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Περύληψη  

 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία βαζίζηεθε ζην ςεθηαθφ παηρλίδη, My 

Dream Theater, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ κία εξεπλεηηθή νκάδα ηεο Διιάδαο, ηεο 

Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Αγγιίαο, ζην πιαίζην ηνπ Project Siren. Απνζπψληαο αμηφηηκεο 

θξηηηθέο βξαβεχηεθε σο ―Best of Science and Technology Policy‖ απφ ηελ ―Serious 

Games Society‖ ην 2013, ελψ βξίζθεηαη ζηελ 4
ε 

ζέζε ηεο ιίζηαο Great Examples ηεο 

επηηξνπήο ―Office of Science and Technology Policy‖ ηνπ Λεπθνχ Οίθν. Σν ςεθηαθφ 

παηρλίδη εθαξκφζηεθε ζε ζρνιηθή ηάμε, σο εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε βαζηζκέλν ζε 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην. ηφρνο ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ε εθκαίεπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν νη καζεηέο δηαρεηξίδνληαη θαη επηιχνπλ κία ζχγθξνπζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπο. Δπηπξνζζέησο, ε έξεπλα κειέηεζε θαηά πφζν ππήξμε κεηαβνιή ελδηαθέξνληνο 

ησλ καζεηψλ θαη αλ ε ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επέθεξε ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ άκεζε δηαρείξηζε θαη επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ.  

Γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγήζεθε εξσηεκαηνιφγην ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ πξνειέγρνπ θαη κεηαειέγρνπ θαζψο θαη εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο 

παηρληδηνχ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 18 καζεηέο Σ΄ δεκνηηθνχ ηδησηηθνχ ζρνιείνπ 

κε δηάξθεηα 2 βδνκάδεο θαη 4 εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο.  

Ζ ζπκβνιή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγθεηηαη ζηα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε ηελ ζεηηθή επίδξαζε ηνπ παηρληδηνχ θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζίαζαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ.  

 

 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Serious Game, Conflict Resolution Game, δηαρείξηζε θαη επίιπζε 

ζπγθξνχζεσλ 
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Abstract 

 
 

This diploma thesis was based on the digital game ―My Dream Theater‖ which was 

jointly developed by research teams based in Greece, Portugal and England, as part of 

the Project Siren. The game was awarded the "Best Science and Technology Policy" 

by the "Serious Games Company" in 2013, while it got honored reviews and was 

ranked 4th in the Great Examples list of the ―Office of Science and Technology 

Policy‖ of the White House. The digital game was implemented in the classroom as 

an educational intervention based on a given training scenario. The aim of the 

research was to investigate how students manage and resolve conflicts in their 

everyday lives. In addition, the study examined whether there was a change in student 

interest and whether the contribution of this work brought significant results in direct 

conflict management and resolution.  

A pre-audit and post-review data collection questionnaire, as well as a game 

assessment questionnaire were created to collect the data. The survey involved 18 

elementary school pupils with a duration of 2 weeks and 4 educational interventions. 

The contribution of this work lies in the important results that have emerged regarding 

the positive effect of the game and the increased interest shown by the participants 

during the educational interventions. 

 

 

 

 

 

Key word: Serious Game, Conflict Resolution Game, conflict management and 

resolution 
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Κεφϊλαιο 1 Ειςαγωγό  
 

1.1 Παρουςύαςη Προβληματικόσ  
 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνζθνπεί λα αλαδείμεη ηελ αμία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ Serious Games θαη Conflict 

Resolution Games. Ζ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζπλερψο εθκαηεχεη ηελ αλάγθε 

δεκηνπξγίαο θαη έληαμεο ςεθηαθψλ παηρληδηψλ ζην ζρνιηθφ ρψξν, θαζψο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη έληνλε ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε απηά απφ ηελ 

λεπηαθή ειηθία. Σα ςεθηαθά παηρλίδηα απνηεινχλ κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ 

παηδηψλ εθεβηθήο ειηθίαο θαζψο κέζα απφ απηά βηψλνπλ θαηαζηάζεηο πνπ δελ ζα 

έξρνληαλ πνηέ αληηκέησπνη. Υαξαθηεξηζηηθή θαηεγνξία ςεθηαθψλ παηρληδηψλ 

απνηεινχλ παηρλίδηα πεξηπέηεηαο θαη δξάζεο, παηρλίδηα ξφισλ, ζηξαηεγηθήο θαη 

πξνζνκνίσζεο. 

Χζηφζν, ηα ςεθηαθά παηρλίδηα απνηεινχλ ηζρπξά εξγαιεία γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

θαζψο απνηεινχλ έλα πξνζηαηεπκέλν πιαίζην φπνπ ηα παηδηά καζαίλνπλ θαη 

κπνχληαη ζε πιεζψξα πιεξνθνξίεο θαη θαηαζηάζεηο. Οθείινπκε λα απνηεινχκε 

αξσγνί παηρληδηψλ κε ζθνπφ ηελ κάζεζε αιιά θαη ηελ πηνζέηεζε απνδεθηψλ 

ζπκπεξηθνξψλ.  Καηά θαηξνχο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ςεθηαθά παηρλίδηα ηα νπνία έρνπλ 

ζηεξηρηεί ζε ζεσξίεο κάζεζεο θαη δηάθνξεο ηερληθέο κε ζηφρν είηε ηε κάζεζε είηε 

ηελ ςπραγσγία.  

 Παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα κία έληνλε πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ηέηνηνπ είδνπο 

παηρληδηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, κε δεδνκέλν ηηο πηινηηθέο εθαξκνγέο ζε ζρνιεία 

ηδησηηθνχ ηνκέα θαη πεηξακαηηθά.  

 

1.2 Σκοπόσ Διπλωματικόσ Εργαςύασ  

 
Ζ έξεπλα έρεη σο ζηφρν λα αλαδείμεη ηελ αμία ησλ Serious Games, σο κηα 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ εθκάζεζε ζπκπεξηθνξψλ θαη 

θνηλά απνδεθηψλ θαηά θχξην ιφγν θαη λα εληαρζεί κειινληηθά ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην SIREN PROJECT απνηειεί ζπλεξγαζία γηα ηελ 

δεκηνπξγία θαη πξνψζεζε δχν εθπαηδεπηηθψλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ, Village Voices 

θαη  My Dream Theater, πάλσ ζην νπνίν βαζίζηεθε ε έξεπλα.  

Χζηφζν, ε έξεπλα ζηνρεχεη λα δηεπξχλεη ηελ νπηηθή ησλ παηθηψλ σο πξνο κηα 

ζχγθξνπζε ιεθηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη λα δψζεη κία παξφηξπλζε δηαρείξηζεο κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο. ηε ζπλέρεηα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

κέζσ ησλ Pre θαη Post Test, ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα δψζνπλ θαηεχζπλζε γηα ηελ 

κειινληηθή αμηνπνίεζε ηνπ παηρληδηνχ. 
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1.3 Δομό Διπλωματικόσ Εργαςύασ 
 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία δνκείηαη ζε πέληε θεθάιαηα. Αλαιπηηθφηεξα, ζην πξψην 

θεθάιαην γίλεηαη κία ζχληνκε αλαθνξά ηεο πξνβιεκαηηθήο ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, ηνπ ζηφρνπ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο πνπ εθαξκφδεηαη ζηε 

παξνχζα έξεπλα.  

ην δεχηεξν θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κηα εθηελήο βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά πάλσ 

ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε ε δηπισκαηηθή εξγαζία. ε απηφ ην θεθάιαην δφζεθε έκθαζε 

αξρηθά ζηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε απφ εηδηθνχο ηνπ ηνκέα γηα ην ςεθηαθφ παηρλίδη θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε αλαθνξά ζηηο θαηεγνξίεο ησλ 

ςεθηαθψλ παηρληδηψλ. Αθφκε έλα κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ θαηέιαβαλ νη αηηίεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη ην Project ην νπνίν 

απνηέιεζε ε βαζηθή πεγή απηήο ηεο εξγαζίαο. 

ην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε. 

Αλαιπηηθφηεξα, δηαηππψλνληαη νη ζηφρνη θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο. 

ηε ζπλέρεηα, πινπνηείηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο, παξνπζηάδεηαη ην δείγκα ηεο 

έξεπλαο, ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζ’ φιε ηε δηαδηθαζία, ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηα κέζα ζπιινγήο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε.  

ην ηέηαξην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη πεξηγξαθηθή θαη επαγσγηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δφζεθαλ ζηνπ καζεηέο 

κε ζηφρν ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

ην πέκπην θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ηελ 

έξεπλα, ηελ αλάιπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ, ηνπο ηπρφλ πεξηνξηζκνχο θαη πξνηάζεηο 

γηα κειινληηθή έξεπλα.  

 

1.4 Καινοτομύα Διπλωματικόσ Εργαςύασ 
 

Ζ θαηλνηνκία ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έγθεηηαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο αιιά 

θαη ζηε γεληθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο πνπ αθνξά ηελ δηαρείξηζε θαη επίιπζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ κέζσ ελφο ςεθηαθνχ παηρληδηνχ. Σν ςεθηαθφ παηρλίδη, πνπ αλήθεη ζην 

πιαίζην ηνπ Siren Project, απνηειεί λενεηζεξρφκελε θαηεγνξία παηρληδηνχ, Conflict 

Resolution Games. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία παηρληδηνχ έρεη δηεπξπλζεί ζε κηθξφ 

πνζνζηφ αθφκε, σζηφζν απνηειεί εμεηδηθεπκέλε θαηεγνξία, θαζψο δηαζέηεη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν ζηφρν.  Ύζηεξα απφ ελδειερή έξεπλα ζε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, 

πνιχ κηθξφ πνζνζηφ εξεπλεηψλ έρνπλ αζρνιεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 
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Κεφϊλαιο 2 Θεωρητικό θεμελύωςη διπλωματικόσ εργαςύασ 

 

2.1 Προςδιοριςμόσ του όρου  παιχνύδι  
 

Ζ χπαξμε ηνπ παηρληδηνχ ρξνλνινγείηαη απφ ηνπο πξψηνπο αηψλεο εκθάληζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ είδνπο. Ο άλζξσπνο αλαγλσξίδεη ην παηρλίδη σο έκθπηε αλάγθε γηα 

ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο θπξίσο. Χζηφζν, ην παηρλίδη απνηειεί κηα δηαδηθαζία 

ζπγθξφηεζεο ηεο ηαπηφηεηαο μεθηλψληαο απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, πεξλψληαο 

ζηελ παηδηθή, αθνινχζσο ηελ εθεβηθή γηα λα θαηαιήμεη ζηελ ελήιηθε, 

δηαπηζηψλνληαο πσο ην παηρλίδη  ελππάξρεη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. 

Γηάθνξνη επηζηήκνλεο, ζηε πξνζπάζεηα ηνπο λα δψζνπλ θάπνηεο εξκελείεο 

ζρεηηδφκελεο κε ηε θχζε, ηε ζεκαζία θαη ηε ζέζε ηνπ παηρληδηνχ ζηε δσή ηνπ 

παηδηνχ αλέπηπμαλ δηάθνξεο εξκελείεο: 

«Σν παηρλίδη είλαη ε δξαζηεξηφηεηα κέζα απφ ηελ νπνία ηα παηδηά θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

αλαπηπμηαθέο ηνπο αλάγθεο» (Μaxim, 1989). 

«Σν παηρλίδη είλαη απηή ε ζπλαξπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ 

πγηή παηδηά κε ελζνπζηαζκφ θαη αλεκειηά» (Scales et al., 1991). 

«Σν παηρλίδη είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα, θαηεπζπλφκελε απφ ην παηδί ην «λφεκα» ηεο 

νπνίαο έρεη ζεκαζία γηα ην ίδην θαη φρη ε θαηάιεμή ηεο» (Kostelnik, Soderman & 

Whiren, 1993). 

«Σν παηρλίδη είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο κάζεζεο κέζα απφ ηελ πξάμε» (Feeney, 

Christensen, & Moravcil, 1996). 

Ο Meckley (2002), πξνζδηνξίδνληαο ηνλ νξηζκφ ηνπ παηρληδηνχ σο κηα 

δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

 Να είλαη ειεχζεξε επηινγή ησλ παηδηψλ,  

 Να θαηεπζχλεηαη απφ εζσηεξηθά θίλεηξα, 

 Να εκπεξηέρεη επραξίζηεζε θαη ηθαλνπνίεζε, 

 Να είλαη απηφ-θαηεπζπλφκελν, 

 Να έρεη λφεκα γηα ην παηδί. 

 

2.1.1 Vygotsky 

 

Οξκψκελε ηεο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky ζρεηηθά κε ηε δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο ην 

παηδί αζρνιείηαη κε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, εθ ησλ νπνίσλ κία είλαη ην παηρλίδη, 

αιιά εζηηάδεη ζε κία θχξηα πιένλ ζεκαληηθή. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα είλαη 

δηαθνξεηηθή ζε θάζε ζηάδην αλάπηπμεο θαη δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο εθάζηνηε ρψξαο. Ζ βαζηθή δξαζηεξηφηεηα γηα 

έλα βξέθνο ε νπνία πιαηζηψλεηαη απφ ζπλαηζζεκαηηθνχο θαλφλεο, απνηειεί ε 

επηθνηλσλία κε ηε κεηέξα ηνπ θπξίσο. ε ειηθίεο 2-3 εηψλ θχξηα δξαζηεξηφηεηα 
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απνηειεί ν ρεηξηζκφο ησλ αληηθείκελσλ θαη γηα παηδηά άλσ ησλ 3 εηψλ απνηειεί ην 

παηρλίδη. Σν παηρλίδη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 

θαζψο κέζσ απηνχ ηα παηδηά ζπλεξγάδνληαη, επηθνηλσλνχλ, δεκηνπξγνχλ 

θαληαζηηθέο θαηαζηάζεηο, ρξεζηκνπνηνχλ αληηθείκελα, κηκνχληαη αλζξψπηλεο 

κνξθέο, βηψλνπλ αλεθπιήξσηεο επηζπκίεο, επηιέγνπλ θαη καζαίλνπλ πσο ιεηηνπξγεί 

κία θνηλφηεηα. Έηζη, ε δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο ππνβνεζείηαη λα επεθηείλεηαη 

κέζσ ηνπ παηρληδηνχ. Όπσο αλαθέξεη ν Vygotsky ην παηρλίδη σο δξαζηεξηφηεηα δελ 

παξέρεη κφλν θίλεηξα ςπραγσγίαο, απελαληίαο δίλεη ζην παηδί εκπεηξίεο, 

εθπιεξψλνληαο επίζεο θαη νξηζκέλεο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. Έηζη, ν Vygotsky 

αλαθέξεη πσο  «play creates a zone of proximal development of the child. In play a 

child always behaves beyond his average age, above his daily behavior; in play it is as 

though he were a head taller than himself» (Vigotsky, L. S.1978). 

 

2.1.2 Koffka 

 

Ο Koffka ζεσξεί ην παηρλίδη σο ηνλ άιιν θφζκν ηνπ παηδηνχ, έλα θφζκν φπνπ ε 

απαηειή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα κεηαθέξεηαη ζηε θαζεκεξηλή δσή. Δπηζεκαίλεη, πσο ην 

παηδί πιαηζηψλεηαη απφ θαλφλεο ζηε θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, ρσξίο απηφ λα ην 

επραξηζηεί, ηνπλαληίνλ ζην παηρλίδη νη θαλφλεο εθαξκφδνληαη απφ ην παηδί, 

ζεσξψληαο ηνπο αλαγθαίνπο. O Koffka παξαηήξεζε πσο ε χπαξμε θαλφλσλ ζην 

παηρλίδη ζεσξείηαη αλαπφζπαζην θνκκάηη θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ην παηδί αξρίδεη θαη 

πηνζεηεί ζηνηρεία θαη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ ζην ηξφπν δσήο ηνπ.  

 

2.1.3 Salen & Zimmerman  

 

H Salen θαη ν Zimmerman ππνζηεξίδνπλ πσο ην παηρλίδη απνηειεί κηα ειεχζεξε 

θίλεζε κέζα ζε κηα πην άθακπηε δνκή, «Play is free movement within a more rigid 

structure» (Salen & Zimmerman) θαη πξνζπαζψληαο λα δψζνπλ νη ίδηνη έλαλ πην 

αθξηβή νξηζκφ πξνζδηνξίδνπλ πσο ην παηρλίδη είλαη έλα ζχζηεκα ζην νπνίν νη 

παίθηεο ζπκκεηέρνπλ ζε κηα κε αιεζηλή ζχγθξνπζε, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ 

θαλφλεο, κε ζηφρν έλα κεηξήζηκν απνηέιεζκα, ―A game is a system in which players 

engage in an artificial conflict, defined by rules, that results in a quantifiable 

outcome.‖ (Salen & Zimmerman). 

 

2.2  Κοινωνικό διϊςταςη παιχνιδιού 
 

Ο ηζηνξηθφο Johann Huizinga αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ «Homo Ludens, a study of the 

play-element in culture», πσο ην παηρλίδη είλαη παιαηφηεξν θαη απφ ηνλ πνιηηηζκφ. 
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Χζηφζν, θχξηνο δηακνξθσηήο ηνπ παηρληδηνχ θάζε επνρήο απνηειεί ε αλάγθε ησλ 

παηδηψλ αιιά θαη ην γεληθφ πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο ζε κεγάιν βαζκφ, φπσο είλαη ε γιψζζα 

θαη  ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Μπνξνχκε έηζη λα πνχκε πσο ππάξρεη ακθίδξνκε 

ζρέζε κεηαμχ αηφκνπ (παηδηνχ), αλάγθεο παηδηνχ θαη θνηλσληθνχ πιαηζίνπ. Ζ 

θνηλσλία νξίδεη θαηά έλα ηξφπν ηε δνκή θαη ην ζηφρν ησλ παηρληδηψλ θάζε επνρήο, 

επεξεαδφκελε απφ θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο. 

 χκθσλα κε ηνλ Huizinga νη παίθηεο ησλ παηρληδηψλ δεκηνπξγνχλ θνηλφηεηεο ζηηο 

νπνίεο ηα παηδηά αληαιιάζνπλ θνηλέο εκπεηξίεο ζπλήζσο κεηά ην πέξαο ηνπ 

παηρληδηνχ, νξίδνληαο ζε απηέο δηθνχο ηνπο λένπο θαλφλεο. χκθσλνο κε απηή ηελ 

άπνςε έξρεηαη θαη ν Corsaro ην 1985, ν νπνίνο ηφληζε πσο ηα παηρλίδηα πνπ παίδνπκε 

δεκηνπξγνχλ έλαλ θνηλφ πνιηηηζηηθφ δεζκφ πνπ ζπλδέεη ηα παηδηά κεηαμχ ηνπο αιιά 

θαη ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο, δεκηνπξγψληαο κία πνιηηηζκηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Χζηφζν, ν Corsaro κίιεζε γηα ηελ ηδέα ηνπ «peer culture» επηζεκαίλνληαο πσο ε 

θνπιηνχξα ησλ παηδηψλ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ θνπιηνχξα ησλ ελειίθσλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ζρεδφλ πάληα δηθή ηνπο γιψζζα. 

Έηζη, ην ςεθηαθφ παηρλίδη έξρεηαη πιένλ λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε έλα δηαδξαζηηθφ 

ζχζηεκα πνπ ελζσκαηψλεη ηελ αθήγεζε, ην ζελάξην, ηελ γξαθηζηηθή, ηελ ηερλνινγία 

απνηειψληαο έηζη κηα βάζε πάλσ  ζηελ νπνία δνκνχληαη δίθηπα θαη θνηλφηεηεο 

κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 

2.3 Ψηφιακό παιχνύδι (digital game) 
 

Απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη ηα παηδηά θαη νη λένη έρνπλ εληάμεη ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο  

ρξφλν ηα ςεθηαθά πεξηβάιινληα θαη εηδηθφηεξα ηα ςεθηαθά παηρλίδηα. Σν ςεθηαθφ 

παηρλίδη (digital game) απνηειεί  κία δνκεκέλε ή εκηδνκεκέλε δξαζηεξηφηεηα 

αληαγσληζηηθνχ ραξαθηήξα, αηνκηθή ή νκαδηθή, πνπ γίλεηαη γηα ςπραγσγηθνχο 

ζθνπνχο αθνινπζψληαο νξηζκέλνπο θαλφλεο γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ ζηφρνπ, ψζηε 

λα αλαθεξπρηεί έλαο ή πεξηζζφηεξνη ληθεηέο (Alessi & Trollip, 2001). Με ηε ζσζηή 

ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ παηρληδηνχ, κπνξεί λα αλαθχςεη ε δπλαηφηεηα 

εκπινθήο ζε απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά πιαίζην, 

παξνπζηάδνληαο δνκεκέλα πξνβιήκαηα πξνο αληηκεηψπηζε, ηα νπνία αθνξνχλ κηα 

επξεία γθάκα ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ. Ο Gee ππνζηεξίδεη φηη ηα ςεθηαθά παηρλίδηα 

κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ηε δπλαηφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηε ζπκπεξηθνξά 

νξηζκέλε κε ζηφρνπο, ηελ ζπκκεηνρή θαη ηα θίλεηξα, θαη ηδεαηά θνηλσληθά δίθηπα, κε 

ηε ζέζε ησλ παηθηψλ ζε ςεθηαθνχο θφζκνπο φπνπ κπνξνχλ ειεχζεξα λα θηλεζνχλ. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά παηρληδηψλ δεκηνπξγνχλ έλαλ εηθνληθφ θφζκν φπνπ θαζεκεξηλά 

πξνβιήκαηα πξέπεη λα ιπζνχλ, ε πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο νδεγεί ζηελ 

κάζεζε ελψ ε ζπλεξγαζία δεκηνπξγεί θνηλσληθά δίθηπα πνπ κνηξάδνληαη θνηλέο 

ηδέεο, ζηφρνπο θαη πξννπηηθέο (Μπζηξιάθε, 2010:32; Jonassen et al., 2011). Χζηφζν, 
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ν θπζηθφο Willy Higginbotham εθεχξε ην πξψην «ςεθηαθφ παηρλίδη» ζην Δζληθφ 

Δξγαζηήξην Brookhaven ζην Upton ηεο Νέαο Τφξθεο (Brookhaven National 

Laboratory in UptonNew York) ην 1958 – έλα είδνο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο πνπ 

παηδφηαλ ζε έλαλ ειεθηξνληθφ παικνγξάθν, πνπ δε ζα κπνξνχζε λα θαληαζηεί ζε ηη 

ζεκείν ζα θαζφξηδε ε αλαθάιπςή ηνπ ηελ παγθφζκηα βηνκεραλία ςπραγσγίαο ηα 

επφκελα πελήληα ρξφληα. 

 

2.3.1 Χαρακτηριςτικϊ ψηφιακού παιχνιδιού (digital game) 

Έλα παηρλίδη γηα λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ςεθηαθφ παηρλίδη  πξέπεη λα έρεη ηα 

εμήο ραξαθηεξηζηηθά : 

 ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά παηρληδηνχ (φπσο ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε 

έλαξμεο, νξηζκέλνπο θαλφλεο, ζηφρν, ηειηθή θαηάζηαζε λίθεο/ήηηαο θ.ιπ.), 

γελλνχλ ζηνπο ρξήζηεο θίλεηξν εκπινθήο θαη λα πξνζθέξνπλ άκεζε 

δηαδξαζηηθή εκπεηξία πνπ δεκηνπξγεί ην αίζζεκα ηεο ςπραγσγίαο (π.ρ. Salen 

& Zimmerman, 2003), 

 παίδεηαη ζε ζχγρξνλεο ςεθηαθέο ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο, φπσο: 

ππνινγηζηήο, δηαδίθηπν, θνλζφιεο παηρληδηψλ, θνξεηέο ζπζθεπέο. 

Υαξαθηεξηζηηθέο ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο:  

o πξνζσπηθφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο (PC),  

o  PlayStation,   

o Gameboy ,  

o Xbox ,  

o  Wii. 

χκθσλα κε ηνλ (Prensky, 2007) ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ςεθηαθνχ παηρληδηνχ  ψζηε 

λα ην θαζηζηά πην ειθπζηηθφ είλαη ηα εμήο: 

 Καλφλεο (θάζε παηρλίδη ππφθεηληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο γηα λα νξηνζεηεί 

επηζπκεηέο θαη κε ελέξγεηεο) 

  ηφρνη (θάζε παηρλίδη έρεη έλαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο  πνπ είηε δειψλεηαη 

εμαξρήο είηε ζπλάγεηαη ζηελ πνξεία ηνπ παηρληδηνχ θαη απνηεινχλ ην βαζηθφηεξν 

θίλεηξν ηνπ παίθηε) 

  Απνηειέζκαηα θαη αλαηξνθνδφηεζε (βνεζά ηνπο παίθηεο λα παξαθνινπζνχλ ηελ 

πξφνδφ ηνπο ) 

  χγθξνπζε / δηαγσληζκφο / πξφθιεζε / αληηπαιφηεηα (απνηεινχλ αλαπφζπαζηα 

θίλεηξα ελδπλάκσζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ παίθηε) 

  Αιιειεπίδξαζε (θάζε παηρλίδη πξέπεη λα εκπεξηέρεη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

θαη επηθνηλσλία αηφκσλ) 
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 Αλαπαξάζηαζε ηζηνξίαο – ζελάξην (ε αλαπαξάζηαζε ή ην ζελάξην απνηεινχλ 

ζηνηρεία ηεο θαληαζίαο) 

εκαληηθή επηζήκαλζε απνηειεί ε δηεπθξίληζε ησλ φξσλ παηρλίδη ππνινγηζηή,  

ειεθηξνληθφ παηρλίδη, θαη βηληεν-παηρλίδη, φπνπ θπξηαξρεί κηα ζχγρπζε θαζψο 

παιαηφηεξα νη ηξεηο απηνί φξνη πξνζδηφξηδαλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. ήκεξα, ε 

ζχγθιηζε δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ θαη ε ππνρψξεζε θάπνησλ άιισλ νδήγεζε ζην λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεδφλ ηζνδχλακα νη φξνη. Αο δνχκε φκσο, αλαιπηηθφηεξα απηνχο 

ηνπο φξνπο.  

 Παηρλίδη ππνινγηζηή( ή αιιηψο computer game, παηρλίδη πνπ παίδεηαη ζε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ) 

 Ζιεθηξνληθφ παηρλίδη( ην «ειεθηξνληθφ» παξαπέκπεη ζε νπνηαδήπνηε 

ςεθηαθή ηερλνινγία ) 

 Βίληεν-παηρλίδηα( ή αιιηψο video games, παηρλίδηα πνπ παίδνληαη ζε θνλζφιεο 

δειαδή παηρληδνκεραλέο) 

Σν ςεθηαθφ παηρλίδη πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ζπζθεπψλ εηζφδνπ, ψζηε λα κπνξεί ν 

παίθηεο λα ειέγρεη ην παηρλίδη (πιεθηξνιφγην, πνληίθη, gamepad), θαζψο θαη ηελ 

χπαξμε θάπνησλ ζπζθεπψλ εμφδνπ  (νζφλε γηα ηελ πξνβνιή νπηηθψλ θαη ερεηηθψλ 

κέζσλ).  

 

2.3.2 Χαρακτηριςτικϊ ψηφιακού παιχνιδιού (digital game), ςύμφωνα με τον 

Prensky  

 

χκθσλα κε ηνλ Prensky (2007) ηα ςεθηαθά παηρλίδηα έρνπλ δψδεθα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ πξνθαινχλ ηελ ελαζρφιεζε ησλ παηθηψλ καδί ηνπο: 

Υαξαθηεξηζηηθά παηρληδηώλ Δπίδξαζε ζηνλ ρξήζηε 

Δίλαη δηαζθεδαζηηθά. 

Δπραξηζηνχλ θαη δηαζθεδάδνπλ ηνλ 

ρξήζηε. 

Δίλαη παηρλίδηα. 

Παξέρνπλ έληαζε θαη ελεξγή 

ελαζρφιεζε. 

Έρνπλ θαλφλεο. Γεκηνπξγνχλ δνκεκέλν πεξηβάιινλ. 

Έρνπλ ζηφρνπο. Παξέρνπλ θίλεηξα. 

Δίλαη αιιειεπηδξαζηηθά. Δλεξγνί παίθηεο. 

Έρνπλ πξνζαξκνζηηθφηεηα. Σαηξηάδνπλ ζηνπο παίθηεο. 

Παξέρνπλ απνηειέζκαηα θαη ελεκέξσζε. Πξνθαινχλ κάζεζε. 

Παξέρνπλ θαηαζηάζεηο λίθεο. Ηθαλνπνηνχλ ηνλ εγσηζκφ. 

Παξέρνπλ δηιήκκαηα, αληαγσληζκφ, 

πξνθιήζεηο, αληηζέζεηο. Παξάγνπλ αδξελαιίλε. 

Γεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα πξνο ιχζε. Απμάλνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα. 

Οη παίθηεο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Γεκηνπξγνχληαη θνηλσληθέο νκάδεο. 
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Έρνπλ ζελάξην θαη πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα. 
Πίλαθαο 1: Φαξαθηεξηζηηθά ςεθηαθώλ παηρληδηώλ θαη επίδξαζε ηνπο ζην ρξήζηε (Prensky, 2007) 

 

2.3.3  Παρϊγοντεσ δομόσ και οργϊνωςησ ενόσ παιχνιδιού 

 

ε θάζε παηρλίδη (ςεθηαθφ ή κε) ππάξρνπλ θάπνηνη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ 

ηε δνκή θαη νξγάλσζή ηνπ. Οη Alessi θαη Trollip (2001) πεξηγξάθνπλ ηνπο εμήο 

παξάγνληεο:  

Βαζηθνί παξάγνληεο  

 ηφρνο – θνπφο: Κάζε παηρλίδη έρεη έλαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο  πνπ είηε 

δειψλεηαη εμαξρήο είηε ζπλάγεηαη ζηελ πνξεία ηνπ παηρληδηνχ. Όπσο π.ρ. ζπιινγή 

πφλησλ κε ηελ νινθιήξσζε δξαζηεξηφηεηαο, ιχζε κπζηεξίνπ, αλαθάιπςε άγλσζησλ 

ηφπσλ, κάληεκα ιέμεσλ θ.ιπ. 

  Καλφλεο: ε θάζε παηρλίδη ππάξρνπλ θαλφλεο πνπ πιαηζηψλνπλ ην παηρλίδη θαη 

νξηνζεηνχλ επηζπκεηέο θαη κε ελέξγεηεο. 

  Αληαγσληζκφο: ην παηρλίδη ν παίθηεο αληαγσλίδεηαη κηα άιιε νληφηεηα, π.ρ. έλαλ 

άιιν παίθηε, ηνλ ππνινγηζηή, ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνλ ρξφλν.  

 Γπζθνιία – Πξφθιεζε (Challenge): Σν παηρλίδη έρεη έλαλ βαζκφ δπζθνιίαο ν 

νπνίνο θιηκαθψλεηαη αλαιφγσο θαη κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ παίθηε κε ζθνπφ λα 

ππεξληθήζεη ηνλ αληίπαιν ή λα θαηαθηήζεη θάπνην ζηφρν.       

 Φαληαζία: Ο βαζκφο νκνηφηεηαο ηνπ θφζκνπ ηνπ παηρληδηνχ κε ηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν. Πνιιά παηρλίδηα βαζίδνληαη ζε έλα ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν θαληαζηηθφ 

ζελάξην – θφζκν, άιια φκσο (φπσο ηα ζνβαξά παηρλίδηα) ζηνρεχνπλ ζην λα 

πξνζνκνηψζνπλ ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. 

  Παίθηεο (θαη ξφινη παηθηψλ): Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο παίθηεο ηνπ παηρληδηνχ 

θαη ηνπο ξφινπο ηνπο, φπσο: Πφζνη παίθηεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ; Τπάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλνη ξφινη πνπ πξέπεη λα αλαιάβεη ν θάζε  παίθηεο; Με ίδηνπο ή 

δηαθνξεηηθνχο ξφινπο; Αλεμάξηεηνη ή ζρεκαηίδνπλ νκάδεο; Ο Ζ/Τ κπνξεί λα είλαη 

έλαο απφ ηνπο παίθηεο; Πψο νλνκάδνληαη θαη εκθαλίδνληαη νη παίθηεο ζηελ νζφλε; 

 

2.4 Κατηγορύεσ ψηφιακών παιχνιδιών 
  

Μηα ζπλεζηζκέλε θαηεγνξηνπνίεζε ςεθηαθψλ παηρληδηψλ κπνξεί λα είλαη ε 

αθφινπζε: 

Παηρλίδηα δξάζεο (Action games) 
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ηα παηρλίδηα δξάζεο ν ρξήζηεο  απαηηείηαη λα έρεη γξήγνξα αληαλαθιαζηηθά, 

ζπγρξνληζκφ ψζηε λα κπνξεί λα θαζνδεγεί ηνλ εηθνληθφ ηνπ παίθηε θαη λα κπνξεί κε 

επηηπρία λα νινθιεξψλεη απνζηνιέο. Χζηφζν ηα παηρλίδηα δξάζεο έρνπλ δηάθνξεο 

ππνθαηεγνξίεο: 

 Platform: είλαη ηα παηρλίδηα πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ παίθηε λα θηλείηαη ζε 

νξηδφληηεο επηθάλεηεο. 

 Shooter: αλαθέξεηαη ζην παίθηε πνπ ρξεζηκνπνηεί θάπνην εμνπιηζκφ, 

ζπλήζσο φπιν.  

 Racing: πξφθεηηαη γηα θαηεγνξία φπνπ ν παίθηεο νδεγεί έλα απηνθίλεην 

πςειψλ επηδφζεσλ θαη θαιείηαη λα αληαγσληζηεί άιινπο νδεγνχο ή λα κία 

ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή. 

 Fighting games: παηρλίδηα κε βαζηθφ ζηφρν ηελ εμάιεηςε ηνπ αληηπάινπ,  κε 

έκθαζε ζηηο πνιεκηθέο ηέρλεο. 

Παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο (Strategy games) 

ηα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο ν παίθηεο  θαιείηαη λα αλαιάβεη ηνλ έιεγρν κηαο νκάδαο 

γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηεο, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. 

 Turn-Based Strategy (ζηξαηεγηθή κε ζεηξέο), δελ αθνξά ηφζν ηελ δεμηνηερλία 

ηνπ παίθηε, φζν ηελ νξζή δηαρείξηζε πφξσλ. 

 Real-Time Strategy (ζηξαηεγηθή πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ), πεξηζζφηεξε δξάζε 

θαη απαηηνχλ απφ ηνλ ρξήζηε γξήγνξεο θηλήζεηο θαη ζπληνληζκφ ηεο νκάδαο 

ηνπ. 

 

Παηρλίδηα πεξηπέηεηαο (Adventure game) 

Θεσξνχληαη ηα παηρλίδηα φπνπ ν παίθηεο ιακβάλεη ξφιν πξσηαγσληζηή κε ζθνπφ λα 

αλαθαιχςεη κπζηηθέο ηνπνζεζίεο, λα βξεη θξπκκέλα αληηθείκελα θα λα ιχζεη 

γξίθνπο. 

 

Παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο (Simulation games) 

Σα παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο πξνζπαζνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ εκπεηξίεο ηεο 

πξαγκαηηθήο δσήο ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ.  

 Vehicle (αλαπαξάζηαζε ρεηξηζκνχ δηαθφξσλ νρεκάησλ) 

 Process (αλαπαξάζηαζε πξαγκαηηθήο δσήο ζε κία πφιε) 

 Sports (πξνζνκνίσζε αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) 

 

Παηρλίδη ξφισλ (Role playing games) 
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ε απηή ηελ θαηεγνξία παηρληδηνχ νη παίθηεο ιακβάλνπλ θάπνηνπο ξφινπο θάπνησλ 

ραξαθηήξσλ ζε έλα θαληαζηηθφ ζθεληθφ. Κάζε παίθηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ξφινπ, είηε κέζσ δνκεκέλσλ επηινγψλ είηε κέζσ ελεξγεηψλ.  

 

Casual παηρλίδηα 

Σα casual παηρλίδηα δελ έρνπλ νξηζηεί απφ θάπνηνλ εηδηθφ, σζηφζν , δηαθξίλνληαη γηα 

ην ζχζηεκα ζθνξ, απφ κηα κηθξή ή θαζφινπ ηζηνξία  έρνπλ γξακκηθή εμέιημε θαη 

πξνθαλή επίπεδα. Οξηζκέλεο θαηεγνξίεο ησλ casual games απνηεινχλ: 

 Παηρλίδηα γξίθσλ: ν παίθηεο θαιείηαη λα ιχζεη θάπνηνπο γξίθνπο ή λα 

πινεγεζεί ζε πεξίπινθεο πεξηνρέο. 

 Παηρλίδηα ιέμεσλ θαη εξσηήζεσλ: παηρλίδηα πνπ ζρεδηάδνληαη είηε γηα λα 

εμεηάζνπλ ηελ  γισζζηθή ηθαλφηεηα θάπνηνπ ή λα εμεξεπλήζνπλ ηηο ηδηφηεηεο 

ηεο γιψζζαο. 

 Hidden-Object παηρλίδηα: ν παίθηεο πξέπεη λα βξεη αληηθείκελα πνπ 

εληάζζνληαη ζε κία ιίζηα, ηα νπνία είλαη θξπκκέλα ζε κία εηθφλα. 

 Παηρλίδηα arcade: ν παίθηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δεμηφηεηεο 

θηλεηηθνχ ραξαθηήξα, ζπληνληζκνχ θαη γξήγνξσλ απνθξίζεσλ γηα λα ειέγμεη 

ηνλ ραξαθηήξα ηνπ, λα πξνάγεη ην παηρλίδη κέζσ επηπέδσλ θαη λα απνθξνχεη 

ηνλ ερζξφ. 

 Δπηηξαπέδηα θαη παηρλίδηα κε θάξηεο: πξφθεηηαη γηα παηρλίδηα ηα νπνία έρνπλ 

κεραλνγξαθεζεί θαη ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ παίθηε 

ζε παξαδνζηαθά παηρλίδηα.  

 

Πξνγξακκαηηζηηθά παηρλίδηα 

ε απηνχ ηνπ είδνπο ηα παηρλίδηα ν παίθηεο ζπκβάιιεη ζηε δπλακηθή εμέιημε ηνπ 

παηρληδηνχ θαη απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε κηαο πξνγξακκαηηζηηθήο γιψζζαο 

κε ηελ νπνία κπνξεί λα θαζνξίζεη ελέξγεηεο. 

 

νβαξά παηρλίδηα (Serious game) 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία παξαηεξνχκε κηα έληνλε ζηξνθή πξνο ηα serious game θαη 

απηφ γηαηί νη εμειίμεηο ζην ρψξν ηνπ παηρληδηνχ αιιά θαη ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ 

κεηαβιεζεί. Σα serious games ζρεδηάδνληαη φρη κφλν γηα ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο 

αιιά κε βαζηθφ ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε θαη φρη κφλν γηα κηθξνχο παίθηεο αιιά θαη γηα 

ελειίθνπο. Απηή ε θαηεγνξία παηρληδηψλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιιέο εηαηξείεο γηα λα 

εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηεο ζε ζέκαηα management, ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα 

αθφκα θαη ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο ζηειερψλ ηνπ ζηξαηνχ γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε 

καρψλ.  
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 Advergames: παηρλίδηα πνπ αζρνινχληαη κε ην ρψξν ηεο δηαθήκηζεο. 

 Edutainment: παηρλίδηα πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ςπραγσγία, 

φξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Robert Heyman to 1973. 

 Edumarket Games: παηρλίδηα πνπ ζπλδπάδνπλ Advergames θαη Edutainment 

παηρλίδηα. 

 Organizational-dynamic games: παηρλίδηα ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ 

νηθνδφκεζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ παηθηψλ. 

 Games for Health: φπσο παηρλίδηα γηα ηεο ζπλζήθεο πεξίζαιςεο, ζεξαπείαο 

θαη απνθαηάζηαζεο αζζελψλ.  

