηση (management-oriented).
Η αθροιστική αξιολόγηση που είναι προσανατολισμένη στην έρευνα έχει ως
στόχο την επικύρωση και τη βελτίωση των προγραμμάτων ενώ αυτή που είναι
προσανατολισμένη στη διοίκηση υλοποιείται για να αξιολογήσει το κόστος και
το κατά πόσον τα προγράμματα πέτυχαν αυτό που επιδιώκουν (Thomas Connolly
κ.ά., 2009).
2. Διαμορφωτική (formative): εφαρμόζεται σε όλη τη διαδικασία της μάθησης και
παρακολουθεί συνεχώς την πρόοδο και τις αποτυχίες. Οι (All κ.ά., 2016)
αναφέρουν πως η διαμορφωτική αξιολόγηση έχει ως στόχο να προσδιορίσει τους
τομείς που χρειάζονται βελτίωση και είναι μια αξιολόγηση της ίδιας της
διαδικασίας της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Επίσης σύμφωνα με τους
προαναφερόμενους αυτό το είδος αξιολόγησης διεξάγεται χρησιμοποιώντας ένα
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ρεαλιστικό σχεδιασμό με τη συλλογή δεδομένων παρατήρησης, τα οποία
περιγράφουν μια εν εξελίξει διαδικασία στο φυσικό της περιβάλλον. Ένα
πλεονέκτημα της διαμορφωτικής αξιολόγησης είναι ότι επιτρέπει επίσης την
αξιολόγηση των εργαλείων αξιολόγησης καθώς οι μαθητές μπορούν να
βοηθήσουν στην ανάδειξη ασαφειών ή αδυναμιών στα εργαλεία της
αξιολόγησης,

όπως

για

παράδειγμα

διφορούμενες

ερωτήσεις

σε

ένα

ερωτηματολόγιο (Thomas Connolly κ.ά., 2009).
Οι (Thomas Connolly κ.ά., 2009) αναφέρουν πως οι κυριότερες παραλλαγές της
διαμορφωτικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών είναι οι ακόλουθες:
1.

Κριτικές από εμπειρογνώμονες (Expert Reviews), οι οποίες διεξάγονται στην
αρχή της

διαδικασίας

αξιολόγησης,

επικεντρώνονται

στο εκπαιδευτικό

περιεχόμενο, την τεχνική ποιότητα ή την ακρίβεια και έχουν ως πρωταρχικό
στόχο να εντοπιστούν τα προβλήματα και να προσφέρουν διορθωτικές
συμβουλές.
2.

One-to-One αξιολογήσεις, στις οποίες ο σχεδιαστής σε συνεργασία με ένα
αριθμό εκπαιδευόμενων από την επιδιωκόμενη βάση χρηστών αξιολογεί την
αντίδραση των εκπαιδευόμενων στο περιεχόμενο καθώς και δείκτες επιδόσεων
αποκτώντας πληροφορίες με τη χρήση συζήτησης και ερωτήσεων.

3.

Αξιολογήσεις με μικρή ομάδα (Small Group Evaluations), οι οποίες
διεξάγονται με τη χρήση μικρών ομάδων στις οποίες ο εκπαιδευτής αλληλεπιδρά
με τους μαθητές σε ένα πλαίσιο ίδιο με αυτό στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί η
εκπαιδευτική παρέμβαση και έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας.

4.

Field trials, οι οποίες είναι γνωστές και ως field-tests ή beta tests,
πραγματοποιούνται από τον εκπαιδευτή και μία μεγαλύτερη ομάδα 20-40
εκπαιδευόμενων και έχει ως στόχο να ελέγξει εάν οι αλλαγές που έγιναν από την
αξιολόγηση με μικρή ομάδα είναι αποτελεσματικές και η εκπαιδευτική
παρέμβαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο για το οποίο προορίζεται.
Με κριτήριο την εμπλοκή ή όχι των τελικών χρηστών στη διαδικασία της

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στρατηγικών, διακρίνονται δύο τύποι αξιολόγησης, η
αναλυτική και η εμπειρική αξιολόγηση. Μια αναλυτική αξιολόγηση αποτελεί μία
επιθεώρηση που διενεργείται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, χαρακτηρίζεται από την
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μη εμπλοκή των τελικών χρηστών και αποσκοπεί στον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων
ενώ, οι εμπειρικές μελέτες εμπλέκουν τους τελικούς χρήστες για τη συλλογή δεδομένων
κατά την εφαρμογή της εκπαιδευτικής στρατηγικής και υλοποιούνται συνήθως με τη
μορφή ερευνών, περιπτωσιολογικών μελετών ή πειραμάτων (G. Petri & von, 2016).
Λαμβάνοντας υπόψη τον συγκεκριμένο τομέα των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού,
οι Michael και Chen (από τους (Bellotti κ.ά., 2013) περιγράφουν τρία βασικά είδη
αξιολόγησης:
1. Αξιολόγηση ολοκλήρωσης (completion assessment)
2. Αξιολόγηση κατά τη διαδικασία (in-process assessment)
3. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού (teacher assessment)
Τα δύο πρώτα είδη αντιστοιχούν σε αθροιστική και διαμορφωτική αξιολόγηση,
αντίστοιχα. Η αξιολόγηση ολοκλήρωσης ασχολείται με το αν ο παίκτης ολοκληρώνει με
επιτυχία το παιχνίδι αλλά υπάρχει δυσκολία να καθοριστεί εάν ο παίκτης έμαθε
πραγματικά το εκπαιδευτικό υλικό ή απλά έμαθε να ολοκληρώνει το παιχνίδι. Η
αξιολόγηση κατά την διαδικασία εξετάζει το πώς, πότε και γιατί ένας παίκτης κάνει τις
επιλογές του. Το τρίτο είδος αξιολόγησης, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού,
επικεντρώνεται στις παρατηρήσεις και τις κρίσεις του εκπαιδευτικού καθώς ο μαθητής
είναι σε δράση, δηλαδή παίζει το παιχνίδι, και συνήθως έχει ως στόχο την αξιολόγηση
των στοιχείων αυτών τα οποία οι λειτουργίες/λογική του παιχνιδιού δεν είναι σε θέση να
συλλάβουν.

3.4 Το θεωρητικό πλαίσιο της αξιολόγησης
Σύμφωνα με τους (Παναγιωτακόπουλος κ.ά., 2003) το θεωρητικό πλαίσιο που
συστήνεται για την αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού εκφράζεται με έννοιες ή
άξονες που καθορίζουν τα προς αξιολόγηση σημεία του. Οι ερευνητές κατά καιρούς
έχουν εντοπίσει διάφορους άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να κινηθεί η
αξιολόγηση χωρίς να υπάρχει ομοφωνία ως προς τον προσδιορισμό των αξόνων και των
κριτηρίων στα οποία αναλύεται ο κάθε άξονας. Η δυνατότητα καθορισμού του
θεωρητικού πλαισίου αξιολόγησης εξαρτάται απολύτως από τις ικανότητες του ερευνητή
που σχεδιάζει την αξιολόγηση. Για μια αξιόλογη προσπάθεια ο ερευνητής θα πρέπει να
είναι σε θέση να:
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Προβλέπει, επιλέγει, κατανοεί και εξηγεί τους παράγοντες που επιδρούν στο
σύστημα που αξιολογείται.



Καθορίζει τη διαδικασία και τον τρόπο μέτρησης της επίδρασης και της
δυναμικής που αναπτύσσουν οι παραπάνω παράγοντες στο σύστημα.



Ερμηνεύει τη σχέση αίτιο - αιτιατό που δημιουργείται μεταξύ των παραγόντων,
αλλά και ξεχωριστά καθενός, με το υπό αξιολόγηση σύστημα.

Για την κατασκευή του θεωρητικού πλαισίου ο αξιολογητής στηρίζεται:


Στην κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που είναι συναφής με το υπό
αξιολόγηση ζήτημα.



Στην ανταλλαγή απόψεων με άλλους ερευνητές-αξιολογητές.



Στην προσωπική εμπειρία, την κρίση και τη διαίσθησή του.
Σύμφωνα με τους προαναφερόμενους στο θεωρητικό ή εννοιολογικό πλαίσιο της

αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που διαμορφώνουν το υπό
αξιολόγηση σύστημα, οι οποίοι δεν είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και υποδιαιρούνται
σε:


Προσωπικούς: οι προσδοκίες, οι ικανότητες, οι γνώσεις, οι εμπειρίες, οι στάσεις
και οι αντιλήψεις που έχουν οι εκπαιδευόμενοι προτού έρθουν σε επαφή, κατά τη
διάρκεια και μετά το τέλος της ενασχόλησης τους με το εκπαιδευτικό λογισμικό.



Παιδαγωγικούς: το γνωστικό επίπεδο, οι διδακτικές μέθοδοι και τα είδη
μάθησης.



Οργανωτικούς: η ανθρώπινη υποδομή, ο τρόπος οργάνωσης και η διαχείριση
των πόρων.



Δημογραφικούς: τα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου που θα χρησιμοποιήσει
το υπό αξιολόγηση λογισμικό, όπως φύλο, ηλικία κ.α.



Τεχνολογικούς: η διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή.
Για τον προσδιορισμό των αξόνων που θα αξιολογηθούν μπορούν να ληφθούν

σημαντικές πληροφορίες από διάφορες πηγές. Ο κύριος φορέας λήψης πληροφοριών
είναι η ομάδα στόχος στην οποία απευθύνεται ένα αξιολογούμενο λογισμικό καθώς
επίσης οι εκπαιδευτές και οι ειδικοί στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση του
εκπαιδευτικού λογισμικού. Όπως αναφέρουν οι (Παναγιωτακόπουλος κ.ά., 2003), οι
διάφορες ομάδες αξιολογητών δεν αξιολογούν ένα προϊόν με τον ίδιο τρόπο εξαιτίας του
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ότι η κάθε ομάδα μπορεί να αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο τα χαρακτηριστικά
του αξιολογούμενου λογισμικού.
Οι (All κ.ά., 2015), βασιζόμενοι στην κοινωνική γνωστική θεωρία, υποστηρίζουν
ότι το σημείο αναφοράς βάσει του οποίου μπορεί να κριθεί η αποτελεσματικότητα της
DGBL εξαρτάται εν μέρει από τον τομέα στον οποίο θα εφαρμοστεί και τις πειθαρχικές
προκαταλήψεις του καθώς το επίπεδο της σημασίας που αποδίδεται σε κάθε επιθυμητό
αποτέλεσμα εξαρτάται από το πλαίσιο στο οποίο υλοποιείται. Με σκοπό την ανάπτυξη
ενός

ορισμού

της

αποτελεσματικότητας

της

DGBL

οι

προαναφερόμενοι

πραγματοποίησαν μία ανάλυση απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών κατά την οποία
ερωτήθηκαν ποια αποτελέσματα θα περιμένανε ή θα θέλανε να επιτευχθούν με την
εφαρμογή μιας DGBL παρέμβασης και ποια αποτελέσματα θα τους οδηγούσαν στην
απόφαση να την εφαρμόσουν. Ως ενδιαφερόμενα μέρη έλαβαν υπόψη τους:
1.

Τους ερευνητές της DGBL και τους προγραμματιστές παιχνιδιών, θεωρώντας ότι
αυτές οι ομάδες εμπλέκονται άμεσα στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
καθώς η πρώτη διεξάγει την έρευνα ενώ η δεύτερη προετοιμάζει το υλικό.

2.

Τους φορείς από τους οποίους εξαρτάται η έγκριση ή η απόφαση εφαρμογής της
DGBL παρέμβασης π.χ. καθηγητές, διευθυντές, διευθυντές ανθρώπινου
δυναμικού κ.λπ.

3.

Το ευρύτερο περιβάλλον το οποίο αφορά τα ενδιαφερόμενα μέρη σε κυβερνητικό
επίπεδο, θεωρώντας ότι μπορεί να έχουν επιρροή μέσω της χρηματοδότησης για
την ανάπτυξη και την έρευνα της DGBL καθώς από αυτούς εξαρτώνται οι
προγραμματιστές και οι ερευνητές της DGBL.
Από την ανάλυση απαιτήσεων που πραγματοποιήθηκε με σκοπό να καθοριστούν

τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα της μάθησης που βασίζεται στο ψηφιακό
παιχνίδι προέκυψε πως ο βαθμός σημαντικότητας που αποδίδεται σε καθένα από αυτά
δεν είναι ο ίδιος για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Καθώς η κάθε ομάδα ενδιαφερομένων
έχει διαφορετικές προσδοκίες και επομένως διαφορετική αντίληψη/θεώρηση της έννοιας
της αποτελεσματικότητας, είναι φανερό πως το κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζει τα
επιθυμητά αποτελέσματα σύμφωνα με τα οποία κρίνεται η αποτελεσματικότητα. Για
παράδειγμα το κριτήριο αξιολόγησης του αν η DGBL παρέμβαση καταφέρνει να μειώσει
το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διδασκαλία ενός συγκεκριμένου θέματος σε

41

σχέση με άλλες διδακτικές μεθόδους φάνηκε να έχει μεγαλύτερη σημαντικότητα στο
σχολικό πλαίσιο σε σχέση με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών έχουν προταθεί και
χρησιμοποιηθεί από τους ερευνητές διάφορα πλαίσια αξιολόγησης τα οποία
χρησιμοποιούνται ως εννοιολογικός οδηγός, καθορίζοντας τα κριτήρια τα οποία
δυνητικά μπορούν να αξιολογηθούν σε μία DGBL παρέμβαση, αλλά δεν παρέχουν
καθοδήγηση για τον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης καθώς και της συλλογής και
ανάλυσης των δεδομένων (G. Petri & von, 2016). Εκτός του ότι τα πλαίσια δεν
προσδιορίζουν συγκεκριμένες μετρήσεις οι οποίες μπορούν να ληφθούν πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά την επαφή με ένα DGBL περιβάλλον, οι (T. Connolly, Stansfield, &
Hainey, 2008) επισημαίνουν ότι υπάρχει έλλειψη γενικών πλαισίων τα οποία να δίνουν
έμφαση στην παιδαγωγική.

3.5 Τα χαρακτηριστικά του ιδανικού πλαισίου αξιολόγησης
Σύμφωνα με τον (Mayer, 2012) το ιδανικό πλαίσιο αξιολόγησης για τα παιχνίδια
σοβαρού σκοπού θα πρέπει να έχει ένα σύνολο χαρακτηριστικών, αλλά στην ουσία
καθώς δεν υπάρχει τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί. Τα χαρακτηριστικά
τα οποία χαρακτηρίζουν το ιδανικό πλαίσιο είναι τα εξής:











Ευρύ πεδίο εφαρμογής (Broad in scope): να λαμβάνει υπόψη το ευρύ φάσμα
των εκπαιδευτικών πλαισίων, των παιχνιδιών, των μαθησιακών στόχων και των
θεμάτων.
Συγκριτικό (Comparative): να μπορεί να χρησιμοποιεί στοιχεία από
διαφορετικά παιχνίδια για σύγκριση.
Τυποποιημένο (Standardized): τα υλικά και οι διαδικασίες του πειραματικού
ερευνητικού σχεδίου θα πρέπει να είναι τυποποιημένες.
Συγκεκριμένο (Specific): η μέτρηση των δεδομένων θα πρέπει να είναι ακριβής,
προσδιορίζοντας τις μεταβλητές.
Ευέλικτο (Flexible): καθώς το παιχνίδι δεν μπορεί να προβλεφθεί πάντα, η
συλλογή των δεδομένων θα πρέπει να είναι ευέλικτη για τη μέτρηση.
Τριγωνοποιημένο (Triangulated): να χρησιμοποιεί μικτές μεθόδους με ποιοτικά
και ποσοτικά δεδομένα.
Πολλών επιπέδων (Multi-leveled): ως προς το άτομο, το παιχνίδι, την ομάδα,
τον οργανισμό.
Επικυρωμένο (Validated): να χρησιμοποιεί επικυρωμένες ερευνητικές
μεθόδους.
Επεκτάσιμο (Expandable): να έχει τη δυνατότητα μέτρησης νέων μεταβλητών.
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Διακριτικό (Unobtrusive): να χρησιμοποιεί το gaming για συστηματική και
εκτεταμένη συλλογή των δεδομένων.
Γρήγορο και μη χρονοβόρο (Fast and non-time consuming): τα εργαλεία και
οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί πρέπει να είναι γρήγορα και μη χρονοβόρα καθώς
σε πραγματικές συνθήκες δεν μπορεί να αφιερωθεί πολύς χρόνος και πόροι για
την έρευνα.
Πολλαπλών σκοπών (Multi-purposed): να πείθει τους ενδιαφερόμενους να
κάνουν συλλογή δεδομένων πέρα από τα προφανή και τελείως απαραίτητα.
Η παραγωγή ενός γενικού πλαισίου αξιολόγησης είναι δύσκολη, εκτός και εάν

αυτό είναι αφηρημένο καθώς η διαδικασία της αξιολόγησης συνδέεται άρρηκτα με τον
κύριο στόχο της αξιολόγησης. Επιπλέον αν η αξιολόγηση είναι πιο ολιστική και
προσπαθεί να τα λάβει όλα υπόψη, τότε είναι πιο πιθανό ότι η αξιολόγηση θα είναι
γενική, δεν θα είναι ιδιαίτερα λεπτομερής ή αυστηρή ενώ αν η αξιολόγηση στηρίζεται σε
συγκεκριμένα ζητήματα, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη μια ολιστική άποψη της DGBL
παρέμβασης. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, είναι απαραίτητη η ιεράρχηση των
περιοχών της αξιολόγησης, η οποία οδηγεί στον προσδιορισμό του πιο σημαντικού
στόχου τον οποίο η DGBL παρέμβαση πρέπει να επιτύχει (Thomas Connolly κ.ά., 2009).

3.6 Τα

στάδια

συστηματικής

αξιολόγησης

των

εκπαιδευτικών

παιχνιδιών με τη μορφή εμπειρικής μελέτης
Πολλοί ερευνητές τονίζουν την ανάγκη για ένα συστηματικό τρόπο αξιολόγησης
των εκπαιδευτικών παιχνιδιών διότι πολλές μελέτες διεξάγονται με ένα ad-hoc τρόπο,
καθώς εκτελούνται με μη συστηματικό τρόπο, χωρίς σαφή ορισμό εκ των προτέρων της
μελέτης, της μέτρησης και συλλογής των δεδομένων και η ανάλυση των δεδομένων
στερείται επιστημονικής ακρίβειας (Giani Petri & Gresse von Wangenheim, 2017).
Μια συστηματική αξιολόγηση με τη μορφή εμπειρικής μελέτης περιλαμβάνει τις
εξής φάσεις οι οποίες απεικονίζονται γραφικά στην Εικόνα 3-1 (Giani Petri & Gresse
von Wangenheim, 2017):
1. Την οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής (scoping)
2. Τη σχεδίαση (planning)
3. Την λειτουργία (operation)
4. Την ανάλυση και ερμηνεία (analysis & interpretation)
5. Την παρουσίαση και συσκευασία (presentation & package)
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Εικόνα 3-1: Τα στάδια της αξιολόγησης
Πηγή:(Giani Petri & Gresse von Wangenheim, 2017)

3.6.1 Η φάση της οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής
Κατά τη φάση οριοθέτησης (scoping) του πεδίου εφαρμογής, ορίζονται οι σκοποί
και οι στόχοι της αξιολόγησης, διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα και σύμφωνα
με αυτά καθορίζονται οι παράγοντες ποιότητας που πρέπει να αξιολογηθούν, όπως η
μάθηση, η εμπλοκή, τα κίνητρα κ.α.

3.6.2 Η φάση της σχεδίασης
Στη φάση της σχεδίασης (planning), καθορίζεται ο τύπος της μελέτης
(πειραματική, ημι-πειραματική, μη πειραματική,) και ο τρόπος συλλογής των
δεδομένων.


πειραματική (experimental): για να θεωρηθεί μία μελέτη πειραματική θα πρέπει
να περιλαμβάνει πολλές ομάδες με τυχαία ανάθεση. Σύμφωνα με αυτό το
σχεδιασμό, οι συμμετέχοντες κατανέμονται τυχαία σε μια πειραματική ομάδα
(experimental group, η ομάδα που παίζει το παιχνίδι σοβαρού σκοπού) και μια
ομάδα «ελέγχου» (control group, στηριζόμενη σε άλλες εκπαιδευτικές τεχνικές). Η
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών σε σύγκριση με άλλες μεθόδους
διδασκαλίας χρησιμοποιείται για να παρατηρηθεί εάν με τη χρήση των
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εκπαιδευτικών παιχνιδιών επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα (Calderón &
Ruiz, 2015).


ημι-πειραματική (quasi-experimental): η μελέτη χρησιμοποιεί είτε πολλές
ομάδες ή διαδοχικές μετρήσεις, αλλά χωρίς τυχαία ανάθεση.



μη πειραματική (non-experimental): η μελέτη δεν χρησιμοποιεί πολλές ομάδες,
αλλά γίνεται με συστηματικό τρόπο, όπως με την μορφή μελέτης περίπτωσης. Στην
μελέτη περίπτωσης ο στόχος της αξιολόγησης εκτιμάται με βάση τις αντιλήψεις
των μαθητών μέσα από ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο μετά την εφαρμογή του
παιχνιδιού (G. Petri & von, 2016).

Ένας άλλος όρος που συναντάται στην βιβλιογραφία της αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τον χαρακτηρισμό του τύπου της μελέτης είναι ο όρος
"ad hoc μελέτη". Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται οι μελέτες που εκτελούνται με μη
συστηματικό τρόπο, χωρίς σαφή ορισμό της μελέτης και των μετρήσεων.
Τα μέτρα και τα μέσα συλλογής των δεδομένων πρέπει να καθοριστούν κατά
τρόπο που να επιτρέπει την ανίχνευση του στόχου της αξιολόγησης από τα δεδομένα που
συλλέχθηκαν καθώς επίσης να παρέχει ένα πλαίσιο για την ανάλυση και την ερμηνεία
των δεδομένων σε σχέση με το στόχο.
Οι μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη συλλογή των
δεδομένων, όπως αναφέρουν οι (Calderón & Ruiz, 2015), είναι:
1. Ερωτηματολόγια: Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί διάφορες μορφές
ερωτήσεων.
2. Συνεντεύξεις: Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί διάφορες μορφές ερωτήσεων οι
οποίες υποβάλλονται προφορικά.
3. Καταγραφές (Logs) : Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί τα αρχεία καταγραφής
των πληροφοριών που παράγονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίας
αξιολόγησης των παιχνιδιών.
4. Συζητήσεις: Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί προφορικές συζητήσεις.
5. Βίντεο: Για την υποστήριξη της αξιολόγησης χρησιμοποιούνται επίσης
εργαλεία τα οποία αυτόματα καταγράφουν με μορφή ηχογράφησης ή
βιντεοσκόπησης τις αντιδράσεις του χρήστη κατά τη διάρκεια που παίζει το
παιχνίδι ή καταγράφουν την οθόνη του παίκτη. Οι πληροφορίες που
λαμβάνονται από τις καταγραφές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
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διευκολύνουν την έρευνα μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού και
αποτελούν εύκολες και οικονομικές μεθόδους με τις δυνατότητες που μας
παρέχει η τεχνολογία σήμερα.
6. Πλαίσια: Η μέθοδος των πλαισίων χρησιμοποιεί μια ομάδα τεχνικών και
βημάτων που ορίζονται από τους αξιολογητές.
7. Παρατήρηση: Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην παρατήρηση της προόδου
κατά την διάρκεια της συνόδου αξιολόγησης του παιχνιδιού.
8. Μία αναπτυσσόμενη περιοχή της αξιολόγησης των παιχνιδιών σχετικά με τις
εκτιμήσεις που είναι υποκειμενικές, περιλαμβάνει έναν κλάδο της
νευροεπιστήμης που διερευνά τη συσχέτιση μεταξύ της ψυχολογικής
κατάστασης των παικτών και της τιμής των φυσιολογικών σημάτων. Όπως
αναφέρουν οι (Bellotti κ.ά., 2013), αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι τα μέτρα
αυτά μπορούν να παρέχουν μια ένδειξη της δέσμευσης του παίκτη και της
ροής. Τα μέτρα αυτά συνήθως αφορούν ηλεκτρομυογράφημα προσώπου,
γαλβανική απόκριση του δέρματος και ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.

3.6.3 Η φάση της λειτουργίας
Η φάση της λειτουργίας (operation), περιλαμβάνει την προετοιμασία, την
εκτέλεση της μελέτης και τη συλλογή των δεδομένων. Κατά την εκτέλεση της μελέτης
εφαρμόζεται η παρέμβαση με την χρήση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού και προαιρετικά
και με άλλες εκπαιδευτικές στρατηγικές, ώστε να γίνει σύγκριση μεταξύ τους.
Συνήθως πριν την εφαρμογή των μεθόδων και των τεχνικών της αξιολόγησης
προηγείται μία εισαγωγική φάση κατά την οποία παρουσιάζονται στους χρήστες οι
στόχοι του πειράματος και το εκπαιδευτικό παιχνίδι, καθώς επίσης συλλέγονται τα
δημογραφικά στοιχεία των χρηστών (Calderón & Ruiz, 2015).
Η διαδικασία εφαρμογής των τεχνικών και μεθόδων για την συλλογή των
δεδομένων διακρίνεται στους εξής τύπους (Calderón & Ruiz, 2015):
1.

Απλή διαδικασία σύμφωνα με την οποία διεξάγεται η συνεδρία με το
εκπαιδευτικό παιχνίδι και στη συνέχεια δίνονται στους χρήστες οι μηχανισμοί
αξιολόγησης.

2.

Pre/Post διαδικασία κατά την οποία η αξιολόγηση γίνεται σε δύο στάδια, ένα
στάδιο πριν τη χρήση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού και ένα μετά τη χρήση του.
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Αυτός ο τύπος διαδικασίας χρησιμοποιείται συνήθως για την αξιολόγηση του
επιπέδου των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τη χρήση του εκπαιδευτικού
παιχνιδιού.
3.

Pre/Post/Post διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τα δύο στάδια της Pre/Post και
ένα επιπλέον στάδιο το οποίο πραγματοποιείται μετά από ένα χρονικό διάστημα
εβδομάδων ή μηνών και έχει ως στόχο να αξιολογήσει το επίπεδο διατήρησης
των γνώσεων που αποκτήθηκαν.
Σύμφωνα με τους (Bellotti κ.ά., 2013) τα pre/post tests αποτελούν τα πιο ευρέως

χρησιμοποιούμενα πειραματικά σχέδια και είναι ιδιαίτερα δημοφιλή για τη μέτρηση των
αλλαγών των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μετά από τροποποιήσεις στη διαδικασία
της μάθησης. Και στις δύο ομάδες δίνεται να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο (pretest) πριν την έναρξη του πειράματος καθώς και μετά την ολοκλήρωση αυτού (post-test)
και ελέγχονται οι διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο τεστ. Η μέθοδος αυτή
χρησιμοποιείται συχνά γιατί είναι η απλούστερη στην εφαρμογή και ελέγχει τις γνώσεις
που απέκτησαν οι παίκτες/μαθητές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αλλά δεν μπορεί να
συλλέξει πληροφορίες για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το pre-test
είναι απαραίτητο ώστε να ελεγχθούν οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων διότι αν για
παράδειγμα, κατά τύχη, η πειραματική ομάδα έχει υψηλότερα επίπεδα γνώσης πριν την
εκπαιδευτική παρέμβαση από την ομάδα ελέγχου αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την
υπερεκτίμηση της επίδρασης της μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι (All κ.ά., 2016).
Το κύριο πρόβλημα με τον pre/post test πειραματικό σχεδιασμό είναι ότι είναι αδύνατο
να καθοριστεί αν η πράξη της διενέργειας της προκαταρκτικής δοκιμής έχει επηρεάσει
οποιοδήποτε από τα αποτελέσματα. Ένα άλλο πρόβλημα σχετίζεται με το γεγονός ότι σε
περίπτωση που οι συμμετέχοντες στις δύο ομάδες ανήκουν στο ίδιο σχολείο υπάρχει
πιθανότητα να αλληλεπιδράσουν εκτός των μαθημάτων και να επηρεαστούν τα
αποτελέσματα, ενώ αν σχηματιστούν ομάδες από διαφορετικά σχολεία δεν είναι δυνατή
η τυχαιοποίηση, δηλαδή η κατανομή των ατόμων στις ομάδες κατά τρόπο που οι
διαφορές τους να οφείλονται μόνο στην τύχη (Bellotti κ.ά., 2013).
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3.6.4 Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων
Κατά τη φάση της ανάλυσης και ερμηνείας (analysis & interpretation), τα
δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύονται σε σχέση με το στόχο

της αξιολόγησης.

Ανάλογα με τη φύση των συλλεχθέντων δεδομένων, αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση
ποιοτικών ή/και ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης της περιγραφικής ή της επαγωγικής
στατιστικής.

3.7 Η κρυμμένη αξιολόγηση (stealth assessement)
Σύμφωνα με τους (Bellotti κ.ά., 2013) παρόλο που οι τυποποιημένες μέθοδοι
αξιολόγησης λαμβάνουν λιγότερο χρόνο, είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμες και τα
αποτελέσματά τους είναι πιο εύκολα ερμηνεύσιμα, έχουν κάποιους περιορισμούς όπως η
αναποτελεσματική μέτρηση της επίλυσης σύνθετων προβλημάτων, της επικοινωνίας και
των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης (reasoning skills). Η ανάγκη για εναλλακτικά ή
συμπληρωματικά εργαλεία αξιολόγησης, ώστε να ξεπεραστούν οι προαναφερόμενοι
περιορισμοί, έχει οδηγήσει στην έρευνα μεθόδων αξιολόγησης μέσα στο παιχνίδι (InGame Assessment). Η αξιολόγηση μέσα στο παιχνίδι είναι ιδιαίτερα κατάλληλη και
χρήσιμη δεδομένου ότι είναι ενσωματωμένη στη λογική του παιχνιδιού και, ως εκ
τούτου, δεν διακόπτει την εμπειρία παιχνιδιού του παίκτη και επιτρέπει την άμεση
παροχή ανατροφοδότησης και την εφαρμογή εξατομίκευσης και προσαρμοστικότητας
στις ατομικές ανάγκες σε διάφορες πτυχές όπως, το στυλ μάθησης και τα ποσοστά
παροχής πληροφοριών. Για να ενσωματωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης στη
διαδικασία του παιχνιδιού, το παιχνίδι σχεδιάζεται έτσι ώστε οι γνώσεις από
προηγούμενες ενότητες να είναι απαραίτητες για να προχωρήσει ο παίκτης μέσα στο
παιχνίδι χωρίς την απευθείας μέτρηση της γνώσης με τη χρήση κουίζ ή
ερωτηματολογίων.
Για την αξιολόγηση μέσα στο παιχνίδι οι (Shute & Ke, 2012) αναφέρουν πως
πρόκειται για μία δυναμική και έγκυρη αξιολόγηση της μάθησης με βάση το παιχνίδι η
οποία πραγματοποιείται από το ίδιο το περιβάλλον του παιχνιδιού το οποίο δίνει
εκτιμήσεις σε πραγματικό χρόνο των επιπέδων ικανότητας των μαθητών σε ένα ευρύ
φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων. Επίσης αποκαλούν τη αξιολόγηση μέσα στο παιχνίδι
σαν κρυμμένη αξιολόγηση (stealth assessment) καθώς αποτελεί μία αόρατη σύλληψη
των δεδομένων του παιχνιδιού ώστε να μην επηρεαστεί η εμπλοκή του χρήστη.
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Πρόκειται δηλαδή για μία λιγότερο παρεμβατική και προφανή μορφή αξιολόγησης η
οποία επιτρέπει στον παίκτη να επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνο στο παιχνίδι καθώς
αξιοποιεί τα εμπειρικά στοιχεία που προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις του παίκτη με
το παιχνίδι. Δεν αποτελεί κάποιο είδος εξαπάτησης όπως μπορεί να συμπεράνει κανείς
από τον όρο stealth, αλλά έχει ως στόχο να βοηθήσει του μαθητές καθώς μπορεί να
συμπεράνει σε κάθε χρονική στιγμή τι γνωρίζουν και τι όχι και να αξιολογήσει ένα
σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθώς και τη μάθηση του περιεχομένου του
παιχνιδιού.
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4 Τα Πλαίσια, τα Μοντέλα και οι Κλίμακες Αξιολόγησης
4.1 Εισαγωγή
Η αυξανόμενη δημοτικότητα των παιχνιδιών σε συνδυασμό με τις πρόσφατες
εξελίξεις στην τεχνολογία των παιχνιδιών και του υλικού καθώς και η εμφάνιση των
εικονικών κόσμων (virtual worlds) και των MMOGs (Massively Multiplayer Online
Games), ενισχύει την ανάγκη για ένα ευέλικτο πλαίσιο αξιολόγησης το οποίο να μπορεί
να χρησιμοποιηθεί από τους ερευνητές αξιολόγησης (Thomas Connolly κ.ά., 2009).
Καθώς τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού έχουν ένα διττό χαρακτήρα, σχεδιάζονται
δηλαδή έτσι ώστε να είναι διασκεδαστικά και απολαυστικά, παρόμοια με τα εμπορικά
παιχνίδια, αλλά ταυτόχρονα να μπορούν να επιτύχουν συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς
σκοπούς, θα πρέπει η αξιολόγησή τους να εξετάζει και τις δύο πτυχές τους, δηλαδή τη
διασκέδαση/απόλαυση και τον εκπαιδευτικό τους αντίκτυπο. Επομένως εκτός από την
εξέταση της διασκέδασης και της συμμετοχής, καθώς ο κύριος στόχος των παιχνιδιών
σοβαρού σκοπού είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, υπάρχει
ανάγκη να διερευνηθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν από την χρήση
τους. Με αυτή την έννοια θα πρέπει η αξιολόγησή τους να περιλαμβάνει την αξιολόγηση
των επιδόσεων του παίκτη του παιχνιδιού και μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό
των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού τα οποία είναι πιο κατάλληλα για ένα συγκεκριμένο
στόχο ή τομέα καθώς και την πιο αποτελεσματική σχεδίασή τους. Επιπλέον, η
αξιολόγηση των επιδόσεων επιτρέπει την προσαρμοστικότητα και την εξατομίκευση από
διάφορες απόψεις όπως για παράδειγμα την παρουσίαση και τον χρονοπρογραμματισμό
του περιεχομένου που πρέπει να παρέχεται στον παίκτη (Bellotti κ.ά., 2013).
Σύμφωνα με τους (Bellotti κ.ά., 2013) εκτός από τις άμεσες μετρήσεις της
μάθησης που επιτυγχάνεται μέσω του παιχνιδιού, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που
μπορεί να οδηγήσουν εμμέσως στη μάθηση. Πιο συγκεκριμένα, τα παιχνίδια σοβαρού
σκοπού είναι ελκυστικά και εμπλέκουν τους παίκτες/μαθητές για ένα συγκεκριμένο
σκοπό, όπως η ανάπτυξη νέων γνώσεων ή δεξιοτήτων. Καθώς η ισχυρή εμπλοκή έχει
συσχετισθεί με την ακαδημαϊκή επίδοση, το επίπεδο της εμπλοκής μπορεί επίσης
δυνητικά να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης για την εκμάθηση που είναι ικανό να προσδώσει
ένα παιχνίδι σοβαρού σκοπού. Επίσης ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της εμπειρίας
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του παιχνιδιού δίνεται από τη ροή δηλαδή την κατάσταση του χρήστη η οποία
χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο απόλαυσης και ικανοποίησης. Οι (Sweetser &
Wyeth, 2005) υποστηρίζουν πως η απόλαυση του παίκτη είναι ο πιο σημαντικός στόχος
στα ψηφιακά παιχνίδια διότι εάν οι παίκτες δεν απολαμβάνουν το παιχνίδι, δεν θα το
παίξουν.
Καθώς η απόλαυση μέσα στο παιχνίδι ή η ροή παρακινεί τους παίκτες στη
συνέχιση της δραστηριότητας και είναι βασικός παράγοντας για το αν θα εμπλακούν και
θα συνεχίσουν να μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι, η ροή θα πρέπει να θεωρείται ως ένα
βασικό κριτήριο για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας ενός παιχνιδιού. Η
απόλαυση και η ροή μπορεί βέβαια να επηρεαστούν και από άλλους παράγοντες εκτός
από το σχεδιασμό και τις προκλήσεις του παιχνιδιού όπως είναι το φύλο, οι ατομικές
δεξιότητες των μαθητών και ο τύπος του παιχνιδιού. Η διαθεσιμότητα μιας κλίμακας που
μετρά αποτελεσματικά την απόλαυση που προσφέρει ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι μπορεί
να βοηθήσει τους σχεδιαστές των παιχνιδιών να κατανοήσουν τα δυνατά και αδύνατα
σημεία του παιχνιδιού αποτελεσματικά σύμφωνα με τις απόψεις των μαθητών/παικτών
(Fu, Su, & Yu, 2009).
Λόγω της μεγάλης ποικιλίας εκπαιδευτικών παιχνιδιών τα οποία μπορεί να έχουν
παρόμοια χαρακτηριστικά αλλά διαφορετικά θέματα και στόχους και τα οποία
χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, διαφορετικές χρονικές στιγμές
και κάτω από διαφορετικές συνθήκες η έρευνα για την αποτελεσματικότητα της μάθησης
που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι είναι κατακερματισμένη. Στη βιβλιογραφία υπάρχει
πληθώρα άρθρων τα οποία προτείνουν τρόπους αξιολόγησης της μάθησης που βασίζεται
στα εκπαιδευτικά παιχνίδια με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, με διάφορα πειραματικά
σχέδια

