
  

.   

 

0
 

 



  

.   

 

1
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................................... 3 

2. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ........................................ 5 

2.1 ΑΡΘΡΑ ......................................................................................................................... 5 

2.1.1 Παιχνιδοποίηση στην εκπαίδευση ...................................................................................... 5 

2.1.2 Το μοντέλο για την εισαγωγή της παιχνιδοποίησης στην ηλεκτρονική μάθηση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση .............................................................................................................. 7 

2.1.3 Διερεύνηση της πολιτικής ταυτότητας των νέων μέσω της παιχνιδοποίησης .................. 9 

2.1.4 Η παιχνιδοποίηση στην εκπαίδευση (CRO) ...................................................................... 11 

2.1.5 Προέλευση των σοβαρών παιχνιδιών ............................................................................... 13 

2.1.6 Δυνατότητες εφαρμογής της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση της διαχείρισης έργων

 ...................................................................................................................................................... 15 

2.1.7 Το παιχνίδι ως επιτυχημένη μέθοδος μάθησης και θεραπείας ....................................... 17 

2.1.8 Η δύναμη της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση ενηλίκων ........................................... 20 

2.1.9 Μαθησιακά παιχνίδια στην εκπαίδευση ενηλίκων .......................................................... 22 

2.2.1 Παιχνιδοποίηση- επαγγελματικός τομέας ........................................................................ 24 

2.2 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ .............................................................................................................. 24 

2.2.2 Τεχνικές οδηγίες για τη διευκόλυνση της μάθησης και του κινήτρου των σοβαρών 

παιχνιδιών ................................................................................................................................... 26 

2.2.3 Σοβαρά παιχνίδια για όσους δεν είναι gamers ................................................................ 28 

2.2.4 Μελέτη των δυνατοτήτων των Σοβαρών Παιχνιδιών για την ευαισθητοποίηση σε 

θέματα βιώσιμης ανάπτυξης ...................................................................................................... 30 

2.2.5 Σοβαρά παιχνίδια που αποσκοπούν στην απόκτηση επαγγελματικών ικανοτήτων με 

σκοπό την κοινωνική και κοινοτική ανάπτυξη. .......................................................................... 32 

2.2.6 Χρήση της παιχνιδοποίησης σε ένα έργο διδακτικής καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο της 

Αλκαλά ......................................................................................................................................... 34 

2.2.7 Μάθηση με βάση το παιχνίδι (GBL) σε δημοτικά σχολεία της Ρουμανίας ...................... 36 

2.2.8 Προς ένα σοβαρό παιχνίδι για την εκμάθηση Πορτογαλικών ......................................... 38 

2.2.9 Πλαίσια μάθησης με βάση το παιχνίδι για την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων ................. 40 

2.2.10 Y game- Πώς να πετύχετε με την ψηφιακή παιχνιδοποίηση για τη δέσμευση των νέων

 ...................................................................................................................................................... 42 

2.2.11 Παιχνιδοποίηση και εκπαίδευση: βιβλιογραφική ανασκόπηση ................................... 44 

2.2.12 Παιχνιδοποιήστε την τάξη σας! Ένα εργαλείο-οδηγός για μια εναλλακτική 

παιδαγωγική προσέγγιση της διδασκαλίας στην τάξη .............................................................. 46 

2.2.13 Μάθηση μέσω παιχνιδιού- Παιχνιδοποίηση e-book ..................................................... 48 

2.2.14 Level up πρόγραμμα Erasmus + ....................................................................................... 50 

2.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ............................................................................... 52 

2.3.1 Διατύπωση των κινήτρων και της μάθησης μέσα από τις πτυχές των σοβαρών 

παιχνιδιών ................................................................................................................................... 52 

2.3.2 Έκφραση κινήτρων και μάθησης μεσώ πτυχών των σοβαρών παιχνιδιών ..................... 54 

2.3.3 Σχεδιαστικά πρότυπα σε Σοβαρά Παιχνίδια:  Ένα σχέδιο συνδυασμού διασκέδασης και 

μάθησης ....................................................................................................................................... 56 

file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195417
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195418
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195418
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195419
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195420
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195421
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195422
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195422
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195423
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195424
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195425
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195426
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195428
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195428
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195429
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195430
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195430
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195431
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195431
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195432
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195432
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195433
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195434
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195435
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195436
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195436
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195437
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195438
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195438
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195439
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195440
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195442
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195442
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195443
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195444
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195444


  

.   

 

2
 

2.3.4 Εισαγωγή παιχνιδοποίησης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για 

επαγγελματίες και κοινωνικούς λειτουργούς στον τομέα προστασίας και βοήθειας παιδιών 

μεταναστών. ................................................................................................................................ 59 

2.3.5  Ευρωπαϊκό (Erasmus+) Πρόγραμμα EntrInnO ................................................................. 61 

2.3.6 BIG STEP: Μάθηση μέσω Παιχνιδοποίησης ...................................................................... 63 

2.3.7 Πολύγλωσση  Εξερεύνηση Γλωσσών στην Ευρώπη .......................................................... 65 

2.3.8  Η χρήση Παιχνιδοποίησης στην Ενήλικη Εκπαίδευση για Κυβερνοασφάλεια .............. 67 

2.3.9  Πως να μυήσετε νέο προσωπικό στο τηλεφωνικό κέντρο και να αναπτύξετε 

αποτελεσματικά τη ρεσεψιόν ..................................................................................................... 68 

2.3.10 SMARTEGE -  Έξυπνο Εκπαιδευτικό Διαδικαστικό Σύστημα, με βάση τη μεθοδολογία 

της Παιχνιδοποίησης ................................................................................................................... 70 

2.3.11 Παιχνιδοποιήστε τη διδασκαλία σας! ............................................................................. 72 

2.3.12 Seppo για την Εκπαίδευση ............................................................................................... 74 

2.3.13 Dagrofa - Ψηφιακό “παιχνίδι με κατάστημα” ................................................................ 76 

2.3.14  Η εφαρμογή HP Uni ......................................................................................................... 78 

2.3.15 “Δημιουργία Ψηφιακών Παιχνιδιών για Εκπαίδευση” .................................................. 79 

2.3.16 Παιχνιδοποιημένη Κατάρτιση ......................................................................................... 81 

2.3.17 TYCO(O)NSTRUCTOR: Μινι-παιχνίδια που προάγουν τις Επιχειρηματικές Δεξιότητες 

στον Τομέα Οικοδομών ............................................................................................................... 83 

2.3.18 Σοβαρά παιχνίδια για επαγγελματική κατάρτιση χρησιμοποιώντας το παράδειγμα 

του μαθήματος BFI "Εισαγωγή στα βιομηχανικά πρότυπα" ..................................................... 85 

3. Συμπεράσματα ........................................................................................................... 86 

 

 
 
 

  

file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195445
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195445
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195445
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195446
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195447
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195448
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195449
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195450
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195450
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195451
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195451
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195452
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195453
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195454
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195455
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195456
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195457
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195458
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195458
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195459
file:///C:/Users/eleni/CSI%20Dropbox/Eleni%20Zenonos/S4EG/IO1/S4EG%20NEEDS%20ANALYSIS%20V2_0-edited_final_GR_CSI_P-Consulting.docx%23_Toc92195459


  

.   

 

3
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη εργάζονται σκληρά για να επιφέρουν ένα θετικό 
αντίκτυπο σε ενήλικες εκπαιδευόμενους/ες, βοηθώντας τους/τις να αποκτήσουν νέες γνώσεις. 
Τους/τις προσφέρουν μη τυπική δια βίου μάθηση και τους/τις δίνουν συμβουλές κατά την ένταξή 
τους στην αγορά εργασίας. Ωστόσο - με βάση την εμπειρία της κοινοπραξίας - εάν οι οργανώσεις 
αυτές ανέπτυσσαν τις βασικές οργανωτικές τους δραστηριότητες, οι οποίες εξακολουθούν να 
βασίζονται κυρίως σε παραδοσιακές μεθόδους μάθησης, θα είχαν τη δυνατότητα για πολύ 
μεγαλύτερο αντίκτυπο. 

Οι οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων διοικούνται από ικανότατο προσωπικό με επιθυμία και όραμα 
να κάνουν τη διαφορά. Ωστόσο, στερούνται ανθρώπινων πόρων και οργανωτικών δυνατοτήτων, για 
να μην αναφέρουμε την έλλειψη οικονομικών πόρων, ώστε να παρέχουν καινοτόμες μεθόδους στα 
προγράμματά τους. Προκειμένου να ενισχύσουν το έργο τους, υπάρχει ανάγκη για μεθοδολογική ή 
οργανωτική διαχείριση για την εφαρμογή καινοτομιών στα παραδοσιακά προγράμματα σπουδών. 
Με τον τρόπο αυτό, οι οργανισμοί θα μπορέσουν να προσεγγίσουν περισσότερους δικαιούχους, να 
εκσυγχρονίσουν την αποτελεσματικότητα των ξεπερασμένων μαθησιακών διαδικασιών και να 
εκπαιδεύσουν τους/τις εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων τους στη μεθοδολογία της παιχνιδοποίησης. 
Παράλληλα θα μπορέσουν να παρέχουν στους/στις εκπαιδευόμενους/ες εξατομικευμένα 
προγράμματα σπουδών, τα οποία θα είναι πιο ενδιαφέροντα, αποτελεσματικότερα και πιο χρήσιμα 
από τα παραδοσιακά. Έτσι, ενισχύοντας τις κοινωνικές τους δεξιότητες, θα αυξήσουν και την 
απασχολησιμότητά τους. 

Ο κύριος στόχος του έργου S4EG είναι να βελτιώσει την εκπαιδευτική ικανότητα των 
εκπαιδευτών/τριων ενηλίκων και του προσωπικού των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων, 
προτείνοντας μια μεθοδολογία παιχνιδοποίησης, πρόγραμμα μαθημάτων για την εφαρμογή 
σοβαρών παιχνιδιών στη διδασκαλία, δραστηριότητες κατάρτισης και δια βίου μάθησης για ενήλικες 
εκπαιδευόμενους/ες. Ο σκοπός είναι να αναπτυχθεί το Πρόγραμμα Μαθημάτων S4EG με 6 σοβαρά 
παιχνίδια και η συλλογή περιπτωσιολογικών μελετών S4EG, τα οποία θα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης. Τα σοβαρά 
παιχνίδια θα βασίζονται σε 6 μαλακές/οριζόντιες δεξιότητες που ζητούνται περισσότερο από τους 
εργοδότες και θα παρέχουν στους/στις εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων καινοτόμες μεθόδους με τη 
μορφή πρόσθετων προγραμμάτων μαθημάτων στην εκπαίδευση ενηλίκων, ειδικά προσαρμοσμένων 
για τη σύγχρονη αγορά εργασίας. 

 

Η ανάλυση αναγκών S4EG αποτελείται από 40 παραδείγματα από διάφορες χώρες της ΕΕ, τα οποία 
είναι ταξινομημένα σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια επιλογής. Περιλαμβάνει 3 τομείς 

ενδιαφέροντος: άρθρα, δημοσιεύσεις ή μεθοδολογίες, οι οποίοι στη 
συνέχεια ταξινομούνται ανάλογα με την εστίασή τους. Προσπαθήσαμε να 
παρουσιάσουμε πάρα πολλά παραδείγματα και πρακτικές που 
υποστηρίζουν τα σοβαρά παιχνίδια, την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, 
τη δια βίου μάθηση ή την εκπαίδευση ενηλίκων, τα στοιχεία καινοτομίας 
και τα υλικά ανοικτού κώδικα. Τα παραδείγματα συλλέχθηκαν με πρόθεση 
να χρησιμοποιηθούν σε πρακτικό επίπεδο, ώστε οι ενδιαφερόμενοι/ες 
αναγνώστες/τριες να μπορούν να τα εφαρμόσουν σε τοπικά περιβάλλοντα. 
Οι πρακτικές υποστηρίζονται με διαδραστικό υλικό, φωτογραφίες και 

βίντεο, ώστε να παρουσιάζονται οι διάφορες δυνατότητες και τα οφέλη πιο ξεκάθαρα και με τρόπο 
φιλικό προς τον/τη χρήστη. Ορισμένα παραδείγματα από τη συλλογή μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
άμεσα. Όμως μπορούν άλλα, με μικρές αλλαγές, να προσαρμοστούν σε τοπικό περιβάλλον και σε 
ιδιαίτερες ανάγκες. 

Το έργο θα βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων και τους οργανισμούς εκπαίδευσης 
ενηλίκων να κατανοήσουν τις έννοιες της παιχνιδοποίησης και των σοβαρών παιχνιδιών και έτσι να 
αξιοποιήσουν καινοτόμους τρόπους αναβάθμισης των δεξιοτήτων απασχόλησης των συμμετεχόντων 
στην εκπαίδευση ενηλίκων.  Η μεθοδολογία της παιχνιδοποίησης θα παραχθεί με τη μορφή 
καινοτόμων Προγραμμάτων Μαθημάτων, η οποία θα είναι επιπλέον των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων ενηλίκων που ήδη παρέχουν οι εταίροι. Αυτό δεν θα βελτιώσει μόνο τις ικανότητες 
των εκπαιδευτών/τριων ενηλίκων- με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων από τα 
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Προγράμματα Μαθημάτων-, οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα εφοδιαστούν επίσης με τη μεθοδολογία για 
την εφαρμογή σοβαρών παιχνιδιών σε 6 διαφορετικά θέματα, τα οποία είναι σημαντικά για την 
αναβάθμιση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μελλοντικών εργαζομένων, σύμφωνα με την έρευνα 
που έκαναν οι εταίροι σχετικά με τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις των εργοδοτών. 

Η εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση ενηλίκων θα βελτιώσει τις τεχνικές ικανότητες 
των εμπλεκόμενων εκπαιδευτών/τριων και του προσωπικού, καθώς δεξιότητες σχετικές με την εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Επίσης θα παρουσιάσει 6 σοβαρά παιχνίδια για την ενίσχυση των 
κοινωνικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ως εκ τούτου, το έργο S4EG 
θα βελτιώσει τις συνολικές δεξιότητες των εκπαιδευτών/τριων με καινοτόμα εργαλεία και 
μεθοδολογίες για τους σκοπούς της εκπαίδευσης ενηλίκων, υποστηρίζοντας έτσι τους/τις ενήλικες 
εκπαιδευόμενους/ες.  
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2. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ 

2.1 ΑΡΘΡΑ 

 

 

 

 

 

Ιστοσελίδα 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/282 

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Kadrovski management v sodobni organizaciji 

Maribor, Οκτώβριος  2017 

Άρθρο: Gamification in education (σελίδες 53-

78) 

MARKO URH & EVA JEREB 

 

Στη σλοβένικη γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχνίδια  
▪ Τυπική εκπαίδευση 
▪ Επίπεδο λειτουργίας: εθνικό / 

περιφερειακό  

 

Σύντομη περιγραφή 

Λόγω των θετικών γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών των παιχνιδιών στη συμπεριφορά των χρηστών, 
η παιχνιδοποίηση έχει γίνει τελευταία αντικείμενο σοβαρών επιστημονικών μελετών. Λόγω της 
ικανότητάς της να επηρεάζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων, η παιχνιδοποίηση χρησιμοποιείται σε 
πολλούς τομείς της ζωής και των επιχειρήσεων. Η εκπαίδευση είναι ένας από αυτούς. Σκοπός της 
παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση είναι να αυξήσει τα κίνητρα, τη δέσμευση, την 
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των μαθητών και των σπουδαστών. Η βέλτιστη χρήση 
των μηχανικών στοιχείων του παιχνιδιού στην εκπαίδευση, μπορεί να οδηγήσει στη μέγιστη εμπλοκή 
του χρήστη στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Γινόμαστε μάρτυρες μιας αυξανόμενης επικράτησης της συνδυασμένης και της ηλεκτρονικής 
μάθησης. Όλο και περισσότεροι  παρακολουθούν Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (ΜΑΔΜ) 
και πολλές γνώσεις και δεξιότητες αποκτώνται μέσω βίντεο και διαδραστικής μάθησης.  

Η αποτελεσματικότερη και πιο επιτυχημένη μάθηση μπορεί να επιτευχθεί οργανώνοντάς  τη με τρόπο 
που να συνδυάζει τέσσερις μαθησιακές διαστάσεις: ενεργό πειραματισμό, αντανακλαστική 
παρατήρηση, συγκεκριμένη εμπειρία και αφηρημένη 
εννοιολόγηση. Ως εκ τούτου, είναι ένας καλός λόγος να γίνει 
ενσωμάτωση των παιχνιδιών και της παιχνιδοποίησης στα 
μαθησιακά περιβάλλοντα, καθώς θα επιτευχθεί καλύτερη 
κατανόηση των καθηκόντων, των δραστηριοτήτων και των 
ικανοτήτων των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία 
και συνεπώς καλύτερη επίτευξη των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων.  

Μια ανασκόπηση της επαγγελματικής και επιστημονικής 
βιβλιογραφίας δείχνει ότι τα πιο συνηθισμένα στοιχεία της 
παιχνιδοποίησης είναι: πόντοι, σήματα, επίπεδα, κλίμακες, 
ανταμοιβές, κατάσταση προόδου, προκλήσεις, πίεση χρόνου, 

2.1.1 Παιχνιδοποίηση στην εκπαίδευση  

 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/282
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ομαδικές εργασίες, παιχνίδια ρόλων, ταξινόμηση, επιτεύγματα και γρήγορη ανατροφοδότηση. Όταν 
τα στοιχεία αυτά τοποθετηθούν σωστά στα παιχνίδια, μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη 
εμπλοκή και παρακίνηση των μαθητών και φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

Πολλοί συγγραφείς έχουν διατυπώσει εξαιρετικές συστάσεις για εκπαιδευτικούς και καθηγητές/τριες 
σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης του μαθησιακού περιεχομένου σε διάφορες μαθησιακές 
πλατφόρμες: 

▪ προσφέρετε γρήγορη ανατροφοδότηση, 
▪ προσαρμόστε τα καθήκοντα ανάλογα με τις μαθησιακές ικανότητες, 
▪ εξισορροπήστε την πολυπλοκότητα των καθηκόντων και των ικανοτήτων, 
▪ επιτρέψτε τον πειραματισμό και την επανάληψη των πειραμάτων, 
▪ χωρίστε τον κύριο μαθησιακό στόχο σε μικρότερους και απλούστερους στόχους, 
▪ παρέχετε διαφορετικούς τρόπους για την ολοκλήρωση των εργασιών, 
▪ δώστε θετική ανατροφοδότηση με τη μορφή ανταμοιβών (υλικές και άυλες μορφές), 
▪ χρησιμοποιήστε διαφορετικούς μηχανισμούς του παιχνιδιού σε διαφορετικές δραστηριότητες 

της μαθησιακής διαδικασίας και  
▪ σε περίπτωση αποτυχίας, επιτρέψτε την επανάληψη της προσπάθειας και αποφύγετε να 

βιώσει ο/η χρήστης την αποτυχία ως μία τραγική κατάσταση. 
 

Καινοτόμα στοιχεία 

Η παιχνιδοποίηση έχει τη δυνατότητα να προσφέρει μια ποικιλία μαθησιακών διαδρομών που 
βασίζονται σε μικρά επιτεύγματα και με αυτό τον τρόπο να επιτευχθεί ο κύριος στόχος με βάση τη 
στάση, τις δεξιότητες και άλλα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων. Σημαντικό χαρακτηριστικό της 
παιχνιδοποίησης είναι η εστίαση στην οπτική διάσταση της μαθησιακής διαδικασίας, η οποία 
καταδεικνύει την πρόοδο της μαθησιακής διαδικασίας και διαδρομής. 

Επιπρόσθετες παραπομπές 

Ένα παράδειγμα καλά σχεδιασμένου παιχνιδιού είναι η ιστοσελίδα Stack Overflow 
(https://stackoverflow.com/) , όπου οι χρήστες λύνουν προβλήματα προγραμματισμού άλλων 
χρηστών. Λύνοντας τα προαναφερθέντα προβλήματα των χρηστών, το άτομο που προτείνει λύση 
στο πρόβλημα κερδίζει ορισμένους πόντους και σήματα με τα οποία αυξάνει τον επαγγελματισμό 
και τη φήμη του/της, αυξάνοντας έτσι  τις ευκαιρίες του/της για καλύτερη εργασιακή απασχόληση. 
  

 

Ομάδες στόχοι 

▪ Μαθητές 

▪ Εκπαιδευτές/τριες 

 

https://stackoverflow.com/
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Ιστοσελίδα 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815041555 

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Άρθρο: The model for introduction of 
gamification into e-learning in higher education 

Marko Urh, Goran Vukovič, Eva Jereb, Rok 
Pintar 

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχνίδια 
▪ Τυπική εκπαίδευση 
▪ Επίπεδο λειτουργίας: εθνικό / περιφερειακό 

/ ευρωπαϊκό / διεθνές 
▪ Αναφορά επιστημονικής εργασίας / βιβλίου 

 

Σύντομη περιγραφή 

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει το μοντέλο για την εισαγωγή της παιχνιδοποίησης στον τομέα της 
ηλεκτρονικής μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εξηγούνται οι έννοιες και οι διαφορές των 
τεχνικών και μεθόδων της μηχανικής των παιχνιδιών με εκείνων της δυναμικής των παιχνιδιών. Η 
κατάλληλη ενσωμάτωση της παιχνιδοποίησης στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να επιφέρει θετικό αντίκτυπο στη μαθησιακή διαδικασία, όπως 
υψηλότερη ικανοποίηση, κίνητρα και μεγαλύτερη δέσμευση των φοιτητών. Συζητείται επίσης η 
σημασία των σαφώς καθορισμένων στόχων, κανόνων, τεχνικών και μηχανισμών της παιχνιδοποίησης 
που επηρεάζουν τη δυναμική των φοιτητών. Το έγγραφο παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη άποψη της 

έννοιας της παιχνιδοποίησης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Περιγράφονται τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα της εισαγωγής της 
παιχνιδοποίησης στην ηλεκτρονική μάθηση. Η 
εργασία συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της 
παιχνιδοποίησης με την ηλεκτρονική μάθηση και 
παρουσιάζει τις δυνατότητες πρακτικής χρήσης 
της. 

Η παιχνιδοποίηση εφαρμόζει στοιχεία που 
σχετίζονται με τα βιντεοπαιχνίδια (μηχανική και 
δυναμική παιχνιδιών) σε εφαρμογές μη 
παιχνιδιών. Στοχεύει στην αύξηση της δέσμευσης 
των ανθρώπων και στην προώθηση ορισμένων 
συμπεριφορών. Η χρησιμοποίηση της 
παιχνιδοποίησης στον τομέα της ηλεκτρονικής 
μάθησης αυξάνεται και αποκτά ολοένα και 
μεγαλύτερη δημοτικότητα. Το μοντέλο λαμβάνει 

υπόψη τις σύγχρονες κατευθύνσεις για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και ηλεκτρονικής 
μάθησης, τη διαχείριση της ηλεκτρονικής μάθησης και σημαντικά στοιχεία της ηλεκτρονικής μάθησης.  

Ο σωστός συνδυασμός ηλεκτρονικής μάθησης, παιχνιδοποίησης και ισορροπημένων εργασιών και 
δεξιοτήτων μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές στη λεγόμενη κατάσταση ροής. Αυτό το αίσθημα ροής 

2.1.2 Το μοντέλο για την εισαγωγή της παιχνιδοποίησης στην ηλεκτρονική μάθηση 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815041555
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προκαλείται από τέσσερα στοιχεία που έχουν κοινά τα καλά παιχνίδια: στόχοι, κανόνες, 
ανατροφοδότηση και εθελοντική συμμετοχή.  

Η ουσία της παιχνιδοποίησης δεν έγκειται στην τεχνολογία, αλλά στο ποικιλόμορφο μαθησιακό 
περιβάλλον και στο σύστημα αποφάσεων και ανταμοιβών, έχοντας όλα ως  στόχο την αύξηση 
των κινήτρων και την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων δέσμευσης στη μαθησιακή διαδικασία. 

Ένα αποτελεσματικό διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης θα πρέπει να ενθαρρύνει: την επαφή 
μεταξύ φοιτητών και μελών του διδακτικού προσωπικού, την αμοιβαιότητα και τη συνεργασία 
μεταξύ των φοιτητών, την άμεση ανατροφοδότηση, τον χρόνο ενασχόλησης με την εργασία, τις 
τεχνικές ενεργητικής μάθησης, την επικοινωνία υψηλών προσδοκιών, το σεβασμό της 
διαφορετικότητας και των τρόπων μάθησης από κάθε φοιτητή. Υπάρχουν ορισμένες προτάσεις προς 
εκπαιδευτικούς και οργανισμούς για την οργάνωση του υλικού τους στις κατευθύνσεις της 
πλατφόρμας: γρήγορη και θετική ανατροφοδότηση, προσαρμογή των εργασιών στα επίπεδα 
δεξιοτήτων, πειραματισμός και επανάληψη εργασιών, ο κύριος στόχος χωρίζεται σε μικρότερους 
στόχους, διαφορετικές διαδρομές προς το στόχο, χρήση διαφορετικών μηχανισμών παιχνιδιού και 
ενθάρρυνση δραστηριοτήτων παρά την τρέχουσα αποτυχία. Ο κύριος στόχος της ηλεκτρονικής 
μάθησης είναι η υψηλή αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα, η δέσμευση, η ικανοποίηση και η 
παρακίνηση των μαθητών. Αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσω της χρήσης μηχανισμών 
παιχνιδιών και της παιχνιδοποίησης. 

Καινοτόμα στοιχεία 

Το μοντέλο για την εισαγωγή της παιχνιδοποίησης στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομάδες στόχοι 

▪ Ανώτερη / Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
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Ιστοσελίδα 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2304/csee.2014.13.2.104 

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Exploring Young People’s Civic Identities 
through Gamification: μια περιπτωσιολογική 
μελέτη Φινλανδών, Σουηδών και Νορβηγών 
εφήβων, που παίζουν ένα παιχνίδι κοινωνικής 
προσομοίωσης 

Tommi Eränpalo, Department of Teacher 
Education, University of Helsinki, Finland  

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 
 
▪ Σοβαρά παιχνίδια 
▪ Τυπική εκπαίδευση 
▪ Πρωτοβουλία/έργο καλής πρακτικής 

 

Σύντομη περιγραφή 

Το άρθρο βασίζεται σε μια περιπτωσιολογική μελέτη όπου ομάδες νέων από Φινλανδία, Σουηδία και 
Νορβηγία έπαιξαν ένα παιχνίδι που προσομοίαζε τη συλλογική διαβούλευση για κοινωνικά θέματα. 
Σκοπός του παιχνιδιού ήταν να σχεδιάσει και να προκαλέσει τους μαθητές να συζητήσουν και να 
προβληματιστούν για κοινωνικά προβλήματα που σχετίζονται με θέματα, όπως η ιδιότητα του πολίτη 
και η δημοκρατία. Το άρθρο εξετάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η ανάλυση του διαβουλευτικού 
διαλόγου των νέων μπορεί να ρίξει φως στις διάφορες διαστάσεις της πολιτικής ταυτότητας των 
εφήβων. Η ανάλυση επικεντρώθηκε στους διαλόγους μεταξύ των νέων στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού 
κοινωνικής προσομοίωσης και στη θεωρητική εξέταση της διαβουλευτικής δημοκρατίας, του 
διαλόγου και της κοινωνικής ένταξης. Η ανάλυση έδειξε ότι νέοι στη Σκανδιναβία έχουν ισχυρή 
πολιτική ταυτότητα, καθώς ήταν έτοιμοι να εκφράσουν τη γνώμη τους και είχαν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες για να αισθάνονται άνετα όταν εκφράζουν τις ιδέες τους. 

Ο αντίκτυπος της σχολικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της ταυτότητας του πολίτη θεωρείται βασικό 
ζήτημα. Ως εκ τούτου, συζητείται ευρέως μεταξύ των σκανδιναβικών χωρών, πιο συγκεκριμένα για το 
είδος της ιδιότητας του πολίτη που θέλει να δημιουργήσει η κοινωνία στα παιδιά και τους νέους.  
Είναι σημαντικό ο πολίτης να αναπτύσσει κριτική ικανότητα και άποψη και να στοχεύει συνειδητά 
στην αλλαγή της κοινωνίας. Ωστόσο, οι απλές γνώσεις δεν μετατρέπουν κάποιον σε ενεργό πολίτη- 
χρειάζονται συγκεκριμένες δεξιότητες. Οι πολίτες, δηλαδή οι μαθητές, πρέπει να γνωρίζουν πώς να 
μιλούν, να γράφουν, να ακούν, να συζητούν και να αλληλεπιδρούν με τους άλλους. Αλλά για να είναι 
ενεργοί πολίτες, χρειάζονται επίσης πρόσθετες δεξιότητες συμμετοχής και συνεργασίας. Αυτές οι 
δεξιότητες περιέχουν γνώσεις σχετικά με το πώς να υποστηρίζουν τα επιχειρήματά τους, να 
διαπραγματεύονται και να επηρεάζουν, να αξιολογούν, να επιλύουν συγκρούσεις και να είναι εύλογα 
κριτικοί, και να έχουν την ικανότητα να βλέπουν πώς λειτουργεί η κοινωνία.  

 

Η παρακίνηση των εφήβων να συμμετέχουν ενεργά στον κοινωνικό διάλογο, ιδιαίτερα στα σχολεία, 
είναι συχνά αρκετά δύσκολη. Έχει επισημανθεί ότι φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 
κινήτρων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία. Οι μέθοδοι διδασκαλίας που 

2.1.3 Διερεύνηση της πολιτικής ταυτότητας των νέων μέσω της παιχνιδοποίησης 
 

 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2304/csee.2014.13.2.104
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οδηγούν σε ανακαλύψεις ή ιδέες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς κινητοποιούν τους μαθητές. Μια 
από τις αναδυόμενες μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί για την παρακίνηση των μαθητών είναι 
αναμφίβολα η παιχνιδοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι  χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε παιχνίδια, όπως 
η βαθμολογία, οι στόχοι και η νίκη, χρησιμοποιούνται ως μέρος της τυπικής εκπαίδευσης. Η 
παιχνιδοποίηση μετατρέπει το μαθησιακό περιβάλλον σε μια "μικροκοσμική διαβούλευση", η οποία 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε θέματα στα οποία οι νέοι/ες μπορεί να διαθέτουν λίγες γνώσεις ή 
πληροφορίες. 

 

 H προσομοίωση Act Now! είναι ένα επιτραπέζιο 
παιχνίδι που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο 
σκανδιναβικών προγραμμάτων στα οποία 
συμμετέχουν σχολεία από τη Φινλανδία, τη Σουηδία 
και τη Νορβηγία. Η προσομοίωση χρησιμεύει ως 
μέθοδος διδασκαλίας για την ένταξη στην κοινωνία. Οι 
παίκτες/τριες επιλέγουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα 
που αφορά κοινωνικές εντάσεις και συγκρούσεις. 
Προκειμένου να επιλύσουν το πρόβλημα, οι 
παίκτες/τριες βρίσκουν διάφορα κανάλια και τρόπους 
δράσης των πολιτών. Οι παίκτες/τριες χρησιμοποιούν 
επίσης διάφορες πηγές πληροφοριών, όπως το 
διαδίκτυο, για να βρουν στοιχεία που θα τους 
βοηθήσουν σε καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων. 
Το ταμπλό του παιχνιδιού προσομοιώνει μια πόλη με 
προβλήματα και κοινωνικές αξίες που απασχολούν τους νέους.  

