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Περίληψη 

 Ο όρος "παιχνιδοποίηση" (gamification) αναφέρεται συχνά στην 
εφαρμογή μηχανισμών παιχνιδιών σε μη παιγνιώδη πλαίσια με σκοπό 
τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων που διεξάγονται και της 
εμπειρίας των ατόμων που συμμετέχουν. Σε όλους τους τομείς της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η παιχνιδοποίηση έχει γίνει σύνθημα 
τα τελευταία χρόνια λόγω της υποτιθέμενης ικανότητάς της να κάνει τη 
μάθηση πιο παρακινητική και ελκυστική. Τα ευρήματα της παρούσας 
μελέτης δείχνουν ότι οι προσεγγίσεις της παιχνιδοποίησης γίνονται όλο 
και πιο δημοφιλείς σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια. Ταυτόχρονα, 
φαίνεται ότι η έννοια της παιχνιδοποίησης έχει γίνει πιο σταθερά 
καθορισμένη στις σκέψεις των ερευνητών και των επαγγελματιών κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Στην πραγματικότητα, μέχρι αρκετά 
πρόσφατα, πολλοί χρησιμοποιούσαν τη φράση για να αναφερθούν στη 
χρήση αντικειμένων παιχνιδιών (ιδίως ψηφιακών) ως εκπαιδευτικών 
εργαλείων για τη μελέτη ενός συγκεκριμένου θέματος, όπως η άλγεβρα. 
Με άλλα λόγια, ο όρος χρησιμοποιήθηκε ως συνώνυμο της μάθησης με 
βάση το παιχνίδι (Game-Based Learning - GBL), σε αντίθεση με τον 
προσδιορισμό μιας εκπαιδευτικής τεχνικής που ενημερώνει τη συνολική 
μαθησιακή διαδικασία, η οποία θεωρείται διεθνώς ως παιχνίδι ή 
διαγωνισμός. Ωστόσο, αυτή η ορολογική παρεξήγηση εμφανίζεται σε 
ελάχιστες μόνο μεμονωμένες περιπτώσεις σε αυτή την ανάλυση της 
βιβλιογραφίας, γεγονός που δείχνει ότι επί του παρόντος λαμβάνει 
χώρα ένας σημαντικός βαθμός ταξινομικής και επιστημολογικής 
σύγκλισης. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: παιχνιδοποίηση, εκπαίδευση, επιχειρηματική εκπαίδευση 

,εκπαιδευτικά εργαλεία ,  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (TΠΕ) 
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Abstract 

 The term "gamification" often refers to the application of game 
mechanisms in non-gaming contexts with the intention of enriching the 
activities carried out and the experience of individuals engaged. 
Throughout the fields of education and training, gamification has 
become a buzzword in recent years due to its purported ability to make 
learning more motivating and engaging. The findings of this study 
indicate that gamification approaches are becoming increasingly popular 
in a variety of educational contexts. Simultaneously, it appears that the 
concept of gamification has become more firmly defined in the thoughts 
of researchers and practitioners during the past several years. In reality, 
until quite recently, many people used the phrase to refer to the use of 
gaming artifacts (particularly digital ones) as educational tools for 
studying a certain subject, such as algebra. In other words, the term was 
utilized as a synonym for Game-Based Learning (GBL) as opposed to 
identifying an educational technique that informs the total learning 
process, which is viewed internationally as a game or competition. 
However, this terminological misunderstanding emerges in only a few 
isolated occurrences in this analysis of the literature, indicating that a 
considerable degree of taxonomic and epistemological convergence is 
currently taking place. 

 

 

Key words: gamification, education, entrepreneurship education, educational tools , 
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Εισαγωγή 

Είναι γενικώς αποδεκτή η άποψη ότι το παιχνίδι κατέχει ιδιαίτερα σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού, ανεξάρτητα από την ηλικία του, ενώ αναμφίβολα 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς του.  

Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες και ειδικότερα οι δυνατότητες που 

προσφέρουν, έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, ενώ ομοίως 

κυριαρχούν στην καθημερινότητα τόσο των ενηλίκων, όσο και των παιδιών και των 

εφήβων.  

Συνεπώς, είναι εύλογο ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αλλάξουν εν 

μέρει και τον τρόπο με τον οποίο διασκεδάζουν τα παιδιά. Συγκεκριμένα, τα 

ψηφιακά παιχνίδια, για τα οποία έγινε λόγος στο προηγούμενο κεφάλαιο, είναι 

ιδιαίτερα προσφιλή στα παιδιά σχολικής ηλικίας, ενώ όπως έχει διαπιστωθεί από 

μελέτες, προσφέρουν πλήθος ωφελειών, τόσο παιδαγωγικών όσο και 

αναπτυξιακών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα τελευταία χρόνια έχουν σχεδιαστεί 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες, που επιτρέπουν την χρήση του παιχνιδιού ως 

παιδαγωγικό εργαλείο. Πρόκειται για τη λεγόμενη παιχνιδοποίηση (gamification) 

στην εκπαίδευση, όπου οι μαθητές κατακτούν τους γνωστικούς, κοινωνικούς και 

παιδαγωγικούς στόχους, μέσα από δραστηριότητες σχεδιασμένες σε ηλεκτρονικά 

περιβάλλοντα (Dicheva, Dichev, Agre&Angelova, 2015).  

Ως εκ τούτου, σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να 

μελετηθεί ο ρόλος και οι πτυχές της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση, τόσο την 

πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια, δια ζώσης αλλά και εξ’ αποστάσεως. Για 

το λόγο αυτό, πραγματοποιείται ανασκόπηση της ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης 

βιβλιογραφίας (literature review), όπου παρουσιάζονται και αναλύονται κριτικά 

εμπειρικές μελέτες συναφείς με το θέμα και τα ερευνητικά ερωτήματα που έχει 

θέσει ο φοιτητής.  

Όσον αφορά στη δομή της εργασίας, χωρίζεται σε δυο μέρη, στο θεωρητικό 

και στο ερευνητικό. Ειδικότερα, στο θεωρητικό μέρος και συγκεκριμένα στο πρώτο 

κεφάλαιο θα γίνει μια συνολική αναφορά στους στόχους που έχει θέσει το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο τους διαχρονικούς όσο και τους σύγχρονους που 
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μεταβάλλονται βάσει των αναγκών των πολιτών, όπως διαμορφώνονται σε κάθε 

περίοδο.  

Ακολούθως, στο δεύτερο κεφάλαιο, θα επιχειρηθεί μια συνοπτική αναφορά 

στην ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα,  θα γίνει ιστορική 

ανασκόπηση της ένταξής τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ επίσης θα 

μελετηθούν τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από 

την αξιοποίηση των ΤΠΕ, καθώς και οι διαστάσεις τους . Ακόμα, θα γίνει μια 

συνοπτική αναφορά στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται ώστε να γίνει 

επιτυχώς η ένταξη τους στην εκπαίδευση και τέλος θα μελετηθεί η στάση που 

τηρούν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στο ζήτημα αυτό.  

Περνώντας στο τρίτο κεφάλαιο, θα γίνει μια επισκόπηση του παιχνιδιού 

στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα επιχειρηθεί ο εννοιολογικός 

προσδιορισμός της έννοιας, ενώ εν συνεχεία θα επισημανθούν τα πολύπλευρα 

οφέλη που προκύπτουν από την ενασχόληση του παιδιού με το παιχνίδι, 

οποιουδήποτε είδους. Ακόμα, θα γίνει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά 

με τις δυο βασικές κατηγορίες παιχνιδιού, δηλαδή το παραδοσιακό και το ψηφιακό 

και τέλος θα παρατεθούν τα αποτελέσματα πρόσφατων εμπειρικών μελετών, οι 

οποίες είχαν ως αντικείμενο το παραδοσιακό και το ψηφιακό παιχνίδι.  

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους, θα μελετηθεί η 

εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα 

γίνει εννοιολογικός προσδιορισμός του υπό εξέταση όρου, ενώ στη συνέχεια θα 

μελετηθούν τα είδη των παιχνιδιών που σχεδιάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, 

καθώς και ορισμένες από τις πλατφόρμες που είναι ειδικά σχεδιασμένες για αυτό 

τον σκοπό. Τέλος, θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα οφέλη που 

αποκομίζουν οι μαθητές από την πρακτική της παιχνιδοποίησης.  

Περνώντας στο εμπειρικό μέρος της εργασίας, στο πέμπτο κεφάλαιο θα γίνει 

αναφορά στους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε προς μελέτη το συγκεκριμένο 

θέμα, στο στόχο, στα ερευνητικά ερωτήματα, στη διαδικασία που ακολουθήθηκε 

καθώς και τα κριτήρια που έθεσε ο ερευνητής σχετικά με την επιλογή των άρθρων.  

Ακολούθως, στο έκτο κεφάλαιο, θα παρατεθούν και θα αναλυθούν κριτικά 

τα άρθρα που επιλέχθηκαν για κάθε ένα από τα θέματα που εξετάζονται στην 

παρούσα εργασία.  
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Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο, θα εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα 

ερευνητικά ερωτήματα που είχαν τεθεί κατά τη διαδικασία σχεδιασμού της 

έρευνας.  
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Κεφάλαιο 1: Οι στόχοι της εκπαίδευσης: διαχρονικοί και σύγχρονοι 

Σε όλες τις κοινωνίες, διαχρονικά, οι παλαιότερες γενεές θεωρούν ως 

καθήκον ή ως υποχρέωσή  τους, αφενός να ενημερώσουν τις επόμενες για την 

κοινωνική και πολιτισμική κληρονομιά που θα παραλάβουν και αφετέρου να 

καταστήσουν τους πολίτες, φορείς της κοινωνικής και της πολιτικής δημιουργίας. 

Ουσιαστικά, δηλαδή, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι παλαιότερες γενιές, 

επιχειρούν να ασκήσουν επιδράσεις στις νεότερες. 

Μάλιστα, όσο περισσότερο εξελιγμένη είναι μια κοινωνία, τόσο πιο 

οργανωμένα και επιτυχημένα μπορεί να ασκηθεί η επίδραση αυτή. Συγκεκριμένα, 

θέτουν απτούς και σαφείς στόχους, σχεδιάζουν τους τρόπους με τους οποίους θα 

καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων και στη συνέχεια προβαίνουν σε 

συντονισμένες ενέργειες, ώστε να καταφέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Το 

σύνολο των ενεργειών αυτών, συνιστά τον θεσμό της εκπαίδευσης (Βακαλούδη, 

2012).   

Από τα παραπάνω θα μπορούσε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η 

εκπαίδευση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους σκοπούς και τους στόχους που το 

κράτος, ως οργανωμένη κοινωνία, έχει θέσει για τις μελλοντικές γενεές. 

Προτού μελετηθούν αναλυτικά οι σκοποί και οι στόχοι της εκπαίδευσης 

αξίζει να σημειωθεί ότι ο καθορισμός τους εξαρτάται από πλήθος παραγόντων και 

ως εκ τούτου αναγνωρίζονται οι σταθεροί ή διαχρονικοί και οι μεταβλητοί στόχοι 

(Χρηστάκης, 2015).  

Ειδικότερα, όσον αφορά στους σταθερούς ή διαφορετικά διαχρονικούς 

στόχους της εκπαίδευσης, η εκπλήρωσή τους αποτελεί βασικό μέλημα κάθε 

κοινωνίας, καθώς είναι άμεσα συνυφασμένοι με τα δικαιώματα των πολιτών της. 

Όπως θα αναφερθεί στο αντίστοιχο υπό- κεφάλαιο, οι στόχοι αυτοί διακρίνονται σε 

μορφωτικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς (Βακαλούδη, 2012 ; Χρηστάκης, 2015).  

Από την άλλη πλευρά, αναγνωρίζονται και οι μεταβλητοί στόχοι της 

εκπαίδευσης, οι οποίοι καθορίζονται βάσει πολλών παραγόντων, όπως είναι για 

παράδειγμα η κοινωνική, η οικονομική και η πολιτική κατάσταση που επικρατεί σε 

κάθε κράτος, οι πολιτισμικοί παράγοντες, το όραμα που έχει αναπτύξει το κράτος 

για τους πολίτες του, καθώς και οι ανάγκες ή οι ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζει. 
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Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω, είναι εύλογο πως οι μεταβλητοί στόχοι της 

εκπαίδευσης διαφοροποιούνται, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες και την πορεία 

που ακολουθεί το κράτος (OECD, 2010 ; Χρηστάκης, 2015).  

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να γίνει μια συνολική αναφορά στους 

στόχους της εκπαίδευσης, τόσο τους διαχρονικούς όσο και τους σύγχρονους ή 

διαφορετικά μεταβλητούς που, όπως προαναφέρθηκε, μεταβάλλονται βάσει των 

αναγκών των πολιτών, όπως διαμορφώνονται σε κάθε περίοδο. Ας σημειωθεί σε 

αυτό το σημείο ότι η αναφορά θα γίνει αποκλειστικά για τους στόχους που έχει 

θέσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

 

1.1 Διαχρονικοί στόχοι της εκπαίδευσης 

 

Οι απώτεροι σκοποί στην εκπαίδευση διατυπώνονται στο Σύνταγμα και 

καθορίζονται από αξίες που είναι αποδεκτές στην κοινωνία. Συγκεκριμένα, στο 

άρθρο 16 παράγραφος 2, διευκρινίζεται ότι το κράτος θα πρέπει να διασφαλίζει σε 

όλους τους πολίτες την κατάλληλη εκπαίδευση, ούτως ώστε μέσα από αυτή να 

αναπτυχθούν ηθικά, πνευματικά, επαγγελματικά και κοινωνικά, να αναπτύξουν την 

εθνική  και την θρησκευτική τους συνείδηση  και να καταστούν ελεύθεροι και 

υπεύθυνοι πολίτες (Βουλή των Ελλήνων, 2019).  

 

Παρόλα αυτά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προαναφερθέντες στόχοι της 

εκπαίδευσης είναι γενικοί και δεν συμβάλουν άμεσα στη λήψη συγκεκριμένων 

παιδαγωγικών μέτρων, παρά λειτουργούν ως βάση για τη διατύπωση των στόχων 

για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, καθώς και των στόχων των εκάστοτε μαθημάτων, 

όπως αυτοί διατυπώνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα.  

 Περαιτέρω, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το Σύνταγμα ορίζει ότι το 

κράτος έχει ως βασική υποχρέωση και καθήκον να φροντίζει για την υλοποίηση των 

στόχων της  εκπαίδευσης, οι οποίοι διακρίνονται σε μορφωτικούς, κοινωνικούς και 

πολιτιστικούς (Καυκούλα, 2012). Πιο αναλυτικά:  
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 (α) Μορφωτικοί στόχοι   

Οι στόχοι αυτοί αποσκοπούν στη μόρφωση του πολίτη, δηλαδή στην 

πνευματική, ψυχική και σωματική του ανάπτυξη, η οποία μπορεί να επιτευχθεί 

μέσα από την καλλιέργεια των γνωστικών, των βουλητικών και των 

συναισθηματικών στοιχείων του παιδιού.  

Πιο συγκεκριμένα, για την επίτευξη των μορφωτικών στόχων, θα πρέπει 

αφενός να έχει δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον και να πληρούνται όλες οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε ο μαθητής να είναι σε θέση να αναπτύξει τις 

πνευματικές, τις ψυχικές και τις σωματικές του ικανότητες και αφετέρου όταν μέσα 

από την εκπαίδευση, ο μαθητής είναι σε θέση:  

 • Να αναπτύξει τις γνωστικές του ικανότητές και συγκεκριμένα να αποκτήσει τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες ώστε να μπορέσει να ενταχθεί 

ομαλά στο κοινωνικό σύνολο και να συμμετέχει ενεργά στις  κοινωνικές διεργασίες.  

• Να αναπτύξει ενδιαφέρον για τη γνώση ούτως ώστε να συνεχίσει την εκπαίδευσή 

και έπειτα από την ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

• Να μπορεί να εκφράζεται με ακρίβεια, με σαφήνεια και με ορθότητα.  

• Να αναπτύξει την  συλλογιστική του ικανότητα, δηλαδή να μπορεί να κάνει 

σκέψεις και συλλογισμούς που να χαρακτηρίζονται από  λογική συνέπεια. 

 • Να εξασκήσει τη φαντασία του, να ενδυναμώσει τη μνημονική ικανότητα και να 

αναπτύξει την κριτική του σκέψη.  

• Να αποκτήσει συνέπεια και υπευθυνότητα, δυο χαρακτηριστικά που φανερώνουν 

την ανωτερότητα, την ωριμότητα  και την  ηθική ελευθερία του ανθρώπου .   

• Να αποκτήσει αυτογνωσία και ετερό- γνωσία. Ουσιαστικά, δηλαδή, να αποκτήσει 

αυτοπεποίθηση, να σχηματίσει την πραγματική εικόνα του εαυτού του, ως μέλος 

του κοινωνικού συνόλου, να αναπτύξει θετικά και όχι αρνητικά συναισθήματα, τόσο 

για τον εαυτό του όσο και για τους γύρω του. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, 

καθώς με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να αισθανθεί άνετα κι ελεύθερα μεταξύ των 

συνανθρώπων του και συνεπώς να συνεργαστεί μαζί τους, για το καλό της 

κοινωνίας.  

•  Να αποκτήσει ηθικές αξίες, να μπορεί να πειθαρχεί, να αισθάνεται ελεύθερος, να 

έχει τόλμη και να είναι τόσο πνευματικά όσο και ψυχικά ισορροπημένος. Αν έχει 
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αυτά τα χαρακτηριστικά, θα μπορέσει να λειτουργήσει ως σταθερό θεμέλιο της  

οργανωμένης και δημοκρατικής κοινωνίας (Καυκούλα, 2012 ; Seymour, 2016) .  

 

(β) Κοινωνικοί στόχοι  

Ένας από τους βασικότερους στόχοι της εκπαίδευσης είναι η 

κοινωνικοποίηση των μαθητών και  η ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Πιο 

συγκεκριμένα, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, ο μαθητής θα μπορεί:   

• Να αναγνωρίσει τον εαυτό του, σε σχέση µε τους άλλους. Ουσιαστικά, δηλαδή, θα 

κατανοήσει και θα εξοικειωθεί με το πλήθος των ρόλων που θα παίξει στην 

οικογένεια, στην κοινωνία, στο σχολικό περιβάλλον, στις ομάδες και στις 

οργανώσεις, όπου είναι μέλος.  

• Να συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα των κοινωνικών ρόλων αυτών και κυρίως 

το γεγονός ότι όλα τα μέλη της ομάδας, καλούνται ομοίως να παίξουν ρόλους, 

εξίσου σημαντικούς.  

• Να γνωρίζει τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις που έχει, όντας μέλος της 

κοινωνίας. Ειδικότερα, να είναι σε θέση να  εκτελεί αναντίρρητα τις υποχρεώσεις 

του και να απαιτεί από τους υπολοίπους να σέβονται τα δικαιώματά του.  

• Να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και κατ’ επέκταση να είναι ενεργό μέλος της 

κοινωνίας. Συναφώς, στόχος είναι να συνεργάζεται µε τα υπόλοιπα µέλη της 

κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει. 

• Να αγαπά το διάλογο και τη συζήτηση, να μην έχει προκαταλήψεις και να μην 

χαρακτηρίζεται από αρνητικά αισθήματα, όπως είναι η εμπάθεια και η 

μισαλλοδοξία. Συναφώς, να αναπτύσει υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες 

θα βασίζονται στον σεβασμό και στην άλληλο – αποδοχή (Καυκούλα, 2012 ; 

Seymour, 2016). 

 

 (γ) Πολιτιστικοί στόχοι  

Κάθε κράτος, όπως και το ελληνικό, έχει διαμορφώσει τη δική του 

πολιτιστική ταυτότητα, το δικό του πολιτισμό. Εύλογο είναι, ως εκ τούτου, ότι ένας 

από τους κεντρικούς στόχους της εκπαίδευσης είναι να γνωρίσει η επόμενη γενιά 

την ιστορία και τον πολιτισμό του κράτους, εν προκειμένω του ελληνικού .  
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Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη συμμετοχή του στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, ο μαθητής θα μπορέσει να:    

 • Να γνωρίσει την ιστορία του τόπου του και τα πολιτιστικά επιτεύγματα των 

προγόνων του. Συναφώς, θα είναι σε θέση να αξιολογεί βάσει κριτηρίων τα 

επιτεύγματα αυτά,  να τα συγκρίνει µε τα σημερινά, καθώς και µε τα επιτεύγματα 

άλλων λαών και άλλων εποχών.  

• Να γνωρίσει την καλλιτεχνική παράδοση, τη λογοτεχνία, τις εικαστικές τέχνες, τη 

μουσική, τους χορούς, τα ήθη και έθιμα του τόπου του. Επίσης,  να είναι σε θέση να 

επιλέγει τα στοιχεία εκείνα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τις βάσεις για 

πολιτισμική εξέλιξη και δημιουργία (Καυκούλα, 2012).  

 

 

1.2 Σύγχρονοι στόχοι της εκπαίδευσης 

 

Η πολιτική, η κοινωνική και  η οικονομική δομή της χώρας, οι ιδιαιτερότητές 

της, οι ανάγκες που αντιμετωπίζει στο παρόν  και εκείνες που ενδέχεται να 

αντιμετωπίσει στο μέλλον και τέλος το όραμα που έχει διαμορφώσει η πολιτική 

ηγεσία του κράτους σχετικά με την αναπτυξιακή πορεία και το επίπεδο διαβίωσης 

του λαού, είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες που συμβάλουν καθοριστικά στον 

καθορισμό των στόχων της εκπαίδευσης.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις δεδομένες συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο, την 

εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και την παγκοσμιοποίηση, θα μπορούσε να εξαχθεί 

το συμπέρασμα ότι μέσα από την εκπαίδευση, η πολιτική ηγεσία της χώρας 

αποσκοπεί:  

• Στην οικονομική ανάπτυξη  

• Στη βιομηχανική εξέλιξή  

• Στην μείωση του πληθωρισμού και της ανεργίας.  

• Στη διατήρηση και στην εξέλιξη των επαγγελμάτων, καθώς και στη δημιουργία 

νέων, που θα είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας και εν γένει 

του κράτους.  

 • Τον κοινωνικό μετασχηματισμό, όπου θεωρείται ότι είναι απαραίτητο (Καυκούλα, 

2012 ; Seymour, 2016).  
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Εύλογο είναι, ως εκ τούτου, ότι βάσει των επιδιωκόμενων στόχων, η 

Πολιτεία σχεδιάζει με ιδιαίτερη προσοχή την εκπαίδευση που θα προσφέρει στους 

μαθητές και τους νέους, έχοντας ως άξονα την υλοποίηση των στόχων αυτών.  

Χρήσιμο είναι, τέλος, να γίνει μια σύντομη αναφορά στους σύγχρονους 

στόχους που έχει θέσει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όσον 

αφορά στην εκπαίδευση των πολιτών, ανηλίκων και ενηλίκων.  

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του σύγχρονου ελληνικού σχολείου 

εναρμονίζονται πλήρως με τις ανάγκες της χώρας αλλά και τις εξελίξεις που 

παρατηρούνται σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο «νέο» - όπως 

χαρακτηρίζεται- σχολείο, κεντρική θέση κατέχει ο μαθητής, ο οποίος ουσιαστικά 

τίθεται στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο 

μαθητής:  

• Θα έχει ως βάση του τις αξίες και τις αρχές, που τον καθιστούν άνθρωπο.  

• Θα αποκτά γνώσεις και μετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

• Θα μπορεί να συμμετέχει με επιτυχία στην οικονομική ζωή του τόπου.  

• Θα έχει ευκαιρίες κοινωνικής και επαγγελματικής ανόδου.  

• Θα είναι ισότιμο μέλος της κοινωνίας.  

• Θα συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική ζωή και θα συμβάλει στην εξέλιξη της 

κοινωνίας (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2021).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω , θα μπορούσε να εξαχθεί το 

συμπέρασμα ότι οι σύγχρονοι στόχοι της εκπαίδευσης, όπως έχουν προσδιοριστεί 

από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, είναι τόσο μορφωτικοί όσο και 

κοινωνικοί και πολιτισμικοί, ενώ φαίνεται να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 

ανάγκες των πολιτών (Χρηστάκης, 2015).  

 

 

Συμπερασματικά, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας μελετήθηκαν εν 

συντομία οι στόχοι της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος.  

Ειδικότερα, μελετήθηκαν οι διαχρονικοί στόχοι της εκπαίδευσης, εκείνοι 

δηλαδή που ίσχυαν σε όλες τις εποχές και συνήθως σε όλα τα κράτη, πέραν της 



18 
 

Ελλάδας που εξετάζεται ως παράδειγμα. Οι στόχοι αυτοί διακρίνονται σε 

μορφωτικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς και ουσιαστικά αποτελούν τη βάση, 

πάνω στην οποία θα σχεδιαστούν οι εκπαιδευτικές πρακτικές.  

Επίσης, μελετήθηκαν οι σύγχρονοι στόχοι της εκπαίδευσης, ο καθορισμός 

των οποίων εξαρτάται από πλήθος παραγόντων, όπως είναι για παράδειγμα οι 

κοινωνικό-οικονομικές εξελίξεις, σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξετάζοντας 

τους σύγχρονους στόχους που έχει θέσει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, θα μπορούσε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των πολιτών, εφόσον βέβαια υλοποιηθούν στην πράξη.  
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Κεφάλαιο 2: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

στην εκπαίδευση 

 

Ως Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ορίζονται τα 

τεχνολογικά μέσα που αξιοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για να 

οπτικοποιήσουν την πληροφορία (Ghavifekr&Rosdy, 2015).  

 Όσον αφορά στο χώρο της εκπαίδευσης, οι ΤΠΕ προωθούνται αφενός από το  

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, που τις έχει εντάξει στο υφιστάμενο 

Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και αφετέρου 

από τους εκπαιδευτικούς που τις χρησιμοποιούν για την ψυχαγωγία των μαθητών, 

καθώς και για την καλύτερη αφομοίωση της γνώσης (Παγγέ, 2015).  

 Εύλογο είναι, ως εκ τούτου, ότι οι ΤΠΕ έχουν αρκετά πλεονεκτήματα, χωρίς 

ωστόσο αυτό να σημαίνει πως η χρήση τους είναι εξ’ ορισμού αποτελεσματική. Κάτι 

τέτοιο είναι λογικό, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι θα πρέπει να 

πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως την ύπαρξη του 

απαραίτητου εξοπλισμού αλλά και την στάση των εκπαιδευτικών, που ουσιαστικά 

αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των μαθητών και των νέων τεχνολογιών  

(Σαλονικίδης, 2015).  

 Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί μια συνοπτική αναφορά στην ένταξη των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα,  θα γίνει ιστορική ανασκόπηση της 

ένταξής τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, εστιάζοντας κυρίως στους 

λόγους για τους οποίους η εκπαιδευτική ηγεσία επεδίωξε να φέρει σε επαφή τους 

μαθητές με τις νέες τεχνολογίες. Στη συνέχεια, θα μελετηθούν ξεχωριστά τα 

πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την αξιοποίηση 

των ΤΠΕ, καθώς και οι διαστάσεις τους , που σύμφωνα με τον  Φεσάκη (2017) , είναι 

άμεσα συνυφασμένες τόσο με τα πλεονεκτήματα όσο και με τα μειονεκτήματα. 

Ακόμα, θα γίνει μια συνοπτική αναφορά στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να 

πληρούνται ώστε να γίνει επιτυχώς η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τέλος 

κρίνεται ως απαραίτητη η βιβλιογραφική ανασκόπηση της στάσης που τηρούν οι 

εκπαιδευτικοί απέναντι στο ζήτημα αυτό.  
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2.1 Ιστορική αναδρομή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

Οι ΤΠΕ έχουν διαγράψει μια μακρόχρονη πορεία στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα, με την χρήση τους να εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς, ανάλογα με τις 

κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν σε κάθε περίοδο, το πρόγραμμα 

σπουδών που εφαρμοζόταν, τους διδακτικούς στόχους και τις ιδεολογικές 

θεωρήσεις της εκπαιδευτικής ηγεσίας, καθώς και το επίπεδο της τεχνολογικής 

ανάπτυξης.  

 Ιστορικά, η ένταξη των ΤΠΕ ως μέσο και ως αντικείμενο εκπαίδευσης 

πραγματοποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν οι υπολογιστές 

εισήχθησαν στα Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας, αποσκοπώντας να 

βοηθήσουν τους μαθητές στην μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία (Φούντας & 

Πανταζής, 2017).  

Ακολούθως, την περίοδο 1992 έως 1997 οι ΤΠΕ εισήχθησαν σταδιακά στα 

Γυμνάσια και στα Ενιαία Λύκεια, προκειμένου οι μαθητές να εξοικειωθούν με την 

τεχνολογία, που ήδη είχε αρχίσει να κυριαρχεί στην καθημερινότητά τους, καθώς 

και να επωφεληθούν από αυτή, διευρύνοντας τους γνωστικούς τους ορίζοντες. 

Περαιτέρω, στόχος της ένταξης των ΤΠΕ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν να 

αποκτήσουν δεξιότητες χειρισμού και κριτικής επεξεργασίας, καθώς και δεξιότητες 

μεθοδολογικού χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας ένα υπολογιστικό σύστημα 

(Μυσερλή, 2015).  

 Τέλος, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι ΤΠΕ εντάχθηκαν και στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό και 

χρησιμοποιούνταν ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας, ως γνωστικό- διερευνητικό 

εργαλείο και ως εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών και επικοινωνίας, στο πλαίσιο 

των καθημερινών σχολικών δραστηριοτήτων.  

