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Περίληψη 

Οι σηµερινές κοινωνίες προσπαθώντας να δώσουν µία πιο ευχάριστη και 

δηµιουργική νότα στη διαδικασία της µάθησης έχουν στραφεί στα εκπαιδευτικά – 

ψηφιακά παιχνίδια, πιστεύοντας ότι µε τον τρόπο αυτό η διδασκαλία θα αποκτήσει 

διαφορετική µορφή και θα γίνει πιο ενδιαφέρουσα, όσον αφορά τουλάχιστον στην 

οπτική γωνία των παιδιών. Αυτό διότι στις µέρες µας, είναι ευρέως αποδεκτό ότι 

µέσω της χρήσης των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση, τα παιδιά και εν γένει 

οι εκπαιδευόµενοι, µπορούν να βελτιώσουν διάφορες δεξιότητές τους όπως: η 

ικανότητα ανάγνωσης οπτικών εικόνων ως αναπαράστασης του τρισδιάστατου 

χώρου, η συνεργασία µε τον υπολογιστή για διάφορες κατασκευές, η εξοικείωση µε 

το χειριστήριο για εξ αποστάσεως ενέργειες µέσω του υπολογιστή, η εργασία σε 

πραγµατικό χρόνο, η εξέλιξη της πολυδιάστατης οπτικής ικανότητας, η καλή αίσθηση 

του χώρου, καθώς και η δηµιουργικότητα των εκπαιδευόµενων (Greenfield, 1984). Η 

ενσωµάτωση των ψηφιακών παιχνιδιών στη µαθησιακή διαδικασία δεν είναι διόλου 

δύσκολη διαδικασία, ας µην ξεχνάµε άλλωστε, ότι οι σηµερινοί νέοι αρέσκονται στο 

να περνούν αξιοσέβαστο αριθµό ωρών παίζοντας ψηφιακά παιχνίδια, διότι τους 

ελκύουν το ενδιαφέρον και ως γνωστόν, εάν κάποιος µπορέσει να τους προκαλέσει 

την προσοχή, µπορεί και να του εκπαιδεύσει (Gladwell, 2000). 

Βασιζόµενος στα ανωτέρω δεδοµένα, καθώς επίσης και στο γεγονός ότι οι 

σηµερινές κοινωνίες έχουν ανάγκη από εφαρµογές ταχείας και διασκεδαστικής 

µορφής µάθησης, αποφάσισα να εκπονήσω τη συγκεκριµένη ∆ιπλωµατική Εργασία, 

βασισµένη στη θεωρία της Αφηγηµατικής Μάθησης που βασίζεται στο Παιχνίδι 

(Narrative Game-Based Learning – NGBL), καθώς επίσης και σε ένα από τα πιο 

πρωτοποριακά Εκπαιδευτικά Μοντέλα, της οικογένειας των Μοντέλων Επεξεργασίας 

Πληροφοριών (Information Processing Models), αυτό των Synectics. Με βάση το 

µοντέλο αυτό λοιπόν, σχεδίασα ένα Εκπαιδευτικό Σενάριο εκµάθησης των τεσσάρων 

βασικών πράξεων των Μαθηµατικών (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµός και 

διαίρεση) για µαθητές ∆ευτέρας και Τρίτης ∆ηµοτικού, το οποίο και ενσωµάτωσα σε 

ένα εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι ονόµατι «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει 

Μαθηµατικά», που εµπεριέχει στοιχεία αφήγησης, η οποία σήµερα, απασχολεί έντονα 

τους ερευνητές (Σεραφείµ & Φεσάκης, 2010). Επιπλέον, η αφήγηση διευρύνει 

αποδεδειγµένα τους πνευµατικούς ορίζοντες των παιδιών, τα βοηθά να κατανοήσουν 

πιο εύκολα την εκάστοτε διδακτέα ύλη, δίνοντας εν ολίγοις, ζωή στο αντικείµενο µε 
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το οποίο καταπιάνονται τη δεδοµένη χρονική στιγµή (Forest, 2000). Τέλος, διεξήγαγα 

και µία έρευνα σε ένα κοινό δεκαπέντε µαθητών (Ν=15), µε σκοπό τον έλεγχο της 

αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού που 

κατασκευάσθηκε στο πλαίσιο της εν λόγω εργασίας. 

Αναλύοντας λοιπόν το κάθε κεφάλαιο της παρούσας εργασίας ξεχωριστά, αξίζει 

να τονίσω ορισµένα βασικά σηµεία, στα οποία θα πρέπει ο αναγνώστης να 

επικεντρωθεί κατά την ανάγνωσή της. Καταρχάς, στο πρώτο κεφάλαιο της 

∆ιπλωµατικής Εργασίας (Κεφάλαιο 1), πραγµατοποιείται µία θεωρητική θεµελίωση 

της προβληµατικής, για την ανάλυση και επίλυση της οποίας συνεγράφη η 

συγκεκριµένη εργασία, µέσω µίας αναφοράς στη µάθηση, που είναι ο πραγµατικός 

σκοπός της ύπαρξης των παιχνιδιών στην εκπαίδευση, όπως προκύπτει µέσα από τη 

βιβλιογραφία (Crawford, 1982). Στη συνέχεια και µετά από µία σύντοµη αναφορά 

στη σύγχρονη πραγµατικότητα, αναλύεται η έννοια του edutainment (συνδυασµός 

εκπαίδευσης και διασκέδασης). Μετά από τις θεωρητικές αυτές αναφορές, αναλύεται 

ο δισκελής στόχος της ∆ιπλωµατικής Εργασίας – από τη µία πλευρά η κατασκευή 

του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει 

Μαθηµατικά» και από την άλλη, ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητάς του, µέσω 

διεξαγωγής έρευνας, όσων αφορά στις προδιατυπωµένες ερευνητικές 

υποθέσεις/ερωτήµατα (Υ). Με το πέρας του εν λόγω κεφαλαίου, αναλύεται και η 

τετράπτυχη καινοτοµία της εργασίας αυτής, που έγκειται στη βασική ιδέα πάνω στην 

οποία είναι σχεδιασµένη η αφήγηση του παιχνιδιού (το παραµύθι της 

Κοκκινοσκουφίτσας), στο γεγονός ότι µέσω του εκπαιδευτικού αυτού ψηφιακού 

παιχνιδιού επιχειρείται µονάχα η εκµάθηση ενός συγκεκριµένου αντικειµένου και όχι 

διαφόρων αναµεµειγµένων, στην ενσωµάτωση µέσα στο παιχνίδι του Εκπαιδευτικού 

Σεναρίου (µε αποτέλεσµα το εν λόγω παιχνίδι να µην αποτελεί απλώς ένα τµήµα του, 

αλλά το σύνολό του) και τέλος, στο γεγονός ότι η αφήγηση που διέπει το 

συγκεκριµένο εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι εµπεριέχει και στοιχεία από τους 

«Καταλόγους των Aarne-Thompson», αλλά και από τις «Τριάντα-Έξι ∆ραµατικές 

Καταστάσεις» του Polti (Crawford, 2005). 

Στο επόµενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 2), γίνεται µία µικρή νύξη στη 

Συµπεριφοριστική Θεωρία Μάθησης (Behaviorism), µιας και σύµφωνα µε το 

Skinner, η εν λόγω θεωρία θεωρείται πρόδροµος της θεωρίας της Μάθησης που 

βασίζεται στο Παιχνίδι (GBL), λόγω του γεγονότος ότι τα ψηφιακά παιχνίδια εν 

γένει, µπορούν να χαρακτηρισθούν ως ένα «κουτί του Skinner» (Skinner, 1974). Στη 
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συνέχεια, αναλύεται η θεωρία στην οποία βασίζεται η εν λόγω ∆ιπλωµατική Εργασία 

και δεν είναι άλλη από την Αφηγηµατική Μάθηση που βασίζεται στο Παιχνίδι 

(NGBL) και η ιστορική αναδροµή αυτής, ξεκινώντας από τη Μάθηση που βασίζεται 

στο Παιχνίδι (GBL), συνεχίζονται µε τη Μάθηση που βασίζεται στο Ψηφιακό 

Παιχνίδι (DGBL) και καταλήγοντας, µε την προσθήκη της στρατηγικής της 

αφήγησης (storytelling), στην προαναφερθείσα θεωρία µάθησης. Επίσης, γίνεται 

αναφορά και στην οικογένεια των Μοντέλων Επεξεργασίας Πληροφοριών 

(Information Processing Models) και κυρίως, στο Εκπαιδευτικό Μοντέλο των 

Synectics, που έχει χρησιµοποιηθεί και στη συγκεκριµένη ∆ιπλωµατική Εργασία. 

Στο τρίτο τώρα κεφάλαιο (Κεφάλαιο 3), γίνεται µία απλή αναφορά σε 

παραπλήσιες έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν, αξιοποιώντας τα ψηφιακά 

παιχνίδια στην εκπαίδευση όπως είναι: «Το Μαγικό Φίλτρο 2.0», «Η Μηλιά» και «Το 

Ηλεκτρο-δωµάτιο». Εδώ γίνεται αναφορά και σε κάποια άλλα εκπαιδευτικά – 

ψηφιακά παιχνίδια, που έχουν ως στόχο τη διδασκαλία των Μαθηµατικών. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 4), αναλύεται η µεθοδολογία έρευνας της 

παρούσας εργασίας, όπου αναλύεται το Ερευνητικό Πρόβληµα πάνω στο οποίο 

είναι βασισµένη η εκπόνηση της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας και το οποίο 

είναι η εκµάθηση των τεσσάρων βασικών πράξεων των Μαθηµατικών (πρόσθεση, 

αφαίρεση, πολλαπλασιασµός και διαίρεση) από παιδιά της ∆ευτέρας και της Τρίτης 

∆ηµοτικού µέσω ενός πρωτοποριακού τρόπου που εναπόκειται στην Αφηγηµατική 

Μάθηση που βασίζεται στο Παιχνίδι (NGBL). Ακολούθως, αναλύεται το 

Εκπαιδευτικό Σενάριο, το βασισµένο στο Μοντέλο των Synectics, της οικογένειας 

των Μοντέλων Επεξεργασίας Πληροφοριών (Information Processing Models), διότι 

αυτό εµπεριέχει το στοιχείο της αναγνώρισης του αγνώστου, της διασκέδασης και 

επιφέρει άµεση ικανοποίηση σε κάποιον που ασχολείται µε την επίλυση ασκήσεων. 

Ακόµη, δίνει την ελευθερία στους εκπαιδευόµενους, µετά από µία διαδροµή που οι 

ίδιοι επιλέγουν, να καταλήξουν µόνοι τους στη γνώση, που είναι και το τελικό προϊόν 

της µάθησης, οδηγώντας τους έτσι, στην επιβεβαίωση της προσωπικής επιτυχίας. 

Τέλος, µέσω του µοντέλου αυτού, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόµενος να 

κάνουν σχολιασµούς πάνω στο παιχνίδι και τις αντιδράσεις της πρωταγωνίστριας 

αυτού, µε σκοπό να αντιληφθούµε τον τρόπο σκέψης τους, τον τρόπο που δρουν στο 

παιχνίδι – κάτι που αντιλαµβανόµαστε εύκολα και από το τελικό αποτέλεσµα που 

λαµβάνουν – καθώς και τις αντιρρήσεις τους πάνω στα διάφορα συµβάντα που 

λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια αυτού. Έτσι επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση 
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του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού, για το λόγο αυτό άλλωστε, δεν έχουν 

χρησιµοποιηθεί επιπρόσθετα ερωτηµατολόγια ή δεν έχει πραγµατοποιηθεί κάποια 

συνέντευξη µε τους εκπαιδευόµενους, κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας 

(Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

Φθάνοντας στο πέµπτο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 5) της συγκεκριµένης ∆ιπλωµατικής 

Εργασίας, αναλύω το σχεδιασµένο και υλοποιηµένο εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι 

«Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά». Εδώ, αναλύονται και τα 

περιεχόµενα των φάσεων του Εκπαιδευτικού Σεναρίου που εµπεριέχονται σε αυτό και 

παρέχεται και οπτικό υλικό του περιεχοµένου του. Προτού όµως προχωρήσω σε αυτή 

την ενδελεχή ανάλυση του παιχνιδιού, παραθέτω τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευόµενων στους οποίους απευθύνεται το εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι, 

όπως επίσης και τις ανάγκες που αυτοί επιχειρούν να ικανοποιήσουν µέσω αυτού. 

Επιπλέον, κάνω και µία νύξη στους πόρους που θα πρέπει να διαθέτουν οι 

εκπαιδευόµενοι για να κατορθώσουν να παίξουν µε το εν λόγω παιχνίδι. Κλείνοντας 

και αυτό το κεφάλαιο, αναφέρω τους ερευνητικούς περιορισµούς (research 

limitations), η ύπαρξη των οποίων συνεπάγεται από το ερευνητικό κοινό στο οποίο 

απευθύνεται η παρούσα έρευνα, καθώς επίσης και από τη χρήση του εργαλείου 

Adobe Flash Animation CS5 που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή του 

εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας (Κεφάλαιο 6), παραθέτω οπτικό 

υλικό των αποτελεσµάτων της έρευνας, αναλύοντάς τα ταυτοχρόνως και 

οµαδοποιώντας τα µέσω γραφηµάτων. Επιπλέον, αναφέροµαι στα συµπεράσµατα 

που προκύπτουν από τα προαναλυθέντα δεδοµένα, συγκρίνοντάς τα µε τις 

ερευνητικές υποθέσεις/ερωτήµατα (Υ) και µε τις µεταβλητές της έρευνας. Εν 

κατακλείδι, περιγράφω κάποια κίνητρα για περαιτέρω µελλοντική έρευνα πάνω σε 

ένα αντίστοιχο µε το παρόν θέµα. 

Μετά τα έξι αυτά κεφάλαια της εργασίας, παραθέτω τη βιβλιογραφία που 

χρησιµοποίησα για τη συγγραφή της παρούσας ∆ιπλωµατικής Εργασίας, 

διακρίνοντάς τη σε ξενόγλωσση και ελληνόγλωσση. Επίσης, στο τέλος της εργασίας, 

έχω προσθέσει τρία παραρτήµατα, στα δύο πρώτα εκ των οποίων (Παράρτηµα Α΄ και 

Παράρτηµα Β΄), επισυνάπτω την ύλη του Εκπαιδευτικού Σεναρίου, όπως αυτή 

διδάσκεται, σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ), στη ∆ευτέρα 

∆ηµοτικού και στην Τρίτη ∆ηµοτικού, αντίστοιχα. Στο τρίτο παράρτηµα (Παράρτηµα 

Γ΄) δε, επισυνάπτω τον κώδικα σε γλώσσα προγραµµατισµού actionscript 3.0, που 
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CPE: Continuing Professional Education 

CPD: Continuing Professional Development 

DDC: Dewey Decimal Classification 

DDS: Dewey Decimal System 

DEGs: Digital Educational Games 

DGBL: Digital Game-Based Learning 

EP7: European Union’s Seventh Framework Programme 

ESA: Entertainment Software Association 

games/sec: παιχνίδια/δευτερόλεπτο 

GBL: Game-Based Learning 

HOTS: Higher Order Thinking Skills 

ICP: Intent Community Participation 

JSS: The Journal of Social Science 

km: χιλιόµετρο 

LAUSD: Los Angeles Unidie School District 

LAVA: Los Angeles Virtual Academy 

LOTS: Lower Order Thinking Skills 

MMO: multiple-player digital collaborative games 

N: number (πλήθος ερευνητικού κοινού) 

NAWCTSD: Naval Air Warfare Center Training Systems Division 

NGBL: Narrative Game-Based Learning 

NY: Νέα Υόρκη 

OOPL: object-oriented programming languages 
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PCs: personal computers 

PWIM: Picture-Word Inductive Model 

RPGs: role playing games 

S: υποκείµενο 

Story-Based DEG: Story-Based Digital Educational Game 

TEL: Technology Enhanced Learning 

TV: television 

U. C.: University of California 

USA: United States of America 

VLE: Virtual Learning Environments 

ΑΠΣ: Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

ΕΠΕΑΕΚ: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης 

ΗΠΑ: Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 

Η/Υ: ηλεκτρονικός υπολογιστής 

κ.ά.: και άλλα 

κ.ο.κ.: και ούτω καθεξής 

κ.τ.λ.: και τα λοιπά 

λ.χ.: λόγου χάριν 

ΜΜΕ: Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

ΟΕ∆Β: Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων 

π.χ.: παραδείγµατος χάριν 

Υ: υπόθεση 
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Γλωσσάριο – Ελληνική απόδοση αγγλικών όρων 

3D games: τρισδιάστατα παιχνίδια 

80Days: 80Ηµέρες 

A New Kind of Science: Ένα Νέο Είδος Επιστήµης 

accommodation: στέγαση 

action: δράση 

adaptive learning: προσαρµοστική µάθηση 

adventure: περιπέτεια 

Affective: Συναισθηµατικός 

Affective Domain: Συναισθηµατική Περιοχή 

agency: διαµεσολάβηση 

Algebots: Τα Αλγοροµπότ – Αλγεβρικά Ροµπότ 

Alternative Reality Games: Παιχνίδια Εναλλακτικής Πραγµατικότητας 

American Progressive Movement: Αµερικανικό Προοδευτικό Κίνηµα 

American Revolution: Αµερικανική Επανάσταση 

American Social Science Association: Ένωση Αµερικανικής Κοινωνικής Επιστήµης 

An Inside-Out Approach: Μία Προσέγγιση από Μέσα προς τα Έξω 

animations: κινούµενα(-ες) σχέδια/εικόνες 

assimilation: αφοµοίωση 

Attaining Concepts: Επίτευξη των Αντιλήψεων 

Augmented Reality: Επαυξηµένη Πραγµατικότητα 

Augmented Reality Games: Παιχνίδια Επαυξηµένης Πραγµατικότητας 

aura of the author: αύρα του συγγραφέα 

auxiliary verbs: βοηθητικά ρήµατα 

avatar: είδωλο 

BattleNumbers: Οι Μαχόµενοι Αριθµοί 

Behaviorism: Συµπεριφορισµός 

black box: µαύρο κουτί 

Bliss: Ευδαιµονία 

Bloom’s Taxonomy: Ταξονοµία του Bloom 

boolean: δυαδικού/λογικού τύπου 

BumbleNumbers1: Αριθµοί Αγριοµελισσών1 

case-based learning: περιπτωσιολογική µάθηση 
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Cathode Ray Tube Amusement Device: Συσκευή ∆ιασκέδασης Καθοδικού 

Ακτινωτού Σωλήνα 

CD-ROM drivers: οδηγοί CD-ROM 

cellular automata: κυτταρικά αυτόµατα 

cellular automaton: κυτταρικό αυτόµατο 

Center for Digital Storytelling: Κέντρο Ψηφιακής Αφήγησης 

Challenge: Πρόκληση 

character-driven approach: προσέγγιση που λειτουργεί µε γνώµονα το χαρακτήρα 

chatrooms: δωµάτια οµιλίας 

cinema: κινηµατογράφος 

clash of media cultures: διαµάχη των πολιτισµών των µέσων 

cliché: αρχέτυπο 

commercial off-the-shelf: εµπορικά απευθείας από το ράφι 

Compressed Conflict: Συµπιεσµένη Σύγκρουση 

construction: δόµηση 

Cognitive: Γνωστικός 

Cognitive Domain: Γνωστική Περιοχή 

Cognitive Psychology: Γνωστική Ψυχολογία 

Cognitivism: Γνωστικισµός 

constructed languages: κατασκευαστικές γλώσσες 

Constructivism: Εποικοδοµισµός/Κονστρουκτιβισµός 

constructivist learning theory: εποικοδοµητική/κονστρουκτιβιστική θεωρία 

µάθησης 

Consumer Electronics Association: Ένωση Ηλεκτρονικών Ειδών Ευρείας 

Κατανάλωσης 

Continuing Professional Development: Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Ανάπτυξη 

Continuing Professional Education: Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Εκπαίδευση 

Creating Something New: ∆ηµιουργώντας Κάτι Καινούριο 

Creative Mythology: ∆ηµιουργική Μυθολογία 

creativity: δηµιουργικότητα 

creole: κρεολικός 

critical thinking: κριτική σκέψη 

data: δεδοµένα 

data structure: δοµή δεδοµένων 
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data type: τύπος δεδοµένων 

Data-Driven Strategies: Στρατηγικές που λειτουργούν µε γνώµονα τα ∆εδοµένα 

data-rich: πλούσιος σε δεδοµένα 

desktop: σταθερός 

Dewey Decimal Classification: σύστηµα Ταξινόµησης Dewey Decimal 

Dewey Decimal System: Σύστηµα Dewey Decimal 

digital and media literacy: ψηφιακός γραµµατισµός 

digital collaborative games: παιχνίδια ψηφιακής συνεργασίας 

Digital Educational Games: Ψηφιακά – Εκπαιδευτικά Παιχνίδια 

Digital Game-Based Learning: Μάθηση που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι 

Digital Immigrants: Ψηφιακοί Μετανάστες 

Digital Natives: Ψηφιακοί Ιθαγενείς 

digital storytelling: ψηφιακή αφήγηση 

digital world: ψηφιακός κόσµος 

Direct Analogy: Άµεση Αναλογία 

Discovery Learning: Ανακαλυπτική Μάθηση 

Divine Right of Kings: Θεϊκό ∆ικαίωµα των Βασιλιάδων 

Don’t Care: ∆ε µε Ενδιαφέρει 

e-UCM e-learning research group: ερευνητική οµάδα ηλεκτρονικής µάθησης “e-

UCM” 

education: εκπαίδευση 

edutainment: συνδυασµός της εκπαίδευσης και της διασκέδασης 

emails: µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

emergent narrative: αναδυόµενη αφήγηση 

entertainment: διασκέδαση 

Entertainment Software Association: Ένωση Λογισµικού Ψυχαγωγίας 

Environmental Strategies: Περιβαλλοντικές Στρατηγικές 

error messages: µηνύµατα λάθους 

European Union’s Seventh Framework Programme: Έβδοµο Πρόγραµµα 

Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη 

experiential learning: βιωµατική µάθηση 

face-to-face: πρόσωπο µε πρόσωπο 

fairy tales: παραµύθια 

False: Ψευδής 
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feedback: ανατροφοδότηση 

fighting: πάλη 

first: πρώτος 

folktales: παραµύθια 

frame: πλαίσιο 

function words: λέξεις που λειτουργούν σε συνδυασµό µε κάποιες άλλες 

functionalism: λειτουργικότητα 

functions: συναρτήσεις 

gadgets: συσκευές 

Game-Based Learning: Μάθηση που βασίζεται στο Παιχνίδι 

Game Studies: Μελέτες Παιχνιδιού 

gaming technology: τεχνολογία των παιχνιδιών 

Gender Advertisements: Γενετικές ∆ιαφηµίσεις 

gents: βοηθοί/πράκτορες 

Georgetown University: Πανεπιστήµιο του Georgetown 

goal orientation: προσανατολισµός στο στόχο 

Graphical Languages: Γραφικές Γλώσσες 

guided learning: καθοδηγούµενη µάθηση 

hand-eye coordination: συνδυασµός βλέµµατος-κίνησης 

happy end: ευτυχισµένο τέλος 

hard fun: δύσκολη διασκέδαση 

hardware: υλικό µηχανηµάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Higher Order Thinking Skills: ανώτερες δεξιότητες σκέψης 

icons: εικονίδια 

if…else: εάν…τότε 

incidental learning: συµπτωµατική µάθηση 

Industrial Revolution: Βιοµηχανική Επανάσταση 

information literacy: πληροφοριακή παιδεία 

Information Processing Models: Μοντέλα Επεξεργασίας Πληροφοριών 

inheritance: κληρονοµικότητα 

inquiry-based: βασισµένος στη έρευνα 

institutional: θεσµοθετηµένος 

instruction: καθοδήγηση 

interactive storytelling: διαδραστική αφήγηση 
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Internet: ∆ιαδίκτυο 

Internet applications: εφαρµογές ∆ιαδικτύου 

Internet/Intranet Game-Based Learning templates: διαδικτυακά ή ενδοδικτυακά 

πρότυπα Μάθησης βασισµένης στο Παιχνίδι 

Intranet: Ενδοδίκτυο 

inverse parsing: αντίστροφο πέρασµα – συντακτική ανάλυση 

journey structure: δοµή ταξιδιού 

joystick: χειριστήριο 

Jung’s Archetypes: Αρχέτυπα του Jung 

key symbols: βασικά σύµβολα 

keyboard: πληκτρολόγιο 

Kids room pets: Τα κατοικίδια των παιδικών δωµατίων 

killer app: ασυναγώνιστη εφαρµογή 

Language-Based Learning: Στρατηγικές βασισµένες στη Γλώσσα 

Language and Reality: Γλώσσα και Πραγµατικότητα 

laptop: φορητός 

LAUSD’s LAVA Virtual School: Εικονικό Σχολείο του LAUSD LAVA 

learning by doing: µαθαίνω κάνοντας 

Learning from Presentations: Μάθηση µέσω Παρουσιάσεων 

learning through intent community participation: µάθηση µέσω συµµετοχής σε 

κοινότητες 

Learning to Think Inductively: Μάθηση του να Σκέφτεται  κάποιος Επαγωγικά 

lexical database: λεξιλογική βάση δεδοµένων 

face-to-face: πρόσωπο-µε-πρόσωπο 

Life: Ζωή 

Lifelong Learning Program, KA3: Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης, KA3 

LightBot: Το Ροµπότ του Φωτός – Φωτοροµπότ 

Little Red Ridding Hood: Κοκκινοσκουφίτσα 

log in: συνδέοµαι 

Los Angeles Unidie School District’s Online Learning Program: εξ αποστάσεως 

και σε απευθείας σύνδεση εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Ηνωµένου Σχολείου του Los 

Angeles 

Los Angeles Virtual Academy: Εικονική Ακαδηµία του Los Angeles 

Lower Order Thinking Skills: χαµηλότερης δεξιότητας σκέψης 
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ludology: µάθηση µέσω ενός παιχνιδιού 

Lure of the Labyrinth: Το ∆έλτα του Λαβυρίνθου 

Making the Strange Familiar: Κάνοντας το Μυστήριο Οικείο 

Math Games: Παιχνίδια Μαθηµατικών 

Memorization: Αποµνηµόνευση 

meta-gaming: µετα-παιχνίδι 

meta-knowledge: µετα-γνώση 

Metaphoric Activity: Μεταφορική ∆ραστηριότητα 

Millennials: Η γενιά της χιλιετίας 

mouse: ποντίκι 

Moving Pictures: Κινούµενες Εικόνες 

multimedia: πολυµέσα 

multiple choice questions: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

multiple-player digital collaborative games: παιχνίδια ψηφιακή συνεργασίας 

πολλαπλών χρηστών 

multitasking: παράλληλη επεξεργασία 

Muse of Design: Μούσα του Σχεδιασµού 

Narrative Game-Based Learning: Αφηγηµατική Μάθηση που βασίζεται στο 

Παιχνίδι 

narrative paradox: αφηγηµατικό παράδοξο 

narratology: αφηγηµατολογία 

Neptune’s Pride: Η Υπερηφάνεια του Ποσειδώνα 

Net Gen’ers: Γενιά του ∆ιαδικτύου 

Net Generation: Γενιά του ∆ιαδικτύου 

Nintendo Generation: Γενιά του Nintendo 

non-digital: µη-ψηφιακός 

object: αντικείµενο 

object-oriented programming language: αντικειµενοστραφής γλώσσα 

προγραµµατισµού 

object-oriented versions: αντικειµενοστραφείς εκδόσεις 

Occidental Mythology: ∆υτική Μυθολογία 

On the Apparent Intention in the Fate of the Individual: Για τη ∆ιαφαινόµενη 

Τάση στην Τύχη των Ανθρώπων 

one-trick pony agents: σύνολο τεχνασµάτων πόνυ βοηθών 
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online: σε απευθείας σύνδεση 

operations: µέθοδοι 

Oriental Mythology: Ανατολική Μυθολογία 

parser: αναλυτής 

path-finding research initiative: ερευνητική πρωτοβουλία εύρεσης µονοπατιού 

peer: συνοµήλικος 

peer to peer interaction and collaboration: αλληλεπίδραση και συνεργασία µεταξύ 

συνοµηλίκων 

Personal Analogy: Προσωπική Αναλογία 

personal computers: προσωπικοί υπολογιστές 

Pictorial Languages: Εικονογραφικές Γλώσσες 

picture sharing sites: ιστοσελίδες διαµοιρασµού εικόνων 

Picture this: Απεικόνισέ το 

Picture-Word Inductive Model: Μοντέλο της Έρευνας Εικόνας-Λέξης 

PlanEd – PLANned: Προγραµµατισµένος 

play-of-fancy: παιχνίδι της φαντασίας 

playful learning: παιγνιώδης µάθηση 

ProActive GBL Repository: Μάθηση που βασίζεται στο Παιχνίδι “ProActive” 

problem-based learning: µάθηση µέσω της επίλυσης προβληµάτων 

PSP games: PSP παιχνίδια 

Psychomotor: Ψυχοκινητικός 

Psychomotor Domain: Ψυχοκινητική Περιοχή 

pull-down menus: µενού που είναι κυλιόµενα προς τα κάτω 

puzzle: γρίφος 

RayRay: Ακτίνα-Ακτίνα 

Real Wear: Πραγµατικός Πόλεµος 

reflecting: αναστοχασµός 

research limitations: ερευνητικοί περιορισµοί 

responses: αντιδράσεις 

role playing: παιχνίδι ρόλων 

role playing games: παιχνίδια ρόλων 

room-sized interactive stories: διαδραστικές ιστορίες δωµατίου 

route: διαδροµή 

runtime: χρόνος εκτέλεσης 
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scaffolding: υλικά σκαλωσιάς 

Scientific Inquiry and Inquiry Training: Επιστηµονική Έρευνα και Ερευνητική 

Εκπαίδευση 

semantic networks: σηµασιολογικοί ιστοί 

sequiturs: ακολουθίες 

shortcut: συντόµευση 

Simple Strategies that don’t Work: Απλές Στρατηγικές που δε ∆ουλεύουν 

simulation: προσοµοίωση 

skill and drill: µάθηση και εξάσκηση 

smart phones: έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές 

social bookmarking: κοινωνική αναφορά 

Social Darwinism: Κοινωνικός ∆αρβινισµός 

social networking: κοινωνική δικτύωση 

software: λογισµικό 

sports: αθλητικά 

stand-alone: αυτόνοµος 

STEM Collaborative: Συνεργατικό ΣΤΕΛΕΧΟΣ 

stimulus: ερέθισµα 

Story-Based Digital Educational Game: Εκπαιδευτικό – Ψηφιακό Παιχνίδι 

βασισµένο στην Αφηγούµενη Ιστορία 

StoryRooms: ∆ωµάτια Ιστοριών 

storytelling: αφήγηση 

StorytellingAlice: Αφηγηµατική Αλίκη 

strategy: στρατηγική 

stream of dancing molecules: ροή των κινούµενων µορίων 

structuralism: δοµισµός/στρουκτουραλισµός 

Subject: Υποκείµενα Έρευνας 

SumDog: Το Άθροισµα του Σκύλου 

sympathy scale: κλίµακα συµπάθειας 

Synectics: Συνεκτικά 

teaching machines: µηχανές διδασκαλίας 

Technology Enhanced Learning: Τεχνολογικά Υποστηριζόµενη Μάθηση 

test: αξιολόγηση 

tetrads: τετράδες 
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tetrominoes: τετρώνυµα 

Textable Movie: Κειµενική Εικόνα 

The Aarne-Thompson Catalogues: Οι Κατάλογοι των Aarne-Thompson 

The Aarne-Thompson Types of the Folktale: Οι Τύποι του Παραµυθιού των Aarne-

Thompson 

The Elephant’s Memory: Η Μνήµη του Ελέφαντα 

The Game of Life: Το Παιχνίδι της Ζωής 

The Journal of Social Science: Το Περιοδικό των Κοινωνικών Επιστηµών 

The Lost Theorema (El Teorema Perdut): Το Χαµένο Θεώρηµα 

the low of effect principle: η αρχή του νόµου του αποτελέσµατος 

The Masks of God: Primitive Mythology: Οι Μάσκες του Θεού: Πρωτόγονη 

Μυθολογία 

The Morphology of Folktale: Η Μορφολογία του Παραµυθιού 

The Office of the Joint Chiefs: Το Γραφείο της Κοινότητας των Αρχηγών 

The Picture-Word Inductive Model: Το Επαγωγικό Μοντέλο της Εικόνας-Λέξης 

the Sapir-Whorf hypothesis: η υπόθεση Sapir-Whorf 

The Seventh (7
th

) Guest: Ο Έβδοµος (7ος) Καλεσµένος 

the Tower Hanoi problem: ο Πύργος του προβλήµατος Hanoi 

Thirty-Six Dramatic Situations: Τριάντα Έξι ∆ραµατικές Καταστάσεις 

TimezAttack: Η Επίθεση του Χρόνου 

tree-dimension structure: δενδροειδής µορφή 

Trinity College: Κολέγιο Trinity 

True: Αληθής 

tutorial: πρόγραµµα εκµάθησης 

United States of America: Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 

universal constructor: παγκόσµιος κατασκευαστής 

universal function: παγκόσµια λειτουργία 

video casting: παρακολούθηση video 

Virtual Learning Environments: Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης 

Visual Thesaurus: Οπτικός Θησαυρός 

Web: Παγκόσµιος Ιστός 

web 2.0 technologies: web 2.0 τεχνολογίες 

web 2.0 tools: web 2.0 εργαλεία 

weblogs: ιστολόγια 
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις µέρες µας, ο τρόπος µε τον οποίο οι εκπαιδευόµενοι επιθυµούν να µαθαίνουν 

έχει αλλάξει, όπως επίσης και η τεχνολογία που χρησιµοποιούν. Κάθε παιδί της 

σηµερινής εποχής ακολουθεί µία σταθερή δίαιτα, πλούσια σε ψηφιακά παιχνίδια 

παρά σε βιβλία, κινηµατογραφικές ταινίες και οποιοδήποτε άλλο παρωχηµένο τρόπο 

εκπαίδευσης, µε πολύ πιθανό αποτέλεσµα να µην είναι δεκτικό στον παραδοσιακό 

τρόπο µάθησης (Prensky, 2000). Είναι εποµένως, αναµενόµενο αποτέλεσµα το 

γεγονός ότι οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται στα σηµερινά εκπαιδευτικά συστήµατα 

και βασίζονται στη γραµµική σκέψη να επιβραδύνουν στην πραγµατικότητα τη 

µάθηση, όταν αυτή απευθύνεται σε παιδιά που έχουν µεγαλώσει παίζοντας ψηφιακά 

παιχνίδια και «σερφάροντας» στο ∆ιαδίκτυο (Moore, 1997). 

Υπάρχουν πολλοί ερευνητές που ακόµη και στις µέρες µας πιστεύουν ότι τα 

παιχνίδια του «αναλογικού» κόσµου αποτελούν για τα παιδιά το πιο οικείο και 

συνάµα το πιο αποτελεσµατικό µέσο που διαθέτουν ώστε να γνωρίσουν το 

περιβάλλον τους, να αναπτυχθούν και να κοινωνικοποιηθούν, µιας και συνίστανται 

και αποτελούν και αυτά τα ίδια µε τη σειρά τους εικόνες και βιώµατα της 

καθηµερινής ζωής των παιδιών και ως γνωστός, τι πιο οικείο από την 

καθηµερινότητα. Το ερώτηµα που τίθεται είναι αν οι θετικές αυτές επιδράσεις του 

παιχνιδιού διατηρούνται όταν αυτό ψηφιοποιείται, χάνει δηλαδή, ορισµένες από τις 

ιδιότητές του, όπως είναι η άµεση επαφή µε τους φίλους και µε τα υπόλοιπα 

ανθρώπινα πρόσωπο, εν γένει και η αντικατάστασή τους µε άυλα ψηφιακά 

δηµιουργήµατα – υποκατάστατα της ανθρώπινης παρουσίας σε ένα ψηφιακό παιχνίδι 

– τα επονοµαζόµενα και ως “avatar” («είδωλα») και ειδικότερα αν το ψηφιακό 

παιχνίδι µπορεί να αποτελέσει ένα εποικοδοµητικό εργαλείο µάθησης και να 

συνεισφέρει θετικά στην βελτίωση της προσωπικότητας του ατόµου. Αξιοσηµείωτο 

είναι πάντως το γεγονός ότι οι µοναδικές διαδραστικές δυνατότητες των ψηφιακών 

παιχνιδιών αυξάνουν τις πιθανότητες να καταστούν αυτά ικανότερα σε σχέση µε τις 

πιο παραδοσιακές µορφές µέσων ως προς την επιρροή που µπορούν να ασκήσουν 

στις στάσεις, πεποιθήσεις και συµπεριφορές των παιδιών (Moore, 1997). 

Από την εποχή που τα ψηφιακά παιχνίδια εµφανίσθηκαν και µέχρι τις µέρες µας, 

υιοθετούν ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο στην καθηµερινή πραγµατικότητα τόσο των 

παιδιών όσο και των ενηλίκων. Σε καθηµερινή βάση γύρω µας, γινόµαστε µάρτυρες 

υπερασχολίας των µικρών και όχι µόνο παιδιών µε τα ψηφιακά παιχνίδια, τα οποία, 
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χωρίς υπερβολή, τείνουν να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά παιχνίδια που έπαιζαν 

τα παιδιά στις γειτονιές. Αυτό συµβαίνει διότι ένα ψηφιακό παιχνίδι δεν αποτελεί 

σήµερα απλά έναν τρόπο απασχόλησης ενός παιδιού και έναν τρόπο ψυχικής και 

ενεργειακής εκτόνωσης, αλλά και µία µετάβαση σε ένα «παράλληλο σύµπαν». 

Μπορεί βέβαια, αυτό ορισµένες φορές να µοιάζει οπτικά µε το περιβάλλον που το 

περιτριγυρίζει, εκεί όµως δεν ισχύουν οι νόµοι της φύσης, όπως τους γνωρίζουν 

χρόνια τώρα. Μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον του παιχνιδιού κυριαρχούν οι απόψεις 

του σχεδιαστή και κατασκευαστή του περί του ιδανικού περιβάλλοντος και ο γενικός 

κανόνας των ψηφιακών παιχνιδιών που τα κάνει να διαφοροποιούνται τόσο πολύ από 

την πραγµατικότητα, η αφθαρσία – ο εκάστοτε ήρωας του παιχνιδιού έχει πολλές 

δυνατότητες να επαναπροσδιορίσει τις απόψεις του και να ξαναπροσπαθήσει να φέρει 

σε πέρας µία αποστολή, µιας και του δίνονται πάνω από µία ζωές σε κάθε επίπεδο 

παιχνιδιού. Βέβαια και αν πεθάνει αυτό δεν αποτελεί κάποιο ανυπέρβλητο εµπόδιο, 

επειδή το παιχνίδι θα ξεκινήσει και πάλι από την αρχή, µε αυτόν στην 

πρωταγωνιστική θέση. Εποµένως, τα ψηφιακά παιχνίδια στη σύγχρονη 

πραγµατικότητα δεν αποτελούν πλέον απλώς ακόµη ένα επιτυχηµένο τρόπο 

ψυχαγωγίας, αλλά ισχυρά µέσα που µπορούν να διαµορφώνουν απόψεις, να 

αναπτύσσουν τη δική τους αισθητική και να γεννούν νέους τρόπους κατανόησης του 

κόσµου. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια, το αντικείµενο των παιχνιδιών έχει 

εξελιχτεί σε διακριτό τοµέα µελέτης κάτω από τον όρο «Μελέτες Παιχνιδιού» 

(“Game Studies”), µε σκοπό την προσπάθεια κατανόησης της φύσης των ψηφιακών 

παιχνιδιών, των χρηστών τους και των περίπλοκων διαδράσεων µεταξύ παιχνιδιών 

και χρηστών. Ο συγκεκριµένος αυτός τοµέας έρευνας λαµβάνει επίσης υπόψιν, την 

ευρύτερη πολιτισµική επιρροή των παιχνιδιών, αναλύοντάς τα ως προς µια 

κοινωνική/ανθρωπιστική διάσταση, διότι ας µην ξεχνάµε ότι οι σχεδιαστές των 

παιχνιδιών ανέκαθεν επηρεάζονταν από τις τάσεις της εποχής τους, όσον αφορά τα 

ψηφιακά παιχνίδια µε τα οποία ασχολιόντουσαν το εκάστοτε χρονικό διάστηµα της 

καριέρας τους. 

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί έντονο ενδιαφέρον σχετικά µε την 

προσέγγιση των ψηφιακών παιχνιδιών ως µαθησιακά εργαλεία και πολλοί πλέον 

πιστεύουν ότι λόγω διαφόρων χαρακτηριστικών που φέρουν τα παιχνίδια αυτά και 

κυρίως, λόγω του ελκυστικού τους χαρακτήρα, µπορούν να υποστηρίξουν αποδοτικά 

τη µάθηση και κατ’ επέκταση να παίξουν κυρίαρχο ρόλο στην επίσηµη εκπαιδευτική 

διαδικασία, να ενσωµατωθούν δηλαδή στο σχολείο. Όπως αναφέρει η Keri Facer τα 
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αποτελέσµατα ερευνών που σχετίζονται µε την άτυπη µάθηση που λαµβάνει χώρα 

κατά τη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών από παιδιά στο σπίτι, έρχονται σε πλήρη 

αντιδιαστολή µε τις θεωρήσεις των ψηφιακών παιχνιδιών ως ανούσια µέσα 

διασκέδασης, παράγοντες αντικοινωνικότητας και υποβάθµισης δεξιοτήτων που 

σχετίζονται µε το λόγο. Έτσι, η υπερέκθεση ενός παιδιού µικρής ηλικίας µπροστά 

στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, εκτός από προβλήµατα υγείας µπορεί να 

του προκαλέσει και ψυχοκοινωνικά προβλήµατα, όπως είναι η αντικοινωνικότητα, η 

φοβία προς του συνανθρώπους του, η δυσπιστία σε αυτούς και ακόµη χειρότερα, η 

εξιδανίκευση του ψηφιακού περιβάλλοντος και η πλήρης απάρνηση του φυσικού. Οι 

έρευνες αυτές έχουν πλέον αποδείξει αυτό που τα παιδιά γνώριζαν εδώ και πολύ 

καιρό, ότι τα παιχνίδια είναι δύσκολα και ότι αυτή καθαυτή η δυσκολία τους είναι ο 

κύριος παράγοντας που τα καθιστά ελκυστικά. Συγκεκριµένα, τα παιχνίδια δεν 

απαιτούν απλώς τον «συντονισµό βλέµµατος-κίνησης» (“hand-eye coordination”), 

αλλά και ένα σηµαντικό πλήθος άλλων δεξιοτήτων, όπως τη διαχείριση σύνθετων 

µεταβλητών, τη διαπροσωπική επικοινωνία, την καλή χρήση του λόγου και τη 

δυνατότητα επίλυσης σύνθετων προβληµάτων (Facer, 2006). 

Ανάλογες είναι οι απαιτήσεις των ψηφιακών παιχνιδιών που εντοπίζει ο Steven 

Johnson, ο οποίος σχολιάζει πως τα σύγχρονα ψηφιακά παιχνίδια απαιτούν το 

συνδυασµό πολλών δεξιοτήτων, όπως τη συγκέντρωση, τον καθορισµό στόχων, την 

παράλληλη σκέψη και ικανότητες επίλυσης προβληµάτων και ως εκ τούτου, 

προσφέρουν ένα είδος «γνωστικής εξάσκησης» που µπορεί να λειτουργήσει 

ευεργετικά στη γενικότερη πνευµατική ανάπτυξη των χρηστών τους. Για το λόγο 

αυτό άλλωστε έχουν ήδη παρεισφρήσει στην σχολική πραγµατικότητα και εν καιρώ 

γίνονται όλο και πιο αγαπητά από µαθητές και καθηγητές. Ο Seymour Papert 

αναφέρεται στο φαινόµενο αυτό χρησιµοποιώντας τον όρο «δύσκολη διασκέδαση» 

(“hard fun”), σχολιάζοντας πως αυτό ακριβώς επιθυµούν τα παιδιά: όχι την εύκολη 

και αµέριµνη διασκέδαση, αλλά προκλήσεις που διατηρούν το ενδιαφέρον τους 

ζωντανό. Αυτό είναι κάτι το οποίο το σχολείο δεν µπορεί να τους προσφέρει, 

τουλάχιστον όχι σε καθηµερινή βάση, µιας και στόχος του είναι η θεωρητική κατά 

βάση, επιµόρφωση των παιδιών και όχι η εκµάθηση διαφόρων σχολικών θεµάτων 

µέσω διασκεδαστικών διαδικασιών, ελκυστικών προς τα παιδιά, πράγµα που το 

καταντά όχι δύσκολο, αλλά ανιαρό και «βαρετό» (Papert, 1999; McClellan, 2005). 

Ο Richard van Eck αναφέρει τρεις παράγοντες που έχουν λειτουργήσει καταλυτικά 

στη διαµόρφωση της αντίληψης των παιχνιδιών ως ικανά µαθησιακά εργαλεία. Ο 
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πρώτος αφορά στη διαρκώς αυξανόµενη δηµοτικότητα των ψηφιακών παιχνιδιών, 

λόγω της αγάπης που καθηµερινά λαµβάνουν από τα παιδιά κάθε ηλικίας, µιας και τα 

βοηθούν να ξεφεύγουν από την καθηµερινότητά τους προσφέροντάς τους έξαψη της 

αδρεναλίνης και δυνατότητα ενασχόλησης µε την επίλυση εντυπωσιακών και 

δύσλυτων υποθέσεων, µε τις οποίες ποτέ στη ζωή τους δε θα τους δινόταν η 

δυνατότητα να ασχοληθούν. Ο δεύτερος παράγοντας αφορά στην παρατηρούµενη 

αδυναµία της παραδοσιακής διδασκαλίας να προσελκύσει τους σύγχρονους νέους, οι 

οποίοι έχοντας αναπτυχθεί σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον, έχουν εξελίξει ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και προτιµήσεις. Τους σύγχρονους αυτούς νέους στις µέρες µας τους 

χαρακτηρίζουµε ως «Γενιά του ∆ιαδικτύου» (“Net Generation”) ή «Ψηφιακούς 

Ιθαγενείς» (“Digital Natives”). Τέλος, ο τρίτος παράγοντας σχετίζεται µε την 

προοδευτικά διευρυνόµενη έρευνα που αφορά τη δυναµική της µάθησης µέσω 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών, η οποία κάνει αλµατώδη βήµατα στην εποχή που 

διανύουµε, κατά τη διάρκεια της οποίας αναζητούνται όλο και περισσότεροι 

ελκυστικοί τρόποι µάθησης, που να «µετουσιώνουν» τη µαθησιακή διαδικασία σε µία 

ευχάριστη για τους µαθητές διαδικασία και όχι σε ένα «αναγκαίο κακό», στο οποίο 

απλά θα πρέπει να αντεπεξέλθουν επιτυχώς (Van Eck, 2006). 

1.1  Θεωρητική Θεµελίωση της Προβληµατικής 

1.1.1  Μάθηση – ο πραγµατικός σκοπός των παιχνιδιών και η 

εκπαίδευση 

Ο Cris Crawford τοποθετεί τις απαρχές της δραστηριότητας του «παίζειν» σχεδόν 

στα πρώτα βήµατα της δηµιουργίας της ιστορίας του ανθρώπου και γενικότερα των 

ανώτερων νοητικά όντων, όπως τα θηλαστικά και τα πουλιά, τα οποία διαθέτουν 

ικανότητες µάθησης. Αναζητώντας τον αυθεντικό σκοπό και τη θεµελιώδη φύση των 

παιχνιδιών, κατευθύνεται προς την παρατήρηση της δραστηριότητας των ζώων στη 

φύση και ειδικότερα, αναφέρει ως παράδειγµα το παιχνίδι ενός µικρού λιονταριού µε 

µια πεταλούδα, όπου κατά τη δραστηριότητα αυτή, το µικρό ζώο, προσοµοιώνοντας 

τη διαδικασία του κυνηγιού, αναπτύσσει δεξιότητες απαραίτητες για την επιβίωσή 
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του. Με άλλα λόγια, το µικρό λιοντάρι «µαθαίνει κάνοντας» (“learning by doing1”) 

σε ένα ασφαλές όµως περιβάλλον. Το συµπέρασµα που εξάγει ο Crawford είναι ότι 

το παιχνίδι είναι το αρχαιότερο εκπαιδευτικό όχηµα και αποτελεί ζωτική µαθησιακή 

λειτουργία και σηµαντικό συστατικό της ανάπτυξης των ανώτερων νοητικά όντων. 

Τα παιχνίδια σύµφωνα µε τον Crawford συνιστούν την αυθεντική, τη «φυσική» 

εκπαιδευτική τεχνολογία. «Η ερώτηση για το αν τα παιχνίδια µπορούν να έχουν 

εκπαιδευτική αξία είναι παράλογη. ∆εν είναι το παιχνίδι, αλλά το σχολείο αυτό το 

οποίο αποτελεί την νεότευκτη ιδέα, την αδοκίµαστη ιδιοτυπία και τον παραβάτη της 

παράδοσης» (Crawford, 1982). 

Με τον όρο «παιχνίδι» αναφερόµαστε σε ένα σύνολο εθελοντικών 

δραστηριοτήτων όπου εµπλέκονται διάφοροι συµµετέχοντες και υπάρχουν στόχοι, 

κανόνες και στοιχεία ανταγωνισµού. Συγκεκριµενοποιώντας τον ανωτέρω ορισµό, 

αξίζει να αναφέρουµε ότι ο Dempsey επιχειρώντας έναν πιο λεπτοµερή καθορισµό 

του όρου «παιχνίδι», αναφέρει ότι «ως παιχνίδι ορίζουµε ένα σύνολο δραστηριοτήτων 

στο οποίο συµµετέχουν ένας ή περισσότεροι παίκτες. Έχει στόχους, περιορισµούς, 

ανταµοιβές και συνέπειες. Πρόκειται για ένα περιβάλλον καθοδηγούµενο από 

κανόνες και περιλαµβάνει κάποια στοιχεία ανταγωνισµού, ακόµη και αν αυτός ο 

ανταγωνισµός διενεργείται µεταξύ του παίκτη και του εαυτού του» (Van Eck & 

Dempsey, 2002). 

                                                 
1 Πρόκειται για µία θεωρία, η οποία επεξηγεί και περιγράφει ενδελεχώς τη διαδικασία που ενεργοποιεί 

τον εκπαιδευόµενο να µάθει ενώ καταβάλλει προσπάθεια να λύσει ένα πρόβληµα. ∆ίνει µία 

µικροσκοπική άποψη της µάθησης σε µία συγκεκριµένη κατάσταση, όπως «ο Πύργος του 

προβλήµατος Hanoi» (“the Tower Hanoi problem”), βασισµένη πάω σε µία λεπτοµερή ανάλυση ενός 

ενιαίου ανθρώπινου πρωτοκόλλου επίλυσης προβληµάτων. Προτείνει γενικευµένους µηχανισµούς, 

ωστόσο, δεν κάνει κάποια συγκεκριµένη αναφορά σε ένα µεµονωµένο υποκείµενο (S) ή σε µία 

εργασία και επιπλέον υποδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο τα προηγούµενα αλληλεπιδρούν µε τις 

συγκεκριµένες πληροφορίες της εργασίας που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της 

επίλυσης του προβλήµατος. Η επάρκεια των µηχανισµών για την παραγωγή της µάθησης είναι 

εγγυηµένη από µία υπολογιστικού τύπου προσοµοίωση της διαδικασίας υπό τη µορφή ενός 

προσαρµοσµένου συστήµατος παραγωγής. Ανακτήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2012 από: 

http://psycnet.apa.org/journals/rev/86/2/124/ 
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Σχήµα 1 – Τα βήµατα της θεωρίας του να «µαθαίνει κάποιος κάνοντας» (“learning by doing”) – 

Ανακτήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2012 από: http://icarnegie.wordpress.com/ 

Μετά τον Cris Crawford και άλλοι πολλοί επιστήµονες τοποθετήθηκαν πάνω στη 

σηµασία των παιχνιδιών κατά τη µαθησιακή διαδικασία, εκφράζοντας ο καθένας τις 

απόψεις του µε το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Σύµφωνα µε το Marc Prensky, τα παιδιά, 

όπως και όλοι οι άνθρωποι αγαπούν τη µάθηση όταν αυτή δεν είναι καταναγκαστική 

(Prensky, 2000). Εξετάζοντας τις θέσεις διαφόρων σηµαντικών προσωπικοτήτων της 

ανθρώπινης ιστορίας γύρω από το ζήτηµα της παιδείας και µε άξονα το ερώτηµα 

«γιατί το σχολείο αποδυναµώνει τη διάθεση των παιδιών για µάθηση» σε 

αντιπαράθεση µε τη ρήση του Αριστοτέλη «όλοι οι άνθρωποι από τη φύση τους έχουν 

την επιθυµία της µάθησης», βρίσκουµε την απάντηση στα λόγια του Francisco Ferrer 

Guardia, σύµφωνα µε τον οποίο «η αξία της εκπαίδευσης συνοψίζεται στο σεβασµό 

της φυσικής, πνευµατικής και ηθικής βούλησης του παιδιού» (Ferrer Guardia, 1909) 

και του Jean-Jacques Rousseau, σύµφωνα µε τον οποίο «η παιδική ηλικία έχει τον 

ιδιαίτερο τρόπο της να βλέπει, να σκέφτεται, να αισθάνεται, που της είναι δικός της. 

Τίποτα δεν είναι λιγότερο συνετό από το να θέλουµε να τον αντικαταστήσουµε µε 

τους δικούς µας τρόπους» (Rousseau, 1762).  

Το σηµερινό σχολείο προσπαθεί να «επιβάλλει» τη γνώση µε ένα τρόπο που είναι 

απολύτως ξένος προς τις φυσικές διαδικασίες µάθησης των παιδιών, οι οποίες όπως 

έχει υποστηρίξει τόσο ο Piaget όσο και ο Vygotsky σχετίζονται µε το παιχνίδι, µε 

δραστηριότητες της καθηµερινότητας και µε οικείες προς αυτά εικόνες και 

καταστάσεις. Ο Πλάτωνας είχε ισχυριστεί πως «η γνώση που αποκτιέται µε 
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καταναγκασµό, δε συγκρατείται στη µνήµη» και ίσως αυτός ο χαρακτήρας 

εξαναγκασµού που έχει το σχολείο ευθύνεται για τα χαµηλής ποιότητας µαθησιακά 

αποτελέσµατά του και για την αποστροφή που ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό 

των µαθητών αισθάνεται για αυτό. Η ίδια η έννοια της εκπαίδευσης – ειδικότερα της 

θεσµοθετηµένης (institutional) εκπαίδευσης – και της διδασκαλίας φέρει χαρακτήρα 

µεταφοράς «έτοιµων» γνώσεων (µασηµένης τροφής), επιβολής και καθοδήγησης 

(instruction), σε αντίθεση µε την έννοια της µάθησης που σχετίζεται µε την 

αυτόβουλη προσέγγιση του µαθησιακού αντικειµένου από τον εκπαιδευόµενο, τη 

δόµηση (construction) και τη δηµιουργικότητα (creativity), µε την καινοτόµο εν γένει, 

παρέµβαση των εκπαιδευόµενων στη µαθησιακή διαδικασία.  

Ο Albert Einstein είχε δηλώσει πως ποτέ δεν προσπαθούσε να διδάξει οτιδήποτε 

στους µαθητές του, παρά µόνο να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο αυτοί θα 

µπορούσαν να µάθουν. Παροµοίως, ο Seymour Papert ισχυρίζεται πως «το καλύτερο 

που µπορεί κάποιος να κάνει είναι να τους τοποθετήσει τους εκπαιδευόµενους εκεί 

όπου θα µπορούν να βρουν όσα χρειάζονται να ξέρουν όποτε χρειάζονται να τα 

ξέρουν» (Harel & Papert, 1991). Τέλος, σχετικά µε τη µάθηση µέσα από το παιχνίδι, 

ο Πλάτων προτείνει: «Παίζοντας κι όχι µε τη βία να διδάσκεις τα παιδιά» και ο 

Anatole France2 µε τη σειρά του σχολιάζει: «∆ε µορφωνόµαστε παρά 

διασκεδάζοντας. Η τέχνη του να διδάσκεις δεν είναι παρά η τέχνη του να ξυπνάς την 

περιέργεια των νεαρών ψυχών, για να την ικανοποιήσεις στη συνέχεια και η 

περιέργεια δεν είναι ζωηρή και υγιής παρά µέσα στα ευτυχισµένα πνεύµατα. Οι 

γνώσεις που διοχετεύει κανείς βίαια µέσα στις ψυχές, τις θολώνουν και τις πνίγουν.» 