 

2.5 Τα ψηφιακϊ παιχνύδια ςτην Ελλϊδα 
 

Σα ςεθηαθά παηρλίδηά απνηεινχλ ζπλήζσο κηα πξνζνκνίσζε είηε θάπνηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ (αγσληζηηθά παηρλίδηα, πνιεκηθά παηρλίδηα, αζιεηηθά παηρλίδηα, 

παηρλίδηα αλάπηπμεο πνιηηηζκψλ)  είηε θάπνηνπ θαληαζηηθνχ (παηρλίδηα πεξηπέηεηαο, 

παηρλίδηα θαληαζίαο, παηρλίδηα κάρεο ζην δηάζηεκα), είηε αθφκε ελφο παξαδνζηαθνχ 

παηρληδηνχ (παδι, ζηαπξφιεμν, Monopoly), ή αθφκα θαη ζπλδπαζκφ θφζκσλ 

πξαγκαηηθνχ θαη θαληαζηηθνχ.   Σα πξψηα ςεθηαθά παηρλίδηα έθαλαλ ηελ εκθάληζή 

ηνπο ηελ δεθαεηία ηνπ ΄60  θαη ε δηάδνζή ηνπο  ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο άξρηζε ηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70 απφ ηελ Ακεξηθή. Χζηφζν, ν ηνκέαο ησλ Φπραγσγηθψλ 

θαη Γεκηνπξγηθψλ Σερλνινγηψλ θαη Δθαξκνγψλ (Creative Industries) απνηειεί έλα 

νηθνλνκηθφ θιάδν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο, πνπ 

αλέξρεηαη ζην 3% ηνπ παγθφζκηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ελψ αλακέλεηαη λα 

παξνπζηάζεη δηαξθή αχμεζε ζην κέιινλ. ηελ Διιάδα ν θιάδνο ησλ ςεθηαθψλ 

παηρληδηψλ δηαζέηεη αμηνζεκείσην αλζξψπηλν δπλακηθφ, σζηφζν, δελ παχεη λα ιείπεη 

ην ζπλνιηθφ πιαίζην πνπ ζα κπνξνχζε λα δψζεη κεγαιχηεξε δπλακηθή ζηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη απφ κεκνλσκέλεο νκάδεο δεκηνπξγίαο ςεθηαθνχ 

παηρληδηνχ. Χζηφζν, ην παηρλίδη δελ παχεη λα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε έλα πεξίπινθν 

δηαδξαζηηθφ ζχζηεκα πνπ ελζσκαηψλεη ηελ αθήγεζε, ην ζελάξην, ην role playing, 

ηελ ηέρλε θαη ηελ γξαθηζηηθή, απνηειψληαο έηζη δνκηθφ ζηνηρείν γηα ηα δίθηπα θαη ηηο 

θνηλφηεηεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν.  

 

2.5.1 Η πρώτη βιομηχανύα ψηφιακών παιχνιδιών ςτην Ελλϊδα 

 

Ζ ειιεληθή βηνκεραλία ςεθηαθψλ παηρληδηψλ είλαη ζε αξθεηά πξψηκν ζηάδην 

αλάπηπμεο κε πξψηε εηαηξεία ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζηελ Διιάδα ην 2000, κε 

έδξα ηελ Αζήλα θαη ελ νλφκαηη Icehole Games. Ζ εηαηξεία εμεηδηθεχεηαη ζε ηίηινπο 

ζηξαηεγηθήο θαη sport management, θαζψο επίζεο παξάγεη custom game γηα ηξίηεο 

εηαηξείεο. 
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2.5.2 Τα πρώτα ελληνικϊ ψηφιακϊ παιχνύδια 

 

Ζ ειιεληθή εηαηξεία Icehole ιάλζαξε ηα πξψηα ςεθηαθά παηρλίδηα ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν ην 2000 κε πξψηε εκθάληζε ην 1821 «Αγψλαο γηα ηελ Διεπζεξία» ην νπνίν 

ήηαλ αξρηθά εκπνξηθά δηαζέζηκν θαη ζηε ζπλέρεηα δηαηίζεληαη δσξεάλ. Απνηειεί 

παηρλίδη ζηξαηεγηθήο κε θχξην ζθνπφ λα εθπαηδεχζεη ζηξαηφ θαη λα δεκηνπξγήζεη 

επηζέζεηο, κε ηειηθφ ζηφρν λα θαηαθηήζνπλ ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ππφ 

Οζσκαληθή θαηνρή.  

 

Δηθόλα  1: Χεθηαθό παηρλίδη "Αγώλαο γηα ηελ Διεπζεξία" 

Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ην πψο παίδεηαη ην παηρλίδη, θαζψο θαη γηα ζηξαηεγηθέο πνπ 

κπνξνχλ νη παίθηεο λα αθνινπζήζνπλ, βξίζθνληαη ζε έλα ζθαλαξηζκέλν βηβιηαξάθη 

νδεγηψλ ηνπ παηρληδηνχ. 

 

Ζ ίδηα εηαηξεία ζπλέρηζε λα δεκηνπξγεί ςεθηαθά παηρλίδηα δίλνληαο επίζεο πάιη 

έκθαζε ζην ρψξν ηεο ζηξαηεγηθήο θαη έηζη ιαλζάξνπλ ην World Basketball 

Manager, ζην νπνίν ν παίθηεο ιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ πξνπνλεηή ηεο αγαπεκέλεο 

νκάδαο, επηηξέπνληάο ηνπ λα θάλεη θαξηέξα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 

 

Δηθόλα  2: Χεθηαθό παηρλίδη "World Basketball Manager" 

Σν World Basketball Manager, ζχκθσλα κε ην Pcpsteps, έρεη πνπιήζεη πάλσ απφ 

65.000 θνκκάηηα, κε κεηαγελέζηεξε επηηπρία ην 2005 φπνπ ππήξμε ην πξψην 

Διιεληθφ παηρλίδη πνπ θπθινθφξεζε ζην εμσηεξηθφ. 
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Αθφκε έλα ςεθηαθφ παηρλίδη ηεο ίδηαο εηαηξείαο απνηειεί ην Us and Them- Cold 

War, κε ζέκα ηνλ ςπρξφ πφιεκν, φπνπ ν παίθηεο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηεο CIA ή θαη 

ηεο KGB.  

 

Δηθόλα  3: Χεθηαθό παηρλίδη "Us and Them- Cold War" 

 

2.6 Το νομικό πλαύςιο τησ βιομηχανύασ των ψηφιακών παιχνιδιών 

ςτην Ελλϊδα 
 

ηελ Διιάδα κέρξη πξφζθαηα δελ ππήξρε θακία αλαγλψξηζε ησλ ςεθηαθψλ 

παηρληδηψλ σο ηνκέαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκία. Έηζη, κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκν 

Ν.4487/2017 ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Δλεκέξσζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, ν νπνίνο 

αθνξά ζηε δεκηνπξγία ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο 

νπηηθναθνπζηηθψλ Έξγσλ ζηελ Διιάδα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα δεδνκέλα 

κεηαβάιινληαη θαζψο ην ςεθηαθφ παηρλίδη μεθηλά λα απνθηά ην δηθφ ηνπ λνκηθφ 

πιαίζην, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ σο απηνηειέο  νπηηθναθνπζηηθφ έξγν, ην νπνίν 

ππάγεηαη ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη κε ηε δπλαηφηεηα επηρνξήγεζεο. 

Χζηφζν, βάζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ηα ςεθηαθά παηρλίδηα κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο πνιηηηζηηθά πξντφληα εάλ έρνπλ εθπαηδεπηηθφ θίλεηξν θαη 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θαζεζηψο ελίζρπζεο- επηρνξήγεζεο. Με ηνλ φξν 

πνιηηηζηηθά πξντφληα κπνξνχκε λα ζέζνπκε ηα ςεθηαθά παηρλίδηα πνπ ηείλνπλ πξνο 

ηελ αλάδεημε ραξαθηήξσλ κε ειιεληθέο θαηαβνιέο ή ηελ παξαγσγή πεξηερνκέλνπ ην 

νπνίν επηδηψθεη ηελ πξνβνιή ηνπ πνιηηηζκνχ, ηελ ηζηνξία, ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ 

ηεο. Σα ςεθηαθά παηρλίδηα δηαζέηνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα θαη ζην πιαίζην απηφ 

νθείινπκε λα ηελ εληζρχζνπκε. Σν θαζεζηψο ελίζρπζεο πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί ην 

2018, κε δεκφζηα πξφζθιεζε πνπ ζα απεπζχλεηαη ζε Έιιελεο θαη μέλνπο  game 

developers θαη publishers, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα θέξεη κία θάπσο ζηξνθή ζην 

επελδπηηθφ πιαίζην, θαζψο ε Διιάδα δελ απνηειεί πξννξηζκφ γηα ηηο εηαηξείεο νη 

νπνίεο αλαδεηνχλ λέεο αγνξέο ψζηε λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ παξάξηεκα ζε 

κηα μέλε ρψξα, ζε αληίζεζε κε άιιεο γεηηνληθέο ρψξεο φπσο ε Μάιηα θαη ε 

Βνπιγαξία.        
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2.7 Έρευνεσ ςχετικϊ με τα ψηφιακϊ παιχνύδια  
 

ηνλ αηψλα πνπ δνχκε νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο έξρνληαη κε αζηξαπηαία ηαρχηεηα θαη 

ηα ςεθηαθά αγαζά φιν θαη πεξηζζφηεξν κπαίλνπλ ζηε δσή καο, φπσο κνπζηθή, 

παηρλίδηα, e-books θαη πνιιά άιια. Έηζη, ζηγά ζηγά ν θφζκνο ηνπ gaming θαηαθηά 

κεγάιν κέξνο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, επηδεηθλχνληαο πάλσ απφ 12 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, κε αχμεζε άλσ ηνπ 23% ζε εηήζηα βάζε ην 2017. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ε PayPal θαη ε SuperData έλσζαλ θαη πάιη ηηο δπλάκεηο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ζηε δηεζλή αγνξά ησλ 

ςεθηαθψλ αγαζψλ, δηεμάγνληαο κία έξεπλα κε 25.000 ζπκκεηέρνληεο ζε ηνπιάρηζηνλ 

25 αγνξέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ 

έξεπλαο παξέρνπλ ελδηαθέξνληα επξήκαηα θαη ζηνηρεία πνπ ραξηνγξαθνχλ ηελ 

εηθφλα θαη ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο gaming.  

Οη Δπξσπαίνη gamers ζηξέθνληαη ειαθξψο πξνο ηα παηρλίδηα δξάζεο θαη πεξηπέηεηαο 

(action-adventure) κε ην 44% λα πξνηηκά ηελ θαηεγνξία απηή. Απφ ηελ άιιε, ε 

παγθφζκηα ηάζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηα action games πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζηηο ζσκαηηθέο δνθηκαζίεο, πεξηιακβάλνληαο ηα fighting, platform 

θαη shooter games, θαζψο ην 48% ησλ παηθηψλ απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν 

παξαδέρεηαη φηη φλησο ζπκκεηείρε ζε κάρεο θαη θπλεγεηά ζε εηθνληθνχο θφζκνπο, 

θαηά ην πξνεγνχκελν ηξίκελν ηνπ έηνπο, ελψ ην λνχκεξν ζηελ Διιάδα είλαη 

ρακειφηεξν (26%). 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο PayPal θαη ηεο SuperData, νη άλδξεο gamers ζηελ 

Διιάδα ιαηξεχνπλ ηα παηρλίδηα δξάζεο-πεξηπέηεηαο – ηνπιάρηζηνλ ην 45% δήισζε 

φηη έπαημε ηέηνηνπ είδνπο παηρλίδηα θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο. Σα 

ζπγθεθξηκέλα παηρλίδηα πεξηιακβάλνπλ δνθηκαζίεο πνπ νινθιεξψλεηο θαζψο 

πξνρσξά ε αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο.  

Οη πεξηζζφηεξεο Διιελίδεο gamers (55%) επέιεμαλ ηελ εζπρία ησλ puzzle games (ζε 

ζρέζε κε ην 27% ησλ αλδξψλ) θαη ην έλα ηξίην έπαημε arcade games ην ηειεπηαίν 

ηξίκελν. Σν ζηαηηζηηθφ απηφ ζηνηρείν ζπλάδεη κε ηηο επξσπατθέο ηάζεηο, κε ην 48% 

ησλ gamers γέλνπο ζειπθνχ ζηε Γεξαηά Ήπεηξν λα παίδεη θπξίσο puzzles. ε δηεζλέο 

επίπεδν, ην 49% ησλ γπλαηθψλ gamers πξνηίκεζε ηελ ςπραγσγία ησλ παηρληδηψλ 

δξάζεο. 

Ζ δεκνηηθφηεηα ησλ ζπζθεπψλ gaming δηαθέξεη θαηά πνιχ αλά αγνξά. Οη θνλζφιεο 

ηα πάλε θαιά ζηελ Βφξεηα Ακεξηθή θαη ηε Γπηηθή Δπξψπε, ελψ νη αζηαηηθέο αγνξέο 

θιίλνπλ πξνο ην mobile gaming. Όζνλ αθνξά ηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο δηαζέζεηο πξνο ηα 

ςεθηαθά παηρλίδηα, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο εηδηθά γηα ηελ 

Διιάδα, φηαλ νη Έιιελεο εξσηήζεθαλ ζε ηη είδνπο ζπζθεπέο έπαημαλ ην ηειεπηαίν 

ηξίκελν, δηαζέηνληαο ηελ επηινγή πνιιαπιψλ απαληήζεσλ, απνδείρζεθε φηη 

πξνηίκεζαλ θπξίσο ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο – ην 71% ησλ ζπκκεηερφλησλ έθαλε ρξήζε 

smartphones, ελψ ην 49% δηάιεμε ηα tablets. Σα ζηαηηζηηθά απηά ελαξκνλίδνληαη κε 
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ηελ επξχηεξε δηεζλή ηάζε ηνπ mobile gaming πνπ θαηαθηά ζηαζεξά ηελ αγνξά. 

Δληνχηνηο, ε παξάδνζε ηνπ PC gaming παξακέλεη δσληαλή, κε ην 47% ησλ Διιήλσλ 

λα εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηεί ζηαζεξνχο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γηα ηηο 

εηθνληθέο ηνπο πεξηπέηεηεο θαη ην 50% ησλ Διιήλσλ λα θάλεη ρξήζε ησλ PC laptops. 

Ο κέζνο φξνο παγθνζκίσο γηα ηνπο ιάηξεηο ησλ θνξεηψλ Ζ/Τ είλαη 42% (43% ζηελ 

Δπξψπε). 

Μηα άιιε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ην Γεψξγην Κνπηξνκάλν θαη ηελ Κιενπάηξα 

Νηθνινπνχινπ, γηα ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ζε καζεηέο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζε δείγκα 260 καζεηψλ, Δ΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ κέρξη 

θαη Β΄ ηάμε ηνπ ιπθείνπ ζε πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, δηεξεχλεζε ηε ζηάζε θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε  ηα ςεθηαθά παηρλίδηα.  

ηφρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ:  

1. λα θαηαγξαθεί ε ζπρλφηεηα θαη ε δηάξθεηα ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ 

απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, ην είδνο ηεο ζπζθεπήο θαη ησλ παηρληδηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κε πνηα άηνκα παίδνπλ,  

2. λα θαηαγξαθνχλ νη εθηηκήζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ηηο γλψζεηο-δεμηφηεηέο 

ηνπο γηα ηα ςεθηαθά παηρλίδηα,  

3. λα θαηαγξαθνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ηα ςεθηαθά 

παηρλίδηα θαη λα κεηξεζνχλ νη ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηε ρξήζε 

εθπαηδεπηηθψλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο,  

4. λα θαηαγξαθνχλ δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζην θχιν θαη ηε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

Ζ πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ επέθεξε θάπνηα ζηνηρεία- απνηειέζκαηα: 

 To 88% ησλ ρξεζηψλ παίδεη ςεθηαθά παηρλίδηα πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο 

θαη κε ζπρλφηεηα ρξήζεο απφ κεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα έσο θαη κία ψξα 

θάζε κέξα. 

 Σν 42,6%  ηνπ δείγκαηνο παίδεη ςεθηαθά παηρλίδηα θπξίσο ην απφγεπκα θαη 

ην βξάδπ. 

Δπίζεο, ε έξεπλα αλαθέξεη πσο ηα αγφξηα έρνπλ κεγαιχηεξν κέζν φξν απφ ηα 

θνξίηζηα, ελψ αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία βξέζεθαλ κεξηθέο ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

αλαθνξηθά κε ην είδνο ηεο ζπζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα, ηηο πξνηηκήζεηο 

γηα ηνλ ηχπν ηνπ παηρληδηνχ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αηζζάλνληαη. 
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2.8 Ψηφιακό παιχνύδι και μϊθηςη  
 

Τπάξρεη κηα ηάζε λα ππνηηκάκε ην εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα, 

θαζψο φπσο αλαθέξεη ν Rejeski (2002), ηα παηρλίδηα πξνβάιινληαη ζηελ θνηλσλία 

καο σο κέζν δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο θαη δελ απνβιέπνπλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Χζηφζν, θάηη ηέηνην έρεη κεηαβιεζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη 

νθείιεηαη θπξίσο ζε εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ηφικεζαλ λα δνθηκάζνπλ κε ηελ 

βνήζεηα λέσλ κνληέισλ κάζεζεο θαη λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο.  Έηζη, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα παξαηεξείηαη κεγάιε ζηξνθή ζηα ςεθηαθά παηρλίδηα ηα νπνία πξνθαινχλ θαη 

παξαθηλνχλ ηελ πεξηέξγεηα, ην αίζζεκα ηνπ ειέγρνπ θαη ηε θαληαζία (Ho et al., 

2006).  Μπνξνχκε θάπσο έηζη λα πνχκε πσο εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα νξίδνληαη ηα 

παηρλίδηα ππνινγηζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο εθπαηδεπηηθά εξγαιεία θαη 

παξέρνπλ δηαδξαζηηθέο θαη ειθπζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζειθχνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ (Gunter et al., 2008). Δπίζεο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

ςεθηαθφ παηρλίδη νξίδεηαη εθείλν ην νπνίν παξέρεη νπηηθή ςεθηαθή πιεξνθνξία ζε 

έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο, δέρεηαη εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ παίθηεο, 

δηαρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα απηά κε βάζε θάπνηνπο πξνγξακκαηηζκέλνπο γηα ην 

παηρλίδη θαλφλεο, ηξνπνπνηεί ηηο ςεθηαθέο πιεξνθνξίεο ζηνπο παίθηεο θαη παίδεηαη ζε 

θνλζφιεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηειεφξαζε, ζε ππνινγηζηέο θαη ζε θνξεηέο 

ζπζθεπέο. Σν πεξηβάιινλ ελφο ςεθηαθνχ παηρληδηνχ κπνξεί λα γίλεη δειεαζηηθφ θαη 

εληππσζηαθφ κε απνηέιεζκα νη ρξήζηεο λα βηψλνπλ αχμεζε ηεο αίζζεζεο 

ζπκκεηνρήο, ζπκβάιινληαο ζηελ ηαχηηζε ηνπ παίθηε κε ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη 

κέζα ζην παηρλίδη. 

Σε δεθαεηία ηνπ 30΄, ε δεκηνπξγία ελφο παηρληδηνχ ζηελ Ακεξηθή, θαηέιεμε σο έλα 

απφ ηα πην ζεκαληηθά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία ηνπ ακεξηθαληθνχ ζηξαηνχ. Σν Link 

Blue Box Flight Simulation απνηέιεζε  ην βαζηθφ κέζν (παηρλίδη) εθπαίδεπζεο 

ρηιηάδσλ πηιφησλ ζην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. ηε ζεκεξηλή επνρή, ηέηνηνπ 

είδνπο παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο, είλαη ν βαζηθφο ηξφπνο εθπαίδεπζεο ησλ 

ζηξαηησηηθψλ (Rejeski, 2002). Χζηφζν, ν Ακεξηθαληθφο ζηξαηφο ρξεζηκνπνηεί αθφκα 

θαη ζήκεξα ηέηνηνπ είδνπο ειεθηξνληθά παηρλίδηα γηα ηελ απεπαηζζεηνπνίεζε ησλ 

ζηξαηησηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Μεηά ηνλ πφιεκν ζην Ηξάθ θαη 

ην Αθγαληζηάλ, θπθινθφξεζε έλα videogame, ην KumaWar πνπ δίλεη ηελ επθαηξία 

ζηνπο παίθηεο λα αλαπαξαζηήζνπλ πξαγκαηηθέο κάρεο απ’ απηνχο ηνπο πνιέκνπο, 

ρξεζηκνπνηψληαο δνξπθνξηθέο εηθφλεο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην θίλεηξν απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα πνπ νδεγεί ζηε 

κάζεζε (Gee, 2004, 2005c). χκθσλα κε ηνλ Gee, αξρηθά ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζρεδηάδνληαη ηα ςεθηαθά παηρλίδηα, δεκηνπξγψληαο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα κάζεζε. Δδψ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο  «Ο ζρεδηαζκφο 

ηνπ παηρληδηνχ είλαη ηέρλε θαη ηερληθή καδί» (Αλαγλψζηνπ, 2009 ζει: 175).  Οη 

ζρεδηαζηέο πξέπεη λα νξίδνπλ απζηεξά θξηηήξηα δεκηνπξγίαο ησλ ςεθηαθψλ 

παηρληδηψλ, δειαδή λα ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο, νη νπνίεο λα παξαθηλνχλ ηνλ παίθηε. 

Χζηφζν, βαζηθφ ζρεδηαζηηθφ θίλεηξν απνηειεί ε δεκηνπξγία πξφθιεζεο ζηνλ 
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επηζθέπηε-ρξήζηε, λα πξνβάιινληαη νη ζηφρνη, νη νπνίνη φκσο δελ ζα πξέπεη λα 

επηηπγράλνληαη ηδηαίηεξα εχθνια (Malone, 1980). 

 

2.8.1 Τι πρϋπει να προςφϋρει ϋνα ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνύδι 

 

Ο Mansour θαη El-Said  (2008) ππνζηεξίδνπλ φηη ε εκπινθή ησλ παηδηψλ κε ζνβαξά 

παηρλίδηα απνηειεί ηζρπξφ πιενλέθηεκα θαζψο απηά κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε 

ηζρπξά εξγαιεία δηδαζθαιίαο. Κάπνηα πιενλεθηήκαηα είλαη  

 Ζ αλάπηπμε δηαθφξσλ δεμηνηήησλ, φπσο ν ζρεδηαζκφο, ε επηθνηλσλία, ε 

ζπλεξγαζία, νη νκαδηθέο απνθάζεηο θαζψο  θαη εζηξαηεγηθή ζθέςε.  

 Δλίζρπζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο. 

 Πξνζαξκνγή ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο κε εμαηνκίθεπζε.  

  Γηεπθφιπλζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο νκάδσλ. 

 

Έηζη, παξαηεξνχκε πσο ε ρξήζε ησλ ζνβαξψλ παηρληδηψλ απνηειεί ην είδνο 

παηρληδηνχ ην νπνίν κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ή θαη λα ηελ 

εληζρχζεη. Ο Prensky (2002), επηζεκαίλεη πέληε βαζηθά επίπεδα εθπαίδεπζεο ζηα 

παηρλίδηα: 

 Δπίπεδν 1 – Πώο  

Απνηειεί ην πξψην αιιά θαη ην βαζηθφηεξν επίπεδν κάζεζεο, θαζψο φηαλ 

έλαο ρξήζηεο εκπιαθεί ζε έλα παηρλίδη ην πξψην πξάγκα πνπ ελεξγεί είλαη λα 

κάζεη πώο κπνξεί λα θάλεη θάηη. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ν παίθηεο 

καζαίλεη ζηαδηαθά πψο πξέπεη λα θηλεζεί ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ δειαδή 

πψο ιεηηνπξγνχλ νη ραξαθηήξεο, πνην πιήθηξν εθηειεί θάζε θίλεζε.  Ο 

παίθηεο, κέζσ ηεο δηάδξαζεο, ειέγρεη θαη θαζνξίδεη ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ 

νζφλε. Έηζη, κέζσ ηεο πξνζνκνίσζεο αληηθεηκέλσλ θαη θαηαζηάζεσλ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ν ρξήζηεο καζαίλεη πσο ιεηηνπξγνχλ θαη φζν 

πεξηζζφηεξα απφ απηά πξνζνκνηψλνληαη ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε γλψζε 

πνπ απνθηά.  ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν (Πώο) ν ρξήζηεο επεμεξγάδεηαη 

παξάιιεια πνιιέο πιεξνθνξίεο, απφ ην πψο λα εθηειεί θαζήθνληα(Multi-

task), κέρξη λα δηαρεηξίδνληαη κεγάιεο βάζεηο πιεξνθνξίαο. 

 Δπίπεδν 2 – Σί  

ε απηφ ην επίπεδν ν παίθηεο καζαίλεη ηί λα θάλεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

παηρλίδη θαη ηη δελ πξέπεη λα θάλεη, δειαδή καζαίλεη ηνπο θαλφλεο. Ζ 

εθκάζεζε ησλ θαλφλσλ ελφο παξαδνζηαθνχ παηρληδηνχ γίλεηαη πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ παηρληδηνχ, ηνπλαληίνλ ζηα ςεθηαθά  παηρλίδηα ε εθκάζεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη  θαηά ηε δηάξθεηα, κέζα απφ ηελ δνθηκή. ηελ νπζία, ε ίδηα 

ε εθκάζεζε ησλ θαλφλσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 
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ζχκθσλα κε ηνλ Καζεγεηή Sherry Turkle ηνπ MIT. Απηή ε πιεπξά ησλ 

παηρληδηψλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ επαγσγηθή αλαθάιπςε, ηελ δηαδηθαζία 

ηεο ζθέςεο πίζσ απφ ηελ επηζηεκνληθή ζθέςε. Αλακθηζβήηεηα, νη θαλφλεο 

ησλ παηρληδηψλ κπνχλ ηα παηδηά ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ν νπνίνο 

πιαηζηψλεηαη απφ θαλφλεο.  

 Δπίπεδν 3 – Γηαηί 

Σξίην επίπεδν είλαη ε εθκάζεζε ηνπ γηαηί. Ο παίθηεο καζαίλεη ηε ζηξαηεγηθή 

ηνπ παηρληδηνχ θαζψο ην παίδεη, θάηη πνπ πξνέξρεηαη θαη απφ ηελ εθκάζεζε 

ησλ θαλφλσλ. Ζ ζηξαηεγηθή  εκπιέθεηαη άκεζα κε ηελ πξαγκαηηθή δσή. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν ε ζηξαηεγηθή ησλ παηρληδηψλ  εκπεξηέρεη δφζεηο 

αιεζνθάλεηαο ψζηε ην παηρλίδη λα έρεη κία ινγηθή, αθφκα θαη νη ραξαθηήξεο 

είλαη θαζαξά θαληαζηηθνί.  

 Δπίπεδν 4 – Πνύ  

Σν ηέηαξην επίπεδν πεξηιακβάλεη ην πνύ, ζην νπνίν ν παίθηεο καζαίλεη πνχ 

βξίζθεηαη θαη δέρεηαη φιεο ηηο πνιηηηζηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο. 

εκαληηθφ επίπεδν θαζψο ν παίθηεο καζαίλεη γηα ηνλ θφζκν ηνπ παηρληδηνχ 

θαη ηηο αμίεο πνπ αληηπξνζσπεχεη. Με άιια ιφγηα, ηα παηρλίδηα είλαη έλα 

ζεκαληηθφ κέζν, κέζσ ησλ νπνίσλ ηα παηδηά καζαίλνπλ λα θαηαιαβαίλνπλ 

ηνλ θφζκν ηνπο. Ο παίθηεο  γίλεηαη δέθηεο πνιιψλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ηνλ 

βνεζνχλ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

αηζζήζεηο ηνπ, δηεπθνιχλνληαο ηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο.  

 Δπίπεδν 5 – Πόηε/Αλ 

ην ηειεπηαίν ζηάδην πιένλ φπνπ ν παίθηεο καζαίλεη θαη εμνηθεηψλεηαη κε ηε 

ιήςε απνθάζεσλ βαζηδφκελνο ζηελ αμία θαη ηελ εζηθή.  Ζ καζεζηαθή 

εκπεηξία ζην πόηε/ αλ επίπεδν δελ δεκηνπξγείηαη κφλν απφ ηελ ελίζρπζε θαη 

ηελ κείσζε αιιά θαη απφ ηηο αιιεγνξίεο θαη ηνπο ζπκβνιηζκνχο.  Πξνέξρεηαη 

απφ εηθφλεο, θαηαζηάζεηο, ήρνπο, κνπζηθή θαη άιια ηα νπνία ζε εκπινθή κε 

ην ζπλαίζζεκα, πξαγκαηψλεηαη έλαο ζπλδπαζκφο ρεηξαγψγεζεο ηνπ παίθηε.  

 

2.8.2 Τα ψηφιακϊ παιχνύδια προςφϋρουν κύνητρα για την μαθηςιακό διαδικαςύα  

 

Απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη ηα παηδηά θαη νη λένη δαπαλνχλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο ζε ςεθηαθά πεξηβάιινληα θαη παίδνπλ ςεθηαθά παηρλίδηα 

δηαθφξσλ εηδψλ. Έηζη, ε καζεζηαθή ρξήζε ςεθηαθψλ παηρληδηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

βξίζθεηαη ζην επίθεληξν πνιιψλ ζπδεηήζεσλ.  

 Απνηειεί αλακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ηα ςεθηαθά παηρλίδηα επηδξνχλ ζηε κάζεζε, 

θαζψο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα λέν καζεζηαθφ εξγαιείν ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. χκθσλα κε ηνλ Piaget, ζην πιαίζην ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο  ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπ παηδηνχ, θαίλεηαη φηη ε ελαζρφιεζε κε ηα ςεθηαθά 

παηρλίδηα ζεσξείηαη σο έλαο ζεκαληηθφο ρψξνο αλάπηπμεο θαη δφκεζεο ζθέςεο, 

ηαπηνηήησλ, ζπκπεξηθνξψλ, αμηψλ, θαη θαλφλσλ.  Σα ςεθηαθά παηρλίδηα 
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θηλεηνπνηνχλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε θπζηθή πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ θαζψο ε εκπινθή 

ηνπο ζε απηά γίλεηαη φιν θαη πην έληνλε. Κίλεηξν είλαη κηα εζσηεξηθή θαηάζηαζε, ε 

νπνία πξνθαιεί, θαηεπζχλεη θαη δηαηεξεί κηα ζπκπεξηθνξά. Σα αίηηα πνπ πξνθαινχλ 

ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη δξάζε ή νη ιφγνη πνπ ηελ εμεγνχλ είλαη ηα θίλεηξα, 

δειαδή είλαη νηηδήπνηε θηλεί, σζεί ή παξαζχξεη ζε δξάζε έλα άηνκν. Σα 

θίλεηξα σζνχλ ην άηνκν ελεξγψληαο απφ κέζα ή ην έιθνπλ ελεξγψληαο απφ έμσ. 

Κίλεηξα  επνκέλσο , είλαη ηφζν νη εζσηεξηθέο αηηίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο ηα 

έλζηηθηα, νη νξκέο, νη ζθνπνί, νη επηζπκίεο ή νη πξνζέζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, νη 

δηάθνξεο ζπγθηλεζηαθέο θαηαζηάζεηο φζν θαη εμσηεξηθέο αηηίεο, φπσο νη ακνηβέο, ηα 

ζέιγεηξα ή θφβεηξα ή νη απσζεηηθνί εξεζηζκνί. Μειεηεηέο αλαθέξνπλ φηη, ηα 

θίλεηξα κπνξεί λα είλαη εγγελή ή επίθηεηα, δειαδή λα έρνπλ θιεξνλνκηθή βάζε, 

φπσο  ηα έλζηηθηα, ή λα απνθηνχληαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ. Γηαθξίλνληαη επίζεο ζε θπζηνινγηθά, 

πνπ εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηε ζσκαηηθή νκνηφζηαζε, 

ζε βηνινγηθά , πνπ εμππεξεηνχλ ηελ  επηβίσζε, ζπληήξεζε θαη αλαπαξαγσγή ηνπ 

αηφκνπ θαη ηνπ είδνπο, θαη ζε ςπρνινγηθά, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ζπκηθφ, ηελ 

πξνζσπηθφηεηα, θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ, θπζηθφ θαη 

θνηλσληθφ. Σα θίλεηξα δελ πξνυπνζέηνπλ αλαγθαζηηθά εθνχζην θαη ζπλεηδεηφ έιεγρν 

ηεο ζπκπεξηθνξάο. Σν θίλεηξν κπνξεί λα θαζνδεγεί ηε ζπκπεξηθνξά ρσξίο λα 

ππάξρεη «ζθνπφο», δειαδή  ελζπλείδεηνο ζηφρνο θαη πξφζεζε πνπ νδεγεί ζε εμέηαζε 

ζπλζεθψλ θαη επηινγέο ελεξγεηψλ.  Ζ ζπκπεξηθνξά θαίλεηαη «ζθφπηκε» ζηνλ 

εμσηεξηθφ  παξαηεξεηή, γηαηί θαηεπζχλεηαη πξνο νξηζκέλν ζηφρν ή επηθέξεη 

νξηζκέλν απνηέιεζκα. Οη ζηφρνη είλαη «ηέιε» πξνο ηα νπνία θαηεπζχλεηαη ε 

ζπκπεξηθνξά αιιά ν κεραληζκφο πνπ ιεηηνπξγεί θαη επηθέξεη ην απνηέιεζκα κπνξεί 

λα είλαη ηειείσο αζπλείδεηνο θαη έμσ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ νξγαληζκνχ. 

Γηα  ην  ιφγν  απηφ δερφκαζηε  ηα  έλζηηθηα σο θίλεηξα, παξφιν πνπ είλαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ειέγρνληαη ζρεδφλ πιήξσο απφ ηε γελεηηθή κλήκε ηνπ 

νξγαληζκνχ. πλεπψο, ηα θίλεηξα κπνξεί λα είλαη ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα, θαη ε 

έλλνηα ηνπ αζπλείδεηνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηα θίλεηξα ησλ δψσλ. πρλά νη άλζξσπνη 

άγνληαη απφ νξκέο νη θίλεηξα ηα νπνία δελ γλσξίδνπλ, ηα νπνία αξλνχληαη  ή 

δηαζηξεβιψλνπλ  ζε ζπλεηδεηφ επίπεδν. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ην αληηθείκελν ηεο 

κειέηεο ησλ θηλήηξσλ είλαη ν εληνπηζκφο ησλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλε 

θάζε θνξά ζπκπεξηθνξά ή δξάζε. Σέηνηεο αηηίεο κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθέο ή 

εμσηεξηθέο δπλάκεηο, αλάινγα κε ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν εληνπίδνληαη, κπνξεί λα είλαη 

ζπλαηζζήκαηα, νξκέο, επηζπκίεο, ή αθφκε ζηφρνη θαη επηδηψμεηο, ή εξεζηζκνί 

δηαθφξσλ ηχπσλ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, φπνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα κάζνπλ 

ρσξίο ηελ επίβιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πξέπεη λα ππάξρνπλ  νη θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο πνπ λα ελζαξξχλνπλ ηνλ καζεηή λα επεμεξγαζηεί ην πιηθφ πνπ ηνπ έρεη 

δνζεί. Όπσο αλαθέξεη θαη ν Zweng, ε εμεξεχλεζε, ε ζπγθέληξσζε, ε εκβάζπλζε θαη 

ε δεκηνπξγία πξνζδνθηψλ επηθέξνπλ ζεηηθέο επηδξάζεηο, φηαλ φια καδί θαζνξίδνπλ 

ην κνληέιν ξνήο ηνπ παηρληδηνχ.   
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χκθσλα κε ηνλ Csikszentmihalyi, νη παίθηεο πνιιέο θνξέο εκπιέθνληαη ηφζν βαζηά 

ζε κία δξαζηεξηφηεηα ψζηε  ράλνπλ θάζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπο. Απηή 

ηελ θαηάζηαζε ν Csikszentmihalyi ηελ νλφκαζε Ρνή, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

κφλε ηεο, αιιά πξνυπνζέηεη ηελ ηήξεζε νξηζκέλσλ ζπλζεθψλ, φπσο ε πξφθιεζε, ε 

θαζαξφηεηα ησλ ζηφρσλ, ε αλάδξαζε, ν έιεγρνο ησλ θηλήζεσλ, νη δεμηφηεηεο ηνπ 

παίθηε, ε ζπγθέληξσζε θαη ε απμαλφκελε κάζεζε. Ο Μ.Csíkszentmihályi έδσζε 

ελληά δηαζηάζεηο, πεξηγξάθνληαο ηελ θαηάζηαζε ηεο ξνήο: 

1. Ζ ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο πξφθιεζεο θαη ησλ αλαγθψλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αηφκνπ. 

2. Ζ ζπγρψλεπζε ηεο δξάζεο θαη ηεο αληίιεςεο ηεο ίδηαο ηεο πξάμεο. 

3. Καζαξνί ζηφρνη, ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη αλ αληαπνθξηζεί ν ρξήζηεο. 

4. αθήο αλαηξνθνδφηεζε.  

5. πγθέληξσζε ζηελ πην θνληηλή δξαζηεξηφηεηα.  

6. Αίζζεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

7. Πξνζσξηλή έιιεηςε ηεο ζπλείδεζεο ηνπ εαπηνχ ή κεησκέλε επίγλσζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο.  

8. Έιιεηςε ηεο αίζζεζεο ηνπ ρξφλνπ.  

9. Ζ αίζζεζε φηη ε ίδηα ε δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ηελ πεγή intrinsic 

επηβξαβεχζεσλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ηελ χπαξμε extrinsic ζηνηρείσλ. 

΄Δηζη, φζα πεξηζζφηεξα θξηηήξηα πνπ αλαθέξακε, εκπιέθνληαη ζε έλα παηρλίδη ηφζν 

πεξηζζφηεξν ζα ελζσκαηψλεη ην κνληέιν ηεο Ρνήο (Sweetser and Wyeth, 2005). Ζ 

ζεσξία ηεο Ρνήο απνηειείηαη απφ νθηψ βαζηθά ζπζηαηηθά (Bellotti, Kapralos, Lee, 

Moreno-Ger, & Berta, 2013):  

1. Μηα πξνθιεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεί δεμηφηεηεο. 

2. Σαχηηζε ηεο δξάζεο θαη ηεο επίγλσζεο. 

3. αθείο ζηφρνπο. 

4. Άκεζε αλαηξνθνδφηεζε. 

5. πγθέληξσζε ζηελ δξαζηεξηφηεηα. 

6. Αίζζεζε ειέγρνπ.  

7. Απψιεηα ηεο απηνζπλείδεζεο. 

8. Αιινησκέλε αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ. 

  

ηε ζπλέρεηα, ν Prensky (Prensky & Μεηκάξεο, 2009) αλαιχεη πσο ηα παηρλίδηα γηα 

λα πξνζθέξνπλ θίλεηξν πξέπεη λα είλαη θαη ειθπζηηθά, αξρηθά γηαηί απνηεινχλ 

κνξθέο δηαζθέδαζεο θαη έπεηηα γηαηί έρνπλ έμη βαζηθά δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία πξνθαινχλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ παίθηε. Χζηφζν, απηά ηα έμη 

ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

O Gee ππνζηεξίδεη πσο ηα ςεθηαθά παηρλίδηα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνσζήζνπλ 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηε ζπκπεξηθνξά νξηζκέλε κε ζηφρνπο, ηελ ζπκκεηνρή θαη 

ηα θίλεηξα, ζε ηδεαηά θνηλσληθά δίθηπα φπνπ νη παίθηεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

πεξηεγεζνχλ ειεχζεξα ζε ςεθηαθνχο θφζκνπο. Έηζη κπνξνχκε λα πνχκε, πσο απηά 
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ηα ραξαθηεξηζηηθά παηρληδηψλ δεκηνπξγνχλ έλαλ εηθνληθφ θφζκν φπνπ ηα απζεληηθά 

πξνβιήκαηα δηαδξακαηίδνληαη θαη πξέπεη λα ιπζνχλ απφ ηνπο παίθηεο, γεγνλφο πνπ 

πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ κε απνηέιεζκα λα νδεγείηαη ζηελ κάζεζε ελψ ε 

ζπλεξγαζία δεκηνπξγεί θνηλσληθά δίθηπα πνπ κνηξάδνληαη θνηλέο ηδέεο, ζηφρνπο θαη 

πξννπηηθέο  (Μπζηξιάθε, Jonassen et al.,2011). 

 

Μέζσ ηεο ζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ ζηα παηρλίδηα, ππνζηεξίδεηαη φηη εληζρχεηαη ε 

κάζεζε, δεδνκέλνπ πσο ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε είλαη έλα θξίζηκν ζπζηαηηθφ ηεο 

εγθαζηδξπκέλεο κάζεζεο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ θνηλνηήησλ 

πξαθηηθήο, ππνζηεξίδεη φηη ε κάζεζε ιακβάλεη ρψξα φηαλ θάπνηνο γίλεηαη κέξνο κηαο 

θνηλφηεηαο πξαθηηθήο (Lave & Wenger, 1991).  