 Από την ιστορική πορεία της ένταξης των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα, θα μπορούσε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι σκοποί ήταν ως επί τω 

πλείστον παιδαγωγικοί. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί φορείς προσπαθούσαν να 

δώσουν στους μαθητές περισσότερα εφόδια, ούτως ώστε να μεγιστοποιηθούν τα 

οφέλη που λάμβαναν από την εκπαιδευτική διαδικασία (Παναγιωτοπούλου, 

Κτενιαδάκη&Νούτσου, 2015).  
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 Κάτι τέτοιο προκύπτει και από τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνταν οι ΤΠΕ 

τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αναφερόμενοι 

εν προκειμένω στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μετά τη δεκαετία του 1990 

χρησιμοποιούνταν ευρέως τα εκπαιδευτικά λογισμικά, ως ένα μέσο ενίσχυσης της 

διδασκαλίας που πραγματοποιούταν στην σχολική αίθουσα. Μάλιστα, τα 

αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, αφού πράγματι 

οι μαθητές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης έδειχναν να επωφελούνται, κυρίως 

στο γνωστικό τομέα. 

Ακολούθως, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 έγινε η  πρώτη συστηματική 

προσπάθεια αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της εφαρμογής των 

νέων τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκαν και εισήχθησαν σταδιακά τα 

συστήματα ασύγχρονης επικοινωνίας, όπως η επικοινωνία μέσω forum, ενώ επίσης 

επιχειρήθηκε η αξιοποίηση των νέων πλατφορμών με στόχο την συνεργασία μεταξύ 

των μαθητών από διαφορετικά μέρη (Φούντας & Πανταζής, 2017).  

Τέλος, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προχώρησε στην 

ψηφιοποίηση όλων των διδακτικών εγχειριδίων και τον εμπλουτισμό τους με 

πολυμεσικό υλικό, προκειμένου όλοι οι μαθητές να μπορούν να έχουν πρόσβαση, 

όποτε το επιθυμούν.  

 Περνώντας στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

περιελάμβανε κυρίως τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακών μαθημάτων ως 

συμπλήρωση των μαθημάτων που πραγματοποιούνταν εντός των σχολικών 

αιθουσών. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, στην 

περίπτωση αυτή, ήταν να μετέχουν οι μαθητές πιο ενεργά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, καθώς και να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενο των διδακτικών 

ενοτήτων. Θετικό είναι το γεγονός πως, σύμφωνα με μελέτες, οι στόχοι αυτοί 

φαίνεται ότι επιτυγχάνονταν, αφού με την αξιοποίηση των ΤΠΕ οι μαθητές 

αποκτούσαν περισσότερα κίνητρα μάθησης, ενώ επίσης παρατηρήθηκε βελτίωση 

της στάσης που διατηρούσαν απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα (Αναστασιάδης, 

2017).  

 Ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνταν οι ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δείχνει ότι διαχρονικά στόχος ήταν η αναβάθμιση και 
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ο εκσυγχρονισμός της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η οποία όμως παρέμενε στη 

συμβατική μορφή της, δηλαδή δια ζώσης.  

 Ωστόσο, η βαθμιαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η συνακόλουθη βελτίωση 

των δυνατοτήτων των ΤΠΕ καθώς και οι αλλαγές που συντελέστηκαν σε κοινωνικό 

επίπεδο, δημιούργησαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να εφαρμοστεί η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση στους μαθητές της δεύτερης βαθμίδας, δηλαδή του 

γυμνασίου και του λυκείου. Συγκεκριμένα, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 

δινόταν η δυνατότητα στους μαθητές να παρακολουθήσουν τηλεδιασκέψεις από το 

χώρο τους, χωρίς να απαιτείται η παρουσία τους στο σχολείο. Η εφαρμογή της 

σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον των 

εκπαιδευτικών και των θεωρητικών, κυρίως όσον αφορά στα οφέλη ή τους 

κινδύνους για τους μαθητές. Τα αποτελέσματα μελετών που πραγματοποιήθηκαν 

προς αυτή την κατεύθυνση είναι μάλλον αμφιλεγόμενα, αφού οι μαθητές φαίνεται 

να ικανοποιούνται από τις τηλεδιασκέψεις, ωστόσο δεν έδειξαν την απαιτούμενη 

αυτοπειθαρχία, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

αυτής της μορφής διδασκαλίας (Αναστασιάδης, 2017).  

 Τέλος, τη σημερινή εποχή, η υγειονομική κρίση και η προσπάθεια 

περιορισμού της, έχει καταστήσει υποχρεωτική την αξιοποίηση των ΤΠΕ για την 

σύγχρονη αλλά και την ασύγχρονη  εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στους μαθητές του 

δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου, καθώς και στους φοιτητές των 

ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, 2020).  

 

 

2.2 Πλεονεκτήματα ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

 Ο λόγος για τον οποίο η ηγεσία, οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι μαθητές 

επικροτούν την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, έγκειται στα 

πλεονεκτήματά τους (Ratheeswari, 2018). 

Καταρχήν, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τη χρήση των τεχνολογιών αυτών 

μπορεί να επιτευχθεί η μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τον δάσκαλο στον 

μαθητή, ο οποίος τίθεται στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κάτι τέτοιο 
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είναι εφικτό με τη χρήση των ΤΠΕ, αφού ο μαθητής κατευθύνει εν μέρει τον 

εκπαιδευτικό για τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του, ενώ επίσης συμμετέχει πιο 

ενεργά τόσο στον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος όσο και στην 

οικοδόμηση της γνώσης. Μάλιστα, η ενεργός συμμετοχή του στην οικοδόμηση της 

γνώσης έχει ως άμεσο αποτέλεσμα και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων που 

έχει θέσει ο εκπαιδευτικός, γεγονός που υποδεικνύει και ένα ακόμα πλεονέκτημα 

της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην τάξη. 

Επίσης, με την χρήση των ΤΠΕ και ιδιαιτέρως των πολυμέσων, το περιβάλλον 

της μάθησης καθίσταται περισσότερο ελκυστικό για τους μαθητές, καθώς αποκτούν 

πρόσβαση σε πλούσιο πληροφοριακό υλικό. Ακόμα, όπως αναφέρθηκε και σε 

προηγούμενες παραγράφους, βασικά πλεονεκτήματα των ΤΠΕ είναι η ανεξαρτησία 

που προσφέρουν όσον αφορά στο  χώρο και στον χρόνο, αφού δίνεται η 

δυνατότητα στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό 

όποτε επιθυμούν, για όσο χρονικό διάστημα κρίνουν απαραίτητο και από όποιο 

μέρος τους εξυπηρετεί καλύτερα.   

Ακολούθως, σημαντικά πλεονεκτήματα των ΤΠΕ είναι αφενός η δυνατότητα 

ταυτόχρονης χρήσης από ένα μεγάλο αριθμό μαθητών, χωρίς να ανακύπτουν 

ζητήματα που να υποβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

αφετέρου το χαμηλό κόστος που απαιτείται για τη χρήση των τεχνολογιών αυτών, 

γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.  

Περαιτέρω, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την αξιοποίηση των ΤΠΕ 

επιτυγχάνεται ο στόχος της καθολικής πρόσβασης στην εκπαίδευση, δεδομένου του 

ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους μαθητές.  

Τέλος, ένα σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση είναι ότι καθίσταται πιο εύκολη η παρακολούθηση της πορείας των 

μαθητών και συνεπώς η ορθή αξιολόγηση της πορείας αυτής, ενώ κατ’ αυτό τον 

τρόπο ο εκπαιδευτικός μπορεί να εξάγει συμπεράσματα και για την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού υλικού που έχει διανείμει, προβαίνοντας 

σε διορθωτικές αλλαγές επί του περιεχομένου, εφόσον κριθεί απαραίτητο 

(Γιωτόπουλος, Δημακόπουλος, Παγανιά &Πέττα, 2018).  
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2.3 Μειονεκτήματα των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

 Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία έχει και ορισμένα μειονεκτήματα, τα οποία θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη από τους εκπαιδευτικούς.  

Καταρχήν, ένα σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι τα ηλεκτρονικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα βασίζονται στην προγραμματισμένη διδασκαλία, 

γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια για εξατομίκευση της μάθησης και της 

αξιολόγησης, αφού όλοι οι μαθητές χρησιμοποιούν το ίδιο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα.  

 Ακολούθως, οι ΤΠΕ και ιδιαίτερα τα πολυμορφικά μέσα ασκούν σημαντική 

επίδραση στα παιδιά, τα οποία απορροφούνται από τους ήχους και τις εικόνες και 

έτσι απομονώνονται από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Το γεγονός αυτό συνιστά 

ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα των ΤΠΕ, καθώς τα πρώτα χρόνια ζωής 

είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για την κοινωνικοποίηση του παιδιού και συνεπώς δεν 

πρέπει να εμφανίζει τάσεις απομόνωσης.  

Τέλος, ένα σημαντικό μειονέκτημα της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

είναι οι επιπτώσεις που έχει για την υγεία του παιδιού η εκτεταμένη έκθεση σε 

ακτινοβολία. Τέτοιες επιπτώσεις ενδέχεται  να είναι ο πονοκέφαλος, η καταπόνηση 

των ματιών, η κόπωση και οι πόνοι στη μέση (Καριπίδης&Πρέτζας, 2015).  

 

 

2.4 Οι διαστάσεις των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

Περαιτέρω, χρήσιμο είναι να μελετηθούν στο σημείο αυτό οι διαστάσεις των 

ΤΠΕ, δεδομένου του ότι, σύμφωνα με μελετητές, οι διαστάσεις αυτές συνδέονται 

άμεσα με τα οφέλη των ΤΠΕ ή αντίθετα με τις αρνητικές επιδράσεις που δέχονται οι 

μαθητές από τη χρήση τους.  

Πιο αναλυτικά, πολλοί υποστηρίζουν την άποψη ότι κοινωνικά και πολιτικά 

συμφέροντα ικανοποιούνται από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

πρακτική Συγκεκριμένα, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι μια συγκεκριμένη κοινωνικά 

ισχυρή ομάδα, οι έμποροι, επωφελούνται ιδιαίτερα από την εξοικείωση των 
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παιδιών με τις ΤΠΕ και συνεπώς είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο να πρότειναν την 

εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να εξυπηρετήσουν τα 

συμφέροντά τους. Το παραπάνω, θα μπορούσε να συνιστά την κοινωνική διάσταση 

των ΤΠΕ.  

Παρόλα αυτά, προεκτείνοντας την άποψη για την κοινωνική διάσταση της 

χρήσης των ΤΠΕ, δηλαδή την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των κοινωνικών 

ομάδων, θα μπορούσε να επισημανθεί ότι δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα 

μόνο των κοινωνικά ισχυρών αλλά και των κοινωνικά αδυνάτων. Συγκεκριμένα, το 

2009 σχεδιάστηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την ονομασία «ένας φορητός 

υπολογιστής για κάθε παιδί». Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει σε κάθε 

παιδί, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή την κοινωνικό- οικονομική του κατάσταση, 

να διευρύνει τις γνώσεις, να αποκτήσεις καινούριες εμπειρίες και να πειραματιστεί, 

κάνοντας χρήση των ΤΠΕ (Φεσάκης, 2017). Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση 

αναδεικνύεται η θετική πλευρά της κοινωνικό- πολιτικής διάστασης των ΤΠΕ, καθώς 

εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των αδύναμων κοινωνικών ομάδων και 

συγκεκριμένα των παιδιών.  

Πέραν τούτου, υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις όπου αναδεικνύεται η 

κοινωνικό- πολιτική, αλλά και η ηθική διάσταση της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο αναλυτικά, είναι ευρέως διαδεδομένη η άποψη ότι οι 

ΤΠΕ, όπως χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία, περιγράφουν 

ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο, με σκοπό τα θέματα αυτά να γίνουν 

γνωστά στους μαθητές. Συνεπώς, όσες γνώσεις αποκτά ο μαθητής είναι άμεσα 

συνδεδεμένες με το κοινωνικό- πολιτικό πλαίσιο, με το οποίο εξοικειώνεται πιο 

εύκολα, μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ.  

Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλειφθεί η ηθική διάσταση της ενσωμάτωσης 

των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία δεδομένου του ότι καλλιεργούν το 

ενδιαφέρον του παιδιού για τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, ενώ ταυτόχρονα 

τον καθιστούν συμμέτοχο στη διαδικασία πρόσληψης των κοινωνικών και πολιτικών 

ζητημάτων (Φεσάκης, 2017).  

Κατά συνέπεια, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει 

κοινωνική, πολιτική και ηθική διάσταση, ενώ φαίνεται ότι ευνοεί το μαθητή, 

δεδομένου του ότι άρει τα όποια εμπόδια  συμμετοχής στην εκπαίδευση πιθανόν 
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δημιουργούσε η φυλή ή η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητών . Συνεπώς, 

μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ εξυπηρετούνται τα συμφέροντα και οι ανάγκες των 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως εν προκειμένω των παιδιών. Επίσης, δε θα 

πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ στην τάξη, οι 

μαθητές διαμορφώνουν την άποψή τους για σημαντικά κοινωνικά και πολιτικά 

ζητήματα, ενώ συγχρόνως χειραφετούνται, καθώς μαθαίνουν τον τρόπο με τον 

οποίο μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη γνώση.  

 

2.5 Προϋποθέσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

 Τέλος, ανεξάρτητα από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά των ΤΠΕ, θα 

πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις προκειμένου να κριθεί ως επιτυχής 

και αποτελεσματική η αξιοποίησή τους στην σχολική τάξη.  

Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο που θα σχεδιαστεί θα πρέπει να είναι καλώς 

δομημένο, να περιλαμβάνει συνεργατικές δραστηριότητες και να δίνει τη 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών.  

Επίσης, όπως θα αναφερθεί σε επόμενο υποκεφάλαιο , απαραίτητη 

προυπόθεση για την επιτυχή ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η 

θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτές. Συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί 

ερευνητικά ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν αρνητική στάση απέναντι στις ΤΠΕ, είτε 

δεν τις αξιοποιούν καθόλου στην τάξη, είτε πραγματοποιούν ελάχιστες και 

τετριμμένες δραστηριότητες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να μην αποκομίζουν 

οι μαθητές γνωστικά και παιδαγωγικά οφέλη (Παγγέ, 2015).  

Πέραν τούτου, σύμφωνα με μελέτες ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ένταξη 

των ΤΠΕ διαδραματίζει η υποστήριξη που παρέχει ο διευθυντής στους 

εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, αρκετοί είναι οι εκπαιδευτικοί που διστάζουν να 

αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική, επειδή δεν έχουν τις 

απαιτούμενες γνώσεις και συνεπώς αισθάνονται ανασφάλεια, σκεπτόμενοι μήπως 

δεν τα καταφέρουν ή μήπως οι δραστηριότητες που θα σχεδιάσουν δε θα 

ωφελήσουν τους μαθητές. Στην περίπτωση αυτή, ο ρόλος του διευθυντή είναι 

καθοριστικός, καθώς οφείλει αφενός να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει τους 

εκπαιδευτικούς και αφετέρου να τους παρέχει όλα τα απαιτούμενα εφόδια, για να 
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μπορέσουν να αξιοποιήσουν επιτυχώς τις ΤΠΕ. Τέτοια εφόδια μπορεί να είναι 

τεχνολογικά αλλά και γνωστικά, όπως είναι για παράδειγμα τα επιμορφωτικά 

σεμινάρια, που θα συμβάλουν στη διεύρυνση των γνώσεων των εκπαιδευτικών. 

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάπτυξη οράματος και κουλτούρας 

ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ουσιαστικά, ο διευθυντής θα 

πρέπει να οραματίζεται ένα σχολείο όπου οι ΤΠΕ θα αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της μαθησιακής διαδικασίας και να προσπαθήσει να υλοποιήσει το όραμά 

του αυτό, καλλιεργώντας μια νέα κουλτούρα, φιλικά προσκείμενη στις νέες 

τεχνολογίες.  

Τέλος, δεν πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι, για να υλοποιήσει το 

όραμά του για το σχολείο, ο διευθυντής θα πρέπει να προβεί και σε πιο πρακτικές - 

αλλά ιδιαίτερα καθοριστικές - ενέργειες. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διανείμει κατά 

τέτοιο τρόπο τους οικονομικούς πόρους του σχολείου, ώστε να μπορέσει να 

διαθέσει χρήματα για τον υλικό- τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ επίσης θα πρέπει να 

προβεί στις απαιτούμενες μεταβολές του ωρολογίου προγράμματος , ώστε να 

υπάρχουν ελεύθερες ώρες για δημιουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ από τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές (Τζιόκας, Τσιοτάκης&Τζιμογιάννης, 2018). 

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω, θα μπορούσε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η 

ανάληψη ενεργειών από μέρους του διευθυντή του σχολείου, είναι μια ιδιαίτερα 

σημαντική προϋπόθεση για την ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Συνοψίζοντας, γίνεται κατανοητό ότι η χρήση των ΤΠΕ δεν συνεπάγεται εξ 

ορισμού την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την επίτευξη των 

παιδαγωγικών στόχων, παρότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Αντιθέτως, 

απαιτείται ορθή αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών και κυρίως σωστός σχεδιασμός 

του εκπαιδευτικού υλικού που θα προβάλουν, ούτως ώστε οι μαθητές να 

επωφεληθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό από τη χρήση τους (Σαλονικίδης, 2015).  
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2.6 Η στάση των εκπαιδευτικών σχετικά με την ένταξη των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση 

 Από διάφορες μελέτες έχει προκύψει ότι  η επιτυχία της αξιοποίησης των 

ΤΠΕ εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από τη στάση των διδασκόντων απέναντι 

τους. Συνεπώς, η κατανόηση των λόγων για τους οποίους τις αποδέχονται ή τις 

απορρίπτουν  είναι ιδιαίτερα σημαντική, προκειμένου η εκπαιδευτική ηγεσία να 

ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να τις αξιοποιήσουν αποτελεσματικά (Τάσση, 

2015).  

Περαιτέρω, παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των μελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, αναγνωρίζουν την χρησιμότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ, πρόσφατα 

ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η χρήση τους είναι περιορισμένη σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης (Δημητρίου &Τζιμογιάννης, 2016;  Σύψας, Λέκκα &Παγγέ, 

2016).  

Προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να αναφερθεί η έρευνα του 

Θεοδωρακόπουλου (2016), ο οποίος μεταξύ των άλλων διερεύνησε και τους 

παράγοντες που δρουν ανασταλτικά όσον αφορά στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

που συμμετείχαν στην εν λόγω έρευνα, προέκυψε ότι οι σημαντικότεροι 

ανασταλτικοί παράγοντες είναι η έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού, οι 

περιορισμένες γνώσεις και η συνακόλουθη ανασφάλεια που αισθάνονται, αφού δεν 

διεξάγονται επιμορφωτικά σεμινάρια που θα τους καθοδηγήσουν στο πώς να 

αξιοποιούν τις ΤΠΕ στην πράξη.  

Περαιτέρω, οι Μήτκας, Τσούλης& Πόθος (2014), χρησιμοποίησαν την 

μεθοδολογική τεχνική της μελέτης περίπτωσης σχετικά με την αξιοποίηση και 

εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, εστιάζοντας στο ρόλο της σχολικής 

μονάδας. Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν αναπτύξει μια θετική στάση όσον αφορά στην 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση η 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών τόνισε ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ δεν ήταν εφικτή 

λόγω των εμποδίων που ανέκυπταν. Τέτοια εμπόδια ήταν η έλλειψη τεχνικής 

υποστήριξης, η οποία κρίθηκε ως απαραίτητη καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν 
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γνώσεις τεχνικού υπολογιστών, καθώς και η ελλιπής υποστήριξη και ενθάρρυνση σε 

επίπεδο σχολικής μονάδας. Ουσιαστικά, όπως δήλωσαν, η ηγεσία του σχολείου δεν 

τους παρότρυνε να αξιοποιούν τις ΤΠΕ στην τάξη και δεν τους ενημέρωνε για τα 

αντίστοιχα προγράμματα επιμόρφωσης, τηρώντας μια παθητική ή και αρνητική 

στάση στο ζήτημα αυτό. Τέλος, ως ανασταλτικούς παράγοντες ανέφεραν τον φόρτο 

εργασίας και κυρίως την ανελαστικότητα του αναλυτικού προγράμματος, αφού 

εστίαζαν την προσοχή τους στην κάλυψη της ύλης από το σχολικό εγχειρίδιο καθώς 

και στην κάλυψη των κενών που προέκυπταν από την έλλειψη εκπαιδευτικού 

προσωπικού. 

  Σε μια πιο πρόσφατη έρευνα, η Αθανασίου (2018), διερεύνησε τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά στην αξιοποίηση των Νέων 

Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το δείγμα της έρευνας αποτελούσαν 

οκτώ εκπαιδευτικοί που εργάζονταν σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια και είχαν 

λάβει πιστοποίηση από τα επιμορφωτικά προγράμματα, ενώ το εργαλείο συλλογής 

δεδομένων ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη. Από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών προέκυψαν και οι ανασταλτικοί παράγοντες που εμποδίζουν την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη. Συγκεκριμένα, ορισμένοι εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν ως ανασταλτικό παράγοντα το είδος του μαθήματος και του υλικού που 

χρησιμοποιείται, διευκρινίζοντας ότι σε μαθήματα όπως τα μαθηματικά και κυρίως 

όταν η διδασκαλία γίνεται σε τμήματα ένταξης, δεν είναι λειτουργική η χρήση των 

ΤΠΕ επειδή δεν δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να διακόψει το πρόγραμμα 

και να δει αν έχουν κάποια απορία ή αν δυσκολεύονται κάπου. Επιπρόσθετα, το 

σύνολο των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ως βασικό 

ανασταλτικό παράγοντα την έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών. Συγκεκριμένα 

ανέφεραν ότι οι υπολογιστές στα σχολεία ήταν λίγοι και δεν ήταν πάντοτε 

διαθέσιμοι, ότι η αίθουσα των υπολογιστών χρησιμοποιούταν σχεδόν αποκλειστικά 

για το μάθημα της πληροφορικής ενώ δύσκολα ο διευθυντής την παραχωρούσε και 

για τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων. Επίσης, ανέφεραν ότι πολλοί από τους 

υπολογιστές δεν ήταν σύγχρονοι και αναβαθμισμένοι και τέλος ότι δεν υπήρχε 

δίκτυο που συνέδεε  όλες τις τάξεις.  

 Ακόμα, αξίζει να αναφερθεί η έρευνα της Μάνεση (2016), η οποία 

διερεύνησε τις απόψεις των νηπιαγωγών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
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προσχολική εκπαίδευση. Στην έρευνα συμμετείχαν 51 νηπιαγωγοί που είχαν 

συμμετάσχει σε επιμορφωτικά προγράμματα για την χρήση των ΤΠΕ και εργάζονταν 

σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία της Αττικής. Η έρευνα, μεταξύ των άλλων, 

κατέληξε και σε συμπεράσματα σχετικά με τους παράγοντες που παρεμποδίζουν 

τους εκπαιδευτικούς στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση. Από 

τις απαντήσεις τους προέκυψε ότι παρότι διατηρούσαν μια θετική στάση στο 

ζήτημα αυτό, ωστόσο έτειναν να μην χρησιμοποιούν την τεχνολογία για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς λόγω του ελλιπούς υλικοτεχνικού εξοπλισμού, της 

ανεπαρκούς τεχνικής υποστήριξης και τέλος λόγω της έλλειψης κατάλληλων για την 

προσχολική ηλικία εκπαιδευτικών λογισμικών. 

Τέλος, μελέτες σχετικά με τις στάσεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά στην 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, υπάρχουν και στην ξενόγλωσση 

βιβλιογραφία. Ενδεικτικά θα μπορούσε να αναφερθεί προς αυτή την κατεύθυνση 

μια μελέτη που διερεύνησε τη στάση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης έναντι της εφαρμογής ΤΠΕ στην επαρχία El-Jadida, καθώς και τα 

εμπόδια που εμποδίζουν τη χρήση των ΤΠΕ για διδακτικούς σκοπούς. Από τα 

αποτελέσματα της μελέτης προέκυψε ότι παρά τη θετική στάση που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί απέναντι στις ΤΠΕ, εντούτοις εξακολουθούν  να μην τις 

χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με τους μελετητές, αυτό οφείλεται 

κυρίως σε εμπόδια όπως είναι το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και η έλλειψη του 

απαιτούμενου υλικό- τεχνικού εξοπλισμού. Τα εμπόδια αυτά θα πρέπει να αρθούν, 

προκειμένου να ενισχυθεί η στάση των εκπαιδευτικών και να κινητοποιηθούν ώστε 

να χρησιμοποιούν περισσότερο τις ΤΠΕ στην τάξη (Jyad, 2016).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, τέλος, και η μελέτη του Phillips (2016) σχετικά με 

την άποψη των  εκπαιδευτικών όσον αφορά στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στα 

μαθήματά τους. Από  τη μελέτη προέκυψε ότι σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί 

διατηρούσαν θετική στάση και υποστήριζαν ότι οι νέες τεχνολογίες θα πρέπει να 

εντάσσονται λειτουργικά στη διδασκαλία των μαθημάτων, αφού με αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η κινητοποίηση των μαθητών ώστε να συμμετέχουν στο μάθημα. Από 

την άλλη πλευρά , υπήρχαν εκπαιδευτικοί που θεωρούσαν ότι δεν είναι  εφικτή η 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, επειδή δεν υπάρχει αξιόλογο λογισμικό 

σχεδιασμένο για τα φιλολογικά μαθήματα. Υποστήριζαν, δηλαδή, ότι το υλικό που  
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είχαν στη διάθεσή τους δεν παρουσίαζε κάποιο ενδιαφέρον, τόσο για τους ίδιους 

όσο και για τους μαθητές, αφού κατ’ ουσία επρόκειτο για μια ψηφιοποίηση του 

διδακτικού εγχειριδίου. Επίσης, σύμφωνα με την άποψη τους, οι ανασταλτικοί 

παράγοντες δεν ήταν μόνο εξωγενείς – όπως η έλλειψη κατάλληλου λογισμικού- 

αλλά και ενδογενείς, αφού πολλοί από τους εκπαιδευτικούς είχαν συντηρητισμό και 

καχυποψία προς το καινούριο και δεν επιθυμούσαν να αξιοποιήσουν στην πράξη, 

τις γνώσεις για τις ΤΠΕ που  ενδεχομένως να έχουν.  

 

Συμπερασματικά, στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας έγινε μια συνοπτική 

μελέτη του ζητήματος της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Πιο συγκεκριμένα,  έγινε ιστορική ανασκόπηση της ένταξής τους στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, εστιάζοντας κυρίως στους λόγους για τους 

οποίους η εκπαιδευτική ηγεσία επεδίωξε να φέρει σε επαφή τους μαθητές με τις 

νέες τεχνολογίες. Επίσης, μελετήθηκαν ξεχωριστά τα πλεονεκτήματα αλλά και τα 

μειονεκτήματα που προκύπτουν από την αξιοποίηση των ΤΠΕ, καθώς και οι 

διαστάσεις τους, που είναι άμεσα συνυφασμένες τόσο με τα πλεονεκτήματα όσο 

και με τα μειονεκτήματα. Ακόμα, έγινε μια συνοπτική αναφορά στις προϋποθέσεις 

που θα πρέπει να πληρούνται ώστε να γίνει επιτυχώς η ένταξη των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση και τέλος πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση της στάσης 

που τηρούν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στο ζήτημα αυτό.  

 Από την μελέτη της βιβλιογραφίας σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα, 

εξήχθη το συμπέρασμα ότι η εισαγωγή των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα έγινε πριν από 4 περίπου δεκαετίες, χωρίς ωστόσο τότε να γίνεται 

συστηματική προσπάθεια για τη λειτουργική ένταξή τους στα σχολεία, κάτι που 

έγινε κυρίως την τελευταία δεκαετία, λόγω της καθιέρωσης των νέων τεχνολογιών 

ως αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή των ανθρώπων. Περαιτέρω, τα πλεονεκτήματα 

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι πολλά, ωστόσο για να ισχύουν πράγματι, θα πρέπει 

να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, που αφορούν κυρίως την εκπαιδευτική 

ηγεσία αλλά και τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην ένταξη των ΤΠΕ. Η 

στάση αυτή είναι εν μέρει θετική, ωστόσο στην πράξη φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί 

δεν αξιοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις ΤΠΕ, αφού είτε δεν έχουν γνώσεις είτε δεν 

διαθέτουν τον απαραίτητο υλικό- τεχνικό εξοπλισμό.  
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Κεφάλαιο 3: Το παιχνίδι στην εκπαίδευση 

 

Μια έννοια που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παιδική και πρώιμη 

εφηβική ηλικία είναι το παιχνίδι. Τα παιδιά το αποζητούν και το απολαμβάνουν, 

ενώ παράλληλα αποκομίζουν σημαντικά οφέλη σε όλους τους τομείς (Marshetal, 

2016).  

Το παιχνίδι εμφανίζεται με διαφορετικούς τρόπους στη ζωή ενός παιδιού. 

Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες παιχνιδιών, οι οποίες παρουσιάζουν ορισμένα 

κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους.Για παράδειγμα, αρκετοί μελετητές διακρίνουν 

δυο βασικές κατηγορίες παιχνιδιού: αφενός το παραδοσιακό, όπου εντάσσονται το 

συμβολικό , το λειτουργικό , το δημιουργικό , το θεατρικό και το κινητικό παιχνίδι 

και αφετέρου το ψηφιακό παιχνίδι, που στηρίζεται στην αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών (Φύσσας &Αβδελίδου, 2016).  