Τα στοιχεία της προσομοίωσης βασίζονται σε βασικές κοινωνικές αξίες. Τα στοιχεία αυτά είναι 
τυπωμένα στο ταμπλό του παιχνιδιού. Οι κάρτες του παιχνιδιού προσφέρουν στους/στις 
μαθητές/τριες επιλογές, οι οποίες είναι επίσημοι ή ανεπίσημοι τρόποι δράσης στη διαδικασία 
επίλυσης του προβλήματος. Οι επιλογές στις κάρτες μοιάζουν με την σύγκρουση μεταξύ των 
κοινωνικών δομών εξουσίας που χρησιμοποιούν επίσημους, ανεπίσημους, ακόμη και παράνομους 
τρόπους επιρροής, όπως φαίνεται στις μελέτες των Fornäs (1998), Nikkola (2011) και Paju (2011). 

 

Καινοτόμα στοιχεία 

Προώθηση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη μέσω της παιχνιδοποίησης των μαθητών  

 

Ομάδες στόχοι 

▪ Μαθητές, κατώτερο επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
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Ιστοσελίδα 

https://hrcak.srce.hr/151675  

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Ivana Medica Ružić, Mario Dumančić: 
GAMIFICATION IN EDUCATION 

Informatologia, Vol. 48 No. 3-4, 2015. 

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχνίδια 
▪ Τυπική εκπαίδευση 
▪ Επίπεδο λειτουργίας: εθνικό / 

περιφερειακό / ευρωπαϊκό / διεθνές 
▪ Αναφορά επιστημονικής εργασίας / 

βιβλίου 

 

Σύντομη περιγραφή 

Οι ειδικοί της εκπαίδευσης πρέπει να γνωρίζουν ότι οι διδακτικές τάσεις αλλάζουν. Οι γενιές 
αλλάζουν, όπως και τα μαθησιακά στυλ. Ως εκ τούτου, οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης, καθώς και 
οι ειδικοί της βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να ακολουθήσουν την τάση, αλλιώς θα μείνουν πίσω. Αυτό, 
με τη σειρά του, θα δημιουργήσει μια αναποτελεσματική εμπειρία μάθησης/διδασκαλίας. Αυτή η 
υπόθεση υποστηρίζεται από το γεγονός ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας δεν είναι πλέον 
ενδιαφέρουσες. Το γεγονός αυτό μας δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη για αλλαγή στους τρόπους 
διδασκαλίας. Πράγματι, είναι σκληρό για κάποιον που παίζει ηλεκτρονικά και βιντεοπαιχνίδια εδώ 
και 12 χρόνια να διδάσκεται με παραδοσιακό τρόπο. Οι μέθοδοι διδασκαλίας θα πρέπει να 
προσαρμόζονται σε αυτό το άτομο και να το βοηθούν να μάθει, αντί να τον/την εμποδίζουν. 
Αντιθέτως, θα πρέπει να είναι το εφαλτήριο του/της. 

Οι επαγγελματίες εκμάθησης πρέπει να κατανοήσουν την 
αυξανόμενη τάση της εφαρμογής των δεξιοτήτων των 
παιχνιδιών για την ανάπτυξη των οδηγιών μέσω της 
δημιουργίας δραστηριοτήτων που βασίζονται στο χρόνο, 
της αναβάθμισης των μαθησιακών εμπειριών, της 
αφήγησης ιστοριών, των avatars και άλλων τεχνικών. Οι 
πόντοι και οι πίνακες κατάταξης θα αποτελέσουν μέρος 
αυτού, αλλά δεν είναι το κύριο μέλημα- όλα τα στοιχεία 
των παιχνιδιών πρέπει να αξιοποιηθούν έξυπνα και 
προσεκτικά. 

 

Οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης, οι επιστήμονες, οι 
καθηγητές/τρις και οι δάσκαλοι/ες θα πρέπει να 
συνδυάσουν διαφορετικές στρατηγικές παιχνιδιών με το 

μαθησιακό περιεχόμενο και το πρόγραμμα μαθημάτων, προκειμένου να επιτύχουν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει επίσης ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί υπάλληλοι θα πρέπει να 
εκπαιδευτούν στις τεχνικές διδασκαλίας των παιχνιδιών, προκειμένου να βελτιώσουν τις διδακτικές 
τους δεξιότητες και να διατηρήσουν την ποιότητα του μαθησιακού περιεχομένου.   

2.1.4 Η παιχνιδοποίηση στην εκπαίδευση  
 

 

https://hrcak.srce.hr/151675
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Οι νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες ενθαρρύνουν και δημιουργούν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον 
εντός του οποίου είναι δυνατή η χρήση των μεθόδων παιχνιδοποίησης. Οι επαγγελματίες της 
εκπαίδευσης, οι καθηγητές και οι δάσκαλοι βρίσκονται πραγματικά σε μοναδική θέση να 
δημιουργήσουν διαδραστικές εμπειρίες σε εργαζόμενους/ες και μαθητές/τριες με τη χρήση της 
παιχνιδοποίησης. Μελλοντικές μελέτες θα δείξουν την κατεύθυνση προς την οποία αναπτύσσονται 
οι μέθοδοι παιχνιδοποίησης. 

 

 

Καινοτόμα στοιχεία 

Η παιχνιδοποίηση μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά, τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις 
νέους/ες να εκπαιδευτούν με τη χρήση εξελιγμένων μηχανισμών, όπως να κερδίζουν μετάλλια, να 
συγκεντρώνουν πόντους, να περνούν τα επίπεδα ή να κερδίζουν βραβεία, κάτι που μοιάζει πολύ με 
τα παιχνίδια που παίζουν όταν χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες. Χρησιμοποιούνται νέες 
πλατφόρμες επικοινωνίας, όπως ο διαμοιρασμός καθηκόντων, η ανταλλαγή ιδεών, η έκφραση 
απόψεων κ.λπ. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ωθήσουν τους μαθητές να αντιμετωπίσουν την 
εκπαιδευτική διαδικασία ως κάτι ενεργητικό, δυναμικό και διασκεδαστικό και όχι βαρετό και 
υποχρεωτικό. 

Παιχνιδοποίηση δεν είναι μόνο η δημιουργία παιχνιδιών. Είναι επίσης η χρήση μηχανισμών, 
σχεδιασμού και στοιχείων παιχνιδιού σε ένα μη διασκεδαστικό περιβάλλον. 

 

Επιπρόσθετες παραπομπές: 

https://www.youtube.com/watch?v=B0H3ASbnZmc 

  

  

 

Ομάδες στόχοι 

▪ Δάσκαλοι 

▪ Εκπαιδευτές 

▪ Ειδικοί 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B0H3ASbnZmc
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Ιστοσελίδα 

https://www.researchgate.net/publication/273693305  

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Damien Djaouti & Jean-Pierre Jessel (IRIT, 
Toulouse III University - Γαλλία), Julian Alvarez 
(Ludoscience - Γαλλία), Olivier Rampnoux 
(Ευρωπαϊκό Κέντρο για Παιδικά Προιόντα 
(CEPE), Poitiers University - Γαλλία)  

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχνίδια 
▪ Τυπική εκπαίδευση 
▪ Μη-τυπική εκπαίδευση 
▪ Αναφορά επιστημονικής εργασίας / 

βιβλίου 

 

Σύντομη περιγραφή 

Η τρέχουσα έρευνα όσον αφορά τη χρήση μη ψυχαγωγικών παιχνιδιών, μπορεί να εγείρει μια 
συζήτηση σχετικά με το ότι ο όρος "Σοβαρά Παιχνίδια" αποτελεί οξύμωρο. Θα μπορούσαμε να 
υποστηρίξουμε ότι όλα τα παιχνίδια είναι "σοβαρά" και ότι ο όρος "Σοβαρά Παιχνίδια" δεν είναι 
πραγματικά οξύμωρο. 

Η πρώτη χρήση αυτού του οξύμωρου, με σημασία που πλησιάζει τη σημερινή χρήση, φαίνεται ότι 
έγινε από τον Clark Abt, ο οποίος σχεδίασε παιχνίδια υπολογιστών για να χρησιμοποιηθούν από 
στρατιωτικούς αξιωματικούς κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Στο βιβλίο του (1970), ο Abt 
παρέχει επίσης παραδείγματα "μη ψηφιακών" Σοβαρών Παιχνιδιών, όπως παιχνίδια που σχετίζονται 
με τα μαθηματικά και χρησιμοποιούνται στα σχολεία ή το The New Alexandria Simulation: A Serious 
Game of State and Local Politics. Μέχρι τώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι χρησιμοποιούνταν σε μη 
ψηφιακή μορφή, επειδή θεωρεί ότι μόνο οι ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις μπορούν να αποδώσουν 
την πολυπλοκότητα της πολιτικής.  

Το 2002 μπορεί να χαρακτηριστεί ως το σημείο εκκίνησης του "τρέχοντος κύματος" των Σοβαρών 
Παιχνιδιών, με τη συνδυασμό της δημοφιλούς επιτυχίας του America's Army και των προσπαθειών 
των Sawyer & Rejeski για την προώθηση τέτοιων παιχνιδιών. Ο Michael Zyda, ο οποίος συμμετείχε 

στην ανάπτυξη του America's Army, ορίζει τα σοβαρά 
παιχνίδια ως "έναν πνευματικό διαγωνισμό, που 
παίζεται με υπολογιστή σύμφωνα με συγκεκριμένους 
κανόνες, ο οποίος χρησιμοποιεί την ψυχαγωγία, για να 
προωθήσει κυβερνητικούς ή εταιρικούς στόχους 
κατάρτισης, εκπαίδευσης, υγείας, δημόσιας πολιτικής 
και στρατηγικής επικοινωνίας". Στις μέρες μας, τα 
περισσότερα Σοβαρά Παιχνίδια που κυκλοφορούν 
φαίνεται να υιοθετούν τον παραπάνω ορισμό με το να 
χρησιμοποιούν ψηφιακά παιχνίδια, αντί να ακολουθούν 
τον ευρύτερο ορισμό για ψηφιακά και μη ψηφιακά 
παιχνίδια που εισήχθη τη δεκαετία του '70.  

 

2.1.5 Προέλευση των σοβαρών παιχνιδιών 
 

 

https://www.researchgate.net/publication/273693305


  

.   

 

1
4

 

Σήμερα, τα περισσότερα βιντεοπαιχνίδια σχεδιάζονται αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς. 
Όμως τα ψυχαγωγικά βιντεοπαιχνίδια έκαναν την εμφάνισή τους μετά τα πρώτα ψηφιακά "Σοβαρά 
Παιχνίδια". 

Αφού υπάρχουν τέτοια παιχνίδια από την αρχή των βιντεοπαιχνιδιών, γιατί να τους δώσουμε έναν 
συγκεκριμένο ορισμό μετά από 40 χρόνια; 

Η κύρια εξήγηση φαίνεται να είναι η κυριαρχία των ψυχαγωγικών παιχνιδιών στην αγορά και η κακή 
φήμη που μερικές φορές τα συνοδεύει. Το σημερινό κύμα των Σοβαρών Παιχνιδιών προέρχεται 
κυρίως από τις ΗΠΑ και οι σχεδιαστές έπρεπε να εφεύρουν μια νέα εμπορική ονομασία για να 
πείσουν τον κόσμο ότι τα παιχνίδια τους δεν ήταν απλώς για ψυχαγωγία. Μετά το κραχ του 1983, 
όταν η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών έγινε και πάλι μια πολύ κερδοφόρα αγορά,  είχε την εικόνα 
μιας δραστηριότητας αναψυχής για παιδιά. Από την άλλη πλευρά, πολλά βιντεοπαιχνίδια διαθέτουν 
βίαιο και πολεμικό περιεχόμενο.  

Είναι επίσης ενδιαφέρον, ότι οι δύο άλλες ιστορικές αγορές βιντεοπαιχνιδιών, η Ευρώπη και η 
Ιαπωνία, δεν βασίζονταν σε μια τέτοια εμπορική ονομασία για την κυκλοφορία βιντεοπαιχνιδιών για 
σοβαρούς σκοπούς. Η ιαπωνική αγορά βιντεοπαιχνιδιών δεν επικεντρώθηκε σε παιδικό κοινό. Η 
ευρωπαϊκή αγορά είναι παρόμοια με την αμερικανική με μια ιστορική εξαίρεση: την καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ των αγορών οικιακών παιχνιδομηχανών και οικιακών υπολογιστών, κυρίως κατά 
τη δεκαετία του '80 και του '90. Εκείνη την εποχή, η Ευρώπη ήταν πάντα το τελευταίο τμήμα της 
αγοράς που προμηθευόταν παιχνίδια για οικιακές παιχνιδομηχανές. Αυτή η καθυστέρηση μεταξύ 
των διεθνών εκδόσεων που παρήγαγαν οι μεγάλες εταιρείες επέτρεψε σε αρκετές μικρότερες να 
ευδοκιμήσουν στην αγορά των οικιακών υπολογιστών. Αυτές οι μικρότερες εταιρείες συχνά 
σχεδίαζαν παιχνίδια με διαφορετική θεματολογία από εκείνα που δημιουργούσαν τα μεγάλα 
στούντιο και 'έτσι το κύμα της πολιτιστικής ψυχαγωγίας είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Όμως το 
σημερινό κύμα των Σοβαρών Παιχνιδιών είναι κάτι περισσότερο από μια νέα εμπορική ονομασία. 
Βασίζονται επίσης σε ένα νέο οικονομικό μοντέλο. Ενώ οι πρόγονοί τους βασίζονταν στο ίδιο 
οικονομικό μοντέλο με τα ψυχαγωγικά βιντεοπαιχνίδια (πελάτες που αγοράζουν αντίγραφα 
λιανικής), αυτό δεν ισχύει πλέον για τα περισσότερα από αυτά. Αντ' αυτού, χρηματοδοτούνται πλέον 
από "πελάτες", οι οποίοι προσλαμβάνουν ένα στούντιο  για να δημιουργήσει ένα παιχνίδι 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Εάν το παιχνίδι προορίζεται να μεταδώσει ένα μήνυμα, είναι 
πιθανό να διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Εάν το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς, οι πελάτες θα το χρησιμοποιήσουν πιθανότατα για τις εσωτερικές εκπαιδευτικές συνεδρίες 
των υπαλλήλων. 

 

Καινοτόμα στοιχεία 

Πανόραμα εκπαιδευτικών και εμπορικών στρατηγικών από την προέλευση των σοβαρών παιχνιδιών 
  

 

Ομάδες στόχοι 

▪ Όσοι επιθυμούν να αναπτύξουν ή να 
χρησιμοποιήσουν σοβαρά παιχνίδια 
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Ιστοσελίδα 

http://ceur-ws.org/Vol-2147/p13.pdf  

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Kristina Magylaitė Department of Information 
Systems, Kaunas University of Technology 
Informatics faculty Kaunas, Λιθουανία 

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχνίδια 
▪ Τυπική εκπαίδευση 
▪ Εκπαίδευση ενηλίκων 
▪ Στοιχεία καινοτομίας 
▪ Αναφορά επιστημονικής εργασίας/Βιβλίου 
▪ Επίπεδο μεταδοτικότητας: πιστοποίηση 

κινήτρων 

 

Σύντομη περιγραφή 

Ο κύριος σκοπός του άρθρου είναι να καθορίσει τη στρατηγική εφαρμογής των αναλυμένων μεθόδων 
και εργαλείων παιχνιδοποίησης στη διαδικασία εκπαίδευσης της Μεθόδου Δεδουλευμένης Αξίας. 

Τα κίνητρα των μαθητών/τριων κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι πολύ σημαντικά για την βαθιά 
κατανόηση του θέματος. Το κίνητρο εμπνέει και δίνει έναν στόχο που μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Για να αυξηθεί η εμπλοκή των μαθητών/τριων στη μαθησιακή 
διαδικασία, θα ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιηθεί η παιχνιδοποίηση ως μέθοδος διδασκαλίας. Αυτό 
θα έκανε τους/τις μαθητές/τριες να απολαμβάνουν τη μαθησιακή διαδικασία και όχι απλώς να 
λύνουν προβλήματα που τους δίνονται σε μια μορφή, η οποία δεν είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Η 
παιχνιδοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση των 
επιχειρήσεων. Ο σημαντικότερος στόχος της παιχνιδοποίησης είναι να μετατρέψει τις καθημερινές 
δραστηριότητες σε ευκαιρίες μάθησης, ενθαρρύνοντας τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να σκέφτονται 
όπως σε ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι είναι μια ανεξάρτητη μονάδα που αποτελείται από στοιχεία, έχει 
σαφή στόχο, καθορισμένη αρχή και τέλος, καθορισμένη κατάσταση νικητή και δυνατότητα 
υπέρβασης της πρόκλησης μέσω πολλών προσπαθειών. Η εκπαιδευτική κοινότητα διερεύνησε την 
αποτελεσματικότητα των παιχνιδιών ως εργαλείο μάθησης και ένας από τους τρόπους χρήσης των 
παιχνιδιών στην εκπαίδευση είναι η παιχνιδοποίηση. 

Οι πέντε βασικές αρχές της παιχνιδοποίησης είναι: προσανατολισμός στον στόχο, επίτευξη, ενίσχυση, 
ανταγωνισμός και διασκέδαση. Η παιχνιδοποίηση χρησιμοποιεί στοιχεία παιχνιδιού που 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, προκειμένου να εντάξει τον παίκτη σε ένα παιχνίδι, να τον παρακινήσει 
να το συνεχίσει και ταυτόχρονα να τον διδάξει. Οι Werbach και Hunter παρουσιάζουν τρεις 
κατηγορίες στοιχείων παιχνιδιού: συστατικά, μηχανισμοί και δυναμική. Τα συστατικά είναι 
συγκεκριμένα στοιχεία του παιχνιδιού, η μηχανική ορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα συστατικά 
ενεργούν όταν ο/η παίκτης/τρια παίζει ένα παιχνίδι και η δυναμική είναι η αλληλεπίδραση των 
παικτών με τη μηχανική, δηλαδή η αντίδραση των παικτών στη μηχανική του συστήματος. Τα πιο 
συχνά χρησιμοποιούμενα συστατικά είναι: οι πόντοι που είναι το κύριο ψηφιακό μέτρο επιτυχίας σε 
ένα παιχνίδι και δείχνουν την πρόοδο του/της παίκτη/τριας, τα επίπεδα που δείχνουν στους/στις 
παίκτριες την πρόοδό τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι πίνακες κατάταξης που δείχνουν την 
πρόοδο του/της παίκτη/τριας σε σύγκριση με τους αντιπάλους- τα εικονικά εμβλήματα που 
αντιπροσωπεύουν τα επιτεύγματα και τα εικονικά αγαθά που είναι περιουσιακά στοιχεία του 

2.1.6 Δυνατότητες εφαρμογής της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση της 

διαχείρισης έργων 
 

 

http://ceur-ws.org/Vol-2147/p13.pdf
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παιχνιδιού τα οποία μπορείτε να αγοράσετε με εικονικά ή πραγματικά χρήματα. Αυτά τα βασικά 
στοιχεία αποτελούν τους μηχανισμούς του παιχνιδιού, οι οποίοι επηρεάζουν την εμπειρία των 
παικτών/τριων στο παιχνίδι και τους/τις ενθαρρύνουν να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι. 
Διάφοροι συγγραφείς παρουσιάζουν τα βασικά στοιχεία των μηχανισμών και τα πιο διαδεδομένα 
είναι η ανατροφοδότηση που είναι πληροφορίες σχετικά με τον/την παίκτη/τρια, πώς τα πηγαίνει 
αυτή τη στιγμή, οι προκλήσεις που είναι γρίφοι ή άλλες εργασίες που απαιτούν προσπάθεια για να 
λυθούν, οι ανταμοιβές που είναι βαθμοί για τα επιτεύγματα και η τύχη που είναι ένα τυχαίο στοιχείο 
που δημιουργεί μια αίσθηση αβεβαιότητας και ενδιαφέροντος. 

 

 

Καινοτόμα στοιχεία 

Μέθοδοι παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση και περιπτωσιολογικές μελέτες 

 

  

 

Ομάδες στόχοι 

▪ Φοιτητές ΑΕΙ 
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Ιστοσελίδα 

https://www.researchgate.net/publication/235829279_Spielfreude_als_erfolgreiche_Lern-
_und_Therapiemethode  

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Περίληψη του “Spielfreude als erfolgreiche 
Lern- und Therapiemethode“, Ιανουάριος 
2013, Linda Breitlauch, Πανεπιστήμιο 
Εφαρμοσμένων Επιστημών του Τρίερ 

Στη Γερμανική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχνίδια 
▪ Αναφορά επιστημονικής εργασίας/Βιβλίου 

 

Σύντομη περιγραφή 

Αυτό το έγγραφο διερευνά τη χρήση της παιχνιδιάρικης 
μάθησης ως προσέγγιση στις μεθόδους μάθησης και 
θεραπείας. Περιλαμβάνει την τρέχουσα κατάσταση της 
χρήσης των παιχνιδιών στη Γερμανία, καθώς και τα 
πλεονεκτήματά τους στη μάθηση, συμπεριλαμβανομένων 
των στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για το 
σχεδιασμό ενός παιχνιδιού για μαθησιακούς σκοπούς. 

Η ζήτηση στα ηλεκτρονικά παιχνίδια αφορούσε αρχικά τα 
ψυχαγωγικά παιχνίδια. Αν και δεν πρόκειται για παιχνίδια 
μάθησης, έχει παρατηρηθεί κατά καιρούς η μεταφορά 
ορισμένων βασικών δεξιοτήτων σε άλλους τομείς της ζωής 
με βάση τέτοια παιχνίδια. Για παράδειγμα, έχει 
διαπιστωθεί ότι οι παίκτες που παίζουν τακτικά 
ψυχαγωγικά παιχνίδια βελτιώνουν ορισμένες δεξιότητες: 

▪     Δεξιότητα επίλυσης προβλήματος (cf. Ohler 2000) 
▪ Δεξιότητες διαμόρφωσης και ταξινόμησης (cf. Fritz 2008), 
▪ Κοινωνική ικανότητα. Συγκεκριμένα ο συντονισμός και η συνεργασία, η διαπραγμάτευση, η 

παρακολούθηση και η επιβολή κανόνων, καθώς και η διαχείριση των συγκρούσεων. (cf. 
Castranova 2005; Gebel 2009) 

▪ Γλωσσικές δεξιότητες (cf. Fujitsu-Siemens & Initiative D21 2008; Henning 2Q10) 
▪ Επίγνωση της κατάστασης (cf. Tapscott 2008). 

Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι τα καθαρά ψυχαγωγικά παιχνίδια μπορούν να προάγουν τη νοημοσύνη. 
Μια νευρολογική μελέτη του 2011, για παράδειγμα, μπόρεσε να αποδείξει ότι οι gamers έχουν 
υψηλότερες ικανότητες σε ορισμένους τομείς και υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης από τους μη gamers. 
Τα παιχνίδια που υπερβαίνουν τo σκοπό της ψυχαγωγίας και στοχεύουν συγκεκριμένα στην 
προώθηση της μετάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και στην αλλαγή συμπεριφοράς 
αναφέρονται συχνά ως "σοβαρά παιχνίδια" ή "μάθηση βασισμένη σε παιχνίδια".  

 

Ένα παιχνίδι πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη την ομάδα-στόχο και τις 
ανάγκες της όσον αφορά την πρόσβαση και την καμπύλη μάθησης. Εκτός από τα κοινωνικό-

2.1.7 Το παιχνίδι ως επιτυχημένη μέθοδος μάθησης και θεραπείας 
 

 

https://www.researchgate.net/publication/235829279_Spielfreude_als_erfolgreiche_Lern-_und_Therapiemethode
https://www.researchgate.net/publication/235829279_Spielfreude_als_erfolgreiche_Lern-_und_Therapiemethode
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δημογραφικά δεδομένα, τα κίνητρα και η πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης είναι ιδιαίτερα σημαντικά 
για τον καθορισμό της ομάδας-στόχου για ένα εφαρμοσμένο παιχνίδι. 

Είναι πρώτα απαραίτητο να γνωρίζουμε τις ειδικές απαιτήσεις της ομάδας-στόχου και να τις 
λαμβάνουμε υπόψη μας σε μια διδακτική προσέγγιση των μέσων. Κατά τη διαδικασία αυτή, 
εξετάζεται πώς αυτές οι απαιτήσεις μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα παιχνίδι. Ένας πολλά 
υποσχόμενος τρόπος θα ήταν να προκύψουν οι αρχές του παιχνιδιού σχετικά με το επιθυμητό 
αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ομάδας-στόχου. Τα επιθυμητά μαθησιακά 
αποτελέσματα ενός παιχνιδιού πρέπει πρώτα να κατονομαστούν, προκειμένου να καθοριστούν οι 
μαθησιακοί στόχοι και να αναλυθούν οι κατάλληλες διδακτικές μέθοδοι. Επιπλέον, τα θεμελιωδώς 
θετικά αποτελέσματα μπορούν να προκύψουν όταν το μαθησιακό περιεχόμενο ενσωματώνεται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να μεταδοθεί επαρκώς μέσω του παιχνιδιού. Για το σκοπό αυτό, τα 
διδακτικά μοντέλα των μέσων θα πρέπει να εναρμονιστούν με τις δυνατότητες των αρχών του 
παιχνιδιού.  

Οι μαθησιακοί στόχοι κυμαίνονται από την απόκτηση μέσω της ανακάλυψης, μέσω της εξάσκησης, 
την απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων μέχρι και τη χρήση μιας κριτικής εποικοδομητικής 
προσέγγισης. 

Προκειμένου να βρεθούν οι αρχές του παιχνιδιού για τις αντίστοιχες διδακτικές έννοιες των 
πολυμέσων, οι επικείμενες αρχές ανταμοιβής προσαρμόζονται ιδανικά στις ακόλουθες απαιτήσεις: 

▪ Η "μάθηση μέσω εξάσκησης" μπορεί να επιτευχθεί μέσω του παιχνιδιού, των χρονικών 
συχνοτήτων αλληλεπίδρασης σε συνδυασμό με τις "υψηλές βαθμολογίες". 

▪ Οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων προωθούνται σε όλες τις αρχές του παιχνιδιού που 
διαφοροποιούν τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης, προσφέροντας εναλλακτικές επιλογές 
λήψης αποφάσεων και λύσεων.  

▪ Εξερευνήστε και κατασκευάστε περιβάλλοντα παιχνιδιού ανοιχτού τύπου, που επιτρέπουν 
διαφορετικές στρατηγικές ως διαδρομές λύσης. 

▪ Τέλος, τα εργαλεία λογισμικού μπορούν να βοηθήσουν τον/την παίκτη/τρια να σχεδιάσει τον 
κόσμο του παιχνιδιού σύμφωνα με τους κανόνες που εμπεριέχονται. 

Επειδή η απόλαυση του παιχνιδιού αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της εσωτερικής παρακίνησης, η 
οποία με τη σειρά της βελτιώνει την ποιότητα της μάθησης όσον αφορά τη βιωσιμότητά της, αυτό 
υποδηλώνει ότι οι διαδικασίες μάθησης μπορεί να είναι ταυτόσημες με τη δημιουργία της 
απόλαυσης του παιχνιδιού. Όλα τα παιχνίδια που δημιουργούν διασκέδαση προάγουν τη νοημοσύνη. 
Επιπλέον, τα εφαρμοσμένα παιχνίδια προωθούν συγκεκριμένες ικανότητες που μπορούν να 
μεταφερθούν συγκεκριμένα σε ορισμένους τομείς εφαρμογής και να αξιολογηθούν. Οι αρχές 
ανταμοιβής των παιχνιδιών υποδοχής σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν και να 
διατηρούν την απόλαυση του παιχνιδιού και να υποστηρίζουν ειδικά τις ικανότητες που πρέπει να 
προωθηθούν. 

 

Ομάδες στόχοι 

▪ Εκπαιδευτικός τομέας 

▪ δυνητικοί χρήστες σοβαρών παιχνιδιών 
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Καινοτόμα στοιχεία 

Καλή μεθοδολογία στην ανάπτυξη παιχνιδιού 

 

Επιπρόσθετες παραπομπές: 

Spielfreude als erfolgreiche Lern- und Therapiemethode, Ιανουάριος 2013. 

Στο βιβλίο: Build 'em Up - Shoot 'em Down: Körperlichkeit in digitalen Spielen (pp.179-191)Publisher: 
W. HülsbuschEditors: Rudolf Inderst, Peter Just. 
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Ιστοσελίδα 

https://edyoucated.org/blog/the-power-of-gamification-in-adult-education/  

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Περίληψη των πληροφοριών και των πηγών 
που βρέθηκαν στη σελίδα του ιστολογίου που 
δημιουργήθηκε από τον edyoucated GmbH. 

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχνίδια 
▪ Εκπαίδευση ενηλίκων 
▪ Αναφορά επιστημονικής εργασίας/Βιβλίου 

 

Σύντομη περιγραφή 

Το ιστολόγιο https://edyoucated.org/blog/ είναι μια πηγή πληροφοριών σχετικά με την ψηφιακή 
μάθηση, τη γνώση που σχετίζεται με τις νέες εξελίξεις της πληροφορικής. Το ιστολόγιο προσφέρει 
επίσης ένα άρθρο σχετικά με τη δύναμη της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση ενηλίκων. Εξηγεί τον 
ορισμό της παιχνιδοποίησης στο πλαίσιο των ενηλίκων, ιδίως των εργαζομένων, πώς οι τεχνικές 
παιχνιδοποίησης μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγικότητα και την επιτυχία των εργαζομένων 
καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.  

Το άρθρο παραθέτει τα οφέλη της παιχνιδοποίησης όπως: αυξημένα κίνητρα, βελτιωμένη 
παραγωγικότητα, ενισχυμένη επικοινωνία, δέσμευση των εργαζομένων, οργανωσιακή καινοτομία, 
αποτελεσματική μάθηση, διαφάνεια των ατομικών επιδόσεων, μετάδοση της εταιρικής εικόνας.  

Εκτός από τα οφέλη, περιγράφονται οι πιο 
συνηθισμένες εικασίες ή λάθη κατά την εφαρμογή 
χαρακτηριστικών παιχνιδοποίησης στον εργασιακό 
χώρο, π.χ. υπερεκμετάλλευση των κινήτρων που 
βασίζονται στα παιχνίδια, κακή εκτέλεση των τεχνικών 
της παιχνιδοποίησης, υπερεκτίμηση των επιδράσεων 
των παιχνιδιών στην ικανοποίηση των εργαζομένων. 

Κατά το σχεδιασμό ή την εισαγωγή της 
παιχνιδοποίησης, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά μπορεί 
να είναι μεγάλης σημασίας: 
- Πόντοι μάθησης: πόντοι μπορούν να βοηθήσουν 
τους/τις μαθητές/τριες να αποκτήσουν μια εικόνα των 
επιτευγμάτων τους και να συγκρίνουν την πρόοδό τους 
με τους/τις άλλους/ες συμμαθητέ/τριες τους. 
- Πίνακες κατάταξης & διαγωνισμοί μεταξύ ομάδων: ο 

σχεδιασμός ενός φιλικού ανταγωνισμού ωθεί τελικά τους/τις παίκτες/τριες να συνεχίσουν να 
μαθαίνουν νέες δεξιότητες και να αποκτούν συνεχώς γνώσεις. 

2.1.8 Η δύναμη της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση ενηλίκων 
 

 

https://edyoucated.org/blog/the-power-of-gamification-in-adult-education/
https://edyoucated.org/blog/
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- Θέτοντας μαθησιακούς στόχους: επιτρέποντας στους/στις εκπαιδευόμενους/ες να θέτουν 
τους δικούς τους μαθησιακούς στόχους (σε συγκεκριμένο χρόνο), οι οποίοι τους βοηθούν 
διαδοχικά να βελτιώνονται συνέχεια. 