1.1.2  Τα ψηφιακά παιχνίδια και η σύγχρονη πραγµατικότητα 

Τα ψηφιακά παιχνίδια ανήκουν στη «νέα γενιά» των πολυµέσων, η οποία 

βασίζεται στην ψηφιακή τεχνολογία. Τα τελευταία 20 µε 25 χρόνια, χαρακτηρίζονται 

                                                 
2 Πρόκειται για το ψευδώνυµο του Jacques Anatole Thibault (1844-1924), γάλλου ποιητή, που έλαβε 

το βραβείο Nobel λογοτεχνίας το 1921. Ήταν υιός ενός παρισινού εµπόρου βιβλίων. Έλαβε µία πλήρη 

κλασική παιδία στο Collège Stanislas, ένα σχολείο στο Παρίσι αποκλειστικά για αγόρια και για µία 

περίοδο φοίτησε στο École des Chartes. Για περίπου είκοσι έτη ηγήθηκε διαφόρων θέσεων, αλλά 

πάντοτε είχε αρκετό χρόνο για τα προσωπικά του συγγράµµατα, ειδικά κατά τη διάρκεια της περιόδου 

του ως βοηθός βιβλιοθηκάριου στο Senate µεταξύ του 1876 και του 1890. Ανακτήθηκε στις 21 

Οκτωβρίου 2012 από: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1921/france-

bio.html 
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από αξιοσηµείωτη δηµοτικότητα και σχεδιαστική ευφυΐα, οι οποίες εξελίσσονται 

ολοένα και περισσότερο, ιδιαίτερα µεταξύ των νεότερων δηµιουργιών. Σύµφωνα µε 

τον Johannes Fromme, παρότι τα πρώτα χρόνια µετά την εµφάνιση των ψηφιακών 

παιχνιδιών, το κύριο κίνητρο όσων ασχολούνταν µε αυτά φαίνεται να ήταν αυτό 

καθεαυτό το ενδιαφέρον για τους υπολογιστές που αποτελούσαν τότε νεωτερισµό. 

Ωστόσο, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 τα συγκεκριµένου τύπου 

παιχνίδια µετατράπηκαν σε αναπόσπαστο αντικείµενο της πραγµατικότητας τόσο των 

παιδιών, όσο και των ενηλίκων, µιας και σήµερα πλέον άνθρωποι όλων των ηλικιών 

αρέσκονται στο να περνούν ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό του ελεύθερου και 

όχι µόνο χρόνου τους παίζοντάς τα και εµµέσως πλην σαφώς µαθαίνοντας µέσω της 

όλης αυτής διαδικασίας (Fromme, 2003). 

Ως µία ηµεροµηνία σταθµός στην ιστορία των ψηφιακών παιχνιδιών θεωρείται η 

25η Ιανουαρίου 1947, όταν ο Thomas T. Goldsmith Jr συνέλαβε και πραγµατοποίησε 

την ιδέα του “Cathode Ray Tube Amusement Device” («Συσκευή ∆ιασκέδασης 

Καθοδικού Ακτινωτού Σωλήνα»). Η συγκεκριµένη συσκευή ήταν µία συσκευή 

αναλογικού τύπου, η οποία έδινε τη δυνατότητα στο χρήστη να χειρισθεί ένα 

ανυσµατικό σηµείο που είχε τη µορφή βλήµατος και προοριζόταν για µία σειρά από 

σχεδιασµένους στόχους στην οθόνη. Από την εποχή εκείνη έως και τη σηµερινή, τα 

ψηφιακά παιχνίδια έχουν υποστεί αλλεπάλληλες βελτιώσεις και εξελίξεις. Βασική 

αιτία της κατάστασης αυτής ήταν η εµφάνιση του προσωπικού υπολογιστή, καθώς 

και η ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις των ηµερών µας, που οδήγησαν σε διαφόρων 

ειδών ψυχαγωγικές εφαρµογές που διεγείρουν και δεσµεύουν το ενδιαφέρον των 

παικτών για ένα διόλου ευκαταφρόνητο χρονικό διάστηµα ηµερησίως (Winter, 2008). 

Όπως προαναφέρθηκε, µε την τεχνολογική άνθιση που επικρατεί στις µέρες µας, η 

βιοµηχανία των ψηφιακών παιχνιδιών είναι µία από τις γρηγορότερα αναπτυσσόµενες 

στον τοµέα της διασκέδασης και όχι χωρίς λόγο, καθώς λόγω της αλλαγής των 

συνηθειών διασκέδασης της σύγχρονης νεολαίας, η ζήτησή τους σήµερα έχει φθάσει 

στο ζενίθ της. Αυτό είναι εµφανές και από την πληθώρα κατηγοριών ψηφιακών 

παιχνιδιών που µπορεί κανείς να συναντήσει στις µέρες µας, όπως ψηφιακά παιχνίδια 

δράσης (action), περιπέτειας (adventure), πάλης (fighting), γρίφων (puzzle), παιχνίδια 

ρόλων (role playing games – RPGs), προσοµοίωσης (simulation), αθλητικά (sports) 

και στρατηγικής (strategy) (Prensky, 2001). Ενδεικτικά, σύµφωνα µε τη Ένωση 

Ηλεκτρονικών Ειδών Ευρείας Κατανάλωσης CEA (Consumer Electronics 

Association), το ετήσιο κέρδος από τις πωλήσεις των ψηφιακών παιχνιδιών στις 
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Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ) κατά τη διάρκεια του έτους 2007 υπολογίζεται 

στα 15,8 δισεκατοµµύρια δολάρια ($), ποσό το οποίο χαρακτηρίζεται από µία άνοδο 

της τάξης του 28% σε σχέση µε το κέρδος από τις πωλήσεις των εν λόγω προϊόντων 

κατά τη διάρκεια του προηγούµενου. Επίσης, η ίδια Ένωση υπογραµµίζει ότι το 2008 

τα κέρδη από τις πωλήσεις των ψηφιακών παιχνιδιών στις ΗΠΑ άγγιξαν τα 17,9 

δισεκατοµµύρια δολάρια ($), ενώ η παγκόσµια αγορά ψηφιακών παιχνιδιών 

παρατήρησε αύξηση των κερδών της από 31,6 δισεκατοµµύρια δολάρια ($) κατά το 

έτος 2006 στο αστρονοµικό ποσό των 48,9 δισεκατοµµυρίων δολαρίων ($) κατά το 

περασµένο έτος 2011. Συγκεκριµενοποιώντας τα αποτελέσµατα την ανωτέρω έρευνας 

και διασταυρώνοντάς τα µε αυτά που τον Ιανουάριο του 2008 ανακοίνωσε η Ένωση 

Λογισµικού Ψυχαγωγίας ESA (Entertainment Software Association), σύµφωνα µε τα 

οποία κατά τη διάρκεια του έτους 2007 πωλήθηκαν 267,8 εκατοµµύρια «µονάδες» 

ψηφιακών παιχνιδιών, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι σήµερα τα ψηφιακά 

παιχνίδια αποτελούν την πρωταρχική επιλογή των νέων όσον αφορά τον τοµέα της 

διασκέδασης και όχι µόνο, µιας και τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν αρχίσει να 

καταλαµβάνουν και άλλους τοµείς, όπως αυτόν της εκπαίδευσης. Άλλωστε, στο 

συµπέρασµα αυτό οδηγούµαστε και µέσω της δήλωσης του προέδρου της ESA, 

Michael Gallagher, ότι η συχνότητα πώλησης των ψηφιακών παιχνιδιών ήταν κατά 

την προαναφερθείσα περίοδο 9 παιχνίδια σε κάθε δευτερόλεπτο (9 games/sec.) 

(Winter, 2008). 

Η ραγδαία λοιπόν αυτή τεχνολογική εξέλιξη, σε συνδυασµό µε την εµφάνιση και 

την επικράτηση των προσωπικών υπολογιστών (personal computers – PCs), όπως 

επίσης και των παραθυρικών περιβαλλόντων και της εξοικείωσης των σύγχρονων 

ανθρώπων µε διάφορες φορητές συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα, τα PDAs κ.τ.λ. 

στις οποίες υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης ψηφιακών παιχνιδιών, έχουν 

διευκολύνει τόσο την πρόσβαση στα συγκεκριµένα λογισµικά, όσο και τη χρήση τους 

από ανθρώπους όλων των ηλικιών. Οι νέοι ιδιαιτέρως σήµερα, είναι εξοικειωµένοι µε 

τη χρήση των τεχνολογικών προϊόντων. Η πλειοψηφία των παιδιών, από µικρή ήδη 

ηλικία, έχει υπό την κατοχή της κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) 

– σταθερούς (desktop) ή φορητούς (laptop) – και κονσόλες παιχνιδιών, όπως επίσης 

και διάφορες άλλες συσκευές (gadgets) που χρησιµεύουν στη λειτουργική οργάνωση 

της σύγχρονης ζωής, όπως είναι τα iPads και τα smart phones (έξυπνες τηλεφωνικές 

συσκευές), που βοηθούν τους νέους να επικοινωνούν µεταξύ τους και να 

ενηµερώνονται έγκαιρα και έγκυρα, µέσω του ∆ιαδικτύου (Internet) (Winter, 2008). 
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∆ιάφορα στοιχεία που προκύπτουν από πληθώρα ερευνών µας οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι οι εκπαιδευόµενοι, λόγω της εντρύφησής τους και της καθηµερινής 

τους ενασχόλησης µε περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται εντόνως από τις 

τεχνολογίες της πληροφορίας και τα πολυµέσα, έχουν εξελίξει µία διαφορετική 

νοοτροπία, καθώς επίσης και διαφορετικές στάσεις και προτιµήσεις από αυτές των 

προηγούµενων γενεών. Ενώ όµως, το γεγονός αυτό µπορεί να αποτελεί ισχυρό 

πλεονέκτηµα σε τοµείς που προϋποθέτουν ικανότητες πάνω στη χρήση των νέων 

τεχνολογιών ή στη συνεργατική µορφή εργασίας, από την άλλη πλευρά, είναι 

ταυτοχρόνως δυνατό να δηµιουργεί µία ασυµβατότητα ανάµεσα στις προσδοκίες των 

εκπαιδευόµενων και το εκπαιδευτικό περιβάλλον µέσα στο οποίο λαµβάνει χώρα η 

εκπαιδευτική διαδικασία στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. 

Σύµφωνα µε µία αναφορά της Diana Oblinger, η οποία ήταν βασισµένη στους 

Howe και Strauss, η γενιά των νέων που έχει εισέλθει ήδη τα τελευταία χρόνια ή 

πρόκειται στο µέλλον να εισέλθει στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι η 

επονοµαζόµενη «Γενιά του ∆ιαδικτύου» (“Net Generation” ή “Net Gen’ers”), 

αναφερόµενη στους νέους που έχουν γεννηθεί µετά το έτος 1982 και έχουν περάσει 

όλη τους τη ζωή µέσα στο λεγόµενο «ψηφιακό κόσµο» (“digital world”), µιας και 

γεννήθηκαν µετά την καθιέρωση των προσωπικών υπολογιστών (PC). Η Oblinger 

τονίζει επιπλέον, ότι το 20% από τους περί ου ο λόγος νέους άρχισε να χρησιµοποιεί 

ηλεκτρονικό υπολογιστή σε ηλικία µεταξύ των 6 και των 8 ετών, ενώ µέχρι τα 16 ή το 

ανώτερο τα 18 τους είχαν σχεδόν όλοι τους εξοικειωθεί µε τη χρήση του υπολογιστή 

και γνώριζαν σχεδόν όλες τις λειτουργίες του. Οι Howe και Strauss δίνουν µία 

συγκεκριµένη επωνυµία στους νέους αυτής της γενιάς, τους ονοµάζουν “Millennials” 

(σε ελεύθερη µετάφραση θα µπορούσαµε να αποδώσουµε των προαναφερθέντα 

χαρακτηρισµό ως «Η γενιά της χιλιετίας») και επιπροσθέτως εντοπίζουν σε αυτούς 

πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε τα άτοµα που είναι έστω και κατά 

λίγα χρόνια µεγαλύτερά τους (Oblinger, 2004). 

Η συγκεκριµένη γενιά ανθρώπων χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα παράλληλης 

επεξεργασίας (multitasking), τον προσανατολισµό στο στόχο τους (goal orientation), 

καθώς επίσης και τη θετική στάση απέναντι στην καθηµερινότητά τους και το 

συνεργατικό προφίλ. ∆ιαφορές µεταξύ της εν λόγω γενιάς µε τις προηγούµενες 

υπάρχουν ακόµη και στις µαθησιακές προτιµήσεις, οι συγκεκριµένοι νέοι, 

παραδείγµατος χάριν, προτιµούν τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την οµαδική 

διεκπεραίωση εργασιών, µε τις πειραµατικές/διερευνητικές διαδικασίες και εν τέλει, 
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µε την ισχυρή δοµή, ενώ ως απαραίτητη τίθεται η προϋπόθεση να εµπεριέχεται η 

χρήση της τεχνολογίας στο σύνολο των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων. Η Diana 

Oblinger υπογραµµίζει σε µία αναφορά της πάνω στη νέα αυτή γενιά ανθρώπων, ότι 

η τεχνολογία αντιµετωπίζεται από τους Net Gen’ers ως «φυσικό» τµήµα και 

επακόλουθο της πραγµατικότητάς τους. Είναι γεγονός ότι όλοι σχεδόν οι έφηβοι (και 

συγκεκριµένα το 94% του συνόλου τους) της γενιάς του ∆ιαδικτύου χρησιµοποιούν 

τις νέες τεχνολογίες και τον παγκόσµιο ιστό στα πλαίσια της σχολικής τους έρευνας, 

µιας και τους δίνει δυνατότητες ευκολότερης και γρηγορότερης διεξαγωγής της. Αυτό 

είναι εµφανές και µέσω διαφόρων διεξαχθέντων ερευνών, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα των οποίων οι νέοι αυτής της γενιάς, σε ένα ποσοστό 78% πιστεύουν 

ότι το ∆ιαδίκτυο µπορεί να τους υποστηρίξει πλήρως στις διάφορες εργασίες που 

τους ανατίθενται είτε από το σχολείο, είτε ακόµη και από το πανεπιστήµιο. Επιπλέον, 

ένα ποσοστό των Millennials που αγγίζει το 84%, εάν όχι και παραπάνω, έχει υπό την 

κατοχή του έναν  προσωπικό υπολογιστή, ενώ το 25% αυτών διαθέτει περισσότερους 

του ενός στον προσωπικό του χώρο (Oblinger, 2004). 

Παρά τη γενικευµένη, κοινή άποψη που πλανάται και εκφράζεται από πολλούς 

σχετικά µε τις επιλογές της σηµερινής νεολαίας και µε την ενασχόληση των νέων µε 

τα ψηφιακά παιχνίδια που τους οδηγούν στην αποκοινωνικοποίηση, στην 

πραγµατικότητα, όπως υποστηρίζει η Diana Oblinger, τα παιχνίδια προάγουν την 

κοινωνικότητα και τη συνεργασία µεταξύ των ατόµων που συµµετέχουν σε αυτά και 

οι αντίθετες µε αυτή απόψεις είναι ασταθείς, µη τεκµηριωµένες και προέρχονται από 

ένα µικρό µόνο ποσοστό ανθρώπων προσκολληµένων σε παρωχηµένες αντιλήψεις. 

Οι περισσότεροι από τους χρήστες των ψηφιακών παιχνιδιών παίζουν σε οµάδες, 

µέσα στις οποίες άλλοτε συνεργάζονται αρµονικά και άλλοτε συναγωνίζονται µεταξύ 

τους µε σκοπό κάποιο έπαθλο, ουτοπικό ή ακόµη και πραγµατικό. ∆ιαµέσου των 

παιχνιδιών αυτών, οι παίκτες συζητούν σε (συνδεδεµένες µέσω του ∆ιαδικτύου) 

online κοινότητες σχετικά µε τα παιχνίδια στα οποία συµµετέχουν και την πορεία 

αυτών, δηµιουργούν πρόσθετα επεκτείνοντας υπάρχοντα παιχνίδια και διαµοιράζουν 

όσα δηµιουργούν (Oblinger, 2004). Πάνω στη διαδεδοµένη αυτή συνήθεια των 

σηµερινών νέων έχουν πραγµατοποιήσει τους δικούς τους, στοχευµένους 

σχολιασµούς οι  Kurt Squire και Henry Jenkins, οι οποίοι τονίζουν ότι οι θεωρητικοί 

των παιχνιδιών χρησιµοποιούν τον όρο «µετα-παιχνίδι» (“meta-gaming”) 

επιθυµώντας να αναφερθούν στις συζητήσεις για τη στρατηγική που λαµβάνει χώρα 

γύρω από το παιχνίδι αυτό καθεαυτό, καθώς οι χρήστες των ψηφιακών παιχνιδιών 
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µοιράζονται τα όσα γνωρίζουν σχετικά µε αυτά, θέτουν διάφορα ερωτήµατα – πάντα 

σχετικά µε το παιχνίδι του ενδιαφέροντός τους – σε πιο έµπειρους από εκείνους 

χρήστες και συνεργάζονται µεταξύ τους µε σκοπό την αντιµετώπιση δύσκολων και 

πρωτόγνωρων προκλήσεων. Η κριτική αυτή δέσµευση µε το ψηφιακό παιχνίδι µπορεί 

να παραλληλιστεί µε την ευρύτερη έννοια της «µετα-γνώσης» (“meta-knowledge”), η 

οποία – όπως περιγράφεται από τη Γνωστική Ψυχολογία3 – αποτελεί τη διαδικασία 

του αναστοχασµού (reflecting) της µάθησης (Squire & Jenkins, 2004). 

Εκτός των άλλων ερευνητών, µε τη συγκεκριµένη διαφορετική, άξια ερευνητικής 

ανάλυσης γενεά ασχολήθηκε και ο Mark Prensky, ο οποίος αποδίδει σε αυτή το 

χαρακτηρισµό “Digital Natives” («Ψηφιακοί Αυτόχθονες»), διότι οι νέοι που την 

απαρτίζουν αποτελούν «τµήµα» του ψηφιακού πολιτισµού και ταυτοχρόνως «µιλούν» 

την «εγχώρια» ψηφιακή γλώσσα των υπολογιστών, των ψηφιακών παιχνιδιών και του 

∆ιαδικτύου στην καθηµερινότητά τους, από την ηµέρα σχεδόν της γέννησής τους, σε 

αντιδιαστολή µε τους “Digital Immigrants” («Ψηφιακούς Μετανάστες»), οι οποίοι δε 

γεννήθηκαν στον ψηφιακό κόσµο και για το λόγο αυτό δυσκολεύονται να 

προσαρµοσθούν στην ταχύτητά του και στο εύρος των πληροφοριών του (Prensky, 

2001). Σύµφωνα και πάλι µε τον Prensky, οι αντιληπτικοί κόσµοι των δύο γενεών – οι 

κόσµοι εν ολίγοις µέσα στους οποίους έχουν γεννηθεί τα εκάστοτε άτοµα, έχουν 

περάσει τα παιδικά τους χρόνια και ως εκ τούτου, έχουν µάθει να επικοινωνούν µε 

τους συνανθρώπους τους και να ανταλλάσσουν ιδέες περί των τεκταινόµενων – όπως 

επίσης και οι τρόποι µε τους οποίους έχουν «µάθει να µαθαίνουν» είναι πολύ 

διαφορετικοί. Για να συγκεκριµενοποιήσουµε τα πράγµατα, πρέπει να τονίσουµε το 

γεγονός ότι οι Digital Natives έχουν κοινωνικοποιηθεί µε έναν εντελώς διαφορετικό 

τρόπο σε σχέση µε αυτόν των γονέων τους. Ο µέσος έφηβος παραδείγµατος χάριν, 

στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής (ΗΠΑ) παρακολουθεί καθηµερινά τηλεόραση 

για τρεις ώρες, είναι συνδεδεµένος στο ∆ιαδίκτυο για µισή ως µία ώρα και παίζει 

                                                 
3 Η Γνωστική Ψυχολογία (Cognitive Psychology) είναι ο κλάδος εκείνος της πειραµατικής ψυχολογίας  

ο οποίος ασχολείται µε τις δοµές και τις διαδικασίες του ανθρωπίνου πνεύµατος. Για τις γνωστικές, εν 

γένει, θεωρίες, η µάθηση δεν αποτελεί µία διαδικασία, ούτε είναι αποτέλεσµα εξάρτησης, όπως 

υποστηρίζουν οι συµπεριφοριστές. Οι γνωστικιστές λαµβάνουν τη µάθηση ως ένα αποτέλεσµα 

ενεργού επεξεργασίας πληροφοριών µε βάση ενδιάµεσες γνωστικές λειτουργίες του ατόµου, οι οποίες 

µε τη σειρά τους παρεµβάλλονται ανάµεσα στις πληροφορίες του περιβάλλοντας (ερέθισµα – stimulus) 

και στις αντιδράσεις (responses) του ατόµου. Ανακτήθηκε στις 16 Νοεµβρίου 2012 από: 

http://archives.ictscenarios.gr/Theories_Mathisis/gnostikes_theories_mathisis.htm 
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ψηφιακά παιχνίδια για µιάµιση ώρα περίπου. Βασισµένοι και πάλι στους 

υπολογισµούς του Prensky, αξίζει να αναφέρουµε ότι ένας Digital Native το έτος 

2001 θα είχε επικοινωνήσει µέσω του κινητού του τηλεφώνου για 10000 ώρες, θα 

είχε παρακολουθήσει τηλεόραση για 20000 ώρες, θα είχε στείλει 200000 µηνύµατα 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (emails), θα είχε παίξει ψηφιακά παιχνίδια για 10000 

ώρες, ενώ, σε αντίθεση µε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες, θα είχε διαβάσει βιβλία 

για µόνο 5000 ώρες της ζωής του (Prensky, 2000). Και όλα αυτά το 2001, σήµερα 

εποµένως, που η τεχνολογία έχει εξελιχθεί µε αλµατώδη βήµατα, τα νούµερα αυτά θα 

είναι πολλαπλάσια των προηγουµένων, για να µην αναφερθούµε στο γεγονός ότι ένας 

µεγάλος αριθµός νέων στη σηµερινή κοινωνία είναι συνδεδεµένος στο ∆ιαδίκτυο 24 

ώρες το εικοσιτετράωρο διατελώντας διάφορες ενέργειες, όπως περιήγηση σε 

διαφόρων τύπων ιστοσελίδες, επικοινωνία µε τους φίλους και εν γένει, τους οµοίους 

του µέσω των κοινωνικών δικτύων και παιχνίδι µέσα από εξελιγµένης τεχνολογίας 

ψηφιακά παιχνίδια (Prensky, 2001). 

Άλλο ένα χαρακτηριστικό των Digital Natives, είναι το γεγονός ότι απεχθάνονται 

οτιδήποτε τους θυµίζει έστω και ελάχιστα την παθητικότητα του να διδάσκονται ή να 

εκπαιδεύονται, ενώ αντίθετα έλκονται από την ενεργητικότητα του να µαθαίνουν νέα 

πράγµατα ενσωµατωµένα σε καινοτόµους τρόπους διδασκαλίας. Άλλωστε, όπως 

σχολιάζει και ο Prensky, η ψηφιακή πραγµατικότητα των νέων της εποχής µας 

περιγράφεται από µία πληθώρα ενεργητικών ρηµάτων όπως: δηµιουργώ, παίζω, 

µαθαίνω, αναζητώ, επικοινωνώ, αναλύω, αναπτύσσω, προγραµµατίζω. ∆ιαµοιράζω, 

ανταλλάσσω, συλλέγω. Τα ψηφιακά παιχνίδια, όπως άλλωστε είναι αναµενόµενο 

λόγω της διαδραστικής τους φύσης, υποστηρίζουν την ενεργή µάθηση µετατρέποντας 

τον εκπαιδευόµενο από µαθητικό παρατηρητή σε ενεργό συµµέτοχο στη µαθησιακή 

διαδικασία (Prensky, 2001). Η Patricia Marks Greenfield, καθηγήτρια ψυχολογίας 

στο πανεπιστήµιο της California, η οποία, σύµφωνα µε τον Prensky, έχει µελετήσει 

εκτενώς τις επιπτώσεις της χρήσεις των παιχνιδιών στην εγκεφαλική ανάπτυξη, 

υποδεικνύει τα ψηφιακά παιχνίδια ως το πρώτο και βασικότερο µέσο εκπαίδευσης 

που συνδυάζει την οπτική δυναµικότητα µε τον ενεργό και συµµετοχικό ρόλο του 

παίκτη/χρήστη (Marks Greenfield & Smith, 1976). Η Janet Murray, σε πλήρη ταύτιση 

µε την άποψη της Marks Greenfield σχετικά µε τα ψηφιακά παιχνίδια, ονοµάζει την 

προαναλυθείσα ιδιότητα των παιχνιδιών «διαµεσολάβηση» (“agency”) και εν 

συνεχεία, τη συσχετίζει µε τη δυνατότητα εκτέλεσης σηµαντικών ενεργειών και 
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παρακολούθησης των αποτελεσµάτων που έχουν οι αποφάσεις και οι επιλογές µας 

στην καθηµερινότητά µας (Murray, 1997). 

Εν κατακλείδι, αναφερόµενοι και πάλι στους Digital Natives, για να ευνοεί ένα 

περιβάλλον τη µάθηση θα πρέπει να διατηρεί αµείωτο το ενδιαφέρον τους, να 

υποστηρίζει τη δηµιουργικότητά τους και να ευνοεί τη συνεργασία τους µε τους 

οµοίους τους. Μέσω διαφόρων ερευνών, έχει υπολογισθεί ότι η εγκεφαλική τους 

ανάπτυξη, η οποία έχει προκύψει ως αποτέλεσµα της χρήσης των ψηφιακών 

παιχνιδιών και του ∆ιαδικτύου, σχεδόν σε καθηµερινή βάση, είναι πιθανό να 

επιβραδυνθεί στο σχολικό περιβάλλον στο οποίο υπερισχύει η γραµµική οργάνωση 

του µαθησιακού υλικού και κατ’ επέκταση η γραµµική σκέψη, βασισµένη σε 

παρωχηµένες οργανωσιακές µεθόδους διδασκαλίας (Prensky, 2001). 

Ο Johannes Fromme, από την πλευρά του, περιγράφει τη σχέση των Digital 

Natives µε τους Digital Immigrants χρησιµοποιώντας τον όρο «διαµάχη των 

πολιτισµών των µέσων» (“clash of media cultures”). Μέσω του συγκεκριµένου όρου, 

αναφέρεται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και γενικότερα, όλοι όσοι 

εµπλέκονται στην εκπαίδευση, ανήκουν σε µία γενεά που µεγάλωσε µε παλαιότερα 

τεχνολογικά µέσα, ρυθµούς και πρότυπα διδασκαλίας και συνεπώς έχει διαφορετικές 

εµπειρίες ως προς τη σχέση τους µε την τεχνολογία συγκριτικά µε αυτές της νέας 

γενιάς. Οι περί ου ο λόγος εµπειρίες δεν επηρεάζουν µόνο τις προσωπικές τους αξίες 

και στάσεις απέναντι στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τα προϊόντα που έχουν 

προσφέρει στην ανθρωπότητα, αλλά έχουν αντίκτυπο και στις αρχές βάσει των 

οποίων διαµορφώνεται η εκπαίδευση. Αυτό συµβαίνει διότι προσπαθούν λανθασµένα 

βεβαίως, να ερµηνεύσουν το νέο τεχνολογικό πολιτισµό µέσα από την οπτική της 

δικής τους γενιάς, την οποία και προβάλλουν ως πρότυπο, χωρίς επανεξετάσουν το 

ενδεχόµενο λανθασµένης εκτίµησης από τη µεριά τους, µε αποτέλεσµα να 

αντιµετωπίζουν τα νέα µέσα µε προκατάληψη και δυσπιστία (Fromme, 2003). 

Ωστόσο, τα παιχνίδια και ειδικότερα τα ψηφιακά, δεν ελκύουν µόνο τα παιδιά και 

τους εφήβους, δηλαδή τους λεγόµενους Digital Natives, αλλά και την πλειοψηφία των 

ενηλίκων. Αυτός ο ισχυρισµός είναι αποδεδειγµένος, µιας και ο µέσος όρος ηλικίας 

των χρηστών των ψηφιακών παιχνιδιών είναι τα 33 έτη. Σύµφωνα µε το Richard van 

Eck, τόσο οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες παίζουν σε περίπου ίδιο ποσοστό, 55% και 

43%, αντίστοιχα. Αξίζει να υπογραµµίσουµε ότι το 63% των γονέων πιστεύει ότι τα 

ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν θετικό στοιχείο στη ζωή των παιδιών τους, ενισχύοντας 

τη διάθεσή τους για µάθηση και εν τέλει, την αντιληπτική τους ικανότητα, ενώ το 
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60% των εκπαιδευτικών στο Ηνωµένο Βασίλειο (UK) θα επιθυµούσε να 

χρησιµοποιήσει τα παιχνίδια στην τάξη του (Van Eck, 2006). 

1.1.3  Ο συνδυασµός εκπαίδευσης και διασκέδασης (edutainment) 

Είναι γεγονός ότι η ιδέα του συνδυασµού του παιχνιδιού µε την τεχνολογία και τη 

µάθηση δεν είναι καινούρια. Ο Friedrich Froebel, µε τη δηµιουργία του πρώτου 

νηπιαγωγείου το 1837 χρησιµοποίησε την τεχνολογία της εποχής του, µε σκοπό την 

ανάπτυξη ενός συνόλου παιχνιδιών, τα οποία έγιναν γνωστά ως «τα δώρα του 

Froebel», στοχεύοντας έτσι στην παροχή βοήθειας στα µικρής ηλικίας παιδιά να 

µάθουν και να κατανοήσουν βασικές έννοιες, όπως η έννοια του αριθµού, του 

µεγέθους, του σχήµατος και του χρώµατος (Brosterman, 1997). Μετά την 

πρωτοποριακή αυτή, για την εποχή, ενέργεια του Froebel, κάποιοι άλλοι εκπαιδευτές, 

βασισµένοι στο προαναφερθέν σύνολο παιχνιδιών, δηµιούργησαν µία µεγάλη 

ποικιλία παιχνιδιών που µπορούν να εµβυθίσουν τα παιδιά στη µάθηση µέσω 

παιχνιδιών εξερευνήσεων (Resnick, 2006). 

Πλησιάζοντας προς τη σηµερινή εποχή και µε την εµφάνιση των ψηφιακών 

παιχνιδιών τη δεκαετία του 1970, πραγµατοποιήθηκε µία σειρά προσπαθειών 

ενσωµάτωσης εκπαιδευτικού περιεχοµένου στα παιχνίδια. Αποτέλεσµα της 

διαδικασίας αυτής ήταν η δηµιουργία πολλών λογισµικών που προσπάθησαν να 

συνδυάσουν τα παιχνίδι µε τη µάθηση, βασισµένα στην πρωτοεµφανισθείσα για την 

εποχή τάση γνωστή µε την ονοµασία “edutainment” (συνδυασµός της εκπαίδευσης 

και της διασκέδασης). Ο συγκεκριµένος όρος αποτελεί µία υβριδική λέξη που 

επινοήθηκε από το Robert Heyman το έτος 1973. Πρόκειται για µία σύνθετη λέξη 

συντεθειµένη από τις λέξεις “education” (εκπαίδευση) και “entertainment” 

(διασκέδαση), η οποία περιγράφει µία µορφή ψυχαγωγίας που στοχεύει στην επίτευξη 

εκπαιδευτικών στόχων µέσω ευχάριστων και διασκεδαστικών διαδικασιών. Παρά την 

επικράτηση της αντίληψης ότι ο όρος “edutainment” χρησιµοποιείται µονάχα σε 

διάφορες αναφορές σχετικές µε τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, στην πραγµατικότητα µία 

τέτοιου είδους εξειδίκευση δεν υφίσταται. Ο εν λόγω όρος έχει παράλληλα 

συσχετισθεί και µε άλλα µέσα εκπαίδευσης και ενηµέρωσης, όπως είναι για 

παράδειγµα: η εκπαιδευτική τηλεόραση, οι εκπαιδευτικές ταινίες, τα εκπαιδευτικά 

πολυµεσικά λογισµικά κ.τ.λ. (Van Eck, 2006). 

Ωστόσο, αν και η οργάνωση της εκπαίδευσης βάσει της τάσης “edutainment” έχει 

πραγµατοποιηθεί στοχευµένα και µετά από µακρόπνοες επιστηµονικές αναλύσεις, τα 
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προϊόντα της τάσης αυτής έχουν υποστεί βεβαρηµένη κριτική, ως προς την ποιότητα 

και την αποτελεσµατικότητά τους και έχουν σχολιασθεί κακεντρεχώς από πολέµιους 

της εξέλιξης στην εκπαιδευτική διαδικασία, προσκολληµένους σε απηρχαιωµένες 

αντιλήψεις σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της. Ορισµένοι εξ αυτών θεωρούν ότι τα 

προαναφερθέντος τύπου παιχνίδια, λόγω του γεγονότος ότι εστιάζουν στη 

διασκέδαση, δε δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο εκπαιδευτικό περιεχόµενο. Από την 

άλλη όµως πλευρά, σύµφωνα µε σχολιασµούς του Richard van Eck, κάποιοι άλλοι 

θεωρούν ότι τα παιχνίδια αυτά µπορούν, από εκπαιδευτικής άποψης, να 

χαρακτηρισθούν ευλόγως και ερευνητικώς διασταυρωµένα ως µαθησιακά εργαλεία, 

αλλά αποτελούν ταυτόχρονα κακέκτυπα των παιχνιδιών που προορίζονται για τη 

διασκέδαση (Van Eck, 2006). Η δοθείσα αιτιολόγηση για το συγκεκριµένο φαινόµενο 

είναι ότι έχουν σχεδιασθεί από ακαδηµαϊκούς που διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις 

σχετικές µε την τέχνη, την επιστήµη και τη φιλοσοφία της σχεδίασης παιχνιδιών και 

δη, εκπαιδευτικών. Τέλος, σύµφωνα µε µία τρίτη µερίδα µελετητών, 

συµπεριλαµβανοµένου του Jenn Shreve, τα περί ου ο λόγος παιχνίδια έχουν αποτύχει 

τόσο ως προς το διασκεδαστικό τους χαρακτήρα, όσο και ως προς την ενσωµάτωση 

στο περιεχόµενό τους εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών (Shreve, 2005). 

Εκτός των ανωτέρω απόψεων σχετικά µε τα προϊόντα της τάσης “edutainment”, 

έχουν εκφρασθεί και κάποιες άλλες όπως αυτή των Suzanne de Casttell και Jennifer 

Jenson, οι οποίοι χαρακτηρίζουν τα εν λόγω προϊόντα ως εµπορικά και υβριδικά, που 

όµως δεν είναι ούτε διασκεδαστικά, ούτε ουσιαστικώς εκπαιδευτικά (Jenson & De 

Casttell, 2003). Παραπλήσιου περιεχοµένου είναι και τα σχόλια του Mitchel Resnick, 

σύµφωνα µε την άποψη του οποίου, τα προϊόντα του “edutainment” απέχουν 

παρασάγγας από το πνεύµα της παιγνιώδους µάθησης (Resnick, 2006). Η αιτία των 

συγχύσεων και των περιπεπλεγµένων προαναφερθέντων απόψεων 

αντικατοπτρίζονται στην ίδια την έννοια “edutainment”, µιας και αµφότερες οι 

έννοιες της «εκπαίδευσης» και της «διασκέδασης» αναφέρονται σε υπηρεσίες που 

δεχόµαστε από κάποιον άλλο. Για πολλούς ισχύει η καθιερωµένη στερεοτυπική 

άποψη ότι οι σκηνοθέτες και οι ηθοποιοί παρέχουν τη διασκέδαση, ενώ µόνον το 

σχολείο και οι εκπαιδευτικοί προορίζονται για την παροχή εκπαίδευσης. Στην 

πραγµατικότητα, οι εταιρείες παραγωγής παιχνιδιών στα πλαίσια του “edutainment” 

κάνουν αξιέπαινες προσπάθειες να παρέχουν και τα δύο (διασκέδαση και 

εκπαίδευση). Όµως σε κάθε περίπτωση το αγοραστικό κοινό, που αναµένει να 

διαπαιδαγωγηθεί, µέσω ταυτόχρονης διασκέδασης, διαµέσου του συγκεκριµένου 
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είδους παιχνιδιών, αντιµετωπίζεται ως παθητικός δέκτης, γεγονός το οποίο έρχεται σε 

πλήρη αντίθεση µε τις προϋποθέσεις υπό των οποίων επιτυγχάνεται η µάθηση και οι 

οποίες σύµφωνα µε υπόδειξη του Bruner σχετίζονται µε την ενεργητική συµµετοχή 

των εκπαιδευόµενων στη µαθησιακή διαδικασία και την άµεση αλληλεπίδραση 

µεταξύ των εκπαιδευόµενων, καθώς και αυτών µε το εκπαιδευτικό υλικό. Σε 

αντιδιαµετρική αντίθεση µε τις δύο προηγούµενες έννοιες, οι έννοιες του 

«παιχνιδιού» και της «µάθησης»  περιγράφουν ενέργειες που εφαρµόζουµε µόνοι 

µας. Είναι εν ολίγοις έννοιες που προωθούν την ενεργητική συµµετοχή των 

εκπαιδευόµενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναδεικνύοντας έτσι τον ενεργητικό 

τους χαρακτήρα και ταυτόχρονα προσφέρουν µία διαφορετική προοπτική, που 

µπορούµε να ισχυρισθούµε ότι σχετίζεται µε τη δηµιουργικότητα. Για το λόγο αυτό 

και θεωρώντας ότι ακόµα και οι ίδιες οι λέξεις δηλώνουν τις προθέσεις µας, όπως 

επίσης και τον τρόπο σκέψης µας, ο Resnick πρότεινε την αντικατάσταση του όρου 

“edutainment”, τον οποίο θα µπορούσαµε να αποδώσουµε στην ελληνική γλώσσα ως 

«διασκεδαστική εκπαίδευση», µε τον όρο “playful learning”, τον οποίο θα αποδίδαµε 

ως «παιγνιώδη µάθηση» (Resnick, 2006). 

Άλλη µία άποψη σχετική µε την τάση “edutainment” εξεφράσθη από τον James 

Paul Gee, ο οποίος υποστηρίζει πως η µόνη λειτουργία των παιχνιδιών βασισµένων 

στην προαναφερθείσα τάση είναι η συγκάλυψη της λογικής “skill and drill” («µάθηση 

και εξάσκηση») που τα χαρακτηρίζει, µέσω της ενσωµάτωσης σε αυτά της 

παιγνιώδους µάθησης. Ενδελεχώς αναλύοντας τα προαναφερθέντα, καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα ότι στην πραγµατικότητα µε τη χρήση του όρου “edutainment” 

εστιάζουµε στην παρουσίαση δεδοµένων και την επαναλαµβανόµενη αξιολόγηση της 

πρόσκτησης γνώσεων. ∆ε συνδέεται εποµένως, σε κανένα σηµείο µε τα 

χαρακτηριστικά της εποικοδοµητικής µάθησης (Gee, 2003). Επιπροσθέτως, ο Resnick 

σχολιάζει σχετικά ότι οι δηµιουργοί προϊόντων βασισµένων στην τάση “edutainment” 

αντιµετωπίζουν την εκπαίδευση ως ένα πικρό φάρµακο – µία δυσάρεστη, µε άλλα 

λόγια, κατάσταση – που χρειάζεται το γλυκό περιτύλιγµα της διασκέδασης για να 

µετατραπεί σε κάτι νόστιµο – σε µία διαδικασία ευχάριστη και ευκόλως κατανοητή 

από τους εκπαιδευόµενους. Τα περί ου ο λόγος προϊόντα παρέχουν τη διασκέδαση 

υπό τη µορφή ανταµοιβής, εάν ο εκάστοτε εκπαιδευόµενος είναι διατεθειµένος να 

«υποστεί» και να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις µίας ολιγόωρης και ευνόητης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, οι σχεδιαστές και εν γένει, οι δηµιουργοί των 

συγκεκριµένων προϊόντων ισχυρίζονται πως αυτά έχουν σχεδιασθεί µε τέτοιον τρόπο, 
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ώστε να προσφέρουν τόση διασκέδαση στους εκπαιδευόµενους που αυτοί να µη 

συνειδητοποιούν καν ότι µαθαίνουν κατά τη διάρκεια της χρήσης τους, καθιστώντας 

έτσι εµφανές ότι, κατά τη γνώµη τους, η µάθηση αποτελεί µία από τις πιο δυσάρεστες 

και ανιαρές εµπειρίες, άποψη µε την οποία, όπως άλλωστε προαναφέρθηκε, θα 

διαφωνούσαν αδιαµφισβήτητα, τόσο ο Αριστοτέλης, όσο και πολλοί άλλοι 

οµοϊδεάτες του (Resnick, 2006). 

1.2  Ο στόχος της ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

Ο γενικός στόχος της εκπόνησης της συγκεκριµένης ∆ιπλωµατικής Εργασίας είναι 

η απόδειξη και η ερευνητική τεκµηρίωση του γεγονότος ότι πραγµατικά τα καλώς 

σχεδιασµένα και οργανωµένα εκπαιδευτικά – ψηφιακά παιχνίδια µπορούν να 

βοηθήσουν τους εκπαιδευόµενους να αντιληφθούν σε µεγαλύτερο βάθος και σε 

αισθητά µικρότερο χρονικό διάστηµα την ύλη κάποιου µαθήµατος. Άλλωστε, 

λαµβάνοντας υπόψιν την επίδραση των ψηφιακών παιχνιδιών στους παίκτες και κατ’ 

επέκταση στους εκπαιδευόµενους, αρκετοί ερευνητές από την εκπαιδευτική 

κοινότητα έχουν εκφράσει έµπρακτο ενδιαφέρον για τα αποτελέσµατα που είναι 

δυνατό να επιφέρει η χρήση τους στους παίκτες. Θεωρούν δε, πως κάποια από τα 

συγκεκριµένα στοιχεία είναι πραγµατικά δυνατό να ενισχύσουν τη µάθηση (Squire, 

2003). Ο βασικός προβληµατισµός όµως, πάνω στον οποίο στηρίζουν την ερευνητική 

τους δραστηριότητα σχετίζεται µε την αναζήτηση τρόπων αξιοποίησης και 

ενσωµάτωσης της δεσµευτικής δυνατότητας των ψηφιακών παιχνιδιών στη 

µαθησιακή διαδικασία (Ciavarro, 2006). Συγκεκριµένα, αφορά στους τρόπους 

αξιοποίησης των ψηφιακών παιχνιδιών ως ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, κατάλληλο 

για εκπαιδευόµενους κάθε ηλικίας και για τη διδασκαλία του εκάστοτε κάθε φορά 

µαθήµατος, διατηρώντας εκείνα τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν ελκυστικό προς 

τους εκπαιδευόµενους (Μαραγκός & Γρηγοριάδου, 2006). 

Ανεξαρτήτως βέβαια, µε το εάν έχουν κατορθώσει τα εκπαιδευτικά παιχνίδια να 

ενσωµατωθούν µέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι νέοι σήµερα  αρέσκονται στο 

να περνούν ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό του ελεύθερου και όχι µόνο, χρόνου 

τους παίζοντας µε τα ψηφιακά παιχνίδια και για να συµβαίνει αυτό θα πρέπει να 

συντρέχουν κάποιοι λόγοι οι οποίοι έγκεινται στο γεγονός ότι τα παιχνίδια αυτού του 

τύπου προσφέρουν διασκέδαση στα παιδιά. Οι λόγοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 

• Η πρόκληση και η στρατηγική, ο πυρήνας των περί ου ο λόγος παιχνιδιών. 

Συµπεριλαµβάνουν το σκοπό, το παιχνίδι και τη βαθµολόγηση. Τα παιδιά 
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συνεπαίρνονται από το γεγονός ότι το παιχνίδι τους παρέχει κάποια πρόκληση 

και τους επιτρέπει να ακολουθήσουν διάφορες στρατηγικές για να ξεπεράσουν 

το εκάστοτε επίπεδο δυσκολίας και γιατί όχι, να κατορθώσουν να τερµατίσουν 

νικηφόρα το παιχνίδι. 

• Το στοιχείο της έκπληξης, που προσφέρει την αίσθηση της ποικιλίας στο 

παιχνίδι. Για να είναι βέβαια επιτυχές, το στοιχείο αυτό, θα πρέπει να είναι 

ενσωµατωµένο µέσα στο παιχνίδι παρέχοντας στους συµµετέχοντες γέλιο, 

ευχαρίστηση, κίνδυνο, ακόµη και λύπη. 

• Η δυνατότητα επανέναρξης του παιχνιδιού, δυνατότητα δηλαδή, οι παίκτες 

να επαναλαµβάνουν το παιχνίδι όσες φορές αυτοί επιθυµούν, µε διαφορετικά 

αποτελέσµατα την κάθε φορά. Εδώ υπεισέρχεται ο παράγοντας της ανίας, το 

πόσο δηλαδή βαρετά αισθάνεται κάποιος παίζοντας το εκάστοτε παιχνίδι ή 

όχι. Εάν το παιδί βαρεθεί εύκολα παίζοντας κάποιο παιχνίδι, αυτό υπολείπεται 

της συγκεκριµένης δυνατότητας (Gibson, 2012). 

Προσπάθειες βέβαια, για την ενίσχυση της µάθησης µέσω της εκµετάλλευσης της 

επίδρασης παραδοσιακών µέσων ψυχαγωγίας (πρωτοποριακών για την εποχή), όπως 

το ραδιόφωνο, το φιλµ, η τηλεόραση, οι ηχητικές ηχογραφήσεις κ.ά., είχαν 

καταβληθεί και στο παρελθόν, όµως δεν είχαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, διότι 

δεν ήταν ορθώς οργανωµένες και δεν ήταν στηριγµένες στις σωστές βάσεις, µε 

αποτέλεσµα να µην αρχίσουν και µε τους καλύτερους οιωνούς (Saettler, 1968). Όσον 

αφορά στα ψηφιακά παιχνίδια, η πρόκληση έγκειται στην υιοθέτηση των κατάλληλων 

µεθόδων για τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που να συνδυάζει την ψυχαγωγία µε 

την εκπαίδευση και στη δηµιουργία µίας µοναδικής εµπειρίας προς τους 

παίκτες/εκπαιδευόµενους η οποία θα βελτιστοποιεί τη συµβολή και των δύο 

προαναφερθέντων µεταβλητών (Ciavarro, 2006). Για να αποδειχθεί όµως, εφικτός ο 

συνδυασµός αυτός της ψυχαγωγίας µε τη µάθηση, θα πρέπει τα ψηφιακά παιχνίδια να 

διαθέτουν όχι µόνο χαρακτηριστικά που να τα κάνουν ελκυστικά προς τους νέους, 

ώστε αυτοί να επιθυµούν να αφιερώσουν λίγο από τον ελεύθερό τους χρόνο σε αυτά, 

αλλά και κάποια άλλα χαρακτηριστικά για να µπορούµε δικαίως να τους προσδίδουµε 

το χαρακτηρισµό «εκπαιδευτικά», αυτά είναι τα επόµενα: 

• Η νέα πληροφορία, δηλαδή η παρεχόµενη εκπαιδευτική πληροφορία. Μπορεί 

να έχει τη µορφή κειµένου ή γραφικών και συνήθως είναι άγνωστη στην 
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ηλικιακή οµάδα ανθρώπων ή στο γνωστικό επίπεδο αυτών, για τους οποίους 

είναι κατασκευασµένο το συγκεκριµένο παιχνίδι. 

• Το µνηµονικό, το τµήµα του παιχνιδιού που ανταµείβει την καλή µνήµη. Εάν 

εν ολίγοις, οι παίκτες είναι ικανοί να θυµούνται και να µπορούν να 

ανακτήσουν εύκολα τη νέα, µεµαθηµένη µέσω του ψηφιακού παιχνιδιού 

πληροφορία, µπορούν να εξελιχθούν διαµέσου αυτού. 

• Το πλαίσιο και η γνώση, το σηµείο δηλαδή, στο οποίο καθώς το παιδί παίζει, 

χρησιµοποιεί τη νέα πληροφορία που µόλις έµαθε. Εδώ οι παίκτες κερδίζουν ή 

συλλέγουν βαθµούς, αντιστοιχίζοντας ζεύγη, απαντώντας σε διάφορες 

ερωτήσεις ή λύνοντας κάποια προβλήµατα που έχουν τεθεί µέσα στο παιχνίδι. 

• Το φύλο και η εθνική ισορροπία. Συγκεκριµένα, το ψηφιακό παιχνίδι θα 

πρέπει να παραθέτει ισότιµα θέµατα σε οµάδες που συνεργάζονται, 

προσέχοντας εάν υπάρχει κάποια διαφορά στη γλώσσα, καθώς και στο φύλο 

των συµµετεχόντων (Gibson, 2012). 

Συγκεκριµενοποιώντας το στόχο της συγκεκριµένης εργασίας και εµβαθύνοντας 

σε αυτόν, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σκοπός της εν λόγω εργασίας δεν είναι απλώς η 

τεκµηρίωση µέσω επιχειρηµάτων ότι ένα οποιοδήποτε εκπαιδευτικό – ψηφιακό 

παιχνίδι έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί ως εκπαιδευτικό αντικείµενο για τη 

διδασκαλία κάποιου (µε συγκεκριµένου, επίσης) µαθήµατος. Το ψηφιακό παιχνίδι 

που χρησιµοποιείται στην εργασία αυτή, έχει σχεδιασθεί και υλοποιηθεί, καθώς 

επίσης και ελεγχθεί για τη δυνατότητα χρήσης του εκπαιδευτικό µέσο, στα πλαίσια 

της περί ου ο λόγος εργασίας. Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι 

ακούει στο όνοµα «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά» και στοχεύει στην 

παροχή βοήθειας σε παιδιά ∆ευτέρας και Τρίτης ∆ηµοτικού στο να κατανοήσουν 

ευκολότερα και πιο διασκεδαστικά τις τέσσερεις βασικές πράξεις των Μαθηµατικών 

(πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµός και διαίρεση). Ο βασικός σκοπός εποµένως, 

της εργασίας, για την οποία γίνεται όλη αυτή η αναφορά, είναι διττός. Από τη µία 

πλευρά, είναι ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του προαναφερθέντος εκπαιδευτικού – 

ψηφιακού παιχνιδιού και από την άλλη πλευρά, η κατάληξη σε αποδεδειγµένη 

επιχειρηµατολογία ότι το συγκεκριµένο ψηφιακό παιχνίδι και εν γένει, τα ψηφιακά 

παιχνίδια που κυκλοφορούν στις µέρες µας, είναι σε θέση να χρησιµοποιηθούν ως 

εκπαιδευτικά µέσα, επιβοηθητικά προς τους εκπαιδευόµενους της νέας γενιάς, στη 
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συγκεκριµένη περίπτωση, ενισχύοντας τις γνώσεις τους πάνω στα βασικά 

Μαθηµατικά της ∆ευτέρας και της Τρίτης ∆ηµοτικού. 

Όπως είναι προφανές και από την ονοµασία του εκπαιδευτικού – ψηφιακού 

παιχνιδιού, η πλοκή του σχετίζεται µε το γνωστό τοις πάσι παραµύθι της 

Κοκκινοσκουφίτσας, ελαφρώς βέβαια παρηλλαγµένο, για να εξυπηρετεί τους 

εκπαιδευτικούς του στόχους. Το εκπαιδευτικό αυτό ψηφιακό παιχνίδι, για το οποίο 

γίνεται λόγος αναλυτικότερα στο πέµπτο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 5) της συγκεκριµένης 

∆ιπλωµατικής Εργασίας, βασίζεται στις αρχές της Θεωρίας της Αφηγηµατικής 

Μάθησης που βασίζεται στο Παιχνίδι (Narrative Game-Based Learning - NGBL), η 

οποία αποτελεί ένα συνδυασµό της Θεωρίας της Μάθησης που βασίζεται στο 

Ψηφιακό Παιχνίδι (Digital Game-Based Learning - DGBL) και της στρατηγικής της 

αφήγησης (storytelling) (Göbel, De Carvalho Rodrigues, Mehm & Steinmetz, 2009). 

Ο λόγος της επιλογής της ευρύτερης αυτής θεωρίας µάθησης και όχι απλώς της 

Θεωρίας της Μάθησης που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι είναι το γεγονός ότι 

ακρογωνιαίος λίθος στο σχεδιασµό του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού «Η 

Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά» αποτελεί η στρατηγική της αφήγησης. 

Αυτό συµβαίνει διότι, η αφήγηση είναι ένα σηµείο κλειδί για τα ψηφιακά 

παιχνίδια, και µέσα στα ίδια τα παιχνίδια, τα οποία βασίζουν τη δύναµή τους πάνω 

στην αφήγηση και όπου η απόφαση των παικτών διαµορφώνει την ιστορία, αλλά και 

στις κοινωνίες των χρηστών, στα δωµάτια οµιλίας (chatrooms) και στις 

συγκεντρώσεις πρόσωπο µε πρόσωπο (face-to-face), όπου οι παίκτες διαµοιράζονται 

τις εµπειρίες τους πάνω στο παιχνίδι και προσφέρουν συµβουλές ο ένας στον άλλο. 

Αυτές οι περιφερειακές κοινωνικές δραστηριότητες είναι τόσο σηµαντικές όσο και το 

ίδιο το παιχνίδι, διότι τέτοιες ιστορίες, ιδέες αναφορικά µε τη στρατηγική και 

ανταλλαγή γνώσεων, συνιστούν τρόπους µάθησης από µόνες τους. Τέτοιες 

δυνατότητες εποµένως, θα πρέπει να ενσωµατωθούν µέσα στο παιχνίδι όπου είναι 

εφικτό. Έτσι είναι δυνατή η ανάπτυξη στοχαστικής πρακτικής, ανάλυσης και εξέλιξης 

και όλων των απαραίτητων υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων που βασίζονται σε 

πληροφορίες της σηµερινής κοινωνίας (Royle, 2007). 

Η χρήση εποµένως, της αφήγησης κρίνεται ιδιαιτέρως σηµαντική για την οµαλή 

λειτουργία του εκπαιδευτικού αυτού ψηφιακού παιχνιδιού και εν τέλει, την επίτευξη 

των στόχων του, διότι µέσω αυτής: 

• ∆ίνεται η δυνατότητα στα µικρά παιδιά να εξελίξουν τις ακουστικές τους 

δεξιότητες και δεξιότητες κατανόησης µίας ιστορίας. 
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• Πυροδοτείται η φαντασία των παιδιών και αναπτύσσουν µε τη σειρά τους στο 

µυαλό τους εικόνες της ιστορίας. 

• ∆ιευρύνεται η µνήµη των παιδιών. 

• Παρέχεται στα παιδιά ένα «όχηµα» για συζήτηση πάνω στα κοινωνικά ήθη 

και την προσωπική ηθική, αποτέλεσµα των ιστοριών που είναι βασισµένες 

στα παραδοσιακά µας παραµύθια και 

• ∆ιότι η αφήγηση παραµυθιών γενικότερα είναι αστεία και προκαλεί το 

ενδιαφέρον των παιδιών, περιµένοντας να ακούσουν τη συνέχεια της ιστορίας 

(Early Years Update, 2005). 

Το παραµύθι της Κοκκινοσκουφίτσας µπορεί βέβαια να έχει ξαναχρησιµοποιηθεί 

σε ένα ψηφιακό παιχνίδι, όχι όµως εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σε ένα παιχνίδι που 

στοχεύει απλά στη διασκέδαση των παικτών του ονόµατι «Κοκκινοσκουφίτσα» 

(«Little Red Riding Hood»). Η πλοκή βασίζεται στην κλασική ιστορία της 

Κοκκινοσκουφίτσας, µε την οποία όλοι µας έχουµε µεγαλώσει, αυτή ενός αθώου, 

νεαρού κοριτσιού που έχει µία οδυνηρή συνάντηση µε έναν πεινασµένο λύκο 

προσποιούµενο την άρρωστη γιαγιά της. Το κοριτσάκι βέβαια, πρέπει να ξεγελάσει το 

λύκο µε σκοπό τη σωτηρία της. Το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες 

σε αυτό να παίξουν είτε ως η ηρωίδα, είτε ως ο λύκος, ακολουθώντας πάντα το ίδιο 

µοτίβο παιχνιδιού, µε διαφορετικές κάθε φορά πλοκές. Το εν λόγω παιχνίδι 

υπολείπεται κάθε εκπαιδευτικής αξίας και ορισµένες αλληλουχίες διαδικασιών του 

µπορεί να είναι πολύ απογοητευτικές για τους νέους παίκτες (San Pedro Software, 

2011). 

 
Εικόνα 1 – Το ψηφιακό παιχνίδι µε την ονοµασία «Κοκκινοσκουφίτσα» («Little Red Riding Hood») – 

Ανακτήθηκε στις 18 Νοεµβρίου 2012 από: http://www.old-games.com/download/1433/little-red-

riding-hood 

Σχολιάζοντας τώρα, την επιλογή των Μαθηµατικών ως διδακτέας ύλης για την 

εργασία την οποία αναλύουµε, αξίζει αναφέρουµε το γεγονός ότι τα Μαθηµατικά, σα 
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σχολικό µάθηµα, θεωρούνται ένα από τα δυσκολότερα και είναι ένα από αυτά, στα 

οποία µεγάλος αριθµός παρουσιάζουν πρόβληµα κατανόησης της λογικής πάνω στην 

οποία βασίζονται. Βασικό ρόλο στην κατάσταση αυτή παίζει το αίσθηµα του φόβου, 

το οποίο υπεισέρχεται, προκαλώντας ένα αίσθηµα κατωτερότητας και αναστέλλοντας 

τη δηµιουργικότητα των εκπαιδευόµενων, µιας και σχεδόν όλοι οι εκπαιδευόµενοι και 

κυρίως οι µαθητές, έχουν ταυτίσει τα Μαθηµατικά µε κάτι το πολύ δυσνόητο και τη 

διδασκαλία τους µε µία αρκετά επίπονη διαδικασία (Gowers, Barrow-Green & 

Leader, 2008). Επιπροσθέτως, γενικότερα οι υπολογισµοί είναι µία διαδικασία αρκετά 

δύσκολη και περίπλοκη και απαιτεί µεγάλη συγκέντρωση, διότι διαφορετικά τα λάθη 

είναι αναπόφευκτα (Iyanaga & Kawada, 1977). 