Ο Hedberg ππνζηεξίδεη πσο νη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζέηνπλ ηα ινγηζκηθά ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ, ηφζν ε αλάιπζε ε 

νπνία απαηηείηαη φζν θαη ε ζχλδεζε πιεξνθνξηψλ απφ δηαθνξεηηθέο νζφλεο πνπ 

πξνβάιινληαη, φια απηά ζε ζπλδπαζκφ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απαίηεζε 

απμεκέλσλ ηθαλνηήησλ δηαηήξεζεο ησλ ρξνληθψλ πιεξνθνξηψλ ζηε κλήκε γεγνλφο 

πνπ εληζρχεη ηηο κλεκνληθέο ηθαλφηεηεο. Έηζη, νη λνεξέο αλαπαξαζηάζεηο θαζνξίδνπλ 

ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, θαζψο νη ρξήζηεο ησλ 

ςεθηαθψλ παηρληδηψλ κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ λνεξψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

δνκνχλ γλσζηηθά ζρήκαηα πνπ  ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο αξηζκνχ 

ελαιιαθηηθψλ ππνζέζεσλ γηα ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο. Ζ ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ 

παηρληδηψλ έρεη ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

δηεπθνιχλνληαο ην ζρεκαηηζκφ λνεξψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη εηθφλσλ νη νπνίεο 

κπνξεί λα επηδξάζνπλ ζεηηθά ζηε ιήςε ζσζηψλ απνθάζεσλ (Pillay et al., 1999:203-

216). χκθσλα κε ηνπο Pillay, θ.α., νη νπνίνη δηελέξγεζαλ πείξακα ην νπνίν εμέηαζε 

ηελ δηεξεχλεζε ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ 

αλεξρφηαλ ζηνπο 21, 14-18 εηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απέδεημε πσο νη ρξήζηεο 

ελεξγνπνίεζαλ πνιχπινθεο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ 

απαηηνχζε ην ςεθηαθφ παηρλίδη. Καζνξηζηηθφ ξφιν έπαημε ν επαγσγηθφο 

ζπιινγηζκφο. Οη ρξήζηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηε δηαδηθαζία ηεο παξάιιειεο 

επεμεξγαζίαο πνιιψλ νκάδσλ πιεξνθνξηψλ ζπγρξφλσο. Ο έιεγρνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ-γλψζεσλ πνπ απνθηνχζαλ νη ρξήζηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 

παξαπέκπεη ζηε κεηαγλσζηηθή δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ 

πνπ απαηηνχληαη θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο ( Pillay et al., 1999, 201-

216). 

Ο Wong επηζεκαίλεη πσο ηα παηδηά πξνζειθχνληαη έληνλα απφ ηα ςεθηαθά παηρλίδηα, 

θάηη πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηε δηάδξαζε θαη ηα θίλεηξα φπσο νη ακνηβέο 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπο. εκεηψλεη φηη θαιιηεξγνχλ 
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ηηο δηαηζζεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ρξήζηε πνπ ηνλ θαζηζηνχλ πην νμπδεξθή. Θεσξεί φηη 

ε ρξήζε ηνπο αλαπηχζζεη ηε βξαρππξφζεζκε κλήκε ή ηελ «εξγαδφκελε κλήκε» φπσο 

απνθαιείηαη. Δξγαδφκελε κλήκε απνθαιείηαη ην ελεξγφ θνκκάηη ηνπ κλεκνληθνχ 

ζπζηήκαηνο. Απηή ε ηθαλφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα καο βνεζά λα ζπγθξαηνχκε 

πιεξνθνξίεο ζην κπαιφ καο ελψ ηαπηφρξνλα  ρξεζηκνπνηνχκε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο 

ψζηε λα νινθιεξψζνπκε κηα εξγαζία ή λα απαληήζνπκε ζε κηα πξφθιεζε. Ζ 

εξγαδφκελε κλήκε είλαη ην ζεκέιην ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εγθεθάινπ. 

Δίλαη ε πην ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ησλ λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. νπ επηηξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείο ελέξγεηεο νη νπνίεο είραλ πξνγξακκαηηζηεί λσξίηεξα, λα ιχλεηο 

πξνβιήκαηα, λα νξγαλψλεηο ηηο πιεξνθνξίεο  θαη λα δηαηεξείο ηε πξνζνρή ζην 

δεηνχκελν. 

Τπνζηεξίδεηαη πσο ε δεκηνπξγία θηλήηξσλ ζηα παηρλίδηα επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

δηαζθέδαζεο, γεγνλφο πνπ απνηειεί κέξνο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σα παηρλίδηα 

είλαη δηαζθεδαζηηθά κέζσ ηεο λίθεο πνπ πξνζθέξνπλ ή ηεο θαηάθηεζεο ελφο ζηφρνπ, 

γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί θίλεηξα. Σν θιεηδί ινηπφλ ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ είλαη λα 

ληθάο θαη λα παξακέλεηο ππφ πξφθιεζε. Δξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ φηη ηα ςεθηαθά 

παηρλίδηα  σο πεξηβάιινληα κάζεζεο βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα γλσζηηθήο 

επεμεξγαζίαο, ηελ ηθαλφηεηα θαη ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ 

(Mayer & Sims, 1994). 

 

2.9 Serious games ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα 
 

ε πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαιχζακε ηηο θαηεγνξίεο ςεθηαθψλ παηρληδηψλ θαη κία 

απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο απνηεινχλ ηα Serious Games. Ο Etienne Armand 

Amato(2011)  επηζήκαλε πσο ηα Serious Games κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο 

βηληενπαηρλίδηα, ησλ νπνίσλ ν ζρεδηαζκφο ζηνρεχεη λα επηθέξεη κεηαζρεκαηηζκφ 

ζηνπο απνδέθηεο ζην πιαίζην βειηίσζεο ησλ δεμηνηήησλ (εθπαίδεπζε), ηελ 

πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ (ζεξαπεία θνβηψλ), ηελ θαηαλφεζε ελφο θαηλνκέλνπ 

αθφκα θαη γηα ηελ θαηαλφεζε κελχκαηνο (δηαθήκηζε, ηδενινγηθά παηρλίδηα). Αθφκε, 

ν Julian Alvarez νξίδεη ηα ζνβαξά παηρλίδηα σο κία εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή, ε νπνία ζηνρεχεη λα ζπλδπάζεη πηπρέο φπσο δηδαζθαιία, εθκάζεζε, 

επηθνηλσλία ή ςπραγσγία. χκθσλα κε ηνλ Huizinga «ην παηρλίδη δελ είλαη ζνβαξφ», 

σζηφζν νξηζκέλα ςεθηαθά παηρλίδηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

σο βαζηθφ ζηφρν ηε κάζεζε θαη φρη ηελ ςπραγσγία. Απηά  ηα παηρλίδηα νλνκάδνληαη 

ζνβαξά παηρλίδηα ή παηρλίδηα ζνβαξνχ ζθνπνχ, θαζψο δελ ζρεδηάδνληαη κφλν γηα 

ςπραγσγηθνχο ιφγνπο αιιά θαη γηα εθπαίδεπζε φισλ ησλ ειηθηψλ θαη ζε δηάθνξνπο 

νξγαληζκνχο. Πνιιά ζνβαξά παηρλίδηα έρνπλ θη άιινπο ζηφρνπο (αλζξσπηζηηθνχο, 

δηαθεκηζηηθνχο, επηθνηλσληαθνχο, πνιηηηθνχο, ζηξαηησηηθνχο) θαη θαη ΄ επέθηαζε, 

έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο ηαμηλφκεζεο ησλ εηδψλ (Djaouti et al., 2011). Έρνπλ 

γίλεη αξθεηέο έξεπλεο πνπ δείρλνπλ φηη ηα «ζνβαξά παηρλίδηα», Serious Games, 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε κάζεζε θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Hays, 2005∙ Squire, 



34 
 

2002), θαζψο επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ δεμηνηήησλ θαη νδεγνχλ ζε 

πςειφηεξεο επηδφζεηο ησλ παηθηψλ, εηδηθά φηαλ αμηνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (Steinkuehler, Squire, 2014). Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ 

φηη ηα ςεθηαθά παηρλίδηα δίλνπλ εζσηεξηθά θίλεηξα ζηνπο παίθηεο. Σα ςεθηαθά 

παηρλίδηα πεξηέρνπλ ζηνηρεία φπσο ε θαληαζία, ν έιεγρνο θαη ε πεξηέξγεηα αθφκα θαη 

ζπλεξγαζία θαη αληαγσληζηηθφηεηα φπσο πξνζζέηεη ν Malone, γεγνλφο πνπ απμάλεη 

ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ παηθηψλ. Ο Gee (2003) επηζήκαλε φηη ηα ζνβαξά παηρλίδηα 

δηαζέηνπλ θάπνηα πνιχ ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλέδεζε ζεσξεηηθέο απφςεηο γηα 

ην ηη πξνάγεη ηε κάζεζε. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ν Gee δεκηνχξγεζε κηα ιίζηα κε 36 

αξρέο κάζεζεο ηηο νπνίεο πξνηείλεη ζην έξγν ηνπ θαη κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζεηή.  Κάπνηεο βαζηθέο αξρέο κάζεζεο απνηεινχλ ε 

ελεξγεηηθή θξηηηθή κάζεζε, ν ζρεδηαζκφο, ην ςπρνινγηθφ κνξαηφξην (νη ζπλέπεηεο 

ηνπ αιεζηλνχ θφζκνπ είλαη κεησκέλεο θαη νη παίθηεο κπνξνχλ λα ξηζθάξνπλ) , ε 

δέζκεπζε, ε ηαπηφηεηα, ε επίγλσζε ηνπ εαπηνχ, ελίζρπζε πξνζπάζεηαο,  επίδνζε, 

ζπλερηδφκελε κάζεζε, φξην ηθαλφηεηαο, εμεξεχλεζε, πιαηζίσζε λνήκαηνο, 

πνιιαπιέο δηαδξνκέο, δηαηζζεηηθή κάζεζε (πξνθχπηεη κέζα απφ ηε ζπλερφκελε 

εμάζθεζε θαη ηελ εκπεηξία), αλαθάιπςε θαη νη νκάδεο ελδηαθέξνληνο. 

 

2.9.1 Serious games ςτην εκπαύδευςη 

 

Απφ ην 2002, ππάξρεη εκθαλή ελδηαθέξνλ πξνο ηα ζπγθεθξηκέλα ςεθηαθά παηρλίδηα, 

θαζψο ην ελδηαθέξνλ αληαλαθιάηαη ζην κεγάιν αξηζκφ παηρληδηψλ πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο εθαξκνγήο ηνπο. Σα 

Serious Games απνηεινχλ ςεθηαθά παηρλίδηα ηα νπνία, ν δηδάζθσλ κπνξεί λα ηα 

αμηνπνηήζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, σο εξγαιεία κάζεζεο. Σα ζπγθεθξηκέλα 

παηρλίδηα παξνπζηάδνπλ δηδαθηηθέο αμίεο πνπ βαζίδνληαη ζε αληηιήςεηο κάζεζεο 

ππνζηεξηδφκελεο απφ ηηο ζεσξίεο επνηθνδνκεηηζκνχ. Γεκηνπξγψληαο έηζη ζηνπο 

παίθηεο εγγελή θίλεηξα, δεκηνπξγνχκε γλσζηηθέο ζπγθξνχζεηο κε θχξην απνηέιεζκα 

ηελ κάζεζε.   ηνρεχνπλ ζε πνιιαπινχο καζεζηαθνχο ζηφρνπο φπσο λα δηδάζθνπλ, 

λα εθπαηδεχνπλ θαη λα αιιάδνπλ εγγελή ραξαθηεξηζηηθά. Χζηφζν, εθαξκφδνληαη ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο φπσο εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο, ζηελ άκπλα, ζηελ πνιηηηθή, ζην ρψξν ηεο δηαθήκηζεο θαη ζε επηρεηξήζεηο.  

 

2.9.2  Virtual University  

 

Σν Virtual University απνηειεί έλα εηθνληθφ παλεπηζηήκην, σο ην πξψην δηαδξηαζηηθφ 

εξγαιείν πνπ πξνζνκνηψλεη ηε δηνίθεζε ελφο παλεπηζηεκηαθνχ ζπζηήκαηνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ φιεο ηηο πηπρέο ηεο δηνηθεηηθήο δσήο κε ζηφρν λα πξνσζήζεη 

ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ζηελ Ακεξηθή.  Ζ 

πινήγεζε ηνπ παηρληδηνχ απνηειεί εχθνιε, θαζψο νη παίθηεο κεηαθηλνχληαη ζην 
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εηθνληθφ παλεπηζηήκην, θξαηνχλ νξηζκέλεο ζεκεηψζεηο απαξαίηεηεο νη νπνίεο ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ ζηελ κεηέπεηηα ιήςε απνθάζεσλ αλάινγα κε ηελ απνζηνιή πνπ ζα έρνπλ 

ζηε ζπλέρεηα λα νινθιεξψζνπλ, ζε ζρέζε κε έλα απφ ηα δέθα ζελάξηα ηνπ 

παηρληδηνχ. Ζ ιήςε ηεο εθαξκνγήο είλαη δσξεάλ θαη παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο φπσο πψο γίλεηαη νξζή ρξήζε ηεο εθαξκνγήο, πψο λα παξέρεη 

θαηάξηηζε ζηα κέιε ηεο, ηελ επηινγή αιιειεπίδξαζεο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

νκάδαο αλάπηπμεο θαη ηνπο άιινπο ρξήζηεο. 

 

Πψο ιεηηνπξγεί ην Virtual University. 

Αο θάλνπκε κηα επηζθφπεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εηθνληθνχ παλεπηζηεκίνπ ην νπνίν 

κε ην άλνηγκα ηεο εθαξκνγήο ζνπ δίλνληαη έμη επηινγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο 

λένπ ζελαξίνπ παηρληδηνχ. ε δεχηεξε νζφλε έρνπκε ηελ παξνπζίαζε ζε ιίζηα δέθα 

ζελαξίσλ, ζπλνδεπφκελα απφ κηα εμήγεζε- πξφθιεζε πνπ νθείιεη λα επηηειέζεη ν 

παίθηεο, σο δηαρεηξηζηήο ηεο εγθαηάζηαζεο. Αθνχ επηιέμνπκε έλα ζελάξην, ν παίθηεο 

πξέπεη λα επηιέμεη ηνλ ηχπν ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ ζα πξνζνκνησζεί. Σφηε κηα 

επηζηνιή εμεγεί ηνλ αθξηβή ζηφρν. Σέινο, ε νζφλε ηεο εηθνληθήο 

παλεπηζηεκηνχπνιεο εηζάγεη ηνλ παίθηε θαηεπζείαλ ζην παηρλίδη. 

 

Δηθόλα  4: Χεθηαθό παηρλίδη "Virtual University" 

Απηή ε νζφλε δείρλεη έμη πεξηνρέο πνπ επηηξέπνπλ ζηε ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο λα 

παξαθνινπζεί ηελ θαηάζηαζε ζεκαληηθψλ κεηαβιεηψλ θαη λα εθαξκφδεη απνθάζεηο 

πνπ βαζίδνληαη ζηελ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζελαξίνπ-

πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη ν παίθηεο. Οη θεληξηθνί άμνλεο είλαη ε 

Παλεπηζηεκηνχπνιε, ηκήκα, θνηηεηέο, καζήκαηα, απφδνζε, ρξεκαηνδφηεζε θαη 

βαζκνινγία. Σν παηρλίδη δίλεη γηα θάζε ηνκέα, έλα ζχλνιν παξακέηξσλ (κεηαβιεηέο 

θαη πιεξνθνξίεο) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο θαη 

ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη. Δθηφο απφ απηνχο ηνπο ηνκείο, ε 

επηινγή πεξηζζφηεξεο εθζέζεηο εκθαλίδεη κηα ζεηξά απφ νθηψ αλαθνξέο: απνδνρή, 
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δίδαθηξα, βνήζεηα, αζιεηηζκφο, ππνζέζεηο αλάπηπμεο θαη απνθνίησλ, δηαρείξηζε 

εγθαηαζηάζεσλ, βηβιηνζήθε θαη ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ, επελδχζεηο, παξθηλγθ θαη 

αζηπλνκηθφ ηκήκα. ηελ ίδηα νζφλε εκθαλίδνληαη άιιεο επηινγέο φπσο: ην ζπλνιηθφ 

ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην παλεπηζηήκην, ην ζεκείσκα ηεο αμηνιφγεζεο 

ηνπ δηαρεηξηζηή, ην ζπλνιηθφ ζθνξ, έλα εκεξνιφγην, κηα βνήζεηα θαη έλα 

καπξνπίλαθα πνπ εκθαλίδεη μαθληθά πεξηζηαηηθά θαη ζηφρνπο γηα λα επηηεπρζεί. 

 

2.9.3 Αλληλεπύδραςη Serious Games και εγγενό κύνητρα  

 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ην θίλεηξν είλαη κηα θπζηνινγηθή θαη ςπρνινγηθή 

δηαδηθαζία ππεχζπλε γηα ηελ έλαξμε, ηε ζπλέρεηα θαη ην ηεξκαηηζκφ κηαο 

ζπκπεξηθνξάο. Οη Malon θαη Lepper (1987) αλέθεξαλ ηέζζεξα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ βξέζεθαλ ζε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη 

γηα ηα εγγελή θίλεηξά ηνπ φπσο, πξφθιεζε, πεξηέξγεηα, έιεγρνο θαη θαληαζία. Ζ 

πξφθιεζε θαη ε πεξηέξγεηα πνπ δεκηνπξγεί ε αβεβαηφηεηα ζην παηρλίδη, ν θίλδπλνο 

θαη ην απξφβιεπην απνηέιεζκα εθ ησλ πξνηέξσλ ελεξγνπνηεί  θαη δηαηεξεί ηελ 

επηζπκία λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ν παίθηεο. Σν αίζζεκα ειέγρνπ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ ειεπζεξία θάλεη ηνλ παίθηε θπξίαξρν ηνπ παηρληδηνχ θαη 

θαζνδεγνχλ ηελ πξφνδφ ηνπ πξνο ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν κε βάζε ην feedback ην 

νπνίν έρεη ιάβεη. Σέινο, ε θαληαζία θξαηά ηνπο παίθηεο καθξηά απφ ηελ θαζεκεξηλή 

δσή. Απηή ε ειεπζεξία επηηξέπεη ζηνλ παίθηε λα απμήζεη ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο δνθηκέο 

θαη λα κεηαηξέςεη ζηαδηαθά ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ ζε δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο. Δλψ, ε 

επηηπρία ή ε απφδνζε ηνλ νδεγεί λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο πνπ δελ επηιχνληαη 

πιένλ ππφ πίεζε ή ππνρξέσζε. Σν παηρλίδη κεηψλεη ην άγρνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

δηαδηθαζία εθκάζεζεο θαη επηηξέπεη ζηνλ καζεηή λα κάζεη εχθνια ρσξίο 

πξνυπάξρνπζα γλψζε. Απηή ε ειεπζεξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κπζνπιαζία αιιάδεη 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζθάικαηνο. Σα ιάζε ησλ καζεηψλ δελ απνηεινχλ απνηπρία πνπ 

ζα κπνξνχζε λα εκπνδίζεη ηελ πξφνδφ ηνπο αιιά κηα νπζηαζηηθή θαη αλαγθαία θάζε 

ηνπ παηρληδηνχ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Csikszentmihalyi (1990) αλαγλσξίδεη ηελ 

έλλνηα ηεο "ξνήο" πνπ είλαη επίζεο γλσζηή σο "βέιηηζηε εκπεηξία" σο κηα 

ζπγθεθξηκέλε πηπρή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηπρεξψλ παηρληδηψλ πνπ είλαη πηζαλφ λα 

δεκηνπξγήζεη έλα ηδαληθφ θίλεηξν. Φαίλεηαη, φηη ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ην 

παηρλίδη είλαη πηζαλφ λα θάλεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ελδηαθέξνπζα απφ κφλε ηεο, 

λα δψζεη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ θίλεηξν ζηνλ εθπαηδεπφκελν. Χζηφζν, αλ ε ηδέα ηεο 

κάζεζεο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην απφ κφλν ηνπ ην παηρλίδη έρεη 

εδψ θαη πνιχ θαηξφ αλαδεηρζεί γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αμίεο θαζψο ε έιεπζε ηεο 

ηερλνινγίαο έδσζε λέεο επθαηξίεο γηα κάζεζε. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηηο ηερληθέο ζρεδηαζκνχ θαη ηηο ηερλνινγίεο ησλ παξαδνζηαθψλ 

βηληενπαηρληδηψλ θαζηζηνχλ ην ζνβαξφ παηρλίδη, εθπαηδεπηηθφ. Σν 1996, νη εξεπλεηέο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Laval (Λχθεην Παηδείαο) ζην Κεκπέθ δεκνζίεπζαλ έθζεζε 

ζρεηηθά κε "ε ζπκβνιή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

ζηελ εθκάζεζε ησλ θνηηεηψλ θαη καζεηψλ Λχθεην‖.  Απφ ηα επξήκαηα πνπ 
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δηαπίζησζαλ νη εξεπλεηέο, επηιέμακε ηα αθφινπζα δχν ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ ΣΠΔ 

πνπ ζπκβάιινπλ ζην θίλεηξν ησλ καζεηψλ: 

 Πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ θαη πξνζνρή δίλεηαη ζε κηα καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα. 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ πλεχκαηνο ηεο έξεπλαο πνπ εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρηζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο κάζεζεο. 

 

 2.10 Gamification  
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ρξήζε ηνπ φξνπ gamification απνθηά νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξνπο νπαδνχο. εκαληηθή επηζήκαλζε απνηειεί ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο 

παηρληδνπνίεζεο, ε νπνία απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο ζρεηηθά πξφζθαηα: 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΓΔΓΟΝΟ 

2002-2003 Ο Nick Pelling ν νπνίνο ζρεδίαζε δηεπαθέο γηα ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο 

πνπ πξνζνκνίαδαλ αληίζηνηρεο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. 

Αλαπηχζζεηαη ε πξσηνβνπιία Serious Gaming Iniative απφ ηνλ 

Woodrow Wilson International Center for Scholars. 

2005 Ο Rajat Paharia ηδξχεη ην Bunchball, κία πιαηθφξκα γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο εκπινθήο (engagement) ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο κε ηελ πξνζζήθε 

παηρληδνπνηεκέλσλ ιεηηνπξγηψλ. Παξνπζηάδεηαη απφ ηελ Microsoft ην 

Xbox 360 Gamerscore system. 

2007 Ο Kevin Davis αλαπηχζζεη ην Chore Wars, έλαλ δηθηπαθφ ηφπν πνπ 

παξέρεη θίλεηξα γηα ηελ εθηέιεζε ιεηηνπξγηψλ κέζσ παηρληδνπνίεζεο 

ηνπο. 

2008 Ο φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε ζε γξαπηφ θείκελν γηα πξψηε θνξά ζε 

θείκελν ηνπ Bret Terrill: "Πξφθεηηαη (ε παηρληδνπνίεζε) γηα ηελ βαζηθή 

ηδέα ηεο εθαξκνγήο κεραληζκψλ ηνπ παηρληδηνχ ζε ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

παγθνζκίνπ ηζηνχ γηα ηελ αχμεζε ηεο εκπινθήο (engagement) ηνπ 

ρξήζηε". Ζ Sony μεθηλάεη λα πξνζθέξεη βξαβεία γηα επηδφζεηο ζην 

PlayStation 3. 

2009 Παξνπζηάζηεθε ε εθαξκνγή Foursquare, πνπ επέηξεπε ζηνπο ρξήζηεο 

ηεο λα αλαδεηνχλ θαη λα αλαθαιχπηνπλ λέα κέξε. Πεξηιάκβαλε 

κεραληζκνχο επηβξάβεπζεο ζηνπο πην δξαζηήξηνπο ρξήζηεο ελψ βάζε 

ησλ επηδφζεσλ, ηνπο θαηέηαζζε ζε ζρεηηθή ηεξαξρία. Αλαπηχρζεθε ε 

πιαηθφξκα BigDoor πνπ παξείρε παηρληδνπνηεκέλεο λνκηθέο 

ππεξεζίεο. 

2011 Ζ παηρληδνπνίεζε εηζέξρεηαη ζην Gartner Hype Cycle. 

 

Πίλαθαο 2: Ιζηνξηθή αλαδξνκή παηρληδνπνίεζεο 

Ζ έλλνηα gamification ή αιιηψο παηρληδνπνίεζε ζε απινπζηεπκέλε κνξθή απνηειεί 

ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ παηρληδηνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ είλαη παηρλίδη θαζψο 

θαη ε ρξήζε πξνζεγγίζεσλ θαη ηερληθψλ ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα (Deterding, et al., 

2011) γηα ηελ πξνζέιθπζε αηφκσλ φζνλ αθνξά ηε ιχζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ 
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αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία παηρληδνπνίεζεο γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο είλαη  

o ε πξφθιεζε,  

o νη πίλαθεο θαηάηαμεο(leaderboards),  

o ε δπλαηφηεηα λα θεξδίδνπλ πφληνπο(points) θαη  

o ηα ζήκαηα(badges)κε ηηο ελέξγεηεο πνπ θάλνπλ ή λα παίξλνπλ έκκεζεο 

επηβξαβεχζεηο αλάινγα κε ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

κηαο δξαζηεξηφηεηαο.  

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ε παηρληδνπνίεζε ζηελ εθπαίδεπζε απμάλεη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ καζεηψλ. Γεδνκέλν φηη ε κάζεζε κεηαηξέπεηαη ζε δηαζθεδαζηηθή δηαδηθαζία θαη 

παξαηεξείηαη ζπλήζσο απμεηηθή ηάζε ζηνλ αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ ζην κάζεκα θαη 

ην καζεζηαθφ πιηθφ πνπ παξάγεηαη. Δληζρχεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο εκπινθή 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ιφγσ ηεο επηβξάβεπζεο θαζψο πξνσζείηαη ε νκαιή 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ αηφκσλ. Αο δνχκε ην gamification ζηελ πξάμε: 

 Έλα θιαζηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε δεκηνπξγία πηάλνπ πάλσ ζε ζθαιηά ηα 

νπνία παξάγνπλ ήρν φηαλ θάπνηνο ηα παηήζεη, παξαθηλψληαο έηζη ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ κεηξφ λα αλέβνπλ ηα ζθαιηά πηάλν, δεκηνπξγψληαο έηζη κηα 

κεισδία θαη φρη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θπιηφκελεο ζθάιεο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν πξνσζείηαη ε πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο.  

 Σν kahoot πξνζθέξεη έλα ηξφπν λα δεκηνπξγήζεηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη κε έλα θσδηθφ νη καζεηέο λα απαληήζνπλ απφ ηε ζπζθεπή ηνπο. 

(https://kahoot.it) 

 Σν Second Life απνηειεί κηα πνιπρξεζηηθή εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ε 

νπνία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή. 

 Σν Hourofcode είλαη κηα εθαξκνγή πνπ καζαίλεη ηα βαζηθά βήκαηα 

δεκηνπξγίαο θψδηθα, ζε καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ.  

 Σν Duolingo είλαη κία εθαξκνγή ε νπνία ζπζηήλεηαη γηα ηελ εθκάζεζε μέλσλ 

γισζζψλ, δηαβαζκίδνληαο ην γλσζηηθφ επίπεδν ηνπ καζεηή, πξνσζεί ηηο 

θνηλφηεηεο θαη πξνζθέξεη αληακνηβέο θαη έπαζια. 

  ηε πιαηθφξκα SchooX νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ δσξεάλ 

καζήκαηα ζε δηάθνξα πεδία ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο, λα γίλνπλ νη ίδηνη 

εθπαηδεπηέο θαη λα δηδάμνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα βηβιηνζήθε θαη λα 

αιιειεπηδξάζνπλ νη ρξήζηεο. Όιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο επηβξαβεχνπλ 

ηνλ ρξήζηε κέζσ πφλησλ. 

 Ζ εθαξκνγή e-reading δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα θνηλνπνηνχλ 

ζηνπο θίινπο ηνπο, ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο βηβιία ή ηκήκαηα απηψλ, 

δεκηνπξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν νκάδεο κε θνηλά ελδηαθέξνληα, λα κπνξνχλ 

λα παξαθνινπζνχλ ην ηζηνξηθφ ησλ βηβιίσλ πνπ έρνπλ δηαβάζεη αθφκα θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο εμψθπιιν. Με βάζε ηε ζπκκεηνρή ζηηο 

https://kahoot.it/
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δξαζηεξηφηεηεο νη ρξήζηεο θεξδίδνπλ ζπγθεθξηκέλα βξαβεία ηα νπνία ηνπο 

σζνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Σν Oxford University Press κε ζηφρν λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ 

δηαβάδνπλ θιαζζηθά βηβιία, πινπνίεζε έλα project, ην «50 Great Reads 

Before 15», ην νπνίν κεηαηξέπεη θιαζζηθά βηβιία ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία 

Gamification.  

 Δπίζεο, ε εθαξκνγή Foursquare δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα 

θνηλνπνηνχλ ζηνπο «θίινπο» ηνπο ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο πνπ 

επηζθέθζεθαλ ζε κία πφιε θαη σο αληακνηβή ε ίδηα ε εθαξκνγή λα ζνπ 

πξνζθέξεη σο reward θάπνηα εηδηθή έθπησζε ζε νξηζκέλα θαηαζηήκαηα.  

Έηζη, παξαηεξνχκε πσο ην Gamefication έρεη πνηθίιεο εθαξκνγέο ζην πεδίν ηεο 

κάζεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηνπ ρξήζηε. 

Σν Gamification δελ νξίδεηαη κφλν κε ηε ρξήζε πφλησλ θαη επηβξαβεχζεσλ αιιά 

θαη κε ηελ παξαθίλεζε ησλ ρξεζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία φπσο virtual 

κεηάιιηα, avatars θ.α.  

 

2.11 Game- Based Learning  
 

Ζ κάζεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα βαζίδεηαη ζε ςεθηαθά παηρλίδηα, φρη βέβαηα άπνςε 

απνδεθηή απφ φινπο, αιιά απφ ηελ πιεηνλφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.  Ζ 

κάζεζε ε νπνία βαζίδεηαη ζην ςεθηαθφ παηρλίδη απνηειεί αλακθηζβήηεηα κία 

ζχγρξνλε ηάζε ηνπ επξχηεξνπ πεδίνπ ηεο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο, 

δελ παχεη σζηφζν λα μεθίλεζε γχξσ ζην 1970 κε ην παηρλίδη  The Oregon Trail ην 

νπνίν απεπζχλεηαη ζηελ εθπαίδεπζε. Αθφκε, παηρλίδηα φπσο ην Atlantis Remixed 

θαζψο θαη κηα κεγάιε ζπιινγή παηρληδηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζε ζπλεξγαζία κε 

θνξπθαίεο εηαηξείεο ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ φπσο Game up, 

παξέρνπλ επθαηξίεο κάζεζεο ζε φιν ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

αλαθηά φιν θαη πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, ηα 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα βαζηζκέλα ζηε κέζνδν Game- Based Learning.  Χζηφζν, ν 

φξνο Game- Based Learning θαη ν φξνο Digital Game- Based Learning δελ δηαθέξνπλ 

αιιά ν δεχηεξνο απνηειεί κεηαγελέζηεξνο ηνπ πξψηνπ. Όια ηα παηρλίδηα ηα νπνία 

έρνπλ ζηφρν ηελ εθκάζεζε εκπεξηέρνπλ ηνλ φξν Game-Based Learning, είηε απηά 

βξίζθνληαη ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ είηε ζε εηθνληθφ (Virtual). Άιια, κε ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ηα παξαδνζηαθά παηρλίδηα αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ςεθηαθά 

παηρλίδηα κε ζηφρν πάιη ηελ κάζεζε. Έηζη, ν φξνο  Digital Game- Based Learning 

έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ παιαηφηεξν φξν Game-Based Learning. Σα παηρλίδηα 

κε εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα ζεκεηψλνληαη σο ηθαλά λα παξέρνπλ κία καζεηνθεληξηθή 

κάζεζε, κε πην απνηειεζκαηηθφ θαη δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν (Papastergiou, 2009). Ζ 

κέζνδνο Digital Game- Based Learning πξνζαλαηνιίδεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνο ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ επηζπκεί ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 
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 Παξαηεξείηαη ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνχλ πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, ηηο νπνίεο 

εκπινπηίδνπλ κε θαηλνχξγηεο. 

 Ζ αλαηξνθνδφηεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα. 

 Ζ απηναμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

χκθσλα κε ηνλ Perotta et al. (2013) νξίδεη σο Game- Based Learning κία κέζνδν ε 

νπνία εκπιέθεη εκπεηξηθά ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο βνεζά λα καζαίλνπλ κέζσ 

ηεο δνθηκήο θαη ηνπ ζθάικαηνο, θαζψο θαη κέζα απφ ηελ αλάιεςε ξφισλ. Απηή ε 

κέζνδνο δίλεη θίλεηξα ζηνπο εκπιεθφκελνπο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο κπνξεί λα 

θαλεί ζηελ έληαμε ηεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή δηαδηθαζία ψζηε νη 

δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο θαη δηαζθέδαζεο λα έρνπλ κηα ηζνξξνπία γηα λα κέλεη 

ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ρσξίο λα απνηειεί επηπξφζζεηε 

δηαδηθαζία αιιά ελζσκαησκέλε ζηελ φιε καζεζηαθή δηαδηθαζία. χκθσλα κε ηνλ 

Mark Prensky, επηζεκαίλεη πσο ηα ζρεδηαδφκελα καζήκαηα ελζσκαηψλνπλ ηελ 

κέζνδν Digital Game-Based Learning, απνηειψληαο καζεζηαθά εξγαιεία πςειήο 

απφδνζεο. Γειαδή, ν ζπλδπαζκφο ησλ ζειθηηθψλ θαη δηαδξαζηηθψλ ζρεδηαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη πςειήο 

πνηφηεηαο, ψζηε λα δηαηεξείηαη ην ελδηαθέξνλ θαη ε πξνζήισζε ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

 

2.11.1 Digital Game- Based Learning και Serious Games  

 

Ζ κέζνδνο Digital Game-Based Learning είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, αθφκα θαη ζε κεγάιεο εηαηξείεο. Ο ηξφπνο πνπ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί απηή ε κέζνδνο είλαη ζε έλα παηρλίδη, ζπγθεθξηκέλα ζε Serious Games. 

Όπσο, έρεη αλαθεξζεί ηα Serious Games δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. πλνπηηθά, ηα Serious Games απνηεινχλ παηρλίδηα ησλ 

νπνίσλ ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο δελ είλαη ε δηαζθέδαζε ή ε ςπραγσγία αιιά ε κάζεζε 

θαη ε εμάζθεζε θάπνηαο ηθαλφηεηαο. Ζ ρξήζε ηέηνησλ παηρληδηψλ έρεη απμεζεί ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηνκέα, ζηελ πγεία αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο  επηζηήκεο. Αο δνχκε 

νξηζκέλα Serious Games ηα νπνία βαζίδνληαη ζηε κέζνδν Game- Based Learning. 

 

Pulse έλα παηρλίδη ην νπνίν αθνξά ηνλ ηνκέα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, αλαπαξάγεη 

ζπλζήθεο ελφο πεξηζηαηηθνχ έθηαηεο αλάγθεο ζε έλα λνζνθνκείν, εθαξκφδνληαο φια 

φζα έρνπλ κάζεη νη εθπαηδεπφκελνη ζε απηά έθηαηα γεγνλφηα.  ηφρνο ηνπ παηρληδηνχ 

είλαη νη παίθηεο λα εληνπίζνπλ ηα πξφβιεκα ηνπ θάζε αζζελή δίλνληαο 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο πην ζνβαξέο πεξηπηψζεηο θαη εθαξκφδνληαο θαηάιιεια κέηξα 

αλάινγα κε ηε θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ. 
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Δηθόλα  5: Χεθηαθό παηρλίδη "Pulse" 

 

ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, έλα απφ ηα πην απιά (θαη απνηειεζκαηηθά) παηρλίδηα 

είλαη ηα Dragon Box Elements. Δδψ, νη παίθηεο πξέπεη λα ρηίζνπλ έλαλ ζηξαηφ, λα 

ληθήζνπλ ηνλ θαθφ δξάθν Osgard θαη λα ζψζνπλ ην λεζί ηνπ Euclid. ρεδηαζκέλν γηα 

παηδηά ελλέα εηψλ θαη άλσ, γηα λα δηαρεηξηζηoχλ φια απηά, πξέπεη λα κάζνπλ ηε 

βαζηθή γεσκεηξία θαη ηα ζεσξήκαηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Euclid. Σν Dragon Box είλαη έλα 

θαιφ παξάδεηγκα ελφο Serious Game  νη καζεηέο καζαίλνπλ καζεκαηηθά ελψ έρνπλ 

ηε δηαζθέδαζε κε έλα video game.  

 

 

Δηθόλα  6: Χεθηαθό παηρλίδη "Dragon Box  Elements" 

 

Σν βίληεν παηρλίδη Pacific αξρίδεη κε κηα ηζηνξία: ελψ ζε κηα αλζξσπηζηηθή 

απνζηνιή, έλα αεξνπιάλν κηαο νκάδαο ζπληξίβεηαη θαη είλαη παγηδεπκέλνη ζε έλα 

λεζί ζηε κέζε ηνπ Δηξεληθνχ Χθεαλνχ. Ο ζηφρνο ηνπ παίθηε είλαη λα νδεγήζεη ηελ 

νκάδα ηνπ, ελψ ρηίδνπλ έλα κπαιφλη δεζηνχ αέξα γηα λα μεθχγνπλ απφ ην λεζί θαη λα 
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επηζηξέςνπλ ζην ζπίηη αζθαιείο θαη πγηείο. Γηα λα ην θάλνπλ, πξέπεη λα κάζνπλ φιεο 

ηηο αξεηέο ελφο θαινχ εγέηε θαη ππεχζπλνπ νκάδαο (δεμηφηεηεο πνπ θαιεί ζε θάζε 

εηαηξεία), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο θηλήηξσλ θαη επηβξάβεπζεο ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο, επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, αλάζεζεο θαζεθφλησλ ή θαζνδήγεζεο. 

Απηφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο πνπ κπνξνχλ λα ειπίζνπλ λα θαηεβνχλ απφ ην λεζί. 

 

Δηθόλα  7: Χεθηαθό παηρλίδη "Pacific' 

 

2.12  Problem- Based learning 
  

 Ζ κεζνδνινγία  Problem- Based Learning, ππνζηεξηδφκελε απφ ηνλ Barrows, έθαλε 

ηελ εκθάληζε ηεο γχξσ ζην 1950 θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηδαζθαιία ηαηξηθψλ 

ππνζέζεσλ ζηνλ Καλαδά. Χζηφζν, βαζίδεηαη ζηελ ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία θαη δεκηνπξγηθφηεηα 

(Hung, Woei, 2011). H ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ 

καζεηνθεληξηθή παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ζηελ νπνία νη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο 

θαζψο θαη δεμηφηεηεο φπσο ε αλάπηπμε δεκηνπξγηθήο θαη θαηλνηφκνπ ζθέςεο, ε 

ηθαλφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο. Ζ κεζνδνινγία Problem- Based Learning έρεη θάπνηνπο 

ζηφρνπο φπσο ε αλάπηπμε επέιηθηεο γλψζεο, ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, ε απηφ-θαηεπζπλφκελε κάζεζε θαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο, θαζψο 

θαη εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ. Ο Barrows φξηζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ 

κεζνδνινγία Problem- Based Learning: 

 Μαζεηνθεληξηθή κάζεζε, ν καζεηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ κάζεζή ηνπ, 

ππνζηεξηδφκελνο απφ ηνλ δάζθαιφ ηνπ. 

 Η δεκηνπξγία νκάδσλ, ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ 6- 10 καζεηέο, κε 

ππεχζπλν γηα ηελ νκάδα έλαλ δάζθαιν θαη νη νκάδεο ζπλήζσο 

κεηαβάιινληαη.  
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 Ο δάζθαινο, δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν, θαζψο ν ξφινο ηνπ είλαη 

βνεζεηηθφο-θαζνδεγεηηθφο, ρσξίο λα δίλεη έηνηκε ηε γλψζε θαη πξνσζψληαο 

ξε γλψζε κέζα απφ εξσηήζεηο. 

 Απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε, ν καζεηήο απφ κφλνο ηνπ νδεγείηαη ζηε 

κάζεζε, κέζα απφ ηελ βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ, φπσο αλαθέξακε θαη 

παξαπάλσ. Μέζα απφ ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ν καζεηήο νδεγείηαη 

ζηε γλψζε. 

 Σα πξνβιήκαηα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απνηεινχλ πεγή έκπλεπζεο 

ψζηε λα πξνθχςεη ε γλψζε θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ. 

 Σα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα απνηεινχλ πεγή απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ 

απζεληηθά θίλεηξα κε απνηέιεζκα ηελ άκεζε θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ. 

Απνηειεί κέζνδν ελεξγεηηθήο κάζεζεο κε ηέηνην ηξφπν πνπ πξνσζεί ηελ δηα βίνπ 

κάζεζε κέζα απφ δηαδηθαζίεο έξεπλαο θαη ηεο επνηθνδνκεηηθήο κάζεζεο. Θεσξείηαη 

σο κηα δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ δηδαζθαιία, κε έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία θαη 

ηελ απην-θαηεπζπλφκελε κάζεζε θαη ππνζηεξίδεηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ιεηηνπξγψληαο σο ππνζηεξηθηέο θιηκαθψλνπλ ηελ έληαζε ηεο κάζεζεο. Βαζηθά 

ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ θαηαγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα:  

1. ηνπο καζεηέο παξνπζηάδεηαη έλα «πξφβιεκα» νη νπνίνη κέζσ  ζπδήηεζεο 

ζηελ νκάδα, ελεξγνπνηνχλ ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο. 