Καινοτόμα στοιχεία 

Το ιστολόγιο περιλαμβάνει διάφορα άρθρα και πρακτικές συμβουλές σχετικά με την ψηφιακή 
μάθηση, συμπεριλαμβανομένης της παιχνιδοποίησης στο πλαίσιο της ανάπτυξης δεξιοτήτων 
μεταξύ των εργαζομένων. 

  

 

 

Ομάδες στόχοι 

▪ Ενήλικες μαθητές/τριες 

▪ Εργαζόμενοι/ες 
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Ιστοσελίδα 

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/game-based-learning-gamification.pdf 
https://www.ausbildung-weiterbildung.ch/Arbeitgeber/Ratgeber/?group=  

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Sascha Kläy und Stefan Schmidlin  

 

Στη γερμανική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Τυπική εκπαίδευση 
▪ Μη-τυπική εκπαίδευση 
▪ Δια βίου μάθηση 
▪ Ανοιχτού κώδικα 
▪ Άλλο: Πρακτικές πληροφορίες 

 

Σύντομη περιγραφή 

Το άρθρο "Μαθησιακά παιχνίδια στην εκπαίδευση ενηλίκων" παρουσιάζει τα θετικά αποτελέσματα 
της χρήσης παιχνιδιών στην εκπαίδευση ενηλίκων, όπως η αύξηση της ποικιλίας των μαθημάτων, ο 
ενθουσιασμός, η ενίσχυση της αξίας των μαθημάτων, η 
αύξηση των κινήτρων του/της εκπαιδευόμενου/ης, 
καθώς και ένα εργαλείο για τον έλεγχο της επιτυχίας 
της μάθησης. 

Εκτός από τα θετικά αποτελέσματα, το άρθρο 
παραθέτει επίσης τους περιορισμούς των παιχνιδιών 
στην εκπαίδευση ενηλίκων. Σύμφωνα με αυτό, τα 
παιχνίδια αποτελούν μόνο επιμέρους στοιχεία ενός 
μαθήματος και η υπερβολική τους χρήση μπορεί να 
οδηγήσει σε φθορά τους. Ως εκ τούτου, τα παιχνίδια θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται επιλεκτικά μέσα στις 
διδακτικές ενότητες, ώστε να μη χάσουν από την 
ελκυστικότητά τους. Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός 
ότι οι πιο αδύναμοι μαθητές μπορεί να χάσουν το 
ενδιαφέρον τους για τα παιχνίδια, εάν πετυχαίνουν 
τακτικά χαμηλότερα σκορ ή χαμηλότερη κατάταξη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι καλό να παίζονται 
τα παιχνίδια σε ομάδες ή, στην περίπτωση ατομικών παιχνιδιών, να γίνεται το παιχνίδι ανώνυμο. 

Τα εσωτερικά κίνητρα παίζουν σημαντικό ρόλο στο επίπεδο εμπλοκής σε ένα παιχνίδι, ωστόσο οι 
εξωγενείς παράγοντες μπορεί να προάγουν μια επιθυμητή συμπεριφορά βραχυπρόθεσμα, αλλά 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι αναποτελεσματικοί ή ακόμη και αντιπαραγωγικοί. 

Ένα δημοφιλές μοντέλο για την εξήγηση των εσωτερικών κινήτρων στο πλαίσιο της παιχνιδοποίησης 
είναι το μοντέλο “RAMP”. Τέσσερα διαφορετικά κίνητρα/οδηγοί εξηγούν γιατί οι εκπαιδευόμενοι 
δεσμεύονται στην επίλυση εργασιών. 

▪     R Relatedness (Συσχέτιση) 
▪ A Autonomy (Αυτονομία) 
▪ M Mastery (Επιδεξιότητα) 
▪ P Purpose (Σκοπός) 

Για να διατηρηθεί το κίνητρο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η ανατροφοδότηση των 
μαθητών/τριων είναι ζωτικής σημασίας. Από εμπειρίες στην πράξη φαίνεται ότι οι διάφορες πηγές 

2.1.9 Μαθησιακά παιχνίδια στην εκπαίδευση ενηλίκων  
 

 

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/game-based-learning-gamification.pdf
https://www.ausbildung-weiterbildung.ch/Arbeitgeber/Ratgeber/?group
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ανατροφοδότησης, π.χ. βραβεία, αξιολογήσεις, δείκτες προόδου, βαθμοί, κατάταξη, κατάσταση ή 
πρόσβαση σε ειδικά επιτεύγματα, προάγουν ειδικά τα κίνητρα των μαθητών. Αυτοί οι εξωγενείς 
παράγοντες προάγουν το εσωτερικό κίνητρο. 

Εκτός από τα κίνητρα, υπάρχουν επίσης πέντε σημαντικά χαρακτηριστικά των παιχνιδιών: 

▪ Προθυμία, το παιχνίδι πρέπει να είναι εθελούσιο. 
▪ Ξεκάθαρα διατυπωμένοι στόχοι, πρέπει να είναι σαφές σε όλους τους παίκτες ο στόχος που 

πρόκειται να επιτευχθεί. Παράδειγμα: Ένας στόχος για τους μαθητές μπορεί να είναι να 
επιτύχουν τουλάχιστον το 80% των πόντων. Με τη διδακτική έννοια, ωστόσο, ο στόχος είναι να 
φτάσουν οι μαθητές σε ένα υψηλότερο επίπεδο γνώσεων. 

▪ Ξεκάθαροι κανόνες 
▪ Αναγνωρίσιμη πρόοδος και ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του 

παιχνιδιού, οι παίκτες/τριες θα πρέπει να είναι ενήμεροι/ες για την πρόοδό τους κατά τη 
διάρκεια ενός παιχνιδιού, ώστε να μπορούν να αξιολογούν πόσο μακριά βρίσκονται από τον 
προκαθορισμένο στόχο.  Περαιτέρω χαρακτηριστικά ενός συστήματος ανατροφοδότησης θα 
μπορούσαν να είναι οι πόντοι, τα επίπεδα, τα μετάλλια και άλλα βραβεία. 

▪ Επιβράβευση, μια ανταμοιβή για μια νίκη ή έναν στόχο που επιτεύχθηκε αυξάνει τα κίνητρα 
των παικτών/τριων. 

Καινοτόμα στοιχεία 

Επιπλέον, το άρθρο παραθέτει ποιοι τύποι παιχνιδιού είναι ιδιαιτέρως κατάλληλοι για συγκεκριμένα 
μαθησιακά αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη την ταξινομία Bloom ("Bloom Taxonomy).  

1. γνώση - διαφορετικά είδη κουίζ (online, offline) 
2. κατανόηση – διάφορα κουίζ (online, offline) 
3. εφαρμογή – διάφορα κουίζ (online, offline),  
4. ανάλυση – περιπτωσιολογικές μελέτες με παιχνιδιάρικη διάθεση, παιχνίδια ανάλυσης, 

επιχειρηματικά παιχνίδια  
5. σύνθεση (π.χ. ανάπτυξη λύσεων) - περιπτωσιολογικές μελέτες με παιχνιδιάρικη διάθεση  
6. αξιολόγηση - αμοιβαίες αξιολογήσεις λύσεων 

 

Επιπρόσθετες παραπομπές 

https://www.ausbildung-weiterbildung.ch/Bildungshilfe/KarriereTools  

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει διάφορα εργαλεία και με τη μορφή απλών ψηφιακών παιχνιδιών στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων. 

https://www.karriere.ch/gespraechsleitfaden-app.asp   

Ομάδες στόχοι 
▪ Ενήλικες μαθητές 
▪ Μαθητές ΕΕΚ 
▪ Δάσκαλοι/ες στην εκπαίδευση ενηλίκων 

https://www.ausbildung-weiterbildung.ch/Bildungshilfe/KarriereTools
https://www.karriere.ch/gespraechsleitfaden-app.asp


  

.   

 

2
4

 

2.2 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Ιστοσελίδα 

https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Igrifikacija_januar2020_final.pdf 

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Πανεπιστήμιο του Μάριμπορ, Didakt.um, 
Υπουργείο Παιδείας, επιστήμης και 
αθλητισμού της Σλοβενίας, Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, 2020 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχνίδια 
▪ Τυπική εκπαίδευση 
▪ Πρωτοβουλία/έργο καλής πρακτικής  

 

Σύντομη περιγραφή 

Αυτή η μελέτη εμπειρογνωμόνων εστιάζεται στην παιχνιδοποίηση και περιγραφή των κυριότερων 
πλεονεκτημάτων που προσφέρει στην εκπαίδευση. Είναι δύσκολο να βρεθεί ένας ενιαίος ορισμός για 
την περιγραφή αυτού του σχεδιασμού. Η παιχνιδοποίηση είναι η χρήση των προσεγγίσεων, των 
στοιχείων και των τρόπων σκέψης που χρησιμοποιούμε στα παιχνίδια, αλλά και που επίσης 
χρησιμοποιούνται εκτός παιχνιδιών (π.χ. ένα σύστημα που καταγράφει τον αριθμό των εργασιών που 
υποβάλλονται και επιβραβεύει τα "καλύτερα" επιτεύγματα με εικονικά βραβεία όπως τρόπαια, 
αστέρια κλπ). Η επιτυχής ενσωμάτωση της παιχνιδοποίησης αντικατοπτρίζεται στη χρήση κουίζ, 
απαντήσεων, ομαδικής συμμετοχής και άλλων μαθησιακών δραστηριοτήτων. 

Το κίνητρο είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη ορισμένων στόχων. Όταν ένα άτομο 
επιλύει επιτυχώς μία καθορισμένη δραστηριότητα ή κάποιο πρόβλημα, έχει την αίσθηση της 
επιτυχίας, η οποία ενεργοποιεί το εσωτερικό του (ενδογενές) κίνητρο. Η ενεργοποίηση του 
εσωτερικού κινήτρου σχετίζεται με τους κινδύνους και τις νέες προκλήσεις με τις οποίες το άτομο 
αναμετριέται όσον αφορά το περιεχόμενο του παιχνιδιού. Οι προκλήσεις ως ένας από τους τρόπους 
παιχνιδοποίησης απαιτούν σχετικά πολύπλοκους αλλά εφικτούς στόχους. Όταν τα άτομα έχουν την 
ευκαιρία να αντιμετωπίσουν εξατομικευμένες μαθησιακές προκλήσεις, είναι πρόθυμα να 
επενδύσουν ενέργεια στη δραστηριότητα και είναι επίσης πιο δεκτικά στην ανατροφοδότηση. 

Μπορούμε να μιλάμε για παιχνιδοποίηση μόνο όταν η απεικόνιση της προόδου π.χ. όπως στην 
Πύλη Έρευνας, ενθαρρύνει το/τη χρήστη να χρησιμοποιήσει την επιθυμητή συμπεριφορά, η οποία 
θυμίζει τη συμπεριφορά όταν παίζει παιχνίδια (π.χ. δείχνει το ποσοστό προόδου και προτείνει 
περαιτέρω δραστηριότητες στο/στη χρήστη για να κάνει το ποσοστό υψηλότερο). Η δύναμη της 
παιχνιδοποίησης αναφέρεται επομένως στην επίδραση που έχει στην παρακίνηση των 
μαθητών/τριων. 

  

2.2.1 Παιχνιδοποίηση- επαγγελματικός τομέας 

 

https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Igrifikacija_januar2020_final.pdf


  

.   

 

2
5

 

 

 

Καινοτόμα στοιχεία 

Η δημοσίευση παρουσιάζει τα στοιχεία της παιχνιδοποίησης, η οποία αποτελείται από τρία μέρη, 
δηλαδή τα συστατικά, τη μηχανική και τη δυναμική, και παρουσιάζει επίσης τα συγκεκριμένα στοιχεία 
με περισσότερες λεπτομέρειες. Προσδιορίζει 6 βήματα που μπορούν να βοηθήσουν τους/τις 
επαγγελματίες να σχεδιάσουν μια παιχνιδοποιημένη μαθησιακή μονάδα: 

1. Ορίστε τους στόχους σας (Γιατί θέλουμε να παιχνιδοποιήσουμε τη μαθησιακή ενότητα; Τι 
θέλουμε να επιτύχουμε; Ποια θετικά αποτελέσματα θα είναι ορατά;). 

2. Καθορίστε τα επιτεύγματα (Τι θέλουμε να μάθουν οι συμμετέχοντες; Πώς θα μετρήσουμε την 
επιτυχία τους;). 

3. Περιγράψτε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες (Ποιοι/ες είναι οι συμμετέχοντες/ουσες για 
τους/τις οποίους/ες θα μετατρέψουμε τη μαθησιακή ενότητα  σε παιχνίδι; Τι θα θέλατε να 
κάνουν; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους;). 

4. Επιλογή εργαλείων ΤΠΕ (Ποια εργαλεία θα συμπεριληφθούν στην παιχνιδοποιημένη 
μαθησιακή ενότητα; Ποια εμπειρία θα αντιπροσωπεύει αυτό για τους συμμετέχοντες;). 

5. Συμπεριλάβετε τη διασκέδαση (Η μαθησιακή ενότητα με παιχιδιάρικη διάθεση θα πρέπει να 
περιέχει σημεία που είναι διασκεδαστικά για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, ώστε να τους/τις 
αρέσει να μεταφέρουν στην εργασία τους). 

6. Προετοιμάστε μαθησιακούς κύκλους (η προετοιμασία των δραστηριοτήτων πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη δύο στοιχεία: το κίνητρο και την επιβράβευση των επιτευγμάτων). 
 
 
 

Ομάδες στόχοι 
▪ Μαθητές ΑΕΙ 
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Ιστοσελίδα 

https://www.springer.com/gp/book/9783319392967  

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Pieter Wouters & Herre van Oostendorp, 
Editors  

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχνίδια 
▪ Τυπική εκπαίδευση 
▪ Στοιχεία καινοτομίας 
▪ Αναφορά επιστημονικής 

εργασίας/Βιβλίου 
▪ Επίπεδο μεταδοτικότητας: τεχνικές 

οδηγίες 

 

Σύντομη περιγραφή 

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει μια σειρά άρθρων για να υποστηρίξει το σχεδιασμό σοβαρών 
παιχνιδιών. Ορισμένα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων απασχόλησης των ενήλικων εκπαιδευομένων. 

▪ Επισκόπηση των τεχνικών οδηγιών για τη διευκόλυνση της μάθησης και των κινήτρων των 
σοβαρών παιχνιδιών 

Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται τεράστια αύξηση των εμπειρικών μελετών που διερευνούν την 
αποτελεσματικότητα της μάθησης και την ελκυστικότητα των κινήτρων των σοβαρών παιχνιδιών. 
Πρόσφατες μετα-αναλύσεις αποκαλύπτουν ότι τα σοβαρά παιχνίδια είναι αποτελεσματικά σε 
σύγκριση με την παραδοσιακή διδασκαλία, αλλά και ότι η αποτελεσματικότητα αυτή μπορεί να 
βελτιωθεί. Το παρόν κεφάλαιο διερευνά ποιες συγκεκριμένες διδακτικές τεχνικές μπορούν να 
βελτιώσουν περαιτέρω τη μάθηση και να αυξήσουν το κίνητρο. Ορίζουμε τις διδακτικές τεχνικές ως 
οποιαδήποτε προσαρμογή ενός χαρακτηριστικού του ίδιου του παιχνιδιού ή στο πλαίσιο του 
παιχνιδιού που επηρεάζει την επιλογή των σχετικών πληροφοριών, την οργάνωση και την 
ενσωμάτωση αυτών των πληροφοριών ή/και το εσωτερικό κίνητρο του/της παίκτη/τριας". Καθορίζει 
"εννέα αποδεδειγμένα αποτελεσματικές ή πολλά υποσχόμενες διδακτικές τεχνικές όσον αφορά τη 

μάθηση και/ή το κίνητρο που είναι: "ενσωμάτωση του 
περιεχομένου, ενσωμάτωση του πλαισίου, αξιολόγηση και 
προσαρμοστικότητα, επίπεδο ρεαλισμού, αφηγηματικές 
τεχνικές, ανατροφοδότηση, αυτοεξήγηση και αναστοχασμός, 
συνεργασία και ανταγωνισμός και μοντελοποίηση". 

▪ Αξιολόγηση και εφαρμογή των Παιχνιδιών 

Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει μια συγκεκριμένη προσέγγιση 
για την αξιολόγηση και την υποστήριξη της μάθησης των 
μαθητών σε περιβάλλοντα παιχνιδιών - την κρυφή αξιολόγηση 
- η οποία συνεπάγεται τη διακριτική ενσωμάτωση 
αξιολογήσεων απευθείας και αόρατα στο περιβάλλον του 

2.2.2 Τεχνικές οδηγίες για τη διευκόλυνση της μάθησης και του κινήτρου των 

σοβαρών παιχνιδιών 

 

 

 

 

 

 

https://www.springer.com/gp/book/9783319392967
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παιχνιδιού. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
προσαρμογή με τη μορφή υπο-βοήθειας, συμβουλών και παροχής κατάλληλα προκλητικών 
επιπέδων". Τα βασικά βήματα της κρυφής αξιολόγησης με βάση το παιχνίδι περιγράφονται 
λεπτομερώς και απεικονίζονται με δύο περιπτώσεις. "Η πρώτη περίπτωση επικεντρώνεται στην 
ανάπτυξη κρυφής αξιολόγησης για τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων σε ένα υπάρχον 
παιχνίδι. Η δεύτερη περίπτωση περιγράφει την ενσωμάτωση του σχεδιασμού του παιχνιδιού και 
της αξιολόγησης καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης του παιχνιδιού, καθώς και την αξιολόγηση 
και υποστήριξη των μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Και οι δύο περιπτώσεις 
καταδεικνύουν τη δυνατότητα εφαρμογής της αξιολόγησης με βάση τα δεδομένα και την 
απόδοση σε ένα διαδραστικό παιχνίδι ως βάση για προσαρμογή και για χρήση σε επίσημα και 
ανεπίσημα πλαίσια". 

▪ Αφηγηματικές τεχνικές για τη διευκόλυνση της μάθησης με βάση το παιχνίδι  
Το παρόν άρθρο αναλύει το ρόλο των αφηγηματικών τεχνικών, όπως τα γεγονότα που 
προκαλούν περιέργεια και οι εκπλήξεις που περιλαμβάνονται στα παιχνίδια, στη μάθηση και 
το κίνητρο. Επικεντρώνεται στην εκμάθηση του αναλογικού συλλογισμού, ενός σημαντικού 
συστατικού των μαθηματικών δεξιοτήτων, με μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας προ-
επαγγελματικής εκπαίδευσης (12-15 ετών), αλλά θα μπορούσε επίσης να εφαρμοστεί για την 
ανάπτυξη αυτής της βασικής ικανότητας μεταξύ των νεαρών ενηλίκων. Με βάση τη θεωρία του 
πληροφοριακού χάσματος του Loewenstein και την έννοια της γνωστικής σύγκρουσης του 
Berlyne, οι συγγραφείς καταδεικνύουν ότι τα γεγονότα που προκαλούν περιέργεια και οι 
εκπλήξεις μπορούν να έχουν θετική επίδραση στη μάθηση. 

▪ Αυτό-επεξηγήσεις στη μάθηση με βάση το παιχνίδι: Γνώση: Από τη σιωπηρή στη 
μεταβιβάσιμη γνώση 

Η μάθηση με βάση τα παιχνίδια θεωρείται συχνά ως μια αποτελεσματική διδακτική προσέγγιση, 
αλλά τα αποτελέσματά της ποικίλλουν και απέχουν πολύ από το βέλτιστο. Εκτός από πολλά 
χαρακτηριστικά και ιδιότητες που μπορεί να επηρεάζουν τα αποτελέσματα της μάθησης με βάση 
τα παιχνίδια, οι συγγραφείς εικάζουν ότι τα παιχνίδια γενικά ευδοκιμούν στη βιωματική μάθηση 
και ότι η βιωματική μάθηση αυξάνει μεν τη γνώση, αλλά είναι συχνά έμμεση. Αν η έμμεση γνώση 
είναι πολύτιμη, η άμεση γνώση θεωρείται πιο επιθυμητή στην εκπαίδευση, επειδή είναι πιο 
προσιτή και προωθεί τη μετάδοσή της. Προτείνεται ότι η άμεση γνώση δεν προκύπτει πάντα 
αυτόματα από την ανάπτυξη της έμμεσης γνώσης, αλλά ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να 
υποστηριχθεί μέσω των αυτοεξηγήσεων. Επειδή οι αυτοεξηγήσεις σπάνια συμβαίνουν αυτόματα 
σε μαθησιακά περιβάλλοντα που βασίζονται σε παιχνίδια, θα πρέπει να προκαλούνται από 
συγκεκριμένες διδακτικές προσεγγίσεις. Συζητούνται τρεις πιθανές προσεγγίσεις για την 
εκμαίευση αυτοεξηγήσεων: προτροπές ερωτήσεων, συνεργασία και μερικά παραδείγματα 
εργασίας. 

 

Καινοτόμα στοιχεία 

Αυτή η έκδοση παρέχει τις πιο πρόσφατες διδακτικές τεχνικές για τη διευκόλυνση της μάθησης και 
των κινήτρων που μπορούν να εφαρμοστούν κατά την εκπόνηση σοβαρών παιχνιδιών.  

                         Ομάδες στόχοι 
 

▪ Σχεδιαστές παιχνιδιών 
▪ Παιδαγωγοί 
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Ιστοσελίδα 

https://fr.slideshare.net/fffod/les-serious-games-en-formation 

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Jean Claude-Pascal François & Micaela 
Bracciaferri, Université Paris Nanterre  

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχνίδια 
▪ Τυπική εκπαίδευση 
▪ Μη-τυπική εκπαίδευση 
▪ Δια βίου μάθηση 
▪ Εκπαίδευση ενηλίκων 
▪ Αναφορά επιστημονικής 

εργασίας/Βιβλίου 

 

 Σύντομη περιγραφή  

Οι συγγραφείς ξεκινούν από την παραδοχή ότι είναι 
δύσκολο για έναν/μια υπεύθυνο/η κατάρτισης, 
έναν/μια εκπαιδευτικό ή έναν/μια διευθυντή/ντρια 
να βρει την ισορροπία μεταξύ της οικονομικής 
επένδυσης, της παρακίνησης του/της 
εκπαιδευόμενου/ης, της παιγνιώδους διάστασης και 
της παιδαγωγικής αποτελεσματικότητας. Ως εκ 
τούτου, έχουν δοκιμάσει να μπουν στη θέση των 
παιδαγωγών ή των υπευθύνων λήψης αποφάσεων 
που βρίσκονται αντιμέτωποι/ες με την επιλογή της 
χρήσης αυτής της μεθόδου.  

Μια σύντομη ιστορική αναδρομή των σοβαρών 
παιχνιδιών δείχνει ότι η χρήση των παιχνιδιών στη 
μάθηση υπάρχει από τον 15ο αιώνα. Εκείνη την εποχή, 
ο στόχος ήταν να μεταδοθούν σοβαρά μηνύματα 
μέσω του χιούμορ.  

Ξεκίνησαν με τον ορισμό των σχεδιαστών βιντεοπαιχνιδιών Chen και Michael, ο οποίος μπορεί να 
εφαρμοστεί σε κάθε μέσο και κάθε τομέα: "Κάθε παιχνίδι του οποίου ο πρωταρχικός σκοπός είναι 
άλλος από την απλή ψυχαγωγία", για να διατηρήσουν τελικά αυτόν των Alvarez et al (2016): 
"Οποιαδήποτε συσκευή, ψηφιακή ή μη, με αρχική πρόθεση να συνδυάσει, με συνοχή, τόσο χρηστικές 
("σοβαρές") πτυχές, όπως, κατά τρόπο μη εξαντλητικό και μη αποκλειστικό, η διδασκαλία, η μάθηση, 
η επικοινωνία ή η πληροφόρηση, με παιγνιώδη ελατήρια από το παιχνίδι, βιντεοπαιχνίδι ή όχι 
("παιχνίδι"). Ένας τέτοιος συνδυασμός στοχεύει σε μια δραστηριότητα ή αγορά που δεν είναι 
αποκλειστικά ψυχαγωγική". 

Αυτός ο ανοικτός ορισμός καθιστά δυνατή τη χρήση της έκφρασης "σοβαρό παιχνίδι" για 
βιντεοπαιχνίδια που έχουν σχεδιαστεί με σοβαρό στόχο, αλλά και για συσκευές όπως οι 
προσομοιώσεις που συνδυάζουν ένα χρηστικό παιδαγωγικό σενάριο με στοιχεία παιχνιδοποίησης.  

Η σοβαρότητα κατέχει ποικίλες θέσεις στα παιχνίδια. Τα πιο ελπιδοφόρα σχεδιάζονται με μια μάλλον 
ενδογενή προσέγγιση, εμπνευσμένη από τις θεωρίες του κονστρουκτιβισμού, με την ενσωμάτωση 
της σοβαρής και της παιγνιώδους διάστασης στους μηχανισμούς του παιχνιδιού. Εδώ η καλή 

2.2.3 Σοβαρά παιχνίδια για όσους δεν είναι gamers 
 

 

https://fr.slideshare.net/fffod/les-serious-games-en-formation
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κατανόηση του σοβαρού περιεχομένου θα πρέπει να διευκολύνει την επιτυχία του παίκτη. 

Για τους/τις ενήλικες, τα παραδείγματα που δίνονται αφορούν τον τομέα της συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης και όχι της εκπαίδευσης με την αυστηρή έννοια του όρου. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι 
στον τομέα της ιατρικής τα σοβαρά παιχνίδια γνωρίζουν σημαντική ανάπτυξη καθώς επίσης και στους 
τομείς των σχέσεων με τους πελάτες (τράπεζες, πωλήσεις κλπ). Το Clientel'UP είναι ένα παιχνίδι 
προσομοίωσης του Cfpb για την εκπαίδευση τραπεζικών συμβούλων στις σχέσεις με τους πελάτες σε 
ένα πλαίσιο ψηφιοποίησης των υπηρεσιών. Με την εισαγωγή του παιχνιδιού σε ένα υβριδικό 
σύστημα 2 ημερών, το παιχνίδι δημιουργεί ένα προσωπικό χαρακτήρα παίκτη και  αναλύεται από 
έναν/μια εκπαιδευτή/τρια. Το στοιχείο της παιχνιδοποίησης αποδίδεται με την επιδίωξη για την εκ 
νέου μάθηση των σχέσεων με τους πελάτες, κατά τη διάρκεια της οποίας οι εκπαιδευόμενοι θα 
κερδίσουν πόντους. 

Ταυτόχρονα, τα παιχνίδια αυτά επιτρέπουν την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων που θεωρούνται βασικές 
ικανότητες για το κοινό στο οποίο απευθύνονται. 

Το κεφάλαιο που είναι αφιερωμένο στα σοβαρά παιχνίδια για ενήλικες παρουσιάζει μόνο ένα 
παράδειγμα προσαρμοσμένο σε μη μισθωτούς εργαζόμενους: Η συνέντευξη εργασίας μου στο RV 
(που αναπτύχθηκε από την Pôle emploi) βρίσκεται σε ιστοσελίδα και σε εφαρμογή για κινητά 
τηλέφωνα. Αυτή η δραστηριότητα προσομοίωσης βασίζεται σε μια μαθησιακή διαδικασία τεσσάρων 
φάσεων: προσοχή- ενεργή συμμετοχή- άμεση ανατροφοδότηση- εμπέδωση. Η εκπαίδευση 
πραγματοποιείται σε δύο μέρη: ξεκινά με ένα avatar "φίλου" με ερωτήσεις σχετικά με την οργάνωση 

της συνέντευξης. Στη συνέχεια, ο/η υποψήφιος/α κλείνει ραντεβού με τον/την υπεύθυνο/η 
προσλήψεων. Είναι δυνατή η χρήση αναγνώρισης ομιλίας ή απαντήσεων πολλαπλών επιλογών με 
δείκτη ματιού. Στο τέλος της συνέντευξης ο/η εκπαιδευτής/τρια παρέχει ανατροφοδότηση. 
Διατίθεται επίσης λεπτομερής αξιολόγηση με προτάσεις βελτίωσης. 

Η απεικόνισης ενός/μιας εκπαιδευτή/τριας-διαμεσολαβητή/τριας που διευκολύνει τις 
συναναστροφές μεταξύ των εκπαιδευομένων με μια κοινωνικό-κατασκευαστική προσέγγιση, μπορεί 
να διευκολύνει την αφομοίωση καθώς και την παρακίνηση του εκπαιδευόμενου, ικανοποιώντας την 
ανάγκη του για κοινωνικές σχέσεις,  

Είτε πρόκειται για πρωταρχική είτε για περαιτέρω εκπαίδευση, το Σοβαρό Παιχνίδι είναι μια συσκευή 
που απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία και ανάπτυξη. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο 
δημιουργούνται και αναπτύσσονται από μεγάλες εταιρείες με σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση των 
υπαλλήλων τους. 

 

Καινοτόμα στοιχεία 

▪ Παροχή στοιχείων επιλογής για τους/τις υπεύθυνους/ες λήψης αποφάσεων 

                              Ομάδες στόχοι 

▪ Συντονιστές παιδαγωγοί 
▪ Όσοι  παίρνουν αποφάσεις στον τομέα της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων 
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Ιστοσελίδα 

https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/object/thesis:2615  

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Florence godet - Universite Catholique de 
Louvain (Louvain School Of Management) 

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχνίδια 
▪ Μη-τυπική εκπαίδευση 
▪ Εκπαίδευση ενηλίκων 
▪ Αναφορά επιστημονικής 

εργασίας/Βιβλίου 
Επίπεδο μεταδοτικότητας: κίνητρο  

 

Σύντομη περιγραφή 

Το ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης μπορεί να ενσωματωθεί μόνο μέσω της χρήσης νέων μαθησιακών 
μεθόδων. Πράγματι, πρόκειται για την κατανόηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ των διαφόρων 
διαστάσεων στο πλαίσιο μιας συστημικής προσέγγισης. 

Παρόλο που οι περιπτωσιολογικές μελέτες είναι αποτελεσματικές, δεν είναι επαρκείς και μπορεί να 
φέρουν ένα αντίστροφο αποτέλεσμα, με την έννοια ότι δεν επιτρέπουν την αναζήτηση λύσεων εκτός 
των ορίων που ορίζει το πρόβλημα. Δεν γίνονται αλλαγές στάσεων, πλαισίων ή παραδειγμάτων. 
Συνεπώς, η χρησιμοποίηση άλλων μεθόδων μάθησης κρίνεται αναγκαία. 

Οι παίκτες/τριες πρέπει να έχουν κάτι να μάθουν, να αντιμετωπίζουν μια πρόκληση για να 
συνεχίσουν να παίζουν, να ανακαλύπτουν, να μαθαίνουν, να αναπτύσσουν τις γνώσεις τους. Οι 
Demetrovics et al έχουν επισημάνει επτά παράγοντες παρακίνησης (κατά σειρά σπουδαιότητας): 
ψυχαγωγία, κοινωνική διάσταση, προσαρμογή, ανταγωνισμός, διάσταση της φαντασίας, ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και απόδραση. Δείχνουν επίσης ότι οι άνδρες επιδιώκουν συχνότερα από τις γυναίκες 
την ανταγωνιστική διάσταση. Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα που προκύπτουν για όλους 
τους άλλους παράγοντες είναι υψηλότερα για τις γυναίκες. Όλες οι διαστάσεις, εκτός από τη 
διάσταση της ψυχαγωγίας, λαμβάνουν υψηλότερα μέσα αποτελέσματα για τις ηλικιακές ομάδες 14-
17 και 18-21 ετών από ό,τι για τις ηλικίες 22-54 ετών. 