και

αναλυτικές

τεχνικές

χρησιμοποιώντας

διάφορα

πλαίσια,

μοντέλα

αξιολόγησης, μεθόδους και κλίμακες. Τα πλαίσια αξιολόγησης χρησιμοποιούνται ως
εννοιολογικός οδηγός καθορίζοντας τα κριτήρια τα οποία δυνητικά μπορούν να
αξιολογηθούν σε μία DGBL παρέμβαση, ενώ οι μέθοδοι παρέχουν μια ολοκληρωμένη
υποστήριξη για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της αξιολόγησης και μπορεί να
παρέχουν πλαίσια, κλίμακες και τεχνικές συλλογής δεδομένων. Καθώς δεν υπάρχει μια
γενική μέθοδος αξιολόγησης, η ετερογένεια των μεθόδων

που χρησιμοποιούνται

δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα ορισμένων
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μεθόδων

και

δυσκολεύει

τη

σύγκριση

των

αποτελεσμάτων

των

ερευνών

αποτελεσματικότητας (All κ.ά., 2016; Thomas Connolly κ.ά., 2009).
Στο κεφάλαιο αυτό της εργασίας παρουσιάζονται οι κλίμακες GameFlow και
EGameFlow οι οποίες βασίζονται στη θεωρία της ροής για την αξιολόγηση της εμπειρίας
και της απόλαυσης του παίκτη αλλά καθώς τα παιχνίδια έχουν ένα διττό χαρακτήρα
παρουσιάζονται και πλαίσια/μοντέλα αξιολόγησης τα οποία χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αντίκτυπου των παιχνιδιών. Οι (Thomas Connolly κ.ά.,
2009) αναφέρουν ότι υπάρχει έλλειψη γενικών πλαισίων τα οποία δίνουν έμφαση στην
παιδαγωγική και εξετάζουν την αποτελεσματικότητα της GBL από την σκοπιά
ερωτήσεων αν το GBL περιβάλλον αυξάνει την απόκτηση γνώσεων, βελτιώνει τις
επιδόσεις του μαθητή και συμβάλει στη διαμόρφωση μεταγνωστικών στρατηγικών. Αυτό
συμβαίνει διότι η πλειοψηφία των διαθέσιμων πλαισίων αξιολόγησης εστιάζουν σε elearning και εμπορικά παιχνίδια. Για το λόγο αυτό τα πλαίσια και μοντέλα αξιολόγησης
των εκπαιδευτικών παιχνιδιών που παρουσιάζονται επιλέχθηκαν με κριτήριο να
εξετάζουν την παιδαγωγική σκοπιά των παιχνιδιών.

4.2 Η αξιολόγηση με τη χρήση της θεωρίας της ροής
4.2.1 Το μοντέλο GameFlow για την αξιολόγηση της απόλαυσης
Οι (Fu κ.ά., 2009) αναφέρουν πως σύμφωνα με τους Bernhaupt, Eckschlager και
Tscheligi (2007) μια βιώσιμη ιδέα για την αξιολόγηση της εμπειρίας του χρήστη στα
παιχνίδια αποτελεί το μοντέλο GameFlow.
Το μοντέλο GameFlow δημιουργήθηκε από τις Sweetser και Wyeth (Sweetser &
Wyeth, 2005), χρησιμοποιεί ως δομικό θεμέλιο τη θεωρία της ροής, για το συνδυασμό
διαφόρων ευρετικών κανόνων (heuristics) της ευχρηστίας (usability) και της εμπειρίας
του χρήστη (user experience) στα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Θεωρώντας πως η απόλαυση
ως έννοια είναι παρόμοια με την έννοια της ροής την οποία πρότεινε ο Csikszentmihalyi,
το μοντέλο GameFlow περιλαμβάνει οκτώ στοιχεία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν
την εμπειρία της ροής. Τα στοιχεία του μοντέλου GameFlow είναι η συγκέντρωση, η
πρόκληση, οι δεξιότητες, ο έλεγχος, οι σαφείς στόχοι, η ανατροφοδότηση, η εμβύθιση
και η κοινωνική αλληλεπίδραση, όπου το κάθε στοιχείο περιλαμβάνει ένα γενικό στόχο
και ένα σύνολο κριτηρίων τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους σχεδιαστές ώστε να
κατανοήσουν την απόλαυση του παιχνιδιού.
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Σύμφωνα με τις (Sweetser & Wyeth, 2005) τα κριτήρια του μοντέλου GameFlow
αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τον προσδιορισμό των θεμάτων τα οποία επιδρούν
στην απόλαυση των παικτών και στην τρέχουσα μορφή τους δεν προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο αξιολόγησης για τους προγραμματιστές παιχνιδιών αλλά
θα πρέπει να εξελιχθούν σε εργαλεία αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων
και μετρήσεων, έτσι ώστε οι προγραμματιστές παιχνιδιών να μπορούν να τα
χρησιμοποιήσουν άμεσα για την αξιολόγηση της απόλαυσης του παίκτη καθώς και για
την πρόβλεψη της δημοτικότητας και κατάταξης ενός παιχνιδιού. Η ερμηνεία των
στοιχείων του μοντέλου GameFlow και τα κριτήρια του κάθε στοιχείου απεικονίζονται
στο Πίνακα 4-1.
Πίνακας 4-1:

Τα στοιχεία και τα κριτήρια αξιολόγησης της απόλαυσης του

μοντέλου GameFlow
Στοιχεία

Κριτήρια

Συγκέντρωση:

τα

παιχνίδια

να

πρέπει

απαιτούν τη συγκέντρωση
του παίκτη και ο παίκτης
πρέπει να είναι σε θέση να
συγκεντρωθεί στο παιχνίδι.

 Τα

παιχνίδια

πρέπει

να

παρέχουν

πολλά

ερεθίσματα από διαφορετικές πηγές.
 Τα παιχνίδια πρέπει να παρέχουν ερεθίσματα που
αξίζουν προσοχής.
 Τα παιχνίδια πρέπει να προσελκύουν γρήγορα την
προσοχή των παικτών και να διατηρούν την
εστίασή τους σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
 Οι παίκτες δεν πρέπει να επιβαρύνονται με
δραστηριότητες που δεν αισθάνονται σημαντικές.
 Τα παιχνίδια πρέπει να έχουν υψηλό φόρτο
εργασίας, ενώ εξακολουθούν να είναι κατάλληλα
για τα αντιληπτικά, γνωστικά όρια καθώς και τα
όρια μνήμης των παικτών.
 Η προσοχή των παικτών δεν πρέπει να αποσπάται
από τις δραστηριότητες στις οποίες θέλουν ή
πρέπει να επικεντρωθούν.
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Πρόκληση: τα παιχνίδια
πρέπει

να

είναι

αρκετά

 Οι προκλήσεις στα παιχνίδια πρέπει να ταιριάζουν
με τα επίπεδα δεξιοτήτων των παικτών.

προκλητικά και σύμφωνα με

 Τα παιχνίδια πρέπει να παρέχουν διαφορετικά

το επίπεδο δεξιοτήτων του

επίπεδα πρόκλησης για διαφορετικούς παίκτες.
 Το επίπεδο της πρόκλησης πρέπει να αυξάνεται

παίκτη.

καθώς ο παίκτης προχωρά μέσα στο παιχνίδι και
αυξάνει το επίπεδο των δεξιοτήτων του.
 Τα παιχνίδια πρέπει να παρέχουν νέες προκλήσεις

με κατάλληλο ρυθμό.
Δεξιότητες: τα παιχνίδια

 Οι παίκτες θα πρέπει να μπορούν να παίξουν το

πρέπει να υποστηρίζουν την

παιχνίδι χωρίς να διαβάσουν κάποιο εγχειρίδιο.

ανάπτυξη δεξιοτήτων του

 Η εκμάθηση του παιχνιδιού δεν πρέπει να είναι

παίκτη και την μαεστρία
(mastery),

δηλαδή

την

κατάκτησή τους.

βαρετή, αλλά να είναι μέρος της διασκέδασης.
 Τα παιχνίδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν online
βοήθεια, ώστε να μην χρειάζεται να βγουν οι
παίκτες από το παιχνίδι.
 Οι παίκτες θα πρέπει να διδάσκονται να παίζουν το
παιχνίδι μέσω εκπαιδευτικού υλικού ή αρχικών
επιπέδων στα οποία αισθάνονται ότι παίζουν το
παιχνίδι.
 Τα παιχνίδια πρέπει να αυξάνουν τις ικανότητες
των παικτών με τον κατάλληλο ρυθμό καθώς
προχωρούν μέσα στο παιχνίδι.
 Οι παίκτες πρέπει να ανταμείβονται κατάλληλα για
την προσπάθεια και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
τους.
 Οι διεπαφές και η μηχανική των παιχνιδιών πρέπει
να είναι εύκολες στην εκμάθηση και τη χρήση
τους.

Έλεγχος: οι παίκτες πρέπει

 Οι παίκτες πρέπει να έχουν την αίσθηση ελέγχου

να αισθάνονται ότι ελέγχουν

των

τις

αλληλεπιδράσεών τους στον κόσμο του παιχνιδιού.

ενέργειες

τους

στο

χαρακτήρων,
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των

κινήσεων

και

των

παιχνίδι. Εάν οι παίκτες

 Οι παίκτες θα πρέπει να έχουν την αίσθηση

έχουν επαρκείς δεξιότητες

ελέγχου της διεπαφής των παιχνιδιών και των

και οι δραστηριότητες στο

συσκευών εισόδου.

παιχνίδι

έχουν

σαφείς

 Οι παίκτες θα πρέπει να έχουν την αίσθηση

και

ελέγχου του κελύφους του παιχνιδιού (εκκίνηση,

στόχους
ανατροφοδότηση

τότε

οι

παίκτες έχουν την αίσθηση
του

ελέγχου

των

δραστηριοτήτων.

διακοπή, αποθήκευση κ.λπ.).
 Οι παίκτες δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να
κάνουν λάθη που είναι επιζήμια για το παιχνίδι και
πρέπει να υποστηρίζονται για την ανάκτηση από
σφάλματα.
 Οι παίκτες θα πρέπει να έχουν την αίσθηση ότι
ελέγχουν

και

επηρεάζουν

τον

κόσμο

του

παιχνιδιού (οι πράξεις τους έχουν σημασία και
διαμορφώνουν τον κόσμο του παιχνιδιού).
 Οι παίκτες θα πρέπει να αισθάνονται ότι ελέγχουν

τις ενέργειες τους και τις στρατηγικές που
χρησιμοποιούν και ότι είναι ελεύθεροι να παίξουν
το παιχνίδι με τον τρόπο που θέλουν (όχι απλά να
ανακαλύψουν

δράσεις

και

στρατηγικές

προγραμματισμένες από τους προγραμματιστές
παιχνιδιών).
Σαφήνεια των στόχων: τα
παιχνίδια

πρέπει

παρέχουν

στον

σαφείς

στόχους

να
παίκτη
σε

 Οι αρχικοί στόχοι πρέπει να είναι σαφείς και να
παρουσιάζονται νωρίς.
 Οι ενδιάμεσοι στόχοι θα πρέπει να είναι σαφείς και

να παρουσιάζονται σε κατάλληλες στιγμές.

κατάλληλες στιγμές.
Ανατροφοδότηση:

οι

 Οι παίκτες θα πρέπει να λαμβάνουν σχόλια

παίκτες

να

σχετικά με την πρόοδο ως προς τους στόχους τους.

κατάλληλη

 Οι παίκτες θα πρέπει να λαμβάνουν άμεσα σχόλια

πρέπει

λαμβάνουν
ανατροφοδότηση

σε

κατάλληλες στιγμές σχετικά
με

την

πρόοδο

σχετικά με τις ενέργειές τους.
 Οι παίκτες θα πρέπει να γνωρίζουν πάντα την

κατάστασή τους ή τη βαθμολογία τους.
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ολοκλήρωσης

των

δραστηριοτήτων

στο

παιχνίδι.
Εμβύθιση: οι παίκτες θα
πρέπει να βιώνουν βαθιά,
αλλά αβίαστη συμμετοχή

 Οι παίκτες πρέπει να αντιλαμβάνονται όσο το
δυνατόν λιγότερο το περιβάλλον τους.
 Οι

παίκτες

πρέπει

να

έχουν

μικρότερη

στο παιχνίδι όπου έχουν

αυτοσυναίσθηση και να ανησυχούν λιγότερο για

αλλοιωμένη αίσθηση του

την καθημερινή ζωή ή τον εαυτό τους.

χρόνου

καθώς

και

μικρότερη

επίγνωση

του

περιβάλλοντός

τους

είναι

και

πλήρως

 Οι παίκτες θα πρέπει να μην έχουν αίσθηση του
χρόνου.
 Οι

παίκτες

θα

πρέπει

να

εμπλέκονται

συναισθηματικά στο παιχνίδι.

απορροφημένοι σε αυτό.
 Τα

Κοινωνική

παιχνίδια

πρέπει

να

υποστηρίζουν

τον

αλληλεπίδραση:

τα

ανταγωνισμό και τη συνεργασία μεταξύ των

παιχνίδια

πρέπει

να

παικτών.

και

να

θα

υποστηρίζουν

 Τα

παιχνίδια

πρέπει

να

υποστηρίζουν

την

δημιουργούν ευκαιρίες για

κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των παικτών

κοινωνική

(chat, κ.λπ.).

αλληλεπίδραση

όπως ο ανταγωνισμός ή η
συνεργασία
παικτών.

μεταξύ

των

 Τα

παιχνίδια

πρέπει

να

υποστηρίζουν

τις

κοινωνικές κοινότητες εντός και εκτός του
παιχνιδιού.

Οι (Sweetser & Wyeth, 2005) αναφέρουν πως η κοινωνική αλληλεπίδραση δεν
αποτελεί στοιχείο της ροής, και συχνά μπορεί να διακόψει την εμβύθιση στο παιχνίδι
παρέχοντας μια σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο και βγάζοντας τον παίκτη από τον
φανταστικό κόσμο του παιχνιδιού. Ωστόσο, αναφέρουν πως η κοινωνική αλληλεπίδραση
είναι σαφώς ένα ισχυρό στοιχείο της απόλαυσης στα παιχνίδια, καθώς ένας λόγος για τον
οποίο μπορεί οι άνθρωποι να παίζουν παιχνίδια είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση. Για
την υποστήριξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης τα παιχνίδια πρέπει να δημιουργούν
ευκαιρίες για τον ανταγωνισμό του παίκτη, τη συνεργασία και τη σύνδεση. Ο κοινωνικός
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ανταγωνισμός αποτελεί μια σημαντική πτυχή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης καθώς οι
άνθρωποι νιώθουν ικανοποίηση όταν ανταγωνίζονται και νικούν άλλους ανθρώπους.
Για την επικύρωση των κριτηρίων του GameFlow αξιολογήθηκαν από
εμπειρογνώμονες δύο παιχνίδια στρατηγικής σε πραγματικό χρόνο (Real-Time Strategy
games RTS), το Warcraft 3 της Blizzard και το Lords of EverQuest της Sony, στα οποία
για κάθε κριτήριο αποδόθηκε μία τιμή από το μηδέν έως το πέντε σχετικά με τον βαθμό
στον οποίο τα παιχνίδια ικανοποιούσαν το κάθε κριτήριο. Με βάση τη βαθμολογία των
κριτηρίων του μοντέλου GameFlow προέκυψε μία συνολική βαθμολογία για το κάθε
παιχνίδι. Μέσω της αξιολόγησης διαπιστώθηκε πως ορισμένα από τα κριτήρια του
μοντέλου GameFlow είναι δύσκολο να μετρηθούν μέσω μιας επισκόπησης από
εμπειρογνώμονες, όπως για παράδειγμα το κριτήριο της εμβύθισης, και για την
αξιολόγησή τους απαιτείται η δοκιμή με παίκτες καθώς είναι απαραίτητη η παρατήρηση
των παικτών ενώ παίζουν το παιχνίδι και ότι προκειμένου να καθοριστεί αν ένα παιχνίδι
ταιριάζει σε παίκτες με διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων, είναι απαραίτητο να
αξιολογήσει παίκτες με διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων οι οποίοι παίζουν το παιχνίδι.
Επίσης αναφέρουν ότι ορισμένα κριτήρια είναι πιο κατάλληλα για συγκεκριμένα είδη
παιχνιδιών όπως για παράδειγμα το κριτήριο του ελέγχου δεν ισχύει σε παιχνίδια
στρατηγικής (strategy games) και είναι πιο σχετικό με τα παιχνίδια ρόλων (Role-Playing
Games). Οι αξιολογήσεις των εμπειρογνωμόνων έδειξαν ότι τα κριτήρια του μοντέλου
GameFlow είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την επανεξέταση των παιχνιδιών και τον
εντοπισμό ζητημάτων, καθώς και την επίδραση αυτών των ζητημάτων στην απόλαυση
των παικτών.

4.2.2 Η κλίμακα EGameFlow
Η ενσωμάτωση της έννοιας της ροής ως μοντέλο/πρότυπο αξιολόγησης της
απόλαυσης των παικτών στα ψηφιακά παιχνίδια αποτελεί το επίκεντρο πολλών μελετών
και τη βάση της κλίμακας EGameFlow η οποία αναπτύχθηκε ειδικά για να μετρήσει την
απόλαυση του μαθητή σε e-learning παιχνίδια.
Οι (Fu κ.ά., 2009) αναφέρουν το γεγονός πως στο παρελθόν, οι μελέτες μέτρησης
της μάθησης στο παιχνίδι επικεντρώθηκαν στα heuristics, δηλαδή σε κατευθυντήριες
γραμμές οι οποίες αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους σχεδιαστές όσο και
για τους επαγγελματίες ευχρηστίας. Αναφέρουν επίσης πως η χρήση των heuristics
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παρόλο που μπορεί να επιτύχει γρήγορα αποτελέσματα, περιλαμβάνει το στοιχείο της
υποκειμενικότητας του εμπειρογνώμονα ή του ερευνητή, λαμβάνει υπόψη μόνο τις
απόψεις των ειδικών, είναι δαπανηρή και μετράει κυρίως την ευχρηστία. Από την άλλη
πλευρά η έρευνα μπορεί να συλλέξει μεγάλη ποσότητα υποκειμενικών απόψεων
απευθείας από τους παίκτες, είναι ένα φτηνό εργαλείο μέσω του οποίου μπορούν να
συλλεχθούν πληροφορίες για τα συναισθήματα και την εμπειρία των μαθητών και από τα
αποτελέσματα που θα προκύψουν μπορούν να εντοπιστούν τα πλεονεκτήματα και οι
αδυναμίες του παιχνιδιού. Σύμφωνα με τα παραπάνω υποστηρίζουν πως και οι δύο
τεχνικές διαθέτουν πλεονεκτήματα και επομένως ο συνδυασμός τους μπορεί να κάνει
την αξιολόγηση πιο αποτελεσματική (Fu κ.ά., 2009).
Οι (Fu κ.ά., 2009) έχουν αναπτύξει όπως υποστηρίζουν μια πιο αυστηρή κλίμακα
για την αξιολόγηση της απόλαυσης των χρηστών στα εκπαιδευτικά παιχνίδια
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια επιδιώκουν να μεταδώσουν γνώσεις
μέσα από την εμπειρία του παιχνιδιού. Σύμφωνα με τους ίδιους η κλίμακα GameFlow
των Sweetser & Wyeth (2005) έχει ενσωματώσει την έννοια του μέτρου της βελτίωσης
των δεξιοτήτων των χρηστών, αλλά καθώς το μέτρο αυτό χρησιμοποιείται για να
μετρήσει τις δεξιότητες των παικτών μέσα στο παιχνίδι δεν μπορεί να περιγράψει
επαρκώς την αύξηση της γνώσης. Θεωρώντας πως η αποτελεσματικότητα της αύξησης
της γνώσης είναι ένα σημαντικό κριτήριο για την αξιολόγηση της μάθησης μέσα από τα
παιχνίδια, πρότειναν την κλίμακα EGameFlow η οποία διαμορφώνει εκ νέου τη λίστα
ελέγχου της κλίμακας GameFlow σε ένα ερωτηματολόγιο και προσθέτει τον παράγοντα
της αύξησης της γνώσης του παίκτη αντί για τον παράγοντα των δεξιοτήτων που περιέχει
η κλίμακα GameFlow. Όπως υποστηρίζουν, λόγω του χαμηλού προϋπολογισμού που
διατίθεται για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, η κλίμακα EGameFlow
είναι μία εύκολη και οικονομική λύση για την αξιολόγηση τους, και επίσης σε
περίπτωση που συνδυαστεί με τα heuristics, δίνει τη δυνατότητα στους προγραμματιστές
των παιχνιδιών να συγκρίνουν τις διαφορετικές απόψεις μεταξύ των εμπειρογνωμόνων
και των παικτών.
Η κλίμακα EGameFlow (Fu κ.ά., 2009) αποτελεί ένα ερωτηματολόγιο για τη
μέτρηση υποκειμενικών απόψεων, μπορεί να καθορίσει τα πλεονεκτήματα ενός
παιχνιδιού από την άποψη της απόλαυσης των χρηστών σύμφωνα με τις απόψεις των
μαθητών/παικτών και περιλαμβάνει οκτώ διαστάσεις. Για κάθε μία από τις διαστάσεις
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της κλίμακας καθορίστηκαν κάποια στοιχεία τα οποία εξετάζονται, συνολικά 42, τα
οποία αντιπροσωπεύουν τα κριτήρια που εξετάζονται για κάθε διάσταση με τη μορφή
ερωτήσεων. Οι διαστάσεις της κλίμακας και ο αριθμός των στοιχείων της κάθε
διάστασης είναι:
1. Συγκέντρωση (6 στοιχεία): τα παιχνίδια πρέπει να παρέχουν δραστηριότητες
που ενθαρρύνουν τη συγκέντρωση του παίκτη, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα
το άγχος από τη γνωστική υπερφόρτωση, η οποία μπορεί να μειώσει τη
συγκέντρωση του παίκτη στο παιχνίδι.
2. Σαφείς στόχοι (4 στοιχεία): οι εργασίες στο παιχνίδι θα πρέπει να εξηγούνται
σαφώς στην αρχή του παιχνιδιού.
3. Ανατροφοδότηση (5 στοιχεία): η ανατροφοδότηση επιτρέπει στον παίκτη να
καθορίσει το χάσμα ανάμεσα στις γνώσεις της τρέχουσας στιγμής και τις
γνώσεις που απαιτούνται για την τελική ολοκλήρωση του έργου του
παιχνιδιού.
4. Πρόκληση (6 στοιχεία): το παιχνίδι θα πρέπει να προσφέρει προκλήσεις που
ταιριάζουν με το επίπεδο των δεξιοτήτων του παίκτη καθώς επίσης η δυσκολία
αυτών των προκλήσεων πρέπει να αλλάζει σύμφωνα με την αύξηση του
επιπέδου των δεξιοτήτων του παίκτη.
5. Αυτονομία (3 στοιχεία): ο μαθητής θα πρέπει να απολαμβάνει τη λήψη
πρωτοβουλιών καθώς παίζει το παιχνίδι κα να έχει πλήρη έλεγχο των
επιλογών του στο παιχνίδι.
6. Εμβύθιση (7 στοιχεία): το παιχνίδι θα πρέπει να οδηγήσει τον παίκτη σε μια
κατάσταση εμβύθισης.
7. Κοινωνική Αλληλεπίδραση (6 στοιχεία): οι εργασίες μέσα στο παιχνίδι θα
πρέπει να αποτελούν ένα μέσο για τους παίκτες να αλληλεπιδρούν κοινωνικά.
8. Βελτίωση της γνώσης (5 στοιχεία): το παιχνίδι θα πρέπει να αυξήσει το
επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων του παίκτη σύμφωνα με τους στόχους
του προγράμματος σπουδών.
Τα στοιχεία της κλίμακας EGameFlow παρουσιάζονται σε κλίμακες τύπου
Likert, με το 1 και το 7 να αντιπροσωπεύουν την υψηλότερη και την χαμηλότερη
βαθμολογία αντίστοιχα σύμφωνα με το κατά πόσο οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τα
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στοιχεία. Η κλίμακα EGameFlow δοκιμάστηκε σε τέσσερα παιχνίδια με διαφορετικό
στυλ και είδη γνώσης για να αποκτήσει δεδομένα σχετικά με την εμπειρία του παίκτη και
στη συνέχεια τα δεδομένα αναλύθηκαν ώστε να δοκιμαστεί η αξιοπιστία και η
εγκυρότητά της. Οι στατιστικές αναλύσεις έδειξαν ότι η κλίμακα EGameFlow
επιδεικνύει υψηλό κύρος και αξιοπιστία και αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για
την αξιολόγηση της μάθησης μέσω των παιχνιδιών.

4.3 Το πλαίσιο τεσσάρων επιπέδων του Kirkpatrick
Το πλαίσιο αξιολόγησης τεσσάρων επιπέδων του Kirkpatrick αποτελεί ένα
πλαίσιο το οποίο δημιουργήθηκε για την αξιολόγηση της κατάρτισης και αποτελεί το
θεωρητικό υπόβαθρο πολλών πλαισίων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών παιχνιδιών (T. Connolly κ.ά., 2008) καθώς με βάση αυτό καθορίζονται οι
στόχοι της αξιολόγησης.
Το πλαίσιο αξιολόγησης του Kirkpatrick περιλαμβάνει τα εξής επίπεδα:
1. Επίπεδο 1: Η αντίδραση (Reaction), η οποία αφορά την αντίδραση του
εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και σχετίζεται με την αξιολόγηση
των συναισθημάτων και της ικανοποίησής του.
2. Επίπεδο2: Η

μάθηση (Learning) αφορά την αλλαγή στάσεων του

εκπαιδευόμενου, την αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ως
αποτέλεσμα της κατάρτισης.
3. Επίπεδο 3: Η συμπεριφορά (Behaviour) αφορά την αλλαγή της συμπεριφοράς
του εργαζόμενου στον εργασιακό του χώρο λόγω της συμμετοχής του στο
πρόγραμμα κατάρτισης.
4. Επίπεδο 4: Τα αποτελέσματα (Results) εξετάζουν πως επωφελείται το
επιχειρηματικό περιβάλλον από την συμμετοχή του εργαζόμενου στο πρόγραμμα
κατάρτισης.
Τα πλαίσια αξιολόγησης τα οποία χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών παιχνιδιών και τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια καλύπτουν μέχρι
και το επίπεδο 2 του πλαισίου του Kirkpatrick εκτός από το μοντέλο MEEGA το οποίο
καλύπτει και το τρίτο επίπεδο.

60

4.4 Το πλαίσιο αξιολόγησης των τεσσάρων διαστάσεων (FourDimensional Framework - FDF)
Σύμφωνα με τους (de Freitas & Oliver, 2006) παρόλο που υπάρχουν διάφορα
πλαίσια που έχουν ως στόχο να καθοδηγήσουν και να υποστηρίξουν την αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού λογισμικού, αυτά που έχουν σχεδιαστεί για να εξετάσουν ρητά τη χρήση
παιχνιδιών ή προσομοιώσεων στην εκπαίδευση είναι λίγα. Ομοίως, η έρευνα σε μελέτες
παιχνιδιών έχει επικεντρωθεί γενικά σε προσεγγίσεις που βασίζονται σε παιχνίδια
αναψυχής και επομένως δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη παράγοντες, όπως το
περιβάλλον, τη θεωρία και την πρακτική της μάθησης και τα χαρακτηριστικά του
μαθητή.
Το πλαίσιο τεσσάρων διαστάσεων (Four-Dimensional Framework - FDF) των (de
Freitas & Oliver, 2006; De Freitas, Rebolledo-Mendez, Liarokapis, Magoulas, &
Poulovassilis, 2010), οι διαστάσεις του οποίου απεικονίζονται στην Εικόνα 4-1, είναι ένα
επαναληπτικό πλαίσιο το οποίο δείχνει τις διαδικασίες αξιολόγησης τις οποίες θα πρέπει
να αναλάβει ο εκπαιδευτικός πριν την εφαρμογή και χρήση του παιχνιδιού και
περιλαμβάνει τέσσερις διαστάσεις οι οποίες δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως ξεχωριστές
αλλά πρέπει να εξετάζονται ως ένα σύνολο το οποίο μπορεί να υποστηρίξει ή να
περιορίσει την εμπειρία του μαθητή. Το πλαίσιο αξιολόγησης FDF προτείνει τέσσερις
διαστάσεις: το πλαίσιο (context), τα χαρακτηριστικά του μαθητή (learner specification),
τον τρόπο αναπαράστασης (mode of representation) και τις παιδαγωγικές θεωρήσεις
(pedagogic considerations).Το FDF έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να
αξιολογήσουν τη δυνατότητα χρήσης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην πρακτική τους,
να κρίνουν το πως να ενσωματώσουν τα παιχνίδια στα σχέδια μαθήματος και γενικότερα
υποστηρίζει τον προβληματισμό των εκπαιδευτικών σχετικά με το πώς τα εργαλεία
λογισμικού μπορούν να υποστηρίξουν το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών πιο
αποτελεσματικά. Επιπλέον μπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές και αξιολογητές στην
ανάπτυξη μετρικών για την υποστήριξη αποτελεσματικής ανάλυσης των εκπαιδευτικών
παιχνιδιών.
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Εικόνα 4-1: Το πλαίσιο αξιολόγησης τεσσάρων διαστάσεων των de Freitas &
Oliver, 2006
Πηγή:(de Freitas & Oliver, 2006)
Η πρώτη διάσταση του FDF αφορά το πλαίσιο (context) μέσα στο οποίο το
παιχνίδι/μάθηση λαμβάνει χώρα καθώς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την
υποστήριξη του μαθητή. Η διάσταση αυτή εξετάζει παράγοντες τόσο σε μακρο-επίπεδο
όπως ιστορικούς, πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες όσο και σε μικρο-επίπεδο
όπως η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων πόρων και εργαλείων, η τεχνική υποστήριξη και
το υπόβαθρο του εκπαιδευτικού.
Η δεύτερη διάσταση, τα χαρακτηριστικά του μαθητή (learner specification)
επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά του μαθητή ή της ομάδας των μαθητών και
περιλαμβάνει μια διαδικασία διερεύνησης του προφίλ και μοντελοποίησης του μαθητή
και των απαιτήσεών του. Το προφίλ εξασφαλίζει μια στενή αντιστοιχία μεταξύ των
μαθησιακών δραστηριοτήτων και των απαιτούμενων αποτελεσμάτων. Η διάσταση αυτή
περιλαμβάνει κριτήρια όπως η ηλικία καθώς και στοιχεία για τον τρόπο που μαθαίνουν
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οι μαθητές, το μαθησιακό τους υπόβαθρο, το στυλ μάθησης και τις προτιμήσεις τους. Για
παράδειγμα οι ικανότητες του μαθητή στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας
(ΤΠΕ) μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής αλληλεπιδρά με την
εμπειρία καθώς και την εμπλοκή του στις δραστηριότητες .
Η τρίτη διάσταση, τρόπος αναπαράστασης (mode of representation), αφορά την
αναπαράσταση του κόσμου του παιχνιδιού ή διήγηση και αφορά τον τρόπο
παρουσίασης, τη διαδραστικότητα, τα επίπεδα εμβύθισης, ρεαλιστικότητας και
πιστότητας στον κόσμο του παιχνιδιού και μπορεί να επηρεάσει την εμπλοκή και τα
κίνητρα.
Η τέταρτη διάσταση, παιδαγωγικές θεωρήσεις (pedagogic considerations),
επικεντρώνεται στις διαδικασίες της μάθησης, τόσο της τυπικής όσο και της άτυπης,
αναλύει την παιδαγωγική πλευρά των μαθησιακών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει
την εξέταση των τύπων μοντέλων μάθησης και διδασκαλίας που υιοθετούνται
παράλληλα με τις μεθόδους υποστήριξης των μαθησιακών διαδικασιών. Η ιδιαίτερη
επιλογή των θεωριών μάθησης μπορεί να προβλέψει τους τύπους μαθησιακών
αποτελεσμάτων που προκύπτουν.
Το πλαίσιο αξιολόγησης FDF, όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 4-2, παρέχει μία
λίστα ελέγχου η οποία χρησιμοποιείται για να εστιάσει την προσοχή σε συγκεκριμένα
θέματα για κάθε διάσταση του πλαισίου.
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Πίνακας 4-2: Η λίστα ελέγχου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών
και των προσομοιώσεων του πλαισίου τεσσάρων διαστάσεων των de Freitas &
Oliver, 2006
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.
4.
5.