2. ηελ  νκάδα, αλαπηχζζνπλ πηζαλέο ζεσξίεο θαη ππνζέζεηο γηα λα εμεγήζνπλ 

ην πξφβιεκα. Δληνπίδνληαη ηα καζεζηαθά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα 

εξεπλεζνχλ. 

3. Καηαζθεπάδνπλ έλα πξσηνγελέο κνληέιν γηα λα εμεγήζνπλ ην πξφβιεκα. 

4. Ο εθπαηδεπηηθφο παξέρεη ππνζηήξημε, ζρεδηάδνληαο  έλα πιαίζην εξγαζίαο ζην 

νπνίν νη καζεηέο κπνξνχλ λα «θαηαζθεπάζνπλ» ηε γλψζε ζρεηηθά κε ην 

πξφβιεκα. 

5. Μεηά ηελ αξρηθή νκαδηθή εξγαζία, νη καζεηέο εξγάδνληαη αλεμάξηεηα 

κε  απηνθαηεπζπλφκελε κειέηε γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. 

6. ηελ νκάδα (εθ λένπ) ζπδεηνχλ ηα επξήκαηά ηνπο θαη ηειεηνπνηνχλ ηελ 

αξρηθή εμήγεζή  ηνπο κε βάζε απηά πνπ έκαζαλ. 

Ζ κεζνδνινγία (PBL), αθνινπζεί κηα θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεσξία κάζεζεο. Ο ξφινο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – δηακεζνιαβεηή (facilitator), είλαη λα θαζνδεγεί θαη πνιιέο 

θνξέο λα ακθηζβεηεί ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη φρη απζηεξά λα παξέρεη γλψζεηο. 

Οη καζεηέο ζεσξνχληαη ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζπλεξγαηηθή 

θαηαζθεπή ηεο γλψζεο.  Βνεζά ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγηθήο νηθνδφκεζεο 

πξνζσπηθψλ εξκελεηψλ κε βάζε ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο. Καηεπζχλεη 

ην καζεηή απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε κέζα απφ έλα δεκηνπξγηθφ ηαμίδη «επίιπζεο 

http://en.wikipedia.org/wiki/Facilitator
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πξνβιεκάησλ». Ζ εξγαζία ζε νκάδεο, βνεζά ηνπο καζεηέο  λα αλαγλσξίδνπλ απηφ 

πνπ ήδε γλσξίδνπλ, ηη πξέπεη λα μέξνπλ, θαη πψο θαη πνχ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε 

ζε λέεο πιεξνθνξίεο πνπ αμηνπνηνχκελεο ζα νδεγήζνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

 

2.13 Θεωρύεσ μϊθηςησ 
 

Σα Serious Games απνηεινχλ ηζρπξά εξγαιεία γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαζψο βαζηζκέλα ζε ζεσξίεο κάζεζεο, πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ γλσζηηθνχο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. Ο Dorn ππνζηήξημε πσο ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα 

βαζίδνληαη ζε ζχγρξνλεο ζεσξίεο φπσο ηε ζεσξία ηνπ επνηθνδνκηζκνχ φπνπ ν 

καζεηήο βαζηδφκελνο ζε πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο, ρηίδεη εθ λένπ ηε γλψζε θαη ηηο 

έλλνηεο (Papert, 1992). Ο Vygotsky αλαθέξεη πσο κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ην νπνίν 

ηνπ δίλεη θίλεηξα, ν καζεηήο καζαίλεη θαη ε γλψζε εμαξηάηαη απφ ην πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν επηηειείηαη ε δηαδηθαζία κάζεζεο. Απηή ε ζεσξία αλαθέξεηαη απφ ηνλ 

Vygotsky, σο ε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεσξία. Ο Prensky (2007) αλαθεξφκελνο ζην 

Learning by doing, νξίδεη πσο ν καζεηήο καζαίλεη κέζσ ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαη 

απφ ηα ιάζε ηνπ. Οη εξεπλεηέο σζηφζν έξρνληαη λα επηθεληξσζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο 

ζεσξίεο κάζεζεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα φπσο ηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ, ηνλ νηθνδνκηζκφ θαη ηελ 

θνηλσληθνγλσζηηθή ζεσξία. ηηο κέξεο καο ε αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) εμειίζζνληαη δηαξθψο κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχληαη ζπλεξγαηηθά εηθνληθά ή κε πεξηβάιινληα, βαζηζκέλα ζηηο ζχγρξνλεο 

ζεσξίεο.  

 

2.13.1 Συμπεριφοριςμόσ  

 

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ν ζπκπεξηθνξηζκφο (behaviorism) κειεηά ηε ζπκπεξηθνξά 

κε ζπζηεκαηηθφ θαη παξαηεξήζηκν ηξφπν ρσξίο θακία αλαθνξά ζε εζσηεξηθέο 

λνεηηθέο θαηαζηάζεηο. Οη παξαηεξήζηκεο ζπκπεξηθνξέο κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ 

θαη λα κειεηεζνχλ, ηνπλαληίνλ νη εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο δειαδή νη λνεηηθέο 

δηεξγαζίεο δελ είλαη κεηξήζηκεο άξα είλαη ππνθεηκεληθέο. Ο ζπκπεξηθνξηζκφο 

ππνζηεξίδεη φηη ε κάζεζε ζπλίζηαηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

αηφκνπ κέζα απφ εληαηηθή άζθεζε θαη εκπεηξία ηνπ αηφκνπ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε 

(εξέζηζκα). Βαζηθνί εθπξφζσπνη ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ ζεσξνχληαη ν John B. 

Watson (1878-1958), Ivan Pavlov (1849-1936), B. F. Skinner (1904-1990) θαη ν 

Edward Thorndike (1874-1949). 

Χζηφζν, ε ζεσξία ηνπ Skinner γηα ηε κάζεζε κέζσ ζπληειεζηηθήο εμάξηεζεο 

επεδίσμε ηελ αμηνπνίεζε ησλ απιψλ ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Ο 

ίδηνο φξηζε ηελ κάζεζε σο κηα αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο 
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αλάπηπμεο ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζηαζε εκθάληζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο (κέζα 

απφ εξψηεζε ε νπνία πεξηέρεη εξέζηζκα), κε ηελ ζπκπεξηθνξά (ε απφθξηζε ηνπ 

καζεηή) θαη κε ην επαθφινπζν απνηέιεζκα (ην νπνίν πεξηιακβάλεη ελίζρπζε ε 

ηηκσξία).  χκθσλα κε ηνλ Skinner, κηα επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα 

εληζρχεηαη κέζσ ησλ ακνηβψλ, κε πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα επαλαιεθζεί ε 

επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ζην κέιινλ. Χζηφζν, κηα ιαλζαζκέλε ζπκπεξηθνξά ζα 

πξέπεη λα απνζαξξχλεηαη γηα λα απνθεπρζεί κειινληηθά.  

 

2.13.2 Κονςτρουκτιβιςμόσ  

 
Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο απνηειεί κία ζεσξία κε θχξην πξσηεξγάηε Giambattista Vico 

(1688-1744), ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηε ζπλερή δηακφξθσζε ησλ καζεκαηηθψλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεηαθνξά ηεο «θαηαζθεπήο» (Vico, 1984). χκθσλα κε ηνλ Von 

Glasersfeld (1985), ν Vico ζεσξήζεθε ν πξψηνο ζηνραζηήο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηε 

ιέμε «θαηαζθεπή» γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν πξνζιακβάλεη 

ηε γλψζε. Ο Vico έδσζε κεγάιε ζεκαζία ζηελ πεξηγξαθή ηεο γιψζζαο γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο γλψζεο, θαζψο νη άλζξσπνη θαηαλννχλ θάηη, εθφζνλ θαη κφλν 

κπνξνχλ θαη μέξνπλ λα ην πεξηγξάςνπλ.  Μεηαγελέζηεξνη εθπξφζσπνη   δηεηέιεζαλ 

νη Dewey, Piaget, Vygotsky θαη Bruner. Μεγάιε έκθαζε δίλεηαη ζηηο εζσηεξηθέο  

λνεηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αηφκνπ κε βαζηθφηεξε αληίιεςε φηη ην κπαιφ είλαη θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ έλαο «άγξαθνο πίλαθαο» πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε εξεζίζκαηα.  Ζ 

ζεσξία απηή έρεη σο επίθεληξν ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ε 

κάζεζε παξνπζηάδεηαη σο κηα δηαξθή θαη ελεξγφ δηαδηθαζία. χκθσλα κε ηνλ 

DeVires et al., 2002 ν θνλζηξνπθηηβηζκφο «βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ε δηαιεθηηθή ή 

αιιειεπηδξαζηηθή δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο κάζεζεο, κέζα απφ ηελ ελεξγφ 

ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ, ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεηαη θαη λα ελζαξξχλεηαη 

απφ ηνπο ελήιηθεο». Ο καζεηήο δνκεί ηε γλψζε αθνχ ηελ αλαδεηεί ρσξίο λα ηελ  

πεξηκέλεη έηνηκε θαη λα ηελ ζπλδέεη κε πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη λνεηηθά κνληέια. 

Χζηφζν, νη δηδαθηηθέο εκπεηξίεο πξέπεη λα δνκνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη 

καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλδέζνπλ ηελ πιεξνθνξία κε πξνεγνχκελεο γλψζεηο 

θαη εκπεηξίεο αιιά θαη κε γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο.   

 

2.13.3 Κοινωνικϋσ θεωρύεσ 

 

Μπνξνχκε λα δερηνχκε πσο νη ζεσξίεο ζηξέθνληαη αλάκεζα ζε έλα δίπνιν άηνκν- 

θνηλσλία φπνπ νη γλσζηηθέο ζεσξίεο ζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνλ πφιν άηνκν, ελψ νη 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο γχξσ απφ ηνλ πφιν θνηλσλία. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίεο  

ππνζηεξίδνπλ φηη ε νηθνδφκεζε ησλ γλψζεσλ ιακβάλεη ρψξα ζε ζπλεξγαηηθά 

πεξηβάιινληα, δηακέζνπ ζπδεηήζεσλ πνπ εκπεξηθιείνπλ ηε δεκηνπξγία θαη 

θαηαλφεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ απφ θνηλνχ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ 
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(Κφκεο,2004). Κχξηνο εθπξφζσπνο απνηειεί ν αλαπηπμηαθφο ςπρνιφγνο Lev 

Vygotsky  (1896- 1934), ηνπ νπνίνπ ε ζεσξία είλαη κία ηζηνξηθνπνιηηηζκηθή 

πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ηζηνξηθέο αιιαγέο ζηελ θνηλσλία πξνθαινχλ 

αιιαγέο ζηελ αλζξψπηλε θχζε. Χζηφζν, ζηελ θνηλσληθν- πνιηηηζκηθή ηνπ Vygotsky 

επηζεκαίλνληαη δχν θεληξηθέο ηδέεο: 

 Ζ γλσζηηθή αλάπηπμε ιακβάλεη ρψξα κέζα ζε έλα θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ ην νπνίν επεξεάδεη άκεζα ηε κνξθή πνπ ζα πάξεη ε γλσζηηθή 

αλάπηπμε. 

 εκαληηθφο αξηζκφο δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηηο 

θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ φπσο ηνπο γνλείο, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.    

ε γεληθέο γξακκέο, νη ζεσξίεο ζεσξνχλ πσο νη γλψζεηο δνκνχληαη κέζσ ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπ θφζκνπ  θαη επίζεο φηη 

θαη νη ίδηεο νη γλψζεηο είλαη θνηλσληθά θαζνξηζκέλεο κέζα απφ θψδηθεο (Κφκεο, 

2004). 

Οη θνηλσληθν-πνιηηηθέο ζσξίεο δηαζέηνπλ νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία: 

 Ζ εγθαζηδξπκέλε κάζεζε (situated cognition) πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην κε απηφλνκε δξαζηεξηφηεηα,  

 θνηλσληθή θαη λνεηηθή ππνζηήξημε. 

 Ζ ζπλνκηιία (discourse) πνπ θαζηζηά εθηθηή ηε ζπκκεηνρή θαη ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο. 

 Ζ θνηλφηεηα, κέζα απφ ηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα ε κάζεζε, ζπληειεί ζηε 

δηάρπζε ηεο θνπιηνχξαο θαη  ησλ πξαθηηθψλ. 

 

2.14 Συγκρούςεισ ςτο ςχολικό περιβϊλλον του παιδιού 
 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα δνζεί ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ζχγθξνπζεο θαζψο 

απνηειεί θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη φηαλ ππάξρνπλ αζπκβαηφηεηεο, έιιεηςε 

πφξσλ θαη αιιεινζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα. ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα 

εκθαληζηνχλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Αλακθίβνια, ε 

ζχγθξνπζε είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, αλαπφθεπθην κέξνο ησλ αλζξψπηλσλ 

ζρέζεσλ θαη θαη’επέθηαζε απνηειεί έλα θπζηνινγηθφ θνκκάηη ηεο ελδνζρνιηθήο 

δσήο. χκθσλα κε ζεσξεηηθνχο ηεο εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ 

πσο νη ζπγθξνχζεηο απνηεινχλ δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη κάζεζεο. χκθσλα κε ηνλ 

Robbins νξίδεη ηε ζχγθξνπζε σο κηα δηαδηθαζία φπνπ ην ππνθείκελν Α ζθφπηκα 

επηδηψθεη λα εκπνδίζεη ή θαηά θάπνην ηξφπν λα πεξηνξίζεη ηελ επηζπκεηή ελέξγεηα 

ηνπ ππνθεηκέλνπ Β. Δλαιιαθηηθά αλαθέξεη φηη σο ζχγθξνπζε ζα κπνξνχζαλ λα 

ζεσξεζνχλ φια ηα είδε ηεο αληίδξαζεο ή ηεο αληαγσληζηηθήο αιιειεπίδξαζεο. Ο 
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Boulding νξίδεη ηε ζχγθξνπζε σο παξαηεξνχκελεο αζπκβαηφηεηεο ή αληηιήςεηο απφ 

ηα εκπιεθφκελα κέξε φηη ππάξρνπλ αζχκθσλεο απφςεηο ή δηαπξνζσπηθέο 

αζπκβαηφηεηεο. Χζηφζν, νη Masters & Albright (2202) επηζεκαίλνπλ φηη ε 

ζχγθξνπζε πθίζηαηαη φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξα αιιειεμαξηψκελα κέξε δηαθσλνχλ. Ζ 

αιιειεμάξηεζε ππάξρεη ππφ ηελ έλλνηα φηη ε επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο πξνο θνηλή 

ηθαλνπνίεζε δελ κπνξεί λα επέιζεη ρσξίο ακνηβαία πξνζπάζεηα. Ο Thomas αλαθέξεη 

ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγθξνπζεο:  

 Ζ χπαξμε ζχγθξνπζεο είλαη ζέκα αληίιεςεο (κπνξεί λα ππάξρνπλ αίηηα 

ζχγθξνπζεο ρσξίο φκσο απηή λα εθδεισζεί πνηέ, σζηφζν κπνξεί λα 

πθίζηαηαη ζχγθξνπζε ρσξίο λα ππάξρνπλ πξνθαλή θαη πξαγκαηηθά αίηηα) 

 Τπάξρεη αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζηα εκπιεθφκελα κέξε 

 Σίζεηαη ζέκα παξεκπφδηζεο, αληηπαξάζεζεο ή έιιεηςε πφξσλ.   

 

2.14.1 Η θεωρύα τησ ρεαλιςτικόσ ςύγκρουςησ του Muzafar Sherif 

 

To θιαζηθφ πείξακα θνηλσληθήο ςπρνινγίαο ηνπ Muzafer Sherif απφ ην νπνίν 

πξνήιζε ε ζεσξία ηεο ξεαιηζηηθήο ζχγθξνπζεο, δηεμήρζε ην 1961 θαη 

δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο ελδννκαδηθέο, ηηο εμσ-νκαδηθέο ζρέζεηο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ νκάδσλ. Σν πείξακα επηθεληξψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ έλλνηα ηεο «νκάδαο» 

θαη ηη κπνξεί λα θάλεη ε αληίιεςε ηνπ "αλήθεηλ" ζε κηα νκάδα ζηηο ζρέζεηο ησλ 

κειψλ κέζα ζε απηήλ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε άηνκα εθηφο ηεο νκάδαο ηνπο. Σν ίδην 

πείξακα πξνζπάζεζε επίζεο λα παξαηεξήζεη ηηο ζπγθξνχζεηο ή ηηο "ηξηβέο" κεηαμχ 

ησλ δχν νκάδσλ θαη ηε δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο ή "ελζσκάησζεο" ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ ζπγθξνπφκελσλ νκάδσλ. 

ε απηφ ην πείξακα 22 αγφξηα, ειηθίαο 11 εηψλ κε θαιέο ζρνιηθέο επηδφζεηο, άλσ ηνπ 

κέζνπ φξνπ λνεκνζχλε πξνεξρφκελα απφ νηθνγέλεηεο κε δχν γνλείο, ζηάιζεθαλ ζε 

κία απνκαθξπζκέλε ζεξηλή θαηαζθήλσζε ζηελ Οθιαρφκα. Ο ζθνπφο ηεο απνζηνιήο 

ηνπο ζε κία απφκαθξε θαηαζθήλσζε, έγηλε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ε 

έξεπλα δελ ζα επεξεαζηεί απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, έηζη ψζηε λα κειεηεζεί ε 

αιεζηλή θχζε ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηεο πξνθαηάιεςεο. Σα αγφξηα δελ γλψξηδαλ ην 

έλα ην άιινλ πξηλ. ηε ζπλέρεηα νη εξεπλεηέο ηνπο ρψξηζαλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο φπνπ ε θάζε κία έκεηλε ζε θακπίλεο πνπ είραλ κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο, νη νκάδεο δελ γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε ηεο άιιεο 

νκάδαο. "Σα αγφξηα αλέπηπμαλ κηα ζχλδεζε κε ηηο νκάδεο ηνπο ζε φιε ηελ πξψηε 

εβδνκάδα ηεο θαηαζθήλσζεο, θάλνληαο καδί δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

πεδνπνξία, θνιχκπη θιπ. Σα αγφξηα επέιεμαλ ηα νλφκαηα γηα ηηο νκάδεο ηνπο: ε κία 

νκάδα νλνκάζηεθε "Αεηνί" θαη ε άιιε "Κξνηαιίεο", νλφκαηα ηα νπνία ηππψζεθαλ 

πάλσ ζε κπινπδάθηα θαη ζεκαίεο. ηε ζπλέρεηα, νη εξεπλεηέο νξγάλσζαλ κία ζεηξά 

απφ αγψλεο κεηαμχ ησλ νκάδσλ απηψλ πνπ είραλ δηάξθεηα ηέζζεξηο εκέξεο θαη κε 

βξαβεία γηα ηνπο ληθεηέο. Καζψο ζπλερηδφηαλ ν αληαγσληζκφο, ε πξνθαηάιεςε 
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άξρηζε λα γίλεηαη εκθαλήο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. Ζ πξνθαηάιεςε απηή 

εθθξαδφηαλ ζηελ αξρή κφλν ιεθηηθά, κε ριεπαζκνχο θαη βξηζηέο. Χζηφζν, θαζψο ν 

αληαγσληζκφο βξηζθφηαλ ζε εμέιημε, νη άζρεκεο ιεθηηθέο εθθξάζεηο γηλφληνπζαλ πην 

άκεζεο: Οη Aεηνί έθαςαλ ηε ζεκαία ησλ Kξνηαιίσλ, oη Kξνηαιίεο ιεειάηεζαλ ηηο 

θακπίλεο ησλ Αεηψλ, αλαπνδνγχξηζαλ θξεβάηηα θαη έθιεςαλ ηδησηηθά αληηθείκελα. 

Οη νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν, έγηλαλ πνιχ επηζεηηθέο κεηαμχ 

ηνπο ζε ζεκείν πνπ νη εξεπλεηέο αλαγθάζηεθαλ λα ηνπο ρσξίζνπλ ζσκαηηθά. Οη 

εξεπλεηέο ζηε ζπλέρεηα, αλαθνίλσζαλ δχν εκέξεο αλαθσρήο θαη δήηεζαλ απφ ηα 

αγφξηα λα θαηαγξάςνπλ ζε κία ιίζηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν νκάδσλ. Κάζε 

νκάδα είρε ηελ ηάζε λα θάλεη πςειφηεξεο εθηηκήζεηο γηα ηε δηθή ηεο νκάδα θαη 

ραξαθηήξηδε ηελ άιιε νκάδα κε εμαηξεηηθά άζρεκνπο φξνπο. ―Ο Sherif ζηε ζπλέρεηα 

πξνζπάζεζε λα κεηψζεη ηελ πξνθαηάιεςε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. Απμάλνληαο 

απιά ηελ επαθή ησλ δχν νκάδσλ, θαηάθεξε λα θάλεη ηελ θαηάζηαζε ρεηξφηεξε. 

Αλαγθάδνληαο φκσο ηηο νκάδεο λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ππνδεέζηεξσλ 

ζηφρσλ, ή θνηλψλ ζηφρσλ, κπφξεζε λα ραιαξψζεη ηελ πξνθαηάιεςε θαη ηελ έληαζε 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ‖ (Baron , 1997 Byrne - Cialdini, Kenrick , Neuberg , 1999 ). 

Ο Sherif θαηέιεμε ζε έλα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα απφ ηε κειέηε απηή: ππνζηήξημε 

φηη νη νκάδεο αλαπηχζζνπλ κε θπζηθφ ηξφπν ηνπο δηθνχο ηνπο πνιηηηζκνχο, ηηο 

ππαξμηαθέο δνκέο θαη ηα φξηά ηνπο. θεθηείηε θάζε κηα απφ απηέο ηηο νκάδεο ησλ 

αγνξηψλ θαη ζαλ κία ρψξα-κηθξφθνζκν. Κάζε ρψξα έρεη ηε δηθή ηεο θνπιηνχξα, ηελ 

θπβέξλεζή ηεο, ην λνκηθφ ηεο ζχζηεκα θαη αληιεί ηα φξηα ηεο γηα λα δηαθνξνπνηεζεί 

απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο. Απφ απηέο ηηο εζσηεξηθέο δνκέο  δεκηνπξγνχληαη νη ξίδεο 

ηεο ζχγθξνπζεο θαη ζηηο δχν νκάδεο ησλ αγνξηψλ θαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ, ζε 

κεηαγελέζηεξν επίπεδν. 

Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ε έξεπλα ηνπ Sherif έγηλε ηφζν δηάζεκε, είλαη φηη ζα 

έδεηρλε πψο ζα κπνξνχζε λα ζπκβηβάζεη ηηο νκάδεο θαη ηειηθά πσο ε εηξήλε ζα 

κπνξνχζε λα επηθξαηήζεη. Σν θιεηδί ήηαλ ε εζηίαζε ζηνπο ππνδεέζηεξνπο ζηφρνπο, 

ζε εθείλνπο πνπ εθηείλνληαη πέξα απφ ηα φξηα ηεο ίδηαο ηεο νκάδαο. Όια έδεηρλαλ φηη 

απηφ ήηαλ πνπ έθεξε θαη πάιη καδί ηνπο Κξνηαιίεο θαη ηνπο Αεηνχο. 

Γηάθνξνη ςπρνιφγνη θαηαζέηνπλ θαη κία άιιε νπηηθή ηεο έξεπλαο, φρη ηφζν εκθαλή. 

Ο Michael Billig ππνζηεξίδεη φηη ε έξεπλα ηνπ Sherif δελ πεξηιακβάλεη κφλν δχν 

αιιά ηξεηο νκάδεο θαζψο θαη νη εξεπλεηέο είλαη κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, κε ηνπο εξεπλεηέο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη σο ηξίηε νκάδα, είλαη 

ζαθέο φηη απνηεινχλ ηελ πην ηζρπξή νκάδα. Μεγάιν κέξνο ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ 

ησλ δχν νκάδσλ ησλ αγνξηψλ είλαη ελνξρεζηξσκέλε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξεπλεηέο. 

 

ρέζεηο εμνπζίαο 

Μέζα απφ απηή ηε λέα νπηηθή ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ Sherif κπνξεί λα δεη θαλείο ηελ 

άπνςε ησλ πηζαλψλ εθβάζεσλ, φηαλ κηα ηζρπξή νκάδα πξνζπαζεί λα ρεηξαγσγήζεη 

δχν πην αδχλακεο νκάδεο. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ελσζνχλ γηα έλα θνηλφ ζθνπφ, 
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κεξηθέο θνξέο νη νκάδεο ζα ελσζνχλ ελάληηα ζε έλαλ θνηλφ ερζξφ θαη κεξηθέο θνξέο 

ζα ζηξαθνχλ ζηελ ηζρπξή νκάδα. 

 

2.14.2 Διϊκριςη ςχολικών ςυγκρούςεων  

  

Οη ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ ζχλεζεο θαηλφκελν, θαζψο ζε φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο επηθνηλσλνχκε θαη αιιειεπηδξνχκε κε άιινπο 

αλζξψπνπο. Οη ζπγθξνχζεηο παξνπζηάδνληαη αλάκεζα ζε αλζξψπνπο, νη νπνίνη 

δηαθνξνπνηνχληαη σο πξν ηηο αλάγθεο, ηηο ηδέεο ή ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Με ηνλ φξν 

ζρνιηθή ζχγθξνπζε νξίδεηαη νπνηαδήπνηε δηαθσλία εκθαλίδεηαη ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηα κέιε ηα νπνία εκπιέθνληαη ζε απηή ληψζνπλ πσο απεηινχληαη νη 

αλάγθεο, ηα ζπκθέξνληά θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο.  

 

Ο Kernberg (1998) πεξηγξάθεη ηα πέληε ζηάδηα ζηα νπνία απνηππψλεηαη ε εμέιημε 

ηεο ζχγθξνπζεο. 

 Πξψην ζηάδην- χγθξνπζε πνπ ιαλζάλεη.  

Αλαθέξεηαη ζηε ζχγθξνπζε πνπ ιαλζάλεη, ε νπνία ζπλήζσο παξνπζηάδεηαη 

φηαλ ζπκβαίλεη κηα αιιαγή. 

 Γεχηεξν ζηάδην- Αληηιεπηή ζχγθξνπζε. 

Πξνζδηνξίδεη ηε ζχγθξνπζε πνπ γίλεηαη αληηιεπηή φπνπ ηα άηνκα 

αληηιακβάλνληαη ηελ χπαξμε ηνπ πξνβιήκαηνο, ρσξίο φκσο λα ληψζνπλ 

άκεζα λα απεηινχληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο. 

 Σξίην ζηάδην- χγθξνπζε πνπ βηψλεηαη. 

Γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζχγθξνπζε πνπ βηψλεηαη, φπνπ πιένλ ηα κέιε ηεο 

νκάδαο εκπιέθνληαη ζπλαηζζεκαηηθά επηθξαηεί έληαζε ζηηο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο θαη ν θαζέλαο πξνζπαζεί λα ππεξαζπηζηεί ηελ ζέζε ηνπ, ηελ νπνία 

ληψζεη λα απεηιείηαη. 

 Σέηαξην ζηάδην- χγθξνπζε πνπ εθδειψλεηαη. 

Αθνινπζεί ε ζχγθξνπζε πνπ εθδειψλεηαη είηε κε κηθξέο δηαθσλίεο, είηε κε 

πεξηζζφηεξν επηζεηηθφ ηξφπν. 

 Πέκπην ζηάδην- Απνηέιεζκα ζχγθξνπζεο. 

Σέινο, ην απνηέιεζκα ηεο ζχγθξνπζεο κπνξεί λα είλαη είηε ζεηηθφ είηε 

αξλεηηθφ.  

Χζηφζν, νη ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δηαπξνζσπηθέο, νκαδηθέο, 

δηνκαδηθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη δπζιεηηνπξγηθέο ζπγθξνχζεηο. 

 

 Γηαπξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο  
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Οη δηαπξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο εκθαλίδνληαη αλάκεζα ζε άηνκα ηεο ίδηαο νκάδαο 

φπσο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. ηελ πεξίπησζε φπνπ ηα άηνκα 

παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζπλεξγαζίαο, νη ζπγθξνχζεηο θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο, 

θαζψο βαζηθφ αίηην απνηειεί ηα αίζζεκα ηεο απνμέλσζεο κέζα ζηελ νκάδα. 

πλεπψο, ηα άηνκα αηζζάλνληαη απνμελσκέλα απφ ηελ νκάδα ηνπο θαη δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο (Σέθνο, 2009). 

 

 Οκαδηθέο ζπγθξνχζεηο  

Πξφθεηηαη γηα ζπγθξνχζεηο πνπ εκθαλίδνληαη αλάκεζα δηάθνξεο νκάδεο, κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε (αΐηεο, 2002). Δκπιεθφκελνη δχν ή πεξηζζφηεξα 

άηνκα ηεο ίδηαο νκάδαο κε ζπγθξνχζεηο πνπ αθνξνχλ αζπκβαηφηεηεο, δηαθσλίεο κε 

άκεζε επίδξαζε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηεο θάζε νκάδαο (Μαπξαληδά, 

2011). 

 

 Γηνκαδηθέο ζπγθξνχζεηο 

Οη δηνκαδηθέο ζπγθξνχζεηο ελππάξρνπλ κεηαμχ ηκεκάησλ ή νκάδσλ κέζα ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα, εμαηηίαο ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ ζηεξενηχπσλ γηα ηηο νκάδεο 

απηέο. Ζ χπαξμε ζηεξενηχπσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη 

αξλεηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε κηαο άιιεο νκάδαο.  

 

 Λεηηνπξγηθέο ζπγθξνχζεηο (γλσζηηθέο ζπγθξνχζεηο) 

Οη ιεηηνπξγηθέο ζπγθξνχζεηο εθδειψλνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο θαη 

νθείινληαη θπξίσο ζε ηξεηο ιφγνπο. Αξρηθά, ζηε δηαθσλία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο γηα 

ην πεξηερφκελν ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπο αλαηέζεθε, ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ 

νθείιεηαη ζπλήζσο ζηνπο αλεπαξθείο πφξνπο θαη ζε δηελέμεηο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα 

δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ. 

 

 Γπζιεηηνπξγηθέο ζπγθξνχζεηο (ζπλαηζζεκαηηθέο ζπγθξνχζεηο) 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζπγθξνχζεσλ απηέο αλαπηχζζνληαη φηαλ αλάκεζα 

ζηα κέιε ηεο νκάδαο ππάξρνπλ δηαθσλίεο πνπ πεγάδνπλ απφ ην δηαθνξεηηθφ 

γλσζηηθφ επίπεδν. Απηέο νη ζπγθξνχζεηο εθθξάδνληαη κε έληαζε θαη ζπκφ θαη 

δεκηνπξγνχλ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο. Οη ζπγθξνχζεηο 

απηέο δεκηνπξγνχλ κεηαβνιή ησλ αξρηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, κε απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηεο απφδνζεο θαη ηε δπζαξέζθεηα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο (Μαπξαληδά, 

2011). 
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2.14.3 Αύτια ςχολικών ςυγκρούςεων  

 

Αλακθίβνια, νη ζπγθξνχζεηο απνηεινχλ αλαπφθεπθην απνηέιεζκα ηεο επηθνηλσλίαο 

ησλ αλζξψπσλ θαζψο ε αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ νδεγεί ζε αληηπαξαζέζεηο θαη 

δεκηνπξγία εληάζεσλ. πκπεξαίλνπκε, φηη νη ζπγθξνχζεηο δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

ιείπνπλ απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Χζηφζν, νη αηηίεο απηέο δελ είλαη πάληα 

εκθαλείο, αιιά έρνπλ βαζχηεξεο ξίδεο. Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ θάπνηα απφ ηα αίηηα 

πνπ νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

1. Σν θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν  

Θεσξεηηθνί αλαθέξνπλ πσο ηα παηδηά ησλ κεζαίσλ θαη αλψηεξσλ ζηξσκάησλ 

είλαη εχθνιν λα ηαπηηζηνχλ κε ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ ππνδεηθλχεη ην 

ζρνιείν. Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ απνηειεί πξσηαξρηθή βάζε γηα πξνβνιή 

απνδεθηψλ ζπκπεξηθνξψλ φπσο θαινί ηξφπνη, επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, 

ελδηαθέξνλ γηα κειέηε θαη ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο. Χζηφζν, παξαηεξείηαη πσο ηα 

παηδηά ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ρακειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, κε δπζθνιία 

απνδέρνληαη ηα πξφηππα ηα νπνία πξνβάιεη ην ζρνιείν, θαζψο εθείλα ηα παηδηά 

δελ έρνπλ ηελ ππνζηήξημε πνπ ζα έπξεπε απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. ε 

αληίζεζε, παηδηά ηα νπνία αλήθνπλ ζε νηθνγέλεηεο κε πςειφ βηνηηθφ επίπεδν, 

δέρνληαη ηελ αλάινγε ππνζηήξημε. Χζηφζν, ηα παηδηά ησλ κε επλνεκέλσλ 

νηθνγελεηψλ δηαζέηνπλ έλαλ αλαβιεηηθφ ραξαθηήξα φζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ηνπ 

ζρνιείνπ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θαζψο θαη ην δηάβαζκα (Fontana, 

1996).  

2. Σν θχιν  

Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ επηδξά ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αλάκεζα 

ζηνπο καζεηέο είλαη ε δηαθνξνπνίεζε πνπ ππάξρεη αλαθνξηθά κε ην θχιν ησλ 

καζεηψλ. Δίλαη γεγνλφο, πσο παξαηεξνχκε κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ ζπκπεξηθνξά 

ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ. Παξαηεξνχκε, πσο ηα αγφξηα δηαζέηνπλ έλαλ 

δηθφ ηνπο ηξφπν επηθνηλσλίαο, ζαλ θψδηθα, θάηη πνπ ηζρχεη θαη γηα ηα θνξίηζηα. 

Γηάθνξεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ην θχιν ησλ καζεηψλ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο θαη ηελ ζηάζε κεηαμχ θνξηηζηψλ θαη αγνξηψλ. Αθφκε νη 

ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, αιιά απηφ εμαξηάηαη ηφζν απφ ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, φζν θαη απφ ηελ ζρνιηθή ηάμε. Χζηφζν, κία ζπλεζηζκέλε 

ζηεξεφηππε ζπκπεξηθνξά πνπ αλαπαξάγεηαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, αθνξά 

ζηελ εζηίαζε ησλ ζσκαηηθψλ δηαθνξψλ ησλ δχν θχισλ. Γεδνκέλν φηη ηα παηδηά 

κεγάισζαλ θαη δνπλ ζε θνηλσλίεο κε ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο θαη ελζηεξλίδνληαη 

παξφκνηεο ζπκπεξηθνξέο  (Elliott, Kratochwill, Littlefield Cook & Travers, 

2008). 

 

3. Οκάδεο καζεηψλ  
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ηελ ζρνιηθή ηάμε δελ ππάξρεη πάληα νκνηνγέλεηα θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

νη καζεηέο λα ρσξίδνληαη θαη λα δεκηνπξγνχληαη νκάδεο, κε άιια ιφγηα 

«θιίθεο». Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε θιεηζηέο ππννκάδεο νη 

νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλνρή θαη είλαη απνθνκκέλεο απφ ηε ζπιινγηθή 

δσή ηεο ηάμεο. Απηέο νη νκάδεο δηαζέηνπλ ζπλήζσο ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη 

αιιειεγγχε θαη έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα θαη θνηλέο αλάγθεο. Χζηφζν, νη 

θιίθεο πξνθχπηνπλ φηαλ δελ ππάξρεη έληνλε δξάζε γηα ζπιινγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ζπλέπεηα λα ππνκνλεχεηαη ε ζπλεξγαζία, ε πίεζε γηα 

ζπκκφξθσζε ζηνπο θαλφλεο, ε απνπζία ειεπζεξίαο, ε απνκφλσζε νξηζκέλσλ 

καζεηψλ ιφγσ ησλ ρακειψλ επηδφζεσλ θαη ηεο δηαθνξεηηθήο θνηλσληθήο ηνπο 

πξνέιεπζεο είλαη κεξηθέο αηηίεο νη νπνίεο σζνχλ ηνπο καζεηέο ζηε δεκηνπξγία 

θιίθαο. χκθσλα κε ηελ Αλαγλσζηνπνχινπ, νη καζεηέο σζνχληαη ζε απηέο ηηο 

νκάδεο- θιίθεο θαζψο αλαδεηνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη 

πξνζπαζνχλ κέζα απφ απηέο λα εμαιείςνπλ ηηο αληηζέζεηο πνπ έρνπλ κε ηα 

ζρνιηθά πξφηππα.   

4. Ο αληαγσληζκφο  

ηε ζεκεξηλή επνρή, ν αληαγσληζκφο ελππάξρεη ζε θάζε πηπρή ηεο θνηλσληθήο 

δσήο ηνπ αλζξψπνπ, πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ αηνκηθηζκφ. ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, 

ραξαθηεξηζκφο θαιφο θαη θαθφο καζεηήο, φζνλ αθνξά ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη 

ηνπο βαζκνχο ελφο καζεηή, δεκηνπξγεί ην αίζζεκα ηνπ αληαγσληζκνχ. Οη 

καζεηέο αληαγσλίδνληαη γηα ην πνηνο ζα έρεη ηνπο πςειφηεξνπο βαζκνχο. Ο 

βαζκνζεξηθφο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο ζπκβάιιεη ζην αίζζεκα ηνπ 

αληαγσληζκνχ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη αληαγσληζκφο γηα ηελ θαιχηεξε 

βαζκνινγία θαη φρη γηα ηε γεληθή πξφνδν ηνπ καζεηή. Ο εθπαηδεπηηθφο ζέινληαο 

λα δψζεη θίλεηξα ζηνπο καζεηέο ηνπ, δεκηνπξγεί κηα κνξθή αληαγσληζκνχ, 

ζέινληαο λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά γηα ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο ζηελ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο 

(Μπίθνο, 2011).  

5. Σν άγρνο 

Σν άγρνο απνηειεί έλα ζπλαίζζεκα ην νπνίν θπξηεχεη έλα κεγάιν πνζνζηφ 

καζεηψλ. Σν άγρνο νξίδεηαη σο «δπζάξεζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ 

εθδειψλεηαη σο αληίδξαζε ζε πξνθιήζεηο ή θηλδχλνπο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα 

άηνκα ζπρλά θαηαβάιινληαη απφ έλα αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα, πσο θάηη ζπκβαίλεη 

ή θάηη κπνξεί λα ζπκβεί, ην νπνίν δελ κπνξνχλ λα ην ειέγμνπλ. Σν άγρνο 

εθθξάδεηαη ζσκαηηθά, ςπρνινγηθά θαη ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο θαη 

εξκελεχεηαη κε πάξα πνιινχο ηξφπνπο, κε βάζε ηε γελεηηθή πξνδηάζεζε ηνπ 

παηδηνχ, ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ, ηνπο νηθνγελεηαθνχο παξάγνληεο θαη ηηο 

εκπεηξίεο κάζεζεο» (Εαθεηξνπνχινπ & Καιαηδή - Αδίδη, 2011). Ο Slavin 

πξνζδηνξίδεη ηελ θχξηα πεγή ηνπ άγρνπο ησλ καζεηψλ σο θφβνο ηεο απνηπρίαο 

θαη κε επαθφινπζν ηελ κείσζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 
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καζεηψλ ληψζεη άγρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ηεο 

αμηνιφγεζεο.  

 

2.14.4 Τεχνικϋσ διευθϋτηςησ ςυγκρούςεων  

 

Σν 1926 ε Folett πξνζδηφξηζε ηξεηο βαζηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη δηεπζπληέο 

αληηκεηψπηδαλ ηε ζχγθξνπζε: ηελ θπξηαξρία, ηνλ ζπκβηβαζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία. Σν 

1970 νη Blake & Mouton πξφζζεζαλ άιιεο δχν ζηξαηεγηθέο: ηελ απνθπγή θαη ηελ 

εμνκάιπλζε, θαζψο δεκηνχξγεζαλ ηε ζεκειηψδε βάζε γηα ηελ αλάιπζε 

θαηαζηάζεσλ δηαπξνζσπηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ην 

ζπγθξνπζηαθφ πιέγκα (Conflict Grid), ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηνπο βαζηθνχο ηχπνπο 

ζπκπεξηθνξάο ζε θαηαζηάζεηο φπνπ παξνπζηάδνληαη δηαθνξέο θαη ε αληηπαξάζεζε 

είηε είλαη ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε, είηε εθθξάδεηαη αλνηρηά σο ζχγθξνπζε.  