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γίνει μια επισκόπηση του παιχνιδιού 

στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα επιχειρηθεί ο εννοιολογικός 

προσδιορισμός της έννοιας, ενώ εν συνεχεία θα επισημανθούν τα πολύπλευρα 

οφέλη που προκύπτουν από την ενασχόληση του παιδιού με το παιχνίδι, 

οποιουδήποτε είδους. Ακόμα, θα γίνει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά 

με τις δυο βασικές κατηγορίες παιχνιδιού, όπως αυτές επισημάνθηκαν παραπάνω 

και τέλος θα παρατεθούν τα αποτελέσματα πρόσφατων εμπειρικών μελετών, οι 

οποίες είχαν ως αντικείμενο το παραδοσιακό και το ψηφιακό παιχνίδι.  

 

 

3.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός 

Το παιχνίδι, ως δραστηριότητα των παιδιών αλλά και των ενηλίκων, έχει 

απασχολήσει πλήθος μελετητών από διάφορους επιστημονικούς κλάδους και ως εκ 

τούτου έχουν πραγματοποιηθεί πολλές θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες σχετικά 

με τα χαρακτηριστικά του. Σύμφωνα με τους Ρήγα κ.α. (2015), το παιχνίδι έχει τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 α) αποτελεί μια ελεύθερη επιλογή του παιδιού 

β) επιλέγεται βάσει εσωτερικών κινήτρων, 
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 γ) παρέχει ευχαρίστηση και ικανοποίηση, 

 δ) εμπλέκει ενεργά τους παίκτες, 

 ε)  είναι αυτό-κατευθυνόμενο από το παιδί ή από την ομάδα  

στ) έχει νόημα για το παιδί.  

Όσον αφορά, περαιτέρω, στον ορισμό του παιχνιδιού, σύμφωνα με την 

Διεθνή Οργάνωση για το Παιχνίδι (2002, όπ. αναφ. σε Watson&Yang, 2016), το 

παιχνίδι:  

- αποτελεί μέσο επικοινωνίας και έκφρασης, συνδυάζει τη σκέψη και τη 

δράση και προσφέρει ικανοποίηση στους παίκτες.  

- είναι ενστικτώδες, εθελοντικό και αυθόρμητο.  

- συμβάλει στην ομαλή σωματική, γνωστική, συναισθηματική και 

κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.  

- βοηθά το παιδί να μάθει πώς να ζει, δεν αποτελεί απλώς μια 

δραστηριότητα ώστε να περάσει ευχάριστα την ώρα του.  

- παρότι είναι συνυφασμένο με την παιδική ηλικία, εντούτοις και οι 

ενήλικες παίζουν, ενώ αποκομίζουν οφέλη που είναι σημαντικά για όλη 

τη ζωή τους.  

Τέλος, σύμφωνα με τους Αυγητίδου κ.α. (2016) το παιχνίδι περιλαμβάνεται 

από μία ευρεία ποικιλία συμπεριφορών, δράσεων και αλληλεπιδράσεων οι οποίες 

ωστόσο ερμηνεύονται από τους συμμετέχοντες στο παιχνίδι με ποικίλους τρόπους. 

Αναφέρεται επίσης, ότι το παιχνίδι αποτελεί μία δραστηριότητα που προσφέρει 

ευχαρίστηση και έχει την ιδιότητα να επιλέγεται από το ίδιο το παιδί κάτι που το 

καθιστά ενεργό κατά τη διάρκειά του παιχνιδιού εφόσον αντικατοπτρίζει τις δικές 

του επιθυμίες, ανάγκες , τα δικά του κίνητρα και τις δικές του ιδέες ενώ συγχρόνως 

ενισχύει την έκφραση συναισθημάτων.  

 

 

3.2 Η αξία του παιχνιδιού 
Ήδη από τον προηγούμενο αιώνα έχουν γίνει επισταμένες μελέτες και έχουν 

διατυπωθεί τεκμηριωμένες ψυχολογικές και παιδαγωγικές θεωρίες σχετικά με την 

αξία του παιχνιδιού.  
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Οι πλέον ευρέως διαδεδομένες παιδαγωγικές θεωρίες σχετικά το παιχνίδι 

είναι αυτές που εξέφρασαν ο Jean Piaget και ο Lev Vygotsky. Ξεκινώντας με τον 

Piaget, μελέτησε το παιχνίδι από την σκοπιά της εξελικτικής ψυχολογίας, 

υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία μάθησης γίνεται πιο ευχάριστη και περισσότερο 

αποτελεσματική με το παιχνίδι. Επίσης, μέσα από εμπειρικές μελέτες που 

υλοποίησε, διαπίστωσε ότι το παιδί αλληλεπιδρά με το κοινωνικό και φυσικό του 

περιβάλλον και προσαρμόζει σταδιακά τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις του, ενώ κάτι 

τέτοιο επιτυγχάνεται λόγω της λειτουργίας των μηχανισμών αφομοίωσης και 

συμμόρφωσης. Ιδιαίτερη σημασία προς αυτή την κατεύθυνση διαδραματίζει το 

συμβολικό παιχνίδι, στο οποίο επιδίδεται το παιδί από την ηλικία των δυο έως επτά 

ετών. Σύμφωνα με τον ψυχολόγο, τέλος, η ασχολία του παιδιού με το συμβολικό 

παιχνίδι, έχει άμεση σχέση  με την εξελικτική πορεία της σκέψης του παιδιού 

(Piaget, 1979, οπ. αναφ. σε Brocketal, 2016).  

Από την άλλη πλευρά, ο Lev Vugotsky εισήγαγε την έννοια της «Ζώνης 

Εγγύτερης Ανάπτυξης», στην οποία κεντρική θέση κατέχει η έννοια του παιχνιδιού. 

Ειδικότερα, ο ψυχολόγος υποστήριξε, μεταξύ των άλλων, ότι μέσα από το παιχνίδι, 

ιδιαίτερα όταν αυτό πραγματοποιείται με την καθοδήγηση του γονέα ή του 

παιδαγωγού,  το παιδί μπορεί να ξεπεράσει την ηλικία του και να αναπτύξει 

ταχύτερα τις ικανότητες και τις  δεξιότητες του (Vygotsky, 1997, οπ. αναφ. σε 

Brocketal, 2016). 

Πέραν τούτου, πλήθος εμπειρικών ερευνών έχουν αποδείξει ότι το παιχνίδι 

συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και 

ειδικότερα στην καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων, την γνωστική ανάπτυξη 

και την εξωτερίκευση των συναισθημάτων (Brocketal, 2016).  

 Αναφορικά με την κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, αυτή επιτυγχάνεται 

λόγω της αλληλεπίδρασης με άλλα άτομα (είτε παιδιά είτε ενήλικες) κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού. Κοινωνικές δεξιότητες που μπορούν αβίαστα να 

αναπτυχθούν μέσα από το παιχνίδι είναι η έννοια της συνεργασίας, της μοιρασιάς 

και του σεβασμού προς τον συμπαίκτη. Ακόμα, μέσα από το παιχνίδι το παιδί 

μαθαίνει να τηρεί τους κανόνες, να μην δυσανασχετεί σε μια ενδεχόμενη ήττα και 

κυρίως να επιλύει τις διαφορές του με τον διάλογο, προσπαθώντας να μην 

χρησιμοποιήσει οποιασδήποτε μορφής βία (λεκτική ή σωματική). Οι κοινωνικές 
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αυτές δεξιότητες είναι απαραίτητες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και είναι κρίσιμο 

να αποκτηθούν ήδη από την παιδική ηλικία. Βέβαια, δε θεωρούνται όλα τα 

παιχνίδια κατάλληλα για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού. 

Παιχνίδια τα οποία ενισχύουν τον ανταγωνισμό, την απομόνωση και την επιθετική 

τάση των παιδιών θα πρέπει να αποφεύγονται. 

 Σημαντική θεωρείται η συμβολή του παιχνιδιού και στην γνωστική ανάπτυξη 

του παιδιού. Το παιδί αναπτύσσει τη γνωστική αφομοίωση των στοιχείων του 

εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα από την επαφή και κυρίως την εξερεύνηση που 

προκύπτει από τα διάφορα παιχνίδια. Ακόμα, επειδή απολαμβάνει την διαδικασία 

του παιχνιδιού, χρησιμοποιεί σε μέγιστο βαθμό λειτουργίες όπως η προσοχή, η 

συγκέντρωση και η μνήμη, ενώ παράλληλα εξασκεί και την ικανότητα του 

προσανατολισμού, τη λογική σκέψη και την παρατηρητικότητα . Σε αυτό το σημείο 

αξίζει να γίνει μια σημαντική διευκρίνιση. Αρκετοί παιδαγωγοί και οι γονείς, στην 

προσπάθεια τους να ενισχύσουν την γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, παραβλέπουν 

την ψυχαγωγική αποστολή του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα το παιδί να χάνει το 

ενδιαφέρον του. Η απώλεια του ενδιαφέροντος, όμως, φέρνει το αντίθετο από το 

επιθυμητό αποτέλεσμα.  

 Τέλος, αξιόλογες είναι οι συνέπειες του παιχνιδιού στην ψυχολογική 

ανάπτυξη του παιδιού. Καταρχήν, το παιχνίδι συμβάλει στην μείωση του άγχους και 

την διαχείριση της επιθετικότητας του παιδιού, αφού μέσα από το παιχνίδι μπορεί 

να εκτονώνεται, χωρίς να έχει το φόβο της τιμωρίας. Σημαντικό είναι ,επίσης, ότι το 

παιδί εκφράζει και επεξεργάζεται συναισθηματικά γεγονότα της ημέρας μέσα από 

το ελεύθερο παιχνίδι τους, αφού αναπαριστά μέσα από το αυτό μία κατάσταση που 

του προκάλεσε φόβο στην πραγματικότητα, με σκοπό να την ελέγξει μέσα στο 

παιχνίδι. Τέλος, καλλιεργούνται η αυτοπειθαρχία του παιδιού, ως απόρροια και των 

κοινωνικών δεξιοτήτων που αποκτά και η δημιουργική έκφραση της φαντασίας του, 

η οποία είναι απαραίτητο στοιχείο του παιχνιδιού (Whitebreadetal, 2017).  

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα μπορούσε να εξαχθεί το 

συμπέρασμα ότι το παιχνίδι έχει πολύπλευρα οφέλη για το παιδί και τον έφηβο, 

ενώ επίσης είναι σημαντικό ότι  συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι 

χρήσιμες όχι μόνο κατά την ηλικία αυτή, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του 

ανθρώπου.  
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3.3 Το παραδοσιακό παιχνίδι 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή του κεφαλαίου, έχουν γίνει αρκετές 

κατηγοριοποιήσεις του παιχνιδιού, σε μια εκ των οποίων διακρίνεται το 

παραδοσιακό και το ψηφιακό παιχνίδι.  

Στο υποκεφάλαιο αυτό, θα μελετηθεί η κατηγορία του παραδοσιακού 

παιχνιδιού, στην οποία εντάσσονται, όπως προαναφέρθηκε, το συμβολικό, το 

λειτουργικό, το δημιουργικό, το θεατρικό και τέλος το κινητικό παιχνίδι (Φύσσας & 

Αβδελίδου, 2016).  

Ξεκινώντας με το συμβολικό παιχνίδι, εμφανίζεται στις περισσότερες 

περιπτώσεις αφού το παιδί συμπληρώσει το δεύτερο έτος της ηλικίας του. Τότε, 

σύμφωνα με τις εξελικτικές και γνωστικές θεωρίες, αρχίζει να δημιουργεί νοητικές 

αναπαραστάσεις και ως εκ τούτου μπορεί να  χρησιμοποιεί σύμβολα με στόχο να 

αναπαραστήσει κάποιες οικείες προς αυτό ενέργειες. Επίσης, σταδιακά, με την 

πάροδο του χρόνου αναπτύσσει την συμβολική ικανότητα, δηλαδή την δυνατότητα 

να σκέφτεται για καταστάσεις τις οποίες βίωσε στο άμεσο φυσικό περιβάλλον του. 

Η ικανότητα αυτή ακολουθεί μια εξελικτική πορεία. Έρευνες έχουν δείξει πως μέχρι 

τα τρία έτη η δυνατότητα συμβολικής αναπαράστασης του παιδιού είναι 

περιορισμένη και ως εκ τούτου τα παιδιά συνήθως προτιμούν το μοναχικό παιχνίδι 

κατά τη διάρκεια του οποίου χρησιμοποιούν άψυχα αντικείμενα. Ύστερα από τα 

τρία έτη, καθ’ όσο η ικανότητα συμβολικής σκέψης αναπτύσσεται, το παιδί 

εξελίσσει  το είδος αυτό του παιχνιδιού, αναθέτοντας στα αντικείμενα που 

χρησιμοποιούν, πολύπλευρους ρόλους. Τέλος, μετά τα πέντε χρόνια το παιδί είναι 

σε θέση να ενεργεί με σύμβολα, σημαίνοντα και σημαινόμενα (Brocketal, 2016).  

Περαιτέρω, στην κατηγορία του παραδοσιακού παιχνιδιού εντάσσεται και το 

λειτουργικό ή διαφορετικά παιχνίδι της άσκησης, το οποίο φαίνεται να 

διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην σωματική ανάπτυξη του παιδιού, 

αφού με αυτό τον τρόπο του δίνεται η δυνατότητα να ασκήσει τα όργανα και τις 

λειτουργίες τους. Συγκεκριμένα, μέσα από δραστηριότητες, που ως επί το πλείστον  

είναι κινητικές, το παιδί συνδυάζει τις απλές κινήσεις με τη χρήση διάφορων 
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αντικειμένων του εξωτερικού χώρου. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 

συγκεκριμένο είδος παιχνιδιού είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθότι το παιδί 

υποβοηθείται στην τροποποίηση των νοητικών του σχημάτων. Γενικότερα, το 

λειτουργικό παιχνίδι διακρίνεται σε δυο στάδια, ανάλογα με την ηλικία και την 

ανάπτυξη του παιδιού: το πρώιμο και το ώριμο. Πιο συγκεκριμένα, το πρώιμο 

λειτουργικό παιχνίδι έχει ως στόχο την εκμάθηση του σωστού τρόπου χρήσης των 

αντικειμένων. Από την άλλη πλευρά, το ώριμο λειτουργικό παιχνίδι έχει ως στόχο 

τον καλύτερο συντονισμό των μυών του παιδιού και τον έλεγχο του εξωτερικού  

περιβάλλοντος (Τζέτζης&Λόλα, 2015).  

Από την άλλη πλευρά, το δημιουργικό παιχνίδι είναι προσανατολισμένο στις 

δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού και το βοηθάει να ανακαλύψει τα 

ταλέντα και τη μοναδικότητά του. Μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων μπορούν να 

δώσουν αφορμή για δημιουργικό παιχνίδι. Τέτοιες δραστηριότητες είναι συνήθως ο 

πειραματισμός με νέα υλικά, οι καλλιτεχνικές δημιουργίες αλλά και η επίσκεψη σε 

κάποιο ανεξερεύνητο για το παιδί μέρος, η ανακάλυψη του οποίου διεγείρει την 

φαντασία του και τη δημιουργικότητά του. Δεν είναι πάντοτε απαραίτητη η χρήση 

υλικών για το δημιουργικό παιχνίδι. Μια μορφής δημιουργικού παιχνιδιού, η οποία 

στοχεύει στην καλλιτεχνική έκφραση του παιδιού, απαιτεί αντικείμενα της 

καθημερινότητας, όπως τενεκεδάκια, κουμπιά, χαρτιά, μπογιές, τα οποία μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το παιδί με συμβατικό ή μη συμβατικό τρόπο. Από την άλλη 

πλευρά, αναγνωρίζονται το παιχνίδι ρόλων και το παιχνίδι φαντασίας, τα οποία 

ανήκουν στην κατηγορία του δημιουργικού παιχνιδιού αφού ενισχύουν την 

εξωτερίκευση των συναισθημάτων και των σκέψεων του παιδιού. Σε αυτή την 

κατηγορία παιχνιδιού δεν είναι απαραίτητη η χρήση υλικών αντικειμένων 

(Arnott&Duncan, 2019).  

Περνώντας στο θεατρικό παιχνίδι, εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία των 

ομαδικών παιχνιδιών και έχει ως στόχο αφενός την δημιουργική έκφραση του 

παιδιού και αφετέρου την πρώιμη επαφή του παιδιού με τις τέχνες, ιδίως δε με το 

θέατρο. Το παιδί, μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, ερμηνεύει κάποιο ρόλο που το 

ίδιο έχει επιλέξει και μέσα από την διαδικασία αυτή ανακαλύπτει καινούριους 

τρόπους έκφρασης που το βοηθούν να επικοινωνήσει καλύτερα με το περιβάλλον 

του. Συνεπώς, το θεατρικό παιχνίδι έχει κοινωνικές, ψυχολογικές, εκπαιδευτικές και 
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καλλιτεχνικές προεκτάσεις. Το παιδί, μέσω αυτού, αφομοιώνει τους κοινωνικούς 

κανόνες, εκφράζει τα συναισθήματά του χωρίς φόβο – πίσω από την κάλυψη του 

ρόλου-, αναπτύσσει το λεξιλόγιο και τις επικοινωνιακές του δυνατότητες και τέλος 

έρχεται σε επαφή με τις τέχνες εν γένει, διεγείροντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη 

δημιουργικότητά του. Σημαντικό είναι ότι τις περισσότερες φορές το θέμα το 

καθορίζουν τα ίδια τα παιδιά. Στήνουν το σκηνικό, μεταμφιέζονται και παίρνουν 

τους ρόλους που θέλουν. Στην ευρύτερη αυτή κατηγορία εντάσσονται όλα τα είδη 

του παιχνιδιού προσποίησης, όπως είναι το παιχνίδι ρόλων, το φανταστικό παιχνίδι, 

το κοινωνικό- δραματικό και το διερευνητικό παιχνίδι. Τα είδη αυτά επιτελούν 

παρόμοιες λειτουργίες και εξυπηρετούν τους ίδιους σκοπούς με το θεατρικό 

παιχνίδι (Γραμματάς, 2015).  

Τέλος, ως μεγάλη κατηγορία παιχνιδιού θεωρείται το κινητικό παιχνίδι, το 

οποίο στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της κίνησης του παιδιού. Συγκεκριμένα, 

καλλιεργεί τις βασικές κινητικές δεξιότητες της σταθεροποίησης, της μετακίνησης 

και του χειρισμού και επεξεργάζεται έννοιες που αφορούν το χώρο, δηλαδή που 

κινείται το σώμα, την προσπάθεια, δηλαδή τον τρόπο που κινείται και τη σχέση της 

κίνησης με τα αντικείμενα ή τους ανθρώπους. Σε αυτή την κατηγορία παιχνιδιού, το 

οποίο παίζεται είτε οργανωμένα με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού είτε ελεύθερα, 

κατόπιν θέλησης των παιδιών, ανήκει το παιχνίδι ισορροπίας και το παιχνίδι 

δύναμης. Τα παιχνίδια δύναμης χαρακτηρίζουν περισσότερο τα αγόρια παρά τα 

κορίτσια και αυτό γιατί βρίσκουν την ευχαρίστηση στο να δοκιμάζουν τη δύναμή 

τους και να επιδεικνύουν το μπράτσο τους αρκετές φορές. Ως μηχανισμός 

ανάπτυξης αυτού του είδους παιχνιδιού δρα κυρίως η μίμηση, αφού τα παιδιά 

έχουν συνήθως την τάση να μιμούνται τα αρσενικά πρότυπα και γι αυτό 

αναπαριστούν τις περισσότερες φορές κάποιον μεγαλόσωμο και δυνατό ήρωα 

Όσον αφορά το παιχνίδι ισορροπίας, είναι αρκετά διαδεδομένα στα παιδιά και 

εξαιρετικά χρήσιμα για την μυϊκή τους ανάπτυξη και την εξάσκηση της προσοχής, 

αφού αυτά τα δυο στοιχεία είναι άμεσα συνυφασμένα μεταξύ τους. Στα παιχνίδια 

ισορροπίας τα παιδιά πρέπει να αποφεύγουν το πέσιμο και να συνδέουν προτάσεις 

και κινήσεις. Βέβαια, σημαντικό για την ασφάλεια του παιδιού είναι να 

πραγματοποιούνται αυτές οι δραστηριότητες υπό την επίβλεψη του ενήλικα- 
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εμψυχωτή, προκειμένου να μην υπάρξει τραυματισμός του παιδιού (Τζέτζης&Λόλα, 

2015).  

 

3.4  Το ψηφιακό παιχνίδι 

Το ψηφιακό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια μορφή σύγχρονου 

παιχνιδιού, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις νέες τεχνολογίες και τα 

τελευταία χρόνια φαίνεται να αντικαθιστά εν μέρει το παραδοσιακό παιχνίδι, 

ιδιαίτερα στην όψιμη παιδική αλλά και στην εφηβική ηλικία.  

Εύλογο είναι πως η ταχεία ανάπτυξη και διάδοση των ψηφιακών παιχνιδιών 

τα τελευταία χρόνια, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των μελετητών και έτσι η 

κατηγορία αυτή παιχνιδιού έχει μελετηθεί εκτενώς από την ελληνόγλωσση και 

ξενόγλωσση βιβλιογραφία (Φύσσας &Αβδελίδου, 2016). Ως εκ τούτου, έχουν 

διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί για το ψηφιακό παιχνίδι, οι οποίοι παρατίθενται 

παρακάτω εν συντομία. 

Πιο συγκεκριμένα, το ψηφιακό παιχνίδι αποτελεί ουσιαστικά εφαρμογές 

λογισμικού που παρουσιάζουν τα τυπικά χαρακτηριστικά παιχνιδιού, δηλαδή 

δημιουργούν κίνητρο για την εμπλοκή των χρηστών και προσφέρουν τη δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, ενώ ταυτόχρονα έχουν ψυχαγωγική λειτουργία 

(Anastasiadis et al, 2018).  

Επίσης, το ψηφιακό παιχνίδι θα μπορούσε να οριστεί ως το παιχνίδι εκείνο 

που παρέχει στους παίκτες του ψηφιακή οπτική, δέχεται ως είσοδο τα δεδομένα 

από τους παίκτες και επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά, βάσει ενός συνόλου από 

προγραμματισμένους κανόνες του παιχνιδιού (Tokarieva et al, 2019).  

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του ψηφιακού παιχνιδιού, ο Dede (2018) 

επισημαίνει πως το βασικό χαρακτηριστικό είναι οι προσομοιώσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον μελετητή, τα ψηφιακά παιχνίδια βασίζονται σε 

υπολογιστικά μοντέλα προσομοίωσης φαινομένων: φυσικό, κατασκευασμένο ή 

επινοημένο. Επίσης, στην πλειονότητά τους τα παιχνίδια αυτά σχεδιάστηκαν ως 

προσομοιώσεις κάποιας πραγματικής ή φανταστικής κατάστασης που έχει 

ομοιότητες με τον αληθινό κόσμο.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αλλά και γενικότερα τα 

πλεονεκτήματα των ψηφιακών παιχνιδιών, πολλοί μελετητές τα έχουν εντάξει στην 

κατηγορία των σοβαρών παιχνιδιών, θεωρώντας ότι μπορούν να αξιοποιηθούν και 

για άλλους σκοπούς, κατά βάση εκπαιδευτικούς, πέραν της διασκέδασης που 

προσφέρουν (Anastasiadis et al, 2018). Χαρακτηριστικά ας αναφερθεί ότι η Kαϊμαρά 

κ.α. (2017), αναφέρθηκαν στην αξία των ψηφιακών παιχνιδιών ως μέσο πολύ- 

αισθητηριακής προσέγγισης και για αυτό το λόγο πρότειναν την εκπαιδευτική 

αξιοποίησή τους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από την προσχολική έως 

και τη δευτεροβάθμια 

.Επιπρόσθετα, οι Μαντζανά & Νικολόπουλος (2016), παρουσίασαν ένα 

ψηφιακό παιχνίδι ως ενισχυτικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία των 

μαθηματικών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι με την αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό  η 

διδασκαλία.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, ακόμα, έχουν αναπτυχθεί τα διαδραστικά 

βιντεοπαιχνίδια, ένα είδος ψηφιακού παιχνιδιού που χρησιμοποιείται πλέον 

ευρέως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το παραπάνω είναι εύλογο, αφ’ ης στιγμής 

σύμφωνα με μελέτες τα διαδραστικά  βιντεοπαιχνίδια μπορούν να συμβάλουν 

αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου μαθησιακού ή 

αναπτυξιακού προβλήματος, καθώς και στη διδασκαλία συγκεκριμένων δεξιοτήτων 

(Widitiarsa & Sn, 2018).  

Χρήσιμο είναι, στο σημείο αυτό, να μελετηθούν τα πλεονεκτήματα της 

αξιοποίησης των ψηφιακών παιχνιδιών και ειδικότερα των διαδραστικών 

βιντεοπαιχνιδιών, στη μαθησιακή διαδικασία:  

- Με την αξιοποίηση των βιντεοπαιχνιδιών αυξάνεται η αντιπροσωπευτική 

ικανότητα του παιδιού, δηλαδή η ικανότητα ανάγνωσης οπτικών εικόνων ως 

παραστάσεων τρισδιάστατου χώρου.  

- Παίζοντας ψηφιακά παιχνίδια, το παιδί μπορεί να αναπτύξει τις δεξιότητες 

διανοητικής απεικόνισης.  Συγκεκριμένα, από τη στιγμή που σε αυτού του 

είδους τα παιχνίδια οι κανόνες δεν αποκαλύπτονται εξαρχής, ενισχύεται η 

δεξιότητα της «ανακάλυψης κανόνα» μέσω της παρατήρησης, της δοκιμής 

και των σφαλμάτων και της δοκιμής υπόθεσης.  
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-  Μέσα από τα ψηφιακά παιχνίδια, το παιδί μπορεί να κατανοήσει πιο 

εύκολα τις επιστημονικές προσομοιώσεις, λόγω της αυξημένης ικανότητας 

αποκωδικοποίησης της εικονικής αναπαράστασης των γραφικών του 

υπολογιστή.  

- Παίζοντας βιντεοπαιχνίδια, το παιδί βελτιώνει την δεξιότητα προσοχής και 

γρήγορης λήψης αποφάσεων, καθώς οι δυο αυτές δεξιότητες είναι 

απαραίτητες ώστε να καταφέρει να περάσει την πίστα ή να κερδίσει το 

παιχνίδι.  

- Τα ψηφιακά παιχνίδια συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στην παράλληλη επεξεργασία των 

πληροφοριών, στην καλλιέργεια της φαντασίας και γενικότερα στην 

ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών (Δημητριάδης, 2015).  

 

 

3.5 Ανασκόπηση ερευνών σχετικά με την αξιοποίηση του παιχνιδιού στην 

εκπαίδευση 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου, έχουν 

πραγματοποιηθεί πλήθος μελετών σχετικά με την αξιοποίηση του παιχνιδιού, τόσο 

του ψηφιακού όσο και του παραδοσιακού, στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Marshetal, 2016). Χρήσιμο είναι, στο υποκεφάλαιο αυτό, να παρατεθούν τα 

πορίσματα ορισμένων πρόσφατων μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί προς αυτή 

την κατεύθυνση.  

Ξεκινώντας, οι Stieler-Hunt & Jones (2015), μελέτησαν την στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών 

και διαπίστωσαν ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών χαρακτήριζε ως επωφελή 

την πρακτική αυτή. Σύμφωνα με τους μελετητές , η πεποίθησή τους αυτή στηρίζεται 

στο γεγονός ότι και οι ίδιοι είχαν προσωπική εμπειρία ως παίκτες ψηφιακών 

παιχνιδιών, ενώ επίσης τα είχαν ήδη αξιοποιήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

διαπίστωσαν τα πλεονεκτήματά τους. 

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, οι Main et al. (2016), διαπίστωσαν την 

ανάγκη των εκπαιδευτικών για περισσότερη καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο 

χρήσης των ψηφιακών παιχνιδιών με τους συγκεκριμένους μαθητές της τάξης τους. 
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Ουσιαστικά, δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν θετική 

στάση απέναντι στη μάθηση μέσω ψηφιακών παιχνιδιών, ωστόσο δεν είχαν το 

απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο για να τα αξιοποιήσουν στη σχολική τάξη.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η έρευνα του Ucus(2015), σχετικά με την 

αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα διατύπωσαν την 

άποψη ότι τα ψηφιακά παιχνίδια είναι κατάλληλα για τη διδασκαλία των  

κοινωνικών και ανθρωπιστικών μαθημάτων, καθώς και της παιδικής λογοτεχνίας , 

ενώ επίσης μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ψυχαγωγία των μαθητών, αλλά και 

για την εκγύμνασή τους στην τάξη. Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται 

ότι αντιμετώπισαν προβλήματα σχετικά με τον προγραμματισμό του χρόνου, τη μη 

συνεργατική συμπεριφορά των μαθητών και την ανεπαρκή προετοιμασία σχετικά 

με την οργάνωση και το σχεδιασμό παιχνιδιών καθώς και οικονομικά προβλήματα 

και τεχνικά εμπόδια.  