Τα Μαθηµατικά όµως, αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό εφόδιο για τη µετέπειτα 

ζωή ενός µικρού παιδιού, αλλά και ενός ενήλικα, για το λόγο η συγκεκριµένη δεν 

είναι η πρώτη φορά που γίνεται µία προσπάθεια για παροχή βοήθειας προς τους 

εκπαιδευόµενους, µε σκοπό την πιο εύκολη, δηµιουργική και ευχάριστη ενασχόλησή 

τους µε το αντικείµενο της επιστήµης των Μαθηµατικών. Προϋπήρξαν και άλλες µε 

τον ίδιο στόχο, όχι όµως αρκετά εµπεριστατωµένες και στοχευµένες σε ένα 

συγκεκριµένο σηµείο του προβλήµατος, αλλά προσπάθειες µε έναν γενικευµένο 

σκοπό, τη βοήθεια των εκπαιδευόµενων να αντιληφθούν την ύλη γενικότερα, των 

Μαθηµατικών και όχι ένα συγκεκριµένο τµήµα της, όπως στην εργασία αυτή. 

Η Klawe παραδείγµατος χάριν, περιγράφει τα αποτελέσµατα της αξιοποίησης δύο 

εκπαιδευτικών – ψηφιακών παιχνιδιών στους εξής τοµείς: 

• Στην εµπλοκή των εκπαιδευόµενων σε διαδικασίες ενεργητικής και 

αναστοχαστικής διερεύνησης. 

• Στην επίτευξη ειδικών διδακτικών στόχων του µαθήµατος των Μαθηµατικών. 

• Στην αύξηση της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευόµενων. 

• Στην πρόκληση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευόµενων για το µάθηµα των 

Μαθηµατικών (Klawe, 1998). 

Στα πορίσµατα που εξήχθησαν από την έρευνα αυτή περιλαµβάνονται αναφορές 

για συµβολή των ψηφιακών παιχνιδιών, τόσο στην επίτευξη των ειδικών διδακτικών 

στόχων, όσο και στην προσέγγιση του µαθήµατος µέσω ενός ευχάριστου και 

διασκεδαστικού τρόπου. Τονίζεται µάλιστα, ότι η αποτελεσµατικότητα των 

εκπαιδευτικών αυτών ψηφιακών παιχνιδιών εξαρτάται από παράγοντες όπως: 

• Οι στάσεις και οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόµενων. 
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• Η παράλληλη υλοποίηση υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

(π.χ. δραστηριότητες µε χαρτί και µολύβι, συζήτηση στην τάξη κ.ά.). 

• Η προσέγγιση της παιγνιώδους δραστηριότητας υπό το πρίσµα της 

οµαδοσυνεργατικής δράσης (Klawe, 1998). 

Οι Rosas et al. από την άλλη πλευρά, επιχειρούν να διερευνήσουν ενδελεχώς και 

να αξιολογήσουν τα αποτελέσµατα που δύναται να επιφέρει η αξιοποίηση των 

εκπαιδευτικών – ψηφιακών παιχνιδιών σχετικά µε τα ακόλουθα: 

• Την επίτευξη συγκεκριµένων διδακτικών στόχων των µαθηµάτων των 

Μαθηµατικών και της Ανάγνωσης. 

• Τη δηµιουργία κινήτρων. 

• Τη δυναµική της οµάδας των εκπαιδευόµενων (Rosas et al., 2003). 

Για τις ανάγκες της εν λόγω έρευνας χρησιµοποιήθηκαν φορητές κονσόλες και 

ειδικά σχεδιασµένα ψηφιακά παιχνίδια, µε περιεχόµενο προσανατολισµένο προς την 

επίτευξη των ειδικών διδακτικών στόχων που είχαν τεθεί κατά τη διάρκεια ακόµη, 

του σχεδιασµού της περί ου ο λόγος έρευνας. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ήταν 

µαθητές ηλικίας 6 έως 8 ετών, δάσκαλοι και διευθυντές σχολικών µονάδων. Τα 

συµπεράσµατα της έρευνας αυτής µπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα σηµεία: 

• Την καταγραφή µη σηµαντικών διαφορών όσον αφορά στην κατάκτηση των 

ειδικών διδακτικών στόχων των µαθηµάτων. 

• Τη συµβολή των εκπαιδευτικών – ψηφιακών παιχνιδιών στη δηµιουργία 

κινήτρων για τη µάθηση και τη δυναµική της σχολικής τάξης (βελτίωση 

συγκεκριµένα, ως προς τα επίπεδα συγκέντρωσης και προσοχής των µαθητών, 

την άνοδο της αυτοεκτίµησής τους, την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ 

των οµοίων, την καλλιέργεια της υπευθυνότητάς τους και την επίδειξη 

επιµονής για την ολοκλήρωση ενός καθήκοντος). 

• Την ανάδειξη της επικοινωνίας µεταξύ των εκπαιδευτικών και των 

εκπαιδευόµενων (Rosas et al., 2003). 

Ο Bottino και οι συνεργάτες του περιγράφουν µία έρευνα µικρής µεν κλίµακας, 

µεγάλης όµως χρονικής διάρκειας, η οποία σχεδιάσθηκε µε σκοπό τη διερεύνηση του 

κατά πόσο η ενασχόληση µικρών σε ηλικία µαθητών µε ψηφιακά παιχνίδια, που 

εµπεριέχουν τη διαδικασία επίλυσης λογικών προβληµάτων στη ροή των 

δραστηριοτήτων τους, έχει τη δυνατότητα να συµβάλει επιτυχώς στην καλλιέργεια 

δεξιοτήτων αιτιολόγησης και επινόησης νέων στρατηγικών διδασκαλίας. Στο σύνολο 
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των ψηφιακών αυτών παιχνιδιών απαιτήθηκε η επιστράτευση διαφόρων δεξιοτήτων, 

όπως της επεξεργασίας πληροφοριών, της αιτιολόγησης και εν τέλει, της 

αξιολόγησης. Σύµφωνα λοιπόν, µε τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας, µία 

καλά δοµηµένη και µακροχρόνια ενασχόληση µε δραστηριότητες βασισµένες στη 

χρήση ψηφιακών παιχνιδιών για την επίλυση µίας σειράς λογικών προβληµάτων, 

δύναται να επιφέρει µία θετική επίδοση στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων 

αιτιολόγησης των µαθητών (Bottino, Ferlino, Ott & Tavella, 2007). 

Κλείνοντας την αναφορά στις διάφορες έρευνες που έχουν διεξαχθεί και 

συσχετίζονται µε τη χρήση των εκπαιδευτικών – ψηφιακών παιχνιδιών για την 

ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευόµενων πάνω στην ύλη των Μαθηµατικών, 

αξίζει να αναφερθούµε στην µελέτη περίπτωσης σχετικά µε την αξιοποίηση των 

εκπαιδευτικών – ψηφιακών παιχνιδιών για την επίτευξη διαφόρων ειδικών 

διδακτικών στόχων του µαθήµατος των Μαθηµατικών, την κατάκτηση 

µεταγνωστικών δεξιοτήτων και τη διαµόρφωση θετικών στάσεων ως προς το µάθηµα 

αυτό, που έχει παρουσιάσει η Ke. Στα πορίσµατα της περί ου ο λόγος έρευνας δεν 

έχουν καταγραφεί αξιοσηµείωτες διαφορές όσον αφορά στην επίτευξη των 

προαναφερθέντων ειδικών διδακτικών στόχων και την κατάκτηση µεταγνωστικών 

δεξιοτήτων. Σηµαντικές ωστόσο, ήταν οι διαφορές που αναδείχθηκαν διαµέσου της 

µέτρησης των προσωπικών στάσεων των µαθητών προς το µάθηµα, µε τους µαθητές 

που χρησιµοποίησαν τα εκπαιδευτικά – ψηφιακά παιχνίδια από την πλευρά τους, να 

καταγράφουν στην πλειοψηφία τους θετικές στάσεις µε την ολοκλήρωση της εν λόγω 

εκπαιδευτικής παρέµβασης (Ke, 2008). 

Με βάση το στόχο της ∆ιπλωµατικής Εργασίας και όλες τις αναφορές που έχουν 

γίνει γύρω από αυτόν, θα πρέπει στο σηµείο αυτό να παρατεθούν και οι ερευνητικές 

υποθέσεις/ερωτήµατα που τέθηκαν προς διερεύνηση στο πλαίσιο διεξαγωγής της 

έρευνας που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της συγγραφής της συγκεκριµένης εργασίας. Οι 

ερευνητικές αυτές υποθέσεις/ερωτήµατα (Υi) είναι οι ακόλουθες: 

• Υ1: Επετεύχθη ο ολοκληρωτικός σχεδιασµός του εκπαιδευτικού – ψηφιακού 

παιχνιδιού «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά»; 

• Υ2: Υπάρχει διαφορά στην κατάκτηση των ειδικών διδακτικών στόχων του 

µαθήµατος των Μαθηµατικών όταν χρησιµοποιείται το παιχνίδι «Η 

Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά» ως διδακτικό µέσο; 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

∆ιπλωµατική Εργασία 

Αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση 26 

• Υ3: Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού «Η 

Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά» στο πλαίσιο της διδασκαλίας του 

µαθήµατος των Μαθηµατικών συµβάλλει πιο αποτελεσµατικά στην 

κατάκτηση των γενικών διδακτικών στόχων, οι οποίοι ορίζονται από την 

ταξονοµία µαθησιακών στόχων του Bloom; 

• Υ4: Οι εκπαιδευόµενοι παρουσιάζουν περισσότερο θετική στάση προς το 

µάθηµα των Μαθηµατικών και τη διδασκαλία του, µε την αξιοποίηση του 

εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει 

Μαθηµατικά» στο πλαίσιο αυτής; 

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω ερωτήσεις – ερευνητικές υποθέσεις – δίνονται στο 

τελευταίο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 6) της εν λόγω εργασίας και είναι αποτέλεσµα της 

ανάλυσης των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την όλη ερευνητική διαδικασία. 

Οι απαντήσεις αυτές, καθώς και οι προαναφερθείσες υποθέσεις/ερωτήµατα, 

βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία µε τις µεταβλητές της έρευνας που είναι: το 

σύνολο των σωστών απαντήσεων των εκπαιδευόµενων (δηλαδή, ο βαθµός που 

έλαβαν οι εκπαιδευόµενοι µε το πέρας του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού «Η 

Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά»), η τελική στάση των εκπαιδευόµενων 

απέναντι στο µάθηµα των Μαθηµατικών και η άποψη των εκπαιδευόµενων 

σχετικά µε το εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει 

Μαθηµατικά». 

1.3  Η καινοτοµία της έρευνας 

Η καινοτοµία της συγκεκριµένης ∆ιπλωµατικής Εργασίας έγκειται σε τέσσερα 

ουσιώδη σηµεία, πάνω στα οποία είναι δοµηµένη και στα οποία αναντίρρητα 

οφείλεται η ύπαρξή της. Καταρχάς, στη βασική ιδέα που διαχέεται σε όλη την 

εργασία, στην ιδέα εν ολίγοις, της ιστορίας πάνω στην οποία έχει οργανωθεί ο 

σχεδιασµός του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού «Η Κοκκινοσκουφίτσα 

µαθαίνει Μαθηµατικά». Η βάση λοιπόν, του εκπαιδευτικού αυτού ψηφιακού 

παιχνιδιού είναι το παραµύθι της Κοκκινοσκουφίτσας, ελαφρώς παρηλλαγµένο, για 

να µπορεί να γίνει η εισαγωγή ερωτήσεων (µαθηµατικού τύπου) και παρατηρήσεων 

πάνω στην πλοκή, η κεντρική ιστορία όµως, ενός κοριτσιού που πηγαίνει να δει τη 

γιαγιά της και κινδυνεύει από έναν κακό λύκο, έχει παραµείνει ίδια. Το 

συγκεκριµένο παραµύθι πιστεύω πως διαθέτει την κατάλληλη πλοκή για να 

διατηρήσει αµείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών καθόλη τη διάρκεια του 
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εκπαιδευτικού παιχνιδιού, διότι εµπεριέχει το στοιχείο του κινδύνου, του 

αγνώστου µέσα σε ένα πυκνό δάσος, του φόβου και ταυτόχρονα µαγευτικές 

εικόνες της εξοχής που όλοι µας θαυµάζουµε, παιδικότητα και αφέλεια από την 

πλευρά του πρωταγωνιστικού προσώπου και προπάντων αίσιο τέλος. Κυρίως η 

θετική λύση της ιστορίας θα παρακινεί τα παιδιά να ξαναπαίζουν το παιχνίδι και 

µάλιστα, εάν ακολουθούν διαφορετικό δρόµο κάθε φορά για το σπίτι της γιαγιάς, η 

πλοκή θα αλλάζει µε άγνωστες κάθε φορά εκπλήξεις και εκβάσεις, καθώς και µε 

διαφορετικές ερωτήσεις γνώσης σε κάθε σηµείο, όπως για παράδειγµα: «Πόσες 

µαργαρίτες µάζεψε η Κοκκινοσκουφίτσα για τη γιαγιά της;», «Εάν η 

Κοκκινοσκουφίτσα στρίψει αριστερά στη διασταύρωση θα πρέπει να περπατήσει 2 

χιλιόµετρα µέχρι να φθάσει στο σπίτι της γιαγιάς της, ενώ εάν στρίψει δεξιά θα 

αναγκαστεί να διανύσει 4 χιλιόµετρα. Εάν είναι βιαστική ποιο δρόµο θα πρέπει να 

ακολουθήσει;» Εννοείται ότι οι λανθασµένες απαντήσεις ακολουθούνται από 

κυρώσεις µέσα στο παιχνίδι, ενώ οι σωστές από συλλογή βαθµών και βοήθεια κατά 

τη συνάντηση της Κοκκινοσκουφίτσας µε τον κακό λύκο. 

Κατά δεύτερον, σχολιάζοντας διάφορα ψηφιακά παιχνίδια που έχουν 

µαθηµατικό περιεχόµενο και ως στόχο τους τη βελτίωση των γνώσεων των 

εκπαιδευόµενων πάνω στη συγκεκριµένη ύλη, όπως αυτά για τα οποία γίνεται 

αναφορά στο τρίτο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 3), αξίζει να επισηµάνουµε ότι η 

πλειοψηφία αυτών δεν είναι βασισµένη σε κάποια θεωρία µάθησης. Επιπλέον, η 

αλληλεπίδραση του παίκτη µε το περιβάλλον αυτών των παιχνιδιών περιορίζεται 

σε µία και µόνο απλή ενέργεια/κίνηση, όπως π.χ. στην επιλογή συνεχώς ενός 

αριθµού (αποτελέσµατος µίας πρόσθεσης) µε φόντο µία ανιαρή και ακίνητη εικόνα, 

χωρίς να υπάρχει κάποια ιστορία που να προσελκύει το ενδιαφέρον του παίκτη και να 

κρατά αµείωτη τη διάθεσή του έως το πέρας του παιχνιδιού, µε στόχο τη µάθηση 

µέσω µίας ευχάριστης και διασκεδαστικής διαδικασίας, όπως άλλωστε δυνάµεθα να 

παρατηρήσουµε και στο ψηφιακό παιχνίδι “BumbleNumbers1” («Αριθµοί 

Αγριοµελισσών1»). Υπάρχουν βέβαια και κάποια παραπλήσιου τύπου ψηφιακά 

παιχνίδια που εµπλέκουν πολλές και διαφορετικού τύπου ιστορίες, προσπαθώντας 

να τις οµογενοποιήσουν, πράγµα που πότε δεν επιτυγχάνεται και αντί το εκάστοτε 

ψηφιακό παιχνίδι τέτοιου περιεχοµένου να κατορθώσει να καθηλώσει τους παίκτες 

του, έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσµα, να τους οδηγεί στο να µην επιθυµούν να 

ξαναπαίξουν µε το παιχνίδι αυτό, λόγω της ιδιάζουσας περιπλοκής της ροής του 

(Crawford, 2005). 
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Εκτός όµως από τον ανωτέρω κανόνα που πολλοί σχεδιαστές εκπαιδευτικών – 

ψηφιακών παιχνιδιών πιστεύουν ότι διαθέτει τα εχέγγυα να αποφέρει θετικά 

αποτελέσµατα στη µοίρα ενός παιχνιδιού, υπάρχουν και αρκετοί άλλοι, το σύνολο 

των οποίων συνιστά τις Απλές Στρατηγικές που δε ∆ουλεύουν (Simple Strategies that 

don’t Work), οι βασικότεροι εκ των οποίων είναι αυτοί που ακολουθούν: 

• Όταν η αφήγηση σε ένα ψηφιακό παιχνίδι αρχίζει µε τη γνωστή και µη 

εξαιρετέα φράση «Μία φορά κι έναν καιρό…» 

• Οι πολλαπλές διακλαδώσεις µίας ιστορίας, µε αποτέλεσµα να µην είναι 

δυνατή πλέον η κατάληξή της σε κάποιο συγκεκριµένο θετικό ή αρνητικό 

αποτέλεσµα. 

• Οι ιστορίες που καθώς η ροή τους εξελίσσεται, επιστρέφουν ξαφνικά σε 

γνώριµα συµβάντα που θυµίζουν τη έναρξή τους. 

• Η κατάτµηση µίας ιστορίας σε πολλές µικρότερες, πιο απλουστευµένης 

πλοκής, µε σκοπό την επίλυσης καθεµιάς από αυτές µε ξεχωριστό τρόπο. 

• Η επανάληψη της βασικής ιδέας µέσα σε µία ιστορίας µέσω διαφόρων 

εναλλακτικών διαδροµών. 

• Η ιστορία βάσει της οποίας εκτυλίσσεται το ψηφιακό παιχνίδι, στην 

πραγµατικότητα να µην αποτελεί τµήµα του ή να µην κατορθώσει ποτέ να µε 

την οπτική απόδοση του παιχνιδιού (Crawford, 2005). 

Αναφερόµενος στο τρίτο σηµείο καινοτοµίας της εργασίας αυτής, θα πρέπει να 

τονίσω ότι, όπως έχει προαναφερθεί, η αφήγηση (storytelling) αποτελεί 

ακρογωνιαίο λίθο της πλοκής της ιστορίας του εκπαιδευτικού – ψηφιακού 

παιχνιδιού που σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια της εν λόγω εργασίας. 

Αυτό συµβαίνει διότι οι εκπαιδευόµενοι (στη συγκεκριµένη περίπτωση, τα παιδιά, 

µιας και πρόκειται για µαθητές ∆ευτέρας και Τρίτης ∆ηµοτικού), για να 

κατορθώσουν να επιλύσουν τα αριθµητικά προβλήµατα που εµπεριέχονται µέσα στο 

παιχνίδι, θα πρέπει να θυµούνται όλη την ιστορία που έχουν ακούσει, µε κάθε 

λεπτοµέρεια, καθώς επίσης και τα γεγονότα που η πρωταγωνίστρια έχει να 

αντιµετωπίσει, διότι στα τεκταινόµενα και στις ενέργειες της πρωταγωνίστριας κατά 

την πλοκή του παιχνιδιού οφείλονται τα αποτελέσµατα των πράξεων που αναδύονται 

σε διάφορα σηµεία του παιχνιδιού. 

Βέβαια, η αφήγηση, είτε από µόνη της, είτε σε συνδυασµό µε τη Θεωρία της 

Μάθησης που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι – DGBL (δηλαδή, η Θεωρία της 
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Αφηγηµατικής Μάθησης που βασίζεται στο Παιχνίδι – NGBL, συνδυάζοντας τα δύο 

προηγούµενα), δε θα µπορούσε να δώσει µορφή στο εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι 

«Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά» ή τουλάχιστον δε θα µπορούσε να 

βοηθήσει στην οργάνωση της περαιτέρω έρευνας για την τελική συλλογή των 

δεδοµένων και την εξαγωγή των αποτελεσµάτων (Joyce, Weil & Calhoun, 2004). Για 

το λόγο αυτό, για το σχεδιασµό της ροής του παιχνιδιού χρησιµοποιήθηκε το 

Εκπαιδευτικό Μοντέλο των Synectics και συγκεκριµένα, η δεύτερη στρατηγική 

του «Κάνοντας το Μυστήριο Οικείο» (“Making the Strange Familiar”), το οποίο 

βρίσκεται σε απόλυτη αρµονία µε το παραµύθι της Κοκκινοσκουφίτσας, το οποίο 

εµπεριέχει πολλές αναγνωρίσεις, όπως του λύκου µέσα στο δάσος, του λύκου στο 

κρεβάτι της γιαγιάς της και της γιαγιάς της µετά το θάνατο του λύκου. Ταυτόχρονα, 

µιλώντας µεταφορικά, µε τη βοήθεια του συγκεκριµένου Εκπαιδευτικού Μοντέλου, 

µιας και τα βήµατά του αποτελούν τα ίδια, τη ροή του παιχνιδιού και όχι το 

συγκεκριµένο ένα τµήµα του, επιβοηθούνται οι µαθητές, µέσω του οικείου για αυτούς 

παραµυθιού της Κοκκινοσκουφίτσας, να γνωρίσουν και εν τέλει, να κάνουν δικό τους 

κάτι άγνωστο µέχρι αυτή τη στιγµή σε αυτούς, την ύλη των Μαθηµατικών της 

∆ευτέρας και της Τρίτης ∆ηµοτικού (και συγκεκριµένα τις τέσσερεις βασικές 

µαθηµατικές πράξεις – την πρόσθεση, την αφαίρεση, τον πολλαπλασιασµό και τη 

διαίρεση) (Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

Το Εκπαιδευτικό αυτό Μοντέλο εµπεριέχει το στοιχείο της διασκέδασης και 

επιφέρει άµεση ικανοποίηση σε κάποιον που ασχολείται µε την επίλυση ασκήσεων. 

Ακόµη, δίνει την ελευθερία, όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό και κατά την ανάλυση 

και το σχολιασµό του, που λαµβάνουν χώρα στο τέταρτο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 4), 

στους εκπαιδευόµενους, µετά από µία διαδροµή που οι ίδιοι επιλέγουν, να 

καταλήξουν µόνοι τους στη γνώση, που είναι και το τελικό προϊόν της µάθησης, 

οδηγώντας τους έτσι, στην επιβεβαίωση της προσωπικής επιτυχίας. Τέλος, µέσω του 

µοντέλου αυτού, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόµενος να κάνουν σχολιασµούς 

πάνω στο παιχνίδι και τις αντιδράσεις της πρωταγωνίστριας αυτού, µε σκοπό να 

αντιληφθούµε τον τρόπο σκέψης τους, τον τρόπο που δρουν στο παιχνίδι – κάτι που 

αντιλαµβανόµαστε εύκολα και από το τελικό αποτέλεσµα που λαµβάνουν – καθώς 

και τις αντιρρήσεις τους πάνω στα διάφορα συµβάντα που λαµβάνουν χώρα κατά τη 

διάρκεια αυτού, µε σκοπό τη διαρκή βελτίωση του εκπαιδευτικού – ψηφιακού 

παιχνιδιού (Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 
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Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του Chris Crawford, κατά καιρούς πολλοί ερευνητές 

έχουν εκδώσει διάφορους καταλόγους, τεχνικές και στρατηγικές, προτείνοντας 

τρόπους οργάνωσης της αφήγησης µίας ιστορίας. Ορισµένοι/(-ες) από αυτούς/(-ες) 

είναι αρκετά περίπλοκοι/(-ες) και οδηγούν σε µακροσκελείς και δυσνόητες ιστορίες 

και άλλοι/(-ες) πάλι, όχι. 

Όλες αυτές εν γένει, οι Στρατηγικές που λειτουργούν µε γνώµονα τα ∆εδοµένα 

(Data-Driven Strategies) απαιτούν δύο κύριους τοµείς: µία συγκεκριµένη ποσότητα 

δεδοµένων και ένα µέσο για τη συναρµολόγηση των δεδοµένων αυτών και την 

«εµφύτευσή» τους µέσα στην αφηγούµενη ιστορία, σε απάντηση των κινήσεων του 

παίκτη. Τα ίδια τα δεδοµένα αποτελούνται από δύο τµήµατα: τις συνιστώσες της 

ιστορίας (τα βασικά σηµεία της ιστορίας) και τα δεδοµένα σύνδεσης (που 

υποδεικνύουν τον τρόπο µε τον οποίο τα σηµεία αυτά συνδέονται µεταξύ τους) 

(Crawford, 2005). 

Οι βασικές συνιστώσες µίας ιστορίας µπορεί είναι για παράδειγµα οι ηθοποιοί 

της, διάφορα πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα που έχουν αυτοί ή που εµφανίζονται 

σε αυτούς κατά τη διάρκεια του ρου της αφηγούµενης ιστορίας και διάφορες 

καταστάσεις τις οποίες θα πρέπει να ξεπεράσουν οι πρωταγωνιστές της ιστορίας για 

να επέλθει η λύση αυτής. Συν τοις άλλοις, για να είναι µία αφήγηση ενδιαφέρουσα θα 

πρέπει να περιβάλλεται από ένα διόλου ευκαταφρόνητο αριθµό ρηµάτων και 

ουσιαστικών που να εµφυσούν στους ακροατές (ή τους παίκτες στη συγκεκριµένη 

περίπτωση) τον πραγµατικό παλµό της ιστορίας αναλλοίωτο, ταξινοµηµένα βάσει της 

δειλίας των προσώπων της ιστορίας, της φυσικής τους αξίας, του χιούµορ που 

διαθέτουν κ.τ.λ. Επιπλέον, µία αφηγούµενη ιστορία µπορεί να διαθέτει να πιο 

λεπτοµερή – δραµατικά αρχέτυπα (ή αλλιώς, cliché) (Crawford, 2005). 

Από την άλλη πλευρά, τα δεδοµένα σύνθεσης µία ιστορίας µας παρέχουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες ώστε να κατορθώσουµε να αποφασίσουµε ποια συστατικά 

της αφηγούµενης ιστορίας να συνδυάσουµε µε σκοπό την οργάνωση της ιστορίας. 

Μελετώντας αναλυτικά τα εν λόγω δεδοµένα, αντιλαµβανόµαστε ότι απαιτούν 

µεγαλύτερη προσπάθεια να τα ανακαλύψουµε και να τα φανταστούµε µέσα σε µία 

ιστορία, από ότι τις βασικές της συνιστώσες, επειδή είναι κατ’ ανάγκην πιο 

αφηρηµένα λόγω της φύσης τους. Τα δεδοµένα αυτά αφορούν στις σχέσεις αιτίας-

αποτελέσµατος και η ύπαρξή τους µέσα σε µία αφηγούµενη ιστορία δεν είναι απλή. 

Πραγµατικά, είναι αρκετά δύσκολο για κάποιον να επεξηγήσει πλήρως το λόγω 

ύπαρξης των δεδοµένων σύνθεσης της εκάστοτε ιστορίας, διότι, αν και είναι 
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τετριµµένο να µιλήσει κάποιος σχετικά µε διαβολικές µάγισσες, γλυκά σπιτάκια ή 

φούρνους, η αναγνώριση του τρόπου σύνδεσης µεταξύ όλων αυτών των συνιστωσών 

απαιτεί πολύ µεγαλύτερη προσπάθεια. Αποτέλεσµα αυτών είναι πολλοί από τους 

σχεδιαστές των εκπαιδευτικών – ψηφιακών παιχνιδιών να αναβάλλουν τη δύσκολη 

αυτή δουλειά, συνεχώς και να ασχολούνται µε την επίλυση ευκολότερων 

προβληµάτων, πιστεύοντας ότι αυτή τους επιλογή θα τους δηµιουργήσει αξιοπιστία 

σχετικά µε το έργο τους και θα τους κινητοποιήσει τελικά, προς την αντιµετώπιση και 

των δύσκολων σηµείων του, πράγµα που στην πραγµατικότητα είναι ένα ολέθριο 

λάθος. Αρχικά, διότι εάν ο σχεδιαστής ενός εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού δεν 

κατορθώσει εν τέλει, να επιλύσει το δύσκολο πρόβληµα που έχει εµφανισθεί κατά το 

σχεδιασµό και την υλοποίηση του παιχνιδιού του, τότε ο χρόνος που θα έχει 

αφιερώσει στα εύκολα τµήµατά του, θα έχει σπαταληθεί χωρίς κάποιον πραγµατικό 

λόγο. Κατά δεύτερον, λόγω του αποδεδειγµένου γεγονότος ότι κάθε σχεδιαστική 

απόφαση που παίρνει κάποιος κατά το σχεδιασµό ενός ψηφιακού παιχνιδιού, 

επηρεάζει και όλες τις µελλοντικές σχεδιαστικές αποφάσεις. (Crawford, 2005). 

Αναλύοντας λοιπόν, ορισµένες από τις στρατηγικές αυτές αντιλαµβανόµαστε τον 

τρόπο µε τον οποίο λαµβάνουν οι διάφοροι σχεδιαστές αφηγηµατικών ιστοριών το 

λόγο ύπαρξης των δεδοµένων της προς σχεδιασµό ιστορίας τους, καθώς και τα 

βήµατα που οι ίδιοι ακολουθούν για να καταλήξουν στο επιθυµητό αποτέλεσµα. 

«Οι Κατάλογοι των Aarne-Thompson» (“The Aarne-Thompson Catalogues”) για 

τη δόµηση µίας αφήγησης για παράδειγµα, εµπεριέχουν απλά θέµατα, στοιχεία και 

πλοκές, αλλά και διαβολικές µάγισσες, δυσάρεστα ξόρκια ή φίλτρα, αθώους νεαρούς 

και ταξίδια σε µακρινές χώρες. Ο Carl Jung4 έχει µελετήσει τα παραµύθια (folktales ή 

“fairy tales”) πολύ προσεκτικά στοχεύοντας στον προσδιορισµό του τι ακριβώς 

αποκαλύπτουν σχετικά µε την ανθρώπινη ψυχή, έρευνα την οποία µερικά χρόνια 

                                                 
4 Ο ελβετός ψυχίατρος Carl Jung (1875-1961) γεννήθηκε στο Kesswil της Ελβετίας. Πατέρα του ήταν 

ένας ιερέας, ο Achilles Jung και µητέρα του η Emilie Preiswerk. Ο Jung πίστευε ότι τα αρχέτυπα είναι 

µοντέλα ανθρώπων, συµπεριφορών ή προσωπικοτήτων, τα οποίο είναι γνωστά σήµερα ως τα 

«Αρχέτυπα του Jung» (“Jung’s Archetypes”). Επιπροσθέτως, εξέφρασε την άποψη ότι η ψυχή 

αποτελούνταν από τρία συστατικά: το εγώ, το προσωπικό ασυνείδητο και το συλλογικό ασυνείδητο. 

Ανακτήθηκε στις 2 ∆εκεµβρίου 2012 από: 

http://psychology.about.com/od/profilesofmajorthinkers/p/jungprofile.htm και 

http://psychology.about.com/od/personalitydevelopment/tp/archetypes.htm 
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αργότερα συνέχισε ο Joseph Campbell5, ο οποίος εµβάθυνε περισσότερο στη δουλειά 

του Jung. Ο Campbell απέδειξε ότι διάφορα κοινά, ψυχολογικά θέµατα πραγµατικά 

διατρέχουν και χαρακτηρίζουν τα παραµύθια όλου του κόσµου (Crawford, 2005). 

Προσπαθώντας λοιπόν, να αντιληφθούν όλες αυτές τις συνδέσεις και τις 

κοινοτυπίες που υπάρχουν µεταξύ των διαφόρων παραµυθιών, πολλοί µελετητές 

έχουν προσπαθήσει να οργανώσουν την απέραντη αποθήκη δεδοµένων και 

πληροφοριών των παραµυθιών µε κάποιον τρόπο που να αποκαλύπτει τις βασικές 

τους οµοιότητες. Πριν από εκατό χρόνια, ένας φινλανδός µελετητής ονόµατι Antti 

Aarne προετοίµασε ένα ευρετήριο από ποικίλους τύπους παραµυθιών και τα µοτίβα 

τους. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα, ένας αµερικανός 

ερευνητής, που ονοµαζόταν Stith Thompson, επεξέτεινε αρκετά το ευρετήριο του 

Aarne, µε αποτέλεσµα µία ταξινόµηση καταλόγου παραµυθιών τύπου Dewey 

Decimal6, πάνω στην οποία µεταγενέστερα έχει εργασθεί και την οποία έχει 

επεκτείνει ακόµη περισσότερο ένας µεγάλος αριθµός µελετητών. Αυτή είναι η 

ταξινόµηση παραµυθιών που στις µέρες µας είναι γνωστή ως «Οι Κατάλογοι των 

Aarne-Thompson» (“The Aarne-Thompson Catalogues”) ή «Οι Τύποι του 

Παραµυθιού των Aarne-Thompson» (“The Aarne-Thompson Types of the Folktale”) 

(Crawford, 2005). Ακολούθως παρατίθεται το υψηλότερο επίπεδο του εν λόγω 

ευρετηρίου: 

• Παραµύθια µε Ζώα: 

o Άγρια ζώα. 

                                                 
5 Ο Joseph John Campbell (1904-1987) γεννήθηκε πριν από εκατό περίπου χρόνια, στις 26 Μαρτίου 

του 1904 στην περιοχή White Plains της Νέας Υόρκης (NY). Ο Joe, όπως ήταν γνωστός, ήταν ο 

πρωτότοκος υιός ενός Ρωµαιοκαθολικού ζευγαριού, που ανήκε στη µεσαία κοινωνική τάξη, του 

Charles και της Josephine Campbell. Ο Joe Campbell συνέγραψε δωδεκάδες άρθρων και πολυάριθµα 

βιβλία, συµπεριλαµβανοµένων των ακόλουθων: «Οι Μάσκες του Θεού: Πρωτόγονη Μυθολογία» 

(“The Masks of God: Primitive Mythology”) (Τόµος 1ος: 1959), «Ανατολική Μυθολογία» (“Oriental 

Mythology”) (Τόµος 2ος: 1962), «∆υτική Μυθολογία» (“Occidental Mythology”) (Τόµος 3ος: 1964) και 

«∆ηµιουργική Μυθολογία» (“Creative Mythology”) (Τόµος 4ος: 1968). Ανακτήθηκε στις 2 ∆εκεµβρίου 

2012 από: http://www.jcf.org/new/index.php?categoryid=11 
6 Το σύστηµα Ταξινόµησης Dewey Decimal (Dewey Decimal Classification – DDC) ή απλώς Σύστηµα 

Dewey Decimal (Dewey Decimal System – DDS) είναι το πιο ευρέως χρησιµοποιούµενο ιδιόκτητο 

σύστηµα ταξινόµησης βιβλιοθηκών παγκοσµίως και έχει δηµιουργηθεί από το Melvil Dewey το έτος 

1876. Έχει αναθεωρηθεί και επεκταθεί διαµέσου 23ων εκδόσεων, η τελευταία εκ των οποίων εκδόθηκε 

το 2011. Ανακτήθηκε την 1η ∆εκεµβρίου 2012 από: http://www.oclc.org/dewey/ 
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o Άγρια ζώα και οικόσιτα ζώα. 

o Άνδρας και άγρια ζώα. 

o Οικόσιτα ζώα. 

o Πτηνά. 

o Ψάρια. 

o Άλλα ζώα και αντικείµενα. 

• Συνηθισµένα Παραµύθια: 

o Υπερφυσικοί αντίπαλοι. 

o Υπερφυσικός/(-η) ή µαγεµένος/(-η) σύζυγος ή άλλοι συγγενείς. 

o Υπεράνθρωπα καθήκοντα. 

o Υπερφυσικοί βοηθοί. 

o Μαγικά αντικείµενα. 

o Υπερφυσική δύναµη ή γνώση. 

o Άλλα παραµύθια µε υπερφυσικό περιεχόµενο. 

o Θρησκευτικές ιστορίες. 

o Ροµαντικά παραµύθια. 

o Παραµύθια µε ανόητους δράκους. 

• Αστεία και Ανέκδοτα: 

o Κουτές/Ανόητες ιστορίες. 

o Ιστορίες σχετικές µε πανδρεµένα ζευγάρια. 

o Ιστορίες σχετικές µε κάποια γυναίκα (κάποιο κορίτσι). 

o Ιστορίες σχετικές µε κάποιον άνδρα (κάποιο αγόρι). 

o Παραµύθια ψεύδους. 

o Παραµύθια βασισµένα σε κάποιο προσχεδιασµένο τύπο/φόρµουλα. 

o Αταξινόµητα παραµύθια (Crawford, 2005). 

Το τεράστιο αυτό σύνολο δεδοµένων µπορεί θεωρητικά να χρησιµοποιηθεί για την 

ενίσχυση της αλληλεπιδραστικής αφήγησης. Η βασική όµως, προσέγγιση αυτής της 

πληθώρας δεδοµένων είναι να συρράψουν µαζί τα ποικίλα µοτίβα σε απάντηση της 

εισαγωγής δεδοµένων από την πλευρά των παικτών, συναρµολογώντας ένα παραµύθι 

διαρθρωτικού/επιδιορθωτικού τύπου. Οι αλγόριθµοι για την επίτευξη αυτού του 

έργου βασίζονται σε ορισµένα είδη δεδοµένων σύνδεσης που συσχετίζονται µε το 

κάθε µοτίβο. 
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Υπάρχουν δύο τρόποι για την παροχή βασικών πληροφοριών διασύνδεσης. Ο πιο 

απλός και περισσότερο ευθύς είναι ένας πίνακας/µήτρα µε τιµές δυαδικού/λογικού 

τύπου (boolean), µία στήλη και µία σειρά για κάθε µοτίβο του καταλόγου. Όµως, η 

µέθοδος αυτή δηµιουργεί τόσες πολλές πολυπλοκότητες, που το σύστηµα στο οποίο 

βασίζεται, που συνίσταται από τη χρήση της µήτρας δυαδικών τιµών, τίθεται υπό 

αµφισβήτηση (Crawford, 2005). 

Ένας δεύτερος τρόπος για την παροχή δεδοµένων διασύνδεσης είναι µέσω µίας 

µεγάλης συλλογής δυαδικών σηµαιών συσχετιζόµενες µε το κάθε µοτίβο. Κάθε 

σηµαία ξεχωριστά χαρακτηρίζει µία συγκεκριµένη συνθήκη, η οποία θα πρέπει να 

πληρείται για να µπορεί να εφαρµοσθεί το εν λόγω µοτίβο. Καθώς εξελίσσεται η 

ιστορία, δοµεί ένα είδος «κλειδώµατος» που αποτελείται από το σχέδιο των σηµαιών 

που µέχρι τώρα, αντιπροσωπεύει η ιστορία. Εν συνεχεία, γίνεται µία αναζήτηση για 

ένα µοτίβο επεξεργασίας, ένα «κλειδί» που να εφαρµόζει στην «κλειδαριά». 

Αµφότερες οι «κλειδαριές» και τα «κλειδιά», θα µπορούν στην πραγµατικότητα να 

διαθέτουν τρεις καταστάσεις: «Αληθής» (“True”), «Ψευδής» (“False”) και «∆ε µε 

Ενδιαφέρει» (“Don’t Care”). Η τρίτη αυτή κατάσταση θα µπορεί εύκολα να ταιριάξει 

µε οποιαδήποτε εκ των προηγούµενων δύο (Crawford, 2005). 

Βέβαια, αν και η συγκεκριµένη µέθοδος είναι αρκετά έξυπνη, η εφαρµογή της 

απαιτεί αρκετή προσπάθεια. Ο κατασκευαστής ιστοριών θα πρέπει να κατασκευάσει 

εκατοντάδες σηµαιών αντιπροσωπεύοντας µία ευρεία ποικιλία καταστάσεων και κάθε 

φορά που µία σηµαία θα κατασκευάζεται, κάθε µεµονωµένο µοτίβο θα πρέπει να 

προσαρτά τη συγκεκριµένη σηµαία στο υπάρχον µοτίβο της. Επιπλέον, ο 

υπολογισµός ορισµένων κλειδιών µπορεί να είναι µία αρκετά περιπεπλεγµένη 

διαδικασία. 

Εκτός όλων των ανωτέρω προβληµάτων, «Οι Κατάλογοι των Aarne-Thompson» 

αντιπροσωπεύουν τεράστιες πηγές πληροφοριών σχετικά µε τον πιο θεµελιώδη όλων 

των τύπων ιστοριών, το παραµύθι. Παρέχουν την πρώτη ύλη για την οργάνωση 

αφηγήσεων που λειτουργούν µε γνώµονα τα δεδοµένα. Το µόνο βέβαια σηµείο στο 

οποίο υστερεί η περί ου ο λόγος µορφή οργάνωσης των δεδοµένων των αφηγήσεων 

είναι, σύµφωνα µε τον Crawford, το γεγονός ότι, µέχρι σήµερα, κανείς έξυπνος 

σχεδιαστής δεν έχει κατανοήσει τον τρόπο µε τον οποίο θα κατορθώσει να οργανώσει 

τα υπάρχοντα αυτά δεδοµένα µε µία υπολογιστική µορφή, κάτι έχει επιτευχθεί µε τη 

βοήθεια του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού που έχει σχεδιασθεί και 
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υλοποιηθεί στο πλαίσιο της συγκεκριµένης ∆ιπλωµατικής Εργασίας (Crawford, 

2005). 

Στις αρχές του εικοστού αιώνα, ο ρώσος µελετητής ονόµατι Vladimir Propp, 

ανέλυσε 100 ρωσικά παραµύθια και κατανόησε ότι τα παραµύθια αυτά εµπεριείχαν 

πολλά κοινά στοιχεία µεταξύ τους, τα οποία και ονόµασε «παγκόσµιες λειτουργίες» 

(“universal functions”). Εν συνεχεία, σχεδίασε µία σηµειογραφία για την 

αντιπροσώπευση αυτών των «παγκόσµιων λειτουργιών» και εξέδωσε τη δουλειά του 

υπό τον τίτλο «Η Μορφολογία του Παραµυθιού» (“The Morphology of the 

Folktale”). Η λίστα αυτών των «παγκόσµιων λειτουργιών» του έχει ως εξής: 

• Αρχική κατάσταση. 

• Έλλειψη ή η αναχώρηση των πρεσβυτέρων. 

• Απαγόρευση ή εντολή. 

• Παραβιασθείσα απαγόρευση ή διεξαχθείσα εντολή. 

• Αναγνώριση µεταξύ του κακοποιού και του ήρωα. 

• Παράλειψη πληροφοριών. 

• Απάτη. 

• Έλλειψη ή ανεπάρκεια. 

• Το συνδετικό συµβάν. 

• Συναίνεση για εξουδετέρωση. 

• Η πρώτη λειτουργία του δωρητή. 

• Αντίδραση του ήρωα. 

• Απόκτηση ενός µαγικού βοηθού. 

• Μεταφορά σε ένα προορισθέν µέρος. 

• Ο ήρωας µάχεται ενάντιων του κακοποιού. 

• Νίκη κατά του κακοποιό. 

• Επισήµανση του ήρωα. 

• Η αντιστροφή της κακοτυχίας ή της τύχης. 

• Άφιξη του ήρωα. 

• Επιστροφή του ήρωα. 

• Αναζήτηση του ήρωα. 

• ∆ιάσωση του ήρωα. 

• Μη αναγνωρίσιµη άφιξη. 

• Ισχυρισµοί ενός ψευδούς ήρωα. 
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• ∆ύσκολο καθήκον. 

• Επίλυση της υπόθεσης. 

• Αναγνώριση του ήρωα. 

• Έκθεση του ψευδούς ήρωα. 

• Μεταµόρφωση. 

• Τιµωρία του ψευδούς ήρωα ή του κακοποιού. 

• Γάµος και προσχώρηση στο θρόνο. 

• Ασαφείς ή εξωγήινες µορφές. 

• Αναχώρηση από µία εµποροπανήγυρη. 

• Μεταφορά µίας συσκευής σηµατοδότησης. 

• Κινητοποιήσεις. 

• Θετική έκβαση µίας κατάστασης. 

• Αρνητική έκβαση µίας κατάστασης. 

• Σύνδεσµοι (Crawford, 2005). 

Ο Propp βέβαια, αν και προτείνει έναν αριθµό κανόνων για το συνδυασµό 

διαφόρων λειτουργιών µε µία λογική σειρά, παρόλα αυτά, δεν παρέχει κάποια 

ολοκληρωµένη γραµµατική οργάνωσης µίας αφήγησης. Ερευνώντας βαθύτερα στις 

λεπτοµέρειες του συστήµατός του, µπορούµε να συναντήσουµε διάφορες 

περιπλεκόµενες καταστάσεις που απαιτούν ειδική µεταχείριση. Ο Propp επιτυγχάνει 

τη γενικότητα µόνο στα υψηλότερα επίπεδα αφαίρεσης στη διαδικασία της αφήγησης, 

εκδηλώνοντας τις αφαιρέσεις αυτές σε συγκεκριµένα συστατικά ιστορίας, τα οποία 

απέχουν από το σύστηµά του. Παρόλα αυτά, όπως και «Οι Κατάλογοι των Aarne-

Thompson», το σύστηµα του Propp έχει τη δυνατότητα να διαµορφώσει τις βάσεις 

για µία «µηχανή» αφήγησης. ∆εν είναι βέβαια τόσο µεγάλο όσο «Οι Κατάλογοι των 

Aarne-Thompson», αλλά ο συγκεκριµένος παράγοντας θα πρέπει να µειώσει το 

µέγεθος του προβλήµατος. Ίσως µία «ρωσική µηχανή αφηγηµατικών παραµυθιών» 

θα ήταν ο ιδανικός προάγγελος µία πλήρως ανεπτυγµένη «µηχανή» αφήγησης τύπου 

Aarne-Thompson (Crawford, 2005). 

Συµπληρώνοντας την αναφορά στη συγκεκριµένη λίστα κοινών στοιχείων που 

συναντούµε σε παραµύθια, θα πρέπει να υπογραµµισθεί το γεγονός ότι ο Chris R. 

Fairclough και ο Pádraig Cunningham από το Κολέγιο Trinity (Trinity College) του 

∆ουβλίνου, στην Ιρλανδία, έχουν ενσωµατώσει το σύστηµα του Propp σε µία 

«µηχανή» ιστοριών µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Το λογισµικό τους χρησιµοποιεί 
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ένα διπλό επίπεδο νοηµοσύνης για την παροχή της αφήγησης. Το κατώτερο επίπεδο 

χρησιµοποιεί τεχνολογία βασισµένη σε παράγοντες µε σκοπό την καθοδήγηση 

µεµονωµένων δραστών µέσα στον κόσµο του παραµυθιού, ενώ το ανώτερο επίπεδο 

χρησιµοποιεί τους κανόνες του συστήµατος του Propp σε ένα σύστηµα συλλογισµού 

βασισµένο στις περιπτώσεις, το οποίο εφαρµόζει προηγούµενα συµβάντα σε νέα 

προβλήµατα. Το λογισµικό διατηρεί µία βιβλιοθήκη προηγουµένως λελυµένων 

προβληµάτων στον τοµέα του προβλήµατος. Με τη συνάντηση ενός νέου 

προβλήµατος, το λογισµικό ανατρέχει στη βιβλιοθήκη για προηγούµενες 

παραπλήσιες λύσεις και αναγνωρίζει την πλέον πλησιέστερη και ταιριαστή στο 

συγκεκριµένο, προς αντιµετώπιση πρόβληµα και στη συνέχεια την υιοθετεί για να 

επιλύσει και το τρέχον πρόβληµα. Οι ιδέες του Propp χρησιµοποιούνται για να 

προµηθεύσουν τους δράστες µε ρόλους προς παίξιµο (Αχρειότητα, Καθοδήγηση, 

Έλεγχος του Ήρωα κ.τ.λ.). Οι δράστες είναι ικανοί να κουτσοµπολεύουν µεταξύ τους, 

οι δε συγγραφείς ελπίζουν στην επαύξηση της ικανότητας αυτής µε παραπλάνηση, 

κάποια στιγµή στο µέλλον (Crawford, 2005). 

Τέλος, το 1921, ο Georges Polti εξέδωσε τις «Τριάντα Έξι ∆ραµατικές 

Καταστάσεις» (“Thirty-Six Dramatic Situations”), οι οποίες µείωσαν τα βασικά 

σενάρια όλης της λογοτεχνίας και του θεάτρου σε ένα σύνολο βασικών µόνο 

κανόνων, ορισµένοι από τους οποίους είναι οι ακόλουθοι: 

• Ικεσία. 

• Απελευθέρωση. 

• Έγκληµα που επιδιώκεται λόγω εκδίκησης. 

• Εκδίκηση ληφθείσα για κάποιο συγγενή από κάποιον άλλο συγγενή. 

• Επιδίωξη. 

• Καταστροφή. 

• Το να πέφτει κάποιος θύµα αγριότητας ή ατυχίας. 

• Επανάσταση. 

• Μία τολµηρή επιχείρηση. 

• Απαγωγή. 

• Το αίνιγµα. 

• Απόκτηση. 

• Εχθρότητα του συγγενή. 

• Αντιζηλία του συγγενή. 
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• ∆ολοφονική µοιχεία. 

• Τρέλα. 

• Θανατηφόρα απερισκεψία. 

• Ακούσια εγκλήµατα αγάπης. 

• ∆ολοφονία ενός µη αναγνωρισµένου συγγενή. 

• Αυτοκτονία για κάποιο ιδανικό. 

• Αυτοκτονία για κάποιο συγγενή. 

• ∆ολοφονία όλων για κάποιο πάθος. 

• Αναγκαιότητα για δολοφονία κάποιων ερωτευµένων. 

• Αντιζηλία ανώτερου και κατώτερου. 

• Μοιχεία. 

• Εγκλήµατα αγάπης. 

• Ανακάλυψη της ατιµίας ενός αγαπηµένου προσώπου. 

• Εµπόδια στον έρωτα. 

• Έρωτας για κάποιον εχθρό. 

• Φιλοδοξία. 

• Σύγκρουση µε κάποιο Θεό. 

• Εσφαλµένη ζήλεια. 

• Εσφαλµένη κρίση. 

• Μεταµέλεια. 

• Επανέλευση ενός χαµένου προσώπου. 

• Απώλεια ενός αγαπηµένου προσώπου (Crawford, 2005). 

Σε γενικές γραµµές, η εν λόγω ταξονοµία θα µπορούσε να αποτελέσει τη βάση για 

µία διαδραστική «µηχανή» αφήγησης, όµως προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια 

συγκεκριµένη πρόταση προσανατολισµένη προς την κατεύθυνση αυτή (Crawford, 

2005). 

Κατά τον Crawford, µονάχα οι λειτουργίες του Propp έχουν προσαρµοσθεί για 

χρήση σε ηλεκτρονικού υπολογιστές και εποµένως σε ψηφιακές αφηγήσεις, ενώ οι 

κανόνες των υπολοίπων ερευνητών δεν έχουν ακόµη χρησιµοποιηθεί σε κάποια 

ψηφιακή αφήγηση. Όµως, η ψηφιακή αφήγηση του παραµυθιού της 

Κοκκινοσκουφίτσας που εµπεριέχεται στο εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι «Η 

Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά», περιλαµβάνει και στοιχεία από τους 

«Καταλόγους του Aarne-Thompson», όπως είναι: τα άγρια ζώα (ο λύκος), ένας 
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άνδρας και κάποιο άγριο ζώο (ο λύκος µε τον κυνηγό), κάποιες υπεράνθρωπες 

δραστηριότητες (η επανέλευση στη ζωή της γιαγιάς της Κοκκινοσκουφίτσας), 

διάφορες ιστορίες για γυναίκες ή άνδρες (η ιστορία της Κοκκινοσκουφίτσας), κάποια 

µυθολογικά µοτίβα (ο οµιλών λύκος) και κάποια ταµπού (ο λύκος είναι πάντοτε ένα 

ζώο που προκαλεί αναταραχές και άσχηµες καταστάσεις), αλλά και από τις 

«Τριάντα-Έξι ∆ραµατικές Καταστάσεις» του Polti, µιας και εν τέλει, η 

Κοκκινοσκουφίτσα πέφτει θύµα της αγριότητας του κακού λύκου. Όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά συνιστούν το τέταρτο σηµείο καινοτοµίας της συγκεκριµένης 

∆ιπλωµατικής Εργασίας (Crawford, 2005). 

Εν κατακλείδι, ο λόγος της κατασκευής του εν λόγω εκπαιδευτικού – ψηφιακού 

παιχνιδιού είναι, βάσει της Ταξονοµίας του Bloom (Bloom’s Taxonomy), η 

διεύρυνση των γνώσεων των µαθητών της ∆ευτέρας και Τρίτης ∆ηµοτικού πάνω 

στην ύλη των Μαθηµατικών και η βαθύτερη κατανόηση αυτής µέσω ενός ευχάριστου 

εικονικού περιβάλλοντος ενός ψηφιακού παιχνιδιού. Στη συνέχεια, ακολουθεί η 

εφαρµογή των συγκεκριµένων γνώσεων µέσω απάντησης σε διάφορες ερωτήσεις που 

θα απαντούν οι µαθητές για να µεταβαίνουν σε επόµενα επίπεδα δυσκολίας και η 

ανάλυση των απαντήσεών τους µέσω της ανατροφοδότησης που θα τους παρέχεται 

από το παιχνίδι. Έτσι οι µαθητές, µε το πέρας όλων των δραστηριοτήτων του περί ου 

ο λόγος ψηφιακού παιχνιδιού, θα συνθέτουν τη γνώση τους, αξιολογούµενοι 

ταυτόχρονα από το λογισµικό, για να κατανοούν τι ακριβώς κατάλαβαν και τι όχι 

(Bloom, 1956). 

Σύµφωνα µε την Ταξονοµία του Bloom, οι διδακτικοί στόχοι διαχωρίζονται σε 

τρεις κατηγορίες/περιοχές: τη Γνωστική (Cognitive), τη Συναισθηµατική (Affective) 

και την Ψυχοκινητική (Psychomotor), όπως άλλωστε µπορούµε να δούµε και στο 

διάγραµµα (∆ιάγραµµα 1) που ακολουθεί: 
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∆ιάγραµµα 1 – Οι τρεις κατηγορίες/περιοχές στις οποίες διαχωρίζονται οι διδακτικοί στόχοι σύµφωνα 

µε την Ταξονοµία του Bloom (Bloom’s Taxonomy) – Ανακτήθηκε στις 7 ∆εκεµβρίου 2012 από: 

http://www.usingmindmaps.com/study-skills.html 

Η συγκεκριµένη ταξονοµία ακολουθεί τη διαδικασία του συλλογισµού, αποτελεί 

δηλαδή, ένα συνεχές από τις χαµηλότερες δεξιότητες σκέψης (Lower Order Thinking 

Skills - LOTS) στις ανώτερες δεξιότητες της σκέψης (Higher Order Thinking Skills - 

HOTS). Η διαδικασία αυτή ακολουθείται για κάθε µία από τις προαναφερθείσες 

περιοχές, στις οποίες κατανέµονται οι διδακτικοί στόχοι (Bloom, 1956). 

 
Εικόνα 2 – Η Γνωστική Περιοχή (Cognitive Domain)  της Ταξονοµίας του Bloom (Bloom, 1956) 
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Αναφερόµενοι τώρα στη Γνωστική Περιοχή (Cognitive Domain), αξίζει να 

αναφέρουµε ότι συνίσταται από: τη γνώση, την κατανόηση, την εφαρµογή, την 

ανάλυση, τη σύνθεση και την αξιολόγηση, καθεµία από τις οποίες ικανοποιούνται 

από το εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει 

Μαθηµατικά», µιας και οι µαθητές, µέσω του παιχνιδιού, κατανοούν την παρεχόµενη 

ύλη του µαθήµατος και στη συνέχεια, συλλαµβάνουν το βαθύτερο νόηµά της, µε 

σκοπό την απάντηση των διαφόρων προβληµάτων που τους παρουσιάζονται. Για να 

επιτύχουν όµως, τη απόδοση ορθών απαντήσεων, αναλύουν στο µυαλό τους τη 

µεµεθηµένη ύλη, συνθέτοντας αµέσως µετά τις απαντήσεις που παρέχουν στο 

παιχνίδι. Τέλος, οι µαθητές αξιολογούνται µέσω του ψηφιακού παιχνιδιού, µιας και 

λαµβάνουν τελική βαθµολογία µε σκοπό να αντιληφθούν επακριβώς εάν πράγµατι 

κατανόησαν τη διδαχθείσα ύλη ή όχι (Bloom, 1956). Το σύνολο του περιεχοµένου 

της Γνωστικής Περιοχής της Ταξονοµίας του Bloom παρέχεται αναλυτικά µε τη 

βοήθεια του ακόλουθου διαγράµµατος (∆ιάγραµµα 2): 

 
∆ιάγραµµα 2 – Τα περιεχόµενα της Γνωστικής Περιοχής (Cognitive Domain) της Ταξονοµίας του 

Bloom – Ανακτήθηκε στις 7 ∆εκεµβρίου 2012 από: http://www.mindmaptutor.com/2010/04/blooms-

taxonomy-mind-map-of-the-cognitive-domain/ 

Όσον αφορά στη Συναισθηµατική Περιοχή (Affective Domain), αυτή 

αποτελείται από: την αποδοχή, την αντίδραση, την αξία, την οργάνωση και το 

χαρακτηρισµό. Και τα συστατικά της περιοχής αυτής ικανοποιούνται από το 
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εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά», 

διότι αρχικά οι µαθητές αποδέχονται τα διδαχθέντα στοιχεία και εν συνεχεία, 

αντιδρούν στα διάφορα ερεθίσµατα που δέχονται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, 

αντιλαµβανόµενοι την αξία των φαινοµένων που έµαθαν στο πρώτο στάδιο του εν 

λόγω ψηφιακού παιχνιδιού. Τέλος, ιεραρχούν και οργανώνουν τις έννοιες που 

διδάχθηκαν, χαρακτηρίζοντας θετικά ή αρνητικά τις κινήσεις της πρωταγωνίστριας 

του παιχνιδιού, καθώς και το ίδιο το παιχνίδι (Bloom, 1956). 