Ο/η παίκτης/τρια πρέπει πρώτα να αναγνωρίσει τους στόχους που πρέπει να επιτύχει, οι οποίοι 
μπορεί να μην είναι πλήρως καθορισμένοι, δίνοντάς του/της την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει την 
ικανότητά του/της να εξερευνά, να εξάγει συμπεράσματα και να συμπεραίνει. Στη συνέχεια, πρέπει 
να ρυθμίσει την επίτευξη του στόχου του/της σε σχέση με τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, 
λήψης αποφάσεων και δημιουργίας. Αφού οι παίκτες/τριες έχουν σχεδιάσει το στόχο τους, η 
υλοποίηση του σχεδίου για την επίτευξή του με τους διαθέσιμους πόρους είναι το επόμενο βήμα. 
Για να το κάνουν αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν 
αποκτήσει στα προηγούμενα βήματα, ανάλογα με το είδος του παιχνιδιού (ψυχοκινητικές 
δεξιότητες, δεξιότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, προσοχή, μνήμη, ρυθμός και χρόνος, 
μεταξύ άλλων).  

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να προβληματιστούν για τις 
αποφάσεις τους και τελικά να αξιολογήσουν το αποτέλεσμά τους σε σχέση με τους στόχους που είχαν 

2.2.4 Μελέτη των δυνατοτήτων των Σοβαρών Παιχνιδιών για την 

ευαισθητοποίηση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης 

 

 

https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/object/thesis:2615
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τεθεί στην αρχή. Η διαδικασία αυτή καλλιεργεί γνώσεις και αναπτύσσει δεξιότητες χρήσιμες στην 
εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπλέον, τα παιχνίδια παρέχουν μια προσομοίωση της 
πραγματικότητας στην οποία το άτομο μπορεί να αναλάβει το ρόλο οποιουδήποτε ατόμου. 
Πρόκειται για τη μάθηση μέσω της πράξης και την αποτυχία χωρίς αρνητικές συνέπειες στην 
πραγματική ζωή. 

Τέλος, το παιχνίδι, το οποίο είναι διασκεδαστικό, μπορεί να δημιουργήσει ενθουσιασμό και θετική 
στάση μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών, καθιστώντας δυνατή την μείωση των συχνά αρνητικών, 
καταθλιπτικών και σοβαρών πτυχών του θέματος της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Σε γενικότερο επίπεδο, πολλές έρευνες υπογραμμίζουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω της χρήσης 
βιντεοπαιχνιδιών: επιδράσεις στη μνήμη, την οπτική προσοχή και την εικονική αναπαράσταση, τη 
χειρωνακτική επιδεξιότητα, το συντονισμό χεριού-ματιού και την πρόβλεψη. Παρομοίως, οι 
ερευνητές υπογραμμίζουν την ικανότητα των παικτών να αναπτύσσουν δεξιότητες multitasking, να 
διαχειρίζονται ταυτόχρονα πολλαπλές συζητήσεις, ρόλους και δραστηριότητες. Μια ικανότητα που 
αυξάνεται όσο αυξάνεται η ενασχόληση του/της παίκτη/τριας με τα βιντεοπαιχνίδια. Τα 
βιντεοπαιχνίδια μπορούν να ενθαρρύνουν την ολιστική σκέψη και όχι τη σκέψη με όρους 
απομονωμένων στοιχείων, σιλό γνώσης, ξεχωριστών δεξιοτήτων και να επιτρέψουν τη μάθηση 
πολύπλοκων συστημάτων.  

Η μεταφορά, που ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευόμενοι/ες εφαρμόζουν τις δεξιότητες 
που μαθαίνουν από τα παιχνίδια σε μια εργασιακή κατάσταση, παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα. 
Ορισμένοι συγγραφείς θεωρούν ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς με την 
πλήρη έννοια του όρου. Αυτό δεν εμποδίζει τους/τις παίκτες/τριες να αποκτήσουν μια σειρά από 
δεξιότητες και κοινωνικές ικανότητες γύρω από τα τυχερά παιχνίδια: να βοηθούν ο ένας τον άλλον, 
να ακούνε τους άλλους, να μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις μέσα στην ίδια ομάδα. 
Μια μελέτη ενός παιχνιδιού αναπαραγωγής που αποσκοπούσε στην κατανόηση της εμπειρίας των 
παικτών στην κατάσταση εκμάθησης τυχερών παιχνιδιών και στον εντοπισμό των στοιχείων που τα 
άτομα θα εξάγουν και θα μεταβιβάσουν σε συγκεκριμένες καταστάσεις έδειξε μόνο έναν αρκετά 
χαμηλό βαθμό μεταφοράς σε μια ρεαλιστική κατάσταση.  

Η ανάληψη ρόλων μπορεί να έχει θετικές συνέπειες στη συμπεριφορά του ατόμου, όπως η 
ενσυναίσθηση. Αυτή η ανάλυση των τυχερών παιχνιδιών στην κατάρτιση δείχνει τις δυνατότητές τους 
στον τομέα της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

Καινοτόμα στοιχεία 

Ανάλυση των αναγκών της χρήσης σοβαρών παιχνιδιών για την εκπαίδευση ενηλίκων στη βιώσιμη 

ανάπτυξη, η οποία μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς.  

Ομάδες στόχοι 

▪ Εκπαιδευτές/τριες 
▪ Σχεδιαστές/τριες παιχνιδιών 
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Ιστοσελίδα 

https://revistaprismasocial.es/article/view/3746/4354  

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Revista Prisma Social; Fernández-Sánchez, M. 
R., Sierra-Daza , M. C., & Valverde-Berrocoso, J. 

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστιαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχνίδια 
▪ Μη-τυπική εκπαίδευση 
▪ Αναφορά επιστημονικής 

εργασίας/Βιβλίου 
▪ Επίπεδο μεταδοτικότητας: πιστοποίηση 

κινήτρων 

 

Σύντομη περιγραφή 

Η κατάρτιση σε επαγγελματικές δεξιότητες είναι μια σύνθετη διαδικασία που, για να επιτευχθεί η 
κατανόησή τους, απαιτεί το σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων μέσω της δημιουργίας 
νοημάτων.  Η απόκτηση δεξιοτήτων, γνώσεων και συμπεριφορών για μια επαγγελματική 
δραστηριότητα των κοινωνικών παιδαγωγών, µπορεί να είναι πιο αποτελεσµατική µε τη χρήση 
παιχνιδοποιηµένων περιβαλλόντων διδασκαλίας-
µάθησης εµπλουτισµένων µε ανερχόµενες 
τεχνολογίες, όπως τα Σοβαρά Παιχνίδια (Serious 
Games - SG). Αυτές οι εκπαιδευτικές προσομοιώσεις 
προωθούν τα κίνητρα, την εφαρμογή των γνώσεων και 
την κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων μέσω της 
ενεργητικής μάθησης. Στόχος της παρούσας έρευνας 
είναι να αξιολογήσει τη χρήση των SG για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων που σχετίζονται με το επάγγελμα του 
Κοινωνικού Εκπαιδευτικού (κοινωνική 
ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη της κοινότητας).  
Μέσω μιας ποιοτικής έρευνας, αναπτύχθηκαν 
εργασιακές συνεδρίες  με SG με τρεις ομάδες 
πανεπιστημιακών φοιτητών του Πτυχίου Κοινωνικής 
Αγωγής (Ν = 73).  Αποδείχθηκε η αποτελεσματικότητα 
των SG στην απόκτηση επαγγελματικών ικανοτήτων και οι εκπαιδευτικές δυνατότητες αυτών των 
προσομοιώσεων: βελτίωση της κατανόησης, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, προώθηση της 
δημιουργικότητας, αναγνώριση των συναισθημάτων και λήψη αποφάσεων 

Τα Σοβαρά Παιχνίδια επιλέχθηκαν μέσω μιας διαδικασίας αξιολόγησης, αναζητώντας εκείνα που 
ταιριάζουν με τις ικανότητες που σκοπεύαμε να αναπτύξουμε. Τα εν λόγω ΣΠ προήλθαν από την 
πλατφόρμα παιχνιδιών Games for Change1 , η οποία δημιουργήθηκε από έναν οργανισμό 
αφιερωμένο στην προώθηση και υποστήριξη παιχνιδιών που σχετίζονται με την κοινωνική αλλαγή. 
Έξι Σοβαρά Παιχνίδια χρησιμοποιήθηκαν σε 90λεπτες συνεδρίες: τα πρώτα 15 λεπτά αφιερώθηκαν 
στην παρουσίαση του θέματος του παιχνιδιού, στη συνέχεια το παιχνίδι χρησιμοποιήθηκε για 60 
λεπτά από τους/τις μαθητές/τριες, αφήνοντας τα τελευταία 15 λεπτά για τον εντοπισμό των 
ικανοτήτων που διδάχθηκαν με το παιχνίδι.  

2.2.5 Σοβαρά παιχνίδια που αποσκοπούν στην απόκτηση επαγγελματικών 

ικανοτήτων με σκοπό την κοινωνική και κοινοτική ανάπτυξη. 

 

 

https://revistaprismasocial.es/article/view/3746/4354
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Παραδείγματα παιχνιδιών που επιλέχθηκαν:  

▪ "Against all odds". Πρόκειται για ένα παιχνίδι που αναπτύχθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το οποίο βάζει τον/την παίκτη/τρια στη θέση των προσφύγων, 
βιώνοντας από πρώτο χέρι τη διαδικασία φυγής από τη χώρα του/της μέχρι την άφιξη στη χώρα 
εξορίας. 

▪ «Cybereduca». Πρόκειται για ένα παιχνίδι που καθιστά δυνατή την ευαισθητοποίηση σχετικά 
με τους διάφορους τύπους και τις εκδηλώσεις του σχολικού εκφοβισμού, και ιδιαίτερα σχετικά 
με τα προβλήματα που δημιουργούν ο εκφοβισμός και ο διαδικτυακός εκφοβισμός 

▪ "Spent". Αυτό το ΣΠ σας προετοιμάζει για να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που σχετίζονται 
με την ανεργία. Σας βοηθά με την απόκτηση στρατηγικών βασισμένων στη σωστή οικονομική 
διαχείριση, όταν διαχειρίζεστε τα έξοδα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή. 

 Σε αυτή τη περιπτωσιολογική μελέτη, η χρησιμότητα του παιχνιδιού, ο στόχος του, οι αρχικές 
προσδοκίες, η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και τα συναισθήματα που βιώθηκαν κατά τη 
διάρκεια του παιχνιδιού, είναι μερικές από τις διαστάσεις που εντοπίστηκαν κατά την ανάλυση του 
πειραματισμού με το ΣΠ, ως βασικά στοιχεία για την ικανοποίηση και την αποτελεσματικότητα στη 
χρήση των ενδεικνυόμενων ικανοτήτων για μάθηση. Από την άλλη, τα αποτελέσματα των γραπτών 
εμπειριών, εκφράζουν τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με τις επιλεγμένες ικανότητες. Αναφέρουν 
ότι τους βοήθησε να ευαισθητοποιηθούν και να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με διάφορα κοινωνικά 
ζητήματα και ότι παρουσιάζεται μια δυνατότητα να μεταφέρουν όσα τους προσφέρουν τα ΣΠ στην 
εργασία τους. Επισημαίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν πάνω στη συνεργασία και την ομαδική 
εργασία, τη λήψη σύνθετων αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων. Επιπλέον, ανέφεραν ότι 
ευνοούν την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η εποικοδομητική επικοινωνία, η ενσυναίσθηση 
και η διεκδικητικότητα. 

Καινοτόμα στοιχεία 

▪ Χρήση Σοβαρών Παιχνιδιών στην ανώτατη εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που έχουν 
εντοπιστεί πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.  

▪ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο που αξιολογεί τις δεξιότητες 
που έχουν αναπτύξει, όπως η ενσυναίσθηση, η ομαδική εργασία, η επίλυση προβλημάτων, η 
παρέμβαση κ.λπ. 
 

Επιπρόσθετες παραπομπές 

Fernández-Sánchez, M. R., Sierra-Daza , M. C., & Valverde-Berrocoso, J. (2020). Serious Games para la 
adquisición de competencias profesionales para el desarrollo social y comunitario. Revista Prisma 
Social, (30), 141-160. Recuperado a partir de https://revistaprismasocial.es/article/view/3746  

Ομάδες στόχοι 

▪ Φοιτητές/τριες ανώτατης εκπαίδευσης τμημάτων κοινωνικής 

εκπαίδευσης / Αγωγής 

https://revistaprismasocial.es/article/view/3746
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Ιστοσελίδα 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1220168.pdf  

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Dolores López Carrillo, Amelia Calonge García, 
Teresa Rodríguez Laguna, Germán Ros Magán 
and José Alberto Lebrón Moreno2. University 
of Alcalá, Guadalajara, Spain CUCC Center, 
University of Alcalá, Alcalá de Henares, Spain 

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχνίδια 
▪ Μη-τυπική εκπαίδευση 
▪ Αναφορά επιστημονικής 

εργασίας/Βιβλίου 
▪ Επίπεδο μεταδοτικότητας: πιστοποίηση 

κινήτρων 

 

Σύντομη περιγραφή 

Η παιχνιδοποίηση είναι μια αναπτυσσόμενη τεχνολογία που βασίζεται στο συνδυασμό των 
ψυχολογικών πτυχών, των μηχανισμών και της δυναμικής ενός παιχνιδιού σε μη παιγνιώδη 
περιβάλλοντα. Η χρήση της παιχνιδοποίησης έχει φέρει καλά αποτελέσματα όσον αφορά την αύξηση 
των κινήτρων των μαθητών/τριων προς τις επιστήμες. Στην παρούσα μελέτη, αναπτύχθηκαν νέες 
πρακτικές εργαστηρίου με βάση τη μεθοδολογία της παιχνιδοποίησης για μελλοντικούς/ες 
δασκάλους/ες. Οι γενικοί στόχοι ήταν να εξαλειφθούν οι αρνητικές προκαταλήψεις, ο φόβος και οι 
στάσεις απόρριψης απέναντι στις επιστήμες, να προωθήσει την εννοιολογική και διαδικαστική 
μάθηση των επιστημών μεταξύ των μαθητών/τριων και να παρέχει στους/στις μαθητές/τριες 
πραγματικά παραδείγματα, αλλά και την εμπειρία της προσωπικής εφαρμογής της παιχνιδοποίησης.   

Ανάπτυξη ικανοτήτων στο Πτυχίο Διδακτικής Επιμόρφωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Στο πρόγραμμα σπουδών του Πτυχίου Διδακτικής Επιμόρφωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο 
Πανεπιστήμιο της Alcalá, υπάρχουν δύο μαθήματα αμιγώς επιστημονικού περιεχομένου (στο 2ο 
έτος) και ένα μάθημα διδακτικής αξιοποίησης αυτού του επιστημονικού περιεχομένου (στο 3ο έτος). 
Στόχος είναι όχι μόνο η διεύρυνση και ανάπτυξη των εννοιολογικών, διαδικαστικών και 
συμπεριφορικών ικανοτήτων των φοιτητών/τριών στον τομέα αυτό, αλλά και ο εφοδιασμός τους με 
την παροχή της απαραίτητης κατάρτισης που θα τους/τις επιτρέψει να ασκήσουν τα διδακτικά τους 
καθήκοντα στο μέλλον, εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μελλοντικών 
μαθητών/τριων τους και στον επιστημονικό τομέα. 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και να αναδειχθεί η σημασία των διαδικασιών 
διδασκαλίας-μάθησης στις επιστήμες, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αποκτήσουν και να αναπτύξουν μια 
σειρά από ικανότητες: 4.2.1. Γενικές ικανότητες που καθιερώνονται στα επιστημονικά μαθήματα: 
Όλες αυτές οι ικανότητες αναπτύσσονται στις εργαστηριακές πρακτικές. Παρ' όλα αυτά, 
συγκεκριμένα οι ικανότητες 1, 3 και 6 έχουν αναπτυχθεί βαθύτερα χάρη στις παιχνιδοποιημένες 
πρακτικές και στο διαχωρισμό των φοιτητών σε συνεργατικές ομάδες με ανατεθειμένους ρόλους.  

1. Ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων, όπως η ικανότητα ομαδικής εργασίας, η ικανότητα 
επικοινωνίας και οι προφορικές δεξιότητες.  

2. Ενίσχυση της ικανότητας ανάλυσης και σύνθεσης.  
3. Απόκτηση οργανωτικών και σχεδιαστικών δεξιοτήτων.  

2.2.6 Χρήση της παιχνιδοποίησης σε ένα έργο διδακτικής καινοτομίας στο 

Πανεπιστήμιο της Αλκαλά 
 

 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1220168.pdf
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4. Ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης και της αυτόνομης μάθησης.  
5. Ανάπτυξη συνηθειών και δεξιοτήτων για αυτόνομη και συνεργατική μάθηση. 

Δοκιμάστηκαν διάφορα εργαλεία κατάλληλα για την παιχνιδοποίηση. Μπορούμε επίσης να 
συμπεράνουμε ότι η εφαρμογή ClassDojo βοηθά τον/την εκπαιδευτικό να συλλέξει όλα τα δεδομένα 
και να ελέγξει τα εργαστηριακά αποτελέσματα των έντυπων εκθέσεων. Κατά συνέπεια, 
διαπιστώσαμε ότι το ClassDojo μπορεί να βοηθήσει τον/την εκπαιδευτικό και τους/τις μαθητές/τριες 
να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση της προσωπικής τους εργασίας (Chiarelli, Szabo and Williams, 
2015). Οι εκθέσεις που παρουσιάζονται από τις εργαστηριακές ομάδες δείχνουν την επίτευξη των 
στόχων και συνεπώς την επίτευξη των προτεινόμενων αποστολών. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι η 
ποιότητα των εργασιών που παρουσιάζονται δεν είναι σε γενικές γραμμές άριστη- ιδίως όσον αφορά 
τον χειρισμό εργαλείων (μικροσκόπια) και την ταυτοποίηση γύρης και φυτών μέσω διχοτομικών 
κλειδιών. Το Kahoot χρησιμοποιήθηκε επίσης για τη συλλογή των απαντήσεων για την τελευταία 
αποστολή. Θα μπορούσαμε να δηλώσουμε ότι η ολοκλήρωση αυτής της αποστολής έδειξε ότι οι 
μαθητές/τριες είναι ιδιαίτερα ικανοί/ες στη χρήση της εφαρμογής και παρακινούνται από τον 
ανταγωνιστικό και παιχνιδιάρικο χαρακτήρα της. Δεδομένου ότι απαιτούνται γρήγορες απαντήσεις, 
προωθείται ταυτόχρονα η ανταγωνιστικότητα (η γρηγορότερη ομάδα, η πιο έξυπνη ομάδα, αυτή που 
είχε την καλύτερη απόδοση κοκ). Επομένως, η χρήση του Kahoot αύξησε το ανταγωνιστικό πνεύμα 
και συνεπώς τη συμμετοχή στο εργαστήριο, όπως είχε γίνει και σε προηγούμενες μελέτες. 

 

 

Καινοτόμα στοιχεία 

▪ Χρησιμοποίηση της παιχνιδοποίησης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην τυπική εκπαίδευση 

  

Ομάδες στόχοι 
▪ Φοιτητές/τριες ανώτατης εκπαίδευσης τμημάτων 

κοινωνικής εκπαίδευσης/αγωγής 
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Ιστοσελίδα 

https://www.researchgate.net/profile/Marchis_Iuliana/publication/343420202_GAME_BASED_LEAR
NING_GBL_IN_PRIMARY_SCHOOLS_FROM_ROMANIA/links/5f96731192851c14bce78f9b/GAME-
BASED-LEARNING-GBL-IN-PRIMARY-SCHOOLS-FROM-ROMANIA.pdf  

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Iuliana Zsoldos-Marchis, Tünde Hajnalka Hari 
Babes-Bolyai University (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) 

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Τυπική εκπαίδευση 
▪ Στοιχεία καινοτομίας 
▪ Αναφορά επιστημονικής 

εργασίας/Βιβλίου 
▪ Επίπεδο μεταδοτικότητας: πιστοποίηση 

κινήτρων 

 

Σύντομη περιγραφή 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ρουμανίας του 21ου αιώνα χρειάζεται νέα εργαλεία παρακίνησης και 
δημιουργίας αξιών που θα τροποποιήσουν θετικά τη μαθησιακή διαδικασία και θα βοηθήσουν 
τους/τις μαθητές να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Στην περίπτωση των μαθητών/τρβν 
δημοτικού σχολείου, ένα σημαντικό μέρος της 
μαθησιακής τους διαδικασίας κυριαρχείται από τα 
παιχνίδια, το παιχνίδι είναι η κύρια δραστηριότητα 
ενός/μιας μαθητή/τριας προσχολικής ή πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Συνεπώς, η ενσωμάτωση των παιχνιδιών 
στις διδακτικές δραστηριότητες είναι απαραίτητη. Η 
εφαρμογή των παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία 
δημιουργεί ένα μέσο όπου η διασκέδαση συνδυάζεται 
με τη μάθηση και η συμπεριφορά μπορεί να 
διαμορφωθεί χωρίς τη γνωστή κλασική αυστηρότητα. 
Για πολλούς μελετητές, ένα από τα βασικά ερωτήματα 
είναι πώς μπορεί να ενισχυθεί η τρέχουσα εκπαίδευση 
μέσω των παιχνιδιών, ώστε τα μαθήματα να γίνουν 
διαδραστικά και ενδιαφέροντα για τους/τις 
μαθητές/τριες, που παρακινούνται για ενεργή 
συμμετοχή. Οι προβληματισμοί αυτοί οδηγούν στην ανάπτυξη της θεωρίας της μάθησης με βάση τα 
παιχνίδια (Game Based Learning - GBL), η οποία σήμερα είναι ευρέως διαδεδομένη. Όλο και 
περισσότερα ερωτήματα τίθενται σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της GBL σε μια τάξη 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η μελέτη της εμπειρίας των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης από τη χρήση της GBL μπορεί να προσφέρει απαντήσεις σχετικές με τη μεθοδολογία 
χρήσης των παιχνιδιών στο μάθημα. 

Η GBL προωθείται επειδή έχει πολλά πλεονεκτήματα. Τα παιχνίδια συμβάλλουν στην ενεργή 
συμμετοχή των μαθητών/τριων στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς επίσης αυξάνουν τα κίνητρα για 
μάθηση, τους/τις παρέχουν χαρούμενη και βιωματική μάθηση, τους/τις βοηθούν να αναπτύξουν 
δημιουργικότητα, κοινωνικές δεξιότητες και σχέσεις και παρέχουν ευκαιρίες για συνεργασία. Τα 
παιχνίδια μυούν επίσης τους/τις μαθητές/τριες στην αυτό-δημιουργημένη μάθηση, αυξάνουν τις 

2.2.7 Μάθηση με βάση το παιχνίδι (GBL) σε δημοτικά σχολεία της Ρουμανίας 
 

 

https://www.researchgate.net/profile/Marchis_Iuliana/publication/343420202_GAME_BASED_LEARNING_GBL_IN_PRIMARY_SCHOOLS_FROM_ROMANIA/links/5f96731192851c14bce78f9b/GAME-BASED-LEARNING-GBL-IN-PRIMARY-SCHOOLS-FROM-ROMANIA.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Marchis_Iuliana/publication/343420202_GAME_BASED_LEARNING_GBL_IN_PRIMARY_SCHOOLS_FROM_ROMANIA/links/5f96731192851c14bce78f9b/GAME-BASED-LEARNING-GBL-IN-PRIMARY-SCHOOLS-FROM-ROMANIA.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Marchis_Iuliana/publication/343420202_GAME_BASED_LEARNING_GBL_IN_PRIMARY_SCHOOLS_FROM_ROMANIA/links/5f96731192851c14bce78f9b/GAME-BASED-LEARNING-GBL-IN-PRIMARY-SCHOOLS-FROM-ROMANIA.pdf
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επιστημονικές τους/τις γνώσεις και αναπτύσσουν διάφορες δεξιότητες, όπως η επίλυση 
προβλημάτων και η κριτική σκέψη. 

Στόχος της έρευνας: 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει την πρακτική των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη GBL και την εμπειρία που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού που χρησιμοποιήθηκε στη μαθησιακή διαδικασία. Ειδικότερα, η έρευνα αυτή 
προσπάθησε να διαπιστώσει πόσο συχνά οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
εφαρμόζουν τη μάθηση με βάση το παιχνίδι στο μάθημά τους, σε ποιες ειδικότητες, σε ποια στιγμή 
του μαθήματος, τι είδους παιχνίδια και ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν. 

 Το παρόν άρθρο παρουσιάζει μια έρευνα σχετικά με την εφαρμογή της GBL στα δημοτικά σχολεία 
της Ρουμανίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν 
πολύ συχνά ή συχνά τη GBL. Τα σχολικά μαθήματα στα οποία χρησιμοποιούνται συχνότερα τα 
παιχνίδια είναι η μητρική γλώσσα, τα μαθηματικά και τα παιχνίδια και η κίνηση. Οι εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποιούν τα παιχνίδια για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριων για το θέμα του 
μαθήματος (πάνω από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων), να επαναλάβουν και να εξασκήσουν τις 
αποκτηθείσες γνώσεις και ικανότητες (πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες). Τα παιχνίδια 
χρησιμοποιούνται συνήθως σε μικρές ομάδες ή σε μετωπικές δραστηριότητες (ένας εναντίον ενός). 
Ο πιο δημοφιλής τύπος παιχνιδιών είναι τα παιχνίδια κίνησης, που χρησιμοποιούνται από τα τρία 
τέταρτα των ερωτηθέντων. Τα παιχνίδια που δεν απαιτούν εργαλεία, όπως τα παιχνίδια ρόλων και τα 
παιχνίδια δράματος, είναι επίσης δημοφιλή και τα χρησιμοποιούν σχεδόν οι μισοί από τους 
ερωτηθέντες. Τα επιτραπέζια παιχνίδια και τα παιχνίδια με κάρτες δεν χρησιμοποιούνται τόσο συχνά. 
Λιγότεροι από το ένα πέμπτο των ερωτηθέντων τα εντάσσουν στη διδασκαλία τους. Οι κύριες 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συµµετέχοντες/ουσες είναι ο περιορισμός του χρόνου και του 
χώρου. Το GBL είναι πολύ χρονοβόρο και απαιτείται ειδική διαχείριση της τάξης. Ο περιορισμός του 
χώρου θα μπορούσε να σχετίζεται με το γεγονός ότι τα πιο δημοφιλή παιχνίδια είναι παιχνίδια 
κίνησης. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία της κατάρτισης των εκπαιδευτικών για την 
εφαρμογή της GBL στην τάξη τους, ιδίως για την ενσωμάτωση τύπων παιχνιδιών που υπο-
εκπροσωπούνται στην παρούσα μελέτη, όπως τα παιχνίδια με κάρτες, τα επιτραπέζια παιχνίδια και 
τα παιχνίδια στον υπολογιστή. Η εμπειρική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων μπορεί να συμβάλει 
στην ευρεία αποδοχή της GBL, ενώ η εξάλειψη των πιθανών εμποδίων μπορεί να επιτευχθεί 
ευκολότερα μέσω επιμορφωτικών μαθημάτων (συστηματική μελέτη της θεωρίας της GBL, 
μεθοδολογίες για τη χρήση διαφορετικών τύπων παιχνιδιών στην τάξη) και συνεργασίας μεταξύ 
εκπαιδευτικών (δημιουργία συλλογής κατάλληλων παιχνιδιών για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και 
ειδικότητες, ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, ανάπτυξη και υλοποίηση ενός κοινού 
προγράμματος). 

 

Καινοτόμα στοιχεία 

Διαπίστωση των αναγκών των εκπαιδευτικών και του ενδιαφέροντος τους για την ενσωμάτωση 

επιτραπέζιων παιχνιδιών και παιχνιδιών καρτών στα επίσημα προγράμματα διδασκαλίας. 

Ομάδες στόχοι 

▪ Μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
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Ιστοσελίδα 

https://www.inesc-id.pt/publications/7522/pdf  

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Silva, A., Mamede, N., Ferreira, A., Baptista, J., 
& Fernandes, J. (2011, September). Towards a 
serious game for portuguese learning. 
In International Conference on Serious Games 
Development and Applications (pp. 83-94). 
Springer, Berlin, Heidelberg. 

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχνίδια 
▪ Τυπική εκπαίδευση 
▪ Αναφορά επιστημονικής 

εργασίας/Βιβλίου 
▪ Πρωτοβουλία/έργο καλής πρακτικής 

 

Σύντομη περιγραφή 

Οι συγγραφείς ανέπτυξαν ένα τρισδιάστατο (3D) σοβαρό παιχνίδι για την εκμάθηση της 
πορτογαλικής γλώσσας ακολουθώντας ένα σχέδιο ανάπτυξης δομημένο σε διάφορα στάδια, το οποίο 
μπορεί να εφαρμοστεί στην ανάπτυξη παιχνιδιών γενικά.  

1. Πλάνο του παιχνιδιού: Κατά την ανάπτυξη ενός παιχνιδιού πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή 
στην απόλαυση του χρήστη, ώστε να είναι επιτυχημένο. Ακόμη περισσότερο όταν το παιχνίδι 
προορίζεται για σκοπούς μάθησης.  Συζητούνται ορισμένες ευρηματικές λειτουργίες που 
κάνουν τα πράγματα διασκεδαστικά για μάθηση, ιδίως όταν εφαρμόζονται σε εκπαιδευτικά 
παιχνίδια. 

2. Σύστημα βαθμολογίας και προόδου: Το παιχνίδι έχει μια δομή κατά την οποία ξεκλειδώνονται 
νέα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, σύμφωνα με την πρόοδο του/της μαθητή/τριας. Αυτή η 
δομή προόδου επιλέχθηκε προκειμένου να κρατήσει το/τη μαθητή/τρια περίεργο για το τι θα 
ακολουθήσει, δίνοντάς του/της κίνητρο να ολοκληρώσει τις ασκήσεις. 

3. Προκλήσεις: η δυσκολία του παιχνιδιού αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, ώστε οι 
μαθητές/τριες να παραμένουν αφοσιωμένοι.  

4. Ανατροφοδότηση: Η ανατροφοδότηση παίζει σημαντικό ρόλο σε κάθε παιχνίδι. [17] 
χαρακτήρισε την ανατροφοδότηση απαραίτητη τόσο για να κρατήσει τον/την παίκτη/τρια 
απασχολημένο/η όσο και για να τον/την καθοδηγήσει. Η διατήρηση της εμπλοκής του/της 
παίκτη/τριας μπορεί να επιτευχθεί παρέχοντας πάντα ανατροφοδότηση σχετικά με το πόσο 
κοντά βρίσκεται στο στόχο του/της. Η καθοδήγηση του/της παίκτη/τριας γίνεται με την παροχή 
εποικοδομητικής ανατροφοδότησης όταν η άσκηση δεν ολοκληρώνεται σωστά. Αντί να 
εμφανίζεται ένα μήνυμα όπως "Απέτυχες στην άσκηση", είναι πολύ πιο χρήσιμο να 
εμφανίζεται κάτι όπως "Έκανες [Α] και έπρεπε να κάνεις [Β]". Με την τελευταία προσέγγιση, οι 
μαθητές/τριες πραγματικά μαθαίνουν από τα λάθη τους, και έτσι υιοθετήθηκε κατά την 
ενημέρωση του/της παίκτη/τριας για τα αποτελέσματά του/της. 

 

 

 

 

 

2.2.8 Προς ένα σοβαρό παιχνίδι για την εκμάθηση Πορτογαλικών 

 

https://www.inesc-id.pt/publications/7522/pdf
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Καινοτόμα στοιχεία 

▪ Καλές πρακτικές στην ανάπτυξη παιχνιδιών 
 
 

Επιπρόσθετες παραπομπές 

Silva, A., Mamede, N., Ferreira, A., Baptista, J., & Fernandes, J. (2011, September). Towards a serious 
game for portuguese learning. In International Conference on Serious Games Development and 
Applications (pp. 83-94). Springer, Berlin, Heidelberg. 