Επιπρόσθετα, οι Huizenga et al. (2017), διερεύνησαν τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών που αξιοποιούν στην τάξη τους ψηφιακά παιχνίδια.  Τα ευρήματά 

τους έδειξαν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την εμπλοκή των 

μαθητών και την γνωστική τους ανάπτυξη ως αποτελέσματα της αξιοποίησης των 

ψηφιακών παιχνιδιών στην πράξη. Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρχαν 

και εκπαιδευτικοί που δεν θεωρούσαν αποτελεσματική την αξιοποίηση των 

ψηφιακών παιχνιδιών και για αυτό το λόγο δεν τα χρησιμοποιούσαν συχνά στην 

τάξη.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, ακόμα, η έρευνα των Cózar-Gutiérrez & Sáez-

López (2016), οι οποίοι χρησιμοποίησαν ως δείγμα δευτεροετείς μεταπτυχιακούς 

φοιτητές που είχαν ως κατεύθυνση την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στη 

συγκεκριμένη έρευνα ζητούταν η γνώμη των φοιτητών για την αξιοποίηση των 

ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:  

-  οι περισσότεροι φοιτητές διατηρούσαν θετική στάση όσον αφορά στη 

μάθηση μέσω ψηφιακών παιχνιδιών. 

- στο σύνολό τους οι φοιτητές συμφωνούσαν με την ενσωμάτωση της 

«παιχνιδοποίησης στα εκπαιδευτικά πλαίσια. 
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- στο σύνολό τους οι μαθητές υποστήριξαν την άποψη ότι μέσα από το 

gamification, το διδακτικό αντικείμενο γίνεται πιο ενδιαφέρον για τους 

μαθητές.  

- Στην πλειοψηφία τους οι φοιτητές υποστήριξαν ότι η μάθηση με βάση το 

παιχνίδι επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή και ότι τελικά οι μαθητές 

μαθαίνουν.  

- Στην πλειοψηφία τους οι φοιτητές τόνισαν ότι οι μαθητές εμπλέκονται 

περισσότερο στην μαθησιακή διαδικασία, αν το μάθημα γίνεται με ψηφιακά 

παιχνίδια.  

- Στην πλειονότητά τους οι φοιτητές δήλωσαν ότι ευαρεστούνται κι εκείνοι να 

ασχολούνται με τα ψηφιακά παιχνίδια στην τάξη.  

Περαιτέρω, στην έρευνά τους οι Allsop & Jesse(2015) διαπίστωσαν ισχυρή 

σύνδεση μεταξύ του τρόπου με τον οποίο η εκμάθηση έχει σχεδιαστεί για να 

ενσωματώσει τα ψηφιακά παιχνίδια, τις θεωρίες και τις στρατηγικές που έχουν 

χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών και πώς 

αυτές πραγματοποιούνται στην πράξη στην τάξη. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι 

εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ότι οι ρόλοι τους κατά τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

στην εκπαίδευση έχουν αλλάξει. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης απαραίτητης 

κατάρτισης, δεν είναι σαφής στους δασκάλους οι τρόποι υιοθέτησης αυτών των 

αλλαγών.  

Τέλος, οι Watson & Yang(2016) , διερεύνησαν τους ανασταλτικούς 

παράγοντες που αντιμετώπισαν οι δάσκαλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες , όσον αφορά 

στη χρήση παιχνιδιών για διδασκαλία. Επίσης, μελετήθηκε το πώς οι αντιλήψεις των 

φραγμών από τους εκπαιδευτικούς επηρεάζονται από το φύλο, το επίπεδο 

διδασκαλίας και την εμπειρία χρήσης παιγνίων για διδασκαλία. Από τα 

αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι υπάρχουν τέσσερις παράγοντες που 

εμποδίζουν τη χρήση των παιχνιδιών από τους δασκάλους στην τάξη. Πρόκειται για 

τις προκλήσεις της αποτελεσματικής εφαρμογής των παιχνιδιών, τις προκλήσεις με 

τη χρήση της τεχνολογίας, το τρέχον εκπαιδευτικό σύστημα και τις προκλήσεις με 

την απόκτηση παιγνίων. 
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Συμπερασματικά, στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας έγινε μια εκτενής 

συζήτηση σχετικά με το παιχνίδι και τον τρόπο αξιοποίησής του στην εκπαίδευση. 

Πιο συγκεκριμένα, από την θεωρητική επισκόπηση διαπιστώθηκε η αξία του 

παιχνιδιού – ανεξαρτήτως είδους- στην ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου, 

γεγονός που καθιστά σαφές ότι θα πρέπει να εντάσσεται στην καθημερινότητά του. 

Πέραν τούτου, μελετήθηκαν οι δυο κατηγορίες παιχνιδιού, το παραδοσιακό και το 

ψηφιακό και διαπιστώθηκε ότι και στις δυο περιπτώσεις τα οφέλη που προκύπτουν 

από την ενασχόληση είναι πολύπλευρα. Συναφώς, διαπιστώθηκε ότι το παιχνίδι θα 

πρέπει να αξιοποιείται και στην εκπαίδευση, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη 

δευτεροβάθμια.  
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Κεφάλαιο 4: Η παιχνιδοποίηση (gamification) στην εκπαίδευση 

 

Είναι γενικώς αποδεκτή η άποψη ότι το παιχνίδι διαδραματίζει έναν πολύ 

ιδιαίτερο ρόλο όσον αφορά στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, ανεξαρτήτως  

ηλικίας. Για αυτό το λόγο, άλλωστε, συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητάς του, ήδη από την βρεφική ηλικία μέχρι και την εφηβεία. 

Επιπρόσθετα, στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας διαπιστώθηκε ότι οι 

δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες έχουν διευρυνθεί σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια, κάτι που είναι εύλογο, από τη στιγμή που η χρήση τους είναι 

εκτεταμένη, όχι μόνο στους ενήλικες, αλλά και στους έφηβους και στα παιδιά 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας.  

Ως εκ τούτου, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να μεταβάλουν ως ένα βαθμό 

ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο διασκεδάζουν οι έφηβοι και τα παιδιά. 

Ειδικότερα, τα ψηφιακά παιχνίδια, τα οποία μελετήθηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, είναι ιδιαίτερα αγαπητά στα παιδιά σχολικής ηλικίας, ενώ μέσα από την 

ενασχόληση με αυτά φαίνεται να αποκομίζουν τόσο παιδαγωγικά όσο και 

αναπτυξιακά οφέλη.  

Για τους λόγους αυτούς, τα τελευταία χρόνια έχουν σχεδιαστεί ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες, οι οποίες βασίζονται στην αξιοποίηση του ψηφιακού παιχνιδιού ως 

παιδαγωγικό εργαλείο. Η συγκεκριμένη τεχνική είναι ευρέως γνωστή ως 

παιχνιδοποίηση (gamification) στην εκπαίδευση και έχει ως στόχο να κατακτήσουν 

οι μαθητές γνωστικούς, κοινωνικούς και παιδαγωγικούς στόχους, συμμετέχοντας σε 

δραστηριότητες που είναι σχεδιασμένες σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα (Dicheva,     

et al, 2015).  

Συνεπώς, στο παρόν κεφάλαιο μελετάται εκτενώς η εφαρμογή της 

παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, θα παρατεθούν οι ορισμοί που 

προτείνονται στην ελληνόγλωσση και την ξενόγλωσση βιβλιογραφία σχετικά με τον 

συγκεκριμένο όρο και εν συνεχεία θα γίνει αναφορά στα είδη των παιχνιδιών που 

σχεδιάζονται στα πλαίσια της παιχνιδοποίησης, καθώς και στις πλατφόρμες που τα 

φιλοξενούν. Τέλος, θα μελετηθούν τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές από την 

πρακτική της παιχνιδοποίησης.  
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4.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός 

 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι υπάρχουν αρκετοί 

ορισμοί σχετικά με την έννοια της παιχνιδοποίησης, γεγονός που αποδεικνύει ότι 

υπάρχει αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη τεχνική.  

Γενικότερα, πρώτοι οι Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke(2011), 

αναφέρθηκαν στην έννοια της παιχνιδοποίησης, κάνοντας λόγο για σχεδίαση ενός 

παιχνιδιού στο περιβάλλον εκτός παιχνιδιού. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, ο ορισμός που διατύπωσαν οι Mucollari & 

Samokhin (2017), σύμφωνα με τους οποίους η παιχνιδοποίηση είναι μια μέθοδος 

που αξιοποιεί στοιχεία του παιχνιδιού ,σε περιβάλλοντα μάθησης εκτός παιχνιδιού. 

Η μέθοδος αυτή, όπως υποστηρίζουν οι συγκεκριμένοι μελετητές, έχει ως στόχο να 

κατακτήσει την διαδικασία της μάθησης περισσότερο διασκεδαστική για τους 

ίδιους τους μαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτικούς του.  

Περνώντας στα χαρακτηριστικά της παιχνιδοποίησης, είναι εν συντομία τα 

παρακάτω:  

•  Έχει ως κεντρικό άξονα τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι και για αυτό το 

λόγο έχει κανόνες, δίνει στους μαθητές- παίκτες τη δυνατότητα να 

αλληλεπιδράσουν, ενώ επίσης τους παρέχει ανατροφοδότηση .  

• Τα παιχνίδια έχουν συγκεκριμένους μηχανισμούς, όπως είναι για 

παραδείγματα επίπεδα δυσκολίας, τα σύμβολα, οι βαθμολογίες αλλά και ο 

χρονικός περιορισμός. Με τους μηχανισμούς αυτούς αφενός το παιχνίδι 

καθίσταται πιο ελκυστικό και αφετέρου επηρεάζεται η εξέλιξή του.  

•  Τα παιχνίδια χαρακτηρίζονται από υψηλή αισθητική, κάτι που πρακτικά 

σημαίνει ότι έχουν καλά γραφικά, ενδιαφέρον σενάριο και ρεαλιστικούς 

χαρακτήρες. Το παραπάνω είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς μόνο με αυτό 

τον τρόπο θα κινητοποιηθεί ο μαθητής και θα συμμετέχει τόσο στο παιχνίδι 

όσο και κατ’ επέκταση στη μαθησιακή διαδικασία. 

• Τα παιχνίδια ενεργοποιούν την σκέψη του μαθητή, αφού σε κάθε επιμέρους 

δοκιμασία θα πρέπει να σκεφτεί πώς θα αξιοποιήσει τις καθημερινές του 

συνήθειες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες του, ούτως ώστε να επιτύχει τους 

στόχους του παιχνιδιού και να στεφθεί νικητής  
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• Βασικά στοιχεία των παιχνιδιών που σχεδιάζονται στα πλαίσια της 

παιχνιδοποίησης είναι η συνεργασία – αλλά και ενίοτε ο ανταγωνισμός- , η 

δυνατότητα που δίνεται στον μαθητή για εξερεύνηση και τέλος η αφήγηση 

μιας ιστορίας, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει ένα σενάριο , 

δηλαδή μια ιστορία, στην οποία βασίζεται το παιχνίδι.  

• Ως εκπαιδευτική μέθοδος η παιχνιδοποίηση είναι ανθρωποκεντρική και 

συγκεκριμένα είναι προσανατολισμένη στο μαθητή, στις ανάγκες και στα 

ενδιαφέροντά του. Επίσης, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως έχει ως 

κεντρικό άξονα την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του μαθητή, 

κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ενεργό συμμετοχή του στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

• Τα παιχνίδια είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν κίνητρα 

στους μαθητές ώστε να συμμετέχουν ενεργά σε αυτά.  Ως εκ τούτου, οι 

δοκιμασίες που σχεδιάζονται έχουν διάφορα επίπεδα κλιμακούμενης 

δυσκολίας, ούτως ώστε όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από τις ικανότητές 

τους, να μπορούν να συμμετέχουν. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, μετά την 

ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας οι μαθητές επιβραβεύονται για την 

προσπάθειά τους και για τη συμπεριφορά που επέδειξαν, γεγονός που έχει 

θετικά αποτελέσματα τόσο στην κινητοποίηση όσο και στην αυτοπεποίθησή 

τους.  

• Βασικός στόχος των παιχνιδιών που σχεδιάζονται στα πλαίσια της 

παιχνιδοποίησης είναι η ανάπτυξη των γνώσεων και των μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων των μαθητών. Μάλιστα, για να καταστεί εφικτό το παραπάνω οι 

σχεδιαστές των παιχνιδιών στηρίζονται σε ευρήματα της αναπτυξιακής 

ψυχολογίας και εντάσσουν μηχανισμούς που αξιοποιούν και οι 

εκπαιδευτικοί στην καθημερινή πρακτική τους στην τάξη. Ενδεικτικά 

παραδείγματα μηχανισμών που θα μπορούσαν να αναφερθούν προς αυτή 

την κατεύθυνση είναι το σύστημα των πόντων,  τα σχόλια ανατροφοδότησης 

και τέλος οι ομαδικές δοκιμασίες. Μάλιστα, όπως θα αναφερθεί σε επόμενο 

κεφάλαιο, οι μηχανισμοί αυτοί φαίνεται να εγείρουν το ενδιαφέρον των 

μαθητών, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται πιο εύκολα οι 
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στόχοι που έχουν θέσει οι εκπαιδευτικοί. Στο παράρτημα της παρούσας 

εργασίας υπάρχει σχετική εφαρμογή που σχεδίασε ο φοιτητής για την 

εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού python μέσω της 

παιχνιδοποίησης.  

• Ένας βασικός στόχος των παιχνιδιών που σχεδιάζονται στα πλαίσια της 

παιχνιδοποίησης είναι να αναπτύξουν οι μαθητές την ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων. Ως εκ τούτου, οι δοκιμασίες στα παιχνίδια αυτά είναι 

σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές να πρέπει να επιλύσουν 

κάποιο πρόβλημα – για παράδειγμα κάποιο γρίφο- είτε μόνοι τους είτε σε 

συνεργασία με τους συμμαθητές τους, προκειμένου να περάσουν στην 

επόμενη δοκιμασία και να κερδίσουν το παιχνίδι. Με αυτό τον τρόπο, οι 

μαθητές σκέπτονται, ερευνούν και αξιοποιούν πρότερες γνώσεις και 

δεξιότητες, για να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης, σε 

ορισμένες περιπτώσεις μέσα από αυτή τη διαδικασία ενισχύεται η 

συνεργασία μεταξύ των μαθητών, εφόσον το παιχνίδι είναι ομαδικό. Στην 

περίπτωση αυτή, κάθε μαθητής συμβάλει με το δικό του τρόπο ώστε όλη η 

ομάδα να καταφέρει να κερδίσει (Rodrigues, Costa & Olivieria, 2016).  

 

 

4.2 Τα παιχνίδια που αξιοποιούνται στην παιχνιδοποίηση 

 

Παρότι σε γενικές γραμμές κάθε παιχνίδι μπορεί να σχεδιαστεί σε ψηφιακό 

περιβάλλον και κατ’ επέκταση να αξιοποιηθεί στα πλαίσια της παιχνιδοποίησης 

στην εκπαίδευση, εντούτοις όμως τα πλέον γνωστά παιχνίδια που αξιοποιούνται 

προς αυτή την κατεύθυνση είναι τα παιχνίδια πολέμου, τα παιχνίδια 

προσομοίωσης, τα εφαρμοσμένα παιχνίδια και τέλος τα παιχνίδια εναλλακτικής 

πραγματικότητας. Πιο αναλυτικά:  

 

Πολεμικά παιχνίδια  

Αυτό το είδος παιχνιδιού δεν αξιοποιείται μόνο στην τυπική εκπαίδευση 

αλλά και στην εκπαίδευση των στρατιωτικών, αφού μέσα από τη διαδικασία της 
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παιχνιδοποίησης μπορούν να εξοικειωθούν σε αρχικό στάδιο με τις στρατηγικές και 

τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι στρατιωτικές οργανώσεις.  

Αναφερόμενοι, από την άλλη πλευρά, στην τυπική εκπαίδευση, ο βασικός 

στόχος των πολεμικών παιχνιδιών είναι η εξοικείωση των μαθητών με τις 

στρατηγικές μάθησης καθώς  και με τις στρατηγικές  λήψης αποφάσεων.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι  τα βασικά χαρακτηριστικά του πολεμικού 

παιχνιδιού είναι ο ρεαλισμός, η διαφάνεια και η απλότητα, ενώ είναι και 

διασκεδαστικό για τους μαθητές (Dubey, 2016).  

 

Παιχνίδια προσομοίωσης 

Τα παιχνίδια αυτά είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο μαθητής να 

γίνεται ακριβής  αναπαράσταση των χώρων, των καταστάσεων και των 

περιστατικών με τα οποία έρχεται ο μαθητής σε καθημερινή επαφή. Έτσι, για 

παράδειγμα, ένα παιχνίδι προσομοίωσης μπορεί να διαδραματίζεται σε ένα 

κατάστημα, σε ένα σπίτι ή ακόμα και σε ένα σχολείο. Έτσι, ο μαθητής αισθάνεται 

οικεία, αφού γνωρίζει αυτούς τους χώρους και τις συνθήκες που επικρατούν σε 

αυτά.  

Άξιο αναφοράς είναι, επίσης, το γεγονός ότι στα παιχνίδια προσομοίωσης 

δεν συμμετέχουν μόνο οι ανήλικοι αλλά και οι ενήλικες, αφού με αυτό τον τρόπο 

μπορούν να εξοικειωθούν σχετικά με τις στρατηγικές που θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν εφόσον βρεθούν σε μια κατάσταση.  Για το λόγο αυτό, 

εργαζόμενοι σε επαγγελματικούς κλάδους όπως είναι η χρηματοοικονομική 

διαχείριση, η λογιστική και το marketing, συμμετέχουν σε κατάλληλα σχεδιασμένα 

παιχνίδια προσομοίωσης, ούτως ώστε να βελτιώσουν την απόδοσή τους (Dubey, 

2016).  

 

Εφαρμοσμένα παιχνίδια 

Όπως υποστηρίζουν οι Ulrich & Helms (2017),  τα εφαρμοσμένα παιχνίδια 

έχουν σχεδιαστεί για να εκπληρώσουν επιπλέον στόχους, πέραν της ψυχαγωγίας. 

Για το λόγο αυτό περιλαμβάνουν συγκεκριμένους κανόνες, ενώ επίσης για την 

επίλυση των σχετικών δοκιμασιών θα πρέπει οι παίκτες να σκέπτονται, να έχουν 

κριτική ικανότητα, φαντασία αλλά και να συνεργάζονται μεταξύ τους. Συνεπώς, θα 
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μπορούσε να ειπωθεί ότι τα παιχνίδια αυτά είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα τόσο για τους 

ανήλικους όσο και για τους ενήλικες.  

 

 Παιχνίδια εναλλακτικής πραγματικότητας 

Όσον αφορά σε αυτό το είδος παιχνιδιού, θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

διαφέρει από τα υπόλοιπα που μελετήθηκαν παραπάνω, αφού απαιτεί από τους 

μαθητές να συμμετέχουν στον πραγματικό κόσμο.  

Πιο συγκεκριμένα, στα παιχνίδια αυτά γίνεται συνδυασμός της εικονικής 

πραγματικότητας και του ρεαλισμού, αφού οι μαθητές θα πρέπει στην 

πραγματικότητα να παραδώσουν μηνύματα αξιοποιώντας κοινά μέσα παράδοσης, 

όπως είναι τα sms, τα email, οι υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων και οι διαδικτυακοί 

τόποι, υποθέτοντας ότι το εικονικό γεγονός συμβαίνει στον πραγματικό 

κόσμο(Gilliametal, 2017).  

 

4.3Τα εργαλεία του διαδικτύου που αξιοποιούνται για την 

παιχνιδοποίηση 

Εφόσον μελετήθηκαν τα είδη των παιχνιδιών που σχεδιάζονται στα πλαίσια 

της παιχνιδοποίησης, χρήσιμο είναι να γίνει μια σύντομη αναφορά και στα εργαλεία 

του διαδικτύου που αξιοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση.  

Παρότι γενικότερα υπάρχουν αρκετά εργαλεία, εντούτοις για λόγους 

συντομίας θα αναφερθούν τα πλέον γνωστά που χρησιμοποιούνται για 

παιδαγωγικούς σκοπούς στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Πρόκειται, ειδικότερα για το Quizizz, το ClassDojo, τοKahoot, το Classcraft και το 

Socrative. 

Όσον αφορά στον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό τα 

προαναφερθέντα εργαλεία, πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο είναι 

σχεδιασμένα, αφού απευθύνονται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και συνεπώς οι 

δραστηριότητες που περιλαμβάνουν έχουν ως κεντρικό άξονα την βελτίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων.  

Συναφώς, αναφορικά με την τεχνολογική υποδομή τους, πρόκειται για 

διαδικτυακές πλατφόρμες εκπαίδευσης, δηλαδή για ολοκληρωμένα λογισμικά 

συστήματα, τα οποία επιτρέπουν τόσο στους σχεδιαστές όσο και στους διαχειριστές 
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να οργανώσουν το εκπαιδευτικό υλικό,  να κατανείμουν τα μαθήματα, να 

αξιολογήσουν τους μαθητές και να ενθαρρύνουν την επικοινωνία μεταξύ τους.  

Τέλος, ένα βασικό χαρακτηριστικό των εργαλείων αυτών, που τα καθιστά 

ιδιαίτερα δημοφιλή, είναι η ευκολία στη χρήση τους, αφού δεν απαιτούνται 

ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις για να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν τόσο οι 

εκπαιδευτικοί, όσο και οι μαθητές.  

Ενδεικτικά, λοιπόν, θα παρουσιαστούν τρεις από τις πλέον γνωστές και 

ευρέως χρησιμοποιούμενες για εκπαιδευτικούς σκοπούς, πλατφόρμες 

παιχνιδοποίησης:  το moodle, το kahoot και το Quizizz.  

Ξεκινώντας με τον Moodle, έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιείται από τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές σε όλες τις βαθμίδες. Το βασικό του πλεονέκτημα 

είναι ότι παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να αξιολογούν τις ασκήσεις 

των μαθητών και να τους δίνουν άμεσα ανατροφοδότηση, γεγονός που προωθεί 

την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, μέσα από την πλατφόρμα του Moodle, οι 

εκπαιδευτικοί ανεβάζουν στους μαθητές τους τις εργασίες που θα πρέπει να 

κάνουν, ενώ ακόμα έχουν τη δυνατότητα να αναρτήσουν τη δομή και το 

περιεχόμενο των μαθημάτων, χρησιμοποιώντας μάλιστα οπτικό- ακουστικό υλικό. 

Ακολούθως, το Moodle βασίζεται στην τεχνολογία του ανοιχτού κώδικα, κάτι που 

πρακτικά σημαίνει ότι μπορούν εύκολα οι χρήστες να επεξεργαστούν και να 

ανεβάσουν περιεχόμενο. Συνεπώς, πρόκειται για ένα εύχρηστο εργαλείο, το οποίο 

μάλιστα εξελίσσεται διαρκώς βάσει των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Περνώντας στο Kahoot, είναι ένα  εργαλείο παιχνιδοποίησης που 

χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σε περίπτωσης όπου οι εκπαιδευτικοί θέλουν να 

αναπτύξουν ένα συγκεκριμένο θέμα συζήτησης με τους μαθητές τους και να 

συγκεντρώσουν τις απόψεις τους για το θέμα αυτό. Επίσης, χρησιμοποιείται για 

σκοπούς αξιολόγησης τόσο των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και για την 

εξάσκηση της μνημονικής και της κριτικής ικανότητας των πρώτων.  

Τέλος, αναφορικά με το Quizizz, μοιάζει με ηλεκτρονικό παιχνίδι και 

αποσκοπεί αφενός στην ενθάρρυνση του μαθητή και αφετέρου στην ανάπτυξη του 

ευγενούς ανταγωνισμού με τους συμμαθητές του. Για το λόγο αυτό, περιλαμβάνει 

τεστ, για διάφορα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με τη μορφή 

παιχνιδιού, ενώ στο τέλος κάθε ερώτησης υπάρχει άμεση ανατροφοδότηση για τον 



52 
 

μαθητή. Ειδικότερα, σε περίπτωση όπου ο μαθητής απαντήσει σωστά, εμφανίζονται 

εικόνες ανταμοιβής, ενώ σε περίπτωση που δώσει λανθασμένη απάντηση, 

εμφανίζονται εικόνες ενθάρρυνσης, ώστε να προσπαθήσει περισσότερο (Dubey, 

2016).  

 

4.4 Τα οφέλη της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση 

Όπως θα αναφερθεί και σε επόμενο κεφάλαιο της εργασίας, αρκετές 

μελέτες έχουν εστιάσει στα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές από την διαδικασία 

της παιχνιδοποίησης, ανεξάρτητα από την ηλικία και τη βαθμίδα εκπαίδευσης . 

Χρήσιμο είναι, στο σημείο αυτό, να γίνει μια συνοπτική αναφορά των ωφελειών 

αυτών. Ειδικότερα:   

• Ενισχύεται η σκέψη των μαθητών, αφού θα πρέπει να σκεφτούν, να 

αξιοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει μέχρι τώρα αλλά και τις 

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που πιθανόν έχουν αναπτύξει, ούτως 

ώστε να επιλύσουν το πρόβλημα και να περάσουν την πίστα.  

• Προωθείται η συνεργασία μεταξύ των μαθητών, αφού στις περισσότερες 

περιπτώσεις τα παιχνίδια και οι δραστηριότητες είναι ομαδικές και συνεπώς 

θα πρέπει να συνεργαστούν αρμονικά ώστε να καταφέρουν να τις 

ολοκληρώσουν.  

• Λαμβάνουν ψυχική ικανοποίηση, κυρίως όταν καταφέρνουν να 

ολοκληρώσουν ένα παιχνίδι ή μια δραστηριότητα και ανταμείβονται για 

αυτό.  

• Προωθείται ο υγιής ανταγωνισμός. Ουσιαστικά, ακόμα και σε περιπτώσεις 

όπου τα παιχνίδια ή οι δραστηριότητες είναι ατομικά, εντούτοις οι 

πλατφόρμες έχουν φροντίσει ώστε να ανταμείβονται όλοι οι μαθητές για την 

προσπάθειά τους και συνεπώς δεν αποτελεί αυτοσκοπό για τον μαθητή να 

κερδίσει το παιχνίδι και να αναδειχθεί νικητής (Smiderle, Rigo, Marques, 

Coelho & Jaques, 2020).  

 

Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι η παιχνιδοποίηση έχει 

σημαντικά πλεονεκτήματα και όσον αφορά στη διαδικτυακή μάθηση. Το παραπάνω 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφ’ ης στιγμής λόγω της πανδημίας η εξ’ αποστάσεως 
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εκπαίδευση προτιμάται σε σύγκριση με τη δια ζώσης, για λόγους διασφάλισης της 

υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Χρήσιμο είναι, ως εκ τούτου, να 

μελετηθούν τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που φαίνεται να αποκομίζουν οι 

μαθητές στην περίπτωση αυτή: 

• Βελτιώνεται εν γένει η εμπειρία μάθησης, αφ’ ης στιγμής συνδυάζεται η 

ψυχαγωγία με τη μάθηση, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να εμπλέκονται 

οι μαθητές πιο ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και κατ’ επέκταση να 

επωφελούνται περισσότερο. 

• Βελτιώνεται το περιβάλλον μάθησης , αφού γίνεται πιο ελκυστικό για τους 

μαθητές.  

• Οι μαθητές λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση, τόσο από τους 

εκπαιδευτικούς όσο και μέσα από το παιχνίδι, δηλαδή από το ψηφιακό 

περιβάλλον.  

•  Βελτιώνεται  η συμπεριφορά τους, αφού σε πολλά παιχνίδια κεντρικός 

άξονας είναι η επίδειξη σωστής συμπεριφοράς προκειμένου ο μαθητής να 

λάβει το αντίστοιχο βραβείο (Gupta, 2016). 

 

Συμπερασματικά, στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας μελετήθηκε η 

ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία σχετικά με το ζήτημα της 

παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση. Ένα συμπέρασμα που θα μπορούσε να εξαχθεί 

είναι ότι τα παιχνίδια αυτά βοηθούν σε σημαντικό βαθμό τους μαθητές, ανεξάρτητα 

από τη βαθμίδα εκπαίδευσης, να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. 

Επίσης, από τις σχετικές μελέτες προέκυψε ότι εκτός από γνωστικά οφέλη, η 

παιχνιδοποίηση ωφελεί τους μαθητές και σε τομείς όπως ο κοινωνικός και ο 

ψυχολογικός. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι είναι μια σύγχρονη 

εκπαιδευτική τεχνική που θα πρέπει να αξιοποιείται σε συστηματική βάση, 

προκειμένου όλοι οι μαθητές να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

 

 



54 
 

 

Κεφάλαιο 5: Μεθοδολογία της έρευνας 

 

5.1 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Βασικό στάδιο που προηγείται της συγγραφής της ερευνητικής εργασίας 

είναι ο προσδιορισμός του στόχου και των ερευνητικών ερωτημάτων, το είδος των 

οποίων θα καθορίσει και τη μεθοδολογία της έρευνας (Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2016).  

  

Εν προκειμένω, σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να 

μελετηθεί ο ρόλος και οι πτυχές της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση. Πιο 

συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα, που θα απαντηθούν με την ολοκλήρωση 

της έρευνας, είναι τα ακόλουθα:  

- Τι είδους οφέλη αποκομίζουν οι μαθητές από την διαδικασία της 

παιχνιδοποίησης;  

- Ποια είναι τα μειονεκτήματα της παιχνιδοποίησης για τους μαθητές;  

- Με ποιο τρόπο εφαρμόζεται η παιχνιδοποίηση στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση;  

- Με ποιο τρόπο εφαρμόζεται η παιχνιδοποίηση στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση;  

- Ποια στάση τηρούν οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά στην εφαρμογή της 

παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση;  

 

Τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα προέκυψαν έπειτα από την μελέτη της 

διεθνούς και ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας σχετικά με το υπό εξέταση ζήτημα, ενώ 

πρόκειται να απαντηθούν με την ολοκλήρωση της ερευνητικής διαδικασίας.  