 

Γηάγξακκα 1: Σπγθξνπζηαθό πιέγκα 

Ο παξαπάλσ δηζδηάζηαηνο πίλαθαο ιακβάλεη ππφςε «ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

αλζξψπνπο» κε ηνπο νπνίνπο θάπνηνο δηαθσλεί θαη ην «ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξαγσγή 

απνηειεζκάησλ» ή αιιηψο γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθσλίαο. Σν πνζνζηφ θαη ην είδνο 

ηεο έκθαζεο πνπ δίλεηαη ζηνπο δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ 

παξακέηξσλ πξνζδηνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ζχγθξνπζεο.  

Σν 1974 ν Thomas δεκηνχξγεζε ην δηθφ ηνπ κνληέιν, ην νπνίν έρεη ηελ εμήο κνξθή: 
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Γηάγξακκα 2: Σπγθξνπζηαθό κνληέιν ζύκθσλα κε ηνλ Thomas (1974) 

 

Παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο κε ην ζπγθξνπζηαθφ πιέγκα ησλ 

Blake & Mouton. Ο Thomas φξηζε δχν βαζηθνχο άμνλεο ηνπ δηαγξάκκαηνο, ν έλαο 

αλαθέξεηαη ζηε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο (ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ηα κέξε είλαη έηνηκα 

λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αληίπαιεο πιεπξάο) θαη ε ζεηηθφηεηα (ν βαζκφο 

θαηά ηνλ νπνίν θάπνηνο επηζπκεί λα ηθαλνπνηήζεη ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο 

ηνπ). Με δεδνκέλν ηα δχν κνληέια ζπγθξνπζηαθήο ζπκπεξηθνξάο έρνπλ αξθεηέο 

νκνηφηεηεο θαη πξνζδηνξίδνπλ πέληε βαζηθνχο ηχπνπο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ 

εκπινθή ζε ζχγθξνπζε. Χζηφζν, νη πέληε βαζηθνί ηχπνη ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ 

εκπινθή ζε ζχγθξνπζε, ζχκθσλα, ζχκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο είλαη: 

 Αληαγσληζκφο/ Κπξηαξρία  

 Απνθπγή 

 Δμνκάιπλζε/ Πξνζαξκνγή 

 πκβηβαζκφο 

 πλεξγαζία 

 

χκθσλα κε ηνλ Σέθν (2009)ε δηεπζέηεζε «απνηειεί έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ απφιπηα 

ελαξκνληζκέλσλ, ζρεδηαζκέλσλ θαη εθηειεζκέλσλ ψζηε λα πξνάγνληαη ηα επηζπκεηά 

θαη αλακελφκελα απνηειέζκαηα ζε έλα νξγαληζκφ». Αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε 

ζπγθξνχζεσλ ζεκεηψλεηαη φηη είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο παξνηξχλεηαη ε 

εκπινθή ησλ αηφκσλ κε αληαιιαγή δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε ηεο ζχγθξνπζεο θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Χζηφζν, ε δηαδηθαζία ηεο δηεπζέηεζεο πεξηιακβάλεη θάπνηεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο 
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πνπ απνβιέπνπλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζε ςειφηεξε 

ηεξαξρηθή ζέζε θαη κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο καζεηέο 

ηεο ηάμεο, ζπληνλίδεη ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε θαη βειηηψλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ. Οη ζσζηέο ζπλζήθεο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα λα ζεσξεζεί κηα ζχγθξνπζε επνηθνδνκεηηθή θαη σθέιηκε. Γηα ην ιφγν 

απηφλ, επηδηψθεηαη ε έγθαηξε δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ηεο (Σέθνο, 2009). Έηζη, ν 

εθπαηδεπηηθφο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο ηνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

δηάθνξεο ηερληθέο, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο. Οη ηερληθέο 

επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη:  

 

 Ακνηβαίνο ζεβαζκφο 

Γηα λα ηεξκαηηζηεί ελδερφκελε ζχγθξνπζε βαζηθή πξνυπφζεζε απνηειεί ν 

ακνηβαίνο ζεβαζκφο. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη θαιφ λα κελ έξρεηαη ζε 

αληηπαξάζεζε κε ηνπο καζεηέο, δηφηη παξαβηάδεη ην ζεβαζκφ πξνο ην καζεηή. 

Μηα ζεκαληηθή επηζήκαλζε απνηειεί ε θαηαλφεζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ιφγνπ ηεο ζχγθξνπζεο θαζψο θαη ε αλάιεςε επζπλψλ απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, γηα λα γλσξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε.   

 

 πδήηεζε 

Ζ ζπδήηεζε πξέπεη λα απνηειεί βαζηθφο ηξφπνο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ, 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο επηθνηλσλίαο, ρσξίο λα πξνθαινχληαη ζπγθξνχζεηο. 

Δηδηθφηεξα, νη νκαδηθέο ζπδεηήζεηο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα γλσξίδνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο, ηνπο ζπκκαζεηέο αιιά θαη γεληθφηεξα ηελ επηθξαηνχζα 

θαηάζηαζε. Οη ζπδεηήζεηο πξνάγνπλ ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ, ηελ 

αιιεινβνήζεηα, ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία. εκαληηθή πξνυπφζεζε γηα 

ηελ δεκηνπξγία κηαο επράξηζηεο θαη ζεηηθήο αηκφζθαηξαο, απνηειεί ε ζέζε 

ηνπ δαζθάινπ.  

 

 Ζ ηερληθή ηεο απνθπγήο 

Ζ ηερληθή απηή ππνζηεξίδεη φηη ηα κέιε ηεο νκάδαο αγλννχλ ή αξλνχληαη φηη 

ιακβάλεη ρψξα θάπνηα ζχγθξνπζε θαη ζπλήζσο αλαβάινπλ ηε 

δηαπξαγκάηεπζε γηα θάπνην αφξηζην κέιινλ. Όζνη επηιέγνπλ ηελ ζηξαηεγηθή 

απηή δελ λνηάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε νχηε ησλ δηθψλ ηνπο ζηφρσλ νχηε θαη 

ησλ ζηφρσλ ηεο αληηκαρφκελεο πιεπξάο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ηερληθή απηή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αδξάλεηα θαη παζεηηθφηεηα (Παπαδνπνχινπ, 2015). 

Αθφκα, ζε απηήλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αγλφεζε θαη ε άξλεζε. Σα άηνκα 

απιψο πξνζπνηνχληαη φηη δελ ππάξρεη θακία ζχγθξνπζε θαη ειπίδνπλ φηη ζα 

ηειεηψζεη απφ κφλε ηεο. Βηβιηνγξαθηθά, είλαη γλσζηή θαη κε ηνπο φξνπο 

απφζπξζε, ππεξπήδεζε θαη αδηαθνξία (Σέθνο, 2009). Καηά ηε κέζνδν ηεο 
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απνθπγήο, ηα αληηθξνπφκελα κέιε ελδηαθέξνληαη κφλν γηα ηα δηθά ηνπο 

ζπκθέξνληα. 

 

 

 Ζ ηερληθή ηνπ ζπκβηβαζκνχ 

ηε ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή, ηα αληηκαρφκελα κέιε δηαηεξνχλ ηηο δηαθνξέο 

ηνπο, σζηφζν ππνρξεψλνληαη ζε κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε. Ο ζπκβηβαζκφο 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ νη ζηφρνη ησλ αληηκαρφκελσλ κειψλ κπαίλνπλ ζε 

δεχηεξε κνίξα ή φηαλ νη πξνζσπηθφηεηεο θαη ησλ δχν κειψλ είλαη ην ίδην 

ηζρπξέο (Σέθνο, 2009). Οπζηαζηηθά κε ηελ ηερληθή ηνπ ζπκβηβαζκνχ δελ 

αληηκεησπίδνληαη νη αηηίεο ηεο  ζχγθξνπζεο, αιιά δίλεηαη έκθαζε ζηε ιχζε, 

παξφιν πνπ θαη νη δχν πιεπξέο δελ θαίλνληαη λα είλαη ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηε ιχζε πνπ πξνζθέξεηαη. 

 

 Ζ ηερληθή ηεο αληηπαξάζεζεο  

ηελ ηερληθή ηεο αληηπαξάζεζεο έλα ηξίην πξφζσπν θαιεί ζε δηάινγν ηηο 

αληηκαρφκελεο πιεπξέο, κε ζθνπφ λα επηθνηλσλήζνπλ απνηειεζκαηηθά θαη λα 

μεπεξαζηεί ην πξφβιεκα. χκθσλα κε ηελ ηερληθή απηή, έλα ηξίην πξφζσπν 

πνπ δηαζέηεη θχξνο θαη πεηζψ, βνεζάεη ηα αληηκαρφκελα κέιε, κε ζθνπφ λα 

εμαθαλίζνπλ ηηο δηαθσλίεο ηνπο. 

 

 Ζ ρξήζε ηεο εμνπζίαο 

χκθσλα κε ηνλ αΐηε, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη πσο απηή ε ηερληθή πξέπεη λα 

απνθεχγεηαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, γηαηί δελ γίλεηαη νπζηαζηηθφο δηάινγνο 

θαη δελ νδεγείηαη ζε θακία δίνδν επηθνηλσλίαο. Σνπλαληίνλ, κπνξεί λα 

ππάξμνπλ ρακέλνη θαη θεξδηζκέλνη ηεο ζχγθξνπζεο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη θαη άιιεο ζπγθξνχζεηο. ηελ ηερληθή απηή, ν ηζρπξφο επηβάιιεη 

ηελ άπνςε ηνπ γηα ηνλ ηξφπν επίιπζεο ηεο ζχγθξνπζεο. Ζ εμνπζία απηή 

κπνξεί λα πξνέξρεηαη είηε απφ ηελ ηεξαξρηθή ζέζε ελφο αηφκνπ είηε απφ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ εμνπζία. 

 

 Ζ ηερληθή ηνπ νξγαλψλεηλ 

Πξφθεηηαη γηα κία ηερληθή ε νπνία πξνζπαζεί λα ιχζεη ηε ζχγθξνπζε «ελ ηε 

γελέζεη ηεο», κε άιια ιφγηα λα εληνπίζεη ηα αίηηα ζχγθξνπζεο, ηηο ζπλζήθεο 

δειαδή πνπ ηελ δεκηνχξγεζαλ. Ο θπξηφηεξνο ζηφρνο ηεο ηερληθήο απηήο, 

είλαη λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο απφ ηα ζπγθξνπφκελα κέιε, ηα νπνία ζα έρνπλ 

σο ζθνπφ ηελ επξπζκία θαη ηελ αξκνληθφηεηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο (αΐηεο, 

2002). 

 

 Ζ ηερληθή ηεο ππνρψξεζεο  

ηε κέζνδν απηήλ επηρεηξείηαη ε κείσζε ηεο έληαζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, κέζσ 

ηεο αλάδεημεο ησλ θνηλψλ ζηνηρείσλ ησλ κειψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
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ζπκθεξφλησλ ηνπ άιινπ κέξνπο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή είλαη απνηειεζκαηηθή 

κφλν φηαλ ην έλα απφ ηα δχν ζπγθξνπφκελα κέιε έρεη ηε ζέιεζε λα ζπζηάζεη 

θάπνην απφ ηα δηθά ηνπ ζπκθέξνληα ή λα ζεβαζηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άιινπ, 

ππνρσξψληαο. Βέβαηα, απηή ε παξαρψξεζε γίλεηαη κε ηελ πξνζδνθία φηη ζην 

κέιινλ ζα ιάβεη αληάιιαγκα ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί θάηη. Δπηπιένλ, ε 

ρξήζε ηεο ζεσξείηαη θαηάιιειε, φηαλ ην ππαίηην άηνκν ηεο ζχγθξνπζεο δελ 

έρεη νπζηαζηηθή γλψζε γηα ηελ πξαγκαηηθή αηηία ηεο ζχγθξνπζεο ή ε δχλακε 

ηνπ είλαη κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο εκπιεθφκελνπο ηεο 

ζχγθξνπζεο (Παπαδνπνχινπ, 2012). 

 

2.15 Η διαχεύριςη των ςυγκρούςεων 
 

Αλακθίβνια, ε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ απνηειεί ηνλ ρεηξηζκφ ηεο ζχγθξνπζεο 

κε άιια ιφγηα απνηειεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν ή κηα νκάδα επηιέγεη λα 

δξάζεη κεηά ηελ εθδήισζε κηαο ζχγθξνπζεο. Πξσηίζησο, πξέπεη λα γίλεη 

απνζαθήληζε ησλ δχν νξηζκψλ, θαζψο νη πιεηνλφηεηα  ηνπο ζεσξεί ηαπηφζεκνπο ελψ 

δελ είλαη, επίιπζε ζπγθξνχζεσλ (conflict resolution) θαη δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ 

(conflict management) (Rahim, 2002). Ζ κειέηε ηεο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ έρεη ζαλ 

ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ή ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχγθξνπζεο, σζηφζν ε δηαρείξηζε 

ζπγθξνχζεσλ αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ έρνπλ 

ζαλ ζηφρν ηε κείσζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ 

κηαο ζχγθξνπζεο κε ζθνπφ λα εληζρπζεί ε κάζεζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ (νξγαληζκφο πνπ καζαίλεη). Χζηφζν, ε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ καο 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ακθηζβήηεζεο παξσρεκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ λέεο δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξνψζεζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ (Blake & Mouton, 1970).  

 

2.15.1 Αρχϋσ διαχεύριςησ ςυγκρούςεων  

 
Όζνλ αθνξά ηηο αξρέο δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ, κε άιια ιφγηα ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ φηαλ ηα κέιε κηαο νκάδαο δηαθσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε αληηθείκελν ηνπο 

ζηφρνπο, ηα θαζήθνληα, ηηο δηαδηθαζίεο θιπ. χκθσλα κε ηνπο Scholtes et al. (1996), 

ε θαιχηεξε κέζνδνο αληηκεηψπηζήο ηνπο μεθηλά απφ ηελ πξφιεςε θαη πεξηιακβάλεη 

ηα εμήο: 

 Πξόιεςε θαη απνηξνπή ησλ πξνβιεκάησλ ζην βαζκό πνπ είλαη δπλαηό. 

Αξρηθά, ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλνρή ησλ κειψλ κηαο νκάδαο κέζσ 

ηεο πξνζσπηθήο γλσξηκίαο θαη επαθήο ησλ κειψλ αιιά θαη κε ηε δεκηνπξγία 

θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο, ζπλεξγαζίαο θαη επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν απνηξέπεη απνγνεηεχζεηο, ερζξφηεηεο θαη έληνλεο δηαθσλίεο.  
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 Αληηκεηώπηζε ηνπ θάζε πξνβιήκαηνο ζαλ νκαδηθό πξόβιεκα . Ζ 

παξνπζία ελφο πξνβιήκαηνο ζηελ νκάδα, είηε αθνξά έλα κέινο είηε πνιιά ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζαλ νκαδηθφ πξφβιεκα, εμεηάδνληαο ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ νκάδα λα ιεηηνπξγήζεη επνηθνδνκεηηθά.  

 Απνθπγή ηόζν ηεο ππεξβνιηθήο, όζν θαη ηεο ππνηνληθήο αληίδξαζεο. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε, ζπλήζσο έλα κέινο ηεο νκάδαο εθδειψλεη 

επαλεηιεκκέλσο ζπκπεξηθνξά ε νπνία δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε ζπλνρή 

ηεο νκάδαο. Ζ αληίδξαζε ηνπ κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα 

ηνπ πξνβιήκαηνο αγλνψληαο ηα εθήκεξα πεξηζηαηηθά θαη αληηκεησπίδνληαο 

άκεζα θαη επζέσο ηα ρξφληα θαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Οη πηζαλέο 

αληηδξάζεηο πνηθίινπλ φπσο αδξάλεηα/ απνθπγή (θαζφινπ κεζνιάβεζε), θαη’ 

ηδίαλ ζπδήηεζε (ειάρηζηε κεζνιάβεζε), απξφζσπε αλαθνξά πξνβιήκαηνο 

ζηελ νκάδα (κεζνιάβεζε ρακεινχ επηπέδνπ), θαη’ ηδίαλ αληηκεηψπηζε 

(κεζνιάβεζε κεζαίνπ επηπέδνπ), νκαδηθή αληηκεηψπηζε κε νλνκαζηηθή 

αλαθνξά ηνπ αηφκνπ πνπ δεκηνπξγεί ην πξφβιεκα ζηελ νκάδα (κεζνιάβεζε 

πςεινχ επηπέδνπ) θαη απνβνιή απφ ηελ νκάδα (αθξαία κεζνιάβεζε).  

 

2.15.2 Τεχνικϋσ διαχεύριςησ ςυγκρούςεων  

 

Όηαλ κηα ζχγθξνπζε έρεη γίλεη πιένλ θαλεξή γηα ηα εκπιεθφκελα κέιε, πξέπεη νη δχν 

πιεπξέο λα επηιέμνπλ πνηα ζηάζε ζα θξαηήζνπλ θαη πνηα κέζνδν δηαρείξηζεο 

ζχγθξνπζεο ζα επηιέμνπλ.  Χζηφζν, νη κέζνδνη αληηκεηψπηζεο ηεο ζχγθξνπζεο 

κπνξνχλ λα ηαμηλνκήζνπλ ζε ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα 

(Milton, 1981):  

 Μέζνδν φπνπ ε κία νκάδα θεξδίδεη θαη ε άιιε ράλεη (win- lose) 

 Μέζνδνη φπνπ θαη νη δχν νκάδεο ράλνπλ ζε θάπνηα ζέκαηα αιιά θεξδίδνπλ ζε 

άιια (lose- lose) 

 Μέζνδνη φπνπ θαη νη δχν νκάδεο θεξδίδνπλ (win- win).  

Αλακθίβνια, ε ηξίηε πεξίπησζε κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βέιηηζηε ιχζε, 

αλαθεξφκελε αιιηψο θαη σο Integrative Decision Making θαη επέξρεηαη φηαλ θαη νη 

δχν πιεπξέο ελ γλψζεη ηνπο πξνζπαζνχλ λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο φισλ ησλ κειψλ 

ησλ νκάδσλ . 

 

2.15.3 Τεχνικϋσ win- lose  

 

Οη ηερληθέο win- lose ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ππάξρεη αληζφηεηα δχλακεο κε 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηελ θπξηαξρία (ρξήζε εμνπζίαο) κε επηβνιή ηεο πην 

δπλακηθήο πιεπξάο ζηελ αδχλακε κέζσ άζθεζεο εμνπζίαο (αΐηεο, 2002). Ο Kelttner 

πξνζδηνξίδεη ηεο εμνπζία σο ηελ ζρεηηθή ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα ηξνπνπνηεί ηελ 
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θαηάζηαζε ησλ άιισλ παξέρνληαο ή παξαθξαηψληαο πφξνπο ή απνδίδνληαο πφξνπο ή 

ηηκσξίεο. Οη French & Raven (1959)  αλέθεξαλ πέληε πεγέο απφ ηηο νπνίεο αληιείηαη 

εμνπζία: 

Δμνπζία ζέζεο 

– Νόκηκε εμνπζία (legitimate). Δίλαη ην λφκηκν δηθαίσκα ηνπ εγέηε πνπ 

πεγάδεη απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρεη θαη κε ην νπνίν ππαγνξεχεη ή ειέγρεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ πθηζηακέλσλ. Χζηφζν, απνηειεί απξφζσπε θαη δελ 

εθθξάδεη ηελ ππαθνή πξνο νξηζκέλν άηνκν, αιιά πξνο ην λφκηκν θάηνρν κηαο 

λφκηκα ζπληζηάκελεο ζέζεο (Κπξίδεο, 1999). 

– Δμαλαγθαζηηθή δύλακε (coercive). Απνηειεί ηελ εμνπζία πνπ πεγάδεη απφ 

ηνλ έιεγρν ηνπ εγέηε ζηελ ηηκσξία (π.ρ. απεηιή απφιπζεο ζε πεξίπησζε 

δηαθσλίαο) 

– Γύλακε αληακνηβήο (reward). Δίλαη ε εμνπζία πνπ πεγάδεη απφ ηνλ έιεγρν 

ηνπ εγέηε ζηελ αληακνηβή. 

 Πξνζσπηθή εμνπζία 

– Γύλακε ηνπ εηδηθνύ (expert). Ζ εμνπζία πνπ πεγάδεη απφ ηηο ηδηαίηεξεο 

γλψζεηο, επηδεμηφηεηεο θαη ηελ πείξα ηνπ εγέηε. 

– Γύλακε αλαθνξάο (referent). Δίλαη ε εμνπζία πνπ πεγάδεη απφ ηελ επηζπκία 

ηνπ πθηζηακέλνπ λα ηαπηηζζεί κε ηνλ ρξήζηε.  

χκθσλα κε ηνλ Yukl (1994) ε εμαλαγθαζηηθή δχλακε επηθέξεη αληίζηαζε 

ηνπλαληίνλ ε ρξήζε ησλ ππφινηπσλ κεζφδσλ κπνξεί λα επηθέξεη δέζκεπζε ή 

ζπκκφξθσζε.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν Rahim (1989) πξνζδηφξηζε φηη ε ρξήζε 

λφκηκεο εμνπζίαο, δχλακεο εηδηθνχ θαη αλαθνξάο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε 

ζπκκφξθσζε ησλ πθηζηακέλσλ ζε αληίζεζε κε ηε δχλακε αληακνηβήο, ε νπνία καδί 

κε ηε ρξήζε εμαλαγθαζκνχ νδεγνχλ ζε αληίζηαζε, κηα κνξθή ζχγθξνπζεο.  

Χζηφζν, ε θπξηαξρία είλαη ε ηαρχηεξε θαη επθνιφηεξε ηερληθή δηεπζέηεζεο ησλ 

πξνζηξηβψλ θαη επηβάιιεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν ρξφλνο ιήςεο απνθάζεσλ είλαη 

πνιχ πεξηνξηζκέλνο. Ο Singh (1995) επηζεκαίλεηαη πσο πξέπεη λα απνθεχγεηαη απηή 

ε ηερληθή, γηαηί καθξνπξφζεζκα δελ θξίλεηαη επηηπρήο θαζψο: 

 ε δηεπζέηεζε απηή νδεγεί ζε θεξδηζκέλνπο θαη ρακέλνπο κε ζπλέπεηα ηε 

κείσζε ηεο ζπλνρήο ηεο νκάδαο 

 κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε ακθηζβήηεζε ηεο εγεζίαο (Καςάιεο, 2005) 

 ε επηβνιή ηεο ιχζεο ελφο πξνβιήκαηνο πηζαλφλ λα απνηειέζεη ηελ αηηία 

δεκηνπξγίαο θάπνηνπ άιινπ.  

Ζ απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο, θαζνξίδεηαη ζην ζηάδην ηεο ηειηθήο έθβαζεο φπνπ ε 

απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία κεηά απφ ςεθνθνξία. Σαπηφρξνλα φκσο 

δεκηνπξγείηαη κηα νκάδα κεηνςεθίαο ε νπνία ζε πεξίπησζε πνπ ράλεη δηαξθψο ζε 

αλάινγεο ςεθνθνξίεο, ηα κέιε ηνπο κπνξεί λα ζεσξήζνπλ ηηο απψιεηεο σο 
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πξνζσπηθή ήηηα κε φηη ζπλεπάγεηαη απηφ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ 

κειψλ.  

 

2.15.3 Τεχνικϋσ lose- lose 

 

ηηο ηερληθέο lose- lose, ν Milton (1981) πξνζδηνξίδεη πσο θακία πιεπξά δελ 

επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ή επηηπγράλεη έλα κηθξφ πνζνζηφ. Βαζηθέο κέζνδνη 

απνηεινχλ:  

– Απνθπγή. χκθσλα κε ηνλ αΐηε (2002) ε κέζνδνο ηεο απνθπγήο 

πεξηιακβάλεη ηελ αλαβνιή επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη απνηειεί ηελ πην 

θπζηθή αληίδξαζε ζηε ζχγθξνπζε (Milton, 1981). ε απηή ηε ηερληθή 

ελζσκαηψλνληαη ε ελζηηθηψδε απφζπξζε, ε αγλφεζε ηεο ζχγθξνπζεο, ε 

θαηαπίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε θπζηθή απνκάθξπλζε ησλ εκπιεθφκελσλ 

θαη ε εμνκάιπλζε. Δλδείθλπηαη φηαλ ε παξνχζα αληηπαξάζεζε δελ δεκηνπξγεί 

άκεζα αξλεηηθέο επηπηψζεηο (Καςάιεο, 2005). 

– Καηαζηνιή. Πξφθεηηαη γηα κηα άιιε κνξθή απνθπγήο νχηε ράλνπλ νχηε 

θεξδίδνπλ, σζηφζν απνζησπνχλ ηηο απφςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο φηαλ 

αιιειεπηδξνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη αλαγθαζηηθά. ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε 

απνηειεί απιά κηα βξαρππξφζεζκε ιχζε (Milton, 1981). 

– Δμνκάιπλζε. Οη δηαθνξέο δελ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν θαη δίλεηαη 

πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηα θνηλά ελδηαθέξνληα. Τπάξρεη δηαθνξά ζε ζρέζε κε 

ηελ θαηαζηνιή ζην φηη απνθεχγεηαη λα επηζεκαίλνληαη νη δηαθνξέο αιιά 

ηνλίδνληαη νη νκνηφηεηεο κε απνπζία θιίκαηνο πφισζεο. Απνηειεί ιχζε 

επηθαλεηαθή θαη βξαρππξφζεζκε θαζψο νη δηεπζεηεκέλεο δηαθνξέο ζα βγνπλ 

ζην πξνζθήλην (Milton, 1981). 

– πκβηβαζκόο. Καη νη δχν πιεπξέο δηαηεξνχλ ηηο δηαθνξέο ηνπο, σζηφζν 

ππνρξεψλνληαη ζε κηα κέζε ιχζε, κε ακνηβαίνπο ζπκβηβαζκνχο θαη 

ππνρσξήζεηο (αΐηε, 2002). Ζ θάζε πιεπξά πξνζπαζεί λα κεγηζηνπνηεί ηα 

νθέιε ηεο θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο παξαρσξήζεηο. Ο ζπκβηβαζκφο 

ρξεηάδεηαη ηελ παξέκβαζε είηε απεπζείαο απφ ηα ίδηα άηνκα , είηε κε ηε 

βνήζεηα ελφο δηακεζνιαβεηή (Καςάιεο, 2005). πάληα, ν ζπκβηβαζκφο 

απνηειεί ηθαλνπνηεηηθή κέζνδνο, θαζψο δηαησλίδεη ηελ ηδέα φηη ππάξρνπλ δχν 

πιεπξέο κε αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα θαη ε πξνζνρή ησλ νκάδσλ 

εζηηάδεηαη ζηηο δηαθνξέο ηνπο θαη φρη ζην θνηλφ ζπκθέξνλ (Singh, 1995). 

Θεσξείηαη ε θαιχηεξε επηινγή κεηά ηηο ηερληθέο lose- lose. 
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2.15.4 Τεχνικϋσ win- win 

 

Οη ηερληθέο win- win επηθεληξψλνληαη ζην απνηέιεζκα, βαζηδφκελνη ζηε ζπλεξγαζία 

θαη ηελ εκπηζηνζχλε. 

– πλαίλεζε. Απνηειεί νκαδηθή δηαδηθαζία φπνπ ε ελεξγφο ζπκκεηνρή φισλ 

ησλ αηφκσλ(Singh, 1995) βνεζά ζηελ εμεξεχλεζε ιχζεο, κε ζθνπφ ηελ 

εμππεξέηεζε φισλ ησλ αηφκσλ. Γελ πξνθαιεί πφισζε ησλ απφςεσλ θαη νη 

εκπιεθφκελνη εζηηάδνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξαγκαηηθνχ πξνβιήκαηνο, 

αλαδεηψληαο ιχζε θαη απνθεχγνληαο ηελ απηφ- εμππεξεηνχκελε 

ζπκπεξηθνξά φηαλ απηή απνθιείεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

ζπλφινπ (Milton,1981). 

– Οινθιεξσκέλε ιήςε απόθαζεο (Integrative Decision Making).  Όηαλ 

ππάξρεη δηαθσλία σο πξνο ηε ιχζε, πξαγκαηνπνηείηαη αλαζθφπεζε θαη 

ηξνπνπνίεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη επαλαπξνζδηνξίδεηαη ην 

πξφβιεκα, αλαδεηψληαο λέεο ιχζεηο θαη ζηφρν ηελ ζπλαίλεζε. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν, φιεο νη πιεπξέο ηθαλνπνηνχληαη. Απνηειεί ρξήζηκε κέζνδν ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη νκάδεο δηράδνληαη ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο κηαο θαηάζηαζεο θαη ζπλεξγάδνληαη γηα  ηελ εμεχξεζε ιχζεο.  

– Γεκηνπξγία Τςειόηεξσλ ζηόρσλ. Οη νκάδεο ελψλνληαη κε απψηεξν ζθνπφ 

ηε δεκηνπξγία λέσλ ζηφρσλ κε πξνυπφζεζε ηε ζπλνρή θαη ηε ζπλεξγαζία. 

Χζηφζν, κεηνλέθηεκα απνηειεί ε δεκηνπξγία ζηφρσλ νη νπνίνη ζα 

ππεξβαίλνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο θαη ησλ δχν πιεπξψλ θαη ε απνπζία 

ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο ε νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπλεξγαζία 

(Huffstutter et al., 1997). 

 

 2.16  Έλα Serious Game μπορεύ να ςυμβϊλλει ςτην επύλυςη 

ςυγκρούςεων  

 

Οη ζπγθξνχζεηο αλαδχνληαη ζρεδφλ ζε θάζε πηπρή ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο, 

σζηφζν παξά ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

θαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο, θαηαζηάζεηο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα κε ζθνπφ ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ αηφκνπ. 

Χζηφζν, πνιιέο θνξέο εάλ νη ζπγθξνχζεηο δελ αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ θαηάιιειε 

κεηαρείξηζε, , κπνξεί λα ππάξρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηα ίδην ην άηνκν αιιά θαη 

γηα ηελ θνηλσλία. Γηα ην ιφγν απηφ, ην λα είλαη θάπνηνο ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη 

θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο θαη λα ρεηξηζηεί δηαθνξεηηθά ζελάξηα ζχγθξνπζεο είλαη 

θάηη πνπ πξέπεη λα πξνσζεζεί απφ ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δσήο. Οη εθπαηδεπηηθέο 

παξεκβάζεηο ζηα ζρνιεία έρνπλ ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο (π.ρ. ζεαηξηθά εξγαζηήξηα) 

θαη έρνπλ απνδεηρζεί φηη έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ. Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηφ ην δήηεκα θαη λα πξνρσξήζεη πέξα απφ ηελ 
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απξφζσπε εθκάζεζε, πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ  πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηνπο κεραληζκνχο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

ζηελ γεληθή εθπαίδεπζε, αιιά ζαθψο πνιιέο απφ απηέο ηηο πξνζπάζεηεο είραλ 

πεξηνξηζκέλε επηηπρία. Σα παηρλίδηα απνηεινχλ εξγαιεία γηα ηε βχζηζε ησλ 

αλζξψπσλ ζε έλα ηζρπξφ πεξηβάιινλ πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα κάζνπλ λέεο 

δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Σα ςεθηαθά παηρλίδηα θαη ηδηαίηεξα ηα 

Serious Games βνεζνχλ ηνπο λένπο λα επηιχζνπλ ζπγθξνχζεηο θαζψο δεκηνπξγνχλ 

πξνζνκνησκέλεο ζπγθξνχζεηο ηηο νπνίεο θαινχληαη ηα παηδηά λα επηιχζνπλ.  

Έξρεηαη λα πξνζηεζεί έλα λέν είδνο παηρληδηνχ ζηα Serious Games, ηα ―Conflict 

Resolution Games‖, κε βαζηθφ ζηφρν λα εθπαηδεχζεη ηνπο παίθηεο λα επηιχνπλ ηηο 

ζπγθξνχζεηο ηνπο κε εηξεληθφ θαη επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν. Βαζηζκέλν ζε ζελάξην 

πιαηζησκέλν κε ηα δεδνκέλα ησλ παηθηψλ φπσο ηα ελδηαθέξνληα, ηελ θαηερφκελε 

σξηκφηεηα θαη ην επίπεδν ησλ γεληθψλ γλψζεσλ. Έλα ζελάξην κπνξεί λα εθαξκφδεηαη 

ζε κία αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ζε έλα αζιεηηθφ γεγνλφο, ζε κία δξαζηεξηφηεηα κεηά ην 

ζρνιείν ή ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ. Κάζε ζελάξην ζα πεξηέρεη έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο, ηνπο νπνίνπο νη παίθηεο πξέπεη λα επηηχρνπλ. Έηζη, κε 

ζπλεξγαηηθφ πλεχκα ζα επηηεπρζνχλ νη καζεζηαθνί ζηφρνη ηνπ παηρληδηνχ, 

εκθπζψληαο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε ζχγθξνπζε, πξνβάιινληαο κηα πην θξηηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο ππφζεζεο, δίλνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα εμεξεπλήζνπλ λέεο 

πξννπηηθέο πέξα απφ ηε δηθή ηνπο ζθαίξα. Χζηφζν, ε ηαμηλφκεζε  ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ρξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ππνινγηζηηθά κνληέια επεξεαζκνχ, ζε 

ηέηνηνπ είδνπο παηρλίδηα απνηειεί δχζθνιν ζηάδην. Σα Conflict Resolution Games 

ζχκθσλα κε ηνλ Scherer πεξηέρνπλ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ φζνλ αθνξά: 

 Σν ζπλαίζζεκα 

(ζπκσκέλνο, ιππεκέλνο, ραξνχκελνο, θνβηζκέλνο, ληξνπηαζκέλνο, 

ππεξήθαλνο, απειπηζκέλνο) 

 Σε δηάζεζε  

(ραξνχκελε, δνθεξή, επεξέζηζηε, αθεξεκέλε, θαηαζιηπηηθή) 

 Σηο δηαπξνζσπηθέο ζέζεηο 

(καθξηλέο, θξχεο, δεζηέο, ππνζηεξηθηηθέο, πεξηθξνλεηηθέο) 

 Σηο πξνηηκήζεηο / ζηάζεηο  

(αγάπε, κίζνο, απνηίκεζε, επηζπκία) 

 Να επεξεάζεη ηηο ζπκπεξηθνξέο 

(λεπξηθή, αγρψδεο, απεξίζθεπηε, άζιηα, ερζξηθή), (A.Sloman, 2011). 

 

2.16.1 Γιατύ να χρηςιμοποιόςω ϋνα Conflict- Resolution Game 

 

Μέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ελφο παηρληδηνχ κπνξεί λα αλαθαιπθζεί κηα πξαγκαηηθή 

ζχγθξνπζε ζε ζπλδπαζκφ κε ζπλαηζζήκαηα, δηάθνξεο πξνζσπηθφηεηεο θαη 

αληηδξάζεηο. Έηζη, κέζα απφ ηα παηρλίδηα, ε νκάδα βηψλεη ζχγθξνπζε ζε αζθαιέο 
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πεξηβάιινλ. Χζηφζν, ε εκπινθή ζε κηα ζχγθξνπζε κπνξεί λα απνβεί σο κηα 

επαίζζεηε πεξηνρή γηα θάπνηνλ εκπιεθφκελν θαη λα ρξεηαζηεί ε επέκβαζε ελφο 

δηακεζνιαβεηή γηα λα παξέρεη κία αλαηξνθνδφηεζε, κέζσ κηαο ζπδήηεζεο. Μέζα 

απφ απηή ηε δηαδηθαζία νη νκάδεο ησλ παηδηψλ καζαίλνπλ ηα νθέιε ηεο ζχγθξνπζεο, 

ζπλεηδεηνπνηψληαο πσο νξηζκέλεο θνβίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπγθξνχζεηο δελ 

πθίζηαληαη. 

Κάζε παηρλίδη ραξαθηεξίδεηαη εγγελψο αληαγσληζηηθφ, κε αλάδεημε πάληα ελφο 

ληθεηή θαη ελφο εηηεκέλνπ. Απψηεξνο ζηφρνο θάζε ηέηνηνπ παηρληδηνχ απνηειεί ε 

αλαθάιπςε ζπλεξγαηηθψλ ιχζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ε δηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο 

ηνπο ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα. Σα θαιχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παηρληδηψλ είλαη 

φηη επηηξέπνπλ ζηηο νκάδεο λα αζθνχλ λέεο δεμηφηεηεο κε έλα δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν, 

φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία, παίξλνπλ ηελ θπξηφηεηα ησλ 

ηερληθψλ πνπ καζαίλνπλ κε απνηέιεζκα λα ηηο εθαξκφδνπλ.  

Κάπνηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηέηνησλ παηρληδηψλ είλαη πσο ηα παηρλίδηα βνεζνχλ 

ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ εζηθνχ, παξέρνληαο έλα πιαίζην γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο λα 

παίξλνπλ ην έιεγρν ηεο κάζεζήο ηνπο, ηα παηρλίδηα βνεζνχλ ηα κέιε λα κάζνπλ λα 

εκπηζηεχνληαη ην έλα ην άιιν, απμάλεηαη ε θαηαλφεζε θαη ε εθηίκεζε πξνο ηνπο 

άιινπο θαη ηηο απφςεηο ηνπο, θαηαλννχλ πσο κπνξεί λα ππάξρεη πεξηζζφηεξν απφ 

έλαλ ηξφπν επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο θαη ηέινο απηά ηα παηρλίδηα παξέρνπλ έλα 

αίζζεκα ζχλδεζεο θαη πηζαλή ζπλεξγαζία θαη φρη αληαγσληζκνχ.  

 

2.17  Siren Project 
 

Σν παηρλίδη Μάζεζεο Siren απνηειείηαη απφ δχν κίλη-παηρλίδηα, My Dream Theater 

θαη Village Voices. Γηελεξγήζεθε ζε ζπλεξγαζία Αγγιίαο, Πνξηνγαιίαο θαη Διιάδαο. 

Σα δχν κίλη παηρλίδηα επηθεληξψλνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη 

ζθνπεχνπλ λα αληηκεησπίζνπλ έλα επαλαιακβαλφκελν πξφβιεκα ζηα ζνβαξά 

παηρλίδηα, ην νπνίν είλαη λα ζπλδέζνπκε αξθεηά καζεζηαθά πεξηερφκελα κε ηελ 

ηθαλφηεηα λα εκπιέμνπκε ηνλ παίθηε.  

Σν πξφγξακκα SIREN ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ηχπνπ εθπαηδεπηηθνχ 

παηρληδηνχ, ηνπ παηρληδηνχ επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, Conflict Resolution Game, ην 

νπνίν εθκεηαιιεχεηαη ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηα ζνβαξά παηρλίδηα, ηα θνηλσληθά 

δίθηπα, ηελ ππνινγηζηηθή λνεκνζχλε θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ κνληέιν, 

δεκηνπξγψληαο κνλαδηθά θίλεηξα θαη εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα. ζρεηηθά κε ηηο 

ζπγθξνχζεηο. 

Απψηεξνο ζθνπφο ησλ ζνβαξψλ παηρληδηψλ είλαη λα δεκηνπξγνχληαη απηνκάησο 

ζελάξηα ζχγθξνπζεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ 

νκάδσλ παηδηψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, σξηκφηεηα θαη ηερληθή 
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εκπεηξνγλσκνζχλε θαη ηα επηζπκεηά καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ θαζνξίδνληαη 

απφ έλαλ δάζθαιν. Απηφ ζα επηηξέςεη ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ εθπαηδεπηηθνχο 

ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, ρσξίο εηδηθή ηερληθή εθπαίδεπζε. 