Τέλος, η Ψυχοκινητική Περιοχή (Psychomotor Domain) της Ταξονοµίας του 

Bloom συντίθεται από: τη µίµηση, το χειρισµό, την ακρίβεια, το συντονισµό και 

τη φυσικότητα, χαρακτηριστικά που πληροί το εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι «Η 

Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά», επειδή κατά την έναρξη της προσπάθειας 

των µαθητών να απαντήσουν στα διάφορα προβλήµατα που τους εµφανίζονται σε 

ανύποπτο χρόνο, µιµούνται τις προηγουµένως υποδεικνυόµενες κινήσεις του 

σχεδιαστή του ψηφιακού παιχνιδιού. Στη συνέχεια και αφού έχουν εν µέρει, 

συνηθίσει τη διαδικασία απόδοσης απαντήσεων στις υποβαλλόµενες από το παιχνίδι 

ερωτήσεις, οι µαθητές εκτελούν συγκεκριµένες, επιλεγµένες ενέργειες για να 

επιτύχουν το στόχο τους, προσέχοντας βέβαια, να είναι ακριβείς στους υπολογισµούς 

τους, διότι ας µην ξεχνάµε πως η διδαχθείσα ύλη έγκειται στο αντικείµενο των 

Μαθηµατικών. Οδεύοντας λοιπόν, προς το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

µέσω της χρήσης του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού, οι µαθητές εκτελούν µία 

σειρά από συναφείς, συντονισµένες κινήσεις, απαντώντας, όπως προαναφέρθηκε, στα 

υποβαλλόµενα ερωτήµατα, τα τελευταία από τα οποία απαντούν µε απόλυτη 

φυσικότητα και µε ελάχιστη δαπάνη ενεργητικότητας, διότι έχουν µάθει πλέον τη 

διαδικασία απόδοσης απαντήσεων και την εκτελούν µάλιστα, µε πολύ µεγάλη 

δεξιοτεχνία και ταχύτητα (Bloom, 1956). 
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1  Η απαρχή της Μάθησης που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι 

(Συµπεριφορισµός) 

Η καταγωγή του Συµπεριφορισµού (Behaviorism) µας ταξιδεύει πίσω στην εποχή 

µεταξύ των ετών 1880 και 1920, όπου άκµασε η ιδεολογία του Αµερικανικού 

Προοδευτικού Κινήµατος (American Progressive Movement). Αν και το Προοδευτικό 

Κίνηµα συχνά συσχετίζεται µε την πολιτική µεταρρύθµιση, οι επιρροές του έγιναν 

ευρέως αισθητές στον τότε επιστηµονικό και εκπαιδευτικό χώρο. Το Προοδευτικό 

Κίνηµα αποτελεί µία φυσική εξέλιξη των φιλελεύθερων φιλοσοφιών, που ξεκίνησε µε 

τη συµβολή του John Locke και εν συνεχεία εφαρµόσθηκε από τον Thomas Jefferson. 

Η καθοριστική έννοια του συγκεκριµένου κινήµατος είναι η ιδέα ότι η κοινωνία είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένη µέσω µιας υπονοούµενης κοινωνικής σύµβασης επιτρέποντας 

την ύπαρξη σε αυτή πολιτικής αυτονοµίας και ατοµικών δικαιωµάτων σε αντάλλαγµα 

µίας υποχρέωσης των µελών της για διαχείριση των κοινωνικών αναγκών και άλλων 

κοινωνικών διαδικασιών (Napier, 2001). 

Αν και ο πυρήνας του προαναφερθέντος κινήµατος ακούγεται προφανής σε εµάς 

σήµερα, κατά τη διάρκεια των ηµερών της Αµερικανικής Επανάστασης (American 

Revolution) ήταν µία ριζοσπαστική ιδέα. Λιγότερο από έναν αιώνα µετά την 

Αµερικανική Ανεξαρτησία, η Βιοµηχανική Επανάσταση (Industrial Revolution) είχε 

δηµιουργήσει µία οικονοµία που διασπούσε την κοινωνία σε δύο οµάδες – σε αυτούς 

που είχαν κάτω από την κυριαρχία τους τα µέσα της παραγωγής και εκείνους που 

εργάζονταν για να παράγουν τα διάφορα προϊόντα που έχει ανάγκη µία κοινωνία. Ο 

Κοινωνικός ∆αρβινισµός (Social Darwinism) ελήφθη πολύ σοβαρά αυτή τη φορά και 

δεν υπήρχε καµία εγγύηση ότι η πολιτική και η κοινωνία δε θα µπορούσαν να 

ολισθήσουν πίσω, αναβιώνοντας ένα µοντέλο παραπλήσιο µε αυτό που προϋπήρξε 

της έννοιας της φιλελεύθερης δηµοκρατίας. Υπήρχαν φόβοι ότι ανανεωµένες µορφές 

θεσµών, όπως αυτός της δουλείας και του Θεϊκού ∆ικαιώµατος των Βασιλιάδων 

(Divine Right of Kings), θα µπορούσαν να επαναναδυθούν σε περίπτωση που η 

αίσθηση της φιλελεύθερης δηµοκρατίας δεν ήταν διαβεβαιωµένη (Smith, 1985). 

Ένας από τους στόχους του Προοδευτικού Κινήµατος ήταν να συνδυάσει τα οφέλη 

της επιστήµης µε τις προκλήσεις των κοινωνικών αναγκών. Ο προαναφερθείς στόχος 

καθορίστηκε γενικώς ως η επαύξηση της υλικής άνεσης των ανθρώπων, οι οποίοι 
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είχαν µείνει σε µειονεκτική κατάσταση λόγω της Βιοµηχανικής Επανάστασης. Για το 

σκοπό αυτό, το έτος 1863 ιδρύθηκε η Ένωση Αµερικανικής Κοινωνικής Επιστήµης 

(American Social Science Association), ώστε να κατορθώσει να οργανώσει τον όλο 

και αυξανόµενο αριθµό των ακαδηµαϊκών που αναδυόταν µέσω του αµερικανικού 

πανεπιστηµιακού συστήµατος. Η ένωση αυτή εξέδωσε το πρώτο αµερικανικό 

επιστηµονικό περιοδικό αφιερωµένο στην κοινωνική επιστήµη, ονόµατι «Το 

Περιοδικό των Κοινωνικών Επιστηµών» (“The Journal of Social Science7”) (Mills, 

1998). 

Από τις απαρχές της Ένωσης της Αµερικανικής Κοινωνικής Επιστήµης, στα τέλη 

του 19ου αιώνα, η ψυχολογία δεν είχε αναδειχθεί ως µία πειθαρχία υπερασπιζόµενη τα 

κοινωνικά δικαιώµατα, αλλά θεωρούνταν µία αναδυόµενη ηθική φιλοσοφία. Ωστόσο, 

οι πραγµατικότητες των προϋπολογισµών και των νοµοθετών άσκησαν πίεση στους 

πρώτους υπερασπιστές της ψυχολογίας – που ήταν κυρίως καθηγητές της φιλοσοφίας 

και της θεολογίας – ώστε να οργανώσουν έρευνες που θα µπορούσαν να οδηγήσουν 

σε πρακτικές εφαρµογές της νεοϊδρυθείσας επιστήµης (Napier, 2001). 

Η ανωτέρω διαδικασία οδήγησε τον William James – έναν ηγετικό ακαδηµαϊκό, 

πρωτοπόρο της ψυχολογίας, του οποίου η εκπαίδευση ειδικευόταν στη φιλοσοφία – 

να συνηγορήσει για το διαχωρισµό µεταξύ φιλοσοφίας και ψυχολογίας. Ενόσω ο 

James δεν υποστήριζε ότι η ψυχολογία µπορεί να διαχωριστεί από τη φιλοσοφία, 

έγραψε ένα µεγάλο αριθµό βιβλίων και εκπαιδευτικών άρθρων µε το γύρισµα του 

αιώνα αναφερόµενος στο συνυπολογισµό της ψυχολογίας ως µίας φυσικής επιστήµης. 

Οι παραδοσιακοί φιλόσοφοι συνηγόρησαν εγκαρδίως στο άλµα της ψυχολογίας προς 

την ανεξαρτησία. Η πίεση για την παραγωγή πραγµατικών αποτελεσµάτων οδήγησε 

την πειθαρχία της ψυχολογίας βαθύτερα µέσα στο εργαστήριο, ένα µέρος στο οποίο 

οι φιλόσοφοι έως εκείνη τη χρονική στιγµή αισθάνονταν αρκετά άβολα (Sexton, 

1978). 

                                                 
7 Αναφερόµενοι σε αυτό το περιοδικό αξίζει να τονίσουµε ότι πρόκειται για ένα περιοδικό διεθνούς 

εµβέλειας που αξιολογείται από οµότιµους και καλύπτει τους τοµείς της επιστηµονικής γνώσης και της 

ακαδηµαϊκής υποτροφίας που µελετούν τις κοινωνικές οµάδες και γενικότερα, την ανθρώπινη 

κοινωνία. Το Περιοδικό των Κοινωνικών Επιστηµών (JSS) αποτελεί µία τριµηνιαία έκδοση που, συν 

τοις άλλοις, καλύπτει άρθρα σχετικά µε εκτεταµένα πεδία των κοινωνικών επιστηµών. Ανακτήθηκε 

στις 14 Νοεµβρίου 2012 από: http://thescipub.com/jss.toc 
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2.1.1 Η πορεία προς τη γέννηση του Συµπεριφορισµού (Behaviorism) 

Ήδη από το έτος 1897, τις ρίζες του Συµπεριφορισµού (Behaviorism) µπορούµε να 

τις ανακαλύψουµε στο εργαστήριο του κοινωνιολόγου Franklin Henry Geddings, ο 

οποίος δηµιούργησε µία «κλίµακα συµπάθειας» (“sympathy scale”), προσπαθώντας 

να υπολογίσει τα επίπεδα συµπάθειας µεταξύ των φυλών (Mills, 1998). Ο Mills ήξερε 

ότι η κλίµακά του ήταν εγγενώς ρατσιστική, όµως το συγκεκριµένο γεγονός δεν ήταν 

ένα πρόβληµα πολιτικής ακρίβειας όσο ένα πρόβληµα υπολογισµού. Με σκοπό 

λοιπόν, την υπερπήδηση των επικρίσεων λόγω της έλλειψης αντικειµενικού 

υπολογισµού των υπολογισµών του, ο Giddings απέρριψε διάφορες πνευµατικές 

καταστάσεις, εσωτερικούς διανοητικούς µηχανισµούς και τις ασυνείδητες και 

λειτουργικά ορισµένες συµπεριφορές που προσωπικά πίστευε ότι εκπροσωπούσαν τη 

συµπάθεια (Mills, 1998). 

Η κλίµακα συµπάθειας του Giddings εµπεριείχε όλα τα απαραίτητα, βάσει του 

Συµπεριφορισµού, στοιχεία. Η συµπάθεια ήταν ορισµένη σε όρους παρατηρήσιµης 

και µετρήσιµης συµπεριφοράς, δεν υπήρχε καµία υπόθεση που να υπογραµµίζει 

κάποια συναισθήµατα ή διάφορα άλλα υπονενοηµένα κατασκευάσµατα που να 

εµπλέκονται στην όλη ερευνητική διαδικασία του Giddings. Η έρευνά του ήταν 

πραγµατιστική και οργανωµένη µε τέτοιον τρόπο που να αντιµετωπίζει το πρόβληµα 

µόνο υπό τη βοήθεια της εξέτασης και καµίας επιπλέον διαδικασίας και επιπλέον, 

παρείχε την υπόσχεση της εφαρµογής της εν λόγω κλίµακας σε ένα ευρύ φάσµα 

κοινωνικών θεσµών (Mills, 1998). 

Μέχρι τη στιγµή που ο Giddings ενηµέρωσε και επέκτεινε την κλίµακα της 

συµπάθειας που είχε δηµιουργήσει ο ίδιος, όπως προαναφέρθηκε, το 1907, η 

ψυχολογία βρισκόταν σε µία µεταβατική φάση. Ο John Dewey, ο William James και 

άλλοι αµερικανοί φιλόσοφοι και ψυχολόγοι βρισκόταν σε διαξιφισµούς µε τους 

γερµανούς µέντορές τους σε θέµατα σχετικά µε τη λειτουργικότητα (functionalism) 

και το δοµισµό/στρουκτουραλισµό (structuralism) αυτή τη φορά. Ο Dewey, ενόσω 

εργαζόταν στο πλευρό του James, εξέλιξε το «νόµο του αποτελέσµατος» (“the law of 
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effect8”). Κατά την ίδια χρονική περίοδο, η πορεία προς τις πραγµατιστικές 

εφαρµογές τροποποιούνταν και ενσωµάτωνε θεωρίες λειτουργικότητας και δοµισµού 

προς την κατεύθυνση µίας απλής έννοιας (Manicas, 2002). Το αποτέλεσµα, ωστόσο, 

αυτής της απλής έννοιας δεν ήταν ακόµη ξεκάθαρο. Οι µεταβατικές περίοδοι είναι 

συχνά ταυτοχρόνως και περίοδοι χάους και ανακρίβειας και αυτή είναι η κύρια στάση 

της ψυχολογίας στις αρχές του 1900 (Napier, 2001). 

Ο James Angell, που µαθήτευσε από αµφοτέρων των Dewey και James, δεν ήταν 

µόνο ο πρόεδρος της Αµερικανικής Ψυχολογικής Ένωσης (American Psychological 

Association9 - APA), αλλά και σύµβουλος στη διδακτορική διατριβή του James 

Watson. Κατά σύµπτωση, ο Watson βρέθηκε πειθαρχηµένα να περιµένει για την 

ηγεσία και την καθοδήγηση, όταν ο Angell δήλωνε στην προεδρική του οµιλία προς 

την Αµερικανική Ψυχολογική Ένωση (APA) το 1906 η συµπεριφορά και τα 

αποτελέσµατά της ήταν η εστίαση της ψυχολογίας (Manicas, 2002). Έτσι, ο Angell 

µετατόπισε σθεναρά τις απόψεις της αµερικανικής ψυχολογίας προς την κατεύθυνση 

του Συµπεριφορισµού και έσπασε ολοκληρωτικά τους δεσµούς µε τη γερµανική 

λειτουργικότητα και το δοµισµό, ενόσω έδινε ταυτοχρόνως τη δυνατότητα στο 

Watson να επαναπροσδιορίσει την πειθαρχία (Napier, 2001). 

                                                 
8 Η αρχή του νόµου του αποτελέσµατος (the low of effect principle) αναπτύχθηκε από τον Edward 

Thorndike, ο οποίος πρότεινε ότι οι απαντήσεις που συνήθως ακολουθούνται από ικανοποίηση θα 

συνδεθούν σταθερά µε την εν λόγω κατάσταση και εποµένως, θα είναι πολύ πιο πιθανό να 

επαναπροκύψει η ικανοποίηση όταν επαναληφθεί η περί ου ο λόγος κατάσταση. Αντιστρόφως, εάν η 

κατάσταση αυτή επακολουθείται από δυσφορία, οι συνδέσεις µε τη συγκεκριµένη κατάσταση θα 

γίνουν πιο αδύναµες και η συµπεριφορά της απόκρισης θα είναι λιγότερο πιθανό να προκύψει εφόσον 

η κατάσταση για την οποία γίνεται λόγος επαναληφθεί. Ανακτήθηκε στις 18 Νοεµβρίου 2012 από: 

http://psychology.about.com/od/lindex/g/lawofeffect.htm 
9 Η Αµερικανική Ψυχολογική Ένωση είναι ο µεγαλύτερος επιστηµονικός και επαγγελµατικός 

οργανισµός αντιπροσωπεύοντας την ψυχολογία στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (United States of 

America - USA). Πρόκειται για την παγκοσµίως µεγαλύτερη ένωση ψυχολόγων,  αριθµώντας 

περισσότερους από 137.000 ερευνητές, εκπαιδευτικούς, κλινικούς ιατρούς, συµβούλους και 

εκπαιδευόµενους ως µέλη της. Συνοψίζοντας, στόχος της είναι η πρόοδος της δηµιουργίας και της 

επικοινωνίας, καθώς επίσης και η εφαρµογή της ψυχολογικής γνώσης µε στόχο το όφελος της 

κοινωνίας και τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής. Ανακτήθηκε στις 14 Νοεµβρίου 2012 από: 

http://www.apa.org/about/index.aspx 
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2.1.2 Η βασική ιδέα που περιβάλλει τη θεωρία του Συµπεριφορισµό 

Πολλοί εκπρόσωποι του Συµπεριφορισµού (Behaviorism), όπως ο Thorndike, ο 

Pavlov και ο Skinner έχουν υποθέσει ότι η µάθηση είναι µία αλλαγή της 

παρατηρούµενης συµπεριφοράς, η οποία προκαλείται από εξωτερικά ερεθίσµατα του 

περιβάλλοντος. Στη θεωρία του Συµπεριφορισµού, κάποια αλλαγή στη συµπεριφορά 

σηµατοδοτεί κάποιο είδος µάθησης. Σύµφωνα µε τους οπαδούς του, δεν έχουν 

σηµασία οι εσωτερικές διεργασίες που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της 

µάθησης, αλλά οι αλλαγές που συµβαίνουν στην εµφανή συµπεριφορά του 

υποκειµένου, στο τι δηλαδή µπορεί να κάνει ο µαθητευόµενος ως αποτέλεσµα της 

κατάλληλης οργάνωσης του περιβάλλοντος της µάθησης. 

 
Εικόνα 3 – Παροχή γνώσης και αλλαγή της παρατηρούµενης συµπεριφοράς µέσω της Θεωρίας του 

Συµπεριφορισµού (Behaviorism) – Ανακτήθηκε στις 14 ∆εκεµβρίου 2012 από: 

http://katharinahack.wordpress.com/ 

Ο σηµαντικότερος µηχανισµός της µάθησης είναι, κατά τους συµπεριφοριστές, η 

ενίσχυση της επιθυµητής συµπεριφοράς (Ράπτης & Ράπτη, 2001). Κλασικό 

παράδειγµα είναι το γνωστό πείραµα του Pavlov. Ο Ρώσος φυσιολόγος Pavlov έδινε 

τροφή σε ένα σκύλο καθηµερινά, αφού χτυπούσε ένα καµπανάκι. Η προσφορά, 

δηλαδή, τροφής συνοδευόταν από ένα συγκεκριµένο ήχο. Μετά από πολλές 

επαναλήψεις της ίδιας διαδικασίας, ο Pavlov παρατήρησε πως ο σκύλος, µόλις 

άκουγε το γνωστό – πλέον – ήχο, είχε έκκριση σάλιου. Το πείραµα αυτό έγινε και σε 

άλλα ζώα, όπως γάτες, ποντίκια, χιµπατζήδες κ.τ.λ., µε διαφορετικά, όµως, 

ερεθίσµατα. Τα αποτελέσµατα ήταν τα ίδια µε την περίπτωση του σκύλου. 
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Η επιθυµητή αντίδραση σε ένα εξαρτηµένο – και όχι φυσικό – ερέθισµα, όπως 

είναι η τροφή, είναι µια βασική µορφή µάθησης που συντελέστηκε επειδή ο σκύλος 

συσχέτισε συνειρµικά τον ήχο του κουδουνιού µε την τροφή. Αν δεν υπήρχε κίνητρο 

(ικανοποίηση της πείνας) ο µηχανισµός αυτός ίσως να µη λειτουργούσε. Συνεπώς, 

εξαρτηµένη µάθηση συντελείται µε την ενίσχυση της επιθυµητής συµπεριφοράς 

(θετική ενίσχυση), είτε µέσω της αµοιβής, είτε µε τιµωρία ή την απαλλαγή από τις 

δυσάρεστες επιπτώσεις µιας µη επιθυµητής συµπεριφοράς (αρνητική ενίσχυση). 

Σε αντίθεση τώρα µε τον Pavlov, ο Skinner, ο αντιπροσωπευτικότερος 

εκπρόσωπος του συµπεριφορισµού, υποστηρίζει ότι η συµπεριφορά δεν πρέπει να 

αποδίδεται σε κάποιο ανεξάρτητο ερέθισµα, αλλά να θεωρείται ως αποτέλεσµα 

εσωτερικών επενεργειών του οργανισµού. Η θεωρία του αυτή ονοµάστηκε ενεργός ή 

συντελεστική µάθηση (Τριλιανός, 2003). 

Βασικός άξονας, λοιπόν, των απόψεων του Skinner είναι η θέση ότι αν ορισµένη 

αντίδραση ακολουθείται από κάποιο σχετικό ερέθισµα, η πιθανότητα να επαναληφθεί 

σε ανάλογες περιπτώσεις η ίδια συµπεριφορά αυξάνεται. Αν, αντίθετα, µια ορισµένη 

συµπεριφορά δεν συνοδεύεται από κάποια ενίσχυση, παύει σιγά-σιγά να 

εκδηλώνεται, γίνεται δηλαδή «απόσβεση» της. Για να έχει αποτελέσµατα η ενίσχυση 

πρέπει να είναι άµεση. Πρέπει επίσης να έχει φροντίσει ο εκπαιδευτής να ερευνήσει 

ποια είναι κάθε φορά η κατάλληλη ενίσχυση για το κάθε άτοµο (Ράπτης & Ράπτη, 

2001). 

Ο Skinner και οι µελέτες του υπήρξαν ο πρόδροµος των µηχανών διδασκαλίας 

(teaching machines) (Skinner, 1968), πριν αναπτυχθούν τα σύγχρονα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα. Πίστευε ότι οι µηχανές αυτές θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν 

περιβάλλοντα ευνοϊκά για τη µάθηση που θα ανέτρεπαν τα µειονεκτήµατα του 

σχολικού συστήµατος, εφόσον θα ασχολούνταν µε τις απαντήσεις των µαθητών και 

θα ενίσχυαν τις σωστές απαντήσεις αµέσως µετά τη διατύπωση τους από τους 

µαθητές, κάτι που δεν γινόταν στο πλαίσιο της συνηθισµένης διδασκαλίας. Πίστευε 

επίσης ότι οι διδακτικές µηχανές θα µπορούσαν να εφαρµόσουν ορισµένες γενικές 

αρχές της διδασκαλίας, η οποία θα στηριζόταν στον προγραµµατισµό των διαδοχικών 

ερωτήσεων προς το µαθητή γι’ αυτό και η διδασκαλία αυτή ονοµάστηκε 

προγραµµατισµένη διδασκαλία (Σολοµωνίδου, 1999). 

Ιστορικά, ο συµπεριφορισµός επικράτησε το πρώτο µισό του 20ου αιώνα και 

παρόλο που βοήθησε στην εξήγηση ορισµένων φαινοµένων της µάθησης, δέχτηκε 

αρκετή κριτική εξαιτίας του µοντέλου αγωγής και διδασκαλίας που εισήγαγε. Ένα 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

∆ιπλωµατική Εργασία 

Αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση 49 

σοβαρό µειονέκτηµα του συµπεριφορισµού είναι η προσήλωση του στην εξωτερική 

συµπεριφορά του ατόµου και στο ρόλο των εξωτερικών συνθηκών και ταυτόχρονα η 

παραµέληση του ρόλου των εσωτερικών ανώτερων νοητικών λειτουργιών και της 

εσωτερικής προσπάθειας του ατόµου να κατανοήσει τον κόσµο και να ρυθµίσει 

ανάλογα τη συµπεριφορά του (Ματσαγγούρας, 1997). Επίσης, υποστηρίζεται από 

πολλούς (Σολοµωνίδου, 1999), ότι το µοντέλο του Skinner και του συµπεριφορισµού 

είναι ανεπαρκές, καθότι είναι γνωστό πως οι άνθρωποι µαθαίνουν από τα λάθη τους, 

χωρίς να χρειάζονται πάντα ενίσχυση για να µάθουν, µε την προϋπόθεση ότι τους 

εξηγείται η αιτία του λάθους τους. Τέλος, άλλοι απορρίπτουν τις θεωρίες του 

συµπεριφορισµού ως µηχανιστικές ή αυθαίρετες γενικεύσεις διαπιστώσεων που 

έγιναν κυρίως σε ζώα (Φλουρής, 2003). 

Είναι γεγονός ότι οι συµπεριφοριστές, παρά την προσπάθειά τους να θέσουν τα 

επιστηµονικά θεµέλια της θεωρίας της µάθησης, υπήρξαν υπερβολικά αισιόδοξοι στις 

προσδοκίες τους, διότι η θεωρία τους φαίνεται ότι δεν προσφέρεται για προωθηµένες 

µορφές µάθησης, όπου η προσωπική άποψη, η απρόβλεπτη κριτική 

επιχειρηµατολογία, η δηµιουργικότητα και η πρωτοβουλία, η ιδιαιτερότητα της κάθε 

κουλτούρας και η πρωτότυπη έκφραση έχουν µεγάλη αξία (Ράπτης & Ράπτη, 2001). 

Οι συµπεριφοριστές εν γένει, περιγράφουν «την ύπαρξη µίας κατάστασης» ως µία 

καθολικά διαδικασία µάθησης, η οποία διαιρείται σε δύο τύπους: 

• την κλασική δηµιουργία µίας κατάστασης, η οποία προκύπτει όταν µία 

φυσική ανταπόκριση απαντά σε κάποιο ερέθισµα, 

• τη λειτουργική δηµιουργία µίας κατάστασης, που προκύπτει όταν µία 

απάντηση σε κάποιο ερέθισµα ενισχύεται. 

2.2  Η Μάθηση που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι (Digital Game-

Based Learning – DGBL) 

Η σχετικά νέα αυτή θεωρία της Μάθησης που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι 

(Digital Game-Base Learning – DGBL) αποτελεί µετεξέλιξη της, εδώ και δεκαετίες 

γνωστής, θεωρίας της Μάθησης που βασίζεται στο Παιχνίδι (Game-Based Learning – 

GBL). Ο όρος «Μάθηση που βασίζεται στο Παιχνίδι» µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

αµφότερα και στον τοµέα της έρευνας και του σχεδιασµού παιχνιδιών, αλλά και ως 

ένας κλάδος των παιχνιδιών µε κάποια συγκεκριµένα µαθησιακά αποτελέσµατα. Η 

θεωρία αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι το παιχνίδι διεγείρει τον εγκέφαλο και τον ωθεί 
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προς τη µάθηση. Τα παιχνίδια σχεδιάζονται µε τέτοιον τρόπο ώστε να ισορροπούν το 

θεµατικό περιεχόµενο µε το παιχνίδι, επιτρέποντας τη µεταφορά των δεδοµένων από 

τη βραχύχρονη στη µακρόχρονη µνήµη και δίνοντας τη δυνατότητα στους 

εκπαιδευόµενους να δηµιουργήσουν ένα πλούσιο πλαίσιο γύρω από το περιεχόµενο 

(Bourak, Burchill, Hvidston, Miller & Perigny, 2012). 

Η Μάθηση που βασίζεται στο Παιχνίδι διαθέτει κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία 

την κάνουν να φαντάζει µοναδική και ανυπέρβλητη µπροστά στις άλλες θεωρίες 

µάθησης, όπως είναι τα παρακάτω: 

• Το στοιχείο του ανταγωνισµού. 

• Η επιτυχία και η εξέλιξη κάποιου βασίζεται στην εκµάθηση της ύλης. 

• Οι εκπαιδευόµενοι κινητοποιούνται στη µάθηση µέσω των λαθών τους 

(Bourak, Burchill, Hvidston, Miller & Perigny, 2012). 

 
Εικόνα 4 – Η ευχαρίστηση που προσφέρει στον εκπαιδευόµενο η χρήση της Μάθησης που βασίζεται 

στο Ψηφιακό Παιχνίδι (DGBL) κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας – Ανακτήθηκε στις 2 

Αυγούστου 2012 από: http://servicetraction.de/de/game_based_learning.php 

Η πρακτική της Μάθησης που βασίζεται στο Παιχνίδι µπορεί να εφαρµοσθεί σε 

κάθε µία εκ των θεωριών µάθησης, όπως στο Συµπεριφορισµό (Behaviourism), στο 
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Γνωστικισµό (Cognitivism10) και τον Εποικοδοµισµό/Κονστρουκτιβισµό 

(Constructivism11). Για όσους ερευνητές προτιµούν το Συµπεριφορισµό, τα παιχνίδια 

παρέχον µία άµεση ανατροφοδότηση (feedback). Οι παίκτες ανταµείβονται για την 

ολοκλήρωση συγκεκριµένων εργασιών διαµέσου της προώθησής τους σε διαδοχικά 

επίπεδα ή µέσω της παροχής σε αυτούς εργαλείων τα οποία θα τους βοηθήσουν στην 

εξέλιξή τους στο παιχνίδι. Συν τοις άλλοις βέβαια υπάρχουν και οι «ποινές», 

συµπεριλαµβανοµένων των ακολούθων: το χάσιµο κάποιας «ζωής», τη επανεκκίνηση 

του παιχνιδιού από διάφορα σηµεία, µε σκοπό την περαιτέρω εκµάθηση ή την 

εξάσκηση πάνω σε κάποιο συγκεκριµένο αντικείµενο ή ακόµη και την άµεση ήττα 

του παίκτη από κάποιον όµοιό του (peer). Οι γνωστικιστές υποστηρίζουν τη Μάθηση 

που βασίζεται στο Παιχνίδι, λόγω του γεγονότος ότι επιτρέπει στους 

εκπαιδευόµενους να εξασκούν επανειληµµένως συγκεκριµένες δεξιότητες, καθώς 

επίσης και εξ αιτίας της έντονης χρήσης από την πλευρά των περισσοτέρων 

παιχνιδιών υλικών σκαλωσιάς (scaffolding) από το ένα επίπεδο ή την εργασία στο(-

ην) άλλο(-η). Οι οικοδοµιστές/κονστρουκτιβιστές από την πλευρά τους επευφηµούν 

τον τρόπο µε τον οποίο το παιχνίδι µπορεί να δώσει τη δυνατότητα για 

αλληλεπίδραση και συνεργασία µεταξύ συνοµηλίκων (peer to peer interaction and 

collaboration), ώστε να κατασκευάσουν ένα νόηµα και να δοµήσουν ένα πλαίσιο 

                                                 
10 Η γνωστικιστική επανάσταση αντικατέστησε το Συµπεριφορισµό τη δεκαετία του 1960 ως το 

κυρίαρχο παράδειγµα. Ο Γνωστικισµός (Cognitivism) εστιάζει στις εσωτερικές πνευµατικές 

δραστηριότητες – το να κατορθώσει κάποιος να εισχωρήσει στο «µαύρο κουτί» (“black box”) του 

ανθρώπινου µυαλού είναι πολύτιµο και απαραίτητο για να κατανοήσουµε τον τόπο µε τον οποίο οι 

άνθρωποι µαθαίνουν. ∆ιάφορες διανοητικές διαδικασίες, όπως η σκέψη, η µνήµη, η γνώση και η 

επίλυση προβληµάτων χρειάζεται να εξερευνηθούν. Η γνώση µπορεί να ληφθεί ως ένα σχήµα ή ως 

διάφορες συµβολικές διανοητικές κατασκευές. Η µάθηση ορίζεται ως αλλαγή στα σχήµατα κάποιου 

εκπαιδευόµενου. Ανακτήθηκε στις 18 Νοεµβρίου 2012 από: http://www.learning-

theories.com/cognitivism.html 
11 Ο Εποικοδοµισµός/Κονστρουκτιβισµός (Constructivism) ως ένα παράδειγµα ή µία κοσµοθεωρία 

προϋποθέτει ότι η µάθηση είναι µία ενεργή και εποικοδοµητική διαδικασία. Ο εκπαιδευόµενος είναι 

ένας κατασκευαστής πληροφοριών. Οι άνθρωποι ενεργώς κατασκευάζουν ή δηµιουργούν τις δικές 

τους, προσωπικές αναπαραστάσεις της αντικειµενικής τους πραγµατικότητας. Οι νέες πληροφορίες 

συνδέονται µε την προηγούµενη γνώση, µε τέτοιο τρόπο που οι νοητικές αναπαραστάσεις να 

µετατρέπονται σε υποκειµενικές. 

Οι βασικότεροι ιδρυτές και σηµαντικοί συντελεστές του Εποικοδοµισµού/Κονστρουκτιβισµού είναι 

οι ακόλουθοι: ο Vygotsky, ο Piaget, ο Dewey, ο Vico, ο Rorty και ο Bruner. Ανακτήθηκε στις 18 

Νοεµβρίου 2012 από: http://www.learning-theories.com/constructivism.html 
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γύρω από νέες πληροφορίες (συµπεριλαµβάνοντάς το στο προσωπικό τους σχήµα). 

Συγκεκριµένα εντός των προσοµοιώσεων, οι εκπαιδευόµενοι είναι σε θέση να 

εξερευνήσουν, να αναλάβουν κινδύνους και να εξάγουν συµπεράσµατα σε ένα 

περιβάλλον στο οποίο δε θα είχαν πρόσβαση στον πραγµατικό κόσµο (Bourak, 

Burchill, Hvidston, Miller & Perigny, 2012). 

2.2.1 Η εξέλιξη από τη Μάθηση που βασίζεται στο Παιχνίδι (Game-

Based Learning GBL) στη Μάθηση που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι 

(Digital Game-Based Learning - DGBL) 

Η Μάθηση που βασίζεται στο Παιχνίδι έχει τα τελευταία χρόνια εξελιχθεί από τη 

χρήση του παραδοσιακού χαρτιού και του µολυβιού ή από τη χρήση των παιχνιδιών 

µε τις κάρτες και τα χαρτόνια στην πιο δηµοφιλή έννοια της Μάθησης που βασίζεται 

στο Ψηφιακό Παιχνίδι (DGBL), η οποία συµπεριλαµβάνει διάφορους νεοτερισµούς 

όπως, εµπορικά απευθείας από το ράφι (commercial off-the-shelf - COTS12) 

παιχνίδια, εκπαιδευτικά προσοµοιωτικά παιχνίδια και άλλα διάφορα σοβαρού τύπου 

παιχνίδια (που ο πρωταρχικός τους στόχος είναι η εκπαίδευση, όχι η διασκέδαση, αν 

και η πρόκληση του ίδιου του παιχνιδιού είναι η προσέλκυση να συµµετάσχουν σε 

αυτό όσο το δυνατό περισσότεροι παίκτες) (Van Eck, 2006). 

Η Μάθηση που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι (DGBL) αποτελεί αποδεδειγµένα, 

µία σύγχρονη τάση εντός του ευρύτερου πεδίου της Τεχνολογικά Υποστηριζόµενης 

Μάθησης (Technology Enhanced Learning – TEL13), η οποία συγκεντρώνει, τα 

                                                 
12 Ένα επίθετο που περιγράφει διάφορα προϊόντα λογισµικού (software) ή υλικού µηχανηµάτων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware), τα οποία είναι ετοιµοπαράδοτα και διαθέσιµα για πώληση στο 

γενικό κοινό. Για παράδειγµα, το Microsoft Office είναι ένα προϊόν COTS, το οποίο αποτελεί µία 

συσκευασµένη λύση λογισµικού για µία επιχείρηση. Τα προϊόντα COTS σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο 

ώστε εύκολα να µπορούν να ενσωµατωθούν µέσα σε υπάρχοντα συστήµατα, χωρίς την ανάγκη 

παραµετροποίησης. Ανακτήθηκε στις 18 Νοεµβρίου 2012 από: 

http://www.webopedia.com/TERM/C/COTS.html 
13 Η Τεχνολογικά Υποστηριζόµενη Μάθηση (TEL) αποσκοπεί στη βελτίωση της µαθησιακής 

εµπειρίας του εκπαιδευόµενου διαµέσου των ακόλουθων διαδικασιών: 

• Παρέχοντας βοήθεια προς τους εκπαιδευόµενους, µε στόχο την ενίσχυση της συµµετοχής 

τους στη µαθησιακή διαδικασία, την ικανοποίησή τους, καθώς επίσης και τη διατήρηση της 

προσοχής τους στο µαθησιακό στόχο. 
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τελευταία χρόνια, το έντονο ενδιαφέρον της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Το ενδιαφέρον 

αυτό έγκειται κυρίως στην ευρείας απήχηση που γνωρίζουν σήµερα τα ψηφιακά 

παιχνίδια, στον υψηλό βαθµό που κινητοποιούν τους παίκτες, καθώς επίσης και στο 

γεγονός ότι συγκεντρώνουν ένα πλήθος σηµαντικών χαρακτηριστικών (Prensky, 

2001; Kirriemuir & McFarlane, 2004). Τα ψηφιακά παιχνίδια προσφέρουν για 

παράδειγµα, τη δυνατότητα εµπλοκής σε αυθεντικές δραστηριότητες και σε 

συγκεκριµένο κάθε φορά ερευνητικό πλαίσιο, παρουσιάζοντας όχι καλά δοµηµένα 

προβλήµατα προς αντιµετώπιση, τα οποία αφορούν σε µία ευρεία γκάµα θεµατικών 

περιοχών, όπως επίσης και προωθώντας διάφορες διαδικασίες ερευνητικής και 

ανακαλυπτικής µάθησης14 (Gee, 2007). 

Η Horizon Report διαχωρίζει τα παιχνίδια σε τρεις µεγάλες κατηγορίες: µη-

ψηφιακά (non-digital) παιχνίδια, παιχνίδια ψηφιακής συνεργασίας (digital 

collaborative) και παιχνίδια ψηφιακής συνεργασίας πολλαπλών παικτών (multi-player 

                                                                                                                                            
• Βοηθώντας στην παραγωγή επιχειρηµατιών αποφοίτων µε τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε 

να διαθέτουν τα εχέγγυα για να είναι ανταγωνιστικοί στο παγκόσµιο επιχειρηµατικό 

στερέωµα. 

• Ενθαρρύνοντας την εµπνευσµένη και καινοτόµο µάθηση. 

• ∆ιαµορφώνοντας τη µάθηση που προωθεί την ανάκλαση και τον προβληµατισµό. 

• Προωθώντας και υποστηρίζοντας τη Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Ανάπτυξη (Continuing 

Professional Development – CPD)/Συνεχόµενη Επαγγελµατική Εκπαίδευση (Continuing 

Professional Education – CPE) και τη διεθνοποίηση. Ανακτήθηκε στις 30 Νοεµβρίου 2012 

από: http://technologyenhancedlearning.net/what-is-technology-enhanced-learning/ 
14 Η Ανακαλυπτική Μάθηση (Discovery Learning) του Bruner είναι µία 

εποικοδοµητική/κονστρουκτιβιστική θεωρία µάθησης (constructivist learning theory), βασισµένη στην 

έρευνα (inquiry-based), η οποία λαµβάνει χώρα σε καταστάσεις επίλυσης προβληµάτων, όπου ο 

εκπαιδευόµενος αντλεί πληροφορίες από τις προσωπικές του παρελθοντικές εµπειρίες, όπως επίσης και 

από τις υπάρχουσες γνώσεις του, µε σκοπό την ανακάλυψη γεγονότων και συσχετίσεων, και επίσης, 

νέων αληθειών που θα πρέπει να γίνουν ευρέως γνωστές. Τα µοντέλα µάθησης που βασίζονται σε 

κάποιο µοντέλο ανακαλυπτικής µάθησης περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: την καθοδηγούµενη µάθηση 

(guided learning), τη µάθηση µέσω της επίλυσης προβληµάτων (problem-based learning), την 

περιπτωσιολογική µάθηση (case-based learning) και τη συµπτωµατική µάθηση (incidental learning). 

Ανακτήθηκε στις 30 Νοεµβρίου 2012 από: http://www.learning-theories.com/discovery-learning-

bruner.html 
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digital collaborative – MMO15). Πέραν αυτού, η έκθεση προτείνει µία τάση προς τα 

Παιχνίδια Εναλλακτικής Πραγµατικότητας (Alternative Reality Games - ARG16) και 

προς το παιχνίδι σε κινητές συσκευές σε µαθησιακά περιβάλλοντα (Horizon Report, 

2011). 

 
∆ιάγραµµα 3 – Η χρονολογική εξέλιξη της Μάθησης που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι (Digital 

Game-Based Learning - DGBL) – Ανακτήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2012 από: 

http://www.knowledgedirectweb.com/company1/content/133/Game-

Based%20Learning%20White%20Paper.pdf 

Στις µέρες µας, έχει γίνει πλέον ευρέως αποδεκτό ότι η Μάθηση που βασίζεται στο 

Ψηφιακό Παιχνίδι είναι ιδιαιτέρως σηµαντική για τη διδασκαλία και τη µάθηση για 

πολλούς και διαφόρους λόγους ορισµένοι από τους οποίους είναι οι ακόλουθοι: 

                                                 
15 Τα MMO είναι ένα από τα πολλά είδη ψηφιακών παιχνιδιών που κυκλοφορούν στις µέρες µας στην 

αγορά. Ένα MMO ψηφιακό παιχνίδι είναι ένας ολόκληρος ψηφιακός κόσµος, στον οποίο πολλοί 

παίκτες, από διάφορα σηµεία του πλανήτη και µέσω του ∆ιαδικτύου, αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Τα 

MMO είναι ιδιαιτέρως διαδεδοµένα στη σηµερινή κοινωνία και γνωρίζουν τεράστια επιτυχία. Το 

δηµοφιλέστερο MMO ψηφιακό παιχνίδι και αυτό που έχει καταφέρει να ξεπεράσει το φράγµα των 10 

εκατοµµυρίων χρηστών, είναι το “World of Warcraft” της εταιρίας Blizzard Entertainment. 

Ανακτήθηκε στις 18 Νοεµβρίου 2012 από: http://www.gameover.gr/lexicon/MMORPG.65.html 
16 Περιγράφοντας τα Παιχνίδια Εναλλακτικής Πραγµατικότητας (Alternative Reality Games), γνωστά 

και ως Παιχνίδια Επαυξηµένης Πραγµατικότητας (Augmented Reality Games – ARG), αξίζει να 

αναφέρουµε το γεγονός ότι η Επαυξηµένη Πραγµατικότητα (Augmented Reality – AG) είναι µία 

τεχνολογία που συνδυάζει µία κάµερα και µία ειδική “AR” κάρτα, µε στόχο να κατορθώσει 

αντικείµενα που αποτελούνται από ένα «κοµµάτι» λογισµικού (όπως π.χ. µοντέλα χαρακτήρων) να 

φαίνεται σα να υπάρχουν στον «πραγµατικό» κόσµο. Το λογισµικό ζητεί από το χρήστη να στρέψει 

την κάµερα προς την “AR” κάρτα, την οποία και στη συνέχεια εντοπίζει και το αντικείµενο αµέσως 

µετά προσαρµόζεται στην κορυφή της κάρτας. Περισσότερες επιδράσεις, όπως η παραµόρφωση της 

περιοχής γύρω από την κάρτα, είναι πιθανές µε τη χρήση αρκετά δυνατού υλικού µηχανηµάτων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware). Ανακτήθηκε στις 18 Νοεµβρίου 2012 από: 

http://psp.about.com/od/pspglossary/a/Augmented-Reality-Definition.htm 
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• Η ευρεία χρήση των τεχνολογιών των συσχετιζόµενων µε τα παιχνίδια στο 

σπίτι του καθενός εξ ηµών δηµιουργεί ένα εξεζητηµένο ενδιαφέρον για την εν 

προαναφερθείσα θεωρία µάθησης στα σχολεία. 

• Υπάρχει ένα κίνηµα συσχετιζόµενο µε τα παιχνίδια που στοχεύει στη 

υποστήριξη επίσηµων εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων. Φέρνει σε επαφή 

σχεδιαστές παιχνιδιών και εκπαιδευτικούς µε σοβαρού τύπου παιχνίδια µέσα 

σε µία εκπαιδευτική δοµή. 

• Η ανάπτυξη των σε απευθείας σύνδεση (online) παιχνιδιών επιτρέπει τη 

δυνατότητα παροχής επαυξηµένης µαθησιακής υποστήριξης για εξ 

αποστάσεως και κατανεµηµένες οµάδες µάθησης. 

• Η χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών έχει εξελιχθεί την περίοδο που διανύουµε 

από αυτή των απλών παιχνιδιών στην κατασκευαστική µάθηση διαµέσου του 

σχεδιασµού και της δηµιουργίας παιχνιδιών (Van Eck, 2006). 

• Η τάση για την σε απευθείας σύνδεση (online) Μάθηση που βασίζεται στο 

Ψηφιακό Παιχνίδι δίνει τώρα πλέον µεγαλύτερη έµφαση στην οµαδική 

µάθηση και τη συνεργασία. 

• Το µοντέλο του εκπαιδευτικού συστήµατος θα πρέπει να αναδιαµορφωθεί για 

να αγκαλιάσει και εν συνεχεία, να επωφεληθεί από την αποδιοργανωτική 

φύση των ψηφιακών παιχνιδιών. 

• Το υπάρχον µοντέλο ελέγχου και αξιολόγησης των εκπαιδευόµενων δεν είναι 

εναρµονισµένο µε τις δεξιότητες που αναπτύσσονται µέσω της Μάθησης που 

βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι (Van Eck, 2011; Bourak, Burchill, Hvidston, 

Miller & Perigny, 2012). 

2.2.2 Λόγοι της αποτελεσµατικότητας της Μάθησης που βασίζεται 

στο Ψηφιακό Παιχνίδι 

Η Μάθηση που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι είναι αποτελεσµατική για τρεις 

βασικούς λόγους:  

1. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η µάθηση γίνεται πιο ελκυστική όταν παίρνει τη 

µορφή του παιχνιδιού. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό, ειδικά όταν 

πρόκειται για αντικείµενα που είναι µάλλον δύσκολα ή απωθητικά για τους 

εκπαιδευόµενους και στην περίπτωση αυτή απαιτείται κάτι που να έχει τη 
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δυνατότητα να προσελκύσει την προσοχή και τον ενδιαφέρον τους προς το 

προς µάθηση αντικείµενο. 

2. Ο δεύτερος λόγος είναι η διαδραστική διαδικασία που χρησιµοποιείται για 

την επίτευξη της µάθησης. Η διαδικασία αυτή µπορεί και πρέπει να παίρνει 

διαφορετική µορφή, ανάλογα µε τους µαθησιακούς στόχους και το επίπεδο 

µόρφωσης και την ηλικία των εκπαιδευόµενων. 

3. Ο τρίτος και τελευταίος λόγος είναι ο συνδυασµός των δύο πρώτων στο 

τελικό προϊόν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να καταλήξουµε στο επιθυµητό 

αποτέλεσµα, µέσω διαφόρων συνδυασµών των δύο ανωτέρω 

χαρακτηριστικών της Μάθησης που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι και κάθε 

φορά η καλύτερη λύση µπορεί να βρεθεί σε συνάρτηση µε το συγκεκριµένο 

γνωστικό αντικείµενο (Prensky, 2001). 

 
Εικόνα 5 – Η αποτελεσµατικότητα της Μάθησης που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι (DGBL) στη 

σχολική πραγµατικότητα – Ανακτήθηκε στις 5 ∆εκεµβρίου 2012 από: 

http://shoyulearning.wordpress.com/ 

Βέβαια, χωρίς καµία αµφιβολία, µία πολύ σηµαντική παράµετρος του ζητήµατος 

αυτού είναι και το πώς ακριβώς χρησιµοποιείται η Μάθηση που βασίζεται στη 

χρήση του Ψηφιακού Παιχνιδιού. Στις περισσότερες περιπτώσεις που έχει γίνει 

κάποια προσπάθεια για επίτευξη µάθησης µέσω της χρήσης ψηφιακών παιχνιδιών, τα 

εν λόγω ψηφιακά παιχνίδια δεν είναι σχεδιασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

κατορθώνουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της κατάρτισης ή της εκπαίδευσης 

για τις οποίες και είχαν κατασκευασθεί. Πολλές εκπαιδευτικές εφαρµογές που 

βασίζονται στο ψηφιακό παιχνίδι εντάσσονται στο πλαίσιο ευρύτερων πρωτοβουλιών 

και προσεγγίσεων, που συχνά που συχνά περιλαµβάνουν εκπαιδευτές ή καθηγητές, 

καθώς και άλλες µαθησιακές µεθόδους. Με το πέρας όµως του χρόνου και µε τη 
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συνεχώς µεγαλύτερη και ουσιαστικότερη χρήση του στη διαδικασία της µάθησης, το 

ψηφιακό παιχνίδι αποκτά όλο και πιο µεγάλο, πιο εµφανή και πιο βασικό ρόλο στη 

διαδικασία µε την οποία τελικά οι εκπαιδευόµενοι καταλήγουν στην εκµάθηση 

κάποιου αντικειµένου µέσω ενός διασκεδαστικού και γρήγορου τρόπου (Prensky, 

2001). 

Μία ακόµα προϋπόθεση, κοινή σε όλες τις µαθησιακές µεθόδους, είναι το γεγονός 

ότι το περιεχόµενο του παιχνιδιού που κατασκευάζεται από τους εκάστοτε ερευνητές 

πρέπει να ταιριάζει στον εκπαιδευόµενο στον οποίο απευθύνεται. Εάν κάτι τέτοιο δεν 

ισχύει, τότε η µάθηση που εν τέλει θα επιτευχθεί θα είναι ελάχιστη, έως και 

ανύπαρκτη, όποια µέθοδο και αν ακολουθήσει ο εκάστοτε σχεδιαστής του 

εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού. 

Σύµφωνα µε τους καθηγητές Robert Ahlers και Rosemary Garris, του 

ΕργαστηρίουΥποβρυχίων NAWCTSD (Naval Air Warfare Center Training Systems 

Division) του Πολεµικού Ναυτικού των ΗΠΑ, οι ευκαιρίες για επιτυχία (που 

προσφέρονται µέσω των στόχων του παιχνιδιού, των κανόνων και του ελέγχου της 

πορείας του παίκτη από τον ίδιο) δηµιουργούν στον παίκτη µία αίσθηση σκοπού. Η 

έξαψη της περιέργειας, που προέρχεται από την έκπληξη, την πλοκή, το µυστήριο και 

το χιούµορ, κάνει το παιχνίδι γοητευτικό. Η προσοµοίωση του κινδύνου – που στις 

µέρες µας ενυπάρχει στην πλειοψηφία των παιχνιδιών που απευθύνονται σε παιδιά 

οποιασδήποτε ηλικίας – και εµπεριέχει συγκρούσει, ηχητικά εφέ, γραφικά και 

γρήγορους ρυθµούς, προκαλεί διέγερση στους παίκτες και εποµένως, επιθυµία για 

ενασχόληση, χωρίς την παραµικρή αίσθηση κόπωσης, µε το εν λόγω παιχνίδι, έως 

ότου φθάσουν στο τέλος του παιχνιδιού, στη λύση του µυστηρίου και την απόκτηση 

όσο το δυνατό περισσότερων βαθµών. Η ενδυνάµωση τέλος, της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης (από την πραγµατική, που επιτυγχάνεται µε την άµεση επικοινωνία 

µέσω του διαδικτύου και τα δωµάτια συνοµιλίας των παιχνιδιών, έως την εικονική, 

που συντελείται µέσα από τους πίνακες αποτελεσµάτων και τη δράση του παιχνιδιού) 

δηµιουργεί µία αίσθηση υγιούς κοινωνικότητας στους παίκτες και τους κάνει να 

αισθάνονται οικεία και άνετα µέσα στο περιβάλλον του παιχνιδιού. Οι Ahler και 

Garris περιγράφουν τον κύκλο που νοητά σχηµατίζεται όταν κάποιος αρχίζει να 

παίζει ένα παιχνίδι: αρχίζω ���� επιµένω ���� επιτυγχάνω, ο οποίος κάνει και την 

εµπλοκή των παικτών στα εκπαιδευτικά παιχνίδια να παραµένει ζωηρή από τη στιγµή 

που αρχίζουν να παίζουν, καθώς υιοθετούν ένα ρόλο και ταυτίζονται µαζί του, 

ελέγχουν ταυτόχρονα τη ροή του παιχνιδιού, εξασκούν τις δεξιότητές τους (βασικός 
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στόχος κάθε εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού), επιλύουν προβλήµατα, 

επιµένουν µέχρι το τέλος και αγωνίζονται να νικήσουν. Επιπλέον, δεν πρέπει να 

ξεχνάµε πως ακόµη και το εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι έχει όλα τα 

χαρακτηριστικά ενός κοινού παιχνιδιού που ωθεί τους παίκτες του στη µέχρι το τέλος 

ενασχόληση µαζί του, µε απώτερο σκοπό φυσικά, τη νίκη. Όλα τα προαναφερθέντα 

στοιχεία αποτελούν συστατικά της µάθησης και χωρίς αυτά, η διαδικασία της 

µάθησης δεν είναι εφικτή (Prensky, 2001). 

Η Μάθηση που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι βρίσκεται σε απόλυτη συµφωνία 

µε τις σύγχρονες «Θεωρίες για τη νοηµοσύνη». Ο Thiagi στο βιβλίο του «Thiagi 

Game Letter» εξετάζει ενδελεχώς πολλές από τις θεωρίες αυτές και καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι όλες υποστηρίζουν τη µάθηση και επιδρούν στην πληρέστερη και 

ευκολότερη διεξαγωγή της µέσω των παιχνιδιών και της εµπειρίας (Prensky, 2001). 

Όπως είναι φυσικό, σε άµεση αντιστοιχία µε τη δηµιουργία ενός επιτυχηµένου 

ψηφιακού παιχνιδιού, η δηµιουργία εφαρµογών της Μάθησης που βασίζεται στο 

Ψηφιακό Παιχνίδι, η οποία να συνδυάζει τον ελκυστικό χαρακτήρα των παιχνιδιών 

και την ύλη που πρέπει να διδαχθούν οι εκπαιδευόµενοι και οι καταρτιζόµενοι, δεν 

είναι µία υπόθεση εύκολη. Παραδείγµατος χάριν, ένα τέτοιου βεληνεκούς εγχείρηµα 

δεν µπορεί να περιλαµβάνει απλά και µόνο µία απλή παράθεση διαφανειών δε µία 

παρουσίαση στο Power Point (Prensky, 2001). 

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να επισηµάνουµε ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί και 

υπεύθυνοι κατάρτισης µαζί µε τις οµάδες τους έχουν κατασκευάσει διάφορες 

επιτυχηµένες εφαρµογές που υπακούουν στις αρχές της Μάθησης που βασίζεται στο 

Ψηφιακό Παιχνίδι, οι οποίες µπορούν να χρησιµεύσουν ως πρότυπα σχετικά µε το τι 

πρέπει να κάνουµε και τι πρέπει να αποφεύγουµε κατά το σχεδιασµό τέτοιου είδους 

εφαρµογών (Prensky, 2001). 

2.2.3 Πώς συνδυάζονται τα ψηφιακά παιχνίδια µε τη µάθηση; 

Σκεπτόµενοι το ερώτηµα εάν υπάρχουν συνδυασµοί δύο τόσο ανόµοιων µεταξύ 

τους πραγµάτων, όπως τα ψηφιακά παιχνίδια και η αποτελεσµατική, σοβαρή, κατά 

τον κόσµο, Μάθηση (κάτι που επιδιώκεται µέσω της χρήσης της Μάθησης της 

βασισµένης στο Ψηφιακό Παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία), η απάντηση που 

προκύπτει είναι µία και µοναδική, µε πάρα πολλούς τρόπους. Εάν όµως αρχίσουµε 

να αναζητούµε µία έτοιµη, τυποποιηµένη λύση, ήδη σχεδιασµένη και ελεγµένη από 

κάποιον άλλο ερευνητή, θα απογοητευθούµε, διότι η απάντηση και σε αυτό το 
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ερώτηµα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη συγκεκριµένη περίπτωση, στην οποία 

αναφέρεται χωριστά. Η καλύτερη λύση κατά περίπτωση δε, εξαρτάται από: 

• το κοινό στο οποίο απευθυνόµαστε, 

• το γνωστικό αντικείµενο που επιθυµούµαι να διδάξουµε, 

• το επιχειρηµατικό και πολιτικό πλαίσιο µέσα στο οποίο είναι ανεπτυγµένο το 

εκάστοτε ψηφιακό παιχνίδι, 

• την τεχνολογία που έχει στη διάθεσή του ο σχεδιαστής του ψηφιακού 

παιχνιδιού, 

• τις πηγές και την εµπειρία που διαθέτει και µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο 

εν λόγω λογισµικό, καθώς και  

• την οργάνωση της προώθησης του προϊόντος στην αγορά (διανοµή) (Prensky, 

2001). 

