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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις και 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών που χρησιμοποιούν παιχνίδια στη 

διδασκαλία τους στις ηλικιακές ομάδες των εφήβων και των ενηλίκων. Πρώτος μας 

στόχος, να μελετήσουμε την διαδικασία εφαρμογής των παιγνιοποιημένων 

δραστηριοτήτων στην πράξη, δηλαδή το είδος παιχνιδιού που επιλέγουν, τις 

δυσκολίες εφαρμογής του όπως και τα τελικά αποτελέσματα. Δεύτερος στόχος, να 

μελετήσουμε αν το παιχνίδι αποτελεί ένα περιβάλλον μάθησης που συμβάλλει στην 

ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών και άρα θεωρείται πετυχημένο. 

Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν με ατομικές συνεντεύξεις δεκαπέντε 

καθηγητών ξένων γλωσσών.  Από τα δεδομένα της έρευνας προέκυψε ο τρόπος που 

οι ίδιοι ορίζουν την παιχνιδοποίηση. Επίσης, παρατέθηκαν παραδείγματα 

ψηφιακών και μη ψηφιακών παιχνιδιών που χρησιμοποιούν. Συζητήθηκαν 

ζητήματα όπως οι λόγοι εφαρμογής της παιχνιδοποίησης στη διδασκαλία της και οι 

προτρεπτικοί αλλά και ανασταλτικοί παράγοντες για την εφαρμογή της. Ακόμα, 

περιγράφηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εφαρμογή παιχνιδιού στη 

διδασκαλία και οι τρόποι που μπορούν να ξεπεραστούν, καθώς και τα 

συναισθήματα των ίδιων και των μαθητών τους απέναντι σ’ αυτή τη μορφή 

μάθησης. Τέλος, αναλύθηκαν οι μαθησιακοί στόχοι που επιτυγχάνονται μέσω της 

παιχνιδοποίησης με επικέντρωση κυρίως στους στόχους δεξιοτήτων και αξιών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας καταλήγουν σε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα για 

την αξιοποίηση της παιχνιδοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Λέξεις κλειδιά: παιχνιδοποίηση, παιχνίδι, μάθηση 
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ABSTRACT 
 

The aim of the present study is to investigate the opinions and beliefs of 

foreign language teachers who use games to teach teenagers and adults. Our first 

goal is to study the implementation of games in teaching, which games they choose, 

the difficulties they might face and the results of this method. Our second goal is to 

investigate whether games enhance knowledge, abilities and values to students and 

therefore induces a successful learning environment. Data was collected by 

interviewing fifteen foreign language teachers. The results of the study show how 

teachers define “gamification”. The educators also cited examples of the electronic 

and non electronic games they use in the class. They have also discussed the reasons 

they choose this way of teaching and the factors that induce or limit this way of 

teaching. Furthermore, they reported the difficulties they faced when they use 

gamification and the way they overcome them as well as the feelings they and their 

students have towards this way of learning.  Finally, the learning benefits of 

gamification have been analyzed with an emphasis placed on abilities and values. 

This study also provides some conclusions and recommendations for the useful 

exploitation of gamification in education. 

Key Words: game, gamification,learning 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

Το έναυσμα για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος αποτέλεσε αρχικά η 

επιθυμία μου να συνδυάσω τις γνώσεις που απέκτησα σε προπτυχιακό επίπεδο από 

το τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  σε συνδυασμό με αυτές του μεταπτυχιακού 

προγράμματος « Δια Βίου Μάθησης και Ειδικής Αγωγής».  Όπως θα διαπιστώσουμε 

και παρακάτω η μελέτη της παιχνιδοποίησης έχει ξεκινήσει πρόσφατα να 

διερευνάται. Παρόλο που έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σχετικά με την 

εφαρμογή παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία και τα αποτελέσματά τους στους 

μαθητές, εντούτοις είναι περιορισμένος ο αριθμός των ερευνών που εστιάζουν στο 

θέμα από την οπτική των εκπαιδευτικών.  Οπότε η παρούσα έρευνα θα αποτελέσει 

μία πρωτότυπη συμβολή στην ήδη υπάρχουσα γνώση. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια αποσαφηνισμού του όρου της 

παιχνιδοποίησης, ώστε να είναι ξεκάθαρος ο τρόπος που ορίζεται. Στη συνέχεια 

μελετούμε τους μηχανισμούς του παιχνιδιού και κατηγοριοποιούμε τους παίκτες 

ανάλογα με τα συναισθήματα που βιώνουν και το λόγο που επιλέγουν να παίζουν 

παιχνίδια. Παρατηρούμε τον τρόπο που η παιχνιδοποίηση μπορεί να συνδυαστεί 

και να εφαρμόσει θεωρίες της ψυχολογίας. Διερευνούμε την επιρροή του φύλου 

και της ηλικίας σε σχέση με το παιχνίδι. Επίσης, αναλύουμε  ποιες θεωρίες μάθησης 

βρίσκουν εφαρμογή στην παιχνιδοποίηση και ποιοι παράγοντες αλλά και δυσκολίες 

υπάρχουν στην εκπαιδευτική εφαρμογή της. Στο δεύτερο κεφάλαιο συνεχίζουμε τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση με παραδείγματα ψηφιακών και μη ψηφιακών 

παιχνιδιών και με τη μελέτη περιπτώσεων παιχνιδοποίησης στην εκμάθηση ξένων 

γλωσσών. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο προχωράμε στο ερευνητικό κομμάτι της εργασίας. Εδώ 

γίνεται λόγος για τη μέθοδο που ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα. 

Επεξηγούνται το σκεπτικό, ο σκοπός και οι στόχοι καθώς και η μέθοδος που 

ακολουθήθηκε. Δίνονται τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος όπως και ο 

τρόπος επιλογής του. Αναλύεται, επίσης, το ερευνητικό εργαλείο και η διαδικασία 
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της έρευνας. Εξηγούνται ακόμα ο τρόπος ανάλυσης των δεδομένων και τα κριτήρια 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας. 

 Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας. Παρουσιάζονται 

οι κατηγορίες των θεμάτων που έθιξαν οι συνεντευξιαζόμενοι. Αναλύονται και 

ερμηνεύονται τα ευρήματα της έρευνας  ακολουθώντας κάθε κατηγορία ξεχωριστά. 

Σε όλη την ανάλυση παρατίθενται αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις, τα οποία 

τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα. Τέλος, στη συζήτηση γίνεται σχολιασμός των 

σημαντικότερων ευρημάτων με βάση τη βιβλιογραφία, προσδιορίζονται οι 

περιορισμοί της παρούσας , ενώ γίνονται και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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Α.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 
 

Κεφάλαιο 1.1 Ορισμός Παιχνιδοποίησης ( Gamification) 
 

Ο όρος παιχνιδοποίηση ( gamification) άρχισε να χρησιμοποιείται το 2008, 

δηλαδή πριν μόλις 10 χρόνια, από την ψηφιακή βιομηχανία, ενώ ευρέως 

διαδεδομένος ξεκίνησε να γίνεται το 2010 (Deterding, 2011). Πριν, ωστόσο, 

προχωρήσουμε στην αποσαφήνιση του όρου παιχνιδοποίηση θα πρέπει   να 

εξετάσουμε το τι είναι παιχνίδι.   

 Σύμφωνα με τον (Prensky, 2007) παιχνίδι είναι μία δραστηριότητα, η οποία 

βασίζεται σε μια περιγραφή ή ιστορία και έχει ορισμένους κανόνες όπως και 

στόχους που πρέπει να ολοκληρώσουν οι παίκτες.  Κύρια χαρακτηριστικά της 

παραπάνω δραστηριότητας είναι η πρόκληση, ο ανταγωνισμός και η διάδραση  

(Prensky, 2007). Η (Meckley, 2000) συμπληρώνει ότι η δραστηριότητα πρέπει να 

είναι ελεύθερη και όχι αναγκαστική, να βασίζεται στα εσωτερικά κίνητρα των 

συμμετεχόντων όπως και να τους εμπλέκει ενεργά. Επίσης, πρέπει  να τους 

ευχαριστεί, να είναι αυτοκατευθυνόμενη και να  έχει νόημα γι’ αυτούς ( Meckley, 

2000).  Τέλος, ο (Huizinga, 2014) προσθέτει ότι το παιχνίδι  έχει συγκεκριμένα όρια 

ως προς το χρόνο και τον τόπο καθώς και ότι συνοδεύεται από το αίσθημα της 

ψυχικής έντασης και της διασκέδασης. 

 

Σχήμα 1. Δομικά συστατικά 

των παιχνιδιών 

(Κουφού,2015) 
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 Συνοψίζοντας, λοιπόν, τα βασικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν ότι μία 

δραστηριότητα είναι παιχνίδι είναι τα εξής: 

1. Ύπαρξη σεναρίου 

2. Κανόνες 

3. Στόχοι 

4. Πρόκληση 

5. Ανταγωνισμός 

6. Διάδραση 

7. Χρονικά όρια 

8. Χωρικά όρια 

9. Βασίζεται στην ελεύθερη βούληση 

10. Προέρχεται από εσωτερικά κίνητρα 

11.  Προάγει την ενεργή εμπλοκή 

12. Αυτοκατευθυνόμενη 

13. Προκαλεί ευχαρίστηση 

14. Έχει νόημα για τους παίκτες 

Αφού διερευνήσαμε τα χαρακτηριστικά ενός παιχνιδιού ας μελετήσουμε  τα 

στοιχεία που συνθέτουν την αισθητική του. Σύμφωνα με τους (Zichermann 

Gabe, 2011) όπως και με τους Deterding et al. (2011) οι μηχανισμοί που 

χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια είναι οι πόντοι, τα επίπεδα, οι πίνακες 

κατάταξης, τα εμβλήματα, οι προκλήσεις-αποστολές  και οι περιορισμοί ως προς 

τους πόρους και  το χρόνο.  Επίσης, τα παιχνίδια διαχωρίζονται ανάλογα και με 

τον τρόπο σκέψης που πρέπει να εφαρμόσουν οι παίκτες.  Γι’ αυτό το λόγο 

χωρίζονται σε παιχνίδια ομαδοποίησης, συλλογής αντικειμένων, διαχείρισης 

πόρων, στρατηγικής, κατασκευής, επίλυσης προβλήματος, εξερεύνησης, 

βοήθειας και ρόλων (Kapp et al., 2014).  Σύμφωνα με τους Kapp et al. (2014) και 

τους Lee και Hammer (2011) τα παραπάνω συμβάλλουν στην καλλιέργεια του 

γνωστικού, συναισθηματικού και ψυχοκινητικού τομέα του ατόμου. 
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Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω ας προσπαθήσουμε να ορίσουμε τι 

είναι η παιχνιδοποίηση.  

Τι είναι, λοιπόν, η παιχνιδοποίηση; Παιχνιδοποίηση είναι η χρήση των 

μηχανισμών, της αισθητικής και του τρόπου σκέψης που χρησιμοποιείται στα 

παιχνίδια, ώστε να κινητοποιήσει τη δράση και τη μάθηση, την επίλυση 

προβλημάτων και να προκαλέσει τη δέσμευση των παικτών ( Kapp et al. , 2014). 

Οι  Lee και Hammer (2011) προσθέτουν ότι προκαλεί την εμφάνιση των 

επιθυμητών συμπεριφορών γι’ αυτό και χρησιμοποιείται ευρέως στον τομέα της 

διαφήμισης, της πολιτικής και της υγείας.  Επιπλέον οι Μάστορας και Φώταρης 

(2015) τονίζουν ότι οι μηχανισμοί αυτοί του παιχνιδιού εφαρμόζονται σε μη 

παιγνιώδεις καταστάσεις.  

 

1.2 Μηχανισμοί παιχνιδιού 
 

Όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που 

χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια όπως είναι οι πόντοι, τα επίπεδα, οι πίνακες 

κατάταξης, τα εμβλήματα, οι προκλήσεις-αποστολές  και οι περιορισμοί ως προς 

τους πόρους και  το χρόνο. Ας προσεγγίσουμε όμως αυτούς που αξιοποιούνται 

περισσότερο στην παιχνιδοποίηση από μια εκτενέστερη ματιά. 

Πόντοι: Οι πόντοι είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της παιχνιδοποίησης 

σύμφωνα με τους Zichermann και Cunningham ( 2011 ) , ακόμα και στην περίπτωση 

που δεν είναι ορατοί ούτε στον ίδιο τον παίκτη, διότι ο σχεδιαστής του παιχνιδιού 

μπορεί να εξακριβώσει με ποιο τρόπο οι παίκτες αλληλεπιδρούν μ’ αυτό, ώστε να 

κάνει τις κατάλληλες αλλαγές και προσαρμογές.  Σύμφωνα με τους ίδιους υπάρχουν 

πέντε είδη πόντων, όπως οι πόντοι εμπειρίας, οι εξαγοράσιμοι πόντοι, οι πόντοι 

ικανοτήτων, αναλώσιμοι πόντοι και πόντοι φήμης. Αναλυτικότερα τα είδη αυτά 

είναι τα εξής ( Zichermann και Cunningham, 2011 ). 
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Πόντοι εμπειρίας: Οι πόντοι αυτοί κερδίζονται από οποιαδήποτε δράση  

επιτυγχάνει  ο  παίκτης. Δεν μειώνονται και δεν υπάρχει κάποιο όριο σ’ αυτούς, 

δηλαδή όσο συνεχίζει να παίζει τόσο συνεχίζει να τους κερδίζει. 

Εξαγοράσιμοι πόντοι: Οι πόντοι αυτοί σε αντίθεση με τους παραπάνω αυξάνονται 

και μειώνονται συνεχώς. Χρησιμοποιούνται για να εξαγοράσουν πράγματα, όπως 

δηλαδή χρησιμοποιούμε τα χρήματα στην πραγματικότητα και γι’ αυτό το λόγο 

έχουν συνήθως τη μορφή νομισμάτων. Δεδομένου όμως ότι ο κάθε άνθρωπος δίνει 

διαφορετική αξία στα αντικείμενα υπάρχει ο κίνδυνος να μην προσελκύσουν το 

ενδιαφέρον τους, οπότε και να εγκαταλείψουν το παιχνίδι. 

Πόντοι ικανοτήτων: Οι πόντοι αυτοί αφορούν κυρίως τους υποστόχους και τις 

εναλλακτικές δράσεις μιας δραστηριότητας. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι οι 

παίκτες μοιράζονται φωτογραφίες τους. Μπορούμε να αποδώσουμε πόντους με 

βάση την ποιότητα της φωτογραφίας, ώστε οι παίκτες να εξασκήσουν την ικανότητά 

τους να δημιουργούν καλές ποιοτικά φωτογραφίες. 

Αναλώσιμοι πόντοι: Αυτό το είδος πόντων σπάνια χρησιμοποιείται σε παιχνίδια και 

έχει ως μοναδικό στόχο το μοίρασμα αυτών. Οι παίκτες κερδίζουν μόνο με το να 

μοιράζονται αυτούς τους πόντους και όχι να τους κρατούν για τον εαυτό τους. 

Παραδείγματος χάριν στο User Voice χρησιμοποιούν τους εν λόγω πόντους για να  

ψηφίσουν ποια χαρακτηριστικά θέλουν να έχει το παιχνίδι και ποια όχι. Όποιου η 

ψήφος νικήσει παίρνει πίσω τους πόντους για να τους χρησιμοποιήσει σε άλλες 

δραστηριότητες. 

Πόντοι φήμης: Οι πόντοι αυτοί είναι οι πιο περίπλοκοι στη χρήση. 

Χρησιμοποιούνται για να χτιστεί εμπιστοσύνη   ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες 

πλευρές και σχετίζονται με τα εσωτερικά κίνητρα των παικτών. Πρέπει η χρήση τους 

να γίνεται με προσοχή γιατί λειτουργούν ως απόδειξη αξιοπιστίας ενός παίκτη. 

Γενικότερα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα σε κάποιο παιχνίδι ,παρόλο που είναι 

απαραίτητοι, λόγω της περιπλοκότητάς τους. 

Επίπεδα: Τα επίπεδα χρησιμοποιούνται ως ένδειξη της προόδου ενός παίκτη, ώστε 

να γνωρίζει τι έχει καταφέρει (Wherbach et Hunter, 2012). Είναι όμως αξιοσημείωτο 
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ότι το επίπεδο δυσκολίας δεν αναπτύσσεται γραμμικά αλλά καμπυλόγραμμα 

(Zichermann et Cunningham, 2011 ). Για παράδειγμα, στο επίπεδο δύο ο βαθμός 

δυσκολίας δεν είναι διπλάσιος από ότι στο επίπεδο ένα. Αντίθετα μετά από κάποια 

επίπεδα συνήθως είναι μικρότερος, ώστε να  υπάρχει αυξομείωση του επιπέδου 

δυσκολίας (Zichermann et Cunningham, 2011 ) . Είναι σημαντικό όμως να είναι 

οριοθετημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να  είναι εύκολα κατανοητά από τους παίκτες 

(Zichermann et Cunningham, 2011 ).  Στα επίπεδα και ειδικότερα των ψηφιακών 

παιχνιδιών υπάρχουν οι στήλες προόδου, οι οποίες λειτουργούν με ποσοστά 

επιτυχίας και είναι ένας οδηγός προόδου για τους παίκτες (Wherbach et Hunter, 

2012) . 

Πίνακες κατάταξης: Ο σκοπός των πινάκων κατάταξης είναι η σύγκριση. Αυτό όμως 

μπορεί να αποθαρρύνει τον παίκτη (Wherbach et Hunter, 2012). Για το λόγο αυτό 

συνήθως κατατάσσονται οι παίκτες κάπου στο μέση, ώστε να ενθαρρύνονται να 

συνεχίσουν βλέποντας ότι δεν απέχουν και πολύ από την κορυφή (Wherbach et 

Hunter, 2012). Επίσης, δεν πρέπει οι παίκτες να πέφτουν ή να μένουν στάσιμοι στην 

κατάταξή τους (Wherbach et Hunter, 2012) . Γι’ αυτό  δίνεται η δυνατότητα, στα 

ψηφιακά παιχνίδια κυρίως, της σύγκρισης σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο 

(Wherbach et Hunter, 2012) . 

Εμβλήματα: Τα εμβλήματα συμβολίζουν τη θέση κάποιου, αλλά γενικότερα οι 

άνθρωποι τα προτιμούν για διάφορους λόγους όπως για τη χαρά και την 

ευχαρίστηση που τους προσφέρουν. Αποδεικνύουν την επίτευξη των στόχων και τη 

σταθερή πρόοδο στο παιχνίδι, γι’ αυτό και μπορούν να αντικαταστήσουν τα 

επίπεδα που έχουμε προαναφέρει παραπάνω (Zichermann& Cunningham,2011).  

Σύμφωνα με τους Zichermann& Cunningham (2011) είναι σημαντικό οι παίκτες να 

έχουν την επιλογή να διαμορφώσουν το έμβλημά τους ανάλογα με το πώς 

επιθυμούν οι ίδιοι. Εδώ πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην υπάρχει εξαιρετικά 

μεγάλος αριθμός επιλογών που θα μπερδέψει τους παίκτες (Zichermann& 

Cunningham, 2011). Τα εμβλήματα συμβάλλουν κυρίως στη διατήρηση της 

δέσμευσης των παικτών (Zichermann& Cunningham, 2011).  
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Προκλήσεις- Αποστολές:  Οι προκλήσεις και οι αποστολές ουσιαστικά καθοδηγούν 

τον παίκτη στον κόσμο του παιχνιδιού και προσθέτουν νόημα σ’ αυτό (Wang, 2011). 

Η πρόκληση πρέπει  πάντα να υπάρχει, διότι προσθέτει ενδιαφέρον στο παιχνίδι 

όπως πρέπει να υπάρχει και διαβάθμισή της ανάλογα με το επίπεδο (Wang, 2011). 

Μπορούν να είναι ατομικές αλλά και ομαδικές. Συνήθως είναι ατομικές στην αρχή 

και εξελίσσονται σε ομαδικές στη διάρκεια του παιχνιδιού. 

 

 

Στόχος Μηχανισμός 

 

 

 

 

 

 

Ενασχόληση  

 

Πίνακες κατάταξης 

Επίπεδα 

Εικονικές επιβραβεύσεις προσπάθειας 

Ανταγωνισμός 

Αίσθηση συμμετοχής στην ομάδας 

Έλεγχος σε συμπαίκτη 

Διαφοροποίηση από συμπαίκτη 

Βοήθεια σε φίλο 

Χρονικοί περιορισμοί 

Λήξη χρόνου 

Περιορισμοί σε πόρους 

Ξεκάθαροι στόχοι 

Αφοσίωση Περιορισμοί σε πρόσβαση 

Παράσημα 

Εικονικές επιβραβεύσεις 

Επίγνωση Προωθήσεις 

Λοταρίες 

Πίνακας 1. Στόχοι και μηχανισμοί (Zichermann & Cunningham,2011) 
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1.3 Gamification και Ψυχολογία 
  

Σύμφωνα με τους Zichermann & Cunningham (2011) το 75% της 

παιχνιδοποίησης στηρίζεται στην τεχνολογία.  Υπάρχουν τέσσερα στοιχεία 

κατάστασης σε ένα παιχνίδι, τα οποία είναι η ενασχόληση, η ροή, ο κύκλος 

προόδου και τα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα (Κουφού, 2015).  

Ενασχόληση: Τα στοιχεία που δομούν την έννοια της ενασχόλησης είναι η πλοκή, η 

επιβράβευση, η πρόκληση, η θέση σε πίνακες κατάταξης  και η ύπαρξη κοινότητας 

(Kουφού, 2015). Αξίζει να αναφερθεί ότι ο κύκλος της ενασχόλησης έχει τρία στάδια 

(Kουφού, 2015).  Ξεκινάει από τα κίνητρα προχωρά στις ενέργειες και καταλήγει 

στις επιβραβεύσεις, οι οποίες πυροδοτούν πάλι το πρώτο στάδιο (Kουφού, 2015). 

Ροή: Η κατάσταση ροής είναι η βέλτιστη εμπειρία του παίκτη που χαρακτηρίζεται 

ως η κατάσταση όπου αυτός είναι πλήρως συγκεντρωμένος στη δραστηριότητα και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της (Κουφού, 2015). Αυτό προϋποθέτει η 

παιχνιδοποιημένη δράση  να θεωρείται ενδιαφέρουσα από τον παίκτη αλλά να 

υπάρχει ισορροπία μεταξύ ανίας και άγχους ώστε αυτός να βρίσκεται σε εγρήγορση 

(Κουφού, 2015).   Σύμφωνα με τον Csikszentmihalyi ( 1990 ) η κατάσταση ροής 

βασίζεται σε εννιά διαστάσεις, οι οποίες είναι οι εξής:  

1. Ισορροπία μεταξύ πρόκλησης και ικανοτήτων παίκτη  

2. Σαφείς στόχοι 

3. Ξεκάθαρη ανατροφοδότηση 

4. Συγκέντρωση στην πιο «κοντινή» δραστηριότητα 

5. Αίσθηση του ελέγχου 

6. Μειωμένη συνείδηση του εαυτού 

7. Έλλειψη αίσθησης του χρόνου 

8. Συγχώνευση δράσης και αντίληψης της πράξης  

9. Το αίσθημα ότι η ίδια η δραστηριότητα αποτελεί πηγή εσωτερικής 

επιβράβευσης, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη για εξωτερική. 
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Κύκλος προόδου: Ονομάζεται και αλλιώς «το ταξίδι του παίκτη» (Kapp, 2012) . Οι 

παίκτες για να επιτύχουν το στόχο τους πρέπει να περάσουν μέσα από μικρότερα 

στάδια (Kapp, 2012) . Ο παίκτης ξεκινώντας ως αρχάριος είναι χρήσιμο να του δοθεί 

άμεσα επιβράβευση για μια απλή δράση, ώστε να προκληθεί το ενδιαφέρων του 

(Kapp, 2012). Στη συνέχεια, αφού επιτύχει τους στόχους και είναι σε θέση να 

ανταγωνιστεί τους άλλους παίκτες φτάνει στο επίπεδο του ειδικού (Kapp, 2012). 

Τέλος στο επίπεδο του ειδικού μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει σε όλες τις 

προκλήσεις και γνωρίζει καλά το αντικείμενο του παιχνιδιού (Kapp, 2012).  Εδώ 

πολλές φορές συναντάται «το παράδοξο του ενεργού χρήστη» όπου 

αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις εφαρμόζοντας γνωστές μεθόδους αντί να 

αναζητήσουν καινούριες (Kapp, 2012) . 

Σχήμα 2. Το ταξίδι του   

παίκτη(Κουφού,2015) 

 Κίνητρα: Σύμφωνα με το Fuss et al. (2014) υπάρχουν τρεις λόγοι που ωθούν 

έναν παίκτη να παίξει και αυτοί είναι το κίνητρο, η ενέργεια και οι δεξιότητες. 

Τα κίνητρα που οδηγούν ένα άτομο να δράσει χωρίζονται σε εσωτερικά και 

εξωτερικά. Οι Deci, Kostner και Ryan ( 2001 ) μέσω ερευνών των κινήτρων στην 

εκπαίδευση διαπίστωσαν ότι τα εσωτερικά κίνητρα μειώνονται όσο αυξάνονται 

οι επιβραβεύσεις. Οι Zichermann & Cunninghum (2011) προσθέτουν ότι αν 

αποφασίσει κάποιος να εφαρμόσει το σύστημα της επιβράβευσης σε ένα 

παιχνιδοποιημένο περιβάλλον θα πρέπει να το διατηρήσει ως το τέλος. Εδώ 

πρέπει να τονίσουμε ότι αν αυτό το περιβάλλον βασίζεται μόνο στις 

επιβραβεύσεις είναι πιθανό ο παίκτης να χάσει το ενδιαφέρον του όπως το ίδιο 

μπορεί να συμβεί και με την παντελή έλλειψή τους. 
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1.4 Κατηγοριοποίηση Παικτών 
  

Μία κατηγοριοποίηση των παικτών μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα 

συναισθήματα που βιώνουν όταν παίζουν και την οποία πραγματοποίησε η 

XEODesign (Κουφού, 2015). Σύμφωνα με την Κουφού (2015) η κατηγοριοποίηση 

είναι η εξής : 

 Δύσκολη διασκέδαση: Οι παίκτες θέλουν να νιώσουν πρόκληση, ένταση 

και αδρεναλίνη. Θέλουν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και εμπόδια που 

θα ξεπεράσουν για να επιτύχουν το στόχο τους. Τους ενδιαφέρουν 

παιχνίδια που περιέχουν στρατηγική, επίλυση προβλημάτων και 

πρόκληση. 

 Εύκολη διασκέδαση:  Οι παίκτες προτιμούν παιχνίδια που τους εξάρουν 

την περιέργεια , τους οδηγούν στην ανακάλυψη νέων κόσμων και έχουν 

ενδιαφέρουσα πλοκή. Τα παιχνίδια πρέπει να τους καλούν να 

αφιερωθούν πλήρως σε αυτά και να αποτελούν μία νέα περιπέτεια γι’ 

αυτούς. 

 Σοβαρή διασκέδαση: Οι παίκτες θέλουν να τους απορροφά τόσο το 

παιχνίδι που να το βιώνουν σαν παράλληλη πραγματικότητα. Θέλουν 

μέσα από αυτό να ανακαλύψουν άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς 

τους. Οι εσωτερικές εμπειρίες και συναισθήματα που βιώνουν παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στη διασκέδασή τους. 

 Ανθρωπιστική διασκέδαση: Οι παίκτες αναζητούν διασκέδαση μέσα από 

τη συναναστροφή με άλλους ανθρώπους που είτε είναι φίλοι τους είτε 

όχι. Τα παιχνίδια αποτελούν γι’ αυτούς κοινωνικές εμπειρίες που 

διέπονται από ανταγωνισμό, συνεργασία και αναγνώριση από το 

κοινωνικό σύνολο.    

O Bartle (1996) διαχωρίζει τους παίκτες σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα 

με το λόγο που επιλέγει το άτομο να παίξει ένα παιχνίδι. Ο κάθε παίκτης 

μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες αλλά ως επί το 
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πλείστον μία από αυτές είναι συνήθως κυρίαρχη (Bartle, 1996). Οι 

κατηγορίες, λοιπόν, στις οποίες χωρίζονται είναι οι εξής (Bartle, 1996) : 

 Ολοκληρωτές: Οι παίκτες αυτοί έχουν ως στόχο τη συγκέντρωση 

πόντων, την κατάκτηση επιπέδων και τη νίκη. Αυτό το 

επιτυγχάνουν ψάχνοντας να ανακαλύψουν νέους τρόπους για να 

πετύχουν τη νίκη, προσπαθώντας να κατανοήσουν την τακτική 

των αντιπάλων για να τους νικήσουν και αντιμετωπίζοντας τα 

εμπόδια που προκύπτουν. 

 Εξερευνητές: Οι εξερευνητές έχουν ως στόχο να αποκτήσουν νέες 

εμπειρίες μέσω του παιχνιδιού μέσα από τη διαδικασία της 

ανακάλυψης. Αυτό το επιτυγχάνουν είτε συλλέγοντας πόντους, 

ώστε να περάσουν στο επόμενο επίπεδο ανακάλυψης είτε 

συνεργαζόμενοι με άλλους παίκτες για να αποκτήσουν 

πληροφορίες που χρειάζονται για να προχωρήσουν είτε 

απαλλασσόμενοι από τους αντιπάλους τους για να φτάσουν 

πρώτοι στο στόχο τους. 

 Εξολοθρευτές: Αυτοί οι παίκτες έχουν ως στόχο την ήττα των 

άλλων, τη νίκη και τον εντυπωσιασμό των άλλων παικτών. Η 

απόκτηση πόντων τους δίνει περισσότερα προνόμια, μέσω της 

εξερεύνησης ανακαλύπτουν νέες τεχνικές και κοινωνικοποιούνται 

για να εξαπατήσουν άλλους παίκτες ή για να συνεργαστούν με 

όσους ανήκουν στην ίδια κατηγορία με αυτούς. 

 Κοινωνικοί: Στόχος αυτών των παικτών είναι η επικοινωνία και η 

δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων. Χρησιμοποιούν την 

ανακάλυψη για να κατανοήσουν τον τρόπο σκέψεις των 

συμπαικτών τους και τη συλλογή πόντων, ώστε να έχουν 

περισσότερες ευκαιρίες για επικοινωνία. Εάν χρειαστεί να 

προστατεύσουν κάποιον τότε μετατρέπονται σε εξολοθρευτές. 

Είναι η πιο πολυάριθμη κατηγορία παικτών. 
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 Εικόνα 1. Κατηγορίες παικτών (Κουφού,2015) 

 

 Ο Marczewsci τους χωρίζει και αυτός σε τέσσερις κατηγορίες με βάση τα 

εσωτερικά τους κίνητρα, οι οποίες είναι οι κοινωνικοί, τα ελεύθερα πνεύματα, 

οι ολοκληρωτές και οι φιλάνθρωποι (Hjert, 2014).  Οι πρώτοι επιζητούν την 

δημιουργία σχέσεων, οι δεύτεροι την αυτονομία, οι τρίτοι τον ανταγωνισμό και 

οι τελευταίοι σκοπό και νόημα (Hjert, 2014). 

1.5 Παιχνίδι * (Φύλο+ Ηλικία) =? 
  

Με το πέρασμα των χρόνων έχει καταρριφθεί το στερεότυπο ότι οι 

περισσότεροι παίκτες είναι νεαρής ηλικίας και αγόρια. Ο μέσος όρος ηλικίας των 

παικτών είναι τα 30 έτη, ενώ το 45% των παικτών είναι γυναίκες ( Greenberg et al., 

2010 ). Οι γυναίκες κυρίως προτιμούν τα «εύκολα παιχνίδια», παιχνίδια γρίφων και 

επιτραπέζια ( Greenberg et al., 2010 ). Επίσης, το 62% των παικτών προτιμά τα 

παιχνίδια που ενθαρρύνουν την κοινωνική αλληλεπίδραση ( Koivisto et al. 2014 ). 

Υπάρχουν βέβαια και ενήλικες οι οποίοι δεν παίζουν ποτέ παιχνίδια, διότι τα 

θεωρούν σπατάλη χρόνου, ανήθικα και εθιστικά ( Koivisto et al. 2014 ). Όσον αφορά 

την ηλικία, αυτή επηρεάζει τη συμμετοχή ιδιαίτερα στα ψηφιακά παιχνίδια, καθώς 

οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα στη χρήση της 

τεχνολογίας ( Greenberg et al., 2010 ). Επίσης, οι κοινωνικές επιρροές που δέχονται 

έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο γι’ αυτούς ( Greenberg et al., 2010 ). Όσον αφορά 
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τώρα το φύλο, έχει παρατηρηθεί ότι οι γυναίκες προτιμούν τα παιχνίδια που 

προάγουν τις κοινωνικές σχέσεις σε αντίθεση με τους άνδρες που προτιμούν 

ανταγωνιστικά παιχνίδια που έχουν προκλήσεις ( Koivisto et al. 2014 ). Είναι 

σημαντικό, λοιπόν, να λαμβάνονται υπόψη οι δημογραφικοί παράγοντες όπως η 

ηλικία και το φύλο στο σχεδιασμό ενός παιχνιδοποιημένου περιβάλλοντος, ώστε να 

προσελκυθεί όσο μεγαλύτερος αριθμός παικτών. 

 

1.6 Παιχνιδοποίηση και Μάθηση 
  

Όπως διαπιστώσαμε και από τα παραπάνω το gamification έχει ως κύριο στόχο 

να παρέχει κίνητρα στους παίκτες να συμμετέχουν σε μια δράση. Η εξωτερική και η 

εσωτερική κινητοποίηση σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ σημαντικές. Το 

gamification συνδυάζει αυτούς τους δύο τύπους κινητοποίησης. Μέσω της 

εξωτερικής κινητοποίησης (πόντοι, επίπεδα, βραβεία) πετυχαίνει τη δέσμευση, ενώ 

μέσω της εσωτερικής αναπτύσσει το αίσθημα της αυτονομίας, της ικανότητας και 

του ανήκειν (Richter et al., 2015). Η εξωτερική κινητοποίηση στην παιχνιδοποίηση 

στηρίζεται στη θεωρία του προσδοκώμενου και στη θεωρία της αυτοδιάθεσης 

(Richter et al., 2015). Απ’ την άλλη πλευρά η εσωτερική κινητοποίηση βασίζεται στη 

θεωρία των αναγκών του Maslow, στη θεωρία της επίτευξης του Atkinson και στη 

θεωρία της αυτοαποτελεσματικότητας του Bandura  (Richter et al., 2015). 

 Θεωρία ιεράρχησης αναγκών: Σύμφωνα με τη θεωρία της ιεράρχησης 

αναγκών του Maslow ο άνθρωπος πρώτα ικανοποιεί τις φυσικές του ανάγκες 

(τροφή, στέγη κ.α.) και στη συνέχεια τις πιο περίπλοκες  (αυτοπεποίθηση, 

αυτοπραγμάτωση κ.α.) (Nicholls, 1984).  Έχοντας ως πρότυπο τη θεωρία 

αυτή οι Siang και Rao δημιουργούν τη θεωρία των αναγκών των παικτών με 

τη μορφή πυραμίδας όπου πρώτα πρέπει να πραγματωθούν οι ανάγκες που 

βρίσκονται στα κατώτερα επίπεδα και στη συνέχεια όσες βρίσκονται πιο 

κοντά στην κορυφή (Nicholls, 1984 ). Στο κατώτατο επίπεδο οι παίκτες 

ψάχνουν πληροφορίες για να κατανοήσουν τους κανόνες του παιχνιδιού 
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(Montola et al., 2009 ). Αφού ικανοποιηθεί αυτή τους η ανάγκη επιζητούν 

ασφάλεια ψάχνοντας πληροφορίες για τρόπους που μπορούν να 

παραμείνουν στο παιχνίδι και να νικήσουν (Montola et al., 2009 ). Στο τρίτο 

επίπεδο οι παίκτες νιώθουν την ανάγκη του ανήκειν, δηλαδή να νιώθουν 

οικεία με το περιβάλλον του παιχνιδιού και να πετυχαίνουν τους στόχους 

του αναπτύσσοντας το αίσθημα της αυτοπεποίθησης (Montola et al., 2009 ). 

Στο τέταρτο επίπεδο οι παίκτες ζητούν μεγαλύτερες προκλήσεις, διότι 

θέλουν να γνωρίσουν περισσότερα για το παιχνίδι όπως οι στρατηγικές του 

(Montola et al., 2009 ). Στο πέμπτο επίπεδο ανήκουν τα στοιχεία αισθητικής 

του παιχνιδιού όπως ήχοι και γραφικά (Montola et al., 2009 ). Στην κορυφή, 

τέλος, βρίσκεται η ανάγκη των παικτών να μπορούν να προβούν σε 

οποιαδήποτε ενέργεια μέσα πάντα από τους κανόνες του παιχνιδιού 

(Montola et al., 2009 ). 

  

 Θεωρία της επίτευξης: Σύμφωνα με τον Atkinson το να επιτύχει κάποιος και 

να αποφύγει την αποτυχία είναι δύο διαφορετικά κίνητρα (Locke et al., 

1981). Αυτά τα κίνητρα καθορίζουν και το κατά πόσο τα άτομα 

αναλαμβάνουν να ολοκληρώσουν μια δράση ανάλογα με το επίπεδο 

δυσκολίας της (Locke et al., 1981). Τα άτομα με υψηλό κίνητρο επίτευξης 

επιλέγουν μεσαίας δυσκολίας δραστηριότητες (Atkinson & Litwin, 1960). 

Παρόλα αυτά όμως αν το κίνητρο για αποφυγή της αποτυχίας είναι 

υψηλότερο τα άτομα επιλέγουν ή πολύ εύκολες ή πολύ δύσκολες 

δραστηριότητες (Atkinson & Litwin, 1960). Στα παιχνίδια συνήθως 

συμπεριλαμβάνονται συστήματα επίτευξης και κατάταξης που ενθαρρύνουν 

την  ενασχόληση με αυτά, ενώ ταυτόχρονα καταγράφουν και την πρόοδο 

(Richter et al., 2015).  Η έρευνα δείχνει ότι μια μέτρια πρόκληση αυξάνει το 

επίπεδο της δεξιότητας των παικτών, το οποίο είναι εμφανές και από την 

πρόοδο που επιτυγχάνουν οι παίκτες στα κοινωνικά και συνηθισμένα 

παιχνίδια (Richter et al., 2015). 

 

  Θεωρία της αυτοαποτελεσματικότητας: Η θεωρία αυτή αναφέρεται στην 

αντίληψη που έχει το άτομο για το σε ποιο βαθμό μπορεί να φέρει εις πέρας 
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μια δραστηριότητα (Richter et al., 2015). Οι άνθρωποι με υψηλή 

αυτοαποτελεσματικότητα επιλέγουν δράσεις με μεγαλύτερο ρίσκο, 

προσπαθούν περισσότερο, επιμένουν και αντιμετωπίζουν ευκολότερα την 

αποτυχία (Richter et al., 2015). Για να αυξήσουν την 

αυτοαποτελεσματικότητα των παικτών τα παιχνιδοποιημένα περιβάλλοντα 

διαιρούν μια δύσκολη δράση σε μικρότερες, ώστε να είναι πιο εύκολο οι 

παίκτες να την ολοκληρώσουν (Bleumers et al., 2012). Η αντίληψη των 

παικτών για την αυτοαποτελεσματικότητά τους διαμορφώνεται κατά κύριο 

λόγο από την προσωπική τους εμπειρία και σε ένα βαθμό παρατηρώντας την 

επίδοση  των άλλων ατόμων καθώς και από την κοινωνική επιρροή που 

δέχονται (Bleumers et al., 2012). Τα παιχνίδια ανταποκρίνονται στα 

παραπάνω παρέχοντας άμεση ανατροφοδότηση, δίνοντας τη δυνατότητα να 

μοιραστούν οι παίκτες παρόμοιες εμπειρίες και με το σχηματισμό 

κοινοτήτων παιχνιδιού (Bleumers et al., 2012 ). 

 

  Θεωρία του προσδοκώμενου: Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι η προσήλωση 

στο στόχο προέρχεται από την πεποίθηση ότι η προσπάθεια του ατόμου θα 

καταλήξει στην απόκτηση αμοιβών (Richter et al., 2015).Η επίδοση καθορίζει 

το αποτέλεσμα καθώς και αξία που δίνεται για την επίτευξή του (Richter et 

al., 2015). Το αποτέλεσμα αποδίδεται άλλοτε σε ελεγχόμενα χαρακτηριστικά 

όπως η προσωπικότητα και άλλοτε σε ανεξέλεγκτα όπως η τύχη (Richter et 

al., 2015). Όταν αποδίδεται σε ελεγχόμενα υπάρχει γρηγορότερη και σε 

μεγαλύτερο βαθμό πρόοδος (Richter et al., 2015). Επίσης, είναι σημαντικό 

να καθορίσουμε αν το άτομο σχετίζει την αμοιβή με τη συμπεριφορά του ή 

αν τη θεωρεί ανεξάρτητη (Richter et al., 2015). Τα παιχνίδια επιτρέπουν 

στους παίκτες να έχουν την αίσθηση του ελέγχου με δύο τρόπους (Richter et 

al., 2015). Ο ένας τρόπος είναι ο έλεγχος που έχουν στο περιβάλλον του 

παιχνιδιού πχ επιλογή σκηνικού και χαρακτήρα (Richter et al., 2015). Ο 

δεύτερος είναι με την επιλογή προσωπικών στόχων και υποστόχων όπως η 

απόκτηση πόντων και η κατάκτηση της πρώτης θέσης (Richter et al., 2015) . 
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  Θεωρία της αυτοδιάθεσης: Η θεωρία της αυτοδιάθεσης εστιάζει στους 

τύπους κινητοποίησης, τους οποίους χωρίζει σε αυτόνομο, ελεγχόμενο και 

ανύπαρκτο (Schilling & Hayashi, 2001). Σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία 

οι ψυχολογικές ανάγκες του ατόμου είναι η αυτονομία, η ικανότητα και η 

ανάπτυξη σχέσεων (Schilling & Hayashi, 2001 ). Όταν οι παραπάνω ανάγκες 

ικανοποιούνται αυξάνονται τα εσωτερικά κίνητρα (Schilling & Hayashi, 

2001). Με βάση έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα της 

εκπαίδευσης η ικανοποίηση των αναγκών αυτών συμβάλλει στην 

εσωτερίκευση της γνώσης (Richter et al., 2015). Υπάρχει σύμφωνα με 

μελέτες που έχουν γίνει στενή σχέση ανάμεσα στην θεωρία της 

αυτοδιάθεσης και των παιχνιδιών (Richter et al., 2015). Η αυτονομία 

επιτυγχάνεται με τον εθελοντικό χαρακτήρα συμμετοχής των παιχνιδιών, η 

ικανότητα μέσω της ανατροφοδότησης και των αμοιβών και η ανάπτυξη 

σχέσεων μέσω του ανταγωνισμού και της συνεργασίας (Richter et al., 2015). 

Σημαντικό ρόλο, επίσης, ως προς την κοινωνική πλευρά των παιχνιδιών παίζουν 

και οι κοινωνικές θεωρίες της κοινωνικής σύγκρισης και της προσωπικής 

«επένδυσης».  