 

θνπφο 

Ζ βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα κηα πην πγηή, πην εηξεληθή θαη παξαγσγηθή επξσπατθή 

θνηλσλία. Απηέο νη δεμηφηεηεο δηδάζθνληαη θαιχηεξα ηα πξψηα ρξφληα, 

ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία δηδαζθαιίαο ηα νπνία είλαη θαηάιιεια θαη αθνζησκέλα 

γηα ηα ζεκεξηλά παηδηά, γηα ηα νπνία ηα παηρλίδηα ππνινγηζηψλ θαη ηα θνηλσληθά 

δίθηπα είλαη θπζηθά κέξε ηεο δσήο. Σν πξφγξακκα Siren ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία 

ελφο λένπ ηχπνπ εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ, ηνπ παηρληδηνχ επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, ην 

νπνίν εθκεηαιιεχεηαη ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζε ζνβαξά παηρλίδηα, θνηλσληθά 

δίθηπα, ππνινγηζηηθή λνεκνζχλε θαη ζπλαηζζεκαηηθή κνληεινπνίεζε, 

δεκηνπξγψληαο κνλαδηθά θίλεηξα θαη εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα πνπ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ λα δηακνξθσζεί ν ηξφπνο ζθέςεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηηο 

ζπγθξνχζεηο. Σν ινγηζκηθφ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην πξφγξακκα ζα είλαη ζε ζέζε λα 

δεκηνπξγεί απηνκάησο ζελάξηα ζχγθξνπζεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ παηδηψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, 

σξηκφηεηα θαη ηερληθή εκπεηξνγλσκνζχλε θαη ηα επηζπκεηά καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ έλαλ δάζθαιν. Απηφ ζα επηηξέςεη ηε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφ εθπαηδεπηηθνχο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, ρσξίο εηδηθή ηερληθή 

εθπαίδεπζε. Γηα λα πινπνηήζνπκε απηφ ην φξακα, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αξθεηέο 

εμειίμεηο ζηελ θαηάζηαζε ηεο ηέρλεο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο πνπ εηδηθεχνληαη ζηα 

κέιε ηεο εμεηδηθεπκέλεο πνιπεπηζηεκνληθήο θνηλνπξαμίαο καο. Σν Siren είλαη έλα 

πεηξακαηηθφ πιαίζην κάζεζεο. Υξεζηκνπνίεζαλ κεζφδνπο έξεπλαο αλνηρηνχ ηχπνπ 

γηα λα θαηαλνήζνπλ ηη πξνθαιεί ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ, αλ ππάξρνπλ 

κεκνλσκέλεο δηαθνξέο (π.ρ. πνιηηηζκφο, θχιν), πνηεο ελέξγεηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

παηδηά σο αληαπφθξηζε ζηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

πλέρηζαλ λα δηεξεπλνχλ ηηο επθαηξίεο θαζψο θαη ηηο πξνθιήζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη εξεχλεζαλ πψο λα εηζαγάγνπκε 

εκπινθή ζην παηρλίδη ρσξίο λα δηαθπβεχνπκε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ 

παηρληδηνχ.  

 

2.18 Village Voices και My Dream Theatre  
 

2.18.1  Village Voices 
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 Σν Serious Game, Village Voices απνηειεί παηρλίδη Multiplayer, δειαδή απαηηείηαη 

πάλσ απφ έλαο παίθηεο κε θχξην ζηφρν λα κάζεη πψο λα ζπκπεξηθέξεηαη κέζα ζε κηα 

θνηλφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα κάζεη ηξφπνπο δηαρείξηζεο θαη επίιπζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ. Σν παηρλίδη είλαη βαζηζκέλν ζηελ 

βησκαηηθή κάζεζε θαη ζηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεσξία. Μέζα ζε έλα ρσξηφ- 

θνηλφηεηα νη παίθηεο ζπλππάξρνπλ, κε θάπνηα ηδηφηεηα φπσο ηνπ μπινπξγνχ, 

πξνζπαζψληαο λα θέξνπλ εηο πέξαο έλα ζχλνιν ζηφρσλ αληηκεησπίδνληαο θξίζηκεο 

θαηαζηάζεηο φπσο θάπνηα θινπή ή θαη ζχγθξνπζε.  

 

2.18.2 My Dream Theater 

 

Σν παηρλίδη My Dream Theatre είλαη single- player, ν νπνίνο απνηειεί ηνλ ζθελνζέηε 

κε ζηφρν λα θέξεη εηο πέξαο ηξεηο πξφβεο θαη ηελ ηειηθή παξάζηαζε. Ο ζθελνζέηεο- 

παίθηεο πξέπεη λα κνηξάζεη ηνπο ξφινπο ζηνπο εζνπνηνχο, δηαθνξεηηθνί γηα θάζε 

πξφβα, ιακβάλνληαο φκσο νξηζκέλα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη επηζπκίεο ηνπο, 

φπσο είλαη ν ξφινο πνπ ζέινπλ λα παίμνπλ, πσο αληηδξνχλ ζε δηαθσλίεο κε ηνλ 

ζθελνζέηε αιιά θαη κε ηνλ ππφινηπν ζίαζν. Με βάζε απηφ, ν παίθηεο πξέπεη λα βξεη 

έλα αληηθεηκεληθφ θξηηήξην γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ (θξηηηθήο ζθέςεο) θαη 

λα βηψζεη επίζεο, απφ κηα πην αληηθεηκεληθή πιεπξά, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο 

ζπλέπεηεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο. Έηζη, ν θάζε παίθηεο ζπιιέγεη αζηεξάθηα 

αλάινγα κε ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζε ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε θαη επίιπζε 

ζπγθξνχζεσλ. Θα αθνινπζήζεη κία ζεηξά εηθφλσλ απφ ην παηρλίδη. 

ηελ εηθφλα 8, εκθαλίδεηαη ην εηζαγσγηθφ αλαδπφκελν παξάζπξν κε ηηο αθφινπζεο 

επηινγέο  

 Οδεγίεο 

 Παηρλίδη 1  

 Παηρλίδη 2 

 Πξνζαξκνγή  
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Δηθόλα  8: Χεθηαθό παηρλίδη My Dream Theater 

 

ηελ επφκελε εηθφλα γίλεηαη επεμήγεζε ηεο πξψηεο επηινγήο ηνπ αλαδπφκελνπ 

πίλαθα, Οδεγίεο, φπνπ δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνβψλ, γηα 

ηνλ ξφιν ηνπ παίθηε αιιά θαη κηα θαηεχζπλζε γηα ηνλ γεληθφ ζθνπφ. Με ηελ επηινγή 

Οδεγίεο ην παηρλίδη μεθηλά δίλνληαο αθξηβείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπ 

παηρληδηνχ.  
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Δηθόλα  9: Χεθηαθό παηρλίδη My Dream Theater 

 

Παηψληαο ηελ επηινγή Οδεγίεο, ε αθφινπζε εηθφλα καο δίλεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ αθξηβή ηδηφηεηα ηνπ παίθηε αιιά επεμεγεί πσο ζα αθνινπζήζνπλ επηπιένλ 

αλαδπφκελα παξάζπξα γηα ηελ δηεπθξίληζε ηεο αξρηθήο νζφλεο ηνπ παηρληδηνχ. 

Δηδηθά, παξαηεξνχκε πσο παηψληαο ηελ επηινγή Οδεγίεο ην αλαδπφκελν παξάζπξν 

αλαθέξεη «Πξφβα 1, γεηα ζνπ θ. ζθελνζέηε, θαιψο ήξζεο ζηνλ ζίαζν. Ζ νκάδα ζνπ 

ζε πεξηκέλεη ζηε ζθελή ηνπ ζεάηξνπ. ε παξαθαιψ λα ηνπο πξνζέμεηο. Ο ηειεπηαίνο 

ζθελνζέηεο δε κπνξνχζε λα ηνπο ρεηξηζηεί θαη έθπγε. Θέισ λα είζαη ππεχζπλνο ηνπ 

ζηάζνπ γηα ηηο επφκελεο 2 παξαζηάζεηο. Θα έρεηο 2 πξφβεο λα πξνεηνηκάζεηο ηελ 

νκάδα, πξηλ ηελ επφκελε παξάζηαζε. Αο αξρίζνπκε ηελ πξφβα. Κ. Ηδηνθηήηεο». ηε 

ζπλέρεηα επηιέγνπκε ΟΚ. 
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Δηθόλα  10: Χεθηαθό παηρλίδη My Dream Theater 

«Γεηα ζνπ, θ. ζθελνζέηε! Ήξζεο ηελ ζσζηή ζηηγκή! Δίκαζηε θνληά ζηελ πεξίνδν ησλ 

παξαζηάζεσλ θαη ν ηειεπηαίνο ζθελνζέηεο παξαηηήζεθε, επεηδή δελ κπνξνχζε λα 

ρεηξηζηεί ηνπο εζνπνηνχο καο. Δίλαη ιίγν πξνβιεκαηηθνί… Ξέξσ φηη είζαη 

θαηλνχξγηνο εδψ, γηα απηφ ζα ζε βνεζήζσ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 

παξαζηάζεσλ. Πξηλ γλσξηζηείο κε ην ζίαζν, ζα εμεγήζσ ηη είλαη ζηελ νζφλε. Αλ δελ 

μέξεηο ηη λα θάλεηο κπνξείο λα δεηο ην κήλπκα ηνπ πιαηζίνπ ζην επάλσ κέξνο». 

Δπίζεο, παξαηεξείηαη πσο ζην επάλσ αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο εκθαλίδνληαη νη 2 

πξφβεο θαη ε 1 παξάζηαζε. Αθφκε, πεξλψληαο ηνλ θέξζνξα θάησ απφ ηα νλφκαηα 

ησλ εζνπνηψλ εκθαλίδνληαη ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ε εκπεηξία πνπ 

δηαζέηνπλ σο εζνπνηνί, ηα επίπεδα ζπκνχ θαη ν ξφινο πνπ ζέινπλ λα παίμνπλ.  
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Δηθόλα  11: Χεθηαθό παηρλίδη My Dream Theater 

 

Δπάλσ αξηζηεξά εκθαλίδεη ηε βαζκνινγία πνπ έρνπλ ιάβεη νη παίθηεο ζε φιεο ηηο 

πξφβεο θαη ηελ παξάζηαζε.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Δηθόλα  12:Χεθηαθό παηρλίδη My Dream Theater 
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ηελ παξαπάλσ εηθφλα πεξλψληαο ηνλ θέξζνξα θάησ απφ ηα νλφκαηα ησλ εζνπνηψλ 

εκθαλίδνληαη ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θάζε εζνπνηνχ πνπ πξέπεη ν παίθηεο 

λα δηαρεηξηζηεί .Δηδηθά, ηελ εκπεηξία πνπ δηαζέηνπλ σο εζνπνηνί, ηα επίπεδα ζπκνχ, 

ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ φπσο θαη ηνλ ξφιν πνπ ζα ήζειε λα παίμεη 

 

2.19 Σχετικϊ παιχνύδια 
 

Καηά θαηξνχο έρνπλ αζρνιεζεί δηάθνξνη εξεπλεηέο θαη δεκηνπξγνί ςεθηαθψλ 

παηρληδηψλ εζηηάδνληαο ζην δηαθνξεηηθφ ηξφπν ρξήζεο ελφο ζνβαξνχ παηρληδηνχ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ ηερλνινγηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ αλαγλψξηζε 

ζπλαηζζεκάησλ, ηελ δηαδξαζηηθή αθήγεζε θαη ηελ δπλακηθή κνληεινπνίεζε ησλ 

παηθηψλ, δειαδή δπλαηφηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ παίθηε. Παιαηφηεξα, 

αλακθηζβήηεηα ην θπξίαξρν πξφηππν ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ 

απνηεινχζε ε κέζνδνο ηεο δηακεζνιάβεζεο, κέζνδνο πνπ ζπλερίδεη λα κνλνπσιεί. 

Χζηφζν, αθνινπζεί παξάζεζε ζνβαξψλ παηρληδηψλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ζπγθξνχζεηο.  

 FearNOT απνηειεί έλα ζνβαξφ παηρλίδη ην νπνίν αληηκεησπίδεη πεξηζζφηεξεο 

δηαπξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο ρακεινχ επηπέδνπ, κε επίθεληξν ηνλ εθθνβηζκφ.  

ε απηφ ην παηρλίδη, ν παίθηεο είλαη έλαο αφξαηνο θίινο ελφο εηθνληθνχ 

ραξαθηήξα πνπ είλαη ζχκα εθθνβηζκνχ θαη ην έξγν ηνπ παίθηε είλαη λα 

αιιειεπηδξά κε ην θίιν θαη λα ηνλ ζπκβνπιεχζεη πψο λα αληηκεησπίζεη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εθθνβηζκφ (Aylett, Vala, Sequeira, & 

Paiva, 2007). 

 Choices and Voices είλαη έλα παηρλίδη ξφισλ ζην νπνίν νη παίθηεο κπνξνχλ λα 

πεηξακαηηζηνχλ κε ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο πίεζεο θαη αληίζηαζεο, ιήςε 

απνθάζεσλ ζε εζηθά δηιήκκαηα θαη θξηηηθή αμηνιφγεζε ζπκβνπιψλ (βι. 

Http://playgen.com/portfolio/choices- and-voices , Μαΐνο 2011). Σα 

δηαδξαζηηθά ζελάξηα ελζσκαηψλνληαη ζε κηα αθήγεζε, φπνπ νη παίθηεο 

πξέπεη λα ιάβνπλ κηα ζεηξά απνθάζεσλ θαη λα εμεηάζνπλ δηάθνξεο απφςεηο. 

 

Απηά ηα παηρλίδηα αζρνινχληαη κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο ησλ παηδηψλ, 

επηθεληξψλνληαη αληίζηνηρα ζε εθθνβηζκφ θαη πνιηηηζηηθέο ζπγθξνχζεηο. Μπνξνχκε 

λα αληιήζνπκε δηδάγκαηα απφ ηηο πξνζεγγίζεηο ησλ δχν παηρληδηψλ, αιιά ππάξρεη 

επίζεο αλάγθε γηα έλα παηρλίδη πνπ πηνζεηεί κηα πην νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηηο ρξφληεο 

ζπγθξνχζεηο ρακεινχ επηπέδνπ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ αληηκεησπίδνληαο ηα 

πξνβιήκαηα κε ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ πνπ ζπκβάιινπλ 

ζε απηνχο. Σν παηρλίδη καο ζα είλαη θαιά ηνπνζεηεκέλν γηα λα ην θάλεη απηφ ιφγσ 

ηεο ελζσκάησζήο ηνπ ζε έλα κνλαδηθφ ζηνηρείν γλσζηηθήο κνληεινπνίεζεο. 
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Μηα θαηλνηφκνο πεηξακαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κνληεινπνίεζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ απαληήζεσλ ζα αθνινπζεζεί ζην SIREN. πγθεθξηκέλα, ν ζηφρνο 

ζα είλαη ε θαηαζθεπή ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ πνπ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ κε 

αθξίβεηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο απαληήζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ εθθξάδνληαη σο 

πξνηηκήζεηο. Οη ηερληθέο κάζεζεο πξνηηκήζεσλ (Doyle, 2004) ζπλδπάδνληαη κε 

κεζφδνπο επηινγήο ζπλφισλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ θαηαζθεπή 

ζπλαηζζεκαηηθψλ κνληέισλ πξνηίκεζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηα θαηάιιεια 

κεκνλσκέλα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ηα αλαθεξφκελα ζπλαηζζήκαηα. Απηά 

ηα κνληέια πξνηηκήζεσλ κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

εμαηνκηθεχζεηε ηελ εκπεηξία αλαπαξαγσγήο γηα θάζε παηδί, βνεζψληαο ηνλ ζηφρν 

ηνπ παηρληδηνχ ζηηο αηνκηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ. 

Ζ εθπαίδεπζε γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην SIREN ζα θαηαζηεί πην 

νπζηαζηηθή κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία δσληαλψλ αθεγήζεσλ ζε δηαδξαζηηθά 

πεξηβάιινληα, θαζψο απνηειεί εγρείξεκα δχζθνιν (Nelson, Roberts, Isbell, & 

Mateas, 2006, Riedl & Young, 2006). Δίλαη ζεκαληηθφ, λα δεκηνπξγεζνχλ 

δξακαηηθέο αθεγήζεηο νη νπνίεο λα κεηαδίδνπλ έληνλα ζελάξηα ζχγθξνπζεο θαη λα 

επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα παξαηεξνχλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπο κέζα ζε έλαλ θφζκν πηζηεπηφ.  

 

2.20 Thomas-Killmann 
 

Σν παηρλίδη "My Dream Theatre" βαζίδεηαη ζην κνληέιν ζχγθξνπζεο Thomas-

Killmann θαη ζθνπεχεη λα δηδάμεη ζηα παηδηά ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ.  

 

 

Σρήκα 1: Μνληέιν ζύγθξνπζεο Thomas-Killmann 



72 
 

Σν κνληέιν ηνπ Thomas-Killman απνηειεί δηεζλέο αλαγλσξηζκέλν κνληέιν Conflict 

Model, παξνπζηάδνληαο πέληε θνηλέο πξνζεγγίζεηο ή ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζε 

ζπγθξνχζεσλ. Αλαιπηηθφηεξα: 

 

 Αληαγσληζηηθφο. Ζ κέζνδνο "Αληαγσληζκφο" βξίζθεηαη ζηελ πάλσ αξηζηεξή 

πιεπξά ηνπ κνληέινπ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη αθνινπζείηαη κηα απφιπηα 

απζηεξή θαη ζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο. 

Δπηθεληξψλεηαη ζηελ εμεχξεζε ιχζεο, φπνπ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε 

πξνζπαζνχλ λα θηάζνπλ ζε ακνηβαία ζπκθσλία θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο. Γεδνκέλν πσο απνηειεί ε ζπλεξγαζία ηδαληθή ζηξαηεγηθή φζνλ 

αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ ζεκάησλ ή ζρέζεσλ πνπ δε κπνξνχλ λα 

ηεζνχλ ζε θίλδπλν δηφηη απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν αιιά ηθαλνπνηεί θαη ηηο 

δχν πιεπξέο.  

 

 Τπνρψξεζε. Ζ κέζνδνο ππνρψξεζε βξίζθεηαη ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηνπ 

κνληέινπ, φπνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε ησλ θαιψλ 

ζρέζεσλ κε ηελ απέλαληη πιεπξά θαζψο ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

άιιεο πιεπξάο γίλεηαη εηο βάξνο ηεο άιιεο πιεπξάο. Απηή ε κέζνδνο 

παξνπζηάδεηαη σο πξάμε θαιήο ζέιεζεο.   

 

 Απνθπγή. Ζ κέζνδνο "Απνθπγή" βξίζθεηαη ζην θάησ αξηζηεξφ κέξνο ηνπ 

κνληέινπ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη αθνινπζείηαη κηα κε ηθαλνπνηεηηθή θαη 

κε ζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζχγθξνπζεο θαη δελ αληηκεησπίδεηαη. Ζ 

απνθπγή κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή δηπισκαηηθήο παξεκπφδηζεο ελφο 

ζέκαηνο, αλαβάιινληαο ηε δηαπξαγκάηεπζε ζε κειινληηθφ ρξφλν ή απιά λα 

απνζπξζεί απφ κηα απεηιεηηθή θαηάζηαζε. 

 

 πκβηβαζκφο. Ζ κέζνδνο ηνπ  πκβηβαζκνχ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ 

κνληέινπ, επεηδή είλαη ηφζν ηζρπξή φζν θαη ε ζπλεξγαζία. Σα κέιε 

πξνζπαζνχλ λα θηάζνπλ ακνηβαία ζε θνηλά απνδεθηέο απνθάζεηο πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ κεξηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ δχν κεξψλ. Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ νη βαζηθνί πξσηαγσληζηέο 

είλαη ην ίδην ηζρπξνί θαη δίλεηαη κηα πξνζσξηλή ιχζε.   

 

 πλεξγαζία. Ζ κέζνδνο "πλεξγαζία" βξίζθεηαη ζηελ επάλσ δεμηά γσλία ηνπ 

κνληέινπ θαη βξίζθεηαη ζην αληίζεην άθξν ηεο απνθπγήο. Ζ ζπλεξγαζία 

επηθεληξψλεηαη ζηελ εμεχξεζε ιχζεο θαη απαηηεί δεμηφηεηεο επίιπζεο 
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ζπγθξνχζεσλ κε βάζε ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ, ηελ πξνζπκία λα αθνχζνπλ 

ηνπο άιινπο. Ζ ζπλεξγαζία εθαξκφδεηαη ζε ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ δε 

κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε θίλδπλν θαη απαηηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν.  

 

 

Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ν θαζέλαο απφ εκάο μνδεχεη θαηά κέζν φξν 2 έσο 3 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα πνπ εκπιέθνληαη θαηά θάπνην ηξφπν ζε ζπγθξνχζεηο. ηελ πιεηνλφηεηα 

ησλ πεξηπηψζεσλ, ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη νδεγνχλ ζε 

απψιεηεο, δπζαξκνλία θαη απνζπάζεηο απφ ηνπο πξαγκαηηθνχο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο. 

Σν θφζηνο ηεο ρακέλεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ πφλνπ είλαη ζεκαληηθφ. 

Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα κνληέια επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, φπσο ην 

κνληέιν Thomas-Killmann, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα λα κάζνπκε πψο λα 

δηαρεηξηδφκαζηε πην απνηειεζκαηηθά ηηο ζπγθξνχζεηο. 
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Κεφϊλαιο 3 Μεθοδολογύα Έρευνασ 

3.1 Στόχοσ τησ ϋρευνασ και ερευνητικϊ ερωτόματα  
 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε αμηνπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ςεθηαθνχ παηρληδηνχ My Dream Theater, ην νπνίν αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία Serious Games. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ παηρληδηνχ είλαη νη παίθηεο λα κάζνπλ 

λα δηαρεηξίδνληαη θαη  λα επηιχνπλ ζπγθξνχζεηο. Χζηφζν, έλα κέξνο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ παίθηε, θαζψο απνηειεί ππφ-ζηφρν ηνπ 

παηρληδηνχ.  

Αλακθίβνια, ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ δελ πθίζηαηαη κάζεκα γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, σζηφζν ε θχζε ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα θαιιηεξγεί 

αλζξψπνπο ηφζν ζε καζεζηαθφ επίπεδν, φζν θαη ζε ζπκπεξηθνξηζηηθφ. Σν Dream 

Theater πξνζπαζεί κέζσ ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη λα δηδάμεη έκκεζα 

ζηα παηδηά πψο λα ηηο δηαρεηξίδνληαη, δίλνληαο ζηνλ παίθηε ηελ επηινγή ηεο πην νξζήο 

δηαρείξηζεο.   

 

3.1.1 1ο Ερευνητικό Ερώτημα  

  

Μπνξεί έλα serious game λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο κέζν 

εθκάζεζεο θαη απφθηεζεο ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο θαη δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ;  

 

3.1.2 2ο Ερευνητικό Ερώτημα  

 

Τπάξρεη δηαθνξά ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κε βάζε ην θχιν ηνπο;  

 

3.1.3 3ο Ερευνητικό Ερώτημα  

 

Τπάξρεη δηαθνξά ζηελ επίδνζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ αγνξηψλ φζνλ αθνξά ηε 

δηαρείξηζε θαη ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ηνπ pre-test θαη post-test; 

3.1.4 4ο Ερευνητικό Ερώτημα  

 

Τπάξρεη δηαθνξά ζηελ επίδνζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ θνξηηζηψλ φζνλ αθνξά ηε 

δηαρείξηζε θαη ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ηνπ pre-test θαη post-test; 
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3.1.5 5ο Ερευνητικό Ερώτημα  

 

Θα κπνξνχζε ε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε 

εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ λα απμήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ;  

 

3.1.6 6ο Ερευνητικό Ερώτημα  

 

Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ελδηαθέξνληνο θαη επίδνζεο ηνπ θάζε καζεηή;  

 

3.2 Σχεδιαςμόσ ϋρευνασ 
 

ηελ παξνχζα έξεπλα, ν ζρεδηαζκφο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ 

Piktochart, ην νπνίν απνηειεί έλα δπλακηθφ εξγαιείν πνπ ζπλέβαιε ζηελ 

νπηηθνπνίεζε ησλ  πιεξνθνξηψλ θαη ησλ θάζεσλ ηεο έξεπλάο κνπ.  

 

Γηάγξακκα 3: Σρεδηαζκόο έξεπλαο 

 

ην παξαπάλσ ζρήκα πξαγκαηνπνηείηαη κία ζχληνκε νπηηθνπνίεζε ησλ θάζεσλ ηεο 

δηπισκαηηθήο έξεπλαο. Αλαιπηηθφηεξα, ζε πξψηε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο, ν νπνίνο πξνέθπςε χζηεξα απφ ελδειερή κειέηε, 

αθνινχζεζε ν πξνζδηνξηζκφο ησλ κεηξήζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ζθνπφ ηε 

δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, κε ζηφρν ηελ επζηνρία θαη ηελ ακεζφηεηα 

απηψλ. ηε ζπλέρεηα, νξγαλψζεθε ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο ν νπνίνο πινπνηήζεθε 

κε ηελ βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ Piktochart θαη ηελ δεκηνπξγία Mind Map, γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ θάζεσλ ηεο έξεπλαο. Αθνινχζεζε, ε εχξεζε ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο απνηέιεζε βαζηθφ παξάγνληα γηα 
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ηελ πινπνίεζε απηήο. Έπεηηα, δηαλεκήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ηεο έξεπλαο γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ κε θχξην θαη βαζηθφ ζηφρν ηελ αλάιπζε θαη 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ βαζηθνχ παθέηνπ αλάιπζεο δεδνκέλσλ, SPSS. 

Σέινο, ε εμαγσγή νξηζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ καο νδήγεζαλ ζε θάπνηεο 

δηαπηζηψζεηο, πνπ απνηέιεζαλ απαληήζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ είραλ 

ηεζεί απφ ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο έξεπλαο θαη ηειηθή έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

 

3.3 Δεύγμα Έρευνασ 
 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Δθπαηδεπηήξηα Πξφηππε Παηδαγσγηθή ζην 

Υατδάξη, φπνπ επηιέρζεθε ε νκάδα Σ΄ ηάμε. πλνιηθά, νη ζπκκεηέρνληεο ηεο 

έξεπλαο αξηζκνχζαλ 18, ειηθίαο 11 θαη 12, απφ ηνπο νπνίνπο 10 θνξίηζηα θαη 8 

αγφξηα. Ζ έξεπλα έιαβε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο Πιεξνθνξηθήο. 

Σέινο, ρξεηάζηεθαλ 4 δηδαθηηθέο ψξεο.  

 

3.4 Ερευνητικϊ εργαλεύα 
 

3.4.1.Επιλογό παιχνιδιού 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηφζν ηεο έξεπλαο φζν θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ςεθηαθφ παηρλίδη My Dream Theater, ην νπνίν αλήθεη ζην Siren 

Project. Σν My Dream Theatre είλαη έλα Serious Game, Conflict Resolution Game, 

single player ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα πξνεηνηκάδεη θαη λα δηδάζθεη παηδηά 

ειηθίαο 9 έσο 11 εηψλ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο ζπγθξνχζεσλ. Ζ  επηηπρία ηνπ παίθηε 

βαζίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα βνεζήζεη ηνπο εζνπνηνχο λα μεπεξάζνπλ θάζε 

θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξνβψλ. Όπσο επηζεκαίλεηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα κε ηα παηδηά είλαη ην κεησκέλν 

ιεμηιφγην πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε ηηο ζπγθξνχζεηο. Χο εθ ηνχηνπ, ζηφρνο απνηειεί ε 

επηβεβαίσζε πσο ηα παηδηά γλσξίδνπλ ήδε θαη θαηαλννχλ ην ιεμηιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην παηρλίδη. Δπηπιένλ, έλαο αθφκε ζηφρνο είλαη ε πξνηίκεζε ησλ 

παηθηψλ ζρεηηθά κε ην παηρλίδη, ε θαηαλφεζή ηνπ, ε επρξεζηία ηνπ παηρληδηνχ θαη ε 

αληίιεςε ησλ θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο.  

 

3.4.2  Διαδικαςύα υλοπούηςησ προώπϊρχoν Project  

 

Σν Project δηεμήρζε κεηαμχ ηξηψλ ρσξψλ Αγγιία, Πνξηνγαιία θαη Διιάδα. Λφγσ 

πξαθηηθψλ πεξηνξηζκψλ ζρεηηθά κε ην πνχ ζα κπνξνχζε λα δηεμήρζε ε έξεπλα, δελ 
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ήηαλ δπλαηφλ λα ηαηξηάμνπλ ηνπο ηχπνπο ησλ ζρνιείσλ θαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ αθξηβψο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ. Χζηφζν, απηφ δελ ζεσξείηαη 

πξφβιεκα, δεδνκέλνπ φηη ν ζηφρνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο έξεπλαο είλαη λα δηεπξχλεη ην 

πεδίν ηνπ παηρληδηνχ φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα θαη ηηο αληηδξάζεηο ηεο ζχγθξνπζεο πνπ 

ζα ήζειαλ λα δηακνξθψζνπλ: σο εθ ηνχηνπ, ε δεκνγξαθηθή πνηθηινκνξθία κεηαμχ 

ρσξψλ κπνξεί πξαγκαηηθά λα ζεσξεζεί σο ζεκαληηθφ ζηνηρείν. 

 

Πνξηνγαιία 

ηελ Πνξηνγαιία ζπλεξγάζηεθαλ κε δεκφζην δεπηεξνβάζκην ζρνιείν ζηελ πεξηνρή 

ηεο Ληζαβφλαο θαη ζπλνιηθφ αξηζκφ παηδηψλ 49. Σν ζρνιείν δελ είρε κεγάιε 

πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία. Χζηφζν, ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα πνηθίιεη πνιχ θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζην 

ζρνιείν. Σα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζε ζπλέληεπμε ήηαλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο: 10-11 εηψλ θαη 11-12 εηψλ. ηε πξψηε νκάδα ζπκκεηείραλ 12 θνξίηζηα 

(κέζε ειηθία: 11 εηψλ) θαη 14 αγφξηα (κέζε ειηθία: 10 έηε), ελψ ζηε παιαηφηεξε 

θαηεγνξία δηεμήρζεζαλ ζπλεληεχμεηο κε 9 θνξίηζηα (κέζε ειηθία: 12) θαη 14 αγφξηα 

(κέζε ειηθία: 12). 

Διιάδα 

ηελ Διιάδα εξγάζηεθαλ κε 34 παηδηά δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (11-12 εηψλ), ζε 

δχν ζρνιεία ζηελ Αζήλα. Έλα απφ απηά ηα ζρνιεία είλαη πεηξακαηηθφ. Σα 

πεηξακαηηθά ζρνιεία ζηελ Διιάδα εθαξκφδνπλ κεξηθέο θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο 

κεζφδνπο θαη νη καζεηέο έρνπλ γεληθά έλα θαιφ επίπεδν αθαδεκατθψλ επηδφζεσλ. Σν 

άιιν ζρνιείν, βξίζθεηαη ζε κηα πεξηνρή ρακεινχ εηζνδήκαηνο ζηελ Αζήλα, φπνπ έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πξνέξρεηαη απφ νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηα νλφκαηα ησλ γνλέσλ 

έιεηπαλ κεξηθέο θνξέο απφ ηα έληππα ζπγθαηάζεζεο επεηδή θάπνηνη γνλείο δελ 

κπνξνχζαλ λα γξάςνπλ. Γηεμήρζεζαλ ζπλεληεχμεηο κε 10 θνξίηζηα (κέζε ειηθία: 12 

εηψλ, 1 κήλα) θαη 8 αγφξηα (κέζε ειηθία: 12 έηε, 3 κήλεο).  

 

3.4.3 Διαδικαςύα παιχνιδιού 

 

ην My Dream Theatre ν παίθηεο δηαρεηξίδεηαη ηνπο εζνπνηνχο, ηηο αλάγθεο ηνπο θαη 

ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο. Μηα απφ ηηο βαζηθέο ηδέεο απνηειεί ε χπαξμε 

ραξαθηήξσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ ζρνιηθνχ ζεάηξνπ πνπ πξέπεη 

λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο επηδφζεηο ηνπ ζηάζνπ. 

Κάζε εζνπνηφο έρεη νξηζκέλα πξνζσπηθά ζηνηρεία, φπσο είλαη ην θχιν, ε δεμηνηερλία 

θαη ην ζεκαληηθφηεξν, έλαο ξφινο πνπ πξνηηκά λα παίμεη. Οη εζνπνηνί ζα είλαη επίζεο 

ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ κηα ηθαλφηεηα επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

παίθηε. Σα ηξία βαζηθά ζηνηρεία ηνπ παηρληδηνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 
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δεκηνπξγία ηεο βαζηθήο εμέιημεο ηνπ  παηρληδηνχ είλαη νη ξφινη, νη εζνπνηνί θαη νη 

πξνζσπηθφηεηεο. 

 

3.5 Εργαλεύο ςυλλογόσ δεδομϋνων για την διαδικαςύα προελϋγχου 

και μετϊ ελϋγχου.  
 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχλ νη ηξφπνη ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. πλνπηηθά, ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ 

δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ πξνειέγρνπ θαη κεηαειέγρνπ, Pre 

Test θαη Post Test. Χζηφζν, δελ αθνινπζήζεθε ε θιαζζηθή κέζνδνο πξνειέγρνπ θαη 

κεηαειέγρνπ κε νκάδα ειέγρνπ θαη πεηξακαηηθή. Δπίζεο,  δελ ππήξρε αληίζηνηρν 

κάζεκα ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη, γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο δεκηνπξγήζεθε κία πεηξακαηηθή νκάδα πνπ 

ζπκκεηείρε ζηε δξάζε. Γηα ηελ κέηξεζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε 5-βάζκηα 

θιίκαθα ηχπνπ Likert.    

 

 

3.5.1 Ερωτηματολόγιο ςυλλογόσ δεδομϋνων προελϋγχου -Pre Test και μετϊ 

ελϋγχου -Post Test 

 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο θαζψο νινθιεξψλνπλ ηελ πξψηε εθπαηδεπηηθή 

παξέκβαζε, ζπκπιεξψλνπλ ην εξσηεκαηνιφγην ζπιινγήο δεδνκέλσλ πξνειέγρνπ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψλεηαη κε πιήξε αλσλπκία.  Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζα 

ειεγρζεί ελ κέξεη ε πξνυπάξρνπζα θαηάζηαζε ησλ εκπιεθφκελσλ, φζνλ αθνξά ηελ 

δηαρείξηζε θαη επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, θαζψο ζα έρεη νινθιεξσζεί ε πξψηε 

εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε.  

Σν εξσηεκαηνιφγην εκπεξηέρεη ζπλνιηθά 16 εξσηήζεηο νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε 2 

κέξε. ην 1
ν
 κέξνο, νη πξψηεο 12 ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ν παίθηεο ρεηξίζηεθε 

ηηο θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο κέζα ζε έλα πξνζηαηεπκέλν ζελάξην, θαζψο θαη 2 

εξσηήζεηο εθ ησλ νπνίσλ αθνξνχλ ην θχιν ηνπ καζεηή. Σν 1
ν
 κέξνο δηεξεπλά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παίθηε θαη ηελ επίδνζή ηνπ ζην παηρλίδη.  

ην 2
ν
 κέξνο έπνληαη αθφκε 4 εξσηήζεηο νη νπνίεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία γεληθέο 

εξσηήζεηο, αλνηρηνχ ηχπνπ θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο επηινγέο ηνπ παίθηε ζε ζχληνκα 

case study.Με απηφ ηνλ ηξφπν ην 2
ν
 κέξνο εξεπλά ηελ αληηιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα ζε 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο (case study). 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, θαζψο ζθνπφο ηεο έξεπλαο απνηειεί ε παξαηήξεζε 
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ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αλίρλεπζεο ησλ ζθνξ πνπ θαηάθεξαλ λα ζπιιέμνπλ, 

ησλ αληηδξάζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ φζνλ αθνξά ηνλ 

ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ.   

 

3.5.2 Ερωτηματολόγιο αξιολόγηςησ παιχνιδιού  

  

Δλ αθνινπζία, ην εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηνπ παηρληδηνχ απνηειεί θαη απηφ έλα 

εξγαιείν κέηξεζεο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δκπεξηέρεη 19 εξσηήζεηο 

ζπλνιηθά, εθ ησλ νπνίσλ 12 εξσηήζεηο 5-βάζκηαο θιίκαθαο θαη δηρνηνκηθέο θαη 7 

εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ην εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο 

παηρληδηνχ εξεπλά αλαιπηηθφηεξα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ παηθηψλ σο πξνο ην ςεθηαθφ 

παηρλίδη My Dream Theater, ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηθηψλ φζνλ αθνξά ηελ φιε 

εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ. Γηα ηελ κέηξεζε ησλ 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε 5-βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert. 

 

3.5.3 Φύλλο εργαςύασ μαθητό 

 

Γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

δεκηνπξγήζεθαλ θχιια εξγαζίαο ηα νπνία δηαλεκήζεθαλ ζε θάζε παξέκβαζε. Σν 

πεξηερφκελν ησλ θχιισλ ζρεηίδεηαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ νξηδφηαλ ζε θάζε 

εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ησλ θχιισλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε πξνζνρή, ψζηε νη καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ θαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ Piktochart ηα θχιια δνκήζεθαλ ψζηε λα είλαη επαλάγλσζηα θαη 

θαηαλνεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σα θχιια εξγαζίαο  παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ζην Παξάξηεκα.  

 

3.5.4  Δημιουργύα Infographic  

 



80 
 

Γηα λα γλσζηνπνηεζεί ε πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηνπο καζεηέο 

ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Πξφηππε Παηδαγσγηθή θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δξάζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε δεκηνπξγία Infographic. Σα Infographics παξέρνπλ ζηνλ 

αλαγλψζηε επράξηζηε θαη θαηαλνεηή ελεκέξσζε ζπλδπάδνληαο δεδνκέλα κε γξαθηθή 

απεηθφληζε. Αλακθηζβήηεηα,  ε εηθφλα απνηειεί ηζρπξφ νπηηθφ κέζν θαη ν εγθέθαινο 

αληαπνθξίλεηαη πην γξήγνξα ζηηο νπηηθέο απεηθνλίζεηο. Έηζη, κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

Piktochart δεκηνπξγήζεθε έλα Infographic, ην νπνίν παξαηίζεηαη παξαθάησ θαη 

αλαπαξίζηαηαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο φπσο, ην φλνκα ηνπ ςεθηαθνχ παηρληδηνχ, ηηο 

θξηηηθέο πνπ έρεη ιάβεη ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ηνλίδεη ηα βαζηθά ζηνηρεία 

πινπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ.  
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Δηθόλα  13: Infographic εθπαηδεπηηθώλ παξεκβάζεσλ  
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3.6 Εκπαιδευτικό ςενϊριο 

 

Δθπαηδεπηηθφ ζελάξην 

 

Δθπαηδεπηηθή παξέκβαζε κε ζηφρν ηελ επίιπζε θαη δηαρείξηζε 

ζπγθξνχζεσλ   

ΣΑΞΖ: Σ΄ 

ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Κνξθνδείινπ Γήκεηξα 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

 

Σν Serious Game,  My Dream Theater επηδηψθεη λα δηδάμεη ζηα παηδηά πψο πξνθχπηεη 

κία ζχγθξνπζε θαη πσο κπνξεί απηή λα δηαρεηξηζηεί θαη λα ιπζεί. Σν παηρλίδη απαηηεί 

απφ ηνλ παίθηε λα δεκηνπξγήζεη ηηο ζπγθξνχζεηο (απνδίδνληαο ζηνπο εζνπνηνχο 

ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο), θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο επηιχεη ρξεζηκνπνηψληαο 

ζηξαηεγηθή δηακεζνιάβεζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο 

ησλ εζνπνηψλ. ην πξψην ζηάδην- πξφβα, ν παίθηεο- ππεχζπλνο ηνπ ζηάζνπ, πξέπεη 

λα αλαζέζεη ζε θάζε εζνπνηφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν είηε σο θχξην εζνπνηφ είηε σο 

ππνζηεξηθηηθφ ξφιν. Χζηφζν θάζε εζνπνηφο έρεη πξνηηκήζεηο γηα ηνλ ξφιν πνπ ζα 

ιάβεη, ζαλ απνηέιεζκα λα πξνθχςνπλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εζνπνηψλ θαη ν 

παίθηεο νθείιεη λα εμηζνξξνπήζεη ηφζν ηελ πνηφηεηα επίδνζεο φζν θαη ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ κηαο ζεηξάο ελεξγεηψλ 

κεζνιάβεζεο πνπ ν παίθηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα κηιήζεη ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξνπο εζνπνηνχο θαη λα εμνκαιχλεη ηηο θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο. Ζ 

ζπνπδαηφηεηα απηήο ηεο δηακεζνιάβεζεο είλαη φηη εάλ ν παίθηεο αθήζεη ηε 

ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ εζνπνηψλ λα θιηκαθσζεί, ζα θηάζνπλ ζε ζεκείν ξήμεο θαη νη 

εζνπνηνί ζα αληηκεησπίζνπλ ηε ζχγθξνπζε φπσο θξίλνπλ θαηάιιειν, ζχκθσλα κε ηε 

δηθή ηνπο πξνζσπηθφηεηα. Απηά ηα απξνζδφθεηα γεγνλφηα ππεξβαίλνπλ ηνλ έιεγρν 

ηνπ παίθηε θαη κπνξεί λα έρνπλ κε επηζπκεηέο ζπλέπεηεο, θαζψο νη εζνπνηνί κπνξεί 

λα εγθαηαιείςνπλ ην ζίαζν ηνπ ζεάηξνπ. Ζ βαζκνινγία απνδίδεηαη σο ην 

απνηέιεζκα ηεο απφδνζεο (πνπ εμαξηάηαη απφ ην πφζν θαιά αληηκεησπίζηεθαλ νη 

ζπγθξνχζεηο κε ην επίπεδν επάξθεηαο ηνπ θάζε ραξαθηήξα). 