Θεωρείται ευρέως αποδεκτό, η προσέγγιση της Μάθησης που βασίζεται στο 

Ψηφιακό Παιχνίδι να διατελείτε λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις δύο ακρογωνιαίες 

διαστάσεις της επιτυχίας της, τη διάσταση της ελκυστικότητας και της µάθησης. 

 
Σχήµα 2 – Η επιρροή των µεταβλητών «µάθηση» και «ελκυστικότητα» στη Μάθηση που βασίζεται 

στο Ψηφιακό Παιχνίδι (Prensky, 2001) 

Εποµένως, όπως γίνεται πλήρως αντιληπτό από το ανωτέρω σχήµα (Σχήµα 2), η 

Μάθηση που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι έχει επιτυχή αποτελέσµατα µόνο όταν 

η ελκυστικότητα όσο και η µάθηση βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο, στην ακριβώς 

αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή και οι δύο αυτοί δείκτες βρίσκονται σε χαµηλό 

επίπεδο, η Μάθηση που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι είναι πλήρως ανεπιτυχής 

(Prensky, 2001). 

Συνήθως, η διαδικασία που βασίζεται στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή µε 

σκοπό την επίτευξη της µάθησης, παρά τη µεγάλη διαφήµιση που της γίνεται, 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

∆ιπλωµατική Εργασία 

Αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση 60 

χαρακτηρίζεται από χαµηλό ποσοστό ελκυστικότητας και κατά συνέπεια, χαµηλό 

ποσοστό µάθησης. Τα ψηφιακά παιχνίδια, φυσικά, σε συνδυασµό µε την ψυχαγωγική 

εκπαίδευση (edutainment) χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ελκυστικότητας και 

χαµηλό ποσοστό µάθησης. Η Μάθηση που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι είναι 

πραγµατοποιήσιµη µόνον εάν η ελκυστικότητα της µαθησιακής διαδικασίας 

βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο και η µάθηση σε επίσης, υψηλό επίπεδο. Τέλος, έως 

αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει κάποιο ολοκληρωµένο µοντέλο, στο ∆ιαδίκτυο ή κάπου 

αλλού, που να συνδυάζει υψηλό ποσοστό µάθησης µε χαµηλό ποσοστό 

ελκυστικότητας. Η κατηγορία αυτή θεωρείται ανύπαρκτη, διότι, θεωρητικά, δεν 

µπορεί να συντελεστεί µάθηση εάν η µαθησιακή διαδικασία δεν είναι ελκυστική προς 

τον εκπαιδευόµενο (Prensky, 2001). 

Παρόλα αυτά όµως, ακόµη και αν εφαρµοσθεί η Μάθηση που βασίζεται στο 

Ψηφιακό Παιχνίδι, µπορεί να υπάρξουν πολλές αποκλίσεις από την αρχική εκτίµηση 

για τα αποτελέσµατα της µάθησης. Κάθε διάσταση αποτελεί ένα συνεχές και κάθε 

µοντέλο διαθέτει διαφορετικό βαθµό µάθησης και ελκυστικότητας. Στην ιδανική 

βέβαια περίπτωση, θα έπρεπε να κινούµαστε σε µία ευθεία µε κλίση 45º, που να 

ισορροπεί µεταξύ των δύο αξόνων (όπως βλέπουµε στο επόµενο διάγραµµα – 

∆ιάγραµµα 4). Εντούτοις, το πιο σωστό είναι να υπάρχει µία δυνατότητα µετατόπισης 

του βάρους µεταξύ των δύο µεταβλητών, ούτως ώστε ο ίδιος ο χρήστης να έχει τη 

δυνατότητα να επιλέξει την αναλογία µάθησης και ψυχαγωγίας που προσφέρει το 

µέσο, ανάλογα µε τη διάθεση της στιγµής. 

 
∆ιάγραµµα 4 – Η διαγραµµατική απεικόνιση της Μάθησης που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι 

ανάλογα µ τις τιµές των δύο µεταβλητών της (Prensky, 2001) 
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Εποµένως, µπορούµε αβίαστα να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι µία 

επιτυχηµένη εφαρµογή της Μάθησης που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι δε δίνει 

έµφαση µονοµερώς στην ελκυστικότητα ή στη µάθηση, αλλά επιδιώκει να κρατά και 

τις δύο σε υψηλό επίπεδο (Prensky, 2001). 

Η συγκεκριµένη παρατήρηση είναι όντως πολύ σηµαντική, µιας και καθ’ όλη τη 

διαδικασία του σχεδιασµού µίας εφαρµογής βασισµένης στη Μάθηση που βασίζεται 

στο Ψηφιακό Παιχνίδι πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν και οι δύο ανωτέρω 

διαστάσεις. Συγκεκριµένα, εάν παραδείγµατος χάριν δε δώσουµε την πρέπουσα 

έµφαση στο µαθησιακό τµήµα, ελλοχεύει ο κίνδυνος να καταλήξουµε στη δηµιουργία 

ενός απλού παιχνιδιού, µε κανέναν ουσιαστικό µαθησιακό στόχο. Εάν, από την άλλη 

πλευρά, δε δώσουµε την κατάλληλη έµφαση στη διάσταση της ελκυστικότητας, 

υπάρχει ο κίνδυνος να καταλήξουµε σε κάποιο αδιάφορο – προς το κοινό – 

εκπαιδευτικό προϊόν, το οποίο απλώς να είναι προσβάσιµο µέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Εύλογα εποµένως, συµπεραίνουµε ότι είναι προτιµότερο να 

προσπαθούµε να διατηρήσουµε και τις δύο προαναφερθείσες διαστάσεις σε υψηλό 

επίπεδο, παρά να καταφεύγουµε σε συµβιβασµούς (Prensky, 2001). 

Ως εκ τούτου, η αποτελεσµατικότερη διαδικασία που θα µπορούσαµε να 

ακολουθήσουµε είναι η ακόλουθη: Επιλέγουµε ή να δηµιουργούµε από τη βάση του 

ένα στυλ παιχνιδιού µε ελκυστικό προπάντων, χαρακτήρα και ένα µαθησιακό στυλ 

που θα καλύπτει επαρκώς το γνωστικό αντικείµενο που θέλουµε να παρουσιάσουµε 

(έχοντας υπ’ όψιν και τις δύο διαδικασίες που προαναφέραµε) και εν συνεχεία, 

βρίσκουµε τον τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να τα συνδυάσουµε στο τελικό προϊόν. 

Συγχρόνως βέβαια, θα πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν τους εξής παράγοντες: το 

γενικότερο πολιτικό πλαίσιο, την υπάρχουσα τεχνολογική υποδοµή και τους 

διαθέσιµους την εκάστοτε χρονική στιγµή πόρους (Prensky, 2001). 

Συνοψίζοντας, τα ψηφιακά παιχνίδια που χρησιµοποιούνται στη µάθηση 

διαχωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, κυµαινόµενες µεταξύ παιχνιδιών σκοπίµως 

κατασκευασµένων για τη µάθηση µέσω της διασκέδασης και εµπορικών παιχνιδιών 

ενσωµατωµένων ως έχουν στο πρόγραµµα σπουδών. Καθεµία εκ των ανωτέρω 

κατηγοριών έχει δυνατότητες να βοηθήσει τα παιδιά στη µάθηση, όµως οι ανατροπές 

του Shavian – όπου οι απόγονοι διατηρούν τα άσχηµα χαρακτηριστικά των γονέων 

τους και χάνουν τα καλά – είναι προφανείς και στα εκπαιδευτικά – ψηφιακά παιχνίδια 

και εν γένει, στην πλειοψηφία των προϊόντων λογισµικού που ισχυρίζονται ότι 

προέρχονται από τη συγχώνευση της εκπαίδευσης και της ψυχαγωγίας (Papert, 1998). 
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Ψηφιακά παιχνίδια που έρχονται σε επαφή µε το εκπαιδευτικό σύστηµα συχνά 

γίνονται «όργανα διδασκαλίας» λόγω της ανάγκης να ενσωµατωθούν, να προστεθούν 

ή απλά να αναφερθούν στο εκπαιδευτικό περιβάλλον συνδεδεµένα µε αποδοτικά 

αποτελέσµατα εντός του προγράµµατος σπουδών. Κάθε από τις προαναφερθείσες 

κατηγορίες εκπαιδευτικών – ψηφιακών παιχνιδιών, αν και έχει τα αρνητικά της 

στοιχεία, ωστόσο τα εµπορικά, ψηφιακά παιχνίδια έχουν µεγάλες πιθανότητες να 

παράγουν µία πραγµατική παιγνιώδη µαθησιακή εµπειρία. Άλλωστε, για ένα παιχνίδι 

η πειστικότητα είναι πιο σηµαντική από την αυθεντικότητα: «Ο σκοπός ενός 

ψηφιακού παιχνιδιού δεν είναι να προσοµοιώσει την πραγµατική ζωή, αλλά να 

προσφέρει το δώρο του να παίξει κάποιος ένα παιχνίδι» (Poole, 2000). 

 
Εικόνα 6 – Ο συνδυασµός της µάθησης µε το ψηφιακό παιχνίδι στην καθηµερινή πραγµατικότητα της 

σηµερινής νεολαίας – Ανακτήθηκε στις 2 Αυγούστου 2012 από: 

http://www.openequalfree.org/gamification-versus-game-based-learning-in-the-classroom/10082/gbl-

cartoon 

Από την εποχή που τα ψηφιακά παιχνίδια συνδυάστηκαν µε τη σύγχρονη 

πραγµατικότητα των νέων, µέχρι και τις µέρες µας, είναι αλήθεια ότι έχουν διεξαχθεί 

άπειρες έρευνες σχετικά µε το εάν τελικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

εποικοδοµητικά στην εκπαιδευτική διαδικασία ή όχι. Ο Gordon για παράδειγµα 

διαπίστωσε ότι αποτελούν µία αέναη πηγή κινήτρου για τους χρήστες προκειµένου να 

δοκιµάσουν τις δυνατότητές τους, να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν τις γνώσεις 

τους, καθώς επίσης και να µάθουν εξ αρχής πράγµατα που δε γνωρίζουν, ενώ 

ταυτόχρονα διασκεδάζουν παίζοντας ένα παιχνίδι που τους προκαλεί συναισθήµατα 

χαράς, βοηθώντας τους να ξεφύγουν από τη ρουτίνα της καθηµερινότητας (Gordon, 

1970; Malone, 1980). Ο Prensky από την πλευρά του, αναφέρει ότι η µάθηση και η 
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διασκέδαση δεν είναι δύο έννοιες ασυµβίβαστες, άποψη την οποία υποστηρίζουν και 

οι Cordova και Lepper, οι οποίοι επιπροσθέτως θεωρούν ότι η µάθηση που διαθέτει 

διασκεδαστικό χαρακτήρα µπορεί να είναι και αποτελεσµατική (Prensky, 2002; 

Lepper & Cordova, 1992). Εκτός αυτών, ο Boyle επισηµαίνει ότι τα παιχνίδια και 

ιδιαίτερα τα ψηφιακά, είναι δυνατό να προσδώσουν έναν ελκυστικό και ευχάριστο 

χαρακτήρα στη µάθηση, δοµώντας έτσι τις βάσεις και προσφέροντας τα εχέγγυα για 

το σχεδιασµό αποτελεσµατικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων (Virvou, Katsionis & 

Manos, 2005). Συν τοις άλλοις, η χρήση των πολυµέσων, οι ελκυστικές ιστορίες που 

παρουσιάζουν πραγµατικούς ή φανταστικούς στόχους, οι «βοηθοί/πράκτορες» 

(“agents”) που συνοδεύουν και βοηθούν τους χρήστες κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού, προσφέροντάς τους συµβουλές και ανατροφοδότηση, κατάλληλες για να 

διατηρηθεί άσβεστο το ενδιαφέρον και το κίνητρο να συνεχίσουν το παιχνίδι, όπως 

επίσης και η δυνατότητα δοκιµής διαφόρων δεξιοτήτων και στρατηγικών, τις οποίες 

δε θα είχαν τη δυνατότητα να ελέγξουν και εν τέλει, να ανακαλύψουν ότι µπορούν να 

διαχειρισθούν µέσω καθηµερινότητά τους, αποτελούν ελκυστικά στοιχεία που 

ενισχύουν τη µαθησιακή επίτευξη και ταυτόχρονα, του ειδικούς µαθησιακούς 

στόχους (Klawe, 1999). 

Συµπληρώνοντας τις θέσεις των προηγούµενων ερευνητών, ο Papert εκφράζει την 

άποψη ότι τα ψηφιακά παιχνίδια προσδίδουν ένα γρήγορο και κατά συνέπεια, 

ενδιαφέρον ρυθµό στη διδασκαλία, σε πλήρη αντίθεση µε τα συµβατικά µέσα 

διδασκαλίας, τα οποία καθιστούν την εκπαιδευτική διαδικασία αργή και ανιαρή 

(Papert, 1993; Virvou, Katsionis & Manos, 2005). Επιπλέον, σύµφωνα µε τους 

Μαραγκό και Γρηγοριάδου, τέτοιου είδους εκπαιδευτικά περιβάλλοντα µπορούν, όχι 

απλώς να υποστηρίξουν τις υπάρχουσες µαθησιακές αρχές, αλλά ταυτόχρονα, να 

αποτελέσουν και µία νέα µορφή ηλεκτρονικής µάθησης (Μαραγκός & Γρηγοριάδου, 

2006; Συρρής & Νικητάκος, 2005). Οι εκπαιδευόµενοι στη σηµερινή κοινωνία 

απολαµβάνουν περισσότερο µία εµπειρία µάθησης ενσωµατωµένη σε ένα ψηφιακό 

παιχνίδι. Αυτό συµβαίνει διότι τα ψηφιακά παιχνίδια βασίζονται στη αρχέγονη µορφή 

µάθησης «παίζω και µαθαίνω», διαµέσου της οποίας αντλούν όλα τα πλεονεκτήµατά 

τους ως εκπαιδευτικά µέσα, έναντι των υπολοίπων χρησιµοποιούµενων κατά τις 

απαρχαιωµένες µορφές διδασκαλίας. Ακόµη, τα ψηφιακά παιχνίδια βασίζονται σε 

σύγχρονες θεωρίες µάθησης και διάφορα καινοτόµα µαθησιακά µοντέλα, όπως είναι 

η «ανακαλυπτική µάθηση» (“discovery learning”), η «βιωµατική µάθηση» 
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(“experiential learning17”) και η «µάθηση µέσω συµµετοχής σε κοινότητες» 

(“learning through intent community participation18”) (Facer, 2003; Shaffer, Squire, 

Halverson & Gee, 2004). Τέλος, ένα ακόµη χαρακτηριστικό που κάνει τα ψηφιακά 

παιχνίδια να κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος στην εκπαιδευτική διαδικασία 

είναι το γεγονός ότι υποστηρίζονται από το σύγχρονο περιβάλλον µάθησης των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, το οποίο είναι άµεσα αποδεκτό από την πλειοψηφία των 

σηµερινών εκπαιδευόµενων (Συρρής & Νικητάκος, 2005). Κάτι που συνηγορεί στην 

άποψη των Συρρή και Νικητάκου είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευόµενοι είναι πολύ 

πιθανό να παρουσιάζονται απρόθυµοι να δεσµευθούν σε µία διδασκαλία µε τη χρήση 

των παραδοσιακών µέσων και µεθόδων, τα οποία και θεωρούν επίπονα και 

κουραστικά στη χρήση (BECTA (British Educational Communications and 

Technology Agency), 2002; Prensky, 2002). 

2.2.4 Η επιλογή ενός στυλ παιχνιδιού 

Ένας µεγάλος αριθµός εκπαιδευτικών έχει κατασκευάσει λίστες «στοιχείων» 

απαραίτητων για τη δηµιουργία ενός αντικειµενικά επιτυχηµένου ψηφιακού 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Σύµφωνα µε τον Tom Malone, απόφοιτο του 

πανεπιστηµίου του Stanford και εργαζόµενο τότε στο Xerox PARC, δηµοσίευσε το 

1981 µία µελέτη που θεωρείται ορόσηµο για την εποχή, µε τίτλο «What Makes 

Computer Games Fun?» («Τι είναι αυτό που κάνει τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

                                                 
17 Σύµφωνα µε το Rogers, η Βιωµατική Μάθηση (Experiential Learning) είναι ισοδύναµη µε την 

προσωπική αλλαγή και την ανάπτυξη. Ο Rogers αισθάνεται ότι όλα τα ανθρώπινα όντα έχουν µία 

φυσική προδιάθεση για µάθηση και σύµφωνα µε τον ίδιο, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να 

διευκολύνει τη µαθησιακή διαδικασία. Για να επιτευχθεί όµως αυτό θα πρέπει: να τεθεί ένα θετικό 

κλήµα για να είναι ο εκπαιδευόµενος σε θέση να διδαχθεί εποικοδοµητικά, να αποσαφηνισθούν οι 

πραγµατικοί λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευόµενοι επιθυµούν να µάθουν, να οργανωθούν και να 

γίνουν ευκόλως διαθέσιµες οι µαθησιακές πηγές, να ισορροπηθούν τα διανοητικά και τα 

συναισθηµατικά συστατικά της µάθησης και τέλος, οι εκπαιδευτικοί να διαµοιράζονται τα 

συναισθήµατά τους και τις σκέψεις τους µε του εκπαιδευόµενούς τους, αλλά και να επικρατούν αυτών 

κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Rogers, 1969). Ανακτήθηκε στις 12 ∆εκεµβρίου 

2012, από: http://www.instructionaldesign.org/theories/experiental-learning.html 
18 Η Μάθηση µέσω Συµµετοχής σε Κοινότητες (Learning through Intent Community Participation - 

ICP) είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο που εστιάζει στον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά µαθαίνουν 

παρατηρώντας και λαµβάνοντας πρωτοβουλίες (Rogoff, Paradise, Mejía-Arauz, Correa-Chávez & 

Angelillo, 2003). Ανακτήθηκε στις 13 ∆εκεµβρίου 2012 από: 

http://www.intentcommunityparticipation.net/icp-overview-english 
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διασκεδαστικά;»). Στην εν λόγω αυτή µελέτη γίνεται αναφορά για µία σειρά 

στοιχείων αναγκαίων για το σχεδιασµό απολαυστικών προς το κοινό εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, στα οποία περιλαµβάνονται: 

• Η πρόκληση: Ο συγκεκριµένος παράγοντας απαντά στις ερωτήσεις: Έχει η 

δραστηριότητα έναν ξεκάθαρο στόχο; Έχουν οι συγκεκριµένοι στόχοι κάποιο 

νόηµα για τον κάθε χρήστη; Έχει το πρόγραµµα κλιµακούµενο βαθµό 

δυσκολίας, ο οποίος ορίζεται είτε αυτόµατα από τον ίδιο τον εκπαιδευόµενο, 

ανάλογα µε τις δυνατότητες του, είτε από το επίπεδο του αντιπάλου (εάν το 

ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο έτσι 

ώστε να υπάρχει δυνατότητα παράλληλης χρήσης του από περισσότερα των 

δύο ατόµων); Περιλαµβάνει η δραστηριότητα στόχους σε πολλαπλά επίπεδα, 

δηλαδή λόγου χάριν, µπορεί κανείς να διακριθεί είτε λόγω της υψηλής 

βαθµολογίας του, είτε λόγω της ταχύτητάς του; Έχει το πρόγραµµα προβλέψει 

για µη γραµµική προσπέλαση του υλικού; Έχει το πρόγραµµα κρυµµένες 

πληροφορίες που αποκαλύπτονται επιλεκτικά; (Malone, 1981). 

• Η φαντασία: Αυτός ο παράγοντας απαντά στις εξής ερωτήσεις: Περιλαµβάνει 

το πρόγραµµα φανταστικά στοιχεία που απευθύνονται στο συναίσθηµα, ούτως 

ώστε να προσελκύουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευόµενων; Έχουν τα 

φανταστικά στοιχεία άµεση σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο που 

πραγµατεύεται το πρόγραµµα; Κατορθώνει το φανταστικό στοιχείο – που 

τυχόν εµπεριέχεται στο πρόγραµµα – να δοµήσει µία µεταφορά χρήσιµη προς 

τον παίκτη; (Malone, 1981). 

• Η περιέργεια: Ο εν λόγω παράγοντας, µε τη σειρά του απαντά στις 

ακόλουθες ερωτήσεις: Υπάρχουν στ πρόγραµµα οπτικοακουστικά εφέ που 

διεγείρουν τις αισθήσεις και κεντρίζουν την περιέργεια των εκπαιδευόµενων, 

όπως διακοσµητικά στοιχεία, στοιχεία που εµπλουτίζουν τη φαντασία, 

ανταµοιβές και συστήµατα αναπαράστασης; Υπάρχουν στοιχεία που 

διεγείρουν την επιθυµία του χρήστη για γνώση, όπως είναι οι εκπλήξεις και η 

δηµιουργική ανάδραση; (Malone, 1981). 

Μετά από χρονοβόρες έρευνες, οι καθηγητές Robert Ahlers και Rosemary Garris 

του Εργαστηρίου Υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού των ΗΠΑ έχουν 

δηµιουργήσει έναν κατάλογο «χαρακτηριστικών στοιχείων αποφασιστικής σηµασίας 

για τη διασκεδαστική µάθηση και τα παιχνίδια», ο οποίος περιλαµβάνει τα εξής: µία 
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φανταστική κατάσταση, ύπαρξη κανόνων, σαφή ορισµό σχολίων, 

ανταγωνισµό/συνεργασία, κλιµακούµενη δυσκολία, ηχητικά εφέ, δυναµικά γραφικά, 

δυνατότητα ελέγχου από το χρήστη, αβέβαιη τελική έκβαση, προσοµοίωση κινδύνου, 

ανάδραση ανάλογα µε την απόδοση, υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης από το κοινό και 

παροχή σύνθετης πληροφορίας (Prensky, 2001). 

Αν και πραγµατικά όλοι οι ανωτέρω παράγοντες είναι ιδιαιτέρως χρήσιµο να 

υπάρχουν µέσα σε ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι, το πρόβληµα µε µία τέτοιου 

είδους τεχνική προσέγγισή είναι ότι ενώ οι εν λόγω παράγοντες ικανοποιούνται σε 

υψηλό βαθµό στα καλά παιχνίδια, η ύπαρξή τους και µόνο δεν αποτελεί εγγύηση για 

την ποιότητα ενός παιχνιδιού. Για το λόγο αυτό άλλωστε υπάρχουν τόσα πολλά 

ανιαρά και αναποτελεσµατικά ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, που δεν 

κατορθώνουν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευόµενων. Οπότε, µία 

διαφορετική προσέγγιση του περί ου ο λόγος θέµατος θα ήταν να εξετάσουµε τα 

επιτυχηµένα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια που κυκλοφορούν στην αγορά και τα 

είδη τους και επιπλέον, πέραν των προαναφερθέντων στοιχείων, να επιχειρήσουµε να 

κατανοήσουµε σε βάθος τον τρόπο µε τον οποίο συνδυάζονται τα στοιχεία αυτά για 

να καταλήξουµε σε ένα επιτυχηµένο συνολικό αποτέλεσµα. Το καλύτερο βέβαια, 

δυνατό αποτέλεσµα είναι ο σχεδιασµός ενός εντελώς πρωτότυπου παιχνιδιού που να 

συνδυάζει όλα τα προηγούµενα στοιχεία και να επιτυγχάνει ταυτόχρονα και το 

µαθησιακό του στόχο (Prensky, 2001). 

2.2.5 Οι εκπαιδευόµενοι/παίκτες 

Όσων αφορά στο κοινό (στους παίκτες), εν ολίγοις στους εκπαιδευόµενους, οι 

περισσότεροι από τους οποίους ενθουσιάζονται στο άκουσµα της προοπτικής ενός 

νέου παιχνιδιού που σχεδιάζεται αποκλειστικά για αυτούς, δεν παύουν, ακόµη και εάν 

το εν λόγω παιχνίδι συνοδεύεται από τους καλύτερους οιωνούς, να διατηρούν και τις 

επιφυλάξεις τους. Κατά βάση η εκπαίδευση είναι σε τέτοιο βαθµό ανιαρή και τις 

περισσότερες φορές επιβάλλεται στους εκπαιδευόµενους, πράγµα που τους οδηγεί 

στο να επιθυµούν µία σαφή δέσµευση ότι το ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι θα είναι 

ευχάριστο για αυτούς και οι ίδιοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκφέρουν γνώµη κατά 

το σχεδιασµό του. Ούτως ή άλλως, στο τέλος το κοινό, δηλαδή οι παίκτες του 

εκάστοτε παιχνιδιού θα αποφασίσουν το κατά πόσο το παιχνίδι είναι ενδιαφέρον ή όχι 

και εάν δεν είναι τότε ανάλογα θα το αγνοήσει ή θα το περιθωριοποιήσει, αφήνοντας 

τους δηµιουργούς του να αναλογίζονται την προσπάθεια που κατέβαλαν για να το 
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σχεδιάσουν και να το υλοποιήσουν, καθώς επίσης και το χρόνο και τα χρήµατα που 

πήγαν χαµένα, µιας και το παιχνίδι που κατασκεύασαν δεν πρόκειται να τύχει καµίας 

αξιόλογης χρήσης και αυτοί δεν πρόκειται επίσης να ανταµειφθούν για τη δουλειά 

τους. Συµπεραίνουµε εποµένως, ότι προτού προωθήσουµε στην αγορά κάποιο 

ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι, θα πρέπει προηγουµένως να µελετήσουµε το 

συγκεκριµένο κοινό στο οποίο απευθυνόµαστε, µέσα από το οποίο και θα επιλέξουµε 

µία αντιπροσωπευτική οµάδα µε την οποία και θα συνεργαστούµε (Prensky, 2001). 

Στην εκπαίδευση, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τοµέα, συχνά καλούµαστε 

να αντιµετωπίσουµε ένα αρκετά διαφοροποιηµένο κοινό, στο οποί δεν µπορεί να 

ανταποκριθεί κανένας τύπος κατάρτισης. Σε µία τέτοια περίπτωση λοιπόν, µερικές 

από τις σηµαντικότερες µεταβλητές που πρέπει να ληφθούν υπόψιν για την εφαρµογή 

της Μάθησης που βασίζεται στη χρήση του Ψηφιακού Παιχνιδιού είναι: 

• Η ηλικία 

• Το φύλο 

• Η ανταγωνιστικότητα 

• Η προηγούµενη εµπειρία στη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών (Prensky, 

2001). 

Εάν εποµένως, το κοινό για το οποίο ενδιαφερόµαστε παρουσιάζει 

διαφοροποιήσεις ως προς µία ή περισσότερες από τις ανωτέρω διαστάσεις, υπάρχουν 

µερικές στρατηγικές που µπορούν να ακολουθηθούν για τη δηµιουργία των 

κατάλληλων παιχνιδιών. Οι βασικότερες από τις στρατηγικές αυτές είναι οι 

ακόλουθες: 

• Η αναζήτηση ενός «ελάχιστου κοινού παρονοµαστή» όσον αφορά στη µορφή 

του παιχνιδιού, αναζήτηση δηλαδή, µίας µορφής παιχνιδιού που να είναι 

ελκυστική σε εκπαιδευόµενους τόσο µεγαλύτερης όσο και µικρότερης 

ηλικίας, σε άνδρες και γυναίκες, άλλοι από τους οποίους να είναι µεταξύ τους 

ανταγωνιστικοί και άλλοι όχι. Τα παιχνίδια που µπορεί να αποδειχθούν 

κατάλληλα για τέτοιες περιπτώσεις ευρείας γκάµας εκπαιδευόµενων είναι τα 

αστυνοµικά, τα παιχνίδια περιπέτειας και γρίφων, καθώς και τα παιχνίδια 

στρατηγικής (Prensky, 2001). 

• Η δηµιουργία περισσότερων του ενός παιχνιδιών, παραδείγµατος χάριν, ένα 

παιχνίδι που να απευθύνεται σε εκπαιδευόµενους πιο ανταγωνιστικούς 

απέναντι προς τους υπόλοιπους και ένα που να απαιτεί τη συνεργασία των 
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παικτών για την επίτευξη του τελικού, αναµενόµενου αποτελέσµατος, που δεν 

είναι άλλο από τη µάθηση. Τα εµπορικά κέντρα παιχνιδιών “Virtual World19” 

ξεκίνησαν προσφέροντας στο κοινό δύο παιχνίδια – το ένα εξ αυτών ήταν 

πολύ βίαιο, µε όπλα και το άλλο ήταν ένα παιχνίδι λιγότερο επιθετικό, µε 

αγώνες ταχύτητας. Η εταιρεία “games2train20” κατασκεύασε ένα κέλυφος που 

να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη, ανάλογα µε τις ανάγκες του, να επιλέξει 

µεταξύ οκτώ παιχνιδιών που καλύπτουν την ίδια διδακτέα ύλη, 

αντιµετωπίζοντάς τη απλά το καθένα από τη δική του οπτική γωνία (Prensky, 

2001). 

• Η παροχή εναλλακτικής λύσης, η οποία αυτή τη φορά δε θα έχει τη µορφή 

παιχνιδιού για τα άτοµα που δεν ενδιαφέρονται να διδαχθούν µέσω ενός 

παιχνιδιού. Μία τέτοια πρόβλεψη είναι χρήσιµη σε κάθε περίπτωση (Prensky, 

2001). 

Τα συµπεράσµατα στα οποία µπορούµε να καταλήξουµε µετά το σχολιασµό των 

ανωτέρω στρατηγικών είναι ουσιαστικά για τη µετέπειτα πορεία του ψηφιακού 

παιχνιδιού στην αγορά εργασίας. 

Εξετάζοντας ενδελεχώς την πρώτη στρατηγική, αντιλαµβανόµαστε ότι ελλοχεύει ο 

κίνδυνος οι κατασκευαστές του παιχνιδιού να προβούν σε τόσες συµβιβαστικές 

επεµβάσεις, ώστε το αποτέλεσµα να είναι ένα παιχνίδι χωρίς ουσιαστική 

                                                 
19 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα ενός τέτοιου εικονικού κόσµου είναι το “SimCity” ή “SimCity 

Societies”. Και τα δύο προαναφερθέντα παιχνίδια παρέχουν πρότυπα ή προ-σχεδιασµένα περιβάλλοντα 

που επιτρέπουν στην αφθονία του χώρου, στη δηµιουργικότητα και στην ευκαιρία να διαµορφωθούν 

σε αυτό που επιθυµεί το κοινό. Φυσικά, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν από το µηδέν. 

Η µόνη πρόκληση που έχουν οι χρήστες ξεκινώντας από µηδενική βάση είναι ότι απαιτείται 

περισσότερος χρόνος, προσπάθεια και γνώση για να προσθέσουν στο παιχνίδι ορισµένα από τα 

χαρακτηριστικά που ο εικονικός αυτός κόσµος παρέχει. Ανακτήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2012 από: 

http://www.dsexls.com/games-your-own-virtual-world-games.html 
20 Η εταιρεία µε το πλήρες όνοµα “games2train.com” είναι ένα νέο είδος εκπαιδευτικού σχεδίου που 

παντρεύει τα ψηφιακά παιχνίδια και το σοβαρά επιχειρησιακό περιεχόµενο µέσα σε µία νέα “Nintendo 

Generation” προσέγγιση εκπαίδευσης («της Γενιάς του Nintendo») τύπου: Ψηφιακής Μάθησης 

βασισµένης στο Παιχνίδι (Digital Game-Based Learning – DGBL). Η εταιρεία αυτή προσφέρει 

επιχειρησιακές εκπαιδευτικές λύσεις µέσω της υποστήριξης του ∆ιαδικτύου (Internet) ή του 

Ενδοδικτύου (Intranet) και υπό τη µορφή εκπαιδευτικών παιχνιδιών βασισµένων σε CD-ROM και σε 

διαδικτυακά ή ενδοδικτυακά πρότυπα Μάθησης βασισµένης στο Παιχνίδι (Internet/Intranet Game-

Based Learning templates). Ανακτήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2012 από: 

http://www.zoominfo.com/#!search/profile/company?companyId=15548628&targetid=profile 
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προσωπικότητα – χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το οποίο δε θα αρέσει σε κανέναν. 

Η δεύτερη στρατηγική υπάρχει πιθανότητα να είναι πολύ δαπανηρή. Εποµένως εάν 

βρισκόµαστε σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, η τρίτη εναλλακτική λύση – η 

δηµιουργία δηλαδή, του καλύτερου δυνατού παιχνιδιού για ένα κοινό όσο το δυνατό 

µεγαλύτερου εύρους, µε παράλληλη παροχή της ευχέρειας προς εκείνους που δεν 

ενδιαφέρονται για το παιχνίδι και εν γένει, δεν τους αφορά ένας τέτοιος τρόπος 

εκπαίδευσης, να χρησιµοποιήσουν ένα άλλο µέσο, µε το οποίο µπορεί να υποθέτουν 

ότι θα κατορθώσουν να εκπαιδευθούν πιο ουσιαστικά – ίσως τελικά αποτελεί την 

καλύτερη λύση. Το ανωτέρω συµπέρασµα είναι διασταυρωµένα ελεγµένο, µιας και η 

προσέγγιση, για την οποία έγινε προηγουµένως αναφορά, συνέβαλε τα µέγιστα στην 

επιτυχία του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού που χρησιµοποιήθηκε από την 

Bankers Trust (Prensky, 2001). 

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ένα από τα σηµαντικότερα πράγµατα που 

µπορεί να κάνει κανείς κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού µίας εφαρµογής της 

Μάθησης που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι είναι να επιλέξει αντιπροσωπευτικά 

µέλη του κοινού και να τα εµπλέξει στη µαθησιακή διαδικασία από τα πρώτα κιόλας 

στάδιά της. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό να επιτευχθεί µέσω της µελέτης των οµάδων 

εστίασης, µέσω ανεπίσηµων συνεντεύξεων, καθώς και µέσω της ενσωµάτωσης µελών 

του κοινού στην οµάδα σχεδιασµού. Βέβαια, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη 

παράµετρο, οι αντιδράσεις των παικτών και οι προτιµήσεις τους θα είναι αυτές που θ 

παίξουν τον αποφασιστικότερο ρόλο στην τελική αποδοχή και επιτυχία που θα 

γνωρίσει το παιχνίδι (Prensky, 2001). 

2.2.6 Οι αρχές της Μάθησης που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι 

Συνοψίζοντας τα όσα εξετάσθηκαν και αναλύθηκαν έως τώρα, µπορούµε να 

καταλήξουµε σε ένα σύνολο κανόνων για τη Μάθηση που βασίζεται στο Ψηφιακό 

Παιχνίδι. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να διέπουν κάθε επιτυχηµένη εκπαιδευτική 

εφαρµογή που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι, για να κατορθώσει αυτή να στεφθεί 

µε επιτυχία. Ο καθορισµός κάποιων συγκεκριµένων κανόνων που να λειτουργούν ως 

οδηγοί, τόσο για τους σχεδιαστές και τους δηµιουργούς, όσο και για τους χρήστες της 

εκάστοτε εφαρµογής, δεν είναι βέβαια κάτι πρωτότυπο, ακόµα και στο χώρο αυτό 

που µετρά µόνο λίγα χρόνια εξελικτικής πορείας στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Στη συνέχεια παρατίθεται ένας µικρός κατάλογος τέτοιου είδους κανόνων. Η 

πιστή τήρηση των αρχών αυτών θα επιτρέψει τη δηµιουργία µίας επιτυχηµένης 
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µαθησιακής εµπειρίας µε βάση το εκπαιδευτικό παιχνίδι, οποιοδήποτε και αν είναι το 

θέµα που ενδιαφέρει το κοινό. Οι προαναφερθείσες αρχές είναι δυνατό να 

διατυπωθούν υπό τη µορφή συνταγών (π.χ.: «Οι χρήστες των εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών πρέπει να…»), αλλά τα αποτελέσµατά τους θα είναι πιο προφανή και 

στοχευµένα εάν παρουσιαστούν ως ερωτήσεις που πρέπει ο δηµιουργός να θέτει στον 

εαυτό του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής (σχεδιασµός και 

υλοποίηση) του εκπαιδευτικού παιχνιδιού (Prensky, 2001). 

Για να δηµιουργηθεί λοιπόν, µία επιτυχηµένη εκπαιδευτική εφαρµογή µε βάση το 

ψηφιακό παιχνίδι, θα πρέπει να υπάρχουν διαρκώς στο µυαλό του δηµιουργού της οι 

ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Είναι το προς κατασκευή παιχνίδι αρκετά διασκεδαστικό ώστε κάποιος που 

δεν ανήκει στο άµεσα ενδιαφερόµενο κοινό να επιθυµεί ή εν γένει, να 

ενδιαφερθεί να το παίξει (και βεβαίως, να αποκτήσει γνώσεις από αυτό); 

2. Εκείνος που χρησιµοποιεί το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό παιχνίδι θεωρεί τον 

εαυτό του περισσότερο «παίκτη» παρά «εκπαιδευόµενο»; 

3. Είναι το περί ου ο λόγος παιχνίδι εθιστικό, προσφέρει δηλαδή µία εµπειρία 

στους παίκτες του τόσο απολαυστική και συναρπαστική που έχει τη 

δυνατότητα να τους εθίσει εξάψει την περιέργεια να φθάσουν µέχρι και στο 

τελευταίο επίπεδο του παιχνιδιού; Θα κατορθώσει το συγκεκριµένο υπό 

σχεδιασµό παιχνίδι να προσελκύσει σε τέτοιο βαθµό το ενδιαφέρον των 

παικτών του που αυτοί µε τη σειρά τους να κάνουν καλά σχόλια για αυτό, τα 

οποία θα µεταδοθούν µεταξύ των χρηστών του παιχνιδιού (νέων και παικτών 

που έχουν φθάσει σε κάποιο ανώτερο επίπεδο); Με λίγα λόγια, όταν ο παίκτης 

δοκιµάσει το παιχνίδι αυτό, θα τρέξει να περιγράψει στους συναδέλφους του ή 

στους συνεκπαιδευόµενούς του, λέγοντάς τους: «Αυτό το παιχνίδι να το 

δοκιµάσεις, είναι το καλύτερο στο είδος του». Και το σηµαντικότερο, θα θέλει 

ο παίκτης του περιγραφόµενου παιχνιδιού να παίξει ξανά και ξανά, µέχρις 

ότου κερδίσει σε όλα τα επίπεδα και γιατί όχι και αφού κηρυχθεί νικητής σε 

αυτό; 

4. Όσο περισσότερο ασχολείται ο παίκτης µε το συγκεκριµένο παιχνίδι, 

κατορθώνει να βελτιώνει µε ταχύ ρυθµό τις δεξιότητές του, όσον αφορά στο 

θέµα και το περιεχόµενο του παιχνιδιού (µε τον όρο δεξιότητες αναφερόµαστε 

στις γνώσεις, τις διαδικασίες, τις ικανότητες κ.τ.λ.); 
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5. Ευνοεί πραγµατικά το παιχνίδι την ανάπτυξη συλλογικής σκέψης σχετικά µε 

το µαθησιακό αντικείµενο, για το οποίο έχει σχεδιασθεί και υλοποιηθεί; 

(Prensky, 2001). 

Αναφερόµενοι στις προαναφερθείσες αρχές, πρέπει να τονιστεί ότι η σειρά 

παράθεσής τους αποτελεί και την κατάταξή τους ανάλογα µε τη βαρύτητα που 

ενέχουν συσχετιζόµενες µε την µελλοντική επιτυχία του προς κατασκευή 

εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού. Συγκεκριµένα, πρωταρχικό ρόλο κατά τη 

δηµιουργία ενός παιχνιδιού έχει η διασκέδαση, ενώ η µάθηση έπεται αυτής. Κάποιοι 

ειδικοί στο σχεδιασµό εκπαιδευτικών παιχνιδιών συµπεριλαµβάνουν µεν τη 

διασκέδαση στον κατάλογό τους, αλλά την τοποθετούν δε συνήθως, σε πολύ 

χαµηλότερη ιεραρχικά θέση, σε σχέση µε τις υπόλοιπες προδιαγραφές που θα πρέπει 

να πληροί ένα ορθώς σχεδιασµένο εκπαιδευτικό παιχνίδι. Αυτός ο τρόπος σκέψης – 

βάση του σχεδιασµού κάποιων εκπαιδευτικών – ψηφιακών παιχνιδιών – έχει ως 

αποτέλεσµα πολλά από τα προγράµµατα που αυτοαποκαλούνται εκπαιδευτικές 

εφαρµογές βασισµένες στο ψηφιακό παιχνίδι, να µην έχουν στην πραγµατικότητα 

καµία σχέση µε αυτό. Τέτοιου είδους προγράµµατα αποτελούν απλώς εφαρµογές 

διαφόρων µαθησιακών θεωριών που πρεσβεύει κάποιος ειδικός ή ακόµη και ανούσιες 

προσοµοιώσεις επενδεδυµένες µε ευφάνταστα και αληθοφανή γραφικά που θυµίζουν 

παιχνίδια, κάτι που οι χρήστες αντιλαµβάνονται από τα πρώτα κιόλας λεπτά 

ενασχόλησής τους µε τα εν λόγω παιχνίδια (Prensky, 2001). 

2.3  Η στρατηγική διδασκαλίας της αφήγησης (storytelling). 

2.3.1 Η εξέλιξη της αφήγησης 

Κάθε λαός στην εξελικτική του πορεία έχει επιδείξει διάφορα σηµάδια αφήγησης, 

καθότι το αφήγηµα αρχίζει µε την ίδια την ιστορίας της ανθρωπότητας (Barthes, 

1981). Οι λαϊκές αυτές αφηγήσεις µπορεί να αφορούν, είτε σε µία απλή µετάδοση 

πληροφοριών, στα πλαίσια της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας ή γνώσεων για την 

πραγµάτωση των βιολογικών και κοινωνικών αναγκών, είτε από την άλλη, στη 

διάδοση στάσεων, αντιλήψεων, απόψεων, κανόνων συµπεριφοράς και ηθικών αξιών. 

Η αφήγηση ήταν µία φυσική, σχεδόν αναπόφευκτη συνέπεια της εξέλιξης του 

ανθρώπινου είδους. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος εξελίχθηκε σε απάντηση προς τις 

περιβαλλοντικές πιέσεις που αντιµετώπιζαν τα αρχικά ανθρωποειδή. Κάθε πρόβληµα 

που εµφανιζόταν προκαλούσε και µία µικρή αλλαγή στο ανθρώπινο σώµα, εάν 
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κάποιο πρόβληµα, παραδείγµατος χάριν, µπορούσε να επιλυθεί µέσω πνευµατικής 

προσπάθειας, κάποιο ήδη υπάρχον τµήµα του εγκεφάλου αναλάµβανε το εν λόγω 

πρόβληµα, έχοντας συχνά ως συνέπεια της επέκταση του συγκεκριµένου οργάνου του 

ανθρώπινου σώµατος. Τις περισσότερες φορές βέβαια, αυτές οι διανοητικές 

ικανότητες συνδυάζονταν µε ήδη υπάρχοντα τµήµατα του εγκεφάλου, κατάσταση που 

είχε σαν αποτέλεσµα να µην εγκαθίστανται σε συγκεκριµένες περιοχές του 

εγκεφάλου. Καθώς εξελίσσονταν, αυτές οι «διανοητικές λειτουργίες» ήταν 

επιφορτισµένες να επιλύουν νέα, αλλά παραπλήσια προβλήµατα (Crawford, 2005). 

Λόγω του ότι οι προαναφερθείσες διανοητικές λειτουργίες δεν έχουν στέρεα 

τοποθετηθεί, οι επιστήµονες δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν τη λειτουργία τους µε 

ανατοµική ακρίβεια. Η δραστηριότητα του εγκεφάλου είναι τόσο περίπλοκη που µία 

διανοητική λειτουργία αναµιγνύεται µέσα στην επόµενη. Αυτή η κατάσταση 

µετατρέπει τη διαδικασία του διαχωρισµού των διανοητικών λειτουργιών σε µία 

υποκειµενική αποστολή, µιας και κάθε επιστήµονας βλέπει την περί ου ο λόγος 

κατάσταση από τη δική του οπτική γωνία. Παρόλα αυτά, κάποιες απόψεις φαίνεται να 

είναι πιο δηµοφιλείς από κάποιες άλλες. Εν συνεχεία παρατίθενται τέσσερεις από τις 

πιο ευρέως αναγνωρισµένες διανοητικές λειτουργίες: 

• Οπτική-χωρική: Ο χειρισµός της οπτικής αντίληψης και της χωρικής 

φαντασίας βασίζεται στην αναγνώριση προτύπων (Crawford, 2005). 

• Κοινωνική: Ο χειρισµός των σχέσεων µε τους συνανθρώπους µας βασίζεται 

επίσης στην αναγνώριση προτύπων (Crawford, 2005). 

• Φυσική ιστορία: Πρόκειται για την αποθήκευση γεγονότων σχετικών µε το 

περιβάλλον που µας περιστοιχίζει και τη λογική ανάλυση αυτών, δηλαδή για 

µία σειριακή διαδικασία (Crawford, 2005). 

• Γλώσσα: Η γλώσσα επιτρέπει στους ανθρώπους να επικοινωνούν µεταξύ τους 

και επιπλέον, δένει µεταξύ τους όλες τις υπόλοιπες διανοητικές λειτουργίες. 

Πρόκειται για µία ακόµη σειριακή διαδικασία (Crawford, 2005). 

Τα τελευταία βέβαια, χρόνια η αφήγηση και συγκεκριµένα η αφήγηση ιστοριών 

έχει πάρει νέες διαστάσεις µε τη χρήση πολυµεσικών εφαρµογών και βρίσκει ευρεία 

εφαρµογή µε χρήσεις σε µουσεία, εκπαίδευση, σε επιχειρήσεις, δηµόσια υγεία, 

κοινωνικές υπηρεσίες, και διεθνής ανάπτυξη. Εφαρµόζεται πλέον, σε πολλούς τοµείς 

του ψηφιακού πολιτισµού, όπως τη δηµοσιογραφία και τις ειδήσεις, το µάρκετινγκ 

και τις διαφηµίσεις, τον κινηµατογράφο, και τις ιστοσελίδες που δοµούνται µε 
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γνώµονα τις τεχνικές της αφήγησης. Έτσι µπορούµε στις µέρες µας να κάνουµε λόγω 

για την ψηφιακή αφήγηση και όχι µόνο για την παραδοσιακή που γνωρίζαµε µέχρι 

τώρα. 

Μιλώντας µε απλά λόγια, µε τον όρο αφήγηση εννοούµε την τέχνη της διήγησης 

ιστοριών σε ένα κοινό/ακροατήριο, µε στόχο τη µεταβίβαση σηµαντικών 

πληροφοριών (Πελασγός, 2008; Nanson, 2005). Πρόκειται για µία πρωτογενή, 

ανθρώπινη, γνωσιακή λειτουργία. Η τεχνική της αφήγησης χρονολογείται, όπως 

προαναφέρθηκε, µαζί µε τη αρχή της ανθρωπότητα, µιας και µέσω αυτής οι άνθρωποι 

προσπαθούσαν να διατυπώσουν προφορικά µία ιστορία, µε σκοπό τη µεταξύ τους 

επικοινωνία (Zabel, 1991). Σύµφωνα λοιπόν µε τον Joseph Campell, αρχικά η 

αφήγηση είχε τη µορφή µύθων, ιστοριών που διηγούνταν οι πρόγονοί µας 

προκειµένου να µεταβιβάσουν στις επόµενες γενιές ιστορικά γεγονότα, σηµαντικά 

κατά πλειοψηφία, που συνέβησαν στο παρελθόν. Συνήθως, το περιεχόµενο των 

µύθων αυτών στόχευε στο δοξασµό κάποιου ήρωα και στη µετάδοση σηµαντικών 

γεγονότων στα οποία ο ίδιος συµµετείχε και τα οποία αναδείκνυαν πρότυπα της 

ανθρώπινης συµπεριφοράς (Flowers, 1988; Zabel, 1991). Επιπλέον, κατά γενική 

οµολογία, για ένα µεγάλο αριθµό ανθρώπινων πολιτισµών των πρότερων χρόνων, η 

αφήγηση αποτέλεσε µία µορφή επικοινωνίας και ένα µέσο διδασκαλίας των 

νεώτερων γενιών. Πέρα όµως από τη µεταβίβαση διαφόρων γνώσεων, πολιτισµικών 

αξιών, στάσεων και λοιπών γεγονότων, η αφήγηση χρησιµοποιείται από τους 

ανθρώπους στην προσπάθειά τους να εναρµονιστούν µε το περιβάλλον και να 

κατανοήσουν πλήρως την ανθρώπινη ύπαρξη (Flowers, 1988). 

Πέραν όλων των υπόλοιπων χρήσεών της όµως, η αφήγηση χρησιµοποιείται ως 

ένα ψυχαγωγικό µέσο που κεντρίζει το ενδιαφέρον έλκοντας την προσοχή και την 

περιέργεια το ακροατή, ευχαριστώντας τον και δραστηριοποιώντας τον. Βέβαια, παρά 

τον ιδιαιτέρως σηµαντικό ψυχαγωγικό της ρόλο, η αφήγηση έχει εφαρµοσθεί ευρέως 

και στην εκπαίδευση. Η µάθηση µέσω της αφήγησης αποτελεί µία από τις 

σηµαντικότερες οδούς καινοτόµου διαπαιδαγώγησης στα εκάστοτε εκπαιδευτικά 

συστήµατα παγκοσµίως και ταυτόχρονα έχει απασχολήσει έντονα την εκπαιδευτική 

έρευνα (Σεραφείµ & Φεσάκης, 2010). Η πρώτη εµφάνιση της αφήγησης 

συντελέστηκε υπό τη µορφή προφορικού λόγου, εµπλουτισµένου µε τη γλώσσα του 

σώµατος και διάφορες χειρονοµίες. Ωστόσο, ένα από τα πρωταρχικά στάδια της 

αφήγησης το συναντάµε και µε τη µορφή σχεδίων χαραγµένων σε τοιχώµατα 

σπηλαίων. Στα χρόνια που ακολούθησαν και µε τη εµφανίσει του γραπτού λόγου, ο 
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οποίος δεν άργησε να κερδίσει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό του εδάφους 

όπου προηγουµένως κυριαρχούσε ο προφορικός, οι ιστορίες άρχισαν να 

καταγράφονται και να µεταδίδονται από γενιά σε γενιά, µέσα από τα διηγήµατα, που 

στις µέρες µας αποτελούν την πιο ευρέως διαδεδοµένη µορφή της αφήγησης. Με το 

πέρασµα των χρόνων και την ανθρώπινη πρόοδο να φθάνει στο ζενίθ της, οι ιστορίες 

άρχισαν να αποκτούν όλο και περισσότερο οικεία µορφή, µέσω της χρήσης διαφόρων 

µέσων νέων για την εποχή, όπως φωτογραφιών, οι οποίες αναπαρίστανται σε καµβά, 

ξύλο ή µέταλλο και αργότερα καταγεγραµµένες µε τη µορφή ταινιών σε ψηφιακή 

µορφή. Σήµερα, η αφήγηση ιστοριών βρίσκει εφαρµογή σε πληθώρα επαγγελµάτων 

και επιστηµονικών πεδίων, όπως στην πολιτική, την οικονοµία, τη δηµοσιογραφία, τη 

διοίκηση, τη διαφήµιση και προπάντων την εκπαίδευση. Στην καθηµερινή ζωή των 

ανθρώπων µάλιστα, οι εκπαιδευτικοί γίνονται άθελά τους «µάρτυρες» τέτοιου είδους 

αφηγήσεων των µικρής ηλικίας εκπαιδευόµενών τους, τόσο µε αφορµή κάποιο 

ερέθισµα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και µε την 

παρακίνηση και προώθηση από τον εκπαιδευτικό στον εκπαιδευόµενο, στα πλαίσια 

της καλλιέργειας ενός οµαδικού και συνεργατικού κλίµατος σε συνδυασµό µε την 

όλη διαδικασίας της µάθησης (Σεραφείµ & Φεσάκης, 2010). 

2.3.2 Η τεχνική της αφήγησης στην εκπαίδευση 

Η αφήγηση, άµα τη εµφανίσει της, αποτελεί µία εκπαιδευτική στρατηγική που 

χρησιµοποιείται µέχρι και σήµερα σε πλείστες καταστάσεις, µιας και έχει διαπιστωθεί 

ότι προσελκύει το ενδιαφέρον και βοηθά στην εµπέδωση των πληροφοριών από τους 

εκπαιδευόµενους. Έτσι, οι άνθρωποι µπορούν να εύκολα και µέσω µίας ευχάριστης 

διαδικασίας να αποµνηµονεύσουν και να ανακαλέσουν πληροφορίες, τις οποίες 

έλαβαν µέσω µίας ιστορίας, ειδικά αν η ιστορία αυτή συσχετίζεται µε προϋπάρχουσες 

γνώσεις και εµπειρίες των εκπαιδευόµενων (Shank, 1990). Κατά το Matthews, ο 

τρόπος µε τον οποίο προβαίνουµε στην κωδικοποίηση και την παρουσίαση ενός 

µαθησιακού αντικειµένου, όπως και οποιουδήποτε άλλου είδους πληροφορίας, 

επηρεάζει σηµαντικά τη δυνατότητα των ανθρώπων να το αποµνηµονεύσουν και να 

το ανακαλέσουν µελλοντικά (Matthews, 1977). Μέσω της αφήγησης λοιπόν, οι 

ιστορίες και τα γεγονότα µεταδίδονται στους εκπαιδευόµενους, αποδίδοντας 

αποτελεσµατικά την πλοκή και το νόηµα της εν λόγω ιστορίας, υποστηρίζοντας έτσι 

την απόκτηση της πραγµατικής γνώσης (Roberts, 1997). 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

∆ιπλωµατική Εργασία 

Αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση 75 

Στη σηµερινή εποχή, η αφήγηση ιστοριών αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο 

για όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, καθώς έχει αποδειχθεί επιστηµονικά ότι 

ενισχύει τις προφορικές και βελτιώνει τις γραπτές ικανότητες λόγου των 

εκπαιδευόµενων, ενώ την ίδια στιγµή επεκτείνει τις δεξιότητες κριτικής σκέψης, 

ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών, µιας και οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να 

ανταποκριθούν σε καταστάσεις της καθηµερινής τους ζωής, «µετουσιωµένοι» σε 

πρωταγωνιστές των εκάστοτε ιστοριών (Zabel, 1991). Συγκεκριµένα, η αφήγηση, µε 

τη γενικότερη έννοια της λέξης, δηλαδή της δηµιουργίας και της ακρόασης και 

κατανόησης µίας ιστορίας, ωθεί τον εκπαιδευόµενο προς την εξάσκηση σύνθετων 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων, µέσα από τη δόµηση ενός συµπαγούς περιεχοµένου, την 

επεξεργασία των πληροφοριών και την εξαγωγή του τελικού νοήµατος από όλα τα 

ανωτέρω (Matthews-DeNatale, 2008). Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας της αφήγησης 

ενισχύεται περαιτέρω και µέσω της δυνατότητας που προσφέρουν στον αφηγητή να 

υποστηρίξει αποτελεσµατικά τη µετάδοση αντιλήψεων, γνώσεων, αξιών και 

συµπεριφορών και να βοηθήσει τον ακροατή να λάβει από την πλευρά του αποφάσεις 

κρίσιµες για τη ζωή του µε βάση τα διάφορα παραδείγµατα των ηρώων για τα οποία 

γίνεται λόγος µέσα στις περί ου ο λόγος ιστορίες (Τσιλιµένη, 2007). 