Context
Ποιο είναι το πλαίσιο για τη μάθηση; (π.χ. το σχολείο, πανεπιστήμιο, σπίτι,
ένας συνδυασμός)
Το πλαίσιο επηρεάζει τη μάθηση; (π.χ. το επίπεδο των πόρων, η
προσβασιμότητα, η τεχνική υποστήριξη)
Πώς μπορεί να συνδεθεί το πλαίσιο και η πρακτική;
Learner specification
Ποιος είναι ο μαθητής;
Ποιο είναι το υπόβαθρο του και το μαθησιακό ιστορικό του;
Ποια είναι τα στυλ μάθησης/προτιμήσεις του μαθητή;
Ποια είναι η ομάδα μαθητών;
Πώς μπορεί να υποστηριχθεί καλύτερα ο μαθητευόμενος ή η ομάδα των
μαθητών;
Με ποιους τρόπους συνεργάζονται οι ομάδες και ποιες συνεργατικές
προσεγγίσεις θα μπορούσαν να τους υποστηρίξουν ;
Pedagogic considerations
Ποια παιδαγωγικά μοντέλα και προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται;
Ποια παιδαγωγικά μοντέλα και προσεγγίσεις θα μπορούσαν να είναι τα πιο
αποτελεσματικά;
Ποιοι είναι οι στόχοι των προγραμμάτων σπουδών; (απαριθμήστε τους) Ποια
είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα;
Ποιες είναι οι δραστηριότητες μάθησης;
Πώς μπορούν να επιτευχθούν οι μαθησιακές δραστηριότητες και τα
αποτελέσματα μέσω των υφιστάμενων παιχνιδιών ή προσομοιώσεων;
Πώς μπορούν να επιτευχθούν οι μαθησιακές δραστηριότητες και τα
αποτελέσματα μέσω ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού (π.χ. ενσωμάτωση σε
σχέδια μαθήματος);
Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενημέρωση/απολογισμός για την ενίσχυση
των μαθησιακών αποτελεσμάτων;
Mode of representation (tools for use)
Ποια εργαλεία λογισμικού ή περιεχόμενο υποστηρίζουν καλύτερα τις
μαθησιακές δραστηριότητες;
Ποιο επίπεδο πιστότητας πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη υποστήριξη των
μαθησιακών δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων;
Ποιο επίπεδο εμβύθισης απαιτείται για την υποστήριξη των μαθησιακών
αποτελεσμάτων;
Ποιο επίπεδο ρεαλισμού είναι απαραίτητο για την επίτευξη των μαθησιακών
στόχων;
Πώς
μπορεί
να
γίνει
σύνδεση
μεταξύ
του
κόσμου
του
παιχνιδιού/προσομοίωσης και του προβληματισμού σχετικά με τη μάθηση;
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4.5 Το πλαίσιο αξιολόγησης των Hainey, Connolly, & Boyle, 2010
Σύμφωνα με τους (Thomas Connolly κ.ά., 2009) η ανάπτυξη ενός πλαισίου για
την αξιολόγηση της DGBL είναι λογικό να σχεδιάζεται σύμφωνα με την παιδαγωγική
προσέγγιση καθώς η ιδεολογία της DGBL είναι να παρακινήσει και να προσελκύσει τους
μαθητές ώστε να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική μάθηση. Το πλαίσιο αξιολόγησης που
προτείνουν, όπως υποστηρίζουν, αποτελεί ένα ευέλικτο πλαίσιο για την αξιολόγηση της
DGBL παρέμβασης, δίνει έμφαση στην παιδαγωγική καθώς η μάθηση είναι ο πιο
σημαντικός στόχος και δίνει μια σειρά από γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη
διεξαγωγή της αξιολόγησής της (T. Connolly κ.ά., 2008; Thomas Connolly κ.ά., 2009;
Hainey, Connolly, & Boyle, 2010). Για την ανάπτυξη του πλαισίου βασίζονται σε δύο
βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις από τις οποίες η μία αναζητά εμπειρικές μετρήσεις και
πλαίσια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στο χρονικό διάστημα από το 1996
έως το 2008, και η δεύτερη αποτελέσματα για τη μαθησιακή αξία των εκπαιδευτικών
παιχνιδιών καθώς και τρόπους μέτρησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και καλύπτει
το χρονικό διάστημα από το 2004 έως το 2009. Το πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
τον σχεδιασμό μιας DGBL παρέμβασης κατά τη φάση της εφαρμογής και ενσωμάτωσής
της στα προγράμματα σπουδών υπό την έννοια της διαμορφωτικής αξιολόγησης, και
ταυτόχρονα δίνει παραδείγματα αναλυτικών μετρήσεων από τη βιβλιογραφία που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση στο τέλος της παρέμβασης κατά μία
έννοια της αθροιστικής αξιολόγησης. Επίσης οι δημιουργοί του πλαισίου δίνουν και
οδηγίες για την εφαρμογή του.
Ο σκοπός του πλαισίου είναι να προσδιορίσει τις κύριες δυνητικές κατηγορίες
αξιολόγησης της DGBL οι οποίες δεν εξετάζονται κατά ανάγκη μεμονωμένα, αλλά και
ως ένα σύνολο ανάλογα με το τι πρόκειται να αξιολογηθεί. Οι κατηγορίες αυτές, οι
οποίες απεικονίζονται στην Εικόνα 4-2 περιλαμβάνουν:





Την επίδοση του μαθητή (Learner Performance)
Τις προτιμήσεις του μαθητή και του εκπαιδευτή (Learner/Instructor
Preferences)
Τις αντιλήψεις του μαθητή και του εκπαιδευτή (Learner/Instructor
Perceptions)
Το περιβάλλον της GBL παρέμβασης (GBL Environment)
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Τη συνεργασία (Collaboration)
Τις στάσεις του μαθητή και του εκπαιδευτή (Learner/Instructor Attitudes)
Τα κίνητρα του μαθητή και του εκπαιδευτή (Learner/Instructor Motivation)

Εικόνα 4-2: Το πλαίσιο αξιολόγησης των Hainey, Connolly, & Boyle, 2010
Πηγή: (Hainey κ.ά., 2010)

Η κατηγορία της επίδοσης του μαθητή (Learner Performance) εξετάζει κυρίως το
αν υπάρχει βελτίωση στην επίδοση του μαθητή, ως αποτέλεσμα της παρέμβασης και
συνδέεται με τα μαθησιακά αποτελέσματα της GBL παρέμβασης όπως η βελτίωση της
απόκτησης γνώσεων, ο σχηματισμός μεταγνωστικών στρατηγικών και η απόκτηση
δεξιοτήτων.
Η κατηγορία προτιμήσεις (Learner/Instructor Preferences) του πλαισίου
αξιολόγησης εξετάζει τις προτιμήσεις του μαθητή και του εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια
της GBL παρέμβασης. Καθώς οι μαθητές μπορεί να έχουν διαφορετικές προτιμήσεις ως
προς τον τρόπο μάθησης, η κατηγορία αυτή θα πρέπει να εξετάζει τις προτιμήσεις τους
ως προς τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία του εκπαιδευτικού υλικού.
Επίσης θα πρέπει να εξετάζει τις προτιμήσεις των μαθητών όσον αφορά τα
χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, το εάν το παιχνίδι θα είναι ανταγωνιστικό ή όχι, το είδος
του παιχνιδιού σε σχέση με το φύλο τους και το εάν επιθυμούν να παίζουν παιχνίδια σε
ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο. Σε σχέση με τον εκπαιδευτή η κατηγορία αυτή αφορά το εάν
προτιμά να διδάξει με την εφαρμογή μιας GBL παρέμβασης ή με μία συμβατική μέθοδο.
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Οι αντιλήψεις (Learner Perceptions) των παικτών/μαθητών αφορούν

τις

αντιλήψεις τους για το χρόνο του παιχνιδιού, το κατά πόσο το παιχνίδι ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα (ρεαλιστικό), την πολυπλοκότητα του παιχνιδιού, την ποιότητα
της βοήθειας, την πρόοδό τους στο παιχνίδι, τις απόψεις τους για τις διαφορές των δύο
φύλων και τους ρόλους των χαρακτήρων του παιχνιδιού σε σχέση με τα δύο φύλα, εάν η
GBL εφαρμογή μπορεί να τους βοηθήσει καθώς και τον αν βίωσαν κάποια σύγχυση.
Όσον αφορά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτών (Instructor Perceptions) είναι σημαντικές
οι απόψεις τους για το πόσο η GBL παρέμβαση αρμόζει στο εκπαιδευτικό πλαίσιο που
εφαρμόστηκε.
Η κατηγορία της συνεργασίας (Collaboration) είναι προαιρετική καθώς
εξαρτάται από το αν το παιχνίδι είναι συνεργατικό ή παίζεται ατομικά. Σε περίπτωση
που εξετάζεται η συνεργασία οι κυριότεροι τρόποι αξιολόγησής της είναι μέσω των
αρχείων καταγραφής της αλληλεπίδρασης, των σχολίων των παικτών, και των
αντιδράσεών τους.
Οι στάσεις (Learner/Instructor Attitudes) αφορούν τη στάση του μαθητή και του
εκπαιδευτή απέναντι σε διάφορα στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν την
αποτελεσματικότητα της GBL παρέμβασης και σύμφωνα με τους δημιουργούς του
πλαισίου πρέπει να εξετάζονται διότι μία αρνητική στάση απέναντι στα παιχνίδια και το
γνωστικό αντικείμενο μπορεί να μειώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της GBL.
Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τη στάση του μαθητή προς το διδασκόμενο μάθημα,
απέναντι στα παιχνίδια, προς συγκεκριμένα στοιχεία του παιχνιδιού όπως οι ήχοι, τα
χρώματα, το περιβάλλον διεπαφής και η χρησιμότητα της ανατροφοδότησης. Επιπλέον
περιλαμβάνουν τη στάση του εκπαιδευτή ως προς την ενσωμάτωση των παιχνιδιών στα
προγράμματα σπουδών.
Η κατηγορία κίνητρα (Learner/Instructor Motivation) αφορά τον προσδιορισμό
των κινήτρων του μαθητή να χρησιμοποιήσει την GBL εφαρμογή, το επίπεδο του
ενδιαφέροντός του για συμμετοχή και την προθυμία του να χρησιμοποιήσει την GBL
εφαρμογή περισσότερες από μία φορές καθώς και την απόλαυση, τη διασκέδαση, την
εμπλοκή, τη ροή και τα κίνητρα από την άποψη της δυσκολίας της δραστηριότητας.
Επίσης περιλαμβάνει και τα κίνητρα του εκπαιδευτή να υιοθετήσει μία GBL προσέγγιση
στο πρόγραμμα σπουδών του. Για τη μέτρηση της απόλαυσης προτείνεται η χρήση της
κλίμακας EGameFlow.
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Η κατηγορία του περιβάλλοντος της GBL παρέμβασης (Games-Based Learning
Environment) είναι η πιο περίπλοκη, περιλαμβάνει όλες τις πτυχές που θα μπορούσαν
ενδεχομένως να αξιολογηθούν για το περιβάλλον GBL και χωρίζεται σε πέντε
υποκατηγορίες οι οποίες όπως αναφέρουν οι (T. Connolly κ.ά., 2008) πρέπει να
αξιολογούνται με την χρήση post tests μετά την εφαρμογή της GBL παρέμβασης:
1. Το εικονικό περιβάλλον (virtual environment) στο οποίο τα κριτήρια
αξιολόγησης μπορεί να είναι η επικύρωση του υποβάθρου και των χαρακτήρων
του περιβάλλοντος, η εκφραστικότητα των εικονικών μέσων, η σπουδαιότητα
των πληροφοριών μέσα στο περιβάλλον, η υποστήριξη λήψης αποφάσεων του
πραγματικού κόσμου, και η γενική δυσκολία του παιχνιδιού.
2. Τη γνωστική υποβοήθηση ή υποστήριξη (scaffolding) η οποία αναφέρεται στις
συμβουλές και στους πόρους του περιβάλλοντος για την υποστήριξη του μαθητή
για την ολοκλήρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του. Η γνωστική
υποβοήθηση μπορεί να αξιολογηθεί μέσω της παρακολούθησης του κατάλληλου
ρεαλισμού, της ανατροφοδότησης, της αντίληψης του μαθητή για την ποιότητα
των συμβουλών, της εξέτασης από εμπειρογνώμονες της ποιότητας των
συμβουλών καθώς και μέσω της καταγραφής της χρήσης των πόρων και των
συμβουλών.
3. Την ευχρηστία (usability), η ανάλυση της οποίας μπορεί να γίνει με βάση το
χρόνο διεκπεραίωσης των εργασιών, την ευκολία της εργασίας, τον αριθμό των
λαθών που έγιναν κατά την εκτέλεση μιας εργασίας, την βαθμολογία των
δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευόμενους και την ανάλυση της συνομιλίας.
4. Το επίπεδο κοινωνικής παρουσίας (level of social presence) το οποίο αφορά την
εμβύθιση και την αλληλεπίδραση στον κόσμο του παιχνιδιού και μπορεί να
εξεταστεί με την εξέταση της συχνότητας των σχέσεων, τη στάση και τις
δηλώσεις ψυχικής διάθεσης προς τους χαρακτήρες και τα γεγονότα του
παιχνιδιού που υποδηλώνουν κοινωνική παρουσία.
5. Την ανάπτυξη (deployment) η οποία αφορά την πιο αποτελεσματική μέθοδο
ενσωμάτωσης της GBL παρέμβασης στο εκπαιδευτικό πλαίσιο από τεχνικής
άποψης αλλά και σε σχέση με την ενσωμάτωσή της στο πρόγραμμα σπουδών.
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Για τη χρήση του πλαισίου κατά την αξιολόγηση μιας GBL παρέμβασης οι
(Hainey κ.ά., 2010) δίνουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες περιλαμβάνουν τα
ακόλουθα στάδια:
1. Καταρχήν θα πρέπει να διατυπωθούν τα ερευνητικά ερωτήματα για την μελέτη
εφαρμογής της GBL παρέμβασης.
2. Με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν θα πρέπει να
δημιουργηθεί μία λίστα με τις κύριες κατηγορίες που πρέπει να αξιολογηθούν
καθώς και τις ιδιαίτερες πτυχές αυτών.
3. Να εξεταστούν οι μετρήσεις που σχετίζονται με κάθε κατηγορία του πλαισίου και
να προσδιοριστούν οι μετρήσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
4. Να εξεταστεί η σχετική βιβλιογραφία για κάθε μέτρηση σχετικά με τον τρόπο
συλλογής των δεδομένων κατά την διαδικασία της αξιολόγησης στις εμπειρικές
μελέτες που εντοπίστηκαν στη σχετική βιβλιογραφία.
5. Μετά τον εντοπισμό των μετρήσεων θα πρέπει να επιλεχθεί ο κατάλληλος
πειραματικός σχεδιασμός όπως για παράδειγμα pre/post tests ή pre/post tests με
τη χρήση ομάδας ελέγχου.
6. Την εκτέλεση της έρευνας ώστε να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που
τέθηκαν.

4.6 Το μοντέλο MEEGA
Σύμφωνα με τους (Giani Petri κ.ά., 2016) το μοντέλο MEEGA (Model for the
Evaluation of Educational Games) των (Savi, Wangenheim, & Borgatto, 2011) είναι
ένα καλά καθορισμένο μοντέλο αξιολόγησης εκπαιδευτικών παιχνιδιών το οποίο παρέχει
συστηματική υποστήριξη για την αξιολόγηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών
παιχνιδιών (ψηφιακών και μη ψηφιακών). Το μοντέλο MEEGA αποτελεί ένα από τα πιο
ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα αξιολόγησης στην πράξη, μετράει την αντίδραση
των μαθητών μετά το παιχνίδι εφαρμόζοντας ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο στο
οποίο απαντούν οι μαθητές, και επιτρέπει μια γρήγορη αξιολόγηση με ελάχιστη διακοπή
της εκπαιδευτικής διαδικασίας παρέχοντας χρήσιμη ανατροφοδότηση χωρίς να
απαιτείται λεπτομερής γνώση της εκπαιδευτικής θεωρίας, των μετρήσεων ή των
στατιστικών από τον εκπαιδευτικό για την ανάλυση των δεδομένων.
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Ο στόχος του είναι να αξιολογήσει ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι σε σχέση με τα
κίνητρα (motivation), την εμπειρία του χρήστη (user experience) και τη μάθηση
(learning) από την οπτική πλευρά των μαθητών στο πλαίσιο μιας διδακτικής ενότητας.
Οι παράγοντες αυτοί, όπως παρατηρούμε στην Εικόνα 4-3, αναλύονται σε ένα σύνολο
επιμέρους διαστάσεων από τις οποίες προκύπτει το ερωτηματολόγιο το οποίο
χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του παιχνιδιού.

Εικόνα 4-3: Το μοντέλο MEEGA
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Ο παράγοντας κίνητρα αναλύεται με βάση το μοντέλο ARCS (Attention,
Relevance, Confidence, Satisfaction) του Keller. Το μοντέλο ARCS (Gunter κ.ά., 2006)
βασίζεται στην έρευνα σχετικά με τα ψυχολογικά κίνητρα και περιλαμβάνει τέσσερις
θεμελιώδεις παράγοντες που πρέπει να εφαρμόζονται κατά το σχεδιασμό των διδακτικών
δραστηριοτήτων. Η ονομασία του μοντέλου ARCS αποτελεί ακρωνύμιο των τεσσάρων
αυτών παραγόντων που είναι η Προσοχή (Attention), η Συνάφεια (Relevance), η
Αυτοπεποίθηση (Confidence) και η Ικανοποίηση (Satisfaction).


Η Προσοχή (Attention) αναφέρεται στην ικανότητα να κερδίσεις και να
διατηρήσεις την προσοχή του μαθητή κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.



Η Συνάφεια (Relevance) αποτελεί το πρώτο βήμα στα περισσότερα μοντέλα
εκπαιδευτικού

σχεδιασμού

που

βασίζονται

στην

κατανόηση

των

χαρακτηριστικών του μαθητή. Σύμφωνα με τον παράγοντα της Συνάφειας οι
μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν πως η εκπαιδευτική
δραστηριότητα συνδέεται με την τρέχουσα κατάσταση τους ή αυτούς προσωπικά.


Σύμφωνα με τον παράγοντα της Αυτοπεποίθησης (Confidence) οι μαθητές πρέπει
να αισθάνονται ότι αξίζει τον κόπο να καταβάλουν προσπάθεια για να
συμμετέχουν σε μία δραστηριότητα. Η δραστηριότητα αυτή δεν πρέπει να
εκληφθεί, ούτε ως πάρα πολύ δύσκολη, ούτε ως πάρα πολύ εύκολη, διότι αν
θεωρούν πως δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους και χάνουν το χρόνο τους ή
αντίθετα η πρόκληση είναι κάτω από τις δυνατότητες τους τότε είναι σίγουρο ότι
θα μειωθούν τα κίνητρά τους.



Σύμφωνα με την Ικανοποίηση (Satisfaction) οι μαθητές θα πρέπει να επιτύχουν
κάποιο είδος ικανοποίησης ή ανταμοιβής από τη μαθησιακή εμπειρία.
Η εμπειρία του χρήστη αναλύεται στις εξής διαστάσεις:


Εμβύθιση (immersion)



Πρόκληση (challenge)



Κοινωνική αλληλεπίδραση (social interaction)



Διασκέδαση (fun)



Ικανότητα/έλεγχος (competence/control)
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Η εμβύθιση επιτρέπει στον παίκτη να έχει μια εμπειρία βαθιάς εμπλοκής στο
παιχνίδι έτσι ώστε να ξεχνάει τον έξω κόσμο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η
πρόκληση σημαίνει ότι ένα παιχνίδι πρέπει να είναι αρκετά προκλητικό σε σχέση με το
επίπεδο ικανοτήτων των παικτών. Η κοινωνική αλληλεπίδραση αναφέρεται στη
δημιουργία ενός αισθήματος κοινού περιβάλλοντος και στη σύνδεση με άλλους σε
δραστηριότητες συνεργασίας ή ανταγωνισμού. Τα παιχνίδια πρέπει επίσης να παρέχουν
συναισθήματα διασκέδασης, απόλαυσης, χαλάρωσης, αναψυχής και ικανοποίησης και ο
παίκτης να έχει μία θετική εμπειρία ώστε να θέλει να παίξει ξανά το παιχνίδι καθώς και
να το συστήσει σε άλλους. Το παιχνίδι θα πρέπει επίσης να είναι εύκολο στην εκμάθηση,
να επιτρέπει στον παίκτη να έχει μια αίσθηση ελέγχου των αλληλεπιδράσεων του με
αυτό, καθώς και να επιτρέπει στον παίκτη να εξερευνά το παιχνίδι ελεύθερα και με το
δικό του ρυθμό. Για να προσφέρει το παιχνίδι μια καλή εμπειρία, θα πρέπει να
υποστηρίζει την ανάπτυξη και τον έλεγχο των ικανοτήτων του παίκτη, ώστε αυτός να
αισθάνεται ότι οι ικανότητές του βρίσκονται σε ένα επίπεδο όπου είναι δυνατόν να
ξεπεραστούν οι προκλήσεις του παιχνιδιού.
Ο παράγοντας της μάθησης μετράται σε σχέση με τα τρία πρώτα επίπεδα της
αναθεωρημένης έκδοσης της ταξινομίας του Bloom (απομνημονεύω, κατανοώ και
εφαρμόζω) και περιλαμβάνει δύο διαστάσεις, τη βραχυχρόνια (short-term learning) και
τη μακροχρόνια μάθηση (long-term learning). Η αξιολόγηση της βραχυχρόνιας μάθησης
βασίζεται στους πιο άμεσους εκπαιδευτικούς στόχους, τη δραστηριότητα ή το
εκπαιδευτικό υλικό ενός μαθήματος, ενώ η μακροχρόνια μάθηση επικεντρώνεται στην
ανάλυση του αν η εκπαιδευτική παρέμβαση συμβάλλει στην επαγγελματική ζωή του
ατόμου.
Με βάση τις διαστάσεις στις οποίες αναλύονται τα κίνητρα, η εμπειρία του
χρήστη και η μάθηση, έχει δημιουργηθεί το ερωτηματολόγιο του μοντέλου στο οποίο οι
απαντήσεις στηρίζονται στην κλίμακα Likert πέντε σημείων με εναλλακτικές που
κυμαίνονται από την απόλυτη διαφωνία έως την απόλυτη συμφωνία.

Επιπλέον οι

μαθητές αφού έχουν παίξει το παιχνίδι βαθμολογούν το επίπεδο της γνώσης τους πριν
και μετά το παιχνίδι για κάθε μία από τις έννοιες/μεθόδους που πρέπει να μάθουν σε μια
κλίμακα διαστημάτων 5 σημείων που κυμαίνεται από το 1,0 έως το 5,0 με στόχο την
ανατροφοδότηση για τη συμβολή του παιχνιδιού στη μάθηση. Το πρότυπο που
χρησιμοποιείται για την συλλογή ανατροφοδότησης απεικονίζεται στην Εικόνα 4-4.
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Επιπλέον το MEEGA παρέχει ένα υπολογιστικό φύλλο για την ανάλυση των δεδομένων
που συλλέγονται, το οποίο βοηθά στην οργάνωση των πληροφοριών και την αυτόματη
παραγωγή γραφικών απεικονίσεων των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων. Όσον αφορά
το σχεδιασμό της έρευνας, το μοντέλο MEEGA χρησιμοποιείται σε one-shot (χωρίς τη
χρήση ομάδας ελέγχου) μελέτες περίπτωσης με τη χρήση μόνο post test, όπου η μελέτη
περίπτωσης ξεκινά με τη χρήση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού μετά από την οποία
απαντάται το ερωτηματολόγιο από τους μαθητές με σκοπό τη συλλογή των δεδομένων.

Εικόνα 4-4: Συλλογή ανατροφοδότησης για τη συμβολή του παιχνιδιού στη μάθηση
στο μοντέλο MEEGA
Πηγή:(Giani Petri κ.ά., 2016)

4.7 Το μοντέλο MEEGA+
Σύμφωνα με τους (Giani Petri κ.ά., 2016) παρόλο που το μοντέλο MEEGA έχει
αναπτυχθεί συστηματικά, προχωρήσανε σε αξιολόγηση της εννοιολογικής κατασκευής,
καθώς η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των μέσων μέτρησης όπως τα ερωτηματολόγια
αποτελεί ένα θεμελιώδες ζήτημα. Η αξιοπιστία αφορά τον βαθμό συνέπειας ή
σταθερότητας των στοιχείων του οργάνου μέτρησης στον ίδιο συντελεστή ποιότητας ενώ
η εγκυρότητα ορίζεται ως η ικανότητά του να μετράει πραγματικά αυτό που θεωρείται
ότι μετράει. Η αξιολόγηση του μέσου μέτρησης του μοντέλου MEEGA υλοποιήθηκε
λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα αποτελέσματα μιας συστηματικής βιβλιογραφικής
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ανασκόπησης από την οποία προέκυψε ένα σύνολο δεδομένων από 60 μελέτες
περίπτωσης για την αξιολόγηση 24 διαφορετικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών σε
διαφορετικά ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με πληθυσμό 1000 σπουδαστών στις
οποίες χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο MEEGA. Από την αξιολόγηση του μέσου μέτρησης
του μοντέλου MEEGA προέκυψε πως αυτό έχει περιορισμούς όσον αφορά την έλλειψη
κατανόησης των στοιχείων του οργάνου μέτρησης καθώς και από πλευράς εγκυρότητας
και αξιοπιστίας του και πως τα στοιχεία των διαστάσεων του κινήτρου και της εμπειρίας
των χρηστών πρέπει να αναθεωρηθούν σε σχέση με τη διατύπωσή τους και την
ταξινόμησή τους ανά παράγοντα/διάσταση ποιότητας.
Η ανάλυση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αρχικής έκδοσης του μοντέλου
MEEGA σύμφωνα με τους (Giani Petri κ.ά., 2016) έδειξε ότι επικαλύπτονται οι έννοιες
του κινήτρου και της εμπειρίας των χρηστών. Επίσης η βιβλιογραφική ανασκόπηση των
χαρακτηριστικών ποιότητας που εντοπίστηκαν έδειξε ότι υπάρχουν και άλλα
χαρακτηριστικά ποιότητας τα οποία επικαλύπτονται εννοιολογικά όπως η εμβύθιση και
η εστιασμένη προσοχή. Για το λόγο αυτό προχώρησαν στη δημιουργία μιας
αναθεωρημένης έκδοσης του μοντέλου ενοποιώντας τους παράγοντες αυτούς στην
εμπειρία του παίκτη.
Το νέο μοντέλο το οποίο αποτελεί εξέλιξη του MEEGA και έχει ως στόχο την
βελτίωσή του, ονομάστηκε MEEGA+ (Εικόνα 4-5) και αναπτύχθηκε συστηματικά με
την αποσύνθεση των στόχων αξιολόγησης σε μέτρα και τον προσδιορισμό ενός μέσου
μέτρησης για την αξιολόγηση της αντιληπτής ποιότητας των εκπαιδευτικών παιχνιδιών
από την άποψη της εμπειρίας των παικτών (player experience) και της αντιληπτής
μάθησης (perceived learning) σύμφωνα με την άποψη των μαθητών. Στην
αναθεωρημένη έκδοση του μοντέλου η εμπειρία του παίκτη ορίζεται ως ο παράγοντας
ποιότητας

που

καλύπτει

τη

βαθιά

συμμετοχή

του

χρήστη

στο

παιχνίδι,

συμπεριλαμβανομένων των συναισθημάτων, της απόλαυσης και των αλληλεπιδράσεων
με το παιχνίδι, το περιβάλλον και τους άλλους παίκτες. Πιο συγκεκριμένα, η εμπειρία
του παίκτη αναλύεται στα παρακάτω οκτώ χαρακτηριστικά ποιότητας από τα οποία η
ευχρηστία αναλύεται σε επιμέρους χαρακτηριστικά:
1. Εστιασμένη προσοχή (Focused Attention)
2. Διασκέδαση (Fun)
3. Πρόκληση (Challenge)
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4. Κοινωνική αλληλεπίδραση (Social Interaction)
5. Αυτοπεποίθηση (Confidence)
6. Συνάφεια (Relevance)
7. Ικανοποίηση (Satisfaction)
8. Ευχρηστία (Usability)


Δυνατότητα εκμάθησης (Learnability)



Λειτουργικότητα (Operability)



Αισθητική (Aesthetics)



Προσβασιμότητα (Accessibility)



Προστασία σφάλματος χρήστη (User error protection)
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Εικόνα 4-5: Η ανάλυση των παραγόντων ποιότητας του μοντέλου MEEGA+
Πηγή: (Giani Petri κ.ά., 2016)
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Η ερμηνεία των χαρακτηριστικών της εμπειρίας του παίκτη του μοντέλου
MEEGA+ δίνεται στον Πίνακα 4-3:
Πίνακας 4-3: Ερμηνεία των χαρακτηριστικών στα οποία αναλύεται η εμπειρία του
παίκτη στο μοντέλο MEEGA+
Η εμπειρία του παίκτη (Player Experience)
Εστιασμένη προσοχή
(Focused Attention)
Διασκέδαση
(Fun)

Πρόκληση
(Challenge)

Κοινωνική
αλληλεπίδραση
(Social Interaction)
Αυτοπεποίθηση
(Confidence)

Συνάφεια
(Relevance)

Ευχρηστία
(Usability)

Ικανοποίηση
(Satisfaction)
Δυνατότητα
εκμάθησης
(Learnability)

Αξιολόγηση της προσοχής, της συγκέντρωσης, της
απορρόφησης και της προσωρινής απόσπασης των
μαθητών.
Αξιολόγηση της αίσθησης ευχαρίστησης, της ευτυχίας,
και της χαλάρωσης των μαθητών.
Αξιολογεί το κατά πόσο το παιχνίδι είναι αρκετά
προκλητικό σε σχέση με το επίπεδο γνώσης του μαθητή.
Η αύξηση της δυσκολίας θα πρέπει να πραγματοποιείται
με κατάλληλο ρυθμό που να συνοδεύει την καμπύλη
μάθησης. Επίσης θα πρέπει να παρουσιαστούν νέα
εμπόδια και καταστάσεις σε όλο το παιχνίδι, ώστε να
ελαχιστοποιηθεί η κόπωση και να διατηρηθεί το
ενδιαφέρον των μαθητών.
Αξιολογεί εάν το παιχνίδι προάγει την αίσθηση ενός
κοινού περιβάλλοντος και σύνδεσης με άλλους σε
δραστηριότητες συνεργασίας ή ανταγωνισμού.
Αξιολόγηση του κατά πόσο οι μαθητές είναι σε θέση να
σημειώσουν πρόοδο στη μελέτη του εκπαιδευτικού
περιεχομένου μέσω της προσπάθειας και της ικανότητάς
τους (π.χ. μέσω εργασιών με αυξανόμενο βαθμό
δυσκολίας).
Αξιολογεί εάν οι μαθητές έχουν συνειδητοποιήσει ότι η
εκπαιδευτική πρόταση είναι συνεπής με τους στόχους
τους και ότι μπορούν να συνδέσουν το περιεχόμενο της με
το επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό τους μέλλον.
Αξιολογεί εάν οι μαθητές θεωρούν ότι η προσπάθεια που
κατέβαλαν έχει ως αποτέλεσμα τη μάθηση.
Αξιολόγηση του εάν το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από συγκεκριμένους χρήστες για την επίτευξη
συγκεκριμένων στόχων μάθησης, χρησιμοποιώντας το
παιχνίδι με αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, χωρίς
κίνδυνο και με ικανοποίηση σε συγκεκριμένο πλαίσιο
χρήσης.
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Λειτουργικότητα Αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το παιχνίδι διαθέτει
χαρακτηριστικά που διευκολύνουν τη λειτουργία και τον
(Operability)
έλεγχό του.
Αξιολόγηση εάν η διεπαφή του παιχνιδιού επιτρέπει
Αισθητική
ευχάριστη και ικανοποιητική αλληλεπίδραση για τον
(Aesthetics)
χρήστη.
Προσβασιμότητα Αξιολόγηση εάν το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από άτομα με προβλήματα όρασης.
(Accessibility)
Προστασία
σφάλματος
χρήστη
(User error
protection)

Αξιολογεί εάν το παιχνίδι προστατεύει τους χρήστες από
σφάλματα και εξετάζεται μόνο στην περίπτωση ψηφιακών
παιχνιδιών.