 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
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2 εβδνκάδεο (4 ψξεο) 

 

ΣΤΟΧΟΙ:   

 

Γλσζηηθνί: 

1. Να έξζνπλ ζε επαθή κε πξνβιήκαηα ζχγθξνπζεο πνπ αλαθχπηνπλ ζην 

πιαίζην κηαο νκάδαο. 

 

2. Να κάζνπλ πψο λα αληηκεησπίδνπλ κία ζχγθξνπζε κε πνηθίιεο επηινγέο 

επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ.  

 

3. Να θαηαλνήζνπλ πσο είλαη φηαλ ζε κία ζχγθξνπζε έρεηο ηνλ ξφιν ηνπ 

κεζνιαβεηή. 

 

4. Να θαηαλνήζνπλ ηo πεξηερφκελν ησλ φξσλ επίιπζεο δηαρείξηζεο θαη  

επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ (πξνσζψ ζπδήηεζε, νκαδηθή ζπδήηεζε, θαη’ ίδηαλ 

ζπδήηεζε, δελ παξεκβαίλσ). 

 

5. Να θαηαλνήζνπλ ηε δηαθνξά ηoπ πεξηερφκελνπ ησλ φξσλ δηαρείξηζεο θαη  

επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ (πξνσζψ ζπδήηεζε, νκαδηθή ζπδήηεζε, θαη’ ίδηαλ 

ζπδήηεζε, δελ παξεκβαίλσ). 

 

6. Να δηαθξίλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πιαηζηψλνπλ ηνλ θάζε ραξαθηήξα θαη λα 

αληηιεθζνχλ πσο απηφ επεξεάδεη ηε δηαρείξηζε θαη επίιπζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ. 

 

7. Να κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ φηη θάζε παίθηεο ηνπ παηρληδηνχ- εζνπνηφο είλαη 

δηαθνξεηηθφο, δειαδή δηαθνξνπνίεζε ηνπ ραξαθηήξα (ζπλεξγαηηθφο, 

επηβιεηηθφο, αδηάθνξνο, ππνρσξεηηθφο). 

 

Παηδαγσγηθνί: 

1. Να κάζνπλ λα απηελεξγνχλ ζε κία δηαδηθαζία ζχγθξνπζεο. 

 

2. Να κπνξνχλ λα βξίζθνπλ ιχζεηο ζηηο ζπγθξνχζεηο κε γλψκνλα ην ακνηβαίν 

φθεινο.  
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3. Να πξνζεγγίζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο ηνπ παηρληδηνχ κε 

φζν πεξηζζφηεξν ξεαιηζκφ.  

 

4. Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιακβάλνληαη ηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα κπνξνχλ λα δηαιέγνληαη 

δεκνθξαηηθά. 

 

5. Να αμηνπνηήζνπλ παιηέο θαη λέεο, πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, γηα λα θαηαλννχλ ζε 

βάζνο ηηο ζπγθξνχζεηο.  

 

6. Να κπνξνχλ λα ζθέθηνληαη κε επαγσγηθφ ηξφπν, δειαδή κέζσ ησλ 

παξαδεηγκάησλ λα πξαγκαηνπνηείηαη δηαηχπσζε θαη γελίθεπζε θαλφλσλ.  

  

 Σερλνγξακκαηηθνί: 

1. Να κάζνπλ λα δηαρεηξίδνληαη κε ζσζηφ ηξφπν ην παηρλίδη, δειαδή λα 

αθνινπζνχλ ηε ξνή ηνπ παηρληδηνχ. 

  

2. Να ζπκπιεξψζνπλ ην pre θαη post test (εξσηεκαηνιφγην ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

πξνειέγρνπ θαη κεηά ειέγρνπ) . 

 

ΛΟΓΙΜΙΚΑ 

 

Ψθφιακό παιχνίδι: 

Serious Game for Conflict Resolution (My Dream Theater).  

 

ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΑΞΗ 

 

Οη καζεηέο παίδνπλ ην παηρλίδη, ν θαζέλαο ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚH ΤΠΟΓΟΜΗ: 
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Απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή νξίδεηαη έλαο αξηζκφο ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, ζε ζπλάθεηα κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ θαζψο θαη έλαο projector γηα 

ηελ παξνπζίαζε ησλ νδεγηψλ. 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ: 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ νξηζηεί 

γηα θάζε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ γίλεηαη 

κέζσ αηνκηθνχ θχιινπ εξγαζίαο, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Piktochart.  

1
ε 

Δθπαηδεπηηθή παξέκβαζε 

 

ηελ 1
ε 

εθπαηδεπηηθή ζπλάληεζε νη καζεηέο ζα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ δξάζε πνπ ζα 

πινπνηεζεί. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα παίμνπλ ην Serious Game, My 

Dream Theater, κε νδεγίεο κφλν γηα ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπ παηρληδηνχ. ε απηή ηελ 

παξέκβαζε ζα ηνπο δνζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ην πψο πξέπεη λα θηλεζνχλ ζην παηρλίδη 

κε ζθνπφ λα ζπγθεληξψζνπλ κεγάιν ζθνξ. Σν ίδην ην παηρλίδη ζα θαηεπζχλεη κε κηα 

ζεηξά νδεγηψλ, ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ. 

 

Γξαζηεξηφηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ιχζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ 

ζπγθξνχζεηο κε ζθνπφ λα ζπγθεληξψζνπλ κεγάιν ζθνξ. 

 

πκπιήξσζε Pre Test, ζην ηέινο ηεο 1
εο

 εθπαηδεπηηθήο ζπλάληεζεο.  
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Δηθόλα  14: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 1εο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, ζηελ αίζνπζα πιεξνθνξηθήο 

 

Αξρηθά, γηα ηελ έλαξμε ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο 

ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπο αιιά θαη έιεγρνο ησλ 

θπζηθψλ εμαξηεκάησλ ησλ ππνινγηζηψλ, Hardware. ηε ζπλέρεηα, 

πξαγκαηνπνηήζεθε εγθαηάζηαζε ηνπ ςεθηαθνχ παηρληδηνχ ζηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο κέζσ USB. 

 

Δηθόλα  15: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 1εο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, ζηελ αίζνπζα πιεξνθνξηθήο 
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Σν ζηηγκηφηππν ηεο εηθφλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 1
εο 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηελ 

αίζνπζα πιεξνθνξηθήο.  

 

 

Εικόνα  16: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 1εο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, ζηελ αίζνπζα πιεξνθνξηθήο 

 

ηελ εηθφλα 15 νη καζεηέο παίδνπλ ην παηρλίδη My Dream Theater θαη παξάιιεια 

ζπκπιεξψλνπλ ην εξσηεκαηνιφγην ζπιινγήο δεδνκέλσλ πξνειέγρνπ, Pre- Test.  

 

 

2
ε 

Δθπαηδεπηηθή παξέκβαζε 

ε απηή ηε ζπλάληεζε ζα δνζνχλ πιήξεηο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

νινθιεξψζνπλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο (π.ρ. Βνήζεζε ηξεηο εζνπνηνχο κε 

κηα θίλεζε, αμίδεη 3 πφληνπο, Βνήζεζε έλαλ έμαιιν εζνπνηφ λα γίλεη ελνριεκέλνο ή 

ραιαξφο, αμίδεη 2 πφληνπο) ιακβάλνληαο ππφςε ηε πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε 

εζνπνηνχ, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ραξαθηήξαο πξνηηκά λα 

ρεηξίδεηαη ηηο ζπγθξνχζεηο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά ζα εμνηθεησζνχλ κε ην 

Serious Game αιιά θαη κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο θαη επίιπζεο κίαο ζχγθξνπζεο.  
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Γξαζηεξηφηεηα: Θα πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο κε 

ζθνπφ λα ζπγθεληξψζνπλ κεγάιε βαζκνινγία θαη λα κάζνπλ κε πην ηξφπν κπνξνχλ 

λα δηαρεηξίδνληαη έλαλ εζνπνηφ ιακβάλνληαο ππφςε ηε πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε 

εζνπνηνχ, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνί πξνηηκά λα ρεηξίδεηαη ηηο 

ζπγθξνχζεηο. 

 

3
ε 

Δθπαηδεπηηθή παξέκβαζε 

ε απηή ηε ζπλάληεζε νη καζεηέο εμνηθεησκέλνη πιένλ κε ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ, 

ζα ηξέμνπλ ην παηρλίδη πξνζπαζψληαο λα δηαρεηξηζηνχλ ζπγθξνχζεηο πνπ αλαθχπηνπλ 

ζηελ νκάδα ηνπ ζηάζνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηε πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε εζνπνηνχ, 

πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν θάζε άλζξσπνο πξνηηκά λα ρεηξίδεηαη 

ηηο ζπγθξνχζεηο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά ζα εμνηθεησζνχλ κε ην Serious Game 

αιιά θαη κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο θαη επίιπζεο κίαο ζχγθξνπζεο. 

 

Γξαζηεξηφηεηα: Οη καζεηέο ζε απηή ηε ζπλάληεζε ζα πξέπεη λα ηξέμνπλ ην παηρλίδη 

πξνζπαζψληαο λα βνεζήζνπλ δχν εζνπνηνχο ψζηε λα κελ γίλνπλ έμαιινη ή 

ελνριεκέλνη.   

 

4
ε 

Δθπαηδεπηηθή παξέκβαζε 

Ζ 4
ε
 ζπλάληεζε απνηειεί θαη ε ηειεπηαία. ε απηή ηε θάζε νη καζεηέο ζα παίμνπλ ην 

παηρλίδη ρσξίο θάπνην εηδηθφ ζηφρν αιιά κε γλψκνλα ηελ ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ 

αζηεξηψλ- ζθνξ, πνπ απηφ ζεκαίλεη πσο ζα έρνπλ κάζεη πψο λα δηαρεηξίδνληαη ηηο 

ζπγθξνχζεηο θαη λα ηηο επηιχνπλ κε βάζε ηεn πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε εζνπνηνχ.  

 

Γξαζηεξηφηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ιχζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ 

ζπγθξνχζεηο.  

 

πκπιήξσζε Post Test θαη εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο παηρληδηνχ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 
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Δηθόλα  17: Σπκπιήξσζε  εξσηεκαηνιόγηνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ κεηαειέγρνπ, Post- Test 

 

ηελ εηθφλα 16 πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ κεηαειέγρνπ, Post- Test θαη ην εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο παηρληδηνχ.     

 

3.7 Ερευνητικό διαδικαςύα 
 

Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία απνηειεί κία ζχλζεηε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, ε νπνία 

αλαπαξίζηαηαη κε mind map , κε ηελ βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ draw.io. Σν παξφλ 

εξγαιείν ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα αλαπαξάζηαζεο ησλ βεκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο κε ιεπηνκεξή ηξφπν. πλνιηθά, έιαβαλ ρψξα 4 εθπαηδεπηηθέο 

παξεκβάζεηο, νη νπνίεο αθνινπζνχλ κία ζεηξά θάζεσλ. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη ν 

δηακνηξαζκφο ησλ θχιισλ εξγαζίαο ζε θάζε καζεηή, ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί 

πξνζεθηηθή αλάγλσζε ψζηε λα γίλεη επδηάθξηηε θαη θαηαλνεηή ε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα θαη έπεηηα νη ζπκκεηέρνληεο μεθηλνχλ ην παηρλίδη. Μεηά απφ πεξίπνπ 

25΄-30΄ ελαζρφιεζεο κε ην παηρλίδη, θαη εθφζνλ νινθιεξσζεί, ζηελ πξψηε 

εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ πξνειέγρνπ (Pre Test), ηνπ νπνίνπ δηαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία 

θαη δηαξθεί 5΄-7΄. ηε δεχηεξε θαη ηξίηε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε δηαλέκεηαη εθ λένπ 

θχιιν εξγαζίαο κε δξαζηεξηφηεηεο αιιά κε δηαθνξεηηθφ ζηφρν. Σέινο, ζηελ ηέηαξηε 

εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πξαγκαηνπνηείηαη δηαλνκή θχιινπ εξγαζίαο θαη 

ζπκπιεξψλεηαη ην Post- Test θαη ην εξσηεκαηνιφγην ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

αμηνιφγεζεο παηρληδηνχ.  
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Γηάγξακκα 4: Γηάγξακκα εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 
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Κεφϊλαιο 4 Ανϊλυςη αποτελεςμϊτων  
 

 ηελ παξνχζα εξγαζία ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηαρσξήζεθαλ ζην 

ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 20.0 (Statistics Package for Social Science), κε ζθνπφ ηελ 

επεμεξγαζία θαη αλάιπζε απηψλ.  

 

4.1 Περιγραφικό ανϊλυςη αποτελεςμϊτων-Ερευνητικϊ ερωτόματα 
 

4.1.1  1Ο Ερευνητικό ερώτημα  

 

Μπνξεί έλα serious game λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο κέζν 

εθκάζεζεο θαη απόθηεζεο ηεο ηθαλόηεηαο επίιπζεο θαη δηαρείξηζεο ζπγθξνύζεσλ;  

Γηα λα απαληήζνπκε ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ζα πξέπεη λα νξίζνπκε ηηο εμήο 

ππνζέζεηο: 

 Δθ πξψηεο πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ 

απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο ζην Pre-Test θαη ην Post-Test. 

Μεδεληθή ππφζεζε H0: Ζ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην pre-test δελ έρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην post-test. 

Δλαιιαθηηθή ππφζεζε Ζ1: Ζ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην pre-test έρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην post-test. 

Ζ δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ ησλ επηδφζεσλ ζην pre-test θαη ην post-test εμεηάδεηαη 

κέζσ ηνπ κε παξακεηξηθνχ θξηηεξίνπ Wilcoxon (Wilcoxon Signed Rank Test). Ό 

έιεγρνο Wilcoxon Signed-Ranks Test είλαη έλαο κε παξακεηξηθφο έιεγρνο ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ δπν ζπδεπγκέλσλ νκάδσλ 

δεδνκέλσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ δελ αθνινπζνχλ ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή. 

 

Πίλαθαο 3: Μέζνο όξνο επίδνζεο ησλ καζεηώλ ζην Pre θαη Post- Test. 
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ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε πσο ν κέζνο φξνο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζην 

Pre-Test είλαη 8,56 θαη ν κέζνο φξνο επίδνζεο ζην Post- Test είλαη 10,11. Σν Mean 

αληηπξνζσπεχεη ηνλ κέζν φξν ησλ ζπλνιηθψλ αζηεξηψλ- ζθνξ πνπ ζπγθέληξσζε ν 

θάζε παίθηεο.    

 

Μεδεληθή ππφζεζε H0: Έλα serious game δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο κέζν εθκάζεζεο θαη απφθηεζεο ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο 

θαη δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ.  

Δλαιιαθηηθή ππφζεζε Ζ1: Έλα serious game κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο κέζν εθκάζεζεο θαη απφθηεζεο ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο 

θαη δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ.  

 

Πίλαθαο 4: Γηαθνξέο ζθνξ ησλ καζεηώλ ζην Pre θαη Post- Test.  

 

ηνλ πίλαθα Ranks θαηαγξάθνληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ Pre θαη ηνπ Post-Test ζην 

ζπλνιηθφ ζθνξ ηνπ θάζε καζεηή. Παξαηεξνχκε πψο δχν καζεηέο ζπγθέληξσζαλ 

ρακειφηεξν ζπλνιηθφ ζθνξ ζην Post-Test απ’ φηη ζην Pre-Test (Negative ranks), ελψ 

αληίζεηα ην ζπλνιηθφ ζθνξ 14 απφ ηνπο 18 καζεηέο ζην Post-Test ήηαλ πςειφηεξν 

απ’ φηη ζην Pre-Test (Positive Ranks). Τπήξμαλ θαη δχν καζεηέο ζην ζχλνιν ησλ 18 

καζεηψλ νη νπνίνη έιαβαλ ην ίδην ζπλνιηθφ ζθνξ ζην Pre-Test θαη ην 

 Post-Test. 
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Πίλαθαο 5: Έιεγρνο Wilcoxon γηα ηα ζπλνιηθά ζθνξ 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ε ηηκή p ηνπ ειέγρνπ Wilcoxon γηα ηα 

ζπλνιηθά ζθνξ ησλ καζεηψλ ζην Pre-Test θαη ην Post-Test είλαη ίζε κε 0,001<0.05. 

Θεσξψληαο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο δηεμάγεηαη ζε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% 

κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε H0 ηνπ ειέγρνπ θαη λα 

απνδερζνχκε ηελ ελαιιαθηηθή ηνπ ππφζεζε H1. Δπνκέλσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ 

φξσλ ησλ επηδφζεσλ (ζπλνιηθά ζθνξ) ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπ Pre- Test θαη ηνπ 

Post-Test είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Δθφζνλ ν κέζνο φξνο ησλ επηδφζεσλ ησλ 

καζεηψλ ζην Post-Test είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν ησλ επηδφζεσλ ησλ 

καζεηψλ ζην Pre-Test κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε ζπλνιηθή επίδνζε ησλ 

καζεηψλ βειηηψζεθε. 

 

4.1.2  2ο Ερευνητικό ερώτημα  

 

Υπάξρεη δηαθνξά ζηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε θαη ηελ επίιπζε 

ησλ ζπγθξνύζεσλ κε βάζε ην θύιν ηνπο;  

Σν εξψηεκα ζα απαληεζεί ζε δχν ζηάδηα, έλα γηα ηνλ πξνέιεγρν, Pre- Test θαη έλα 

γηα ηνλ κεηαέιεγρν, Post- Test. 

Μεδεληθή ππφζεζε H0: Γελ ππάξρεη δηαθνξά ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ κε βάζε ην 

θχιν ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θαη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, ζηε 

θάζε ηνπ πξνειέγρνπ (Pre-Test). 
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Δλαιιαθηηθή ππφζεζε Ζ1: Τπάξρεη δηαθνξά ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ κε βάζε ην 

θχιν ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θαη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, ζηε 

θάζε ηνπ πξνειέγρνπ (Pre-Test). 

 

Μεδεληθή ππφζεζε H0: Γελ ππάξρεη δηαθνξά ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ κε βάζε ην 

θχιν ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θαη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, ζηε 

θάζε ηνπ κεηαειέγρνπ (Post-Test). 

 

Δλαιιαθηηθή ππφζεζε Ζ1: Τπάξρεη δηαθνξά ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ κε βάζε ην 

θχιν ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θαη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, ζηε 

θάζε ηνπ κεηαειέγρνπ (Post-Test). 

 

 
Πίλαθαο 6: Μέζνη όξνη επίδνζεο αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ ζην Pre θαη Post- Test 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλνληαη νη κέζνη φξνη ησλ επίδνζεο ησλ αγνξηψλ θαη ησλ 

θνξηηζηψλ ηφζν γηα ηε θάζε ηνπ πξνειέγρνπ φζν θαη γηα ηε θάζε ηνπ κεηαειέγρνπ. 

Παξαηεξνχκε φηη γηα ηε θάζε ηνπ πξνειέγρνπ Pre-Test νη κέζνη φξνη ηεο επίδνζεο 

ησλ αγνξηψλ είλαη 8,25 θαη ησλ θνξηηζηψλ,  8,8 κε παξνπζηάδνληαο θάπνηα 

ζεκαληηθή δηαθνξά. Χζηφζν, νη κέζνη φξνη ηεο επίδνζεο ησλ αγνξηψλ θαη ησλ 

θνξηηζηψλ ζηε θάζε ηνπ κεηαειέγρνπ Post-Test παξνπζηάδνπλ κία δηαθνξά 2 

κνλάδσλ.  

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ επηδφζεσλ ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ 

ηφζν γηα ηε θάζε ηνπ πξνειέγρνπ Pre-Test φζν θαη γηα ηε θάζε ηνπ κεηαειέγρνπ 

Post-Test ζα εμεηαζζεί κέζσ ηνπ κε παξακεηξηθνχ θξηηεξίνπ Mann-Whiney (Mann-

Whitney U Test), ην νπνίν απνηειεί έλαλ κε παξακεηξηθφ έιεγρν αληίζηνηρν ηνπ 

παξακεηξηθνχ ειέγρνπ t αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ (independent samples t-test). Ζ 

επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ έγηλε δηφηη νη επηδφζεηο ησλ αγνξηψλ θαη ησλ 

θνξηηζηψλ δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή δεδνκέλσλ. 

.   
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Πίλαθαο 7: Έιεγρνο Mann- Whitney  

 

Υξεζηκνπνηψληαο ην θξηηήξην Mann-Whitney κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: 

 

•Γηα ηε θάζε ηνπ πξνειέγρνπ ε ηηκή p (Asymp. Sig.) ηνπ θξηηεξίνπ Mann-Whitney 

ηζνχηαη κε 0,526>0,05. Θεσξψληαο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο δηεμάγεηαη ζε 

δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% κπνξνχκε λα απνδερζνχκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε H0 

ηνπ ειέγρνπ. Δπνκέλσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ ησλ επηδφζεσλ (ζπλνιηθά ζθνξ) 

κεηαμχ ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Γειαδή ν 

κέζνο φξνο ηεο επίδνζεο ησλ αγνξηψλ γηα ηε θάζε ηνπ πξνειέγρνπ ηζνχηαη κε ην 

κέζν φξν ηεο επίδνζεο ησλ θνξηηζηψλ. 

•Γηα ηε θάζε ηνπ κεηαειέγρνπ ε ηηκή p (Asymp. Sig.) ηνπ θξηηεξίνπ Mann-Whitney 

ηζνχηαη κε 0,012<0,05. Θεσξψληαο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο δηεμάγεηαη ζε 

δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε H0 

ηνπ ειέγρνπ θαη λα απνδερζνχκε ηελ ελαιιαθηηθή ηνπ ππφζεζε H1. Δπνκέλσο ε 

δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ ησλ επηδφζεσλ (ζπλνιηθά ζθνξ) κεηαμχ ησλ αγνξηψλ θαη 

ησλ θνξηηζηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Γεδνκέλν φηη ν κέζνο φξνο ηεο επίδνζεο 

ησλ θνξηηζηψλ ζηε θάζε ηνπ κεηαειέγρνπ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ησλ αληίζηνηρν 

κέζν φξν ησλ αγνξηψλ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θαη 

επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ ησλ θνξηηζηψλ απμήζεθε παξαπάλσ απφ ηελ αληίζηνηρε 

ηθαλφηεηα ησλ αγνξηψλ, κεηά ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. 

 

4.1.3  3ο Ερευνητικό ερώτημα  

 

Υπάξρεη δηαθνξά ζηελ επίδνζε ησλ κέζσλ όξσλ ησλ αγνξηώλ κεηαμύ ηνπ pre-test θαη 

post-test όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε θαη ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνύζεσλ; 
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Μεδεληθή ππφζεζε H0: Ζ επίδνζε ησλ αγνξηψλ ζην Pre- Test δελ έρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηελ επίδνζε ησλ αγνξηψλ ζην Post- Test.  

 

Δλαιιαθηηθή ππφζεζε H1: Ζ επίδνζε ησλ αγνξηψλ ζην Pre- Test έρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηελ επίδνζε ησλ αγνξηψλ ζην Post- Test. 

 

Ζ δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ ησλ επηδφζεσλ ζην pre-test θαη ην post-test εμεηάδεηαη 

κέζσ ηνπ κε παξακεηξηθνχ θξηηεξίνπ Wilcoxon (Wilcoxon Signed Rank Test). Ό 

έιεγρνο Wilcoxon Signed-Ranks Test είλαη έλαο κε παξακεηξηθφο έιεγρνο ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ δπν ζπδεπγκέλσλ νκάδσλ 

δεδνκέλσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ δελ αθνινπζνχλ ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή. 

 

 
Πίλαθαο 8: Μέζνο όξνο επίδνζεο αγνξηώλ ζην Pre- Test  

 

 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ν κέζνο φξνο επίδνζεο ησλ αγνξηψλ ζην Pre- Test είλαη 8,25 

θαη ζην Post- Test 9,00. Σν Mean αληηπξνζσπεχεη ηνλ κέζν φξν ησλ ζπλνιηθψλ 

αζηεξηψλ πνπ ζπγθέληξσζε ην θάζε αγφξη.   

 

Πίλαθαο 9: Σπλνιηθά ζθνξ αγνξηώλ Pre θαη Post- Test  

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ε ηηκή p ηνπ ειέγρνπ Wilcoxon γηα ηα 

ζπλνιηθά ζθνξ ησλ αγνξηψλ ζην Pre-Test θαη ην Post-Test είλαη ίζε κε 0,167>0,05. 

Θεσξψληαο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο δηεμάγεηαη ζε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% 
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κπνξνχκε λα δερηνχκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε H0 ηνπ ειέγρνπ θαη λα απνξξίμνπκε 

ηελ ελαιιαθηηθή ηνπ ππφζεζε H1. Δπνκέλσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ ησλ 

επηδφζεσλ (ζπλνιηθά ζθνξ) ησλ αγνξηψλ κεηαμχ ηνπ Pre-Test θαη ηνπ Post-Test δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Δθφζνλ ν κέζνο φξνο ησλ επηδφζεσλ ησλ αγνξηψλ ζην 

Post-Test είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν ησλ επηδφζεσλ ησλ αγνξηψλ ζην Pre-

Test κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε ζπλνιηθή επίδνζε ησλ αγνξηψλ βειηηψζεθε. 

 

4.1.4  4ο Ερευνητικό ερώτημα  

 

Υπάξρεη δηαθνξά ζηελ επίδνζε ησλ κέζσλ όξσλ ησλ θνξηηζηώλ κεηαμύ ηνπ pre-test θαη 

post-test, όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε θαη ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνύζεσλ; 

 

Μεδεληθή ππφζεζε H0: Ζ επίδνζε ησλ θνξηηζηψλ ζην Pre- Test δελ έρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηελ επίδνζε ησλ θνξηηζηψλ Post-Test. 

 

Δλαιιαθηηθή ππφζεζε H1: Ζ επίδνζε ησλ θνξηηζηψλ ζην Pre- Test έρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηελ επίδνζε ησλ θνξηηζηψλ Post-Test 

Ζ δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ ησλ επηδφζεσλ ζην pre-test θαη ην post-test εμεηάδεηαη 

κέζσ ηνπ κε παξακεηξηθνχ θξηηεξίνπ Wilcoxon (Wilcoxon Signed Rank Test). 

 

 

Πίλαθαο 10: Μέζνο όξνο επίδνζεο θνξηηζηώλ Pre θαη Post- Test 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ν κέζνο φξνο επίδνζεο ησλ θνξηηζηψλ ζην Pre- Test είλαη 

8,80 θαη ζην Post- Test 11,00. Σν Mean αληηπξνζσπεχεη ηνλ κέζν φξν ησλ ζπλνιηθψλ 

αζηεξηψλ- ζθνξ πνπ ζπγθέληξσζε ην θάζε θνξίηζη.   
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Πίλαθαο 11: Σπλνιηθά ζθνξ καζεηώλ Pre θαη Post- Test 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ε ηηκή p ηνπ ειέγρνπ Wilcoxon γηα ηα 

ζπλνιηθά ζθνξ ησλ καζεηψλ ζην Pre-Test θαη ην Post-Test είλαη ίζε κε 0,004<0.05. 

Θεσξψληαο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο δηεμάγεηαη ζε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% 

κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε H0 ηνπ ειέγρνπ θαη λα 

απνδερζνχκε ηελ ελαιιαθηηθή ηνπ ππφζεζε H1. Δπνκέλσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ 

φξσλ ησλ επηδφζεσλ (ζπλνιηθά ζθνξ) ησλ θνξηηζηψλ κεηαμχ ηνπ Pre-Test θαη ηνπ 

Post-Test είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Δθφζνλ ν κέζνο φξνο ησλ επηδφζεσλ ησλ 

θνξηηζηψλ ζην Pre-Test είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν ησλ επηδφζεσλ ησλ 

θνξηηζηψλ ζην Post-Test κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε ζπλνιηθή επίδνζε ησλ 

καζεηψλ βειηηψζεθε. 

 

4.1.5  5ο Ερευνητικό ερώτημα  

 

Υπήξρε κεηαβνιή ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ ύζηεξα από ηελ εθπαηδεπηηθή 

παξέκβαζε.  

 

Μεδεληθή ππφζεζε Ζ0: Γελ ππήξρε κεηαβνιή ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ χζηεξα 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. 

Δλαιιαθηηθή ππφζεζε Ζ1: Τπήξρε κεηαβνιή ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ χζηεξα 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. 

Ζ κεηαβνιή ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ εμεηάδεηαη κέζσ ηνπ κε παξακεηξηθνχ 

θξηηεξίνπ Wilcoxon (Wilcoxon Signed Rank Test). Ό έιεγρνο Wilcoxon Signed-

Ranks Test είλαη έλαο κε παξακεηξηθφο έιεγρνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ή φξσλ δπν ζπδεπγκέλσλ νκάδσλ δεδνκέλσλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 
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Πίλαθαο 12: Μεηαβνιή ελδηαθέξνλ Pre θαη Post- Test  

ηνλ πίλαθα Ranks θαηαγξάθνληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηηκψλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θάζε καζεηή ζηε θάζε ηνπ πξνειέγρνπ θαη 

κεηαειέγρνπ. Παξαηεξνχκε πψο 1 καζεηήο παξνπζίαζε κείσζε ελδηαθέξνληνο 

κεηαμχ Pre- Test θαη Post- Test (Negative Ranks), ελψ αληίζεηα 9 απφ ηνπο 18 

καζεηέο παξνπζίαζαλ αχμεζε ελδηαθέξνληνο (Positive Ranks). Τπήξμαλ θαη 8 

καζεηέο ζην ζχλνιν ησλ 18 καζεηψλ νη νπνίνη δελ παξνπζίαζαλ θάπνηα κεηαβνιή 

ελδηαθέξνληνο. 

 

 

Πίλαθαο 13: Μεηαβνιή ελδηαθέξνλ κε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο  

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ε ηηκή p ηνπ ειέγρνπ Wilcoxon γηα ηηο 

ηηκέο ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ ζην πξηλ θαη κεηά ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε 

είλαη ίζε κε 0,011<0.05. Θεσξψληαο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο δηεμάγεηαη ζε 

δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε H0 

ηνπ ειέγρνπ θαη λα απνδερζνχκε ηελ ελαιιαθηηθή ηνπ ππφζεζε H1. Δθφζνλ, 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο δειψλνπλ πςειφηεξεο ηηκέο ελδηαθέξνληνο κεηά ηελ 

παξέκβαζε δειαδή ζηε θάζε ηνπ Post- Σest απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ελδηαθέξνληνο 

πνπ δειψζαλε νη ίδηνη καζεηέο πξηλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε δειαδή ζηε 

θάζε ηνπ Pre- Test κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κεηά 

ην πέξαο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο απμήζεθε. Σν ζπγθεθξηκέλν ζπκπέξαζκα 
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πξνθχπηεη θαη απφ ηα παξαθάησ ξαβδνγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ γηα ηηο θάζεηο ηνπ πξνειέγρνπ θαη ηνπ κεηαειέγρνπ. 

 

 

Σρήκα 2: Δλδηαθέξνλ καζεηή ζηνλ πξνέιεγρν 

 

 

Σρήκα 3:  Δλδηαθέξνλ καζεηή ζηνλ κεηαέιεγρν  
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ηα παξαπάλσ ξαβδνγξάκκαηα παξαηεξνχκε θαηά πφζν κεηαβιήζεθε ην ελδηαθέξνλ 

ησλ καζεηψλ, ζην Pre- Test θαη Post- Test. Έηζη, ζην πξψην ξαβδφγξακκα ηνπ Pre- 

Test 5 καζεηέο δήισζαλ πσο ην εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη ήηαλ Αξθεηά Δλδηαθέξνλ, 11 

καζεηέο Πνιχ Δλδηαθέξνλ θαη 2 καζεηέο Πάξα Πνιχ Δλδηαθέξνλ. Μεηά ηνπο 

ειέγρνπο, ζην ξαβδφγξακκα ηνπ Post- Test δηαπηζηψζεθε πσο 13 καζεηέο δήισζαλ 

πσο  ην εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη ήηαλ Πνιχ Δλδηαθέξνλ θαη ζε 5 καζεηέο Πάξα Πνιχ 

Δλδηαθέξνλ. Άξα, παξαηεξνχκε πσο απμήζεθε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ζηνλ 

κεηαέιεγρν.   

 

4.1.6  6ο Ερευνητικό ερώτημα  

 

 Υπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ ελδηαθέξνληνο θαη επίδνζεο ηνπ θάζε καζεηή;  

 

Γηα ηε γελίθεπζε ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ 

ηφζν γηα ηε θάζε ηνπ πξνειέγρνπ φζν θαη γηα ηε θάζε ηνπ κεηαειέγρνπ έρνπλ 

δηαηππσζεί νη παξαθάησ εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο: 

 

Pre- Test  

Μεδεληθή ππφζεζε Ζ0: Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

ελδηαθέξνληνο θαη ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηε θάζε ηνπ Pre- Test.  

Δλαιιαθηηθή ππφζεζε Ζ1: Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

ελδηαθέξνληνο θαη ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηε θάζε ηνπ ζην Pre- Test.  

 

Post- Test 

Μεδεληθή ππφζεζε Ζ0: Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

ελδηαθέξνληνο θαη ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηε θάζε ηνπ Post- Test.  

Δλαιιαθηηθή ππφζεζε Ζ1: Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

ελδηαθέξνληνο θαη ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηε θάζε ηνπ Post- Test.  

 

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman απνηειεί έλαλ κε παξακεηξηθφ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ηα δεδνκέλα ηα νπνία πξνζπαζνχκε λα 

ζπζρεηίζνπκε δελ είλαη απαξαίηεηα πνζνηηθήο θχζεσο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman ζα εμεηάζεη κηα πηζαλή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

πνζνηηθψλ (επίδνζε καζεηψλ) θαη δηαηάμηκσλ δεδνκέλσλ (ελδηαθέξνλ καζεηψλ). 
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Πίλαθαο 14: Σπζρέηηζε ελδηαθέξνληνο θαη επηδόζεσλ καζεηώλ 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε πσο ππάξρεη κία αζζελήο ζπζρέηηζε θαηά 

Spearman (r=0,237) κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη ησλ επηδφζεσλ ηνπο 

(ζπλνιηθφ ζθνξ) γηα ηε θάζε ηνπ πξνειέγρνπ. Παξαηεξνχκε επίζεο φηη ε ηηκή p ηνπ 

ειέγρνπ t γηα ηε γελίθεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπζρέηηζεο ηζνχηαη κε 0,344>0,05. 

Θεσξψληαο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο δηεμάγεηαη ζε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% 

κπνξνχκε λα απνδερζνχκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε Ζ0 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ. 

Δπνκέλσο ε ζπζρέηηζε ελδηαθέξνληνο θαη επίδνζεο ησλ καζεηψλ γηα ηε θάζε ηνπ 

πξνειέγρνπ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

 

Πίλαθαο 15: Σπζρέηηζε ελδηαθέξνληνο θαη επηδόζεσλ καζεηώλ 
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ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε πσο ππάξρεη κία κεδεληθή ζπζρέηηζε θαηά 

Spearman (r=0,086) κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη ησλ επηδφζεσλ ηνπο 

(ζπλνιηθφ ζθνξ) γηα ηε θάζε ηνπ κεηαειέγρνπ. Δπνκέλσο δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη ηεο επίδνζεο ηνπο γηα ηε θάζε ηνπ 

κεηαειέγρνπ.  

 

4.2 Αξιολόγηςη παιχνιδιού  
 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ 

εξσηεκαηνινγίσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ζην 

ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. Οη εξσηήζεηο επηιέρζεθαλ κε πξνζνρή ψζηε λα 

εμαρζνχλ νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα, ζχκθσλα κε 5βαζκε θιίκαθα Likert θαη 

εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ.  

 

Δξψηεζε 1: 

 

Δίζαη αγφξη ή θνξίηζη; (θχθισζε) 

 Αγφξη  Κνξίηζη 

 

 

Σρήκα 4: Σπκκεηέρνληεο αλά θύιν 
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χκθσλα κε ηελ Graph pie παξαηεξνχκε φηη 8 καζεηέο απφ ην ζχλνιν πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο ήηαλ αγφξηα θαη 10 καζεηέο ήηαλ 

θνξίηζηα. 

Δξψηεζε 2: 

Πόζν ρξνλώλ είζαη; (ζπκπιήξσζε) 

 

 

 

Πίλαθαο 16: Ηιηθίεο ζπκκεηερόλησλ  

ηνλ παξαπάλσ ξαβδφγξακκα  παξαηεξνχκε πσο11 καζεηέο είλαη ειηθίαο 11 εηψλ 

θαη 7 καζεηέο 12 εηψλ. Άξα, δελ ππάξρνπλ ειηθηαθέο απνθιίζεηο θαζψο έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα ηκήκα Σ΄ Γεκνηηθνχ.    

 

Δξψηεζε 3: 

Έρεηο παίμεη ζην παξειζόλ θάπνην ειεθηξνληθό παηρλίδη ην νπνίν δηέζεηε παξόκνηνπο 

ραξαθηήξεο ή παξόκνην ζέκα κε ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη; 

 Ναη  Όρη   
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Πίλαθαο 17: Σπρλόηεηα απαληήζεσλ 

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ δείρλνπλ πσο ην 16,7% ησλ καζεηψλ είραλ παίμεη ζην 

παξειζφλ θάπνην ειεθηξνληθφ παηρλίδη ην νπνίν δηέζεηε παξφκνηνπο ραξαθηήξεο ἠ 

παξφκνην ζέκα κε ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη. Χζηφζν, πνζνζηφ 83,3% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ εξσηεζέλησλ δελ έρνπλ παίμεη θάπνην παξφκνην παηρλίδη.  

 

 

Σρήκα 5: Σπρλόηεηα απαληήζεσλ 

ην παξαπάλσ ξαβδφγξακκα απαληάηαη ε πξνεγνχκελε εξψηεζε αιιά κε ηελ κνξθή 

graph.  

 

Δξώηεζε 4: 

  Δάλ έρεηο παίμεη ζην παξειζόλ θάπνην παξόκνην ειεθηξνληθό παηρλίδη, πόζν πηζηεύεηο 

όηη ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη κνηάδεη κε ην παηρλίδη πνπ έπαημεο ζηελ ηάμε ζνπ; 

(κύκλωσε την επιλογή καθόλοσ εάν απάντησες ότι στην προηγούμενη ερώτηση) 
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Καθόλου (Δεν ζχω 
παίξει κάποιο 

παρόμοιο 
ηλεκτρονικό 

παιχνίδι) 

Λίγο Αρκετά Πολφ Πάρα πολφ 

 

 

Σρήκα 6: Απαληήζεηο αλάινγα κε ην θύιν 

 

ην ξαβδφγξακκα έρνπλ επηιεγεί νη κεηαβιεηέο αγφξη/θνξίηζη νη νπνίεο 

αλαπαξίζηαληαη κε ρξψκαηα, κπιέ γηα ηα αγφξηα θαη πξάζηλν γηα ηα θνξίηζηα. 

Δπίζεο, άιιε κία κεηαβιεηή νξίδεηαη πφζν πηζηεχεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη πνπ 

έρεη παίμεη ζην παξειζφλ κνηάδεη κε ην παηρλίδη πνπ έπαημεο ζηελ ηάμε ζνπ φπνπ νη 

απαληήζεηο έιαβαλ ηηκέο Καζφινπ (Γελ έρσ παίμεη θάπνην παξφκνην ειεθηξνληθφ 

παηρλίδη), Λίγν, Αξθεηά, Πνιχ Πάξα πνιχ. Δμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο 15 καζεηέο 

δελ έρνπλ παίμεη παξφκνην παηρλίδη, 1 καζεηήο δήισζε πσο ην παηρλίδη πνπ είρε 

παίμεη ζην παξειζφλ έκνηαδε Αξθεηά κε ην παηρλίδη πνπ έπαημαλ ζηελ ηάμε ηνπο. 

Δπίζεο, 2 καζεηέο απάληεζαλ πσο ην παηρλίδη πνπ είραλ παίμεη ζην παξειζφλ έκνηαδε 

Πάξα Πνιχ κε ην παηρλίδη πνπ έπαημαλ ζηελ ηάμε ηνπο. 

 

 

 



107 
 

Δξψηεζε 5: 

Πόςεσ από τισ εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ που ζγιναν ςτην τάξη ςου 

παρακολοφθηςεσ; (Κφκλωςε την επιλογή ςου) 

0 1 2 3 4 

 

 

Σρήκα 7: Απαληήζεηο αλάινγα κε ην θύιν 

 

Σν παξαπάλσ Graph pie, αλαπαξηζηά ζε πνζνζηφ επί ηηο εθαηφ ζε πφζεο 

εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο ζπκκεηείραλ νη καζεηέο αλάινγα κε ην θχιν ηνπο. 

Παξαηεξνχκε, πσο φινη ζπκκεηέρνληεο παξεπξέζεθαλ θαη ζηηο 4 εθπαηδεπηηθέο 

παξεκβάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ ην 44,44% ήηαλ αγφξηα θαη ην 55,56% ήηαλ θνξίηζηα.  