Η αφήγηση εν γένει συνεισφέρει µε πολλούς τρόπους στη µάθηση, όµως µπορούµε 

να οµαδοποιήσουµε τη συνεισφορά της αυτή, λαµβάνοντας ως γνώµονα την 

κατεύθυνσή της, σε τρεις µεγάλες διαστάσεις της ανθρώπινης φύσης και 

συµπεριφοράς: 

• Κοινωνική διάσταση: Συνήθως η διεξαγωγή της αφήγησης πραγµατοποιείται 

ενώπιον ζωντανού ακροατηρίου. Ενόσω διαρκεί η αφήγηση, ο αφηγητής 

αλληλεπιδρά µε το ακροατήριο, σε ένα φυσικό περιβάλλον (παραδείγµατος 

χάριν: αίθουσα διδασκαλίας), µε τη µορφή ερωταποκρίσεων. Η πλοκή της 

εκάστοτε ιστορίας τροποποιείται ανάλογα µε την ανταπόκριση του κοινού, η 

οποία συχνά λαµβάνεται υπόψιν από τον αφηγητή. Οι ακροατές 

παρακολουθούν την πλοκή της ιστορίας και δηµιουργούν εικόνες βασισµένες 

στα λόγια του αφηγητή, µε αποτέλεσµα να µετατρέπεται η αφήγηση σε µία 

βιωµατική επικοινωνιακή πράξη. Κατά τη διάρκεια της αφήγησης, αφηγητής 

και ακροατήριο συνυπάρχουν στην ίδια οµάδα και µεταξύ τους 

αναπτύσσονται ισχυρές επικοινωνιακές σχέσεις, οι οποίες ενισχύονται κατά 

την ανταλλαγή διαφόρων προσωπικών εµπειριών και αντιλήψεων υπό τη 

µορφή ιστοριών (Τσιλιµένη, 2007). 
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• Συναισθηµατική διάσταση: Οι ιστορίες έχουν διαδραµατίσει σηµαντικό 

ρόλο στη ζωή των ανθρώπων, ήδη από τις αρχές της κοινωνικοποίησής του, 

µε έµφαση δε, στον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα, κυρίως λόγω της 

ιδιαίτερης ικανότητάς τους να προκαλούν συγκινήσεις και τη συναισθηµατική 

ανταπόκριση του ακροατή (Salmon, 2007). ∆ιαµέσου της σύνθεσης και της 

αφήγησης µία ιστορίας, ο αφηγητής εξωτερικεύει τα συναισθήµατά του και 

κατορθώνει να επιτύχει επικοινωνία µε το ακροατήριό του. Ο τρόπος µε τον 

οποίο πραγµατοποιείται η εξιστόρηση κάποιας ιστορίας, υπάρχει περίπτωση 

να οδηγήσει τον ακροατή σε ταύτιση µε κάποιον από τους πρωταγωνιστές της, 

εξαιτίας της έντονης συναισθηµατικής εµπλοκής του στην ιστορία, η οποία 

µπορεί να προκύψει κατά την αφήγησή της. Μέσα από την όλη διαδικασία, οι 

άνθρωπο µαθαίνουν σταδιακά να διαχειρίζονται τα συναισθήµατά τους και να 

επικοινωνούν ενεργώς µε τους συνανθρώπους τους (Τσιλιµένη, 2007). 

• Γνωστική διάσταση: Εκτός των υπολοίπων πλεονεκτηµάτων της χρήσης της 

αφήγησης στη µαθησιακή διαδικασία, µέσω αυτής, οι εκπαιδευόµενοι 

βελτιώνουν τις προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές τους δεξιότητες, 

καθώς και την κριτική τους σκέψη (critical thinking), εντός της οποίας 

συµπεριλαµβάνονται η συλλογή και η επεξεργασία των πληροφοριών, µε 

απώτερο σκοπό την επίλυση προβληµάτων. Η αφηγηµατική διαδικασία 

ενισχύει επίσης, τη δηµιουργικότητα και τη φαντασία όχι µόνο του αφηγητή, 

ο οποίος συνδυάζοντας πραγµατικά και φανταστικά σενάρια τα οµογενοποιεί 

και τα προσαρµόζει στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού σκοπού, αλλά και των 

ακροατών, οι οποίοι βασισµένοι στα εξιστορούµενα γεγονότα και 

συνυφαίνοντας τα λόγια, το ύφος και τις κινήσεις του αφηγητή, συνθέτουν τη 

δική τους ιστορία αποτελούµενη από διαδοχικές εικόνες συντεθειµένες στο 

µυαλό τους (Τσιλιµένη, 2007). 

Εν κατακλείδι, σύµφωνα µε την άποψη του Gersie, η αφήγηση µπορεί να 

εµπλουτίσει την εκπαιδευτική διαδικασία και να την κάνει πιο αποτελεσµατική ως 

ακολούθως: 

1. υπό τη µορφή ενός χρήσιµου εργαλείου για τη διαµόρφωση κατάλληλου, 

φιλικού, ευχάριστου και ελκυστικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και 

2. ως ένα εύχρηστο και αποτελεσµατικό µέσο για τη µεταβίβαση πληροφοριών, 

γνώσεων, αξιών και συµπεριφορών (Gersie, 1992). 
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2.3.3 Οι βασικές αρχές της επιτυχηµένης χρήσης της αφήγησης στην 

εκπαίδευση 

Όπως προαναφέραµε, η αφήγηση είναι αποδεδειγµένα µία αποτελεσµατική 

τεχνική εκµάθησης και σύµφωνα µε το µοντέλο που προτείνει ο Larry Brooks, όλες οι 

ιστορίες που πρόκειται να γίνουν αντικείµενο αφήγησης, θα πρέπει κάθε µία από τις 

παρακάτω αρχές προκειµένου να γνωρίσουν την επιτυχία που τους αρµόζει, να 

ευχαριστήσουν τον ακροατή και να του εµφυσήσουν τα κυριότερα σηµεία τους, 

βοηθώντας τον να κατανοήσει το βαθύτερο, υποβόσκον νόηµά τους. Το εν λόγω 

µοντέλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί από εν δυνάµει αφηγητές ως βάσει για τη δόµηση 

και τη δηµιουργία από την πλευρά τους µίας σωστά αφηγηµένης ιστορίας. Οι 

προηγουµένως περιγεγραµµένες αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη στρατηγική της 

αφήγησης είναι οι εξής: 

1. Η βασική ιδέα: Η κεντρική ιδέα, πάνω στην οποία δοµείται η υπόλοιπη 

ιστορία. Κάθε ιστορία θα πρέπει να βασίζεται σε ένα ουσιώδες µήνυµα, το 

οποίο, µέσω της αφήγησής της ο αφηγητής επιθυµεί να µεταδώσει στο 

ακροατήριο. Η προαναφερθείσα ιδέα θα πρέπει να γίνεται κατανοητή εξ 

αρχής, έτσι ώστε όλα τα κοµµάτια της ιστορίας που θα προστίθενται στη 

συνέχεια, να ευθυγραµµίζονται και να υποστηρίζουν τη βασική αυτή ιδέα και 

να µην αποκλίνουν από τον αρχικό σκοπό που είναι η ενστάλαξή της στον 

ακροατή (Brooks, 2011). 

2. Οι χαρακτήρες/ήρωες: Όπως είναι φυσικό, κάθε ιστορία θα πρέπει να έχει 

τους πρωταγωνιστές της, τα πρόσωπα δηλαδή, γύρω από τα οποία θα 

διαδραµατίζεται η πλοκή της. Οι βασικοί ήρωες και ο ρόλος τους στην ιστορία 

θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι, ούτως ώστε να βοηθούν το κοινό να κατανοήσει 

την ιστορία ευκολότερα και όχι να ενισχύουν τις παρερµηνείες και τις 

παρεξηγήσεις (Brooks, 2011). 

3. Το θέµα: Κάθε ιστορία θα πρέπει να έχει κάποιο κεντρικό θέµα (σενάριο) το 

οποίο επιλέγεται µετά από εµβεβαθυµένη σκέψη, έτσι ώστε να αναδεικνύει 

καταλλήλως τη βασική ιδέα της εκάστοτε ιστορίας (Brooks, 2011). 

4. Η δοµή: Με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να αντιµετωπισθεί το θέµα της 

σειριακής ακολουθίας/αλληλουχίας των γεγονότων της εκάστοτε ιστορίας 

(ποιο κοµµάτι της ιστορίας εν ολίγοις, µπαίνει πρώτο κατά τη αφήγηση, ποιο 

δεύτερο κ.ο.κ.) (Brooks, 2011). 
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5. Η οπτικοποίηση: Στην παραδοσιακή αφήγηση, ο αφηγητής θα πρέπει να 

δίνει έµφαση στον οπτικό τρόπο παρουσίασης της εκάστοτε ιστορίας, στις 

εκφράσεις δηλαδή του προσώπου του και στις κινήσεις του σώµατός του, στις 

κινήσεις του ίδιου στο χώρο, καθώς επίσης και στην αλληλεπίδρασή του εν 

γένει µε το ακροατήριο και τα υπόλοιπα αντικείµενα που κατά πάσα 

πιθανότητα, συµµετέχουν στην ιστορία αυτή (Brooks, 2011). 

6. Ο ήχος: Η τελευταία αυτή αρχή, από τη σωστή χρήση της οποίας θα πρέπει 

να διέπεται µία αφήγηση είναι κατά γενική οµολογία η σηµαντικότερη 

παράµετρος µίας επιτυχηµένως αφηγηµένης ιστορίας, µιας και µέσω του 

τόνου της φωνής του αφηγητή και του τρόπου έκφρασής του γενικότερα, 

µπορεί να επιτευχθεί η προσέλκυση του ενδιαφέροντος του ακροατηρίου και η 

αποτελεσµατική χρήση µίας ιστορίας. Για να θεωρηθεί µία ιστορία καλώς 

αφηγηµένη θα πρέπει να «ντύνεται» µε τον κατάλληλο κάθε φορά ήχο και 

χροιά φωνής και ο αφηγητής της να είναι ιδιαιτέρως εκφραστικός, ώστε να 

ελκύει την προσοχή των ακροατών του και να µεγιστοποιεί την 

αποτελεσµατική µετάδοση µηνυµάτων και συναισθηµάτων σε αυτούς. Να 

δηµιουργείται επίσης, µέσω αυτών κλίµα επικοινωνίας µεταξύ τους και να 

επιτυγχάνεται κατανόηση του βαθύτερου νοήµατος της εκάστοτε 

αφηγούµενης ιστορίας (Brooks, 2011). 

 
Εικόνα 7 – Το σύνολο των χαρακτηριστικών που συνθέτουν τη στρατηγική της αφήγησης 

(storytelling) – Ανακτήθηκε στις 2 Αυγούστου 2012 από: http://backpacktactics.com/no-brochures-

digital-storytelling-for-nonprofits/attachment/311/ 
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2.3.4 Βασικές στρατηγικές σχεδιασµού αφηγήσεων 

2.3.4.1 Οι Περιβαλλοντικές Στρατηγικές (Environmental Strategies) 

Οι  σχεδιαστές παιχνιδιών ποτέ δεν είχαν δώσει ιδιαίτερη σηµασία στη στρατηγική 

εκπαίδευσης της αφήγησης (storytelling). Συγκεκριµένα, µπορούµε να ισχυριστούµε 

ότι αρνούνταν να κάνουν την παραµικρή προσπάθεια προσανατολισµού προς µία 

αφηγηµατική κατεύθυνση. Μετά όµως, από όλες αυτές τις αντιρρήσεις, επιθυµούν να 

εντάξουν τους εαυτούς τους στην αίγλη και τη νοµιµότητα που απολαµβάνει το 

Hollywood, έτσι σήµερα, ευτυχώς υποστηρίζουν µε τόση θέρµη τα κεκτηµένα και εν 

γένει, τη στρατηγική της αφήγησης, ώστε να κατορθώσουν να πείσουν και άλλους να 

την αποδεχτούν. Όµως οι σχεδιαστικές τους αποφάσεις αποκαλύπτουν τις 

πραγµατικές τους προτεραιότητες. Οι σχεδιαστές παιχνιδιών επενδύουν όλα τους τα 

χρήµατα στη δράση, τη βία και την κοσµητική υπερβολή. Αντιλαµβάνονται την 

ιστορία ως έναν εξωραϊσµό, πάνω στον οποίο µπορούν να στηρίξουν το βασικό 

σχεδιασµό τους, αλλά σίγουρα όχι ως ένα θεµελιώδες συστατικό των προϊόντων τους 

(Crawford, 2005). 

Στις µέρες µας, το επείγον αποτελεί ένα µείζον θέµα συζήτησης, το οποίο 

αναφέρεται στην άποψη ότι τα περιπεπλεγµένα συστήµατα µπορούν να παράγουν 

συµπεριφορές που έχουν τη δυνατότητα να µας εκπλήσσουν µε την οργάνωση που 

διαθέτουν. Το επείγον αποτελεί την πρώτη εκ των περιβαλλοντικών στρατηγικών 

σχεδιασµού των αφηγήσεων. Ένα από τα πρωταρχικά παραδείγµατα του επείγοντος 

προήλθε από το παλαιό υπολογιστικό πρόγραµµα «Το Παιχνίδι της Ζωής» (“The 

Game of Life21”). Το συγκεκριµένο πρόγραµµα εισήγαγε την έννοια των «κυτταρικών 

                                                 
21 «Το Παιχνίδι της Ζωής» (“The Game of Life”) – ή απλώς «Ζωή» (“Life”) – δεν είναι ένα παιχνίδι µε 

τη συµβατική έννοια της λέξης. ∆εν υπάρχουν παίκτες, ούτε νίκη ή ήττα. Μόλις τα «κοµµάτια» 

τοποθετηθούν στη θέση έναρξης, οι κανόνες προσδιορίζουν το οτιδήποτε συµβεί στη συνέχεια. παρόλα 

αυτά, η «Ζωή» είναι γεµάτη εκπλήξεις. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι αδύνατο 

παρατηρώντας τη θέση έναρξης (ή το σχέδιο βάσει του οποίου πρόκειται να κινηθεί ο εκάστοτε 

παίκτης) να κατανοήσουµε τι θα επακολουθήσει στο µέλλον. Ο µόνος τρόπος για να το ανακαλύψουµε 

είναι να ακολουθήσουµε του κανόνες του παιχνιδιού. Ανακτήθηκε στις 4 ∆εκεµβρίου 2012 από: 

http://www.math.com/students/wonders/life/life.html 
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αυτοµάτων» (“cellular automata22”), ένα χάρτη ή έναν πίνακα από ευφυή κύτταρα, 

καθένα από τα οποία ακολουθούσε ένα απλό σύνολο κανόνων σχετικών µε τη 

συµπεριφορά τους. Τα «κυτταρικά αυτόµατα» ενέπνευσαν µία ολόκληρη γενιά 

ερευνητικής δουλειάς και ως εκ τούτου, οδήγησαν στη δηµιουργία του εντυπωσιακού 

παιχνιδιού “SimCity” (Crawford, 2005). 

 
Εικόνα 8 – Το δηµοφιλές, ψηφιακό παιχνίδι “SimCity – Social” – Ανακτήθηκε στις 5 ∆εκεµβρίου 

2012 από: http://multiplayerblog.mtv.com/2012/07/05/simcity-social-now-live-on-facebook/ 

Το ψηφιακό παιχνίδι “SimCity” είναι στην πραγµατικότητα µία προσοµοίωση της 

ζωής µέσα στο σπίτι, κάνοντας τις οικιακές δουλειές. Σίγουρα µπορεί να περιγραφεί 

ως µία περιβαλλοντική προσέγγιση της αφήγησης, αν και δεν παρέχει ρητή αφήγηση 

στους παίκτες του και σαφώς δεν αποτελεί ένα διαδραστικό αφηγηµατικό προϊόν. 

                                                 
22 Ένα «κυτταρικό αυτόµατο» (“cellular automaton”) είναι µία συλλογή από «έγχρωµα» κύτταρα πάνω 

σε ένα πλέγµα συγκεκριµένου σχήµατος, το οποίο εξελίσσεται µέσω ενός αριθµού διακριτών χρονικών 

βηµάτων, σύµφωνα µε ένα σύνολο κανόνων που βασίζονται στις καταστάσεις των γειτονικών τους 

κυττάρων. Στη συνέχεια, οι κανόνες εφαρµόζονται επαναλαµβανόµενα για όσο περισσότερα χρονικά 

βήµατα είναι επιθυµητό. Ο von Neumann ήταν ο πρώτος άνθρωπος που θεώρησε ένα τέτοιου είδους 

µοντέλο και ενσωµάτωσε ένα κυτταρικό µοντέλο στον «παγκόσµιο κατασκευαστή» του (“universal 

constructor”). Τα «κυτταρικά αυτόµατα» µελετήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ως ένα 

πιθανό µοντέλο για τα βιολογικά συστήµατα. Ολοκληρωµένες µελέτες για τα «κυτταρικά αυτόµατα» 

έχουν διεξαχθεί από τον S. Wolfram αρχίζοντας το 1980 και η θεµελιώδης έρευνα του Wolfram στο 

συγκεκριµένο τοµέα κορυφώθηκε µε την έκδοση του βιβλίου του «Ένα Νέο Είδος Επιστήµης» (“A 

New Kind of Science”) το 2002, στο οποίο ο Wolfram παρουσιάζει µία γιγαντιαία συλλογή 

αποτελεσµάτων αναφορικά µε τα «αυτόµατα», µεταξύ των οποίων υπάρχει µία σειρά από 

πρωτοποριακές νέες ανακαλύψεις (Wolfram, 2002). Ανακτήθηκε στις 4 ∆εκεµβρίου 2012 από: 

http://mathworld.wolfram.com/CellularAutomaton.html 
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Μπορούµε απλώς να ισχυρισθούµε ότι, όπως κάθε καλό παιχνίδι, διεγείρει τη 

φαντασία και η εν λόγω φαντασία προβαίνει στη δηµιουργία ιστοριών. Πάντως, για 

όλο του το µεγαλείο, το ψηφιακό παιχνίδι “SimCity” δεν είναι µία διαδραστική 

αφήγηση (interactive storytelling). Όντως είναι µία θαυµάσια επιτυχία – αλλά, όχι µία 

διαδραστική αφηγηµατική επιτυχία (Crawford, 2005). 

Συνεχίζοντας την αναφορά στο συγκεκριµένο τύπο στρατηγικών σχεδιασµού 

αφηγήσεων προκύπτει το εξής ερώτηµα: Μπορεί πραγµατικά η περιβαλλοντική 

προσέγγιση να παράσχει µία βάση πάνω στην οποία η γνήσια διαδραστική αφήγηση 

θα κατορθώσει να δοµηθεί; Για να απαντήσουµε στην ερώτηση αυτή, θεωρούµε τις 

νοητές επεκτάσεις προς το θεµελιώδη σχεδιασµό. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τους 

ακόλουθους τρόπους: 

• Επεκτείνοντας το µέγεθος του τρισδιάστατου κόσµου: Η πιο προφανής 

προσέγγιση είναι να προσπαθήσουµε να µεγαλώσουµε τον κόσµο της 

αφήγησης. Να προσθέσουµε περισσότερα κτήρια, δωµάτια, τούνελ, σπηλιές, 

εισόδους, δροµάκια και γέφυρες. Να δώσουµε εν ολίγοις, στον παίκτη 

περισσότερο χώρο προς εξερεύνηση και µία πληθώρα περιοχών προς 

ανακάλυψη. Βέβαια, αν και η συγκεκριµένη προσέγγιση είναι δηµοφιλής, δεν 

είναι δυνατό να επιτευχθεί, διότι το µέγεθος του σύµπαντος δεν ασκεί καµία 

επιρροή στη δραµατική πραγµατικότητα της εµπειρίας (Crawford, 2005). 

• Με περισσότερα στηρίγµατα: Τα τρισδιάστατα παιχνίδια (3D games) 

βρίθουν από ενδιαφέροντα αντικείµενα: όπλα, πυροµαχικά, ιατρική 

προµήθεια, εργαλεία, χρήµατα, πηγές ενέργειας, κλειδιά, βιβλία κ.ο.κ. Ίσως 

να υπάρχει κάποια ιστορία που να εµπεριέχει ένα επαρκώς µεγάλο σύνολο 

στηριγµάτων. Φυσικά, εάν προσθέσουµε αρκετά στοιχεία στη λίστα 

αντικειµένων, πιθανώς να καταλήξουµε µε κάτι το δραµατικά ενδιαφέρον 

(Crawford, 2005). 

Αυτός, ανεξαρτήτως του αποτελέσµατος, είναι ένας ευσεβής πόθος, χωρίς 

κάποια συγκεκριµένη βάση. Οι ιστορίες δεν αναφέρονται σε πράγµατα, αλλά 

σε ανθρώπους. Προσθέτοντας, λοιπόν, περισσότερα αντικείµενα σε ένα 

παιχνίδι δεν επιτυγχάνουµε τίποτα, όσον αφορά στη βελτίωση της 

αφηγηµατικής του όψης (Crawford, 2005). 

• Με περισσότερους βοηθούς: Οι βοηθοί σε πολλά παιχνίδια είναι εµφανώς 

ανόητοι, ίσως βέβαια, αυτή τους η ανοησία θα µπορούσε να παρακαµφθεί 
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δοµώντας ένα σύνολο τεχνασµάτων πόνυ βοηθών (one-trick pony agents), οι 

οποίοι, λαµβάνοντάς τους ως µία οµάδα, θα πρόσφεραν στους παίκτες κάποια 

ενδιαφέρουσα δραµατική αλληλεπίδραση. Ωστόσο, η δραµατική 

αλληλεπίδραση δεν είναι δυνατό να υποδιαιρεθεί σε µικροσκοπικά τµήµατα. 

∆εν παρέχουµε ροµαντισµό, προσφέροντας στον παίκτη ένα κορίτσι µε το 

οποίο φλερτάρει , ένα δεύτερο µε το οποίο βγαίνει ένα ραντεβού, ένα τρίτο το 

οποίο φιλάει και ένα τέταρτο κορίτσι το οποίο ερωτεύεται. Η αφήγηση απαιτεί 

χαρακτήρες µε ουσία, όχι χάρτινα αποκόµµατα – και η προσθήκη όλο και 

περισσότερων τέτοιων ανούσιων προσώπων, πραγµατικά δε βοηθάει 

(Crawford, 2005). 

• Με εξυπνότερους βοηθούς: Για ποιο λόγο λοιπόν, να µην προσπαθήσουµε να 

κατασκευάσουµε βοηθούν που να είναι αρκετά έξυπνοι, ώστε να έχουν την 

ικανότητα να χειριστούν περισσότερη ανάδραση; Η ιδέα αυτή ακούγεται πιο 

λογική από τις προηγούµενες και υπάρχουν πιθανότητες να κατορθώσει αν 

επιτύχει το στόχο της. Η αλληλεπίδραση των χαρακτήρων αποτελεί ασφαλώς 

µείζον ζήτηµα για την αφήγηση οποιουδήποτε είδους, όµως σύµφωνα µε τις 

Απλές Στρατηγικές που δε ∆ουλεύουν (Simple Strategies that don’t Work), 

δεν απαιτείται ένα περιβαλλοντικό κέλυφος για να παρασχεθεί 

αποτελεσµατική αλληλεπίδραση µεταξύ των διαφόρων χαρακτήρων µίας 

αφήγησης. Η προσέγγιση που λειτουργεί µε γνώµονα το χαρακτήρα 

(character-driven approach) είναι ανεξάρτητη των περιβαλλοντικών 

προσεγγίσεων, οι οποίες είναι δηµοφιλείς σε πολλά τρισδιάστατα παιχνίδια 

(3D games) (Crawford, 2005). 

• Με περισσότερους και καλύτερους γρίφους: Μερικοί σχεδιαστές έχουν 

επιλέξει αυτή την οδό, ελπίζοντας ότι οι περισσότεροι γρίφοι µπορεί να έχουν 

ως αποτέλεσµα ένα περισσότερο ενδιαφέρον παιχνίδι. Πράγµατι, 

περισσότεροι και καλύτεροι γρίφοι υπάρχει περίπτωση να κάνουν ένα προϊόν 

πιο ενδιαφέρον – όµως, ως προϊόν γρίφων και όχι ως ένα αφηγηµατικό 

προϊόν. Οι γρίφοι δεν συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο όσον αφορά στην 

αφήγηση. Πολλές ιστορίες, πραγµατικά εµπεριέχουν διάφορα ευρήµατα που 

µοιάζουν µε γρίφοι – προβλήµατα που ο παίκτης θα πρέπει να επιλύσει ή 

εµπόδια που θα πρέπει να υπερπηδήσει – όµως, µία ιστορία είναι κάτι 

περισσότερο από µία σειρά γρίφων. Ένας µεγάλος αριθµός προϊόντων κατά τη 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

∆ιπλωµατική Εργασία 

Αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση 83 

διάρκεια των προηγούµενων ετών έχουν παράσχει µία σειρά γρίφων, όπως  

«Ο Έβδοµος Καλεσµένος» (“The Seventh Guest23”) (1992) και το ψηφιακό 

παιχνίδι “Myst24” (1994). Αµφότερα το δύο ψηφιακά παιχνίδια ήταν 

εµπορικώς επιτυχηµένα, όµως κανείς δε θα µπορούσε να ισχυρισθεί ότι έχουν 

υποδείξει την κατεύθυνση για τη διαδραστική αφήγηση. Επέτυχαν µονάχα ως 

γρίφοι και όχι ως αφηγήσεις (Crawford, 2005). 

• Μία δοµή ταξιδιού: Ορισµένοι σχεδιαστές εικάζουν ότι η κλασική «δοµή 

ταξιδιού» (“journey structure”) µίας αφήγησης µπορεί να δοµηθεί στην 

κορυφή µίας περιβαλλοντικής βάσης. Για παράδειγµα, θα µπορούσαµε να 

δοµήσουµε κάτι ανάλογο του κλασικού “Huckleberry Finn” του Mark Twain. 

Ο παίκτης, ως “Huck”, αρχίζει την ιστορία στην πόλη καταγωγής του και 

µπορεί να περιπλανάται εκεί για όσο χρονικό διάστηµα αυτός επιθυµεί, όµως 

ο µόνος τρόπος να βοηθήσει την ιστορία να ξετυλιχθεί είναι ανεβαίνοντας στη 

σχεδία του «γερο-Jim» και να ταξιδέψει στο Μισισιπή. Καθώς ο παίκτης 

ταξιδεύει στο ποτάµι, είναι ελεύθερος να περιπλανάται στα στάδια τα οποία 

είναι τοποθετηµένα κατά µήκος των ακτών του. Κάθε στάδιο µπορεί να 

προσφέρει έναν ενδιαφέροντα γρίφο ή θέαµα, όµως ο µοναδικός τρόπος για 

να εξελιχθεί η πλοκή είναι ο παίκτης να προχωρήσει ακόµη πιο κάτω στο 

ποτάµι. Τελικά, ο παίκτης, έχοντας αποκτήσει πολλές εµπειρίες από τις 

ποικίλες περιπέτειες που έζησε, φθάνει στο τέλος του ταξιδιού του και η 

ιστορία φθάνει στη λύση της (Crawford, 2005). 

                                                 
23 Στην αυγή της εποχής του CD-ROM, µία ελάχιστα γνωστή εταιρεία ονόµατι “Trilodyte” πυροδοτεί 

την ανάπτυξη ενός λογισµικού που στοχεύει στην αξιοποίηση της ικανότητας του CD-ROM να 

µεταδώσει τις δυνατότητες των πολυµέσων (multimedia) του οικιακού υπολογιστή. Το τελικό 

αποτέλεσµα είναι η εµπορική επιτυχία, γνωστή µε την ονοµασία «Ο 7ος Καλεσµένος» (“The 7th 

Guest”). Με τα καταπληκτικά του γραφικά και τα ηχητικά εφέ, «Ο 7ος Καλεσµένος» θεωρείται ως η 

«ασυναγώνιστη εφαρµογή» (“killer app”), που προαναγγέλλει στην αγορά τη CD-ROM τεχνολογία. 

Αναρίθµητοι οδηγοί CD-ROM (CD-ROM drivers) έχουν πωληθεί σε συνδυασµό µε το λογισµικό αυτό, 

για να αναδείξουν την ικανότητα της συγκεκριµένης συσκευής. Ανακτήθηκε στις 6 ∆εκεµβρίου 2012 

από: http://www.adventureclassicgaming.com/index.php/site/reviews/13/ 
24 Το “Myst” είναι ένα από τα σηµαντικότερα περιπετειώδη παιχνίδια όλων των εποχών – δε διαθέτει 

οδηγίες, δε διαθέτει ιστορίες αφηγούµενες στο υπόβαθρο, αλλά ούτε και στόχους, για κάποιον που 

µόλις ξενικά να παίζει το συγκεκριµένο παιχνίδι. Ανακτήθηκε στις 6 ∆εκεµβρίου 2012 από: 

http://www.gog.com/gamecard/myst_masterpiece_edition 
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Αυτή η δοµή είναι αρκετά ελκυστική. Οι παίκτες χαίρουν αρκετής 

ελευθερίας για να εξερευνήσουν το κάθε στάδιο κατά µήκος του ποταµού, όσο 

ενδελεχώς ή επιπόλαια επιθυµούν, αλλά η ήπια ροή του ποταµού τους ωθεί 

όλο και πιο κάτω. Η προσέγγιση αυτή δε µοιάζει τόσο καταπιεστική όσο 

κάποιες άλλες µέθοδοι, όµως συγκρατεί την κίνηση των παικτών κατά µήκος 

της προορισθείσας αφηγηµατικής πλοκής (Crawford, 2005). 

• Με όλα τα παραπάνω: Ίσως, εάν συνδυάσουµε όλες τις προηγούµενες 

στρατηγικές, κάποια συνεργεία µεταξύ τους υπάρχει περίπτωση να 

συνεισφέρει σε µία συνολική επίλυση. ∆εν υπάρχει λόγος να πιστεύουµε ότι 

υπάρχει κάποια µαγική συνεργεία. Μπορούµε να αναµένουµε συνεργεία µόνο 

µεταξύ διαφόρων στοιχείων που υποβάλλονται σε κάποια αµοιβαία 

αλληλεπίδραση. Καµία από τις προηγούµενες τεχνικές δεν παρουσιάζει 

κάποια ένδειξη ενδιαφέρουσας αµοιβαίας αλληλεπίδρασης. Ρίχνοντας 

περισσότερα και πιο δύσοσµα συστατικά µέσα στο τσουκάλι δε µας βοηθά να 

επιτύχουµε το µαγείρεµα του χρυσού (Crawford, 2005). 

2.3.4.2 Στρατηγικές βασισµένες στη Γλώσσα (Language-Based Strategies) 

Εάν δεν µπορούµε να εκφράσουµε κάτι, δεν το γνωρίζουµε. Η συγκεκριµένη 

πρόταση δε σηµαίνει απλά ότι η µεταφορά µίας ιδέας από απλή σκέψη σε λόγια είναι 

η µοναδική απόδειξη της σκέψης, αλλά υποδεικνύει το γεγονός ότι η σκέψη και η 

γλώσσα είναι βαθιά συνυφασµένες. 

Οι γλωσσολόγοι βρίσκονται σε αντιπαράθεση για περίπου 75 χρόνια σχετικά µε 

την ανωτέρω άποψη, η οποία είναι κοινώς γνωστή ως «η υπόθεση Sapir-Whorf» (“the 

Sapir-Whorf hypothesis”). Η ισχυρή εκδοχή της υπόθεσης αυτής δηλώνει ότι η 

γλώσσα προσδιορίζει τη φύση της σκέψης (Crawford, 2005). 

Η αδύναµε δε εκδοχή ισχυρίζεται ότι µόνο η γλώσσα επηρεάζει τη σκέψη. Η 

ισχυρή εκδοχή έχει ελάχιστους συνηγόρους, όµως η αδύναµη έχει προσελκύσει 

πολλούς υποστηρικτές. Αυτοί στους οποίους δεν αρέσει η δύναµη «υπόθεση Sapir-

Whorf» περνούν το χρόνο τους επιτιθέµενοι την ισχυρή εκδοχή της. Ο Crawford από 

την πλευρά του, υποστηρίζει την αδύναµη εκδοχή ότι η γλώσσα επηρεάζει τη σκέψη 

(Crawford, 2005). 

Αναλύοντας τώρα γενικά τις Στρατηγικές που είναι βασισµένες στη Γλώσσα 

(Language-Based Strategies), θα πρέπει να αναφερθούµε στο γεγονός ότι µε αφορµή 
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αυτές έχουν προκύψει διάφορες προσεγγίσεις αφηγηµατικής σχεδίασης και 

οργάνωσης ιστοριών, οι βασικότερες εκ των οποίων είναι οι ακόλουθες δύο: 

1. Μία Προσέγγιση από Μέσα προς τα Έξω (An Inside-Out Approach): Η 

συγκεκριµένη προσέγγιση προτείνει ότι ίσως κάτι θα µπορούσε να επιτευχθεί 

εάν το πρόβληµα της διαδραστικής αφήγησης ενεργοποιούνταν από µέσα 

προς τα έξω. Αντί λοιπό, να προσπαθούµε να µοντελοποιήσουµε τις αρχές του 

δράµατος, να εκτελέσουµε πολλές πνευµατώδεις διαδικασίες και µετά να 

µετατρέψουµε το εξαχθέν αποτέλεσµα σε λέξεις, µόλις πριν το 

παρουσιάσουµε στους παίκτες, για ποιο λόγο να µην κάνουµε την ίδια τη 

γλώσσα τον πυρήνα της διαδικασίας; Η πεποίθηση σχετικά µε την εν λόγω 

άποψη – και είναι µία απλή πεποίθηση, όχι κάποιο πειστήριο – είναι ότι η ίδια 

η γλώσσα εµπεριέχει τα θεµελιώδη στοιχεία του δράµατος (Crawford, 2005). 

Η έννοια του σχεδιασµού της γλώσσας µε σκοπό τον προσδιορισµό της 

πραγµατικότητας είναι δοκιµασµένη και αληθής. Ήδη από το 17ο αιώνα, οι 

φιλόσοφοι συνειδητοποίησαν ότι η φυσική γλώσσα ήταν υπερβολικά 

πρόχειρη για να ενεργοποιήσει το είδος του επακριβούς συλλογισµού που 

επιθυµούσαν. Ο συλλογισµός αυτός ανέδειξε ένα µεγάλο αριθµό θεωριών 

σχετικών µε το σχεδιασµό µία φιλοσοφικής γλώσσας. Στην πραγµατικότητα, 

ποτέ δεν απογειώθηκε, όµως τα Μαθηµατικά αποτέλεσαν µέρος της ανάγκης 

αυτής για µία πιο ακριβή γλώσσα. Από τότε, όλων των ειδών τα εννοιολογικά 

συστήµατα ειδικών περιπτώσεων έχουν αναπτυχθεί για τη ρύθµιση σκέψης 

συγκεκριµένων τάξεων: Μαθηµατικά, Μουσική, Χηµεία, Πυρηνική Φυσική, 

Κβαντική Μηχανική κ.τ.λ. (Crawford, 2005). 

2. Γλώσσα και Πραγµατικότητα (Language and Reality): επειδή η γλώσσα 

και η αντίληψή µας όντως είναι άρρηκτα συνυφασµένες, είναι αυτονόητο ότι 

το µέγεθος κάθε γλώσσας αντικατοπτρίζει την περιπλοκότητα της αντίληψής 

µας. Αυτός είναι ο πραγµατικός λόγος για τον οποίο τόσες πολλές 

προσπάθειες στοχευµένες στο να κάνουµε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

(Η/Υ) να αντιλαµβάνονται τη φυσική γλώσσα έχουν αποτύχει. ∆εν είναι οι 

επιστήµονες της πληροφορικής που δεν δύνανται να εκφράσουν µε µία 

αλγοριθµική µορφή τα πολλά είδη και τις ακόµη περισσότερες δοµές των 

γλωσσών, το βασικό πρόβληµα έγκειται στη µετατροπή αρκετής ποσότητας 

γνώσης του πραγµατικού κόσµου σε γλωσσικούς υπολογισµούς (Crawford, 

2005). 
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Εποµένως, η δραµατική πραγµατικότητα που µέχρι στιγµής είναι 

κεκαλυµµένη, θα πρέπει να οριστεί ενδελεχώς, ώστε να κάνουµε µία 

δραµατική γλώσσα χρησιµοποιήσιµη. Οπότε, θα πρέπει να απαλλαγούµε από 

ένα αγαπηµένο τέχνασµα των αφηγητών, την πολύπλοκα έµµεση 

πραγµατοποίηση. 

Η αδυναµία να χρησιµοποιήσουµε την πολύπλοκα έµµεση 

πραγµατοποίηση µπορεί να οδηγήσει κάποιους αφηγητές στο να απορρίψουν 

ορισµένες δραµατικές υπογλώσσες. Ταξιδεύοντας µερικές δεκαετίες πίσω στο 

χρόνο, µπορούµε να θυµηθούµε ότι στα πρώτα χρόνια του κινηµατογράφου 

(cinema), γύρω στο 1900, δεν υπήρχε ήχος. Κάποιοι µεγάλης ηλικίας 

παλαιοϊδεάτες εµµένουν στην άποψή τους ότι χωρίς ήχο, η αφήγηση είναι 

αδύνατη. Οι καλλιτέχνες της πρώιµης εποχής του κινηµατογράφου επινόησαν 

ένα νέο τύπο οπτικού λεξιλογίου, όµως ποτέ δεν κατόρθωσαν πραγµατικά να 

επιλύσουν το πρόβληµα του διαλόγου. Αντ’ αυτού, δηµιούργησαν ιστορίες 

που είχαν µικρές απαιτήσεις από άποψη διαλόγου. Η διαδραστική αφήγηση 

απαιτεί κάτι παραπλήσιο. Ευτυχώς, δεν υπάρχει λόγος να κατασκευάσουµε εξ 

ολοκλήρου µία γλώσσα τόσο εκφραστικώς δυναµική όσο ή Αγγλική ή η 

Κινεζική, αλλά µπορούµε να καταπιαστούµε µε πολύ µικρότερες υπογλώσσες 

(Crawford, 2005). 

Επικεντρώνοντας τώρα την προσοχή µας στο λεξιλόγιο που θα πρέπει να 

χρησιµοποιούµε για τη δηµιουργία µίας ενδιαφέρουσας και στοχευµένης αφήγησης 

σύµφωνα µε τις Στρατηγικές που είναι βασισµένες στη Γλώσσα, θα πρέπει να 

υπογραµµίσουµε ότι για να είναι υπολογίσιµο, το συγκεκριµένο λεξιλόγιο µίας 

δραµατικής υπογλώσσας θα πρέπει να είναι µικρό – τουλάχιστον µικρότερο από το 

µέσο όρο του λεξιλογίου εργασίας των ανθρώπων (γύρω στις 5000 λέξεις). Ευτυχώς, 

ένα λεξιλόγιο µόνο µερικών εκατοντάδων λέξεων θα είναι επαρκές. Ακόµα 

περισσότερο χαρµόσυνο είναι το γεγονός ότι υπάρχουν πολυάριθµες λίστες από τις 

πιο συχνά χρησιµοποιούµενες λέξεις σε µία ποικιλία γλωσσών (Crawford, 2005). 

Παρακάτω παρατίθενται οι 100 πιο συχνά συναντούµενες αγγλικές λέξεις 

(µεταφρασµένες στην ελληνική γλώσσα): 

1. ο/η/το 

2. είναι 

3. του/της 

4. και 

5. κάποιος/κάποια/κάποιο 

6. να/προς 

7. µέσα 

8. αυτός 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

∆ιπλωµατική Εργασία 

Αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση 87 

9. έχει  

10. αυτό 

11. ότι/που 

12. για 

13. αυτοί 

14. εγώ 

15. µε 

16. καθώς/ως 

17. δεν 

18. επάνω 

19. αυτή 

20. στο 

21. από/µέσω 

22. εκείνο 

23. εµείς 

24. εσύ 

25. κάνει 

26. αλλά 

27. από 

28. ή 

29. το οποίο 

30. ένα 

31. θα µπορούσε 

32. όλοι/όλες/όλα 

33. θα 

34. εκεί 

35. λέει 

36. ο οποίος 

37. κάνει 

38. όταν 

39. µπορεί 

40. πιο 

41. εάν 

42. όχι 

43. άνδρας 

44. έξω 

45. άλλος 

46. έτσι/λοιπόν 

47. τι 

48. ώρα/φορά 

49. άνω 

50. πάει 

51. σχετικά/για 

52. από/παρά 

53. προς τα µέσα 

54. (θα) µπορούσε 

55. κατάσταση 

56. µόνο 

57. νέος/νέα/νέο 

58. έτος 

59. µερικός/µερική/µερικό 

60. παίρνει 

61. έρχεται 

62. αυτοί/αυτές/αυτά 

63. ξέρει 

64. βλέπει 

65. χρησιµοποιεί 

66. παίρνει 

67. αρέσει 

68. µετά/ύστερα 

69. πρώτος/πρώτη/πρώτο 

70. οτιδήποτε 

71. εργασία/δουλειά 

72. τώρα 

73. ίσως 

74. τέτοιος/τέτοια/τέτοιο 

75. δίνει 

76. πέρα/από πάνω 
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77. νοµίζει/πιστεύει 

78. περισσότερο 

79. ακόµη 

80. βρίσκει 

81. ηµέρα 

82. επίσης 

83. έπειτα 

84. τρόπος 

85. πολλοί/πολλές/πολλά 

86. πρέπει 

87. κοιτάζει 

88. πριν 

89. ωραίος/ωραία/ωραίο 

90. πίσω 

91. διαµέσου 

92. µακρύς/µακριά/µακρύ 

93. όπου 

94. αρκετός/αρκετή/αρκετό 

95. θα έπρεπε 

96. ωραία/λοιπόν 

97. άνθρωποι 

98. κάτω 

99. δικός/δική/δικό 

100. µόλις. 

Αυτό που παρατηρούµε είναι ότι πολλές από τις προαναφερθείσες λέξεις είναι 

λέξεις που λειτουργούν σε συνδυασµό µε κάποιες άλλες (function words), όπως 

άρθρα και προθέσεις, οι οποίες µπορούν εύκολα να απορριφθούν από µία 

υπογλώσσα. Επιπλέον, ορισµένες από τις λέξεις αυτές δεν είναι πραγµατικά 

αναγκαίες για τη διαδραστική αφήγηση. Αυτό σηµαίνει ότι το λεξιλόγιό µας µπορεί 

να είναι µικρότερο των 2000 λέξεων – ένας αρκετά δύσκολος, αλλά επιτεύξιµος 

στόχος (Crawford, 2005). 

Εκτός βέβαια, από το λεξιλόγιο, µία γλώσσα για να θεωρείται ολοκληρωµένη θα 

πρέπει να διέπεται και από βασικούς γραµµατικούς κανόνες. Ως γνωστόν: «η 

γλώσσα ισούται µε το λεξιλόγιο συν τη γραµµατική». Μπορεί η προαναφερθείσα 

φράση να αποτελεί µία µορφή απλοποίησης της γενικής έννοιας της γλώσσας, όµως 

για το σκοπό της κατασκευής µίας υπογλώσσας, είναι η πιο κατάλληλη. Μία 

γραµµατική συγκεκριµενοποιεί τους κανόνες τοποθέτησης των λέξεων, 

συνδυαζόµενες µεταξύ τους, µέσα σε µία πρόταση. Οι γραµµατικές των υπαρχουσών 

φυσικών γλωσσών είναι υπερβολικά περίπλοκες: Οι συζεύξεις, οι κλίσεις, οι φωνές, 

οι εγκλίσεις και τα φύλα κατακλύζουν έναν αρχάριο και εν συνεχεία, έπονται οι 

εξαιρέσεις. Στην αγγλική γλώσσα για παράδειγµα, υπάρχουν πολλά ανώµαλα ρήµατα, 

που σχηµατίζουν µε ιδιόµορφο τρόπο τον αόριστό τους και την παθητική τους 

µετοχή. Εποµένως, σαφώς, στη συγκεκριµένη περίπτωση, θα επιθυµούσαµε το 

σχεδιασµό µίας υπογλώσσας µε µία αρκετά ξεκάθαρη και καθόλου περιπεπλεγµένη 

γραµµατική (Crawford, 2005). 
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Όµως, ποια είναι πραγµατικά η καλύτερη γραµµατική για να χρησιµοποιήσουµε; 

Μία εκκαθαρισµένη έκδοση της αγγλικής γραµµατικής; Η ισπανική γλώσσα έχει µία 

λεπτοµερώς πιο ξεκάθαρη γραµµατική. Εποµένως, ίσως να ήταν ένα καλύτερο σηµείο 

αναφοράς. Ευτυχώς, µία καθαρή, απλή γραµµατική ήδη υπάρχει και φαίνεται να είναι 

συνδεδεµένη άρρηκτα µε τους εγκεφάλους µας. Καθόλη τη διάρκεια της ανθρώπινης 

ιστορίας, ένας µεγάλος αριθµός αποκαλυπτικών, γλωσσικών πειραµάτων έχει 

διεξαχθεί, λόγω της ανεπιθύµητης συνέπειας της µετανάστευσης. Εάν ένα µεγάλο 

πλήθος µεταναστών καταλάβει µία νέα περιοχή, όχι ως κατακτητές, αλλά ως εργάτες, 

η πρώτη γενεά των παιδιών τους διαπιστώνει ότι κατά κάποιο τρόπο είναι ανίκανη 

λόγω της ασυµβατότητας της γλώσσας που µιλά στο σπίτι και της γλώσσας που 

χρησιµοποιούν οι φίλοι/συµπαίκτες των παιδιών της προαναφερθείσας γενεάς. Στο 

κοινωνικό αυτό περιβάλλον, όπου καµία γλώσσα δεν µπορεί να εδραιωθεί ως 

κυρίαρχη, τα παιδιά εφευρίσκουν µία νέα γλώσσα, την επονοµαζόµενη κρεολική 

(creole). Η νέα αυτή γλώσσα δανείζεται λεξιλόγιο από αµφότερες τις γονεϊκές της 

γλώσσες, αλλά η γραµµατικής της είναι πάντα η ίδια, ανεξαρτήτως του τόπου και του 

χρόνου κατασκευής της. Ο πυρήνας της κατασκευής της κρεολικής γλώσσας είναι 

απλός: ∆εν υπάρχουν συζεύξεις, κλίσεις, φωνές, εγκλίσεις και φύλα. Όλες αυτές οι 

λειτουργίες διεκπεραιώνονται µέσω βοηθητικών ρηµάτων (auxiliary verbs) 

(Crawford, 2005). 

Εκτός από το λεξιλόγιο και τους γραµµατικούς κανόνες, σε µία γλώσσα µεγάλη 

σηµασία έχει και το νόηµα που εξάγεται κατά τη χρήση της. Η διαδραστική αφήγηση 

απαιτεί µία υπογλώσσα που αµφότεροι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι άνθρωποι 

θα µπορούν να τη χρησιµοποιούν. Κάθε υπολογιστικό πρόγραµµα θα πρέπει να είναι 

ικανό να προσπελαύνει και να «διαβάζει» κάθε έγκυρη έκφραση της εν λόγω 

γλώσσας κατανοώντας το νόηµά της. Όµως, τι ακριβώς υπονοείται µε τη λέξη 

«κατανοώ» στη συγκεκριµένη περίπτωση; Σίγουρα ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής 

δεν έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί µία γλώσσα µε τον τρόπο που οι άνθρωποι 

αντιλαµβάνονται το νόηµα των καθηµερινών τους συζητήσεων. Αυτό που ο 

υπολογιστής µπορεί να κάνει σε απάντηση προς µία πρόταση είναι να αλλάξει τα 

συστατικά του κόσµου µίας ιστορίας. Κάθε πρόταση θα πρέπει µε κάποιον τρόπο να 

δηµιουργεί αλλαγές στις τιµές των µεταβλητών του κόσµου της ιστορίας. Πιθανώς, 

αυτές οι αλλαγές να παρακολουθούν τις απαντήσεις άλλων δραστών της ιστορίας 

(Crawford, 2005). 
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Μία τεχνική ιδιαιτέρως σηµαντική για την κατανόηση της φυσικής γλώσσας από 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι το «αντίστροφο πέρασµα» – συντακτική 

ανάλυση – (“inverse parsing”). Οι άνθρωποι αυτόµατα µιλούν φυσικές γλώσσες 

χρησιµοποιώντας ολοκληρωµένες προτάσεις. Σχεδιάζουµε την πρόταση στο µυαλό 

µας και στη συνέχεια, την εκφράζουµε ως µίας ενότητα. Εποµένως, όταν 

εµφανίσθηκαν οι ηλεκτρονικού υπολογιστές, οι προγραµµατιστές φυσικά υπέθεσαν 

ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να τους µιλούν µε τον ίδιο τρόπο που µιλούν και µεταξύ 

τους – αν και στη συνέχεια, σχεδίασαν δυσνόητες γλώσσες, υπερβολικά δύσκολες για 

να τις θυµούνται οι άνθρωποι. Βέβαια, στις δραµατικές υπογλώσσες δεν υπάρχει 

λόγος οι προτάσεις που δηµιουργούνται να είναι ολοκληρωµένες. Μία πρόταση 

µπορεί πολύ απλά να υποτεθεί λέξη προς λέξη (Crawford, 2005). 

Η διαφορά έγκειται στον τρόπο αλληλεπίδρασης των παικτών µε τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Εάν συνθέτουν προτάσεις ως ολοκληρωµένες ενότητες, θα πρέπει να 

είναι σίγουροι ότι κάθε µεµονωµένη λέξη της πρότασης είναι τοποθετηµένη στο 

κατάλληλο σηµείο. Υποθέτοντας ότι κάποιος παίκτης είναι µονάχα 90% βέβαιος για 

καθεµία από τις λέξεις που έχει τοποθετήσει σε µία πρόταση επτά λέξεων, οι 

πιθανότητες ότι η όλη πρόταση θα είναι ορθώς συντεθειµένη είναι ακόµα λιγότερες. 

Το να απαιτείται από τους παίκτες να υποβάλλουν ολοκληρωµένες προτάσεις 

συνθέτει την αβεβαιότητα (Crawford, 2005). 

Το µεγαλύτερο όφελος της σύνθεσης χρησιµοποιώντας την τεχνική «λέξη-προς-

λέξη» (“word-by-word”) είναι ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής µπορεί να προβάλει 

στους παίκτες, µέσω ενός µενού, όλες τις κατάλληλες λέξεις που θα µπορούσαν να 

εισαχθούν στο εκάστοτε σηµείο της πρότασης. Αντί λοιπόν, οι παίκτες να µαντεύουν 

µόνοι τους τις λέξεις που θα χρησιµοποιήσουν για τη σύνθεση της εκάστοτε 

πρότασης, χρειάζεται µόνο να επιλέξουν από ένα µενού την κατάλληλη προς αυτούς 

λέξη – µία πιο εύκολη ενέργεια (Crawford, 2005). 

Μπορεί βέβαια, κάποιος να σκεφθεί ότι τα µενού είναι πολύ αργά στη χρήση τους. 

Τα µενού που είναι κυλιόµενα προς τα κάτω (pull-down menus) είναι αργά επειδή 

απαιτούν τρεις κινήσεις για κάθε επιλογή: το πάτηµα πάνω στον τίτλο του µενού, 

µετάβαση στο επιθυµητό στοιχείο του µενού και απελευθέρωση του ποντικιού. 

Μενού για αυτό το είδος της διεπαφής (που ονοµάζεται «αντίστροφο πέρασµα») 

µπορούν να διατηρηθούν στο µπροστινό και στο κεντρικό τµήµα της οθόνης. Ο 

παίκτης βλέπει απευθείας στις επιλογές του µενού, αναγνωρίζει την καταλληλότερη 

επιλογή και την επιλέγει – µία µόνο κίνηση αντί για τρεις. Στην συνέχεια, µέσω του 
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«αντίστροφου περάσµατος», επαναϋπολογίζεται η πρόταση και χρησιµοποιώντας τη 

γραµµατική της υπογλώσσας, προσδιορίζονται όλες οι λέξεις που πιθανώς ταιριάζουν 

στο επόµενο υπάρχον κενό της πρότασης. Οι συγκεκριµένες λέξεις παρατίθενται σε 

ένα νέου είδους µενού που αντικαθιστά το παλαιότερο (Crawford, 2005). 

Ανακεφαλαιώνοντας, κάθε υπογλώσσα θα πρέπει να διαθέτει µία γραµµατική και 

κάθε πρόταση θα πρέπει, βάσει των συµφραζοµένων, να είναι κατάλληλη. Εάν 

χρησιµοποιήσουµε ένα πρόγραµµα προσπέλασης και ανάλυσης (parser), θα πρέπει να 

γράψουµε κώδικα που να αναλύει τις γραµµατικές και τις εννοιολογικές 

καταλληλότητες της εισαγωγής των παικτών – όµως, θα πρέπει να απογοητεύεις 

συχνά του παίκτες µε µηνύµατα λάθους (error messages) που να εξηγούν ότι η 

εκάστοτε εισαγωγή τους στην πρόταση δεν έχει κάποιο νόηµα. Με ένα «αντίστροφο 

πέρασµα», χρησιµοποιούµε τον ίδιο κώδικα που αναλύει γραµµατικά και 

εννοιολογικά τις προαναφερθείσες αναγκαιότητες, όµως εκτελούµε τον εν λόγω 

κώδικα πριν οι παίκτες πάρουν τις αποφάσεις τους και όχι αφού έχουν πρώτα κάνει τα 

λάθη τους. Με τη χρήση της τεχνικής του «αντίστροφου περάσµατος», τα γραµµατικά 

και τα εννοιολογικά λάθη είναι ανέφικτα (Crawford, 2005). 

Αντιλαµβανόµενοι τα ενυπάρχοντα προβλήµατα στη γλωσσική κατανόηση, οι 

επιστήµονες της πληροφορικής έχουν συναθροίσει µία ποικιλία σηµασιολογικών 

ιστών (semantic networks), τα οποία είναι δοµές δεδοµένων που συνδέουν διάφορες 

λέξεις µε τις ποικίλες έννοιές τους. Ο πιο εξελιγµένος σηµασιολογικός ιστός είναι το 

«∆ίκτυο Λέξεων» (“WordNet”), γνωστό επίσης και ως µία λεξιλογική βάσης 

δεδοµένων (lexical database): µία τεράστια βάση δεδοµένων µε περισσότερες από 

150000 αγγλικές λέξεις µε όλες τις λογικές τους συσχετίσεις. Κάθε λέξη συνδέεται µε 

κάθε ένα από τα συνώνυµα, αντώνυµα, υπερώνυµα, υπώνυµα, µερώνυµα και 

ολώνυµά της. όλοι µας γνωρίζουµε τη σηµασία των λέξεων συνώνυµο και αντώνυµο. 

Όσον αφορά στις έννοιες των υπολοίπων προαναφερθεισών λέξεων, ένα υπώνυµο 

είναι µία συγκεκριµένη παράδειγµα µίας επίµαχης λέξης, έτσι, η λέξη “spaniel” είναι 

ένα υπώνυµο της λέξης «σκύλος». Ένα υπερώνυµο, από την άλλη πλευρά, 

υποδεικνύει την αντίστροφη συσχέτιση, εποµένως, η λέξη «θηλαστικό» είναι 

υπερώνυµο της λέξης «σκύλος». Ένα ολώνυµο είναι ένα αντικείµενο που εµπεριέχει 

την επίµαχη λέξη ως τµήµα της, έτσι, η λέξη «σώµα» είναι ένα ολώνυµο της λέξης 

«δάκτυλο ποδιού». Η αντίστροφη περίπτωση είναι το γεγονός ότι το «δάκτυλο του 

ποδιού» είναι ένα µερώνυµο του «σώµατος» (Crawford, 2005). 
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Το “WordNet” περιλαµβάνει επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως κλάσεις λέξεων 

(ουσιαστικά, ρήµατα, επίθετα κ.ο.κ.) και επιπλέον, κάποιες επιπρόσθετες σχέσεις 

µεταξύ λέξεων. Το συγκεκριµένο έργο συνεχίζει να εξελίσσεται καθώς οι ερευνητές 

επεκτείνουν τη βάση δεδοµένων, έτσι ώστε να συµπεριλάβει ακόµη περισσότερη 

πληροφορία (Crawford, 2005). 

Ένα ακόµη παράδειγµα σηµασιολογικού ιστού είναι ο «Οπτικός Θησαυρός» 

(“Visual Thesaurus”), ο οποίος παραθέτει τα συνώνυµα µίας λέξης και εν συνεχεία, 

τα συνώνυµα αυτών, ως µία κατασκευή δενδροειδούς µορφής (tree-dimension 

structure). Η συγκεκριµένη µορφή παράθεσης πληροφοριών είναι οπτικά 

εντυπωσιακή και επίσης, διαθέτει κραυγαλέες δυνατότητες (Crawford, 2005). 

Πολλοί είναι οι ερευνητές εξερευνούν τις δυνατότητες των σηµασιολογικών ιστών. 

Η Elizabeth Figa και ο Paul Tarau στο Πανεπιστήµιο του Νοτίου Τέξας, για 

παράδειγµα, έχουν εξερευνήσεις τις δυνατότητες χρήσης των σηµασιολογικών ιστών 

για την αλληλεπιδραστική αφήγηση (Crawford, 2005). 