 

Τέλος, χρήσιμο είναι να αναφερθούν εν τάχει οι λόγοι για τους οποίους είναι 

χρήσιμο και αναγκαίο να διερευνηθεί το εν λόγω θέμα. Πιο συγκεκριμένα, πλήθος 

ακαδημαϊκών, παιδαγωγών, αλλά και στελεχών της εκπαίδευσης έχουν επισημάνει 

τα αδύνατα σημεία του σύγχρονου σχολείου και τα εμπόδια που αυτό θέτει όσον 
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αφορά στην  ολόπλευρη ανάπτυξη του συνόλου των μαθητών (Καλογιαννάκη, 

2012). Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι τα εμπόδια αυτά θα πρέπει να αρθούν, αφού 

όπως είχε αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, βασικός στόχος κάθε 

εκπαιδευτικού συστήματος – μεταξύ αυτών και του ελληνικού- είναι να 

διασφαλίσει την συμμετοχή στην εκπαίδευση και την ολόπλευρη ανάπτυξη όλων 

των μαθητών (Καυκούλα, 2012).  

Ένα μέσο που μπορεί να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι νέες 

τεχνολογίες, στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα 

από τα ατομικά χαρακτηριστικά τους και τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν. 

Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, το παιχνίδι 

σε οποιαδήποτε μορφή του είναι μια ιδιαιτέρως προσφιλή δραστηριότητα σε όλες 

τις ηλικίες, από την βρεφική μέχρι και την εφηβεία. Συνεπώς, η δυνατότητα που 

προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για μάθηση μέσω του παιχνιδιού, μπορεί να 

συμβάλει στην υλοποίηση των βασικών στόχων του εκπαιδευτικού συστήματος, 

δηλαδή της ισότιμης συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία και της ολόπλευρης 

ανάπτυξης των μαθητών. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γίνεται κατανοητή η χρησιμότητα της 

έρευνας που υλοποιείται στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Ειδικότερα, είναι 

σημαντικό για τους ακαδημαϊκούς αλλά και για τους εκπαιδευτικούς να 

κατανοήσουν τα πολύπλευρα οφέλη που προκύπτουν από την παιχνιδοποίηση στην 

εκπαίδευση, τους κινδύνους που ελλοχεύει η διαδικασία αυτή, αλλά και τους 

τρόπους με τους οποίους μπορούν να την εφαρμόσουν στην πράξη. Παράλληλα, 

αναγνωρίζοντας τους παράγοντες και τις δυσκολίες που παρεμποδίζουν την 

εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση, είναι εφικτή η διατύπωση 

προτάσεων από τον ερευνητή ώστε αυτές να αντιμετωπιστούν. Ομοίως, 

αναγνωρίζοντας τις όποιες αμφιβολίες τηρούν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στην 

παιχνιδοποίηση, μπορούν να διατυπωθούν προτάσεις ώστε οι αμφιβολίες αυτές να 

καμφθούν.  
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5.2 Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το είδος των ερευνητικών ερωτημάτων, όπως αυτά 

διατυπώθηκαν παραπάνω, επιλέχθηκε ως μέθοδος έρευνας η δευτερογενής, η 

οποία περιλαμβάνει συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για το υπό 

εξέταση θέμα.  

Πιο συγκεκριμένα, στην δευτερογενή έρευνα, χρησιμοποιούνται δεδομένα 

που έχουν ήδη συλλεχθεί από άλλους ερευνητές, στα πλαίσια της δικής τους 

πρωτογενούς έρευνας, η οποία έχει παρόμοια θεματική. Ως εκ τούτου, ο ερευνητής 

παρουσιάζει και αναλύει τα δεδομένα αυτά, με σκοπό να εξάγει συμπεράσματα και 

να απαντήσει στα ερευνητικά ερωτήματα που εκείνος έχει θέσει (Robson, 2007).  

Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, θα συλλεχθούν δεδομένα από έρευνες 

που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από Έλληνες και ξένους επιστήμονες. Τα δεδομένα 

αυτά θα κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το ερευνητικό ερώτημα το οποίο μπορούν 

να απαντήσουν και θα παρουσιαστούν αναλυτικά. Πέραν της παρουσίασης των 

δεδομένων, θα γίνει η ανάλυση και η ερμηνεία τους, ενώ επίσης θα συγκριθούν και 

με τα ευρήματα άλλων ερευνών, όπως αυτές παρατέθηκαν στο θεωρητικό μέρος 

της εργασίας.  

Εύλογο είναι, περαιτέρω, ότι έχουν τεθεί ορισμένα κριτήρια, βάσει των 

οποίων θα επιλεγούν ή αντίθετα θα απορριφθούν τα δεδομένα που θα 

αξιοποιηθούν για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων. Πιο συγκεκριμένα:  

 

Κριτήρια επιλογής δεδομένων  

- Προέρχονται από πρωτογενή έρευνα  

- Η έρευνα από την οποία προέρχονται είναι δημοσιευμένη σε έγκριτο 

περιοδικό  

- Η έρευνα από την οποία προέρχονται έχει υλοποιηθεί πρόσφατα (από το 

2015 και έκτοτε)  

- Για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων από την πρωτογενή 

έρευνα, έχουν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα εργαλεία και μέθοδοι.  

- Η έρευνα από την οποία προέρχονται περιέχει πληροφορίες σχετικά με την 

εγκυρότητα και την αξιοπιστία των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για 
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την άντληση των δεδομένων. Κατ’ αυτό τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί 

ότι τα δεδομένα είναι αληθή και έγκυρα.  

- Τα δεδομένα ταιριάζουν στα ερευνητικά ερωτήματα που έθεσε ο ερευνητής.  

 

Κριτήρια αποκλεισμού δεδομένων  

- Τα δεδομένα έχουν αντληθεί από βιβλιογραφική ανασκόπηση ή μετά- 

ανάλυση.  

- Τα δεδομένα προέρχονται από μη αξιόπιστη πηγή.  

- Η έρευνα, από την οποία έχουν αντληθεί τα δεδομένα, δεν εκπονήθηκε τα 

τελευταία 6 έτη.  

- Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σωστές μέθοδοι και εργαλεία για τη συλλογή των 

δεδομένων.  

- Δεν αναφέρονται στοιχεία σχετικά με την εγκυρότητα και αξιοπιστία των 

εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση των δεδομένων.  

- Τα δεδομένα δεν ταιριάζουν στα ερευνητικά ερωτήματα που έθεσε ο 

ερευνητής.  

 

Τέλος, ας σημειωθεί ότι υπάρχουν ορισμένα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου, τα οποία είναι χρήσιμο να αναφερθούν 

περιληπτικά, αφού λήφθηκαν υπόψη από τον ερευνητή, κατά τη διαδικασία 

σχεδιασμού της παρούσας έρευνας.  

Ξεκινώντας με τα πλεονεκτήματα της δευτερογενούς έρευνας, πρόκειται 

καταρχήν για την εξοικονόμηση χρόνου, αφ’ ης στιγμής τα δεδομένα έχουν ήδη 

συλλεχθεί και επεξεργαστεί και δεν απαιτείται από τον ερευνητή να 

πραγματοποιήσει τα δυο αυτά χρονοβόρα στάδια. Επίσης, το κόστος υλοποίησης 

της έρευνας είναι μηδενικό, ενώ επίσης θεωρείται σε γενικές γραμμές ότι η 

μέθοδος αυτή διακρίνεται για την ευκολία της. Τέλος, ένα πλεονέκτημα είναι ότι ο 

ερευνητής θα είναι αποστασιοποιημένος από τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσει 

και ως εκ τούτου θα είναι περισσότερο αντικειμενικός κατά την εξαγωγή 

συμπερασμάτων.  

Περνώντας, από την άλλη πλευρά, στα μειονεκτήματα της έρευνας, 

πρόκειται για την ποιότητα των δεδομένων, που δεν μπορεί πάντοτε να 
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διασφαλιστεί. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα ερευνητικά 

ερωτήματα σε κάθε έρευνα είναι διαφορετικά, ενδεχομένως να μην ταιριάζουν 

απόλυτα στο συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα για το οποίο επιλέχθηκαν. Για το 

λόγο αυτό, ο ερευνητής καλείται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά την επιλογή 

και κυρίως κατά την ερμηνεία τους (Robson, 2007).  
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Κεφάλαιο 6: Τα αποτελέσματα της έρευνας 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο, διατυπώθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα, που 

αναμένεται να απαντηθούν με την ολοκλήρωση της έρευνας. Στο έκτο κεφάλαιο της 

εργασίας, για κάθε ένα από τα ερωτήματα που προσδιορίστηκαν παραπάνω, θα 

παρατεθούν και θα σχολιαστούν κριτικά, ενδεικτικές έρευνες που υπάρχουν στην 

ελληνόγλωσση και στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα είναι 

εφικτή, εν συνεχεία, η εξαγωγή συμπερασμάτων.  

 

 

6.1 Τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές από την παιχνιδοποίηση 

 

 Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι θεωρητικοί έχουν 

τονίσει τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, 

από την αξιοποίηση της παιχνιδοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία (Manzano- 

Leon, Camacho- Lazarraga, Guerrero, Guerrero- Puerta, Aguilar- Parra, Trigueros 

&Alias, 2021; Smiderleetal, 2020). Χρήσιμο είναι, στο σημείο αυτό, να παρατεθούν 

και να σχολιαστούν ορισμένες ενδεικτικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί 

προς αυτή την κατεύθυνση.  

 Καταρχήν, οι Nand, Baghaei, Casey, Barmada, Mehdipour&Liang (2019) 

σχεδίασαν σε πρόγραμμα ανοικτού κώδικα το παιχνίδι «ποιος θέλει να γίνει 

εκατομμυριούχος» , προκειμένου να διδάξουν αριθμητική σε 120 μαθητές 9-10 

ετών, που φοιτούσαν σε δημοτικό σχολείο στην Νέα Ζηλανδία. Το παιχνίδι αυτό,  

σχεδιάστηκε σε δυο μορφές. Στην πρώτη μορφή, περιελάμβανε τα τρία βασικά 

χαρακτηριστικά που προηγουμένως είχαν επιλέξει οι ίδιοι οι μαθητές ως πιο 

ελκυστικά: την πρόκληση, δηλαδή την ύπαρξη διαβαθμισμένων επιπέδων, την 

ανατροφοδότηση, ώστε να γνωρίζουν αν η απάντηση τους είναι σωστή και τέλος τα 

γραφικά. Στην δεύτερη μορφή, το παιχνίδι δεν είχε τα τρία προαναφερθέντα 

χαρακτηριστικά. Στόχος της έρευνας, που διήρκησε συνολικά δυο εβδομάδες, ήταν 

να διαπιστωθεί αφενός αν οι μαθητές αποκόμιζαν γνωστικά οφέλη και συμμετείχαν 

πιο ενεργά λόγω της αξιοποίησης της παιχνιδοποίησης για τη διδασκαλία της 
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αριθμητικής και αφετέρου αν τα χαρακτηριστικά που επέδειξαν οι μαθητές ως τα 

πλέον ελκυστικά για το παιχνίδι, μεγιστοποιούσαν τα παραπάνω οφέλη. Από την 

ερευνητική διαδικασία προέκυψε ότι στο σύνολό τους οι μαθητές συμμετείχαν με 

ενδιαφέρον στο παιχνίδι και αποκόμισαν τις απαιτούμενες γνώσεις, εντούτοις οι 

μαθητές της πρώτης ομάδας, το παιχνίδι των οποίων είχε τα τρία χαρακτηριστικά 

που είχαν επιλέξει, επέδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γεγονός που είχε ως 

αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση των γνωστικών και παιδαγωγικών ωφελειών που 

αποκόμισαν (Nandetal, 2019). Βάσει των παραπάνω, προκύπτει ότι γενικότερα η 

παιχνιδοποίηση λειτουργεί θετικά όσον αφορά στην ανάπτυξη των γνώσεων και 

στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, εντούτοις 

όμως θα πρέπει να δίνεται πάντοτε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο 

είναι κατασκευασμένο το παιχνίδι, αφού η ελκυστικότητά του, φαίνεται ότι επιδρά 

σημαντικά στο αν και κατά πόσο οι μαθητές θα επωφεληθούν από αυτό. Συνεπώς, 

είναι κρίσιμο να μελετηθούν, σε μελλοντική έρευνα, οι απόψεις των μαθητών για τα 

χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, 

ώστε να είναι ελκυστικά.  

 Παρόμοιο αντικείμενο είχε και η μελέτη των Udjala, Guizot&Chandra (2018), 

οι οποίοι θέλησαν να διερευνήσουν την επίδραση του gamificationστην διδασκαλία 

των μαθηματικών για παιδιά που φοιτούσαν σε δημοτικό σχολείο της Ινδονησίας. 

Για το λόγο αυτό, οι ερευνητές κατασκεύασαν μια διαδραστική εφαρμογή, που 

περιελάμβανε ήχο, εικόνα, βίντεο και παιχνίδια, για τη διδασκαλία των 

μαθηματικών εννοιών. Από τα αποτελέσματα της μελέτης προέκυψε ότι πράγματι 

οι μαθητές κατανόησαν και εμπέδωσαν πιο εύκολα τις μαθηματικές έννοιες, σε 

σύγκριση με εκείνους που δεν χρησιμοποίησαν την εφαρμογή. Επίσης, το 

ενδιαφέρον των μαθητών για τα μαθηματικά μεγιστοποιήθηκε, λόγω της χρήσης 

της διαδραστικής εφαρμογής για τη διδασκαλία των μαθηματικών (Udjalaetal, 

2018). Κατά συνέπεια και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι τα βασικότερα οφέλη 

που αποκομίζουν οι μαθητές από την αξιοποίηση της παιχνιδοποίησης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι αφενός η καλύτερη κατανόηση του γνωστικού 

αντικειμένου και αφετέρου η μεγιστοποίηση του  ενδιαφέροντός τους για το 

διδασκόμενο μάθημα, γεγονός που πιθανόν έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των 

ακαδημαϊκών τους δεξιοτήτων.  
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 Από την άλλη πλευρά, σχετική μελέτη πραγματοποίησαν και οι 

Rachels&Rockinson– Szapkiw (2017), αξιοποιώντας την εφαρμογή Duolingo – που 

βασίζεται στην τεχνολογία της παιχνιδοποίησης-για την εκμάθηση της ισπανικής 

γλώσσας σε μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.  Για τους σκοπούς της έρευνας, 

που διήρκησε συνολικά 12 εβδομάδες, οι μαθητές αξιολογήθηκαν τόσο πριν όσο 

και μετά για τις γνώσεις τους στην ισπανική γλώσσα, μέσω γραπτής εξέτασης, 

καθώς και μέσω της υποκλίμακας της Ακαδημαϊκής Αποτελεσματικότητας του 

Μοτίβου Προσαρμοστικής Μάθησης (PALS) για τον έλεγχο της προηγούμενης 

ακαδημαϊκής αυτό-αποτελεσματικότητας. Όσον αφορά στο σκοπό της έρευνας, 

έπρεπε να διαπιστωθεί αν η διδασκαλία του μαθήματος με την αξιοποίηση της 

συγκεκριμένης εφαρμογής θα βελτίωνε τις γνώσεις και την ακαδημαϊκή αυτό-

αποτελεσματικότητα των μαθητών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι 

δυο ομάδες μαθητών, εκείνοι που διδάχθηκαν την ισπανική γλώσσα με την 

εφαρμογή duolingoκαι εκείνοι που συμμετείχαν στην παραδοσιακή (πρόσωπο με 

πρόσωπο διδασκαλία) δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην 

βελτίωση των γνώσεων και της ακαδημαϊκής αυτό- αποτελεσματικότητας. Συνεπώς, 

οι ερευνήτριες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παιχνιδοποίηση είναι ένα 

σημαντικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία, το οποίο εντούτοις δεν είναι 

πάντοτε αποτελεσματικό, κυρίως όσον αφορά στον τομέα της ανάπτυξης των 

γνωστικών ικανοτήτων (Rachels&Rockinson– Szapkiw, 2017). Τα αποτελέσματα της 

παραπάνω μελέτης έρχονται σε αντίθεση τόσο με τις απόψεις των θεωρητικών, που 

επισημάνθηκαν σε προηγούμενο υποκεφάλαιο, όσο και με τα πορίσματα άλλων 

μελετών, που έδειξαν ότι τα γνωστικά οφέλη για τους μαθητές από την αξιοποίηση 

της παιχνιδοποίησης είναι υπαρκτά. Ως εκ τούτου, καλό θα ήταν σε μεταγενέστερο 

στάδιο να διερευνηθεί αν υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που επηρεάζουν το 

βαθμό στον οποίο επωφελούνται οι μαθητές από την αξιοποίηση της 

παιχνιδοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 Περαιτέρω, άξια αναφοράς είναι και η μελέτη των Buckley&Doule (2016), οι 

οποίοι θέλησαν να διερευνήσουν το αν και κατά πόσο η αξιοποίηση της 

παιχνιδοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο 

για τους εκπαιδευόμενους, ώστε να συμμετέχουν περισσότερο ενεργά. Ως εκ 

τούτου,  ζήτησαν από 100 προπτυχιακούς φοιτητές να παρακολουθήσουν μια 
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διαδικτυακή παρέμβαση, θέλοντας να αξιολογήσουν αφενός την συμμετοχή και 

αφετέρου τις γνωστικές επιδόσεις τους. Για το λόγο αυτό, μάλιστα, έγινε 

αξιολόγηση τόσο πριν όσο και μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας εξήχθη το συμπέρασμα ότι, μέσα από την 

αξιοποίηση της παιχνιδοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία, η πλειονότητα των 

φοιτητών παρουσίασε βελτίωση στις γνωστικές επιδόσεις, ενώ επίσης οι 

περισσότεροι συμμετείχαν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και δεν 

απουσίαζαν από τα διαδικτυακά μαθήματα. Εντούτοις, οι ερευνητές επισημαίνουν 

ότι, αν και σε γενικές γραμμές η επίδραση του gamificationείναι θετική όσον αφορά 

στην συμμετοχή των φοιτητών, εντούτοις  αυτή ποικίλει ανάλογα με το αν ο 

μαθητής έχει εσωτερικά ή εξωτερικά κίνητρα (Buckley&Doule, 2016). Λαμβάνοντας 

υπόψη το παραπάνω , θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η αξιοποίηση του 

gamificationδεν αποτελεί «πανάκεια» για την μεγιστοποίηση της συμμετοχής των 

εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφού φαίνεται ότι υπεισέρχονται 

και άλλοι παράγοντες προς αυτή την κατεύθυνση, οι οποίοι ομοίως θα πρέπει να 

εξετάζονται προσεκτικά από τους εκπαιδευτικούς.  

 Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόσφατη μελέτη της Dias (2017), η 

οποία ομοίως επικεντρώθηκε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, στην 

έρευνα συμμετείχαν προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος Διοίκησης ενός 

Αμερικάνικου Πανεπιστημίου και ειδικότερα εκείνοι που παρακολουθούσαν το 

μάθημα «επιχειρησιακή έρευνα/ διοίκηση» . Η έρευνα διήρκησε συνολικά 4 

εξάμηνα: στα πρώτα δυο, η διδασκαλία έγινε με συμβατικά μέσα, ενώ στα επόμενα 

δυο, η διδασκαλία έγινε με την αξιοποίηση της παιχνιδοποίησης. Στόχος της 

έρευνας ήταν να διαπιστωθούν τα οφέλη που αποκομίζουν οι φοιτητές από την 

παιχνιδοποίηση στην διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος. Από τα 

αποτελέσματα προέκυψε ότι το βασικότερο όφελος ήταν η κινητοποίηση, αφ’ ης 

στιγμής οι φοιτητές έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ενεργό συμμετοχή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ επίσης αυξήθηκε και η συχνότητα παρακολούθησης, 

αφού παρακολουθούσαν πιο τακτικά τα μαθήματα, σε σύγκριση με τα 

προηγούμενα εξάμηνα, όπου η διδασκαλία γινόταν με παραδοσιακά μέσα (Dias, 

2017). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θα μπορούσε να εξαχθεί το συμπέρασμα 

ότι ακόμα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η αξιοποίηση της παιχνιδοποίησης 
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ενδέχεται να είναι επωφελείς για τους εκπαιδευόμενους. Το παραπάνω είναι 

εύλογο, από τη στιγμή που η ενεργός συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, η 

οποία επιτυγχάνεται μέσα από την παιχνιδοποίηση, έχει ως αποτέλεσμα τη 

μεγιστοποίηση των γνωστικών και παιδαγωγικών ωφελειών για τους φοιτητές. 

Αναλόγως, η τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων συνδέεται με την βελτίωση 

της ακαδημαϊκής τους πορείας , αφού δεν παρουσιάζουν «γνωστικά κενά».  

 

 

6.2 Τα μειονεκτήματα της παιχνιδοποίησης για τους μαθητές 

 Παρότι, όπως διαπιστώθηκε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, η 

παιχνιδοποίηση φαίνεται να είναι επωφελής για τους μαθητές, χρήσιμο είναι να 

διαπιστωθεί αν υπάρχουν και τυχόν μειονεκτήματα που προκύπτουν από την 

αξιοποίησή της.  

 Προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να αναφερθεί, για παράδειγμα, η 

μελέτη του Pbung (2020), ο οποίος επιχείρησε να διερευνήσει τα μειονεκτήματα 

που προκύπτουν από την αξιοποίηση της παιχνιδοποίησης στην εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση, έτσι όπως τα αντιλαμβάνονται οι φοιτητές πανεπιστημίου του 

Jonkoping. Από την ανάλυση των δεδομένων της συνέντευξης προέκυψε ότι 

υπάρχουν αρκετά μειονεκτήματα, τα κυριότερα εκ των οποίων ήταν η ανία που 

τους προκαλούσε, αφού θεωρούσαν ότι τα παιχνίδια αυτά δεν είχαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Ομοίως, ορισμένοι από τους φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα 

εξέφρασαν την επιθυμία να αποχωρήσουν από το διαδικτυακό μάθημα, αφ’ ης 

στιγμής, η διδασκαλία μέσα από την αξιοποίηση της παιχνιδοποίησης δεν τους 

προσέλκυε το ενδιαφέρον. Σε άλλες περιπτώσεις, οι φοιτητές αναφέρθηκαν στην 

αγωνία, ως αρνητικό συναίσθημα που τους προκαλούσε το διαδικτυακό παιχνίδι, 

κυρίως σε περιπτώσεις όπου η επιτυχής ολοκλήρωση των δοκιμασιών ήταν 

δύσκολη. Αντίστοιχα, ορισμένοι ένιωθαν αβοήθητοι, αφού έπρεπε από μόνοι τους 

να βρουν τις λύσεις και τον τρόπο με τον οποίο θα ολοκλήρωναν τις δοκιμασίες του 

παιχνιδιού. Ακόμα, υπήρχαν και φοιτητές που αν δεν κατάφερναν να 

ολοκληρώσουν τις δοκιμασίες, αισθάνονταν άβολα και δίσταζαν να προχωρήσουν 

παρακάτω, ενώ προτιμούσαν να αποχωρήσουν από το παιχνίδι και συνεπώς από 
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την εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, αρκετοί ήταν οι φοιτητές που επεσήμαναν ότι 

οι γνωστικοί στόχοι που είχαν τεθεί από τους καθηγητές, δεν μπορούσαν να 

επιτευχθούν μέσα από την αξιοποίηση της παιχνιδοποίησης στην εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση (Pbung, 2020). Συνεπώς, η άποψη των φοιτητών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης φαίνεται να μην είναι θετική, όσον αφορά στην εφαρμογή του 

gamification, τουλάχιστον στα πλαίσια της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Βέβαια, το 

εύρημα αυτό προκαλεί ερωτηματικά, αφ’ ης στιγμής οι έφηβοι και οι νέοι είναι 

ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ενώ γενικότερα τους ελκύουν 

το ενδιαφέρον και την προσοχή, κάτι το οποίο δε φάνηκε να επηρεάζει θετικά την 

άποψή τους για την εφαρμογή της παιχνιδοποίησης. Πιθανόν, η αρνητική στάση 

που είχαν να οφείλεται στο γεγονός ότι η εκπαίδευση ήταν εξ’ αποστάσεως, κάτι 

ωστόσο που δεν αναφέρεται στη μελέτη και συνεπώς αξίζει να διερευνηθεί 

περαιτέρω, σε κάποια μελλοντική έρευνα. Επίσης, με αφορμή τα αποτελέσματα της 

μελέτης αυτής καλό θα ήταν να διερευνηθούν σε μεταγενέστερο επίπεδο οι 

απόψεις που έχουν οι ίδιοι οι φοιτητές, αλλά και οι μαθητές, σχετικά με την 

αξιοποίηση της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευσης. Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό 

προκειμένου να γίνουν κατανοητοί οι παράμετροι που καθιστούν ελκυστική ή μη 

ελκυστική την διαδικασία της παιχνιδοποίησης και κατ’ επέκταση να γίνουν οι 

απαιτούμενες αλλαγές και τροποποιήσεις στις πλατφόρμες, ώστε να περιοριστούν 

οι όποιες αρνητικές επιδράσεις διαπιστώθηκαν.  

 Ακολούθως, θα πρέπει να γίνει αναφορά στην μελέτη των Hanous & Fox 

(2015), οι οποίοι θέλησαν να διερευνήσουν τις επιπτώσεις που είχε η εφαρμογή της 

παιχνιδοποίησης στους φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, 

πραγματοποίησαν διαχρονική μελέτη, σε βάθος τετραετίας, στην οποία 

συμμετείχαν 71 φοιτητές, οι μισοί από τους οποίους διδάσκονταν τα μαθήματα του 

πανεπιστημίου μέσα από σχετικές πλατφόρμες gamification. Από τα αποτελέσματα 

της μελέτης προέκυψαν ότι αυτή η ομάδα φοιτητών παρουσίασε χαμηλότερη 

βαθμολογία στα εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ επίσης με την πάροδο των ετών οι 

φοιτητές έδειχναν λιγότερο ικανοποιημένοι, παρακινημένοι και ενδυναμωμένοι, σε 

σχέση με τους φοιτητές που διδάσκονταν με παραδοσιακές μεθόδους. Τέλος, ένα 

συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η μελέτη είναι ότι οι συχνή έκθεση των φοιτητών 

σε παιχνίδια με ανταμοιβές, λειτούργησαν αρνητικά, κυρίως όσον αφορά στην 
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ικανοποίησή τους και στην κοινωνική σύγκριση, δυο παραμέτρους που εξετάστηκαν 

στα πλαίσια της μελέτης (Hanous&Fox, 2015). Συνεπώς, σε αντίθεση με όσα 

υποστηρίζουν οι μελέτες που επισημάνθηκαν στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, ότι 

δηλαδή οι μαθητές αποκομίζουν γνώσεις μέσα από την ενασχόλησή τους με 

εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια, η συγκεκριμένη μελέτη καταλήγει σε αντίθετα 

αποτελέσματα, επισημαίνοντας ότι οι φοιτητές δεν καταφέρνουν να βελτιώσουν τις 

μαθησιακές τους επιδόσεις, κάτι που φαίνεται από τους βαθμούς τους , που δεν 

βελτιώνονται, καθώς και ότι δεν παρακινούνται ώστε να συμμετέχουν πιο ενεργά 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ως εκ τούτου, πιθανόν υπάρχουν συγκεκριμένοι 

παράγοντες που καθορίζουν το αν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της 

παιχνιδοποίησης θα είναι θετικά ή αρνητικά για τους εκπαιδευόμενους. Οι 

παράγοντες αυτοί δεν επισημαίνονται και ως εκ τούτου χρήζουν περαιτέρω 

διερεύνησης, σε πιθανή μελλοντική έρευνα.  

 Άξια αναφοράς είναι, επίσης, η μελέτη των Kwon & Ozpolat (2021), οι οποίοι 

διερεύνησαν τις επιπτώσεις που είχε η εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στη 

διδασκαλία του μαθήματος «διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας» σε προπτυχιακούς 

φοιτητές. Για τους σκοπούς της μελέτης, οι φοιτητές αξιολογήθηκαν ως προς τις 

γνώσεις τους, τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και με τελικές εξετάσεις. 

Επίσης, κλήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο σχετικά με την ικανοποίησή 

τους από τη συγκεκριμένη τεχνική διδασκαλίας, καθώς και τις εμπειρίες που 

αποκόμισαν. Από τα αποτελέσματα της μελέτης εξήχθη το συμπέρασμα ότι οι 

γνώσεις που αποκόμισαν οι φοιτητές μέσα από τη διαδικασία της παιχνιδοποίησης 

δεν ήταν επαρκείς, ενώ επίσης αρκετοί ήταν εκείνοι που δήλωσαν ότι δεν έμειναν 

ικανοποιημένοι, από την τεχνική που ακολουθήθηκε. Τέλος, άξιο αναφοράς είναι το 

γεγονός ότι η βαθμολογία που έλαβαν στις τελικές εξετάσεις εξαμήνου δεν ήταν 

υψηλή, για την πλειονότητα των φοιτητών (Kwon & Ozpolat, 2021). Συνεπώς και σε 

αυτή την μελέτη προκύπτει ότι οι φοιτητές δεν λαμβάνουν την απαιτούμενη 

ικανοποίηση από την διαδικασία της παιχνιδοποίησης, παρά το γεγονός ότι είναι σε 

γενικές γραμμές εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες. Επίσης, παρόλο που αρκετές 

έρευνες έδειξαν ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή οι φοιτητές αποκομίζουν 

γνωστικά οφέλη, κάτι τέτοιο δεν αποδεικνύεται στην έρευνα που παρατέθηκε 

παραπάνω, αφού διαπιστώθηκε ανεπάρκεια των γνώσεων και χαμηλότερη 
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βαθμολογία στις εξετάσεις. Συνεπώς και σε αυτή την περίπτωση χρήζουν περαιτέρω 

διερεύνησης οι παράγοντες που ενδεχομένως καθορίζουν το αν οι εκπαιδευόμενοι 

που διδάσκονται με την παιχνιδοποίηση θα επωφεληθούν στον γνωστικό τομέα.  