Ο παράγοντας ποιότητας αναφορικά με την αντιληπτή μάθηση (perceived
learning ) αναλύεται σε δύο διαστάσεις: τη βραχυχρόνια μάθηση και τους στόχους της
μάθησης. Στόχος της διάστασης της βραχυχρόνιας μάθησης είναι η αξιολόγηση της
συνολικής επίδρασης του παιχνιδιού στη μάθηση των μαθητών στο μάθημα. Η
αξιολόγηση των μαθησιακών στόχων προσαρμόζεται ανάλογα με τους μαθησιακούς
στόχους του παιχνιδιού οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν τη γνώση (knowledge), τις
δεξιότητες (skills) που μπορεί να αποκτήσει ο παίκτης και τη στάση (attitude) καθώς τα
παιχνίδια μπορούν να βοηθήσουν στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών του παίκτη.
Οι μαθησιακοί στόχοι που σχετίζονται με τη γνώση μπορούν να καλύψουν όλα τα
επίπεδα της αναθεωρημένης έκδοσης της ταξινομίας των μαθησιακών στόχων του
Bloom στο γνωστικό (cognitive) τομέα. Οι στόχοι που σχετίζονται με τις δεξιότητες που
μπορεί να αποκτηθούν μέσω του παιχνιδιού όπως, η επίλυση προβλημάτων, η
διαπροσωπική επικοινωνία, η ομαδική εργασία, η ηγεσία και η διαχείριση,
ταξινομούνται σύμφωνα με την ταξινομία του Bloom στον ψυχοκινητικό (psychomotor)
τομέα, και τέλος οι στόχοι που σχετίζονται με την ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών
του παίκτη μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με την ταξινομία του συναισθηματικού
(affective) τομέα.
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4.8 Σύνοψη των βασικών αξόνων των πλαισίων και των μοντέλων
αξιολόγησης
Από την περιγραφή των πλαισίων και μοντέλων που προηγήθηκε στην παρούσα
εργασία, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών
ως προς την ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των εννοιών των πλαισίων
και των μοντέλων αξιολόγησης που προτείνουν. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο FDF
χρησιμοποιούνται οι όροι διαστάσεις (dimensions) και χαρακτηριστικά (attributes), στο
πλαίσιο των (Hainey κ.ά., 2010) χρησιμοποιούνται οι όροι κατηγορίες (categories) και
υποκατηγορίες (subcategories), ενώ στα μοντέλα MEEGA και MEEGA+ οι όροι
διαστάσεις (dimensions), υποδιαστάσεις (subdimensions) και παράγοντες ποιότητας
(quality factors). Για το λόγο αυτό στην παρούσα ενότητα καθώς και στην ενότητα 4.9
χρησιμοποιούμε τους όρους άξονες και χαρακτηριστικά ποιότητας για την σύγκριση των
πλαισίων, των μοντέλων και κλιμάκων αξιολόγησης που παρουσιάστηκαν.
Με σκοπό τη σύγκριση των πλαισίων και μοντέλων αξιολόγησης που
παρουσιάστηκαν, εκτός του πλαισίου τεσσάρων επιπέδων του Kirkpatrick το οποίο
παρουσιάστηκε καθώς αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο των πλαισίων αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών παιχνιδιών, δημιουργήθηκε ο Πίνακας 4-4 στον οποίο αποτυπώνονται οι
άξονες που έχουν κοινά χαρακτηριστικά ποιότητας. Όσον αφορά την δομή του ο Πίνακα
4-4, στην πρώτη στήλη του πίνακα καταγράφονται οι κεντρικοί άξονες όλων των
πλαισίων/μοντέλων και στις επόμενες στήλες για κάθε πλαίσιο/μοντέλο, το οποίο
αντιστοιχεί σε μία στήλη του πίνακα, σημειώνονται με το σύμβολο √ οι βασικοί άξονες
του. Για να διαφανούν οι άξονες οι οποίοι έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τους άξονες
των άλλων πλαισίων/μοντέλων, για κάθε πλαίσιο/μοντέλο καταγράφονται οι άξονες του
καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά τους τα οποία ταυτίζονται με χαρακτηριστικά του
άξονα του πλαισίου με το οποίο συγκρίνονται. Στην περίπτωση που κάποιο πλαίσιο δεν
ταυτίζεται με κανένα χαρακτηριστικό του άξονα του πλαισίου με το οποίο συγκρίνεται,
το αντίστοιχο κελί του πίνακα για το πρώτο πλαίσιο εμφανίζεται με σκίαση μοτίβου.
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Πίνακας 4-4: Τα κοινά χαρακτηριστικά ποιότητας μεταξύ των αξόνων των
τεσσάρων πλαισίων και μοντέλων αξιολόγησης
Κεντρικοί
Άξονες

Πλαίσιο
(context)
Χαρακτηριστικά
του μαθητή
(learner
specification)
Τρόπος
αναπαράστασης
(mode of
representation)
Παιδαγωγικές
θεωρήσεις
(pedagogic
considerations)

FDF - de Freitas
& Oliver, (2006)

√

Hainey,
Connolly, &
Boyle, 2010
(2008-2009-2010)

(Ανάπτυξη)

√
√

√

Προσβασιμότητα)

Προτιμήσεις
(Στυλ μάθησης)

Το περιβάλλον
της GBL
(Εικονικό
περιβάλλον)

Το περιβάλλον
της GBL
(Γνωστική
υποβοήθηση)

Εμπειρία του
χρήστη
(Εμβύθιση)

Μάθηση*
(Ταξινομία του
Bloom)

Μάθηση

√
Χαρακτηριστικά
του μαθητή

(Βραχυχρόνια/
Μακροχρόνια
μάθηση)

Εμπειρία του
παίκτη
(Ευχρηστία
Αισθητική)

Αντιληπτή
Μάθηση
Στόχοι Μάθησης*
(Ταξινομία του
Bloom)

Αντιληπτή
Μάθηση
(Βραχυχρόνια
μάθηση/
Μαθησιακοί
στόχοι)

√

(Στυλ μάθησης,
Προτιμήσεις)

Κίνητρα
Αντιλήψεις
(learner/
instructor
Perceptions)

√

(Συνάφεια,
Αυτοπεποίθηση,
Ικανοποίηση)

Εμπειρία του
χρήστη
(Ικανότητα/
έλεγχος)

Το περιβάλλον
της GBL
(GBL
Environment)

MEEGA+
2016
Εμπειρία του
παίκτη
(Ευχρηστία

Το περιβάλλον
της GBL

Επίδοση του
μαθητή
(learner
performance)
Προτιμήσεις
(learner/
instructor
preferences)

MEEGA 2011

Πλαίσιο
(Διαθεσιμότητα
πόρων και
εργαλείων
με την
υποκατηγορία

√
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Εμπειρία του
παίκτη
(Αυτοπεποίθηση,
Ικανότητα/έλεγχος,
Ευχρηστία
Δυνατότητα
εκμάθησης)

Κίνητρα

Εμπειρία του
παίκτη

(Ικανοποίηση
με την
υποκατηγορία

(Ικανοποίηση,
Κοινωνική
αλληλεπίδραση

Ανάπτυξη
του GBL
περιβάλλοντος)

Επίπεδο
κοινωνικής
παρουσίας
του GBL
περιβάλλοντος)

Τρόπος
αναπαράστασης

Εμπειρία του
χρήστη

(Διαδραστικότητα
με την
υποκατηγορία
Εικονικό
Περιβάλλον
του GBL
περιβάλλοντος)

(Εμβύθιση,
Κοινωνική
αλληλεπίδραση,
Διασκέδαση)
με την
υποκατηγορία
Επίπεδο
κοινωνικής
παρουσίας
του GBL
περιβάλλοντος)

με την
υποκατηγορία
Επίπεδο
κοινωνικής
παρουσίας
του GBL
περιβάλλοντος,
Ευχρηστία
με την
υποκατηγορία
Ευχρηστία
του GBL
περιβάλλοντος,
Ευχρηστία
Αισθητική
με την
υποκατηγορία
Εικονικό
περιβάλλον
του GBL
περιβάλλοντος,
Ευχρηστία
Προσβασιμότητα
με την
υποκατηγορία
Ανάπτυξη
του GBL
περιβάλλοντος)

Συνεργασία
(collaboration)

√

Στάσεις
(learner/
instructor
attitudes)

Εμπειρία του
χρήστη

Εμπειρία του
παίκτη

(Κοινωνική
αλληλεπίδραση)

(Κοινωνική
αλληλεπίδραση)

Εμπειρία του
παίκτη
(Ευχρηστία

√

Αισθητική)

Κίνητρα
Κίνητρα
(learner/
instructor
motivation)

√

(Προσοχή,
Συνάφεια,
Αυτοπεποίθηση,
Ικανοποίηση)

Εμπειρία του
χρήστη
(Πρόκληση,
Διασκέδαση)

81

Εμπειρία του
παίκτη
(Εστιασμένη
Προσοχή,
Συνάφεια,
Αυτοπεποίθηση,
Ικανοποίηση,
Πρόκληση,
Διασκέδαση)

Κίνητρα
(Απόλαυση.
διασκέδαση)

Αντιλήψεις
(Πρόοδος στο
παιχνίδι,
Σύγχυση)

Κίνητρα
(Motivation)

Το περιβάλλον
της GBL

Εμπειρία του
παίκτη

√

(Δηλώσεις ψυχικής
διάθεσης
της διάστασης του
Επιπέδου
κοινωνικής
παρουσίας)

(Εστιασμένη
Προσοχή,
Συνάφεια,
Αυτοπεποίθηση,
Ικανοποίηση)

Αντιλήψεις
(Πολυπλοκότητα
του παιχνιδιού,
Βοήθεια,
Σύγχυση)

Το περιβάλλον
της GBL
(Εμβύθιση,
Εμπειρία του
χρήστη
(user
experience )

Τρόπος
αναπαράστασης
(Εμβύθιση)

Συχνότητα
σχέσεων,
Δηλώσεις ψυχικής
διάθεσης
της διάστασης του
Επιπέδου
κοινωνικής
παρουσίας)

Εμπειρία του
παίκτη

√

(Πρόκληση,
Κοινωνική
αλληλεπίδραση,
Διασκέδαση)

Συνεργασία
Κίνητρα
(Διασκέδαση,
Δυσκολία της
δραστηριότητας)

Μάθηση
(learning)
Εμπειρία του
παίκτη
(player
experience)

Επίδοση

Πλαίσιο
(Διαθεσιμότητα
πόρων και
εργαλείων)

Κίνητρα
(Διασκέδαση,
Δυσκολία της
δραστηριότητας)
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√

Αντιληπτή
Μάθηση
(Βραχυχρόνια
μάθηση)

Κίνητρα
(Προσοχή,
Συνάφεια,
Αυτοπεποίθηση,
Ικανοποίηση)

√

Αντιλήψεις
(Πολυπλοκότητα
του παιχνιδιού)

Στάσεις
(Περιβάλλον
διεπαφής)

Εμπειρία του
χρήστη
(Πρόκληση,
Κοινωνική
αλληλεπίδραση,
Διασκέδαση)

Το περιβάλλον
της GBL
(Εικονικό
περιβάλλον,
Ευχρηστία,
Επίπεδο
κοινωνικής
παρουσίας,
Ανάπτυξη)

Αντιληπτή
μάθηση
(perceived
learning)

Επίδοση

Μάθηση
(Βραχυχρόνια
μάθηση)

√

Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 4-4 τα πλαίσια και μοντέλα αξιολόγησης
χρησιμοποιούν διαφορετικούς άξονες για την ομαδοποίηση των χαρακτηριστικών
ποιότητας οι οποίοι ταυτίζονται ως προς κάποια χαρακτηριστικά. Επίσης κάποιοι άξονες
είναι πιο γενικοί καθώς περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά τα οποία ανήκουν σε
περισσότερους από έναν άξονες των άλλων πλαισίων ή μοντέλων. Για παράδειγμα η
κατηγορία του GBL περιβάλλοντος του πλαισίου των (Hainey κ.ά., 2010) σχετίζεται με
το πλαίσιο FDF ως εξής: όσον αφορά την υποκατηγορία της γνωστικής υποβοήθησης ή
υποστήριξης (scaffolding) σχετίζεται με την διάσταση των παιδαγωγικών θεωρήσεων,
όσον αφορά την υποκατηγορία της ανάπτυξης (deployment) με την διάσταση πλαίσιο
(context) του FDF και τέλος όσον αφορά την υποκατηγορία του εικονικού
περιβάλλοντος με την διάσταση του τρόπου αναπαράστασης (mode of representation)
του FDF.
Αρχικά, όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 4-4, από την σύγκριση του πλαισίου
FDF με τα υπόλοιπα τρία προκύπτει ότι το FDF καθώς και το πλαίσιο των (Hainey κ.ά.,
2010) εξετάζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η εκπαιδευτική παρέμβαση
με το παιχνίδι εξετάζοντας τον παράγοντα της τεχνικής υποστήριξης. Το μοντέλο
MEEGA δεν εξετάζει καθόλου το πλαίσιο, ενώ στο μοντέλο MEEGA+ εξετάζεται μόνο
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ως προς το χαρακτηριστικό της προσβασιμότητας στον άξονα της "Εμπειρίας του
παίκτη", το οποίο σχετίζεται με το κριτήριο της διαθεσιμότητας συγκεκριμένων πόρων
και εργαλείων της διάστασης πλαίσιο του FDF.

Επίσης τα μοντέλα MEEGA και

MEEGA+ δεν εξετάζουν τα χαρακτηριστικά του μαθητή πριν την παρέμβαση με το
παιχνίδι. Όσον αφορά τους άξονες "τρόπος αναπαράστασης" και "παιδαγωγικές
θεωρήσεις του FDF, παρατηρούμε ότι έχουν κοινά χαρακτηριστικά με όλα τα υπόλοιπα
πλαίσια αξιολόγησης.
Στην συνέχεια από τη σύγκριση του πλαισίου των (Hainey κ.ά., 2010) με τα άλλα
πλαίσια που απεικονίζονται στον Πίνακα 4-4, παρατηρούμε τα εξής:
1. Το μοναδικό πλαίσιο το οποίο δεν εξετάζει την επίδοση του μαθητή μετά το παιχνίδι
είναι το FDF, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα τρία πλαίσια τα οποία εξετάζουν τα
μαθησιακά αποτελέσματα της παρέμβασης με το παιχνίδι. Το FDF δεν εξετάζει την
επίδοση του μαθητή μετά το παιχνίδι καθώς αποτελεί ένα πλαίσιο το οποίο δείχνει
τις διαδικασίες αξιολόγησης τις οποίες θα πρέπει να αναλάβει ο εκπαιδευτικός πριν
την εφαρμογή και χρήση του παιχνιδιού.
2. Όσον αφορά τη διάσταση "Προτιμήσεις του μαθητή", δεν εξετάζεται καθόλου στα
μοντέλα MEEGA και MEEGA+, ενώ ταυτίζεται με το πλαίσιο FDF ως προς τη
διάσταση "χαρακτηριστικά του μαθητή" η οποία εξετάζει το στυλ μάθησης που
προτιμά ο μαθητής.
3. Η διάσταση "Αντιλήψεις του μαθητή" του πλαισίου των (Hainey κ.ά., 2010) δεν
εξετάζεται στο πλαίσιο FDF καθώς οι αντιλήψεις σχετίζονται με την αλληλεπίδραση
του παίκτη με το παιχνίδι, ενώ εξετάζεται στα μοντέλα MEEGA και MEEGA+. Οι
αντιλήψεις του μαθητή που σχετίζονται με χαρακτηριστικά των μοντέλων MEEGA
και MEEGA+ αφορούν το εάν η GBL παρέμβαση μπορεί να τους βοηθήσει, την
πρόοδο τους στο παιχνίδι, το αν βίωσαν κάποια σύγχυση και την πολυπλοκότητα
του παιχνιδιού.
4. Όσον αφορά τον άξονα του περιβάλλοντος της GBL παρατηρούμε ότι έχει κοινά
χαρακτηριστικά με τους άξονες των υπόλοιπων πλαισίων και μοντέλων αξιολόγησης
τα οποία αφορούν τις υποκατηγορίες εικονικό περιβάλλον, ανάπτυξη, ευχρηστία και
επίπεδο κοινωνικής παρουσίας.
5. Στο πλαίσιο FDF δεν εξετάζονται καθόλου χαρακτηριστικά των διαστάσεων
"Συνεργασία", "Στάσεις του μαθητή/εκπαιδευτή", και "Κίνητρα μαθητή/εκπαιδευτή
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" του πλαισίου των (Hainey κ.ά., 2010). Επιπλέον η διάσταση "Στάσεις του
μαθητή/εκπαιδευτή" δεν εξετάζεται και στο μοντέλο MEEGA.
Από την σύγκριση του μοντέλου MEEGA με τα υπόλοιπα πλαίσια παρατηρούμε ότι:
1. Το πλαίσιο FDF δεν εξετάζει τα κίνητρα και την μάθηση και ταυτίζεται με τη
διάσταση "Εμπειρία του χρήστη" του μοντέλου MEEGA με τον άξονα "Τρόπος
αναπαράστασης" με κοινό χαρακτηριστικό την εμβύθιση του παίκτη στο παιχνίδι.
2. Το πλαίσιο αξιολόγησης των (Hainey κ.ά., 2010) καθώς και το μοντέλο MEEGA+
έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τους άξονες κίνητρα και εμπειρία του χρήστη
του μοντέλου MEEGA.
3. Το μοντέλο MEEGA εξετάζει τόσο τη βραχυχρόνια όσο και την μακροχρόνια
μάθηση, το μοντέλο MEEGA+ εξετάζει μόνο τη βραχυχρόνια μάθηση ενώ στο
πλαίσιο των (Hainey κ.ά., 2010) η διάσταση της επίδοσης αναφέρεται γενικά στα
μαθησιακά αποτελέσματα του παιχνιδιού.
Τέλος από την σύγκριση του MEEGA+ με τα υπόλοιπα πλαίσια στον Πίνακα 4-4,
μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι διαστάσεις ¨Κίνητρα" και ¨Εμπειρία του χρήστη"
του μοντέλου MEEGA έχουν ενσωματωθεί στην διάσταση "Εμπειρία του παίκτη".
Και τα τέσσερα πλαίσια εξετάζουν κριτήρια που αφορούν τον παίκτη και το
παιχνίδι ενώ τα κριτήρια που αφορούν τον εκπαιδευτικό εξετάζονται μόνο στο πλαίσιο
των (Hainey κ.ά., 2010) και στο FDF καθώς στο τελευταίο εξετάζεται το υπόβαθρο του
εκπαιδευτικού στην διάσταση πλαίσιο (context). Επίσης τα μοντέλα MEEGA και
MEEGA+ δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην αντίδραση του παίκτη/μαθητή μετά το παιχνίδι
και δεν εξετάζουν το προφίλ του πριν το παιχνίδι, όπως συμβαίνει στο πλαίσιο των
(Hainey κ.ά., 2010) και στο FDF. Εξαιτίας του προηγούμενου τα μοντέλα MEEGA και
MEEGA+

δεν περιλαμβάνουν τη στάση του παίκτη απέναντι στο παιχνίδι και το

διδασκόμενο μάθημα πριν την εκπαιδευτική παρέμβαση και εξετάζουν τις αντιλήψεις
του για το παιχνίδι με βάση την εμπειρία του κατά τη διάρκεια της συνεδρίας με αυτό.
Όσον αφορά την ευχρηστία των πλαισίων και μοντέλων που παρουσιάστηκαν, το
πλαίσιο των (Hainey κ.ά., 2010) και το FDF δεν χρησιμοποιούν μία συστηματική
μεθοδολογία καθώς δεν παρέχουν ρητή καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής
της αξιολόγησης και των μέσων συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων που θα
χρησιμοποιηθούν με τη μόνη διαφορά ότι το πλαίσιο των (Hainey κ.ά., 2010)
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παραπέμπει σε βιβλιογραφικές πηγές για την μέτρηση των χαρακτηριστικών που
προτείνει και επομένως αποτελεί ένα πλαίσιο που απαιτεί μελέτη και έρευνα από τον
αξιολογητή. Ο σκοπός του πλαισίου των (Hainey κ.ά., 2010) είναι να προσδιορίσει τι
μπορεί ενδεχομένως να αξιολογηθεί σε μια DGBL παρέμβαση και μπορεί να
προσαρμοστεί σε συγκεκριμένες απαιτήσεις ανάλογα με τις ανάγκες συγκεκριμένης
αναλυτικής μέτρησης που είναι ενδεικτική της αποτελεσματικότητας της DGBL.
Αντίθετα τα μοντέλα MEEGA και MEEGA+ παρέχουν συστηματική
υποστήριξη για την αξιολόγηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών παιχνιδιών με μη
παρεμβατικό τρόπο,

δίνουν καθοδήγηση για το σχεδιασμό της έρευνας η οποία

υλοποιείται με τη μορφή μελέτης περίπτωσης όπου η ομάδα η οποία χρησιμοποιεί το
παιχνίδι απαντά σε ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο μετά τη χρήση του παιχνιδιού. Η
χρήση του ερωτηματολογίου επιτρέπει την διεξαγωγή της αξιολόγησης χωρίς ιδιαίτερη
προσπάθεια και αυξάνει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων που
συλλέγονται. Επιπλέον το MEEGA αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο καθώς παρέχει
και ένα υπολογιστικό φύλλο για την οργάνωση των πληροφοριών που συλλέγονται και
την αυτόματη παραγωγή γραφικών για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων της
αξιολόγησης χωρίς να απαιτεί ειδικές γνώσεις από τους αξιολογητές.
Όσον αφορά το είδος της αξιολόγησης των πλαισίων και μοντέλων που
παρουσιάστηκαν, το πλαίσιο FDF καθώς και το πλαίσιο των (Hainey κ.ά., 2010)
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό μιας DGBL παρέμβασης κατά τη φάση
της εφαρμογής και ενσωμάτωσής της στα προγράμματα σπουδών υπό την έννοια της
διαμορφωτικής αξιολόγησης, και ταυτόχρονα το πλαίσιο των (Hainey κ.ά., 2010) δίνει
παραδείγματα αναλυτικών μετρήσεων από τη βιβλιογραφία που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση στο τέλος της παρέμβασης κατά μία έννοια της
αθροιστικής

αξιολόγησης.

Αντίστοιχα

τα

μοντέλα

MEEGA

και

MEEGA+

χρησιμοποιούνται μετά την παρέμβαση με το παιχνίδι και αφορούν την αθροιστική
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού.
Όσον αφορά τον παράγοντα της μάθησης μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στο
μοντέλο MEEGA μετράται σε σχέση με τα τρία πρώτα επίπεδα της αναθεωρημένης
έκδοσης της ταξινομίας του Bloom στο γνωστικό τομέα, ενώ στο μοντέλο MEEGA+ η
μάθηση διαχωρίζεται σε γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις και λαμβάνει όλα τα επίπεδα
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της αναθεωρημένης έκδοσης της ταξινομίας του Bloom και στους τρεις τομείς των
μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Τέλος τα πλαίσια και μοντέλα που παρουσιάστηκαν καλύπτουν μέχρι το δεύτερο
επίπεδο του πλαισίου του Kirkpatrick, εκτός από το μοντέλο MEEGA το οποίο καλύπτει
και το τρίτο επίπεδο το οποίο αφορά την αλλαγή της συμπεριφοράς του εργαζόμενου
στον εργασιακό του χώρο καθώς η διάσταση μακροχρόνια μάθηση του παράγοντα
μάθηση του μοντέλου MEEGA επικεντρώνεται στην ανάλυση του αν η εκπαιδευτική
παρέμβαση συμβάλλει στην επαγγελματική ζωή του ατόμου.

4.9 Συμπεράσματα
Τα πλαίσια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών που παρουσιάστηκαν
εξετάζουν χαρακτηριστικά που αφορούν το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα το
παιχνίδι, το προφίλ του παίκτη, τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, την εμπειρία του
παίκτη καθώς και τις γνώσεις που απέκτησε και τις δεξιότητες που ανέπτυξε με τη χρήση
του παιχνιδιού. Αντίθετα το μοντέλο GameFlow και η κλίμακα EGameFlow αξιολογούν
το παιχνίδι εστιάζοντας μόνο στην εμπειρία του παίκτη από την άποψη της απόλαυσης.
Μάλιστα η κλίμακα EGameFlow προτείνεται ως εργαλείο για τη μέτρηση της
απόλαυσης στο πλαίσιο αξιολόγησης των (Hainey κ.ά., 2010) ενώ το μοντέλο
GameFlow δεν αποτελεί ολοκληρωμένο εργαλείο αξιολόγησης.
Συγκρίνοντας το μοντέλο GameFlow με την κλίμακα EGameFlow μπορούμε να
παρατηρήσουμε ότι η κλίμακα EGameFlow είναι μία εύκολη και οικονομική λύση για
την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών καθώς συλλέγει πληροφορίες απευθείας
από τους παίκτες ενώ το μοντέλο GameFlow αποτελεί πιο ακριβή λύση καθώς η
αξιολόγηση του παιχνιδιού διεξάγεται από εμπειρογνώμονες.
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5 Ανασκόπηση των χαρακτηριστικών ποιότητας και των
σχεδίων έρευνας
5.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό της εργασίας παρουσιάζονται πληροφορίες για τον τρόπο με
τον οποίο αξιολογούνται τα τελευταία χρόνια τα εκπαιδευτικά παιχνίδια οι οποίες
βασίζονται σε τρεις συστηματικές βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις των (Vargas κ.ά.,
2014), των (Calderón & Ruiz, 2015) και των (Giani Petri & Gresse von Wangenheim,
2017). Οι ανασκοπήσεις αυτές δίνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που
οργανώνονται οι έρευνες για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, τα κριτήρια
ποιότητας που αξιολογούνται, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή
δεδομένων, το μέγεθος του πληθυσμού που χρησιμοποιούν κ.α. Η έρευνα των (Vargas
κ.ά., 2014) βασίστηκε σε 112 άρθρα, οι (Calderón & Ruiz, 2015) βασίστηκαν σε 102
άρθρα, από τα οποία περισσότερα από το 50% αφορούν το χώρο της εκπαίδευσης, με
την πλειοψηφία (60%) αυτών την τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι (Giani Petri & Gresse
von Wangenheim, 2017) βασίστηκαν σε 112 άρθρα τα οποία περιγράφουν 117 μελέτες
για 106 διαφορετικά παιχνίδια για την διδασκαλία της επιστήμης της πληροφορικής.
Στην έρευνα των (Vargas κ.ά., 2014) τα χαρακτηριστικά ποιότητας τα οποία
εντόπισαν στις πρωτότυπες εργασίες χαρτογραφήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο
ISO/IEC 25010. Οι πρωτότυπες εργασίες στις οποίες βασίστηκε η ανασκόπηση των
(Vargas κ.ά., 2014) καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες για την χαρτογράφηση των
χαρακτηριστικών ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 25010 παρέχονται στη
διεύθυνση http://alarcos.esi.uclm.es/sms-seriousgamesquality/. Αντίστοιχα στην έρευνα
των (Calderón & Ruiz, 2015) στο παράρτημα του άρθρου δίνεται πίνακας με τις
πρωτότυπες εργασίες στις οποίες βασίστηκαν, ενώ στην έρευνα των (Giani Petri &
Gresse von Wangenheim, 2017), οι πρωτότυπες εργασίες καθώς επίσης η ερμηνεία των
χαρακτηριστικών ποιότητας που εντοπίστηκαν, δίνονται στο πρόσθετο υλικό το οποίο
είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2017.01.004.
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5.2 Το πρότυπο ISO/IEC 25010
Το ISO/IEC 25010 αποτελεί τμήμα της σειράς προτύπων ISO/IEC 25000
γνωστής και ως SQuaRE. Η SQuaRE (System and Software Quality Requirements and
Evaluation) είναι μια σειρά διεθνών προτύπων που σχετίζονται με την ποιότητα του
λογισμικού. Βασικός στόχος της είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για την αξιολόγηση
της ποιότητας ενός προϊόντος λογισμικού.
Το πρότυπο ISO/IEC 25010 πρακτικά δημιουργήθηκε με σκοπό την αναθεώρηση
και αντικατάσταση του ISO/IEC 9126, που ήταν το προηγούμενο πρότυπο το οποίο
σχετιζόταν με τα μοντέλα ποιότητας λογισμικού. Το πρότυπο αυτό, ορίζει δύο βασικά
μοντέλα ορισμού ποιότητας (quality definition models). Τα μοντέλα αυτά, είναι:


Το μοντέλο ποιότητας χρήσης (quality in use model): Το μοντέλο αυτό
αναλύει την ποιότητα ενός προϊόντος λογισμικού σε πέντε χαρακτηριστικά
ποιότητας,

μερικά

εκ

των

οποίων

διασπώνται

περεταίρω

σε

υποχαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά σχετίζονται με το αποτέλεσμα
της αλληλεπίδρασης του χρήστη με το προϊόν λογισμικού.


Το μοντέλο ποιότητας προϊόντος (product quality model): Το μοντέλο
αυτό αναλύει την ποιότητα σε οκτώ χαρακτηριστικά ποιότητας, μερικά εκ
των

οποίων

αναλύονται

περεταίρω

σε

υποχαρακτηριστικά.

Τα

χαρακτηριστικά αυτά σχετίζονται κυρίως με τις στατικές ιδιότητες του
προϊόντος λογισμικού και με τις δυναμικές ιδιότητες του υπολογιστικού
συστήματος στο οποίο εκτελείται το συγκεκριμένο προϊόν.
Τα χαρακτηριστικά που ορίζονται από τα δύο αυτά μοντέλα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση τόσο προϊόντων λογισμικού, όσο και
υπολογιστικών συστημάτων. Κάθε ένα από τα παραπάνω μοντέλα, αντιστοιχεί σε
διαφορετική οπτική γωνία εξέτασης της ποιότητας. Στο μοντέλο ποιότητας προϊόντος η
ποιότητα του λογισμικού εξετάζεται από την οπτική γωνία του ίδιου του προϊόντος, ενώ
στο μοντέλο ποιότητας χρήσης εξετάζεται από την οπτική γωνία του τελικού χρήστη ή
πελάτη (πηγή: Ιστοσελίδα http://alarcos.esi.uclm.es/sms-seriousgamesquality/).

5.3 Τα χαρακτηριστικά ποιότητας
Από την έρευνα των (Vargas κ.ά., 2014) προέκυψε πως τα χαρακτηριστικά που
αξιολογούνται με μεγαλύτερη συχνότητα είναι η αποτελεσματικότητα (Effectiveness), η
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ικανοποίηση (satisfaction) και η ευχαρίστηση (pleasure) καθώς επίσης ότι εμπειρική
επικύρωση των αποτελεσμάτων διενεργείται πιο συχνά όταν ο σκοπός της έρευνας είναι
η επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας (βελτίωση της μάθησης), με την χρήση
πειραματικού ή ημι-πειραματικού σχεδιασμού. Το σύνολο των χαρακτηριστικών
ποιότητας που αξιολογήθηκαν από τους ερευνητές χαρτογραφήθηκε σύμφωνα με τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά του προτύπου ISO/IEC 25010 και προέκυψε πως πολλοί από
τους όρους που χρησιμοποιούνται για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν ταιριάζουν με
αυτούς που ορίζονται στο πρότυπο, καθώς επίσης ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν
υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των χαρακτηριστικών που οι συγγραφείς ερευνούν και των
χαρακτηριστικών του προτύπου. Επίσης σε άλλες περιπτώσεις τα χαρακτηριστικά που
διερευνήθηκαν ήταν ισοδύναμα με περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά στο πρότυπο.
Η συχνότητα εμφάνισης των χαρακτηριστικών που αξιολογήθηκαν σύμφωνα με το
μοντέλο ποιότητας χρήσης (quality in use model) και το μοντέλο ποιότητας προϊόντος
(product quality model) του προτύπου ISO/IEC 25010 απεικονίζονται στην Εικόνα 5-1
και Εικόνα 5-2 αντίστοιχα.

Εικόνα 5-1: Κατανομή των άρθρων σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του μοντέλου
ποιότητας χρήσης της έρευνας των (Vargas κ.ά., 2014)
Πηγή: (Vargas κ.ά., 2014)
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Εικόνα 5-2:Κατανομή των άρθρων σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του μοντέλου
ποιότητας προϊόντος της έρευνας των (Vargas κ.ά., 2014)
Πηγή: (Vargas κ.ά., 2014)
Οι ορισμοί των χαρακτηριστικών ποιότητας που εντοπίστηκαν στην ανασκόπηση
των (Vargas κ.ά., 2014), τόσο για το μοντέλο ποιότητας χρήσης όσο και για το μοντέλο
ποιότητας προϊόντος δίνονται στον Πίνακα 5-1 που ακολουθεί.
Πίνακας 5-1: Ερμηνεία των χαρακτηριστικών ποιότητας της έρευνας των (Vargas
κ.ά., 2014)
Μοντέλο ποιότητας χρήσης (quality in use model)
Αποτελεσματικότητα
(Effectiveness)
Αποδοτικότητα
(Efficiency)

Η ακρίβεια και η πληρότητα με την οποία οι χρήστες
επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους χρησιμοποιώντας
ένα παιχνίδι.
Οι πόροι που δαπανώνται σε σχέση με την ακρίβεια και
την πληρότητα με την οποία οι χρήστες επιτυγχάνουν
τους στόχους χρησιμοποιώντας το παιχνίδι.
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Ικανοποίηση
(Satisfaction)

Ο βαθμός στον οποίο οι ανάγκες των χρηστών
ικανοποιούνται όταν χρησιμοποιείται το παιχνίδι σε ένα
καθορισμένο πλαίσιο χρήσης.
Ο βαθμός στον οποίο ο χρήστης είναι ικανοποιημένος με

Χρησιμότητα
(Usefulness)

την αντιληπτή επίτευξη των ρεαλιστικών στόχων,
συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της χρήσης
του παιχνιδιού και των συνεπειών της χρήσης του
(υποχαρακτηριστικό της ικανοποίησης).
Ο βαθμός στον οποίο ο χρήστης νιώθει ικανοποίηση από

Απόλαυση

την εκπλήρωση των προσωπικών του αναγκών με τη

(Pleasure)

χρήση

του

παιχνιδιού

(υποχαρακτηριστικό

της

ικανοποίησης).
Μοντέλο ποιότητας προϊόντος (product quality model)
Λειτουργική
καταλληλότητα
(Functional suitability)
Λειτουργική πληρότητα
(Functional
completeness)
Λειτουργική ορθότητα
(Functional correctness)

Ο βαθμός στον οποίο ένα παιχνίδι παρέχει λειτουργίες
που

ικανοποιούν

υπονοούμενες

τις

ανάγκες

προδιαγεγραμμένες
των

χρηστών,

και
όταν

χρησιμοποιείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.
Ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο λειτουργιών
ικανοποιεί όλες τις ενέργειες και τους στόχους των
χρηστών

(υποχαρακτηριστικό

της

λειτουργικής

καταλληλότητας).
Ο βαθμός στον οποίο το παιχνίδι παρέχει τα σωστά
αποτελέσματα με τον απαιτούμενο βαθμό ακρίβειας
(υποχαρακτηριστικό της λειτουργικής καταλληλότητας).