Μία υπογλώσσα για κάποια διαδραστική αφήγηση διαθέτει ένα γιγαντιαίο προσόν 

έναντι των φυσικών γλωσσών: Είναι οπτική παρά ακουστική. Για το λόγο αυτό 

άλλωστε αυτού του τύπου τις γλώσσες µπορούµε να τις χαρακτηρίσουµε ως 

«Γραφικές Γλώσσες» (“Graphical Languages”). Οι ακουστικές εκφράσεις είναι 

µονοδιάστατες, ενώ οι οπτικές από την άλλη, έχουν πολλές διαστάσεις (την 

οριζόντια, την κατακόρυφη, το χρώµα, την πλοκή και την κίνηση). Η οπτική έκφραση 

της φυσικής γλώσσας, µέσω της γραφής, παραµένει µονοδιάστατη, από δοµικής 

πλευράς, ακόµη και εάν είναι γραµµένη πάνω σε µία δυσδιάστατη σελίδα. Γενικώς, 

πάντως, αποτυχία εκµετάλλευσης της πολυδιάστατης ικανότητας του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή θα ήταν ένα θανάσιµο αµάρτηµα κατά της «Μούσας του Σχεδιασµού» 

(“Muse of Design”). Μία πρωταρχική χρήση γραφικής γλώσσας στη αφήγηση 

επετεύχθη το 1986 από τον Chris Crawford, στο πλαίσιο της υλοποίησης του 

ψηφιακού παιχνιδιού του “Siboot”. Η γλώσσα αυτή χρησιµοποιούσε εικονίδια (icons) 

που ήταν συνδεδεµένα µεταξύ τους σχηµατίζοντας απλές προτάσεις (Crawford, 

2005). 
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Εικόνα 9 – Ενώνοντας εικονίδια, µε σκοπό το σχηµατισµό προτάσεων, στο ψηφιακό παιχνίδι “Siboot”  

– Ανακτήθηκε στις 11 ∆εκεµβρίου 2012 από: http://www.grenier-du-mac.net/fiches/Jeux/Siboot.html 

Αναφερόµενοι στο ψηφιακό παιχνίδι “Siboot”, αξίζει να τονίσουµε το γεγονός ότι 

αποτελεί το παγκοσµίως πρώτο αφηγηµατικό – ψηφιακό παιχνίδι και ενσωµατώνει  ία 

µοναδική παιγνιώδη στρατηγική, η οποία δίνει έµφαση στη διάδραση του χαρακτήρα 

και στην προσωπικού επιπέδου διπλωµατία. Η υπογλώσσα που χρησιµοποιεί το 

“Siboot” διαθέτει ένα λεξιλόγιο 80 περίπου λέξεων – αρκετά ελλιπή για µία 

διαδραστική αφήγηση. Μεγαλύτερα όµως λεξιλόγια, απαιτούν πιο περίπλοκα 

λογισµικά. Ευτυχώς, οι γραφικές δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν 

βελτιωθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια, σε σχέση µε την εποχή που σχεδιάσθηκε 

η υπογλώσσα του “Siboot”. Σήµερα, δεν υπάρχει κάποιο πρόβληµα εάν 

χρησιµοποιήσουµε εικονίδια 64ων pixel, κάτι ανέφικτο για τις γραφικές δυνατότητες 

του ψηφιακού παιχνιδιού “Siboot”, που ο κατασκευαστής του µπορούσε να 

χρησιµοποιήσει µόνο εικονίδια 32 pixel. ∆ιπλασιάζοντας το µέγεθος των εικονιδίων, 

τετραπλασιάζεται η θεωρητική δυνατότητα έκφρασής τους. Επιπροσθέτως, την εποχή 

της κατασκευής του παιχνιδιού “Siboot”, υπήρχε η δυνατότητα χρήσης µονάχα 

ασπρόµαυρων εικονιδίων, ενώ τώρα µας δίνεται η δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε 

χρώµατα 24ων bits, που από µόνα τους αυξάνουν τη θεωρητική δυνατότητα έκφρασης 

των εικονιδίων κατά ένα συντελεστή που αγγίζει το 24. Με άλλα λόγια, τα εικονίδια 

64ων bits στους σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι περίπου 100 φορές πιο 

εκφραστικά από εκείνα που είχαν χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του ψηφιακού 

παιχνιδιού “Siboot” (Crawford, 2005). 
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Ένα τελευταίο είδος υπογλώσσας για το σχεδιασµό ψηφιακών αφηγήσεων είναι οι 

«Εικονογραφικές Γλώσσες» (“Pictorial Languages”). Η αλήθεια είναι ότι ένας 

απέραντος κήπος πηγών ακµάζει στον Παγκόσµιο Ιστό (Web). Κάποιες από τις πιο 

ενδιαφέρουσες είναι οι ακόλουθες: 

• Bliss (Ευδαιµονία): Πρόκειται για µία συµβολική γλώσσα ανεπτυγµένη εδώ 

και αρκετές δεκαετίες, στα µισά του 20ου αιώνα. Εφαρµόσθηκε ως µία 

γλώσσα επιβοηθητική για παιδιά µε ειδικές ανάγκες σε ένα πείραµα στον 

Καναδά, µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Από την εποχή εκείνη έχει 

επεκταθεί, ανανεωθεί και εκκαθαρισθεί. Η εν λόγω γλώσσα αποτελείται από 

120 βασικά σύµβολα (“key symbols”), τα οποία στη συνέχεια, συνδυάζονται 

σε περισσότερες των 2000ων λέξεων (Crawford, 2005). 

 
Εικόνα 10 – Παραδείγµατα συνδυασµών συµβόλων της συµβολικής γλώσσας “Bliss” – Ανακτήθηκε 

στις 11 ∆εκεµβρίου 2012 από: http://idsgn.org/posts/bringing-bliss-to-non-speakers/ 

 
• The Elephant’s Memory (Η Μνήµη του Ελέφαντα): Η συγκεκριµένη, 

αρκετά ωραία, γραφική γλώσσα δηµιουργήθηκε από τον Timothee Ingen-

Housz και χρησιµοποιεί ένα εξαιρετικό σύνολο εικονιδίων που δουλεύουν 

αποτελεσµατικά µαζί (Crawford, 2005). 

• Conlangs: Ο θελκτικός αυτός όρος “conlangs” αποτελεί ένα συνδυασµό της 

φράσης «κατασκευαστικές γλώσσες» (“constructed languages”) – 

αντιτιθέµενες στις γλώσσες που έχουν εξελιχθεί φυσικά. Μία αναντίρρητη 

αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι λατρεύουν να δηµιουργούν τις δικές τους 

γλώσσες. Μερικές από τις γλώσσες αυτές συσχετίζονται όσον αφορά στα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε κατά τη δηµιουργία µίας υπογλώσσας για 

τη διαδραστική αφήγηση, όπως, παρόλα αυτά, τέτοιου είδους προσπάθειες 

διευρύνουν τη σκέψη µας (Crawford, 2005). 
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Συνοψίζοντας, η οποιαδήποτε µηχανή διαδραστικής αφήγησης θα πρέπει να 

επικοινωνεί µε τους παίκτες. Κάθε πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή δηµιουργεί 

µία, έστω και µικροσκοπική, υπογλώσσα, που χρησιµοποιείται για την επικοινωνία µε 

τους χρήστες του. Μπορούµε εν γένει, να συνδυάσουµε κάτι µε κάτι συναφές του 

χρησιµοποιώντας µενού, παράθυρα διαλόγου, κουµπιά/πλήκτρα κ.ο.κ. Ούτως ή 

άλλως, αυτή είναι η στρατηγική που ακολουθούν οι άνθρωποι εδώ και δεκαετίες. 

Όµως, αναφερόµενοι στη διαδραστική αφήγηση, η ποικιλία των εκφράσεων που θα 

χρειάζονται οι παίκτες, θα είναι τόσο µεγάλη, που η δηµιουργία µίας τυπικής 

υπογλώσσας αξίζει πραγµατικά τον κόπο (Crawford, 2005). 

2.3.5 Η ψηφιακή αφήγηση 

Με την εισαγωγή των νέων ψηφιακών και πιο διαδραστικών µέσων τεχνολογίας 

στη µαθησιακή διαδικασία, αναδύθηκε και αναδείχθηκε η ψηφιακή αφήγηση (digital 

storytelling), ως ένα µέσο ή εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, µε κάποια χρονική 

διάρκεια και συνέχεια. Για να κατορθώσουµε όµως, να χρησιµοποιήσουµε 

παιδαγωγικά και αποτελεσµατικά την ψηφιακή αφήγηση στο σύγχρονο σχολείο, 

απαραίτητες και ιδιαιτέρως σηµαντικές είναι ορισµένες προϋποθέσεις όπως, η 

επαρκής τεχνολογική γνώση, αλλά και η εξοικείωση, τόσο των εκπαιδευτικών, όσο 

και των εκπαιδευόµενων, σε ικανοποιητικό µάλιστα βαθµό, µε τις νέες τεχνολογίες 

και τα ψηφιακά µέσα. Παράλληλα δε, σηµαντική είναι και η ύπαρξη και χρήση 

εκπαιδευτικών λογισµικών και εργαλείων αφήγησης (Lethem, 2005). 

 
Εικόνα 11 – Τα σύγχρονα ψηφιακά µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση 

ψηφιακών αφηγήσεων – Ανακτήθηκε στις 2 Αυγούστου 2012 από: http://fk-

thess.blogspot.gr/2011/12/digital-storytelling.html 
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Στις µέρες µας που η ψηφιακή αφήγηση έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται σε µεγάλο 

βαθµό ως µέσω εκµάθησης διαφόρων αντικειµένων είναι φυσικό να υπάρχουν πολλοί 

ορισµοί που να προσπαθούν ο καθένας µε τη σειρά του να περιγράψουν τον τρόπο µε 

τον οποίο, η εν λόγω τεχνική µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη µαθησιακή διαδικασία. 

Μερικοί από τους ορισµούς αξίζει να αναφερθούν στα πλαίσια της εργασίας αυτής, 

µε στόχο την πλήρη κατανόηση του όρου «ψηφιακή αφήγηση». Καταρχάς, ο Lathem 

υποστηρίζει ότι ως ψηφιακή αφήγηση µπορούµε να ορίσουµε το συνδυασµό της 

παραδοσιακής προφορικής αφήγησης µε τα πολυµέσα και τα εργαλεία επικοινωνίας. 

Η ψηφιακή αφήγηση πραγµατοποιείται, είτε µε τη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών και 

διαδραστικών εφαρµογών, είτε µέσω της δηµιουργίας οπτικοακουστικού υλικού µε 

τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, Είναι µία διαδικασία που συνδυάζει τα ψηφιακά 

µέσα, για να εµπλουτίσει και να ενισχύσει το γραπτό ή τον προφορικό λόγο. 

∆ηµιουργήθηκε από τις εργασίες που εκπονήθηκαν από τους Joe Lambert και Dana 

Atchley το 1993, στο Κέντρο Ψηφιακής Αφήγησης (University of California (U. C.) 

Berkeley)25, ως µέσο προσωπικής έκφρασης και ικανοποίησης και γενικότερα 

επικοινωνίας µε τη χρήση ψηφιακών και διαδραστικών µέσων (Lethem, 2005). 

Ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η ψηφιακή αφήγηση στους 

σύγχρονους ανθρώπους είναι η ευκολία παροχής ψηφιακών µέσων που υποστηρίζουν 

τη σχεδίαση και την κατασκευή της. Συγκεκριµενοποιώντας τα προλαλήσαντα, αξίζει 

να αναφέρουµε ότι παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να 

χρησιµοποιήσουν πολυµέσα, µε τα οποία είναι συνήθως επανδρωµένη η πλειοψηφία 

των σχολείων (όπως, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, η ψηφιακή κάµερα, ο σαρωτής 

(scanner) και τα συστήµατα ανάλυσης ήχου), καθώς και ένα πλήθος λογισµικών 

εργαλείων και συστηµάτων ψηφιακής αφήγησης. Όλα αυτά τα προαναφερθέντα 

συστήµατα απευθύνονται σε µαθητές προσχολικής ηλικίας, π.χ. το αφηγηµατικό – 

                                                 
25 Το σύνθηµα του Κέντρου Ψηφιακής Αφήγησης (Center for Digital Storytelling – CDS) στο Berkeley 

της Καλιφόρνια είναι «Ακούστε προσεκτικά. Πείτε ιστορίες.» Το συγκεκριµένο κέντρο από το 1998 

έχει συνεργασθεί µε σχεδόν 1000 οργανισµούς σε όλο τον κόσµο και έχει εκπαιδεύσει περισσότερους 

από 15000 ανθρώπους στην τέχνη της ψηφιακής αφήγησης. Ανακτήθηκε στις 6 ∆εκεµβρίου 2012 από: 

http://www.routledge.com/books/details/9780415627030/ 
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ψηφιακό παιχνίδι “StoryRooms26” («∆ωµάτια Ιστοριών») ή το “Kids room pets” («Τα 

κατοικίδια των παιδικών δωµατίων»), είτε σε εκπαιδευόµενους µεγαλύτερων ηλικιών 

(π.χ. τα συστήµατα “StorytellingAlice27” («Αφηγηµατική Αλίκη»), “Scratch28” κ.α.) 

(Alborzi, Druin, Montemayor, Platner, Porteous, Sherman, Boltman, Taxén, Best, 

Hammer, Kruskal, Lal, Schwenn, Sumida, Wagner & Hendler, 2000; Bobick et al., 

1999). 

                                                 
26 Οι δαπανηρές ενισχυτικές προσπάθειες, οι περίπλοκες τεχνολογίες και η περιορισµένη πρόσβαση 

είναι µεταξύ πολλών άλλων λόγων, οι αιτίες για τις οποίες τα παιδιά µπορούν σπάνια να απολαύσουν 

την εµπειρία της συγγραφής διαδραστικών ιστοριών δωµατίου (room-sized interactive stories). Τυπικά, 

σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα, τα παιδιά είναι περιορισµένα ως προς το να συµµετέχουν σε διάφορες 

ιστορίες, από το να τις συγγράφουν τα ίδια. Εποµένως, έχει επιτευχθεί η ανάπτυξη του συστήµατος 

“StoryRooms” («∆ωµάτια Ιστοριών»), συναρπαστικές αφηγηµατικές εµπειρίες δωµατίου για παιδιά. 

Με τη χρήση χαµηλής και υψηλής τεχνολογίας στοιχείων αφήγησης, τα παιδιά µπορούν να συνθέσουν 

φυσικές, αφηγηµατικές εµπειρίες, για να τις µοιραστούν στη συνέχεια, µε τα υπόλοιπα παιδιά της 

ηλικίας τους. Ανακτήθηκε στις 13 ∆εκεµβρίου 2012 από: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.110.4624 
27 Το σύστηµα “StorytellingAlice” («Αφηγηµατική Αλίκη») κατασκευάσθηκε από την Caitlin Kelleher 

ως τµήµα της ∆ιδακτορικής της ∆ιατριβής στην Επιστήµη της Πληροφορικής στο Πανεπιστήµιο του 

Carnegie Mellon του Qatar. Σε αντίθεση µε το µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπων που χρησιµοποιούν 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και προγράµµατα υπολογιστών στην καθηµερινότητά τους, σχετικά 

ελάχιστοι µαθαίνουν να δηµιουργούν τα δικά τους υπολογιστικά προγράµµατα. Πρόκειται για ένα 

προγραµµατιστικό περιβάλλον σχεδιασµένο για να δραστηριοποιήσει ένα ευρύ φάσµα µαθητών της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ιδιαίτερα τα κορίτσια) να µάθουν να προγραµµατίζουν σε 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές δηµιουργώντας µικρές τρισδιάστατες (3D) ταινίες κινουµένων σχεδίων. 

Ανακτήθηκε στις 13 ∆εκεµβρίου 2012 από: http://www.alice.org/kelleher/storytelling/ 
28 Το “Scratch” είναι µία γλώσσα προγραµµατισµού που διευκολύνει τον καθένα να κατασκευάσει τις 

δικές του διαδραστικές ιστορίες, τα δικά του κινούµενα σχέδια και παιχνίδια, τη δική του µουσική και 

εν γένει, την τέχνη, στην οποία ο ίδιος επιθυµεί αν επιδοθεί – και να µοιραστεί εν τέλει, τις δηµιουργίες 

του διαµέσου της χρήσης του Παγκόσµιου Ιστού (Web). Καθώς οι νέοι άνθρωποι δηµιουργούν και 

διαµοιράζονται τα έργα που κατασκευάζουν µε τη βοήθεια του εργαλείου “Scratch”, µαθαίνουν 

ταυτοχρόνως σηµαντικές µαθηµατικές και υπολογιστικές ιδέες, ενόσω επιπλέον, µαθαίνουν να 

σκέπτονται δηµιουργικά, να αιτιολογούν µε τρόπο συστηµατικό και να εργάζονται συνεργατικά. 

Ανακτήθηκε στις 13 ∆εκεµβρίου 2012 από: http://info.scratch.mit.edu/About_Scratch 
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Εικόνα 12 – Η έναρξη µίας νέας ιστορίας κινουµένων σχεδίων στο σύστηµα “StorytellingAlice” – 

Ανακτήθηκε στις 13 ∆εκεµβρίου 2012 από: http://www.sciencebuddies.org/science-fair-

projects/project_ideas/CompSci_Alice_GettingStarted.shtml 

Ένα πολύ σηµαντικό προτέρηµα των ψηφιακών ιστοριών που κατασκευάζονται µε 

τη βοήθεια των προαναφερθέντων µέσων, είναι το γεγονός ότι αµέσως µετά την 

ολοκλήρωσή τους, µπορούν να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου µε στόχο 

την ενηµέρωση εκπαιδευοµένων ποικίλων ηλικιών και την ανταλλαγή απόψεων και 

ιδεών µε το ψηφιακό κοινό. Με τον τρόπο αυτό, υλοποιείται η επιταγή των αρχών της 

αφήγησης, που αφορούν στη συµµετοχή των αναγνωστών, των θεατών και των 

ακροατών, εν γένει του κοινού που ενδιαφέρεται να ενηµερωθεί και να µάθει µέσω 

αυτών, σε µία ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική ιστορία, η οποία µπορεί να είναι 

βασισµένη είτε στη µυθοπλασία, είτε σε πραγµατικά, βεβιωµένα περιστατικά των 

αφηγητών. 

Επιπλέον, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις συστήµατα, κατά τη χρήση των οποίων, 

οι εκπαιδευόµενοι ενθαρρύνονται να καταγράψουν ιδέες, απαντήσεις ή λύσεις της 

ψηφιακής ιστορίας, απαλλαγµένοι βέβαια, από το φόβο της αποτυχίας ή της 

αποδοκιµασίας, εφαρµόζοντας δε, τα στοιχεία αυτά µε µη γραµµικό τέλος. Πιο απλά, 

οι εκπαιδευόµενοι δεν υποχρεούνται να προσδώσουν στην οργανωµένη από τους 

ίδιους ιστορία συγκεκριµένη αρχή, µέση ή και τέλος, αλλά δύνανται να παράγουν 
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απλώς εµβόλιµες ιδέες, απαλλαγµένοι από τα όρια και τους περιορισµούς του ρου 

των συνήθεις αφηγούµενων ιστοριών, που αµβλύνουν την επανάληψη και τη 

συνήθεια, προσεγγίζοντας µε τον τρόπο αυτό, έναν πλουραλισµό στα ακούσµατά 

τους, οξύνοντας τις νοητικές τους διεργασίες και την κριτική τους σκέψη µε τη χρήση 

των πολυµέσων (Ryan, 2002; Semali, 2003). 

2.3.6 Οι προϋποθέσεις της επιτυχηµένης χρήσης της ψηφιακής 

αφήγησης στην εκπαίδευση 

Κατά τη σύµφωνη άποψη των Robin και Pierson, η χρήση της στρατηγικής 

µάθησης της αφήγησης µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε όλες τις βαθµίδες της 

εκπαίδευσης µε την ανάλογη επιτυχία. Παρά τη δυνατότητα ευρείας χρήσης της όµως 

στην εκπαίδευση, για την ανάπτυξη ψηφιακών αφηγήσεων αποτελεσµατικών κατά 

την µαθησιακή διαδικασία, απαιτείται µία καταλλήλως οργανωµένη διδακτική 

προσέγγιση (Robin & Pierson, 2005). 

Η ψηφιακή αφήγηση για να επιτελεί επακριβώς το ρόλο της και να είναι εφικτό να 

χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά και µε επιτυχία στην εκπαίδευση, θα πρέπει να 

πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

1. Η οπτική γωνία: Κατά τη διάρκεια µίας ψηφιακής αφήγησης θα πρέπει να 

είναι ευδιάκριτη η κεντρική ιδέα της ιστορίας και η οπτική γωνία από την 

οποία ο αφηγητής την παρουσιάζει (Lambert, 2002). 

2. Η ερώτηση κλειδί: Εντός µίας ψηφιακής αφήγησης θα πρέπει να 

περιλαµβάνονται ερωτήσεις κλειδιά που να προσελκύουν το ενδιαφέρον και 

την προσοχή των ακροατών, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να απαντώνται έως 

το πέρας της αφήγησης, ούτως ώστε να µη µένουν αναπάντητα ερωτήµατα 

στο ακροατήριο, που υποµονετικά παρακολούθησε όλη την αφήγηση 

(Lambert, 2002). 

3. Τα συναισθήµατα: Οι ψηφιακές αφηγήσεις, όπως και οι φυσικές, στις οποίες 

έγινε εκτενής αναφορά προηγουµένως, εκτός του ότι θα πρέπει να µεταφέρουν 

µηνύµατα στον ακροατή – πράγµα απολύτως φυσικό και απαραίτητο κατά την 

εξιστόρηση ενός γεγονότος – επιπλέον οφείλουν να είναι τοιουτοτρόπως 

οργανωµένες, ώστε να µεταφέρουν σε αυτόν και ταυτόχρονα να του 

«ξυπνούν» συναισθήµατα, άλλοτε πρωτόγνωρα και άλλοτε πάλι αρκετά οικεία 

– συναισθήµατα της καθηµερινότητάς του – που να τον κάνουν να αναπολεί 

γνώριµες, ευχάριστες εικόνες της καθηµερινότητάς του. Αυτό διότι, µέσω των 
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συναισθηµάτων (π.χ.: αγάπη, θυµός, λίπη) και των ψυχικών διαταραχών που 

αυτά προκαλούν στον ακροατή, αυτός ωθείται ασυναίσθητα στην 

περισσότερο ενεργή παρακολούθηση της αφήγησης (Lambert, 2002). 

4. Ο ήχος: Τα λόγια, οι τόνοι και οι χροιές από τις φωνές των πρωταγωνιστών 

και γενικότερα οι, πολλές φορές, χωρίς κάποιο ουσιώδες νόηµα ήχοι που 

ακούγονται κατά την οπτικοποίηση της ψηφιακής αφήγησης θα πρέπει να 

επιλέγονται µε µεγάλη προσοχή και σύνεση, ώστε να βοηθούν τον ακροατή να 

κατανοήσει µε την όσο το δυνατό µεγαλύτερη ευκολία την αφηγούµενη 

ιστορία (Lambert, 2002). 

5. Η µουσική: Η µουσική υπόκρουση που επιλέγεται για να συνοδεύσει µία 

ψηφιακή αφήγηση θα πρέπει αφενός να είναι σύµφωνη µε το όλο κλίµα της 

αφηγούµενης ιστορίας και αφετέρου να ενισχύει τη συναισθηµατική φόρτιση 

του ακροατηρίου προς το επιθυµητό αποτέλεσµα, που δεν είναι άλλο από την 

πλήρη κατανόηση των τεκταινόµενων κατά τη διάρκεια τη αφήγησης 

(Lambert, 2002). 

6. Η οικονοµία περιεχοµένου: Οι ψηφιακώς αφηγούµενες ιστορίες θα πρέπει να 

δοµούνται προσεκτικά και µε ευλαβώς διατηρούµενη την ισορροπία µεταξύ 

της χρήσης των ακουστικών και των οπτικών στοιχείων τους, ώστε η 

µετάδοση των ενσωµατωµένων µηνυµάτων τους να πηγάζει ταυτόχρονα από 

τη διττή τους φύση και να µην αναγκάζεται κατά την παρακολούθησή τους 

κάποια από τις δύο ανθρώπινες αισθήσεις (ακοή και όραση) να υπολειτουργεί 

και αντιστρόφως, η άλλη να µην προλαβαίνει να λάβει όλα τα εξαχθέντα 

µηνύµατα της εκάστοτε ιστορίας (Lambert, 2002). 

7. Ο ρυθµός εξέλιξης: Ο ρυθµός µε τον οποίο εξελίσσεται η αφήγηση µίας 

ιστορίας είναι καθοριστικός για τη διατήρηση και γιατί όχι, την ενίσχυση του 

ενδιαφέροντος του ακροατηρίου. Μία ιστορία στην οποία τα γεγονότα 

εξελίσσονται πολύ γρήγορα και η µία ανατροπή διαδέχεται την άλλη, χωρίς 

κάποια ανάπαυλα ευτυχούς ξεκούρασης των πρωταγωνιστών, µπορεί να 

κουράσει τον ακροατή, ο οποίος δε δύναται να παρακολουθήσει την πλοκή 

και να συνδέσει όλες τις λαµβανόµενες πληροφορίες µεταξύ τους. Αντιθέτως, 

ιστορία πολύ βραδέως εξελισσόµενη απωθεί το ενδιαφέρον του ακροατή, 

διότι πολύ απλά, δεν του κινεί το ενδιαφέρον να µάθει τη συνέχειά της και εν 

τέλει τη λύση της. Για να θεωρηθεί µία αφήγηση καλά οργανωµένη και ικανή 

να εµφυσήσει τα µηνύµατά της στους ακροατές της, ο ρυθµός της εξέλιξής 
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της θα πρέπει να µεταβάλλεται ανάλογα µε τα µηνύµατα που µεταδίδονται την 

εκάστοτε χρονική στιγµή. Συγκεκριµένα, ο ρυθµός της αφήγησης µίας 

ιστορίας θα πρέπει να µεταβάλλεται ανάλογα µε την επιλεγµένη 

οπτικοακουστική υποστήριξη του κάθε επεισοδίου της, ώστε να µεταδίδονται 

αυτούσια και µε αποτελεσµατικό τρόπο τα διάφορα µηνύµατά της (Lambert, 

2002). 

Η ψηφιακή αφήγηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί, όπως έχει προαναφερθεί, σε όλες 

ανεξαιρέτως τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένης και της 

εκπαίδευσης ενηλίκων ή όπως αλλιώς είναι γνωστή, της δια βίου µάθησης. Μπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως µέσω εκπαίδευσης σε όλα τα επιστηµονικά παιδία και να 

συνδυασθεί µε πολλές άλλες στρατηγικές, όπως το παιχνίδι ρόλων, αναφορά στο 

οποίο γίνεται σε επόµενο κεφάλαιο (Τσιλιµένη, 2007). Τέλος, για να εφαρµοσθεί 

αποτελεσµατικά η περί ου ο λόγος στρατηγική, θα πρέπει η εκµάθηση βάσει αυτής να 

αρχίζει µε την αντίδραση των εκπαιδευόµενων σε ένα ερέθισµα (είτε από την 

καθηµερινότητά τους, είτε πρωτόγνωρο για αυτούς) και να ολοκληρώνεται µε το 

διαµοιρασµό των εντυπώσεών τους µεταξύ τους και το σχολιασµό των ουσιωδών 

εξαγόµενων συµπερασµάτων από πλευράς εκπαιδευόµενων (Labbo, Eakle & 

Montero, 2002). 

2.3.7 Τα πλεονεκτήµατα της χρήσης της ψηφιακής αφήγησης στην 

εκπαίδευση 

Τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι αρκετά και αρκετά επιβοηθηκά προς τους εκπαιδευόµενους, ώστε να 

τους οδηγούν στην όσο το δυνατό µη κοπιώδη και χρονοβόρο ενστερνισµό του προς 

εκµάθηση υλικού της ιστορίας της εκάστοτε ψηφιακής αφήγησης. Τα δύο 

σηµαντικότερα εκ των προαναφερθέντων πλεονεκτηµάτων είναι τα ακόλουθα: 

• Η διαδραστικότητα: Οι ψηφιακές αφηγήσεις ιστοριών, επιτρέπουν στον 

ακροατή να περιηγηθεί πιο εύκαµπτα µεταξύ των επεισοδίων τους, 

προκαλώντας έτσι διάφορες συνεχείς ανατροπές στην πλοκή τους και εν τέλει, 

στο κοινό, που τις περισσότερες φορές άλλη έκβαση της ιστορίας περιµένει να 

ακούσει – κατά τη γραµµική εξέλιξή της – και τελικά γίνεται µάρτυρας άλλου 

αποτελέσµατος (Σεραφείµ & Φεσάκης, 2010). 

• Το ελκυστικό/αυθεντικό περιβάλλον µάθησης: Σύµφωνα µε τη θέση του 

Coventry, το περιβάλλον που προσφέρει η ψηφιακή αφήγηση στους 
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συµµετέχοντες σε αυτή – τόσο στους ακροατές, όσο και στους αφηγητές – 

είναι ρεαλιστικό, µιας και περιλαµβάνει εικόνες της καθηµερινότητας και σε 

µεγάλο βαθµό αλληλεπιδραστικό, διότι µέσω αυτού του τύπου της αφήγησης 

δίνεται η δυνατότητα και στις δύο πλευρές να δώσουν εικόνα και µορφή στις 

γνώσεις τους, να παρουσιάσουν ολοκληρωµένα (µε ήχο και εικόνα) την 

ιστορία τους και στο τέλος, να λάβουν έκαστοι, την απαραίτητη, για την 

κατανόηση της εκάστοτε ύλης, ανατροφοδότηση (Coventry, 2008). 

Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε έρευνα του Georgetown University29, η 

αποµνηµόνευση των γνώσεων που µεταδίδονται µέσω των ψηφιακών 

αφηγήσεων επιτυγχάνεται µε µεγαλύτερη ευκολία και διατηρούνται για 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στη µνήµη των εκπαιδευόµενων, λόγω των 

συναισθηµάτων από τα οποία συνοδεύονται και του γεγονότος ότι τα 

συναισθήµατα αυτά, δηµιουργούν εικόνες και καταστάσεις στο µυαλό τους, 

πράγµατα πολύ πιο δυνατά από ένα συνονθύλευµα όρων και ορισµών, που 

προσφέρει η παραδοσιακή εκπαίδευση (Wesch, 2009). 

 
Σχήµα 3 – Η ευρεία έννοια της ψηφιακής αφήγησης (digital storytelling) και τα πλεονεκτήµατα που 

επιφέρει η χρήση της στην εκπαιδευτική διαδικασία – Ανακτήθηκε στις 2 Αυγούστου 2012 από: 

http://www.lifelong-learner.com/ClassroomTech/DigitalStorytelling.php 

                                                 
29 Το Πανεπιστήµιο του Georgetown (Georgetown University) είναι ένα από τα κυριότερα ινστιτούτα 

ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης και έρευνας του κόσµου, προσφέρει µοναδική εκπαιδευτική εµπειρία, η 

οποία προετοιµάζει την επόµενη γενεά των πολιτών του κόσµου να ηγηθούν και να οργανώσουν 

διαφορετικά τον κόσµο. Το εν λόγω πανεπιστήµιο είναι µία ζωντανή κοινότητα εξεχόντων φοιτητών, 

καθηγητών, αποφοίτων και επαγγελµατιών αφιερωµένων σε εφαρµογές του πραγµατικού κόσµου, 

επικεντρωµένες πάνω στην έρευνα, στην υποτροφία, στην πίστη και στην εξυπηρέτηση. Ανακλήθηκε 

στις 17 Οκτωβρίου 2012 από: http://www.georgetown.edu/about/index.html 
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Εκτός όµως των προαναφερθέντων πλεονεκτηµάτων της ψηφιακής αφήγησης των 

ιστοριών, στις µέρες µας, έχει αποδειχθεί µέσω ακλόνητων ερευνών ότι συµβάλει και 

στην απόκτηση και ανάπτυξη απαραίτητων για τους ανθρώπους τους 21ου αιώνα 

δεξιοτήτων (Microsoft Corporation, 2010). Εµβαθύνοντας στις δεξιότητες αυτές 

αξίζει να απαριθµήσουµε και να σχολιάσουµε τις ακόλουθες: 

• Η έρευνα και η πληροφοριακή παιδεία (information literacy): Η 

συγκεκριµένη δεξιότητα αφορά στη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών, 

κριτικής αξιολόγησης και δηµιουργικής σύνθεσης πληροφοριών για το θέµα 

που βρίσκεται υπό διερεύνηση ή παρουσίαση. Τη στιγµή που οι 

εκπαιδευόµενοι καλούνται να συνθέσουν µία ψηφιακή ιστορία (ψηφιακή 

αφήγηση), ταυτόχρονα παρακινούνται να διεξάγουν µία πιο εµβεβαθυµένη 

έρευνα πάνω στο προς παρουσίαση θέµα, να σκεφθούν αναλυτικά και να 

αξιολογήσουν κριτικά τις διαθέσιµες πληροφορίες που έχουν συλλέξει και να 

τις συνθέσουν µε έναν ουσιαστικό και δηµιουργικό τρόπο, έτσι ώστε το 

αποτέλεσµα των ανωτέρω ενεργειών να είναι σε θέση να µεταλαµπαδεύσει 

αποτελεσµατικά την ιστορία και τα µηνύµατά της στο ακροατήριο. Μέσα από 

την προηγουµένως αναλυµένη διαδικασία, οι εκπαιδευόµενοι εξασκούνται 

στην οργάνωση της αλληλουχίας και της δόµησης των ποικίλων πληροφοριών 

που εµπεριέχονται στην εκάστοτε ιστορία προς παρουσίαση, µε σκοπό η περί 

ου ο λόγος ιστορία να έχει λογική πλοκή και πειστική επιχειρηµατολογία, για 

να δύναται έτσι να προσελκύσει την προσοχή των ακροατών και να τους 

εµφυσήσει τα µηνύµατά της (Microsoft Corporation, 2010). 

• Η κριτική σκέψη και οι δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων και λήψης 

αποφάσεων: Η ψηφιακή αφήγηση δίνει τη δυνατότητα στους 

εκπαιδευόµενους, ακόµη και ασυναίσθητα, να προβληµατισθούν σχετικά µε 

το υλικό πάνω στο οποίο γίνεται αναφορά κατά τη διάρκεια της αφήγησης της 

εκάστοτε ιστορίας, καθώς επίσης και µε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Στα 

πλαίσια του βαθέως αυτού προβληµατισµού, εκτός από την ενδελεχή επιλογή 

του κατάλληλου και ουσιαστικού υλικού που συνθέτει την αφηγούµενη 

ιστορία, οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις σχετικά µε την 

οπτική γωνία υπό της οποίας επιθυµούν να παρουσιασθεί το θέµα προς 

συζήτηση, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να επιλέξουν και το αρµόζον 
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πολυµεσικό υλικό για την οπτικοακουστική συνοδεία της προς αφήγηση 

ιστορίας (Microsoft Corporation, 2010). 

• Η συνεργατικότητα: Για να επιτύχει κάποιος την επιτυχηµένη οργάνωση 

µίας ψηφιακής αφήγησης, θα πρέπει να τον χαρακτηρίζει εκτός από την 

κριτική σκέψη και η συνεργατικότητα, διότι κατά τη δηµιουργία µίας τέτοιου 

είδους αφήγησης, οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να λάβουν αποφάσεις σχετικά 

µε το υλικό, το ύφος, τον τόνο της αφηγούµενης φωνής και τον ήχο που θα 

επιλέξουν να πλαισιώνει την ιστορία κατά τη σύνθεσή της. Έτσι, η οµαδική 

αυτή δηµιουργία, µιας και είναι σχεδόν ανέφικτος ο ολοκληρωµένος και από 

όλες τις οπτικές γωνίες ελεγµένος σχεδιασµός µίας ψηφιακής αφήγησης, από 

πλευράς των εκπαιδευόµενων, ενισχύει τις συνεργατικές τους δεξιότητες, 

ωθώντας τους να πιστέψουν περισσότερο στο οµαδικό πνεύµα και την 

αµοιβαία αλληλεγγύη (Microsoft Corporation, 2010). 

• Η επικοινωνία: Αποτέλεσµα τη όλης αυτής δηµιουργικής διαδικασίας της 

οργάνωσης µίας ψηφιακής αφήγησης, οι εκπαιδευόµενοι εξοικειώνονται µε 

την αφήγηση εν γένει και την αποτελεσµατική επικοινωνία µέσω χρήσης 

επιλεγµένων στοιχείων και µηνυµάτων, λέξεων και προτάσεων, 

χρησιµοποιώντας τα και συνδέοντας τα ούτως ώστε να εξάγεται από το 

σύνολό τους ένα ορθό νόηµα και ένα υγιές συµπέρασµα. Επιπλέον, µέσω της 

ψηφιακής αφήγησης, οι εκπαιδευόµενοι κατανοούν πλήρως την ιδέα και εν 

τέλει την έννοια του διαµοιρασµού της γνώσης, αξία που µπορούν να 

υιοθετήσουν και οι ίδιοι και να τη µεταλαµπαδεύσουν και στους 

συνανθρώπους τους µέσω της δηµοσίευσης και του σχολιασµού των εν λόγω 

αφηγήσεων στο ∆ιαδίκτυο (Microsoft Corporation, 2010). 

• Η λήψη πρωτοβουλιών και η αυτο-καθοδήγηση: Μέσα από όλες τις 

προαναφερθείσες διαδικασίες σύνθεσης ψηφιακών αφηγήσεων και σε πλήρη 

αντίθεση µε τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές στρατηγικές, οι εκπαιδευόµενοι, 

λαµβάνοντας πλέον οι ίδιοι πρωτοβουλίες πάνω στην οργάνωση των 

αφηγήσεων, προσπαθούν να διορθώσουν και να βελτιώσουν την παραγόµενη, 

προς παρουσίαση αφήγηση, χωρίς στο συγκεκριµένο σηµείο να είναι 

απαραίτητη η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Άµεσο αποτέλεσµα της 

διαδικασίας αυτής είναι η συνειδητή εφαρµογή της διαδικασίας της 

αυτοαξιολόγησης από την πλευρά των εκπαιδευόµενων και η απόκτηση από 
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αυτούς µεγαλύτερης αυτοπεποίθησης. Ταυτόχρονα, µέσω της τριβής στην 

ατοµική και αυτό-καθοδηγούµενη οργάνωση των ψηφιακών αφηγήσεων, 

διαρκώς βελτιώνουν και αναπτύσσουν τα επικοινωνιακά τους προσόντα 

(Microsoft Corporation, 2010). 

• Η δηµιουργικότητα και η καινοτοµία: Άλλος ένας τοµέας στον οποίο 

συνεισφέρει η ψηφιακή αφήγηση είναι η ανάπτυξη της δηµιουργικότητας και 

της καινοτοµίας των εκπαιδευόµενων. Οργανώνοντας µία ψηφιακή αφήγηση 

µόνοι τους, ενθαρρύνονται και εµµέσως οδηγούνται προς την αναζήτηση και 

εξεύρεση νέων και καινοτόµων τρόπων οργάνωσης και σύνθεσης των 

διαθέσιµων σε αυτούς δεδοµένων και πληροφοριών (Microsoft Corporation, 

2010). 

• Η ανάπτυξη ψηφιακού γραµµατισµού (digital and media literacy): Στις 

µέρες µας υπάρχουν πολλές απόψεις γύρω από τη χρήση της ψηφιακής 

αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία και τα πλεονεκτήµατα που 

προσφέρει η χρήση της στον εν λόγω τοµέα. Σύµφωνα µε την άποψη του 

Ohler, η ψηφιακή αφήγηση, όπως προαναφέρθηκε, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για να υποστηρίξει τους εκπαιδευόµενους κατά την προσπάθειά τους να 

µορφωθούν και να τους βοηθήσει στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης, 

του γραπτού και του προφορικού τους λόγου, καθώς και του ψηφιακού 

γραµµατισµού των ακροατών τους (Ohler, 2006). Μέσω της ψηφιακής 

αφήγησης, οι εκπαιδευόµενοι εξοικειώνονται µε τη χρήση των σύγχρονων 

τεχνολογιών και των προσφάτως εφευρεθέντων και σχεδιασµένων µέσων και 

εργαλείων, αναπτύσσοντας έτσι από πλευράς τους δεξιότητες χρήσιµες για τη 

σύγχρονη κοινωνία που χαρακτηρίζεται από µία αενάως αυξανόµενη 

τεχνολογική πρόοδο. Οι αλµατώδεις λοιπόν αυτές τεχνολογικές εξελίξεις, για 
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τις οποίες έγινε λόγος προηγουµένως (web 2.0 εργαλεία30), επιτρέπουν την 

εύκολη δηµοσίευση ψηφιακών αφηγήσεων, µε αποτέλεσµα οι εκπαιδευόµενοι 

να αποκτούν, µέσω της διαρκούς και επαναλαµβανόµενης χρήσης τους, 

δεξιότητες δηµοσίευσης ψηφιακού περιεχοµένου και χρήσης πολυµέσων, ως 

µέσων επικοινωνίας, βασικές δεξιότητες για τον ψηφιακό γραµµατισµό των 

ανθρώπων του 21ου αιώνα (Peppler & Kafai, 2007). 

• Η ανάπτυξη οπτικού γραµµατισµού: Η σηµασία του οπτικού γραµµατισµού 

(η δυνατότητα εν ολίγοις, της αποτελεσµατικής οπτικοποίησης των σκέψεων 

κάποιου) έχει αναγνωρισθεί κυρίως από το Regan, ως µία βασική δεξιότητα, 

από την οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζονται οι άνθρωποι του 21ου αιώνα. 

Όταν η ψηφιακή αφήγηση εποµένως, χρησιµοποιείται από τους 

εκπαιδευόµενους στα πλαίσια της οπτικοακουστικής οργάνωσης των 

ιστοριών, ενισχύει σηµαντικά τις δεξιότητές τους που σχετίζονται µε την 

οπτικοποίηση του λόγου και της σκέψης τους, συµβάλλοντας µε αυτό τον 

τρόπο στη βελτίωση του οπτικού εγγραµµατισµού τους (Regan, 2008). 

Έχοντας πλέον, ολοκληρώσει την αναφορά πάνω στη Θεωρία Μάθησης που 

βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι (DGBL) και στη στρατηγική της αφήγησης 

(storytelling), αξίζει να κάνουµε µία σύνοψη των διδακτικών αυτών µεθόδων, 

αναλύοντάς τες και τονίζοντας τους λόγους και τους τρόπους χρήσης τους µέσω του 

ακόλουθου πίνακα: 

                                                 
30 Με τον όρο web 2.0 εργαλεία (web 2.0 tools) αναφερόµαστε σε ένα µεγάλο αριθµό εργαλείων 

δηµοφιλών στις µέρες µας στην πλειοψηφία των ανθρώπων, όπως είναι τα ακόλουθα: το Blogger, το 

Wordpress, το Myspace, το Youtube, το Metacafe, το Del.icio.us, το Digg, το Furl, το Twitter και το 

Flickr. Τα συγκεκριµένα εργαλεία είναι η άµεση συνέπεια των διαρκώς εξελισσόµενων web 2.0 

τεχνολογιών (web 2.0 technologies), οι οποίες µεταβάλλουν αενάως τον τρόπο µε τον οποίο τα 

µηνύµατα διαδίδονται στο ∆ιαδίκτυο. Αυτός ο µεγάλος αριθµός διαδικτυακών εργαλείων και 

πλατφόρµων στη σηµερινή εποχή χαρακτηρίζει τον τόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι διαµοιράζονται τις 

προοπτικές τους, τις απόψεις τους πάνω σε κάποιο θέµα, τις σκέψεις και τις εµπειρίες τους. Τα web 2.0 

εργαλεία λοιπόν, όπως τα ιστολόγια (weblogs), το RSS, η παρακολούθηση video (video casting), η 

κοινωνική αναφορά (social bookmarking), η κοινωνική δικτύωση (social networking), τα podcasts και 

οι ιστοσελίδες διαµοιρασµού εικόνων (picture sharing sites) γίνονται σήµερα όλο και πιο δηµοφιλή, 

κυρίως στις νέες γενιές, αλλά και στους τεχνολογικά ενήµερους ανθρώπους µεγαλύτερης ηλικίας. 

Τέλος, ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα των web 2.0 εργαλείων είναι το γεγονός ότι η 

πλειοψηφία τους διατίθεται δωρεάν προς χρήση στο ∆ιαδίκτυο. Ανακτήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2012 

από: http://www.webreference.com/promotion/web20/index.html 
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Μάθηση που βασίζεται στο 

Ψηφιακό Παιχνίδι (Digital Game-

Based Learning) 

Αφήγηση (Storytelling) 
Α

νά
λ
υ

σ
η

 

• Χρησιµοποιεί ανταγωνιστικές 

δραστηριότητες, είτε 

προκαλώντας ένα αίσθηµα 

ανταγωνισµού µεταξύ των 

µαθητών, είτε προσφέροντάς 

τους προκλήσεις, µε σκοπό 

να τους κινητοποιήσει. 

• Συχνά διαθέτει φανταστικά 

στοιχεία προσελκύοντας την 

προσοχή των παικτών σε µία 

εκπαιδευτική δραστηριότητα 

µέσω µίας ιστορίας. 

• Με σκοπό τη δηµιουργία ενός 

πραγµατικά εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού, ο εκπαιδευτής θα 

πρέπει να είναι σίγουρος ότι 

µαθαίνοντας το υλικό ο 

µαθητής θα είναι έτοιµος να 

συλλέξει βαθµούς και να 

κερδίσει (Prensky, 2001). 

• ∆ιαχωρίζει τους τρόπους µε τους 

οποίους η γλώσσα µπορεί να 

απεικονισθεί στα παραµύθια, 

συµπεριλαµβάνοντας οδηγίες, 

συνταγές, µυστικά, αινίγµατα, 

προειδοποιήσεις, ερωτήσεις και 

επεξηγήσεις. 

• Οι άνθρωποι µαθαίνουν νέες 

δεξιότητες όταν ενδιαφέρονται για 

ένα θέµα ή όταν αυτό είναι χρήσιµο 

για τους ίδιους. Τα παραµύθια για 

παράδειγµα µπορούν να διεγείρουν 

το αναγνωστικό και το ερευνητικό 

ενδιαφέρον. 

• Είναι ένας τρόπος έµφασης της 

µοναδικότητας κάθε ανθρώπινης 

φαντασίας, µέσω της οποίας µπορεί 

να δηµιουργηθεί η γλώσσα (Forest, 

2000). 
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ι 

χ
ρ

ή
σ

η
ς 

• Κινητοποιεί του µαθητές. 

• Τους βοηθά να εµβαθύνουν 

στο υλικό, ώστε να το 

κατανοήσουν πιο 

αποτελεσµατικά. 

• Τους ενθαρρύνει να µάθουν 

από τα λάθη τους (Prensky, 

2001). 

• Είναι ενδυναµωτικό για ένα παιδί 

να είναι ικανό να εκφράσει τις ιδέες 

και τα συναισθήµατά του 

διατυπωµένα στον προφορικό λόγο. 

• Η τέχνη της αφήγησης µπορεί να 

γίνει ένα ευχάριστο εργαλείο για 

πρακτική, τόσο για τις ακουστικές 

ικανότητες, όσο και για την 

προφορική έκφραση. 

• Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να 

διαµορφώσουν αποτελεσµατικά µία 

ενδιαφέρουσα και εκφραστική 

γλώσσα που να µπορούν να 

µιµηθούν οι µαθητές. 

• Νέο λεξιλόγιο µπορεί να εισαχθεί 

και να γίνει ευκόλως κατανοητό 

µέσα στα πλαίσια µίας ιστορίας. 

• Η κατανόηση ή η δυνατότητα 

αντίληψης της πλοκής µίας 

ιστορίας, διευκολύνεται µέσω της 

πνευµατικής χαρτογράφησης των 

βασικών σηµείων της ιστορίας, 

πράγµα επιβοηθητικό για την 

πνευµατική εξέλιξη των παιδιών 

(Forest, 2000). 
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• Μέσω εξάσκησης πάνω στο 

πώς να δοθούν βαθµοί στους 

µαθητές για την επίτευξη 

ορισµένων στόχων. 

• Αποφασίζοντας τις 

ανταµοιβές των νικητών. 

• ∆ηµιουργώντας κοµµάτια του 

παιχνιδιού. 

• Ελέγχοντας το παιχνίδι πριν 

τη χρήση του (Prensky, 

2001). 

• Απλουστεύοντας την πλοκή ενός 

παραµυθιού µέσα στο σκελετό µίας 

ιστορίας και εν συνεχεία, 

χρησιµοποιώντας την προσωπική 

φαντασία «ενσαρκώνεται» ως µία 

επαναδιήγηση, χρησιµοποιώντας   

λεξιλόγιο βασισµένο πάνω στην 

οπτικοποίηση του παραµυθιού. 

• Ως προκαταρκτικό στάδιο 

µαθαίνοντας να επαναλαµβάνουµε 

ένα παραδοσιακό παραµύθι, 

τοποθετώντας την ιστορία σε µία 

αλληλουχία σαν ένα χάρτη, µία 

τοιχογραφία, µία περιγραφή, ένα 

διάγραµµα ή οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο που να συνοψίζει τη ροή των 

γεγονότων. 

• ∆ίνοντας νόηµα σε ένα παραµύθι, 

τοποθετώντας το σε µία σειρά σαν 

ένα χρονοδιάγραµµα. 

• Εξερευνώντας και προετοιµάζοντας 

το δοθέντα σκελετό της ιστορίας σε 

ένα χαρτί δίνοντάς το σε άλλους να 

το διαβάσουν δυνατά ο ένας στον 

άλλο και µετά αυτοσχεδιάζοντας 

µία περίληψη µόνοι τους. 

• Προσπαθώντας να επαναλάβουµε 

την ιστορία χρησιµοποιώντας πολλά 

χαρακτηριστικά σα να ήµασταν ο 

αφηγητής (Forest, 2000). 

Πίνακας 1 – Ανάλυση της Μάθησης που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι (DGBL) και της αφήγησης 

(storytelling) και αναφορά στους λόγους και τους τρόπους χρήσης τους (Prensky, 2001; Forest, 2000) 
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2.4  Η Αφηγηµατική Μάθηση που βασίζεται στο Παιχνίδι (Narrative 

Game-Based Learning – NGBL) 

Σύµφωνα µε ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο ονόµατι «80Ηµέρες» (“80Days31”), 

το οποίο τοποθετείται στον τοµέα της Τεχνολογικά υποστηριζόµενης Μάθησης 

(Technology-enhanced Learning) και στόχο είχε το συνδυασµό της προσαρµοστικής 

µάθησης (adaptive learning), της αφήγησης (storytelling) και της τεχνολογίας των 

παιχνιδιών (gaming technology), έτσι ώστε να δοµηθούν έξυπνα, προσαρµοστικά και 

ευχάριστα µαθησιακά περιβάλλοντα υπό τη µορφή ενός Εκπαιδευτικού – Ψηφιακού 

Παιχνιδιού βασισµένου στην Αφηγούµενη Ιστορία (Story-Based Digital Educational 

Game – Story-Based DEG), έχει προκύψει µία νέα θεωρία µάθησης που αποτελεί 

συνδυασµό της Μάθησης που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι (DGBL) και της 

αφήγησης (storytelling), γνωστή µε την ονοµασία Αφηγηµατική Μάθηση που 

βασίζεται στο Παιχνίδι (NGBL) (Göbel, De Carvalho Rodrigues, Mehm & Steinmetz, 

2009). 

Αναλύοντας τη συγκεκριµένη θεωρία µάθησης µέσω του προαναφερθέντος έργου, 

καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η µεγαλύτερη πρόκληση είναι ο εναρµονισµός των 

διαφορετικών χαρακτηριστικών και στόχων της αφηγηµατικής και της µαθησιακής 

προσέγγισης, καθώς επίσης και της προσέγγισης του παιχνιδιού. Με απλά λόγια, οι 

βασικές πτυχές και οι στόχοι των προσεγγίσεων αυτών µπορούν να συνοψισθούν ως 

εξής: 

• Η αφηγηµατική προσέγγιση: Η χρήση ιστοριών ως όργανα για τη µεταφορά 

αγωνιώδους γνώσης. Κάποιες λέξεις κλειδιά της συγκεκριµένης προσέγγισης 

είναι: η δραµατουργία, η αγωνία/το σασπένς, το συναίσθηµα και η εµβύθιση 

(Göbel, De Carvalho Rodrigues, Mehm & Steinmetz, 2009). 

• Η προσέγγιση του παιχνιδιού: Ο οραµατισµός ενός παιγνιώδους µαθησιακού 

περιβάλλοντας. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ως σλόγκαν της εν λόγω 

                                                 
31 Το έργο «80Ηµέρες» (“80Days”) είναι µία ερευνητική πρωτοβουλία εύρεσης µονοπατιού (path-

finding research initiative) του Έβδοµου Προγράµµατος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (European Union’s Seventh Framework Programme – FP7), µε 

σκοπό την εξερεύνηση νέων συνόρων στα Ψηφιακά – Εκπαιδευτικά Παιχνίδια (Digital Educational 

Games – DEGs), τα οποία συνδυάζουν την αποτελεσµατική µάθηση µε τη διασκέδαση και την 

ευχαρίστηση. Το έργο αυτό διήρκεσε από τον Απρίλιο του 2008 έως το Σεπτέµβριο του 2010 και 

επέτυχε την αποστολή του άκρως επιτυχηµένα. Ανακτήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2012 από: 

http://www.eightydays.eu/ 
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προσέγγισης τη φράση «Εκµάθηση παίζοντας». Ως λέξεις κλειδιά για αυτή 

την προσέγγιση µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι όροι: διασκέδαση, 

κινητοποίηση, εξερεύνηση και αλληλεπίδραση. Όλες οι προαναφερθείσες 

έννοιες δεσπόζουν σε κάθε αναφορά που σχετίζεται µε την προσέγγιση του 

παιχνιδιού και γενικότερα στη µάθηση µέσω κάποιου παιχνιδιού (Göbel, De 

Carvalho Rodrigues, Mehm & Steinmetz, 2009). 

• Η µαθησιακή προσέγγιση: Η πιο σχετική έννοια µε την εδώ αναλυόµενη 

προσέγγιση είναι η µεταφορά γνώσης. Έµφαση δίνεται στην αξιολόγηση, στη 

µαθησιακή επιτυχία και αποτελεσµατικότητα, καθώς επίσης και στις 

µεθοδικές-διδακτικές πτυχές. Ευπρόσδεκτες, σύµφωνα µε την περί ου ο λόγος 

προσέγγιση, είναι διάφορες µέθοδοι που ως σκοπό τους έχουν την 

κινητοποίηση και την ώθηση προς τη συµµετοχή, όσον αφορά τους 

εκπαιδευόµενους (Göbel, De Carvalho Rodrigues, Mehm & Steinmetz, 2009). 

Σε γενικές γραµµές αυτές οι προσεγγίσεις και τα εν λόγω χαρακτηριστικά είναι 

συµπληρωµατικά, παραδείγµατος χάριν αµφότερες οι έννοιες της αφήγησης και του 

παιχνιδιού χρησιµοποιούνται για να προσαυξήσουν την κινητοποίηση των χρηστών 

στα εκπαιδευτικά – ψηφιακά παιχνίδια. Από την άλλη πλευρά  - και ιδιαιτέρως όσον 

αφορά σε µία τεχνική εφαρµογή και ενσωµάτωση των εννοιών αυτών – το 

επονοµαζόµενο «αφηγηµατικό παράδοξο» (“narrative paradox”) υποδεικνύει µία 

σύγκρουση µεταξύ της αφήγησης (αφηγηµατολογία “narratology”: γραµµική, µη-

διαδραστική, βασισµένη στην πλοκή προσέγγιση) και του παιχνιδιού (µάθηση µέσω 

ενός παιχνιδιού “ludology”: αλληλεπίδραση, µη-γραµµική, παιγνιώδη προσέγγιση). 

Συνεπώς, ο ρόλος του συγγραφέα είναι διαφορετικός: Ενώ στις αφηγηµατικές 

προσεγγίσεις ο συγγραφέας έχει τον πλήρη έλεγχο πάνω στο χρονικό εκτέλεσης (run-

time) του σεναρίου του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού (DEG) (όλα είναι 

προκαθορισµένα, δεν υπάρχει αλληλεπίδραση, δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής 

µεταξύ διαφόρων µαθησιακών διαδροµών � «η αύρα του συγγραφέα» “aura of the 

author”), στις προσεγγίσεις του παιχνιδιού ο παίκτης είναι αυτός που λίγο έως πολύ 

έχει τον πλήρη έλεγχο στα χέρια του και αποφασίζει τον τρόπο µε τον οποίο ένα 

εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι βασισµένο στην αφηγούµενη ιστορία (Story-Based 

DEG) θα συνεχίσει (η ιστορία εξελίσσεται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού � 

«αναδυόµενη αφήγηση» “emergent narrative”) (Göbel, De Carvalho Rodrigues, 

Mehm & Steinmetz, 2009). 
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Αφού έχει ολοκληρωθεί η θεωρητική κάλυψη της παρούσας εργασίας, αξίζει στο 

σηµείο αυτό να παρατεθεί ένα διάγραµµα (∆ιάγραµµα 5) που να απεικονίζει όλο το 

χρονικό από το Αµερικανικό Προοδευτικό Κίνηµα (American Progressive 

Movement) (1880 – 1920) µέχρι και την Αφηγηµατική Μάθηση που βασίζεται στο 

Παιχνίδι (Narrative Game-Based Learning) (2009): 

 
∆ιάγραµµα 5 – Το χρονικό από το Αµερικανικό Προοδευτικό Κίνηµα (American Progressive 

Movement) µέχρι και την Αφηγηµατική Μάθηση που βασίζεται στο Παιχνίδι (Narrative Game-Based 

Learning) (Napier, 2001; Mills, 1998; Bourak, Burchill, Hvidston, Miller & Perigny, 2012; Abt, 1970; 

Barthes, 1981; Göbel, De Carvalho Rodrigues, Mehm & Steinmetz, 2009) 

2.5  Η οικογένεια των Μοντέλων Επεξεργασίας Πληροφοριών 

(Information Processing Models) 

Στο πλαίσιο της αναζήτησης ενός Εκπαιδευτικού Μοντέλου ικανού να αποτελέσει 

τη βάση του Εκπαιδευτικού Σεναρίου που πρόκειται να αναλυθεί στο τέταρτο 

κεφάλαιο (Κεφάλαιο 4) της εν λόγω εργασίας, απαραίτητη υπήρξε η αναφορά στην 

οικογένεια των Μοντέλων Επεξεργασίας Πληροφοριών (Information Processing 

Models). Η επιλογή της συγκεκριµένης οµάδας Εκπαιδευτικών Μοντέλων 

πραγµατοποιήθηκε αφού ελήφθη υπόψιν το γεγονός ότι τα συγκεκριµένα µοντέλα 

στοχεύουν στην τριβή των εκπαιδευόµενων εξελίσσοντας τη διανοητική τους 

ικανότητα και τη δηµιουργικότητά τους (Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

Στην οικογένεια αυτή ανήκει ένα µεγάλο πλήθος πρωτοποριακών και καινοτόµων 

Εκπαιδευτικών Μοντέλων που στόχο έχουν την προσφορά ουσιαστικής βοήθειας 

στους εκπαιδευόµενους, µε σκοπό την απόκτηση της γνώσης µέσω ενός ευχάριστου 

και συνάµα αποδοτικού και αποτελεσµατικού τρόπου (Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

Τα Εκπαιδευτικά αυτά Μοντέλα ονοµαστικά, είναι τα ακόλουθα: 

• Η Μάθηση του να Σκέφτεται κάποιος Επαγωγικά (Learning to Think 

Inductively): Ο σχηµατισµός εννοιών συλλέγοντας και οργανώνοντας 

πληροφορίες. 
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• Η Επίτευξη των Αντιλήψεων (Attaining Concepts): Η όξυνση βασικών 

σκεπτικών δεξιοτήτων. 