 Θεωρία της κοινωνικής σύγκρισης: Ο Festiger διατύπωσε τη «θεωρία 

της κοινωνικής υπόθεσης» σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι τείνουν 

να συγκρίνουν τους εαυτούς τους με παρόμοια άτομα (Richter et al., 

2015). Ο Kruglanski υποστηρίζει ότι τα ανταγωνιστικά άτομα δείχνουν το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις κοινωνικές συγκρίσεις (Richter et al., 

2015) . Στα παιχνίδια οι πόντοι αποτελούν μέτρο κοινωνικής σύγκρισης. 

 Θεωρία της προσωπικής επένδυσης: Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία οι 

σκέψεις, τα  συναισθήματα, οι αντιλήψεις, οι σκοποί και οι στόχοι του 

ατόμου κινητοποιούν τη συμπεριφορά του (Schilling & Hayashi, 2001). 

Αυτοί οι παράγοντες μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε και να 

προβλέψουμε τη συμμετοχή, την προσπάθεια και το χρόνο που θα 

αφιερώσει το άτομο σε μια δράση (Schilling & Hayashi, 2001). Τα 

παιχνίδια χρησιμοποιούν όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη 

ενότητα τα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα, ώστε να δημιουργήσουν 
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στον παίκτη το αίσθημα της δέσμευσης και άρα να εξασφαλίσουν τη 

συμμετοχή του στο παιχνίδι όπως και την αφιέρωση χρόνου και 

προσπάθειας σε αυτό ( Richter et al., 2015). 

Ο πιο διαδεδομένος διαχωρισμός των τομέων της μάθησης είναι αυτός του 

Bloom, ο οποίος τους χώρισε σε γνωστικό, συναισθηματικό και κιναισθητικό ( Kapp, 

2012). Ο γνωστικός αφορά κυρίως την κατανόηση και τη σύνθεση της γνώσης, ο 

συναισθηματικός που αφορά τη συμπεριφορά και ο κιναισθητικός που σχετίζεται 

με το συνδυασμό των κινητικών και νοητικών μηχανισμών του ατόμου ( Kapp, 

2012). 

Ταξινόμηση του 

Bloom 

Διευκρίνιση όρων Παραδείγματα 

δραστηριοτήτων 

Παιχνίδι 

Δημιουργία Τοποθετώντας 

μεμονωμένα 

στοιχεία ώστε να 

δημιουργηθεί ένα 

σύνολο 

Κατασκευή Minecraft 

Αξιολόγηση Παίρνοντας 

αποφάσεις 

στηριζόμενοι σε 

κριτήρια που 

προκύπτουν μετά 

τον έλεγχο και 

κριτική ανάλυση 

δεδομένων 

Στρατηγική Σκάκι, Stratego 

Ανάλυση Σπάζοντας το όλον 

σε επιμέρους 

κομμάτια, 

κατανόηση των 

σχέσεων μεταξύ 

τους  

Κατανομή των 

πόρων 

Age of Empires 
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Εφαρμογή Φέρνοντας εις 

πέρας μια 

διαδικασία 

Παίξιμο ρόλων Αθλητικά 

videogames 

Κατανόηση Κατασκευάζοντας 

το νόημα μέσα 

από προφορικά, 

γραπτά και 

εικονικά μηνύματα  

Εξερεύνηση, 

Επίλυση Puzzle 

Myst, Clue 

Μνήμη Αναγνωρίζοντας, 

ανακαλώντας 

πληροφορίες από 

τη μακροπρόθεσμη 

μνήμη  

Αντιστοίχιση, 

Συλλογή 

Κρεμάλα, Trivial 

Pursuit 

Πίνακας 2. Ταξινόμηση του Bloom και παραδείγματα (Kapp,2012) 

 Πιο πρόσφατα, το 2012, o Kapp μελέτησε διάφορους τομείς μάθησης και 

πώς ο τρόπος σκέψης των παιχνιδιών μπορεί να ενισχύσει αυτές τις μορφές 

μάθησης (Hjert, 2014). Πρώτα από όλα, η «δηλωτική γνώση», δηλαδή το να ξέρει 

κάποιος γεγονότα και τις σχέσεις που αναπτύσσονται σε αυτά, αποκτιέται με την 

επανάληψη δράσεων ( Kapp, 2012) . Επιπλέον, το να συμπεριλαμβάνεται αυτού του 

είδους η γνώση στα σενάρια των παιχνιδιών και να ζητείται από τους παίκτες να 

ανακύψουν ομοιότητες θεωρείται ότι προωθεί τη μάθηση (Kapp, 2012). Η 

αντιληπτική γνώση πρέπει να καλλιεργείται βιωματικά επιτρέποντας στους μαθητές 

να βιώσουν τις έννοιες και τα παραδείγματα των όσων πρέπει να μάθουν ( Kapp, 

2012). Η γνώση των κανόνων αποκτάται όταν το άτομο βιώνει τις συνέπειες ( Kapp, 

2012).  

Τα παιχνίδια και ειδικότερα τα ηλεκτρονικά παρακινούν τα άτομα να 

ασχοληθούν με αυτά και εκτός τυπικής εκπαίδευσης (Αγγελίδου, 2011).  Σύμφωνα 

με τον Prensky (2001) τα παιχνίδια βοηθούν τα άτομα να αναπτύξουν νέες 

γνωστικές λειτουργίες όπως η επικοινωνία, η ενεργητικότητα, φαντασία, τα 

γρήγορα αντανακλαστικά και η παράλληλη επεξεργασία , οπότε όπως ο ίδιος 

δηλώνει επαναπρογραμματίζουν τη σκέψη τους. Αναπτύσσεται με αυτό τον τρόπο 
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το μοντέλο μάθησης « κάνω για να μάθω» και όχι αυτό που επικρατεί το « μαθαίνω 

για να κάνω» (Αγγελίδου, 2011). Επίσης, τα παιχνίδια βοηθούν στον έλεγχο της 

παρορμητικότητας και στην ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης 

(Ζυγουρίτσας, 2008).  Επιπλέον, όπως τονίζει  ο Ζυγουρίτσας (2008) προάγουν τη 

μάθηση μέσω του λάθους καθότι δίνουν την ευκαιρία στους παίκτες  της συνεχούς 

δοκιμής σε περίπτωση αποτυχίας. 

 

1.7  Το gamification στην εκπαιδευτική διαδικασία 
  

Στην κοινωνία μας οι δεξιότητες που αναδύονται είναι η δημιουργικότητα, η 

επικοινωνία, η κριτική σκέψη και ο τεχνολογικός αλφαβητισμός. Σύμφωνα με την 

Αγγελίδου (2011) οι παιχνιδοποιημένες δραστηριότητες που σχεδιάζουν οι 

εκπαιδευτικοί προκειμένου να ενθαρρύνουν τους μαθητές  να καλλιεργήσουν αυτές 

τις ικανότητες πρέπει να έχουν κάποιες προδιαγραφές, οι οποίες είναι οι εξής  : 

 Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία των μαθητών όπως και το 

εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο. 

 Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προυπάρχουσες γνώσεις αλλά και οι 

γνώσεις και οι δεξιότητες που πρόκειται να αποκομίσουν οι μαθητές. 

 Σημαντικό στοιχείο των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι η 

ανατροφοδότηση, η οποία όχι μόνο ενθαρρύνει αλλά λειτουργεί και ως 

οδηγός για τους μαθητές, ώστε να γνωρίζουν τι έχουν και τι πρέπει να 

πετύχουν. 

 Πολλή σημαντική, επίσης, είναι η διαδραστικότητα ενός παιχνιδιού καθώς ο 

παίκτης έχει ενεργό ρόλο. Οι αποφάσεις και οι ενέργειές του διαμορφώνουν 

το παιχνίδι . 

Όπως παρατηρείται όμως οι εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν συχνά τέτοιες 

δραστηριότητες για να διδάξουν. Ο Ζυγουρίτσας (2008) υποστηρίζει ότι αυτό 

συμβαίνει, διότι είναι δύσκολο να βρεθούν παιχνίδια που σχετίζονται με τη 

διδακτέα ύλη. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο ανασταλτικοί παράγοντες είναι ο 
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φόβος των εκπαιδευτικών ότι τα παιχνίδια δεν θα καλύψουν τους διδακτικούς 

στόχους, η αντίληψη ότι τα παιχνίδια είναι μια μη σοβαρή δραστηριότητα 

καθώς και η έλλειψη τεχνικών υποδομών των χώρων (Ζυγουρίτσας ,2008). 

Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν είτε ήδη έτοιμα εκπαιδευτικά και μη παιχνίδια 

που υπάρχουν στο εμπόριο είτε κατασκευάζουν τα δικά τους (Αγγελίδου, 2011). 

Η πρώτη επιλογή βέβαια κρύβει τον κίνδυνο να γνωρίζουν οι μαθητές το 

παιχνίδι και να μην μπορούν να το δεχτούν ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

(Αγγελίδου, 2011). Η δεύτερη διαδικασία αν και είναι δυσκολότερη από την 

πρώτη ενδείκνυται περισσότερο ειδικά αν συμμετέχουν και οι μαθητές σ’ αυτή 

(Αγγελίδου, 2011).  Το κλειδί στη χρήση παιχνιδοποιημένων δραστηριοτήτων 

στη διδασκαλία είναι ο τρόπος χρήσης και ενσωμάτωσης τους στη μαθησιακή 

διαδικασία (Αγγελίδου, 2011). Όταν χρησιμοποιείται ως εισαγωγική δράση έχει 

ρόλο συμβουλευτικό, ενώ όταν χρησιμοποιείται για αξιολόγηση υποστηρικτικό 

(Αγγελίδου, 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
  

Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε παραδείγματα ηλεκτρονικής και μη 

παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στη διδασκαλία των ξένων 

γλωσσών. Επίσης, θα δούμε μελέτες περιπτώσεων παιχνιδοποίησης στον τομέα της 

εκπαίδευσης. 

2.1 Παραδείγματα Παιχνιδοποίησης 
 

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι δύσκολη. Απαιτεί προσπάθεια, 

επανάληψη, διαχείριση της νέας γνώσης και χρήση της γλώσσας σε γραπτή και 

προφορική επικοινωνία. Όπως είδαμε και στα παραπάνω κεφάλαια τα παιχνίδια 

κινητοποιούν τους μαθητές και τους ενθαρρύνουν να ασχοληθούν μ’ αυτές τις 

δραστηριότητες. Τα παιχνίδια, επίσης, βοηθούν τον καθηγητή να δημιουργήσει ένα 

πλαίσιο, στο οποίο η γλώσσα είναι χρήσιμη και έχει νόημα για τους μαθητές 

(Wright,Betteringe & Buckby, 2006). 

Η ανάγκη ύπαρξης νοήματος στην εκμάθηση οποιουδήποτε αντικειμένου 

είναι ευρέως αποδεκτή.  Αν το περιεχόμενο τους διασκεδάζει, τους προκαλεί, τους 

κεντρίζει  το ενδιαφέρον ή τους εκπλήσσει τότε έχει νόημα γι’ αυτούς (Wright et 

al.,2006). Αυτό συμβαίνει, διότι το νόημα της γλώσσας που μιλούν, διαβάζουν, 

ακούν και γράφουν το μαθαίνουν βιωματικά και έτσι το θυμούνται ευκολότερα. 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι τα παιχνίδια παρέχουν έντονη και νοηματοδοτημένη 

εξάσκηση της γλώσσας, οπότε πρέπει να αποτελούν κεντρικό κομμάτι της 

διδασκαλίας του καθηγητή  (Wright et al.,2006 ). 

Σύμφωνα με τους Ur και Wright ( 1996 ) υπάρχουν διάφοροι λόγοι που οι 

καθηγητές ξένων γλωσσών χρησιμοποιούν παιχνίδια για να διδάξουν. Μερικοί από 

αυτούς τους λόγους είναι ότι τα χρησιμοποιούν σαν εισαγωγή για το μάθημα, σαν 

επανάληψη λεξιλογίου, ως αποσυμπιεστή από την έντονη συγκέντρωση και 
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προσπάθεια προηγούμενης δραστηριότητας, για να αλλάξουν το θέμα διδασκαλίας 

ή τη διάθεση των μαθητών, για να κλείσουν το μάθημα ευχάριστα (Ur& Wright, 

1996 ). Ο Rinvolucri (1994) προσθέτει ότι μπορούν να φανούν χρήσιμα και στη 

διερεύνηση των προϋπάρχουσων γνώσεων των μαθητών αλλά και ως άμεση 

πρακτική εφαρμογή της νέας γνώσης.  

 Σε ποιους όμως απευθύνονται τα παιχνίδια; Η ηλικία δεν αποτελεί 

περιοριστικό παράγοντα για τα παιχνίδια όμως κάποιοι σίγουρα δεν τα προτιμούν 

ιδιαίτερα (Wright et al., 2006). Ωστόσο οι πιο καθοριστικοί παράγοντες ενός 

παιχνιδιού είναι η καταλληλότητά του και ο ρόλος που έχουν οι παίκτες όπως 

υποστηρίζουν. Οι μαθητές από «αντικείμενα» της διδασκαλίας γίνονται 

«υποκείμενα», δηλαδή από την παθητικότητα περνούν στην ενεργητικότητα 

(Rinvolucri, 1994). Σύμφωνα με τους ίδιους αν και είναι γενικώς αποδεκτό ότι οι  

νεαροί σε ηλικία μαθητές και οι ενήλικες  προτιμούν να παίζουν παιχνίδια (πάντα 

αυτό εξαρτάται από το κοινωνικοπολιτισμικό τους υπόβαθρο), ωστόσο δε 

συμβαίνει το ίδιο με τους εφήβους, καθώς είναι πιο ανασφαλείς. Πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη η επιφυλακτικότητά τους όταν επιλέγονται παιχνίδια, γι’ αυτό 

και λειτουργούν καλύτερα σε παιχνίδια με ζευγάρια ή ομαδικά (Wright et al., 2006). 

Αυτό όμως που παίζει τον καθοριστικότερο ρόλο στην εφαρμογή ενός 

παιχνιδοποιημένου περιβάλλοντος στην τάξη είναι οι απόψεις του εκπαιδευτικού 

για τη χρησιμότητα και καταλληλότητα του παιχνιδιού, διότι επηρεάζει την 

ανταπόκριση των μαθητών (Wright et al., 2006). Όπως γνωρίζουμε υπάρχουν 

μαθητές των οποίων στόχος είναι η απόκτηση πτυχίων ή των επαγγελματικών τους 

δυνατοτήτων, οι οποίοι θεωρούν τα παιχνίδια άχρηστα. Σε αυτή την περίπτωση οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να αποδεχτούν τις απόψεις τους και να αποδείξουν το  νόημα 

που έχει η εφαρμογή παιχνιδιών. 

 Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να παρατεθούν κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες 

πρέπει να υποβάλλει στον εαυτό του ο καθηγητής αν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει 

αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας και οι οποίες είναι οι εξής (Wright et al.,2006 ) :  

1. Εξισορροπείται  ο κόπος της προετοιμασίας με τα αναμενόμενα οφέλη; 

2. Θα είναι εύκολα πραγματοποιήσιμο στην τάξη; 
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3. Ταιριάζει το λεξιλόγιο ή η γλωσσική ικανότητα που θα χρησιμοποιήσω να 

γίνει παιχνίδι;  

4. Ποιος είναι ο λόγος που χρησιμοποιώ το παιχνίδι; 

Αν η απάντηση στις παραπάνω ερωτήσεις είναι θετική, τότε το παιχνίδι 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών (Wright et al., 2006).  

2.1.1 Παραδείγματα μη ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
 

Τα παραδείγματα των παρακάτω παιχνιδιών προέρχονται από τις μελέτες των 

Wright et al. (2006 ) , Rinvolucri et Davis (1995),Ur et Wright (1996 ) και Rinvolucri 

(1994). 

 Παιχνίδια εικόνων (Wright et al. ,2006 ): Σ’ αυτά τα παιχνίδια ο ρόλος των 

εικόνων είναι σημαντικός. Περιλαμβάνουν σύγκριση- αντίθεση, διαφορές-

ομοιότητες και σχέσεις μεταξύ των εικόνων.  

Παράδειγμα: Πόσο καλός ντεντέκτιβ είσαι; 

Χρόνος: 20-40 λεπτά 

Υλικά: φωτογραφίες, χαρτιά, μολύβια 

Ικανότητες που καλλιεργούνται: Όλες 

Εκτέλεση: Ο εκπαιδευτικός κόβει εικόνες από εφημερίδες και περιοδικά. Στη 

συνέχεια γράφει περιγραφές για αυτές χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο ή τον τρόπο 

γραφής που επιθυμεί να μάθουν οι μαθητές. Οι περιγραφές έχουν όμως λάθη. Οι 

μαθητές βλέποντας το κείμενο και την εικόνα πρέπει να τα διορθώσουν και να 

βάλουν τις φωτογραφίες σε μια λογική σειρά.  

 Παιχνίδια ψυχολογίας (Wright et al. ,2006 ): Τα παιχνίδια αυτά οδηγούν 

στην καλύτερη αυτογνωσία του εαυτού και της σκέψης των ανθρώπων. 

Παράδειγμα: Πόσο γρήγορα μπορείς να δεις; 

Χρόνος: 10 λεπτά 
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Υλικά: εικόνες 

Ικανότητες που καλλιεργούνται: Ακουστική και προφορική επικοινωνία 

Εκτέλεση: Οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια. Τους εξηγεί τότε ο καθηγητής ότι θα 

εξετάσει την ικανότητά τους να βλέπουν γρήγορα. Αυτό είναι και μια πρόκληση γι’ 

αυτούς, ώστε να επιδείξουν πόσο γρήγορα είναι τα αντανακλαστικά τους. Ο 

εκπαιδευτικός δείχνει την εικόνα και την εξαφανίζει. Ρωτά τα ζευγάρια να 

απαντήσουν σχετικά με κάποιο χαρακτηριστικό της εικόνας.  

 Παιχνίδια μοιρασιάς και εμπάθειας (Ur et Wright,1996):  Αυτές οι 

δραστηριότητες βασίζονται στις μελέτες του Moskowitz και στην πρακτική 

έρευνα σε συλλόγους νέους και ηγετών μιας κοινότητας. Με τις 

δραστηριότητες αυτές καλλιεργούνται η εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον για 

τον συνάνθρωπο. Η δυσκολία στην εφαρμογή τους έγκειται στο ότι δεν είναι 

συνδυασμένες με την εκμάθηση ξένης γλώσσας οπότε αρχικά 

αντιμετωπίζονται με δυσπιστία από τους μαθητές.  

Παράδειγμα: Μάντεψε ποιος είναι; 

Χρόνος: 30-40 λεπτά 

Υλικά: χαρτιά, μολύβια, κουτί 

Ικανότητες που καλλιεργούνται: Ακουστική και προφορική επικοινωνία 

Εκτέλεση: Ο καθένας γράφει το όνομά του σε ένα χαρτί. Το ρίχνει στο κουτί και 

αφού τα ρίξουν όλοι, παίρνουν από ένα χαρτί τυχαία. Αφού πάρουν όλοι τα χαρτιά 

πρέπει να γράψουν τι θα έπαιρνε το πρόσωπο που έτυχαν αν έφευγε ταξίδι. Οι 

υπόλοιποι μαθητές προσπαθούν να μαντέψουν για ποιο πρόσωπο πρόκειται.  

 Παιχνίδια με κάρτες και επιτραπέζια (Ur et Wright,1996): Σε γνωστά 

παιχνίδια όπως το φιδάκι έχουν γίνει προσαρμογές, ώστε να 

πραγματώνονται οι μαθησιακοί στόχοι κάθε φορά. 

Παράδειγμα: Μάντεψε ποιος είναι; 

Χρόνος: 30-40 λεπτά 
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Υλικά: χαρτόνι, ζάρι 

Ικανότητες που καλλιεργούνται: ανάγνωσης, γραπτή και προφορική επικοινωνία 

Εκτέλεση: Χρησιμοποιείται ένα ταμπλό με τετράγωνα και σκάλες. Αντί για φιδάκι 

υπάρχουν κάρτες με οδηγίες που παίρνουν κάθε φορά οι παίκτες που ρίχνουν το 

ζάρι. Μπορούν και οι ίδιοι οι παίκτες να γράψουν κάποιες οδηγίες στις κάρτες.  

 

 Παιχνίδια λέξεων (Wright et al. ,2006 ): Εδώ η προσοχή εστιάζεται στην λέξη 

(ορθογραφία, νόημα, γραμματική χρήση). 

Παράδειγμα: Κρεμάλα 

Χρόνος: 5 λεπτά 

Υλικά: χαρτιά, μολύβια 

Ικανότητες που καλλιεργούνται: όλες 

Εκτέλεση:  Σε ζευγάρια ή με όλη στην τάξη οι μαθητές διαλέγουν μια λέξη και 

σχηματίζουν κενά στον  πίνακα ή στο χαρτί. Η υπόλοιπη τάξη πρέπει να μαντέψει τη 

λέξη, μαντεύοντας γράμματα. Έχει συνήθως περιθώριο να κάνει μέχρι και 13 λάθη 

αλλιώς ο παίκτης που έχει βάλει τη λέξη τους «κρεμάει».  

 Παιχνίδια σωστού-λάθους (Wright et al. ,2006 ): Σ’ αυτά τα παιχνίδια κυρίως 

κάνει κάποιος μια δήλωση που μπορεί να είναι είτε αληθής είτε ψευδής. Η 

πρόκληση εδώ είναι να βρουν οι παίκτες τι από τα δύο ισχύει. 

Παράδειγμα:  Μην τους αφήσεις να σε κοροϊδέψουν 

Χρόνος: 15-20 λεπτά 

Υλικά: κανένα 

Ικανότητες που καλλιεργούνται: προσοχή στις λεπτομέρειες 

Εκτέλεση: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και  πρέπει να ετοιμάσουν ένα μικρό 

λόγο όπου θα συμπεριλάβουν ψευδή γεγονότα. Η μία ομάδα εκφωνεί το λόγο της 
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και οι υπόλοιπες πρέπει μόλις ακούσουν κάτι ψευδές να σηκώσουν το χέρι και να 

εξηγήσουν για ποιο λόγο είναι αναληθές.  

Οι Rinvolucri & Davis (1995) και Rinvolucri (1994) χωρίζουν και αυτοί σε κατηγορίες 

παιγνιοποιημένες δραστηριότητες που έχουν σχεδιάσει ύστερα από μελέτες για 

καθηγητές αγγλικών, οι οποίες είναι οι εξής: 

 Παιχνίδια ανταγωνισμού (Rinvolucri,1994): Τα παιχνίδια ανταγωνισμού 

παίζονται σε ομάδες και ενδυναμώνουν τη συνεργασία και την 

αλληλοβοήθεια. Οι μαθητές μελετούν χωρίς να το καταλαβαίνουν. Σ’ αυτά 

τα παιχνίδια κυρίως γίνεται μια προσπάθεια, ώστε οι μαθητές να μάθουν 

μέσα από το λάθος και με αυτό το τρόπο να κινητοποιηθούν εσωτερικά για 

να χρησιμοποιούν σωστά την ξένη γλώσσα. 

Παράδειγμα:  Κουίζ « Τρία από τα έξι»  

Χρόνος: 15-25 λεπτά 

Υλικά: κανένα 

Ικανότητες που καλλιεργούνται: γραμματική  

Εκτέλεση: Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει έξι προτάσεις. Τις 

λέει φωναχτά στην πρώτη ομάδα που διαλέγει να απαντήσει τρεις. Ο εκπαιδευτικός 

ανακοινώνει μόνο τον αριθμό των σωστών προτάσεων. Συνεχίζεται το ίδιο με τις 

άλλες ομάδες μέχρι μια ομάδα να βρει και τρεις σωστές απαντήσεις σε έναν γύρο.  

 

 Γνωστικά παιχνίδια (Rinvolucri,1994) : Τα γνωστικά παιχνίδια βασίζονται 

στη μέθοδο του Gattegno, η οποία ονομάζεται «Σιωπηλός τρόπος». Οι 

μαθητές ανακαλύπτουν τη γλώσσα  μόνοι τους στο πλαίσιο που τους έχει 

ορίσει ο εκπαιδευτικός. 

Παράδειγμα:  Κουίζ « Το ένα γίνεται δύο»  

Χρόνος: 20-30 λεπτά 
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Υλικά: κανένα 

Ικανότητες που καλλιεργούνται: γραμματική και σύνταξη 

Εκτέλεση:  Ο καθηγητής δίνει μια πρόταση στους μαθητές που είναι χωρισμένοι σε 

ζευγάρια ή σε ομάδες. Αυτή την πρόταση πρέπει να τη χωρίσουν σε δύο προτάσεις 

προσθέτοντας  μία ή δύο λέξεις. Στόχος είναι να κάνουν όσο περισσότερα σωστά 

ζεύγη προτάσεων μπορούν. Στο τέλος, τις παρουσιάζουν στην τάξη και ψηφίζουν τις 

καλύτερες.  

 Παιχνίδια επίλυσης προβλημάτων (Rinvolucri & Davis,1995): Τα παιχνίδια 

αυτά βασίζονται στη θεωρία του De Bono σχετικά με την αποκλίνουσα 

σκέψη. Οι μαθητές εδώ καλούνται να βρουν πολλαπλές λύσεις σε 

προβλήματα που προέρχονται από την καθημερινότητα. 

Παράδειγμα:  Κουίζ « Η ομπρέλα»  

Χρόνος: 30-40 λεπτά 

Υλικά: χαρτιά, μολύβια 

Ικανότητες που καλλιεργούνται: γραμματική 

Εκτέλεση: Ο εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές μια ομπρέλα που έχει λυγίσει 

προς τα πάνω και έτσι το σχήμα της μοιάζει με τουλίπα. Οι μαθητές σε ομάδες 

πρέπει να βρουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα γι’ αυτή τη νέα κατασκευή. Στο 

τέλος, αποφασίζει η κάθε ομάδα ποιες ιδέες της είναι πιο ενδιαφέρουσες και τις 

συγκεντρώνουν όλες μαζί. Ο εκπαιδευτικός τους ζητά να αποφασίσουν αν είναι 

περισσότερο θετικές, αρνητικές ή και από τα δύο, ώστε να χωριστούν σε τρεις 

ομάδες ανάλογα με τον τρόπο σκέψης τους. Τέλος οι μαθητές πρέπει να βρουν 

δέκα επίθετα που να χαρακτηρίζουν τον τρόπο σκέψης της ομάδας τους.  
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2.1.2 Παραδείγματα ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
 

Ας δούμε τώρα κάποια παραδείγματα ηλεκτρονικών παιχνιδιών που 

χρησιμοποιούνται με στόχο τη μάθηση. Θα επικεντρωθούμε κυρίως σε διαδικτυακό 

υλικό ιστοσελίδων, στις οποίες οι εκπαιδευτικοί έχουν ελεύθερη πρόσβαση. Οι 

πρώτες που θα μελετήσουμε έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν οι καθηγητές τα 

παιγνιοποιημένα περιβάλλοντα και αυτές είναι το Class Dojo, Kahoot και Rezzly. Οι 

επόμενες αφορούν έτοιμα παιγνιοποιημένα περιβάλλοντα, τα οποία δεν χρειάζεται 

να διαμορφώσει ο εκπαιδευτικός όπως το Learn English, Mindsnacks, Vocabulary at 

many Things. Τα παραπάνω παραδείγματα είναι κάποια χαρακτηριστικά 

παραδείγματα gamification με βάση τη βιβλιογραφία. Περισσότερα παραδείγματα 

θα μπορέσουμε να ερευνήσουμε και στο ερευνητικό κομμάτι της μελέτης μας. 

 Η ιστοσελίδα Class Dojo (http://www.classdojo.com) επιτρέπει στον 

εκπαιδευτικό να μετατρέψει την τάξη σε ένα παιγνιοποιημένο περιβάλλον 

καθώς οι μαθητές αποκτούν avatars ( Stanley, 2012). Επίσης, δίνεται θετική 

και αρνητική επιβράβευση για το μαθητή ( Stanley, 2012). Πχ. θετική 

επιβράβευση αν έχει κάνει τις εργασίες του ή αρνητική αν άργησε στο 

μάθημα( Stanley, 2012). Επιπλέον η επίδοση του κάθε μαθητή εμφανίζεται 

σε στατιστική μορφή και με αυτό τον τρόπο υπάρχει άμεση 

ανατροφοδότηση ( Stanley, 2012). 

  

Εικόνα 2. Class Dojo 

 

 Το Kahoot (https://kahoot.com/) χρησιμοποιείται ως εργαλείο εκμάθησης 

ξένων γλωσσών κυρίως στην εκμάθηση γραμματικής και λεξιλογίου 

http://www.classdojo.com/
https://kahoot.com/
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(Veljkovic,2017). Παρέχει επιλογές όπως κουιζ που προσαρμόζονται ανάλογα 

με τις ανάγκες των μαθητών (Gkogkidis,2017). Παρέχει άμεση 

ανατροφοδότηση τόσο στους μαθητές όσο και στους καθηγητές 

(Gkogkidis,2017).Επίσης, στις ερωτήσεις μπορούν να ενσωματωθούν και 

γραφικά πχ. βίντεο (Gkogkidis,2017).Οι μαθητές ανταγωνίζονται ως προς το 

χρόνο και την ακρίβεια των απαντήσεων τους (Gkogkidis,2017). 

  

Εικόνα 3. Kahoot 

 

 Με παρόμοιο τρόπο σκέψης έχει διαμορφωθεί και η πλατφόρμα Rezzly 

(http://rezzly.com/) , όπου ο καθηγητής μπορεί να δημιουργήσει αποστολές 

για το μαθητή. Με την ολοκλήρωσή τους ο μαθητής κερδίζει έπαθλα που 

έχει ορίσει ο εκπαιδευτικός. 

  

Εικόνα 4. Rezzly 

 

 Ιστοσελίδες που εφαρμόζουν παιγνιοποιημένη μάθηση είναι το Learn 

English http://learnenglish.britishcouncil.org/en/games, όπου με τη μορφή 

http://rezzly.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/games
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διαφόρων παιχνιδιών όπως “Beat the keeper”, “Spelloween”, “Pic your wits”, 

“Verb machine” και “Wordshake” 

(http://learnenglish.britishcouncil.org/en/games, 2017). 

Μαθησιακές διαδικασίες όπως η εκμάθηση λεξιλογίου και η εξάσκηση 

τύπων της γραμματικής που για τους μαθητές αποτελούν « βαρετές» 

διαδικασίες εδώ αποκτούν ένα σαφώς πιο διασκεδαστικό χαρακτήρα. 

  

Εικόνα 5. Learn English 

 

 Το Mindsnacks (https://www.mindsnacks.com/) είναι κατάλληλο για όλες τις 

ηλικίες, έχει όμως περιορισμένο αριθμό γλωσσών. Σε κάθε γλώσσα 

αντιστοιχούν εννιά παιχνίδια. Οι παίκτες μπορούν να δουν την πρόοδό τους 

οποιαδήποτε στιγμή. Σε κάθε αποστολή που ολοκληρώνουν τους 

απονέμονται έπαθλα. (https://www.rypeapp.com/blog/language-learning-

apps-2/, 2018)  

  

Εικόνα 6. Mindsnacks 

 

 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/games
https://www.rypeapp.com/blog/language-learning-apps-2/
https://www.rypeapp.com/blog/language-learning-apps-2/
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 To Vocabulary at ManyThings (http://www.manythings.org/vocabulary/)  

απευθύνεται σε ενήλικες κυρίως μαθητές καθώς περιέχει διάφορους 

αναγραμματισμούς, κρεμάλες και γενικότερα διάφορες  προκλήσεις, ώστε οι 

μαθητές να εξασκήσουν το λεξιλόγιό τους ( Stanley, 2012). 

  

Εικόνα 7. Vocabulary at ManyThings 

 

 Socrative (https://www.socrative.com/) 

Στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχει το παιχνίδι “ space race” όπου οι παίκτες κάνουν 

αγώνα δρόμου με διαστημόπλοια απαντώντας σωστά σε ερωτήσεις (Lynch, 2017). 

Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει σε ομάδες ή ατομικά και η κατασκευή του 

διαστημόπλοιου να γίνει από τους παίκτες  (Lynch, 2017). 

  

Εικόνα 8. Socrative 

 

http://www.manythings.org/vocabulary/
https://www.socrative.com/
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 Classcraft ( http://www.classcraft.com/#modal-iste-2017)  

Το Classcraft είναι ένα παιχνίδι όπου οι παίκτες αποκτούν ως avatars φανταστικούς 

χαρακτήρες (Lynch, 2017). Είναι ομαδικό παιχνίδι και οι παίκτες κερδίζουν ή χάνουν 

πόντους ανάλογα με τη συμπεριφορά και την επίδοσή τους (Lynch, 2017). 

Χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στη διδασκαλία ισπανικών σε δημόσιο  λύκειο της 

California, αλλάζοντας ριζικά την αρνητική στάση των μαθητών απέναντι στην 

εκμάθηση της ξένης γλώσσας, διότι έδωσε νόημα σε αυτό που έκαναν οι μαθητές 

(Lynch, 2017).  

  

Εικόνα 9. Classcraft 

 

 Goose Hunter (https://www.goosechase.com/)  

Το  Goose Hunter είναι μια πλατφόρμα όπου  ο εκπαιδευτικός μπορεί να οργανώσει 

ένα κυνήγι θησαυρού (Lynch, 2017). Οι δραστηριότητες που μπορούν να 

δημιουργηθούν συμπεριλαμβάνουν τη λήψη φωτογραφιών και τη δημιουργία 

βίντεο όπως και γραμματικής και λεξιλογίου (Lynch, 2017).  Κάποιες από τις 

γραμματικής και λεξιλογίου είναι να απαντούν οι παίκτες σε ερωτήσεις, να λύνουν 

http://www.classcraft.com/#modal-iste-2017
https://www.goosechase.com/
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γρίφους και να συμπληρώνουν puzzles (Lynch, 2017). 

   

Εικόνα 10. Goose Hunter 

 

 Minecraft: Education Edition (https://education.minecraft.net/) 

Οι μαθητές- παίκτες αλληλεπιδρούν, συνεργάζονται για να φέρουν εις πέρας τις 

αποστολές του παιχνιδιού και μοιράζονται τα portfolios τους (Lynch, 2017). Όλα 

αυτά λαμβάνουν χώρα σε έναν κόσμο παιχνιδιού σχετικό με το μάθημα (Lynch, 

2017). Αν και ο εκπαιδευτικός μπορεί να χτίσει από την αρχή τον κόσμο του 

Minecraft, υπάρχουν ήδη έτοιμοι εικονικοί «κόσμοι» και μαθήματα.  Ένα 

παράδειγμα χρήσης του Minecraft στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας θα 

μελετήσουμε και στο 

κομμάτι της ανάλυσης 

δεδομένων της 

ποιοτικής μας έρευνας. 

 

 

 

 

 

 

https://education.minecraft.net/
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Εικόνα 11. Minecraft: Education Edition 

 

 

 Breakout Edu (https://www.breakoutedu.com/digital/) 

Στο Breakout Edu υπάρχουν έτοιμα παιχνίδια, puzzles και αλγόριθμοι 

κρυπτογράφησης, υπάρχει όμως και η επιλογή να τα δημιουργήσουν μόνοι τους οι 

εκπαιδευτικοί (Lynch, 2017). Τα παραπάνω πέρα από την ενίσχυση των γνώσεων 

στο γνωστικό αντικείμενο έχουν ως στόχο την καλλιέργεια κριτικού πνεύματος 

(Lynch, 2017) . Ένα παράδειγμα είναι το παιχνίδι όπου οι παίκτες για να προλάβουν 

το λεωφορείο πρέπει να επιλύσουν γρίφους και παζλ. 

  

Εικόνα 12. Breakout Edu 

 

 Quizizz (https://quizizz.com/)  

Το παιχνίδι αυτό θυμίζει το Kahoot αλλά δεν έχει τον περιορισμό του χρόνου. Είναι 

δηλαδή και αυτό ένα παιχνίδι ερωτήσεων όπου οι παίκτες δημιουργούν avatars και 

κατατάσσονται σε πίνακες ανάλογα με την επίδοσή τους (Lynch, 2017).  Ιδιαίτερη 

https://www.breakoutedu.com/digital/
https://quizizz.com/
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σημασία δίνεται εδώ στα γραφικά της εφαρμογής. 

  

Εικόνα 13. Quizizz 

 

2.2   Μελέτες περιπτώσεων παιχνιδοποίησης 
  

Αφού έχουμε δει διάφορα παραδείγματα τόσο ηλεκτρονικής όσο και μη 

ηλεκτρονικής παιχνιδοποίησης ας προχωρήσουμε στη μελέτη case studies που 

έχουν γίνει στον εν λόγω τομέα. 

 Χρήση Gamification στην εκμάθηση λεξιλογίου: Μια μελέτη περίπτωσης 

στο πανεπιστήμιο του Μακάο (Lam, 2013) 

Η παραπάνω έρευνα διεξήχθη στο πανεπιστήμιο του Μακάο όπου η μητρική 

γλώσσα των σπουδαστών είναι η κινεζική αλλά τα μαθήματα του πανεπιστημίου 

διδάσκονται στα αγγλικά. Οι φοιτητές ανεξαρτήτως του επιπέδου των αγγλικών 

τους παρατηρήθηκε ότι παρουσίαζαν δυσκολία στην απομνημόνευση του 

λεξιλογίου. Οι παραδοσιακοί τρόποι εξάσκησης λεξιλογίου όπως η συμπλήρωση 

φύλλων ασκήσεων τους φαινόταν βαρετή και επίπονη, ενώ ντρέπονταν να 

ρωτήσουν τη σημασία των λέξεων που δεν θυμόντουσαν. Με βάση, λοιπόν, και την 

έρευνα ότι η εκμάθηση λεξιλογίου ξένης γλώσσας απαιτεί να εκτεθεί κάποιος σ’ 

αυτό το λεξιλόγιο 5 με 16 φορές δημιούργησε την ανάγκη της χρήσης της 

παιχνιδοποίησης.  Ο λόγος γι’ αυτή την επιλογή ήταν ότι τα παιχνίδια εκτός του ότι 
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αυξάνουν την προσοχή και την επιμονή των μαθητών, επιτρέπουν μέσα από τις 

επαναλαμβανόμενες αποτυχίες  να  γίνει η πολλαπλή έκθεση στο λεξιλόγιο, που 

αναφέραμε παραπάνω, με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται η μάθηση.  

Οι συμμετέχοντες ήταν ηλικίας 18 με 20 χρονών από διαφορετικές σχολές του 

πανεπιστημίου. Η ερευνήτρια χρησιμοποίησε δύο διαδικτυακά παιχνίδια το “ Fling 

the teacher” και το “Jeopardy”, τα οποία είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 

Το πρώτο είναι ένα παιχνίδι σαν κουίζ όπου οι μαθητές διαλέγουν τη σωστή 

απάντηση από πολλαπλές επιλογές, όπως στο παιχνίδι ο « Εκατομμυριούχος». 

Στόχος των παικτών είναι να φτιάξουν έναν καταπέλτη με τον οποίο θα εκτοξεύσουν 

τη φιγούρα του δασκάλου που έχουν δημιουργήσει. Για να κατασκευάσουν τον 

καταπέλτη πρέπει να απαντήσουν σωστά στις ερωτήσεις καθώς κάθε σωστή 

απάντηση ισοδυναμεί με ένα ξύλο. Υπάρχουν και βοήθειες που μπορούν να πάρουν 

οι παίκτες, οι οποίες όμως δεν κατευθύνουν πάντα στη σωστή απάντηση. Ο 

περιορισμός του χρόνου ήταν δέκα λεπτά. Το δεύτερο παιχνίδι, το “ Jeopardy” 

ανήκει και αυτό στην κατηγορία των κουίζ αλλά πρέπει ο παίκτης να δώσει μόνος 

του την απάντηση χωρίς να του δίνονται επιλογές. Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε 

κατηγορίες και ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται όσο προχωράει το παιχνίδι. Η κάθε 

ερώτηση αντιστοιχεί σε πόντους. Η ομάδα με τους περισσότερους πόντους κερδίζει. 

Αφού συμμετείχαν στα παραπάνω παιχνίδια για ένα εξάμηνο οι μαθητές 

κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με την εμπειρία τους αυτή. Η 

συντριπτική πλειοψηφία δήλωσε ότι τα προτιμά σε σχέση με παραδοσιακές 

μεθόδους διδασκαλίας. Επίσης, δήλωσαν ότι τα προτιμούν γιατί είναι 

διασκεδαστικά και έχουν ενδιαφέρον αλλά ταυτόχρονα τους βοηθούν να 

απορροφήσουν καλύτερα το λεξιλόγιο. Μέσω αυτής της έρευνας  γίνεται φανερό 

ότι η παιχνιδοποίηση βοήθησε στη βελτίωση της στάσης των μαθητών απέναντι 

στην ξένη γλώσσα. 

 Η παιχνιδοποίηση στη διδασκαλία των γαλλικών ως ξένης γλώσσας σε 

νορβηγικό λύκειο ( Cruaud, 2016)  

Η έρευνα διεξήχθη με αφορμή το ερευνητικό κενό που παρατήρησε η ερευνήτρια 

στη μελέτη της χρήσης της παιχνιδοποίησης στη διδασκαλία ξένων γλωσσών στο 
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σχολείο όπως και στο κατά πόσο αυτή επηρεάζει την κινητοποίηση των μαθητών 

για τη γνώση. Σ’ αυτή την έρευνα έλαβαν μέρος οι μαθητές μιας τάξης λυκείου στη 

Νορβηγία. Η έρευνα διήρκησε ένα χρόνο, από την αρχή της σχολικής χρονιάς μέχρι 

και το τέλος της. Σχεδιάστηκε μια εφαρμογή, όπου οι μαθητές σε ομάδες έπρεπε να 

ολοκληρώνουν κάποιες «αποστολές» , όπως κουίζ, συνεντεύξεις, δημιουργία βίντεο 

στα γαλλικά. Με την ολοκλήρωση των αποστολών τους απονέμονταν κάποια 

εικονικά βραβεία.  Τα δεδομένα της έρευνας προέκυψαν από την βιντεοσκόπηση 

των μαθητών και με ατομικές συνεντεύξεις.  Η καταγραφή τους στο βίντεο έδειξε 

ότι οι μαθητές ήταν αφοσιωμένοι σ’ αυτό που έκαναν και ανέπτυσσαν συζητήσεις 

σχετικά με τις δραστηριότητες. Επίσης, σε κάθε βιντεοσκόπηση οι μαθητές έδειχναν 

αυτονομία ως προς το να διαχειρίζονται τις δραστηριότητες, ήταν ευχαριστημένοι 

και δημιουργικοί. Επιπλέον, αναπτύχθηκε σε πολλές περιπτώσεις ο ευγενής 

ανταγωνισμός όπως φάνηκε μέσω των καταγραφών και των συνεντεύξεων και η 

εθελοντική διάθεση του ελεύθερου χρόνου των μαθητών για ενασχόληση με τις 

παιχνιδοποιημένες δράσεις. Ακόμα, οι ίδιοι οι μαθητές στις συνεντεύξεις τους 

δήλωσαν ότι με αυτό τον τρόπο κινητοποιήθηκαν για να μάθουν τη γλώσσα. 