Λειτουργική

Ο βαθμός στον οποίο οι λειτουργίες του παιχνιδιού

Καταλληλότητα

διευκολύνουν την εκπλήρωση σαφώς καθορισμένων

(Functional
Appropriateness)
Αποδοτικότητα της
επίδοσης
(Performance efficiency)

εργασιών

και

στόχων

(υποχαρακτηριστικό

της

λειτουργικής καταλληλότητας).
Η επίδοση του παιχνιδιού σε σχέση με τους πόρους που
χρησιμοποιήθηκαν κάτω από καθορισμένες συνθήκες.
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Ο βαθμός στον οποίο οι χρόνοι απόκρισης και
Χρονική Συμπεριφορά
(Time Behavior)

επεξεργασίας, καθώς και οι ρυθμοί απόδοσης ενός
παιχνιδιού, πληρούν τις απαιτήσεις

όταν το παιχνίδι

εκτελεί τις λειτουργίες του (υποχαρακτηριστικό της
αποδοτικότητας της επίδοσης).
Ο βαθμός στον οποίο ένα παιχνίδι μπορεί να

Ευχρηστία
(Usability)

χρησιμοποιηθεί από συγκεκριμένους χρήστες για την
επίτευξη

συγκεκριμένων

στόχων

με

αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση
σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης.

Αναγνώριση
καταλληλότητας
(Appropriateness
Recognizability)

Ο βαθμός στον οποίο οι χρήστες μπορούν να
αναγνωρίσουν εάν ένα παιχνίδι είναι κατάλληλο για τις
ανάγκες τους (υποχαρακτηριστικό της ευχρηστίας).
Ο βαθμός στον οποίο ο χρήστης μπορεί να μάθει να

Δυνατότητα εκμάθησης

χρησιμοποιεί το παιχνίδι με αποτελεσματικότητα,

(Learnability)

αποδοτικότητα, ικανοποίηση και χωρίς κινδύνους σε
συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης (υποχαρακτηριστικό της
ευχρηστίας).

Προστασία από
σφάλματα χρηστών
(User error protection)
Λειτουργικότητα
(Operability)
Αισθητική γραφικής
διεπαφής
(User interface
aesthetics):

Ο βαθμός στον οποίο το παιχνίδι προστατεύει τους
χρήστες

από

τη

δημιουργία

σφαλμάτων

(υπο-

χαρακτηριστικό της ευχρηστίας).
Ο

βαθμός

στον

οποίο

το

παιχνίδι

διαθέτει

χαρακτηριστικά που διευκολύνουν τη λειτουργία και τον
έλεγχο (υπο-χαρακτηριστικό της ευχρηστίας).
Ο βαθμός στον οποίο η διεπαφή χρήστη επιτρέπει την
ευχάριστη

και

ικανοποιητική

αλληλεπίδραση

του

χρήστη (υπο-χαρακτηριστικό της ευχρηστίας).

Αξιοπιστία

Ο

βαθμός

στον

(Reliability)

συγκεκριμένες λειτουργίες υπό καθορισμένες συνθήκες
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οποίο

ένα

παιχνίδι

εκτελεί

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Ανοχή σε σφάλματα
(Fault Tolerance)

Ο βαθμός στον οποίο το παιχνίδι λειτουργεί όπως
προβλέπεται παρά την ύπαρξη σφαλμάτων υλικού ή
λογισμικού (υποχαρακτηριστικό της αξιοπιστίας).

Μεταφερσιμότητα/

Ο βαθμός αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας με

Φορητότητα

τον οποίο ένα παιχνίδι μπορεί να μεταφερθεί από ένα

(Portability)

περιβάλλον υλικού ή λογισμικού σε άλλο.
Ο βαθμός στον οποίο ένα παιχνίδι μπορεί να

Προσαρμοστικότητα
(Adaptability):

προσαρμοστεί αποδοτικά και αποτελεσματικά σε ένα
διαφορετικό ή εξελισσόμενο υλικό, λογισμικό ή άλλα
περιβάλλοντα

λειτουργίας

ή

χρήσης

(υποχαρακτηριστικό της φορητότητας).
Σύμφωνα με τη χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών ποιότητας στο πρότυπο
ISO/IEC 25010, οι περισσότερες αξιολογήσεις βασίζονται στο μοντέλο ποιότητας
χρήσης (88 έγγραφα) και λιγότερο στο μοντέλο ποιότητας προϊόντος (43 έγγραφα). Σε
σχέση με το μοντέλο ποιότητας χρήσης τα χαρακτηριστικά που αξιολογούνται ως επί το
πλείστον είναι η αποτελεσματικότητα (effectiveness) και η ικανοποίηση (satisfaction) η
οποία αξιολογείται περισσότερο ως προς τα υποχαρακτηριστικά της απόλαυσης
(pleasure) και της χρησιμότητας (usefulness). Σε σχέση με το μοντέλο ποιότητας
προϊόντος τα χαρακτηριστικά που αξιολογούνται συχνότερα είναι η ευχρηστία (usability)
και η λειτουργική καταλληλότητα (functional suitability). Τα υποχαρακτηριστικά της
ευχρηστίας που αξιολογήθηκαν συχνότερα είναι η λειτουργικότητα (operability), η
αισθητική του περιβάλλοντος διεπαφής (user interface aesthetics) και σε μικρότερο
βαθμό η ευκολία εκμάθησης (learnability). Η ερμηνεία που δίνουν οι (Vargas κ.ά., 2014)
στη μεγαλύτερη βαρύτητα που δίνεται στα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι ότι οι
ερευνητές ενδιαφέρονται περισσότερο να αποδείξουν ότι τα παιχνίδια πετυχαίνουν το
σοβαρό σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν, καθώς επίσης ότι ταυτόχρονα είναι σε
θέση να παρέχουν απόλαυση και διασκέδαση. Άλλα συμπεράσματα που προέκυψαν από
την έρευνα αυτή είναι πως στην πλειοψηφία η αξιολόγηση των παιχνιδιών γίνεται στο
τελικό προϊόν καθώς επίσης ότι έχει διεξαχθεί πολύ λίγη έρευνα για τα χαρακτηριστικά
του παιχνιδιού που το κάνουν αποτελεσματικό. Αυτό που επισημαίνουν οι (Vargas κ.ά.,
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2014) είναι ότι η αξιολόγηση στο τελικό προϊόν είναι απαραίτητη, αλλά ταυτόχρονα
υπάρχει ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ποιότητα των παιχνιδιών από τα πρώτα στάδια της
ανάπτυξης τους, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα του τελικού προϊόντος. Επίσης
αναφέρουν ότι καθώς δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών για τον τρόπο
αξιολόγησης του ίδιου χαρακτηριστικού ποιότητας, καθώς για παράδειγμα η
αποτελεσματικότητα αξιολογείται με τη χρήση πλαισίων, ερωτηματολογίων, μεθόδων
κ.α., τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν μπορεί να είναι πειστικά.
Σύμφωνα με την έρευνα των (Calderón & Ruiz, 2015) εντοπίστηκαν 18
διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα οποία αυτό που αξιολογήθηκε πιο συχνά είναι τα
μαθησιακά αποτελέσματα σε ένα ποσοστό σχεδόν 50% των πρωτογενών μελετών και
ακολουθούν η ευχρηστία και η

εμπειρία του χρήστη. Τα χαρακτηριστικά που

εντοπίστηκαν και η συχνότητα εμφάνισης τους απεικονίζονται στην Εικόνα 5-3, ενώ η
ερμηνεία των χαρακτηριστικών δίνεται στον Πίνακα 5-2.

Εικόνα 5-3: Τα χαρακτηριστικά ποιότητας της έρευνας των (Calderón & Ruiz,
2015)
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Πίνακας 5-2: Ερμηνεία των χαρακτηριστικών ποιότητας της έρευνας των
(Calderón & Ruiz, 2015).
Game design
User’s satisfaction
Ευχρηστία (Usability)
Χρησιμότητα (Usefulness)
Κατανόηση
(Understandability)
Κίνητρα (Motivation)
Απόδοση (Performance )
Λειτουργικότητα
(Playability)
Παιδαγωγικές πτυχές
(Pedagogical aspects)
Μαθησιακά αποτελέσματα
(Learning outcomes)
Εμπλοκή (Engagement )
Εμπειρία του χρήστη
(User’s experience)
Αποτελεσματικότητα
(Efficacy)
Κοινωνικός αντίκτυπος
(Social impact )
Γνωστική συμπεριφορά
(Cognitive behavior)
Απόλαυση (Enjoyment)
Αποδοχή (Acceptance)

Ο σχεδιασμός και η αισθητική του παιχνιδιού.
Η στάση του χρήστη προς το παιχνίδι.
Η ευκολία χρήσης και εκμάθησης του παιχνιδιού.
Η χρησιμότητα του παιχνιδιού.
Η ικανότητα του παιχνιδιού να γίνει κατανοητό.
Η επιρροή του παιχνιδιού στα κίνητρα του χρήστη.
Η απόδοση του παιχνιδιού.
Η ικανότητα του παιχνιδιού να παίζεται.
Οι εκπαιδευτικές πτυχές του παιχνιδιού.
Τι γνωρίζουν ή είναι σε θέση να κάνουν οι μαθητές μετά
τη χρήση του παιχνιδιού.
Η ικανότητα του παιχνιδιού να προσελκύσει τους
χρήστες.
Η συμπεριφορά του χρήστη, η στάση

και τα

συναισθήματα του καθώς χρησιμοποιεί το παιχνίδι.
Η ικανότητα του παιχνιδιού να παράγει το επιθυμητό
αποτέλεσμα.
Οι επιδράσεις του παιχνιδιού στον πληθυσμό.
Η ικανότητα του παιχνιδιού να παράγει αποτελέσματα
στη γνωστική συμπεριφορά του χρήστη.
Η

ικανότητα

του

παιχνιδιού

να

διασκεδαστική εμπειρία στους χρήστες.
Πώς οι χρήστες λαμβάνουν το παιχνίδι.
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παρέχει

μια

Διεπαφή χρήστη
(User interface)

Οι αλληλεπιδράσεις των χρηστών με το παιχνίδι.

Αντίστοιχα από την έρευνα των (Giani Petri & Gresse von Wangenheim, 2017)
προέκυψαν 43 διαφορετικά χαρακτηριστικά ποιότητας τα οποία αξιολογήθηκαν, (Εικόνα
5-4), και παρατηρήθηκε έλλειψη ενός συνεκτικού σχεδίου ως προς τα χαρακτηριστικά
που αξιολογούνται. Από τα χαρακτηριστικά ποιότητας τα οποία εντοπίστηκαν στην
έρευνα δεν αναλύονται στην εργασία όλα τα χαρακτηριστικά που αφορούν τους
πρόσθετους παράγοντες, σύμφωνα με την ομαδοποίηση τους, καθώς έχουν μικρό αριθμό
εμφάνισης και αποτελούν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά ποιότητας τα οποία αφορούν
αποκλειστικά παιχνίδια για την εκπαίδευση στον τομέα της πληροφορικής.
Όπως αναφέρουν οι προαναφερόμενοι, οι περισσότερες μελέτες αξιολογούν
περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά, επίσης υπάρχουν 38 μελέτες που δεν ορίζουν
συγκεκριμένους παράγοντες που πρέπει να αξιολογηθούν και αξιολογούν την ποιότητα
των παιχνιδιών ως ένα γενικό παράγοντα με τη χρήση ερωτήσεων γενικού τύπου που
αφορούν τις αντιλήψεις των μαθητών μετά το παιχνίδι. Στην Εικόνα 5-4, η οποία
απεικονίζει τον αριθμό των μελετών στις οποίες αξιολογήθηκαν τα χαρακτηριστικά
ποιότητας που εντοπίστηκαν, για τον γενικό αυτό παράγοντα ποιότητας των παιχνιδιών
χρησιμοποιείται ο όρος Quality.
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Εικόνα 5-4: Συχνότητες εμφάνισης των χαρακτηριστικών ποιότητας στην
αξιολόγηση των παιχνιδιών για τη διδασκαλία της επιστήμης της Πληροφορικής
Πηγή: (Giani Petri & Gresse von Wangenheim, 2017)
Όπως παρατηρούμε στην Εικόνα 5-4 η μάθηση αποτελεί το χαρακτηριστικό που
αξιολογείται πιο συχνά, γεγονός που αποδεικνύει πως η κύρια ανησυχία των ερευνών
αξιολόγησης είναι να αποδείξουν τα μαθησιακά κέρδη από τη χρήση των εκπαιδευτικών
παιχνιδιών, όπου η αξιολόγηση της μάθησης αναφέρεται στη βελτίωση των ικανοτήτων
του μαθητή συγκρίνοντας τις ικανότητες του πριν και μετά το παιχνίδι. Εκτός από την
αξιολόγηση της μάθησης υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία παραγόντων ποιότητας οι οποίοι
αφορούν τα κίνητρα, την εμπειρία του χρήστη, την ευχρηστία, τις διδακτικές πτυχές του
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παιχνιδιού, καθώς και κάποιοι πρόσθετοι παράγοντες οι οποίοι αξιολογούνται καθώς
θεωρούνται σημαντικοί για την προώθηση μιας βαθύτερης και ενεργητικής μάθησης
αλλά σε πολλές έρευνες οι παράγοντες αυτοί ορίζονται με αντιφατικό τρόπο.
Τα κίνητρα καθώς και η εμπειρία του χρήστη σε πολλές μελέτες
χρησιμοποιούνται κατά ένα γενικό τρόπο ενώ κάποιες μελέτες αναλύουν τα κίνητρα
σύμφωνα με το μοντέλο κινήτρων ARCS του Keller. Τα χαρακτηριστικά ποιότητας τα
οποία εντόπισαν για τα κίνητρα απεικονίζονται στον Πίνακα 5-3.
Πίνακας 5-3: Ερμηνεία των χαρακτηριστικών ποιότητας που αφορούν τα κίνητρα
στην έρευνα των (Giani Petri & Gresse von Wangenheim, 2017)
Κίνητρα (Motivation)
Αυτοπεποίθηση
(Confidence)

Αξιολογεί εάν οι μαθητές είναι ικανοί να σημειώσουν
πρόοδο στη μελέτη του εκπαιδευτικού περιεχομένου μέσω
της προσπάθειας και την ικανότητά τους.
Αξιολογεί

εάν

οι

μαθητές

συνειδητοποιούν

ότι

η

Συνάφεια

εκπαιδευτική πρόταση είναι συνεπής με τους στόχους τους

(Relevance)

και ότι μπορούν να συνδέσουν το περιεχόμενο με το
επαγγελματικό ή το ακαδημαϊκό τους μέλλον.

Ικανοποίηση

Αξιολογεί εάν οι μαθητές αισθάνονται ότι η προσπάθειά

(Satisfaction)

τους έχει αποτελέσματα στην μάθηση.

Προσοχή

Αξιολόγηση της προσοχής και των γνωστικών απαντήσεων

(Attention)

των μαθητών σε εκπαιδευτικά ερεθίσματα.

Ενδιαφέρον

Αξιολόγηση του κατά πόσο το παιχνίδι θεωρείται από τους

(Interest)
Συγκέντρωση
(Concentration)

μαθητές ενδιαφέρον και ελκυστικό.
Αξιολογεί το βαθμό κατά τον οποίο είναι εφικτό να ελεγχθεί
η απόσπαση της προσοχής και να είναι δυνατή η
συγκέντρωση.

Όσο αφορά την εμπειρία του χρήστη οι (Giani Petri & Gresse von Wangenheim,
2017) αναφέρουν ότι αυτή μετράται με διαφορετικό τρόπο στις μελέτες τις οποίες
ερεύνησαν και καλύπτει την αλληλεπίδραση των ατόμων με το παιχνίδι λαμβάνοντας
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υπόψη τις σκέψεις, τα συναισθήματα, την απόλαυση και άλλες αντιλήψεις που
προκύπτουν από την αλληλεπίδραση. Τα επιμέρους χαρακτηριστικά στα οποία
αναλύεται η εμπειρία του χρήστη απεικονίζονται στον Πίνακα 5-4.
Πίνακας 5-4: Ερμηνεία των χαρακτηριστικών ποιότητας που αφορούν την εμπειρία
του χρήστη στην έρευνα των (Giani Petri & Gresse von Wangenheim, 2017)
Εμπειρία του χρήστη (User experience)
Διασκέδαση
(Fun)

Αξιολογεί τα συναισθήματα ευχαρίστησης, χαράς και
χαλάρωσης των μαθητών.
Αξιολόγηση του κατά πόσο το παιχνίδι είναι αρκετά
δύσκολο σε σχέση με το επίπεδο ικανότητας του
μαθητή, όπου η αύξηση της δυσκολίας θα πρέπει να

Πρόκληση

γίνεται με τον κατάλληλο ρυθμό σύμφωνα με την

(Challenge)

καμπύλη εκμάθησης. Νέα εμπόδια και καταστάσεις
πρέπει να παρουσιάζονται σε όλο το παιχνίδι για να
ελαχιστοποιηθεί η κόπωση και να κρατήσει το
ενδιαφέρον των μαθητών.

Enjoyability

Αξιολόγηση του κατά πόσο το παιχνίδι είναι ευχάριστο.
Αξιολογεί το κατά πόσο το παιχνίδι επιτρέπει στον

Εμβύθιση

παίκτη να έχει μία εμπειρία βαθιάς εμπλοκής μέσα σε

(Immersion)

αυτό, ώστε να ξεχνά τον έξω κόσμο κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού.

Κοινωνική
αλληλεπίδραση
(Social Ιnteraction)

Αξιολόγηση του κατά πόσο το παιχνίδι δημιουργεί την
αίσθηση ενός κοινού περιβάλλοντος όπου οι παίκτες
συνδέονται με άλλους σε δραστηριότητες συνεργασίας
ή ανταγωνισμού.
Οι παίκτες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι

Ικανότητα
(Competence)

ικανότητές τους είναι σε ένα επίπεδο όπου είναι
δυνατόν να ξεπεραστούν οι προκλήσεις του παιχνιδιού.
Καθώς αυξάνεται η δυσκολία, οι προκλήσεις θα πρέπει
να απαιτούν από τον παίκτη να αναπτύξει τις
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ικανότητές του για να προχωρήσει στο παιχνίδι και να
διασκεδάσει.

Το παιχνίδι θα πρέπει να επιτρέπει στον παίκτη να έχει
Έλεγχος
(Control)

μια αίσθηση ελέγχου επί των αλληλεπιδράσεων με το
παιχνίδι, ώστε να είναι εύκολο να το μάθει και να του
επιτρέπει να εξερευνήσει το παιχνίδι ελεύθερα και με το
δικό του ρυθμό.

Σύσταση
(Recommendation)
Εμπλοκή
(Engagement )
Ρεαλισμός
(Realism)

Αξιολογεί το κατά πόσο οι μαθητές θα πρότειναν το
παιχνίδι σε άλλους.
Εάν το παιχνίδι είναι ελκυστικό και διατηρεί την
εμπλοκή των μαθητών.
Αξιολογεί τον βαθμό ρεαλισμού του παιχνιδιού.

Τα χαρακτηριστικά στα οποία αναλύεται η ευχρηστία, η ερμηνεία των οποίων
δίνεται στον Πίνακα 5-5, ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 25010
(ISO/IEC 2011), ενώ η ερμηνεία των χαρακτηριστικών στα οποία αναλύονται οι
διδακτικές πτυχές που έχουν αξιολογηθεί, δίνεται στον Πίνακα 5-6.
Πίνακας 5-5: Ερμηνεία των χαρακτηριστικών ποιότητας που αφορούν την
ευχρηστία στην έρευνα των (Giani Petri & Gresse von Wangenheim, 2017)
Ευχρηστία (Usability)
Αξιολόγηση του κατά πόσο τα στοιχεία του παιχνιδιού
Ευκολία χρήσης

είναι σαφή, οργανωμένα, αν οι μαθητές γνωρίζουν πού

(Ease of use)

βρίσκονται και πώς να προχωρήσουν στο παιχνίδι, αν
είναι φιλικό προς το χρήστη και εύκολο στη χρήση.
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Ικανότητα

Αξιολογεί αν το παιχνίδι είναι εύκολο στην εκμάθηση

εκμάθησης

καθώς και αν είναι εύκολο να θυμάται ο παίκτης πώς να
το χρησιμοποιεί.

(Learnability)

Αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το παιχνίδι είναι
αυτονόητο, καθώς και την επάρκεια της βοήθειας και

Helpfulness

τεκμηρίωσης.
Οπτικά ευχάριστο

Αξιολόγηση των γραφικών και της ελκυστικότητας του

(Visually pleasing)

παιχνιδιού.

Αποδοτικότητα της
αλληλεπίδρασης
(Efficiency of

αισθάνονται ότι το παιχνίδι τους βοηθά στην εκμάθηση
της αποστολής τους.

interaction)

Αναφέρεται στο βαθμό της διαίσθησης, της κατανόησης

Διαίσθηση

και της αντίληψης των δραστηριοτήτων.

(Intuitiveness)
Αλληλεπίδραση
(Interaction)

Αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι μαθητές

Αξιολογεί το κατά πόσο είναι εύκολο να προσδιοριστεί η
κατάσταση της επίλυσης προβλημάτων.

Πίνακας 5-6: Ερμηνεία των χαρακτηριστικών ποιότητας που αφορούν τις
διδακτικές πτυχές στην έρευνα των (Giani Petri & Gresse von Wangenheim, 2017)
Διδακτικές πτυχές (Instructional aspects)
Σαφείς στόχοι
(Clear goal)
Sequence
Επάρκεια
(Adequacy)
Ανάκληση
(Recall)
Responding

Αν το παιχνίδι έχει σαφώς καθορισμένους στόχους με
διαχειρίσιμους κανόνες.
Εάν τα βήματα του παιχνιδιού είναι ταξινομημένα με λογικό
τρόπο.
Αξιολογεί το κατά πόσο το παιχνίδι καλύπτει τις διαλέξεις.
Αξιολογεί το κατά πόσο το παιχνίδι παρακινεί την
ανάκληση προγενέστερης μάθησης.
Εάν η φύση του παιχνιδιού, επιτρέπει στον μαθητή να
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συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της μάθησης.
Πρακτική
(Practical )
Ανατροφοδότηση
(Feedback)

Εάν οι παίκτες μπορούν να εξασκήσουν δεξιότητες.
Αξιολογεί το κατά πόσο το παιχνίδι παρέχει σαφείς
πληροφορίες

σχετικά

με

το

πώς

να

ενεργούν

οι

συμμετέχοντες.

Τέλος η ερμηνεία των πρόσθετων παραγόντων, δίνεται στον Πίνακα 5-7.
Πίνακας 5-7: Ερμηνεία των χαρακτηριστικών ποιότητας που αφορούν τους
πρόσθετους παράγοντες στην έρευνα των (Giani Petri & Gresse von Wangenheim,
2017)
Πρόσθετοι παράγοντες (Additional analysis factors)
Χρησιμότητα
(Usefulness)
Ορθότητα
(Correctness)
Επάρκεια
(Sufficiency)

Αξιολογεί εάν το παιχνίδι είναι χρήσιμο, αποτελεσματικό,
μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση και αποτελεί μια λογική
μέθοδος διδασκαλίας.
Αξιολογεί εάν το περιεχόμενο του παιχνιδιού είναι σωστό.
Αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο το παιχνίδι διδάσκει
επαρκώς ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Η συχνότητα εμφάνισης των χαρακτηριστικών ποιότητας για τα κίνητρα, την
εμπειρία του χρήστη, την ευχρηστία, καθώς και τις διδακτικές πτυχές και τους
πρόσθετους παράγοντες, σύμφωνα με την ομαδοποίηση που έγινε στην έρευνα των
(Giani Petri & Gresse von Wangenheim, 2017), παρουσιάζεται στις εικόνες (Εικόνα 5-5
έως και Εικόνα 5-9) αντίστοιχα.
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Εικόνα 5-5: Συχνότητα εμφάνισης των χαρακτηριστικών ποιότητας της κατηγορίας
«Κίνητρα» στην έρευνα των (Giani Petri & Gresse von Wangenheim, 2017)
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Εικόνα 5-6: Συχνότητα εμφάνισης των χαρακτηριστικών ποιότητας της κατηγορίας
«Εμπειρία του χρήστη» στην έρευνα των (Giani Petri & Gresse von Wangenheim,
2017)
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Εικόνα 5-7: Συχνότητα εμφάνισης των χαρακτηριστικών ποιότητας της κατηγορίας
«Ευχρηστία» στην έρευνα των (Giani Petri & Gresse von Wangenheim, 2017)
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Εικόνα 5-8: Συχνότητα εμφάνισης των χαρακτηριστικών ποιότητας της κατηγορίας
«Διδακτικές πτυχές» στην έρευνα των (Giani Petri & Gresse von Wangenheim,
2017)
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Εικόνα 5-9: Συχνότητα εμφάνισης των χαρακτηριστικών ποιότητας της κατηγορίας
«Πρόσθετοι παράγοντες» στην έρευνα των (Giani Petri & Gresse von Wangenheim,
2017)
Τα χαρακτηριστικά ποιότητας με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης για κάθε
μία από τις πέντε κατηγορίες, όπως παρατηρούμε, για τα κίνητρα (Εικόνα 5-5) είναι η
αυτοπεποίθηση (confidence), για την εμπειρία του χρήστη (Εικόνα 5-6) η διασκέδαση
(fun), για την ευχρηστία (Εικόνα 5-7) η ευκολία χρήσης του παιχνιδιού (ease of use), για
τις διδακτικές πτυχές του παιχνιδιού (Εικόνα 5-8) οι σαφείς στόχοι (clear goal) και η
ανατροφοδότηση (feedback) και για τους πρόσθετους παράγοντες η χρησιμότητα του
παιχνιδιού (usefulness) (Εικόνα 5-9).
Αν επιχειρήσουμε να αποτυπώσουμε σε ένα διάγραμμα αθροιστικά τη συχνότητα
εξέτασης των επιμέρους χαρακτηριστικών των κατηγοριών κίνητρα, εμπειρία του
χρήστη, ευχρηστία, διδακτικές πτυχές και πρόσθετοι παράγοντες (Εικόνα 5-10),
παρατηρούμε ότι τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας κίνητρα αξιολογούνται με
μεγαλύτερη συχνότητα και ακολουθούν τα χαρακτηριστικά της εμπειρίας του χρήστη,
της ευχρηστίας, οι διδακτικές πτυχές του παιχνιδιού ενώ τα χαρακτηριστικά της
κατηγορίας πρόσθετοι παράγοντες εξετάζονται σε μικρότερο βαθμό.
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Εικόνα 5-10: Άθροισμα συχνότητας εμφάνισης των χαρακτηριστικών ποιότητας
κάθε κατηγορίας στην έρευνα των (Giani Petri & Gresse von Wangenheim, 2017)

5.4 Σύνοψη των χαρακτηριστικών ποιότητας
Για να έχει ο αναγνώστης της εργασίας μια καλύτερη εικόνα των
χαρακτηριστικών ποιότητας τα οποία εντοπίστηκαν και στις τρεις παραπάνω
βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις καθώς και για την εύρεση των κοινών χαρακτηριστικών
ποιότητας μεταξύ τους, δημιουργήθηκε o Πίνακας 5-8, ο οποίος αποτυπώνει όλα τα
χαρακτηριστικά. Η ομαδοποίηση των χαρακτηριστικών έγινε σύμφωνα με αυτή που
ακολουθήθηκε από τους (Giani Petri & Gresse von Wangenheim, 2017) και σύμφωνα με
την ερμηνεία τους αντιστοιχίστηκαν όλα τα γενικά χαρακτηριστικά και τα
υποχαρακτηριστικά των τριών ερευνών τα οποία μπορεί να περιγράφονται και με
διαφορετικούς όρους στις τρεις έρευνες. Στον Πίνακα 5-8 κάποιο χαρακτηριστικό το
οποίο εντοπίστηκε σε μία έρευνα μπορεί να εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές
στην ίδια ανασκόπηση καθώς μπορεί να αντιστοιχεί σε διαφορετικούς όρους των άλλων
ανασκοπήσεων ή σε διαφορετικό άξονα. Τα χαρακτηριστικά ποιότητας τα οποία
εμφανίζονται περισσότερες από μία φορές στον πίνακα καταγράφονται με έντονη και
πλάγια γραφή. Τα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ και των τριών ανασκοπήσεων
εμφανίζονται με γκρι σκίαση στον πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται και η συχνότητα
εμφάνισης όλων των χαρακτηριστικών κάθε έρευνας.
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Πίνακας 5-8: Σύνοψη των χαρακτηριστικών ποιότητας
(Vargas, García-Mundo, Genero,
& Piattini, 2014)

(Calderón & Ruiz,
2015)

(Giani Petri & Gresse von
Wangenheim, 2017)

Μάθηση (Learning)
Effectiveness (88/112)

Learning outcomes (47/102)

Learning (88/117)

Κίνητρα (Motivation)
Motivation

Motivation (12/102)

Motivation
Confidence (28/117)
Relevance (16/117)

Appropriateness recognizability (6/112)
Satisfaction (72/112)

Satisfaction (11/102)

Usefulness (15/112)

Usefulness (8/102)

Satisfaction (14/117)
Usefulness (10/117)

Pleasure (70/112)
Attention (12/117)
Interest (8/117)
Concentration (4/117)

Εμπειρία του χρήστη (User experience)
User experience

User's experience ( 23/102)
(Behavior, Attitude, Emotion)

Pleasure (70/112)

Enjoyment (5/102)

User experience
Fun (27/117)
Enjoyability (16/117)
Challenge (16/117)
Immersion (12/117)
Social interaction (12/117)
Competence (8/117)
Control (6/117)

Operability (43/112)

Recommendation (5/117)
Engagement (11/102)

Engagement (2/117)
Realism (2/117)

Acceptance (10/102)

Ευχρηστία (Usability)
Usability (51/112)

Usability (37/102)

Learnability (10/112)

Learnability

Usability
Learnability (5/117)

Understandability (2/102)
Ease of use
Operability (43/112)

Playability (7/102)

Appropriateness recognizability
(6/112)
User Error Protection (4/112)
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Ease of use (9/117)

Game design (4/102)
User interface aesthetics (41/112)

Visually pleasing (4/117)

User interface (1/102)
Helpfulness (6/117)

Efficiency (4/112)

Efficiency of interaction (2/117)
Understandability (2/102)

Intuitiveness 4/117
Interaction (3/117)

Διδακτικές πτυχές (Instructional aspects)
Pedagogical Aspects (3/102)

Instructional aspects
Clear goal (7/117)
Feedback (7/117)
Adequacy (2/117)
Responding (1/117)
Practical (1/117)
Sequence (1/117)
Recall

Πρόσθετοι Παράγοντες (Additional analysis factors)
Reliability (2/112)
Fault Tolerance (2/112)
Cognitive behavior (4/102)
Portability (6/112)
Adaptability (6/112)
Functional suitability (10/112)
Functional completeness (8/112)
Functional correctness (5/112)
Functional appropriateness (5/112)

Performance efficiency (1/112)

Efficacy (6/102)

Performance (5/102)

Time behavior (1/112)
Social impact (1/102)
Usefulness (10/117)
Sufficiency (2/117)
Correctness (2/117)