 Τέλος, συναφής είναι και η μελέτη που υλοποιήθηκε από τους Hernandez- 

Fernandez, Olmedo- Torre&Pena (2020). Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές σχεδίασαν 

τη διδασκαλία του μαθήματος τεχνολογίας αξιοποιώντας την τεχνική της 

παιχνιδοποίησης και χώρισαν τους φοιτητές του τμήματος σε δυο ομάδες: σε εκείνη 

που διδασκόταν το μάθημα αποκλειστικά μέσα από την παιχνιδοποίηση και σε 

εκείνη που η διδασκαλία γινόταν ως επί τω πλείστον με τις παραδοσιακές 

μεθόδους. Από την αξιολόγηση των φοιτητών προέκυψε ότι εκείνοι που διδάχθηκαν 

τις έννοιες του μαθήματος κυρίως μέσω της παιχνιδοποίησης  είχαν στατιστικά 

χαμηλότερες επιδόσεις στις εξετάσεις, συγκριτικά με όσους διδάσκονταν τις ίδιες 

έννοιες, μέσω παραδοσιακών μεθόδων (Hernandez- Fernandezetal, 2020). Κατά 

συνέπεια και σε αυτή την περίπτωση διαπιστώνεται ότι ενδεχομένως να μην 

αποκομίζουν σε όλες τις περιπτώσεις οι φοιτητές γνωστικά οφέλη από την 

αξιοποίηση της παιχνιδοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά συνέπεια, το 

συγκεκριμένο θέμα χρήζει περαιτέρω μελέτης.  

 

6.3 Η εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

 Στο υποκεφάλαιο αυτό θα παρατεθούν μελέτες από την ελληνόγλωσση και 

την ξενόγλωσση βιβλιογραφία όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η 

παιχνιδοποίηση ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ας σημειωθεί σε αυτό το 

σημείο ότι οι μελέτες που έχουν υλοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση είναι λίγες, 

γεγονός που εντάσσεται στους περιορισμούς της παρούσας έρευνας.  

 Καταρχήν, αξίζει να αναφερθεί η μελέτη των Μαστροδήμου & Καραγιάννη 

(2018), οι οποίοι ασχολήθηκαν με την ειδική πρωτοβάθμια εκπαίδευση και θέλησαν 

να διερευνήσουν το αν και κατά πόσο οι μαθητές του ειδικού σχολείου μπορούν να 

επιτύχουν τους γνωστικούς και παιδαγωγικούς στόχους που είχαν τεθεί, καθώς και 

να βελτιωθεί η συμμετοχή στους στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από την 

εφαρμογή της παιχνιδοποίησης. Όσον αφορά, ειδικότερα, στην παρέμβαση που 

σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου στο εργαστήριο υπολογιστών του 
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σχολείου και βασίστηκε σε μια πραγματική συνθήκη, γνωστή στους μαθητές, 

δηλαδή την επίσκεψη σε παντοπωλείο για την αγορά πρώτων υλών. Στα πλαίσια 

αυτά, σχεδιάστηκε από τους ερευνητές ένα εικονικό παντοπωλείο και οι μαθητές 

έπρεπε να φτιάξουν και να γράψουν σε αρχείο wordστον υπολογιστή μια λίστα με 

τα αγαθά που χρειάζονταν, να επιλέξουν τα υλικά αυτά από το εικονικό 

παντοπωλείο, καθώς και να τα αγοράσουν. Εφόσον ολοκλήρωσε τις δραστηριότητες 

αυτές, κάθε μαθητής που συμμετείχε στην έρευνα έλαβε το βραβείο του, ενώ 

κλήθηκε επίσης να αξιολογήσει την παρέμβαση, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα 

emoticonsπου υπήρχαν στην εφαρμογή (Μαστροδήμος & Καραγιάννη, 2018). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θα μπορούσε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η 

εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στηρίζεται στον 

σχεδιασμό ηλεκτρονικών παιχνιδιών που βασίζονται σε γνωστές για τους μαθητές 

συνθήκες και καταστάσεις, πιθανόν για να βρίσκουν νόημα ώστε να συμμετέχουν 

σε αυτές. Επιπρόσθετα, προκύπτει ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι εντολές 

και οι δοκιμασίες είναι απλές, χωρίς ιδιαίτερο επίπεδο δυσκολίας, πιθανόν για να 

μην απογοητεύονται οι μαθητές, αλλά αντίθετα να ενθαρρύνονται και τελικώς να 

ευαρεστούνται από τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι . Τέλος, θα μπορούσε να 

ειπωθεί ότι τα παιχνίδια που σχεδιάζονται προς αυτή την κατεύθυνση βασίζονται 

κατά κύριο λόγο στην εικόνα και λιγότερο στο κείμενο.  

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επιπρόσθετα, η μελέτη των Jones, Madden, 

Wengreen, Aguilar&Desjardins (2015), στην οποία συμμετείχαν 180 μαθητές 

δημοτικού σχολείου. Στόχος των μελετητών ήταν, μέσω της παιχνιδοποίησης, να 

βελτιωθεί η στάση των μαθητών απέναντι στην υγιεινή διατροφή και συγκεκριμένα 

να καταναλώνουν περισσότερα φρούτα και λαχανικά σε καθημερινή βάση. Για το 

λόγο αυτό, δημιούργησαν αρχικά μια γραμμή βάσης δέκα ημερών, όπου εκεί 

καταγράφονταν καθημερινά οι μερίδες φρούτων και λαχανικών που κατανάλωσαν 

οι μαθητές. Κατόπιν, σχεδίασαν ένα παιχνίδι, όπου με βάση την κατανάλωση των 

φρούτων και των λαχανικών σε ημερήσια βάση, οι μαθητές κατατάσσονταν σε 

καλούς και σε κακούς χαρακτήρες. Στόχος των καλών ήταν αφενός να διατηρήσουν 

σε καλό επίπεδο την ημερήσια κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και αφετέρου 

να «πιάσουν» τους κακούς, εκείνους δηλαδή που δεν τρέφονταν σωστά. Επίσης, οι 

μαθητές επισκέφτηκαν ένα εικονικό μπακάλικο, στο οποίο έβλεπαν τα φρούτα και 
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λαχανικά που υπήρχαν διαθέσιμα στο κυλικείο. Ο κανόνας που είχε θεσπιστεί είναι 

ότι αν τα έτρωγαν όλα κάθε μέρα, θα είχαν μια υλική ανταμοιβή, πραγματική, όχι 

εικονική (Jones et al, 2015). Βάσει των παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση η παιχνιδοποίηση έχει τη μορφή παιχνιδιού με 

συγκεκριμένους στόχους και σενάριο, ενώ επίσης προσομοιάζει την πραγματική 

ζωή, για παράδειγμα με το μπακάλικο. Επίσης, προκύπτει ότι για την ενθάρρυνση 

των μαθητών και κατ’ επέκταση για την επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων, έχει 

θεσπιστεί το σύστημα των ανταμοιβών, κυρίως των υλικών.  

 Επιπρόσθετα, οι Kamalodeen, Ramsawak- Jodha, Figaro- Henry, Jaggernauth, 

& Dedovets (2021), επιχείρησαν να σχεδιάσουν ένα ψηφιακό παιχνίδι ώστε να 

διδάξουν γεωμετρία στους μαθητές έκτης τάξης δημοτικού σχολείου. Στα πλαίσια 

αυτά, αξιοποίησαν το ευρέως γνωστό παιχνίδι puzzle Tangram. Πιο συγκεκριμένα, 

στην πρώτη δραστηριότητα, η οποία δεν ήταν ανταγωνιστική, οι μαθητές 

εξοικειώθηκαν με το Tangram, διερευνώντας τις ιδιότητες των κομματιών και 

λαμβάνοντας αποφάσεις σχετικά με το ποια κομμάτια θα έπρεπε να μαυρίσουν 

ώστε να σχηματίσουν διάφορα σχήματα. Στη συνέχεια, οι δραστηριότητες που 

ακολούθησαν ήταν «ανταγωνιστικές» αφού ουσιαστικά οι μαθητές 

βαθμολογούνταν για την ορθότητα των ενεργειών τους και θα έπρεπε να συλλέξουν 

όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους ώστε να νικήσουν. Όσον αφορά στο 

περιεχόμενο των δραστηριοτήτων αυτών, ουσιαστικά θα έπρεπε κάθε φορά να 

διαχειριστούν παραπάνω κομμάτια και να δημιουργήσουν πιο σύνθετα σχήματα, 

συγκριτικά με την προηγούμενη δραστηριότητα. Εντούτοις σε κάθε περίπτωση 

υπήρχαν κατευθυντήριες οδηγίες στο παιχνίδι. Στο τέλος, μάλιστα, ζητήθηκε από 

τους μαθητές να σχεδιάσουν το δικό τους puzzleTangram, στον υπολογιστή. Τέλος, 

οι μαθητές βαθμολογήθηκαν από το παιχνίδι για την ορθότητα των ενεργειών τους 

και τα σκορ καταγράφηκαν σε αντίστοιχη καρτέλα (Kamalodeen et al, 2021). Από τα 

παραπάνω προκύπτει ότι η παιχνιδοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί 

να λάβει ακόμα μια μορφή, αυτή των ατομικών δοκιμασιών, οι οποίες εξυπηρετούν 

αποκλειστικά γνωστικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς και βασίζονται σε ευρέως 

διαδεδομένα και προσφιλή παιχνίδια, όπως είναι για παράδειγμα το Tangram που 

αξιοποιείται στην προκειμένη περίπτωση. Ουσιαστικά, δηλαδή, πρόκειται για μια 

ψηφιακή εκδοχή του παραδοσιακού παιχνιδιού, προσαρμοσμένη ώστε να 
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εξυπηρετεί τους γνωστικούς στόχους που έχουν τεθεί εκ των προτέρων. Τέλος θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, έτσι και σε 

αυτή, το παιχνίδι είναι κατά βάση ανταγωνιστικό, οπότε δεν προωθείται η ομαδική 

δουλειά και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών, αλλά αντίθετα κάθε ένας εξ’ αυτών 

προσπαθεί να υπερτερήσει έναντι των υπολοίπων.  

 Τέλος, μια μελέτη που αξίζει να αναφερθεί πραγματοποιήθηκε από την 

Adroiz- Garcia (2017), η οποία σχεδίασε ένα ψηφιακό παιχνίδι προκειμένου να 

βοηθήσει τους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην εκμάθηση των αγγλικών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές κλήθηκαν να δουλέψουν ομαδικά και να 

ολοκληρώσουν ορισμένες δοκιμασίες, οι οποίες λάμβαναν χώρα εντός του σχολικού 

πλαισίου. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να βγάλουν φωτογραφίες από όλους τους 

χώρους του σχολείου και να τις ανεβάσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα, να ψάξουν 

στη βιβλιοθήκη του σχολείου για βιβλία στα αγγλικά και να συμπληρώσουν τις 

αντίστοιχες καρτέλες με τις πληροφορίες, καθώς και να παίξουν το ηλεκτρονικό 

παιχνίδι Kahoot. Επίσης, κλήθηκαν να συμμετέχουν σε βιντεοκλήση με μαθητές 

ίδιας ηλικίας από σχολείο της Αγγλίας, να σκεφτούν ερωτήσεις που θα μπορούσαν 

να τους υποβάλουν, να δημιουργήσουν καρτέλες με εντολές για την δασκάλα της 

γυμναστικής και να αναπτύξουν ένα τραγούδι ραπ στην αγγλική γλώσσα. Για κάθε 

μια από τις δραστηριότητες που ολοκλήρωνε επιτυχώς η ομάδα, οι μαθητές 

λάμβαναν τα αντίστοιχα βραβεία, ενώ στο τέλος της παρέμβασης, αφού δηλαδή 

είχαν ολοκληρωθεί όλες οι δραστηριότητες,  έλαβαν πιστοποίηση ότι είναι school 

expert. Ας σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι όλες οι δραστηριότητες ήταν στα 

αγγλικά, εξυπηρετούσαν συγκεκριμένους διδακτικούς σκοπούς και υλοποιούνταν 

στον υπολογιστή (Adroiz- Garcia, 2017).Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 

προκύπτει ότι οι δραστηριότητες που υλοποιούνται στα πλαίσια της 

παιχνιδοποίησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εξυπηρετούν συγκεκριμένους 

στόχους, βασίζονται στις εμπειρίες των μαθητών, ενώ επίσης έχουν ως κεντρικό 

άξονα την επιβράβευση των μαθητών για την ενεργό συμμετοχή τους. Ακόμα, 

θετικό είναι το γεγονός ότι , στην περίπτωση αυτή, οι δραστηριότητες που 

σχεδιάστηκαν δεν ήταν ανταγωνιστικές, αλλά αντιθέτως προωθούσαν την 

ομαδικότητα και την συνεργασία μεταξύ των μαθητών, αφού έπρεπε να εργαστούν 

αρμονικά ώστε να ολοκληρώσουν τις δοκιμασίες, ενώ στο τέλος δεν βραβεύτηκε «ο 
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καλύτερος» αλλά όλοι οι μαθητές, για την προσπάθεια που κατέβαλαν. Γίνεται, 

λοιπόν, κατανοητό ότι ορισμένα παιχνίδια είναι κατά βάση ατομικά και 

ανταγωνιστικά, ενώ άλλα έχουν ως στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας.  

 

 

6.4 Η εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 Από την ανασκόπηση της ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, 

που προηγήθηκε της συγγραφής της εργασίας, διαπιστώθηκε ότι είναι 

περιορισμένος ο αριθμός των εμπειρικών μελετών που αναφέρονται στο ζήτημα της 

παιχνιδοποίησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα στο περιεχόμενο 

των παιχνιδιών και δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου και στην περίπτωση αυτή 

πρόκειται για ένα ζήτημα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης σε μεταγενέστερο 

στάδιο.  

 Ξεκινώντας από την ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, μια μελέτη που αξίζει να 

αναφερθεί πραγματοποιήθηκε από τις Βαρέλη&Σκαναβή (2020), οι οποίες ήθελαν 

να εφαρμόσουν την παιχνιδοποίηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 

συγκεκριμένα σε μαθητές που φοιτούσαν σε ειδικό γυμνάσιο, προκειμένου να 

επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς στόχους που είχαν θέσει εκ των προτέρων. Για το 

λόγο αυτό, αξιοποίησαν ευρέως γνωστά παιχνίδια όπως για παράδειγμα ο 

«πολύχρωμος πύργος» (Jenga), το ΣΚΟΡ 4, το Scrubble, το «μάντεψε ποιος», τα 

επιτραπέζια «φιδάκι», «γκρινιάρης» και «τόμπολα», καθώς και τα παιχνίδια με 

κάρτες. Όλα τα παραπάνω παιχνίδια ήταν διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή, ενώ οι 

κανόνες και ο τρόπος παιχνιδιού είχαν τροποποιηθεί από τις ερευνήτριες κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται αφενός στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 

των μαθητών και αφετέρου στους εκπαιδευτικούς στόχους που είχαν θέσει. Επίσης, 

ας σημειωθεί ότι στα πλαίσια της παιχνιδοποίησης, αξιοποίησαν και δυο 

συγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία, που ομοίως έδιναν πολλές δυνατότητες στους 

μαθητές για μάθηση μέσω του παιχνιδιού και της ψυχαγωγίας. Πρόκειται, 

ειδικότερα, για το Kahoot, το ψηφιακό εργαλείο που έχει ελεύθερη πρόσβαση και 

συστήνεται στους εκπαιδευτικούς για την δημιουργία quizγνώσεων, καθώς και το 

Wheeldecide, ή διαφορετικά «τροχός της επιλογής», που προσδίδει την αίσθηση 
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του τυχαίου και συνεπώς ενισχύει την προσοχή των μαθητών (Βαρέλη & Σκαναβή, 

2020). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θα μπορούσε καταρχήν να ειπωθεί ότι η 

εφαρμογή της παιχνιδοποίησης, ακόμα και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν 

απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν πολύπλοκες δραστηριότητες ή να 

βασιστούν σε σύνθετα και δύσχρηστα ψηφιακά περιβάλλοντα. Αντίθετα, θετικά 

αποτελέσματα μπορεί να έχει και κάτι που φαινομενικά φαίνεται «απλό», όπως 

είναι εν προκειμένω ο σχεδιασμός των δημοφιλών επιτραπέζιων παιχνιδιών σε μια 

ψηφιακή πλατφόρμα, ούτως ώστε να είναι εφικτό για τους μαθητές, είτε ατομικά 

είτε ομαδικά, να παίξουν και ταυτόχρονα να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις 

δεξιότητές τους.  Ως εκ τούτου, τα παιχνίδια που ήδη οι μαθητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης γνωρίζουν από την καθημερινότητά τους, μπορούν να αποτελέσουν 

μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα δραστηριότητα στα πλαίσια της παιχνιδοποίησης.  

 Ακόμα μια μελέτη που θα πρέπει να αναφερθεί υλοποιήθηκε από τους 

Papadaki & Kalogiannaki (2017), οι οποίοι αξιοποίησαν την διαδικασία της 

παιχνιδοποίησης για να διδάξουν σε 30 μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ένα εισαγωγικό μάθημα για τον προγραμματισμό. Για το σκοπό αυτό, βασίστηκαν 

σε ένα ψηφιακό παιχνίδι, το ClassCraft, το οποίο έχει σχεδιαστεί από ομάδα 

εκπαιδευτικών και πέρα από τους γνωστικούς στόχους, αποσκοπεί να κινητοποιήσει 

τους μαθητές ώστε να συμμετέχουν πιο ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

καθώς και να συνεργάζονται μεταξύ τους. Στο παιχνίδι αυτό, κάθε μαθητής που 

συμμετείχε στην έρευνα είχε δημιουργήσει έναν ήρωα και συνεργαζόταν με τους 

συμμαθητές του για να επιλύσουν συγκεκριμένες δοκιμασίες, μέσα από τις οποίες 

θα εμπλούτιζαν μεταξύ των άλλων τις γνώσεις τους για τον προγραμματισμό. Η 

ολοκλήρωση της δοκιμασίας σήμαινε και την μετάβασή τους σε επόμενη πίστα, 

καθώς και την αναβάθμιση των δυνάμεων και των δυνατοτήτων που είχε ο ήρωας 

τους. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι για κάθε δοκιμασία που κατάφερναν να 

επιλύσουν, αξιολογούνταν και αντίστοιχα επιβραβεύονταν για συγκεκριμένες 

συμπεριφορές. Για παράδειγμα, έπαιρναν ένα πόντο όταν δεν επεδείκνυαν άσχημη 

συμπεριφορά, όταν συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες, όταν επιδείκνυαν 

σωστή συμπεριφορά και τέλος όταν βοηθούσαν έμπρακτα τους συμπαίκτες τους. 

Ως εκ τούτου, το εν λόγω παιχνίδι συνδύαζε τη μάθηση με την ψυχαγωγία και την 

γενικότερη καλλιέργεια του μαθητή, κυρίως σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφοράς 
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(Papadakis & Kalogiannakis, 2017). Βάσει των παραπάνω θα μπορούσε να εξαχθεί το 

συμπέρασμα ότι η παιχνιδοποίηση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση βασίζεται 

επίσης στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, όπως παρατηρείται και στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, εντούτοις όμως είναι τα παιχνίδια αυτά είναι πιο περίπλοκα και έχουν 

κυρίως σούπερ- ήρωες, που χαρακτηρίζονται από μαγικές δυνάμεις και δεξιότητες. 

Επίσης, παρόλο που δεν αναφέρεται στην εν λόγω μελέτη, είναι πιθανόν οι 

δοκιμασίες που συνθέτουν το παιχνίδι  να είναι πιο δύσκολες, από τις αντίστοιχες 

των παιχνιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η επίλυσή τους να απαιτεί από 

τους μαθητές την ανάπτυξη συνδυαστικών δεξιοτήτων. Άξιο αναφοράς είναι, 

επίσης, το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο ψηφιακό παιχνίδι – και κατ’ επέκταση σε 

όσα εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία-, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη 

συνεργασία μεταξύ των μαθητών, αφού οι δοκιμασίες ήταν κατά βάση ομαδικές, 

ενώ επίσης οι μαθητές επιβραβεύονταν κάθε φορά που επιδείκνυαν ομαδικό 

πνεύμα. Συνεπώς, ένα χαρακτηριστικό της παιχνιδοποίησης στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση είναι η έμφαση στην συνεργασία και στην ανάπτυξη συναφών 

δεξιοτήτων. Τέλος, από τις εικόνες που υπήρχαν στο κείμενο της μελέτης, 

διαπιστώθηκε ότι τα γραφικά ήταν αρκετά ρεαλιστικά, χαρακτηριστικό που πιθανόν 

παρατηρείται και σε όλα τα αντίστοιχα ψηφιακά παιχνίδια που σχεδιάζονται για 

τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

 Τέλος, σχετική μελέτη πραγματοποιήθηκε και από τους Segura- Robles, 

Fuentes- Gabrera, Parra- Gonzalez&Lopez- Belmonte (2020). Πιο συγκεκριμένα, οι 

μελετητές θέλησαν να διερευνήσουν την επίδραση που είχε η μάθηση μέσω της 

παιχνιδοποίησης όσον αφορά στην ανάπτυξη της αυτονομίας, της 

συμμετοχικότητας, της ικανοποίησης, των εσωτερικών κινήτρων και του 

ενδιαφέροντος για το μάθημα της φυσικής αγωγής, σε μαθητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Στα πλαίσια αυτά, σχεδίασαν ένα «δωμάτιο διαφυγής» (escape 

room), όπου οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα θα έπρεπε ομαδικά να 

προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να καταφέρουν να λύσουν τους γρίφους 

και να φύγουν από το δωμάτιο όπου βρίσκονταν κλεισμένοι. Όσον αφορά στους 

γρίφους και γενικότερα στις ενέργειες στις οποίες θα έπρεπε να προβούν, 

αφορούσαν όσα ήδη είχαν διδαχθεί στο μάθημα της φυσικής αγωγής, πριν την 

υλοποίηση της έρευνας. Ουσιαστικά, δηλαδή, οι μαθητές θα έπρεπε να 
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εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που είχαν αποκομίσει σε θεωρητικό επίπεδο, 

καθώς και τις κινήσεις που είχαν ήδη μάθει στα πλαίσια του μαθήματος, ούτως 

ώστε να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Επίσης, για 

το σκοπό αυτό θα έπρεπε να αξιοποιήσουν και άλλες δεξιότητες, όπως για 

παράδειγμα τη συνεργασία, την κριτική σκέψη και την δημιουργικότητα (Segura- 

Roblesetal, 2020).  Συνεπώς, ένας ακόμα τρόπος με τον οποίο μπορεί να 

εφαρμοστεί η παιχνιδοποίηση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι με τον 

σχεδιασμό ολοκληρωμένων σεναρίων, με στοχευόμενες δοκιμασίες, όπου οι 

μαθητές δεν στέκονται μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή, παρά βρίσκονται 

σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο και βιώνουν την «περιπέτεια» ρεαλιστικά, αφ’ 

ης στιγμής αξιοποιείται η τεχνική της εικονικής πραγματικότητας. Ως εκ τούτου, 

βασικά χαρακτηριστικά των παιχνιδιών που σχεδιάζονται στα πλαίσια της 

παιχνιδοποίησης για τις ηλικίες αυτές είναι η έντονη δράση και η ενεργοποίηση των 

αισθήσεων των μαθητών, γεγονός που τους κινητοποιεί ώστε να συμμετέχουν 

ενεργά στις δραστηριότητες και κατ’ επέκταση να αποκομίσουν τα παιδαγωγικά και 

γνωστικά οφέλη και να αναπτύξουν πλήθος δεξιοτήτων. Τέλος, ένα ακόμα 

χαρακτηριστικό των παιχνιδιών αυτών φαίνεται να είναι η ομαδικότητα και η 

συνεργασία, αφού οι παίκτες αγωνίζονται από κοινού για να εκπληρώσουν τις 

δοκιμασίες.  

 

 

6.5 Η στάση των εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιοποίηση της 

παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση 

 

 Παρότι σε προηγούμενα υποκεφάλαια παρατέθηκαν μελέτες σχετικά με τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την αξιοποίηση της 

παιχνιδοποίησης και στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, εντούτοις αξίζει να 

μελετηθεί και η στάση που τηρούν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με την αξιοποίηση της 

παιχνιδοποίησης. Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό επειδή εκείνοι είναι που σχεδιάζουν 

και εφαρμόζουν στην τάξη τις σχετικές δραστηριότητες και συνεπώς έχουν 

διαμορφώσει μια σαφή αντίληψη σχετικά με το πόσο ωφέλιμες ή μη είναι για τους 

μαθητές. Ομοίως, εύλογο είναι ότι η στάση που τηρούν απέναντι στη συγκεκριμένη 
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τεχνική διδασκαλίας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και την αποτελεσματικότητά της, 

αφού οι εκπαιδευτικοί που διατηρούν θετική στάση, θα μεγιστοποιήσουν τις 

προσπάθειές τους ώστε να είναι επιτυχής η διαδικασία της παιχνιδοποίησης, σε 

αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς που διατηρούν αρνητική στάση, οι οποίοι 

ενδεχομένως δεν θα προσπαθήσουν ιδιαίτερα προς αυτή την κατεύθυνση. Για τους 

παραπάνω λόγους κρίνεται ως αναγκαία η διερεύνηση της στάσης τους σχετικά με 

την αξιοποίηση της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση.  

 Ξεκινώντας από την ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, αξίζει να παρατεθεί η 

μελέτη των Χουντάλα, Μαγκούτα, Μπότση, Φαφαλιού& Τσίκα (2017), οι οποίοι 

διερεύνησαν την στάση των εκπαιδευτικών των δυο βαθμίδων (πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας) σχετικά με την αξιοποίηση της παιχνιδοποίησης στα πλαίσια της 

εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο σχετικά με το πώς αξιολογούν τόσο την 

παιχνιδοποίηση συνολικά, ως τεχνική διδασκαλίας, όσο και τους επιμέρους 

μηχανισμούς της. Ειδικότερα, οι μηχανισμοί που αξιολογήθηκαν ήταν η συλλογή 

πόντων, τα παράσημα, οι πίνακες κατάταξης, οι γραμμές προόδου, τα επίπεδα του 

παιχνιδιού, τα βραβεία, το προφίλ του εικονικού χαρακτήρα και τέλος η άμεση 

ανατροφοδότηση που δίνεται στο μαθητή από την εφαρμογή. Όσον αφορά στα 

αποτελέσματα της μελέτης, από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών προέκυψε ότι η 

πλειονότητα εξ’ αυτών διατηρούσε θετική στάση τόσο απέναντι στη διαδικασία της 

παιχνιδοποίησης όσο και στους επιμέρους μηχανισμούς της. Πιο συγκεκριμένα, 

φάνηκε να έχουν περισσότερο θετική στάση απέναντι στους μηχανισμούς της 

άμεσης ανατροφοδότησης και στα βραβεία που δίνονται στους μαθητές όταν 

ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες ή όταν αναπτύξουν μια συγκεκριμένη 

συμπεριφορά. Από την άλλη πλευρά, η στάση των εκπαιδευτικών ήταν λιγότερο 

θετική απέναντι στους πίνακες κατάταξης ανάλογα με τους πόντους που έχει 

συγκεντρώσει κάθε μαθητής, καθώς και στο προφίλ του εικονικού χαρακτήρα 

(Χουντάλας κ.α, 2017). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θα μπορούσε να εξαχθεί 

το συμπέρασμα ότι σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί, πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναγνωρίζουν τα οφέλη που αποκομίζουν οι 

μαθητές μέσα από τη διαδικασία της παιχνιδοποίησης και για αυτό το λόγο 

διατηρούν μια θετική στάση απέναντι στην συγκεκριμένη τεχνική διδασκαλίας. 
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Μάλιστα, φαίνεται ότι τα οφέλη αυτά είναι υπαρκτά και στην περίπτωση της εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό την τρέχουσα 

περίοδο της πανδημίας. Συνεπώς, τα ευρήματα της προαναφερθείσας μελέτης 

μπορούν να αξιοποιηθούν και στη σημερινή εποχή, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο 

και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραλειφθεί το 

γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν αρνητική στάση απέναντι σε δυο 

συγκεκριμένους μηχανισμούς της παιχνιδοποίησης και συγκεκριμένα στους πίνακες 

κατάταξης και στο προφίλ του εικονικού χαρακτήρα. Παρότι η μελέτη ήταν 

ποσοτική και συνεπώς οι συμμετέχοντες δε μπορούσαν να αναλύσουν τους λόγους 

για τους οποίους διατηρούν αρνητική στάση απέναντι σε αυτούς τους δυο 

μηχανισμούς, εντούτοις πιθανόν δεν συμφωνούν με τους πίνακες κατάταξης επειδή 

με αυτό τον τρόπο ενισχύεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών, αφού κάθε 

ένας εξ’ αυτών προσπαθεί να είναι καλύτερος από τους υπόλοιπους και συνεπώς να 

είναι πρώτος στον πίνακα κατάταξης. Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα να μην 

ενισχύεται η ομαδικότητα και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών, που αποτελούν 

βασικούς παιδαγωγικούς στόχους τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όσον αφορά, από την άλλη πλευρά, στο προφίλ του 

εικονικού χαρακτήρα, πιθανόν οι εκπαιδευτικοί διατηρούν μια αρνητική στάση 

λόγω του ότι πρόκειται για μη ρεαλιστικούς χαρακτήρες, με υπερφυσικές δυνάμεις, 

κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και συνεπώς ενδέχεται να 

προκαλέσει σύγχυση στους μαθητές.  