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση της παιχνιδοποίησης στη 

διδασκαλία ξένων γλωσσών είναι μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος. 

 

 Παιχνιδοποιώντας την εκμάθηση γαλλικών σε φοιτητές στο πανεπιστήμιο 

Victoria του Καναδά (Perry, 2015) 

Η παραπάνω έρευνα είχε ως σκοπό να διερευνήσει ένα εργαλείο που 

κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια, το Explorez, το οποίο δημιουργήθηκε με 

βάση τις βασικές αρχές και χαρακτηριστικά της παιχνιδοποίησης.  Η έρευνα θέλει 

να αναδείξει τα θετικά και τους περιορισμούς του εν λόγω εργαλείου και κατά  

συνέπεια της παιχνιδοποίησης στον τομέα της μάθησης. Το παιχνίδι αυτό έχει ως 

εικονικό περιβάλλον αυτό του πανεπιστημίου και αποτελεί κατά βάση ένα παιχνίδι 

θησαυρού. Οι παίκτες γίνονται προσωπικοί βοηθοί ενός διάσημου προσώπου και 

πρέπει να ολοκληρώσουν κάποιες αποστολές είτε ατομικές είτε ομαδικές. Εικονικοί 

χαρακτήρες του παιχνιδιού αλληλεπιδρούν με τους παίκτες είτε με προφορικό λόγο 
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είτε γραπτώς, ώστε οι παίκτες να καλλιεργήσουν και τις δύο μορφές λόγου. Οι 

παίκτες έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν τις αποστολές που θα ολοκληρώσουν 

οπότε αυξάνεται η αυτονομία τους. Γενικότερα το παιχνίδι χρησιμοποιεί τόσο 

εξωτερικά κίνητρα όπως πόντους και έπαθλα όσο και εσωτερικά όσο και εσωτερικά 

όπως η ανάγκη της επίτευξης , της αυτονομίας και της ανάπτυξης σχέσεων.  Στην 

έρευνα προσφέρθηκαν εθελοντικά να συμμετέχουν φοιτητές του πρώτου έτους. 

Όταν κλήθηκαν να αξιολογήσουν το εργαλείο η πλειοψηφία το χαρακτήρισε 

διασκεδαστικό, χρήσιμο και ότι τους κινητοποίησε. Επίσης, η πλειοψηφία αυτών 

βαθμολόγησε τα εσωτερικά κίνητρα όπως η επίτευξη των αποστολών και η 

συνεργασία μεταξύ των παικτών ως τα στοιχεία με τη μεγαλύτερη αξία γι’ αυτούς. 

Συνοπτικά, η έρευνα οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το παιχνιδοποιημένο εργαλείο 

κινητοποίησε τους μαθητές και τους βοήθησε να βελτιώσουν τις γνώσεις των 

γαλλικών τους. 

 

 Χρήση της εφαρμογής “UIC German” για την βελτίωση της εκμάθησης της 

ξένης γλώσσας ( Ryder et Machajewski, 2017) 

Η συγκεκριμένη έρευνα είχε ως στόχο να δημιουργήσει μία εφαρμογή για να 

αυξήσει το ενδιαφέρον και τη δέσμευση των μαθητών στην εκμάθηση της ξένης 

γλώσσας. Η εφαρμογή “UIC German” αναθέτει στους παίκτες διάφορες 

αποστολές , τις οποίες αφού ολοκληρώσουν κερδίζουν πόντους. Τους πόντους 

αυτούς μπορούν να τους ανταλλάξουν με άλλα στοιχεία του παιχνιδιού όπως 

πχ. να σβήσουν το χειρότερο βαθμό που πήραν σε κάποιο παιχνίδι ερωτήσεων. 

Η εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε για ένα εξάμηνο στους φοιτητές γερμανικών στο 

πανεπιστήμιο του Ιλινόις στο Σικάγο. Τα  σχόλια των συμμετεχόντων ήταν θετικά 

και θεώρησαν ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή τους βοήθησε να ενδιαφέρονται 

περισσότερο για την εκμάθηση των γερμανικών και να ασχολούνται μ’ αυτή 

τόσο εντός όσο και εκτός μαθήματος. Η έρευνα αυτή βοήθησε, ώστε να βρεθεί 

ένας τρόπος για να αυξηθεί η δέσμευση τόσο των μαθητών όσο και του 

εκπαιδευτικού  με το διδακτικό αντικείμενο. 
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 Εφαρμόζοντας αρχές παιχνιδοποίησης σε μια εφαρμογή για την εκμάθηση 

ξένης γλώσσας (Chingual, 2015) 

Το αρχικό ερώτημα αυτής της έρευνας ήταν με τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

μέθοδος της παιχνιδοποίησης στη διδασκαλία της κινεζικής γλώσσας. Στην 

εφαρμογή Chingual όπως και στις προηγούμενες ο παίκτης αποκτά έναν εικονικό 

χαρακτήρα και πρέπει να ολοκληρώσει κάποιες αποστολές. Όπως και στις 

προηγούμενες περιπτώσεις τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν μέσω 

ερωτηματολογίων ήταν ενθαρρυντικά. Οι φοιτητές θεώρησαν ότι η εφαρμογή τους 

βοήθησε στην ευκολότερη και πιο ανώδυνη εκμάθηση της κινεζικής γλώσσας. 
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Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί η ερευνητική μέθοδος, δηλαδή το σκεπτικό, 

ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα, η 

μέθοδος, το δείγμα, το ερευνητικό εργαλείο, η ερευνητική διαδικασία και ο τρόπος 

ανάλυσης των δεδομένων. 

3.1 Το σκεπτικό της έρευνας 
 

Το έναυσμα για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος αποτέλεσε αρχικά 

η επιθυμία μου να συνδυάσω τις γνώσεις που απέκτησα σε προπτυχιακό επίπεδο 

από το τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  σε συνδυασμό με αυτές του μεταπτυχιακού 

προγράμματος « Δια Βίου Μάθησης και Ειδικής Αγωγής».  Όπως  διαπιστώσαμε και 

παραπάνω η μελέτη της παιχνιδοποίησης έχει ξεκινήσει πρόσφατα να διερευνάται. 

Παρόλο που έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σχετικά με την εφαρμογή παιχνιδιών 

στη μαθησιακή διαδικασία και τα αποτελέσματά τους στους μαθητές, εντούτοις 

είναι περιορισμένος ο αριθμός των ερευνών που εστιάζουν στο θέμα από την 

οπτική των εκπαιδευτικών.  Οπότε η παρούσα έρευνα θα αποτελέσει μία 

πρωτότυπη συμβολή στην ήδη υπάρχουσα γνώση.  

Ένα ακόμα σημείο που έχει αναλάβει να διαφωτίσει η συγκεκριμένη έρευνα 

είναι η χρήση της παιχνιδοποιημένης διδασκαλίας στις ηλικιακές κατηγορίες των 

εφήβων και των ενηλίκων. Οι περισσότερες έρευνες στο συγκεκριμένο αντικείμενο 

όπως παρατηρήθηκε εστιάζουν στη χρήση παιχνιδιών σε παιδιά. Πολύ λιγότερες 

είναι αυτές που αφορούν τις ηλικιακές κατηγορίες με τις οποίες θα ασχοληθούμε 

εδώ όπως διαπιστώσαμε και από τη μελέτη περιπτώσεων. Η έρευνα αυτή, λοιπόν, 
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θα αποτελέσει εφαλτήριο για να αναδειχθούν σύγχρονες μορφές μάθησης στην 

Ελλάδα στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και εφήβων. 

 

3.2 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις και αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών που χρησιμοποιούν παιχνίδια στη διδασκαλία 

τους στις ηλικιακές ομάδες των εφήβων και των ενηλίκων. Πιο συγκεκριμένα με 

βάση τον παραπάνω σκοπό τέθηκαν οι εξής επιμέρους στόχοι: 

 Στόχος 1ος   :  Να διερευνήσουμε τι ορίζουν οι εκπαιδευτικοί ως «παιχνίδι» 

και ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αποδίδουν σ’ αυτό τον όρο. 

 Στόχος 2ος : Να μελετήσουμε την διαδικασία εφαρμογής των 

παιγνιοποιημένων δραστηριοτήτων στην πράξη, δηλαδή το είδος παιχνιδιού 

που επιλέγουν, τις δυσκολίες εφαρμογής του, αν υπάρχουν παράγοντες που 

επηρεάζουν τη χρήση τους στη διδασκαλία και πόσο χρόνο διδασκαλίας και 

προετοιμασίας αφιερώνουν σ’ αυτά. 

 Στόχος 3ος :  Να μελετήσουμε αν το παιχνίδι αποτελεί ένα περιβάλλον 

μάθησης που συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των 

μαθητών. 

Οι παραπάνω στόχοι αποτέλεσαν την αφορμή για να προκύψουν τα εξής 

ερευνητικά ερωτήματα: 

 Ερώτημα 1ο : Ποιον ορισμό δίνουν οι εκπαιδευτικοί στην έννοια «παιχνίδι»; 

 Ερώτημα 2ο :Τι είδους παιχνίδια επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν οι 

καθηγητές ξένων γλωσσών για τις ηλικιακές ομάδες εφήβων και ενηλίκων; 

 Ερώτημα 3ο : Ποιες είναι οι δυσκολίες εφαρμογής αυτού του τρόπου 

διδασκαλίας στις παραπάνω ηλικιακές ομάδες; 
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 Ερώτημα 4ο: Υπάρχουν παράγοντες όπως η ηλικία των παικτών και το 

κοινωνικό τους υπόβαθρο που επηρεάζουν τη χρήση ή μη παιχνιδιών στη 

διδασκαλία; 

 Ερώτημα 5ο : Πόσο χρόνο αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί στην 

παιχνιδοποιημένη διδασκαλία στην τάξη και πόσο στην προετοιμασία 

γι’αυτή; 

 Ερώτημα 6ο :Ποιες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες αναπτύσσονται στο 

περιβάλλον της παιγνιoποιημένης μάθησης; 

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτήματα θα διατυπώσουμε ευθύς αμέσως τις 

ερευνητικές μας υποθέσεις. 

 1η Ερευνητική Υπόθεση: Με βάση την εμπειρία μας υποθέτουμε ότι οι 

εκπαιδευτικοί μέσα από την αφήγηση της πρακτικής τους στη τάξη θα 

μπορέσουν να αναδείξουν κάποια χαρακτηριστικά των παιχνιδιών που 

χρησιμοποιούν, ώστε να δώσουν έναν ορισμό. Υποθέτουμε ότι τα 

χαρακτηριστικά θα είναι παρόμοια με όσα επισημάνθηκαν στην 

βιβλιογραφία στο πρώτο κεφάλαιο. 

 2η Ερευνητική Υπόθεση: Όπως μελετήσαμε και στη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση όλες οι μελέτες περιπτώσεων αφορούσαν παιχνιδοποιημένες 

διδασκαλίες σε ψηφιακή μορφή. Επίσης λαμβάνουμε υπόψη ότι το κόστος 

των ελεύθερων ψηφιακών παιχνιδιών είναι μηδενικό και ότι το μόνο που 

απαιτείται είναι η τεχνική υποδομή, την οποία συνήθως διαθέτουν τα 

φροντιστήρια και τα σχολεία. Οπότε με βάση τα παραπάνω δεδομένα 

υποθέτουμε ότι  οι εκπαιδευτικοί θα προτιμούν τα ψηφιακά παιχνίδια σε 

σχέση με τα μη ψηφιακά, καθώς τα δεύτερα ορισμένες φορές όπως 

επισημαίνεται και από τη βιβλιογραφία απαιτούν την κατασκευή υλικού. 

 3η Ερευνητική Υπόθεση: Οι δυσκολίες που θα αναφέρουν ότι 

αντιμετωπίζουν οι καθηγητές υποθέτουμε ότι θα είναι παρόμοιες με όσες 

επεσήμανε ο Ζυγουρίτσας (2008). Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν πως είναι δύσκολο να βρεθούν παιχνίδια που σχετίζονται με τη 
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διδακτέα ύλη, φοβούνται πως  τα παιχνίδια δεν θα καλύψουν τους 

διδακτικούς στόχους και υπάρχει η αντίληψη ότι τα παιχνίδια είναι μια μη 

σοβαρή δραστηριότητα. Στηριζόμενοι στην τελευταία αυτή αντίληψη 

υποθέτουμε ότι μία πρόσθετη δυσκολία θα είναι και οι ακαδημαϊκές 

απαιτήσεις των μαθητών, δηλαδή η επιτυχία τους στις εξετάσεις ξένων  

γλωσσών θα δρα ανασταλτικά στην εφαρμογή παιχνιδοποιημένης 

διδασκαλίας. 

 4η Ερευνητική Υπόθεση: Οι πιο καθοριστικοί παράγοντες ενός παιχνιδιού 

είναι η καταλληλότητά του και ο ρόλος που έχουν οι παίκτες, ενώ η ηλικία 

δεν παίζει σημαντικό ρόλο σύμφωνα με τους Wright et al. (2006).  Επίσης, οι 

Greenberg et al. (2010) δηλώνουν ότι ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών 

είναι τα 30 έτη. Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι η ηλικία των μαθητών 

(ενήλικες ή έφηβοι) δεν θα επηρεάζει τη χρήση παιχνιδιών στη διδασκαλία. 

Ωστόσο θεωρούμε όπως επεσήμαναν οι  Greenberg et al. (2010) και οι 

Wright et al. (2006) ότι το κοινωνικοπολιτιστικό υπόβαθρο θα την επηρεάζει. 

 5η Ερευνητική Υπόθεση: Με βάση τα παραδείγματα παιχνιδιών που 

μελετήσαμε στο δεύτερο κεφάλαιο όπου ο μέσος όρος της ενδεικτικής 

χρονικής διάρκειας είναι τα 30 λεπτά υποθέτουμε ότι τον ίδιο χρόνο 

διάρκειας  θα μας αναφέρουν και οι εκπαιδευτικοί.  Επίσης, ο χρόνος 

προετοιμασίας του εκπαιδευτικού υποθέτουμε ότι θα είναι μεγαλύτερος σε 

σχέση παραδείγματος χάριν από την προετοιμασία μιας παραδοσιακής 

διδασκαλίας, διότι στην πρώτη περίπτωση απαιτεί προσωπική αναζήτηση 

και δημιουργία από τον εκπαιδευτικό, ενώ στη δεύτερη υπάρχει έτοιμο το 

υλικό στο σχολικό εγχειρίδιο. 

 6η Ερευνητική Υπόθεση: Υποθέτουμε ότι όπως αναφέρθηκε στη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση τα παιχνίδια βοηθούν τα άτομα να αναπτύξουν 

νέες γνωστικές λειτουργίες όπως η επικοινωνία, η ενεργητικότητα, 

φαντασία, τα γρήγορα αντανακλαστικά και η παράλληλη επεξεργασία 

(Prensky, 2001) όπως και τον έλεγχο της παρορμητικότητας και την 

ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης (Ζυγουρίτσας, 2008).   
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3.3 Μέθοδος της έρευνας 
  

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα μιας έρευνας είναι η επιλογή της 

μεθόδους που θα ακολουθηθεί. Στη συγκεκριμένη έρευνα προτιμήθηκε η ποιοτική 

προσέγγιση, διότι ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους της έρευνας που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Σύμφωνα με τους Ίσαρη και Πουρκό (2015)  η ποιοτική 

έρευνα χρησιμοποιείται από τον ερευνητή όταν μελετά ένα ζήτημα για πρώτη 

φορά, καθώς και όταν αυτό το ζήτημα δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς. Οι ίδιοι 

τονίζουν ότι στην ποιοτική έρευνα η θεωρία κατασκευάζεται επαγωγικά, δηλαδή 

από τα επιμέρους στοιχεία οδηγούμαστε σε γενικεύσεις. Όπως διαπιστώσαμε και 

από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση το θέμα, με το οποίο ασχολούμαστε δεν έχει 

ερευνηθεί, οπότε και η χρήση της ποιοτικής έρευνας αποτελεί τον καταλληλότερο 

τρόπο για να κατασκευάσουμε τη θεωρία σχετικά με το διερευνηθέν θέμα. Επίσης, 

όπως είναι εμφανές και από τους στόχους που θέσαμε παραπάνω σκοπός μας είναι 

να δοθεί έμφαση σε μη μετρήσιμες πλευρές της πραγματικότητας αλλά στα 

κοινωνικά νοήματα και στη βιωμένη εμπειρία (Ιωσηφίδης, 2008), στην προκειμένη 

περίπτωση στη χρήση παιχνιδιών  στη διδασκαλία από τους καθηγητές ξένων 

γλωσσών. 

3.4  Συμμετέχοντες  

  

Στην έρευνα συμμετείχαν 15 καθηγητές αγγλικής γλώσσας που δίδασκαν 

στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στον ομώνυμο νομό, τις Σέρρες, τη Λάρισα και την 

Αθήνα τη σχολική χρονιά 2016-2017.  Από αυτούς οι 13 είναι γυναίκες και οι 2 

άνδρες. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι μεταξύ 30-50 ετών με τον νεώτερο 

ηλικιακά συμμετέχοντα να είναι 25 ετών ενώ τον μεγαλύτερο 63 ετών. Ο τομέας, 

στον οποίο εργάζονται είναι ως επί το πλείστον ο ιδιωτικός με 10 από τους 

καθηγητές να εργάζονται σε φροντιστήρια και σε ιδιαίτερα μαθήματα και 5 από 

αυτούς στο  δημόσιο τομέα. Όσον αφορά τις δομές απασχόλησης στο δημόσιο 

τομέα αυτές είναι Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, Γενικό 

Λύκειο και Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων. Σχεδόν όλοι (12 συμμετέχοντες) 
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εργάζονται στη Θεσσαλονίκη και στο νομό Θεσσαλονίκης και 3 σε Αθήνα, Λάρισα 

και Σέρρες.  Οι προπτυχιακές σπουδές των 11 καθηγητών είναι στην αγγλική 

φιλολογία, ενώ 4 από αυτούς έχουν σπουδές στη γαλλική φιλολογία, τη 

νοσηλευτική, την ψυχολογία και την κοινωνιολογία με τους μεν δύο πρώτους να 

έχουν επάρκεια στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και τους δύο τελευταίους να 

είναι φυσικοί ομιλητές. Οι 9 καθηγητές είναι κάτοχοι τίτλων μεταπτυχιακών 

σπουδών και μία καθηγήτρια είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Όσον αφορά 

την προϋπηρεσία που έχουν στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ο μέσος όρος 

είναι τα 12 έτη με ελάχιστη τιμή τα 5 και μέγιστη τα 32 χρόνια. Τέλος, σχετικά με τις 

ηλικίες των μαθητών προκύπτει ότι οι 12 καθηγητές έχουν και έφηβους και 

ενήλικους μαθητές, ενώ μόνο 2 έχουν  μόνο εφήβους και μία μόνο ενήλικες. 

Παρακάτω ακολουθούν τα σχετικά διαγράμματα για τα στοιχεία που αναφέρθηκαν. 

 

 

Διάγραμμα 1. Φύλο 

 

Γυναίκες
13

Άνδρες
2

Φύλο
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 Διάγραμμα 2. Ηλικία συμμετεχόντων 

 

Διάγραμμα 3. Τομέας εργασίας 
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Διάγραμμα 4. Επίπεδο εκπαίδευσης 
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 Διάγραμμα 6. Ηλικία μαθητών 

 

3.5 Τρόπος επιλογής του δείγματος 
 

Η επιλογή των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε με βάση τη θεωρητική 

δειγματοληψία. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την Καρπούζα (2017) η 

δειγματοληψία αυτή είναι σκόπιμη μεν αλλά μη  προκαθορισμένη και εξελίσσεται 

κατά τη διάρκεια της έρευνας, έχοντας ως σκοπό να καλυφθούν οι κατηγορίες της 

έρευνας και να δημιουργηθεί μια θεωρία. Βέβαια, τα άτομα, τα οποία επιλέχθηκαν 

πληρούσαν κάποια ελάχιστα κριτήρια των στόχων της έρευνας, ώστε από τα 

στοιχεία που θα συλλέγονταν να μπορούν να απαντηθούν τα ερευνητικά 

ερωτήματα (Ιωσηφίδης, 2008). Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι στόχος της παρούσας 

έρευνας είναι η εις βάθος μελέτη του θέματος και όχι η γενίκευση μέσω 

αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος. Τα αρχικά κριτήρια που καθορίστηκαν για 

τη συμμετοχή των καθηγητών ήταν η διαθεσιμότητα, η χρήση παιχνιδιών ως μέσο 

διδασκαλίας και η διδασκαλία της ξένης γλώσσας στις ηλικιακές ομάδες των 

εφήβων και των ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να έχουν οπωσδήποτε 

μαθητές που θα ανήκουν αν όχι και στις δύο τουλάχιστον στη  μία από τις 

παραπάνω ηλικιακές κατηγορίες. Σε πολλές περιπτώσεις, επίσης, εφαρμόστηκε η 
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δειγματοληψία «χιονοστοιβάδα» (Creswell,2011) όπου καθηγητές που συμμετείχαν 

ήδη στην έρευνα μου πρότειναν άλλους συναδέρφους τους που θεωρούσαν ότι 

πληρούν τα κριτήρια της έρευνας. 

 

3.6 Ερευνητικό Εργαλείο 
 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων στη 

συγκεκριμένη έρευνα είναι η συνέντευξη. Σύμφωνα με τους Ίσαρη και Πουρκό 

(2015)  «Η χρήση της ποιοτικής συνέντευξης βασίζεται σε μια οντολογική 

προσέγγιση για το τι συνιστά τον κοινωνικό κόσμο, η οποία αντιλαμβάνεται τις 

εμπειρίες, τις απόψεις, τις ερμηνείες και τις διαδράσεις των ανθρώπων ως 

σημαντικές διαστάσεις της κοινωνικής πραγματικότητας». Δεδομένου ότι η 

συγκεκριμένη έρευνα εστιάζει σε διερεύνηση προσωπικών εμπειριών, αντιλήψεων 

και ιδεών είναι επιβεβλημένη η χρήση της συνέντευξης ως ερευνητικής μεθόδου 

(Kvale,1996).  Εξάλλου  η αφήγηση εμπειριών και η διατύπωση και νοηματοδότηση 

απόψεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω μιας διαδραστικής επαφής 

ερευνητή και συνεντευξιαζόμενου ( Ίσαρη & Πουρκός, 2015). 

 Στη συγκεκριμένη έρευνα ο τύπος της συνέντευξης που προτιμήθηκε ήταν 

αυτός της ημιδομημένης. Οι λόγοι, για τους οποίους επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος 

τύπος συνέντευξης είναι επειδή επιτρέπει την τροποποίηση των ερωτήσεων 

ανάλογα με τον ερωτώμενο, την αλλαγή στη σειρά των ερωτήσεων, την 

προσθαφαίρεση ερωτήσεων ανάλογα με την πορεία της συζήτησης καθώς και τη 

δυνατότητα εμβάθυνσης σε θέματα που οι ερωτώμενοι θεωρούν σημαντικά 

(Ιωσηφίδης, 2008). Όλες οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν με τη χρήση ψηφιακής 

συσκευής καταγραφής, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος της παραποίησης 

δεδομένων μιας και πρωταρχικός σκοπός των συνεντεύξεων είναι η κατανόηση των 

λεγόμενων του συνεντευξιαζόμενου. 
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3.7 Ερευνητική Διαδικασία 
  

Το πρώτο βήμα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης είναι ο σχεδιασμός του 

οδηγού. Συνέταξα, λοιπόν, τον οδηγό συνέντευξης στηριζόμενη στα ερευνητικά 

ερωτήματα και στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Πριν τον χρησιμοποιήσω για την 

έρευνα τον εφάρμοσα πιλοτικά σε δύο καθηγητές, οι οποίοι και εντάχθηκαν στο 

δείγμα μου. Η πιλοτική εφαρμογή του οδηγού συνέβαλε στο να αναπροσαρμόσω 

κάποιες ερωτήσεις, ώστε να είναι ευκολότερα κατανοητές. Βέβαια κατά τη διάρκεια 

των συνεντεύξεων κάποιες ερωτήσεις προστίθονταν ή αφαιρούνταν ανάλογα με τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων.  

 Το επόμενο στάδιο ήταν οι συνάντηση με τους συμμετέχοντες με στόχο τη 

διεξαγωγή της συνέντευξης. Οι συναντήσεις αυτές  έγιναν είτε δια ζώσης είτε μέσω 

Skype . Και στις δύο περιπτώσεις δινόταν ένα ενημερωτικό  έντυπο σχετικά με τους 

σκοπούς της έρευνας, τη διαδικασία, τον απαιτούμενο χρόνο για τη διεξαγωγή της, 

τα πιθανά οφέλη και τον τρόπο εξασφάλισης της ανωνυμίας ( το παραπάνω έντυπο 

παρατίθεται στο παράρτημα της εργασίας) .  

 Εφόσον οι καθηγητές δέχονταν να συμμετέχουν στην έρευνα καθορίζαμε 

ημερομηνία, ώρα και τον τρόπο διεξαγωγής της (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως). Πριν 

ξεκινήσουμε τη συνέντευξη τους ενημέρωνα ξανά συνοπτικά για το σκοπό της, τους 

ζητούσα να υπογράψουν το έντυπο συγκατάθεσης και διάλεγαν το ψευδώνυμο που 

θα χρησιμοποιούσαν για την έρευνα. Μετά τη συνέντευξη τους ευχαριστούσα και  

απαντούσα σε τυχόν απορίες τους. Όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν με τη 

χρήση ψηφιακού καταγραφέα όπως αναφέραμε παραπάνω και 

απομαγνητοφωνήθηκαν. Όλες οι απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις 

παρατίθενται στο παράρτημα της εργασίας. 

 Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε και κάποια δεοντολογικά στοιχεία της 

έρευνας. Η συμμετοχή όλων των καθηγητών ήταν εθελοντική και μπορούσαν 

οποιαδήποτε στιγμή να αποχωρήσουν από την έρευνα. Επίσης, η ανωνυμία τους 

εξασφαλίστηκε με τη χρήση ψευδώνυμου καθώς και με την απαλοιφή  στοιχείων 

όπως ονόματα σχολίων ή φροντιστηρίων που εργάζονταν που ενδέχεται να τους 
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χαρακτήριζαν. Επίσης, απέφυγα όσο ήταν δυνατόν τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με 

γνωστά σε εμένα πρόσωπα για να μην παρουσιαστεί σύγκρουση συμφερόντων.  

 

3.8 Ανάλυση των δεδομένων 

  

Μετά την ηχογράφηση του συνόλου των συνεντεύξεων προχώρησα στην 

απομαγνητοφώνησή τους συντάσσοντας για την κάθε μία από αυτές ένα αρχείο 

Word. Μετά την απομαγνητοφώνηση τους, έκανα ταυτόχρονη ανάγνωση και 

ακρόαση της συνέντευξης, ώστε να ελέγξω την ακρίβεια της μεταγραφής τους.  Τα 

αρχεία των συνεντεύξεων τα εισήγαγα στο λογισμικό Atlas.ti, με το οποίο 

πραγματοποίησα την ανάλυση των δεδομένων. 

 Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Atlas.ti αφού διάβαζα κάθε συνέντευξη στη 

συνέχεια έκανα μία αρχική κωδικοποίηση. Οι κώδικες αυτοί ήταν σύντομοι και 

περιεκτικοί και βοήθησαν στο να δημιουργηθούν κώδικες και κατηγορίες που 

απόδιδαν το συνοπτικά το νόημα των λεγόμενων των συμμετεχόντων. Στις 

περιπτώσεις όπου τα λεγόμενα των ερωτηθέντων παραθέτουν με ακρίβεια και 

παραστατικότητα την εμπειρία τους  προτιμήθηκε η χρήση κωδικών in vivo για να 

μην αλλοιωθεί το νόημα όσων ειπώθηκαν. Στην πορεία της επεξεργασίας αυτής 

παρατηρήθηκε ότι κάποιοι από τους αρχικούς κωδικούς μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα για την ανάλυση των δεδομένων, οπότε 

υιοθέτησα αυτούς. Στη συνέχεια ομαδοποίησα αυτούς τους κωδικούς με σκοπό να 

αναδειχτούν και οι κατηγορίες της έρευνας. Οι κατηγορίες που προέκυψαν είναι οι 

εξείς: 

1. Δημογραφικά στοιχεία ( ηλικία, φύλο, προπτυχιακές σπουδές, προϋπηρεσία, 

τομέας και τόπος εργασίας, ηλικία των μαθητών) 

2. Παραδείγματα παιχνιδιών (ψηφιακά και μη ψηφιακά παιχνίδια) 

3. Ζητήματα εφαρμογής παιχνιδιού (τρόπος επιλογής, δυσκολίες εφαρμογής, 

χρόνος προετοιμασίας, χρόνος χρήσης του παιχνιδιού στη διδασκαλία, 



60 
 

συχνότητα χρήσης του παιχνιδιού στη διδασκαλία, επιρροή παραγόντων για 

χρήση ή μη παιχνιδιού στη διδασκαλία) 

4. Μαθησιακοί στόχοι παιχνιδιών (Γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που 

καλλιεργούν τα παιχνίδια) 

5. Συναισθήματα μαθητών και συναισθήματα καθηγητών απέναντι στην 

παιχνιδοποιημένη διδασκαλία 

6. Χαρακτηριστικά παιχνιδιών-ορισμός του όρου «παιχνίδι» και συσχέτιση 

εννοιών με την παιχνιδοποίηση 

Οι κατηγορίες αυτές που προέκυψαν από τη θεματική αυτή ανάλυση θα 

παρουσιαστούν αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο, αυτό των αποτελεσμάτων. Πριν 

όμως παραθέσουμε τα αποτελέσματα είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με 

ζητήματα που αφορούν την ποιότητα της  έρευνάς μας ή αλλιώς την αξιοπιστία και 

την εγκυρότητά της.  

 

3.9 Εγκυρότητα και Αξιοπιστία 
 

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία είναι δύο παράγοντες που πρέπει να 

λαμβάνει σοβαρά υπόψη ο ερευνητής που διεξάγει ποιοτική έρευνα. Η εγκυρότητα 

στην ποιοτική έρευνα αναφέρεται στο κατά πόσο τα δεδομένα της έρευνας καθώς 

και η ερμηνεία τους απαντούν τα ερευνητικά ερωτήματα και ανταποκρίνονται στην 

κοινωνική πραγματικότητα (Ιωσηφίδης, 2008). Η αξιοπιστία αναφέρεται στη ύπαρξη 

βαθμού συνέπειας της διαδικασίας της έρευνας όπως και στην χρησιμότητα των 

αποτελεσμάτων της (Ιωσηφίδης,2008). 

Σύμφωνα με τους Ίσαρη και Πουρκό (2015) «Η αλήθεια στο πλαίσιο των 

ποιοτικών ερευνών θα πρέπει να γίνει κατανοητή στο πνεύμα του ανθρωπιστικού 

παραδείγματος και όχι του παραδοσιακού φυσιοκρατικού, θετικιστικού 

παραδείγματος». Η εγκυρότητα, λοιπόν της έρευνας είναι πάντα οριοθετημένη στο 

πλαίσιο που διεξήχθη και βρίσκεται πάντα σε συνάρτηση με τις αφηγήσεις των 

συμμετεχόντων και τον αναστοχασμό του ερευνητή. 
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Από την αρχή κιόλας της έρευνας έγινε προσπάθεια να βρεθεί η 

καταλληλότερη μέθοδος ποιοτικής προσέγγισης του θέματος της έρευνας, που ήταν 

οι εμπειρίες και οι απόψεις των καθηγητών, ώστε να είναι έγκυρη η μέθοδος 

συλλογής των δεδομένων. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η συνέντευξη ως η 

καλύτερη μέθοδος για αυτή την περίπτωση. Επίσης, η εγκυρότητα της έρευνας 

ενισχύθηκε από τη σωστή δειγματοληψία, δηλαδή την επιλογή των ατόμων που θα 

μπορούσαν να προσφέρουν τις κατάλληλες πληροφορίες για την απάντηση των 

ερωτημάτων της έρευνας. Όσον αφορά την εγκυρότητα της ερμηνείας των 

δεδομένων, καθ’ όλη τη διάρκεια της ερμηνευτικής προσέγγισης του ερευνητικού 

υλικού αναστοχαζόμουν για να εντοπίσω τις όποιες προκαταλήψεις και 

προκατασκευασμένες απόψεις είχα σχετικά με το θέμα. 

Η αξιοπιστία της έρευνας εξασφαλίστηκε μέσω της αξιοποίησης της 

βιβλιογραφίας και των ερευνητικών δεδομένων για τον σχεδιασμό και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων αντίστοιχα. Επίσης, σύμφωνα με τα κριτήρια της βασιμότητας και 

της επιβεβαιωσιμότητας, οι εμπειρίες που παρατίθενται πρέπει να προέρχονται 

από  αντιπροσωπευτικά γεγονότα (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Τα αποσπάσματα των 

συνεντεύξεων, τα οποία παρατίθενται στο επόμενο κεφάλαιο πληρούν το κριτήριο 

αυτό και αυξάνουν την αξιοπιστία της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα πραγματοποιήσουμε την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Θα εξετάσουμε τις 

κατηγορίες που προέκυψαν και οι οποίες παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο όπως και αποσπάσματα των συνεντεύξεων που αποδίδουν τον τρόπο 

αντίληψης του θέματος από τους συμμετέχοντες. Στα αποσπάσματα αυτά οι 

εκπαιδευτικοί θα αναφέρονται με το ψευδώνυμο που επέλεξαν να 

χρησιμοποιήσουν στη συνέντευξη. Παρακάτω θα παρατεθούν συνοπτικά οι 

κατηγορίες και οι υποκατηγορίες που προέκυψαν και στη συνέχεια θα ακολουθήσει 

η ανάλυσή τους. 

Κατηγορία 1: Δημογραφικά στοιχεία   

 Ηλικία 

 Φύλο 

 Προπτυχιακές σπουδές 

 Προϋπηρεσία 

  Τομέας εργασίας 

 Τόπος εργασίας 

 Ηλικία των μαθητών 

Κατηγορία 2 : Παραδείγματα παιχνιδιών 

Υποκατηγορία 1:  Ψηφιακά παιχνίδια 

Υποκατηγορία 2: Μη ψηφιακά παιχνίδια 

Κατηγορία 3 : Ζητήματα εφαρμογής παιχνιδιού  

Υποκατηγορία 1 : Λόγοι εφαρμογής παιχνιδιού στη διδασκαλία 

Υποκατηγορία 2: Δυσκολίες εφαρμογής 
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Υποκατηγορία 3:  Χρονικά όρια (χρόνος προετοιμασίας, χρόνος χρήσης του 

παιχνιδιού στη διδασκαλία, συχνότητα χρήσης του παιχνιδιού στη διδασκαλία) 

Υποκατηγορία 4: Επιρροή παραγόντων για χρήση ή μη παιχνιδιού στη διδασκαλία 

Κατηγορία 4 : Μαθησιακοί στόχοι παιχνιδιών 

Υποκατηγορία 1:  Γνώσεις, Δεξιότητες και Αξίες που καλλιεργούν τα παιχνίδια 

Κατηγορία 5: Συναισθήματα  

Υποκατηγορία 1: Συναισθήματα μαθητών απέναντι στην παιχνιδοποιημένη 

διδασκαλία 

Υποκατηγορία 2: Συναισθήματα καθηγητών απέναντι στην παιχνιδοποιημένη 

διδασκαλία 

Κατηγορία 6 : Ορισμός του όρου «παιχνίδι»  

Υποκατηγορία 1: Χαρακτηριστικά παιχνιδιών 

Υποκατηγορία 2: Συσχέτιση εννοιών με την παιχνιδοποίηση 

Ξεκινώντας την ανάλυση των κατηγοριών και των υποκατηγοριών τους που 

παραθέσαμε  παραπάνω πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η ανάλυση θα ξεκινήσει από 

τη δεύτερη κατηγορία. Ο τρόπος αυτός επιλέγεται για την αποφυγή επανάληψης, 

διότι η πρώτη κατηγορία που αφορά τα δημογραφικά στοιχεία και τις 

υποκατηγορίες τους όπως η ηλικία, το φύλο, οι προπτυχιακές σπουδές, η 

προϋπηρεσία, ο τομέας και τόπος εργασίας και η ηλικία των μαθητών έχουν ήδη 

αναφερθεί και αναλυθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο στην ενότητα που σχετίζεται 

με το δείγμα της έρευνας. 

Κατηγορία 2 : Παραδείγματα παιχνιδιών 

Υποκατηγορία 1:  Ψηφιακά παιχνίδια 

Τα ψηφιακά παιχνίδια που χρησιμοποιούν οι καθηγητές  βρίσκονται σε ιστοσελίδες 

που παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά και σε ψηφιακούς δίσκους που τους 

παρέχουν οι εκδοτικοί οίκοι ανάλογα με το εγχειρίδιο διδασκαλίας που 
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χρησιμοποιούν. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθούν οι ιστοσελίδες που οι 

ίδιου οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι χρησιμοποιούν. Οι ιστοσελίδες αυτές είναι οι 

εξής: 

 www.bbc.co.uk 

 www.britishcouncil.gr 

 www.teachthis.com  

 www.britishmuseum.co.uk 

 www.assasinscreed.com 

 www.freerice.com 

 www.minecraft.com 

Τα παιχνίδια που χρησιμοποιούν στις τρεις πρώτες ιστοσελίδες όπως και σε 

άλλες που δεν αναφέρθηκαν λόγω του ότι οι συμμετέχοντες δεν τις κατονόμασαν 

αφορούν κυρίως αναγραμματισμούς, συμπλήρωση κενών, ερωτήσεις σωστού 

λάθους , κουίζ και κρεμάλα. Τα παιχνίδια αυτά χαρακτηρίζονται από γραφικά 

(εικόνα και ήχος), περιορισμό χρόνου, έπαθλα, άμεση ανατροφοδότηση και πίνακες 

κατάταξης. Η ταξινομία του Bloom σχετικά με τη μάθηση, την οποία μελετήσαμε 

στο πρώτο κεφάλαιο τα κατατάσσει στους τομείς της κατανόησης και της μνήμης, 

καθώς οι παίκτες πρέπει είτε να κατασκευάσουν το νόημα μέσα από προφορικά ή 

γραπτά μηνύματα και να ανακαλέσουν στοιχεία από τη μνήμη τους.  Όπως 

παρατηρήσαμε, επίσης, στη βιβλιογραφική ανασκόπηση που κάναμε στο δεύτερο 

κεφάλαιο που αφορά τη μελέτη περιπτώσεων, αυτού του είδους τα παιχνίδια είναι 

ιδιαιτέρως συνηθισμένα. 

Συνεχίζοντας την έρευνα μας είναι σημαντικό να δούμε αναλυτικότερα τις 

περιπτώσεις πέντε περιπτώσεων που λόγω της πρωτοτυπίας τους και της 

αντιστοιχίας τους με τους υπόλοιπους τομείς μάθησης του Bloom αξίζει να 

συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον μας. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής: 

Περίπτωση 1: Το Βρετανικό Μουσείο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 

παρακολουθήσουν εικονικά μια δίκη στην εποχή της αρχαίας Ελλάδας. Οι μαθητές 

λαμβάνουν το ρόλο του ενόρκου και αφού ακούσουν τα επιχειρήματα και των δύο 

πλευρών ψηφίσουν για την αθωότητα ή ενοχή του κατηγορούμενου. Η ταξινομία 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.britishcouncil.gr/
http://www.teachthis.com/
http://www.britishmuseum.co.uk/
http://www.assasinscreed.com/
http://www.freerice.com/
http://www.minekraft.com/
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του Bloom κατατάσσει αυτό το παιχνίδι στον τομέα της εφαρμογής, καθώς πρέπει 

οι παίκτες να φέρουν εις πέρας μια διαδικασία. Παρατίθεται και αυτούσια η 

αφήγηση της εκπαιδευτικού: «Στην ιστοσελίδα του Βρετανικού Μουσείου έχει 

επίσης παιχνίδια. Μπαίνεις στο ancientgreece.co.uk μετά Athens explore και έχει πχ 

μια δίκη όπου κάνεις τον ένορκο και καλείσαι αφού ακούσεις τον κατήγορο και το 

συνήγορο υπεράσπισης να αποφασίσεις αν είναι αθώος και ψηφίζεις.» (Καρμελίνα) 

Περίπτωση 2: «To Assassins Creed είναι ένα παιχνίδι έχει δύο τάγματα που 

πολεμάνε μεταξύ τους. Το ένα είναι των Assassins και το τάγμα των Ναϊτών Ιπποτών. 

Έχει μέσα διάφορα ιστορικά στοιχεία και το κάθε Assassin αναφέρεται σε 

διαφορετική ιστορική περίοδο.» (Bruce) Όπως είναι εμφανές και από το παραπάνω 

απόσπασμα πρόκειται για ένα παιχνίδι στρατηγικής όπου ο παίκτης πρέπει να 

πάρει αποφάσεις στηριζόμενος σε κριτήρια που προκύπτουν μετά τον έλεγχο και 

κριτική ανάλυση δεδομένων. Ο τομέας μάθησης που αναπτύσσεται εδώ είναι αυτός 

της αξιολόγησης. 

Περίπτωση 3: Το Freerice είναι μία ιστοσελίδα όπου υπάρχουν κουίζ σχετικά με την 

εκμάθηση αγγλικών όπως και κουίζ για ποικίλα άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως 

μαθηματικά. Οι παίκτες αντί για πόντους όταν κερδίζουν συλλέγουν εικονικά 

κόκκους ρυζιού, οι οποίοι αναλογούν σε ένα χρηματικό ποσό. Το ποσό αυτό γίνεται 

δωρεά σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. «Έχει και μια ιστοσελίδα το 

freerice που  έχει πολλά επίπεδα, είναι για όλες τις ηλικίες και οι γνώσεις του είναι 

πολυδιάστατες. Θέλει πρόσβαση στο internet αλλά στα camp έχει free wifi. Αν 

μαζέψεις ένα συγκεκριμένο αριθμό κόκκων ρυζιού εικονικά, αυτό αναλογεί σε 

δωρεά σε χρηματικό ποσό για πληθυσμούς που το έχουν ανάγκη. Έχει μεγάλη 

απήχηση και στα σχολεία και στα camp γιατί μπαίνει το κομμάτι του 

φιλανθρωπικού.» (Άννα) Η πρωτοτυπία εδώ έγκειται στο γεγονός ότι όπως 

αναφέρει στο απόσπασμα και η συνεντευξιαζόμενη «μπαίνει το κομμάτι του 

φιλανθρωπικού» σε όλη αυτή τη διαδικασία.  

Περίπτωση 4: «Το Minecraft είναι ένα παιχνίδι που μπαίνεις σε ένα ψηφιακό 

σύμπαν, δεν τελειώνει ποτέ και έχει ατελείωτες πίστες. Εξελίσσεται στη διάρκεια 

του παιχνιδιού και κύριο σκοπό  έχει με κάποια τουβλάκια και εργαλεία να 
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χρησιμοποιήσεις  και να χτίσεις μια ολόκληρη πόλη και κατασκευή αν θέλεις. Στο 

εξωτερικό το έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι και για να αναπαραστήσουν το Globe 

theatre. Εγώ το χρησιμοποιώ πολλές φορές για να κάνουμε κάποια ψηφιακή τάξη. 