 

 

  

Ομάδες στόχοι 

▪ Μαθητές πορτογαλικών ως 2η γλώσσα 
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Ιστοσελίδα 

https://www.researchgate.net/publication/315862573_Game_Based_Learning_Contexts_for_Soft_S
kills_Development/link/59e7391a4585151e5465c682/download  

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Maria José Sousa and Álvaro Rocha; 
Departamento de Engenharia Informática, 
Universidade de Coimbra 

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχνίδια 
▪ Τυπική εκπαίδευση 
▪ Στοιχεία καινοτομίας 
▪ Αναφορά επιστημονικής 

εργασίας/Βιβλίου 
▪ Πρωτοβουλία/έργο καλής πρακτικής  
▪ Επίπεδο μεταδοτικότητας: πιστοποίηση 

κινήτρων 

 

 

Σύντομη περιγραφή 

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της χρήσης της μάθησης βασισμένης σε παιχνίδια 
(Game Based Learning - GBL) με στόχο τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων. Το ερευνητικό 
ερώτημα ήταν αν η GBL επιτρέπει την ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας, διαχείρισης ομάδων και 
διαχείρισης χρόνου. Η μεθοδολογική προσέγγιση αυτής της έρευνας ήταν ποιοτική, προκρίνοντας την 
ερμηνευτική προσέγγιση και η κύρια τεχνική που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ανάλυση περιεχομένου 
από τα φόρουμ συζητήσεων των μαθημάτων. Οι κύριες δεξιότητες που αναπτύχθηκαν ήταν: (α) 
ηγεσία: οργάνωση, λήψη αποφάσεων, διαχείριση πόρων και οικονομικές δεξιότητες, προκειμένου να 
αναλάβουν το ρόλο του δημάρχου- (β) διαχείριση ομάδας: διαχείριση όλων των ανθρώπινων και 
υλικών πόρων και κατανομή των καθηκόντων σε κάθε μέλος της ομάδας- και (γ) διαχείριση χρόνου: 
προγραμματισμός, καθορισμός προτεραιοτήτων και διαχείριση του άγχους, προκειμένου να 
επιτευχθούν όλοι οι στόχοι που έχουν καθοριστεί. Η κύρια πρωτοτυπία της έρευνας ήταν η 
διαδικασία αναλογίας μεταξύ των καταστάσεων των παιχνιδιών και της οργανωτικής ζωής με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας τυπολογίας ηγεσίας. 

Αυτή η ερευνητική ανάλυση δείχνει ότι τα παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καινοτόμο 
εργαλείο μάθησης για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση πολύπλοκων καταστάσεων και να 
αναπτύξουν τις ήπιες δεξιότητες που απαιτούνται σε διφορούμενους/αβέβαιους καιρούς. Οι ήπιες 
δεξιότητες είναι προσωπικά χαρακτηριστικά που βελτιώνουν τις αλληλεπιδράσεις, τις προοπτικές 
σταδιοδρομίας και την εργασιακή απόδοση ενός ατόμου. Δεδομένου ότι τα διαχρονικά παιχνίδια 
έχουν την ικανότητα να μας διδάσκουν δεξιότητες και έννοιες, τα παιχνίδια μας δίνουν την ελευθερία 
να αποτύχουμε με μικρές μόνο προσωπικές και κοινωνικές συνέπειες. Μπορούμε να μάθουμε είτε 
παίζουμε μόνοι μας, είτε παίζουμε με άλλους. Σε σχέση με τη διαχείριση έργων, τα παιχνίδια είναι 
ένας αγωγός για την εκμάθηση και την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων. Έχει αποδειχθεί ότι οι ήπιες 
δεξιότητες έχουν σημαντική αξία για την επιτυχία των ομάδων έργου. Στο πλαίσιο της διαχείρισης 
έργων, η πολυπλοκότητα του ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η ενσωμάτωση 
παγκόσμιων πολιτισμών και η τεχνολογική παρουσία είναι ισχυρές δυνάμεις που συναντώνται 
καθημερινά στο επάγγελμά μας. Τα παιχνίδια, αντίθετα, έχουν αποδειχθεί ότι είναι εγγενείς χώροι 
ανάπτυξης σημαντικών δεξιοτήτων. Η επιταχυνόμενη πολυπλοκότητα που αντιμετωπίζουν τα άτομα 
και οι οργανισμοί απαιτεί από εμάς να αποκτήσουμε μεγαλύτερη εικόνα ενός μοντέλου που 

2.2.9 Πλαίσια μάθησης με βάση το παιχνίδι για την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων 
 

 

https://www.researchgate.net/publication/315862573_Game_Based_Learning_Contexts_for_Soft_Skills_Development/link/59e7391a4585151e5465c682/download
https://www.researchgate.net/publication/315862573_Game_Based_Learning_Contexts_for_Soft_Skills_Development/link/59e7391a4585151e5465c682/download
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περιλαμβάνει το εξωτερικό περιβάλλον, τους εσωτερικούς πόρους των οργανισμών μας και τη 
διαχείριση έργων, με τη χρήση των παιχνιδιών να συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της 
ομάδας έργου. Περαιτέρω έρευνα μπορεί να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο τα σύγχρονα παιχνίδια 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη επιτυχίας στη διαχείριση έργων: 1. Καθορισμός των 
παιχνιδιών που επιτρέπουν τη μεταφορά ικανοτήτων στη διαχείριση έργων 2. Ο ρόλος του 
διαχειριστή έργου σε επιτυχημένα και ανεπιτυχή έργα. 3. Προσδιορισμός του βαθμού και των λόγων 
για τους οποίους οι οργανισμοί δεν υιοθετούν την πρακτική των παιχνιδιών ως εργαλεία μάθησης 
και κατάρτισης. 4. Περισσότερη εμπειρική ανάλυση όσον αφορά τις διαχρονικές μελέτες, την 
ανάπτυξη σχέσεων και την απόδοση των εργαζομένων. 

 

 

Καινοτόμα στοιχεία 

▪ Παιχνίδια για την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων 
 

 

  

 

Ομάδες στόχοι 

▪ Μαθητές ανώτατης εκπαίδευσης 
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Ιστοσελίδα 

http://socialinnovation.lv/wp-content/uploads/2013/12/GAMI-ENG_fullversion_web.pdf 

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Εταίροι του έργου Erasmus + Y-Game 

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχνίδια 
▪ Εκπαίδευση ενηλίκων 
▪ Αναφορά επιστημονικής εργασίας/Βιβλίου 
▪ Πρωτοβουλία/έργο καλής πρακτικής 

 

 

Σύντομη περιγραφή 

Το εγχειρίδιο που δημιουργήθηκε από τους εταίρους του Y-Game αναλύει λεπτομερώς τι είναι η 
παιχνιδοποίηση, τα συγκεκριμένα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην παιχνιδοποίηση, π.χ. 
αποστολές, πόντοι, εμβλήματα, μπάρες προόδου, ουσιαστικές ιστορίες, avatars, ανάπτυξη προφίλ, 
επίπεδα, υπενθυμίσεις, επικοινωνία και συνεργασία, καθώς και τις λειτουργίες τους ως κίνητρα, 
δηλαδή με ποιον τρόπο, συγκεκριμένα, κάθε στοιχείο εμπλέκει και παρακινεί έναν εκπαιδευόμενο.  

Επιπλέον, περιγράφονται οι μορφές της παιχνιδοποίησης, π.χ. online/offline, δομική/περιεχόμενο, 
που ακολουθούνται από ένα κεφάλαιο σχετικά με τα κίνητρα στο πλαίσιο της παιχνιδοποίησης και τη 
συμμετοχή τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών παραγόντων των κινήτρων στην 
παιχνιδοποίηση. 

Επιπλέον, απαριθμούνται και αναλύονται τα πεδία στα οποία εφαρμόζεται η παιχνιδοποίηση, τα 
οποία περιλαμβάνουν την τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, τη συμμετοχή των πολιτών και 
τη δημοκρατία, τη φιλανθρωπία, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, για σκοπούς 
απασχόλησης, για οδηγούς πόλης και αστικά παιχνίδια, την υγεία, την αυτό-ανάπτυξη και την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα.  

Στη συνέχεια, το εγχειρίδιο εστιάζει στην παιχνιδοποίηση και τον αντίκτυπό της στη νεολαία 
ειδικότερα. Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε ένα 
δωρεάν διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
τους νέους εργαζόμενους σχετικά με τη χρήση της 
παιχνιδοποίησης στην εργασία τους. 

Ένα από τα παραδείγματα παιχνιδιών που 
αναφέρθηκαν από τη Λετονία ήταν η "Γλωσσική 
Γυμναστική", ένα διαδραστικό παιχνίδι για νέους που 
είχε ως στόχο να ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες να 
μάθουν λετονικά με έναν ενδιαφέροντα και 
συναρπαστικό τρόπο. Το ψηφιακό παιχνίδι που 
αναπτύχθηκε, προσέφερε την ευκαιρία στους/στις 
μαθητές/τριες να επιδείξουν τις γνώσεις τους στα 
λετονικά και να διαγωνιστούν για ατομικά, τμηματικά 
και σχολικά βραβεία Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί να 
συγκεντρώσει πόντους απαντώντας σωστά σε 
ερωτήσεις. Στο τέλος κάθε γύρου βραβεύονται οι 3 πρώτοι παίκτες/τριες, ενώ υπάρχουν και άλλα 

2.2.10 Y game- Πώς να πετύχετε με την ψηφιακή παιχνιδοποίηση τη δέσμευση 

των νέων 
 

         

http://socialinnovation.lv/wp-content/uploads/2013/12/GAMI-ENG_fullversion_web.pdf
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βραβεία για την πιο δραστήρια τάξη και το πιο δραστήριο σχολείο, προωθώντας έτσι τη συνεργασία 
και την ομαδικότητα 

 

 

Καινοτόμα στοιχεία 

▪ ανάλυση και ανασκόπηση της μεθοδολογίας της παιχνιδοποίησης, των μορφών 
παιχνιδοποίησης, των επιπέδων κινήτρων που εμπλέκονται στην παιχνιδοποίηση και 
κατάλογο παραδειγμάτων καλής πρακτικής από χώρες σε όλο τον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένης της Λετονίας 

 

Επιπρόσθετες παραπομπές 

https://sites.google.com/view/ygameproject/  

 

  

 

Ομάδες στόχοι 

▪ Νεαροί/ες ενήλικες 

 

https://sites.google.com/view/ygameproject/
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Ιστοσελίδα 

https://www.researchgate.net/publication/266515512_Gamification_and_Education_a_Literature_R
eview  

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Ilaria Caponetto, Jeffrey Earp, Michela Ott 
(Ιταλικό Συμβούλιο Έρευνας)  

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Τυπική εκπαίδευση 
▪ Αναφορά επιστημονικής 

εργασίας/Βιβλίου 

 

Σύντομη περιγραφή 

Το παρόν άρθρο είναι το αποτέλεσμα έρευνας σχετικά με τη μεθοδολογία της παιχνιδοποίησης που 
διεξήχθη στα σχολεία. Είναι κατανοητό ότι τα παιχνίδια χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στη 
μάθηση, επειδή με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές/τριες έχοντας μια ευχάριστη εκπαιδευτική ώρα 
μαθαίνουν περισσότερα πράγματα. Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο 2011-2014 και τα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι υπάρχει μια αυξανόμενη τάση στην εκπαίδευση στη χρήση της μεθόδου 
παιχνιδοποίησης. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η μέθοδος της παιχνιδοποίησης έχει γίνει πλήρως 
κατανοητή από τους ερευνητές, τους επαγγελματίες και τους εκπαιδευτικούς και με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας, τα "παιχνίδια" έχουν ενσωματωθεί στη μάθηση. Η μέθοδος μάθησης με βάση τα 
παιχνίδια χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να γίνει πιο κατανοητή στον τομέα της κατάρτισης. 

Συµπεράσµατα της εργασίας 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της βιβλιογραφικής ανασκόπησης σχετικά με την παιχνιδοποίηση 
στην τυπική εκπαίδευση που αναφέρεται στην παρούσα εργασία μας επιτρέπει να επιβεβαιώσουμε 
τα εξής: 

Οι πρακτικές παιχνιδοποίησης που υιοθετούνται για την υποστήριξη μαθησιακών διαδικασιών στους 
τομείς της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο 
φαινόμενο. 

Οι έννοιες της μάθησης μέσω παιχνιδιού και της παιχνιδοποίησης (η πρώτη δηλώνει την υιοθέτηση 
παιχνιδιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς και η δεύτερη την εφαρμογή μηχανισμών παιχνιδιών σε 
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο) παραμένουν επαρκώς διακριτές, ενώ αναδύονται 
ενδιαφέρουσες καταστάσεις στις οποίες οι δύο πρακτικές συνυπάρχουν και αλληλοτροφοδοτούνται. 

Η ενίσχυση των κινήτρων και της εμπλοκής στα μαθησιακά καθήκοντα (Ott & Tavella, 2009) είναι η 
κύρια κινητήρια δύναμη για την υιοθέτηση τεχνικών παιχνιδοποίησης, δηλαδή για να γίνει η μάθηση 
πιο ελκυστική, συναρπαστική και, τελικά, αποτελεσματική. 

Εμπειρικές μελέτες σε πρωτοβουλίες παιχνιδοποίησης έχουν διεξαχθεί σε διάφορα επίπεδα 
εκπαίδευσης, αν και υπάρχει έντονη επικράτηση σε πανεπιστημιακό επίπεδο. 

Οι τεχνικές παιχνιδοποίησης υιοθετούνται για την υποστήριξη της μάθησης σε διάφορα εκπαιδευτικά 
πλαίσια και θεματικά πεδία, αλλά και για την αντιμετώπιση οριζόντιων στάσεων και συμπεριφορών, 
όπως η συνεργασία, η δημιουργικότητα και η αυτοκαθοδηγούμενη μελέτη 

Μια περαιτέρω σκέψη που αξίζει να σημειωθεί αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι στρατηγικές 
παιχνιδοποίησης αναπτύχθηκαν στις εργασίες που αναφέρθηκαν στο δείγμα. Ανακαλύψαμε ότι λίγες 

2.2.11 Παιχνιδοποίηση και εκπαίδευση: βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 

  

https://www.researchgate.net/publication/266515512_Gamification_and_Education_a_Literature_Review
https://www.researchgate.net/publication/266515512_Gamification_and_Education_a_Literature_Review
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παρεμβάσεις βασίζονταν σε μικτές μεθόδους που περιλάμβαναν τόσο δια ζώσης όσο και 
διαδικτυακές συνεδρίες μάθησης. Η πλειονότητα διεξήχθη διαδικτυακά, με το σύνολο της 
παρέμβασης να παρέχεται μέσω μιας πλατφόρμας συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS) που 
διέθετε λειτουργίες σχεδιασμένες ειδικά για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας 
παιχνιδοποιημένης διαδικασίας, όπως ένας πίνακας κατάταξης και η διανομή εμβλημάτων επίτευξης 
και ανταμοιβών. 

Επιπλέον, η ανάλυση του δείγματος κατέδειξε τη γενική επίγνωση της ανάγκης προσεκτικού 
σχεδιασμού και μελέτης των μαθησιακών παρεμβάσεων (Olimpo, et al., 2010), ιδίως όταν 
εμπλέκονται καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις όπως η παιχνιδοποίηση. 
Οι εργασίες που αναφέρονται σε αυτή την εργασία συγχρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ στο πλαίσιο 
του προγράμματος FP7 (Games and Learning Alliance - GALA - Network of Excellence, G.A. 258169) 
και του προγράμματος LLP. (Entrepreneurship and Serious Games -  eSG). 

 

 

 

Καινοτόμα στοιχεία 

▪ Το παρόν άρθρο αποτελεί μια προσπάθεια να φωτίσει την ανάδειξη και την εδραίωση της 
παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση/κατάρτιση. Αναφέρει τα αποτελέσματα μιας 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης που συγκέντρωσε και ανέλυσε περίπου 120 δημοσιεύσεις 
σχετικά με το θέμα που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2011 και 2014.  

Ομάδες στόχοι 

▪ Μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
▪ Δάσκαλοι/ες / Εκπαιδευτές/τριες 
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Ιστοσελίδα 

https://mita.gov.mt/wp-content/uploads/2020/07/Erasmus-GBL4ESL-Consortium-Guidebook-
Final.pdf 

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Vanessa Camilleri, Alexiei Dingli, Matthew 
Montebello 

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Τυπική εκπαίδευση 
▪ Αναφορά επιστημονικής 

εργασίας/Βιβλίου 

 

 

Σύντομη περιγραφή 

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί ένα από τα πνευματικά αποτελέσματα του έργου GBL4ESL, Game-Based 
Learning to Alleviate Early School Leaving, το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
Erasmus+. 

Το πεδίο εφαρμογής του εγχειριδίου είναι αυτό της υποστήριξης των εκπαιδευτικών του σχολείου 
στη χρήση εναλλακτικών παιδαγωγικών μεθόδων με μαθητές/τριες που κινδυνεύουν να 
εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο.  

Αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ σχολείων και ακαδημαϊκών 
φορέων, με τεχνογνωσία και εμπειρία στον τομέα της μάθησης με βάση το παιχνίδι. Αυτό το 
εγχειρίδιο δεν προσφέρει έναν οδηγό βήμα προς βήμα για τη λειτουργία και τις λειτουργικότητες των 
διαφόρων παιχνιδιών. Αντίθετα, το εγχειρίδιο προσφέρει ιδέες, δυνατότητες και ευκαιρίες για 
τους/τις εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν διάφορα παιχνίδια στη διδασκαλία τους στην τάξη. 

Το εγχειρίδιο επικεντρώνεται στους ακόλουθους θεματικούς τομείς για την Αριθμητική και τον 
Γραμματισμό και χαρτογραφεί τους τομείς σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα, προτείνοντας 
μια προσέγγιση της διδασκαλίας στην τάξη με βάση το παιχνίδι. 

 

Αριθμητική 

▪ Αριθμοί και εφαρμογές 
▪ Σχήμα, χώρος και μέτρηση 
▪ Άλγεβρα 
▪ Διαχείριση των δεδομένων 

Γραμματισμός 

▪ Ακουστικά 
▪ Προφορικά 
▪ Ανάγνωση 
▪ Γραφή 

2.2.12 Παιχνιδοποιήστε την τάξη σας! Ένα εργαλείο-οδηγός για μια εναλλακτική 

παιδαγωγική προσέγγιση της διδασκαλίας στην τάξη 
 

    

https://mita.gov.mt/wp-content/uploads/2020/07/Erasmus-GBL4ESL-Consortium-Guidebook-Final.pdf
https://mita.gov.mt/wp-content/uploads/2020/07/Erasmus-GBL4ESL-Consortium-Guidebook-Final.pdf
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Επιπρόσθετες παραπομπές 

https://toolkit-gbl.com/start  

 

 

  

Ομάδες στόχοι 

▪ Δάσκαλοι/ες σε σχολεία 

https://toolkit-gbl.com/start
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Ιστοσελίδα 

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/game-based-learning-gamification.pdf  

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Michele Israel  

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Άλλο 
▪ Αναφορά επιστημονικής 

εργασίας/Βιβλίου 

 

 

Σύντομη περιγραφή 

Μια Λευκή Βίβλος που εκδόθηκε από τον αμερικανικό οργανισμό InSync με συμβουλές ειδικών, 
απόψεις και εμπνεύσεις από διάφορους εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων ατόμων από 
πανεπιστήμια και εταιρείες.  

Η Michelle Israel συγκέντρωσε τις συνεισφορές των εκπαιδευτικών και ετοίμασε ένα σύντομο e-book 
(19 σελίδες) ξεκινώντας από τους ορισμούς και παρουσιάζοντας πιο προχωρημένα θέματα όπως οι 
ρόλοι, τα ενδιαφερόμενα μέρη κ.λπ. Οι προσκεκλημένοι συνεισφέροντες αναφέρονται σε όλο το e-
book. 

Αυτό το e-book αναλύει διεξοδικά τη χρησιμότητα της παιχνιδοποίησης και της μάθησης με βάση το 
παιχνίδι. Αναφέρονται οι διαφορές της μάθησης με βάση το παιχνίδι και της παιχνιδοποίησης. 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι είναι ο συνδυασμός της χαράς που 
προσφέρει το παιχνίδι και της διαδικασίας της μάθησης. Η μέθοδος αυτή προσφέρει στους χρήστες 
μάθηση αλλά με έναν πιο ευχάριστο τρόπο. Η μέθοδος της παιχνιδοποίησης προσφέρει τη 
δημιουργία επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών μέσω μιας δραστηριότητας που αναπτύσσουν.  

Στο e-book παρουσιάστηκαν παραδείγματα αποτελεσματικών εργαλείων, πρακτικών και πόρων 
μάθησης με βάση το παιχνίδι και παιχνιδοποίησης, τα οποία εμπνέουν τη χρήση σχετικών μεθόδων 
σε περιβάλλοντα μικτής μάθησης. Μερικά από αυτά είναι: 

▪ VERBA™ : Ένα παιχνίδι καρτών για εκμάθηση γλώσσας (Link) 
▪ Underlings of Underwing: Ένα παιχνίδι της θεωρίας χρωμάτων και με δράκους για παιδιά 

ηλικίας 12+ (Link) 
▪ CARD-tamen™: Ένα παιχνίδι καρτών για μαθητές/τριες σε σχολεία και πανεπιστήμια με βάση 

τη λατινική γλώσσα, την αρχαία ελληνική ιστορία και την αμερικανική ιστορία. (Link) 
▪ Operation LAPIS : Μάθημα λατινικής γλώσσας και ρωμαϊκού πολιτισμού (Link) 
▪ Grade Craft: Ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης που ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες να 

επικεντρωθούν στη δομή του παιχνιδιού (Link) 
▪ LEARNING BATTLE CARDS: Ένα εργαλείο μάθησης που βασίζεται σε σύγχρονους/ες 

εκπαιδευόμενους/ες, νέες μεθοδολογίες και καινοτόμες μαθησιακές προσεγγίσεις (Link) 

 

 

2.2.13 Μάθηση μέσω παιχνιδιού- Παιχνιδοποίηση e-book 
 

 

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/game-based-learning-gamification.pdf
http://practomime.com/content/verba.php
https://tpg-104198.square.site/
http://www.practomime.com/cardtamen/cardtamen.php
http://www.practomime.com/lapis/lapis.php
https://gradecraft.com/
http://learningbattlecards.com/
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Επιπρόσθετες παραπομπές 

https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/game-based-learning-and-gamification-
white-paper  
 

  

Ομάδες στόχοι 

▪ Αυτό το e-book μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από ενήλικες σε πανεπιστήμια ή εταιρείες 

που ασχολούνται με την παιχνιδοποίηση ή 

θέλουν να ασχοληθούν με την 

παιχνιδοποίηση. 

https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/game-based-learning-and-gamification-white-paper
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/game-based-learning-and-gamification-white-paper
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Ιστοσελίδα 

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/game-based-learning-gamification.pdf 
http://levelupvet.eu/; http://levelup2vet.com  

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Aspire-igen, CIT, Sataedu, BFE, Το κυβερνητικό 
γραφείο του Békés County, VHS Cham, Caped 
Koala 

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Ανοιχτός κώδικας 
▪ Πρωτοβουλία/έργο καλής πρακτικής 

 

Σύντομη περιγραφή 

Το Level Up είναι ένα χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ έργο στο οποίο συμμετέχουν εταίροι από 
τη Βουλγαρία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 
VHS im Lkrs Cham ήταν εταίρος του έργου και συνέβαλε στην ανάπτυξη των πόρων.  

Στόχος του έργου ήταν η χρήση μαθησιακών προσεγγίσεων βασισμένων σε παιχνίδια για την 
παραγωγή καινοτόμων ψηφιακών πόρων για χρήση στον επαγγελματικό προσανατολισμό. 
Ειδικότερα, το Level Up βοηθά τους νέους να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη μετακίνηση στην 
εκπαίδευση και να κατανοήσουν καλύτερα την αξία της επαγγελματικής κατάρτισης. Τελικά, οι πόροι 
του έργου αποσκοπούν στο να βοηθήσουν στην επανατοποθέτηση της επαγγελματικής κατάρτισης 
ως μια βιώσιμη εναλλακτική διαδρομή για όλους τους νέους. 

Αυτό επιτεύχθηκε μέσω έρευνας, καθώς το έργο αποσκοπούσε στην προώθηση βελτιώσεων στο 
πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών και της δέσμευσης με τους νέους. Βασισμένο σε  έρευνα, 
αναπτύχθηκε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, το οποίο συγκέντρωσε παραδείγματα σχετικά με τη χρήση της 
μάθησης μέσω παιχνιδιού (Game Based Learning – GBL) στον επαγγελματικό προσανατολισμό, 
παρέχοντας μια βάση στην οποία βασίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των πόρων του Level Up. Το 
ηλεκτρονικό βιβλίο περιλαμβάνει περισσότερες από 20 βέλτιστες πρακτικές από όλη την Ευρώπη. Για 
καθεμία από τις βέλτιστες πρακτικές παρουσιάζονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία.  

http://levelupvet.eu/wp-content/uploads/2020/10/Level-Up-eBook-Final-Version-1.pdf  

Η έρευνα και το μαθησιακό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου χρησιμοποιήθηκε ως 
λεπτομερής οδηγός για την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας GBL. Αυτή αναπτύχθηκε σε ένα ψηφιακό 
παιχνίδι για φορητές συσκευές που σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους νέους να μάθουν για τις 
συναρπαστικές επιλογές σταδιοδρομίας που είναι διαθέσιμες στον τομέα της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και για το τι συνεπάγεται κάθε επαγγελματική πορεία. Το παιχνίδι είναι 
επί του παρόντος διαθέσιμο στο Google Play Store και στο Apple App Store. 
http://levelupvet.eu/digital-game/ Το φορητό ψηφιακό παιχνίδι που αναπτύχθηκε από το έργο 
ονομάζεται "Level Up 2 VET". 

Επιπλέον, σχεδιάστηκε μια online πλατφόρμα για την παροχή μιας σειράς δεδομένων και πόρων της 
LMSI. http://levelupvet.eu/lmsi-online-portal/ Και τα δύο ενσωματώνουν την εμπειρία του GBL και 
λειτουργούν ως αυτόνομοι πόροι για χρήση από επαγγελματίες που προσφέρουν καθοδήγηση στους 
νέους σχετικά με μετακινήσεις στην εκπαίδευση. 

Το υλικό που αναπτύχθηκε για την καθοδήγηση και την επιλογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης χρησιμοποιείται στο ψηφιακό παιχνίδι, αλλά διατίθεται επίσης και σε διαφορετικές 

2.2.14 Level up πρόγραμμα Erasmus + 
 

       

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/game-based-learning-gamification.pdf
http://levelupvet.eu/
http://levelup2vet.com/
http://levelupvet.eu/wp-content/uploads/2020/10/Level-Up-eBook-Final-Version-1.pdf
http://levelupvet.eu/digital-game/
http://levelupvet.eu/lmsi-online-portal/
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μορφές: σε μορφή PDF για ψηφιακή και έντυπη χρήση και αναπτύχθηκε σε μορφή κινουμένων 
σχεδίων που διατίθεται στο κανάλι του έργου στο YouTube.  

Λεπτομέρειες σχετικά με το παιχνίδι : για τους/τις παίκτες/τριες καθώς και για όσους/ες εργάζονται 
ως σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, σύμβουλοι στην ΕΕΚ μπορούν να βρεθούν στην 
παρακάτω ιστοσελίδα http://levelup2vet.com  

 

 

 

Καινοτόμα στοιχεία 

Προώθηση της χρήσης της τεχνολογίας Game Based Learning (GBL) στο πλαίσιο της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και του επαγγελματικού προσανατολισμού, προκειμένου να 
αναδειχθεί η ελκυστικότητα των επαγγελματικών διαδρομών και των διαφόρων επαγγελμάτων.  

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα σχέδια για τα παραδοτέα του Level Up είναι κατάλληλα για τις 
ανάγκες και τις δραστηριότητες του τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το έργο 
διεξήγαγε έρευνα σχετικά με τις τρέχουσες προσεγγίσεις που συναντώνται στις χώρες που 
συμμετέχουν στο έργο. Η ανάλυση των αναγκών περιλάμβανε τον σχεδιασμό των συστημάτων ΕΕΚ, 
τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, καθώς και τα βασικά σημεία λήψης αποφάσεων και τον ρόλο 
της καθοδήγησης στη διαδικασία της ΕΕΚ. 

 

Επιπρόσθετες παραπομπές 

http://levelupvet.eu/wp-content/uploads/2020/10/Level-Up_IO6-Needs-Analysis-2020.pdf  

  

Ομάδες στόχοι 
▪ νέοι που βρίσκονται στο μεταβατικό στάδιο 

μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας 
▪ συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, 

συμβούλους ΕΕΚ, εκπαιδευτές και 
εκπαιδευτικούς που εργάζονται με νέους 
ενήλικες. 

▪  

http://levelup2vet.com/
http://levelupvet.eu/wp-content/uploads/2020/10/Level-Up_IO6-Needs-Analysis-2020.pdf
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2.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ιστοσελίδα 

https://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/60/71/86/PDF/Marne-Bertrand-EAH2011.pdf  

 

Εκδότης / Συγγραφείς: 

Bertrand Marne, Benjamin Huynh-Kim-Bang, 
Jean-Marc Labat 

Université Pierre et Marie Curie, Paris 

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχνίδια 
▪ Επίπεδο μεταδοτικότητας: κίνητρο και 

μάθηση  
▪ Αναφορά επιστημονικής 

εργασίας/Βιβλίου 

 

 

Σύντομη περιγραφή 

Η εισαγωγή των εννοιών του κινήτρου και της διασκέδασης στη μηχανική σοβαρών παιχνιδιών τονίζει 
το ζήτημα της εναρμόνισης και της ισορροπίας μεταξύ διασκέδασης, κινήτρου και μάθησης. Ως εκ 
τούτου, φαίνεται σημαντικό να συνεργαστούν άτομα με διαφορετική ειδικότητα: εκπαιδευτές/τριες 
στον τομέα που πρόκειται να διδαχθεί, σχεδιαστές/στριες παιχνιδιών και ειδικοί στα βιντεοπαιχνίδια. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί αυτή η εναρμόνιση, οι συγγραφείς ανέπτυξαν ένα μεθοδολογικό 
εργαλείο: "οι πτυχές των σοβαρών παιχνιδιών". Μπορούν να προταθούν διαφορετικά εννοιολογικά 
πλαίσια για τη μηχανική των σοβαρών παιχνιδιών, αλλά όλοι οι συγγραφείς εργάζονται πάντα με 
προτεραιότητα στους παιδαγωγικούς στόχους. Οι επιδιωκόμενες ικανότητες είναι αυτές που 
διαμορφώνουν τον καθορισμό των παιδαγωγικών στόχων. 

Τα παιχνίδια για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 
ενηλίκων, που μελέτησαν οι συγγραφείς, έχουν πέντε 
κοινούς παρονομαστές: 

▪ Προκλήσεις: τα προβλήματα που τίθενται 
στον/στην παίκτη/τρια-μαθητή/τρια. 

▪ Ουσιαστικές δράσεις: οι προσπάθειες του/της 
μαθητή/τριας-παίκτη/τριας να λύσει αυτά τα 
προβλήματα. 

▪ Μηχανή παιχνιδιού: ένα σύστημα προσομοίωσης 
ικανό να ανταποκρίνεται στις προσπάθειες του/της 
μαθητή/τριας-παίκτη/τριας να παίξει το παιχνίδι. 