Περνώντας στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία, ο Alabassi (2018),  

πραγματοποίησε ποσοτική μελέτη σε δείγμα 47 εκπαιδευτικών που 

παρακολουθούσαν μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις νέες τεχνολογίες. 

Στόχος της μελέτης του ήταν να αποτυπωθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

αυτών σχετικά με την εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στην εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση. Όσον αφορά στα αποτελέσματα της μελέτης, αξίζει να σημειωθεί ότι η 

πλειονότητα των συμμετεχόντων διατηρούσε θετική στάση, αφού δήλωσε ότι μέσα 

από την παιχνιδοποίηση οι μαθητές κινητοποιούνται ώστε να συμμετέχουν πιο 

ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και ως εκ τούτου αποκομίζουν πλήθος 

γνωστικών και παιδαγωγικών ωφελειών. Από την άλλη πλευρά, όμως, δε θα πρέπει 

να παραλειφθεί και η άποψη ορισμένων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τους οποίους 
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οι μαθητές δεν επωφελούνται αλλά αντίθετα επηρεάζονται αρνητικά από την 

εφαρμογή της παιχνιδοποίησης, καθώς εστιάζουν την προσοχή τους στο παιχνίδι 

και στη συνέχεια δεν θέλουν να συμμετέχουν στις υπόλοιπες διδακτικές 

δραστηριότητες. Τέλος, σύμφωνα με την κρίση ορισμένων εκπαιδευτικών, οι 

μαθητές δεν αποκομίζουν γνωστικά οφέλη από τη διαδικασία της παιχνιδοποίησης 

(Alabassi, 2018). Συνεπώς, όπως διαπιστώθηκε και σε προηγούμενα υποκεφάλαια, 

οι απόψεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της 

παιχνιδοποίησης, ιδίως στον γνωστικό τομέα, διίστανται, αφού σε άλλες 

περιπτώσεις φαίνεται πράγματι οι μαθητές να αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις 

δεξιότητές τους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αυτό δεν συμβαίνει. Για αυτό το λόγο, 

ορισμένοι εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση απέναντι στην παιχνιδοποίηση, ενώ 

άλλοι σε άλλους η στάση είναι αρνητική. Ως εκ τούτου, χρήζουν περαιτέρω 

διερεύνησης οι παράγοντες που καθορίζουν το αν θα είναι επωφελής ή μη η 

διαδικασία της παιχνιδοποίησης για τους μαθητές.  

Επιπρόσθετα, άξια αναφοράς είναι η μελέτη του LaFalceAcevedo (2020), ο 

οποίος ήθελε να διερευνήσει την στάση που διατηρούν οι εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στα 

πλαίσια της διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. Για το λόγο αυτό, 

εννιά εκπαιδευτικοί που  δίδασκαν στις πέντε πρώτες τάξεις του δημοτικού του 

παραχώρησαν ημί- δομημένη συνέντευξη, απαντώντας σε ερωτήματα που 

αφορούσαν την κινητοποίηση των μαθητών, τις κοινωνικό- συναισθηματικές 

επιδράσεις καθώς και τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών από την εφαρμογή της 

συγκεκριμένης διδακτικής τεχνικής. Από την ανάλυση των συνεντεύξεων προέκυψε 

ότι πράγματι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ως πλεονέκτημα την κινητοποίηση 

των μαθητών για ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, κατά 

την κρίση τους, η παιχνιδοποίηση μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ιδιαίτερα 

σημαντικό εργαλείο για την εκμάθηση σωστής συμπεριφοράς στην τάξη, καθώς και 

για την κοινωνικοποίησή τους, από τη στιγμή που επιλέγουν δραστηριότητες και 

παιχνίδια που είναι ομαδικά. Τέλος, όσον αφορά στις δικές τους εμπειρίες από την 

εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία, επισήμαναν ότι σε 

γενικές γραμμές είναι θετικές, αφού οι μαθητές ευαρεστούνται να ενισχύουν τις 

γνώσεις τους μέσα από το ψηφιακό παιχνίδι, από την άλλη πλευρά όμως δεν 
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παράβλεψαν να αναφέρουν ότι οι γνώσεις τους σχετικά με την παιχνιδοποίηση και 

τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί στην τάξη είναι 

περιορισμένες, γεγονός που τους δυσκόλευε σε μεγάλο βαθμό, ιδίως όταν 

καλούνταν να σχεδιάσουν και να εισαγάγουν τις δραστηριότητες και τα παιχνίδια 

αυτά (LaFalceAcevedo, 2020). Βάσει των παραπάνω θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η 

στάση των εκπαιδευτικών είναι εν γένει θετική απέναντι στην αξιοποίηση της 

παιχνιδοποίησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εντούτοις όμως οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί φαίνεται να δυσανασχετούν και να δυσκολεύονται, ακριβώς επειδή 

δεν έχουν τις γνώσεις που απαιτούνται για να εφαρμόσουν την παιχνιδοποίηση στη 

σχολική τάξη. Το παραπάνω ευλόγως γεννά ερωτήματα σχετικά με το αν και κατά 

πόσο μπορεί να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή της τεχνικής αυτής, από τη 

στιγμή που οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν με ποιο τρόπο να την αξιοποιήσουν. 

Κατ’ επέκταση, βάσει των ευρημάτων της προαναφερθείσας έρευνας προκύπτει η 

ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με την παιχνιδοποίηση και την 

αξιοποίησή της σε εκπαιδευτικά πλαίσια.  

Τέλος, αξίζει να παρατεθεί η μελέτη των Asifayadi, Sukardi & Amirullah 

(2021), που ομοίως εστίασαν στην αντίληψη που έχουν οι εκπαιδευτικοί όσον 

αφορά στην εφαρμογή της παιχνιδοποίησης για τη διδασκαλία της γραμματικής 

στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, σχεδίασαν ποιοτική μελέτη με 

το εργαλείο της συνέντευξης, την οποία παραχώρησαν τέσσερις εκπαιδευτικοί 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από την ανάλυση του λόγου των συμμετεχόντων 

εξήχθη το συμπέρασμα ότι έχουν αναπτύξει μια θετική στάση απέναντι στην 

εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, επειδή σύμφωνα 

με την κρίση τους λειτουργεί ενισχυτικά στην κατανόηση των γραμματικών κανόνων 

από τους μαθητές, ενώ επίσης τους κινητοποιεί ώστε να συμμετέχουν πιο ενεργά 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμα ένα θετικό στοιχείο της παιχνιδοποίησης, 

όπως επεσήμαναν οι εκπαιδευτικοί, είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία οι 

μαθητές είναι περισσότερο προσεκτικοί στο μάθημα, γεγονός που αναμφίβολα 

μεγιστοποιεί και τα γνωστικά οφέλη που αποκομίζουν. Εντούτοις, δεν θα πρέπει να 

παραλειφθεί η άποψη ορισμένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι τόνισαν την δυσκολία 

εφαρμογής της παιχνιδοποίησης στην τάξη, λόγω των περιορισμένων υλικό- 

τεχνικών πόρων που έχουν τα σχολεία (Asifayadi et al, 2021). Λαμβάνοντας υπόψη 



78 
 

τα παραπάνω, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι και σε αυτή την περίπτωση οι 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τα πολύπλευρα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές 

από τη διαδικασία της παιχνιδοποίησης, εντούτοις όμως η εφαρμογή της στην 

πράξη καθίσταται δύσκολη, λόγω της έλλειψης πόρων. Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι 

θα πρέπει να συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ώστε να είναι εφικτή αλλά 

και αποτελεσματική η εφαρμογή αυτής της τεχνικής διδασκαλίας. Σε αντίθετη 

περίπτωση, αν δηλαδή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, η εφαρμογή 

καθίσταται δύσκολη ή αναποτελεσματική.  
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Κεφάλαιο 7: Συζήτηση 

Έχοντας ολοκληρώσει την ανασκόπηση της ελληνόγλωσσης και της 

ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, στο κεφάλαιο αυτό , θα απαντηθούν τα ερευνητικά 

ερωτήματα που προσδιορίστηκαν κατά τη διαδικασία σχεδιασμού της έρευνας, ενώ 

επίσης θα διατυπωθούν οι περιορισμοί καθώς και ορισμένες προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα. 

 

7.1 Απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα 

 Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε τα οφέλη που αποκομίζουν οι 

μαθητές από την αξιοποίηση της παιχνιδοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι έχουν πραγματοποιηθεί 

πλήθος ξενόγλωσσων μελετών για το συγκεκριμένο ζήτημα, όπου ενδεικτικά 

αναφέρθηκαν πέντε εξ’ αυτών.  Στην πλειονότητά τους, οι μελέτες αυτές 

επεσήμαναν ότι τα δυο βασικότερα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι 

μαθητές, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι η 

μεγιστοποίηση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής τους στο μάθημα. 

Ειδικότερα, η δυνατότητα διάδρασης που προσφέρει η διδασκαλία μέσω της 

παιχνιδοποίησης, η εξοικείωση των μαθητών – ακόμα και των μικρών παιδιών- με 

τις νέες τεχνολογίες και γενικότερα η έφεση που έχουν στα παιχνίδια, τους εγείρει 

το ενδιαφέρον και ως εκ τούτου συμμετέχουν πιο ενεργά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ των άλλων, να 

μεγιστοποιούνται τα γνωστικά και παιδαγωγικά οφέλη που αποκομίζουν, αφού 

εστιάζουν την προσοχή τους στις δραστηριότητες και κατ’ αυτό τον τρόπο 

κατανοούν και αφομοιώνουν πιο εύκολα τη διδακτέα ύλη. Άλλωστε, οι 

περισσότερες από τις έρευνες που παρατέθηκαν κατέδειξαν ως πλεονέκτημα της 

αξιοποίησης της παιχνιδοποίησης, τον εμπλουτισμό των γνώσεων και την βελτίωση 

των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων των μαθητών. Συνεπώς, γίνεται κατανοητό ότι τα 

οφέλη αυτά, που προαναφέρθηκαν, είναι τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και – κυρίως- 

μακροπρόθεσμα, γεγονός που κατατάσσει την παιχνιδοποίηση ως μια από τις πλέον 

σημαντικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Βέβαια, δε θα πρέπει να παραλειφθεί το 

γεγονός ότι σε μια μελέτη τα αποτελέσματα έδειξαν μη στατιστικά σημαντική 
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βελτίωση των γνώσεων των μαθητών που διδάσκονταν μέσω της αξιοποίησης της 

παιχνιδοποίησης, σε σύγκριση με εκείνους που διδάσκονταν με παραδοσιακές 

μεθόδους. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι τα οφέλη της 

παιχνιδοποίησης δεν ισχύουν πάντοτε και για όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντιθέτως 

πιθανόν να υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα της διδακτικής αυτής τεχνικής.  

 Περνώντας στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, αφορούσε τα μειονεκτήματα 

που ενδεχομένως υπάρχουν από την εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα που προέκυψαν από 

μελέτες της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

αφού εν μέρει καταρρίπτουν τα πορίσματα άλλων μελετών. Πιο συγκεκριμένα, 

ορισμένοι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μέσα από τη διαδικασία της 

παιχνιδοποίησης οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν ενίσχυαν τις γνώσεις 

τους για το διδασκόμενο αντικείμενο, γεγονός που αποτυπωνόταν κατά κύριο λόγο 

στις επιδόσεις τους στην τελική αξιολόγηση. Συνεπώς, παρόλο που, όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως, ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της 

παιχνιδοποίησης είναι τα γνωστικά οφέλη για τους εκπαιδευόμενους, αυτό 

φαίνεται να αμφισβητείται από άλλους μελετητές. Ομοίως, από την ανασκόπηση 

της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι πολλοί εκπαιδευόμενοι δεν 

ευαρεστούνταν από την συμμετοχή τους στην διδασκαλία μέσω της 

παιχνιδοποίησης και συνεπώς δεν κινητοποιούνταν ώστε να συμμετέχουν πιο 

ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και αυτό το εύρημα έρχεται σε αντίθεση με 

όσα ειπώθηκαν παραπάνω σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από τη διαδικασία 

της παιχνιδοποίησης, ένα εκ των οποίων είναι η κινητοποίηση των 

εκπαιδευόμενων. Η αναντιστοιχία αυτή μεταξύ των πορισμάτων των σχετικών 

μελετών πιθανόν οφείλεται στην ύπαρξη παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα της παιχνιδοποίησης  στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι οποίοι 

εντούτοις δεν επισημαίνονται σε καμία από τις έρευνες που παρατέθηκαν.  

 Όσον αφορά, περαιτέρω, στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα, αφορούσε τον 

τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η παιχνιδοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

δηλαδή στις δραστηριότητες που σχεδιάζονται. Παρά το γεγονός ότι η διαθέσιμη 

ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο ερώτημα υπήρξε 
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περιορισμένη, εντούτοις είναι εφικτή η εξαγωγή συμπερασμάτων. Ειδικότερα, μια 

επισήμανση που θα πρέπει αρχικά να γίνει είναι ότι κάθε μελετητής και συνεπώς 

κάθε σχεδιαστής έχει θέσει διαφορετικούς στόχους, γεγονός που έχει ως 

αποτέλεσμα να σχεδιάζονται διαφορετικών ειδών δραστηριότητες. Σε γενικές 

γραμμές, πάντως, διαπιστώθηκε ότι το βασικό χαρακτηριστικό των δραστηριοτήτων 

αυτών είναι η ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να συμμετέχουν ενεργά και να 

επιλύσουν όλες τις δοκιμασίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, για παράδειγμα, 

λαμβάνουν βραβεία και διακρίσεις, σε εικονικό περιβάλλον, αλλά και υλικές 

επιβραβεύσεις, στην πραγματικότητα. Εντούτοις, σε πολλές περιπτώσεις το γεγονός 

αυτό προκαλεί ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών, αφού επιβραβεύονται οι 

καλύτεροι, αυτοί που έχουν τις βέλτιστες επιδόσεις, όχι όλοι. Συναφώς, στην 

πλειονότητά τους οι δραστηριότητες είναι ατομικές, γεγονός που έχει ως 

αποτέλεσμα να μην προωθούνται σημαντικές δεξιότητες όπως το ομαδικό πνεύμα 

και η συνεργασία. Βέβαια, αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις, αφού από 

την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι στα πλαίσια της παιχνιδοποίησης 

στην εκπαίδευση σχεδιάζονται και ομαδικές δραστηριότητες, οι οποίες μεταξύ των 

άλλων αποσκοπούν στην επίτευξη της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. 

Επιπρόσθετα, από την βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε ότι ένα 

χαρακτηριστικό των παιχνιδιών και των δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται για τους 

μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η δράση, αφ’ ης στιγμής καλούνται να 

προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να ολοκληρώσουν τις δοκιμασίες. Τέλος, 

διαπιστώθηκε ότι στο σύνολό τους τα παιχνίδια και οι δραστηριότητες που 

παρουσιάστηκαν ήταν σχεδιασμένες με απλό τρόπο, δεν είχαν ιδιαίτερο επίπεδο 

δυσκολίας, ακριβώς επειδή απευθύνονταν σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις του παιχνιδιού και συνεπώς δεν θα συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία 

της παιχνιδοποίησης. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα μπορούσε να ειπωθεί 

ότι το περιεχόμενο και το είδος των δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται στα πλαίσια 

της παιχνιδοποίησης, εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τους παιδαγωγικούς και 

γνωστικούς στόχους που έχει θέσει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός και ο σχεδιαστής, 

εντούτοις όμως σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι παράγοντες, 

όπως αυτοί αναφέρθηκαν παραπάνω.  
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 Όσον αφορά, ακολούθως, στο τέταρτο ερευνητικό ερώτημα, σχετικά με τους 

τρόπους εφαρμογής της παιχνιδοποίησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε 

αυτή την περίπτωση οι διαθέσιμες μελέτες στην ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση 

βιβλιογραφία ήταν περιορισμένες, εντούτοις όμως είναι εφικτή η εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Πιο συγκεκριμένα, κοινό σημείο μεταξύ των μελετών που 

παρατέθηκαν ήταν ο ομαδικός χαρακτήρας των παιχνιδιών και των δραστηριοτήτων 

που σχεδιάζονταν στα πλαίσια της διδασκαλίας μέσω της παιχνιδοποίησης, σε 

αντίθεση με τα αντίστοιχα παιχνίδια και δραστηριότητες που σχεδιάζονται για την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι μαθητές δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους στη 

συλλογή πόντων και στην ανάδειξη του νικητή, αλλά αντίθετα συναγωνίζονται και 

συνεργάζονται, προκειμένου να επιτύχουν ένα κοινό στόχο, όπως για παράδειγμα 

την απόδραση από το δωμάτιο. Κατά την κρίση του φοιτητή το παραπάνω είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό, αφού με αυτό τον τρόπο οι μαθητές καλλιεργούν τη δεξιότητα 

της συνεργασίας, που είναι απαραίτητη όχι μόνο κατά τα σχολικά χρόνια αλλά καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Περαιτέρω, από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

προέκυψε ότι, σε αντίθεση με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα παιχνίδια και οι 

δραστηριότητες που σχεδιάζονται για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, είναι περισσότερο σύνθετες και δύσκολες, ακολουθούν συγκεκριμένα 

σενάρια με σαφώς προσδιορισμένους στόχους, ενώ επίσης χρησιμοποιούν 

περισσότερο τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η εικονική πραγματικότητα, που 

στηρίζεται σε προηγμένες τεχνολογίες. Τέλος, ένα βασικό χαρακτηριστικό των 

παιχνιδιών αυτών είναι η δράση και κατ’ επέκταση η κινητοποίηση των μαθητών 

για ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία της παιχνιδοποίησης.  

 Όσον αφορά, τέλος, στο πέμπτο ερευνητικό ερώτημα, αφορούσε τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, σχετικά με την 

εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εξήχθη το συμπέρασμα ότι σε γενικές γραμμές η 

στάση τους είναι θετική, αφού αναγνωρίζουν τα οφέλη που αποκομίζουν οι 

μαθητές από την διαδικασία αυτή και ως εκ τούτου τείνουν να πιστεύουν ότι είναι 

ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο, τόσο στη δια ζώσης όσο και στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, για τους μαθητές όλων των τάξεων. Πιο συγκεκριμένα, τα 
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οφέλη που αναγνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί είναι κατά κύριο λόγο τα γνωστικά, 

δηλαδή η ανάπτυξη των γνώσεων σχετικά με το αντικείμενο που διδάσκεται μέσω 

της παιχνιδοποίησης, η κινητοποίησή τους για ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, η βελτίωση της συμπεριφοράς τους, καθώς και η ενίσχυση της 

κοινωνικοποίησης και της ικανότητας συνεργασίας, σε περιπτώσεις όπου 

επιλέγονται ομαδικά παιχνίδια. Παρόλα αυτά, από τις μελέτες της ελληνόγλωσσης 

και της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν και ορισμένα 

εμπόδια όσον αφορά στην εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στην τάξη, η ύπαρξη των 

οποίων αιτιολογεί πιθανόν και την αρνητική στάση που έχουν ορισμένοι 

εκπαιδευτικοί απέναντι στη διαδικασία αυτή. Πιο συγκεκριμένα, τα εμπόδια 

αφορούν κατά κύριο λόγο τις ελλιπείς γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την 

παιχνιδοποίηση και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στα πλαίσια του 

μαθήματος. Επίσης, άλλο εμπόδιο που επισημάνθηκε είναι η έλλειψη υλικό- 

τεχνικών πόρων, γεγονός που καθιστά αδύνατη ή ιδιαίτερα δύσκολη την εφαρμογή 

της τεχνικής αυτής, αφού είναι προαπαιτούμενη η ύπαρξη άρτιου τεχνολογικού 

εξοπλισμού. Συνεπώς, εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις ή τον 

υλικό- τεχνικό εξοπλισμό που χρειάζεται, πιθανόν δεν μπορούν να αξιοποιήσουν 

σωστά όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η παιχνιδοποίηση και για το λόγο αυτό 

οι μαθητές δεν αποκομίζουν γνωστικά ή άλλα οφέλη.  

 

 

7.2 Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Με την ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας, χρήσιμο είναι να επισημανθούν 

εν τάχει οι περιορισμοί και οι δυσκολίες που κατέστησαν δύσκολο το έργο του 

ερευνητή και πιθανόν επηρέασαν εν μέρει τα αποτελέσματά της.  

Πιο συγκεκριμένα, ένας βασικός περιορισμός ήταν το υλικό, δηλαδή οι 

συναφείς με το θέμα πρωτογενείς μελέτες που υλοποιήθηκαν από το 2015 και 

έκτοτε και το περιεχόμενό τους ήταν διαθέσιμο για ανάγνωση. Ο αριθμός των 

μελετών που πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια ήταν περιορισμένος, γεγονός που 

αποτυπώνεται και στο έκτο κεφάλαιο, όπου σε κάθε επιμέρους θέμα που 

αναλύεται, οι σχετικές μελέτες που παρατέθηκαν δεν ξεπερνούσαν σε αριθμό τις 
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τέσσερις. Συνεπώς, τα συμπεράσματα που εξήχθηκαν αφορούσαν μόνο τις μελέτες 

αυτές, ενώ ενδεχομένως να ήταν διαφορετικά, αν υπήρχαν διαθέσιμα περισσότερα 

εμπειρικά δεδομένα.  

Ακόμα ένας περιορισμός της έρευνας αφορούσε τις μελέτες στην 

ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, οι οποίες ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, ακριβώς 

επειδή η παιχνιδοποίηση δεν έχει απασχολήσει εκτενώς τους Έλληνες μελετητές. 

Εντούτοις, λόγω του περιορισμένου εύρους των διαθέσιμων ελληνόγλωσσων 

μελετών, δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το τι ισχύει 

στα ελληνικά σχολεία, αν δηλαδή εφαρμόζεται η παιχνιδοποίηση, με ποιο τρόπο, 

ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθώς και ποια είναι η στάση 

των Ελλήνων εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιοποίηση της τεχνικής αυτής.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνεται ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση εμπειρικής μελέτης σχετικά με την εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στα 

ελληνικά σχολεία, τόσο στην δια ζώσης όσο και στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, η 

οποία πλέον εφαρμόζεται εκτενώς, λόγω των προσπαθειών που γίνονται για τον 

περιορισμό της πανδημίας. Στην μελέτη αυτή, θα μπορούν να διερευνηθούν ο 

τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η συγκεκριμένη τεχνική διδασκαλίας, τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν, καθώς και η στάση των 

εκπαιδευτικών.  

Ακολούθως, όπως διαπιστώθηκε από τις μελέτες που παρατέθηκαν, οι 

απόψεις των μελετητών αλλά και των εκπαιδευτικών διίστανται σχετικά με τα 

οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές από την εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο. Άλλωστε, ήταν αρκετές οι μελέτες που κατέληξαν σε 

αντικρουόμενα αποτελέσματα, κυρίως όσον αφορά στα γνωστικά οφέλη. Το 

γεγονός αυτό υποδεικνύει την ύπαρξη παραγόντων που πιθανόν επιδρούν στην 

αποτελεσματικότητα ή μη της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής τεχνικής. Ωστόσο, από 

την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι οι παράγοντες αυτοί δεν 

έχουν μελετηθεί εκτενώς. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση μια εμπειρικής μελέτης η οποία θα έχει ως στόχο τη διερεύνηση των 

παραγόντων που φαίνεται ότι επιδρούν προς αυτή την κατεύθυνση.  
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Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν να μελετηθεί ο ρόλος και 

οι πτυχές της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και 

στη δευτεροβάθμια. Για το λόγο αυτό, διατυπώθηκαν συγκεκριμένα ερευνητικά 

ερωτήματα, για την απάντηση στα οποία έγινε εκτενής ανασκόπηση της 

ελληνόγλωσσης και της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας.  

Πιο συγκεκριμένα, η εργασία αποτελούταν από δυο μέρη, το θεωρητικό και 

το εμπειρικό. Στο θεωρητικό μέρος και συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο, 

μελετήθηκαν εν συντομία οι στόχοι της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Από την μελέτη της βιβλιογραφίας 

προέκυψε ότι οι διαχρονικοί στόχοι της εκπαίδευσης, εκείνοι δηλαδή που ίσχυαν σε 

όλες τις εποχές και συνήθως σε όλα τα κράτη, διακρίνονται σε μορφωτικούς, 

κοινωνικούς και πολιτισμικούς και ουσιαστικά αποτελούν τη βάση, πάνω στην 

οποία θα σχεδιαστούν οι εκπαιδευτικές πρακτικές. Επίσης, μελετήθηκαν οι 

σύγχρονοι ή διαφορετικά οι μεταβλητοί στόχοι της εκπαίδευσης, ο καθορισμός των 

οποίων εξαρτάται από πλήθος παραγόντων. Όσον αφορά στους σύγχρονους 

στόχους που έχει θέσει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα 

μπορούσε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

πολιτών, εφόσον βέβαια υλοποιηθούν στην πράξη.  

Εν συνεχεία, στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, έγινε μια συνοπτική 

μελέτη του ζητήματος της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο 

συγκεκριμένα,  έγινε ιστορική ανασκόπηση της ένταξής τους στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, εστιάζοντας κυρίως στους λόγους για τους οποίους η 

εκπαιδευτική ηγεσία επεδίωξε να φέρει σε επαφή τους μαθητές με τις νέες 

τεχνολογίες. Επίσης, μελετήθηκαν ξεχωριστά τα πλεονεκτήματα αλλά και τα 

μειονεκτήματα που προκύπτουν από την αξιοποίηση των ΤΠΕ, καθώς και οι 

διαστάσεις τους, που είναι άμεσα συνυφασμένες τόσο με τα πλεονεκτήματα όσο 

και με τα μειονεκτήματα. Ακόμα, έγινε μια συνοπτική αναφορά στις προϋποθέσεις 

που θα πρέπει να πληρούνται ώστε να γίνει επιτυχώς η ένταξη των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση και τέλος πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση της στάσης 

που τηρούν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στο ζήτημα αυτό. Από την μελέτη της 
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βιβλιογραφίας σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα, εξήχθη το συμπέρασμα ότι η 

εισαγωγή των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έγινε πριν από 4 περίπου 

δεκαετίες, χωρίς ωστόσο τότε να γίνεται συστηματική προσπάθεια για τη 

λειτουργική ένταξή τους στα σχολεία, κάτι που έγινε κυρίως την τελευταία 

δεκαετία, λόγω της καθιέρωσης των νέων τεχνολογιών ως αναπόσπαστο κομμάτι 

στη ζωή των ανθρώπων. Περαιτέρω, τα πλεονεκτήματα των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

είναι πολλά, ωστόσο για να ισχύουν πράγματι, θα πρέπει να πληρούνται ορισμένες 

προϋποθέσεις, που αφορούν κυρίως την εκπαιδευτική ηγεσία αλλά και τη στάση 

των εκπαιδευτικών απέναντι στην ένταξη των ΤΠΕ. Η στάση αυτή είναι εν μέρει 

θετική, ωστόσο στην πράξη φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αξιοποιούν σε μεγάλο 

βαθμό τις ΤΠΕ, αφού είτε δεν έχουν γνώσεις είτε δεν διαθέτουν τον απαραίτητο 

υλικό- τεχνικό εξοπλισμό.  

Περνώντας στο τρίτο κεφάλαιο, έγινε μια εκτενής συζήτηση σχετικά με το 

παιχνίδι και τον τρόπο αξιοποίησής του στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, από 

την θεωρητική επισκόπηση διαπιστώθηκε η αξία του παιχνιδιού – ανεξαρτήτως 

είδους- στην ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου, γεγονός που καθιστά σαφές ότι 

θα πρέπει να εντάσσεται στην καθημερινότητά του. Πέραν τούτου, μελετήθηκαν οι 

δυο κατηγορίες παιχνιδιού, το παραδοσιακό και το ψηφιακό και διαπιστώθηκε ότι 

και στις δυο περιπτώσεις τα οφέλη που προκύπτουν από την ενασχόληση είναι 

πολύπλευρα. Συναφώς, διαπιστώθηκε ότι το παιχνίδι θα πρέπει να αξιοποιείται και 

στην εκπαίδευση, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια.  

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους της εργασίας 

πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την παιχνιδοποίηση 

(gamification) στην εκπαίδευση. Το βασικό συμπέρασμα που θα μπορούσε να 

εξαχθεί είναι ότι η τεχνολογία, με τη χρήση της οποίας έχουν σχεδιαστεί τα 

παιχνίδια και οι εφαρμογές αυτές, μπορεί να βοηθήσει όλους τους μαθητές να 

αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Το παραπάνω είναι εύλογο, 

ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η παιχνιδοποίηση έχει σημαντικά 

γνωστικά, κοινωνικά, παιδαγωγικά και ψυχολογικά οφέλη για τους μαθητές. 