Με κάποιους μαθητές που έχουν δικό τους server πολλές φορές το χρησιμοποιούμε 

για να κάνουμε εντελώς εικονικά μάθημα. Γράφουμε πχ στον πίνακα με τα 

ανθρωπάκια του Minecraft ή τους αναθέτω να κατασκευάσουν πράγματα και να τα 

περιγράψουν χρησιμοποιώντας μόνο αγγλικά εννοείται.» (Bruce) Πολύ παραστατικά 

περιγράφεται παραπάνω ο τρόπος χρήσης του Minecraft από το 

συνεντευξιαζόμενο.  Πρόκειται για μια δραστηριότητα κατασκευών όπου οι παίκτες 

τοποθετούν μεμονωμένα στοιχεία με στόχο να δημιουργήσουν ένα σύνολο. Ο 

τομέας μάθησης που αναπτύσσεται εδώ είναι αυτός της δημιουργίας. 

 Ολοκληρώνοντας, λοιπόν τη μελέτη της υποκατηγορίας των ψηφιακών 

παιχνιδιών θα προχωρήσουμε στην ανάλυση των μη ψηφιακών παιχνιδιών. 

 

Υποκατηγορία 2: Μη ψηφιακά παιχνίδια 

 Τα παιχνίδια που κυριαρχούν σε αυτή την υποκατηγορία είναι αυτά που 

ονομάζονται «παιχνίδια επιτραπέζια και παιχνίδια με κάρτες», «παιχνίδια λέξεων», 

«παιχνίδια εμπάθειας» (Ur et Wright,1996) και «παιχνίδια ανταγωνισμού» 

(Rinvolucri,1994), τα οποία παραθέσαμε στη μελέτη περιπτώσεων κατά τη 

βιβλιογραφική μας ανασκόπηση.  Παρακάτω θα αναφερθούμε σε κάθε κατηγορία 

δίνοντας και από ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για καθεμία από αυτές.  

  Παιχνίδια επιτραπέζια και παιχνίδια με κάρτες: Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αυτής της κατηγορίας είναι το παιχνίδι της μονόπολης  όπου οι 

παίκτες έχουν ως στόχο να αποκτήσουν όσα περισσότερα εικονικά ακίνητα 

μπορούν. 

 

«Έχω κατασκευάσει μια μονόπολη για τη Θεσσαλονίκη. Πήρα το ταμπλό της 

μονόπολης και έβαλα τα σημαντικότερα μνημεία της Θεσσαλονίκης και το 
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πλαστικοποίησα. Είναι ίδιο τα παιχνίδι χωρίς τα νομίσματα όμως και έγινε 

όλο στην αγγλική γλώσσα.» (Μαρία) 

 Παιχνίδια λέξεων:  Σε αυτή την κατηγορία κυριαρχεί το παράδειγμα της 

κρεμάλας που έχει χρησιμοποιηθεί από αρκετούς από τους συμμετέχοντες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί αυτό της «ζωντανής» κρεμάλας με 

τους παίκτες να συμμετέχουν στο ρόλο των γραμμάτων που μας αφηγήθηκε 

η συνεντευξιαζόμενη ως εξής: «Ένα παιχνίδι που κάνω είναι να κόψω 

γράμματα σε χαρτόνι, τους τα δίνω, περίπου από έξι στον καθένα και 

κάνουμε μια ζωντανή κρεμάλα, ένα παιχνίδι λέξεων, έναν διαγωνισμό.  

Κινούνται λοιπόν οι μαθητές μες την τάξη και προσπαθούν να βρουν 

γράμματα για να φτιάξουν λέξεις. Μόλις φτιάξουν μια, στέκονται ο ένας 

δίπλα στον άλλο και εγώ πηγαίνω να δω αν την έγραψαν σωστά και βάζω 

μια γραμμούλα ότι έκαναν μια λέξη. Όλο αυτό να τονίσω έχει μια ευχάριστη 

φασαρία γιατί είμαστε 12-17 άτομα. Μόλις φτάσει μία συγκεκριμένη ώρα  

πχ. 20 λεπτά στο τέλος όποιος έχει τις πιο πολλές γραμμές παίρνει και ένα 

δωράκι.» (Βάσω). 

 Παιχνίδια εμπάθειας: Με τις δραστηριότητες αυτές καλλιεργούνται η 

εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο (Ur & Wright, 1996). Το 

παράδειγμα που περιγράφει η συνεντευξιαζόμενη αφορά την 

καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού σε συνδυασμό με την εκμάθηση 

της ξένης γλώσσας. Το παράδειγμα είναι το εξής : «Πχ το coming to the circle 

game έχει ως στόχο να δείξει στα παιδιά ότι ένα παιδί που είναι διαφορετικό 

δεν πρέπει να το βγάζουμε εκτός ομάδας. Έχει σχέση με το bullying που είναι 

συχνό στο σχολείο. Κάνουν λοιπόν ένα κύκλο στην τάξη- τους αρέσει γενικά 

να σηκώνονται από τα θρανία- και λέω αυθαίρετα να μπουν στον κύκλο όσοι 

παίζουν ποδόσφαιρο, έχουν τέτοιο χρώμα μαλλιά και μένει στο τέλος ένα 

παιδί εκτός. Και τότε ρωτώ τα παιδιά αν αυτό το παιδί που έμεινε εκτός 

έφταιγε και αυτά απαντάνε όχι. Τους λέω όμως ότι επειδή έμεινε εκτός θα 

τιμωρηθεί και τους ρωτώ αν το θεωρούν δίκαιο. Θέλω έτσι να καλλιεργήσω 

την ενσυναίσθηση. Και  βλέπω ότι τα παιδιά αλλάζουν συμπεριφορά προς το 

συγκεκριμένο μαθητή. Όχι βέβαια όλα. Αυτός είναι και ο σκοπός του 
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παιχνιδιού. Όχι να παίξουμε για να παίξουμε αλλά να μάθουν να μπαίνουν 

στη θέση του άλλου και να σέβονται τους συμμαθητές τους.» (Καρμελίνα) 

 Παιχνίδια ανταγωνισμού: Σε αυτή την κατηγορία τα παιχνίδια που 

αναφέρθηκαν  έχουν τα περισσότερα τη μορφή debate. Στόχος είναι οι 

μαθητές να μάθουν χωρίς να το καταλάβουν, συνεργαζόμενοι  και να 

αξιοποιήσουν τα λάθη τους για να οδηγηθούν στη μάθηση (Rinvolucri,1994). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το εξής: «Θυμάμαι όμως σε μια τάξη 

proficiency με μαθητές γύρω στα 15 που κάναμε εξάσκηση για τα προφορικά 

και τους έδωσα ιντρικαδόρικα θέματα, πχ. τα κορίτσια δεν ξέρουν να 

παίζουν ποδόσφαιρο. Τους χώρισα σε δύο ομάδες για να κάνουν σαν 

ντιμπέιτ. Και έπρεπε όλη η ομάδα να συμφωνεί με αυτό που έλεγε στην 

κάρτα και να το υποστηρίξουν, ώστε να πείσουν την άλλη.  Ο τελικός κριτής 

ήμουν εγώ που καθόριζα και ποια ομάδα είχε τα πιο πειστικά επιχειρήματα 

και άρα ήταν και η νικήτρια. Από όλους τους τρόπους που έχω προσπαθήσει 

να διδάξω προφορικά θεωρώ ότι αυτός ήταν ο πιο πετυχημένος! Έβλεπα 

πόσο χαιρόντουσαν και πόσο πoρωνόντουσαν να βρουν επιχειρήματα, να 

συνεννοηθούν και όλο αυτό στ’ αγγλικά που ήταν και ο στόχος, δηλαδή να 

εξασκήσουν τον προφορικό λόγο. Πιστεύω δε θα το έκαναν με την ίδια χαρά 

αν τους ρωτούσα πχ. τι κάνατε σήμερα και έπρεπε να μου απαντήσουν στ’ 

αγγλικά.» (Πηνελόπη) 

Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, την ανάλυση των παραδειγμάτων των παιχνιδιών 

που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών πρέπει να τονίσουμε την 

ποικιλία που συναντήσαμε σε αυτά τόσο στα ψηφιακά όσο και στα μη ψηφιακά. 

Όλες οι κατηγορίες παιχνιδιών που αναφέρθηκαν έχουν εφαρμοστεί σε 

εφήβους και ενήλικες μαθητές. Στοιχείο που προκαλεί το ενδιαφέρον είναι ότι 

οι καθηγητές ξένων γλωσσών χρησιμοποιούν  και παιχνίδια, τα οποία δεν έχουν 

ως πρωταρχικούς τους γνωστικούς στόχους αλλά την καλλιέργεια δεξιοτήτων 

και αξιών. Περισσότερα όμως για την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών 

μέσω των παιχνιδιών θα μελετήσουμε στην εν λόγω κατηγορία. Συνεχίζουμε, 

λοιπόν, με τα ζητήματα εφαρμογής των παιχνιδιών στη διδασκαλία. 
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Κατηγορία 3 : Ζητήματα εφαρμογής παιχνιδιού  

Υποκατηγορία 1 : Λόγοι εφαρμογής παιχνιδιού στη διδασκαλία 

Οι λόγοι για τους οποίους δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών ότι 

χρησιμοποιούν το παιχνίδι  σε αρκετές περιπτώσεις είναι οι ίδιοι. Πέντε καθηγητές 

από τους δεκαπέντε δήλωσαν ότι το χρησιμοποιούν για λόγους χαλάρωσης, 

ξεκούρασης και αποσυμπίεσης της φόρτισης των μαθητών από τον εντατικό ρυθμό 

του μαθήματος. Επίσης, τέσσερις από αυτούς χρησιμοποιούν το παιχνίδι ως μορφή 

εμπέδωσης και πρακτικής εφαρμογής των όσων έχουν διδαχθεί από άποψη 

θεωρίας οι μαθητές. Τρεις το χρησιμοποιούν για εκμάθηση νέων εννοιών σε 

λεξιλόγιο και γραμματική, τρεις για ευχαρίστηση των μαθητών τους και δύο επειδή 

είναι αποτελεσματική η εφαρμογή του στην τάξη τους. Πρέπει να σημειωθεί εδώ 

ότι κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς έδωσαν παραπάνω από μία απαντήσεις. 

 

Διάγραμμα 7. Λόγοι εφαρμογής παιχνιδιών στη διδασκαλία 

 Οι λόγοι εφαρμογής όμως που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν αφορούν και 

τις δύο ηλικιακές κατηγορίες μαθητών, με τις οποίες ασχολούμαστε, δηλαδή τους 

εφήβους και τους ενήλικες. Τέσσερις από τους δεκαπέντε καθηγητές δηλώνουν ότι 

παρόλο που οι μαθητές τους ανήκουν και στις δύο ηλικιακές κατηγορίες εντούτοις 

δεν χρησιμοποιούν παιχνίδια είτε λόγω διδακτικής απειρίας είτε λόγω του ότι 
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θεωρούν ότι μία παιχνιδοποιημένη διδασκαλία σε ενήλικες είναι κάτι που δεν 

ταιριάζει στο μαθησιακό τους στυλ όπως χαρακτηριστικά φαίνεται και στο 

παρακάτω απόσπασμα «Συνεντεύκτρια: Παιχνίδια κάνεις μόνο με τους εφήβους ή 

και με τους ενήλικες; Ρέα:  Μόνο με τους εφήβους γιατί με τους ενήλικες θεωρώ δεν 

θα είχε ενδιαφέρον. Και με τους εφήβους ξεκίνησα να τα χρησιμοποιώ ύστερα από 

παρότρυνση συναδέλφων γιατί λειτουργούσε στα δικά τους τμήματα. Είδα και εγώ 

ότι οι μαθητές χρησιμοποιούσαν πιο εύκολα τη γλώσσα και ότι έχει αποτέλεσμα. Οι 

τάξεις των εφήβων είναι μεγαλύτερες και τα παιχνίδια είναι ομαδικά οπότε είναι 

πιο εύκολο να τα κάνεις. Οι ομάδες των ενηλίκων είναι μικρότερες και πιστεύω δεν 

θα έχει ενδιαφέρον για αυτούς. Νομίζω θα το θεωρούσαν πολύ βαρετό και 

ανούσιο.» (Ρέα).  

Υποκατηγορία 2: Δυσκολίες εφαρμογής 

 Στην εφαρμογή όμως παιχνιδιού στη διδασκαλία δεν κυλούν τα πάντα 

ρόδινα. Άλλωστε αυτή θα ήταν μία ουτοπική κατάσταση. Αρχικά, κάποια από τα 

προβλήματα που παρουσιάζονται στην εφαρμογή των ψηφιακών παιχνιδιών είναι 

τεχνολογικής φύσης «Ένα δύσκολο είναι η ταχύτητα του ίντερνετ στο φροντιστήριο, 

υπάρχουν φυσικές δυσκολίες όπως οι διακοπές ρεύματος» (Bruce). Ένα από τα πιο 

συχνά προβλήματα που αναφέρθηκαν είναι η δημιουργία θορύβου  και 

αναστάτωσης, το οποίο όμως οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι είναι αναμενόμενο και 

αντιμετωπίσιμο. Άξιο αναφοράς είναι ότι αυτό το ζήτημα δεν αφορά μόνο την 

ηλικιακή κατηγορία των εφήβων αλλά και εκείνη των ενηλίκων. Οι εκπαιδευτικοί 

αφηγούνται «Δυστυχώς δημιουργείται θόρυβος πολλές φορές. Από τους εφήβους 

κυρίως αλλά και από τους ενήλικες. Τους αρέσει κυρίως να είναι σε ομάδες όχι 

ατομικά.» (Κασσάνδρα), «Κάποιες φορές οι μαθητές ενθουσιάζονται υπερβολικά 

οπότε και προκαλείται φασαρία αλλά η κατάσταση δεν ξεφεύγει εκτός ελέγχου.» 

(Jimmy).  

Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας που δυσκολεύει τους καθηγητές είναι η 

διδακτική ύλη λόγω των απαιτητικών εξετάσεων γλωσσομάθειας, οι οποίες δεν 

ευνοούν καθόλου τη χρήση παιχνιδιών. Τα παρακάτω αποσπάσματα το 

αποτυπώνουν αυτό ξεκάθαρα «Επίσης οι γονείς και ο εργοδότης πιέζουν, ώστε να 
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βγει η ύλη. Μπορεί εσύ με άλλους τρόπους να τους έχει διδάξει να χειρίζονται 

τέλεια τη γλώσσα στον προφορικό και γραπτό λόγο αλλά αν δεν έχεις τελειώσει την 

ύλη θα ακούσεις παράπονα. Η πίεση από τα πτυχία είναι πολύ έντονη.» (Πηνελόπη), 

«Στο φροντιστήριο δεν κάναμε, διότι στόχος ήταν τα πτυχία» (Άννα).  Πολύ ισχυρός 

είναι και ο παράγοντας της δεκτικότητας των μαθητών απέναντι σε αυτού του 

είδους τη διδασκαλία. Στους ενήλικες ειδικά παρατηρείται το φαινόμενο να μην το 

θεωρήσουν ως σοβαρό μάθημα και να αντιδρούν όπως πολύ παραστατικά 

περιγράφεται στις αφηγήσεις των συνεντευξιαζόμενων λόγω του ότι όπως 

υποστηρίζουν οι καθηγητές δεν είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές σ’ αυτό τον τρόπο 

διδασκαλίας «Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα είναι να το πάρουν για πλάκα οι 

μαθητές. Αν δεν τους περάσεις ότι αυτό εδώ είναι μάθημα μπορεί να πάθεις το 

Βατερλώ.» (Βάσω), «Ναι, τα παιχνίδια που ανέφερα και πιο πάνω μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε όλες τις ηλικίες όχι όμως σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα. Δε 

τα χρησιμοποιώ στο δεύτερο έτος του Proficiency πχ. γιατί οι μαθητές δε θα το 

πάρουν στα σοβαρά ειδικά όταν πλησιάζουν οι εξετάσεις τους.» (Jimmy). Επίσης, 

μία ακόμα δυσκολία που αντιμετωπίζουν είναι να βρεθεί το κατάλληλο παιχνίδι 

που θα μπορεί να προσαρμοστεί στο διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος «Δεν 

μπορώ να βρω λεξιλόγιο που να είναι εφαρμοσμένο κάθε φορά στις ανάγκες του 

μαθήματος.» (Ρέα).  

Υποκατηγορία 3:  Χρονικά όρια (χρόνος προετοιμασίας, χρόνος χρήσης του 

παιχνιδιού στη διδασκαλία, συχνότητα χρήσης του παιχνιδιού στη διδασκαλία) 

Το ζήτημα των χρονικών ορίων συνδέεται και με την προηγούμενη 

υποκατηγορία που αναλύσαμε, διότι ο χρόνος προετοιμασίας για ένα τέτοιου 

είδους μάθημα είναι σαφώς μεγαλύτερος από ότι μιας παραδοσιακής διδασκαλίας. 

Το γεγονός αυτό υποστηρίζουν οι εννέα στους δεκαπέντε καθηγητές. Προσθέτουν 

όμως, όσοι έχουν περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας, ότι αυτό μπορεί να 

αντισταθμιστεί μέσω της πολύχρονης εμπειρίας τους σε αυτό τον τρόπο 

διδασκαλίας «Η προετοιμασία παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο. Έχω όμως πολλά 

χρόνια που τα εφαρμόζω, από τότε που δούλευα στα φροντιστήρια οπότε 

ελίσσομαι. Θέλει πάρα πολύ χρόνο όμως τα χρόνια που περνάνε και η εμπειρία που 



72 
 

αποκτάς με βοηθάει στο να λειτουργούμε πολύ πιο γρήγορα. Αλλά χρειάζεται 

περισσότερος χρόνος.» (Βάσω). 

Όσον αφορά το χρόνο της διδακτικής ώρας που καταλαμβάνει το παιχνίδι, 

αυτός κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 20 λεπτά μαθήματος, ενώ η τοποθέτησή σου 

στο πλαίσιο του μαθήματος λαμβάνει χώρα ως επί το πλείστον προς το τέλος του 

μαθήματος όπως ανέφεραν οι εννέα στους δεκαπέντε εκπαιδευτικούς με δύο μόνο 

από αυτούς να δηλώνουν ότι το χρησιμοποιούν σε όλη τη διάρκεια. Η συχνότητα 

χρήσης τους, επίσης, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μεγάλη, καθώς οι μισοί 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν παιχνίδια μία φορά την εβδομάδα. Εδώ να σημειωθεί 

ότι τις περισσότερες φορές το μάθημα το ξένων γλωσσών στο δημόσιο και στον 

ιδιωτικό τομέα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα για κάθε επίπεδο. 

  

Υποκατηγορία 4: Επιρροή παραγόντων για χρήση ή μη παιχνιδιού στη διδασκαλία 

 Στην υποκατηγορία αυτή θα αναλύσουμε τον τρόπο που κάποιοι 

παράγοντες όπως πχ. η ηλικία των μαθητών επηρεάζουν την παιχνιδοποιημένη 

διδασκαλία. Η ηλικία όπως αναφέραμε αποτελεί έναν παράγοντα που καθορίζει το 

ποιο παιχνίδι θα επιλέξουν. Κάποια παιχνίδια μπορεί να αντιμετωπιστούν με 

δυσπιστία ιδιαίτερα από το μαθητικό κοινό των ενηλίκων όπως είναι εμφανές και 

στο παρακάτω παράδειγμα «Το πλαίσιο και ο στόχος παίζουν κυρίως ρόλο. Η ηλικία 

παίζει ρόλο στο κομμάτι του να επιλέξω ένα παιχνίδι που να μην τους φανεί γελοίο. 

Πχ η μονόπολη που σου είπα τους φάνηκε αστείο. Απ’ την άλλη προτιμούν παιχνίδια 

που έχουν τεχνολογία γιατί θέλουν να γίνουν καλύτεροι στη χρήση της. Τα παιχνίδια 

στο διαδραστικό πίνακα τους αρέσουν και ό,τι έχει να κάνει με τη χρήση της 

προφορικής γλώσσας».(Μαρία). Σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή της 

εκπαιδευτικού καθώς και με την ακόλουθη «Το επίπεδο το μαθησιακό και παίζει 

ρόλο και η ηλικία. Επίσης, οι ιδιαιτερότητες κάθε τάξης, γιατί έχει κάποια πράγματα 

που αρέσουν πολύ και άλλα που δεν αρέσουν.» (Βάσω) το εκπαιδευτικό επίπεδο 

και οι προτιμήσεις της κάθε τάξης παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή του 

παιχνιδιού που θα εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός. 
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 Το κοινωνικό υπόβαθρο, επίσης, είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τη 

χρήση παιχνιδιού στη διδασκαλία. Αυτό έγινε εμφανές ύστερα από τη συνέντευξη 

καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονταν σε προσφυγικές δομές. Το παιχνίδι 

χαρακτηρίστηκε ως ένας κυρίαρχος τρόπος διδασκαλίας σε τέτοιου είδους 

πληθυσμούς, επειδή η σχολική και μαθησιακή τους εμπειρία είναι περιορισμένη. 

Ειδικότερα στους συγκεκριμένους πληθυσμούς και το φύλο αποτελεί ένα εμπόδιο 

στη συμμετοχή σε παιχνίδια για τα κορίτσια στην εφηβεία και τις ενήλικες γυναίκες 

λόγω των πολιτισμικών τους πεποιθήσεων. Τέλος, ιδιαίτερα στους ενήλικες μεγάλη 

αξία έχουν γι’ αυτούς οι κοινωνικές επιρροές που δέχονται ( Greenberg et al., 2010 ) 

όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο 1.5. Παραδείγματος χάριν μία από τις 

συνεντευξιαζόμενες περιέγραψε ότι γονείς που είχαν παιδιά μετανάστες σε ξένες 

χώρες ή μικρά σε ηλικία ήταν πιο δεκτικοί στη διδασκαλία με παιχνίδι. Οι μεν 

πρώτοι δεν είχαν το άγχος να δώσουν εξετάσεις και οι δεύτεροι είχαν τη στήριξη 

των παιδιών τους. 

Οι δυσκολίες που αναφέρθηκαν δεν αποτελούν εμπόδιο στην εφαρμογή 

παιχνιδιών από τους εκπαιδευτικούς. Όπως αφηγήθηκαν όμως και οι ίδιοι, αυτές οι 

δυσκολίες δρουν ως ανασταλτικοί παράγοντες στο να χρησιμοποιούν παιχνίδια στη 

διδασκαλία τους στη συχνότητα που οι ίδιοι επιθυμούν. 

 

Κατηγορία 4 : Μαθησιακοί στόχοι παιχνιδιών 

Υποκατηγορία 1:  Γνώσεις, Δεξιότητες και Αξίες που καλλιεργούν τα παιχνίδια 

 Οι στόχοι που θέτουν οι εκπαιδευτικοί όταν χρησιμοποιούν παιχνίδια στη 

διδασκαλία τους δεν είναι μόνο γνωστικοί αλλά έχουν σχέση και με την καλλιέργεια 

αξιών και δεξιοτήτων. Οι γνωστικοί στόχοι που αναφέρθηκαν ασχολούνται κυρίως 

με την εκμάθηση καινούριου λεξιλογίου και γραμματικής  του κάθε επιπέδου, με το 

οποίο ασχολούνται, οπότε δεν θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα σε αυτούς. 

Αντίθετα, αξίζει να αναφερθούμε στις δεξιότητες και στις αξίες που αποκομίζουν οι 

μαθητές από αυτού του είδους τη μάθηση. Ο πίνακας που ακολουθεί τις 

παρουσιάζει συγκεντρωτικά. 
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Δεξιότητες Αξίες 

Δημιουργικότητα Ανάπτυξη κινήτρου επίτευξης 

Εργασία σε ομάδες Ομαδικότητα 

Τεχνολογικές δεξιότητες Συνεργασία 

Διαχείριση χρόνου Επιμονή 

Επικοινωνιακή ικανότητα Υγιής ανταγωνισμός 

Δομημένος τρόπος γραφής Σεβασμός απόψεων και κανόνων 

Ενεργοποίηση Μνήμης Ανοχή στο λάθος 

Καλλιέργεια φαντασίας Κοινωνικοποίηση 

Πίνακας 3. Δεξιότητες και αξίες 

 Οι παραπάνω απαντήσεις σχετικά με τις δεξιότητες και τις αξίες αντλήθηκαν από τη 

σχετική ερώτηση που  τέθηκε σε όλους τις συνεντευξιαζόμενους κατά τη διάρκεια 

των συνεντεύξεων και γι’ αυτό το λόγο δεν παραθέτουμε χαρακτηριστικά 

αποσπάσματα.  

Ένα θετικό στοιχείο που προσφέρει η παιχνιδοποιημένη διδασκαλία, το 

οποίο μπορεί να μην ανήκει τις στόχους, αλλά είναι εξίσου σημαντικό είναι ότι 

βοηθά στη βαθύτερη γνωριμία τόσο των μαθητών μεταξύ τις όσο και των 

καθηγητών «Πιστεύω έτσι γνωρίζεις και καλύτερα τις μαθητές σου.» (Πηνελόπη). 

Μπορεί ακόμη και να οδηγήσει σε αλλαγή τις συμπεριφοράς τις στην περίπτωση με 

το παράδειγμα του σχολικού εκφοβισμού που αναφέρθηκε στη δεύτερη κατηγορία  

«Και  βλέπω ότι τα παιδιά αλλάζουν συμπεριφορά προς το συγκεκριμένο μαθητή. 

Όχι βέβαια όλα. Που είναι και ο σκοπός του παιχνιδιού. Όχι να παίξουμε για να 

παίξουμε αλλά να μάθουν να μπαίνουν στη θέση του άλλου και να σέβονται τους 

συμμαθητές τους.» (Καρμελίνα).  

Σημαντικό γεγονός είναι ότι η χρήση τις γλώσσας γίνεται με φυσικό τρόπο 

«Πιστεύω ότι επιτυγχάνονται γιατί οι μαθητές χρησιμοποιούν τη γραμματική 

αυθόρμητα. Κατά τη διάρκεια  του μαθήματος μέσα από το παιχνίδι η θεωρία 

γίνεται πράξη. Και χρησιμοποιούν τη γραμματική κανονικά τις θα τη 

χρησιμοποιούσαν σε μια συζήτηση.» (Ρέα), δηλαδή επιτυγχάνεται η ενεργός 
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εμπλοκή του παίκτη, στην οποία έχουμε αναφερθεί ως ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά του παιχνιδιού στο πρώτο κεφάλαιο. Επίσης, παρατηρούμε να 

εφαρμόζεται η κατάσταση ροής που περιγράφει ο Csikszentmihalyi (1990), η οποία 

παρουσιάστηκε στη βιβλιογραφία τις, «Οι ενήλικες όταν το παιχνίδι τις ενδιαφέρει 

και βρουν ότι έχει μαθησιακό σκοπό και ότι δεν το κάνουμε για να γλιτώσει ώρα η 

καθηγήτρια και ότι θα εξεταστώ μ’ αυτό στο λεξιλόγιο γίνονται παιδιά. Είναι 

ενθουσιασμένοι, δεν θέλουν να τελειώσει, χτυπάει το κουδούνι και δεν σηκώνονται 

από τις θέσεις τις μέχρι να ολοκληρωθεί το παιχνίδι και επιστρέφουν στο επόμενο 

μάθημα με το ότι το έχουν αφήσει στη μέση αλλά θα το συνεχίσουν.» (Μαρία), 

καθώς υπάρχει αίσθηση του ελέγχου, έλλειψη αίσθησης του χρόνου και το αίσθημα 

ότι η ίδια η δραστηριότητα αποτελεί πηγή εσωτερικής επιβράβευσης, χωρίς να 

υπάρχει η ανάγκη για εξωτερική. 

 Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να διευκρινίσουμε ότι οι 

συνεντευξιαζόμενοι δήλωσαν ποιες δεξιότητες και αξίες πιστεύουν ότι 

αναπτύσσουν οι  εκπαιδευόμενοι  μέσω της παιχνιδοποιημένης διδασκαλίας με 

βάση την εμπειρία τους. Ωστόσο δεν αναφέρθηκε αν αξιολογούν με κάποιο τρόπο 

όσα θεωρούν ότι καλλιεργούνται. Το μόνο παράδειγμα που αναφέρει ένας από 

τους συνεντευξιαζόμενους όσον αφορά την ενεργοποίηση της μνήμης είναι ότι οι 

μαθητές  θυμούνται ευκολότερα και για μεγαλύτερο  χρονικό διάστημα καινούριο 

λεξιλόγιο που μαθαίνουν από τα παιχνίδια σε σχέση με την παραδοσιακή 

αποστήθιση «Ας πούμε τα tutorials των παιχνιδιών έχουν πολύ λεξιλόγιο. Οι 

μαθητές πολλές φορές το ψάχνουν και μου λένε στο επόμενο μάθημα λέξεις που 

δεν ήξεραν, τις έψαξαν και τις βρήκαν. Τη μαθαίνουν και τη θυμούνται, γιατί όταν 

πχ τους αναφέρω κάτι που περιέχει αυτή τη λέξη και τους ρωτώ τι σημαίνει, 

θυμούνται ακόμα και τρεις μήνες μετά την έννοιά της, ενώ τη λέξη που έπρεπε να 

μάθουν απ’ το βιβλίο δε τη θυμούνται.» Bruce. Δεν μπορούμε, λοιπόν, να 

υποστηρίξουμε ότι αναμφίβολα η παιχνιδοποιημένη διδασκαλία συμβάλλει στην 

ανάπτυξη των αξιών και δεξιοτήτων που παρατέθηκαν στον παραπάνω πίνακα 

εφόσον δεν έχουμε πρακτικά παραδείγματα αξιολόγησης της εκμάθησης αυτών των 

ικανοτήτων και αξιών. 
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Κατηγορία 5: Συναισθήματα  

Υποκατηγορία 1: Συναισθήματα μαθητών απέναντι στην παιχνιδοποιημένη 

διδασκαλία 

 Στην πλειοψηφία τις οι μαθητές εκφράζουν ενθουσιασμό και ενδιαφέρον 

είτε με λεκτικό είτε με μη λεκτικό τρόπο (τρόπος συμπεριφοράς, γλώσσα του 

σώματος), τόσο οι έφηβοι όσο και οι ενήλικες, τις χαρακτηριστικά είναι εμφανές 

στα παρακάτω αποσπάσματα «Τρελαίνονται! Είναι ενθουσιασμένα, σηκώνουν χέρι, 

συμμετέχουν όλα, ακόμα και αυτά που δεν ξέρουν καλά αγγλικά! Φαίνεται ο 

ενθουσιασμός στο πρόσωπό τις και στην ουσία αυτό θες να τα ξυπνήσεις. Στο 

μάθημα με το βιβλίο αφαιρούνται ενώ όταν έχει παιχνίδι ούτε τις δεν αφαιρείται 

ούτε κοιτά έξω απ’ το παράθυρο.» (Καρμελίνα) , «95% μπορεί και παραπάνω 

τρελαίνονται! Πραγματικά νιώθουν ότι είναι στο σχολείο. Στα ΣΔΕ έτσι και αλλιώς ο 

στόχος είναι η μάθηση να είναι βιωματική και ευχάριστη. Οι μαθητές είναι πάρα 

πολύ χαρούμενοι με αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας. Γι αυτό αντιδρούν πολύ θετικά, 

αγαπούν πάρα πολύ τη γλώσσα.» (Βάσω). 

 Υπάρχουν και μεμονωμένα παραδείγματα τις ενήλικες που αντιδρούν 

αρνητικά τις αφηγήθηκαν συνεντευξιαζόμενες αλλά αυτό συμβαίνει είτε όταν οι 

ενήλικες δεν βρουν νόημα στο παιχνίδι είτε όταν δεν έχουν ως σκοπό τη μάθηση 

αλλά το πιστοποιητικό «Με τις ενήλικες ειδικά καταλήγεις να συζητάς πολύ ώρα 

μαζί τις στην αρχή για ποιο λόγο το κάνεις όλο αυτό γιατί πιστεύουν ότι είναι 

χαμένος χρόνος. Στην αρχή τις είναι δύσκολο να ρίξεις τα τείχη που υψώνουν.» 

(Bruce), «Όσα άτομα αντιδρούν στα παιχνίδια συνήθως πρέπει να πάρουν 

αναγκαστικά το πτυχίο γιατί τις ανάγκασε η εργασία τις και δεν ενδιαφέρονται για 

τη μάθηση, αλλά αυτό είναι σπάνιο, ένα με δύο άτομα θα είναι.» (Βάσω). 

 Υποκατηγορία 2: Συναισθήματα καθηγητών απέναντι στην παιχνιδοποιημένη 

διδασκαλία 

 Τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών είναι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις 

θετικά «Ναι, είναι ευχάριστη γιατί είμαι ενθουσιώδες άτομο και νιώθω 

ευχαρίστηση όταν βλέπω τα παιδιά να χαίρονται, γίνομαι και εγώ παιδί μαζί τις.» 
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(Έλενα), διότι τις περιέγραψαν αρέσουν και τις προσωπικά αλλά και η χαρά των 

μαθητών τις μεταφέρεται και σ’ τις, οπότε αυτό τις δημιουργεί το συναίσθημα τις 

ευχαρίστησης. Μόνο μία καθηγήτρια ανέφερε ότι δεν της αρέσουν  τα παιχνίδια, 

ωστόσο τα υιοθετεί σαν μέθοδο διδασκαλίας, επειδή έχουν θετικό αποτέλεσμα τις 

μαθητές «Σαν άνθρωπος εγώ το βαριέμαι το παιχνίδι. Το βαριόμουν και σαν παιδί. 

Και αυτά τα παιχνίδια που σου είπα στην τάξη δεν είναι και για μένα ό,τι καλύτερο, 

αλλά αφού βλέπω ότι με αυτό τον τρόπο τα κερδίζω είναι εντάξει.» (Μαρίνα). 

 Συνοψίζοντας την κατηγορία των συναισθημάτων τόσο των μαθητών 

(εφήβων και ενηλίκων) όσο και των εκπαιδευτικών διαπιστώνουμε ότι οι στάσεις 

και των δύο ως τις την παιχνιδοποιημένη διδασκαλία είναι θετικές.  

 

 

Κατηγορία 6 : Ορισμός του όρου «παιχνίδι»  

Υποκατηγορία 1: Χαρακτηριστικά παιχνιδιών 

Στην ερώτηση ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας δραστηριότητας που είναι 

παιχνίδι τέσσερις από τις δεκαπέντε δήλωσαν ότι είναι ο περιορισμός ως τις το 

χρόνο και τρεις  από τις δεκαπέντε συμφώνησαν ότι το στοιχείο του ανταγωνισμού, 

ο σχηματισμός ομάδων, η ύπαρξη πόντων  είναι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά. 

Ακολουθούν η ύπαρξη σεναρίου, η εφαρμογή επιπέδων κατάταξης και η ύπαρξη 

επάθλου. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις αναφέρθηκαν τα γραφικά ,τα avatars και η 

διαδραστικότητα. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά συμφωνούν με όσα έχουμε 

διερευνήσει στο πρώτο κεφάλαιο στη βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά του παιχνιδιού τις τα διατύπωσαν οι  Prensky (2007), Meckley 

(2000), Huizinga (2014) και οι Zichermann& Cunningham (2011). Στο γράφημα που 

ακολουθεί μπορούμε να δούμε πιο παραστατικά τις απαντήσεις των 

συνεντευξιαζόμενων για τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. 
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Διάγραμμα 8. Χαρακτηριστικά παιχνιδιού 

 

Υποκατηγορία 2: Συσχέτιση εννοιών με την παιχνιδοποίηση 

Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση με ποιες έννοιες 

συνδέουν την παιχνιδοποίηση. Στην πλειοψηφία των απαντήσεων τους κυριάρχησε 

η έννοια της διασκέδασης με έξι από τους συνεντευξιαζόμενους να δίνουν  αυτή την 

απάντηση.  Κάποιες άλλες έννοιες που αναφέρθηκαν είναι η συνεργασία, η 

βιωματική μάθηση, η χαρά και η δημιουργικότητα με τρεις καθηγητές να 

παραθέτουν τον καθένα από τους παραπάνω  όρους. Επίσης, προστέθηκαν η 

διαδραστικότητα και ο υγιής ανταγωνισμός. 

Παρατηρούμε ότι τα στοιχεία που αποδίδουν οι συνεντευξιαζόμενοι στην 

παιχνιδοποίηση είναι ένας συνδυασμός τόσο των χαρακτηριστικών των παιχνιδιών 

που παρατέθηκαν στην προηγούμενη υποκατηγορία όσο και των μαθησιακών 

στόχων, οι οποίοι αναλύθηκαν στην τέταρτη κατηγορία. Γίνεται δηλαδή η συσχέτιση 

τόσο αμιγώς στοιχείων παιχνιδιού όπως είναι η διασκέδαση όσο και στοιχείων που 

σχετίζονται με τη μάθηση και την εκπαίδευση γενικότερα όπως η δημιουργικότητα 

και η βιωματική μάθηση. Οι έννοιες που ανέφεραν οι καθηγητές ξένων γλωσσών ότι 

ανταγωνισμός, 
3

περιορισμός 
χρόνου, 4

έπαθλα, 2

πόντοι, 3

ομάδες, 3

σενάριο, 2

πίνακες 
κατάταξης, 2

γραφικά, 1

avatars, 1

διαδραστικότητα, 
1
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σχετίζονται με την παιχνιδοποίηση αποδίδονται παραστατικά στο παρακάτω 

γράφημα. 

 

 

Σχήμα 3. Χαρακτηριστικά παιχνιδοποίησης 

 

ΠαιχνιδοποίησηΔιασκέδαση

Συνεργασία

Βιωματική μάθηση

Χαρά

Δημιουργικότητα

Διαδραστικότητα

Υγιής 
ανταγωνισμός
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
  

Θα ξεκινήσουμε τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων δίνοντας απαντήσεις 

στα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε στον σχεδιασμό της έρευνας. 

Παράλληλα θα εξετάζουμε αν οι αρχικές μας ερευνητικές υποθέσεις 

επαληθεύτηκαν ή διαψεύστηκαν. Η πρώτη μας ερευνητική υπόθεση σχετικά με  

τον ορισμό που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί για την παιχνιδοποίηση 

επαληθεύτηκε. Πιο συγκεκριμένα παρατηρήσαμε πως ο ορισμός που έδωσαν 

συμπίπτει με τον ορισμό που δώσαμε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, ότι 

δηλαδή  παιχνιδοποίηση είναι η χρήση των μηχανισμών, της αισθητικής και του 

τρόπου σκέψης που χρησιμοποιείται στα παιχνίδια, ώστε να κινητοποιήσει τη 

δράση και τη μάθηση, την επίλυση προβλημάτων και να προκαλέσει τη 

δέσμευση των παικτών ( Kapp et al. , 2014). Αυτό είχαμε προβλέψει ότι θα 

συμβεί, διότι μέσα από την αφήγηση των παραδειγμάτων μπόρεσαν 

γενικεύοντας να οδηγηθούν στα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών. Ως οι 

κυρίαρχοι μηχανισμοί που χρησιμοποιούν αναδείχθηκαν ο περιορισμένος 

χρόνος, οι πόντοι, ο ανταγωνισμός και η εργασία σε ομάδες. Τα κίνητρα είναι 

μοιρασμένα ισόποσα ως προς τα εξωτερικά (περιορισμένος χρόνος, οι πόντοι) 

και ως προς τα εσωτερικά (ο ανταγωνισμός και η εργασία σε ομάδες). Μέσω της 

εξωτερικής κινητοποίησης πετυχαίνεται η δέσμευση, ενώ μέσω της εσωτερικής 

αναπτύσσεται το αίσθημα της αυτονομίας, της ικανότητας και του ανήκειν 

(Richter et al., 2015), όπως αναφέρθηκε και στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

Το δεύτερό μας ερώτημα σχετίζεται με το τι είδους παιχνίδια επιλέγουν να 

χρησιμοποιήσουν οι καθηγητές ξένων γλωσσών. Όσον αφορά τα μη ψηφιακά 

είναι αυτά που ονομάζονται «παιχνίδια επιτραπέζια και παιχνίδια με κάρτες», 

«παιχνίδια λέξεων», «παιχνίδια εμπάθειας» (Ur et Wright,1996) και «παιχνίδια 

ανταγωνισμού» (Rinvolucri,1994). Τα ψηφιακά είναι διαθέσιμα σε ιστοσελίδες 

και σε εκδοτικούς οίκους.  Η αρχική  μας υπόθεση σε αυτή την περίπτωση ότι οι 

εκπαιδευτικοί θα χρησιμοποιούν περισσότερο τα ψηφιακά παιχνίδια, 

στηριζόμενοι στη βιβλιογραφία και στο χαμηλό τους κόστος, διαψεύστηκε, 

καθώς όπως παρατηρήσαμε εφαρμόζουν εξίσου και τα δύο είδη παιχνιδιών. Το 
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γεγονός αυτό πιστεύουμε ότι ερμηνεύεται, διότι κάποια ενδεικτικά 

παραδείγματα που αναφέραμε όπως το debate, η ζωντανή κρεμάλα και το 

παιχνίδι για το σχολικό εκφοβισμό δεν απαιτούν την προετοιμασία κάποιου 

υλικού, οπότε πάλι το κόστος παραμένει μηδενικό. 

Όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, το οποίο είναι και το τρίτο 

μας ερώτημα, διαπιστώσαμε ότι  επιβεβαιώθηκαν οι παράγοντες που δήλωσε ο 

Ζυγουρίτσας (2008) ότι δρουν ως ανασταλτικοί για αυτού του είδους τη 

διδασκαλία, όπως αρχικά είχαμε προβλέψει και στην αντίστοιχη υπόθεσή μας.  

Τη δυσκολία να βρεθούν παιχνίδια που σχετίζονται με τη διδακτέα ύλη, το φόβο 

των εκπαιδευτικών ότι τα παιχνίδια δεν θα καλύψουν τη διδακτέα ύλη και την 

αντίληψη ότι τα παιχνίδια είναι μια μη σοβαρή δραστηριότητα ανέδειξαν και οι 

ίδιοι οι συνεντευξιαζόμενοι. Η δεύτερη δυσκολία είναι απολύτως εύλογη και 

αναμενόμενη καθότι τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα που 

εργάζονται οι εκπαιδευτικοί δέχονται πιέσεις για την ολοκλήρωση της 

διδακτικής ύλης. Η δυσκολία για την αντίληψη των παιχνιδιών ως μη σοβαρής 

δραστηριότητας από τους ενήλικους μαθητές αντιμετωπίζεται από τους 

εκπαιδευτικούς με το να τους βοηθούν να νοηματοδοτήσουν αυτό που κάνουν 

και να εκμεταλλευτούν θετικά τις κοινωνικές επιρροές (Greenberg et al.,2010).  