Από τη σύνοψη των χαρακτηριστικών ποιότητας, (Πίνακας 5-8), τα οποία
ερευνώνται κατά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και εντοπίστηκαν στις
έρευνες των (Vargas, García-Mundo, Genero, & Piattini, 2014), (Calderón & Ruiz, 2015)
και (Giani Petri & Gresse von Wangenheim, 2017), προκύπτει πως παρά το γεγονός ότι
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τα στοιχεία προέρχονται από διαφορετικές έρευνες οι οποίες χαρτογράφησαν με
διαφορετικό τρόπο τα χαρακτηριστικά ποιότητας που εντόπισαν, καθώς και τα
κατέγραψαν άλλες με πιο αναλυτικό και λεπτομερή τρόπο και άλλες με λιγότερο,
υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά ποιότητας τα οποία είναι κοινά μεταξύ τους ως προς
τους περισσότερους γενικούς άξονες παρόλο που για κάποια χαρακτηριστικά
χρησιμοποιούνται διαφορετικοί όροι. Πιο συγκεκριμένα οι κοινοί άξονες των
χαρακτηριστικών ποιότητας μεταξύ των τριών ερευνών είναι τα μαθησιακά
αποτελέσματα των παιχνιδιών (learning), τα κίνητρα (motivation), η εμπειρία του
χρήστη (user experience) και η ευχρηστία (usability). Το γεγονός ότι και στις τρεις
έρευνες δίνεται μεγάλη βαρύτητα στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιχνιδιών
φανερώνει πως η κύρια ανησυχία των ερευνών είναι να αξιολογήσουν τα μαθησιακά
κέρδη από τη χρήση των παιχνιδιών ώστε να αποδείξουν ότι πέτυχαν το σοβαρό σκοπό
για τον οποίο δημιουργήθηκαν.
Όσον αφορά τα κίνητρα (motivation) παρατηρείται ότι κάποιες έρευνες τα
εξετάζουν ως ένα γενικό χαρακτηριστικό ενώ άλλες τα αναλύουν σύμφωνα με το
μοντέλο ARCS του Keller. Αντίστοιχα η ίδια τάση υπάρχει και ως προς την αξιολόγηση
της εμπειρίας του χρήστη και της ευχρηστίας τα οποία αξιολογούνται είτε ως γενικοί
όροι είτε αναλύονται ως υποχαρακτηριστικά. Από τα υποχαρακτηριστικά στα οποία
αναλύονται τα κίνητρα, αυτά που είναι κοινά μεταξύ των τριών ερευνών είναι η
ικανοποίηση του χρήστη (satisfaction) και η χρησιμότητα του παιχνιδιού (usefulness)
όπου η τελευταία στην έρευνα των (Vargas, García-Mundo, Genero, & Piattini, 2014)
συναντάται ως υποχαρακτηριστικό της ικανοποίησης. Επίσης κάποια χαρακτηριστικά
παρατηρείται να εμφανίζονται σε διαφορετικούς άξονες, όπως για παράδειγμα η
απόλαυση (pleasure) στην έρευνα των (Vargas, García-Mundo, Genero, & Piattini, 2014)
εμφανίζεται ως υποχαρακτηριστικό της ικανοποίησης στα κίνητρα ενώ στις άλλες δύο
έρευνες αποτελεί χαρακτηριστικό της εμπειρίας του χρήστη γεγονός που αποδεικνύει ότι
δεν υπάρχει ένα κοινό πρότυπο μεταξύ των ερευνητών ως προς τους όρους που
χρησιμοποιούν για τα χαρακτηριστικά ποιότητας και τον τρόπο που τα αναλύουν καθώς
μπορεί να βασίζονται σε διαφορετικά πλαίσια αξιολόγησης. Επιπλέον μπορούμε να
παρατηρήσουμε ότι η χρησιμότητα του παιχνιδιού (usefulness) στην έρευνα των (Giani
Petri & Gresse von Wangenheim, 2017), σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που
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ακολούθησαν για τα χαρακτηριστικά ποιότητας των παιχνιδιών, ανήκει στους
πρόσθετους παράγοντες και όχι στα κίνητρα του παίκτη.
Όσον

αφορά

την

εμπειρία

του

χρήστη

(user

experience)

τα

κοινά

υποχαρακτηριστικά στα οποία αναλύεται μεταξύ των τριών ερευνών, είναι η απόλαυση
και η διασκέδαση που παρέχει το παιχνίδι στον χρήστη (pleasure / enjoyment / fun).
Αυτό δείχνει την προσπάθεια των ερευνητών να αποδείξουν ταυτόχρονα με τα
μαθησιακά αποτελέσματα και τη διασκεδαστική πλευρά των παιχνιδιών καθώς, όπως
ισχυρίζονται πολλοί ερευνητές, το επίπεδο απόλαυσης που προσφέρει ένα εκπαιδευτικό
παιχνίδι είναι ένας βασικός παράγοντας για να καθοριστεί η εμπλοκή του παίκτη στο
παιχνίδι και το αν ο παίκτης έχει πετύχει τους στόχους του παιχνιδιού.
Τα υποχαρακτηριστικά ποιότητας τα οποία είναι κοινά μεταξύ των τριών
ερευνών όσον αφορά την ευχρηστία (usability) του παιχνιδιού είναι η δυνατότητα
εκμάθησης του παιχνιδιού (learnability / Understandability), η ευκολία χρήσης του
παιχνιδιού η οποία εκφράζεται με τους όρους (operability / playability / ease of use)
καθώς και η αισθητική του περιβάλλοντος διεπαφής (User interface aesthetics / Game
design / User interface / Visually pleasing).
Επίσης στον Πίνακα 5-8 μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι οι διδακτικές πτυχές
του παιχνιδιού αξιολογούνται με μικρή σχετικά συχνότητα στις δύο από τις τρεις
βιβλιογραφικές έρευνες και εξετάζονται περισσότερο ως προς τα χαρακτηριστικά της
σαφήνειας των στόχων (clear goal) και την ανατροφοδότηση (feedback). Όσον αφορά
τους πρόσθετους παράγοντες, τα χαρακτηριστικά και τα υποχαρακτηριστικά τους τα
οποία αφορούν την αξιοπιστία του παιχνιδιού, τη μεταφερσιμότητα, τη λειτουργική
καταλληλότητα, και την αποδοτικότητα της επίδοσης, και τα οποία αφορούν το μοντέλο
ποιότητας προϊόντος του προτύπου ISO/IEC 25010, συναντώνται μόνο στην έρευνα των
(Vargas, García-Mundo, Genero, & Piattini, 2014) με μικρή συχνότητα εμφάνισης. Η
μικρή συχνότητα εμφάνισης αυτών των χαρακτηριστικών ποιότητας φανερώνει ότι οι
έρευνες αξιολόγησης των τριών βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων δεν δίνουν μεγάλη
βαρύτητα σε χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με τις στατικές ιδιότητες του
εκπαιδευτικού παιχνιδιού και εξετάζουν περισσότερο χαρακτηριστικά τα οποία
σχετίζονται με την αλληλεπίδραση του χρήστη με το παιχνίδι. Αυτό μπορεί να οφείλεται
στο γεγονός ότι η έρευνες αξιολόγησης γίνονται στο τελικό προϊόν με σκοπό την
απόδειξη της αποτελεσματικότητας των παιχνιδιών ενώ τα χαρακτηριστικά αυτά, με τη
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μικρότερη συχνότητα εμφάνισης, πιθανόν να ερευνώνται κατά τη φάση σχεδίασης και
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών.
Η συχνότητα εμφάνισης των κοινών χαρακτηριστικών ποιότητας μεταξύ των
τριών ερευνών, είτε αυτά εκφράζονται ως γενικοί όροι, είτε αναλύονται σε επιμέρους
υποχαρακτηριστικά, απεικονίζεται στην Εικόνα 5-11 στην οποία τα χαρακτηριστικά για
τα οποία χρησιμοποιούνται διαφορετικοί όροι εμφανίζεται ο όρος με τη μεγαλύτερη
συχνότητα εμφάνισης στον Πίνακα 5-8.

Εικόνα 5-11: Συχνότητα εμφάνισης των κοινών χαρακτηριστικών και
υποχαρακτηριστικών των τριών ερευνών
Όπως παρατηρούμε στην Εικόνα 5-11 το κοινό χαρακτηριστικό ποιότητας
μεταξύ των τριών ερευνών με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης είναι η μάθηση
(learning) που προκύπτει με τη χρήση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Όσον αφορά τα
κίνητρα (motivation) εξετάζονται ως γενικό χαρακτηριστικό σε ένα μικρό αριθμό
ερευνών και στην πλειοψηφία εξετάζονται ως προς το υποχαρακτηριστικό της
ικανοποίησης (satisfaction) ενώ η χρησιμότητα (usefulness) εξετάζεται σε μικρότερο
βαθμό. Το μικρό πλήθος ερευνών που εξετάζουν τα κίνητρα, είτε ως γενικό
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χαρακτηριστικό, είτε ως προς τα χαρακτηριστικά της ικανοποίησης (satisfaction) και της
χρησιμότητας (usefulness) στην έρευνα των (Giani Petri & Gresse von Wangenheim,
2017), οφείλεται, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στον Πίνακα 5-8, στο γεγονός ότι
τα κίνητρα στις έρευνες αυτές αναλύονται σύμφωνα με το μοντέλο ARCS του Keller.
Όσον αφορά την εμπειρία του χρήστη (user experience) παρατηρούμε ότι αυτή
εξετάζεται περισσότερο ως προς το υποχαρακτηριστικό της απόλαυσης (pleasure) και
λιγότερο ως ένα γενικό χαρακτηριστικό. Η απόλαυση (pleasure) αποτελεί το
χαρακτηριστικό με τη δεύτερη μεγαλύτερη συχνότητα στο σύνολο των ερευνών και
ακολουθεί η ικανοποίηση (satisfaction). Τέλος το χαρακτηριστικό της ευχρηστίας
(usability), το οποίο είναι το τέταρτο στη σειρά ως προς την συχνότητα εμφάνισης,
εξετάζεται

με

μεγάλη

συχνότητα

και

ως

προς

τα

υποχαρακτηριστικά

της

λειτουργικότητας (operability) και της αισθητικής του περιβάλλοντος διεπαφής (user
interface aesthetics).

5.5 Ο τρόπος σχεδίασης των ερευνών
Οι (Vargas κ.ά., 2014) αναφέρουν ότι οι περισσότερες έρευνες έχουν γίνει χωρίς
τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων αλλά με τη μορφή πρότασης ή φιλοσοφικής
συζήτησης, λιγότερες από τις μισές έρευνες έχουν επικυρωθεί με τη βοήθεια
πειραμάτων, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις τα πειράματα έγιναν από τους ίδιους
ερευνητές που πρότειναν το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η πλειοψηφία των πειραμάτων δεν
έχει αναπαραχθεί.
Από τη έρευνα των (Calderón & Ruiz, 2015) προέκυψε πως η κύρια μέθοδος που
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών είναι τα
ερωτηματολόγια και στην συνέχεια ακολουθούν οι συνεντεύξεις. Εκτός από τα
ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις σε μικρότερο ποσοστό χρησιμοποιήθηκαν,
καταγραφές (logs), συζητήσεις, καταγραφές βίντεο, πλαίσια καθώς και η μέθοδος της
παρατήρησης. Επίσης αναφέρουν ότι μόνο ένα ποσοστό 38% των πρωτογενών μελετών
δίνουν τις ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν. Στις περισσότερες από αυτές τις μελέτες
χρησιμοποιήθηκαν τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές ερωτήσεις, με την κλίμακα Likert
να αποτελεί την προτιμώμενη μέθοδο για να βοηθήσει τους χρήστες να δώσουν τις
απαντήσεις τους στις ερωτήσεις. Μόνο 15 έρευνες υλοποιήθηκαν με πειραματικές
μεθόδους με τη χρήση ομάδας ελέγχου και το συχνότερο μέγεθος πληθυσμού που
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χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση είναι 11 με 20 άτομα, με μέσο μέγεθος πληθυσμού
μικρότερο από 40 άτομα. Στις περισσότερες μελέτες η διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε
για την αξιολόγηση, είναι όπως φαίνεται στην Εικόνα 5-12, η απλή μέθοδος.

Εικόνα 5-12: Αριθμός πρωτογενών μελετών ανά τύπο διαδικασίας αξιολόγησης
Πηγή: (Calderón & Ruiz, 2015)
Αντίστοιχα σύμφωνα με την έρευνα των (Giani Petri & Gresse von Wangenheim,
2017) οι περισσότερες αξιολογήσεις γίνονται με ένα απλό σχέδιο έρευνας, σύμφωνα με
το οποίο μετά την παρέμβαση με το παιχνίδι συλλέγονται από τους μαθητές
υποκειμενικά σχόλια με τη χρήση ερωτηματολογίων. Ο σχεδιασμός αυτός έχει
χρησιμοποιηθεί στις αξιολογήσεις που υλοποιήθηκαν με τη μορφή μελέτης περίπτωσης
(17 έρευνες) αλλά υπάρχουν και πειραματικές μελέτες καθώς και ημι-πειραματικές οι
οποίες συγκεντρώνουν δεδομένα τόσο πριν όσο και μετά το παιχνίδι. Καθώς η
συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών έχει υλοποιηθεί με ένα ad-hoc τρόπο, χωρίς
επιστημονική αυστηρότητα συλλέγοντας άτυπα σχόλια των μαθητών μετά το παιχνίδι, οι
προαναφερόμενοι υποστηρίζουν ότι η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που προέκυψαν
από τις αξιολογήσεις είναι αμφίβολη. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους σχετικά με τον
τρόπο σχεδιασμού των ερευνών απεικονίζονται στην Εικόνα 5-13.
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Εικόνα 5-13: Αριθμός ερευνών ανά τύπο έρευνας
Πηγή: (Giani Petri & Gresse von Wangenheim, 2017)
Επίσης οι προαναφερόμενοι αναφέρουν ότι η πλειοψηφία των αξιολογήσεων
διεξήχθησαν με πολύ μικρά δείγματα, τα οποία κυμαίνονται από 1 έως 20
συμμετέχοντες, που συνήθως αντιστοιχούν στο μέγεθος της τάξης στην οποία
εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε το εκπαιδευτικό παιχνίδι. Οι περισσότερες από τις
αξιολογήσεις (83 μελέτες) δεν έχουν επαναληφθεί προκειμένου να αυξηθεί η εξωτερική
τους εγκυρότητα και εντοπίστηκαν μόνο τέσσερις διαχρονικές μελέτες που
επαναλήφθηκαν επί σειρά ετών.
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5.6 Προβληματισμοί και κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών παιχνιδιών
Σύμφωνα με τους (All κ.ά., 2016) η μάθηση που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι
είναι ένας αναδυόμενος τομέας που συνδυάζει διαφορετικές ειδικότητες και η
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της, όπως αναφέρει ο Connolly (2014), βρίσκεται
στο σταυροδρόμι της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής. Όπως διαπιστώνουν υπάρχει
μεγάλη ετερογένεια κατά το σχεδιασμό πειραματικών μελετών για την αξιολόγηση της
μάθησης που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι και αυτό έχει οδηγήσει σε ένα ερευνητικό
πεδίο το οποίο δεν μπορεί να κάνει γενικευμένους ισχυρισμούς για την επιτυχία της
DGBL. Όπως αναφέρουν οι (Wilson κ.ά., 2016) εξαιτίας της έλλειψης μεθοδολογικής
αυστηρότητας που παρουσιάζουν οι δημοσιευμένες μελέτες, οι σχεδιαστές παιχνιδιών
σοβαρού σκοπού θα πρέπει να δώσουν τη δέουσα προσοχή στα μέσα και τις μεθόδους
που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, εφαρμόζοντας αποδεκτά
πρότυπα αξιοπιστίας και εγκυρότητας για τα μέσα μέτρησης που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η χρήση αυστηρών μεθόδων έρευνας
θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη μεταξύ των ενδιαφερομένων για το κύρος και τη δύναμη
των συμπερασμάτων για το παιχνίδι σοβαρού σκοπού που αξιολογείται.
Οι (Wilson κ.ά., 2016) επισημαίνουν επίσης πως οι ερευνητές θα πρέπει να
φροντίσουν να εξασφαλίσουν, στο μέτρο του δυνατού, το δείγμα των συμμετεχόντων
στην έρευνα αξιολόγησης να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού για τον οποίο
προορίζεται το παιχνίδι ώστε τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από την αξιολόγηση να
μπορούν λογικά να αναμένονται στον πληθυσμό στόχο των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού.
Για παράδειγμα, ένα παιχνίδι το οποίο προορίζεται να εκπαιδεύσει εφήβους σχετικά με
την ασφάλεια στο διαδίκτυο, αν αξιολογηθεί με ενήλικες συμμετέχοντες στην έρευνα, η
αξιολόγησή του θα είναι αναποτελεσματική. Επίσης καθώς τα αποτελέσματα της
δοκιμής ενός φαινομένου μπορεί να υπόκεινται σε πολλαπλές μορφές λάθους ή
προκατάληψης, θεωρούν σημαντικό η αξιολόγηση της μάθησης μέσω των παιχνιδιών
σοβαρού σκοπού, καθώς και άλλων μετρήσεων επιτυχίας να γίνεται με τη χρήση
πολλαπλών μεθόδων. Με τη χρήση πολλαπλών μεθόδων για τη μέτρηση του ίδιου
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φαινομένου εξουδετερώνεται αυτό το είδος προκατάληψης και μειώνεται η πιθανότητα
ακατάλληλων συμπερασμάτων.
Παρόλο που πολλές μετααναλύσεις έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα της
μάθησης που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι, σύμφωνα με τους (All κ.ά., 2016), τίθεται
ζήτημα αξιοπιστίας και εγκυρότητας αυτών των ευρημάτων διότι πολλές φορές μπορεί
να γίνεται σύγκριση μεταξύ μιας πειραματικής ομάδας και μιας ομάδας ελέγχου στην
οποία δεν έγινε καμία εκπαιδευτική παρέμβαση ή μπορεί να υπάρχει διαφορά στο χρόνο
της δραστηριότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Επιπλέον τίθενται ζητήματα αξιοπιστίας
των ερευνητικών μέσων που χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση, καθώς επίσης,
μπορεί να μη δίνονται πληροφορίες για την εφαρμογή της παρέμβασης.
Γενικότερα, οι βασικές διαφορές ως προς τη μεθοδολογία που ακολουθείται στις
έρευνες για την αποτελεσματικότητα της DGBL, και ειδικότερα στις πειραματικές
έρευνες, σύμφωνα με τους (All κ.ά., 2016) εντοπίζονται στις ακόλουθες τέσσερις
διαστάσεις οι οποίες αφορούν:
1. Τους συμμετέχοντες στην έρευνα καθώς υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ
των αξιολογήσεων ως προς τον μέγεθος του δείγματος που χρησιμοποιείται
καθώς επίσης ως προς τη γνωστοποίηση των χαρακτηριστικών των
συμμετεχόντων που χρησιμοποιούνται.
2. Την παρέμβαση όπου οι διαφορές αφορούν


τη δραστηριότητα που εφαρμόζεται στην ομάδα ελέγχου



αν πρόκειται για μία αυτόνομη παρέμβαση ή ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα



την παρουσία και τον ρόλο ενός εκπαιδευτή

3. Τις μεθόδους


την ανάθεση των υποκειμένων σε συνθήκες



τους τρόπους τυχαιοποίησης των ομάδων



την προσθήκη ποιοτικών δεδομένων

4. Τις μετρήσεις έκβασης


τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση ενός ορισμένου
αποτελέσματος



τις ομοιότητες μεταξύ των pre και post tests



τις τεχνικές ανάλυσης των δεδομένων
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Με σκοπό τον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών για την διεξαγωγή
αθροιστικής αξιολόγησης μιας DGBL παρέμβασης, η οποία στοχεύει στην επίτευξη
γνωστικών μαθησιακών αποτελεσμάτων οι (All κ.ά., 2016) πραγματοποίησαν μία έρευνα
με τη μορφή συνεντεύξεων δεκατριών ειδικών από το χώρο της παιδαγωγικής και της
ψυχολογίας με εμπειρία στην πειραματική έρευνα. Οι προτάσεις των ειδικών ως προς τις
διαστάσεις που προαναφέρθηκαν και οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν ως οδηγός για
τον σχεδιασμό μελλοντικών ερευνών για την αποτελεσματικότητα της DGBL
παρουσιάζονται στη συνέχεια της παρούσας ενότητας.
Αρχικά, η πλειοψηφία (11/13) των εμπειρογνωμόνων εξέφρασε την ανάγκη για
μια ομάδα ελέγχου η οποία μπορεί να επιτρέψει πρώτον την αξιολόγηση εάν τα θετικά
αποτελέσματα σχετίζονται απλά με την πάροδο του χρόνου και δεύτερον, τη σύγκριση
των αποτελεσμάτων των κινήτρων. Δύο από τους ειδικούς εξέφρασαν την άποψη ότι η
ομάδα ελέγχου είναι απαραίτητη μόνο όταν η έρευνα θέλει να κάνει σύγκριση με κάποια
άλλη μέθοδο, και πως η χρήση μόνο πειραματικής ομάδας είναι αρκετή ώστε να
καθοριστεί εάν ή όχι επιτυγχάνονται οι προκαθορισμένοι στόχοι. Ωστόσο όλοι
συμφώνησαν πως όταν περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό της έρευνας ομάδα ελέγχου, θα
πρέπει να εφαρμοστεί στην ομάδα ελέγχου άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα, όπως η
παραδοσιακή διδασκαλία ή η χρήση μιας άλλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η εφαρμογή
ενός άλλου παιχνιδιού στην ομάδα ελέγχου θα είχε νόημα μόνο όταν σκοπός είναι να
εξεταστούν τα κίνητρα και όχι τα μαθησιακά αποτελέσματα.
Σχετικά με την κατανομή των συμμετεχόντων στην πειραματική ομάδα και την
ομάδα ελέγχου, η προτιμώμενη μέθοδος από όλους τους ειδικούς που συμμετείχαν στην
έρευνα είναι η τυχαιοποίηση ώστε οι δύο ομάδες να είναι όσο είναι δυνατόν παρόμοιες.
Σε περίπτωση που δεν γίνεται τυχαία κατανομή των συμμετεχόντων στις ομάδες αλλά
εξομοίωση (matching), οι μεταβλητές που αφορούν τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τις
οποίες θα πρέπει να πραγματοποιείται η εξομοίωση των ομάδων περιλαμβάνουν:







την προηγούμενη γνώση, η οποία αφορά το γνωστικό υπόβαθρο και τις
βαθμολογίες των pre tests.
τις ικανότητες
τα κίνητρα
την προηγούμενη εμπειρία σε παιχνίδια
το φύλο
την ηλικία
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την κοινωνικοοικονομική κατάσταση
Όσον αφορά τη χρήση pre tests, μία άποψη είναι πως είναι απαραίτητα για τρεις

λόγους. Πρώτον για να μπορούν να ελεγχθούν οι διαφορές μεταξύ της πειραματικής
ομάδας και της ομάδας ελέγχου πριν την παρέμβαση, καθώς για παράδειγμα μπορεί
τυχαία η μία ομάδα να έχει υψηλότερο γνωστικό επίπεδο από την άλλη με αποτέλεσμα
να γίνει υπερεκτίμηση της εκπαιδευτικής μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την
ομάδα. Δεύτερον η χρήση του pre test επιτρέπει να προσδιοριστούν τα μαθησιακά οφέλη
που προέκυψαν από την εκπαιδευτική παρέμβαση, και τρίτον επιτρέπει τον έλεγχο των
χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων στην έρευνα που εγκαταλείπουν (drop-out) την
προσπάθεια κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής παρέμβασης.
Όσον αφορά το πλαίσιο της παρέμβασης με το παιχνίδι, η γνώμη των ειδικών
είναι διχασμένη. Πιο συγκεκριμένα τέσσερις ειδικοί πρότειναν την εφαρμογή της DGBL
σε ένα επίσημο πλαίσιο καθώς δίνει ευκαιρίες για περισσότερο έλεγχο και οδηγεί σε
υψηλότερη εσωτερική εγκυρότητα. Οι υπόλοιποι ειδικοί πρότειναν ένα πλαίσιο το οποίο
να είναι αντιπροσωπευτικό για το παιχνίδι που εφαρμόζεται, προκειμένου να αυξηθεί η
οικολογική εγκυρότητα. Για την χρήση του παιχνιδιού σε ένα άτυπο πλαίσιο όπως για
παράδειγμα στο σπίτι, τέθηκε το ζήτημα του ελέγχου και μία λύση που προτάθηκε είναι
η καταγραφή, χωρίς βέβαια από μόνη της να εξασφαλίζει τον έλεγχο. Για τη διεξαγωγή
της έρευνας σε περιβάλλον εργαστηρίου οι ειδικοί συμφώνησαν ότι η έρευνα σε
περιβάλλον εργαστηρίου αποτελεί έναν πολύ ελεγχόμενο τρόπο, η οποία όμως δεν
αντιπροσωπεύει τον πραγματικό κόσμο, αλλά θα μπορούσε ωστόσο να χρησιμεύσει σε
μία πρώτη φάση της έρευνας.
Οι πτυχές της παρέμβασης στις οποίες πρέπει να επιτευχθεί ομοιότητα μεταξύ
των διαφορετικών καταστάσεων, δηλαδή της πειραματικής ομάδας και της ομάδας
ελέγχου, περιλαμβάνουν:









Τη χρονική διάρκεια της παρέμβασης η οποία θα πρέπει να είναι η ίδια.
Το μαθησιακό περιεχόμενο θα πρέπει να υπάρχει σε όλες τις καταστάσεις.
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο.
Την τεχνική υποστήριξη ή καθοδήγηση που δίνεται από τον εκπαιδευτικό.
Το επίπεδο δυσκολίας του περιεχομένου.
Την ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία λαμβάνει χώρα η παρέμβαση.
Το περιβάλλον στο οποίο υλοποιείται η παρέμβαση π.χ. στην ίδια τάξη.
Τον τύπο των ασκήσεων που χρησιμοποιούνται σε κάθε κατάσταση.
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Την ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τη χρονική στιγμή κατά την
οποία θα πραγματοποιηθούν τεστ μετά την παρέμβαση.
Εάν υπάρχει κάποια ανταμοιβή για την συμμετοχή στη παρέμβαση θα πρέπει να
δίνεται σε όλες τις καταστάσεις.
Για την ανάγκη ύπαρξης ενός εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της παρέμβασης οι

απόψεις ήταν αντιφατικές. Αυτό που προτάθηκε είναι πως ο ρόλος του εκπαιδευτή θα
πρέπει να περιοριστεί σε διαδικαστική βοήθεια προκειμένου να καθοριστεί η
αποτελεσματικότητα του παιχνιδιού. Για τον τύπο του εκπαιδευτή ο οποίος θα είναι
παρόν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής παρέμβασης, δηλαδή αν θα πρέπει να είναι
ένας εκπαιδευτικός ή ένας ερευνητής, προτάθηκε η ανάπτυξη διαδικασιών εκπαίδευσης
των εκπαιδευτικών ώστε να καθοδηγούν την παρέμβαση, και στην ιδανική περίπτωση η
παρατήρηση από έναν ερευνητή για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της διαδικασίας,
ώστε να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής εγκυρότητας
της έρευνας. Βέβαια αυτό έρχεται σε αντίθεση με την τρέχουσα βιβλιογραφία για την
DGBL, όπου ο εκπαιδευτής και η δημιουργία ενός ουσιαστικού πλαισίου μάθησης
θεωρούνται βασικά στοιχεία για την επίτευξη της αποτελεσματικότητας. Για την
αποφυγή της παροχής διαδικαστικής βοήθειας κατά την διάρκεια της παρέμβασης
προτάθηκε από κάποιους ειδικούς η πραγματοποίηση μιας συνεδρίας εκπαίδευσης πριν
την παρέμβαση.
Αναφέρθηκε επίσης πως όταν σκοπός της έρευνας είναι να αξιολογηθεί η
επίδραση της εκπαιδευτικής παρέμβασης με τη χρήση του παιχνιδιού, δεν θα πρέπει να
δίνεται συμπληρωματικό υλικό στους εκπαιδευόμενους. Η παροχή συμπληρωματικού
υλικού προτείνεται μόνο στην περίπτωση που σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση
ενός γενικότερου εκπαιδευτικού προγράμματος, μέρος του οποίου είναι και το παιχνίδι,
αλλά στην περίπτωση αυτή η έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα αφορά το
πρόγραμμα και όχι το παιχνίδι.
Σχετικά με τη χρήση των μέσων για τη συλλογή δεδομένων κατά την έρευνα,
αναφέρουν πως είναι προτιμότερο ένα τυποποιημένο τεστ για το θέμα της παρέμβασης,
αλλά καθώς δεν είναι πάντα δυνατή η εύρεση ενός τυποποιημένου τεστ, στην περίπτωση
ανάπτυξης νέων τεστ προτείνεται να δίνονται πληροφορίες για αυτά όπως, για
παράδειγμα, το είδος της γνώσης που μετρούν (π.χ., γνώση, διορατικότητα, επίλυση
προβλημάτων, δημιουργική ικανότητα, κ.λπ.), το είδος των ερωτήσεων (π.χ., ανοικτές ή
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κλειστές), το επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων, και τις ψυχομετρικές ιδιότητες των
κλιμάκων που χρησιμοποιούνται. Επίσης, αρκετοί ειδικοί υποστήριξαν ότι μια πιλοτική
δοκιμή μπορεί να αυξήσει το κύρος. Όσον αφορά τα επιτεύγματα των μαθητών σε ένα
σχολικό πλαίσιο, καθώς ο στόχος των παιχνιδιών στο σχολείο είναι να επηρεάσουν
θετικά την σχολική επίδοση των μαθητών, αναφέρθηκε πως αν στα τεστ που
χρησιμοποιούνται κατά την έρευνα οι μαθητές έχουν θετικά αποτελέσματα, αλλά δεν
συμβαίνει αυτό στις βαθμολογίες στο σχολείο, τότε υπάρχει πρόβλημα.
Σχετικά με την ομοιότητα των τεστ που χρησιμοποιούνται πριν και μετά την
παρέμβαση τονίζουν ότι οι ερευνητές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όσον αφορά την
επίδραση αυτής της πρακτικής, και η πλειοψηφία των ειδικών θεωρούν πως η καλύτερη
επιλογή είναι η χρήση παρόμοιου τεστ (π.χ., ίδιου τύπου και βαθμού δυσκολίας των
ερωτήσεων) πριν και μετά την παρέμβαση.
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6 Ανασκόπηση των εμπειρικών ενδείξεων των επιπτώσεων
και αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη
μαθησιακή διαδικασία
Σύμφωνα με τους (Boyle κ.ά., 2016) τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τη
χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών για την μάθηση και την αλλαγή συμπεριφορών έχει
αυξηθεί σημαντικά και αυτό φαίνεται από τον αυξανόμενο αριθμό των συνεδρίων,
περιοδικών και εργασιών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Όπως αναφέρουν
ένα μεγάλο μέρος αυτού του ενδιαφέροντος είναι θεωρητικό, διερευνώντας τη δυναμική
των παιχνιδιών για την παροχή νέων μεθόδων για την υποστήριξη της μάθησης.
Καθώς οι απόψεις της ερευνητικής κοινότητας για τα οφέλη από τη χρήση των
παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία διίστανται, υπάρχει ανάγκη συλλογής εμπειρικών
δεδομένων που να αποδεικνύουν την αξία τους. Τα αποτελέσματα των εμπειρικών
δεδομένων μπορούν να οδηγήσουν την ερευνητική κοινότητα σε συμπεράσματα για το
αν είναι βάσιμη η αισιοδοξία σχετικά με τα οφέλη από τη χρήση των παιχνιδιών στην
εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και για το αν η χρήση των παιχνιδιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία είναι αντάξια επενδύσεων.
Στο κεφάλαιο αυτό της εργασίας μας παρουσιάζονται εμπειρικά δεδομένα για τις
επιπτώσεις των παιχνιδιών τα οποία προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των
(Boyle κ.ά., 2016) η οποία περιλαμβάνει μελέτες για ένα χρονικό διάστημα πέντε ετών,
από το Μάρτιο του 2009 έως και τον Φεβρουάριο του 2014. Η ανασκόπηση
περιλαμβάνει δεδομένα για 143 παιχνίδια από τα οποία, τα 72 είναι παιχνίδια για μάθηση
(1 μη ψηφιακό παιχνίδι) με μία μεγάλη ποικιλία ως προς το είδος τους όπως
παρατηρούμε στην Εικόνα 6-1, και 71 ψυχαγωγικά παιχνίδια τα οποία απευθύνονται σε
ηλικίες άνω των 14 ετών και έχουν μία διεθνή διάσταση με τα περισσότερα να
εμφανίζονται στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.
Σύμφωνα με τους συγγραφείς της ανασκόπησης, στις εργασίες που μελέτησαν, οι
συγγραφείς τους για τον χαρακτηρισμό των παιχνιδιών χρησιμοποίησαν είτε τον όρο
παιχνίδια για μάθηση (games for learning), είτε παιχνίδια σοβαρού σκοπού (serious
games), οι οποίοι θεωρούνται λίγο έως πολύ ως συνώνυμοι στη βιβλιογραφία. Αυτό που
παρατήρησαν είναι ότι ο αριθμός των εργασιών που χρησιμοποιούν τον όρο serious
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games έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη ανασκόπηση που είχαν
πραγματοποιήσει και η οποία αφορά την προηγούμενη πενταετία από το χρονικό
διάστημα της παρούσας ανασκόπησης τα στοιχεία της οποίας παρουσιάζονται. Σύμφωνα
με τα στοιχεία της τελευταίας ανασκόπησης αναφέρουν πως ο όρος serious games
αποτελεί την κυρίαρχη τάση τα τελευταία χρόνια αλλά χρησιμοποιείται εναλλακτικά με
τον όρο games based learning.

Εικόνα 6-1: Είδη των ψηφιακών παιχνιδιών μάθησης της έρευνας των (Boyle κ.ά.,
2016)
Το γνωστικό αντικείμενο των παιχνιδιών για τα οποία παρουσιάζονται στοιχεία
σχετικά με τα αποτελέσματά τους, αφορούν κυρίως την επιστήμη, την τεχνολογία, τη
μηχανική και τα μαθηματικά (STEM - Science, Technology, Engineering, Maths) καθώς
και την υγεία, ενώ υπάρχουν και παιχνίδια για τις επιχειρήσεις, τα οικονομικά, τις
σχέσεις, την επίλυση προβλημάτων κ.α. Οι περισσότερες μελέτες, 78%, εξέτασαν τις
επιπτώσεις ενός συγκεκριμένου είδους παιχνιδιού, συνήθως παιχνίδι μάθησης, ενώ το
22% ερεύνησε τον αντίκτυπο των παιχνιδιών γενικά και τα περισσότερα ήταν
ψυχαγωγικά παιχνίδια.
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Από την ανασκόπηση προέκυψε ότι υπάρχει μεγάλη ετερογένεια στις έρευνες
που μελετήθηκαν ως προς το γενικό σκοπό τους αλλά και ως προς τον σχεδιασμό τους.
Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά το γενικό σκοπό των εργασιών, 47 εργασίες συγκρίνουν
την ομάδα που παίζει το παιχνίδι με μία ομάδα ελέγχου σε σχέση με ένα συγκεκριμένο
αποτέλεσμα, 47 εργασίες εξετάζουν πως τα χαρακτηριστικά των παικτών επηρεάζουν το
αποτέλεσμα, 25 εργασίες εξετάζουν πως τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού επηρεάζουν
τη διαδικασία του παίζειν και 24 εργασίες εξετάζουν το πλαίσιο (context) του παιχνιδιού.
Η Εικόνα 6-2 απεικονίζει την κατανομή των εργασιών σύμφωνα με το γενικό σκοπό
τους μεταξύ των παιχνιδιών για μάθηση και των παιχνιδιών ψυχαγωγίας. Συγκεκριμένα
οι εργασίες που συγκρίνουν τα αποτελέσματα της πειραματικής ομάδας (η ομάδα που
παίζει το παιχνίδι) με την ομάδα ελέγχου, οι εργασίες που εξετάζουν τα χαρακτηριστικά
του παιχνιδιού καθώς και το πλαίσιο του παιχνιδιού αφορούν κυρίως παιχνίδια για
μάθηση, ενώ οι μελέτες που ασχολούνται με τα χαρακτηριστικά των παικτών αφορούν
κυρίως παιχνίδια ψυχαγωγίας.