 

Δξψηεζε 6: 

Σπλνιηθά πόζν ζνπ άξεζε ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολφ Πάρα πολφ 
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Σρήκα 8: Πξνηίκεζε καζεηώλ  

 

Παξαηεξνχκε πσο ην ξαβδφγξακκα καο δείρλεη πφζν άξεζε ζηνπο καζεηέο ην 

παηρλίδη. Ζ κεηαβιεηή νξίζηεθε ε πξνηίκεζε ησλ καζεηψλ γηα ην παηρλίδη θαη ην 

νπνίν κεηξήζεθε κέζσ κηαο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert θαη νη ηηκέο πνπ 

νξίζηεθαλ ήηαλ Καζφινπ, Λίγν, Αξθεηά, Πνιχ, Πάξα Πνιχ. Έηζη, 9 καζεηέο 

δήισζαλ πσο ηνπο άξεζε Πάξα Πνιχ, 4 καζεηέο δήισζαλ πσο ηνπο άξεζε Πνιχ θαη 

5 καζεηέο δήισζαλ Αξθεηά. 

 

Δξψηεζε 7: 

Πώσ αιςθάνθηκεσ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιοφ; 

Δυςάρεςτα 
Λίγο 

δυςάρεςτα 

Οφτε 
ευχάριςτα, 

οφτε 
δυςάρεςτα 

Ευχάριςτα 
Πολφ 

ευχάριςτα 

 



109 
 

 

Σρήκα 9: Αηζζήκαηα καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ  

 

Σν δηάγξακκα αλαπαξηζηά πψο αηζζάλζεθαλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνχ. Υξεζηκνπνηήζεθε κία πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert ε νπνία έιαβε ηηκέο 

Γπζάξεζηα, Λίγν Γπζάξεζηα, Οχηε Δπράξηζηα/Οχηε Γπζάξεζηα, Δπράξηζηα θαη 

Πνιχ Δπράξηζηα. Αλαιπηηθφηεξα 3 καζεηέο δήισζαλ Οχηε επράξηζηα/Οχηε 

Γπζάξεζηα, 8 καζεηέο δήισζαλ Δπράξηζηα θαη 7 καζεηέο Πνιχ Δπράξηζηα. 

 

Δξψηεζε 8: 

Υπήξμε θάπνηα ζηηγκή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ πνπ έγηλε ζηελ ηάμε ζνπ ε 

νπνία ζε έθαλε λα ληώζεηο άβνια; 

 Ναη  Όρη  
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Σρήκα 10: Απόςεηο ζπκκεηερόλησλ αλάινγα ην θύιν 

 

Δξψηεζε 9: 

 

Δάλ ππήξμε θάπνηα άβνιε ζηηγκή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ, πόζν άβνια 

έλησζεο;  

Καζόινπ 

άβνια (Γελ 

έλησζα άβνια 

θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνύ) 

Λίγν άβνια Αξθεηά άβνια Πνιύ άβνια Πάξα πνιύ άβνια 
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Σρήκα 11: Απόςεηο ζπκκεηερόλησλ γηα ην εάλ έλησζαλ άβνια  

Σν δηάγξακκα αλαπαξηζηά πφζν άβνια αηζζάλζεθαλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνχ. Υξεζηκνπνηήζεθε κία πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert ε νπνία έιαβε ηηκέο 

Καζφινπ Άβνια, Λίγν Άβνια, Αξθεηά Άβνια, Πνιχ Άβνια θαη Πάξα Πνιχ Άβνια. 

Μπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο  14 καζεηέο έλησζαλ Καζφινπ Άβνια θαη 4 

καζεηέο Λίγν Άβνια. 

 

Δξψηεζε 10: 

 

Τη ήηαλ απηό πνπ ζε έθαλε λα ληώζεηο άβνια θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ;  
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Σρήκα 12: Δξώηεζε αλνηρηνύ ηύπνπ  

Ζ εξψηεζε 10 απνηειεί εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

ξαβδνγξάκκαηνο αλαπαξίζηαληαη νη ζπλεζέζηεξεο απαληήζεηο. Έηζη, ζπκπεξαίλνπκε 

πσο 16 καζεηέο έδσζαλ ηελ απάληεζε Κακία Απάληεζε πνπ αληηζηνηρεί ζην φηη δελ 

ππήξμε θάηη γηα ην νπνίν αηζζάλζεθαλ άβνια θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. 

Αθφκε, 2 καζεηέο ζεκείσζαλ πσο έλησζαλ άβνια κε ηνπο Πξνθαζνξηζκέλνπο 

Ρφινπο ηνπ Παηρληδηνχ, δειαδή ζηε δηαλνκή ξφισλ δελ ππήξραλ ξφινη πνπ λα 

αληηζηνηρνχλ ζηηο επηζπκίεο ηνπ θάζε εζνπνηνχ.  

 

Δξψηεζε 11: 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ, ε ζπκκεηνρή ζνπ ζην παηρλίδη ήηαλ: 

Πνιύ κηθξή  Μηθξή 
Ούηε κηθξή, 

νύηε κεγάιε 
Μεγάιε Πνιύ κεγάιε 

 

 
Πίλαθαο 18: Σπκκεηνρή ζπκκεηερόλησλ ζην παηρλίδη  



113 
 

 
Σρήκα 13: Σπκκεηνρή ζπκκεηερόλησλ ζην παηρλίδη κε ξαβδόγξακκα  

Υξεζηκνπνηήζεθε κία πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert ε νπνία ζπζρεηίδεηαη κε ην 

ελδηαθέξνλ πνπ έδεημαλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. Οη ηηκέο είλαη νη 

αθφινπζεο Πνιχ Μηθξή, Μηθξή, Οχηε Μηθξή/Οχηε Μεγάιε, Μεγάιε, Πνιχ Μεγάιε. 

Παξαηεξείηαη, πσο 1 καζεηήο δήισζε πσο ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην παηρλίδη ήηαλ κηθξή, 

αθφκε 1 καζεηήο ζεκείσζε πσο Οχηε Μηθξή/Οχηε Μεγάιε ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ, 8 

καζεηέο δήισζαλ Μεγάιε ζπκκεηνρή θαη 8 αλέθεξαλ Πνιχ Μεγάιε ζπκκεηνρή.  

 

Δξψηεζε 12: 

 

Πόζν ελδηαθέξνλ ζα ραξαθηήξηδεο ην παηρλίδη πνπ έπαημεο ζηελ ηάμε ζνπ; 

Καζόινπ 

ελδηαθέξνλ 

Λίγν 

ελδηαθέξνλ 

Αξθεηά 

ελδηαθέξνλ 

Πνιύ 

ελδηαθέξνλ 

Πάξα πνιύ 

ελδηαθέξνλ 
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Σρήκα 14: Απαληήζεηο ελδηαθέξνλ παηρληδηνύ 

Σν ξαβδφγξακκα αλαπαξηζηά ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Οη ηηκέο νξίδνληαη σο 

Καζφινπ Δλδηαθέξνλ, Λίγν Δλδηαθέξνλ, Αξθεηά Δλδηαθέξνλ, Πνιχ Δλδηαθέξνλ θαη 

Πάξα Πφιπ Δλδηαθέξνλ. Παξαηεξνχκε πσο 5 καζεηέο απάληεζαλ Αξθεηά 

Δλδηαθέξνλ, 7 καζεηέο Πνιχ Δλδηαθέξνλ θαη 6 καζεηέο Πάξα Πφιπ Δλδηαθέξνλ.  

 

Δξψηεζε 13: 

 

Θα ζνπ άξεζε λα μαλαπαίμεηο θάπνην παξόκνην παηρλίδη ζην κέιινλ; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

 

 
Πίλαθαο 19: Απαληήζεηο ζπκκεηερόλησλ αλ ζα μαλαέπαηδαλ παξόκνην παηρλίδη  
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Σρήκα 15: Απαληήζεηο ζπκκεηερόλησλ αλ ζα μαλαέπαηδαλ παξόκνην παηρλίδη ζε ξαβδόγξακκα  

Ο πίλαθαο θαη ην ξαβδφγξακκα καο πιεξνθνξνχλ πσο 1 καζεηήο ζα ήζειε λα 

μαλαπαίμεη θάπνην παξφκνην παηρλίδη ζην κέιινλ, 4 καζεηέο δήισζαλ πσο ζα ήζειαλ 

λα μαλά παίμνπλ Αξθεηά θάπνην παξφκνην, 5 καζεηέο δήισζαλ Πνιχ θαη 8 καζεηέο 

Πάξα Πνιχ. 

 

Δξψηεζε 14: 

 

Θα ζνπ άξεζε λα μαλαπαίμεηο ην My Dream Theatre; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

 

 
Πίλαθαο 20: Απαληήζεηο ζπκκεηερόλησλ αλ ζα έπαηδαλ μαλά ην My Dream Theater 
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Σρήκα 16: Απαληήζεηο ζπκκεηερόλησλ αλ ζα έπαηδαλ μαλά ην My Dream Theater ζε Graph pie 

 

Σν παξαπάλσ Graph pie αλαπαξηζηά ηηο πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ γηα ην αλ ζα μαλά 

έπαηδαλ ην My Dream Theater. Έηζη, ην 16,67% δήισζε πσο ζα μαλά έπαηδαλ Αξθεηά 

ην παηρλίδη My Dream Theater, ην 33,33% δήισζε πσο ζα μαλά έπαηδαλ ην παηρλίδη 

Πάξα Πνιχ. Αθφκε, ην 50% δήισζε πσο ζα μαλά έπαηδαλ ην παηρλίδη Πνιχ.  

 

Δξψηεζε 15: 

 

Πξηλ από ην παηρλίδη, ρξεζηκνπνηνύζεο βία γηα λα ιύζεηο ηηο δηαθνξέο ζνπ; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 
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Σρήκα 17: Απαληήζεηο ζπκκεηερόλησλ αλ ρξεζηκνπνηνύζαλ βία  

 

Δξψηεζε 16: 

 

Μεηά από ην παηρλίδη πνπ έγηλε ζηελ ηάμε ζνπ, πνηνλ από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο 

ζεσξείο σο ηνλ πην ζσζηό γηα ηελ επίιπζε κίαο ζύγθξνπζεο; 

Να κελ παξέκβσ 

θαζόινπ. 

 

 

Να θάλσ κία 

θνπβέληα 

(θαη’ ηδίαλ 

ζπλνκηιία) κε 

ην άιιν 

άηνκν. 

Να μεθηλήζσ 

κηα ζπδήηεζε 

κεηαμύ δύν ή 

πεξηζζόηεξσλ 

 

Να θάλσ κία 

νκαδηθή 

ζπδήηεζε κε ηα 

ππόινηπα 

άηνκα 

Καλέλα από 

ηα 

πξνεγνύκελ

α 
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Σρήκα 18: Απόςεηο ζπκκεηερόλησλ γηα πνηόλ ηξόπν ζεσξνύλ σο ηνλ πην ζσζηό  

Παξαηεξνχκε πσο 4 καζεηέο ζεσξνχλ ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ σο ηνλ πην ζσζηφ ηξφπν επίιπζεο κηαο ζχγθξνπζεο, 12 καζεηέο 

ζεσξνχλ σο ηελ Οκαδηθή πδήηεζε  θαη 2 καζεηέο Καλέλα απφ ηα Πξνεγνχκελα.  

 

Δξψηεζε 17: 

 

Πηζηεύεηο όηη ην παηρλίδη πνπ έγηλε ζηελ ηάμε ζνπ, ζε έρεη βνεζήζεη λα ιύλεηο κε πην 

εηξεληθό ηξόπν ηηο ζπγθξνύζεηο ζνπ; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

 

 
Πίλαθαο 21: Απαληήζεηο ζπκκεηερόλησλ αλ ην παηρλίδη ηνπο βνήζεζε λα ιύλνπλ κε πην εηξεληθό ηξόπν ηηο 

ζπγθξνύζεηο  
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Σρήκα 19: Απαληήζεηο ζπκκεηερόλησλ αλ ην παηρλίδη ηνπο βνήζεζε λα ιύλνπλ κε πην εηξεληθό ηξόπν ηηο ζπγθξνύζεηο 

ζε ξαβδόγξακκα 

Παξαηεξνχκε πσο 1 καζεηήο δήισζε φηη ην παηρλίδη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

ηάμε ηνπ δελ ηνλ βνήζεζε Καζφινπ λα ιχλεη κε πην εηξεληθφ ηξφπν ηηο ζπγθξνχζεηο, 

8 καζεηέο απάληεζαλ Αξθεηά, 3 καζεηέο Πνιχ θαη 7 Πάξα Πνιχ.  

 

Δξψηεζε 18: 

 

Σί ζνπ άξεζε πεξηζζόηεξν ζην παηρλίδη; 
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Σρήκα 20: Απόςεηο ζπκκεηερόλησλ ηη ηνπο άξεζε ζην παηρλίδη ζε ζρέζε κε ην θύιν  

ην παξαπάλσ ηζηφγξακκα παξαηεξνχκε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ην 

θχιν. Χζηφζν, φζνλ αθνξά ηελ απάληεζε Μεραληζκνί Παηρληδηνχ ε νπνία 

εκπεξηέρεη έλα ζχλνιν απαληήζεσλ κε αλαθνξά ζηνπο κεραληζκνχο φπσο φηη κεξηθνί 

εζνπνηνχ απνρσξνχζαλ απφ ηελ παξάζηαζε ιφγσ έληνλνπ ζπκνχ.  

 

Δξψηεζε 19: 

 

Υπήξρε θάηη πνπ δελ ζνπ άξεζε ζην παηρλίδη, αλ λαη, ηη ήηαλ απηό; 
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Σρήκα 21: Απαληήζεηο ζπκκεηερόλησλ  

Σν παξαπάλσ ξαβδφγξακκα 11 καζεηέο απάληεζαλ πσο δελ ππήξρε θάηη ην νπνίν λα 

κελ ηνπ άξεζε θαη 7 καζεηέο δήισζαλ πσο νη κεραληζκνί ηνπ παηρληδηνχ δελ ηνπο 

άξεζαλ. 
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Κεφϊλαιο 5 Συμπερϊςματα  
 

5.1 Επιςκόπηςη αποτελεςμϊτων  
  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, επαλαπξνζδηνξίζηεθε ε 

ρξήζε ηνπ ςεθηαθνχ παηρληδηνχ My Dream Theater. Πξνεξρφκελν απφ ην Siren 

Project ην νπνίν εθαξκφζηεθε ζε 3 ρψξεο Αγγιία, Πνξηνγαιία θαη Διιάδα, ζε έλα 

κεγάιν δείγκα παηδηψλ κε ζηφρν λα δηδάμεη ζηα παηδηά πψο εκθαλίδεηαη ε ζχγθξνπζε 

θαη πψο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί θαη λα ιπζεί. Γηα λα επηηχρεη απηφ ην ζηφρν, ην 

παηρλίδη ελζσκαηψλεη ηηο ηθαλφηεηεο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην πξαγκαηηθφ 

gameplay, θαζψο απαηηεί απφ ηνλ παίθηε λα δεκηνπξγήζεη ηηο ζπγθξνχζεηο 

(απνδίδνληαο ζηνπο εζνπνηνχο ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο) θαη λα ηηο επηιχζε αξγφηεξα  

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηξαηεγηθή δηακεζνιάβεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο ησλ εζνπνηψλ. ε πξψην ζηάδην, ν παίθηεο, σο 

ππεχζπλνο ηνπ ζρνιηθνχ ζεάηξνπ, πξέπεη λα αλαζέηεη ζε θάζε έλαλ εζνπνηφ 

ζπγθεθξηκέλν ξφιν ζην παηρλίδη, είηε σο θχξην εζνπνηφ είηε σο έλαο απφ ηνπο 

ππνζηεξηθηηθνχο ξφινπο. Δπεηδή θάζε εζνπνηφο έρεη πξνηηκήζεηο ζρεηηθά κε ην είδνο 

ηνπ ξφινπ πνπ ζέιεη λα επηηειέζεη, ζα πξνθχςεη ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ εζνπνηψλ 

θαη ελαπφθεηηαη ζηνλ παίθηε λα εμηζνξξνπήζεη ηφζν ηελ πνηφηεηα ηεο απφδνζεο φζν 

θαη ηηο δεκηνπξγνχκελεο ζπγθξνχζεηο (π.ρ. αλαζέηνληαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

εζνπνηφ ην ξφιν,  κπνξεί λα θάλεη ηνπο άιινπο λα δειέςνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

δηακάρεο). Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ κηαο ζεηξάο ελεξγεηψλ δηακεζνιάβεζεο πνπ ν 

παίθηεο- ππεχζπλνο ζίαζνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα κηιήζεη ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξνπο εζνπνηνχο θαη λα εμνκαιχλεη ηηο θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο. Ζ 

ζπνπδαηφηεηα απηήο ηεο δηακεζνιάβεζεο είλαη φηη εάλ ν παίθηεο ακειήζεη ηε 

ζχγθξνπζε κεηαμχ εζνπνηψλ, ηφηε ζα θιηκαθσζεί, κε απνηέιεζκα θηάζνπλ ζε 

ζεκείν ξήμεο θαη ζα αληηκεησπίζνπλ ηε ζχγθξνπζε φπσο θξίλνπλ θαηάιιεια, 

ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθφηεηα. Οη ζπκκεηέρνληεο νινθιήξσζαλ 4 

εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο.  

Με ηε βνήζεηα ηεο δεκηνπξγίαο εξσηεκαηνινγίνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ πξνειέγρνπ, 

Pre-Test, ζθνπφο ήηαλ νη ζπκκεηέρνληεο λα παίμνπλ ην παηρλίδη θαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην, βαζηζκέλνη ζηελ απφδνζε ηνπο ζηηο πξφβεο ηνπ 

παηρληδηνχ αιιά θαη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ γηα ηελ θαηαγξαθή 

ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπο ζε ζέκαηα ζπγθξνχζεσλ.  

ην ηέινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ νη καζεηέο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ 

ην εξσηεκαηνιφγην ζπιινγήο δεδνκέλσλ κεηαειέγρνπ, Post-Test γηα λα παξαηεξεζεί 

αλ κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε 4 εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ππήξμε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηα αξρηθά ηα νπνία εμάρζεθαλ κέζσ ηνπ Pre-Test.  
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Αθφκε, νη ζπκκεηέρνληεο ζην ηέινο ηεο 4
εο 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζπκπιήξσζαλ 

ην εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο παηρληδηνχ γηα λα αμηνινγεζνχλ νη πξνηηκήζεηο ησλ 

καζεηψλ φζνλ αθνξά ην ςεθηαθφ παηρλίδη My Dream Theater.  

Σα απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο ηνπ Pre-Test θαη Post-Test, ζρεηηθά κε ην αλ κπνξεί 

έλα serious game λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο κέζν 

εθκάζεζεο θαη απφθηεζεο ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο θαη δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ, 

έδεημαλ πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ Pre θαη Post-Test.  

Δπηπξνζζέησο, γηα ηε θάζε ηνπ πξνειέγρνπ ε δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ ησλ 

επηδφζεσλ (ζπλνιηθά ζθνξ) κεηαμχ ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Γειαδή ν κέζνο φξνο ηεο επίδνζεο ησλ αγνξηψλ γηα ηε θάζε 

ηνπ πξνειέγρνπ ηζνχηαη κε ην κέζν φξν ηεο επίδνζεο ησλ θνξηηζηψλ. 

ηε θάζε ηνπ κεηαειέγρνπ ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ 

ησλ επηδφζεσλ (ζπλνιηθά ζθνξ) κεηαμχ ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Γεδνκέλν φηη ν κέζνο φξνο ηεο επίδνζεο ησλ θνξηηζηψλ ζηε 

θάζε ηνπ κεηαειέγρνπ, Pre- Test είλαη κεγαιχηεξνο απφ ησλ αληίζηνηρν κέζν φξν 

ησλ αγνξηψλ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θαη επίιπζεο 

ζπγθξνχζεσλ ησλ θνξηηζηψλ απμήζεθε παξαπάλσ απφ ηελ αληίζηνηρε ηθαλφηεηα ησλ 

αγνξηψλ, κεηά ην πέξαο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. 

Αθφκε, κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ παξαηεξήζεθαλ πςειφηεξεο ηηκέο ελδηαθέξνληνο 

κεηά ηελ παξέκβαζε δειαδή ζηε θάζε ηνπ Post- Σest απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο 

ελδηαθέξνληνο πνπ δειψζαλε νη ίδηνη καζεηέο πξηλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε 

δειαδή ζηε θάζε ηνπ Pre- Test. Μπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ κεηά ην πέξαο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο απμήζεθε. 

 

5.2 Περιοριςμού τησ ϋρευνασ 
 

ηε παξνχζα εξγαζία ππήξραλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε θάζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ.  

Αξρηθά, ην κηθξφ δείγκα πιεζπζκνχ ηεο έξεπλαο απνηέιεζε βαζηθφ πεξηνξηζκφ, 

θαζψο φζν κεγαιχηεξν είλαη ην δείγκα,  ηα απνηειέζκαηα πνπ δηεμάγνληαη 

πιεζηάδνπλ πεξηζζφηεξν ην κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ, ψζηε λα δηαηππσζεί κία 

γελίθεπζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν, αλ ε έξεπλα είρε εθαξκνζηεί ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ 

ζπκκεηερφλησλ, νη δηαπηζηψζεηο ζα ήηαλ πην ηζρπξέο.  

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα ήηαλ πεξηνξηζηηθφ, 

θαζψο αλ ππήξρε επηπξφζζεηε ηξηβή κε ην παηρλίδη, πηζαλφλ ηα απνηέιεζκαηα λα 

δηαθνξνπνηνχληαλ.    
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Αθφκε, νη εξσηήζεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο 

παηρληδηνχ, δελ κπνξνχζαλ λα απνηππψζνπλ κε αθξίβεηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ 

πξνηίκεζε σο πξνο ην ςεθηαθφ παηρλίδη πνπ έπαημαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ.     

 

5.3 Συμπερϊςματα  
 

 Με ηελ νινθιήξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ηεο έξεπλαο, απαληήζεθε 

έλαο αξηζκφο εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. Αλαιπηηθφηεξα, κπνξεί έλα serious game λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο κέζν εθκάζεζεο θαη απφθηεζεο 

ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο θαη δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ;  

Τπάξρεη δηαθνξά ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κε βάζε ην θχιν ηνπο;  

Τπάξρεη δηαθνξά ζηελ επίδνζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ αγνξηψλ κεηαμχ ηνπ pre-test θαη 

post-test φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε θαη ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ; 

 

Τπάξρεη δηαθνξά ζηελ επίδνζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ θνξηηζηψλ κεηαμχ ηνπ pre-test 

θαη post-test, φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε θαη ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ; 

Τπήξρε κεηαβνιή ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ χζηεξα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

παξέκβαζε.  

Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ελδηαθέξνληνο θαη επίδνζεο ηνπ θάζε καζεηή;  

 

ηε ζπλέρεηα, απαληήζεθαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα κέζσ ησλ ζπκπεξαζκάησλ  

πνπ αλέθπςαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Δηδηθά, κέζσ ησλ 

ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

πξνειέγρνπ θαη κεηαειέγρνπ, πξνέθπςε πσο έλα serious game κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο κέζν εθκάζεζεο θαη απφθηεζεο 

ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο θαη δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ. Αθφκε, παξαηεξνχκε πψο 

δχν καζεηέο ζπγθέληξσζαλ ρακειφηεξν ζπλνιηθφ ζθνξ ζην Post-Test απ’ φηη ζην 

Pre-Test (Negative ranks), ελψ αληίζεηα ην ζπλνιηθφ ζθνξ 14 απφ ηνπο 18 καζεηέο 

ζην Post-Test ήηαλ πςειφηεξν απ’ φηη ζην Pre-Test (Positive Ranks). Τπήξμαλ θαη 

δχν καζεηέο ζην ζχλνιν ησλ 18 καζεηψλ νη νπνίνη έιαβαλ ην ίδην ζπλνιηθφ ζθνξ 

ζην Pre-Test θαη ην Post-Test. Δπίζεο, παξαηεξνχκε φηη γηα ηε θάζε ηνπ πξνειέγρνπ  

νη κέζνη φξνη ηεο επίδνζεο ησλ αγνξηψλ, δειαδή 8,25, θαη ησλ θνξηηζηψλ, δειαδή 8,8 

δελ παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζεκαληηθή δηαθνξά. Χζηφζν, νη κέζνη φξνη ηεο επίδνζεο 

ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζηε θάζε ηνπ κεηαειέγρνπ παξνπζηάδνπλ κία 

δηαθνξά 2 κνλάδσλ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ επηδφζεσλ ησλ αγνξηψλ 

θαη ησλ θνξηηζηψλ ηφζν γηα ηε θάζε ηνπ πξνειέγρνπ Pre-Test φζν θαη γηα ηε θάζε 

ηνπ κεηαειέγρνπ Post-Test ζα εμεηαζζεί κέζσ ηνπ κε παξακεηξηθνχ θξηηεξίνπ Mann-
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Whiney (Mann-Whitney U Test), ην νπνίν απνηειεί έλαλ κε παξακεηξηθφ έιεγρν 

αληίζηνηρν ηνπ παξακεηξηθνχ ειέγρνπ t αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ (independent 

samples t-test). Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ έγηλε δηφηη νη επηδφζεηο ησλ 

αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή δεδνκέλσλ. 

Δπνκέλσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ ησλ επηδφζεσλ (ζπλνιηθά ζθνξ) κεηαμχ ησλ 

αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Γεδνκέλν φηη ν κέζνο φξνο 

ηεο επίδνζεο ησλ θνξηηζηψλ ζηε θάζε ηνπ κεηαειέγρνπ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ησλ 

αληίζηνηρν κέζν φξν ησλ αγνξηψλ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε ηθαλφηεηα 

δηαρείξηζεο θαη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ ησλ θνξηηζηψλ απμήζεθε παξαπάλσ απφ ηελ 

αληίζηνηρε ηθαλφηεηα ησλ αγνξηψλ, κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο. Χζηφζν, ε 

επίδνζε ησλ αγνξηψλ ησλ αγνξηψλ ζην Pre- Test δελ έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά απφ ηελ επίδνζε ησλ αγνξηψλ ζην Post- Test. Ζ δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ 

ησλ επηδφζεσλ (ζπλνιηθά ζθνξ) ησλ θνξηηζηψλ κεηαμχ ηνπ Pre-Test θαη ηνπ Post-

Test είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Δθφζνλ ν κέζνο φξνο ησλ επηδφζεσλ ησλ 

θνξηηζηψλ ζην Post-Test είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν ησλ επηδφζεσλ ησλ 

θνξηηζηψλ ζην Pre-Test κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε ζπλνιηθή επίδνζε ησλ 

καζεηψλ βειηηψζεθε. Δπηπιένλ, νη καζεηέο, ζεκείσζαλ πςειφηεξεο ηηκέο 

ελδηαθέξνληνο χζηεξα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε δειαδή ζηε θάζε ηνπ Post- 

Test, απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ελδηαθέξνληνο πνπ δειψζαλε νη ίδηνη καζεηέο πξηλ 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε δειαδή ζηε θάζε ηνπ Pre- Test κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κεηά ην πέξαο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

παξέκβαζεο απμήζεθε. Σέινο, παξαηεξήζεθε πσο δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη ηεο επίδνζεο ηνπο γηα ηε θάζε ηνπ κεηαειέγρνπ. 

 

 

 

5.4 Προτϊςεισ για μελλοντικό ϋρευνα και μελϋτη 
 

Σν ςεθηαθφ παηρλίδη My Dream Theater απνηέιεζε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο 

έξεπλαο κηα επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα, ζαλ απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη κηα έληνλε 

ζηξνθή ησλ παηδηψλ πξνο ηα ςεθηαθά παηρλίδηα. Έηζη, ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζα 

πξέπεη λα εθπαηδεπηεί ζε ζέκαηα ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, εθ ησλ νπνίσλ κέξνο 

απνηεινχλ θαη ηα ςεθηαθά παηρλίδηα, ηα νπνία έρνπλ  δηεηζδχζεη ζηε δσή ησλ 

παηδηψλ. Δηζάγνληαο εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, 

ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθφ. Δηδηθά, ε επεμήγεζε θαη 

θαηαλφεζε νξηζκψλ θαη θαίξησλ ζεκάησλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ βνήζεηα 

ελφο ςεθηαθνχ παηρληδηνχ. Σα παηδηά ληψζνληαο νηθεία κε ην πεξηβάιινλ ησλ 

ςεθηαθψλ παηρληδηψλ, απνηειεί εχθνινο ηξφπνο δηείζδπζεο ζε επαίζζεηα θνηλσληθά 

ζέκαηα. Σν εηθνληθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα ςεθηαθά παηρλίδηα βνεζά 

αθφκε πεξηζζφηεξν ψζηε λα ππάξρεη δηάδξαζε κε ηνλ παίθηε άξα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα.  
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Όπσο, έρεη πξναλαθεξζεί ηα ςεθηαθά παηρλίδηα ηα νπνία κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνηθίινπλ σο πξνο ηε ζεκαηνινγία. Αλαιπηηθφηεξα, ηα παηρλίδηα 

κπνξνχλ λα πεξηζηξαθνχλ γχξσ απφ ηελ ζθαίξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ δηδαθηέα χιε νξηζκέλσλ καζεκάησλ, φπσο ε ηζηνξία, ηα 

ζξεζθεπηηθά, ε ρεκεία θαη ηα καζεκαηηθά. Αθφκε, παηρλίδηα κε θνηλσληθφ 

ραξαθηήξα φπσο πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ, δεκηνπξγψληαο κηα ζηξνθή ησλ παηδηψλ 

πξνο ην θνηλφ φθεινο κηαο νκάδαο. Άξα, κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ςεθηαθά 

παηρλίδηα κε δηάθνξε ζεκαηνινγία κε απνηέιεζκα ηελ πην άκεζε θαηαλφεζε  ησλ 

ελλνηψλ απφ ηα παηδηά. 

Όζνλ αθνξά, εηδηθά ηελ παξνχζα εξγαζία, κία πξφηαζε γηα κειινληηθή κειέηε ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη ε έληαμε ηεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ, ησλ ζπλεληεχμεσλ, νη 

νπνίεο δηεμάγνληαη αηνκηθά. Χζηφζν, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπλδπαζηηθά κε 

άιιεο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο θαζψο ζθνπεχεη ζηε δηεξεχλεζε ζε βάζνο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε γλψζεηο, αληηιήςεηο, 

ζηάζεηο θαη αμίεο. Όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε κειέηε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ 

πξνηηκήζεσλ, έλα εξσηεκαηνιφγην δελ κπνξεί λα απνδψζεη κε πιήξε αθξίβεηα απηά 

πνπ ζέιεη λα εθθξάζεη ν εξσηεζέλ.  

Αθφκε, θαζψο ην δείγκα πεξηνξηζκέλν, κία κειινληηθή πξφηαζε απνηειεί ε εχξεζε 

κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ, έηζη ψζηε νη γεληθεχζεηο λα έρνπλ κεγαιχηεξε 

αμηνπηζηία.   
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Παρϊρτημα Α 
 

Ερωτθματολόγιο ςυλλογισ δεδομζνων για τθν διαδικαςία 

προελζγχου(pre test και post test) 

Εφόςον ολοκλιρωςεσ το παιχνίδι, ςυμπλιρωςε τισ παρακάτω 

ερωτιςεισ. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Κφκλωςε την απάντηςή ςου. 

 

 

1. Είςαι κορίτςι ι αγόρι;  

           Κορίτςι                   Αγόρι  

 

2. Πόςα αςτεράκια-ςκορ μάηεψεσ  ςτθν 1θ πρόβα;  

 

 

1 2 3 4 5 

 

 

3. Στθ 1θ πρόβα πϊσ διαχειρίςτθκεσ τθν ςφγκρουςθ; 

 

Δεν παρεμβαίνω Κατ’ ιδίαν ςυηιτθςθ 
 

Προωκϊ ςυηιτθςθ Ομαδικι ςυηιτθςθ 

 

 

4. Πόςα αςτεράκια ςκορ μάηεψεσ ςτθν 2θ πρόβα; 

 

1 2 3 4 5 

 

 

5.  Στθ 2θ πρόβα πϊσ διαχειρίςτθκεσ τθν ςφγκρουςθ; 

 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/95816/factsheet/en
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Δεν παρεμβαίνω Κατ’ ιδίαν ςυηιτθςθ 
 

Προωκϊ ςυηιτθςθ Ομαδικι ςυηιτθςθ 

 

 

6. Πόςα αςτεράκια ςκορ μάηεψεσ ςτθν 3θ πρόβα; 

 

1 2 3 4 5 

 

 

7. Στθ 3θ πρόβα πϊσ διαχειρίςτθκεσ τθν ςφγκρουςθ; 

 

Δεν παρεμβαίνω Κατ’ ιδίαν ςυηιτθςθ 
 

Προωκϊ ςυηιτθςθ Ομαδικι ςυηιτθςθ 

 

8. Πόςα αςτεράκια ςκορ μάηεψεσ ςυνολικά ςτο τζλοσ; 

 

5 10 15 20 25 

 

9. Στο τζλοσ του παιχνιδιοφ ολοκλιρωςεσ κάποιον από τουσ 3 ςτόχουσ (ςτατιςτικά); 

              ΝΑΙ                                       ΟΧΙ 

 

10. Κατάφερεσ να ολοκλθρϊςεισ κάποιον ςτόχο, αν ναι, πόςουσ ςτόχουσ (ςτατιςτικά); 

0 1 2 3 

 

11. Κατάφερεσ να φτάςεισ ςτθν παράςταςθ; 

            ΝΑΙ                                     ΟΧΙ 

 

12. Πόςο ενδιαφζρον ςου φάνθκε το παιχνίδι; 

Κακόλου 
ενδιαφζρον 

Λίγο 
ενδιαφζρον  

Αρκετά 
ενδιαφζρον  

Πολφ 
ενδιαφζρον  

Πάρα πολφ 
ενδιαφζρον 

  

Γενικζσ ερωτιςεισ 

13. Πόςα παιδιά από τθν τάξθ ςου κεωρείσ φίλουσ/εσ ςου; 

 

 

14. Στθν κακθμερινι ηωι, πϊσ αντιμετωπίηεισ ςυνικωσ τισ ςυγκροφςεισ με τουσ 

ςυνομιλικοφσ ςου; 
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15. Σκζψου ότι ζνασ ςυμμακθτισ, ςου κλζβει από τθν καςετίνα ςου,  το αγαπθμζνο 

ςου ςτυλό. Με ποιο τρόπο κα προςπακοφςεσ να αντιμετωπίςεισ αυτι τθν 

κατάςταςθ; 

 

 

 

16. Φαντάςου, ότι ςτθν τάξθ του ςχολείου, οι φίλοι ςου ζχουν ζρκει ςε ςφγκρουςθ με 

αποτζλεςμα να φωνάηουν και ο ζνασ να ςπρϊχνει τον άλλον. Πϊσ αντιμετωπίηεισ 

εκείνθ τθν ςτιγμι τθν κατάςταςθ; 

                                                                               

 

 

17. Στθν τάξθ ςου, υπάρχει ζνασ μακθτισ ο οποίοσ ζχει ςυνεχϊσ περίεργθ 

ςυμπεριφορά, δθλαδι νομίηει πωσ όλοι τον κοροϊδεφουν ι μιλοφν πίςω από τθν 

πλάτθ του, νιϊκοντασ  κυμωμζνοσ και ςτεναχωρθμζνοσ. Πϊσ κα αντιμετϊπιηεσ τον 

ςυγκεκριμζνο μακθτι; 
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Παρϊρτημα Β  
 

Φχιια εξγαζίαο 
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Παρϊρτημα Γ  
 

Ερωτθματολόγιο τελικισ αξιολόγθςθσ παιχνιδιοφ  

 

 

1. Είςαι αγόρι ι κορίτςι; (κφκλωςε) 

 Αγόρι  Κορίτςι 
 

2. Πόςο χρονϊν είςαι; (ςυμπλιρωςε) 

 

 

 

3. Ζχεισ παίξει ςτο παρελκόν κάποιο θλεκτρονικό παιχνίδι το οποίο διζκετε 

παρόμοιουσ χαρακτιρεσ ι παρόμοιο κζμα με το ςυγκεκριμζνο παιχνίδι (δθλαδι 

διαχείριςθ και επ ; 

 Ναι  Όχι  
 

4. Εάν ζχεισ παίξει ςτο παρελκόν κάποιο παρόμοιο θλεκτρονικό παιχνίδι, πόςο 

πιςτεφεισ ότι το ςυγκεκριμζνο παιχνίδι μοιάηει με το παιχνίδι που ζπαιξεσ ςτθν 

τάξθ ςου; (κφκλωςε την επιλογή καθόλου εάν απάντηςεσ όχι ςτην 

προηγοφμενη ερώτηςη) 

Κακόλου (Δεν ζχω 
παίξει κάποιο 

παρόμοιο 
θλεκτρονικό 

παιχνίδι) 

Λίγο Αρκετά Πολφ Πάρα πολφ 

 

5. Πόςεσ από τισ εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ που ζγιναν ςτθν τάξθ ςου 

παρακολοφκθςεσ; (Κφκλωςε τθν επιλογι ςου) 

1 2 3 4 5 

 

6. Συνολικά πόςο ςου άρεςε το ςυγκεκριμζνο παιχνίδι; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ Πάρα πολφ 

 

7. Πϊσ αιςκάνκθκεσ κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ; 

Δυςάρεςτα 
Λίγο 

δυςάρεςτα 

Οφτε 
ευχάριςτα, 

οφτε 
δυςάρεςτα 

Ευχάριςτα 
Πολφ 

ευχάριςτα 
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8. Υπιρξε κάποια ςτιγμι κατά τθν διάρκεια του παιχνιδιοφ θ οποία ςε ζκανε να 

νιϊςεισ άβολα; 

 Ναι  Όχι  
 

9. Εάν υπιρξε κάποια άβολθ ςτιγμι κατά τθν διάρκεια του παιχνιδιοφ, πόςο 

άβολα κα ζλεγεσ ότι ζνιωςεσ;  

Κακόλου 
άβολα (Δεν 

ζνιωςα άβολα 
κατά τθ 

διάρκεια του 
παιχνιδιοφ) 

Λίγο άβολα Αρκετά άβολα Πολφ άβολα Πάρα πολφ άβολα 

 

10. Τι ιταν αυτό που ςε ζκανε να νιϊςεισ άβολα κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ;  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________ 

 

11. Κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ, θ ςυμμετοχι ςου ςτο παιχνίδι ιταν: 

Πολφ μικρι  Μικρι 
Οφτε μικρι, 
οφτε μεγάλθ 

Μεγάλθ Πολφ μεγάλθ 

 

 

 

12. Πόςο ενδιαφζρον κα χαρακτιριηεσ το παιχνίδι που ζπαιξεσ ςτθν τάξθ ςου; 

Κακόλου 
ενδιαφζρον 

Λίγο 
ενδιαφζρον 

Αρκετά 
ενδιαφζρον 

Πολφ 
ενδιαφζρον 

Πάρα πολφ 
ενδιαφζρον 

 

 

 

13. Θα ςου άρεςε να ξαναπαίξεισ κάποιο παρόμοιο παιχνίδι ςτο μζλλον; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ Πάρα πολφ 

 

 

14. Θα ςου άρεςε να ξαναπαίξεισ το My Dream Theatre; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ Πάρα πολφ 
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15. Πριν από το παιχνίδι, χρθςιμοποιοφςεσ βία για να λφςεισ τισ διαφορζσ ςου; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ Πάρα πολφ 

 

16. Μετά από το παιχνίδι που ζγινε ςτθν τάξθ ςου, ποιον από τουσ παρακάτω 

τρόπουσ κεωρείσ ωσ τον πιο ςωςτό για τθν επίλυςθ μίασ ςφγκρουςθσ; 

Να μθν παρζμβω 
κακόλου. 

 
 

Να κάνω μία 
κουβζντα 
(κατ’ ιδίαν 
ςυνομιλία) 
με το άλλο 

άτομο. 

Να ξεκινιςω 
μια ςυηιτθςθ 
μεταξφ δφο ι 
περιςςότερων 

 

Να κάνω μία 
ομαδικι 

ςυηιτθςθ με 
τα υπόλοιπα 

άτομα 

Κανζνα από 
τα 

προθγοφμε
να 

 

17. Πιςτεφεισ ότι το παιχνίδι που ζγινε ςτθν τάξθ ςου, ςε ζχει βοθκιςει να λφνεισ με 

πιο ειρθνικό τρόπο τισ ςυγκροφςεισ ςου; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ Πάρα πολφ 

 

18. Τι ςου άρεςε περιςςότερο από το παιχνίδι; 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

19. Υπιρχε κάτι που δεν ςου άρεςε ςτο παιχνίδι, αν ναι, τι ιταν αυτό; 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 