▪ Μια παιγνιώδης αλληλεπίδραση με τη μηχανή: η 
οποία δίνει μια παιγνιώδη διάσταση στα 
προβλήματα και στη μηχανή του παιχνιδιού. Αυτή 
είναι η εσωτερική αλληγορία. 

▪ Μια εξέλιξη της προτεινόμενης δυσκολίας: η οποία επιτρέπει στον/στην μαθητή/τρια να 
προοδεύσει και του/της δίνει κίνητρο. 

Για να ξεπεραστεί η δυσκολία εξισορρόπησης του κινήτρου και της μάθησης, ιδίως όταν τα δύο αυτά 
στοιχεία σχεδιάζονται από διαφορετικούς ειδικούς (οι παιδαγωγοί και οι ειδικοί στον τομέα 

2.3.1 Διατύπωση των κινήτρων και της μάθησης μέσα από τις πτυχές των 

σοβαρών παιχνιδιών  

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/60/71/86/PDF/Marne-Bertrand-EAH2011.pdf
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επικεντρώνονται στη μάθηση, ενώ οι σχεδιαστές/στριες παιχνιδιών και οι ειδικοί στα βιντεοπαιχνίδια 
επικεντρώνονται στο κίνητρο), οι συγγραφείς υπογράμμισαν έξι πτυχές που πρέπει να αναλυθούν 
κατά το σχεδιασμό των σοβαρών παιχνιδιών. 

▪ Πτυχή 1: Παιδαγωγικοί στόχοι - Τι θέλουμε να διδάξουμε στον/στην παίκτη/τρια-μαθητή/τρια; 
Καθορισμός του πλαισίου αναφοράς του πεδίου και των παιδαγωγικών στόχων, 
συμπεριλαμβανομένων των παρεκκλίσεων.  

▪ Πτυχή 2: Προσομοίωση του πεδίου - Πώς να ανταποκρίνεστε στις υποδείξεις του/της 
μαθητή/τριας-παίκτη/τριας; Ορισμός ενός τυπικού μοντέλου του πεδίου στο οποίο βασίζεται 
η προσομοίωση.  

▪ Πτυχή 3: Αλληλεπιδράσεις με την προσομοίωση - Πώς μπορούμε να δώσουμε ευχαρίστηση 
στον/στην παίκτη/τρια-μαθητή/τρια επιτρέποντάς του/της να διατυπώνει τις προτάσεις 
του/της και να λαμβάνει τις απαντήσεις της προσομοίωσης; Ορισμός των αλληλεπιδράσεων με 
το τυπικό μοντέλο και επομένως της εσωτερικής αλληγορίας.  

▪ Πτυχή 4: Προβλήματα και πρόοδος - Ποια προβλήματα θα πρέπει να κληθεί να λύσει ο/η 
μαθητής/τρια-παίκτης/τρια; Καθορισμός της εξέλιξης των επιπέδων/αποστολών του σοβαρού 
παιχνιδιού.  

▪ Πτυχή 5: Δεξιοτεχνία - Μέσω ποιων σεναρίων και στοιχείων των πολυμέσων μπορεί ο/η 
μαθητής/τρια-παίκτης/τρια να διασκεδάσει; Ορισμός της ένδειξης "δεξιοτεχνία ".  

▪ Πτυχή 6: Προϋποθέσεις χρήσης - Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα σοβαρά παιχνίδια 
διατηρώντας τις παιδαγωγικές και παιγνιώδεις ιδιότητές τους; Ορισμός των προϋποθέσεων 
χρήσης των σοβαρών παιχνιδιών.  

 

Οι πτυχές συνθέτουν την τεχνογνωσία και τις μεθόδους για το σχεδιασμό παιχνιδιών σε μια 
τυποποιημένη μορφή που καθιστά δυνατή την καθοδήγηση της υλοποίησής τους, ώστε να 
εξισορροπηθεί η παιγνιώδης και η παιδαγωγική διάσταση των σοβαρών παιχνιδιών. Οι πτυχές 
μπορούν να συνοδεύουν επίσης τα σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη, να αποσαφηνίζουν και να 
εξορθολογίζουν τα στάδια των εργασιών και να εντοπίζουν τα σημεία φραγής. 

 

 

Καινοτόμα στοιχεία 

▪ Τυποποίηση της σωστής εναρμόνισης μεταξύ κινήτρων και μάθησης κατά το σχεδιασμό 
σοβαρών παιχνιδιών.  

Ομάδες στόχοι 
▪ Νέοι/εες που βρίσκονται στο μεταβατικό στάδιο μεταξύ 

εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας 
▪ συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, 

συμβούλους ΕΕΚ, εκπαιδευτές/τριες και εκπαιδευτικούς 
που εργάζονται με νέους/ες ενήλικες. 
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Ιστοσελίδα: 

https://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/60/71/86/PDF/Marne-Bertrand-EAH2011.pdf  

 

Εκδότης/Συγγραφείς: 

Bertrand Marne, Benjamin Huynh-Kim-Bang, 
Jean-Marc Labat 

Université Pierre et Marie Curie, Paris 

 

Στην αγγλική Γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχνίδια 
▪ Επίπεδο μεταβιβασιμότητας: κίνητρα 

και μάθηση 
▪ Επιστημονικό Άρθρο 

αναφοράς/βιβλίο 
 

 

 

Σύντομη περιγραφή 

Η εισαγωγή των εννοιών των κινήτρων και της διασκέδασης στο σχεδιασμό σοβαρών παιχνιδιών 
τονίζει το ζήτημα της έκφρασης και ισορροπίας μεταξύ διασκέδασης, κινήτρων και μάθησης. Συνεπώς, 
θεωρείται σημαντικό οι παίκτες/ριες με διαφορετικές ειδικεύσεις να εργαστούν μαζί: 
εκπαιδευτές/τριες στον τομέα εκπαίδευσης, σχεδιαστές/τριες παιχνιδιών και ειδικοί 
βιντεοπαιχνιδιών. Ούτως ώστε να διευκολύνουν αυτή την έκφραση, οι συγγραφείς ανέπτυξαν ένα 
μεθοδολογικό εργαλείο: “οι πτυχές των σοβαρών παιχνιδιών”. Μπορούν να προταθούν διαφορετικά 
εννοιολογικά πλαίσια για το σχεδιασμό σοβαρών παιχνιδιών αλλά όλοι οι συγγραφείς πρώτα δίνουν 

σημασία στους παιδαγωγικούς σκοπούς. Οι πιο 
επιθυμητές ικανότητες επιτρέπουν τον ορισμό των 
παιδαγωγικών σκοπών.  

Τα παιχνίδι ανάπτυξης ενήλικών δεξιοτήτων που 
μελετήθηκαν από τους συγγραφείς είχαν 5 κοινούς 
παρονομαστές:  

• Προκλήσεις: τα προβλήματα που τίθενται στον/στην 
εκπαιδευόμενο/η -παίκτη/τρια.  

• Ουσιαστικές δράσεις: οι προσπάθειες του/της 
εκπαιδευόμενου/ης -παίκτη/τριας να επιλύσουν αυτά τα 
προβλήματα.   

• Μια μηχανή παιχνιδιού: ένα σύστημα 
προσομοίωσης ικανό να ανταποκριθεί στις προσπάθειες 

του/της εκπαιδευόμενου/ης-παίκτη/τριας να παίξει το παιχνίδι.  

• Μια ψυχαγωγική διασύνδεση με τη μηχανή: που δίνει μια ψυχαγωγική διάσταση στα 
προβλήματα και στη μηχανή παιχνιδιού. Αυτή είναι μια εγγενή μεταφορά.  

• Εξέλιξη του προτεινόμενου βαθμού δυσκολίας: που επιτρέπει στον/στην εκπαιδευόμενο/η 
να προχωρήσει και να κινητοποιήσει τον/την εκπαιδευόμενο/η.  

2.3.2 Έκφραση κινήτρων και μάθησης μεσώ 

πτυχών των σοβαρών παιχνιδιών  

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/60/71/86/PDF/Marne-Bertrand-EAH2011.pdf
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Για να ξεπεράσουν τη δυσκολία ισορροπίας μεταξύ κινήτρων και μάθησης, ιδιαίτερα όταν αυτά τα 

δύο στοιχεία σχεδιάζονται από διαφορετικούς ειδικούς (παιδαγωγούς και ειδικούς που 

επικεντρώνονται στο εκπαιδευτικό στοιχείο ενώ οι σχεδιαστές/τριες παιχνιδιών και οι ειδικοί στο 

χώρο των βιντεοπαιχνιδιών που επικεντρώνονται στο στοιχείο των κινήτρων) οι συγγραφείς 

επισήμαναν 6 πτυχές προς ανάλυση στο σχεδιασμό σοβαρών παιχνιδιών.   

• Πτυχή 1:  Παιδαγωγικοί στόχοι – Τι επιθυμούμε να διδάξουμε στον/στην 
εκπαιδευόμενο/η-παίκτη/τρια; Ορισμός του αναφορικού πλαισίου του τομέα και 
παιδαγωγικοί στόχοι, συμπεριλαμβανομένων και παρεξηγήσεων.  

• Πτυχή 2: Προσομοίωση του τομέα- Πως να ανταποκριθείτε στις προτάσεις του/της 
εκπαιδευόμενου/ης-παίκτη/τριας; Ορισμός ενός επίσημου μοντέλου του τομέα στον 
οποίο βασίζεται η προσομοίωση.   

• Πτυχή 3: Αλληλεπιδράσεις με την προσομοίωση- Πως μπορούμε να προσφέρουμε 
ικανοποίηση στον/στην εκπαιδευόμενο/η-παίκτη/τρια επιτρέποντάς τους να 
διαμορφώσουν τις δικές τους προτάσεις και να πάρουν τις απαντήσεις από την 
προσομοίωση; Ορισμός των αλληλεπιδράσεων με το επίσημο μοντέλο και συνεπώς με 
την εγγενή μεταφορά.   

• Πτυχή 4:  Προβλήματα και εξέλιξη – Τι προβλήματα πρέπει να ζητηθεί από τον/την 
εκπαιδευόμενο/η-παίκτη/τρια να λύσει; Ορισμός της εξέλιξης στα επίπεδα/αποστολές 
του σοβαρού παιχνιδιού.   

• Πτυχή 5: Ευπρέπεια – Μέσω ποιου σεναρίου και πολυμεσικών στοιχείων μπορεί ο/η 
εκπαιδευόμενος/η-παίκτης/τρια να διασκεδάσει; Ορισμός της “ευπρέπειας”.   

• Πτυχή 6: Όροι χρήσης- Πως μπορούν τα σοβαρά παιχνίδια να αξιοποιηθούν διατηρώντας 
παράλληλα τις παιδαγωγικές και παιχνιδιάρικες ιδιότητες τους; Ορισμός των όρων 
χρήσης σοβαρών παιχνιδιών.  
 

Αυτές οι πτυχές συνθέτουν την τεχνογνωσία και μεθόδους του σχεδιασμού παιχνιδιών με ένα τρόπο 
που επιτρέπει την καθοδήγηση της πραγματοποίησης τους με σκοπό να ισορροπήσουν την 
παιχνιδιάρικη πτυχή με την παιδαγωγική πτυχή των σοβαρών παιχνιδιών. Οι πτυχές επίσης μπορούν 
να συνοδεύσουν τα σχέδια σε εξέλιξη και να διευκρινίσουν και να αιτιολογήσουν τα στάδια της 
εργασίας και να αναγνωρίσουν τυχόν εμπόδια.  

 

 

 

 

 

 

 

Καινοτόμα στοιχεία:  

• Επισημοποίηση της σωστής έκφρασης μεταξύ κινητοποίησης και μάθησης κατά το 

σχεδιασμό σοβαρών παιχνιδιών.  

 

Ομάδες στόχοι: 

▪ Νεαρά άτομα που βρίσκονται μεταξύ των σταδίων εκπαίδευσης και 
αγοράς εργασίας  

▪ Σύμβουλοι καθοδήγησης, σύμβουλοι ΕΕΚ, εκπαιδευτές/τριες και 
εκπαιδευτικοί που εργάζονται με νεαρούς ενήλικες.  
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Ιστοσελίδα: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815041555 

 

Εκδότης/Συγγραφείς: 

Benjamin Huynh-Kim-Bang, John Wisdom, 
Jean-Marc Labat 

University Pierre et Marie Curie, 4 place 

Jussieu 75270 Paris, France 

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχνίδια 
▪ Μη τυπική εκπαίδευση 
▪ Δια βίου μάθηση 
▪ Καινοτόμα στοιχεία 
▪ Επιστημονικό Άρθρο αναφοράς/βιβλίο 
▪ Επίπεδο μεταβιβασιμότητας: χρήση 

προτύπων  
 

Σύντομη περιγραφή 

Τα σοβαρά παιχνίδια εδώ ορίζονται ως τρόποι χρήσης βιντεοπαιχνιδιών και τεχνολογιών 
βιντεοπαιχνιδιών για μη ψυχαγωγικούς σκοπούς. Αυτή η έρευνα έχει ως στόχο να παρέχει μια 
καινοτόμα εννοιολογική εργαλειοθήκη που θα διευκολύνει την ανταλλαγή ιδεών (brainstorming)  και 
θα ενισχύσει την δημιουργική διαδικασία. Απαριθμεί χρήσιμες πρακτικές που συνδυάζουν τη 
διασκέδαση και εκπαίδευση στα Σοβαρά Παιχνίδια.  

Η έννοια του Σχεδιαστικού Προτύπου προέρχεται από την εργασία του Christopher Alexander στο 
χώρο της αστικής αρχιτεκτονικής που είχε ως σκοπό να αποδώσει χαρακτηριστικά γνωρίσματα σε 
αποδεδειγμένες λύσεις επαναλαμβανόμενων αρχιτεκτονικών προβλημάτων σχεδιασμού. Τα 
πρότυπα είναι δομημένα με βάση στοιχεία όπως το όνομα, πλαίσιο και πρόβλημα. Όταν τα 
Σχεδιαστικά Πρότυπα είναι οργανωμένα με βάση της αναφοράς του ενός στο άλλο, δημιουργούν μια 
Γλώσσα Προτύπου. Και τα Σχεδιαστικά Πρότυπα και οι Γλώσσες Προτύπου έχουν ως στόχο τη 
διευκόλυνση της επαναλαμβανόμενης χρήσης των καλύτερων λύσεων ή την ενθάρρυνση συζήτησης, 
ιδεοκαταιγισμού και ανταλλαγής ιδεών μεταξύ των Σχεδιαστών Σοβαρών Παιχνιδιών και άλλων 
φορέων.   

Οι συγγραφείς μελέτησαν: 

• Πέντε σοβαρά παιχνίδια που δεν βασίζονται σε κουίζ αλλά χρησιμοποιούν προηγμένη 
αλληλεπίδραση για να ενισχύσουν τη μάθηση (δημιουργήθηκε από την KTM-Advance, μια 
εταιρεία ηλεκτρονικής μάθησης που βρίσκεται στο Παρίσι),   

• Επιλέχθηκαν είκοσι Σοβαρά Παιχνίδια από GameClassification με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια: δημοτικότητα, διαφορετικότητα και προσβασιμότητα στο διαδίκτυο,  

• Ερευνητικά άρθρα σχετικά με Παιχνίδια, Σοβαρά Παιχνίδια και μάθηση μέσω παιχνιδιού.  

• Σχεδιαστικά Πρότυπα στον τομέα της εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης.  

Χρησιμοποίησαν εμπειρικές μεθόδους για να κατανοήσουν τη διαφορά στη χρήση προτύπων 
μεταξύ των βιντεοπαιχνιδιών και Σοβαρών Παιχνιδιών, τι κοινά είχαν, πόσο διασκεδαστικά ήταν 
και πως η μάθηση επιτεύχθηκε σε ένα διασκεδαστικό περιβάλλον. Διαχώρισαν ποια στοιχεία ήταν 

2.3.3 Σχεδιαστικά πρότυπα σε Σοβαρά Παιχνίδια:  

Ένα σχέδιο συνδυασμού διασκέδασης και μάθησης  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815041555
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ψυχαγωγικά και ποια ήταν ευεργετικά στη διαδικασία μάθησης.  

Προτείνουν την οργάνωση των Προτύπων σε έξι βασικές κατηγορίες:  

• Η Κατηγορία Α  μας παρουσιάζει το πλαίσιο που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, που εστιάζεται 
στην έννοια του Σοβαρού Παιχνιδιού και την υπό-έννοια του συνδυασμού μάθησης μέσω 
παιχνιδιού, όπου οι εκπαιδευτικές και διδακτικές πτυχές τοποθετούνται στο προσκήνιο 
περισσότερο από άλλα είδη Σοβαρών Παιχνιδιών, για παράδειγμα σε σύγκριση με παιχνίδια 
που ασχολούνται με διαφημιστικές καμπάνιες ή καμπάνιες ευαισθητοποίησης του κοινού.   

• Η Κατηγορία Β περιγράφει τα πρότυπα που έχουν τη δυνατότητα μετατροπής της 
αλληλεπίδρασης (του πρώτου συστατικού των παιχνιδιών) σε απόκτηση γνώσης/δεξιοτήτων. 
Αυτά τα πρότυπα εμφανίζονται σε παιχνίδια κατά τη διάρκεια σταδίων έντονης δράσης. 

• Η Κατηγορία Γ  εισηγείται πρότυπα που έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τους/τις 
εκπαιδευόμενους/ες να παν πέρα από την απλή εκπαίδευση ούτως ώστε να μπορέσουν να 
κατανοήσουν τι κάνουν και τι μαθαίνουν. Τα περισσότερα από αυτά τα πρότυπα 
εμφανίζονται σε παιχνίδια κατά τη διάρκεια λιγότερων έντονων φάσεων δράσης, τις οποίες 
μπορούμε να ονομάσουμε στοχαστικές/αντανακλαστικές φάσεις, όπου οι 
εκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να βγουν από το παιχνίδι και να αφιερώσουν χρόνο για να 
αναλογιστούν τις δράσεις, στρατηγικές τους και τι μαθαίνουν και αν όλα παν καλά, τι 
αφομοιώνουν. Μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτό ως ένα επίπεδο μετα-μάθησης.   

• Η Κατηγορία Δ περιέχει πρότυπα μεταφορών πληροφοριών στους/στις χρήστες κατά τη 
διάρκεια των λεγόμενων εκτός παιχνιδιών φάσεων, όπως για παράδειγμα εισαγωγικά βίντεο 
ή φόρτωση σελίδας.  

• Η Κατηγορία Ε παρουσιάζει πρότυπα που παρέχουν κίνητρα για τους/τις χρήστες με σκοπό 
να τους/τις ενθαρρύνουν να προχωρήσουν στο παιχνίδι και συνεπώς να αποκτήσουν γνώση 
και δεξιότητες. Τα κίνητρα βασίζονται στην ανταμοιβή, ικανοποίηση, διασκέδαση και 
ευχαρίστηση, το δεύτερο συστατικό των παιχνιδιών.   

• Η Κατηγορία ΣΤ επίσης περιέχει πρότυπα με σκοπό να βοηθήσει τους/τις 
εκπαιδευόμενους/ες να προχωρήσουν στο παιχνίδι και να αποκτήσουν γνώσεις και 
δεξιότητες. Όμως, σε αντίθεση με την Κατηγορία Ε, αυτά τα πρότυπα πρέπει να αποτρέπουν 
πιθανή αγανάκτηση στην περίπτωση που οι προκλήσεις αποβούν υπερβολικά δύσκολες και 
πρέπει να εξαλείψουν τον κίνδυνο βαρεμάρας σε περίπτωση που οι προκλήσεις γίνουν 
υπερβολικά εύκολες και ο ρυθμός πολύ αργός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομάδες στόχοι: 

▪ Σχεδιαστές/τριες παιχνιδιών 

▪ Εκπαιδευτές/τριες επαγγελματικής εκπαίδευσης 

▪ Εμπειρογνώμονες 

▪ Άλλοι φορείς που ασχολούνται με το σχεδιασμό και τη διαδικασία 

παραγωγής Σοβαρών Παιχνιδιών (όχι προγραμματιστές)  
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Καινοτόμα στοιχεία:  

- Πως να ισορροπήσετε δύο μεγάλες δυνάμεις, τη ψυχαγωγία και τη μάθηση.  
- Ανάλυση των προτύπων σοβαρών παιχνιδιών  
- Παροχή κοινού λεξιλογίου και συνόλου γνώσεων  
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Ιστοσελίδα: 

https://gvets.eu/, http://gvets.eu/e-learning/ 

 

Εκδότης/Συγγραφείς 

GVETS project consortium 

(https://gvets.eu/partners/)  

 

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά Παιχνίδια 
▪ Ενήλικη Εκπαίδευση 
▪ Επίπεδο λειτουργίας: διεθνές 
▪ Πρωτοβουλία/Έργο καλής πρακτικής 
 

 

Σύντομη περιγραφή 

Το GVETS είναι ένα πρόγραμμα Erasmus + project  που έχει ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των 

επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά σε περιβάλλοντα μετανάστευσης, προκειμένου να 

βελτιωθεί η ικανότητά τους και να ενισχυθεί ο ρόλος τους για την προστασία των παιδιών. 

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη από τους εταίρους του έργου σχετικά με την παιχνιδοποίηση 

και πως να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της στην εκπαίδευση, συμπέραναν ότι “η διαδικασία 

παιχνιδοποίησης πρέπει να είναι σχολαστική και προσαρμοσμένη στους/στις τελικούς/ες χρήστες. 

Ο/Η τελικός/η χρήστης πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια, το περιεχόμενο και οι οδηγίες πρέπει να 

είναι εύχρηστες και να έχουν ξεκάθαρη σχέση με την αντικειμενική πραγματικότητα. Μόνο με αυτό 

τον τρόπο είναι εφικτή η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων με χειροπιαστούς στόχους και 

σκοπούς”.  

Αυτό οδήγησε στο σχεδιασμό των διαδικτυακών μαθημάτων τους για κοινωνικούς λειτουργούς και 

άλλους σχετικούς επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά μεταναστών, τα οποία μαθήματα 

ενσωμάτωσαν στοιχεία παιχνιδοποίησης. Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε 

με σκοπό να αξιοποιήσει και να αναπτύξει τις δεξιότητες πειραματισμού, επίλυσης προβλημάτων, 

επικοινωνίας και κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων/ουσών καθώς και τη διασφάλιση τοποθέτησης 

σε εννοιολογικό πλαίσιο και μεταφορά γνώσης στο συγκεκριμένο τομέα.  

Περιλαμβάνει ένα εύρος διαφορετικών δραστηριοτήτων πχ διαδικτυακές δραστηριότητες, 

περιπτωσιολογικές μελέτες,  έρευνα πεδίου,  και αξιολόγηση καθώς και μια μπάρα προόδου και κουίζ 

με σκοπό να ελέγξουν την κατανόηση και απόκτηση γνώσης για κάθε ενότητα. Χρησιμοποιήθηκε ένα 

σύστημα επιβράβευσης, παρέχοντας στους/στις εκπαιδευόμενους/ες με βαθμούς και πιστοποιητικά 

συμπλήρωσης ενοτήτων. Μερικές από τις εισηγήσεις βελτίωσης των μαθημάτων  μετά την πιλοτική 

φάση ήταν η διασφάλιση σωστής ισορροπίας μεταξύ των στοιχείων παιχνιδιών και μη-παιχνιδιών, 

2.3.4 Εισαγωγή παιχνιδοποίησης στην επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση για επαγγελματίες και κοινωνικούς λειτουργούς στον τομέα 

προστασίας και βοήθειας παιδιών μεταναστών.  

       

https://gvets.eu/
http://gvets.eu/e-learning/
https://gvets.eu/partners/
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ιδιαίτερα σχετικά με την εκπαίδευση για ευαίσθητα θέματα όπως η μετανάστευση, ούτως ώστε να 

μην θεωρηθεί παιχνίδι. Επιπρόσθετα, θα ήταν χρήσιμη η προσθήκη χρονομέτρου για τη δοκιμή και 

έλεγχο του μέσου χρόνου διάρκειας ολοκλήρωσης της κάθε ενότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καινοτόμα στοιχεία: 

• Χρήση μεθόδων παιχνιδοποίησης για την επαγγελματική εκπαίδευση  

 

Επιπρόσθετες παραπομπές: 

https://gvets.eu/resources/ https://mipas.lt/wp-content/uploads/2019/01/GVETS_Newsletter_3-

ENGL.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                     Ομάδες στόχοι:  

▪ Επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά σε μεταναστευτικά 

περιβάλλοντα (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, 

εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές, κηδεμόνες και διαπολιτισμικοί 

διαμεσολαβητές.  

 

https://gvets.eu/resources/
https://mipas.lt/wp-content/uploads/2019/01/GVETS_Newsletter_3-ENGL.pdf
https://mipas.lt/wp-content/uploads/2019/01/GVETS_Newsletter_3-ENGL.pdf
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Ιστοσελίδες 

http://entrinno.org/resources/outputs/TransnationalStateOfTheArtReport.pdf, 

http://entrinno.org/game/ 

 

Εκδότης/Συγγραφείς 

EntrInnO project partners 

(http://entrinno.org/index.php/partners) 

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Ενήλικη Εκπαίδευση 
▪ Επίπεδο λειτουργίας: διεθνές 
▪ Πρωτοβουλία/Έργο καλής πρακτικής 

 

 

Σύντομη περιγραφή 

To EntrInnO είναι ένα πρόγραμμα Erasmus το οποίο έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των αναγκών για 

βελτιστοποίηση της ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην Ευρώπη.  Επικεντρώνεται 

κυρίως στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των νεαρών Ευρωπαίων πολιτών μέσω της δημιουργίας ενός 

διαδραστικού διαδικτυακού παιχνιδιού, το οποίο είναι προσβάσιμο διαδικτυακά και χωρίς σύνδεση, 

είναι διαθέσιμο για υπολογιστές και ως εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας και μπορεί να προσαρμοστεί 

για να ταιριάζει με διάφορα πλαίσια.   

Το παιχνίδι αποτελείται από 8 επίπεδα και δραστηριότητες για κάθε επίπεδο που έχουν ως στόχο  την 

ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, απαραίτητες για επιχειρηματίες, οι οποίες εντοπίστηκαν στο 

ερευνητικό στάδιο (ο κάθε εταίρος διεξήγαγε συζήτηση με ομάδα εστίασης με νεαρούς ενήλικες και 

σχετικούς φορείς στην ερευνητική φάση): συνεργασία, δικτύωση, πειραματισμός, ηγεσία, 

δημιουργικότητα, λήψη αποφάσεων, καθορισμός στόχων, επικοινωνία, διαχείριση χρόνου, 

επιχειρηματικότητα και επίλυση προβλημάτων. Για να 

προχωρήσει και να ξεκλειδώσει το επόμενο επίπεδο, 

ο/η εκπαιδευόμενος/η θα πρέπει να συμπληρώσει το 

προηγούμενο επίπεδο.  

Επιπλέον, κατά την πρώτη φάση του προγράμματος και 

ως άμεσο αποτέλεσμα των εθνικών ομάδων εστίασης,  

λήφθηκαν εισηγήσεις σχετικά με το πως 

δημιουργούνται σοβαρά παιχνίδια που έχουν ως στόχο 

νεαρούς/ες επιχειρηματίες, που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για το πρόγραμμα S4EG 

2.3.5  Ευρωπαϊκό (Erasmus+) Πρόγραμμα EntrInnO  

      

 

http://entrinno.org/resources/outputs/TransnationalStateOfTheArtReport.pdf
http://entrinno.org/game/
http://entrinno.org/index.php/partners
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όπως για παράδειγμα χρήση ανταμοιβών (πχ σύστημα σημάτων) ούτως ώστε να διατηρήσουν τον 

ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων, την προσθήκη κοινωνικού στοιχείου ούτως ώστε οι 

εκπαιδευόμενοι/ες να μπορούν να καλέσουν, προκαλέσουν και να συνομιλήσουν με τους φίλους 

τους, διασφάλιση ότι το παιχνίδι περιέχει αληθινές/αληθοφανείς προκλήσεις κλπ. (δείτε την 

Αναφορά ENTRINNO Transnational State of The Art, 2016, σελ. 139-140 για την πλήρη λίστα 

εισηγήσεων).  

 

 

Καινοτόμα στοιχεία:  

• σοβαρό παιχνίδια για νεαρούς ενήλικες, ανάπτυξη μαλακών ή οριζόντιων δεξιοτήτων  

 

 

 

  

    Ομάδες στόχοι: 

▪ νεαροί /ες ενήλικες 

▪ επιχειρηματίες 

▪ σύμβουλοι από πανεπιστήμια 

▪ ερευνητικά κέντρα 

▪ οργανισμοί κοινωνίας των πολιτών 
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Ιστοσελίδα:  

https://bigstepproject.eu/ 

 

Εκδότης/συγγραφείς: 

Εταίροι έργου Erasmus+ 

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχνίδια 
▪ Μη τυπική μάθηση 
▪ Επίπεδο λειτουργίας: διεθνές 
▪ Πρωτοβουλία/Έργο καλής πρακτικής 
 

Σύντομη περιγραφή 

Το πρόγραμμα The Big Step: Learning through gamification έχει ως στόχο την ενθάρρυνση 

ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων όπως μετανάστες και πρόσφυγες μέσω της χρήσης 

παιχνιδοποίησης. Η σύμπραξη αυτή δημιούργησε ένα διαδικτυακό παιχνίδι που προσαρμόστηκε και 

μεταφράστηκε σε όλες τις χώρες εταίρους συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου και πριν γίνει 

ευρέως διαθέσιμη, δοκιμάστηκε με σχετικούς φορείς. Περιλαμβάνει 7 ενότητες: θεμέλια/βάση 

(αλφάβητο, αριθμοί, ανάγνωση της ώρας και ημερολογίου), κέντρο υποδοχής (λεξιλόγιο για βασική 

συνομιλία), σχολείο (σχετικό λεξιλόγιο), εστιατόριο (πως να παραγγείλουν φαγητό και να διαβάσουν 

ένα μενού) και ιατρικό κέντρο (πως να κλείσουν ραντεβού στο γιατρό, χρήσιμο λεξιλόγιο έκφρασης 

του πως νοιώθουν κλπ.).  

Οι ενότητες περιλάμβαναν ακουστικό και οπτικό υλικό και η απόκτηση γνώσης αξιολογείτο με τη 

χρήση δραστηριοτήτων αντιστοιχίας, σενάρια με βάση την πραγματική ζωή και ερωτήσεις πολλαπλών 

επιλογών. Περιλάμβανε επίσης μια μπάρα προόδου, που μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τους/τις 

εκπαιδευόμενους/ες καθώς μπορούν να γνωρίζουν την πρόοδο τους ανά πάσα στιγμή.  Το παιχνίδι 

ήταν διαθέσιμο μόνο διαδικτυακά.   

Τα αποτελέσματα από την πιλοτική έρευνα έδειξαν ότι αν και το παιχνίδι έχρηζε περαιτέρω βελτίωσης 

σε κάποια τεχνικά μέρη, καθώς και πιο λεπτομερείς οδηγίες και πληροφορίες, άρεσε ιδιαίτερα στους 

συμμετέχοντες/ουσες ο γραφικός σχεδιασμός και το περιεχόμενο και απόλαυσαν τη μάθηση μέσω 

αυτής της καινοτόμου μεθόδου.  Οι χρήστες τους παιχνιδιού επίσης εισηγήθηκαν την προσθήκη 

ακουστικών ασκήσεων όχι μόνο οπτικών και γραπτών,  περισσότερα επίπεδα διδασκαλίας καθώς και 

ένα σύστημα βαθμολογίας για σκοπούς αξιολόγησης .   