Προχωρώντας στο τέταρτο ερώτημα που αφορά τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη χρήση ή μη παιχνιδιών στη διδασκαλία, υποθέσαμε με βάση τη 

βιβλιογραφία ότι η ηλικία δεν επηρεάζει τη χρήση παιχνιδιών στη διδασκαλία 

σε αντίθεση με το κοινωνικό υπόβαθρο που υποθέσαμε ότι την επηρεάζει. Το 

πρώτο σκέλος της υπόθεσής μας  διαψεύστηκε, ενώ το δεύτερο επαληθεύτηκε. 

Η ηλικία αποτελεί έναν παράγοντα που καθορίζει το ποιο παιχνίδι θα επιλέξουν. 

Κάποια παιχνίδια μπορεί να αντιμετωπιστούν με δυσπιστία ιδιαίτερα από το 

μαθητικό κοινό των ενηλίκων όπως δήλωσαν οι συνεντευξιαζόμενοι. Οπότε 

αναπόφευκτα ο παράγοντας της ηλικίας των μαθητών πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε  η σημασία του παράγοντα του κοινωνικού 

υπόβαθρου, καθώς καθηγητές που εργάζονταν σε προσφυγικές δομές τόνισαν 

τις διαφορές στην κουλτούρα, οι οποίες δρουν ανασταλτικά σε εφαρμογή 

εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας. Ως επιπρόσθετοι παράγοντες που δεν είχαν 
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προβλεφθεί στην αρχική υπόθεση αναδείχθηκαν και το μαθησιακό επίπεδο των 

μαθητών όπως και οι ιδιαίτερες προτιμήσεις του τμήματος. 

Το πέμπτο ερώτημα πραγματεύεται τον χρόνο που αφιερώνεται από τους 

εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία με παιχνίδι όπως και στο χρόνο προετοιμασίας. 

Ο χρόνος που προβλέψαμε, στηριζόμενοι στη βιβλιογραφία, ότι θα αντιστοιχεί 

σε 30 λεπτά τελικά είναι λιγότερος καθώς ο μέσος όρος του χρόνου που 

αφιερώνουν είναι τα 20 λεπτά. Αυτό ερμηνεύεται από όσα έχουμε αναφέρει 

σχετικά με την πίεση για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής ύλης, η οποία δρα 

ανασταλτικά στη χρήση παιχνιδιών. Ο μειωμένος χρόνος που αφιερώνουν σ’ 

αυτή τη μορφή της διδασκαλίας ίσως να αντανακλά το παραπάνω γεγονός. 

Όσον αφορά τώρα το χρόνο προετοιμασίας όπως είχαμε προβλέψει είναι 

μεγαλύτερος σε σχέση με την προετοιμασία για μια παραδοσιακή διδασκαλία. 

Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι η εμπειρία που έχουν αποκομίσει τους βοηθά να 

τον μειώνουν σύμφωνα με όσα δήλωσαν. 

Τέλος, στο έκτο ερώτημα «Ποιες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες 

αναπτύσσονται στο περιβάλλον της παιγνιoποιημένης μάθησης» υποθέσαμε ότι 

όπως σημειώνει και η βιβλιογραφία ότι  θα αναφερθούν η επικοινωνία, η 

ενεργητικότητα, φαντασία, τα γρήγορα αντανακλαστικά και η παράλληλη 

επεξεργασία (Prensky, 2001) όπως και ο έλεγχο της παρορμητικότητας και η 

ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης (Ζυγουρίτσας, 2008). Όντως 

αυτές ήταν κάποιες από τις δεξιότητες και αξίες που δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί 

καθώς και άλλες που παρατίθενται στον πίνακα 3.  Ωστόσο δεν μπορούμε να 

είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι αναπτύσσονται εφόσον οι συνεντευξιαζόμενοι 

δεν εφαρμόζουν κάποιου είδους αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο 

αναπτύχθηκαν λόγω της παιγνιοποιημένης διδασκαλίας. Μόνο στην περίπτωση 

της ενεργοποίησης της μνήμης δόθηκε ένα παράδειγμα άτυπης αξιολόγησης 

από ένα εκπαιδευτικό. Λόγω, λοιπόν, της παραπάνω έλλειψης θα πρέπει να 

θεωρήσουμε με επιφύλαξη ότι τα παιχνίδια καλλιεργούν όσες δεξιότητες και 

αξίες μας έχουν αναφέρει. 
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Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα πρέπει 

να εξεταστούν μέσα από τους περιορισμούς που τίθενται. Τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών όσο και ο περιορισμένος αριθμός τους μας 

οδηγούν στην ερμηνεία των συμπερασμάτων που προκύπτουν από το 

συγκεκριμένο δείγμα και όχι στη γενίκευσή τους. Επίσης, η επιλογή της 

συνέντευξης ως ερευνητικού εργαλείου δεν επιτρέπει να διαπιστώσουμε αν όλα 

όσα ειπώθηκαν συμφωνούν με την πρακτική που εφαρμόζουν. Ακόμη, λόγω του 

ότι στην ποιοτική έρευνα η ερμηνεία των αποτελεσμάτων γίνεται από τον 

ερευνητή συνεπώς είναι επηρεασμένη από τις αξίες, τις αντιλήψεις και τις 

εμπειρίες του. 

 Η έρευνα αυτή μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για μια ποσοτική έρευνα 

σχετικά με το πόσοι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν παιχνιδοποίηση και αν ισχύουν 

και σε αυτούς τα θέματα που αναδείχθηκαν με την παρούσα έρευνα. Από τη 

βιβλιογραφία διαπιστώσαμε ότι έρευνες πρακτικής εφαρμογής της 

παιχνιδοποίησης έχουν γίνει μόνο σε ψηφιακά περιβάλλοντα οπότε θα ήταν 

ενδιαφέρον να γίνονταν έρευνες εφαρμογής και σε μη ψηφιακά. Επίσης, εδώ 

επικεντρωθήκαμε στις ηλικιακές κατηγορίες των εφήβων και των ενηλίκων. Μία 

συγκριτική προσέγγιση στην πρακτική της παιχνιδοποίησης σε όλες τις ηλικιακές 

κατηγορίες (προσχολική, σχολική, εφηβική, ενηλίκων) θα αποκάλυπτε ίσως νέα 

δεδομένα που δεν αναδείχθηκαν από τη συγκεκριμένη έρευνα. 

 Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η παιχνιδοποιημένη διδασκαλία 

έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Παρόλο που πολλές φορές μπορεί να 

αντιμετωπίζεται με δυσπιστία και αμφισβήτηση εντούτοις αποζημιώνει όσους 

τολμούν να την εφαρμόσουν. Η εργασία αυτή αποτελεί, λοιπόν, μία πρόταση 

και ίσως για να εκφραστούμε και με όρους παιχνιδοποίησης μία πρόκληση για 

όσους εκπαιδευτικούς θέλουν να προσθέσουν μία διαφορετικότητα στη 

διδασκαλία τους και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1.ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
Εισαγωγή: Ζητάμε από το συνεντευξιαζόμενο να διαλέξει ένα ψευδώνυμο ώστε να 

εξασφαλιστεί η ανωνυμία του. 

1. Παρουσιάστε μου τον εαυτό σας (ηλικία, σπουδές, προϋπηρεσία, τόπος 

εργασίας). 

2. Σε ποιο τομέα εργάζεστε ( δημόσιο, ιδιωτικό); 

3. Ποια/ες είναι η/οι ηλικία/ες των μαθητών σας; 

1ο μέρος: 

1. Χρησιμοποιείτε παιχνίδια στα πλαίσια της διδασκαλίας σας; Δώστε μου ένα 

συγκεκριμένο παράδειγμα. 

2. Χρησιμοποιείτε ψηφιακά παιχνίδια όταν διδάσκετε; Τι είδους ψηφιακά/ η 

μη παιχνίδια; Δώστε μου ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Για ποιο λόγο τα 

χρησιμοποιείτε;  

3. Η επιλογή του παιχνιδιού που θα χρησιμοποιήσετε στο μάθημά σας, σάς 

φαίνεται εύκολη ή δύσκολη και για ποιο λόγο; 

4. Κατά την εφαρμογή του παιχνιδιού υπάρχουν ζητήματα που σας 

δυσκολεύουν; Αν ναι ποια; 

5. Θεωρείτε ότι η χρήση του παιχνιδιού συμβάλλει στη μαθησιακή διαδικασία; 

Επιτυγχάνονται οι μαθησιακοί στόχοι; Αν ναι, με ποιο τρόπο επιτυγχάνονται, 

αν όχι, για ποιο λόγο δεν επιτυγχάνονται; 

6. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των παιχνιδιών που 

χρησιμοποιείτε (πχ: πρόκληση, συνεργασία, ανταγωνισμός). Εδώ μπορεί να 

γίνει σύνδεση με βάση τα παραδείγματα που έχει αναφέρει παραπάνω ο 

συνεντευξιαζόμενος. 

7. Ποιες άλλες μεθόδους διδασκαλίας χρησιμοποιείτε(πχ μετωπική); 
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8. Πόσο χρόνο θεωρείτε ότι αφιερώνετε στην προετοιμασία ενός μαθήματος 

που απαιτεί τη χρήση παιχνιδιού σε σχέση με άλλες μεθόδους διδασκαλίας 

που εφαρμόζετε; 

2ο μέρος: 

1. Η χρήση παιχνιδιού στη διδασκαλία θεωρείτε ότι είναι ευχάριστη ή 

δυσάρεστη για τους μαθητές σας;  Για ποιο λόγο ευχάριστη ή 

δυσάρεστη;  

2. Για εσάς είναι ευχάριστη ή δυσάρεστη η χρήση παιχνιδιού στη 

διδασκαλία σας ; Για ποιο λόγο ευχάριστη ή δυσάρεστη; 

3. Θεωρείτε ότι η ηλικία των μαθητών σας επηρεάζει την ευχαρίστηση ή τη 

δυσαρέσκεια από τη χρήση παιχνιδιού; Δώστε μου κάποιο παράδειγμα. 

4. Γενικά χρησιμοποιείτε το παιχνίδι ως μέθοδο διδασκαλίας ή μόνο σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις; Για ποιο λόγο;  

5. Η ηλικία ή το μαθησιακό/ κοινωνικό υπόβαθρο των μαθητών σας 

επηρεάζει αυτή σας την απόφαση; 

6. Ποιοι παράγοντες θα σας έκαναν να χρησιμοποιείτε συχνότερα παιχνίδια 

ως μέθοδο διδασκαλίας;  

7. Ποιες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες θεωρείτε ότι καλλιεργούνται 

παίζοντας κάποιο παιχνίδι. Σε ποιο βαθμό η καθεμιά από αυτές; 

8. Πείτε μου 3 λέξεις που σας έρχονται στο μυαλό με τον όρο 

παιχνιδοποίηση- gamification. Τον γνωρίζετε τον όρο; Αν ναι, μπορείτε 

να δώσετε έναν ορισμό; Αν όχι, τι πιστεύετε ότι αφορά; 

9. Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε; 

 

Εκτιμώμενος χρόνος συνέντευξης : 40 λεπτά 
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2.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 
Θέμα έρευνας: «Παιχνιδοποίηση (Gamification) στη διδασκαλία των ξένων 

γλωσσών» 

Ερευνήτρια: Βασιλακοπούλου Ειρήνη-Στυλιανή, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ « 

Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή» με ειδίκευση στη Δια Βίου Μάθηση του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, irene6stella@gmail.com, 6979349180 

Επιβλέπων Καθηγητής: Δαγδιλέλης Βασίλειος 

Σκοπός της έρευνας: Να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών ξένων 

γλωσσών, οι οποίοι  χρησιμοποιούν παιχνίδια στη διδασκαλία τους, αναφορικά με 

το αν το παιχνίδι αποτελεί ένα περιβάλλον μάθησης που συμβάλλει στην ανάπτυξη 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών και άρα θεωρείται πετυχημένο. Ο 

δεύτερος εξίσου σημαντικός στόχος είναι να μελετήσουμε την διαδικασία 

εφαρμογής των παιγνιοποιημένων δραστηριοτήτων στην πράξη, δηλαδή το είδος 

παιχνιδιού που επιλέγουν, τις δυσκολίες εφαρμογής του όπως και τα τελικά 

αποτελέσματα. 

Συμμετέχοντες: Το δείγμα θα αποτελείται από καθηγητές ξένων γλωσσών, οι οποίοι 

εφαρμόζουν μορφές παιγνιωποιημένης μάθησης στη διδασκαλία τους. Στην έρευνα 

θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά), 

σε φροντιστήρια ξένων και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι εκπαιδευτικές βαθμίδες 

στις, οποίες  απασχολούνται  είναι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η εκπαίδευση 

ενηλίκων. 

Γιατί να συμμετάσχετε; Η συνέντευξη μπορεί να αποτελέσει μια αναστοχαστική 

διαδικασία, συμβάλλοντας στη συνειδητοποίηση και τη βαθύτερη κατανόηση των 

βιωμάτων και της πρακτικής σας. 

Προστασία προσωπικών δεδομένων: Έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε την 

απομαγνητοφώνηση της συνέντευξής σας, στην οποία θα έχουν πρόσβαση μόνο η 

ερευνήτρια και ανώνυμα ο επιβλέπων καθηγητής. Η διατήρηση της ανωνυμίας σας 

θα διασφαλισθεί χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα, καθώς και παραλείποντας ή 

τροποποιώντας αναγνωριστικά χαρακτηριστικά που ενδέχεται να σας 

mailto:irene6stella@gmail.com
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φωτογραφίζουν. 

Τι απαιτείται από εσάς; Χρόνος (περίπου 40 λεπτά) για τη συνέντευξη. 

 

3.ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 Διάβασα και κατανόησα το πληροφοριακό έντυπο της έρευνας. 

 Είχα την ευκαιρία να κάνω ερωτήσεις για τυχόν απορίες μου σχετικά με την 

έρευνα και αυτές μου απαντήθηκαν. 

 Κατανοώ ότι η συνέντευξή μου θα ηχογραφηθεί και θα 

απομαγνητοφωνηθεί, αποτελώντας ερευνητικό υλικό. 

 Κατανοώ ότι έχω τη δυνατότητα να αποσυρθώ από την έρευνα ή να 

αποσύρω τυχόν πληροφορίες που έχω παράσχει οποιαδήποτε στιγμή πριν 

από την ολοκλήρωση της συλλογής των δεδομένων. 

 Εφόσον αποσυρθώ, οι σχετικές ηχογραφήσεις και απομαγνητοφωνήσεις θα 

καταστραφούν. 

 Συμφωνώ να συμμετέχω στην παρούσα έρευνα. 

Προαιρετικά σημειώνω επίσης ότι: 

 Επιθυμώ να έχω πρόσβαση στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξής 

μου, προκειμένου να το ελέγξω ή/και να προβώ σε ορισμένες αλλαγές. 

Θα ήμουν διαθέσιμος/η για περαιτέρω συλλογή πληροφοριών, εφόσον αυτό 

κριθεί απαραίτητο — πιθανότατα με μια πρόσθετη συνέντευξη. 

 Επιθυμώ να λάβω ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της ερευνητικής αναφοράς μόλις 

αυτή ολοκληρωθεί. 

 

Υπογραφή ……………………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα/ουσας 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Στοιχεία επικοινωνίας 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία …………………………………………… 

 

4.ΑΠΟΜΑΓΜΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 
1.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ BRUCE 

Συνεντεύκτρια:  Καλησπέρα Bruce! Θα ήθελα να μου παρουσιάσεις τον εαυτό σου. 

Πόσο χρονών είσαι, τι σπουδές έχεις κάνει, πόση προϋπηρεσία έχεις ως καθηγητής 

αγγλικών και σε πόλεις ή και χώρες έχεις εργαστεί; 

Bruce: Καλησπέρα Ειρήνη! Είμαι 34 ετών, έχω τελειώσει αγγλική γλώσσα και 

φιλολογία στο ΑΠΘ το 2004. Εδώ και δώδεκα χρόνια δουλεύω ως καθηγητής κυρίως 

Θεσσαλονίκη και λίγο Αθήνα σε φροντιστήρια. Έχω διδάξει σε διαφορετικές ηλικίες, 

επίπεδα και για διαφορετικούς λόγους πχ. business English. 

Συνεντεύκτρια: Ποιες είναι οι ηλικίες των μαθητών σου; 

Bruce: Φέτος διδάσκω εφήβους και ενηλίκους από 14 μέχρι 55. 

Συνεντεύκτρια: Χρησιμοποιείς παιχνίδια στα πλαίσια της διδασκαλίας σας; 

Bruce: Χρησιμοποιώ. Όχι με όλους, γιατί δεν είναι πολύ δεκτικοί αλλά κυρίως με 

τους εφήβους και τους ενήλικες 20-25 που είναι πιο  δεκτικοί. Προσπαθώ να έχω 

κάποιο παιχνίδι μέσα για να μην κουράζονται κιόλας. 

Συνεντεύκτρια: Μου δίνεις ένα συγκεκριμένο παράδειγμα; 

Bruce: Με τους εφήβους χρησιμοποιούμε κυρίως online παιχνίδια. Πχ πολύ χρήσιμο 

είναι το Mindkraft και το Assassins Creed. Το Mindkraft είναι ένα παιχνίδι που 

μπαίνεις σε ένα ψηφιακό σύμπαν, δεν τελειώνει ποτέ και έχει ατελείωτες πίστες, 

εξελίσσεται στη διάρκεια του παιχνιδιού και κύριο σκοπό  έχει με κάποια τουβλάκια 

και εργαλεία να χρησιμοποιήσεις  και να χτίσεις μια ολόκληρη πόλη και κατασκευή 

αν θέλεις. Στο εξωτερικό το έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι και για να 

αναπαραστήσουν το Globe theatre. Εγώ το χρησιμοποιώ πολλές φορές για να 

κάνουμε κάποια ψηφιακή τάξη. Με κάποιους μαθητές που έχουν δικό τους server 

πολλές φορές το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε εντελώς εικονικά μάθημα. 

Γράφουμε πχ στον πίνακα με τα ανθρωπάκια του Mindkraft ή τους αναθέτω να 

κατασκευάσουν πράγματα και να τα περιγράψουν χρησιμοποιώντας μόνο αγγλικά 

εννοείται. To Assassins Creed είναι ένα παιχνίδι έχει δύο τάγματα που πολεμάνε 

μεταξύ τους. Το ένα είναι των Assassins και το τάγμα των Ναϊτών Ιπποτών. Έχει 

μέσα διάφορα ιστορικά στοιχεία και το κάθε Assassin αναφέρεται σε διαφορετική 
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ιστορική περίοδο. Το βρίσκω χρήσιμο για να ασχοληθούμε με ιστορικά θέματα ή να 

μάθουμε για διάφορα μέρη και να αυξήσουμε τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Οπότε 

οι  μαθητές το διασκεδάζουν γιατί μαθαίνουν τα πάντα για εκείνο το μέρος και την 

ιστορία και τα θυμούνται καλύτερα από την ιστορία που διαβάζουν σε βιβλίο. Το 

δεύτερο παιχνίδι το κάνω σε ιδιαίτερα γιατί δεν μπορεί να παιχτεί ομαδικά. 

Συνεντεύκτρια: Πόσο συχνά τα χρησιμοποιείς; 

Bruce: Στα τρία μαθήματα τη βδομάδα το Mindkraft θα το χρησιμοποιήσω μία φορά 

στις δύο εβδομάδες. Αφιερώνεται όλο το μάθημα σε αυτό. Το Assassins πιο λίγο 

γιατί τους ζητάω με τους χαρακτήρες να εξερευνήσουν το μέρος και μετά 

αναζητάμε πράγματα στο ίντερνετ. Αυτά τα παιχνίδια τα κάνω με εφήβους και 

ενήλικες που είναι gamers γιατί έχω προσέξει ότι είναι πολύ δύσκολο από 25 και 

πάνω να τον βάλεις σε αυτή τη διαδικασία γιατί θεωρεί ότι είναι χαμένος χρόνος  

και δεν μπορεί να καταλάβει ότι μαθαίνει μέσα από αυτό. Οπότε σε εκείνους 

είμαστε στα πιο παραδοσιακά παιχνίδια όπως σταυρόλεξα, ανακατεμένες λέξεις. 

Αυτά συνήθως είναι ένα τέταρτο στο τέλος του μαθήματος. Τα κάνω αυτά και όταν 

έχουν δύσκολο λεξιλόγιο και γκρινιάζουν για να τους εξετάσω. 

Συνεντεύκτρια: Υπάρχει κάτι που σε δυσκολεύει στην εφαρμογή τους; 

Bruce:  Ένα δύσκολο είναι η ταχύτητα του ίντερνετ στο φροντιστήριο, υπάρχουν 

φυσικές δυσκολίες όπως οι διακοπές ρεύματος. Ένα άλλο που συμβαίνει είναι ότι 

ενθουσιάζονται γιατί νομίζουν ότι είναι η ώρα του παιχνιδιού, όχι ότι θα μάθουν 

κάτι μέσα από αυτό. Έχουν συνηθίσει να τα χρησιμοποιούν στην ελεύθερη ώρα 

τους και όχι σαν κομμάτι του μαθήματος. Με τους ενήλικες ειδικά καταλήγεις να 

συζητάς πολύ ώρα μαζί τους στην αρχή για ποιο λόγο το κάνεις όλο αυτό γιατί 

πιστεύουν ότι είναι χαμένος χρόνος. Οι ενήλικες συνήθως είχαν ξεκινήσει τα 

αγγλικά ως παιδιά μετά τα διέκοψαν και αργότερα ως ενήλικοι πλέον τα ξανάρχισαν 

για να πάρουν κάποιο πτυχίο, οπότε έχουν διδαχτεί με τον παραδοσιακό τρόπο. 

Πρέπει λοιπόν να τους πείσεις ότι αυτός ο τρόπος έχει πλέον εξελιχθεί και ότι 

μπορείς να χρησιμοποιήσεις και νέα μέσα, διότι τώρα δεν παίζουμε αλλά 

μαθαίνουμε. Βέβαια στη συνέχεια όταν βλέπουν ότι βελτιώνονται οι ικανότητές 

τους στα αγγλικά είναι πιο εύκολο. Στην αρχή όμως είναι δύσκολο να ρίξεις τα τείχη 

που υψώνουν. 

Συνεντεύκτρια: Πετυχαίνεις τους μαθησιακούς στόχους μέσω των παιχνιδιών; 

Bruce:  Πιστεύω πως ναι, γιατί είναι προσπαθούν περισσότερο να εκφραστούν 

χρησιμοποιώντας τη γλώσσα. Επειδή φτιάχνουν κάτι οι ίδιοι νιώθουν ενθουσιασμό. 

Είναι πιο παραγωγικοί. Τα αποτελέσματα που πετυχαίνεις είναι γρηγορότερα ακόμα 

και με τους αδύναμους μαθητές. Βοηθούν επίσης πολύ τους μαθητές με 
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μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, οι οποίοι διστάζουν να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις. Τους κινητοποιεί να συμμετέχουν και έχουν πολύ καλύτερη πρόοδο. 

Συνεντεύκτρια:  Ποια είναι τα συναισθήματα των μαθητών κατά τη διάρκεια 

μαθημάτων με παιχνίδια; 

Bruce:  Περνάνε πάρα πολύ καλά! Γενικά πιστεύω ότι οι καθηγητές πρέπει να 

αξιοποιήσουμε τις τεχνολογικές δυνατότητες και να τις κάνουμε εκπαιδευτικές. Ας 

πούμε τα tutorials των παιχνιδιών έχουν πολύ λεξιλόγιο. Οι μαθητές πολλές φορές 

το ψάχνουν και μου λένε στο επόμενο μάθημα λέξεις που δεν ήξεραν, τις έψαξαν 

και τις βρήκαν. Τη μαθαίνουν και τη θυμούνται, γιατί όταν πχ τους αναφέρω κάτι 

που περιέχει αυτή τη λέξη και τους ρωτώ τι σημαίνει, θυμούνται ακόμα και τρεις 

μήνες μετά την έννοιά της, ενώ τη λέξη που έπρεπε να μάθουν απ’ το βιβλίο δε τη 

θυμούνται.  

Συνεντεύκτρια: Ποιον ορισμό θα έδινες στο παιχνίδι; 

Bruce:  Τα ψηφιακά μέσα που χρησιμοποιώ τα ανέπτυξαν οι ίδιες οι εταιρίες ως 

παιχνίδια. Πρέπει να μελετήσεις το παιχνίδι και να δεις πώς θα το εκμεταλλευτείς 

μαθησιακά. Εκεί ορίζεις και τι στόχους θες να πετύχεις  και ποιες δεξιότητες θέλεις 

να καλλιεργήσεις. Αν πχ πεις στους μαθητές μπείτε στο Minekraft και χτίστε ό,τι σας 

κατέβει στο κεφάλι τότε είναι παιχνίδι. Πρέπει να θέσεις και χρονικά όρια γιατί δεν 

θα μένουμε αιώνια στο κάθε στάδιο. Τώρα με τα παραδοσιακά είναι κυρίως να 

είναι διασκεδαστικά, να καλλιεργούν τον καλώς εννοούμενο ανταγωνισμό. Αυτά τα 

κάνω και καμιά φορά στην αρχή του μαθήματος για να αξιολογήσω το λεξιλόγιο του 

προηγούμενου  μαθήματος και το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. 

Συνεντεύκτρια: Ποιες γνώσεις και δεξιότητες πιστεύεις καλλιεργούνται μέσω των 

παιχνιδιών στους μαθητές σου; 

Bruce: Σίγουρα η δημιουργικότητα, η επικοινωνία, γιατί συζητάνε μεταξύ τους με 

επιχειρήματα, το λεξιλόγιο, η ικανότητα να γράφουν δομημένα, τεχνολογικές 

ικανότητες.  

Συνεντεύκτρια:  Ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο στην επιλογή παιχνιδιού; 

Bruce: Είναι κυρίως η ηλικία και τα ενδιαφέροντα. Πχ το Minekraft ταιριάζει σε 

όλες. Τώρα ένα καινούριο που λέω να χρησιμοποιήσω στους πολύ ενήλικες είναι το 

Second Life. Είναι ένας εικονικός κόσμος που μπορείς να χρησιμοποιήσεις με 

σχεδόν ανθρώπινα χαρακτηριστικά το χαρακτήρα, την πόλη και το χώρο που θες. 

Μπορείς να οργανώσεις ακόμα περισσότερα πράγματα σε σχέση με το Minekraft. 

Πιστεύω στους μεγαλύτερους από 25 θα αρέσει περισσότερο γιατί είναι και οι 

χαρακτήρες πιο ανθρωπομορφικοί όχι σαν lego που μοιάζουν στο Minekraft. Έχεις 

πολύ ελευθερία να διαμορφώσεις το παιχνίδι όπως θέλεις και να προσθέσεις όσους 
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χρήστες θέλεις. Το Assasigns το χρησιμοποιώ ας πούμε κυρίως στους εφήβους γιατί 

είναι γνωστό σε αυτές τις ηλικίες και στα αγόρια και στα κορίτσια και τους τραβάει 

το ενδιαφέρον γιατί είναι δράσης. Δεν έχει όμως σκηνές βίας. 

Συνεντεύκτρια:  Σε σένα αρέσουν τα παιχνίδια; 

Bruce: Ναι, εννοείται. Πρώτα απ’ όλα θέλει προσωπική δουλειά απ’ τον καθηγητή 

να δει ανάλογα με τους μαθητές που έχει πώς μπορεί να αξιοποιήσει τα παιχνίδια. 

Πρέπει να το ευχαριστιέται αλλιώς  καταλήγει να του φαίνεται δύσκολο, να νιώθει 

άβολα και να δυσκολεύεται καθώς θα το κάνει. Μπορεί να τύχουν τεχνικά 

προβλήματα, να κολλήσουν οι μαθητές και να πρέπει να τους συμβουλεύσεις τι να 

κάνουν, να τους βοηθήσεις. Τα δύο που σου είπα τα παίζω και εγώ. Όταν 

διαπίστωσα ότι και οι μαθητές ασχολούνται με αυτά αποφάσισα να τα 

χρησιμοποιήσω. 

Συνεντεύκτρια:  Ο χρόνος προετοιμασίας για το μάθημα με παιχνίδι είναι ίδιος μια 

παραδοσιακή διδασκαλία; 

Bruce:  Επειδή εγώ τα ξέρω δεν μου παίρνει πολύ ώρα. Πρέπει να έχεις επαφή με 

την τεχνολογία και τα games. 

Συνεντεύκτρια: Θα ήθελες να χρησιμοποιείς πιο συχνά παιχνίδια; 

Bruce:  Νομίζω είναι ικανοποιητική η συχνότητα. Αν τους πάρεις εντελώς το βιβλίο 

πανικοβάλλονται και δεν ξέρουν πού βρίσκονται. Το τέλειο για μένα θα ήταν να μην 

υπάρχει course book και να έχουμε virtual classrooms. Επίσης ένα πρόβλημα που 

αντιμετωπίζω είναι να είναι πειθαρχημένοι και να μην καταστρέφουν ο ένας την 

ψηφιακή κατασκευή του άλλου. Ειδικά οι ενήλικες κάνουν ο ένας φάρσες στον άλλο 

γιατί φέρονται σαν μεγάλα παιδιά. Πρέπει να τους πείσεις ότι κάνουμε μια δουλειά 

και μαθαίνουμε μέσα από αυτό. Άλλη δυσκολία είναι να συνδέσεις το κεφάλαιο του 

μαθήματος με το παιχνίδι. Στους εφήβους είναι δύσκολο να πείσεις και τους γονείς. 

Συνεντεύκτρια: Πες μου 3 λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό με τον όρο 

παιχνιδοποίηση- gamification. Μπορείς να δώσεις έναν ορισμό; 

Bruce:  Δημιουργικότητα, μάθηση και διασκέδαση-ευχάριστο κλίμα. 

Παιχνιδοποίηση είναι να διδάσκεις κάτι με παιγνιώδη τρόπο, δηλαδή να μην νιώθει 

ο μαθητής εκείνη την ώρα ότι διδάσκεται σε ένα επίσημο περιβάλλον με 

παραδοσιακό τρόπο αλλά γίνεται η μάθηση και η διδασκαλία με έναν τρόπο σαν να 

είναι παιχνίδι. 

Συνεντεύκτρια:  Θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις; 

Bruce: Όχι. 
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Συνεντεύκτρια: Bruce σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη! 

Bruce: Ευχαρίστησή μου Ειρήνη! 

 

2.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 

Συνεντεύκτρια:  Καλησπέρα Αιμιλία! Θα ήθελα να μου παρουσιάσεις τον εαυτό 

σου. Πόσο χρονών είσαι, τι σπουδές έχεις κάνει, πόση προϋπηρεσία έχεις ως 

καθηγητής αγγλικών και σε πόλεις ή και χώρες έχεις εργαστεί; 

Αιμιλία: Καλησπέρα Ειρήνη! Είμαι 25 ετών. Δουλεύω πέντε χρόνια σε φροντιστήριο 

στη Θεσσαλονίκη. Έχω τελειώσει νοσηλευτική και έχω επάρκεια διδασκαλίας.  

Συνεντεύκτρια: Ποιες είναι οι ηλικίες των μαθητών σου; 

Αιμιλία: Από προσχολική μέχρι και εφήβους. 

Συνεντεύκτρια: Χρησιμοποιείς παιχνίδια στα πλαίσια της διδασκαλίας σας; 

Αιμιλία: Βέβαια! Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος για να χαλαρώσουν και να 

ηρεμήσουν οι μαθητές. 

Συνεντεύκτρια: Μου δίνεις ένα συγκεκριμένο παράδειγμα; 

Αιμιλία: Παίζουμε πολύ συχνά κρεμάλα, το παιχνίδι όνομα-ζώα-φυτά, να γράψουν 

πχ 5 λέξεις που αρχίζουν από ένα γράμμα σε συγκεκριμένο χρόνο. Κυρίως είναι 

παιχνίδια για να ανακυκλώνουμε το λεξιλόγιο.  

Συνεντεύκτρια: Σε ποιο σημείο του μαθήματος χρησιμοποιείς τα παιχνίδια; 

Αιμιλία: Συνήθως 10 λεπτά με ένα τέταρτο κρατάει οπότε το κάνω και στο τέλος για 

να έχουν να περιμένουν και κάτι και έτσι κινείται και πιο εύκολα το μάθημα και δεν 

έχουμε και πολλές χρονοτριβές.  

Συνεντεύκτρια: Η επιλογή του παιχνιδιού που θα χρησιμοποιήσεις στο μάθημά 

σου, σού φαίνεται εύκολη ή δύσκολη; 

Αιμιλία:  Ανάλογα με τη διάθεση, δεν το ελέγχω. Άλλοτε είμαι σε δημιουργικό 

τέλμα και άλλοτε κατεβάζω αβέρτα ιδέες. Συνήθως μέσα από το μάθημα και από τη 

συμπεριφορά των μαθητών. 

Συνεντεύκτρια: Θεωρείς ότι η χρήση του παιχνιδιού συμβάλλει στη μαθησιακή 

διαδικασία; Επιτυγχάνονται οι μαθησιακοί στόχοι; 
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Αιμιλία: Πολύ και ακόμα περισσότερο! Μπορεί να πετύχω πολλά παραπάνω από 

όσα ήθελα. Κυρίως επειδή οι μαθητές θα φύγουν και θα γυρίσουν με καλή 

ψυχολογία. 

Συνεντεύκτρια: Ποια πιστεύεις ότι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των παιχνιδιών 

που χρησιμοποιείς; 

Αιμιλία: Να είναι κάτι δημιουργικό και να πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία. 

Να έχει ένα σενάριο και να είναι κάτι αυθόρμητο που συμβάλλουν οι μαθητές. 

Συνεντεύκτρια: Πόσο χρόνο θεωρείς ότι αφιερώνεις στην προετοιμασία ενός 

μαθήματος που απαιτεί τη χρήση παιχνιδιού σε σχέση με την προετοιμασία ενός 

παραδοσιακού μαθήματος; 

Αιμιλία: Ναι, όταν πρέπει να κάνω κατασκευή. 

Συνεντεύκτρια:  Η χρήση παιχνιδιού στη διδασκαλία θεωρείς ότι είναι ευχάριστη ή 

δυσάρεστη για τους μαθητές σου; 

Αιμιλία: Στους εφήβους αν έχεις όλο το μάθημα παιχνίδι είναι αντιπαραγωγικό. 

Πρέπει να έχει μια δομή. Να μην τους αποσυντονίζεις. Η ηλικία επηρεάζει το τι 

παιχνίδι θα επιλέξεις και τη διάρκεια. Στους εφήβους το παιχνίδι τους δίνει πολύ 

ελευθερία και μετά χάνονται. 

Συνεντεύκτρια: Πόσο συχνά χρησιμοποιείς παιχνίδια; 

Αιμιλία: Σε κάθε μάθημα ή σε κάθε δεύτερο μάθημα. 

Συνεντεύκτρια: Ποιες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες θεωρείς ότι καλλιεργούνται 

παίζοντας κάποιο παιχνίδι; 

Αιμιλία:  Ομαδικότητα, σεβασμός, φαντασία και να διασκεδάζω τη στιγμή. Να 

αγαπώ τη ζωή μου και αν πάει κάτι λάθος προχωράω παρακάτω. Μαθαίνουμε από 

αυτό και συνεχίζουμε. 

Συνεντεύκτρια: Πες μου 3 λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό με τον όρο 

παιχνιδοποίηση- gamification. Μπορείς να δώσεις έναν ορισμό; 

Αιμιλία: Κέφι, μπρίο και ζωντάνια αν διάλεγα τρεις λέξεις. Και ως εξήγηση 

διαδραστικό μάθημα. Ένα μάθημα στο οποίο ο καθηγητής και το παιδί 

επικοινωνούν. 

Συνεντεύκτρια:  Θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις; 

Αιμιλία: Όχι. 

Συνεντεύκτρια: Αιμιλία σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη! 
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Αιμιλία: Ευχαρίστησή μου Ειρήνη! 

 

3.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Συνεντεύκτρια:  Καλησπέρα Αλεξάνδρα! Θα ήθελα να μου παρουσιάσεις τον εαυτό 

σου. Πόσο χρονών είσαι, τι σπουδές έχεις κάνει, πόση προϋπηρεσία έχεις ως 

καθηγήτρια αγγλικών και σε πόλεις ή και χώρες έχεις εργαστεί; 

Αλεξάνδρα: Καλησπέρα Ειρήνη! Είμαι 29 χρονών, είμαι καθηγήτρια αγγλικών, έχω 

τελειώσει αγγλική φιλολογία στο Hellenic American University που είναι ένα 

ιδιωτικό κολλέγιο στην Αθήνα. Δουλεύω 8-9 χρόνια στην Αθήνα ως καθηγήτρια 

αγγλικών. Έχω δουλέψει σε φροντιστήρια και σε ιδιαίτερα και ως διορθώτρια 

κειμένων σε εταιρίες. Τώρα κάνω ιδιαίτερα τα απογεύματα και δούλευα μέχρι 

πρόσφατα και σε ένα ΙΕΚ ως καθηγήτρια αγγλικών. 

Συνεντεύκτρια: Ποιες είναι οι ηλικίες των μαθητών σου; 

Αλεξάνδρα: Γενικά δουλεύω με ενήλικες. Τη δεδομένη στιγμή έχω εφήβους, έχω 

φοιτητές, έχω και ενήλικες 45-56. 

Συνεντεύκτρια: Χρησιμοποιείς παιχνίδια στα πλαίσια της διδασκαλίας σου; 

Αλεξάνδρα: Χρησιμοποιώ αρκετά έως σίγουρα σε κάθε μάθημα με τη μαθήτριά μου 

που είναι 12 και μετά χρησιμοποιώ αρκετά και με ένα μαθητή μου που είναι 14 

κυρίως για την έκθεση. Και όλα στον υπολογιστή. Με τους ενήλικες δεν έχω βρει 

κάτι που να τους ταιριάζει λόγω ηλικίας.  

Συνεντεύκτρια: Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα για τα παιχνίδια που 

χρησιμοποιείς στους μαθητές που ανέφερες; 

Αλεξάνδρα: Με το κορίτσι κάνουμε σε μια εφαρμογή που βρίσκουμε τραγούδι 

όπου υπάρχουν κρυμμένες λέξεις. Η εφαρμογή είναι στο site του British Council. 

Κάνουμε πολλά σταυρόλεξα και κουίζ για να βρούμε τη λέξη που λείπει και έχει και 

το χρόνο που τρέχει. Αυτό της αρέσει πολύ! Τώρα με το αγόρι κάνουμε πάλι από το 

ίδιο site αυτό με τα κενά σε γραμματικό επίπεδο, πχ. να διαλέξουμε το ρήμα της 

πρότασης σε χρόνο συγκεκριμένο. Στόχος είναι να πιάσουμε ένα ποσοστό ή να 

κερδίσουμε ένα badge. Οπότε συνήθως βάζουμε με αυτόν στόχο το έπαθλο. 

Συνεντεύκτρια:  Πότε συνήθως χρησιμοποιείς το παιχνίδι; Στην αρχή, στη μέση ή 

στο τέλος του μαθήματος; Και πόση ώρα διαρκεί; 

Αλεξάνδρα:  Στο κορίτσι που είναι και μικρότερο προς το τέλος. Έχει ως στόχο να 

τελειώσουμε τα άλλα για να παίξουμε. Όταν δεν έχει το μάθημα παιχνίδι γιατί 

πρέπει  να κάνουμε άλλα πράγματα βαριέται και μου το λέει. Οπότε της το βάζω 
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στο τέλος γιατί της αρέσει η αναμονή. Στο μεγαλύτερο το αγόρι θα το κάνω στην 

αρχή γιατί έχει σχέση με γραμματική και έκθεση και θέλω να είναι πιο παραγωγικός 

και επειδή κάνουμε πιο πολλή ώρα μάθημα το κάνω από την αρχή για να μην είναι 

κουρασμένος. Ξεκινάει και με κέφι και περνά πιο γρήγορα ο χρόνος. Τώρα με το 

κορίτσι κρατάει σίγουρα ένα μισάωρο με το αγόρι κάποιες φορές κάνουμε έτσι και 

τα ενενήντα λεπτά. Ανάλογα πού έχουμε εστιάσει πχ. στο writing γιατί τον 

παρακινεί καλύτερα και είναι πιο εύκολα συγκεντρωμένος.  

Συνεντεύκτρια: Κατά την εφαρμογή του παιχνιδιού υπήρξαν ζητήματα που σε 

δυσκόλεψαν; 

Αλεξάνδρα:  Έχω παρατηρήσει ότι αν δεν το δω πιο πριν το παιχνίδι και τους 

κανόνες του σίγουρα κάπου κολλάω και εκτίθεμαι στο παιδί. Οπότε προετοιμάζομαι 

σπίτι. Αλλά όχι δεν με δυσκολεύει κάτι. 

Συνεντεύκτρια: Θεωρείς ότι η χρήση του παιχνιδιού συμβάλλει στη μαθησιακή 

διαδικασία; Επιτυγχάνονται οι μαθησιακοί στόχοι; 

Αλεξάνδρα:  Είναι σαφές ότι συμβάλλει γιατί το βλέπω πρακτικά. Λειτουργεί ως 

κίνητρο τεράστιο ειδικά σ’ αυτές τις ηλικίες. Και σε μεγαλύτερες. Δηλαδή μπορώ να 

σκεφτώ και τους άλλους μαθητές να θέλουν. Πχ το κορίτσι πιστεύω ότι απορροφά 

το λεξιλόγιο πολύ πιο εύκολα έτσι γιατί το βλέπει σε περιεχόμενο άρα 

αντιλαμβάνεται και πού χρησιμοποιείτε η λέξη και για ποιο λόγο το κάνουμε το 

παιχνίδι, τι θέλουμε να πετύχουμε. Λειτουργεί πιο μιμητικά απ’ ότι θα 

λειτουργούσε με ένα βιβλίο και πιο παραγωγικά. Επίσης είναι πιο γρήγορο και δεν 

βαριούνται. Έρχονται με όρεξη στο μάθημα. Και οι γονείς είναι πολύ 

ευχαριστημένοι, ενώ στην αρχή ήταν επιφυλακτικοί. 

Συνεντεύκτρια: Στους ενήλικες τι είναι αυτό που σε κάνει να έχεις ενδοιασμούς και 

τι θα ήταν αυτό που θα σε παρότρυνε να χρησιμοποιήσεις παιχνίδια; 

Αλεξάνδρα: Αυτό που με σταματά είναι ο χρόνος. Οι ενήλικες είναι πιο πιεσμένοι 

χρονικά, θέλουν τα πράγματα πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο ανώδυνα οπότε με το 

παιχνίδι θα περνούσαν πιο δημιουργικά το χρόνο τους θα ήταν όμως δύσκολο να 

καλύπτουμε κενά. Θα πρέπει να ήταν ένα παιχνίδι φτιαγμένο ειδικά για ενήλικες 

που να καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες. Οπότε θέλει πολύ ψάξιμο από μένα και 

δεν έχω και εγώ αυτή την πολυτέλεια του χρόνου. 