Συνεπώς, πρόκειται για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο που θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται συστηματικά, ώστε όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από τις 
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ικανότητες και τα χαρακτηριστικά τους, να επωφελούνται από τη συμμετοχή τους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Περνώντας στο εμπειρικό μέρος της εργασίας, στο πέμπτο κεφάλαιο έγινε 

αναφορά στους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε προς μελέτη το συγκεκριμένο 

θέμα, στο στόχο, στα ερευνητικά ερωτήματα, στη διαδικασία που ακολουθήθηκε 

καθώς και τα κριτήρια που έθεσε ο ερευνητής σχετικά με την επιλογή των άρθρων.  

Όσον αφορά, εν συνεχεία, στο έκτο κεφάλαιο, παρατίθενται και αναλύονται 

κριτικά τα άρθρα που επιλέχθηκαν για κάθε ένα από τα θέματα που εξετάζονται 

στην παρούσα εργασία.  

Τέλος, βάσει των αποτελεσμάτων στα οποία κατέληξαν οι μελέτες που 

παρατέθηκαν στο έκτο κεφάλαιο, εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με τα 

ερευνητικά ερωτήματα που είχαν τεθεί κατά τη διαδικασία σχεδιασμού της 

έρευνας.  

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, αφορούσε 

τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές από την αξιοποίηση της παιχνιδοποίησης 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε 

ότι τα δυο βασικότερα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι μαθητές, τόσο της 

πρωτοβάθμιας όσο και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι η μεγιστοποίηση του 

ενδιαφέροντος και της συμμετοχής τους στο μάθημα. Ειδικότερα, η δυνατότητα 

διάδρασης που προσφέρει η διδασκαλία μέσω της παιχνιδοποίησης, η εξοικείωση 

των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες και γενικότερα η έφεση που έχουν στα 

παιχνίδια, τους εγείρει το ενδιαφέρον και ως εκ τούτου συμμετέχουν πιο ενεργά 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ των 

άλλων, να μεγιστοποιούνται τα γνωστικά και παιδαγωγικά οφέλη που αποκομίζουν, 

αφού εστιάζουν την προσοχή τους στις δραστηριότητες και κατ’ αυτό τον τρόπο 

κατανοούν και αφομοιώνουν πιο εύκολα τη διδακτέα ύλη. 

Περνώντας στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, αφορούσε τα μειονεκτήματα 

που ενδεχομένως υπάρχουν από την εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  Στην περίπτωση αυτή ορισμένοι ερευνητές κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν ενίσχυαν τις 

γνώσεις τους για το διδασκόμενο αντικείμενο, γεγονός που αποτυπωνόταν κατά 

κύριο λόγο στις επιδόσεις τους στην τελική αξιολόγηση. Ομοίως, από την 
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ανασκόπηση της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι πολλοί 

εκπαιδευόμενοι δεν ευαρεστούνταν από την συμμετοχή τους στην διδασκαλία 

μέσω της παιχνιδοποίησης και συνεπώς δεν κινητοποιούνταν ώστε να συμμετέχουν 

πιο ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η αναντιστοιχία αυτή μεταξύ των 

πορισμάτων των σχετικών μελετών πιθανόν οφείλεται στην ύπαρξη παραγόντων, οι 

οποίοι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της παιχνιδοποίησης  στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, οι οποίοι εντούτοις δεν επισημαίνονται σε καμία από τις 

έρευνες που παρατέθηκαν.  

Όσον αφορά, περαιτέρω, στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα, αφορούσε τον 

τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η παιχνιδοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

δηλαδή στις δραστηριότητες που σχεδιάζονται. Σε γενικές γραμμές, πάντως, 

διαπιστώθηκε ότι το βασικό χαρακτηριστικό των δραστηριοτήτων αυτών είναι η 

ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να συμμετέχουν ενεργά και να επιλύσουν όλες τις 

δοκιμασίες. Συναφώς, στην πλειονότητά τους οι δραστηριότητες είναι ατομικές, 

γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να μην προωθούνται σημαντικές δεξιότητες όπως 

το ομαδικό πνεύμα και η συνεργασία. Επιπρόσθετα, από την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση προέκυψε ότι ένα χαρακτηριστικό των παιχνιδιών και των 

δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται για τους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

είναι η δράση, αφ’ ης στιγμής καλούνται να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες 

ώστε να ολοκληρώσουν τις δοκιμασίες. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι στο σύνολό τους τα 

παιχνίδια και οι δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν ήταν σχεδιασμένες με απλό 

τρόπο, δεν είχαν ιδιαίτερο επίπεδο δυσκολίας, ακριβώς επειδή απευθύνονταν σε 

μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα 

μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του παιχνιδιού και συνεπώς δεν θα 

συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία της παιχνιδοποίησης. 

Όσον αφορά, ακολούθως, στο τέταρτο ερευνητικό ερώτημα, σχετικά με τους 

τρόπους εφαρμογής της παιχνιδοποίησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κοινό 

σημείο μεταξύ των μελετών που παρατέθηκαν ήταν ο ομαδικός χαρακτήρας των 

παιχνιδιών και των δραστηριοτήτων που σχεδιάζονταν στα πλαίσια της διδασκαλίας 

μέσω της παιχνιδοποίησης, σε αντίθεση με τα αντίστοιχα παιχνίδια και 

δραστηριότητες που σχεδιάζονται για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι 

μαθητές δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους στη συλλογή πόντων και στην ανάδειξη 
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του νικητή, αλλά αντίθετα συναγωνίζονται και συνεργάζονται, προκειμένου να 

επιτύχουν ένα κοινό στόχο. Περαιτέρω, από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

προέκυψε ότι, σε αντίθεση με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα παιχνίδια και οι 

δραστηριότητες που σχεδιάζονται για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, είναι περισσότερο σύνθετες και δύσκολες, ακολουθούν συγκεκριμένα 

σενάρια με σαφώς προσδιορισμένους στόχους, ενώ επίσης χρησιμοποιούν 

περισσότερο τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η εικονική πραγματικότητα, που 

στηρίζεται σε προηγμένες τεχνολογίες. Τέλος, ένα βασικό χαρακτηριστικό των 

παιχνιδιών αυτών είναι η δράση και κατ’ επέκταση η κινητοποίηση των μαθητών 

για ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία της παιχνιδοποίησης.  

Όσον αφορά, τέλος, στο πέμπτο ερευνητικό ερώτημα, αφορούσε τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, σχετικά με την 

εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εξήχθη το συμπέρασμα ότι σε γενικές γραμμές η 

στάση τους είναι θετική, αφού αναγνωρίζουν τα οφέλη που αποκομίζουν οι 

μαθητές από την διαδικασία αυτή και ως εκ τούτου τείνουν να πιστεύουν ότι είναι 

ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο, τόσο στη δια ζώσης όσο και στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, για τους μαθητές όλων των τάξεων. Πιο συγκεκριμένα, τα 

οφέλη που αναγνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί είναι κατά κύριο λόγο τα γνωστικά, 

δηλαδή η ανάπτυξη των γνώσεων σχετικά με το αντικείμενο που διδάσκεται μέσω 

της παιχνιδοποίησης, η κινητοποίησή τους για ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, η βελτίωση της συμπεριφοράς τους, καθώς και η ενίσχυση της 

κοινωνικοποίησης και της ικανότητας συνεργασίας, σε περιπτώσεις όπου 

επιλέγονται ομαδικά παιχνίδια. 

Τέλος, βάσει των αποτελεσμάτων στα οποία κατέληξαν οι μελέτες της 

ελληνόγλωσσης και της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας καθώς και βάσει των 

περιορισμών της παρούσας έρευνας, προτείνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 

εμπειρικών μελετών αφενός σχετικά με την εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στα 

ελληνικά σχολεία, τόσο στην δια ζώσης όσο και στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

και αφετέρου σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα ή μη της τεχνικής αυτής.  
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https://www.minedu.gov.gr/ypapegan/ypour-apof/46787-23-10-20-odigies-pros-perifereiakoys-diefthyntes-ekpaidefsis-kai-diefthyntes-p-thmias-kai-d-thmias-ekp-sis-gia-ti-dimiourgia-kai-leitourgia-ton-diadiktyakon-tmimaton-sto-plaisio-tis-sygxronis-eks-apostaseos-ekpaidefsis-kata-to-sxoliko-etos-2020-21
http://www.scientific-journal-articles.org/greek/free-online-journals/education/education-articles/leonidas-fountas-spiridon-pantazis/use-ict-tool-difference-teaching-information-technology-leonidas-fountas-spyridon-pantazis.htm
http://www.scientific-journal-articles.org/greek/free-online-journals/education/education-articles/leonidas-fountas-spiridon-pantazis/use-ict-tool-difference-teaching-information-technology-leonidas-fountas-spyridon-pantazis.htm
http://www.scientific-journal-articles.org/greek/free-online-journals/education/education-articles/leonidas-fountas-spiridon-pantazis/use-ict-tool-difference-teaching-information-technology-leonidas-fountas-spyridon-pantazis.htm
http://www.scientific-journal-articles.org/greek/free-online-journals/education/education-articles/leonidas-fountas-spiridon-pantazis/use-ict-tool-difference-teaching-information-technology-leonidas-fountas-spyridon-pantazis.htm
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Ταυτότητα σεναρίου 
 

Τάξη: Β 

Μάθημα/Γνωστικό Αντικείμενο: Προγραμματισμός Η/Υ / Β ΕΠΑΛ 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι μαθητές έχουν ήδη μάθει την απλή δομή 

επιλογής. Με στοχευμένα αναδεικνύεται η ανάγκη σύνθετης και πολλαπλής επιλογής. 

Δίνεται ένα πρόβλημα και με καθοδηγούμενη μάθηση αναπτύσσεται βήμα-βήμα η επίλυσή 

του χρησιμοποιώντας δομές πολλαπλής επιλογής. Κατόπιν οι μαθητές εμπλέκονται 

ενεργητικά στη συγγραφή κώδικα για την επίλυση ενός προβλήματος. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών για την υλοποίηση του σεναρίου:  Να μπορούννα 

συγγράφουν κώδικα και να έχουν άνεση με τις απλές δομές επιλογής 

Χρόνος υλοποίησης(για 1-2 διδακτικές ώρες στην ψηφιακή τάξη) : 120 λεπτά, δύο 

διδακτικές ώρες.  

Σύντομη περιγραφή σεναρίου: Οι μαθητές της Β τάξης Επαγγελματικού Λυκείου στο 

μάθημα Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών να μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα 

σε περιβάλλον δομημένης γλώσσας προγραμματισμού χρησιμοποιώντας απλή, σύνθετη και 

πολλαπλή δομή επιλογής 

 

Δραστηριότητεςπου οδηγούν στην ενεργητική εμπλοκή των μαθητών:  

Οι μαθητές να εξοικοιωθούν με τη δομή ελέγχου ροής προγράμματος (δομή επιλογής αν-

τότε-αλλιώς) 

Οι μαθητές να μπορούν να χρησιμοποιούν δομές επιλογής για σύνθετα προβλήματα 

Οι μαθητές να μπορούν να υλοποιήσουν πρόβληματα με δομή επιλογής σε σύγχρονη 

γλώσσα προγραμματισμού 

Οι μαθητές να εφαρμόζουν κριτική σκέψη στην αντιμετώπιση παρόμοιων προβλημάτων 

στην καθημερινή ζωή 

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία (ονομαστικά) 

Σύγχρονης διδασκαλίας:webex 

Ασύγχρονης διδασκαλίας:eclass 
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Βασική Ροή Σεναρίου 
 

  

Σύγχρονη 

10’ 

Σύγχρονη 

30’ 

Ασύγχρονη 

30’ 

Ασύγχρονη 

40’ 

Ανασκόπηση απλής δομής επιλογής 

Οι μαθητές έχουν ήδη μάθει την απλή δομή επιλογής. Γίνεται ανασκόπηση με βάση 
απλά παραδείγματα, τόσο προγραμματιστικά όσο και από την καθημερινή ζωή. 

 

Φύλλο εργασίας με δραστηριότητες. 

1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  που χρησιμοποιούν δομή επιλογής 

2. Ερωτήσεις με τη μορφή συμπλήρωσης κενών κομματιού κώδικα 

3. Μέσω κατάλληλου software , οι μαθητές δημιουργούν το δικό τους παιχνίδι 

Κατανόηση του προβλήματος 

1. Εισάγεται η έννοια της πολλαπλής επιλογής με προβληματικές από την 

καθημερινότητα , οι ομάδες μαθητών συνεργάζονται  

2. Παρουσίαση του παιχνιδιού της κάθε ομάδας στο e-class 

 

Ασύγχρονη 

10’ 

Προγραμματισμός στη γλώσσα Python 

Τελική αξιολόγηση – Ανατροφοδότηση στις παρακάτω εργασίες  

1 .Απλή δομή επιλογής , 2. Σύνθετη δομή επιλογής , 3. Πολλαπλή δομή επιλογής 

 

 

Σύνθετες και πολλαπλές δομές επιλογής 

Διαφοροποιημένη μάθηση  - Ενίσχυση γνώσης 

1. Τμήματα κώδικα με απλή δομή επιλογής 

2. Τμήματα κώδικα με σύνθετη δομή επιλογής 

 



99 
 

Πλαίσιο Υλοποίησης 
 

Το σενάριο πραγματοποιείται με τη μορφή σύγχρονης και ασύγχρονης εργασίας 

μέσω της πλατφόρμας του webex και της eclass. Θεωρείται δεδομένο ότι έχει 

προηγηθεί η δημιουργία μαθήματος στην πλατφόρμα του eclass και έχουν εγγραφεί 

οι μαθητές. Δίνεται έμφαση στην εξάσκηση και στον προγραμματισμό ασκήσεων  στο 

σπίτι.  Για την αξιοποίηση του σεναρίου και την υλοποίηση μιας διδασκαλίας εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως η παρούσα, είναι αναγκαία η χρήση και εξάσκηση 

στη γλώσσα Python ασκήσεων κλιμακούμενης δυσκολίας. 

 

 

Χρησιμοποιούμενα 

εργαλεία/μέσα 
 

• Εργαλεία eclass (δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού): 

o Τοίχος (για πληροφορίες/ οδηγίες για το μάθημα) 

o Συζητήσεις ( ενεργή συζήτηση γύρω από το θέμα) 

o Ασκήσεις ( δραστηριότητες στην πλατφόρμα του eclass) 

o Πολυμέσα ( ανάρτηση συνδέσμων πάνω στη διδασκαλία του θέματος) 

o Έγγραφα ( ανάρτηση φύλλων εργασίας για τα παιδιά) 

o Εργασίες ( ανάρτηση ολοκληρωμένων εργασιών των μαθητών) 

o Εννοιολογικός Χάρτης 

o Wiki 

o Γραμμή μάθησης 

o Στατιστικά μάθησης 

o Codecombat 
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Χρονοπρογραμματισμός 
 

Χρονοπρογραμματισ
μός 

Δραστηριότητα Περιγραφή Εκπαιδευτικά μέσα 

Φάση 1.  
Εισαγωγή 
30 λεπτά (σύγχρονη) 

1.Καλωσόρισμα στο Webex 
2. Συζήτηση για τους 
στόχους του μαθήματος 
στο Eclass , 
χρησιμοποιώντας έγγραφα 
, το εργαλείο Wiki και τον 
Τοίχο 
3.Στο chat του Webex  , 
απορίες - επεξηγήσεις 
 

• Εισαγωγή & Στόχοι: 
Καλωσόρισμα της  τάξης 
στο κεντρικό session του 
Webex.Συζήτηση για 
τους στόχους του 
μαθήματος eclass: 
Έγγραφα, eclass: 
Wikiκαιeclass: Τοίχος. 
Αναφορά στη θεωρία 
του μαθήματος και στο 
παιχνίδι γνώσεων που 
κλήθηκαν να παίξουν. 

• Προσοχή: Ενθαρρύνουμε 
τους μαθητές να 
εκφράσουν τις απορίες 
τους με ανύψωση χεριού 
(Raise hand) και Webex: 
Reactionsή να  γράψουν 
τις απορίες τους στο 
Webex: Chat. 

• Ανάκληση: 
Δημιουργούμε 
ερωτήματα για την 
ανίχνευση 
προαναπαραστάσεων 
των μαθητών σχετικά με 
τη διδαχθείσα ενότητα 
με Webex: Polling. 

 
 

Πλατφόρμες σύγχρονης και 
ασύγχρονης: WebEx, eclass. 
 

• Ανάρτηση με 
στόχους, οδηγίες 
δραστηριότητας και 
σχολικό εγχειρίδιο 

http://www.iep.e
du.gr/el/compon
ent/k2/19-
tomeas-
pliroforikisσε 

eclass: Έγγραφα 
ήeclass: Τοίχος. Οι 
οδηγίες και το 
έτοιμο παιχνίδι 
έχουν ανέβει σε 
μορφή pdf στο 
eclass: Έγγραφα. 

 

Φάση 2.  
Δραστηριότητες 
μάθησης – Σύγχρονη 
επικοινωνία  / 
συνεργασία 
10 λ. (σύγχρονη) 

1. Παρουσίαση παιχνιδιού 
– gamificationineducation 
 
2. Oμαδοσυνεργατική 
μάθηση – 
Webexbreakoutsessions 
(εμπλοκή των μαθητών σε 
ομάδες και κατασκευή 
δικού τους κώδικα) 
 
3.Σε κάθε ομάδα ορίζεται 
συντονιστής μαθητής που 
αναλαμβάνει το interaction 
με τις άλλες ομάδες 

• Παρουσίαση: 
Παρουσίαση παιχνιδιού 
μέσω του αρχείου 
παρουσίασης. 
Διερεύνηση κώδικα με 
χρήση οπτικοποίησης. 

• Ομαδοσυνεργατική 
Δραστηριότητα: 
Δημιουργία τυχαίων 
ομάδων με χρήση 
Webex: 
BreakoutSessions. Oι 
μαθητές εμπλέκονται 
ενεργά στη μάθηση και 
συνεργάζονται για να 
δημιουργήσουν το δικό 
τους παιχνίδι.  

• Υποστήριξη: Σύγχρονη 
επίλυση αποριών μέσω 

• Σύνδεσμοι προς 
περιβάλλον 
προσομοίωσης 
Pythontutor 
(https://codecomba
t.com/),  ή 

https://www.learnpython.or
g/ 

http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/19-tomeas-pliroforikis
http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/19-tomeas-pliroforikis
http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/19-tomeas-pliroforikis
http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/19-tomeas-pliroforikis
http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/19-tomeas-pliroforikis
http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/19-tomeas-pliroforikis
http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/19-tomeas-pliroforikis
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BreakoutSessions: Join, 
Broadcast, Settings. 

• Επικοινωνία-Συνεργασία 
Ομάδων: Ο συντονιστής 
κάθε ομάδας 
παρουσιάζει το παιχνίδι 
και ακολουθεί διάλογος 
στο κεντρικό session του 
Webex. Οι μαθητές 
καλούνται να κάνουν 
εποικοδομητική κριτική 
ενώ παράλληλα μπορούν 
να εκφραστούν με χρήση 
Webex: Reactions. 

 

Φάση 3. 
 
Επικοινωνία και 
Συνεργασία / 
Ομαδοσυνεργατική 
μάθηση 
 
30 λ. (ασύγχρονη) 

1. Ο συντονιστής 
κάθε ομάδας 
αναρτά στο eclass 
το αποτέλεσμα 
του κώδικα – 
παιχνιδιού  

Είτε στο Wiki , είτε στον 
Τοίχο  
 
 
 
 
 
2. Οι ομάδες μέσω 
καλούνται να 
επικοινωνήσουν και να 
σχολιάσουν μέσω του 
Εclass- Συζητήσεις 

• Συνεργασία Ομάδων: Οι 
ομάδες αναρτούν το 
παιχνίδι που 
δημιούργησαν 
στοeclass: Wiki στη 
σελίδα που τους 
αντιστοιχεί. Εναλλακτικά 
μπορούν να το 
αναρτήσουν στο 
εργαλείο eclass: Τοίχος ή 
να το δημοσιεύσουν στο 
eclass: Ιστολόγιο του 
μαθήματος για 
ασύγχρονη 
αλληλεπίδραση. 

• Επικοινωνία: Οι ομάδες 
επικοινωνούν μέσω 
eclass: Συζητήσεις. 

 

Πλατφόρμες σύγχρονης και 
ασύγχρονης εκπαίδευσης : 
webex, eclass 
 
Έγγραφα (με εποπτικό 
υλικό) 
 

 
Τοίχος 

 
Συζητήσεις 

 
 
Wiki 

Φάση 4. 
Ενίσχυση της 
προυπάρχουσας 
γνώσης 
 
40 λ.(ασύγχρονη) 
 
 

1. Χρησιμοποίηση του 
εργαλείου “Εννοιολογικός 
χάρτης του Ε-class” 
2. Στο εργαλείο «Εργασίες» 
του eclass ανεβαίνουν 
προς επίλυση τμήματα 
κώδικα  

• Εξάσκηση : Κάθε 
μαθητής/τρια υλοποιεί 
ένα φύλλο εργασίας 
δημιουργώντας έναν 
eclass: Eννοιολογικό 
Xάρτη με συνδέσεις των 
εννοιών 
προγραμματισμού. 

• Ανάδραση: Αποστολή 
του εννοιολογικού χάρτη  
μέσω eclass: Εργασίες. 

• Διαφοροποιημένη 
διδασκαλία: Οι μαθητές 
ολοκληρώνουν τη 
μάθησή τους μέσω του 
eclass:Γραμμή μάθησης, 
με διαφοροποιημένη 
διδασκαλία. 

 

Πλατφόρμα ασύγχρονης: 
eclass 
 
Εννοιολογικός χάρτης 
Εργασίες  
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Φάση 5. 
Αξιολόγηση – 
Ανατροφοδότηση 
 
10 λ. (Ασύγχρονη) 

1.Αξιολόγηση των μαθητών 
2. Επίλυση αποριών 
3. Ανατροφοδότηση 

• Αξιολόγηση: Οι μαθητές 
αξιολογούνται με την 
αντίστοιχη βαρύτητα σε 
κάθε παράμετρο της  
γραμμής μάθησης. 

• Υποστήριξη: Ασύγχρονη 
επίλυση αποριών μέσω 
eclass: Συζητήσεις. 

• Ανατροφοδότηση: 
Ολοκληρώνεται η 
διαδικασία με τα 
Στατιστικά Μάθησης του 
μαθήματος. 

 

Πλατφόρμα ασύγχρονης: 
eclass 
 
Γραμμή μάθησης 
Στατιστικά μάθησης 
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Οδηγίες για την υλοποίηση του σεναρίου  

Φάση 1 :  Εισαγωγή (Σύγχρονη διδασκαλία) 

• Εισαγωγή: Καλωσορίζουμε στο κεντρικό session της ηλεκτρονικής τάξης τους 

μαθητές σε φιλικό ύφος. Αναφερόμαστε στη θεωρία του μαθήματος, στις 

εντυπώσεις και απορίες τους (αναστοχασμός) σχετικά με το υλικό που 

αναρτήθηκε σε         eclass: Έγγραφα και        eclass: Συνδέσεις Διαδικτύου 

• Προσοχή: Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να εκφράσουν τις απορίες τους με 

ανύψωση χεριού Webex: raise hand ή στο Webex: Chat 

• Στόχοι: Διαμοιράζουμε μέσω του Webex: Sharecontent το αρχείο με τους 

στόχους και τις οδηγίες του μαθήματος ώστε να προσελκύσουμε το 

ενδιαφέρον των μαθητών. 

• Ανάκληση: Ενεργοποιούμε τα ερωτήματα για την ανίχνευση 

προαναπαραστάσεων (διαγνωστική αξιολόγησή) των μαθητών σχετικά με τη 

διδαχθείσα ενότητα, με το εργαλείο         Webex: Polling 

 

Φάση 2 : Δραστηριότητες μάθησης – Σύγχρονη επικοινωνία  / συνεργασία 
 (Σύγχρονη διδασκαλία) 
 

• Παρουσίαση: Παρουσιάζουμε το παιχνίδι μέσω www.codecombat.com. 

Συνεχίζουμε με διερεύνηση κώδικα και χρήση οπτικοποίησης σε περιβάλλον 

προσομοίωσης www.learnpython.org, εξηγώντας βήμα-βήμα τη λειτουργία 

του. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να κάνουν διορθώσεις, αλλαγές και 

βελτιώσεις. Οι οδηγίες της δραστηριότητας δίνονται μέσω Webex: 

Sharecontent. 

• Ομαδοσυνεργατική Δραστηριότητα: Mε χρήση του     Webex: Breakout 

Sessions δημιουργούμε τυχαίες ομάδες (αυτόματα) και ορίζουμε για κάθε 

μία από αυτές συντονιστή. Oι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στη μάθηση και 

εργάζονται συνεργατικά για να δημιουργήσουν το δικό τους παιχνίδι. 

• Υποστήριξη: Δίνουμε ιδέες με θέματα και στρατηγικές για το quiz και 

επιλύουμε απορίες μέσω Webex: BreakoutSessions: Join, Broadcast, Settings 

ή Webex: Chat. 

• Επικοινωνία - Συνεργασία Ομάδων: Δίνουμε τη δυνατότητα στον συντονιστή 

κάθε ομάδας να γίνει παρουσιαστής μέσω Webex: Presenter και να 

παρουσιάσει, στο κεντρικό Session του  Webex, το παιχνίδι στους 

υπόλοιπους μαθητές, ώστε να μπορούν να παίξουν μ΄αυτό. Καλούμε τους 

μαθητές σε εποικοδομητική κριτική, ενώ παράλληλα μπορούν να 

εκφραστούν με χρήση Webex: Reactions. 

http://www.learnpython.org/
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Φάση 3 : Επικοινωνία και Συνεργασία – Ομαδοσυνεργατική μάθηση (30 λεπτά 

ασύγχρονη διδασκαλία) 

• Συνεργασία Ομάδων: Παροτρύνουμε τους μαθητές να μελετήσουν το 

παράδειγμα στο eclass:Wiki, να αναστοχαστούν και να πειραματιστούν σε 

ομάδες, να υλοποιήσουν και να αναρτήσουν το παιχνίδι γνώσεων, που 

δημιούργησαν  στο        eclass:Wiki. Εναλλακτικά μπορούν να το αναρτήσουν 

μέσω του eclass:Τοίχος ή να το δημοσιεύσουν στο ιστολόγιο μέσω του    

eclass: Ιστολόγιο ώστε να υπάρξει αλληλεπίδραση και ετεροαξιολόγηση με 

εποικοδομητικά σχόλια. 

• Επικοινωνία: Παρακολουθούμε τις αμφίδρομες αλληλεπιδράσεις των 

μαθητών και ενθαρρύνουμε τον διάλογο, προτρέποντας να εκφραστούν με 

χρήση σχολίων μέσω του eclass: Κουβεντούλα, ή μηνυμάτων μέσω του ή 

eclass: Συζητήσεις. 

 

Φάση 4 : Ενίσχυση της προυπάρχουσας γνώσης (30 λεπτά ασύγχρονη διδασκαλία) 

• Συνδέσεις εννοιών - Εξάσκηση: Παροτρύνουμε τους μαθητές να 

δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη μέσω του εργαλείου      eclass: 

Εννοιολογικός χάρτης, για σύνδεση των εννοιών προγραμματισμού και να 

αποσταλεί μέσω eclass: Εργασίες. 

• Διαφοροποιημένη μάθηση: Καλούμε τους μαθητές να υλοποιήσουν τη 

γραμμή μάθησης μέσω του eclass: Γραμμή μάθησης, προκειμένου να 

ολοκληρώσουν τη μάθησή τους και να αξιολογηθούν με την αντίστοιχη 

βαρύτητα σε κάθε παράμετρο της γραμμής. Στόχος είναι η μείωση του 

κινδύνου μαθητικής αδιαφορίας βάση των αρχών της αυτορρυθμιζόμενης 

μάθησης. 

 

 

 

 

 

 

Φάση 5 : Αξιολόγηση – Ανατροφοδότηση (10 λεπτά ασύχρονη διδασκαλία) 
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• Αξιολόγηση: Αξιοποιούμε τη γραμμή μάθησης που επέλεξαν οι μαθητές 

προκειμένου να τους αξιολογήσουμε. 

• Ανατροφοδότηση: Λαμβάνουμε ανατροφοδότηση της διαδικασίας μάθησης 

με τη μαθησιακή αναλυτική του μαθήματος, μέσω του      eclass: Στατιστικά 

Μάθησης με στόχο την εξατομικευμένη καθοδήγηση (guidance). Αποστολή 

ενθαρρυντικών υπενθυμίσεων για κινητροδότηση ολοκλήρωσης 

μαθησιακών δραστηριοτήτων και σχόλια για τα θετικά (έπαινος) αλλά και 

αδύνατα (εστιασμένη κριτική) σημεία των παραδοτέων. 
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Εναλλακτικοί τρόποι υλοποίησης – 

συζήτηση 

 

Στο στάδιο της συζήτησης είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων 

των μαθητών της τάξης.  Θα μπορούσε ιδανικά να προστεθεί ακόμα μία διδακτική 

ώρα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αλλά και να γίνει μια ανατροφοδότηση του 

ασύγχρονου μέρους και να αξιοποιηθούν οι ασκήσεις για περαιτέρω εμβάθυνση. 

Με στόχο την επέκταση, ο εκπαιδευτικός επιλέγει να εφαρμόσει συμπληρωματικές 

δραστηριότητες συνδυάζοντας το αντικείμενο μάθησης με μια μορφή έτοιμης 

εκμάθησης Python όπως είναι τα το W3SCHOOLSπου μέσω των online tests και των 

προγραμματιστικών εργαλείων  οι μαθητές παράγουν το προσωπικό τους έργο. 
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Παράρτημα 
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