2.3.6 BIG STEP: Μάθηση μέσω Παιχνιδοποίησης 

     

https://bigstepproject.eu/
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Καινοτόμα στοιχεία:  

• Χρήση δωρεάν διαδικτυακού βιντεοπαιχνιδιού για τη διδασκαλία της τοπικής γλώσσας, 

προτύπων βασικής επικοινωνίας και πολιτιστικών στοιχείων για μετανάστες/τριες και 

πρόσφυγες με σκοπό να τους βοηθήσει να ενσωματωθούν και να κατανοήσουν καλύτερα τις 

χώρες στις οποίες διαμένουν.   

 

 

  

Ομάδες στόχοι: 

▪ Ενήλικοι πρόσφυγες και μετανάστες/τριες στις χώρες εταίρους  
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Ιστοσελίδα: 

http://htk.tlu.ee/melange/ 

 

Εκδότης/Συγγραφείς: 

Οι εταίροι του προγράμματος Erasmus+ 

συμπεριλαμβανομένων και του 

Πανεπιστημίου Τάλλιν 

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχνίδια 
▪ Μη τυπική εκπαίδευση 
▪ Πρωτοβουλία/Έργο καλής 

πρακτικής 
 

 

Σύντομη περιγραφή 

Το παιχνίδι Melang-E αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα του έργου Melang-E project το οποίο είχε ως 

στόχο την ενίσχυση των αγγλικών δεξιοτήτων εφήβων εκπαιδευόμενων και παράλληλα την 

ανακάλυψη και εξάσκηση άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών. Οι παίκτες/τριες συμμετείχαν σε ένα 

εικονικό ταξίδι σε όλη την Ευρώπη, επιλύοντας επικοινωνιακά προβλήματα και ενισχύοντας τις 

γλωσσικές και πολιτιστικές δεξιότητες τους.  

Ο πρωταγωνιστής, Mali, είναι ένας νεαρός άνδρας που ταξιδεύει σε ευρωπαϊκές πόλεις, σε μια 

προσπάθεια να επανενώσει τo πανεπιστημιακό του συγκρότημα και να λάβει μέρος σε ένα 

διαγωνισμό τραγουδιού. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, συναντά διαφορετικούς ανθρώπους με 

διαφορετικά υπόβαθρα και επαγγέλματα και για να μπορέσει να προχωρήσει στο παιχνίδι πρέπει να 

ολοκληρώσει διάφορες αποστολές.   

Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο διαδικτυακά. 

Το πρόγραμμα επίσης είχε ως στόχο την ανάπτυξη ενός πολύγλωσσου εργαλείου ούτως ώστε να 

προετοιμάσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες γλωσσών για να ζήσουν σε μια πολύγλωσση Ευρώπη.  

Για τη μεταμόρφωση της μάθησης σε μια ευχάριστη εμπειρία, χρησιμοποιήθηκε μια προσέγγιση 

παιχνιδοποίησης. Μέσω της χρήσης διαδραστικών ιστοριών, οι διάλογοι ήταν πιο ευκολοκατανόητοι 

και πιο εύκολο να απομνημονευθούν και επίσης οι παίκτες/τριες μπορούσαν να “βυθιστούν” στον 

κόσμο του παιχνιδιού, κάτι το οποίο βοήθησε τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να δοκιμάσουν 

2.3.7 Πολύγλωσση  Εξερεύνηση Γλωσσών στην Ευρώπη  

     

http://htk.tlu.ee/melange/
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διαφορετικές επιλογές χωρίς το φόβο του ότι μπορούν να κάνουν λάθος, κάτι που συμβαίνει συνήθως 

με τη χρήση παραδοσιακών εκπαιδευτικών μεθόδων.   

Επιπρόσθετα, η γνώση που πρέπει να αποκτηθεί, σε αυτό το παράδειγμα η γλώσσα, χρησιμοποιείται 

σε ρεαλιστικό πλαίσιο, που διευκολύνει την κατανόηση και την επικοινωνία, καθώς στοιχεία από τα 

συμφραζόμενα μπορούν να διευκολύνουν τη μάθηση και να βοηθήσουν τους/τις 

εκπαιδευόμενους/ες να αποφασίσουν εάν απαιτείται συζήτηση σε επίσημο ή ανεπίσημο επίπεδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καινοτόμα στοιχεία:  

• Η χρήση ενός καινοτόμου, διαδικτυακού, παιχνιδιού σε πρώτο πρόσωπο, μια πολύγλωσση, 

πολυμεσική περιπέτεια. 

 

Επιπρόσθετες παραπομπές:  

http://eudoit.eu/melang-e  
 

  

Ομάδες στόχοι:  

▪ Ευρωπαίοι εκπαιδευόμενοι/ες γλωσσών ηλικίας 11-14 ετών και άτομα που 

ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν την πολυγλωσσία στην Ευρώπη 

http://eudoit.eu/melang-e
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Ιστοσελίδα: 

https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2019/12/38-234-Worldte.pdf 

 

Εκδότης/συγγραφείς: 

Aneta Zemanova, Jaroslav Burcik 

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Μη τυπική μάθηση 
▪ Ενήλικη εκπαίδευση 
▪ Επιστημονικό Άρθρο αναφοράς/βιβλίο 
▪ Πρωτοβουλία/Έργο καλής πρακτικής 
 

Σύντομη περιγραφή 

Οι συγγραφείς αυτού του σύντομου άρθρου σχεδίασαν ένα νέο σχέδιο παιχνιδιού ούτως ώστε να 
διδάξουν μη-έμπειρους/ες χρήστες δυσνόητα τεχνικά θέματα όπως η κυβερνοασφάλεια. Το παιχνίδι 
βασίστηκε στη συμπεριφορά αληθινών χαρακτήρων και το περιβάλλον στο οποίο οι εργοδότες 
μπορεί να αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν επιθέσεις στον κυβερνοχώρο στην πραγματική ζωή.  

Το παιχνίδι σχεδιάστηκε με βάση 6 εκπαιδευτικούς στόχους που προέρχονται από το θέμα της 
κυβερνοασφάλειας. Ο/Η παίκτης/τρια βυθίζεται στην εμπειρία ως χαρακτήρας και τους ανατίθεται 
μια  σύντομη προϊστορία. Ο χαρακτήρας καλείται να αντιμετωπίσει απειλές και επιθέσεις και να 
χρησιμοποιήσει κάρτες επιδιόρθωσης για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.  Άλλα θέματα όπως η 
αντιμετώπιση ευαίσθητων δεδομένων αποτελούσαν επίσης μέρος του παιχνιδιού.   

Καινοτόμα στοιχεία:  

• Χρήση παιχνιδοποίησης για τη διδασκαλία κυβερνοασφάλειας.  

 

2.3.8  Η χρήση Παιχνιδοποίησης στην Ενήλικη 

Εκπαίδευση για Κυβερνοασφάλεια 

 

 

Ομάδες στόχοι: 

Ενήλικοι εκπαιδευόμενοι/ες 

https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2019/12/38-234-Worldte.pdf
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Ιστοσελίδα: 

https://luducrafts.com/case-studies/how-to-onboard-call-center-and-develop-front-desk-effectively/ 

 

Εκδότης/συγγραφείς: 

Προγραμματιστές παιχνιδιών Luducrafts  

  

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχνίδια 
▪ Μη τυπική μάθηση 
▪ Πρωτοβουλία/Έργο καλής πρακτικής 
 

 

Σύντομη περιγραφή 

Η Luducrafts είναι μια τσεχοσλοβάκικη εταιρεία παιχνιδοποίησης η οποία παράγει σοβαρά παιχνίδια 

για τους πελάτες της.  

Ένα από τα παιχνίδια που δημιούργησαν ήταν για το τηλεφωνικό κέντρο της Innogy, του μεγαλύτερου 

προμηθευτή αερίου στη Τσεχία. Οι υπάλληλοι της Innogy’s  είναι σε άμεση επαφή με τους πελάτες 

της και καλούνται να παρέχουν ενημερωμένες πληροφορίες, να έχουν μια ξεκάθαρη γενική εικόνα 

των προϊόντων της εταιρείας και να δημιουργήσουν μια θετική εμπειρία για τον πελάτη, κάτι που 

απαιτεί τακτική “ανανέωση” της γνώσης τους. Η προσφορά παραδοσιακών εκπαιδευτικών 

διαδικτυακών υλικών ή PDF  σε μια κεντρική βάση δεδομένων έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική για 

αυτό και ανέθεσαν στην Luducrafts να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι για αυτό το σκοπό.  

Μετά τη διεξαγωγή ενδελεχών συνεντεύξεων και εργαστηρίων με τους/τις υπαλλήλους 

εξυπηρέτησης πελατών ούτως ώστε να πάρουν μια ξεκάθαρη ιδέα σχετικά με τις καθημερινές τους 

συνήθειες, αξίες και προκλήσεις, ανέπτυξαν ένα παιχνίδι γενικών γνώσεων με θέμα ντετέκτιβ το 

οποίο ήταν προσβάσιμο μέσω ειδοποιήσεων στον υπολογιστή (ή κατευθείαν μέσω του 

προγράμματος περιήγησης). Οι παίκτες/τριες παραλάμβαναν καθημερινές ειδοποιήσεις που τους 

υπενθύμιζαν ότι, αν έχουν λίγο ελεύθερο χρόνο, υπάρχει μια υπόθεση ανίχνευσης (detective case) 

που χρειάζεται τις ειδικές γνώσεις τους για να λυθεί. Αυτό το παιχνίδι γενικών γνώσεων αποτελούσε 

μέρος ενός μεγαλύτερου μετα-παιχνιδιού, στο οποίο έπρεπε να εντοπίσουν και να συλλάβουν  τα 

“μεγαλύτερα εγκληματικά μυαλά στον τομέα του αερίου/ενέργειας”. Όσες περισσότερες υποθέσεις 

έλυναν οι παίκτες/τριες, τόσο μεγαλύτερες ήταν οι πιθανότητες να συλληφθούν οι εγκληματίες.  

Καθώς η πρόσβαση στο παιχνίδι  ήταν εύκολη, οι παίκτες/τριες δεν έχαναν χρόνο να ψάχνουν 

πληροφορίες στο ενδοδίκτυο σε ένα αρχείο PDF.  Επίσης το παιχνίδι έδινε ανταμοιβή στους/στις 

παίκτες/τριες με την αναγνώριση των γνώσεων τους και συνέδεε την επιτυχία τους με άλλες 

ικανότητες όπως την κριτική σκέψη ή την πελατο-κεντρική τους προσέγγιση. Για τους/τις 

προγραμματιστές/τριες των λύσεων-παιχνιδιών, η ψυχαγωγία ήταν κριτικής σημασίας. Οι 

ερευνητικές υποθέσεις ήταν γραμμένες με ένα εύθυμο, συχνά παράδοξο τρόπο. Για τους/τις 

2.3.9  Πως να μυήσετε νέο προσωπικό στο τηλεφωνικό 

κέντρο και να αναπτύξετε αποτελεσματικά τη ρεσεψιόν  

 

https://luducrafts.com/case-studies/how-to-onboard-call-center-and-develop-front-desk-effectively/
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παίκτες/τριες αυτό σημαίνει ότι μπορούσαν να απολαύσουν λίγο χαζό χιούμορ καθώς βελτίωναν τις 

γνώσεις τους.  Για μερικούς η προοπτική γέλιου ήταν αρκετός λόγος για να πατήσουν σε μια 

ειδοποίηση και να ξεκινήσουν να παίζουν.  

Οι δημιουργοί του παιχνιδιού χρησιμοποίησαν στοιχεία παιχνιδοποίησης που έχουν αποδειχθεί ότι 

βελτιώνουν την ενασχόληση και το ενδιαφέρον όπως την αφήγηση και την εξιστόρηση, άμεση 

ανατροφοδότηση, συλλογή και αίσθηση προόδου.  

 

Καινοτόμα στοιχεία:  

• Λύσεις παιχνιδοποίησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες του/της πελάτη, σε αυτό το 

παράδειγμα για σκοπούς εκπαίδευσης κατά την εργασία. 

 

 

  

Ομάδες στόχοι: 

▪ Ενήλικοι/ες εκπαιδευόμενοι/ες στο χώρο εργασίας 
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Ιστοσελίδα 

http://www.smartege.gr/index.php/en/ 

 

Εκδότης/συγγραφείς: 

Η εφαρμογή SMARTEGE δημιουργήθηκε με την 

επιστημονική στήριξη του Εργαστηρίου Συστημάτων 

Ενέργειας και Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων του Τμήματος 

Ηλεκτρονικής Μηχανικής του Τεχνολογικού Ινστιτούτου 

της Κεντρικής Ελλάδας  και το Εργαστήριο Κινητής 

Τηλεφωνίας και Ασύρματων Συνδέσεων (ISTLab / Wireless 

Research Center - WRC) του Πανεπιστημίου Οικονομικών 

της Αθήνας.   

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Τυπική μάθηση 
▪ Ενήλικη μάθηση 
▪ Πρωτοβουλία/Έργο καλής 

πρακτικής 
 

 

Σύντομη περιγραφή 

Η SMARTEGE είναι μια εφαρμογή που σχεδιάστηκε για να εκπαιδεύσει χρήστες για θέματα σχετικά 

με τον ηλεκτρισμό, με τη χρήση μεθοδολογίας παιχνιδοποίησης. Ο στόχος αυτής της εφαρμογής είναι 

να αλλάξει τη συμπεριφορά του/της χρήστη όσον αφορά τη διαχείριση ενέργειας, μέσω της 

εκπαιδευτικής και συναισθηματικής εμπλοκής με την εφαρμογή.   

Η εφαρμογή SMARTEGE (πλήρης τίτλος "Smart Educational Process System, based on the 

methodology of Gamification") δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του  προγράμματος "Πρόγραμμα για την 

Ανάπτυξη της Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας(Program for the Development of Industrial 

Research and Technology - PAVET) 2013", με αριθμό 1605-ΒΕΤ-2013. 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (European 

Regional Development Fund - ERDF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικά κονδύλια. Ξεκίνησε στις 

04.04.2014 και ολοκληρώθηκε στις 31.07.2015 

Το πρόγραμμα SMARTEGE εφάρμοσε τη μεθοδολογία της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση μέσω 

της χρήσης ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού για κινητές συσκευές. Μέσα στα πλαίσια του 

προγράμματος, η παιχνιδοποίηση συμβαδίζει με τις εκπαιδευτικές αρχές και τα χαρακτηριστικά των 

κινητών συσκευών ούτως ώστε να πετύχει τη μέγιστη εκπαιδευτική αξία της εφαρμογής. Αυτή η 

μεθοδολογία δοκιμάστηκε με σκοπό να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει το ευρύ κοινό σε θέματα 

διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.  Χρησιμοποιήθηκαν μοντέρνοι τρόποι εκπαίδευσης όπως 

προσομοιωτής και βιβλιοθήκες με εικονικά αντικείμενα ενέργειας. Ο/Η χρήστης συμμετείχε ενεργά, 

διαχειρίστηκε δεδομένα από αληθινά ή εικονικά αντικείμενα σε πραγματικό χρόνο, καθώς 

2.3.10 SMARTEGE -  Έξυπνο Εκπαιδευτικό 

Διαδικαστικό Σύστημα, με βάση τη 

μεθοδολογία της Παιχνιδοποίησης  

 

http://www.smartege.gr/index.php/en/
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ταυτόχρονα κινητοποιείτο να πάρει σημαντικές αποφάσεις επίσης σε πραγματικό χρόνο. Το 

εκπαιδευτικό λογισμικό, στη μορφή παιχνιδιού είναι διαθέσιμο για όλο το εύρος κινητών συσκευών 

(έξυπνα κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, σε Android ή iOS).  

 

Πως λειτουργεί η εφαρμογή; 

Ως πρώτο βήμα, ο/η χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει ένα βίντεο με οδηγίες ούτως ώστε να 

κατανοήσει πως λειτουργεί η εφαρμογή και πως να τη χρησιμοποιήσει. Ο στόχος είναι να φτάσει στο 

επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι Α+ ή πιο πάνω. Το επόμενο στάδιο είναι η δημιουργία ηλεκτρικών 

συσκευών που επιθυμεί ο/η χρήστης, με τα στοιχεία που επιλέγει.  

Η εφαρμογή περιέχει μηχανισμούς παιχνιδοποίησης ούτως ώστε οι χρήστες να μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή και να μάθουν παίζοντας. Αρχικά ο/η χρήστης πρέπει να μπορεί να 

επιτύχει σε ένα επίπεδο για να προχωρήσει στο επόμενο. Μέσω των κινήσεων που κάνει, χρειάζεται 

να βελτιώσει την κατάταξη του/της σε σύγκριση με τους/τις άλλους/ες χρήστες. Οι χρήστες 

συλλέγουν βαθμούς κάθε φορά που καταφέρνουν να επιτύχουν ένα στόχο. Οι βαθμοί διασφαλίζουν 

τη βιωσιμότητα του/της παίκτη/τριας ούτως ώστε να επιτύχει πρόσβαση και να συμμετέχει σε 

εκπαιδευτικά παιχνίδια και κουίζ με στόχο να ενισχύσει τις γνώσεις του/της. Κάθε φορά που ο/η 

χρήστης ολοκληρώνει μια αποστολή που του/της ανατίθεται, κερδίζει ένα σήμα. Το κάθε σήμα 

εμφανίζεται στο προφίλ του/της χρήστη και τον/την κινητοποιεί καθώς η πρόοδος του/τη είναι ορατή 

και σε άλλους/ες χρήστες. Οι χρήστες μπορούν να ανιχνεύσουν τις κινήσεις των άλλων και να 

συγκρίνουν με τις δικές τους κινήσεις και επιτεύγματα. 

 

Καινοτόμα στοιχεία:  

• Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους όπως εικονικές 

βιβλιοθήκες, εξομοιωτή και ενεργειακά αντικείμενα  

 

Ομάδες στόχοι: 

▪ Μαθητές/τριες σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης 

▪ Φοιτητές/τριες στα πανεπιστήμια  
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Ιστοσέλιδα 
http://gamify-project.eu/ 

 

Εκδότης/συγγραφείς: 

Consiliul National al Intreprinderilor Private 

Mici si Mijlocii din Romania – συντονιστής, 

Συμβουλευτική Εταιρεία Inova ltd., Socialiniu 

inovaciju fondas, Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας 

και Παιδιού, InEuropa Srl, FyG Consultores,  

Κέντρο Εκπαίδευσης και Στήριξης 

Επιχειρηματικότητας (Ρουμανία, ΗΒ, 

Λιθουανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία)  

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

✓ Ενήλικη εκπαίδευση 
✓ Πρωτοβουλία/Έργο καλής πρακτικής 

 

 

Σύντομη περιγραφή 

Το πρόγραμμα “Gamify Your Teaching!” είχε ως στόχο να στηρίξει την επαγγελματική ανάπτυξη των 

επαγγελματικών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών/τριων στον τομέα της 

επιχειρηματικότητας και να ενισχύσει την διδασκαλία Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας 

μέσω μιας καινοτόμου παιδαγωγικής και προσέγγισης στην διδασκαλία με τη χρήση παιχνιδοποίησης.   

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το πρόγραμμα έθεσε δύο στόχους: 

• τη δημιουργία και δοκιμή ενός παιχνιδιού προσομοίωσης με πρακτικά στοιχεία που καλύπτουν 

7 θεματικές ενότητες σχετικά με την επιχειρηματικότητα.  

• τη δημιουργία και δοκιμή της μεθοδολογίας (διδακτικό υλικό για εκπαιδευτικούς) διδασκαλίας 

επιχειρηματικότητας με τη χρήση παιχνιδοποίησης.  

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν άμεσα εκπαιδευτικοί ΕΕΚ από τη Ρουμανία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ελλάδα. Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε διάφορα στάδια του έργου, 

εκφράζοντας τις απόψεις τους και δοκιμάζοντας διδακτικά υλικά που ετοιμάστηκαν ειδικά για αυτούς. 

Στο αρχικό στάδιο, ενημέρωσαν τους δημιουργούς παιχνιδιών σχετικά με τις προσδοκίες τους 

αναφορικά με το παιχνίδι και στη συνέχεια το δοκίμασαν και το αξιολόγησαν.  

Πνευματικά Παραδοτέα του προγράμματος: 

2.3.11 Παιχνιδοποιήστε τη διδασκαλία σας! 

                
 

     

 

http://gamify-project.eu/
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• Π1 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών:  η ανάλυση παρείχε τις απαιτήσεις του παιχνιδιού (το 

επίπεδο ικανότητας ΤΠΕ (ICT) των εκπαιδευτικών ΕΕΚ και γενικά χαρακτηριστικά του 

παιχνιδιού). 

• Π2 Το παιχνίδι: περιείχε 7 ενότητες/ δραστηριότητες προσομοίωσης διδάσκοντας 

επιχειρηματικές δεξιότητες χωρισμένες σε επίπεδα, βασισμένες σε σενάρια και ενσωμάτωσε 

περιεχόμενο σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Το κάθε επίπεδο του παιχνιδιού ήταν μια 

ολοκληρωμένη και ικανή να παιχτεί “σκηνή” ακολουθώντας μια προσέγγιση επίλυσης 

υποθέσεων και περιλάμβανε ιστορικές (εισαγωγικές) πληροφορίες, ένα αριθμό πιθανών 

εκπαιδευτικών μονοπατιών που μπορούσε κάποιος/α να ακολουθήσει σύμφωνα με τις 

αποφάσεις και δράσεις που πήρε και  κατάλληλα μέτρα βαθμολόγησης που καθόριζαν την 

ατομική απόδοση του/της παίκτη/τριας.  

• Π3 Διδακτικό Υλικό για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ που έχουν ως στόχο να στηρίξουν τους/τις 

εκπαιδευτικούς στη χρήση του παιχνιδιού κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 

επιχειρηματικότητας. Το υλικό είναι σε ηλεκτρονική μορφή, διαθέσιμο για λήψη από την 

ιστοσελίδα του προγράμματος και κατευθείαν από τη διεπιφάνεια του παιχνιδιού.  

• Π4 Συλλογή Περιπτωσιακών Μελετών: περιέχει ένα έντυπο που επιδεικνύει 35 τουλάχιστον 

παραδείγματα από επιτυχημένες επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν ως έμπνευση και 

κινητήριος δύναμη στην επιχειρηματική εκπαίδευση.  

 

Καινοτόμα στοιχεία: 

• Παιχνιδοποίηση στην ενήλικη εκπαίδευση για επιχειρήσεις  

 

 

  

 

Ομάδες στόχοι: 

▪ Εκπαιδευτικοί ΕΕΚ 

▪ Ενήλικοι/ες εκπαιδευόμενοι/ες 

▪ Παροχείς ΕΕΚ 
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Ιστοσελίδα: 

https://seppo.io/gamification-tool/  

 

Έκδοση/συγγραφείς 

Κύριος ETIENNE GATT -  Διευθυντής 

Πρόσληψης Προσωπικού ΠΤ και iGaming, 

KONNEKT  

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Τυπική εκπαίδευση 
▪ Επίπεδο λειτουργίας: διεθνές  

 

Σύντομη περιγραφή 

Η SEPPO είναι μια φινλανδική πλατφόρμα που παρέχει εκπαιδευτικές μεθόδους με σκοπό να  κάνει 

την διαδικασία εκμάθησης πιο ψυχαγωγική. Ο σκοπός της πλατφόρμας είναι να διδάξει συνεργασία 

και επίλυση προβλημάτων, να προωθήσει τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθηση και να 

δημιουργήσει ελευθερία πνεύματος και μυαλού ούτως ώστε οι χρήστες είναι αποτελεσματικοί.  

Η εκμάθηση μέσω του εργαλείου παιχνιδοποίησης SEPPO επιτυγχάνεται μέσω των ίδιων μη τυπικών 

μεθόδων χρήσης τεχνολογίας που χρησιμοποιούν οι μαθητές/τριες στην καθημερινή τους ζωή.    

Ο/Η εκπαιδευτικός δημιουργεί το παιχνίδι και τις ασκήσεις. Οι μαθητές συνδέονται στο παιχνίδι σε 

ομάδες, μέσω των κινητών τους συσκευών. Ο/Η εκπαιδευτικός παρακολουθεί το παιχνίδι δίνοντας 

στους/στις μαθητές/τριες ανατροφοδότηση και βαθμολογία. Όλες οι απαντήσεις των μαθητών/τριών 

φυλάγονται σε ένα ψηφιακό αρχείο. Με αυτό τον τρόπο οι καλύτερες ιδέες ή οι πιο δύσκολες 

ασκήσεις μπορούν να επανεξεταστούν μαζί με ολόκληρη την τάξη μετά το παιχνίδι.   

Το Seppo είναι ένα εργαλείο προσθήκης τεχνικών στοιχείων του παιχνιδιού και σχεδιασμού 

παιχνιδιού σε οποιοδήποτε μάθημα ή κατάρτιση.  Με το  Seppo ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να 

μετατρέψει το μάθημα σε ένα διασκεδαστικό παιχνίδι χωρίς να προϋποθέτει δεξιότητες 

προγραμματισμού. Το Seppo δημιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικούς, κατανοώντας 

τη σχολική πραγματικότητα.   

Ένα μικρό παιχνίδι μπορεί να δημιουργηθεί πολύ γρήγορα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

δημιουργήσουν τις δικές τους ασκήσεις, να χρησιμοποιήσουν έτοιμες ασκήσεις ή να επιλέξουν ένα 

παιχνίδι από την τεράστια συλλογή παιχνιδιών που αποτελείται από 4000 έτοιμα παιχνίδια που 

δημιουργήθηκαν από την παγκόσμια κοινότητα εκπαιδευτικών SEPPO. Η συλλογή παιχνιδιών μπορεί 

να βοηθήσει οποιονδήποτε να ξεκινήσει να χρησιμοποιεί τη παιχνιδοποίηση στη διδασκαλία τους. 

2.3.12 Seppo για την Εκπαίδευση 

 

 

https://seppo.io/gamification-tool/
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Η μεθοδολογία παιχνιδοποίησης, όπως αναφέρεται στην εφαρμογή, δεν είναι μόνο χρήσιμη για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική εκπαίδευση στους 

ακόλουθους τομείς:  

• Πρόσληψη προσωπικού 

• Μύηση νέου προσωπικού 

• Ευημερία στο χώρο εργασίας 

• Εργαστήρια στρατηγικής και αξίας  

• Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος 

• Εκπαίδευση σχετικά με προϊόντα 

• Εκπαίδευση σχετικά με επαγγελματικές δεξιότητες 

 

Καινοτόμα στοιχεία: 

• Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους παιχνίδια 

 

Ομάδες στόχοι 

▪ Η Seppo μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε σχολική 

θεματική. Οι χρήστες Seppo ποικίλουν από δημοτικά σχολεία σε 

πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς σε όλα τα θέματα.   
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Ιστοσελίδες 

https://dnnra.igd.com/retailers/coop-danmark/news-article/t/denmark-responsible-consumption-

and-gamification/i/22324 

https://www.esmmagazine.com/technology/denmarks-dagrofa-introduces-store-game-train-spar-

employees-79458  

 

Εκδότης/συγγραφείς: 

Dagrofa, μια Δανέζικη εταιρεία λιανικού 

εμπορίου   

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχίδια 
▪ Πρωτοβουλία/Έργο καλής πρακτικής 
 

 

Σύντομη περιγραφή 

Ο δανέζικος όμιλος λιανικού εμπορίου Dagrofa ανακοίνωσε τον Αύγουστο του 2019 ότι έχει 

δημιουργήσει ένα ψηφιακό “παιχνίδι καταστήματος” για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες υπάλληλους 

σε 51 καταστήματα Spar. 

Η εταιρεία πιστεύει ότι η παιχνιδοποίηση είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος εκπαίδευσης 

υπαλλήλων σε σύγκριση με τυπικές παρουσιάσεις και εγχειρίδια.  

Οι Mette Marie Dragsdal,  διευθύντρια Εργατικού Δυναμικού στη Spar, Min Købmand και Let-Køb 

εξήγησαν " Είναι πολύ σημαντικό για τα καταστήματα μας να έχουν υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης, 

ταξινόμησης και καθαριότητας και αυτό επιτυγχάνεται μέσω, μεταξύ άλλων, από την απόκτηση 

ταλαντούχου και αφοσιωμένου προσωπικού που δεν έχουν καμία αμφιβολία για το πως να 

εκπληρώσουν τα καθήκοντα τους. Για αυτό το λόγο έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιήσουμε το παιχνίδι 

καταστήματος που μας επιτρέπει να επικοινωνήσουμε με τους/τις υπαλλήλους μέσω 

παιχνιδοποίησης”. 

Το παιχνίδι που δημιούργησε η Dagrofa, το οποίο χρησιμοποιεί σύστημα βαθμολόγησης, κάνει τη 

διαδικασία μάθησης πιο ανταγωνιστική και ενθαρρύνει τους/τις υπαλλήλους να παίξουν και εκτός 

των ωρών εργασίας.    

Το παιχνίδι έχει βοηθήσει την εταιρεία να αυξήσει τις πωλήσεις της μέχρι και 4%. 

2.3.13 Dagrofa - Ψηφιακό “παιχνίδι με κατάστημα” 

 

https://dnnra.igd.com/retailers/coop-danmark/news-article/t/denmark-responsible-consumption-and-gamification/i/22324
https://dnnra.igd.com/retailers/coop-danmark/news-article/t/denmark-responsible-consumption-and-gamification/i/22324
https://www.esmmagazine.com/technology/denmarks-dagrofa-introduces-store-game-train-spar-employees-79458
https://www.esmmagazine.com/technology/denmarks-dagrofa-introduces-store-game-train-spar-employees-79458
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Ο Richo Boss, διευθυντής της αλυσίδας Spar, οι Min Købmand and Let-Køb, δήλωσαν: "Παρατηρούμε 

από τα καταστήματα Spar σε άλλες χώρες ότι και τα έσοδα και το ακαθάριστο κέρδος αυξάνονται 

σημαντικά στα καταστήματα τα οποία οι υπάλληλοι παίζουν το παιχνίδι καταστήματος. Είμαστε πολύ 

ενθουσιασμένοι να δούμε πόσο μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις στα καταστήματα μας". 

 

Καινοτόμα στοιχεία: 

• Καινοτόμος μέθοδος εκπαίδευσης υπαλλήλων  

  

Ομάδες στόχοι: 

▪ Υπάλληλοι σε υπεραγορές και όμιλοι λιανικού εμπορίου  

▪ Υπεραγορές και όμιλοι λιανικού εμπορίου 
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Ιστοσελίδα 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.growthengineering.hp&hl=en&gl=US  

 

Εκδότης/συγγραφείς: 

Growth Engineering (παροχέας τεχνολογίας 

παιχνιδοποιημένης μάθησης) και η  HP  

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

✓ Καινοτόμα στοιχεία 
✓ Άλλο 

 

 

Σύντομη περιγραφή 

Η εταιρεία HP  αναζητούσε ένα αποτελεσματικό τρόπο για να μεγιστοποιήσει τη μάθηση και 
ανάκληση γνώσης για το προσωπικό πωλήσεων της.  

Σε συνεργασία με τη Growth Engineering, δημιουργήθηκε μια εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας με το 
όνομα HP Uni. Ο σκοπός αυτής της εφαρμογής είναι να εκπαιδεύσει τις ομάδες πωλήσεων σχετικά με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Οι δύο εταιρείες εργάστηκαν μαζί και είχαν ως σκοπό να μεγιστοποιήσει 
την ενασχόληση του/της εκπαιδευόμενου/ης μέσω της παιχνιδοποίησης.  