Συνεντεύκτρια:  Θεωρείς ότι ο χρόνος προετοιμασίας για ένα μάθημα με τη χρήση 

παιχνιδιού είναι μεγαλύτερος από ότι για ένα συνηθισμένο μάθημα; 

Αλεξάνδρα: Ναι. Ειδικά για τους ενήλικες πρέπει να είναι απόλυτα στοχευμένο για 

να καλύπτει τις ανάγκες τους και να μην δημιουργεί νέα κενά. Οι ενήλικες συνήθως 

ξεκινούν τα μαθήματα είτε γιατί δεν έμαθαν καλά μια γλώσσα ή για να την μάθουν 
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και βιάζονται. Με τους εφήβους είναι διαφορετικά. Έχει το γονιό, τον έχει βάλει σε 

σειρά, είναι διαφορετικά. Για να μην παρεκκλίνουμε της πορείας θέλει σίγουρα 

παραπάνω ψάξιμο από εμένα θεωρώ. 

 

Συνεντεύκτρια:  Ποιον ορισμό θα έδινες στο παιχνίδι; 

Αλεξάνδρα:  Το παιχνίδι θα έχει χρώμα, ήχο θα έχει κάτι δηλαδή δεν θα είναι ένα 

απλό κείμενο με κενάκια. Θα φτάνεις κάπου. Παιχνίδι είναι και αυτό που σε οδηγεί 

στο έπαθλο. Τους αρέσει πολύ όταν κερδίζουν κάτι όσο ανούσια και αν είναι είτε 

μια κονκάρδα είτε ένα χρυσό έπαθλο. Ακόμα και μία θέση συναγωνισμού με κάποιο 

ψευδώνυμο ότι πέρασες μπροστά στην πρώτη θέση ή στη δεύτερη. Νομίζω αυτό 

δηλαδή, το έπαθλο και η μορφή. 

Συνεντεύκτρια: Πώς διαπιστώνεις ότι στους μαθητές σου αρέσει το μάθημα με 

παιχνίδι; 

Αλεξάνδρα: Βασικά μου το ζητάει το κορίτσι πάντα με ρωτάει γι’ αυτό. Και κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού την ενδιαφέρει να τα λέει σωστά και προσπαθεί να 

ανεβάσει το επίπεδό της ως προς αυτή την ικανότητα. Αντίθετα σε μια άσκηση θα 

την κάνει πολύ πιο γρήγορα για να φτάνει στο παιχνίδι. Γενικά ενθουσιάζεται, 

γελάει και μου το εκφράζει με λόγια. Και το αγόρι μου λέει πχ «είσαι η καλύτερη», 

«δεν το έχουμε ξανακάνει» γιατί του αρέσει πολύ ο υπολογιστής. Οικογενειακώς 

δεν του έδιναν την ευκαιρία να ασχοληθεί με αυτό και εγώ του την έδωσα και το 

έχει εκτιμήσει πάρα πολύ. Κατάλαβε ότι ο υπολογιστής χρησιμοποιείται και για κάτι 

πολύ πιο παραγωγικό από ότι τον χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα. 

Συνεντεύκτρια: Σε σένα αρέσουν τα παιχνίδια; 

Αλεξάνδρα: Μου αρέσουν αρκετά γιατί είναι και για μένα πιο ευχάριστο και πιο 

ακούραστο στο να περάσω στους μαθητές αυτό που πρέπει. Το παιχνίδι κάνει το 

μάθημα και εγώ είμαι εκεί για να συντονίζω. Και συνήθως εγώ έχω το ρόλο το ρόλο 

του αντιπάλου. Είναι πολύ ωραία τα πράματα! Είναι ωραία! 

Συνεντεύκτρια: Ποιοι παράγοντες σε κάνουν να επιλέξεις ένα παιχνίδι; 

Αλεξάνδρα: Η ηλικία παίζει ρόλο. Πχ ένα παιχνίδι για έφηβο ή για άνθρωπο 45 ετών 

σίγουρα θα διαφέρει λίγο. Αν όμως το επίπεδο της ξένης γλώσσας είναι το ίδιο 

μπορεί να  προσαρμοστεί στις ανάγκες του ενός ή του άλλου. Κατά καιρούς μπορεί 

να έχω κάνει κάτι αντίστοιχο με ενήλικες και μια χαρά λειτούργησε. Το επίπεδό 

τους ήταν τέτοιο που τους επέτρεπε να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν οπότε δεν 

κολλούσαν τόσο στην εικόνα ή στα γραφικά. Επικεντρώνονταν περισσότερο στο 

στόχο που αν ανταποκρινόταν στο επίπεδό τους το μαθησιακό ήταν 
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ευχαριστημένοι. Το κοινωνικό υπόβαθρο σίγουρα παίζει ρόλο γιατί αν κάποιος τα 

συναντήσει πρώτη φορά σίγουρα θα ενθουσιαστεί. 

Συνεντεύκτρια: Ποιες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες θεωρείς ότι καλλιεργούνται 

παίζοντας κάποιο παιχνίδι; 

Αλεξάνδρα: Πιστεύω μαθαίνουν έτσι τον καλό ανταγωνισμό, τον υγιή ως προς το να 

πετύχουμε το στόχο μας, γιατί αφού μπορούν οι άλλοι μπορώ και εγώ. 

Καλλιεργείται η διαχείριση χρόνο, τους κάνει πιο αποφασιστικούς. Επίσης επειδή το 

παιχνίδι είναι κοινωνικό θα προσέξουν πχ τι θα γράψουν, να μην προσβάλλουν 

άλλους, διότι υπάρχει και άμεσο online feedback. Βοηθάει δηλαδή κοινωνικά να 

είναι πιο ενημερωμένοι, κοινωνικοποιούνται πιο εύκολα, στην επικοινωνία. 

Συνεντεύκτρια: Πες μου 3 λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό με τον όρο 

παιχνιδοποίηση- gamification. Μπορείς να δώσεις έναν ορισμό; 

Αλεξάνδρα: Να κάνω ένα μάθημα από βαρετό σε ενδιαφέρον, απαραίτητο 

εργαλείο ειδικά για τους εκπαιδευτές στην εποχή μας και αναπόσπαστο κομμάτι της 

διδασκαλίας ειδικά μιας ξένης γλώσσας γιατί είναι παιχνιδοποιημένη γνώση δεν 

είναι απλά παιχνίδι. Έχεις ως στόχο το να μάθει ο άλλος με έναν πολύ ευχάριστο 

τρόπο που δεν θα τον κουράσει και θα τον βοηθήσει να κατανοήσει ή να μάθει κάτι 

το οποίο δεν ξέρει. Δεν είναι ένα παιχνίδι για να περάσει η ώρα του. Είναι ένα 

παιχνίδι που στο τέλος πέρα από ένα έπαθλο θα παρέχει και κάτι γνωσιακό σαν 

έπαθλο πέρα από το πρακτικό. 

Συνεντεύκτρια:  Θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις; 

Αλεξάνδρα: Όχι. 

Συνεντεύκτρια: Αλεξάνδρα σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη! 

Αλεξάνδρα: Σε ευχαριστώ και εγώ Ειρήνη! 

 

4.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝΝΑ 

Συνεντεύκτρια:  Καλησπέρα Άννα! Θα ήθελα να μου παρουσιάσεις τον εαυτό σου. 

Πόσο χρονών είσαι, τι σπουδές έχεις κάνει, πόση προϋπηρεσία έχεις ως καθηγήτρια 

αγγλικών και σε πόλεις ή και χώρες έχεις εργαστεί; 

Άννα: Καλησπέρα Ειρήνη! Εγώ είμαι 50 χρονών, έχω σπουδάσει αγγλική φιλολογία 

στο ΑΠΘ και μετέπειτα έκανα μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση ενηλίκων στο 

Cambridge. Αργότερα ένα δεύτερο μεταπτυχιακό στη διδασκαλία της αγγλικής 

γλώσσας στο Lints University. Και τώρα κάνω μεταπτυχιακό στο ΕΑΠ στην Γλωσσική 

εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών. Ταυτόχρονα κάνω εκπαιδεύσεις στο ΕΚΠΑ 
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στην εκπαιδευτική ψυχολογία κ.α. σαν κατάρτιση. Δούλεψα στην αρχή σε 

φροντιστήριο πέντε χρόνια. Μετά 25 χρόνια είχα δικό μου φροντιστήριο στην 

περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αργότερα λόγω κρίσης το έκλεισα αλλά ανέλαβα τη 

διεύθυνση ενός ξενόγλωσσου σχολείου. Τώρα δουλεύω σε έναν οργανισμό που 

ασχολείται με πρόσφυγες.  

Συνεντεύκτρια: Ποιες είναι οι ηλικίες των μαθητών σου; 

Άννα: Από έξι έως 24 χρονών. 

Συνεντεύκτρια: Χρησιμοποιείς παιχνίδια στα πλαίσια της διδασκαλίας σου; 

Άννα: Ναι, με τους πρόσφυγες είναι ένας τρόπος που ενδείκνυται γιατί έχουν πολύ 

περιορισμένη μαθησιακή και σχολική εμπειρία.  Ας πούμε αυτή τη βδομάδα κάναμε 

σπασμένο τηλέφωνο, φιδάκι. Έχουμε δηλαδή και παραδοσιακά παιχνίδια και 

ηλεκτρονικά, διότι δίνεται λάπτοπ ή τάμπλετ στον  καθηγητή και σε κάποιους 

καταυλισμούς ένας υπολογιστής ανά πέντε άτομα. Έχουμε και τα online παιχνίδια 

πχ. Pacman.  Σήμερα είχαμε και επιμόρφωση σχετικά με το gamification και την 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Στο φροντιστήριο δεν κάναμε, διότι στόχος ήταν τα 

πτυχία. Το ιδιωτικό σχολείο απ’ την άλλη με βοήθησε να χρησιμοποιήσω παιχνίδια 

λόγω των απαιτήσεων της ιδιωτικής εκπαίδευσης για πολλά project.  Μου άρεσε 

που ανακάλυψα έναν νέο τρόπο διδασκαλίας.  

Συνεντεύκτρια: Ποιες είναι οι ηλικίες των μαθητών σου; 

Άννα:  Η ομάδα 16-24 αρνείται πεισματικά να συμμετέχει. Ειδικά τα κορίτσια. Σε 

κάποια camp τα αγόρια μπορεί να ενδιαφερθούν για ένα online game. Γενικά από 

12 ετών και πάνω έχουμε παρατηρήσει δυσκολία. Στο 12-14 συμμετέχουν  και τα 

κορίτσια. Ίσως αρνούνται, διότι επιθυμούν την εκπαίδευση σε θρανίο, την 

παραδοσιακή και όχι αυτό το παιγνιώδες. 

Συνεντεύκτρια: Κατά την εφαρμογή του παιχνιδιού υπήρξαν ζητήματα που σε 

δυσκόλεψαν; 

Άννα:  Μία δυσκολία είναι να πειστούν κάποιες ηλικίες και κάποια φύλα. Στα 

τμήματα με μαθητές άνω των 16 ετών δεν συμμετέχουν τόσο τα κορίτσια έως και 

καθόλου.  Για τις μικρότερες ηλικιακές ομάδες υπάρχει πρόβλημα με την ποικιλία. 

Γιατί  στις πέντε φορές  τη βδομάδα ή έχει παιχνίδι ένα τέταρτο σε κάθε μάθημα ή 

αλλιώς τρεις φορές αλλά σε πιο σοβαρό επίπεδο. Πόσα παιχνίδια παραδοσιακά 

όμως μπορείς να βρεις που να ταιριάζουν με το μάθημα; Θα ταιριάζουν με την 

πολιτισμική κουλτούρα των μαθητών; Οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν να δουλέψουν 

πολύ μετά το ωράριό τους γιατί είναι χρονοβόρο να ψάχνουν να βρουν παιχνίδια. 

Αφού τα βρω μπορώ να εφαρμόσω το ίδιο σε διάφορα ηλικιακά γκρουπ;  Είναι και 

το μαθητικό κοινό που δεν ανταποκρίνεται καθόλου ή δεν καταλαβαίνει καθόλου. 
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Γίνεται μεγάλη βαβούρα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και ποιος μπορεί να 

συμμετέχει γιατί υπάρχει ανταγωνισμός και δημιουργούνται εντάσεις. Δεν είμαστε 

συνηθισμένοι σε αυτά τα μαθητικά κοινά. Παρόλα αυτά το παιχνίδι επικρατεί γιατί 

είναι πιο ευχάριστο για το μαθητή σε σχέση με ένα φυλλάδιο ασκήσεων.  

Συνεντεύκτρια: Θεωρείς ότι η χρήση του παιχνιδιού συμβάλλει στη μαθησιακή 

διαδικασία; Επιτυγχάνονται οι μαθησιακοί στόχοι; 

Άννα:  Οι μαθησιακοί στόχοι του παιχνιδιού ναι, του μαθήματος όχι. Πρέπει όμως 

να έχει περιορισμένο λεξιλόγιο. Τότε και η συμμετοχικότητα είναι τεράστια και ο 

στόχος επιτυχγάνεται αν είναι εφικτός. Αν ο στόχος είναι εύκολος και επιτεύξιμος 

συμμετέχουν.  Πρέπει να βρούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να τους κάνουμε να 

μάθουν. Εδώ παίζει ρόλο και η εμπειρία του εκπαιδευτικού, ώστε να εντοπίσει τις 

ικανότητες του κάθε μαθητή και να τον βοηθήσει να τις εξωτερικεύσει. Οπότε ο 

εκπαιδευτικός αναστοχάζεται τι δεν έχει κάνει καλά. Εμείς ως καθηγητές δεν είχαμε 

τη γνώση να αντιδράσουμε σ’ αυτούς τους πληθυσμούς. 

Συνεντεύκτρια: Ποιες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες θεωρείς ότι καλλιεργούνται 

παίζοντας κάποιο παιχνίδι; 

Άννα:  Μπορούν να μάθουν την κουλτούρα εδώ την ντόπια, κανόνες 

συμπεριφοράς.  Μπορείς να τους διδάξεις και life skills όπως κριτική σκέψη, λήψη 

αποφάσεων, διαχείριση συναισθημάτων και άγχους, αυτογνωσία 

Συνεντεύκτρια: Ποιον ορισμό θα έδινες στο παιχνίδι;   

Άννα:  Το παιχνίδι έχει μέσα την κίνηση, να είναι ομαδικό, να έχει όσα προανέφερα 

στις αξίες. Να έχει την εργασία σε ομάδες, αποτελεσματική επικοινωνία, να 

αναπτυχθούν διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των παικτών και διερεύνηση. Έχει και 

μια ιστοσελίδα το freerise που  έχει πολλά επίπεδα, είναι για όλες τις ηλικίες και οι 

γνώσεις του είναι πολυδιάστατες θέλει πρόσβαση στο ίντερνετ αλλά στα camp έχει 

free wifi. Αν μαζέψεις ένα συγκεκριμένο αριθμό κόκκων ρυζιού εικονικά, αυτό 

αναλογεί σε δωρεά σε χρηματικό ποσό για πληθυσμούς που το έχουν ανάγκη. Έχει 

μεγάλη απήχηση και στα σχολεία και στα camp γιατί μπαίνει το κομμάτι του 

φιλανθρωπικού. Αυτό το παιχνίδι το κάνουμε ομαδικά για να υπάρχει και ένας 

ψιλοανταγωνισμός. Ένα πρόβλημα βέβαια είναι ότι δεν έχεις σταθερό μαθητικό 

κοινό. Κάθε φορά έχεις και καινούριο μαθητή. Οπότε εκεί μπορεί να κάνει τα online 

παιχνίδια εξατομικευμένα. 

Συνεντεύκτρια: Πες μου 3 λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό με τον όρο 

παιχνιδοποίηση- gamification. Μπορείς να δώσεις έναν ορισμό; 

Άννα:  Ευλυγησία, χαρά, δημιουργικότητα.  

Συνεντεύκτρια:  Θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις; 
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Άννα: Όχι. 

Συνεντεύκτρια: Άννα σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη! 

Άννα: Σε ευχαριστώ και εγώ Ειρήνη! 

 

5.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΩ 

Συνεντεύκτρια:  Καλησπέρα Βάσω! Θα ήθελα να μου παρουσιάσεις τον εαυτό σου. 

Πόσο χρονών είσαι, τι σπουδές έχεις κάνει, πόση προϋπηρεσία έχεις ως καθηγήτρια 

αγγλικών και σε πόλεις ή και χώρες έχεις εργαστεί; 

Βάσω: Καλησπέρα Ειρήνη! Εγώ είμαι 53 χρονών, έχω σπουδάσει αγγλική φιλολογία 

στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Έχω εργαστεί σε φροντιστήρια μετά διορίστηκα με 

τον ΑΣΕΠ στη δευτεροβάθμια. Έχω δουλέψει και στην τριτοβάθμια με απόσπαση. 

Τώρα εργάζομαι σε ενήλικες σε ΣΔΕ. Εδώ και 17 χρόνια δουλεύω στη δημόσια 

εκπαίδευση.  

 Συνεντεύκτρια: Ποιες είναι οι ηλικίες των μαθητών σου; 

Βάσω: Τώρα αποκλειστικά ενήλικες γιατί εργάζομαι μόνο στο ΣΔΕ. 

Συνεντεύκτρια: Χρησιμοποιείς παιχνίδια στα πλαίσια της διδασκαλίας σου; 

Βάσω: Ναι, χρησιμοποιώ παιχνίδια. Και παιχνίδια ηλεκτρονικά και κανονικά. 

Παιχνίδι για μένα είναι όλες αυτές οι δραστηριότητες που κάνουμε με στόχο την 

εκμάθηση ξένης γλώσσας. Το παιχνίδι μπαίνει για να μάθουμε τα αγγλικά με έναν 

εύκολο και ευχάριστο τρόπο. Πχ αξιολογείς το λεξιλόγιο μέσω κρεμάλας είτε 

ζωντανά είτε στον ηλεκτρονικά γιατί το θυμούνται καλύτερα απ’ το να τους βάλεις 

ορθογραφία. Βέβαια σε όλα τα σχολεία δεν υπάρχουν τα ηλεκτρονικά μέσα. Οι 

ενήλικες που έχω είναι στο γυμνάσιο αλλά γνωστικά είναι κοντά στα παιδιά του 

δημοτικού. Έχουν υποστεί ένα τραύμα καθώς διέκοψαν την εκπαίδευσή τους ως 

παιδιά για διάφορους λόγους. Άρα όταν αποφασίσουν να επανενταχθούν στο χώρο 

της εκπαίδευσης η νοοτροπία τους είναι όπως ενός παιδιού δημοτικού. Έχουν τις 

φοβίες τους και μάλιστα πιο ενισχυμένες. Ο τρόπος λοιπόν που τους διδάσκεις 

πρέπει να είναι πάς θυσία βιωματικός και να έχει πάρα πολύ παιχνίδι. Ένα παιχνίδι 

που κάνω είναι να κόψω γράμματα σε χαρτόνι, τους τα δίνω, περίπου από έξι στον 

καθένα και κάνουμε μια ζωντανή κρεμάλα, ένα παιχνίδι λέξεων, έναν διαγωνισμό.  

Κινούνται λοιπόν οι μαθητές μες την τάξη και προσπαθούν να βρουν γράμματα για 

να φτιάξουν λέξεις. Μόλις φτιάξουν μια, στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλο και εγώ 

πηγαίνω να δω αν την έγραψαν σωστά και βάζω μια γραμμούλα ότι έκαναν μια 

λέξη. Όλο αυτό να τονίσω έχει μια ευχάριστη φασαρία γιατί είμαστε 12-17 άτομα. 
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Μόλις φτάσει μία συγκεκριμένη ώρα  πχ. 20 λεπτά στο τέλος όποιος έχει τις πιο 

πολλές γραμμές παίρνει και ένα δωράκι. 

Συνεντεύκτρια: Ποιον ορισμό θα έδινες στο τι είναι παιχνίδι; Ποια είναι τα κύρια 

συστατικά του; 

Βάσω: Οτιδήποτε βοηθά τους μαθητές να μάθουν με έναν ευχάριστο τρόπο. Και όχι 

μόνο με έναν ευχάριστο τρόπο αλλά και με έναν τρόπο που μπορούν να 

απομνημονεύουν. Για παράδειγμα εγώ χρησιμοποιώ παιχνίδια με λέξεις. Τους 

χωρίζω σε δύο ομάδες, διαλέγουν τυχαία από το καλάθι λέξεις και ανταγωνίζονται 

ποια ομάδα θα χρησιμοποιήσει τις περισσότερες λέξεις για να κάνουμε μια ιστορία. 

Εξαρτάται πάντα και από το επίπεδο των μαθητών. 

Συνεντεύκτρια:  Ποιοι παράγοντες σε κάνουν να διαλέξεις το τι παιχνίδι θα κάνεις; 

Βάσω: Το επίπεδο το μαθησιακό και παίζει ρόλο και η ηλικία. Επίσης, οι 

ιδιαιτερότητες κάθε τάξης, γιατί έχει κάποια πράγματα που αρέσουν πολύ και άλλα 

που δεν αρέσουν. Το πώς θα τους χωρίσεις σε ομάδες και το είδος των παιχνιδιών 

που θα επιλέξεις. Σε άλλες τάξεις προχωρημένες, τους χωρίζω σε ομάδες, τους δίνω 

στίχους τραγουδιών και πρέπει να τα βάλουν στη σωστή σειρά. Η ομάδα που το 

κάνει κερδίζει. 

Συνεντεύκτρια:  Ψηφιακά παιχνίδια χρησιμοποιείς; 

Βάσω:  Αυτή τη στιγμή στο ΣΔΕ δεν τα χρησιμοποιώ γιατί δεν έχουμε καλή 

πρόσβαση στο ίντερνετ. Τα χρησιμοποιούσα όμως σε ένα άλλο ΣΔΕ που ήμουν και 

είχαμε πρόσβαση. Μπαίναμε στις ιστοσελίδες του BBC και του British Council. Αυτά 

έχουν κάποιες διαδραστικές ασκήσεις, που αν το καλοσκεφτείς και αυτές παιχνίδια 

είναι. Για παράδειγμα σου δίνει προτάσεις με κενά για κάποιο γραμματικό 

φαινόμενο, τα συμπληρώνεις, το υποβάλεις και στα διορθώνει άμεσα ή σε βοηθά 

να τα διορθώσεις. Το θεωρώ αυτό κάποιο είδος παιχνιδιού. 

Συνεντεύκτρια: Θεωρείς ότι η χρήση του παιχνιδιού συμβάλλει στη μαθησιακή 

διαδικασία; Επιτυγχάνονται οι μαθησιακοί στόχοι; 

Βάσω:  Οι μαθησιακοί στόχοι είναι οι ίδιοι με το αν θα δίδασκα το μάθημα 

συμβατικά. Υπάρχει πάντα ο γνωστικός στόχος. Πάντα θέλουμε να μάθουμε κάτι 

όπως λεξιλόγιο ή γραμματικό φαινόμενο ή εμπέδωση από κάτι. Τα παιχνίδια 

μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και για να εισάγεις ένα φαινόμενο αλλά καλύτερα 

λειτουργεί στην εμπέδωση. Ο βασικός στόχος είναι ο γνωστικός αλλά έμμεσα 

υπάρχουν και άλλοι στόχοι όπως διαχείριση κρίσεων. Βέβαια στο μάθημα με 

παιχνίδι πρέπει να είσαι πολύ προετοιμασμένος. Να έχεις εναλλακτικές, να 

μετρήσεις το χρόνο, πρέπει όλα να είναι καλοζυγισμένα για να μην χάσεις το στόχο. 

Πρέπει να είσαι καλά ενημερωμένος και να ξέρεις τι κάνεις. Χρειάζεται κάποια 
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εκπαίδευση. Εγώ έχω και δεύτερη ειδικότητα, είμαι και θεατρολόγος και αυτό με 

έχει βοηθήσει να οργανώσω πολλά μέσα στην τάξη. Αλλιώς πρέπει να 

παρακολουθήσεις πολλά σεμινάρια, θα πρέπει να ξοδέψει πολύ χρόνο να ψάξει να 

βρει τα καλύτερα παιχνίδια είτε τάξης είτε υπολογιστή και δεν θα πρέπει να 

φοβηθεί να ξοδέψει χρόνο. 

Συνεντεύκτρια: Πόσο χρόνο θεωρείς ότι αφιερώνεις στην προετοιμασία ενός 

μαθήματος που απαιτεί τη χρήση παιχνιδιού σε σχέση με την προετοιμασία ενός 

παραδοσιακού μαθήματος; 

Βάσω:  Η προετοιμασία παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο. Έχω όμως πολλά χρόνια 

που τα εφαρμόζω, από τότε που δούλευα στα φροντιστήρια οπότε ελίσσομαι. Θέλει 

πάρα πολύ χρόνο όμως τα χρόνια που περνάνε και η εμπειρία που αποκτάς με 

βοηθάει στο να λειτουργούμε πολύ πιο γρήγορα. Αλλά χρειάζεται περισσότερος 

χρόνος. 

Συνεντεύκτρια:  Η χρήση παιχνιδιού στη διδασκαλία θεωρείς ότι είναι ευχάριστη ή 

δυσάρεστη για τους ενήλικες μαθητές σου; 

Βάσω:  95% μπορεί και παραπάνω τρελαίνονται! Πραγματικά νιώθουν ότι είναι στο 

σχολείο. Στα ΣΔΕ έτσι και αλλιώς ο στόχος είναι η μάθηση να είναι βιωματική και 

ευχάριστη. Οι μαθητές είναι πάρα πολύ χαρούμενοι με αυτόν τον τρόπο 

διδασκαλίας. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί τα αγγλικά τα φοβούνται πάρα πολύ και στην 

αρχή της χρονιάς έρχονται με τρόμο, μου το εκμυστηρεύονται. Εγώ τους 

καθησυχάζω και από την πρώτη μέρα βάζω σε εφαρμογή τη βιωματική μάθηση. Γι 

αυτό αντιδρούν πολύ θετικά, αγαπούν πάρα πολύ τη γλώσσα. Τους δίνω και τις 

ιστοσελίδες που χρησιμοποιώ και τους προτείνω να τις δουν στο σπίτι με τα παιδιά 

τους. Το γεγονός ότι μαθαίνουν κάτι μαζί θα τους βοηθήσει να το μάθουν καλύτερα. 

Λειτούργησε αυτό εξαιρετικά γιατί οι περισσότεροι ήταν νέοι γονείς στο 

προηγούμενο σχολείο.  Όσα άτομα αντιδρούν στα παιχνίδια συνήθως ή δεν έχουν 

παιδιά ή πρέπει να πάρουν αναγκαστικά το πτυχίο γιατί τους ανάγκασε η εργασία 

τους και δεν ενδιαφέρονται για τη μάθηση, αλλά αυτό είναι σπάνιο, ένα με δύο 

άτομα θα είναι. Και οι υπόλοιποι έρχονται βέβαια για το χαρτί μέχρι τα δύο χρόνια 

αλλά οι περισσότεροι επιλέγουν να συνεχίσουν και επανεντάσσονται στην 

εκπαίδευση.  

Συνεντεύκτρια:  Για σένα είναι ευχάριστη ή δυσάρεστη η χρήση παιχνιδιού στη 

διδασκαλία σου ; 

Βάσω: Αν δεν σου αρέσει αυτό που κάνεις μην το κάνεις. Εγώ όταν χρησιμοποιώ 

κάτι όταν βλέπω ότι δεν έχει την αντίδραση που αναμένω ή θα το βελτιώσω ή θα το 

αντικαταστήσω με κάτι άλλο. Πολλές φορές τυχαίνει να σκεφτώ κάτι που αρέσει σε 

μένα αλλά όχι στους μαθητές. Εμένα μου αρέσει πάντως αυτό που κάνω πάρα 
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πολύ! Το gamification είναι τώρα και της μόδας. Έχει εδώ και τέσσερα χρόνια που 

γίνονται σεμινάρια για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές παιχνιδιού. 

Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας βλέπω έχει αποτελέσματα σε όλες τις ηλικίες. 

Συνεντεύκτρια: Θεωρείς ότι η ηλικία των μαθητών σας επηρεάζει την ευχαρίστηση 

ή τη δυσαρέσκεια από τη χρήση παιχνιδιού; 

Βάσω: Ναι, φυσικά! Για τα πιο μικρά παιδιά πιστεύω είναι πιο σημαντικό. Τα 

μεγαλύτερα είναι και πιο συνειδητοποιημένα ότι πρέπει να κάνουν μάθημα για να 

πάρουν το πτυχίο. Επίσης τα μικρά εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους πιο έντονα.  

Συνεντεύκτρια: Ποιες δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσεις χρησιμοποιώντας ως 

μέθοδο διδασκαλίας τα παιχνίδια; 

Βάσω: Υπάρχει περίπτωση να χάσεις τη μπάλα, ειδικά αν δεν είσαι καλά 

προετοιμασμένος ή στις πρώτες φορές που δοκιμάζεις. Πρέπει να ξέρεις στην τάξη 

σου ποιοι μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Το σημαντικότερο όμως 

πρόβλημα είναι να το πάρουν για πλάκα οι μαθητές. Αν δεν τους περάσεις ότι αυτό 

εδώ είναι μάθημα μπορεί να πάθεις το Βατερλώ. Μου έχει τύχει τάξη που να μην 

δουλεύει καθόλου, γιατί δε λειτουργεί κάποια ομάδα ή κάποια παιδιά είναι 

εντελώς αδιάφορα και παρασέρνουν και τους άλλους οπότε μου έχει τύχει να 

σταματήσω κάποιο παιχνίδι. Ειδικά στα πρώτα χρόνια. Τώρα βρίσκω κάποιον τρόπο 

και το ανασκευάζω αν δεν λειτουργεί. Σε γυμνάσιο με εφήβους και σε ΕΠΑΛ μου 

έχει τύχει. Στο ΕΠΑΛ οι μαθητές ή συνεργάζονται μαζί σου πολύ ή καθόλου αλλά 

είναι ξεκάθαροι από την αρχή. Στη δεύτερη περίπτωση δεν μπορείς να κάνεις 

παιχνίδια. Πρέπει πρώτα να τους ενώσεις σαν ομάδα και μετά να προσπαθήσεις να 

τους περάσεις γλωσσικά κάτι μέσω των παιχνιδιών. Πάντως είχα και τάξεις που 

αντέδρασαν αρνητικά. 

Συνεντεύκτρια: Πες μου 3 λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό με τον όρο 

παιχνιδοποίηση- gamification. Μπορείς να δώσεις έναν ορισμό; 

Βάσω: Βιωματική μάθηση, χαρά, σκληρή δουλειά. 

Συνεντεύκτρια:  Θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις; 

Βάσω: Όχι. 

Συνεντεύκτρια: Βάσω σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη! 

Βάσω: Σε ευχαριστώ και εγώ Ειρήνη! 

 

6.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
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Συνεντεύκτρια:  Καλησπέρα Δήμητρα! Θα ήθελα να μου παρουσιάσεις τον εαυτό 

σου. Πόσο χρονών είσαι, τι σπουδές έχεις κάνει, πόση προϋπηρεσία έχεις ως 

καθηγήτρια αγγλικών και σε πόλεις ή και χώρες έχεις εργαστεί; 

Δήμητρα: Καλησπέρα Ειρήνη! Είμαι 51 χρονών. Στην Αυστραλία σπούδασα 

Ψυχολογία και έχω και μεταπτυχιακό στο ίδιο αντικείμενο. Όταν ήρθα στην Ελλάδα 

δούλεψα ως καθηγήτρια αγγλικών δηλαδή έχω 21 χρόνια στο χώρο. Διδάσκω σε 

Θεσσαλονίκη και Σέρρες σε φροντιστήρια. Διδάσκω σε όλες τις ηλικίες αλλά κυρίως 

Δημοτικό, Γυμνάσιο και ενήλικες μέχρι 50 χρονών. 

Συνεντεύκτρια: Ποιες είναι οι ηλικίες των μαθητών σου; 

Δήμητρα: Διδάσκω σε όλες τις ηλικίες αλλά κυρίως Δημοτικό, Γυμνάσιο και ενήλικες 

μέχρι 50 χρονών. 

Συνεντεύκτρια: Χρησιμοποιείς παιχνίδια στα πλαίσια της διδασκαλίας σου; 

Δήμητρα: Ναι, χρησιμοποιώ και στους μικρούς  μαθητές και στους ενήλικες. Σε 

ενήλικες πιο πολύ παιχνίδια τύπου κρεμάλας όπου ακούμε τραγούδι και πρέπει να 

βρούνε τη λέξη που λείπει. Ή έχουμε κάποιες κάρτες που είναι αναποδογυρισμένες 

και πρέπει να βρούμε τη λέξη να αντιστοιχεί με τη σωστή εικόνα. Στους εφήβους 

χρησιμοποιώ κυρίως παιχνίδια ρόλων όπου ας πούμε προσποιούνται πχ ότι είναι σε 

ένα σουπερμάρκετ και θέλουν να αγοράσουν κάτι.  

Συνεντεύκτρια:  Πότε συνήθως χρησιμοποιείς το παιχνίδι; Στην αρχή, στη μέση ή 

στο τέλος του μαθήματος; Και πόση ώρα διαρκεί; 

Δήμητρα:  Συνήθως κρατάει 15 με 20 λεπτά και το κάνουμε ή προς τη μέση ή προς 

το τέλος του μαθήματος. Γιατί άμα έχουμε γραμματική ή κείμενο ένα παιχνίδι μετά 

μπορεί να τους χαλαρώσει και να τους ανανεώσει λίγο. Επίσης, στους ενήλικες στην 

αρχή της χρονιάς τα χρησιμοποιώ και για να σπάσουμε τον πάγο. Στους ενήλικες 

χρησιμοποιώ και παιχνίδια από το internet για λεξιλόγιο και γραμματική. Γράφω 

στο internet “grammar games, vocabulary games” και τα βρίσκω. Υπάρχουν βέβαια 

και CD από εκδοτικούς οίκους. Τα ψηφιακά που χρησιμοποιώ είναι πάλι κρεμάλα, 

και κάρτες ή έχει κενά με προτάσεις και πρέπει να βρουν τη σωστή λέξη. Γενικά 

προσπαθώ να μην ξεπεράσουμε τα 25 λεπτά γιατί μετά τρώει χρόνο από το 

μάθημα.  Γιατί πρώτα τους μαθαίνω κάτι και μετά χρησιμοποιώ το παιχνίδι ως 

εμπέδωση.  

Συνεντεύκτρια: Ποιον ορισμό θα δίνατε στο παιχνίδι; 

Δήμητρα:  Το παιχνίδι είναι κάτι διασκεδαστικό. Να νιώθουν οι μαθητές ότι 

ξεφεύγουν από το βιβλίο ή από το μάθημα χωρίς να φεύγουν από την έννοια του να 

μαθαίνουν μια καινούρια γλώσσα. Με έμμεσο τρόπο μαθαίνουν αυτό που θέλουμε 

να μάθουνε. 
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Συνεντεύκτρια: Θεωρείς ότι ο χρόνος προετοιμασίας για ένα μάθημα με τη χρήση 

παιχνιδιού είναι μεγαλύτερος από ότι για ένα συνηθισμένο μάθημα; 

Δήμητρα:  Συνήθως παίρνει πιο πολύ χρόνο γιατί πρέπει να ψάξεις για να βρεις το 

κατάλληλο παιχνίδι. Αναλόγως με το τι θέλεις να κάνεις, με το τμήμα που έχεις 

δηλαδή αν ταιριάζει το παιχνίδι στην ηλικία, στο τμήμα ή σε αυτό που θες να 

διδάξεις. Κάποια παιχνίδια όμως ταιριάζουν σε διάφορες ηλικίες απλά θέλουν μια 

μικρή προσαρμογή.  

Συνεντεύκτρια: Ποια είναι τα συναισθήματα των μαθητών στο μάθημα με παιχνίδι; 

Δήμητρα: Γενικά νιώθουν ευχάριστα. Όλοι θέλουν να πάρουν μέρος, όλοι θέλουν 

να απαντήσουν, θέλουν να συνεχίσουν αυτό που κάνουμε και το απολαμβάνουν. 

Συνεντεύκτρια:  Ποια είναι τα δικά σας συναισθήματα; 

Δήμητρα: Και σε εμένα αρέσουν πάρα πολύ! 

Συνεντεύκτρια:  Πιστεύετε ότι τα παιχνίδια τα προτιμούν οι μικρότεροι πχ έφηβοι 

σε σχέση με τους ενήλικες; 

Δήμητρα: Όχι, σε γενικές γραμμές σε όλους αρέσουν. 

Συνεντεύκτρια: Πώς διαπιστώνεις ότι στους ενήλικες μαθητές αρέσει το μάθημα με 

παιχνίδι; 

Δήμητρα: Στην αρχή είναι λίγο πιο συγκρατημένοι, αλλά όταν μετά καταλάβουν τι 

πρέπει να κάνουν πάει καλά. Γιατί οι ενήλικες έχουν δυσκολία στο να εκφραστούν 

και ντρέπονται να μιλήσουν επειδή δεν θέλουν να κάνουν λάθη. Οπότε όταν 

καταλάβουν το παιχνίδι και δουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν θέλουν και αυτοί 

να παίξουν ένα παιχνίδι. Επίσης, παίζουμε και παιχνίδια σαν τον εκατομμυριούχο 

που έχουν σε CD οι εκδοτικοί οίκοι με ερωτήσεις και χωρίζονται σε ομάδες και 

κερδίζει είτε η μια είτε η άλλη ομάδα. Παρατηρώ ότι αυτός που χάνει θέλει να 

ξαναπαίξει για να έχει ευκαιρία να κερδίσει. 

Συνεντεύκτρια: Ποιες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες πιστεύεις καλλιεργούν στους 

μαθητές τα παιχνίδια που χρησιμοποιείς; 

Δήμητρα: Να επιμένουν και να ξαναπροσπαθούν, να προσπαθούν να θυμηθούν τη 

σωστή γραμματική και λεξιλόγιο. Η τάξη δένεται καλύτερα λόγω της συνεργασίας 

μεταξύ των μαθητών, ειδικά όταν πρέπει να βρουν από κοινού μια απάντηση. 

Συνεντεύκτρια: Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε παιχνίδια όταν διδάσκετε; 

Δήμητρα: Αν έχω πχ 2 φορές την εβδομάδα μάθημα προσπαθώ κάθε δύο βδομάδες 

να  εντάσσω ένα παιχνίδι, περίπου δηλαδή σε κάθε τέσσερα μαθήματα. Ή όταν 
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έχουμε ολοκληρώσει κάποια πράγματα που πρέπει να μάθουν θα προσπαθήσω να 

το βάλω και εκεί. Επιλέγω αυτή τη συχνότητα και για να μην το θεωρούν δεδομένο 

οι μαθητές και γιατί μόνο μάθημα μάθημα είναι βαρετό. 

Συνεντεύκτρια: Αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην εφαρμογή του παιχνιδιού; 

Δήμητρα: Η δυσκολία είναι όταν κάποια ομάδα πάντα χάνει ή πάντα κερδίζει. 

Πρέπει την επόμενη φορά να αλλάξεις τη σύνθεση των ομάδων για να έχει και 

δυνατούς μαθητές και πιο αδύναμους. Έτσι θα θέλουν όλοι να παίρνουν μέρος και 

να μαθαίνουν και να δείχνουν τι ξέρουν. Θα έκανα ίσως και πιο συχνά παιχνίδια 

αλλά λόγω ύλης επειδή οι τάξεις που κάνω είναι αυξημένης δυσκολίας επιπέδου 

δεν το κάνω  περισσότερο συχνά.  Παρόλο που μέσα από τα παιχνίδια πιστεύω 

μαθαίνουν πιο ευχάριστα και ίσως να μαθαίνουν και πιο καλά κάποια πράγματα και 

ίσως να τους βοηθάει περισσότερο. Γιατί βλέπεις ότι όταν κάνουμε το παιχνίδι μετά 

θυμούνται πράγματα από το προηγούμενο μάθημα ή τους κάνει πχ κάτι εντύπωση 

και το θυμούνται περισσότερο παρά να διαβάζουμε ξερά τους κανόνες. 

Συνεντεύκτρια: Πες μου 3 λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό με τον όρο 

παιχνιδοποίηση- gamification. Μπορείς να δώσεις έναν ορισμό; 

Δήμητρα: Το να κάνουμε παιχνίδια για να μαθαίνουμε και να περνάμε καλά. Και 

τρεις λέξεις:διασκέδαση,πληροφορίες και γνώσεις. 

Συνεντεύκτρια:  Θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις; 

Δήμητρα: Όχι. 

Συνεντεύκτρια: Δήμητρα σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη! 

Δήμητρα: Σε ευχαριστώ και εγώ Ειρήνη! 

 

7.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΡΜΕΛΙΝΑ 

Συνεντεύκτρια:  Καλησπέρα Καρμελίνα! Θα ήθελα να μου παρουσιάσεις τον εαυτό 

σου. Πόσο χρονών είσαι, τι σπουδές έχεις κάνει, πόση προϋπηρεσία έχεις ως 

καθηγήτρια αγγλικών και σε πόλεις ή και χώρες έχεις εργαστεί; 

Καρμελίνα: Καλησπέρα Ειρήνη! Είμαι 42 χρονών, τελείωσα αγγλική φιλολογία στο 

Αριστοτέλειο. Έχω κάνει μεταπτυχιακό στο Reddings στην Αγγλία πάνω στο 

Language Teaching Linguistics, διορίστηκα το 2001 με εξετάσεις ΑΣΕΠ και είναι τώρα 

16 χρόνια που δουλεύω στο δημόσιο. Έχω δουλέψει σε τεχνικά και διαπολιτισμικά 

σχολεία σε πόλεις όπως η Κέρκυρα και η Θεσσαλονίκη. 

Συνεντεύκτρια: Ποιες είναι οι ηλικίες των μαθητών σου; 
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Καρμελίνα: Είχα ενήλικες και τώρα έχω μόνο εφήβους. 

Συνεντεύκτρια: Χρησιμοποιείς παιχνίδια στα πλαίσια της διδασκαλίας σου; 

Καρμελίνα: Κάποιες φορές ναι, για να γίνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον και πιο 

ευχάριστο γιατί μόνο από το βιβλίο βαριούνται. 

Συνεντεύκτρια: Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα για τα παιχνίδια που 

χρησιμοποιείς στους μαθητές που ανέφερες; 

Καρμελίνα: Μπορεί να είναι παιχνίδια τα οποία εμπλέκουν κίνηση. Υπάρχουν 

φύλλα εργασίας στον υπολογιστή που τα κατεβάζεις δωρεάν και τα ανακάλυψα στο 

howwasschool. Κάποιες από αυτές είναι παιχνίδια. Πχ το coming to the circle game 

έχει ως στόχο να δείξει στα παιδιά ότι ένα παιδί που είναι διαφορετικό δεν πρέπει 

να το βγάζουμε εκτός ομάδας. Έχει σχέση με το bullying που είναι συχνό στο 

σχολείο. Κάνουν λοιπόν ένα κύκλο στην τάξη- τους αρέσει γενικά να σηκώνονται 

από τα θρανία- και λέω αυθαίρετα να μπουν στον κύκλο όσοι παίζουν ποδόσφαιρο, 

έχουν τέτοιο χρώμα μαλλιά και μένει στο τέλος ένα παιδί εκτός. Και τότε ρωτώ τα 

παιδιά αν αυτό το παιδί που έμεινε εκτός έφταιγε και αυτά απαντάνε όχι. Τους λέω 

όμως ότι επειδή έμεινε εκτός θα τιμωρηθεί και τους ρωτώ αν το θεωρούν δίκαιο. 