Εικόνα 6-2: Αριθμός εργασιών με βάση το γενικό σκοπό τους της έρευνας των
(Boyle κ.ά., 2016)
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Μία άλλη διαφορά μεταξύ των εργασιών που αφορούν παιχνίδια για μάθηση και
αυτών που αφορούν ψυχαγωγικά παιχνίδια είναι ότι εξετάζουν διαφορετικά
αποτελέσματα καθώς από την ανασκόπηση προέκυψε πως το αποτέλεσμα που
αναφέρεται πιο συχνά για τα παιχνίδια μάθησης είναι η απόκτηση γνώσεων, ενώ για τα
παιχνίδια

ψυχαγωγίας

αναφέρεται

ένα

ευρύτερο

φάσμα

συναισθηματικών,

συμπεριφορικών αλλαγών, αντιληπτικών, γνωστικών και φυσιολογικών (physiological)
αποτελεσμάτων τα οποία σχετίζονται με οργανικές διαδικασίες. Ο αριθμός των εργασιών
σύμφωνα με το είδος των αποτελεσμάτων τα οποία επιδιώκουν τα παιχνίδια για μάθηση
και τα ψυχαγωγικά παιχνίδια δίνεται στην Εικόνα 6-3.

Εικόνα 6-3: Αριθμός εργασιών με βάση τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της έρευνας
των (Boyle κ.ά., 2016)
Όπως παρατηρούμε στην Εικόνα 6-3 τα περισσότερα παιχνίδια της ανασκόπησης
επιδιώκουν να επιτύχουν ως αποτέλεσμα: την απόκτηση γνώσεων (knowledge
acquisition) (47 παιχνίδια) και ακολουθούν τα αντιληπτικά και γνωστικά (perceptual and
cognitive)

αποτελέσματα

(21

παιχνίδια),

τη

συναισθηματική

(affective)

και

συμπεριφορική (behaviour) αλλαγή (20 και 18 παιχνίδια αντίστοιχα). Τέλος υπάρχει
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ένας μικρότερος αριθμός εργασιών οι οποίες επιδιώκουν φυσιολογικά (physiological)
αποτελέσματα (16 παιχνίδια), την ανάπτυξη των soft και social skills (11 παιχνίδια),
καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων (skills) (10 παιχνίδια). Σύμφωνα με τους (Boyle
κ.ά., 2016), το γεγονός ότι ο αριθμός των ψυχαγωγικών παιχνιδιών της ανασκόπησης τα
οποία αποσκοπούν στην απόκτηση γνώσεων είναι πολύ μικρός υποδηλώνει ότι το
ενδιαφέρον για τη χρήση των COTS παιχνιδιών στη μάθηση μειώνεται καθώς
σχεδιάζονται εκπαιδευτικά παιχνίδια τα οποία μπορούν να στοχεύσουν με μεγαλύτερη
ακρίβεια στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους. Επίσης οι προαναφερόμενοι
αναφέρουν ότι παρόλο που τα περισσότερα παιχνίδια για μάθηση στοχεύουν στην
απόκτηση γνώσεων υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι τα παιχνίδια για μάθηση
χρησιμοποιούνται και για την απόκτηση δεξιοτήτων σε διάφορα πεδία όπως στην υγεία,
στο σχεδιασμό πόλεων, στην αλλαγή συμπεριφοράς στην κατάχρηση ουσιών, στην
ικανοποίηση στις οικογενειακές σχέσεις, στην υποστήριξη της συνεργατικής
αλληλεπίδρασης, στα soft skills και στην ενσυναίσθηση.
Στον Πίνακα 6-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά τα αποτελέσματα 42
επιλεγμένων ερευνών της παρούσας ανασκόπησης για κάθε κατηγορία αποτελεσμάτων
που εξετάστηκαν, κατά χρονολογική σειρά για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Οι εργασίες
που επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν στον Πίνακα 6-1 είναι αυτές που εξετάζουν αν το
παιχνίδι πέτυχε τους στόχους του ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιδίωκε,
κυρίως παιχνίδια μάθησης, ώστε να διαφανεί αν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που
αξιολογήθηκαν ήταν αποτελεσματικά και μπορούν να συμβάλλουν θετικά στη
μαθησιακή διαδικασία. Επίσης πολλές από τις έρευνες που παρουσιάζονται στον Πίνακα
6-1 συγκρίνουν τα αποτελέσματα της πειραματικής ομάδας με τα αποτελέσματα της
ομάδας ελέγχου γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα ως προς την
αποτελεσματικότητα των παιχνιδιών σε σχέση με άλλες μεθόδους. Ο Πίνακας 6-1
δημιουργήθηκε με βάση τα συμπληρωματικά δεδομένα της ανασκόπησης, τα οποία
δίνονται σε μορφή αρχείου excel1, στο οποίο οι εργασίες είναι ομαδοποιημένες με βάση
τα αποτελέσματα που επιδιώκουν. Θα πρέπει βέβαια να επισημάνουμε πως στα
συμπληρωματικά δεδομένα η κάθε εργασία κατατάσσεται σε μία μόνο κατηγορία
αποτελεσμάτων παρόλο που υπάρχουν παιχνίδια τα οποία επιδιώκουν την επίτευξη

1

Η διεύθυνση πρόσβασης στο αρχείο είναι: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2015.11.003
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περισσότερων από ένα αποτελεσμάτων και κατά συνέπεια θα μπορούσαν να ενταχθούν
σε περισσότερες από μία κατηγορίες όπως αυτές απεικονίζονται στην Εικόνα 6-3. Ο
αναγνώστης της εργασίας μπορεί να βρει πρόσθετες πληροφορίες για το σύνολο των
παιχνιδιών που εξετάστηκαν στην ανασκόπηση των (Boyle κ.ά., 2016) στη διεύθυνση
που παρατίθεται στο παράρτημα του άρθρου, όπου δίνονται πληροφορίες για τους
συγγραφείς των ερευνών, τους σκοπούς και στόχους της έρευνας, τις μεθόδους που
χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας.
Όσον αφορά τη δομή του Πίνακα 6-1, στην πρώτη στήλη εμφανίζεται το όνομα
του συγγραφέα ή των συγγραφέων της εργασίας και στη δεύτερη στήλη μία περίληψη
των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και το όνομα του παιχνιδιού που εξετάστηκε
όταν αυτό δίνεται ως πληροφορία ή ήταν δυνατή η εύρεση του στο άρθρο της έρευνας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στην τρίτη στήλη του πίνακα εμφανίζονται
τα σύμβολα (+), (-) και (=) ή ένας συνδυασμός αυτών. Πιο συγκεκριμένα το σύμβολο (+)
εμφανίζεται όταν τα αποτελέσματα της έρευνας είναι θετικά, δηλαδή έχουν επιτευχθεί τα
επιδιωκόμενα αποτελέσματα του παιχνιδιού ή όταν το παιχνίδι συγκρίνεται συνήθως με
μία παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας (ομάδα ελέγχου) και επιφέρει καλύτερα
αποτελέσματα. Το σύμβολο (-) εμφανίζεται όταν το παιχνίδι δεν έχει επιτύχει τα
επιδιωκόμενα αποτελέσματα καθώς και όταν μία άλλη μέθοδος διδασκαλίας με την
οποία συγκρίνεται επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το παιχνίδι. Τέλος το
σύμβολο (=) εμφανίζεται όταν τα αποτελέσματα του παιχνιδιού είναι συγκρίσιμα με τα
αποτελέσματα μιας άλλης μεθόδου διδασκαλίας. Όταν ένα παιχνίδι έχει επιτύχει τα
επιδιωκόμενα

αποτελέσματα

αλλά

ταυτόχρονα

προκύπτει

ότι

είναι

το

ίδιο

αποτελεσματική και μία άλλη μέθοδος διδασκαλίας η οποία δοκιμάστηκε σε μία ομάδα
ελέγχου, τότε στην τρίτη στήλη του πίνακα εμφανίζονται ταυτόχρονα τα σύμβολα (+)
και (=). Ο συνδυασμός (+) (-) εμφανίζεται όταν το παιχνίδι επέφερε καλύτερα
αποτελέσματα ως προς κάποιους στόχους και χειρότερα ως προς κάποιους άλλους ή σε
σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Τέλος στην τέταρτη στήλη του πίνακα αναγράφεται το
γνωστικό αντικείμενο του παιχνιδιού της εργασίας.
Ο αριθμός των ερευνών που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-1 για κάθε
κατηγορία επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στην Εικόνα 6-4 που
ακολουθεί.
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Εικόνα 6-4: Αριθμός εργασιών του Πίνακα 6-1 ανά κατηγορία επιδιωκόμενων
αποτελεσμάτων του παιχνιδιού/ών

Πίνακας 6-1: Αποτελέσματα ερευνών σύμφωνα με τη μελέτη των Boyle κ.ά., 2016

Συγγραφείς

Αποτελέσματα έρευνας

θετικά (+)
αρνητικά
(-)
ουδέτερα
(=)

Γνωστικό
αντικείμενο

Απόκτηση γνώσεων (Knowledge acquisition outcomes)

Peng (2009)

Hannig, Kuth,
Zman, Jonas, &
Spreckelsen,
(2011)

Έδειξε ότι οι μαθητές που
χρησιμοποίησαν
το
παιχνίδι
RightWay Cafe αύξησαν τις
γνώσεις τους για τη διατροφή, την
αυτοαποτελεσματικότητα τους για
υγιεινή διατροφή, τις αντιλήψεις
τους για τα οφέλη της υγιεινής
διατροφής και έδειξαν μεγαλύτερη
πρόθεση να δεσμευτούν για
υγιεινή διατροφή από ότι οι
μαθητές της ομάδας ελέγχου.
Η στατιστική ανάλυση των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
του παιχνιδιού eMedOffice έδωσε
σαφή
ένδειξη
της
θετικής
επίδρασης του παιχνιδιού στη
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+

Υγεία
(Υγιεινή
Διατροφή)

+

Υγεία

Klisch, Miller,
Beier, & Wang,
(2012)

Buttussi et al.
(2013)

μάθηση εργονομικών γνώσεων και
κατανόησης της χειρουργικής από
τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής
του
Πανεπιστημίου
RWTH
(Rheinisch-Westfälische
Technische
Hochschule)
του
Aachen.
Τα
αποτελέσματα
της
ανάλυσης της παρέμβασης με τη
χρήση του παιχνιδιού N-Squad σε
μαθητές
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης έδειξε ότι οι μαθητές
διδάχθηκαν
επιτυχώς
το
επιστημονικό περιεχόμενο και
απέκτησαν γνώσεις για τις
επιπτώσεις του αλκοόλ στον
ανθρώπινο
οργανισμό
και
ταυτόχρονα βελτιώθηκε η στάση
τους απέναντι στην επιστήμη.
Έδειξαν ότι το 3D παιχνίδι
σοβαρού σκοπού, EMSAVE,
μπορεί
να
αξιοποιηθεί
αποτελεσματικά
για
την
επανεκπαίδευση
παρόχων
Εξειδικευμένης Υποστήριξης της
Ζωής (Advanced Life SupportALS), καθώς επέτρεψε στους
συμμετέχοντες να αποκτήσουν και
να διατηρήσουν τις γνώσεις και τις
δεξιότητές τους στο αντικείμενο
ALS. Επίσης το παιχνίδι επηρέασε
την εμπλοκή των συμμετεχόντων
οι οποίοι ανέφεραν την προθυμία
να επανεκπαιδεύονται συχνά με τη
χρήση
του
παιχνιδιού
και
επομένως θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά
για την ανανέωση, ενημέρωση και
αύξηση των γνώσεων και των
δεξιοτήτων σε παρόχους ALS που
είναι ήδη επαρκώς καταρτισμένοι.
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Υγεία
+
- Επιστήμη

+

Υγεία

Rondon, Sassi, &
de Andrade,
(2013)

Kebritchi,
Hirumi, & Bai
(2010)

Suh, Kim, &
Kim, (2010)

Connolly,
Stansfield, &
Hainey, (2011)

Η μέθοδος μάθησης με βάση
το παιχνίδι είναι συγκρίσιμη με
την παραδοσιακή μέθοδο μάθησης
παράγοντας
βραχυπρόθεσμα
οφέλη στη διδασκαλία της
ανατομίας και της φυσιολογίας του
κεφαλιού και του αυχένα, ενώ η
παραδοσιακή διάλεξη φαίνεται να
είναι πιο αποτελεσματική για τη
βελτίωση της διατήρησης γνώσης
τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και
μακροπρόθεσμα.
Έδειξαν
ότι
υπήρχε
σημαντική βελτίωση στην πρόοδο
της πειραματικής ομάδας η οποία
έπαιξε μία σειρά σύγχρονων
ηλεκτρονικών παιχνιδιών σχετικά
με
τα
μαθηματικά
(DimensionM™),
έναντι
της
ομάδας ελέγχου που δεν έπαιξε τα
παιχνίδια. Επίσης προέκυψε ότι η
προηγούμενη γνώση καθώς και οι
ικανότητες
χρήσης
των
υπολογιστών και χρήσης της
αγγλικής γλώσσας δεν έπαιξαν
σημαντικό ρόλο στην πρόοδο και
την παρακίνηση της πειραματικής
ομάδας.
Διαπίστωσαν ότι οι μαθητές
των δημοτικών σχολείων που
μελέτησαν αγγλικά ως δεύτερη
γλώσσα με online παιχνίδια
ρόλων,
πέτυχαν
υψηλότερα
αποτελέσματα στην ακρόαση, τη
γραφή και την ανάγνωση από
όσους μελέτησαν τα αγγλικά με
πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία
στην τάξη.
Έδειξαν ότι το παιχνίδι Tower
of
Babel,
ένα
παιχνίδι
εναλλακτικής
πραγματικότητας
(Alternative Reality Game-ARG),
αποτελεί
μία
χρήσιμη
εκπαιδευτική πλατφόρμα για να
παρακινήσει τους μαθητές να
συμμετάσχουν σε δραστηριότητες
σχετικές με τη μάθηση μιας
δεύτερης γλώσσας. Ωστόσο το
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+/=/-

Υγεία
(Ανατομία)

+

Μαθηματικά

+

Αγγλική
γλώσσα

+/-

Ξένες γλώσσες

παιχνίδι δεν ανταποκρίθηκε στις
προσδοκίες των μαθητών σχετικά
με την πλοκή και τον ρεαλισμό του
σε σχέση με αυτό που ανέμεναν.

Chen & Yang,
(2012)

Coller, & Scott,
(2010)

Nishikawa, &
Jaeger, (2011)

Sánchez, &
Olivares, (2011)

Στις γραπτές αναφορές τους,
οι περισσότεροι μαθητές ανέφεραν
ότι το παιχνίδι στρατηγικής BONE
τους βοήθησε να βελτιώσουν την
ικανότητα
ακρόασης,
την
ικανότητα ανάγνωσης και το
λεξιλόγιό τους στην Αγγλική
γλώσσα καθώς επίσης κάποιοι
ανέφεραν
την
αύξηση
της
ταχύτητας ανάγνωσης μετά τη
χρήση του παιχνιδιού.
Σύμφωνα με τις απόψεις τους,
οι φοιτητές που έλαβαν το μάθημα
με βάση το παιχνίδι NIU-Torcs
έδειξαν βαθύτερη μάθηση σε
σύγκριση με αυτούς που έλαβαν
παραδοσιακά
μαθήματα
διδασκαλίας
στις αριθμητικές
μεθόδους της μηχανολογίας.
Διαπίστωσαν ότι οι απλές
προσομοιώσεις με υπολογιστή και
τα παιχνίδια στην πολιτική
επιστήμη
ήταν
εξίσου
αποτελεσματικά
με
τις
παραδοσιακές διαλέξεις στην τάξη
βραχυπρόθεσμα και παρήγαγαν
καλύτερη διατήρηση των εννοιών
μακροπρόθεσμα.
Η αξιολόγηση της εφαρμογής
μιας
σειράς
μαθησιακών
δραστηριοτήτων βασισμένων σε
κινητά παιχνίδια σοβαρού σκοπού
(Mobile Serious Games - MSG)
έδειξε ότι μπορούν να συμβάλλουν
στην
ανάπτυξη
δεξιοτήτων
επίλυσης
προβλημάτων
και
συνεργασίας, στη βελτίωση των
αντιλήψεων για την επιστήμη και
στην αύξηση του κινήτρου για
μάθηση
των
μαθητών
της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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+

Ξένες γλώσσες

+

Μηχανολογία
(Αριθμητικές
μέθοδοι)

+/=

Πολιτικές
Επιστήμες

+

Επιστήμη

Brom, Preuss, &
Klement (2011)

McKenzie (2012)

Arnab et al.
(2012)

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
το παιχνίδι Orbis Pictus Bestialis
είναι
συγκρίσιμο
με
την
παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας
όσον αφορά τα άμεσα κέρδη
απόκτησης γνώσεων και έχει ένα
σημαντικό
μέσο
θετικό
αποτέλεσμα όσον αφορά τη
διατήρηση των γνώσεων. Επίσης
παρόλο
που
η
αντιληπτή
εκπαιδευτική αξία και η συνολική
ελκυστικότητα ήταν υψηλή στην
ομάδα που έπαιξε το παιχνίδι, η
εκτιμώμενη εκπαιδευτική αξία
ήταν ελαφρώς χαμηλότερη στην
ομάδα που έπαιξε το παιχνίδι σε
σύγκριση με την ομάδα στην οποία
εφαρμόστηκε μία παραδοσιακή
μέθοδος διδασκαλίας.
Το
παιχνίδι
είχε
ως
αποτέλεσμα σημαντικά υψηλές
βαθμολογίες
γνώσεων
και
αυτοπεποίθησης
σχετικά
με
βασικούς παράγοντες διαχείρισης
της επιθετικότητας. Βέβαια η
διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο
είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερες
βαθμολογίες γνώσεων αλλά δεν
είχε σημαντικές βαθμολογίες για
την αυτοπεποίθηση.
Έδειξαν ότι το παιχνίδι
σοβαρού
σκοπού
PR:EPARe
(Positive
Relationships:
Eliminating Coercion and Pressure
in
Adolescent
Relationships)
σχετικά με τις σεξουαλικές σχέσεις
των εφήβων και πιο συγκεκριμένα
την κατανόηση του σεξουαλικού
εξαναγκασμού
ήταν
πιο
αποτελεσματικό από τη συνθήκη
ελέγχου.
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+/=/-

Ζωολογία

+/-

Σχέσεις

+

Σχέσεις

Hwang, Wu, &
Chen, (2012)

Tanes, Z., &
Hyunyi, C.
(2013)

Qing Li, & Tay,
(2014)

Η προσέγγιση χρήσης online
παιχνιδιών
σε
διαδικτυακές
δραστηριότητες
επίλυσης
προβλημάτων
προώθησε
σημαντικά την εμπειρία ροής των
μαθητών, βελτίωσε τα μαθησιακά
επιτεύγματα, τη στάση και το
ενδιαφέρον των μαθητών για
μάθηση και είχε ως αποτέλεσμα
μια μαθησιακή κατάσταση με
πλήρη εμπλοκή, συγκέντρωση και
απόλαυση.
Τα
αποτελέσματα
δύο
μελετών με τη χρήση των
παιχνιδιών Beat the quake και
Quake Story έδειξαν ότι τα
παιχνίδια οδήγησαν σε υψηλά
επίπεδα
γνώσεων
για
την
προετοιμασία
σε
περίπτωση
κινδύνου από σεισμό.
Διαπίστωσαν
πως
η
εκμάθηση των κανόνων οδικής
κυκλοφορίας με τη χρήση ενός
ψυχαγωγικού παιχνιδιού βελτίωσε
τις γνώσεις των παικτών, βοήθησε
στη διατήρηση των γνώσεων και
επομένως αποτελεί μία πολλά
υποσχόμενη
μαθησιακή
προσέγγιση για την εκπαίδευση
των οδηγών.

+

Επίλυση
προβλημάτων

+

Έκτακτη
ανάγκη Σεισμοί

+

Εκπαίδευση
οδηγών

Δεξιότητες (Skill acquisition outcomes)

Carbonaro,
Szafron,
Cutumisu, &
Schaeffer, (2010)

Κατέληξαν ότι η κατασκευή
ηλεκτρονικών παιχνιδιών (σε
αντίθεση με το να παίζεις ένα
παιχνίδι) είναι μια βιώσιμη
δραστηριότητα για τη διδασκαλία
δεξιοτήτων σκέψης υψηλότερης
τάξης που είναι απαραίτητες για
την επιστήμη της πληροφορικής.
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-

Επιστήμη
Πληροφορικής

Διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές
κατά την εκμάθηση επίλυσης
υπολογιστικών προβλημάτων με
το
παιχνίδι
προσομοίωσης
TrainB&P (Train: Build and
Program it), είναι πιο πιθανό να
αντιληφθούν
μια
μαθησιακή
εμπειρία ροής από ότι στις
Liu, Cheng, & παραδοσιακές διαλέξεις καθώς
επίσης αυξήθηκε το ενδογενές
Huang, (2011)
κίνητρο
των
μαθητών.
Τα
αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν
ότι τα παιχνίδια προσομοίωσης
αποτελούν μια αποτελεσματική
προσέγγιση για να βοηθήσουν
τους αρχάριους προγραμματιστές
να μάθουν τις δεξιότητες επίλυσης
υπολογιστικών προβλημάτων.

Knight et al.
(2010)

Delasobera
(2010)

Creutzfeldt,
Hedman, and
Fellnder-Tsai
(2012)

Το παιχνίδι των Knight et al.
(2010) οδήγησε σε βελτιώσεις
στην απόδοση στις δεξιότητες
ταξινόμησης, "ακρίβεια ετικέτας"
και "ακρίβεια βημάτων", σε
σύγκριση με μια ομάδα ελέγχου
που χρησιμοποίησε ένα παιχνίδι
καρτών.
Διαπίστωσε
ότι
τα
εκπαιδευτικά
εργαλεία
προσομοίωσης και πολυμέσων
ήταν πιο αποτελεσματικά από την
ανάγνωση για την εξειδικευμένη
καρδιακή υποστήριξη
ζωής
(Advanced Cardiac Life Support ACLS) στην Ινδία.
Διαπίστωσαν πως οι φοιτητές
ιατρικής που είχαν συμμετάσχει σε
δύο
συνεδρίες
εικονικής
εκπαίδευσης
χρησιμοποιώντας
Multiplayer Virtual World με
avatars με σκοπό την εκπαίδευσή
τους
στην
καρδιοπνευμονική
ανάνηψη είχαν καλύτερη απόδοση
όταν
αξιολογήθηκαν
σε
προσομοίωση καρδιοπνευμονικής
ανάνηψης πλήρους κλίμακας.
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+

Επιστήμη
Πληροφορικής

+

Ταξινόμηση

+

Υγεία

+

Υγεία

Τα αποτελέσματα δείχνουν
ότι ενώ οι παραδοσιακές μέθοδοι
διδασκαλίας
εμφανίζονται
αποτελεσματικές στην εκπαίδευση
της
διοίκησης
λειτουργιών
(operations
management),
η
προσθήκη
του
παιχνιδιού
προσομοίωσης
HECOpSim
Pasin, & Giroux, παρέχει σημαντική βοήθεια σε
εκείνους που δεν κατέκτησαν όλα
(2011)
τα θέματα που παρουσιάστηκαν
κατά
τις
διαλέξεις.
Πιο
συγκεκριμένα τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι η προσθήκη του
παιχνιδιού προσομοίωσης έχει
σημαντική αξία για τους μαθητές
που δεν κατέκτησαν πολύπλοκες
δεξιότητες λήψης αποφάσεων μετά
την παραδοσιακή διδασκαλία.
Έδειξε ότι το παιχνίδι New
York City tycoon, για την
οικοδόμηση εικονικών πόλεων,
προώθησε τις δεξιότητες επίλυσης
προβλημάτων των φοιτητών στους
Yang (2012)
τομείς της εύρεσης αιτιών, της
εξεύρεσης λύσεων και της
αποφυγής
προβλημάτων
και
αύξησε τα κίνητρα σε σύγκριση με
την ομάδα ελέγχου που δεν έδειξε
βελτίωση.
Το παιχνίδι "It's a Deal!" είχε
Guillén-Nieto, & μεγάλη μαθησιακή επίδραση στη
διαπολιτισμική
επικοινωνιακή
Alesonικανότητα μεταξύ Ισπανών και
Carbonell, (2012) Βρετανών φοιτητών της Αγγλικής
γλώσσας όπου ως κοινή γλώσσα
χρησιμοποιήθηκε η Αγγλική.

+

Διοίκηση
λειτουργιών

+

Δεξιότητες
επίλυσης
προβλημάτων

+

Διαπολιτισμική
επικοινωνιακή
ικανότητα

Αντιληπτικές και γνωστικές δεξιότητες (Perceptual and cognitive skills)

Campello de
Souza, de Lima e
Silva, & Roazzi,
(2010)

Τα MMORPG (Massive
Multiplayer Online Role-Playing
Games) συνδέονται με ένα
μεγαλύτερο επίπεδο εισαγωγής
στην Ψηφιακή Εποχή, υψηλότερα
επίπεδα
λογικής-αριθμητικής
απόδοσης και καλύτερη σχολική
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+

ΛογικήΜαθηματικά

ικανότητα.

Dye, & Bavelier,
(2010)

Chiang, Tsai, &
Chen, (2012)

Οι
συμμετέχοντες
που
έπαιξαν παιχνίδια δράσης έδειξαν
βελτιωμένη απόδοση σε όλες τις
πτυχές της προσοχής (στο χώρο, το
χρόνο και τα αντικείμενα) που
εξετάστηκαν σε σύγκριση με την
ομάδα που δεν έπαιξε παιχνίδια.
Αυτά τα ευρήματα αποκαλύπτουν
μια πιθανή διευκόλυνση της
ανάπτυξης
των
δεξιοτήτων
προσοχής στα παιδιά που είναι
ένθερμοι
παίκτες
των
βιντεοπαιχνιδιών δράσης.
Τα αρχικά αποτελέσματα της
μελέτης
δείχνουν
ότι
τα
σωματοαισθητικά παιχνίδια στην
κονσόλα Xbox 360 Kinect, είναι
βιώσιμα και πολύτιμα εργαλεία για
τη βελτίωση των δεξιοτήτων
οπτικής απόδοσης, του χρόνου
αντίδρασης και του συντονισμού
των ματιών για τους ηλικιωμένους
ενήλικες που είναι σε αναπηρικό
αμαξίδιο.

+

Δεξιότητες
προσοχής

+

Υγεία

+

Καταστάσεις
έκτακτης
ανάγκης

Soft skills and social outcomes.

Haferkamp,
Kraemer,
Linehan, &
Schembri, (2011)

Το παιχνίδι DREAD-ED
προσέφερε
μια
καινοτόμο
μεθοδολογία για την κατάρτιση
διαδικασιών λήψης αποφάσεων
μιας ομάδας σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης. Οι υπεύθυνοι
διαχείρισης
καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης αξιολόγησαν το
λογισμικό θετικά και ανέφεραν ότι
υπήρχε
ένα
συναρπαστικό
αποτέλεσμα
ως
προς
την
εκπαίδευση της αποτελεσματικής
επικοινωνίας. Ωστόσο, πρέπει
επίσης
να
σημειωθεί
ότι
χρειάζονται περαιτέρω εργασίες
για
την
επικύρωση
της
αποτελεσματικότητας αυτής της
μεθοδολογίας κατάρτισης.
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Bachen,
HernándezRamos, &
Raphael, (2012)

Επιβεβαίωσαν ότι το παιχνίδι
προσομοίωσης REAL LIVES ήταν
ένας αποτελεσματικός τρόπος για
να προωθηθεί η ενσυναίσθηση και
το
ενδιαφέρον
για
άλλους
πολιτισμούς.

+

Αγωγή του
πολίτη

GonzálezGonzález,ToledoDelgado,
CollazosOrdoñez, &
GonzálezSánchez, (2014)

Το κοινωνικό video game
βοήθησε
τα
παιδιά
που
νοσηλεύονται να επικοινωνούν και
να εκφράζουν τα συναισθήματά
τους.

+

Υγεία

Συναισθηματικά αποτελέσματα (Affective outcomes)

Joiner et al.
(2011)

Holmes (2012)

Zhou & Lindgren
(2013)

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι
υπήρξε σημαντική βελτίωση στη
μάθηση με το παιχνίδι Racing
Academy
και
οι
γυναίκες
ωφελήθηκαν τόσο όσο και οι
άνδρες. Τέλος, υπήρχαν κάποιες
αποδείξεις
ότι
οι
γυναίκες
προπτυχιακές φοιτήτριες βρήκαν
το
παιχνίδι
περισσότερο
παρακινητικό από τους άνδρες
φοιτητές.
Στους μαθητές που έπαιξαν
το παιχνίδι New Digital Energy
(NDE) αυξήθηκε το ενδιαφέρον
τους για την επιστήμη και κατά
συνέπεια
αυξήθηκαν
οι
βαθμολογίες
τους
στις
αξιολογήσεις που έγιναν μετά το
παιχνίδι.
Σκοπός της μελέτης ήταν να
εξεταστούν οι επιπτώσεις της
παραγωγής περιεχομένου (με τον
επεξεργαστή του παιχνιδιού) από
τον χρήστη στο παιχνίδι αγώνων
TrackMania Nations Forever, στην
εμπλοκή και τη μάθηση. Ενώ
συνολικά τα αποτελέσματα ήταν
μέτρια,
οι
παίκτες
που
χρησιμοποίησαν τον επεξεργαστή
είχαν μια ισχυρότερη αίσθηση
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+

Μηχανολογία

+

Επιστήμη
(Έννοιες της
Επιστήμης της
Ενέργειας)

+

Εκπαίδευση
οδηγών

ανταγωνιστικότητας και ίσως
μεγαλύτερη γνωστική επένδυση
στο παιχνίδι σε σχέση με τους
παίκτες που απλά έπαιξαν την
εμπορική έκδοση του παιχνιδιού.
Απαιτείται
περισσότερη
διερεύνηση των επιπτώσεων της
μάθησης χρησιμοποιώντας ένα
αναπτυγμένο
εργαλείο
αξιολόγησης.
Αποτελέσματα συμπεριφορικής αλλαγής (Behaviour change outcomes)

Greitemeyer, &
Osswald, (2010)

Στην παρούσα έρευνα έγιναν
4 πειράματα τα οποία εξέτασαν
την υπόθεση ότι η αναπαραγωγή
ενός κοινωνικού παιχνιδιού σε
σχέση
με
ένα
ουδέτερο
βιντεοπαιχνίδι
αυξάνει
τη
συμπεριφορά παροχής βοήθειας.
Το κοινωνικό (prosocial) παιχνίδι
που χρησιμοποιήθηκε ήταν το
Lemmings, το επιθετικό παιχνίδι
ήταν ο Lamers και το ουδέτερο
παιχνίδι ήταν το Tetris. Η έρευνα
έδειξε ότι οι συμμετέχοντες που
έπαιξαν το κοινωνικό παιχνίδι
είχαν περισσότερες πιθανότητες να
βοηθήσουν μετά από ένα ατύχημα,
ήταν πιο πρόθυμοι (αφιέρωσαν
περισσότερο χρόνο) για να
βοηθήσουν
σε
περαιτέρω
πειράματα
και
παρενέβησαν
συχνότερα σε μια κατάσταση
παρενόχλησης. Τα αποτελέσματα
έδειξαν περαιτέρω ότι η έκθεση σε
κοινωνικά παιχνίδια ενεργοποίησε
τις κοινωνικές σκέψεις, οι οποίες
με τη σειρά τους προώθησαν την
κοινωνική συμπεριφορά. Έτσι,
ανάλογα με το περιεχόμενο του
παιχνιδιού,
η
αναπαραγωγή
βιντεοπαιχνιδιών όχι μόνο έχει
αρνητικές
επιπτώσεις
στην
κοινωνική συμπεριφορά αλλά έχει
και θετικά αποτελέσματα.
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+/-

Κοινωνική
συμπεριφορά

Poplin (2012)

Verduin,
LaRowe, Myrick,
Cannon-Bowers,
& Bowers,
(2013)

Αναγνώρισε πλεονεκτήματα
αλλά και μειονεκτήματα από τη
χρήση του παιχνιδιού σοβαρού
σκοπού, NextCampus, για την
υποστήριξη της συμμετοχής του
κοινού
στον
πολεοδομικό
σχεδιασμό. Τα οφέλη ήταν η
δυνατότητα
χαράς
και
παιχνιδιάρικης διάθεσης, ενώ τα
μειονεκτήματα αφορούσαν το
υψηλό
κόστος
και
την
πολυπλοκότητα της ανάπτυξης του
παιχνιδιού καθώς και τα ασαφή
όρια μεταξύ των σοβαρών
παιχνιδιών και των παιχνιδιών
ψυχαγωγίας.
Βρήκαν
χαμηλότερες
βαθμολογίες
στην
κλίμακα
Obsessive Compulsive Drinking
Scale για όσους χρησιμοποίησαν
το παιχνίδι Guardian Angel, σε
σχέση με τη χρήση διαφανειών για
την
ανάπτυξη
δεξιοτήτων
πρόληψης
υποτροπής
σε
εξωτερικούς
ασθενείς
σε
πρόγραμμα θεραπείας κατάχρησης
ουσιών. Όσοι χρησιμοποίησαν το
παιχνίδι
είχαν
λιγότερες
ιδεοληπτικές σκέψεις σχετικά με
το αλκοόλ που σημαίνει πιο θετικά
αποτελέσματα σε σχέση με την
υποτροπή.