Στην καρδιά της μαθησιακής εκστρατείας βρισκόταν το Τρόπαιο HP Security. Οι μηχανικοί 
προσκάλεσαν τους/στις χρήστες να λάβουν μέρος σε αγώνες γνώσης, όπου μπορούσαν να κερδίσουν 
βαθμούς κερδίζοντας κάθε γύρο. Οι παίκτες/τριες που τα κατάφερναν μπορούσαν να ανέβουν στον 
πίνακα κατάταξης σε μια προσπάθεια να κερδίσουν το Τρόπαιο HP Security. 

Οι εκπαιδευόμενοι/ες μπορούσαν επίσης να προκαλέσουν ο ένας τον άλλον σε μάχες κουίζ παίκτης 
προς παίκτη που δημιουργούσαν περισσότερο ενθουσιασμό και συμμετοχή. Ως αποτέλεσμα η 
εμπλοκή των υπαλλήλων εκτοξεύθηκε σε επίπεδα που δεν είχε φτάσει ποτέ στο παρελθόν, κάτι που 
προκάλεσε την ικανοποίηση της διευθυντικής ομάδας της HP. Μέσω της χρήσης του πλαισίου της 
εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας της Growth Engineering (Η Στοά Γνώσης -The Knowledge Arcade), η 
HP  κατάφερε να επιτύχει εξαιρετικά μαθησιακά αποτελέσματα για τις πρωτοβουλίες Μάθησης και 
Ανάπτυξης.  

Καινοτόμα στοιχεία: 

• Εφαρμογή για κατάρτιση μέσω παιχνιδοποίησης  

2.3.14  Η εφαρμογή HP Uni  

         

 

Ομάδες στόχοι: 

Προσωπικό πωλήσεων 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.growthengineering.hp&hl=en&gl=US
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Ιστοσελίδα 

https://www.firmenpresse.de/pressinfo1633051/let-s-create-games-for-education-the-erasmus-

project-create-digital-games-for-education-cdg4e.html  

 

Εκδότης/συγγραφείς: 

Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφοριών στη 
Μάλτα (Malta Information Technology 
Agency-MITA), Επιστημονικό κέντρο (Τμήμα 
Διαχείρισης Προγραμμάτων Μαθημάτων), 
waza! UG, Πανεπιστήμιο Λουξεμβούργου, 
Πανεπιστήμιο Δούναβη, Διαχειριση Έρευνας 
και Καινοτομίας GmbH 

 

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Τυπική εκπαίδευση 
▪ Μη τυπική εκπαίδευση 
▪ Ενήλικη Εκπαίδευση 
▪ Πρωτοβουλία/Έργο καλής πρακτικής 

 

 

Σύντομη περιγραφή 

Το πρόγραμμα “Create Digital Games for Education” (CDG4E) είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ που έχει 

ως στόχο να βελτιώσει το επίπεδο και ποιότητα ψηφιακών δεξιοτήτων, τη σχετικότητα των γνώσεων 

και δεξιοτήτων των μαθητών/τριων για να προωθήσει τις μαθητο-κεντρικές μαθησιακές προσεγγίσεις 

2.3.15 “Δημιουργία Ψηφιακών Παιχνιδιών για Εκπαίδευση”  
 

         

 

https://www.firmenpresse.de/pressinfo1633051/let-s-create-games-for-education-the-erasmus-project-create-digital-games-for-education-cdg4e.html
https://www.firmenpresse.de/pressinfo1633051/let-s-create-games-for-education-the-erasmus-project-create-digital-games-for-education-cdg4e.html
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μέσω της ΤΠΕ με τη δημιουργία μιας καινοτόμου μεθόδου διδασκαλίας και εκμάθησης.  Τα 

αποτελέσματα του προγράμματος επιτρέπει στους/στις εκπαιδευτικούς να διαφοροποιήσουν τις 

παιδαγωγικές τους μεθόδους και στους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις μέσω ενός μοντέρνου και 

ελκυστικού εργαλείου, συνεπώς κινητοποιώντας την όρεξη τους για μάθηση.   

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2017 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2020.  

Τα βασικά αποτελέσματα της υλοποίησης του προγράμματος ήταν η παραγωγή του Εργαλείου 

Δημιουργίας Παιχνιδιού και δύο πιλοτικών παιχνιδιών διαθέσιμα για εκπαιδευτικούς και 

μαθητές/τριες. Αυτά τα αποτελέσματα είχαν ως στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των 

μαθητών/τριων, την παροχή μιας καινοτόμου μεθόδου διδασκαλίας και εκμάθησης και την 

ενδυνάμωση των μαθητών ούτως ώστε να δημιουργήσουν το δικό τους διαδραστικό μαθησιακό 

περιεχόμενο.  

Εργαλείο Δημιουργίας Παιχνιδιού 

Το Εργαλείο Δημιουργίας Παιχνιδιού δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιηθεί στην τάξη για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σχεδιάστηκε για να επιτρέψει στους/στις εκπαιδευτικούς καθώς και τους 

μαθητές να δημιουργήσουν παιχνίδια για διάφορα εκπαιδευτικά θέματα μέσω μιας προσέγγισης 

“κατώτατου ορίου” (low threshold).   Οι βασικοί μηχανισμοί του παιχνιδιού είναι προκαθορισμένοι, 

και το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται, κάτι που απλοποιεί αρκετά τη διαδικασία δημιουργίας 

παιχνιδιού. Η πρωταρχική ομάδα στόχος είναι μαθητές/τριες μεταξύ 16 και 18 ετών. Αφού το 

εργαλείο έχει δημιουργηθεί σε μια απλή διεπιφάνεια χρήστη (για εύκολη μύηση), μπορεί να 

εφαρμοστεί σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευκολία σε 

νεαρότερες ομάδες στόχους. Επιτρέπει στους/στις εκπαιδευτικούς να μην αποκλίνουν από τους 

προκαθορισμένους μαθησιακούς στόχους αλλά προσφέρει επίσης την ευκαιρία συζήτησης γενικών 

θεμάτων ενδιαφέροντος όπως θέματα σχετικά με Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανολογία και 

Μαθηματικά καθώς και Ψευδείς Ειδήσεις (fake news).   

 

Επιπρόσθετες παραπομπές: 

https://www.youtube.com/watch?v=e864zpF-p1k&t=207s  

  

Ομάδες στόχοι: 

▪ Εκπαιδευτικοί 

▪ Μαθητές/τριες 

https://www.youtube.com/watch?v=e864zpF-p1k&t=207s
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Ιστοσελίδα 

 https://www.die-bonn.de/institut/die-forum/2020/dokumentation_die.aspx?lang=d  

 

Εκδότης/συγγραφείς: 

Αυτή η περίληψη εκδόθηκε με βάση την 

παρουσίαση-διάλεξη σχετικά με την 

παιχνιδοποιημένη κατάρτιση: “Gamification – 

So lernt man heute! Effektives 

Revisionsfachwissen in der Welt der digitalen 

Transformation“  που παρουσιάστηκε κατά τη 

διάρκεια του Φόρουμ DIE-Forum 

Weiterbildung 2020 & dialog 

digitalisierung#04 – Δεκέμβριος, 2020.  

Στη γερμανική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παιχνίδια 
▪ Μη τυπική μάθηση 
▪ Δια βίου μάθηση 
▪ Πρωτοβουλία/Έργο καλής πρακτικής 

 

 

Σύντομη περιγραφή 

Σε αυτή τη διάλεξη, το Ίδρυμα ARC παρουσιάζει σύγχρονες λύσεις ψηφιακής μάθησης κάτω από τα 

κύρια ερωτήματα: Τι  είναι αυτό που κάνει χρήσιμα τα σοβαρά επαγγελματικά παιχνίδια; Ποιο ρόλο 

διαδραματίζουν οι κατατάξεις, οι ανταμοιβές και τα σήματα; Ποιες ικανότητες απαιτεί η χρήση τους 

στην πράξη; Για ποια ομάδα στόχο είναι κατάλληλα; Ποια επαγγελματικά προφίλ σχετικά με την 

παιδαγωγική αναδύονται στη βιομηχανία παιχνιδιού;  

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των σοβαρών παιχνιδιών είναι:  

- Εκμάθηση μέσω διδακτικών μεθόδων βασισμένων στην παιχνιδοποίηση 

- Εφαρμοσιμότητα και πρακτικότητα του περιεχομένου 

- Μάθηση που επικεντρώνεται στα αποτελέσματα μέσω της χρήση τεχνολογιών 

παιχνιδοποίησης   

- Χρήση προσομοιώσεων για μάθηση μέσω εμπειρίας (χρήση προσομοιωτών για την εξάσκηση 

δεξιοτήτων)  

- Ελκυστικά σενάρια σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση προκλήσεων και θετικής και 

ενδιαφέρουσας εμπειρίας  

- Μηχανισμοί που στηρίζουν τη δυναμική του παιχνιδιού: βελτίωση βαθμολογίας, απόκτηση 

τιμής, ανακάλυψη νέων πραγμάτων.  

Τα εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα της παιχνιδοποίησης είναι:  

- Δημιουργία ενδιαφέροντος 

- Αντιμετώπιση της φυσικής απόρριψης ανιαρών και επαναλαμβανόμενων διαδικασιών  

- Παραγωγή πιο ελκυστικού περιεχομένου 

- Ενίσχυση της απομνημόνευσης και συγκράτησης πληροφοριών  

2.3.16 Παιχνιδοποιημένη Κατάρτιση 

 

https://www.die-bonn.de/institut/die-forum/2020/dokumentation_die.aspx?lang=d


  

.   

 

8
2

 

“Υπάρχει ένα ευρύ πορτφόλιο για την θεματικό φάσμα των Σοβαρών Επιχειρηματικών Παιχνιδιών. 

Αυτό ποικίλει από απλά εκπαιδευτικά παιχνίδια, μέχρι προσομοιώσεις που διαρκούν μερικούς μήνες 

σε παιχνίδια σκοποβολής πρώτου προσώπου που χρησιμοποιείται στη στρατιωτική εκπαίδευση.  Η 

έννοια των ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών βασίζεται στη διδακτική γνώση ότι η στενή σύνδεση 

μεταξύ της μάθησης και ψηφιακού περιεχομένου παιχνιδοποίησης στηρίζει την απόκτηση και 

εδραίωση της γνώσης και δεξιοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται με την μεταφορά ψυχαγωγικών 

μαθησιακών μεθόδων σε ένα εικονικό περιβάλλον.  Σε αντίθεση με παραδοσιακά (μη ψηφιακά) 

εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα σοβαρά επιχειρηματικά παιχνίδια χρησιμοποιούν μεθόδους 

κινητοποίησης από τα μέσα ψηφιακής ψυχαγωγίας και της βιομηχανίας ταινιών. 

Έχοντας ως σκοπό να εμψυχώσει τον/την εκπαιδευόμενο/η συμμετέχοντα/ουσα να μάθει με ένα 

ειδικό τρόπο, δημιουργούνται σχέσεις και παρα-κοινωνικές φράσεις μεταξύ του/της 

συμμετέχοντα/ουσας και του αποκαλουμένου μη-προσωπικού χαρακτήρα στο Σοβαρό 

Επιχειρηματικό Παιχνίδι”. 

 

Τα σοβαρά παιχνίδια επικεντρώνονται στη δημιουργία τεχνικών αλλά και κυρίως μαλακών 

δεξιοτήτων πχ. ανάθεση βέλτιστων εργασιών, συντονισμός ομάδας, επιτυχής διαχείριση 

συναισθημάτων κλπ.  

 

Καινοτόμα στοιχεία: 

- Διάφορες τεχνικές παιχνιδοποίησης όπως εξιστόρηση, κινητοποίηση μέσω κατάταξης, 

βαθμολόγηση, διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα και επίπεδα παιχνιδιού και ανταμοιβές 

μέσω αναγνώρισης και βραβείων.  

- Πρακτικές ασκήσεις που επιτρέπουν την άμεση εξάσκηση σε ένα ασφαλές και ενδιαφέρον 

περιβάλλον και για την εφαρμογή πρακτικής γνώσης. Ο/Η συμμετέχοντας/ουσα λαμβάνει 

ανατροφοδότηση με τη μορφή ατομικών μαθησιακών κύκλων.  

Επιπρόσθετες παραπομπές: 

https://arc-institute.com/en/gamified-training-en 

  

Ομάδες στόχοι: 

▪ Υπάλληλοι εταιρειών, μαθητές/τριες 

 

https://arc-institute.com/en/gamified-training-en
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Ιστοσελίδα 

https://tycon-project.eu/index.php/sample-page/  

  

Εκδότης/συγγραφείς: 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ολλανδίας,  Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας, 

Westdeutsche Handwerkskammertag, Centro 

Edile Andrea Palladio, Bildungszentren des 

Baugewerbes, Fundacion Laboral de la 

Construccion,  Πανεπιστήμιο Coventry, 

Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών και 

Τεχνών Νότιας Ελβετίας  

Στην αγγλική γλώσσα 

Εστίαση S4EG: 

▪ Σοβαρά παινχίδια 
▪ Ανοικτή πρόσβαση 
▪ Επίπεδο λειτουργίας: διεθνές 
▪ Πρωτοβουλία/Έργο καλής πρακτικής 

 

 

Σύντομη περιγραφή 

Το πρόγραμμα TYCON προτείνει τα σοβαρά παιχνίδια ως διδακτικές μεθόδους για την απόκτηση 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων για την επαγγελματική ζωή σε μια συνεχώς εναλλασσόμενη και σύνθετη 

κοινωνία.  Αυτά τα μαθησιακά πλεονεκτήματα γίνονται εφικτά μέσω της εμπειρικής, εμβυθιστικής, 

ακριβώς στον απαιτούμενο χρόνο και εννοιολογικής φύσης του ρεαλιστικού παιχνιδιού, που 

βασίζεται σε υψηλής ποιότητας τεχνικού σχεδιασμού εκπαιδευτικών σεναρίων. Το παιχνίδι TYCON 

δημιουργήθηκε και παρέχεται σε ένα  ολοκληρωμένο πλαίσιο ΕΕΚ με εκπαιδευτικό υλικό και σημεία 

αξιολόγησης. Το TYCON θα επιτρέψει και θα στηρίξει εκπαιδευόμενους/ες στην ανάπτυξη 

επιχειρηματικής σκέψης και δράσης στα αρχικά στάδια της καριέρας τους.  

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να παραδώσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο διαδικτυακών μίνι παιχνιδιών 

και μίνι παιχνιδιών για κινητές συσκευές (το παιχνίδι TYCOONSTRUCTOR) με τη χρήση της αναλογίας 

μιας εικονικής πρακτικής άσκησης που επιτρέπει στους/στις εκπαιδευόμενους/ες ΕΕΚ (στο 4ο 

επίπεδο πιστοποιήσης EQF) στον τομέα οικοδομών να ανακαλύψουν και να εξερευνήσουν 

σημαντικές πτυχές της επιχειρηματικότητας σε ρεαλιστικές συνθήκες.   

Το παιχνίδι ‘Construction Tycoon’ είναι διαθέσιμο σε 6 γλώσσες: EN, NL, DE, ES, IT, SL https://tycon-

project.eu/index.php/the-game/  

2.3.17 TYCO(O)NSTRUCTOR: Μινι-παιχνίδια που προάγουν τις 

Επιχειρηματικές Δεξιότητες στον Τομέα Οικοδομών  

     

  

https://tycon-project.eu/index.php/sample-page/
https://tycon-project.eu/index.php/the-game/
https://tycon-project.eu/index.php/the-game/
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Εκτός από το παιχνίδι, το πρόγραμμα δημιούργησε ένα εγχειρίδιο για εκπαιδευτές/τριες που είναι 

σχετικά με τη στρατηγική παιχνιδιών καθώς επίσης και ερωτήσεις αξιολόγησης για να ελέγξουν εάν 

η γνώσεις επιχειρηματικότητας αυξάνονται με τη χρήση του παιχνιδιού και παραδείγματα από 

διάφορα περιβάλλοντα στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το παιχνίδι πχ στην αρχική ΕΕΚ, 

φοιτητές  Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατάρτιση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα των 

οικοδομών κλπ.  

 

Καινοτόμα στοιχεία: 

Εκπαιδευτικά περιεχόμενα προσφέρονται κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών ως προσαρμοσμένες με 

βάση μιας ιστορίας αποστολών δράσης. Οι παίκτες/τριες αντιμετωπίζουν προβλήματα με έναν 

συστημικά ελεγχόμενο τρόπο. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι επαγγελματικές και 

επιχειρηματικές προκλήσεις γίνονται σταδιακά πιο δύσκολες (επίπεδα 1-3) αλλά πάντα παραμένουν 

στο πλαίσιο του παιχνιδιού. Οι διδακτικές δομές σε όλα τα επίπεδα παραμένουν οι ίδιες. Αυτά 

παρέχουν στους/στις παίκτες/τριες αυτοπεποίθηση και τους επιτρέπουν να συγκεντρωθούν στο 

περιεχόμενο και τις επιχειρηματικές απαιτήσεις.  

 

Επιπρόσθετες παραπομπές: 

https://www.ou.nl/en/  

 

 

  

Ομάδες στόχοι: 

▪ Μαθητές/τριες ΕΕΚ 

▪ Ιδρύματα/κέντρα ΕΕΚ 

▪ Τοπικά δημόσια ιδρύματα σχετικά με πιστοποιήσεις και ΕΕΚ  

▪ Υπάλληλοι, εταιρείες  

▪ Εκπαιδευτές/τριες, εκπαιδευτές/τριες εκπαιδευτικών, 

επαγγελματίες συνάδελφοι  

▪ Επιχειρηματίες 

▪ Κοινωνικοί/ες πράκτορες 

https://www.ou.nl/en/
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Ιστοσελίδα 

 https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/content/titleinfo/4375400/full.pdf 

 

Εκδότης/συγγραφείς: 

Διπλωματική εργασία για την απόκτηση του 

ακαδημαϊκού τίτλου Master of Arts στο Karl-

Franzens-Universität Graz που παρουσιάστηκε 

από την Una PONSOLD, BA στο Institute for 

Educational Science Graz. Εξεταστής: Univ.-

Prof. ο Δρ. Elke Gruber Graz, Ιούλιος 2019 

 

Στην αγγλική γλώσσα 

                 Εστίαση S4EG: 

✓ Σοβαρά παιχνίδια 
✓ Δια βίου μάθηση 
✓ Επιστημονικό άρθρο 

αναφοράς/βιβλίο 
✓ Έκδοση 
✓ Δημοσίευση 

 

 

Σύντομη περιγραφή 

Αυτή η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αφορά το σχεδιασμό και τη χρήση σοβαρών παιχνιδιών 

στην επαγγελματική ανάπτυξη. Τα σοβαρά παιχνίδια είναι ψηφιακά παιχνίδια που έχουν ένα 

ξεκάθαρο εκπαιδευτικό σκοπό. Η χρήση σοβαρών παιχνιδιών μπορεί να αυξήσει σημαντικά την 

κινητοποίηση για μάθηση μέσω της χρήσης των θετικών επιδράσεων των βιντεοπαιχνιδιών, και 

συγκεκριμένα το έντονο ενδιαφέρον και την κινητοποίηση των χρηστών. Σε αυτή την εργασία 

εξετάζονται τα ερωτήματα του τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην ανάπτυξη και χρήση σοβαρών 

παιχνιδιών στην πράξη και τι προαπαιτήσεις πρέπει να πληρούν (αυτά τα παιχνίδια).  Για αυτό το 

σκοπό εντοπίστηκαν πέντε κατηγορίες προαπαιτήσεων με βάση την ανάλυση σχετικής 

βιβλιογραφίας, οι οποίες αφορούν όχι μόνο το σχεδιασμό του ψηφιακού παιχνιδιού αλλά και την 

πρακτική του εφαρμογή. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε η έννοια του σοβαρού παιχνιδιού για τη 

σειρά μαθημάτων “ Εισαγωγή στα  Βιομηχανικά Πρότυπα” του Ινστιτούτου Επαγγελματικής 

Προώθησης Στειερμαρκ.  Εκτός από τις πέντε κατηγορίες προαπαιτούμενων, η παρακολούθηση της 

σειράς μαθημάτων, που επικεντρώθηκε στο περιεχόμενο καθώς και στη μεθοδολογική δομή, 

λειτούργησε ως αρχικό σημείο για την ανάπτυξη της ιδέας.    Εξετάστηκε επίσης ο βαθμός στον 

οποίο το περιεχόμενο που αναπτύχθηκε πληρούσε τις προαπαιτήσεις που τέθηκαν για σοβαρά 

παιχνίδια. Επίσης έγινε μιας αξιολόγηση της πρακτικότητας της ιδέας μέσω συνέντευξης με τον/την 

εκπαιδευτή/τρια της σειράς μαθημάτων.  

Ένα από τα κύρια ευρήματα αυτής της εργασίας, εκτός από την ιδέα που αναπτύχθηκε, είναι μια 

λίστα από προαπαιτήσεις για σοβαρά παιχνίδια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όποιο επιθυμεί 

να χρησιμοποιήσει ψηφιακά παιχνίδια. Ακόμα ένα εύρημα είναι ο  ιδιαίτερος ρόλος  που 

2.3.18 Σοβαρά παιχνίδια για επαγγελματική κατάρτιση 

χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του μαθήματος BFI 

"Εισαγωγή στα βιομηχανικά πρότυπα" 

 

https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/content/titleinfo/4375400/full.pdf
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διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί στη χρήση σοβαρών παιχνιδιών σε μαθησιακά περιβάλλοντα, 

καθώς αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στο να εφιστούν δυνατή τη μετατροπή του περιεχομένου 

σε πραγματικότητα. 

To “Εκπαιδευτικό πλαίσιο με βάση το παιχνίδι” μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καθοδηγητικό εργαλείο 

για το σχεδιασμό ενός σοβαρού παιχνιδιού. Ο στόχος είναι να συνδεθεί στο βέλτιστο βαθμό η μάθηση 

και το παιχνίδι με άλλους ούτως ώστε τα θετικά χαρακτηριστικά των βιντεοπαιχνιδιών να μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν στις μαθησιακές διαδικασίες.   

Καινοτόμα στοιχεία: 

- Λίστα με προαπαιτήσεις για σοβαρά παιχνίδια  

- Παραδείγματα σοβαρών παιχνιδιών για υπαλλήλους που επικεντρώνονται σε διάφορες 

δεξιότητες πχ διαχείριση ομάδας ή εργασία σε νέο επάγγελμα.  

 

 

    Ομάδες στόχοι: 

▪ Εκπαιδευτικοί ΕΕΚ 

▪ Μαθητές/τριες 
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παιχνιδοποίηση είναι μια αποτελεσματική προσέγγιση στην πρόκληση θετικής αλλαγής στη 

συμπεριφορά και στάση των μαθητών όσον αφορά τη μάθηση, βελτιώνοντας το ενδιαφέρον και τα 

κίνητρα τους. Τα αποτελέσματα αυτής της αλλαγής είναι διπλά: μπορούν να επηρεάσουν τα 

αποτελέσματα των μαθητών και την κατανόηση εκπαιδευτικού περιεχομένου και επίσης 

δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για αποτελεσματική μάθηση.  

Συνεπώς, η παιχνιδοποίηση στην εκπαίδευση είναι μια προσέγγιση που ενισχύει τα κίνητρα και το 

ενδιαφέρον των μαθητών μέσω της ενσωμάτωση αρχών σχεδιασμών παιχνιδιών στο μαθησιακό 

περιβάλλον. Η σημασία της διατήρησης του ενδιαφέροντος των μαθητών αποτελεί μακρόχρονη 

πρόκληση στην εκπαίδευση. Αυτό εξηγεί τη μεγάλου βαθμού προσοχή που έχει ελκύσει η 

παιχνιδοποίηση στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και τη δυνατότητα της να κινητοποιήσει τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες.  

 
 Η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στην 
ηλεκτρονική μάθηση απαιτεί μιας εις βάθος ανάλυση των υπαρχουσών συνθηκών και διαθέσιμων 
εργαλείων λογισμικού. Τα κυριότερα βήματα αυτής της στρατηγικής περιλαμβάνουν:  
 
1) Εντοπισμός των χαρακτηριστικών των μαθητών/τριων  
 
Όταν οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν καινούργιες προσεγγίσεις στη μαθησιακή διαδικασία, είναι 
απαραίτητο να καθορίσουν τα μαθησιακά χαρακτηριστικά (προφίλ) ούτως ώστε να αποφασίσουν 
εάν τα νέα εργαλεία και τεχνικές που εφαρμόζουν θα είναι κατάλληλα. Το κλειδί και οι 
αποφασιστικοί παράγοντες είναι η προδιάθεση των μαθητών να αλληλοεπιδράσουν με το 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο και να συμμετέχουν σε μαθησιακές δραστηριότητες ανταγωνιστικής 
φύσης.  Είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίσουν και να λάβουν υπόψη ποιες δεξιότητες 
χρειάζεται να έχουν οι συμμετέχοντες/ουσες για να επιτύχουν τους στόχους τους, εάν οι αποστολές 
και οι δραστηριότητες απαιτούν συγκεκριμένες δεξιότητες από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.  Αν οι 
δραστηριότητες είναι υπερβολικά εύκολες ή υπερβολικά δύσκολες είναι πιθανόν να αποθαρρύνουν 
τους/τις εκπαιδευόμενους/ες και να έχουν αρνητική επίδραση. Τα κίνητρα των μαθητών για να 
συμμετέχουν στην εκπαίδευση επίσης εξαρτώνται από το πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας και τι 
ακολουθεί από τα επιτεύγματά τους.   
 
2) Καθορισμός μαθησιακών στόχων 
 
Οι μαθησιακοί στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και σαφώς καθορισμένοι. Ο σκοπός της 
εκπαίδευσης είναι να επιτύχουν αυτούς τους μαθησιακούς στόχους αλλιώς όλες οι δραστηριότητες 
(συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων παιχνιδοποίησης) θα προβούν άσκοπες. Οι στόχοι 
καθορίζουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τις δραστηριότητες που θα συμπεριληφθούν στη 
μαθησιακή διαδικασία και την επιλογή κατάλληλων μηχανισμών παιχνιδιών και τεχνικών για την 
επίτευξή τους.  
 
3) Δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου και δραστηριοτήτων για παιχνιδοποίηση  
 
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο πρέπει να είναι διαδραστικό, ενδιαφέρον και πλούσιο σε πολυμεσικά 
στοιχεία. Συνεπώς οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες πρέπει να δημιουργηθούν με βάση τους 
μαθησιακούς στόχους και να επιτρέπουν:  

• Πολλαπλές προσπάθειες – οι μαθησιακές δραστηριότητες πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιο 
τρόπο ούτως ώστε οι μαθητές/τριες να μπορούν να τις επαναλάβουν σε περίπτωση που 
αποτύχουν. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και ευκαιρίες 
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για την επίτευξη του τελικού στόχου. Ως αποτέλεσμα της επανάληψης, οι μαθητές/τριες 
μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους.   

• Δυνατότητα επίτευξης– οι μαθησιακές δραστηριότητες πρέπει να είναι εφικτές. Πρέπει να 
είναι προσαρμοσμένες και εφαρμοσμένες στις δυνατότητες και επίπεδα δεξιοτήτων των 
μαθητών/τριων.  

• Αυξανόμενο επίπεδο δυσκολίας- κάθε επακόλουθη δραστηριότητα πρέπει να είναι πιο 
σύνθετη και να απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια από τους/τις μαθητές/τριες και να 
ανταποκρίνεται στην νεαποκτηθούσα γνώση και δεξιότητες.  

• Πολλαπλά μονοπάτια- ούτως ώστε οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν διαφορετικές 
δεξιότητες, πρέπει να μπορούν να φτάσουν τους στόχους τους μέσω διαφόρων οδών. Αυτό 
επιτρέπει στους μαθητές/τριες να δημιουργήσουν τις δικές τους στρατηγικές, ένα από τα 
βασικά χαρακτηριστικά της ενεργής μάθησης. 

 
4) Προσθήκη στοιχείων και μηχανισμών παιχνιδιών 
 

Το βασικό στοιχείο παιχνιδοποίησης είναι η συμπερίληψη δραστηριοτήτων που πρέπει να κάνουν οι 

μαθητές/τριες. Η απόδοση σε αυτές τις δραστηριότητες οδηγεί στη συλλογή βαθμών, πρόοδο σε 

υψηλότερα επίπεδα και απόκτηση ανταμοιβών. Όλες αυτές οι δράσεις έχουν ως στόχο την επίτευξη 

προκαθορισμένων μαθησιακών στόχων. Τα στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στην εκπαίδευση 

εξαρτώνται από τους προκαθορισμένους στόχους (τι γνώση και δεξιότητες πρέπει να αποκτηθούν ως 

αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων). Οι δραστηριότητες που απαιτούν ανεξάρτητη εργασία από τους 

μαθητές αποδίδουν ατομικά βραβεία (όπως σήματα). Οι δραστηριότητες που απαιτούν 

αλληλεπίδραση με άλλους/ες μαθητές/τριες αντιπροσωπεύουν το κοινωνικό στοιχείο της 

εκπαίδευσης καθώς κάνουν τους μαθητές μέρος της μεγάλης μαθησιακής κοινότητας και τα 

αποτελέσματα είναι δημόσια και ορατά.  

Παρόλα αυτά, η διαδικασία ενσωμάτωσης αρχών σχεδιασμού παιχνιδιών σε διάφορες εκπαιδευτικές 

εμπειρίες μπορεί να φανεί δύσκολη καθώς δεν υπάρχουν ακόμα πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές 

για το πως να επιτευχθεί αυτό με συνοχή και αποτελεσματικά. Το υλικό σε αυτή την ανάλυση έχει 

δομηθεί με βάση τους συνδυασμούς στοιχείων παιχνιδιών που χρησιμοποιούνται, θέματα 

παιχνιδοποίησης, τα είδη μαθησιακών δραστηριοτήτων, και τους καθορισμένους στόχους, 

κλείνοντας με μια ενδελεχή συζήτηση σχετικά με την αξιοπιστία και εγκυρότητα των αναφερόμενων 

αποτελεσμάτων. Η έρευνα σχετικά με την παιχνιδοποίηση είναι πολύ ευρύς όσον αφορά το επίκεντρο 

των μελετών, των αναφερόμενων αποτελεσμάτων και των μεθοδολογικών προσεγγίσεων.  

Επιπλέον, η πλειοψηφία των μελετών συνήθως αφορά μαθητές/τριες στην τυπική εκπαίδευση αλλά 

ένα αριθμός προσεγγίσεων παιχνιδοποίησης, καθοδηγούμενες από συγκεκριμένους στόχους, έχουν 

εφαρμοστεί σε άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια. Παρά το γεγονός ότι η παιχνιδοποίηση στην εκπαίδευση 

είναι ένα αναπτυσσόμενο φαινόμενο ακόμη, η ανάλυση επιδεικνύει ότι: (i) Η πρακτική της 

παιχνιδοποιημένης μάθησης έχει ξεπεράσει σε ταχύτητα την κατανόηση των ερευνητών όσον αφορά 

το μηχανισμό και μεθόδους της (ii) δεν υπάρχουν επαρκή ποιοτικά στοιχεία που αποδεικνύουν τα 

μακρόχρονα πλεονεκτήματα της παιχνιδοποίησης στο εκπαιδευτικό πλαίσιο (iii) η κατανόηση του 
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τρόπου παιχνιδοποίησης μιας δραστηριότητας που εξαρτάται σε συγκεκριμένα στοιχεία του 

εκπαιδευτικού πλαισίου είναι ακόμα περιορισμένη.   

 

Τίτλος έργου: 

S4EG – Skills for Employment trough 
gamification 

 

Αριθμός έργου: 

2020-1-SI01_K204-075931 

 

Εκδότης: 

Public University of Ptuj, Slovenia 

 

 

Για τον εκδότη: 

Petja Janžekovič 
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