Θέλω έτσι να καλλιεργήσω την ενσυναίσθηση. Και  βλέπω ότι τα παιδιά αλλάζουν 

συμπεριφορά προς το συγκεκριμένο μαθητή. Όχι βέβαια όλα. Αυτός είναι και ο 

σκοπός του παιχνιδιού. Όχι να παίξουμε για να παίξουμε αλλά να μάθουν να 

μπαίνουν στη θέση του άλλου και να σέβονται τους συμμαθητές τους. 

Συνεντεύκτρια:  Ψηφιακά παιχνίδια χρησιμοποιείς; 

Καρμελίνα:  Ναι, υπάρχουν άπειρα διαδικτυακά παιχνίδια και sites.Ένα είναι 

toodoo που έχει ελεύθερη πρόσβαση και το κατεβάζεις. Βέβαια πρέπει να ξέρουν οι 

μαθητές να χρησιμοποιούν υπολογιστή και κάνουν κόμικς για κάποιο θέμα. Σε ένα 

άλλο στο storyboardthat κάνουν εικονογράφηση μια ιστορία. Στην ιστοσελίδα του 

Βρετανικού Μουσείου έχει επίσης παιχνίδια. Μπαίνεις στο ancientgreece.co.uk 

μετά Athens explore και έχει πχ μια δίκη όπου κάνεις τον ένορκο και καλείσαι αφού 

ακούσεις τον κατήγορο και το συνήγορο υπεράσπισης να αποφασίσεις αν είναι 

αθώος και ψηφίζεις. Αυτό το παίζουν είτε ατομικά είτε ομαδικά. Ένα άλλο είναι το 

War όπου παίζεις πόλεμο. Είναι διαδραστικό βιντεοπαιχνίδι και καθοδηγείς μια 

τριήρη και επιτίθεσαι στα εχθρικά πλοία. Οι οδηγίες είναι στα αγγλικά. Εδώ ο 

σκοπός είναι να εξασκήσουν την αγγλική γλώσσα, να μάθουν καινούριο λεξιλόγιο, 

να εξασκήσουν τη γραμματική , να αποκτήσουν γνώσεις για την αρχαία Ελλάδα και 

να διασκεδάσουν.  

Συνεντεύκτρια: Θεωρείς ότι η χρήση του παιχνιδιού συμβάλλει στη μαθησιακή 

διαδικασία; Επιτυγχάνονται οι μαθησιακοί στόχοι; 
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Καρμελίνα:  Ναι, επιτυγχάνεται αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών, εξάσκηση 

της γλώσσας σε αυθεντικό περιβάλλον πχ την ιστοσελίδα του Βρετανικού 

Μουσείου, να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις και να γίνει το μάθημα πιο 

ευχάριστο. Πρέπει να το θεωρούν ευχάριστο για να αποκτήσουν κίνητρο να 

προσέχουν. 

Συνεντεύκτρια: Σε ποιο σημείο του μαθήματος τοποθετείς τα παιχνίδια και πόσο 

διαρκούν; 

Καρμελίνα: Τα διαδικτυακά κρατούν όλη τη διδακτική ώρα, δηλαδή 45 λεπτά. Το 

άλλο θα σου πάρει γύρω στα 10 λεπτά αλλά θα βάλεις άλλες δραστηριότητες που 

το υποστηρίζουν. 

Συνεντεύκτρια:  Υπάρχουν δυσκολίες κατά την εφαρμογή τους; 

Καρμελίνα: Όχι. Συνήθως τα παιδιά όταν το μάθημα είναι από το βιβλίο βαριούνται 

και θα κάνουν φασαρία, ενώ όταν τους παρουσιάζεις κάτι καινούριο αυτά αμέσως 

δραστηριοποιούνται, θέλουν να συμμετέχουν και τους κεντρίζεις το ενδιαφέρον. 

Και ακολουθούν οδηγίες και γρήγορα γίνεται ό,τι γίνεται. 

Συνεντεύκτρια:  Πόσο συχνά χρησιμοποιείς παιχνίδια στο μάθημα;  

Καρμελίνα:  Το μάθημα είναι δίωρο οπότε μία φορά την εβδομάδα. 

Συνεντεύκτρια: Ποιον ορισμό θα έδινες στο παιχνίδι; 

Καρμελίνα: Παιχνίδι είναι μια δραστηριότητα με την οποία τα παιδιά 

διασκεδάζουν. 

Συνεντεύκτρια: Πόση ώρα σου παίρνει η προετοιμασία μαθήματος με παιχνίδι σε 

σχέση με μια παραδοσιακή διδασκαλία; 

Καρμελίνα:  Περισσότερη σίγουρα. Η παραδοσιακή διδασκαλία είναι τυφλοσούρτι, 

ενώ το να σχεδιάσεις μάθημα με παιχνίδι θέλει από μένα φαντασία, να κάτσω να 

σκεφτώ ποιο παιχνίδι θα χρησιμοποιήσω, πόση ώρα θα πάρει, πώς θα το 

υλοποιήσω. Θέλει φαντασία, θέλει σκέψη, θέλει χρόνο να αφιερώσω. Το κάνω 

όμως γιατί αρέσει και σε μένα. 

Συνεντεύκτρια: Ποιοι παράγοντες σε κάνουν να επιλέξεις ένα παιχνίδι; 

Καρμελίνα: Λαμβάνω υπόψη μου το επίπεδο των παιδιών. Όσο υψηλότερο το 

επίπεδο αγγλικών τόσο πιο πολύ αυξάνω και το επίπεδο δυσκολίας του παιχνιδιού. 

Α επίσης και στο φωτόδεντρο από το υπουργείο παιδείας έχει διάφορα παιχνίδια 

που μπορείς να κάνεις. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ακόμα αλλά θέλω να το ψάξω. 

Χρόνο να έχεις να ψάχνεις. 
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Συνεντεύκτρια: Τι θα σε έκανε να χρησιμοποιείς περισσότερο παιχνίδια; 

Καρμελίνα: Βοηθάει αν κάποιος σε καθοδηγήσει. Αν τα κάνεις μόνος σου θέλει πιο 

πολλή ώρα. Πχ. έκανα μόνη μου ένα παιχνίδι για το Halloween, ένα κουίζ με 

αναγραμματισμούς. Τους χώρισα σε ομάδες και έπρεπε να βρουν τη λέξη και αν 

είναι trick or treat.  Λίγο μπερδεύομαι αν είναι παιχνίδι βέβαια αυτό γιατί ως 

παιχνίδι έχω στο μυαλό μου ότι τα παιδιά θα σηκωθούνε και ότι δεν είναι κάτι 

στατικό. Μπορούμε να πούμε όμως ότι είναι παιχνίδι γιατί τα παιδιά διασκεδάζουν. 

Συνεντεύκτρια: Ποια είναι τα συναισθήματα των παιδιών για τα μαθήματα με 

παιχνίδι; 

Καρμελίνα: Τρελαίνονται! Είναι ενθουσιασμένα, σηκώνουν χέρι, συμμετέχουν όλα, 

ακόμα και αυτά που δεν ξέρουν καλά αγγλικά! Φαίνεται ο ενθουσιασμός στο 

πρόσωπό τους και στην ουσία αυτό θες να τα ξυπνήσεις. Στο μάθημα με το βιβλίο 

αφαιρούνται ενώ όταν έχει παιχνίδι ούτε ένας δεν αφαιρείται ούτε κοιτά έξω απ’ το 

παράθυρο.  

Συνεντεύκτρια:  Εσένα σ’ αρέσουν τα παιχνίδια; 

Καρμελίνα: Εγώ τρελαίνομαι πιο πολύ απ’ τα παιδιά! Και γι’ αυτό το κάνω γιατί για 

να ψάξω να βρω τα παιχνίδια, να τα οργανώσω μου παίρνει χρόνο. Το αποτέλεσμα 

όμως με αποζημιώνει. Και φυσικά τα κρατώ να τα χρησιμοποιήσω και την άλλη 

χρονιά. 

Συνεντεύκτρια: Ποιες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες πιστεύεις ότι καλλιεργούνται 

στους μαθητές σου μέσω των παιχνιδιών; 

Καρμελίνα: Σε μερικά όπου τους καλλιεργείς αξίες μπορείς να μάθεις στα παιδιά να 

φέρονται χωρίς να τους το πεις. Αποκτούν περισσότερες γνώσεις στην αγγλική 

γλώσσα. Αποκτούν δεξιότητες να χρησιμοποιούν ένα ψηφιακό μέσο. 

Συνεντεύκτρια: Τι δυσκολίες αντιμετωπίζεις στην εφαρμογή τους. 

Καρμελίνα: Συνήθως όταν τους χωρίζεις σε ομάδες και τους λες να κάνουν αυτό 

κάποιες φορές κουτσομπολεύουν αντί να κάνουν αυτό που τους είπες. Μπορεί να 

τους χάσεις. Πρέπει να περνάς και να ελέγχεις ότι κάνουν δουλειά. Ειδικά όταν είναι 

στον υπολογιστή για να μην κατηγορηθείς ότι μπαίνουν σε άσχετες ιστοσελίδες 

Επίσης, σε ομάδες μπορεί να κάνουν θόρυβο. Πρέπει να το δεχτείς ότι αφού είναι 

ομάδα θα κάνουν και θόρυβο. Επίσης, στους ενήλικες δεν είχα χρησιμοποιήσει γιατί 

ήμουν και στην αρχή της καριέρας μου. Στην πορεία τα ανακάλυψα τα παιχνίδια. 

 Συνεντεύκτρια: Πώς τα ανακάλυψες; 
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Καρμελίνα:  Από συναδέλφους και σε σεμινάρια επιμόρφωσης. Κάποια τα 

δημιούργησα και μόνη μου. 

Συνεντεύκτρια: Ποιον ορισμό θα έδινες στο gamification; Ποιες τρεις λέξεις σου 

έρχονται στο μυαλό όταν ακούς τον όρο; 

Καρμελίνα:  Παίρνουμε κάποιες δραστηριότητες και τις προσαρμόζουμε να γίνουν 

πιο διασκεδαστικές, να γίνουν παιχνίδια. Το κουίζ πχ. αντί να τους δώσεις ένα χαρτί 

να συμπληρώσουν, τους χωρίζεις σε ομάδες και με τη σειρά λένε απαντήσεις. 

Όποια ομάδα πει σωστά παίρνει πόντο, όποια πει λάθος χάνεις τη σειρά της. Μ’ 

αυτό τρελαίνονται γιατί τους αρέσει ο ανταγωνισμός. Δεν κερδίζουν κάποιο έπαθλο 

αλλά η ηθική τους ικανοποίηση είναι τεράστια. 

Συνεντεύκτρια: Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο; 

Καρμελίνα: Όχι. 

Συνεντεύκτρια: Σε ευχαριστώ πολύ Καρμελίνα! 

Καρμελίνα: Και εγώ Ειρήνη! 

 

8.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 

Συνεντεύκτρια:  Καλησπέρα Κασσάνδρα! Θα ήθελα να μου παρουσιάσεις τον εαυτό 

σου. Πόσο χρονών είσαι, τι σπουδές έχεις κάνει, πόση προϋπηρεσία έχεις ως 

καθηγήτρια αγγλικών και σε πόλεις ή και χώρες έχεις εργαστεί; 

Κασσάνδρα: Καλησπέρα Ειρήνη! Εγώ είμαι 52 χρονών, σπούδασα στην Αυστραλία 

γαλλική, ελληνική και αγγλική φιλολογία. Έχω κάνει μεταπτυχιακό στο θέατρο στην 

Ελλάδα. Δούλεψα στην Αυστραλία για 2 χρόνια. Μισό χρόνο στο γυμνάσιο και 

ενάμιση σε ιδιωτικό κολλέγιο. Εδώ και 30 χρόνια δουλεύω ως καθηγήτρια αγγλικών 

σε φροντιστήρια με εφήβους και ενήλικες. 

Συνεντεύκτρια: Ποιες είναι οι ηλικίες των μαθητών σου; 

Κασσάνδρα:  Τώρα είναι έφηβοι και ενήλικοι 50 ετών και πάνω. 

Συνεντεύκτρια: Χρησιμοποιείς παιχνίδια στα πλαίσια της διδασκαλίας σου; 

Κασσάνδρα: Ναι, βέβαια! Το παιχνίδι το χρησιμοποιείς είτε όταν ξεκινάς το μάθημα  

σαν ζέσταμα είτε στο τέλος όταν κουράζονται ή  στη μέση για να εφαρμόσεις μια 

γραμματική έννοια. Για παράδειγμα κάναμε ένα γραμματικό φαινόμενο με τους 

ενήλικες και τους έδινα μια κάρτα με μια ενέργεια. Ένας έπρεπε να το μιμηθεί και οι 

άλλοι να μαντέψουν. Στους εφήβους κάνουμε παιχνίδια λεξιλογίου. Τους χωρίζω σε 

ομάδες και τους δίνω κάποιες λέξεις, σε κάθε ομάδα.  Έχουν χρόνο γύρω στα πέντε 
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λεπτά να βρουν την έννοια στα ελληνικά ή στα αγγλικά ή να το βάλουν σε πρόταση. 

Ξεκινάει η πρώτη ομάδα και λέει τη λέξη. Αν πουν πάσο η άλλη ομάδα μπορεί να 

προσπαθήσει να τη βρει και να κερδίσει διπλάσιους πόντους. Εκεί υπάρχει ο 

ανταγωνισμός και γίνεται χαμός με τους έφηβους αλλά και με τους ενήλικους.  

Συνεντεύκτρια: Πόσο χρόνο διαρκεί; 

Κασσάνδρα: Ένα τέταρτο με είκοσι λεπτά.  

Συνεντεύκτρια:  Χρησιμοποιείς ψηφιακά παιχνίδια; 

Κασσάνδρα: Όχι, γιατί δεν γνωρίζω πώς να τα χρησιμοποιήσω.  

Συνεντεύκτρια:  Ποιον ορισμό θα έδινες στο παιχνίδι. 

Κασσάνδρα:  Να έχει να κάνει με ανταγωνισμό, να μην έχει πολλή οργάνωση, να 

συμμετέχουν όλοι, να έχει περιορισμό χρόνου.  

Συνεντεύκτρια:  Υπάρχουν δυσκολίες κατά την εφαρμογή του στη διδασκαλία; 

Κασσάνδρα:  Δυστυχώς δημιουργείται θόρυβος πολλές φορές. Από τους εφήβους 

κυρίως αλλά και από τους ενήλικες. Τους αρέσει κυρίως να είναι σε ομάδες όχι 

ατομικά. 

Συνεντεύκτρια: Πόσο χρόνο θεωρείς ότι αφιερώνεις στην προετοιμασία ενός 

μαθήματος που απαιτεί τη χρήση παιχνιδιού σε σχέση με την προετοιμασία ενός 

παραδοσιακού μαθήματος; 

Κασσάνδρα:  Αυτά τα παιχνίδια που λειτουργούν τα ξέρω απέξω, τα έχω έτοιμα, 

ενώ παλιά με έπαιρνε πολύ περισσότερο χρόνο. Παλιά για να τα ψάχνω είχα πολλά 

βιβλία και φακέλους. Αν είναι κατασκευή θα μου πάρει χρόνο. Έχω δει επίσης 

συναδέρφους να χρησιμοποιούν το παιχνίδι υπερβολικά σε πιο μικρούς μαθητές. 

Όλο το μάθημα με παιχνίδι, δεν είναι παιδαγωγικό αυτό και τα παιδιά βαριούνται. 

Συνεντεύκτρια:  Η χρήση παιχνιδιού στη διδασκαλία θεωρείς ότι είναι ευχάριστη ή 

δυσάρεστη για τους μαθητές σου; 

Κασσάνδρα:  Ευχάριστη γιατί και οι ίδιοι οι ενήλικες σου δίνουν άμεσα 

ανατροφοδότηση. Είναι πιο σοβαροί, θέλουν να μάθουν. Και στις δύο όμως 

κατηγορίες αυξάνεται η αυτοπεποίθηση όταν γνωρίζουν κάτι και τους επιβραβεύω. 

Τους αρέσουν πάρα πολύ αρκεί να μην κερδίζουν οι ίδιοι. Το απολαμβάνουν 

πάντως και οι έφηβοι και οι ενήλικες το ίδιο. Οι ενήλικες γίνονται παιδιά. 

Συνεντεύκτρια: Ποιες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες θεωρείς ότι καλλιεργούνται 

παίζοντας κάποιο παιχνίδι; 
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Κασσάνδρα:  Το παιχνίδι είναι διασκέδαση, είναι χαλάρωση, είναι μάθηση. Με τους 

εφήβους δεν το χρησιμοποιώ τόσο πολύ λόγω των πτυχίων. Στους ενήλικες όταν το 

χρησιμοποιείς πρέπει να είσαι πολύ ευαίσθητος γιατί διστάζουν να εκφραστούν.  

Συνεντεύκτρια:  Η ηλικία παίζει ρόλο στη διδασκαλία με παιχνίδι; 

Κασσάνδρα: Καθόλου αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση και αυτό είναι στα χέρια του 

καθηγητή. Όλοι να  έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν και να μην προσβάλλεται 

κάποιος. Το παιχνίδι για να γίνει σωστά έχει πάρα πολύ ζόρι από την πλευρά του 

καθηγητή. Η ψυχολογία του μαθητή παίζει μεγάλο ρόλο και πρέπει ο καθηγητής να 

το χειριστεί κατάλληλα.  

Συνεντεύκτρια: Εσένα σου αρέσουν τα παιχνίδια; 

Κασσάνδρα:  Ναι, πάρα πολύ! Μ’ αρέσει το αστείο γενικά. Μ’ αρέσει να βλέπω την 

χαρά όταν νικάνε, την αθωότητα και το πώς κάνουν ομάδες οι έφηβοι. Με τους 

ενήλικες παίζω και εγώ γιατί ταυτίζομαι με την ομάδα τους την ηλικιακή. Έχουμε 

καλύτερη επικοινωνία γιατί έχουμε το ίδιο χιούμορ και γούστα. 

Συνεντεύκτρια:  Θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις; 

Κασσάνδρα:  Θα ήθελα να κάνω πιο πολύ παιχνίδι, το έχω αφήσει λίγο λόγω 

πτυχίων. Θέλει όμως οργάνωση και το ζητάνε και οι μαθητές οι έφηβοι που δεν 

κάνουμε πολύ. 

Συνεντεύκτρια: Κασσάνδρα σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη! 

Κασσάνδρα: Σε ευχαριστώ και εγώ Ειρήνη! 

 

9.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΡΙΑ 

Συνεντεύκτρια:  Καλησπέρα Μαρία! Θα ήθελα να μου παρουσιάσεις τον εαυτό σου. 

Πόσο χρονών είσαι, τι σπουδές έχεις κάνει, πόση προϋπηρεσία έχεις ως καθηγήτρια 

αγγλικών και σε πόλεις ή και χώρες έχεις εργαστεί; 

Μαρία: Καλησπέρα Ειρήνη! Εγώ είμαι 28 χρονών, τελείωσα την αγγλική φιλολογία 

στο ΑΠΘ. Εργάζομαι εδώ και έξι χρόνια σε κέντρα ξένων γλωσσών στη Θεσσαλονίκη. 

Συνεντεύκτρια: Ποιες είναι οι ηλικίες των μαθητών σου; 

Μαρία: Οι ηλικίες ποικίλουν. Τώρα έχω μαθητές από 5 έως 12 ετών και ενήλικες 35 

έως 50 ετών. 

Συνεντεύκτρια: Χρησιμοποιείς παιχνίδια στα πλαίσια της διδασκαλίας σου; 
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Μαρία:  Σχεδόν καθημερινά τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. 

Συνεντεύκτρια:  Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα παιχνιδιού που έχεις 

χρησιμοποιήσει στους ενήλικες; 

Μαρία:  Κυρίως κάνω την παρουσίαση του λεξιλογίου μέσω παιχνιδιών γιατί τη 

βαριούνται. Αυτό γίνεται είτε μέσω παιχνιδιών που υπάρχουν στο διαδραστικό 

πίνακα και μας παρέχονται από τα βιβλία. Για παράδειγμα παιχνίδια που μοιάζουν 

με μέμο που υπάρχει από τη μια η εικόνα και από την άλλη η λέξη που προσπαθούν 

να βρουν, επιτραπέζια που φτιάχνω μόνη μου και παιχνίδια που βρίσκω στο 

ίντερνετ. Από την ιστοσελίδα του British Council χρησιμοποιώ τα καθαυτά παιχνίδια 

που παρέχει για ενήλικες μαθητές και εφήβους. Το παιχνίδι λέγεται word by word 

και είναι στο διαδραστικό πίνακα. Έχει υποδομημένες προτάσεις και οι μαθητές 

έχουν συγκεκριμένο χρόνο να αναγνωρίσουν το γραμματικό φαινόμενο που 

συναντάμε και να συντάξουν σωστά την πρόταση. Αυτό επαναλαμβάνεται δέκα 

φορές. Έχω και το κίνητρο να τελειώσω γρήγορα και να κάνω σωστές τις προτάσεις 

για μην πέσει το ποσοστό μου. Το δικό μου κίνητρο ως καθηγήτρια να κάνουν 

σωστά τη γραμματική και τις λέξεις που τους ζητάω.  

Συνεντεύκτρια:  Ποιον ορισμό θα έδινες στο παιχνίδι; 

Μαρία:  Νομίζω ότι έχει να κάνει με τη διασκέδαση περισσότερο. Όταν διασκεδάζω 

όταν κάνω κάτι το θεωρώ παιχνίδι και όχι δραστηριότητα που συνοδεύεται με ένα 

βιβλίο. Επίσης, όταν έχει ομάδες, όταν θα συνεργαστώ με κάποιον ή θα 

συνεργαστούν οι μαθητές μου ή οι μαθητές μου και εγώ για να κάνουμε κάτι το 

θεωρώ πάλι παιχνίδι. Το εντοπίζω στη διασκέδαση, τη συνεργατικότητα και την 

ομαδικότητα. 

Συνεντεύκτρια:  Η επιλογή του παιχνιδιού είναι εύκολη ή δύσκολη; 

Μαρία:  Για τους ανήλικους η βιβλιογραφία συνοδεύεται από επιτραπέζια και 

παιχνίδια στο διαδραστικό πίνακα, οπότε εκεί βγαίνεις από τη δύσκολη θέση της 

αναζήτησης. Και στους ενήλικες όμως δεν έχω δυσκολευτεί ιδιαίτερα ξέροντας 

πάντα όμως πριν πάω να διδάξω τους στόχους μου. Τα πληκτρολογώ στο ίντερνετ 

και επειδή ξέρω συγκεκριμένες σελίδες βρίσκω παιχνίδια. 

Συνεντεύκτρια: Θεωρείς ότι η χρήση του παιχνιδιού συμβάλλει στη μαθησιακή 

διαδικασία; Επιτυγχάνονται οι μαθησιακοί στόχοι; 

Μαρία:  Και επιτυγχάνονται πλήρως και ακόμα καλύτερα χωρίς να το 

καταλαβαίνουν οι μαθητές. Για μένα είναι άσχημο να μπαίνεις σε μια τάξη και να 

τους λες τι θα μάθουν πχ τον present continuous. Αυτό το ξέρεις εσύ.  

Συνεντεύκτρια: Το παιχνίδι το βάζεις στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος; 
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Μαρία:  Προς το τέλος για να κλείσει ευχάριστα για τους σπουδαστές το μάθημα. 

Στους ενήλικες επειδή είναι τρίωρο μπορεί να βάλω μια δραστηριότητα κάπου στη 

μέση για να ξυπνήσουν λίγο, να χαρούν λίγο και να συνεχίσουμε. Το παιχνίδι γενικά 

διαρκεί 10 με 20 λεπτά. 

Συνεντεύκτρια:  Πόσο χρόνο σου παίρνει η προετοιμασία σε σχέση με μια 

συμβατική διδασκαλία; 

Μαρία: Θα μου πάρει πολύ περισσότερο χρόνο η δημιουργία βίντεο παρά η 

προετοιμασία για μάθημα με παιχνίδι. Θα μου πάρει χρόνο αν το δημιουργήσω 

μόνη μου, αν πρέπει να το κατασκευάσω. 

Συνεντεύκτρια:  Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα από παιχνίδι που έχεις 

κατασκευάσει εσύ; 

Μαρία: Έχω κατασκευάσει μια μονόπολη για τη Θεσσαλονίκη. Πήρα το ταμπλό της 

μονόπολης και έβαλα τα σημαντικότερα μνημεία της Θεσσαλονίκης και το 

πλαστικοποίησα. Είναι ίδιο τα παιχνίδι χωρίς τα νομίσματα όμως και έγινε όλο στην 

αγγλική γλώσσα. Αυτό το παιχνίδι το δοκίμασα στα παιδιά και στους ενήλικες. 

Στους ενήλικες ήταν αποτυχία εξαιτίας της νοοτροπίας των ενηλίκων ότι αν δεν 

κάνω άσκηση πίσω απ’ την άσκηση δεν μαθαίνω. Στόχος του ενήλικα είναι το πτυχίο 

και πληρώνει γι’ αυτό. Αν εσύ θες να μου δείξεις βίντεο, εικόνα, κατασκευή, project 

είναι ξένο για μένα. Γι’ αυτό πιστεύω ότι απέτυχε. 

Συνεντεύκτρια: Θεωρείς ότι η ηλικία των μαθητών σου επηρεάζει την ευχαρίστηση 

ή τη δυσαρέσκεια από τη χρήση παιχνιδιού; 

Μαρία: Ναι, σίγουρα. Έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του ατόμου αλλά και 

η ηλικία παίζει μεγάλο ρόλο. Επίσης έχει να κάνει και με το στόχο που έχει ο 

καθένας. Ας πούμε είχα μαθητές που είχαν παιδιά που μετανάστευσαν στην Αγγλία 

και ήθελαν να μάθουν και αυτοί αγγλικά. Αυτό το κοινό ήταν πολύ ανοιχτό στα 

παιχνίδια και σε άλλες μορφές εναλλακτικής διδασκαλίας όπως project, γιατί δεν 

υπήρχε το άγχος των εξετάσεων. Όταν το κοινό των ενηλίκων έχει να δώσει πτυχία 

είναι πιο κλειστό σ’ αυτές τις ιδέες. Το πλαίσιο και ο στόχος παίζουν κυρίως ρόλο. Η 

ηλικία παίζει ρόλο στο κομμάτι του να επιλέξω ένα παιχνίδι που να μην τους φανεί 

γελοίο. Πχ η μονόπολη που σου είπα τους φάνηκε αστείο. Απ’ την άλλη προτιμούν 

παιχνίδια που έχουν τεχνολογία γιατί θέλουν να γίνουν καλύτεροι στη χρήση της. Τα 

παιχνίδια στο διαδραστικό πίνακα τους αρέσουν και ό,τι έχει να κάνει με τη χρήση 

της προφορικής γλώσσας. Πχ. παίζουμε το hot seat. Σηκώνεται ένας μαθητής, 

κάθεται σε μία καρέκλα που έχει πλάτη τον πίνακα και εμφανίζεται στον πίνακα μία 

από τις λέξεις που μαθαίνουμε στο κεφάλαιο. Η ομάδα του –τους χωρίζω σε 

ομάδες-  προσπαθεί να του εξηγήσει στα αγγλικά σαν ταμπού και αυτός πρέπει με 

κάποιο τρόπο να βρει τη λέξη που έχει πίσω. Μ’ αυτό τον τρόπο εξασκούν την 
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προφορική επικοινωνία που το θέλουν πολύ οι ενήλικες, τη φαντασία τους που το 

θέλουν αρκετά. Αυτό ο χαίρονται πάρα πολύ και νομίζουν –και εγώ συμφωνώ- ότι 

είναι η καλύτερη ορθογραφία. 

Συνεντεύκτρια:  Ποια είναι τα συναισθήματα των μαθητών στο μάθημα με παιχνίδι; 

Μαρία:  Τα παιδιά το λατρεύουν! Οι ενήλικες όταν το παιχνίδι τους ενδιαφέρει και 

βρουν ότι έχει μαθησιακό σκοπό και ότι δεν το κάνουμε για να γλιτώσει ώρα η 

καθηγήτρια και ότι θα εξεταστώ μ’ αυτό στο λεξιλόγιο γίνονται παιδιά. Είναι 

ενθουσιασμένοι, δεν θέλουν να τελειώσει, χτυπάει το κουδούνι και δεν σηκώνονται 

από τις θέσεις τους μέχρι να ολοκληρωθεί το παιχνίδι και επιστρέφουν στο επόμενο 

μάθημα με το ότι το έχουν αφήσει στη μέση αλλά θα το συνεχίσουν. Εάν 

αντιληφθούν ή αν δεν καταλάβουν ποιο μαθησιακό σκοπό έχει ένα παιχνίδι μπορεί 

να δείξουν ότι βαρέθηκαν ή μπορεί να ψάξουν για ποιο λόγο το κάνουμε τώρα 

αυτό. Απ’ τη στιγμή όμως που καταλάβουν γιατί το κάνουν είναι η χαρά τους, τους 

βλέπεις να χαμογελάνε, κάθονται παραπάνω. Θα γελάσουν, θα αστειευτούν, θα 

εκφράσουν απόψεις, είναι και ένας τρόπος να γνωριστούμε εμείς καλύτερα. 

Αφήνονται και δεν είναι σφιγμένοι, μοιράζονται μνήμες από τα παιδικά τους 

χρόνια. Νιώθεις ότι έρχεσαι και εσύ και αυτοί πιο κοντά γιατί μοιράζεστε εμπειρίες.  

Συνεντεύκτρια: Ποιες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες θεωρείς ότι καλλιεργούνται 

παίζοντας κάποιο παιχνίδι; 

Μαρία:  Πέρα από τους γνωστικούς στόχους μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες,  

μαθαίνω να εκφράζομαι, η  δημιουργικότητα και η φαντασία. Από γνωστικούς είναι 

η γνώση λεξιλογίου και γραμματικής και του προφορικού λόγου. 

Συνεντεύκτρια:  Σε εσένα αρέσουν τα παιχνίδια; 

Μαρία: Ε βέβαια! Αλλιώς δεν θα τα επέλεγα. Πριν κάνω ένα παιχνίδι στη δουλειά 

το δοκιμάζω επάνω μου ειδικά όταν είναι διαδικτυακό για να δω μέχρι ποιο 

επίπεδο πάει. Είναι η αγαπημένη στιγμή της ημέρας. Όταν έχεις ευτυχισμένους 

μαθητές και χαρούμενους και εσύ χαίρεσαι τρεις φορές παραπάνω. Οι 

επαναλαμβανόμενες ασκήσεις και η αποστήθιση δεν κάνουν τους μαθητές να 

φεύγουν με χαμόγελο όπως τα παιχνίδια. Γι’ αυτό κλείνω με παιχνίδια, για να 

φεύγουν όλοι χαρούμενοι.  

Συνεντεύκτρια: Πες μου 3 λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό με τον όρο 

παιχνιδοποίηση- gamification. Μπορείς να δώσεις έναν ορισμό; 

Μαρία:  Ένας τρόπος διδασκαλίας χωρίς εγχειρίδια και πολλά βιβλία αλλά μέσω 

διαδραστικών και δημιουργικών τρόπων κάτι τέτοιο, πάντα όσον αφορά τον κλάδο 

μου. Οι λέξεις που μου έρχονται: δημιουργικότητα, συνεργασία και διασκέδαση. 

Συνεντεύκτρια:  Θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις; 



122 
 

Μαρία: Όχι. 

Συνεντεύκτρια: Μαρία σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη! 

Μαρία: Σε ευχαριστώ και εγώ Ειρήνη! 

10.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΡΙΝΑ 

Συνεντεύκτρια:  Καλησπέρα Μαρίνα! Θα ήθελα να μου παρουσιάσεις τον εαυτό 

σου. Πόσο χρονών είσαι, τι σπουδές έχεις κάνει, πόση προϋπηρεσία έχεις ως 

καθηγητής αγγλικών και σε πόλεις ή και χώρες έχεις εργαστεί; 

Μαρίνα: Καλησπέρα Ειρήνη! Είμαι 35 ετών, έχω σπουδάσει Γαλλική φιλολογία, έχω 

και επάρκεια στα αγγλικά οπότε διδάσκω και αγγλικά και γαλλικά. Διδάσκω τα 

τελευταία 13 χρόνια στη Θεσσαλονίκη σε φροντιστήριο. 

Συνεντεύκτρια: Ποιες είναι οι ηλικίες των μαθητών σου; 

Μαρίνα:  Από Δημοτικό μέχρι και ενήλικες. 

Συνεντεύκτρια: Χρησιμοποιείς παιχνίδια στα πλαίσια της διδασκαλίας σας; 

Μαρίνα: Ναι, στα παιδιά δημοτικού και στους εφήβους όχι στους μεγάλους. Το 

βάζουμε κυρίως για να χαλαρώσουμε όταν είναι τσιτωμένοι. 

Συνεντεύκτρια: Μου δίνεις ένα συγκεκριμένο παράδειγμα; 

Μαρίνα: Αρκετές φορές μετά από κείμενα ή γραμματικό φαινόμενο κάνουμε 

κρεμάλα που βοηθάει. Ομαδοποιημένα χωριζόμαστε στα δύο για να υπάρχει 

κάποια ίντριγκα. Υπάρχει εκεί και κατάταξη με βάση τους πόντους που μαζεύει η 

κάθε ομάδα. Υπάρχουν και έπαθλα πχ μειωμένος αριθμός ασκήσεων για τους 

νικητές. Σαν ενθάρρυνση τα χρησιμοποιώ για να προσπαθήσουν πιο πολύ.Οι 

δυσκολίες όμως των επιπέδων αγγλικών δεν βοηθούν να έχουμε χρόνο για 

παιχνίδια. 

Συνεντεύκτρια: Η επιλογή του παιχνιδιού που θα χρησιμοποιήσεις στο μάθημά 

σου, σού φαίνεται εύκολη ή δύσκολη; 

Μαρίνα:  Ψάχνω κάτι να τους αρέσει, να τους ιντριγκάρει και να έχει νόημα γι’ 

αυτά. Το να αγωνίζονται ας πούμε σε λεκτικά παιχνίδια είναι κάτι που τους 

ιντριγκάρει και τους αρέσει. Ο ανταγωνισμός είναι κάτι που τους αρέσει, δηλαδή 

και εγώ να μην το προτείνω το ζητάν οι ίδιοι. Όχι όμως με την κακιά την έννοια, 

ευγενής άμιλλα αυτό. Για παράδειγμα όταν η μια ομάδα δεν το βρίσκει η αντίπαλη 

βοηθάει.  
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Συνεντεύκτρια: Θεωρείς ότι η χρήση του παιχνιδιού συμβάλλει στη μαθησιακή 

διαδικασία; Επιτυγχάνονται οι μαθησιακοί στόχοι; 

Μαρίνα:  Ναι σίγουρα γιατί πολλές φορές οι μαθητές κουράζονται και το παιχνίδι 

τους κινητοποιεί να συμμετέχουν και να χρησιμοποιήσουν πχ τη γραμματική ή το 

λεξιλόγιο. 

Συνεντεύκτρια: Σε ποιο σημείο του μαθήματος χρησιμοποιείς το παιχνίδι; 

Μαρίνα: Το χρησιμοποιώ ως συμπληρωματικό προς το τέλος και κρατάει γύρω στο 

ένα τέταρτο. 

Συνεντεύκτρια: Χρησιμοποιείς ψηφιακά παιχνίδια; 

Μαρίνα: Ναι, χρησιμοποιώ πχ ένα με κενά και αναγραμματισμούς που έχει και 

χρόνο. Εκεί κάνουν πολύ έντονη προσπάθεια για να είναι μέσα στο χρόνο και 

πωρώνονται! 

Συνεντεύκτρια: Ποιον ορισμό θα έδινες στο παιχνίδι; 

Μαρίνα: Είναι κάτι που θα σε χαλαρώσει αλλά θα σου μάθει και κάτι. Πρέπει να 

είναι σε συνδυασμό με κάτι που μαθαίνουμε, αφήνει πίσω γνώση και τους εξιτάρει. 

Να χωριστούν σε ομάδες και να έχουν την πίεση του χρόνου. 

Συνεντεύκτρια:  Η χρήση παιχνιδιού στη διδασκαλία θεωρείς ότι είναι ευχάριστη ή 

δυσάρεστη για τους μαθητές σου; 

Μαρίνα: Σίγουρα είναι χαλαρωτικό γιατί δεν μπορείς συνέχεια να λες και να λες. 

Επίσης τους τραβά την προσοχή για να συμμετέχουν. 

Συνεντεύκτρια:  Για σένα είναι ευχάριστη ή δυσάρεστη η χρήση παιχνιδιού στη 

διδασκαλία σου ; 

Μαρίνα:  Σαν άνθρωπος εγώ το βαριέμαι το παιχνίδι. Το βαριόμουν και σαν παιδί. 

Και αυτά τα παιχνίδια που σου είπα στην τάξη δεν είναι και για μένα ό,τι καλύτερο, 

αλλά αφού βλέπω ότι με αυτό τον τρόπο τα κερδίζω είναι εντάξει. 

Συνεντεύκτρια: Θεωρείς ότι η ηλικία των μαθητών σας επηρεάζει την ευχαρίστηση 

ή τη δυσαρέσκεια από τη χρήση παιχνιδιού; 

Μαρίνα: Ναι, ας πούμε οι έφηβοι πιστεύω δεν είναι ότι το θέλουν το παιχνίδι αλλά 

ορισμένες φορές το έχουν απόλυτη ανάγκη. Το χρειάζονται για  να κερδίσουν πάλι 

την παιδικότητά τους γιατί περνούν σε πιο σοβαρά πλαίσια. 

Συνεντεύκτρια: Γενικά χρησιμοποιείς το παιχνίδι ως μέθοδο διδασκαλίας ή μόνο σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις; 
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Μαρίνα: Συνήθως μια φορά στα τέσσερα μαθήματα. Όλα θέλουν μέτρο. Πχ αν έχεις 

μια ώρα μάθημα και τα 50 λεπτά είναι παιχνίδι, δεν γίνεται, είναι λάθος. 

Συνεντεύκτρια: Ποιες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες θεωρείς ότι καλλιεργούνται 

παίζοντας κάποιο παιχνίδι; 

Μαρίνα:  Αυτό που θαυμάζω περισσότερο είναι η ευγενής άμιλλα που έχουν. 

Μπαίνουν στη διαδικασία του συναγωνισμού, μαθαίνουν να συνυπάρχουν γιατί η 

τάξη είναι μια μικρή κοινωνία, σεβασμός όλων των απόψεων και αποφυγή της 

κατάκρισης του συμμαθητή σε περίπτωση  λάθους.  

Συνεντεύκτρια: Πες μου 3 λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό με τον όρο 

παιχνιδοποίηση- gamification. Μπορείς να δώσεις έναν ορισμό; 

Μαρίνα: Η γνώση αποθηκεύεται καλύτερα στη μνήμη των μαθητών. Το τρίπτυχο 

που βλέπω είναι χαλάρωση, χαρούμενες φατσούλες και ανταμοιβή για τον 

καθηγητή γιατί έχουμε ανταμοιβή πέραν από αυτή που πρέπει. 

Συνεντεύκτρια:  Θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις; 

Μαρίνα: Όχι. 

Συνεντεύκτρια: Μαρίνα σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη! 

Μαρίνα: Ευχαρίστησή μου Ειρήνη! 

 

11.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

Συνεντεύκτρια:  Καλησπέρα Πηνελόπη! Θα ήθελα να μου παρουσιάσεις τον εαυτό 

σου. Πόσο χρονών είσαι, τι σπουδές έχεις κάνει, πόση προϋπηρεσία έχεις ως 

καθηγήτρια αγγλικών και σε πόλεις ή και χώρες έχεις εργαστεί; 

Πηνελόπη: Καλησπέρα Ειρήνη! Εγώ είμαι 34 χρονών, καθηγήτρια αγγλικών, 

δουλεύω 13 χρόνια πλέον. Έχω δουλέψει σε φροντιστήρια τα πιο πολλά χρόνια, 

αλλά τα δύο τελευταία κάνω ιδιαίτερα μαθήματα. Από σπουδές κάνω τώρα το 

διδακτορικό στην Αγγλία πάνω στην εκπαίδευση. 

 Συνεντεύκτρια: Ποιες είναι οι ηλικίες των μαθητών σου; 

Πηνελόπη: Από παιδάκια μικρά 5 ετών ως και ενήλικες 25 ετών αλλά είχα και 

μεγαλύτερους γενικά και φυσικά εφήβους. 

Συνεντεύκτρια: Χρησιμοποιείς παιχνίδια στα πλαίσια της διδασκαλίας σου; 
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Πηνελόπη: Νομίζω ότι όλοι χρησιμοποιούμε παιχνίδια. Για παράδειγμα αν μια 

άσκηση γραμματικής την κάνεις σαν διαγωνισμό, χωρίζονται τα παιδιά σε ομάδες 

και εσύ μετράς πόντους, ε  αυτό είναι παιχνίδι. Γι’ αυτό πιστεύω ότι όλοι έχουμε 

χρησιμοποιήσει παιχνίδια και αν είχα την ευκαιρία θα χρησιμοποιούσα πολύ 

περισσότερο τα παιχνίδια. 

Συνεντεύκτρια: Ποιον ορισμό θα έδινες στο τι είναι παιχνίδι; Ποια είναι τα κύρια 

συστατικά του; 

Πηνελόπη: Πιστεύω ότι το παιχνίδι το συνδέουμε πιο πολύ με χαρά, με μικρές 

ηλικίες αλλά όχι με τη μάθηση. Το συνδέουμε με τον ελεύθερο χρόνο και την 

διασκέδαση. Ο ορισμός του παιχνιδιού για μένα περικλείει το στοιχείο του 

απρόβλεπτου, της καλής διάθεσης και σίγουρα τη συνεργασία. 

Συνεντεύκτρια:  Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα παιχνιδιού που έχεις 

χρησιμοποιήσει στους εφήβους ή στους ενήλικες; 

Πηνελόπη: Γενικά επειδή στις συγκεκριμένες ηλικίες ο στόχος των μαθητών είναι τα 

πτυχία είναι εξαιρετικά δύσκολο να χρησιμοποιήσεις παιχνίδια διότι πρέπει να βγει 

η ύλη. Θυμάμαι όμως σε μια τάξη proficiency με μαθητές γύρω στα 15 που κάναμε 

εξάσκηση για τα προφορικά και τους έδωσα ιντρικαδόρικα θέματα, πχ. τα κορίτσια 

δεν ξέρουν να παίζουν ποδόσφαιρο. Τους χώρισα σε δύο ομάδες για να κάνουν σαν 

ντιμπέιτ. Και έπρεπε όλη η ομάδα να συμφωνεί με αυτό που έλεγε στην κάρτα και 

να το υποστηρίξουν, ώστε να πείσουν την άλλη.  Ο τελικός κριτής ήμουν εγώ που 

καθόριζα και ποια ομάδα είχε τα πιο πειστικά επιχειρήματα και άρα ήταν και η 

νικήτρια. Από όλους τους τρόπους που έχω προσπαθήσει να διδάξω προφορικά 

θεωρώ ότι αυτός ήταν ο πιο πετυχημένος! Έβλεπα πόσο χαιρόντουσαν και πόσο 

πωρονόντουσαν να βρουν επιχειρήματα, να συνεννοηθούν και όλο αυτό στ’ αγγλικά 

που ήταν και ο στόχος, δηλαδή να εξασκήσουν τον προφορικό λόγο. Πιστεύω δε θα 

το έκαναν με την ίδια χαρά αν τους ρωτούσα πχ. τι κάνατε σήμερα και έπρεπε να 

μου απαντήσουν στ’ αγγλικά. 