+/-

Πολεοδομικός
σχεδιασμός

+

Υγεία
(Υποτροπή
στην
κατάχρηση
αλκοόλ)

Φυσιολογικά αποτελέσματα (Physiological arousal outcomes)

Rosenberg et al.
(2010)

Η
μελέτη έδειξε ότι τα
exergames (ο όρος προκύπτει από
το συνδυασμό των λέξεων exercise
(άσκηση) και game (παιχνίδι)),
είναι εφικτά και αποδεκτά στους
ηλικιωμένους
ενήλικες
με
Υποσυνδρομική
Κατάθλιψη
(Subsyndromal Depression – SSD)
και μπορούν να αποτελέσουν μια
νέα οδό για τη βελτίωση των
συμπτωμάτων κατάθλιψης στους
ηλικιωμένους.
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+

Ψυχική υγεία
(Κατάθλιψη)

Chen, Hsieh,
Wei, & Kao,
(2011)

Οι
ερευνητές
βρήκαν
σημαντικές
βελτιώσεις
στην
ισορροπία και τη δυναμική οπτική
οξύτητα ασθενών που υποφέρουν
από
ζάλη
και
ανεπαρκή
προσανατολισμό στο χώρο μετά
από 6 εβδομάδες κατάρτισης των
συμμετεχόντων στην έρευνα με τη
χρήση διαδραστικών video games.
Η
αποτελεσματικότητα
της
εκπαίδευσης διατηρήθηκε για
τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την
παρέμβαση.

+

Υγεία

Maillot, Perrot &
Hartley, (2012)

Παρατηρήθηκε
ότι
η
συμμετοχή
σε
σωματικά
προσομοιωμένα
αθλητικά
παιχνίδια (physically simulated
sport games) απέφερε οφέλη στις
γνωστικές και φυσικές δεξιότητες
που εμπλέκονται άμεσα με τις
λειτουργικές
ικανότητες
που
χρειάζονται οι ηλικιωμένοι στην
καθημερινή ζωή τους.

+

Υγεία

Vernadakis,
Gioftsidou,
Antoniou,
Ioannidis, &
Giannousi,
(2012)

Στην έρευνα η πειραματική
ομάδα
χρησιμοποίησε
τα
διαδραστικά παιχνίδια Wii Fit Plus
της κονσόλας Nintendo Wii ως
μέθοδο
κατάρτισης
για
τη
βελτίωση της ισορροπίας τους ενώ
η ομάδα ελέγχου χρησιμοποίησε
ένα πρόγραμμα άσκησης με μίνι
τραμπολίνο
και
φουσκωτούς
δίσκους. Και οι δύο ομάδες
παρουσίασαν
αύξηση
στην
λειτουργική κινητικότητα, η οποία
σχετίζεται με την ισορροπία.

+/=

Φυσική
Αγωγή

Πηγή: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131515300750#appd001
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Συνοψίζοντας τις πληροφορίες του Πίνακα 6-1 μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι
κατά την αξιολόγηση των παιχνιδιών, εκτός από τον έλεγχο της κατάκτησης των
αποτελεσμάτων που επιδιώκουν, εξετάζονται και άλλα κριτήρια όπως η διατήρηση των
γνώσεων που αποκτήθηκαν τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, η
ελκυστικότητα του παιχνιδιού, η εμπειρία της ροής, η εμπλοκή, η συγκέντρωση, η
παρακίνηση για μάθηση, η αύξηση του κινήτρου καθώς και η απόλαυση του παίκτη.
Επίσης σε έρευνα κατά την οποία αξιολογήθηκαν τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού
εξετάστηκαν οι προσδοκίες των παικτών ως προς την πλοκή και το ρεαλισμό του
παιχνιδιού. Σε κάποιες έρευνες εξετάζεται η αντιληπτή εκπαιδευτική αξία του παιχνιδιού
σύμφωνα με τις απόψεις των παικτών ενώ σε άλλες γίνεται σύγκριση της αντιληπτής
εκπαιδευτικής αξίας με την εκτιμώμενη εκπαιδευτική αξία. Παρατηρήθηκε επίσης σε
κάποιες έρευνες να συγκρίνονται οι επιπτώσεις των παιχνιδιών μεταξύ των δύο φύλων.
Όσον αφορά τη διατήρηση των γνώσεων στην πλειοψηφία των ερευνών προέκυψε ότι τα
εκπαιδευτικά παιχνίδια συμβάλουν στη διατήρηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν. Στα
παιχνίδια που ερευνήθηκαν προέκυψε ότι βελτιώθηκε η στάση και το ενδιαφέρον των
μαθητών για μάθηση, αυξήθηκε το κίνητρο για μάθηση, η εμπλοκή των μαθητών καθώς
και το ενδιαφέρον τους για την επιστήμη. Σε πολλές έρευνες οι μαθητές αισθάνθηκαν
μια μαθησιακή εμπειρία ροής όπως επίσης προέκυψε ότι κάποια από τα οφέλη των
παιχνιδιών είναι η χαρά και η παιχνιδιάρικη διάθεση που προσφέρουν στους παίκτες.
Όσον αφορά τις έρευνες που υλοποιήθηκαν με τη χρήση και ομάδας ελέγχου, η
μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκε στην ομάδα ελέγχου ποικίλει μεταξύ των
ερευνών. Πιο συγκεκριμένα σε κάποιες ομάδες ελέγχου χρησιμοποιήθηκε ένα άλλο
εκπαιδευτικό παιχνίδι με διαφορετικό περιεχόμενο, σε άλλες χρησιμοποιήθηκε μία
παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας, καθώς επίσης εξετάστηκαν και τα αποτελέσματα
μεταξύ της ομάδας που παίζει ένα παιχνίδι και της ομάδας που δημιουργεί ένα παιχνίδι ή
προσθέτει περιεχόμενο σε αυτό για παιχνίδια που αφορούν την επιστήμη της
πληροφορικής. Τέλος όσον αφορά το σχεδιασμό της έρευνας σε μία έρευνα
χρησιμοποιήθηκε μία σειρά παιχνιδιών σε διαφορετικές πειραματικές ομάδες.
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 6-5, οι 33 από τις 42 έρευνες που παρουσιάζονται
στον Πίνακα 6-1 έδειξαν θετικά αποτελέσματα (+) από τη χρήση των παιχνιδιών ως προς
την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, 4 έρευνες έδειξαν θετικά και αρνητικά
αποτελέσματα (+/-), 2 έρευνες έδειξαν θετικά και συγκρίσιμα αποτελέσματα (+/=) και 2
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έρευνες έδειξαν θετικά, συγκρίσιμα και αρνητικά αποτελέσματα (+/=/-). Αρνητικά (-)
αποτελέσματα έδειξε 1 μόνο έρευνα η οποία αφορά το γνωστικό αντικείμενο της
επιστήμης της Πληροφορικής και η οποία ερευνά τα αποτελέσματα της κατασκευής
παιχνιδιών σε σχέση με την χρήση των παιχνιδιών καταλήγοντας ότι η κατασκευή
ηλεκτρονικών παιχνιδιών (σε αντίθεση με το να παίζεις ένα παιχνίδι) είναι μια βιώσιμη
δραστηριότητα για τη διδασκαλία δεξιοτήτων σκέψης υψηλότερης τάξης που είναι
απαραίτητες για την επιστήμη της πληροφορικής. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι σε 2
έρευνες παρόλο που κατέληξαν σε θετικά αποτελέσματα (+) τονίζεται η ανάγκη
περαιτέρω εργασιών για την διερεύνηση των επιπτώσεων και την επικύρωση της
αποτελεσματικότητας των παιχνιδιών με τη χρήση ανεπτυγμένων εργαλείων ανάπτυξης
καθώς επίσης ένα από τα αρνητικά του παιχνιδιού που αναφέρεται σε μία έρευνα είναι το
κόστος και η πολυπλοκότητα ανάπτυξής του.

Θετικά ( + )
Αρνητικά ( - )
Συγκρίσιμα ( = )
Θετικά/Συγκρίσιμα (+/= )
Θετικά/Αρνητικά (+/- )
Θετικά/Συγκρίσιμα/Αρνητικά (+/=/- )

Εικόνα 6-5: Κατανομή των εργασιών του Πίνακα 6-1 με βάση τα αποτελέσματα της
έρευνας για το παιχνίδι/ια
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Όσον αφορά τον αριθμό των παιχνιδιών σύμφωνα με τα αποτελέσματα που
προέκυψαν από την έρευνα για κάθε κατηγορία επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων των
παιχνιδιών του Πίνακα 6-1, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στην Εικόνα 6-6,
προκύπτει ότι τα παιχνίδια έχουν θετικά αποτελέσματα και μπορούν να συμβάλουν στην
κατάκτηση όλων των κατηγοριών των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων που εξετάστηκαν.
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Εικόνα 6-6: Κατανομή των εργασιών του Πίνακα 6-1 για κάθε κατηγορία
επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για το
παιχνίδι/ια
Επίσης στην Εικόνα 6-7 μπορούμε να παρατηρήσουμε πως οι έρευνες για την
αποτελεσματικότητα των παιχνιδιών αφορούν ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων
με την υγεία να προηγείται όλων των άλλων. Οι περισσότερες έρευνες με θετικά
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αποτελέσματα αφορούν τον τομέα της υγείας (12 έρευνες) και ακολουθούν οι ξένες
γλώσσες (3 έρευνες) και τα μαθηματικά (3 έρευνες). Θετικά αποτελέσματα προέκυψαν
σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα για τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τα παιχνίδια που
ερευνήθηκαν και το μόνο γνωστικό αντικείμενο στο οποίο παρατηρήθηκε αρνητικό
αποτέλεσμα αφορά τη επιστήμη της πληροφορικής και είναι η μοναδική έρευνα που
συγκρίνει την αποτελεσματικότητα της δημιουργίας παιχνιδιών με την διαδικασία του να
παίζεις παιχνίδια.

Εικόνα 6-7: Αποτελέσματα ερευνών του Πίνακα 6-1 για κάθε γνωστικό αντικείμενο
Ολοκληρώνοντας το παρόν κεφάλαιο της εργασίας κρίναμε σκόπιμο να
παρουσιάσουμε ενδεικτικά τα αποτελέσματα κάποιων ερευνών οι οποίες έχουν
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διαφορετικό σκοπό από τις έρευνες που παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 6-1. Πιο
συγκεκριμένα, η εργασία των De Grove, Van Looy, Neys, & Jansz, (2012) εξέτασε την
επίδραση του πλαισίου στο οποίο χρησιμοποιήθηκε το παιχνίδι ευαισθητοποίησης PING,
στην εμπειρία του παίκτη και την αντιλαμβανόμενη μάθηση. Η έρευνα έδειξε ότι παρόλο
που η επίδραση του πλαισίου ήταν μικρή έως μέτρια, οι άνθρωποι που παίζουν στο σπίτι
ανέφεραν

σημαντικά

υψηλότερες

βαθμολογίες

στην

απόλαυση,

και

την

αντιλαμβανόμενη μάθηση. Οι διαφορές αυτές μεταξύ των δύο πλαισίων μπορεί να
οφείλονται στο χρόνο που αφιερώνεται σε ένα σχολικό πλαίσιο στο παιχνίδι καθώς
επίσης στις υποδομές πληροφοριακού εξοπλισμού.
Οι Hou, & Li, (2014) αξιολόγησαν πολλαπλές πτυχές του εκπαιδευτικού
παιχνιδιού περιπέτειας Boom Room (escape room game) το οποίο

βασίζεται στην

επίλυση προβλημάτων και έλεγξαν τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων σε σχέση με τα
μαθησιακά αποτελέσματα. Τα τεστ γνώσεων για τη συναρμολόγηση των ηλεκτρονικών
υπολογιστών δεν έδειξαν καμία διαφορά μεταξύ των δύο φύλων.
Από την έρευνα των Proctor, & Marks, (2013), σε δείγμα 259 Αμερικανών
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία είχε ως σκοπό
τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη χρήση των παιχνιδιών για
διδασκαλία στην τάξη προέκυψε το συμπέρασμα ότι η τάση για την υιοθέτηση των
παιχνιδιών στην αίθουσα διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς αυξάνεται θετικά
σύμφωνα με την καμπύλη υιοθέτησης της τεχνολογίας του Rogers. Από την έρευνα
προέκυψε επίσης ότι η υιοθέτηση της μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι από τους
εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης φαίνεται να βρίσκεται στην αρχή της
φάσης της πρώιµης πλειοψηφίας (Early Majority) της καμπύλης υιοθέτησης της
τεχνολογίας του Rogers, που σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
είναι πιο δεκτικοί στο να υιοθετήσουν την μάθηση που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι
σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στου οποίους ο
ρυθμός υιοθέτησης των παιχνιδιών στην τάξη είναι πιο αργός καθώς για αυτούς
προέκυψε ότι η υιοθέτηση της μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι βρίσκεται στη φάση
της όψιµης πλειοψηφίας (Late Majority ) της καμπύλης υιοθέτησης της τεχνολογίας του
Rogers. Ο βραδύτερος ρυθμός υιοθέτησης των παιχνιδιών από τους εκπαιδευτικούς για
τις ηλικίες 6-12 ετών φαίνεται να συνδέεται με τις αντιλήψεις τους για τη χρησιμότητα
και την καταλληλότητα των παιχνιδιών για το πρόγραμμα σπουδών αυτής της ηλικίας.
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Αντίστοιχα από την έρευνα των De Grove, Bourgonjon, & Van Looy, (2012)
προέκυψε ότι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση υιοθέτησης των
παιχνιδιών από τους εκπαιδευτικούς είναι η σχετικότητά τους με το πρόγραμμα
σπουδών, ενώ τα τεχνικά θέματα σε επίπεδο σχολείου δεν διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο.
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7 Επίλογος
7.1 Σύνοψη και συμπεράσματα
Καθώς τα εκπαιδευτικά παιχνίδια χρησιμοποιούνται με αυξητικό ρυθμό από όλο
και περισσότερους χρήστες και μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε πολλούς
τομείς, είναι απαραίτητη μία εκτεταμένη έρευνα για την ποιότητα τους. Το ενδιαφέρον
της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας για τις δυνατότητες των παιχνιδιών για την
παροχή νέων μεθόδων για την υποστήριξη της μάθησης έχει αυξηθεί σημαντικά τα
τελευταία χρόνια. Στην βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα άρθρων τα οποία προτείνουν
τρόπους αξιολόγησης της μάθησης που βασίζεται στα ψηφιακά παιχνίδια και διερευνούν
την αποτελεσματικότητα της. Καθώς ο απώτερος σκοπός των ερευνών για την
αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών παιχνιδιών είναι να αποδείξουν ότι τα παιχνίδια
πετυχαίνουν το σκοπό για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί, οι έρευνες επικεντρώνονται
στο τελικό προϊόν και δεν εξετάζουν τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών τα οποία
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα τους.
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση των ερευνών για την αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών παιχνιδιών έδειξε ότι υπάρχει μεγάλη ετερογένεια μεταξύ των ερευνών
ως προς τον τρόπο σχεδίασης τους και το γενικό σκοπό τους, καθώς επίσης, ότι ένα
μεγάλο ποσοστό των προσεγγίσεων αξιολόγησης στερείται επιστημονικής αυστηρότητας
και διενεργείται με τη μορφή φιλοσοφικής συζήτησης. Η μέθοδος αξιολόγησης που
χρησιμοποιείται συνήθως είναι η απλή μέθοδος, όπου οι μηχανισμοί αξιολόγησης
δίνονται στους χρήστες μετά τη συνεδρία με το παιχνίδι, και οι μηχανισμοί αξιολόγησης
που χρησιμοποιούνται συχνότερα για την συλλογή δεδομένων είναι τα ερωτηματολόγια
και οι συνεντεύξεις. Το συχνότερο μέγεθος πληθυσμού στο οποίο διεξάγονται οι έρευνες
είναι μέχρι 20 άτομα και οι περισσότερες έρευνες δεν είναι διαχρονικές ώστε να αυξηθεί
η εξωτερική τους εγκυρότητα. Επίσης διαπιστώθηκε ότι τα ερωτηματολόγια που
χρησιμοποιούνται σε πολλές έρευνες δεν δίνονται με αποτέλεσμα να αμφισβητείται η
εγκυρότητα και η αξιοπιστία τους.
Καθώς η έρευνα για την αποτελεσματικότητα της μάθησης που βασίζεται στο
ψηφιακό παιχνίδι είναι κατακερματισμένη, οι ερευνητές τονίζουν την ανάγκη ενός
κοινού πλαισίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών το οποίο να επιτρέπει την
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σύγκριση των αποτελεσμάτων των ερευνών αξιολόγησης, να εξετάζει τις παιδαγωγικές
πτυχές των παιχνιδιών και ταυτόχρονα να είναι ευέλικτο καθώς υπάρχει μεγάλη ποικιλία
παιχνιδιών για διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης και με διαφορετικά θέματα. Τα
πλαίσια αξιολόγησης τα οποία παρουσιάστηκαν στην παρούσα εργασία, και τα οποία
αποτελούν έναν εννοιολογικό οδηγό για τον καθορισμό των κριτηρίων τα οποία μπορούν
να αξιολογηθούν σε μία DGBL παρέμβαση, επιλέχθηκαν με κριτήριο την εξέταση της
παιδαγωγικής

σκοπιάς

των

παιχνιδιών.

Πιο

συγκεκριμένα

τα

πλαίσια

που

παρουσιάστηκαν είναι, το πλαίσιο τεσσάρων διαστάσεων (Four-Dimensional Framework
- FDF) των (de Freitas & Oliver, 2006), το πλαίσιο των (Hainey κ.ά., 2010), και τα
μοντέλα MEEGA και MEEGA+. Παρά το γεγονός ότι τα πλαίσια αυτά αξιολόγησης
χρησιμοποιούν διαφορετικούς άξονες για την ομαδοποίηση των κριτηρίων ποιότητας,
υπάρχουν πολλά κριτήρια ποιότητας τα οποία είναι κοινά μεταξύ τους χωρίς να υπάρχει
απόλυτη ταύτιση.
Από την σύγκριση των πλαισίων που παρουσιάστηκαν προκύπτει ότι το πλαίσιο
FDF δεν εξετάζει την επίδοση των μαθητών και έχει ως σκοπό την καθοδήγηση των
εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση των παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία
καθώς και την παροχή βοήθειας στους ερευνητές για την ανάπτυξη μετρικών. Τα
υπόλοιπα τρία πλαίσια παρέχουν μετρικές, αλλά το πλαίσιο των (Hainey κ.ά., 2010)
απαιτεί μελέτη και έρευνα από τον αξιολογητή σε αντίθεση με τα μοντέλα MEEGA και
MEEGA+ τα οποία είναι πιο εύχρηστα διότι δίνουν καθοδήγηση για το σχεδιασμό της
έρευνας

καθώς

και

ένα

τυποποιημένο

ερωτηματολόγιο.

Το

πιο

ευρέως

χρησιμοποιούμενο μοντέλο αξιολόγησης είναι το MEEGA το οποίο αποτελεί ένα
εύχρηστο και ολοκληρωμένο μοντέλο καθώς παρέχει και ένα υπολογιστικό φύλλο για
την οργάνωση των πληροφοριών που συλλέγονται και την αυτόματη παραγωγή
γραφικών για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης χωρίς να απαιτεί
ειδικές γνώσεις από τους αξιολογητές.
Παρά το γεγονός ότι οι έρευνες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών
χρησιμοποιούν διαφορετικά πλαίσια αξιολόγησης και κάποιοι ερευνητές καταγράφουν
τα χαρακτηριστικά ποιότητας με πιο αναλυτικό και λεπτομερή τρόπο ενώ άλλοι με
λιγότερο, καθώς επίσης χρησιμοποιούν διαφορετικούς όρους για τα ίδια χαρακτηριστικά,
η εξέταση των χαρακτηριστικών ποιότητας που εξετάζονται στις έρευνες έδειξε ότι
υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά ποιότητας τα οποία είναι κοινά μεταξύ των ερευνών. Η
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σύνοψη των χαρακτηριστικών ποιότητας που εντοπίστηκαν έδειξε ότι οι κοινοί άξονες
χαρακτηριστικών των ερευνών είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιχνιδιών, τα
κίνητρα, η εμπειρία του χρήστη και η ευχρηστία του παιχνιδιού. Η βαρύτητα των
ερευνών στους παραπάνω άξονες χαρακτηριστικών ποιότητας δείχνει πως η κύρια
ανησυχία των ερευνών είναι να αποδείξουν τα μαθησιακά κέρδη από τη χρήση των
παιχνιδιών καθώς επίσης ότι είναι διασκεδαστικά και απολαυστικά διότι το επίπεδο
απόλαυσης είναι βασικός παράγοντας για να καθοριστεί η εμπλοκή του παίκτη στο
παιχνίδι και το αν ο παίκτης έχει πετύχει τους στόχους του παιχνιδιού.
Εκτός από τα πλαίσια αξιολόγησης τα οποία εξετάζουν τη διασκεδαστική πλευρά
των παιχνιδιών αλλά και τον εκπαιδευτικό τους αντίκτυπο, δύο χρήσιμα εργαλεία για τον
προσδιορισμό των θεμάτων τα οποία επιδρούν στην απόλαυση των παικτών αποτελούν
το μοντέλο GameFlow και η κλίμακα EGameFlow. Το μοντέλο GameFlow δεν αποτελεί
ολοκληρωμένο εργαλείο αξιολόγησης και είναι μία ακριβή λύση καθώς η αξιολόγηση
του παιχνιδιού διεξάγεται από εμπειρογνώμονες σε αντίθεση με την κλίμακα
EGameFlow η οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και οικονομικό εργαλείο αξιολόγησης
με υψηλό κύρος και αξιοπιστία, όπου με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου συλλέγει
υποκειμενικές απόψεις απευθείας από τους παίκτες.
Ο ισχυρισμός των ερευνητών ότι πολλές έρευνες διενεργούνται με έναν ad-hoc
τρόπο μπορεί να επιβεβαιωθεί από το γεγονός ότι στην ανασκόπηση των (Giani Petri &
Gresse von Wangenheim, 2017) εντοπίστηκαν 38 μελέτες οι οποίες δεν ορίζουν
συγκεκριμένους παράγοντες ποιότητας και αξιολογούν την ποιότητα των παιχνιδιών ως
ένα γενικό παράγοντα με τη χρήση ερωτήσεων γενικού τύπου που αφορούν τις
αντιλήψεις των μαθητών μετά το παιχνίδι.
Μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε ότι στη μάθηση που βασίζεται στο
ψηφιακό παιχνίδι χρησιμοποιούνται παιχνίδια που έχουν αναπτυχθεί για ένα ειδικό
εκπαιδευτικό σκοπό αλλά και παιχνίδια ψυχαγωγίας COTS) όπου η κυρίαρχη τάση που
επικρατεί τα τελευταία χρόνια για τα παιχνίδια μάθησης είναι ο όρος serious games. Από
την έρευνα προέκυψε ότι υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών ως προς το είδος τους
για διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Παρόλο που τα περισσότερα παιχνίδια για μάθηση
στοχεύουν κυρίως στην απόκτηση γνώσεων, υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι τα
παιχνίδια για μάθηση χρησιμοποιούνται και για την απόκτηση δεξιοτήτων σε διάφορα
πεδία όπως, στην υγεία, στο σχεδιασμό πόλεων, στην αλλαγή συμπεριφοράς στην
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κατάχρηση ουσιών, στην ικανοποίηση στις οικογενειακές σχέσεις, στην υποστήριξη της
συνεργατικής αλληλεπίδρασης, στα soft skills και στην ενσυναίσθηση.
Από τη μελέτη των εμπειρικών ενδείξεων των επιπτώσεων και αποτελεσμάτων
των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία, η οποία βασίστηκε σε 42
παιχνίδια της έρευνας των (Boyle κ.ά., 2016), προέκυψε ότι τα παιχνίδια έχουν θετικά
αποτελέσματα και μπορούν να συμβάλουν στην κατάκτηση όλων των κατηγοριών των
επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων σε όλα τα γνωστικά πεδία που εξετάστηκαν. Οι
περισσότερες έρευνες με θετικά αποτελέσματα αφορούν τον τομέα της υγείας (12
έρευνες) και ακολουθούν οι ξένες γλώσσες (3 έρευνες) και τα μαθηματικά (3 έρευνες).
Εν κατακλείδι, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει
μία κοινή μέθοδος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, οι ερευνητές
εστιάζουν σε παρόμοια χαρακτηριστικά ποιότητας στις έρευνες τους και έχουν ως
βασικό σκοπό να αποδείξουν την αποτελεσματικότητα τους. Τα αποτελέσματα των
ερευνών δείχνουν ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να συμβάλουν θετικά για την
κατάκτηση πολλών ειδών μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Στο σημείο αυτό της εργασίας κρίναμε σκόπιμο να απαντηθούν τα ερευνητικά
ερωτήματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Σύμφωνα με την ανάλυση και
ερμηνεία των πληροφοριών των βιβλιογραφικών πηγών που χρησιμοποιήθηκαν, οι
απαντήσεις για κάθε ένα από τα ερευνητικά ερωτήματα έχουν ως εξής:
1. Πως συνδέονται τα παιχνίδια με την διαδικασία της μάθησης;
Σήμερα τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν χρησιμοποιηθεί ως μία καινοτόμος
εκπαιδευτική στρατηγική για τη διδασκαλία συγκεκριμένων θεμάτων, την εκμάθηση ή
εξάσκηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθώς και την αλλαγή στάσεων σε ένα ευρύ
φάσμα τομέων όπως η εκπαίδευση, η άμυνα, η υγεία κ.α.
Καθώς τα εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι ελκυστικά και αποτελούν μία
οργανωμένη δραστηριότητα με στόχους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μάθημα και
να μετατρέψουν τη μαθησιακή εμπειρία από παθητική και βαρετή σε ενεργή και
ενδιαφέρουσα. Ο βασικός ρόλος της διασκεδαστικής πλευράς των παιχνιδιών είναι να
εισάγει τον παίκτη σε μία χαλαρή και δεκτική στη μάθηση νοητική κατάσταση και να
του δώσει κίνητρα για την επίτευξη των στόχων του παιχνιδιού αυξάνοντας την εμπλοκή
του. Επιπλέον τα εκπαιδευτικά παιχνίδια αποτελούν ένα ασφαλές περιβάλλον για
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πρακτική εξάσκηση και προσφέρουν μία «συγκαλυμμένη» μάθηση καθώς οι παίκτες
διασκεδάζουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και συνειδητοποιούν ότι έχουν αποκτήσει
κάποιες γνώσεις μετά το τέλος του.
Παρά την διαπίστωση ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των παιχνιδιών και της
μάθησης, αυτή δεν αρκεί ώστε να υποθέσουμε ότι όλες οι μορφές των παιχνιδιών είναι
εξίσου κατάλληλες για τη μάθηση και ότι παρουσιάζοντας απλά το εκπαιδευτικό υλικό
μέσα από μία ρύθμιση παιχνιδιού θα αυξηθεί η ποσότητα και η ποιότητα της μάθησης
(Breuer & Bente, 2010).
2. Ποιό είναι το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζονται οι έρευνες για την
αξιολόγηση των παιχνιδιών;
Στην βιβλιογραφία υπάρχουν πολλά πλαίσια αξιολόγησης τα οποία αποτελούν
ένα εννοιολογικό οδηγό για τον καθορισμό των κριτηρίων τα οποία μπορούν να
αξιολογηθούν σε μία DGBL παρέμβαση αλλά παρατηρείται η έλλειψη πλαισίων τα
οποία δίνουν έμφαση στην παιδαγωγική. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα κριτήρια
που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας της DGBL
παρέμβασης εκτός από τις άμεσες μετρήσεις της μάθησης λαμβάνουν υπόψη τους και
άλλους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν εμμέσως στη μάθηση. Οι
παράγοντες που οδηγούν εμμέσως στη μάθηση σχετίζονται με την απόλαυση, τα κίνητρα
και την εμπλοκή των παικτών και για την αξιολόγηση τους οι ερευνητές βασίζονται στην
θεωρία της ροής. Εκτός από τα παραπάνω κριτήρια σε κάποια πλαίσια εξετάζονται και
τα χαρακτηριστικά του παίκτη όπως οι προτιμήσεις, οι αντιλήψεις, η στάση του κ.α. τα
οποία επίσης επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της DGBL παρέμβασης.
3. Πως σχεδιάζονται οι έρευνες για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών;
Όσον αφορά τον τρόπο σχεδίασης των ερευνών για την αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών παιχνιδιών μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ
των ερευνητών ώστε να ακολουθούν μία κοινή και τυποποιημένη διαδικασία
αξιολόγησης. Εκτός από την ετερογένεια που παρατηρήθηκε ως προς τον τρόπο
σχεδίασης των ερευνών η οποία δυσχεραίνει τη σύγκριση των αποτελεσμάτων τους, το
μεγαλύτερο πρόβλημα που παρατηρήθηκε είναι το γεγονός ότι πολλές μελέτες
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σχεδιάζονται με έναν ad-hoc τρόπο καθώς στερούνται επιστημονικής αυστηρότητας με
αποτέλεσμα να είναι αμφίβολη η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων τους.
4. Αποτελούν τα ψηφιακά παιχνίδια ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο
στην διαδικασία της μάθησης στην τυπική εκπαίδευση;
Από τη μελέτη των εμπειρικών ενδείξεων των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων
των παιχνιδιών υπάρχουν σαφείς ενδείξεις της θετικής επίδρασης των παιχνιδιών στη
μάθηση. Πιο συγκεκριμένα οι έρευνες έδειξαν ότι τα παιχνίδια συμβάλλουν στην αύξηση
και διατήρηση των γνώσεων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων καθώς και την βελτίωση της
στάσης απέναντι στην επιστήμη. Άλλα οφέλη που παρατηρήθηκαν από τη χρήση των
παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία είναι η πλήρης εμπλοκή και συγκέντρωση των
μαθητών, η απόλαυση και η χαρά που αισθάνονται οι μαθητές και η παρακίνηση τους να
συμμετάσχουν σε δραστηριότητες μάθησης. Βέβαια θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σε
κάποιες από τις έρευνες επισημαίνεται η ανάγκη περαιτέρω ερευνών για την επικύρωση
της αποτελεσματικότητας της μαθησιακής προσέγγισης που ερεύνησαν. Εκτός από τα
οφέλη των παιχνιδιών τα οποία αναφέρονται στην πλειοψηφία των παιχνιδιών το μόνο
μειονέκτημα που αναφέρεται είναι το υψηλό κόστος και η πολυπλοκότητα ανάπτυξης
των παιχνιδιών.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα
εκπαιδευτικά παιχνίδια αποτελούν μία αποτελεσματική και πολλά υποσχόμενη
μαθησιακή προσέγγιση. Το συμπέρασμα αυτό βέβαια δεν μπορεί να γενικευτεί για όλα
τα εκπαιδευτικά παιχνίδια καθώς όλα τα παιχνίδια δεν είναι σχεδιασμένα με τον ίδιο
τρόπο και απαιτείται έρευνα για το καθένα ξεχωριστά.

7.2 Όρια και περιορισμοί της έρευνας
Στην έρευνα μας, όσον αφορά τη σύνοψη των χαρακτηριστικών ποιότητας που
αξιολογούνται στις έρευνες, βασιστήκαμε σε τρεις ανασκοπήσεις των χαρακτηριστικών
ποιότητας. Οι ανασκοπήσεις στις οποίες βασιστήκαμε είναι, των (Vargas κ.ά., 2014),
των (Calderón & Ruiz, 2015) και των (Giani Petri & Gresse von Wangenheim, 2017), οι
οποίες είναι πρόσφατες, βασίζονται σε ένα μεγάλο αριθμό άρθρων και αποτέλεσαν μία
πλούσια πηγή πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά ποιότητας. Καθώς η κάθε έρευνα
ακολούθησε ένα διαφορετικό τρόπο χαρτογράφησης των χαρακτηριστικών ποιότητας, η
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σύγκριση των χαρακτηριστικών μεταξύ των τριών ερευνών περιορίζει τα συμπεράσματα
της έρευνας μας. Επίσης λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μία έρευνα αξιολόγησης τίθενται οι
σκοποί και στόχοι και με βάση αυτούς ορίζονται τα κριτήρια ποιότητας που
αξιολογούνται, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η σύνοψη των χαρακτηριστικών
ποιότητας στην εργασία μας είναι γενική και δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση των
χαρακτηριστικών ποιότητας με βάση τον σκοπό των ερευνών.
Όσον αφορά τα συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα των παιχνιδιών θα
πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα αποτελέσματα κάποιων ερευνών μπορεί να υπόκεινται
σε διάφορες μορφές λάθους ή προκατάληψης. Επιπλέον ο περιορισμένος αριθμός των
παιχνιδιών στα οποία βασίστηκαν τα συμπεράσματα μας για την αποτελεσματικότητα
των παιχνιδιών, καθώς επίσης το μικρό μέγεθος πληθυσμού στο οποίο συνήθως
βασίζονται οι έρευνες για την αποτελεσματικότητα, περιορίζει τη γενίκευση των
συμπερασμάτων μας.

7.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις
Μία πρόκληση για την επέκταση της εργασίας είναι η δημιουργία ενός πλαισίου
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών με βάση τους άξονες και τα κριτήρια
ποιότητας που εντοπίστηκαν στις έρευνες.
Επίσης θα μπορούσε να γίνει περαιτέρω έρευνα ποιά χαρακτηριστικά των
παιχνιδιών επηρεάζουν την αποτελεσματικότητας τους, για τα παιχνίδια για τα οποία
έγινε ανασκόπηση των εμπειρικών δεδομένων στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας
διπλωματικής εργασίας.
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