Συνεντεύκτρια: Η επιλογή του παιχνιδιού που χρησιμοποίησες στο μάθημά σου, 

σού φάνηκε εύκολη ή δύσκολη; 

Πηνελόπη:  Βασικά το συγκεκριμένο το είχα διαβάσει κάπου γιατί μετά το 

μεταπτυχιακό μου προσπαθούσα να κάνω το μάθημα πιο επικοινωνιακό. Εδώ 

έβλεπα ότι περισσότερο ασχολούνταν με τη στείρα γνώση. Οπότε εγώ διάβαζα στο 

διαδίκτυο για να βρω παιχνίδια και κάπου διάβασα για τη σημασία της 

διαπραγμάτευσης στην τάξη και έτσι μου ήρθε αυτή η ιδέα. Γιατί ήθελα να θέλουν 

να μιλήσουν όχι να τους πω ένα απλό θέμα, αλλά να είναι βγαλμένα από τη ζωή 

τους. Αυτό με έκανε και εμένα να διασκεδάσω το ρόλο μου γιατί έβλεπα ότι όλο 

αυτό που γινόταν ήταν ζωντανό και το ζούσαν. 
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Συνεντεύκτρια: Κατά την εφαρμογή του παιχνιδιού υπήρξαν ζητήματα που σε 

δυσκόλεψαν; 

Πηνελόπη:  Όχι ιδιαίτερα. Ίσως λίγο το θέμα της φασαρίας γιατί τα παιδιά 

ενθουσιάζονται και φωνάζουν περισσότερο. Όμως θυμάμαι ένας από τους μαθητές 

πήγε στο διευθυντή του φροντιστηρίου και του είπε πόσο του άρεσε αυτό το 

μάθημα οπότε χάρηκε και εκείνος. Ο εργοδότης μου ήταν δεκτικός σε νέες ιδέες. 

Συνεντεύκτρια: Θεωρείς ότι η χρήση του παιχνιδιού συμβάλλει στη μαθησιακή 

διαδικασία; Επιτυγχάνονται οι μαθησιακοί στόχοι; 

Πηνελόπη:  Εντελώς! Τα θυμάμαι αυτά τα μαθήματα! Δυστυχώς δεν ήταν τόσο 

πολλά όσο θα ήθελα, παρόλο που το ζητούσαν και οι μαθητές, διότι πίεζε ο χρόνος 

για την ύλη. Αν το έκανα συχνότερα ειδικά σε πιο αδύναμα τμήματα πιστεύω θα 

βοηθούσε πολύ.  Οι μαθησιακοί στόχοι επιτυγχάνονται κατά τη γνώμη μου όταν 

βλέπεις τη συμμετοχή των παιδιών, όταν οι μαθητές είναι ενεργοί μέσα στο 

μάθημα. Και φυσικά χρησιμοποίησαν και τα αγγλικά στον προφορικό λόγο που 

ήταν και ο βασικός στόχος. Αλλά γενικά είναι δύσκολο να χρησιμοποιείς παιχνίδια 

γιατί πχ και ο ίδιος ο χώρος είναι εχθρικός διότι τα θρανία είναι σε σειρές είτε σε 

σχήμα «π» και δεν είναι πχ σε ομάδες οπότε δεν ευνοείται η συνεργασία. Επίσης οι 

γονείς και ο εργοδότης πιέζουν, ώστε να βγει η ύλη. Μπορεί εσύ με άλλους τρόπους 

να τους έχει διδάξει να χειρίζονται τέλεια τη γλώσσα στον προφορικό και γραπτό 

λόγο αλλά αν δεν έχεις τελειώσει την ύλη θα ακούσεις παράπονα. Η πίεση από τα 

πτυχία είναι πολύ έντονη. 

Συνεντεύκτρια: Πόσο χρόνο θεωρείς ότι αφιερώνεις στην προετοιμασία ενός 

μαθήματος που απαιτεί τη χρήση παιχνιδιού σε σχέση με την προετοιμασία ενός 

παραδοσιακού μαθήματος; 

Πηνελόπη: Κοίτα έπρεπε να το ψάξω λίγο παραπάνω, να πειραματιστώ. Δεν ήξερα 

πώς θα το πάρουν οι μαθητές οπότε έπρεπε να είχα και ένα εναλλακτικό σχέδιο. 

Έπρεπε βέβαια να αφιερώσω κάποιο χρόνο γιατί και το παιχνίδι το βάζεις έχοντας 

κάποιους στόχους στο μυαλό σου, δε το βάζεις για να το βάλεις. Αν και το ίδιο το 

παιχνίδι δε διαρκεί πολύ, γύρω στα 20-25 λεπτά και μπαίνει προς το τέλος της ώρας 

όταν καταλαβαίνεις ότι έχεις και εσύ χρόνο για να το βάλεις. Οπότε ουσιαστικά το 

παιχνίδι είναι έξτρα κομμάτι αν και δεν θα έπρεπε να είναι. 

Συνεντεύκτρια:  Η χρήση παιχνιδιού στη διδασκαλία θεωρείς ότι είναι ευχάριστη ή 

δυσάρεστη για τους μαθητές σου; 

Πηνελόπη: Πάρα πολύ ευχάριστη γιατί το βλέπω από τη συμμετοχή τους! Επίσης, 

με βάση και το παράδειγμα που σου είπα, ο λόγος τους είχε με φυσικότητα. Δεν 

ήταν αυτό το μηχανικό που συνήθως συμβαίνει. Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να 

εκφραστούν ελεύθερα. Αυτή είναι η δουλειά του δασκάλου στην τάξη. 
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Συνεντεύκτρια:  Για σένα είναι ευχάριστη ή δυσάρεστη η χρήση παιχνιδιού στη 

διδασκαλία σου ; 

Πηνελόπη: Ευχάριστη εννοείται! Όταν ξεφεύγεις από το βιβλίο πάντα είναι 

ευχάριστα. Πιστεύω έτσι γνωρίζεις και καλύτερα τους μαθητές σου. 

Συνεντεύκτρια: Θεωρείς ότι η ηλικία των μαθητών σας επηρεάζει την ευχαρίστηση 

ή τη δυσαρέσκεια από τη χρήση παιχνιδιού; 

Πηνελόπη: Ναι, φυσικά! Για τα πιο μικρά παιδιά πιστεύω είναι πιο σημαντικό. Τα 

μεγαλύτερα είναι και πιο συνειδητοποιημένα ότι πρέπει να κάνουν μάθημα για να 

πάρουν το πτυχίο. Επίσης τα μικρά εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους πιο έντονα.  

Συνεντεύκτρια: Γενικά χρησιμοποιείς το παιχνίδι ως μέθοδο διδασκαλίας ή μόνο σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις; 

Πηνελόπη: Ναι, στα πιο μικρά πολύ πιο σπάνια στους εφήβους. 

Συνεντεύκτρια: Τι θα σε έκανε να χρησιμοποιούσες περισσότερο και στους 

εφήβους; 

Πηνελόπη: Να μην υπήρχε ο πανικός των εξετάσεων γιατί θα ήμουν πιο ήρεμη και 

θα μπορούσα να κάνω περισσότερα παιχνίδια. Ίσως με αυτά να είχα και στο 

μάθημά μου πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Σίγουρα κάτι άλλο που βοηθάει είναι η 

στήριξη απ’ τους γονείς και από τον εργοδότη. Κάτι άλλο που βοηθάει είναι και το 

μοίρασμα των εμπειριών με τους συναδέλφους, δηλαδή στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα που σου είπα ο εργοδότης με προέτρεψε να το μοιραστώ με τις 

συναδέλφους και είδα ότι υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους. Επίσης 

και τα σεμινάρια για να δει κάποιος καθηγητής που δεν έχει χρόνο ένα έτοιμο 

παράδειγμα και να κατατοπιστεί και να πάρει ανατροφοδότηση από κάποιο 

έμπειρο πρόσωπο. 

Συνεντεύκτρια: Ποιες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες θεωρείς ότι καλλιεργούνται 

παίζοντας κάποιο παιχνίδι; 

Πηνελόπη: Σίγουρα η συνεργασία, την προσπάθεια, τη φαντασία 

Συνεντεύκτρια: Πες μου 3 λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό με τον όρο 

παιχνιδοποίηση- gamification. Μπορείς να δώσεις έναν ορισμό; 

Πηνελόπη: Κάτι που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Και 3 λέξεις τώρα: σύγχρονη μάθηση, κοινωνικός κονστρουκτιβισμός, συνεργασία. 

Συνεντεύκτρια:  Θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις; 

Πηνελόπη: Όχι. 
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Συνεντεύκτρια: Πηνελόπη σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη! 

Πηνελόπη: Σε ευχαριστώ και εγώ Ειρήνη! 

 

12.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΡΕΑ 

Συνεντεύκτρια:  Καλησπέρα Ρέα! Θα ήθελα να μου παρουσιάσεις τον εαυτό σου. 

Πόσο χρονών είσαι, τι σπουδές έχεις κάνει, πόση προϋπηρεσία έχεις ως καθηγήτρια 

αγγλικών και σε πόλεις ή και χώρες έχεις εργαστεί; 

Ρέα: Καλησπέρα Ειρήνη! Είμαι 42 χρονών, έχω εργαστεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Στην Αθήνα εργαζόμουν σε εκδοτικό οίκο και σε φροντιστήριο γιατί ήταν το ίδιο, 

στη Θεσσαλονίκη μόνο σε φροντιστήρια. Έχω σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων και 

έχω σπουδές στην αγγλική μέσω του προγράμματος CELTA του Βρετανικού 

Συμβουλίου. Δεν έχω ασχοληθεί με τη διοίκηση επιχειρήσεων και για 20 χρόνια 

εργάζομαι πάνω στο αντικείμενο της διδασκαλίας.  

Συνεντεύκτρια: Ποιες είναι οι ηλικίες των μαθητών σου; 

Ρέα: Κυρίως εφήβους και κάποιους ενήλικες.  

Συνεντεύκτρια: Χρησιμοποιείς παιχνίδια στα πλαίσια της διδασκαλίας σου; 

Ρέα: Ναι, όσον αφορά τη διδασκαλία της γραμματικής χρησιμοποιώ επιτραπέζια 

παιχνίδια, τα οποία τα κατεβάζω από το internet. Τα κατεβάζω από την ιστοσελίδα 

του βρετανικού συμβουλίου, από το isl collective, olson’ s grammar και το 

teachthis.com.    

Συνεντεύκτρια:  Πότε συνήθως χρησιμοποιείς το παιχνίδι; Στην αρχή, στη μέση ή 

στο τέλος του μαθήματος; Και πόση ώρα διαρκεί; 

Ρέα:  Τα παιχνίδια κρατάνε 15 λεπτά με μισή ώρα και τα χρησιμοποιώ στο τέλος του 

μαθήματος για να τα κάνουμε σαν επανάληψη πχ του γραμματικού φαινομένου 

που κάναμε. Κάνουμε πχ τον αόριστο και έχει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που κάνουν 

οι μαθητές τις ερωτήσεις και όποιος πει τις περισσότερες σωστές τερματίζει και 

κερδίζει. Άλλοτε τα παίζουμε online και άλλοτε τα εκτυπώνω για να χωρίζονται σε 

ομάδες και να παίζουν ταυτόχρονα οπότε να είναι και πιο διαδραστικό. 

Συνεντεύκτρια: Παιχνίδια κάνεις μόνο με τους εφήβους ή και με τους ενήλικες; 

Ρέα:  Μόνο με τους εφήβους γιατί με τους ενήλικες θεωρώ δεν θα είχε ενδιαφέρον. 

Και με τους εφήβους ξεκίνησα να τα χρησιμοποιώ ύστερα από παρότρυνση 

συναδέλφων γιατί λειτουργούσε στα δικά τους τμήματα. Είδα και εγώ ότι οι 

μαθητές χρησιμοποιούσαν πιο εύκολα τη γλώσσα και ότι έχει αποτέλεσμα. Οι τάξεις 
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των εφήβων είναι μεγαλύτερες και τα παιχνίδια είναι ομαδικά οπότε είναι πιο 

εύκολο να τα κάνεις. Οι ομάδες των ενηλίκων είναι μικρότερες και πιστεύω δεν θα 

έχει ενδιαφέρον για αυτούς. Νομίζω θα το θεωρούσαν πολύ βαρετό και ανούσιο.  

 

Συνεντεύκτρια: Πώς διαλέγεις ποιο παιχνίδι θα εφαρμόσεις στη διδασκαλία σου; 

Ρέα:  Ψάχνω διαδικτυακά. Βρίσκω εύκολα παιχνίδια γραμματικής αλλά πιο δύσκολα 

παιχνίδια λέξεων. Δεν μπορώ να βρω λεξιλόγιο που να είναι εφαρμοσμένο κάθε 

φορά στις ανάγκες του μαθήματος. 

Συνεντεύκτρια: Πιστεύεις ότι οι μαθησιακοί στόχοι που βάζεις επιτυγχάνονται; Και 

αν ναι, πώς το καταλαβαίνεις ότι επιτυγχάνονται; 

Ρέα: Πιστεύω ότι επιτυγχάνονται γιατί οι μαθητές χρησιμοποιούν τη γραμματική 

αυθόρμητα. Κατά τη διάρκεια  του μαθήματος μέσα από το παιχνίδι η θεωρία 

γίνεται πράξη. Και χρησιμοποιούν τη γραμματική κανονικά όπως θα τη 

χρησιμοποιούσαν σε μια συζήτηση. 

Συνεντεύκτρια:  Υπάρχουν ζητήματα που σε δυσκολεύουν σε τέτοιου είδους 

διδασκαλίες; 

Ρέα: Επειδή το παιχνίδι τους αρέσει πολύ και δεν το βλέπουν σαν μάθημα είναι 

πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Οι ίδιοι είναι πάρα πολύ ήσυχοι και σωστοί για να 

βρεθεί χρόνος να παίξουν το παιχνίδι που ουσιαστικά είναι μάθημα. 

Συνεντεύκτρια:  Η προετοιμασία σε σχέση με μία παραδοσιακή διδασκαλία σου 

παίρνει περισσότερο ή λιγότερο χρόνο; 

Ρέα:  Νομίζω περισσότερο. Στην αρχή βασικά μου έπαιρνε περισσότερο ενώ τώρα 

που το έχω δοκιμάσει και ξέρω τι θα κάνω είναι όλα υπολογισμένα και γίνονται πιο 

αυτοματοποιημένα. 

Συνεντεύκτρια: Πόσο συχνά χρησιμοποιείς παιχνίδια όταν διδάσκεις; 

Ρέα: Σχεδόν κάθε φορά θα έλεγα. Τα χρησιμοποιώ και ως επανάληψη. 

Συνεντεύκτρια: Ποιον ορισμό θα έδινες στο παιχνίδι; 

Ρέα: Έχει ενδιαφέρον για τους μαθητές, οι μαθητές διασκεδάζουν, είναι πιο 

παραγωγικοί. Έχει να κάνει με ανταγωνισμό, με συναγωνισμό μεταξύ τους… 

Συνεντεύκτρια: Ποια είναι τα συναισθήματα των μαθητών λόγω της διδασκαλίας με 

παιχνίδι;  
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Ρέα: Οι μαθητές τη θεωρούν ευχάριστη γιατί νομίζουν ότι παίζουμε παιχνίδι ενώ 

στην ουσία κάνουν επανάληψη. 

Συνεντεύκτρια: Ποια είναι τα δικά σου συναισθήματα; 

Ρέα: Το βρίσκω και εγώ ενδιαφέρον. Μου αρέσει βασικά γιατί βλέπω τους μαθητές 

μου να χαίρονται. 

Συνεντεύκτρια: Υπάρχουν παράγοντες όπως το μαθησιακό υπόβαθρο που 

επηρεάζουν το τι παιχνίδι θα επιλέξεις; 

Ρέα: Όχι, δεν θα το έλεγα. 

Συνεντεύκτρια: Ποιες γνώσεις δεξιότητες και αξίες πιστεύεις ότι καλλιεργούνται 

μέσω των παιχνιδιών; 

Ρέα:  Σίγουρα καλλιεργείται η ομαδικότητα, υπάρχει συνεργασία, υπάρχει πνεύμα 

αλληλεγγύης καθώς οι μαθητές που είναι στην ίδια ομάδα βοηθάει ο ένας τον άλλο 

και ευγενής άμιλλα. 

Συνεντεύκτρια: Πες μου 3 λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό με τον όρο 

παιχνιδοποίηση- gamification. Μπορείς να δώσεις έναν ορισμό; 

Ρέα: Μου έρχονται οι λέξεις board games, puzzles. Gamification σημαίνει να 

αλλάζουμε κάτι το παραδοσιακό και να το εκσυγχρονίζουμε με τέτοιο τρόπο που να 

είναι διασκεδαστικό. 

Συνεντεύκτρια:  Θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις; 

Ρέα: Όχι. 

Συνεντεύκτρια: Ρέα σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη! 

Ρέα: Σε ευχαριστώ και εγώ Ειρήνη! 

 

13.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ JIMMY 

Συνεντεύκτρια:  Καλησπέρα Jimmy! Θα ήθελα να μου παρουσιάσεις τον εαυτό σου. 

Πόσο χρονών είσαι, τι σπουδές έχεις κάνει, πόση προϋπηρεσία έχεις ως καθηγητής 

αγγλικών και σε πόλεις ή και χώρες έχεις εργαστεί; 

Jimmy: Καλησπέρα Ειρήνη! Είμαι 63 ετών, έχω σπουδάσει Κοινωνιολογία στο 

πανεπιστήμιο του Οντάριο στον Καναδά όπου έχω κάνει και μεταπτυχιακό πάνω 

στο ίδιο αντικείμενο. Ως καθηγητής αγγλικών εργάζομαι τα τελευταία 33 χρόνια σε 
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φροντιστήρια ξένων και κάνοντας ιδιαίτερα. Έχω εργαστεί μόνο εδώ στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης. 

Συνεντεύκτρια: Ποιες είναι οι ηλικίες των μαθητών σου; 

Jimmy: 12-25 ετών 

Συνεντεύκτρια: Χρησιμοποιείς παιχνίδια στα πλαίσια της διδασκαλίας σας; 

Jimmy: Βέβαια! 

Συνεντεύκτρια: Μου δίνεις ένα συγκεκριμένο παράδειγμα; 

Jimmy: Ένα παιχνίδι που χρησιμοποιώ πολύ συχνά το αποκαλώ “Password”. 

Χωρίζεις την τάξη σε  δύο ομάδες. Ένας μαθητής από τη μία ομάδα έρχεται μπροστά 

και ο καθηγητής του δείχνει μια λέξη από μία από τις καρτέλες που κρατά. Οι 

υπόλοιποι δεν μπορούν να τη δουν. Ο παίκτης που βλέπει τη λέξη μπορεί να πει 

στην ομάδα του μόνο μια λέξη-στοιχείο ώστε να βρουν την αρχική λέξη. Η ομάδα 

συζητά για το ποια είναι η λέξη και αφού αποφασίσουν ο αρχηγός της κάθε ομάδας 

τον οποίο τον ορίζω εγώ μου λέει τη λέξη. Έχουν όμως και περιορισμό χρόνου. 

Πρέπει να αποφασίσουν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Αν η απάντηση είναι σωστή Η 

ομάδα παίρνει 10 πόντους. Αν όχι, τότε η άλλη ομάδα έχει την ευκαιρία να 

μαντέψει αφού πρώτα ο παίκτης που έχει δει τη λέξη τους δώσει ένα στοιχείο. Αν 

το βρουν παίρνουν 9 πόντους. Αν δεν τη βρουν και πάλι έχει ευκαιρία η πρώτη 

ομάδα αφού πρώτα δοθεί καινούριο στοιχείο όμως αν το βρουν παίρνουν 8 

πόντους μόνο και έτσι συνεχίζεται μέχρι να τη βρουν. Η πρώτη ομάδα που θα 

φτάσει τους 30 ή παραπάνω πόντους κερδίζει. Το παιχνίδι αυτό διαρκεί στο σύνολό 

του 10-15 λεπτά και το κάνω συνήθως όταν έχουμε κάνει λεξιλόγιο με τους 

εφήβους. Τους βοηθά να  κάνουν επανάληψη το λεξιλόγιο και να το θυμούνται. Οι 

ίδιοι οι μαθητές είναι ενθουσιασμένοι με αυτό το παιχνίδι και το ζητούν οι ίδιοι 

συχνά.   

Συνεντεύκτρια: Χρησιμοποιείς ψηφιακά παιχνίδια όταν διδάσκεις; 

Jimmy: Βεβαίως! 

Συνεντεύκτρια: Τι είδους ψηφιακά παιχνίδια; Μπορείς να μου δώσεις ένα 

συγκεκριμένο παράδειγμα; 

Jimmy:  Χρησιμοποιώ αυτά που έχουν οι εκδοτικοί οίκοι. Για παράδειγμα 

χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή στο φροντιστήριο ψηφιακά παιχνίδια από τον 

Burlington Books. Ένα από αυτά που αρέσει στους μαθητές μου είναι ένα όπου 

χωρίζονται σε δύο ομάδες και διαλέγουν έναν από τους ψηφιακούς χαρακτήρες. Το 

παιχνίδι έχει ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού που δυσκολεύουν όσο ανεβαίνει το 

επίπεδο. Οι ερωτήσεις είναι λεξιλογίου και γραμματικής και έχουν χρόνο που 
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πρέπει να απαντηθούν. Αν απαντηθούν σωστά η ομάδα προχωρά τετράγωνα και 

ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος νίκης.  Αν όχι πηγαίνει πίσω κάποια 

τετράγωνα. Νικητής είναι αυτός που φτάνει πρώτος στο τέλος.  

Συνεντεύκτρια: Η επιλογή του παιχνιδιού που θα χρησιμοποιήσεις στο μάθημά 

σου, σού φαίνεται εύκολη ή δύσκολη; 

Jimmy:  Όχι. 

Συνεντεύκτρια: Κατά την εφαρμογή του παιχνιδιού υπάρχουν ζητήματα που σας 

δυσκολεύουν; 

Jimmy:  Όχι ιδιαίτερα. Κάποιες φορές οι μαθητές ενθουσιάζονται υπερβολικά οπότε 

και προκαλείται φασαρία αλλά η κατάσταση δεν ξεφεύγει εκτός ελέγχου. 

Συνεντεύκτρια: Θεωρείς ότι η χρήση του παιχνιδιού συμβάλλει στη μαθησιακή 

διαδικασία; Επιτυγχάνονται οι μαθησιακοί στόχοι; 

Jimmy:  Ναι σίγουρα επιτυγχάνονται γιατί το απολαμβάνουν οπότε θυμούνται και 

καλύτερα ό,τι μαθαίνουν. 

Συνεντεύκτρια: Ποια πιστεύεις ότι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των παιχνιδιών 

που χρησιμοποιείς; 

Jimmy: Ο ανταγωνισμός και η συνεργασία πιστεύω κυριαρχούν στα παιχνίδια που 

διαλέγω να χρησιμοποιήσω. 

Συνεντεύκτρια: Πόσο χρόνο θεωρείς ότι αφιερώνεις στην προετοιμασία ενός 

μαθήματος που απαιτεί τη χρήση παιχνιδιού σε σχέση με την προετοιμασία ενός 

παραδοσιακού μαθήματος; 

Jimmy: Πάνω κάτω το ίδιο. Δε βλέπω καμία σημαντική διαφορά. 

Συνεντεύκτρια:  Η χρήση παιχνιδιού στη διδασκαλία θεωρείς ότι είναι ευχάριστη ή 

δυσάρεστη για τους μαθητές σου; 

Jimmy: Πάρα πολύ ευχάριστη γιατί τους αρέσουν πάρα πολύ τα ανταγωνιστικά 

παιχνίδια! 

Συνεντεύκτρια:  Για σένα είναι ευχάριστη ή δυσάρεστη η χρήση παιχνιδιού στη 

διδασκαλία σου ; 

Jimmy:  Μα δε μπορεί παρά να είναι ευχάριστη! Όταν βλέπεις τον ενθουσιασμό των 

μαθητών σου και ότι τους βοηθάει να μάθουν και να το απολαμβάνουν 

ταυτόχρονα. 



133 
 

Συνεντεύκτρια: Θεωρείς ότι η ηλικία των μαθητών σας επηρεάζει την ευχαρίστηση 

ή τη δυσαρέσκεια από τη χρήση παιχνιδιού; 

Jimmy: Ναι, φυσικά! Παρόλο που και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές το 

απολαμβάνουν ωστόσο το εκφράζουν διαφορετικά. Για παράδειγμα οι μικρότεροι 

σε ηλικία μαθητές εκδηλώνουν τα συναισθήματα ενθουσιασμού πιο έντονα και 

ξεκάθαρα. Οι μεγαλύτεροι πιο συγκρατημένα σε σχέση με τους νεώτερους. 

Συνεντεύκτρια: Γενικά χρησιμοποιείς το παιχνίδι ως μέθοδο διδασκαλίας ή μόνο σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις; 

Jimmy: Ναι, τα παιχνίδια που ανέφερα και πιο πάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σε όλες τις ηλικίες όχι όμως σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα. Δε τα χρησιμοποιώ 

στο δεύτερο έτος του Proficiency πχ. γιατί οι μαθητές δε θα το πάρουν στα σοβαρά 

ειδικά όταν πλησιάζουν οι εξετάσεις τους. 

Συνεντεύκτρια: Ποιες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες θεωρείς ότι καλλιεργούνται 

παίζοντας κάποιο παιχνίδι; 

Jimmy:  Πιστεύω ότι τα παιχνίδια ενεργοποιούν τη μνήμη και κάνουν το μυαλό να 

ανακαλεί λεξιλόγιο και γραμματική που έχουν διδαχτεί. Τουλάχιστον τα παιχνίδια 

που χρησιμοποιώ αυτό κάνουν. Επίσης βοηθούν τους μαθητές να λειτουργούν μέσα 

σε ομάδα αφού αυτά που χρησιμοποιώ είναι κυρίως ομαδικά και να είναι 

δημιουργικοί, αφού πρέπει να επιλύσουν προβλήματα. 

Συνεντεύκτρια: Πες μου 3 λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό με τον όρο 

παιχνιδοποίηση- gamification. Μπορείς να δώσεις έναν ορισμό; 

Jimmy: Διασκέδαση, ανταγωνισμός, θόρυβος. Gamification είναι το να μετατρέπεις 

τις μαθησιακές δραστηριότητες της τάξης σε παιχνίδια. 

Συνεντεύκτρια:  Θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις; 

Jimmy: Ναι, χρησιμοποιώ και ένα άλλο παιχνίδι με τους ενήλικους μαθητές που 

δίνουν το Proficiency, το οποίο ονομάζω “Αερόστατο”. Οι μαθητές παριστάνουν  ότι 

τρεις άνθρωποι είναι μέσα σε ένα αερόστατο αλλά αυτό αντέχει μόνο δύο οπότε ο 

ένας πρέπει να φύγει. Οι τρεις μαθητές που διαγωνίζονται διαλέγουν από μια 

κάρτα που τους δίνω, η οποία έχει γραμμένο ένα επάγγελμα. Πρέπει ο καθένας 

τους να παρουσιάσει επιχειρήματα για ποιο λόγο το επάγγελμα που κάνει έχει 

μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινωνία. Έχει ένα λεπτό για να το κάνει αυτό. Η τάξη 

αποφασίζει με ψηφοφορία ποιος έχει πει τα λιγότερο πειστικά επιχειρήματα και 

άρα πρέπει να εγκαταλείψει το αερόστατο. 

Συνεντεύκτρια: Jimmy σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη! 
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Jimmy: Ευχαρίστησή μου Ειρήνη! 

 

 

14.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΦΑΙΗ 

Συνεντεύκτρια:  Καλησπέρα Φαίη! Θα ήθελα να μου παρουσιάσεις τον εαυτό σου. 

Πόσο χρονών είσαι, τι σπουδές έχεις κάνει, πόση προϋπηρεσία έχεις ως καθηγήτρια 

αγγλικών και σε πόλεις ή και χώρες έχεις εργαστεί; 

Φαίη: Καλησπέρα Ειρήνη! Είμαι  45 ετών, τελείωσα το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο, 

το τμήμα αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας και τώρα κάνω ιδιαίτερα μαθήματα και 

διδάσκω σε σχολεία στην Θεσσαλονίκη. Έχω κάνει  σεμινάριο στην πρακτική 

μεθοδολογία διδασκαλίας και έχω μεταπτυχιακό στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία. 

 Συνεντεύκτρια: Ποιες είναι οι ηλικίες των μαθητών σου; 

Φαίη: Γυμνάσιο και λύκειο. 

Συνεντεύκτρια: Χρησιμοποιείς παιχνίδια στα πλαίσια της διδασκαλίας σου; 

Φαίη: Στις τάξεις της πρώτης και δευτέρας γυμνασίου παίξαμε την αγγλική εκδοχή 

του παιχνιδιού ‘’φιδάκι’’, bingo και monopoly. Για παράδειγμα μοιράζω κάρτες που 

απεικονίζουν ένα πρότυπο ενός ατόμου , οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες πρέπει 

να παρουσιάσουν  ένα από τα πρότυπα και αργότερα να πουν αν κάποιο πρότυπο 

ταιριάζει σε κάποιο μαθητή της τάξης υποστηρίζοντάς το με επιχειρήματα 

Συνεντεύκτρια: Ποιον ορισμό θα έδινες στο τι είναι παιχνίδι; Ποια είναι τα κύρια 

συστατικά του; 

Φαίη: Πιστεύω ότι το παιχνίδι το συνδέουμε πιο πολύ με χαρά, με μικρές ηλικίες 

αλλά όχι με τη μάθηση. Το συνδέουμε με τον ελεύθερο χρόνο και την διασκέδαση. 

Ο ορισμός του παιχνιδιού για μένα περικλείει το στοιχείο του απρόβλεπτου, της 

καλής διάθεσης και σίγουρα τη συνεργασία. 

Συνεντεύκτρια: Κατά την εφαρμογή του παιχνιδιού υπήρξαν ζητήματα που σε 

δυσκόλεψαν; 

Φαίη:  Το παιχνίδι διαρκεί όλη την διδακτή ώρα καθώς αυτή είναι περιορισμένη, 

περίπου 45 λεπτά. Κατά την ώρα του παιχνιδιού επικρατεί φασαρία και ένταση 

καθώς τα παιδιά δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν , δε θεωρούν το παιχνίδι 

τρόπο μάθησης. Όμως μετά από έρευνα που κάνουν τα ίδια τα παιδιά στο 

διαδίκτυο καταλαβαίνουν την αξία του παιχνιδιού στην μάθηση. Επίσης τα παιδιά 

δυσκολεύονται να λειτουργήσουν σαν ομάδα. Το μάθημα των αγγλικών είναι μόνο 
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δύο ώρες την εβδομάδα και πρέπει πάντα να διδαχθεί η ύλη αρά προλαβαίνω να 

κάνω δύο- τρία παιχνίδια το μήνα στη  καλύτερη περίπτωση. 

 

Συνεντεύκτρια: Θεωρείς ότι η χρήση του παιχνιδιού συμβάλλει στη μαθησιακή 

διαδικασία; Επιτυγχάνονται οι μαθησιακοί στόχοι; 

Φαίη: Ναι, στην εκμάθηση λεξιλογίου ,ειδικά στην monopoly που απαιτεί χρήση 

ευρύτερου λεξιλογίου. 

Συνεντεύκτρια: Ποια πιστεύεις ότι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των παιχνιδιών 

που χρησιμοποιείς; 

Φαίη: Κάποιες φορές χρησιμοποιώ έπαθλο. 

Συνεντεύκτρια: Πόσο χρόνο θεωρείς ότι αφιερώνεις στην προετοιμασία ενός 

μαθήματος που απαιτεί τη χρήση παιχνιδιού σε σχέση με την προετοιμασία ενός 

παραδοσιακού μαθήματος; 

Φαίη: Περίπου τον ίδιο χρόνο, υπάρχουν πολλά βιβλία που έχουν ιδέες για 

παιχνίδια που μπορούν να γίνουν μέσα στην τάξη άρα είναι εύκολο να βρεις υλικό . 

Συνεντεύκτρια:  Η χρήση παιχνιδιού στη διδασκαλία θεωρείς ότι είναι ευχάριστη ή 

δυσάρεστη για τους μαθητές σου; 

Φαίη: Θεωρούν την εμπειρία πολύ ευχάριστη και αρχίζουν να καταλαβαίνουν την 

αξία του παιχνιδιού. 

Συνεντεύκτρια:  Για σένα είναι ευχάριστη ή δυσάρεστη η χρήση παιχνιδιού στη 

διδασκαλία σου ; 

Φαίη: Το θεωρώ ένα πολύ ωραίο τρόπο να μάθουν και γνωρίσουν το εαυτό τους 

και κρυμμένα ταλέντα που μπορεί να έχουν. 

Συνεντεύκτρια: Θεωρείς ότι η ηλικία των μαθητών σας επηρεάζει την ευχαρίστηση 

ή τη δυσαρέσκεια από τη χρήση παιχνιδιού; 

Φαίη: Κυρίως η ηλικία , διότι το πρόγραμμα του λυκείου είναι διαφορετικό από του 

γυμνασίου. 

Συνεντεύκτρια: Ποιες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες θεωρείς ότι καλλιεργούνται 

παίζοντας κάποιο παιχνίδι; 

Φαίη: Δημιουργικότητα, ομαδικότητα, αποκτούν καλύτερες σχέσεις , η ατμόσφαιρα 

στην τάξη γίνεται πιο ευχάριστη. 
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Συνεντεύκτρια: Πες μου 3 λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό με τον όρο 

παιχνιδοποίηση- gamification. Μπορείς να δώσεις έναν ορισμό; 

 

Φαίη: Αυτοσχεδιασμός, τα παιδία δημιουργούν δικές τους εκδοχές του παιχνιδιού, 

επινοητικότητα(για παράδειγμα τα παιδιά δημιούργησαν κάρτες με πρότυπα 

μαθητών που συναντούν στην τάξη) και διασκέδαση. 

Συνεντεύκτρια:  Θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις; 

Φαίη: Όχι. 

Συνεντεύκτρια: Φαίη σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη! 

Φαίη: Σε ευχαριστώ και εγώ Ειρήνη! 

 

15.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΛΕΝΑ 

Συνεντεύκτρια:  Καλησπέρα Έλενα! Θα ήθελα να μου παρουσιάσεις τον εαυτό σου. 

Πόσο χρονών είσαι, τι σπουδές έχεις κάνει, πόση προϋπηρεσία έχεις ως καθηγήτρια 

αγγλικών και σε πόλεις ή και χώρες έχεις εργαστεί; 

Έλενα: Κάνω μεταπτυχιακό στην προσχολική αγωγή και δουλεύω σε προάστια της 

Θεσσαλονίκης σε μικρά χωριά. Εργάζομαι στην Ιδιωτική εκπαίδευση εδώ και 6 έτη. 

 Συνεντεύκτρια: Ποιες είναι οι ηλικίες των μαθητών σου; 

Έλενα: Πρόσφυγες 5-13,  ιδιαίτερα γυμνάσιο- λύκειο (13-18) και ενήλικες. 

Συνεντεύκτρια: Χρησιμοποιείς παιχνίδια στα πλαίσια της διδασκαλίας σου; 

Έλενα: Ναι χρησιμοποιώ πολύ τα παιχνίδια ειδικά στις μικρές ηλικίες διότι θεωρώ 

ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στην ανάπτυξη τους των (παιδιών).Τα μικρά 

παιδιά ζωγραφίζουν τους ήρωες των βιβλίων και μετά δραματοποιούν την ιστορία 

του κειμένου. Τα μεγαλύτερα παιδιά δραματοποιούν το κείμενο της ανάγνωσης με 

σκοπό την καλύτερη κατανόησή του. 

Συνεντεύκτρια: Χρησιμοποιείς ψηφιακά παιχνίδια όταν διδάσκεις; Τι είδους 

ψηφιακά παιχνίδια; 
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Έλενα: Ναι, χρησιμοποιώ ένα tablet στο οποίο κατεβάζω συμπληρωματικό υλικό 

που διαθέτουν κάποια βιβλία ή άλλα εκπαιδευτικά παιχνίδια που βρίσκω στο 

διαδίκτυο. Για παράδειγμα παιχνίδια συμπλήρωσης λέξεων για την εκμάθηση 

λεξιλογίου, ερωτήσεις σωστού λάθους με την συνοδεία  animation , διαδραστικό 

κείμενο οπού χρωματίζονται βασικές λέξεις. Τα παιχνίδια αυτά τα χρησιμοποιώ 

μόνο στα ιδιαίτερα ,στους εφήβους και τους ενήλικες  καθώς κάνουν το μάθημα πιο 

ξεκούραστο και ευχάριστο. Τα παιχνίδια τα εντάσσω κυρίως στη μέση του 

μαθήματος και στο τέλος να έχει απομείνει χρόνος. Τα παιχνίδια διαρκούν έως και 

10 λεπτά. 

Συνεντεύκτρια: Κατά την εφαρμογή του παιχνιδιού υπήρξαν ζητήματα που σε 

δυσκόλεψαν; 

Έλενα:  Ένα από τα ζήτημα που με απασχολεί είναι ο αποπροσανατολισμός του 

μαθητή από το κύριο θέμα της διδασκαλίας. Ακόμα η μετάβαση ενός μαθητή από 

ένα χαμηλό επίπεδο αγγλικών σε υψηλό είναι μερικές φορές δύσκολο καθώς ο 

μαθητής πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στην μελέτη παρά το παιχνίδι. 

Συνεντεύκτρια: Θεωρείς ότι η χρήση του παιχνιδιού συμβάλλει στη μαθησιακή 

διαδικασία; Επιτυγχάνονται οι μαθησιακοί στόχοι; 

Έλενα:  Ο βασικότερος μαθησιακός στόχος είναι να αποτυπωθεί η πληροφορία 

αβίαστα και με ευχάριστο τρόπο. 

Συνεντεύκτρια: Ποια πιστεύεις ότι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των παιχνιδιών 

που χρησιμοποιείς; 

 Έλενα:Το παιχνίδι είναι η δραστηριότητα που κάνει το μαθητή να χαμογελάει και 

να νιώθει ότι κάνει ένα μικρό διάλλειμα από το μάθημα. Επειδή τα παιχνίδια 

γίνονται κυρίως με τους μαθητές των ιδιαιτέρων , είναι ατομικά. Δεν χρησιμοποιώ 

έπαθλα γιατί το θεωρώ είδος δωροδοκίας. 

Συνεντεύκτρια: Πόσο χρόνο θεωρείς ότι αφιερώνεις στην προετοιμασία ενός 

μαθήματος που απαιτεί τη χρήση παιχνιδιού σε σχέση με την προετοιμασία ενός 

παραδοσιακού μαθήματος; 

Έλενα: Λόγω της εμπειρίας μου στην διδασκαλία αγγλικών δεν απαιτείται πολύς 

χρόνος στην προετοιμασία του μαθήματος. Ωστόσο εξατομικευμένες περιπτώσεις  

πρέπει να ψάξω καινούργια παιχνίδια για να κάνω ένα γραμματικό φαινόμενο 

κατανοητό. 
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Συνεντεύκτρια:  Η χρήση παιχνιδιού στη διδασκαλία θεωρείς ότι είναι ευχάριστη ή 

δυσάρεστη για τους μαθητές σου; 

Έλενα: Όταν γίνεται η χρήση παιχνιδιού οι μαθητές αντιμετωπίζουν  θετικά την 

διδασκαλία των αγγλικών, το μάθημα φαίνεται πιο ενδιαφέρον. 

Συνεντεύκτρια:  Για σένα είναι ευχάριστη ή δυσάρεστη η χρήση παιχνιδιού στη 

διδασκαλία σου ; 

Έλενα: Ναι, είναι ευχάριστη γιατί είμαι ενθουσιώδες άτομο και νιώθω ευχαρίστηση 

όταν βλέπω τα παιδιά να χαίρονται, γίνομαι και εγώ παιδί μαζί τους. Μερικές φορές 

η χρήση παιχνιδιού με βοηθάει να μην κολλάω στην διάρκεια της διδασκαλίας, να 

είμαι πιο παραγωγική  να δίνω περισσότερες ιδέες. 

Συνεντεύκτρια: Θεωρείς ότι η ηλικία των μαθητών σας επηρεάζει την ευχαρίστηση 

ή τη δυσαρέσκεια από τη χρήση παιχνιδιού; 

Έλενα: Τα μικρά παιδιά εκδηλώνουν περισσότερο ενθουσιασμό από τους ενήλικές. 

Επίσης τα παιδιά είναι πιο δημιουργικά και έχουν περισσότερη φαντασία. Για 

παράδειγμα, ένα παιχνίδι που παίξαμε είναι δύο άτομα ,ο ευτυχώς και ο δυστυχώς , 

οι οποίοι αντιπαραθέτουν επιχειρήματα , θετικά και αρνητικά ανάλογα με την 

ομάδα που ανήκουν. ; Χρησιμοποιώ τα παιχνίδια ανάλογα με τις μαθησιακές 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κάθε μαθητής. Κύριο κριτήριο είναι η μαθησιακή 

δυσκολία παρά η ηλικία του ατόμου. Πιστεύω ότι τα παιχνίδια πρέπει να 

προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών .Αντιθέτως δεν μου αρέσει 

στα παιχνίδια να ξεχωρίζουν οι καλοί και οι κακοί μαθητες. 

Συνεντεύκτρια: Ποιες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες θεωρείς ότι καλλιεργούνται 

παίζοντας κάποιο παιχνίδι; 

Έλενα: Λόγω της ευχάριστης ατμόσφαιρας που επικρατεί κατά την διάρκεια ενός 

παιχνιδιού , οι  μαθητές αποκτούν αυτοπεποίθηση ,γίνονται πιο παραγωγικοί . 

Συνεντεύκτρια: Πες μου 3 λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό με τον όρο 

παιχνιδοποίηση- gamification. Μπορείς να δώσεις έναν ορισμό; 

Έλενα: Μία διαδικασία μέσω της οποίας κάτι επιτυγχάνεται. Εκπλήρωση της 

ανάγκης, ικανοποίηση της επιθυμίας, δημιουργία ευχάριστου συναισθήματος. 

Συνεντεύκτρια:  Θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις; 
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Έλενα: Το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της διδασκαλίας και πρέπει να 

χρησιμοποιείται περισσότερο σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. Μέσω του 

παιχνιδιού κερδίζουμε τους μαθητές. 

Συνεντεύκτρια: Έλενα σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη! 

Έλενα: Σε ευχαριστώ και εγώ Ειρήνη! 
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