• Το Επαγωγικό Μοντέλο της Εικόνας-Λέξης (The Picture-Word Inductive 

Model): Η ανάπτυξη της παιδείας διαµέσου του Προγράµµατος Σπουδών. 

• Η Επιστηµονική Έρευνα και η Ερευνητική Εκπαίδευση (Scientific 

Inquiry and Inquiry Training): Η τέχνη της δηµιουργίας αναφορών. 

• Η Αποµνηµόνευση (Memorization): Η λήψη των γεγονότων ευθέως. 

• Τα Συνεκτικά (Synectics): Η τέχνη της ενίσχυσης της δηµιουργικής σκέψης. 

• Η Μάθηση µέσω Παρουσιάσεων (Learning from Presentations): Η 

πρόοδος των διοργανωτών. 

 
Εικόνα 13 – Η διαδικασία επεξεργασίας των πληροφοριών σύµφωνα µε ένα Μοντέλο Επεξεργασίας 

Πληροφοριών (Information Processing Model) – Ανακτήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2013 από: 

http://jaredmgriffin.wordpress.com/2011/05/31/information-on-information-processing-an-in-depth-

look-at-cognition-and-information-processing-theory/ 

Αναλύοντας διεξοδικά το κάθε µοντέλο από τα προαναφερθέντα ξεχωριστά και 

οργανώνοντας τις πληροφορίες που έχουµε για αυτά καταλήγουµε στα εξής 

συµπεράσµατα: 

Το πρώτο Εκπαιδευτικό Μοντέλο, το Μοντέλο της Μάθησης του να Σκέφτεται 

κάποιος Επαγωγικά συνίσταται από πέντε φάσεις: 

1. Η φάση της συλλογής και παρουσίασης δεδοµένων: Οι επαγωγικές 

λειτουργίες περιλαµβάνουν την οργάνωση δεδοµένων, τον επιµερισµό τους 

και την επανοργάνωσή τους αναζητώντας ιδέες. Έτσι, η συλλογή των 

δεδοµένων υλοποιείται σχετικά νωρίς, όµως νέα δεδοµένα µπορεί να 

προστεθούν ή να απορριφθούν καθώς µία έρευνα προχωρά. Ενόσω οι 
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εκπαιδευόµενοι διδάσκονται να εργάζονται επαγωγικά, παρουσιάζουµε συχνά 

σύνολα από αλλιώτικα ανοργάνωτα δεδοµένα σε αυτούς και αυτό γίνεται 

πάντα σε περιπτώσεις όπου επιθυµούµε την επιλογή της ουσίας από την 

αρχική τους έρευνα. Ωστόσο, θα τους διδάξουµε να συλλέγουν τα δεδοµένα 

και να κατασκευάζουν σύνολα από αυτά, µιας και πολλές επαγωγικές έρευνες 

αρχίζουν µε µία φάση συλλογής. Τα σύνολα δεδοµένων διαµορφώνονται από 

ουσιαστικούς τοµείς που προσδιορίζονται για ακαδηµαϊκούς σκοπούς. Οι 

τοµείς είναι αυθαίρετα όρια για τη µελέτη και ποικίλουν – είναι περιοχές προς 

εξερεύνηση. Μπορούν να καθορισθούν γεωγραφικά (παραδείγµατος χάριν: Ας 

µελετήσουµε οτιδήποτε υπάρχει στο κέντρο της πόλης) ή σε γενικές 

κατηγορίες (όπως λόγου χάριν: τα οικονοµικά συστήµατα όλων των εθνών ή 

τα έθνη της Ασίας, ποιήµατα γραµµένα το περασµένο έτος από Κινέζες 

γυναίκες) και επιλέγονται για το λόγο ότι θεωρούµε παραγωγικό να τους 

µελετήσουµε. Ουσιαστικά, χρειάζεται να είναι σηµαντικά σύµφωνα µε κάποια 

ακαδηµαϊκά πρότυπα. Στην πραγµατικότητα, οι ακαδηµαϊκές περιοχές έχουν 

εξελιχθεί κατά τη διάρκεια των προηγούµενων ετών (η µελέτη της ποιότητας 

στο γράψιµο, οι ροµαντικοί ποιητές, η οπτική, οι αλγεβρικές ισότητες – µία 

µεγάλη λίστα). Με τον τρόπο αυτό, αν και µηδαµινής σηµασίας πράγµατα 

µπορούν να µελετηθούν και να ταξινοµηθούν, συνήθως δε σπαταλούµε 

πολύτιµο χρόνο του προγράµµατος σπουδών σε αυτά. Παρόλα αυτά, η 

σηµαντική έρευνα µπορεί να µετατρέψει το προφανώς µηδαµινής αξίας σε 

κάτι ουσιαστικά βαρυσήµαντο. Το βιβλίο του Irving Goffman, «Οι Γενετικές 

∆ιαφηµίσεις» (“Gender Advertisements”) εξερευνά πώς σχηµατίζονται οι 

εικόνες στην κοινή γνώµη. Υπάρχουν βέβαια και οι µελέτες του George 

Gerbner πάνω στον τρόπο µε τον οποίο τα µέσα εκτύπωσης και ταινιών 

διαµορφώνουν τις απόψεις των εκπαιδευόµενων (Joyce, Weil & Calhoun, 

2004). 

2. Η φάση της εξέτασης και της απαρίθµησης των δεδοµένων: Τα δεδοµένα 

πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς, ανεξαρτήτως των βράχων ή των ποιηµάτων 

ή των φιλοσοφιών και να επιγράφονται και να σηµειώνονται, έτσι ώστε να 

µπορούµε να τα αναγνωρίζουµε καθώς τα µετακινούµε σε διάφορες θέσεις. Οι 

βράχοι µπορεί να διαθέτουν αριθµούς ή ετικέτες διαφορετικών χρωµάτων, οι 

ποιητές διαθέτουν ονόµατα και µπορεί επίσης, να έχουν και αριθµούς, οι 

φιλοσοφίες µπορεί να ονοµατίζονται µετά από τους φιλοσόφους. Τα στοιχεία 
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στο σύνολο των δεδοµένων χρειάζεται ακόµη να µπορούν να µελετηθούν 

αρκετά προσεκτικά, έτσι ώστε να δυνάµεθα µε τον ευκολότερο δυνατό τρόπο 

να δίνουµε έµφαση στα χαρακτηριστικά τους. Η συγκεκριµένη φάση πρέπει 

να υλοποιείται προσεκτικά, ειδάλλως η έρευνα θα είναι επιφανειακή. Έχει 

αποδειχθεί ότι πολλοί εκπαιδευτικοί τείνουν να υλοποιούν βεβιασµένα την εν 

λόγω φάση, πράγµα που σχεδόν πάντα είναι ένα µεγάλο λάθος (Joyce, Weil & 

Calhoun, 2004). 

3. Η πρώτη φάση της ταξινόµησης: Για να είµαστε πραγµατικά παραγωγικοί 

κατά τη διάρκεια της χρήσης του Μοντέλου της Μάθησης του να Σκέφτεται 

κάποιος Επαγωγικά, γενικά ταξινοµούµε τα δεδοµένα αρκετές φορές. Η 

πρώτη φάση είναι σηµαντική, όµως έχουµε µία τάση να ταξινοµούµε επί των 

ακαθάριστων χαρακτηριστικών και µε βάση ένα ή δύο χαρακτηριστικά ή να 

επιβεβαιώνουµε τους εαυτούς µας στις ταξινοµήσεις απλής µεταβλητής. Στην 

πραγµατικότητα όµως, µε τη φάση αυτή µόλις έχουµε αρχίσει. Καθώς 

ταξινοµούµε ποιήµατα παραδείγµατος χάριν, βασιζόµαστε πάνω στις πιο 

προφανείς διαφορές σε θέµατα περιεχοµένου, διάθεσης και τεχνάσµατος. 

Ωστόσο, το πρώτο πέρασµα κατά την οικοδόµηση και το διαµοιρασµό των 

κατηγοριών είναι και αυτό που µας δίνει τη ώθηση (Joyce, Weil & Calhoun, 

2004). 

Ορισµένες φορές µετά την πρώτη εξάσκηση στην ταξινόµηση, 

ανακαλύπτουµε ότι επιθυµούµε να προσθέσουµε κάποια ακόµη δεδοµένα στο 

σύνολό µας ή ότι παρατηρούµε πράγµατα, στα οποία δε δώσαµε την 

κατάλληλη προσοχή κατά τη µελέτη και της απαρίθµηση των δεδοµένων. Στις 

συγκεκριµένες αυτές περιπτώσεις, επιστρέφουµε ξανά και συλλέγουµε ή 

επανεξετάζουµε ή κάνουµε και τα δύο ταυτόχρονα (Joyce, Weil & Calhoun, 

2004). 

4.  Οι περαιτέρω φάσεις της ταξινόµησης: Ελέγχοντας και πάλι τα δεδοµένα 

µας, τα επαναταξινοµούµε, τελειοποιούµε ή συµπτύσσουµε κατηγορίες, 

πειραµατιζόµαστε µε συστήµατα αµφίδροµα ή και τριών οδών και έτσι 

αναφαίνονται οι κατηγορίες και διαµοιράζονται. Σταδιακά, εν συνεχεία, 

λαµβάνουµε τον έλεγχο των δεδοµένων µας. Κάποιες φορές υποκαθιστούµε 

την ταξινόµηση µε µία ενδελεχή έρευνα δεδοµένων (Joyce, Weil & Calhoun, 

2004). 
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5. Η φάση της οικοδόµησης υποθέσεων και της γένεσης δεξιοτήτων: Ακόµη 

και η απλή ύπαρξη κατηγοριών δίνει τη δυνατότητα της εκµάθησης. Όταν 

ταξινοµούµε σχέδια χαρακτήρων ζωγραφισµένα από νουβέλες και µικρές 

ιστορίες, ανακαλύπτουµε διάφορους τρόπους µε τους οποίους οι συγγραφείς 

συστήνουν τους περί ου ο λόγος χαρακτήρες. Οι τρόποι αυτοί µας δίνουν τη 

δυνατότητα να διαβάζουµε µε µία πιο εκλεπτυσµένη µατιά. Παρόλα αυτά, εάν 

συνεχίσουµε να διϋλίζουµε τις κατηγορίες, µπορούµε να καταλήξουµε σε 

κάποιες σηµαντικές υποθέσεις και να µετατρέψουµε κάποιες από αυτές σε 

χρήσιµες δεξιότητες. Υποθέτοντας ότι έχουµε ανακαλύψει ότι οι γυναίκες 

συγγραφείς χρησιµοποίησαν αναλογίες πιο τακτικά απ’ ότι οι άνδρες κατά τη 

σύσταση των χαρακτήρων: υπάρχει περίπτωση να υποθέσουµε ότι οι γυναίκες 

θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν αναλογίες µε µεγαλύτερη άνεση σε όλες 

τις φράσεις του κειµένου τους. Μπορούµε στη συνέχεια, να αναπτύξουµε µία 

νέα έρευνα για να ελέγξουµε αυτές τις υποθέσεις. Εποµένως, εάν συνεχίσουµε 

το θέµα, µπορούµε να προσπαθήσουµε να ανακαλύψουµε το λόγο (Joyce, 

Weil & Calhoun, 2004). 

Η οικοδόµηση δεξιοτήτων από κατηγορίες απαιτεί την εκµάθηση του τι θα 

πρέπει να υλοποιήσουµε για να παράγουµε κάτι που να ταιριάζει µε την 

κατηγορία που ασχολούµαστε. Υποθέτοντας ότι ανακαλύπτουµε µεταφορές 

που χρησιµοποιούνται ως τέχνασµα από τους ποιητές µας. Εάν επιθυµούµε να 

παράγουµε µεταφορές, θα πρέπει να εφαρµόσουµε και να συγκρίνουµε τα 

προϊόντα µας µε τις µεταφορές που παρήχθησαν από εµπειρογνώµονες 

συγγραφείς (Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

Το Μοντέλο της Επίτευξης των Αντιλήψεων διέπεται από τα χαρακτηριστικά που 

αναλύονται στη συνέχεια: 

Αρχικά, η σύνταξη του συγκεκριµένου Εκπαιδευτικού Μοντέλου προέρχεται από 

την παρουσίαση των υποδειγµάτων για τον έλεγχο και την ονοµατοδοσία εννοιών σε 

µία εφαρµογή. 

Όσον αφορά στο κοινωνικό σύστηµα όπου το µοντέλο αυτό απευθύνεται, 

καταρχάς θα πρέπει να τονίσουµε ότι το Μοντέλο στο οποίο αναφερόµαστε, διαθέτει 

περιορισµένη υποδοµή. Ο εκπαιδευτικός ελέγχει την αλληλουχία, αλλά ο ανοικτός 

διάλογος προκύπτει στη δεύτερη φάση. Η αλληλεπίδραση των εκπαιδευόµενων είναι 

ενθαρρυντική. Το µοντέλο είναι σχετικά δοµηµένο από εκπαιδευόµενους που 

υποθέτουν αυτοβούλως για την επαγωγική διαδικασία καθώς κερδίζουν περισσότερη 
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εµπειρία (άλλα Μοντέλα Επίτευξης Αντιλήψεων είναι κατώτερα από άποψη 

υποδοµής) (Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

Το εν λόγω Μοντέλο διέπεται και από ορισµένες αρχές αντίδρασης, οι οποίες 

είναι οι ακόλουθες: 

1. ∆ώστε έµφαση, αλλά εµφαίνοντας την υποθετική φύση της συζήτησης. 

2. Βοηθήστε τους εκπαιδευόµενους να ισορροπήσουν τη µία υπόθεση έναντι της 

άλλης. 

3. Εστιάστε τη προσοχή σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά παραδειγµάτων. 

4. Βοηθήστε τους εκπαιδευόµενους κατά τη συζήτηση, αξιολογώντας τις 

στρατηγικές σκέψης τους. 

Τέλος, διαθέτει και ένα σύστηµα υποστήριξης, το οποίο συνίσταται από 

προσεκτικώς επιλεγµένα και οργανωµένα υλικά και δεδοµένα υπό τη µορφή 

διακριτών οµάδων που χρησιµοποιούνται ως παραδείγµατα. Καθώς η εµπειρία των 

εκπαιδευόµενων εξελίσσεται, µπορούν κι αυτοί µε τη σειρά τους να µετέχουν στην 

κατασκευή των µονάδων δεδοµένων, όπως ακριβώς και στη δεύτερη φάση της 

γένεσης παραδειγµάτων (Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

Αναλύοντας τώρα το Επαγωγικό – Εκπαιδευτικό Μοντέλο της Εικόνας-Λέξης, 

έχουµε να τονίσουµε τα ακόλουθα: 

Το µοντέλο αυτό δοµεί κύκλους έρευνας µε τη βοήθεια εκπαιδευόµενων και 

γενικώς έχει διάρκεια µεταξύ δύο και έξι εβδοµάδων. Η αλληλουχία των µαθηµάτων 

σε έναν κύκλο PWIM32 αρχίζει µε µία εικόνα, συνήθως µία φωτογραφία, για την 

οποία τα περιεχόµενα (και τα κεντρικά στοιχεία και οι λεπτοµέρειες) περιλαµβάνουν 

πολλά πράγµατα που οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να περιγράψουν χρησιµοποιώντας 

την ήδη ανεπτυγµένη ακουστική και οµιλούµενη γλώσσα. Οι εκπαιδευόµενοι 

µελετούν την εικόνα και µετά εξάγουν τις λέξεις. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

εκπαιδευόµενοι αναγνωρίζουν πράγµατα που οι ίδιοι βλέπουν στην εικόνα και ο 

εκπαιδευτικός σχεδιάζει µία γραµµή από τα πράγµατα αυτά σε ένα σηµείο εκτός της 

                                                 
32 Ο Calhoun ανέπτυξε το Μοντέλο της Έρευνας Εικόνας-Λέξης (Picture-Word Inductive Model – 

PWIM), το οποίο χρησιµοποιεί εικόνες που περιέχουν οικεία αντικείµενα, ενέργειες και σκηνές για να 

βοηθήσει το ακουστικό και οµιλούµενο λεξιλόγιο των παιδιών να σκιαγραφήσει λέξεις. Το µοντέλο 

αυτό βοηθά τους µαθητές να προσθέσουν λέξεις στο λεξιλόγιο που διαβάζουν µε τη βοήθεια της 

όρασης, καθώς και σε αυτό που γράφουν. Επίσης, βοηθά τους µαθητές να ανακαλύψουν φωνητικές και 

δοµικές αρχές που ενυπάρχουν σε αυτές τις λέξεις (Calhoun, 1998). Ανακτήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 

2012 από: http://olc.spsd.sk.ca/de/pd/instr/strats/pwim/index.html 
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εικόνας, επαναλαµβάνοντας τον κόσµο της εικόνας και γράφει και συλλαβίζει τη 

λέξη ή τη φράση δυνατά. Οι εκπαιδευόµενοι επαναλαµβάνουν τη λέξη και τις 

συλλαβές της. Ό,τι αναδύεται από όλη αυτή τη διαδικασία είναι ένα εικονογραφηµένο 

λεξιλόγιο εικόνας-λέξης (Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

 
Εικόνα 14 – Η διαδικασία της µελέτης µίας εικόνας και της µετέπειτα εξαγωγής λέξεων από αυτή 

κατά τη διάρκεια ενός PWIM κύκλου – Ανακτήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2012 από: 

http://schleswigreading.blogspot.gr/2012/03/what-does-pwim-stand-for.html 

Η επόµενη φάση του µοντέλου αυτού περιλαµβάνει τον εφοδιασµό των 

εκπαιδευόµενων µε το ατοµικό τους σύνολο από κάρτες µε λέξεις. Οι εκπαιδευόµενοι 

ελέγχουν εάν µπορούν να αναγνωρίσουν λέξεις αµέσως ή να τις αποκωδικοποιήσουν 

εάν είναι απαραίτητο, χρησιµοποιώντας το λεξιλόγιο εικόνας-λέξης, εάν 

αντιµετωπίζουν κάποια δυσκολία. Είναι εύκολο για τον εκπαιδευτικό να αξιολογήσει 

τη γνώση και τις δεξιότητες των εκπαιδευόµενων καθώς µετακινείται ανάµεσά τους. 

Μόλις οι εκπαιδευόµενοι αρχίζουν να διαβάζουν τις λέξεις τους, στην επόµενη φάση 

του µοντέλου έρχεται το παιχνίδι: οι εκπαιδευόµενοι ταξινοµούν τις λέξεις µε βάση 

φωνητικούς ή δοµικούς όρους ή βάσει ιδιοτήτων περιεχοµένου και συζητούν 

λέγοντας τις απόψεις τους πάνω στις εν λόγω κατηγορίες και εξηγώντας το λόγο για 

τον οποίο τοποθέτησαν ένα συγκεκριµένο σύνολο λέξεων µαζί. Η δραστηριότητα της 

κατηγοριοποίησης προκύπτει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του PWIM κύκλου 

(Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

Ο ρυθµός των µαθηµάτων κατά τη διάρκεια ενός κύκλου εικόνας-λέξης εξαρτάται 

από το επίπεδο του διαβάσµατος των εκπαιδευόµενων και από τους στόχους του 

προγράµµατος σπουδών, το εξαγµένο από τους εκπαιδευτικών, όµως µε την επίτευξη 

της ταξινόµησης των λέξεων, ζητείται από τους εκπαιδευόµενους να δηµιουργήσουν 
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πραγµατικές προτάσεις σχετικές µε την εικόνα. Νέες λέξεις από τις προτάσεις αυτές 

µπορεί να προστεθούν στο λεξικό αποθετήριο των εκπαιδευόµενων και έτσι η 

διαδικασία της κατηγοριοποίησης µπορεί να επαναληφθεί, ίσως και αρκετές ακόµη 

φορές. Μόλις οι εκπαιδευόµενοι ξεκινήσουν να διαβάζουν τις προτάσεις τους, 

ζητείται από αυτούς να τις ταξινοµήσουν (όπως αυτοί επιθυµούν, µε βάση το 

περιεχόµενο ή κοινά πρότυπα σύνταξης ή δοµής) σε οµάδες αιτιολογώντας τον τρόπο 

µε τον οποίο τις ταξινόµησαν. 

Αµέσως µετά, ο εκπαιδευτικός µία από τις κατηγορίες προτάσεων των 

εκπαιδευόµενων (µε βάση το περιεχόµενό τους) και βάσει του µοντέλου, γράφει µία 

καλά οργανωµένη παράγραφο, µοιραζόµενος µε τους εκπαιδευόµενους το σκεπτικό 

του, στηριγµένος στο οποίο χρησιµοποίησε τις ιδέες των προτάσεων και τροποποίησε 

τη δοµή τους, εάν υπήρξε ανάγκη, µε σκοπό το σχηµατισµό ενός µηνύµατος σχετικού 

µε την εικόνα, που πιθυµεί να το µοιρασθεί µε τους αναγνώστες. Με οποιοδήποτε 

τρόπο, κατάλληλο για το αναπτυξιακό επίπεδο των εκπαιδευόµενων (λόγου χάριν: 

ένας συνδυασµός σχεδίων και λέξεων, κοµµάτια υπαγορευµένα σε έναν οικείο – 

µεγαλύτερης ηλικίας εκπαιδευόµενο), ζητείται από τους εκπαιδευόµενους να 

χρησιµοποιήσουν άλλες κατηγορίες και να δηµιουργήσουν δικές τους παραγράφους. 

Ο κύκλος PWIM τελειώνει οποιαδήποτε στιγµή µετά την ανάπτυξη των παραγράφων 

(Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

Εάν καταπιαστούµε και µελετήσουµε ενδελεχώς το τέταρτο κατά σειρά 

Εκπαιδευτικό Μοντέλο της συγκεκριµένης οικογένειας αυτό της Επιστηµονικής 

Έρευνας και Ερευνητικής Εκπαίδευσης, θα αντιληφθούµε ότι πρόκειται στην 

πραγµατικότητα για δύο διαφορετικά µοντέλα ενσωµατωµένα σε µία κατηγορία. Τα 

µοντέλα αυτά είναι τα αµέσως επόµενα: 

• Το Μοντέλο Βιολογικής Επιστηµονικής Έρευνας: Το συγκεκριµένο 

µοντέλο αποτελείται από τέσσερεις φάσεις: 

1. Θέστε την περιοχή της έρευνας για τους εκπαιδευόµενους. 

2. Οι εκπαιδευόµενοι δοµούν το πρόβληµα. 

3. Οι εκπαιδευόµενοι αναγνωρίζουν το πρόβληµα κατά τη διάρκεια της 

έρευνας. 

4. Οι εκπαιδευόµενοι κάνουν υποθέσεις πάνω σε τρόπους για να 

διαλευκάνουν τη δυσκολία. 

Όσον αφορά στο κοινωνικό σύστηµα του µοντέλου αυτού, διαθέτει 

µέτρια υποδοµή και συνεργατικό, αυστηρό διανοητικό κλίµα. 
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Το εν λόγω µοντέλο διέπεται επίσης, από κάποιες αρχές αντίδρασης, 

όπως: ο εκπαιδευτικός καλλιεργεί την έρευνα και στρέφει τους 

εκπαιδευόµενους προς της ερευνητική διαδικασία παρά προς τις 

προσδιοριστικές προσπάθειες (Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

Τέλος, σύµφωνα µε το σύστηµα υποστήριξης του συγκεκριµένου 

Εκπαιδευτικού Μοντέλου, ένας ευέλικτος και επιδέξιος καθοδηγητής 

απαιτείται για τη διαδικασία της έρευνας, όπως επίσης και µία προµήθεια 

προβληµατικών περιοχών έρευνας (Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

• Το Μοντέλο της Ερευνητικής Εκπαίδευσης: Οι φάσεις που συνιστούν το 

µοντέλο αυτό είναι οι επόµενες: 

1. Αντιµετώπιση του προβλήµατος. Η φάση αυτή περιλαµβάνει: 

o Τις διαδικασίες επεξήγησης της έρευνας. 

o Την παρουσίαση αντιφατικών γεγονότων. 

2. Συλλογή των δεδοµένων – Επαλήθευση. Η εν λόγω φάση εµπεριέχει: 

o Την επαλήθευση της φύσης των αντικειµένων και των 

συνθηκών. 

o Την επαλήθευση του συµβάντος της προβληµατικής 

κατάστασης. 

3. Συλλογή δεδοµένων – Πειραµατισµός. Η φάση αυτή αποτελείται από: 

o Την αποµόνωση των συσχετιζόµενων µεταβλητών. 

o Την δηµιουργία υποθέσεων (και ελέγχων) πάνω στις αιτιώδεις 

σχέσεις. 

4. Οργάνωση, σχηµατισµός και επεξήγηση. Η σύνθετη αυτή φάση 

περιλαµβάνει: 

o Το σχηµατισµό κανόνων ή επεξηγήσεων. 

5. Ανάλυση της ερευνητικής προόδου. Η τελική αυτή φάση του µοντέλου 

συνίσταται από: 

o Την ανάλυση της στρατηγικής της έρευνας και την ανάπτυξη 

περισσότερων και αποτελεσµατικών στρατηγικών. 

Αναφερόµενοι στο κοινωνικό σύστηµα του µοντέλου αυτού, θα πρέπει να 

τονίσουµε ότι ο περί ου ο λόγος µοντέλο µπορεί να δοµηθεί µεγαλοπρεπώς, µε 

τον εκπαιδευόµενα να ελέγχει την αλληλεπίδραση και να ορίζει τις 

ερευνητικές διαδικασίες. Ωστόσο, οι κανόνες της έρευνας είναι αυτοί της 

συνεργασίας, της διανοητικής ελευθερίας και της ισότητας. Η αλληλεπίδραση 
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µεταξύ των εκπαιδευόµενων θα πρέπει να προωθείται. Το διανοητικό 

περιβάλλον είναι ανοικτό σε όλες τις συσχετιζόµενες ιδέες και οι εκπαιδευτές 

και οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να συµµετέχουν ως ίσοι όπου οι ιδέες τους 

αφορούν (Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

Εξετάζοντας τις αρχές αντίδρασης του Μοντέλου της Ερευνητικής 

Εκπαίδευσης έχουµε να υπογραµµίσουµε τις ακόλουθες: 

1. Βεβαιωθείτε ότι οι ερωτήσεις είναι έτσι διατυπωµένες που να µπορούν 

να απαντηθούν µε «Ναι» ή «Όχι» και ότι το περιεχόµενό τους δεν 

απαιτεί και την παρουσία του εκπαιδευτικού για να διεξαχθεί η 

έρευνα. 

2. Ζητήστε από τους εκπαιδευόµενους να επαναδιατυπώσουν τις άκυρες 

ερωτήσεις. 

3. Υποδείξτε µη επικυρωµένα σηµεία – λόγου χάριν, «∆εν έχουµε 

καθιερώσει ότι αυτό είναι υγρό.» 

4. Χρησιµοποιήστε τη γλώσσα της ερευνητικής διαδικασίας – για 

παράδειγµα, προσδιορίστε ερωτήσεις των εκπαιδευόµενων ως θεωρίες 

και προσκάλεσε εξέταση (πειραµατική). 

5. ∆οκιµάστε να παρέχετε ένα δωρεάν διανοητικό περιβάλλον χωρίς να 

αξιολογείται τις θεωρίες των εκπαιδευόµενων. 

6. Ωθήστε τους εκπαιδευόµενους να κάνουν καθαρές προτάσεις θεωριών 

και παράσχετέ τους υποστήριξη για τη γενίκευσή τους. 

7. Ενθαρρύνετε την αλληλεπίδραση µεταξύ των εκπαιδευόµενων (Joyce, 

Weil & Calhoun, 2004). 

Τέλος, αναλύοντας το σύστηµα υποστήριξης του µοντέλου αυτού, 

καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι, ο βέλτιστος τρόπος υποστήριξης είναι ένα 

σύνολο υλικών αντιµετώπισης περιπεπλεγµένων καταστάσεων, ένας 

εκπαιδευτικός που κατανοεί τις διανοητικές διαδικασίες και στρατηγικές της 

έρευνας και µία πηγή υλικών σχετικών µε το πρόβληµα (Joyce, Weil & 

Calhoun, 2004). 

Εµβαθύνοντας τώρα, στο Μοντέλο της Αποµνηµόνευσης, αντιλαµβανόµαστε ότι 

οι τέσσερεις φάσεις από τις οποίες δοµείται είναι οι επόµενες: 

1. Παρακολουθώντας το υλικό: Χρησιµοποιήστε τεχνικές υπογράµµισης, ακοής 

και ανάδρασης. 
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2. Αναπτύσσοντας συνδέσεις: Κάντε το υλικό οικείο και αναπτύξτε συνδέσεις 

χρησιµοποιώντας λέξη-κλειδί, λέξη-υποκατάστατο και τεχνικές συστήµατος 

λέξης-συνδέσµου. 

3. Επεκτείνοντας τις αισθητήριες εικόνες: Χρησιµοποιήστε τεχνικές 

αξιοθρήνητης σύνδεσης και υπερβολής. Αναθεωρήστε τις εικόνες. 

4. Εξασκώντας της ανάκληση: Εξασκηθείτε στην ανάκληση της µονάδας του 

υλικού που είναι ολοκληρωτικά µεµαθηµένη. 

Όσον αφορά στο κοινωνικό σύστηµα αυτού του µοντέλου, αρχικά µπορούµε να 

δηλώσουµε ότι είναι συνεργατικό. Εκπαιδευτικός και εκπαιδευόµενοι γίνονται µία 

οµάδα δουλεύοντας µαζί το νέο υλικό. Η πρωτοβουλία θα πρέπει όλο και 

περισσότερο να λαµβάνεται από το πρόσωπο των εκπαιδευόµενων καθώς αποκτούν 

τον έλεγχο πάνω στη στρατηγική και τη χρησιµοποιούν για να αποµνηµονεύουν ιδέες, 

λέξεις και τύπους (Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

Αναφερόµενοι στις αρχές αντίδρασης του µοντέλου που αναλύουµε, θα πρέπει να 

τονίσουµε ότι ο εκπαιδευτικός εδώ βοηθά τον εκπαιδευόµενο να προσδιορίσει τα 

στοιχεία κλειδιά, τα ζεύγη και τις εικόνες, προσφέροντας προτάσεις αλλά και 

δουλεύοντας από το πλαίσιο αναφοράς των εκπαιδευόµενων. Τα οικεία στοιχεία θα 

πρέπει να εξαχθούν πρωταρχικά από το αποθετήριο υλικών των εκπαιδευόµενων 

(Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

Κλείνοντας τη µελέτη του Μοντέλου της Αποµνηµόνευσης αξίζει να αναφερθούµε 

στο σύστηµα υποστήριξής του και να υπογραµµίσουµε το γεγονός ότι όλες οι 

συνήθεις διατάξεις των περιοχών του προγράµµατος σπουδών µπορούν να 

«µετουσιωθούν» σε παιχνίδι. Οι εικόνες, οι ουσιώδεις βοήθειες, οι ταινίες και άλλα 

οπτικοακουστικά υλικά είναι ιδιαιτέρως χρήσιµα για την επαύξηση του αισθητικού 

πλούτου της σχέσης που αναπτύσσεται µέσω της χρήσης του µοντέλου αυτού (Joyce, 

Weil & Calhoun, 2004). 

Παρατηρώντας το Μοντέλο των Synectics, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι 

διαχωρίζεται σε δύο στρατηγικές, για τις οποίες γίνεται λόγος στη συνέχεια: 

1. Πρώτη είναι η στρατηγική µε τον τίτλο «∆ηµιουργώντας Κάτι Καινούριο» 

(“Creating Something New”). Η σύνταξη της εν λόγω στρατηγικής συνιστά 

την κλιµάκωσή της σε έξι φάσεις, οι οποίες είναι οι εξής: 

1. Περιγραφή της παρούσας συνθήκης: Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους 

εκπαιδευόµενους να περιγράψουν την κατάσταση ή το θέµα µε τον τρόπο 

που το αντιλαµβάνονται τη δεδοµένη χρονική στιγµή. 
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2. Η Άµεση Αναλογία (Direct Analogy): Οι εκπαιδευόµενοι προτείνουν 

άµεσες αναλογίες, επιλέγουν µία και την εξερευνούν (περιγράφουν) 

περαιτέρω. 

3. Η Προσωπική Αναλογία (Personal Analogy): Οι εκπαιδευόµενοι 

«µετουσιώνονται» στην αναλογία, στην οποία επέλεξαν στη φάση δύο. 

4. Η Συµπιεσµένη Σύγκρουση (Compressed Conflict): Οι εκπαιδευόµενοι 

παίρνουν τις περιγραφές τους από τις φάσεις δύο και τρία, προτείνουν 

ορισµένες συµπιεσµένες συγκρούσεις και στο τέλος, επιλέγουν µία εξ 

αυτών. 

5. Η Άµεση Αναλογία (Direct Analogy): Οι εκπαιδευόµενοι παράγουν και 

επιλέγουν µία ακόµη άµεση αναλογία, βασισµένη αυτή τη φορά πάνω στη 

συµπιεσµένη σύγκρουση. 

6. Επανεξέταση της πραγµατικής εργασίας: Ο εκπαιδευόµενος προτρέπει 

τους εκπαιδευόµενους να επιστρέψουν πίσω στην πραγµατική εργασία ή 

στο πρόβληµα και να χρησιµοποιήσουν την τελευταία αναλογία και/ή 

ολόκληρη τη συνεκτική τους εµπειρία. 

Το κοινωνικό σύστηµα της συγκεκριµένης στρατηγικής είναι µέτρια 

δοµηµένο. Ο εκπαιδευόµενος αρχικοποιεί τις φάσεις, όµως οι απαντήσεις των 

εκπαιδευόµενων είναι σχετικά ελεύθερες (ανοικτές). Οι κανόνες της 

δηµιουργικότητας και του «παιχνιδιού της φαντασίας» (“play-of-fancy”) είναι 

ενθαρρυντικοί και επιπλέον, οι ανταµοιβές είναι εσωτερικές (Joyce, Weil & 

Calhoun, 2004). 

Σχολιάζοντας τις αρχές της αντίδρασης της περί ου ο λόγος στρατηγικής, 

µπορούµε να ισχυρισθούµε ότι ενθαρρύνουν την ειλικρίνεια, τη δυνατότητα 

στην παραµέληση του ορθολογισµού, τη δηµιουργική έκφραση, αλλά και την 

οργάνωση βάσει κάποιου µοντέλου, εάν αυτό είναι αναγκαίο. Αρχή της 

στρατηγικής αυτής είναι όλες οι απαντήσεις των εκπαιδευόµενων να γίνονται 

αποδεκτές, καθώς επίσης και η τελική επιλογή των αναλογιών να γίνεται µε 

τέτοιον τρόπο που οι εκπαιδευόµενοι να βοηθούνται να διευρύνουν τη σκέψη 

τους (Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

Όσον αφορά για το υποστηρικτικό σύστηµα της στρατηγικής για την 

οποία γίνεται λόγος, δεν µπορούµε να πούµε ότι έχει οργανωθεί κάποιο στη 

συγκεκριµένη περίπτωση (Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 
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2. Η δεύτερη στρατηγική ακούει στην ονοµασία «Κάνοντας το Μυστήριο 

Οικείο» (“Making the Strange Familiar”) και οι ακόλουθες επτά φάσεις 

αποτελούν τη σύστασή της: 

1. Είσοδος του ουσιαστικού: Ο εκπαιδευτικός παρέχει πληροφορίες σχετικά 

µε ένα νέο θέµα. 

2. Η Άµεση Αναλογία (Direct Analogy): Ο εκπαιδευτικός προτείνει την 

άµεση αναλογία και ζητεί από τους εκπαιδευόµενούς του να την 

περιγράψουν. 

3. Η Προσωπική Αναλογία (Personal Analogy): Ο εκπαιδευτικός δίνει τη 

δυνατότητα στους εκπαιδευόµενούς του να «µετουσιωθούν» στην άµεση 

αναλογία. 

4. Σύγκριση των αναλογιών: Οι εκπαιδευόµενοι αναγνωρίζουν και 

επεξηγούν τα σηµεία οµοιότητας µεταξύ του νέου υλικού και της άµεσης 

αναλογίας. 

5. Επεξήγηση των διαφορών: Οι εκπαιδευόµενοι επεξηγούν που η αναλογία 

δεν ταιριάζει. 

6. Εξερεύνηση: Οι εκπαιδευόµενοι επανεξερευνούν το αρχικό θέµα µε τους 

δικούς τους όρους. 

7. Παραγωγή της αναλογίας: Οι εκπαιδευόµενοι παρέχουν τη δική τους 

άµεση αναλογία και εξερευνούν τις οµοιότητες και τις διαφορές που 

υπάρχουν µεταξύ αυτής και του αρχικού θέµατος (Joyce, Weil & Calhoun, 

2004). 

Τέλος, επεξηγώντας το Μοντέλο της Μάθησης µέσω Παρουσιάσεων, αξίζει να 

αναφέρουµε ότι και αυτό συνίσταται από ορισµένες φάσεις, οι οποίες είναι οι 

ακόλουθες τρείς: 

1. Η παρουσίαση του διοργανωτή προόδου: Στην πρώτη αυτή φάση 

εµπεριέχονται τα ακόλουθα: 

o Αποσαφηνίστε τους στόχους του µαθήµατος. 

o Παρουσιάστε το διοργανωτή, συγκεκριµένα: 

���� Προσδιορίστε των ορισµένων ιδιοτήτων. 

���� ∆ώστε παραδείγµατα ή εικονογραφήσεις όπου είναι κατάλληλα. 

���� Παράσχετε το περιεχόµενο. 

���� Επαναλάβετε. 
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o Προτρέψτε την ευαισθητοποίηση των σχετικών γνώσεων και της εµπειρίας 

του εκπαιδευόµενου. 

2. Η παρουσίαση του µαθησιακού έργου ή του υλικού: Αναλύοντας τη φάση 

αυτή βλέπουµε ότι εµπεριέχει τις επόµενες ενέργειες: 

o Παρουσιάστε το υλικό. 

o Τοποθετήστε το µαθησιακό υλικό σε µία λογική διάταξη ώστε να είναι 

σαφής η τρόπος χρήσης του. 

o Συνδέστε το υλικό µε το διοργανωτή. 

3. Ενδυναµώνοντας την κατάλληλη διοργάνωση: Στην τελευταία φάση του 

µοντέλου αυτού εµπεριέχονται τα εξής: 

o Χρησιµοποιήστε τις αρχές της συµβιβαστικής ενσωµάτωσης. 

o Αποσπάστε κριτική προσέγγιση για το θεµατικό περιεχόµενο. 

o Αποσαφηνίστε τις ιδέες. 

o Εφαρµόστε τις ιδέες ενεργητικά (όπως λόγου χάριν, δοκιµάζοντάς τες). 

Εµβαθύνοντας στο κοινωνικό σύστηµα του µοντέλου αυτού, παρατηρούµε ότι αν 

και είναι υψηλά δοµηµένο, ωστόσο, απαιτεί ενεργό συνεργασία µεταξύ του 

εκπαιδευτικού και του εκπαιδευόµενου (Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

Όσον αφορά στις αρχές της αντίδρασής του, αξίζει να υπογραµµίσουµε τις 

ακόλουθες: 

1. ∆ιαπραγµάτευση του νοήµατος. 

2. Υπεύθυνος συνδυασµός του διοργανωτή και του υλικού. 

Σχετικά µε το υποστηρικτικό σύστηµα του τελευταίου αυτού µοντέλου της 

οικογένειας των Μοντέλων Επεξεργασίας Πληροφοριών µπορούµε να αναφέρουµε 

ότι είναι πλούσιο σε δεδοµένα (data-rich) και ότι διαθέτει καλά οργανωµένο υλικό. 

Μεγάλη όµως προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι πολλά εγχειρίδια δε 

χαρακτηρίζονται από εννοιολογικώς οργανωµένο υλικό (Joyce, Weil & Calhoun, 

2004). 

2.6  Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο των Synectics 

2.6.1 Στόχοι και υποθέσεις 

Σύµφωνα µε τον Gordon W. J. J. το Εκπαιδευτικό Μοντέλο των Synectics 

βασίζεται σε τέσσερεις ιδέες που αµφισβητούν τις παραδοσιακές απόψεις σχετικά µε 

τη δηµιουργικότητα. Αρχικά, επισηµαίνει ότι η δηµιουργικότητα είναι σηµαντική 
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κατά τη διάρκεια των καθηµερινών µας δραστηριοτήτων. Οι περισσότεροι από εµάς 

συσχετίζουµε τη δηµιουργική διαδικασία µε τη δηµιουργία σπουδαίων έργων τέχνης 

και µουσικής, ή ίσως µε κάποια έξυπνη νέα εφεύρεση. Ο Gordon W. J. J. δίνει 

έµφαση στη δηµιουργικότητα ως ένα τµήµα της καθηµερινής µας εργασίας και του 

ελεύθερου χρόνου µας. Το Εκπαιδευτικό του Μοντέλο έχει σχεδιασθεί ούτως ώστε να 

αυξήσει την ικανότητα επίλυσης προβληµάτων, δηµιουργικής έκφρασης, 

ενσυναίσθησης και κατανόησης µεταξύ των κοινωνικών σχέσεων. Επίσης τονίζει ότι 

το νόηµα των ιδεών µπορεί να ενισχυθεί µέσω της δηµιουργικής δραστηριότητας, 

βοηθώντας µας να δούµε τα πράγµατα πιο εµπλουτισµένα. (Gordon, 1961; Joyce, 

Weil & Calhoun, 2004). 

∆εύτερον, η δηµιουργική διαδικασία δεν είναι εντελώς µυστήρια. Μπορεί να 

περιγραφεί και είναι δυνατό να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους να αυξήσουν τη 

δηµιουργικότητά τους. Παραδοσιακά, η δηµιουργικότητα θεωρία µία δυνατότητα 

µυστήρια, έµφυτη και προσωπική, η οποία µπορεί και να καταστραφεί εάν οι 

διαδικασίες της εξετάζονται υπερβολικά εντόνως. Αντιθέτως, ο Gordon W. J. J. 

πιστεύει ότι εάν ο καθένας µας κατανοήσει τη βάση της δηµιουργικής διαδικασίας, 

µπορούµε να µάθουµε να χρησιµοποιούµε αυτό που έχουµε µάθει, µε σκοπό την 

αύξηση της δηµιουργικότητας µε την οποία ζούµε και εργαζόµαστε, ατοµικά και ως 

µέλη οµάδων. Η άποψη του Gordon W. J. J. ότι η δηµιουργικότητα ενισχύεται µέσω 

συνειδητών αναλύσεων τον οδήγησε να την περιγράψει και να δηµιουργήσει 

εκπαιδευτικές διαδικασίες που µπορούν να εφαρµοσθούν σε σχολεία, καθώς επίσης 

και σε άλλους τοµείς (Gordon, 1961; Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

Τρίτον, η δηµιουργική εφεύρεση είναι όµοια σε όλους τους τοµείς – στις τέχνες, 

στις επιστήµες, στη µηχανική – και χαρακτηρίζεται από το την ίδια βαθύτερη 

διανοητική διαδικασία. Η ιδέα αυτή έρχεται σε αντίθεση µε την κοινή πεποίθηση. 

Στην πραγµατικότητα, για πολλούς ανθρώπους, η δηµιουργικότητα περιορίζεται στις 

τέχνες. Στη µηχανική και τις επιστήµες όµως, απλώς καλείται µέσω της χρήσης ενός 

άλλους ονόµατος: εφεύρεση. Ο Gordon W. J. J. υποστηρίζει η σύνδεση µεταξύ της 

δηµιουργικής σκέψης στις τέχνες και στις επιστήµες είναι αρκετά ισχυρή (Gordon, 

1961; Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

Η τέταρτη υπόθεση του Gordon W. J. J. είναι ότι η ατοµική και η οµαδική 

εφεύρεση (δηµιουργική σκέψη) είναι παραπλήσιες. Τα άτοµα και οι οµάδες παράγουν 

ιδέες και προϊόντα µε τον ίδιο σχεδόν τρόπο. Βέβαια, η όλη αυτή υπόθεση 

διαφοροποιείται πολύ εάν µελετηθεί από την άποψη ότι η δηµιουργικότητα είναι µία 
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αποκλειστικά προσωπική εµπειρία, που δεν πρέπει να µοιραστεί (Gordon, 1961; 

Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

2.6.2 Η δηµιουργική κατάσταση και η διαδικασία των Synectics 

Οι συγκεκριµένες διαδικασίες των Synectics έχουν δηµιουργηθεί από µία οµάδα 

υποθέσεων σχετικά µε την ψυχολογία της δηµιουργικότητας. Αρχικά, φέρνοντας τη 

δηµιουργική διαδικασία στην συνείδησή µας και αναπτύσσοντας σαφείς σκοπούς 

σχετικά µε τη δηµιουργικότητα, µπορούµε αµέσως να αυξήσουµε την ικανότητα και 

των ατόµων και των οµάδων (Gordon, 1961; Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

Μία δεύτερη υπόθεση είναι το γεγονός ότι ο συναισθηµατικός παράγοντας είναι 

πιο σηµαντικός από το διανοητικό, ο παράλογος πιο σηµαντικός από το λογικό 

(Gordon, 1961). Η δηµιουργικότητα είναι η ανάπτυξη νέων διανοητικών προτύπων. Η 

εθνική αλληλεπίδραση αφήνει χώρο για πρωτοπόρες σκέψεις, οι οποίες µπορούν να 

οδηγήσουν σε µία διανοητική κατάσταση στην οποία νέες ιδέες είναι πιθανές. Η βάση 

για τη λήψη αποφάσεις, βέβαια, είναι πάντοτε η λογική. Η αναλογική κατάσταση 

είναι το καλύτερο διανοητικό περιβάλλον για την εξερεύνηση και τη διάδοση ιδεών, 

όµως δεν είναι µία κατάσταση στην οποία µπορούµε να λάβουµε αποφάσεις. Ο 

Gordon W. J. J. δεν υποτιµά τη γραµµική διανόηση,  υποθέτει ότι κάποια λογική 

χρησιµοποιείται κατά τη λήψη αποφάσεων και ότι η τεχνική ικανότητα είναι 

απαραίτητη για το σχηµατισµό ιδεών σε πολλούς τοµείς. Ωστόσο πιστεύει ότι η 

δηµιουργικότητα είναι ουσιαστικά µία συναισθηµατική διαδικασία, η οποία απαιτεί 

στοιχεία παραλογισµού και συναισθήµατος για να ενισχύσει τη διανοητική 

διαδικασία. Η διαδικασία επίλυσης προβληµάτων είναι κατά κύριο λόγο λογική και 

διανοητική, όµως προσθέτοντας τον παραλογισµό, αυξάνουµε την πιθανότητα της 

καινοτόµων ιδεών (Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

Η τρίτη υπόθεση αφορά στο γεγονός ότι τα στοιχεί του συναισθήµατος και του 

παραλογισµού θα πρέπει να κατανοηθούν µε σκοπό της αύξηση της πιθανότητας 

επιτυχίας σε µία κατάσταση επίλυσης προβληµάτων (Gordon, 1961). Με άλλα λόγια, 

η ανάλυση συγκεκριµένων παράλογων και συναισθηµατικών διαδικασιών µπορεί να 

βοηθήσει τα µεµονωµένα άτοµα, αλλά και τις οµάδες ανθρώπων να αυξήσουν τη 

δηµιουργικότητά τους χρησιµοποιώντας τον παραλογισµό εποικοδοµητικά. Κάποιες 

πλευρές του παραλογισµού µπορούν να κατανοηθούν και συνειδητά να ελεγχθούν. Η 

επίτευξη αυτού του ελέγχου, µέσω της χρήσης της µεταφοράς και της αναλογίας, 

είναι ο στόχος των Synectics (Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 
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2.6.3 Η Μεταφορική ∆ραστηριότητα (Metaphoric Activity) 

∆ιαµέσου της Μεταφορικής ∆ραστηριότητας (Metaphoric Activity) του Μοντέλου 

των Synectics, η δηµιουργικότητα γίνεται µία συνειδητή διαδικασία. Οι µεταφορές 

εγκαθιδρύουν µία σχέση οµοιότητας, η σύγκριση ενός αντικειµένου ή ιδέας µε κάποιο 

άλλο αντικείµενο ή ιδέα χρησιµοποιώντας το ένα στη θέση του άλλου. Μέσω αυτής 

της υποκατάστασης, η δηµιουργική διαδικασία προκύπτει, συνδυάζοντας το οικείο µε 

το µη οικείο ή δηµιουργώντας µία νέα ιδέα από διάφορες άλλες οικείες για εµάς ιδέες 

(Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

Η µεταφορά εισάγει µία εννοιολογική απόσταση µεταξύ των ανθρώπων και του 

αντικειµένου ή του θεµατικού περιεχοµένου και µας προτρέπει προς την 

πραγµατοποίηση πραγµατικών σκέψεων. Για παράδειγµα, ρωτώντας τους ζητώντας 

από τους εκπαιδευόµενους να φανταστούν το εγχειρίδιό τους σαν ένα παλιό παπούτσι 

ή σαν ένα ποτάµι, τους παρέχουµε µία δοµή, µία µεταφορά, µέσω της οποίας οι 

εκπαιδευόµενοι µπορούν να σκεφθούν κάτι οικείο προς εκείνους µε ένα διαφορετικό 

τρόπο. Αντιστρόφως, µπορούµε να ζητήσουµε από τους εκπαιδευόµενους να 

σκεφθούν ένα νέο θέµα, όπως λόγου χάριν το ανθρώπινο σώµα, µέσω ενός 

απαρχαιωµένου τρόπου σκέψης, προτρέποντάς τους στη συνέχεια να το συγκρίνουν 

µε το σύστηµα µετακίνησης. Η Μεταφορική ∆ραστηριότητα λοιπό, εξαρτάται και 

πηγάζει από τη γνώση των εκπαιδευόµενων, βοηθώντας τους στην πραγµατικότητα 

να συνδυάσουν ιδέες ενός οικείου περιεχοµένου µε παραπλήσιες ενός νέου 

περιεχοµένου ή να δουν ένα οικείο προς αυτούς περιεχόµενο από µία καινούρια 

οπτική γωνία. Οι συνεκτικές στρατηγικές που χρησιµοποιούν τη Μεταφορική 

∆ραστηριότητα είναι σχεδιασµένες µε τέτοιον τρόπο ώστε να παρέχουν µία δοµή 

µέσω της οποίας οι άνθρωποι µπορούν ελεύθερα να εξελίξουν οι ίδιοι τη φαντασία 

τους και να την εφαρµόσουν διορατικά στις καθηµερινές τους δραστηριότητες. Τρείς 

είναι οι τύποι των αναλογιών που χρησιµοποιούνται ως βάσεις των συνεκτικών 

ασκήσεων: η Προσωπική Αναλογία (Personal Analogy), η Άµεση Αναλογία (Direct 

Analogy) και η Συµπιεσµένη Σύγκρουση (Compressed Conflict) (Joyce, Weil & 

Calhoun, 2004). 

2.6.3.1 Η Προσωπική Αναλογία (Personal Analogy) 

Για να πραγµατοποιηθούν οι Προσωπικές Αναλογίες (Personal Analogies) 

απαιτείται οι εκπαιδευόµενοι να δώσουν έµφαση στη σύγκριση των ιδεών ή των 

αντικειµένων. Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να αισθανθούν ότι έχουν γίνει ενεργό 
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µέλος των φυσικών στοιχείων του προβλήµατος. Η αναγνώριση υπάρχει η 

δυνατότητα να γίνει µε ένα πρόσωπο, ένα φυτό, ένα ζώο ή µε ένα άψυχο πράγµα. 

Παραδείγµατος χάριν, οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να ενταχθούν στην ακόλουθη 

δοµή: «Γίνετε ένας κινητήρας αυτοκινήτου. Πώς αισθάνεστε; Περιγράψτε πώς 

αισθάνεστε όταν τίθεσθε σε λειτουργία το πρωί, όταν η µπαταρία σας αποφορτίζεται, 

όταν φθάνεται σε κάποιο φωτεινό σηµατοδότη» (Gordon, 1961). 

Η ουσία της Προσωπικής Αναλογίας βρίσκεται στην εµφατική εµπλοκή. Ο Gordon 

W. J. J. δίνει το παράδειγµα µίας προβληµατικής κατάστασης στην οποία ο χηµικός 

προσωπικά ταυτίζεται µε τα µόρια στην πράξη. Θα µπορούσε τότε να αναρωτηθεί: 

«Πώς θα αισθανόµουν εάν ήµουν ένα µόριο;» και µετά να αισθανθεί σα να ήταν ο 

ίδιος τµήµα της «ροής των κινούµενων µορίων» (“stream of dancing molecules”) 

(Gordon, 1961). 

Η Προσωπική Αναλογία απαιτεί απώλεια του εαυτού µας, καθώς προσπαθούµε να 

µεταφέρουµε τον εαυτό µας σε κάποιον άλλο χώρο ή να το «µετουσιώσουµε» σε 

κάποιο άλλο αντικείµενο. Όσο µεγαλύτερη είναι η εννοιολογική απόσταση που 

διανύθηκε λόγω της απώλειας του εαυτού µας, τόσο περισσότερες πιθανότητες 

υπάρχουν η αναλογία να είναι καινούρια και έτσι, οι εκπαιδευόµενοι να έχουν 

δηµιουργήσει ή γιατί όχι, να έχουν καινοτοµήσει. Ο Gordon W. J. J. αναγνωρίζει 

τέσσερα επίπεδα εµπλοκής στην Προσωπική Αναλογία: 

1. Περιγραφή των γεγονότων σε πρώτο πρόσωπο: Το πρόσωπο διηγείται µία 

λίστα από πασίγνωστα γεγονότα, αλλά δεν παρουσιάζει κάποιο νέο τρόπο 

αντίληψης του αντικειµένου ή του ζώου και επίσης, δε δείχνει καµία εµφατική 

εµπλοκή. Σε όρους του κινητήρα µηχανής, το πρόσωπο θα µπορούσε να πει: 

«Νιώθω θαυµάσια» ή ακόµη και «Νιώθω καυτός». 

2. Αναγνώριση µε συναίσθηµα σε πρώτο πρόσωπο: Το πρόσωπο διηγείται 

κοινού τύπου συναισθήµατα, αλλά και πάλι δεν παρουσιάζει νέες ιδέες: 

«Νιώθω πολύ δυνατός» (όπως θα έλεγε εάν ήταν ένας κινητήρας αυτοκινήτου). 

3. Ενσυναισθητική αναγνώριση µε ένα έµψυχο πράγµα: Ο εκπαιδευόµενος 

αναγνωρίζει συναισθηµατικά και κιναισθητικά το υποκείµενο της αναλογίας: 

«Όταν χαµογελάς έτσι, χαµογελώ κι εγώ παντού». 

4. Ενσυναισθητική αναγνώριση µε ένα άψυχο αντικείµενο: Το επίπεδο αυτό 

απαιτεί την περισσότερη δέσµευση. Το πρόσωπο βλέπει τον εαυτό του ή τον 

εαυτό της ως ένα ανόργανο αντικείµενο και προσπαθεί να εξερευνήσει το 

πρόβληµα µέσω µίας συµπαθητικής οπτικής γωνίας: «Αισθάνοµαι σαν ένα 
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αντικείµενο κακής εκµετάλλευσης. ∆εν µπορώ να αποσαφηνίσω πότε 

εκκινούµαι και πότε σταµατώ να λειτουργώ. Κάποιος άλλος εκτελεί όλες αυτές 

τις λειτουργίες για εµένα» (όπως ένας κινητήρας µηχανής θα έλεγε) (Gordon, 

1961). 

Ο λόγος της παρουσίασης των επιπέδων αυτών της Προσωπικής Αναλογίας δεν 

είναι να αναγνωρίσουµε τους τύπους της Μεταφορικής ∆ραστηριότητας, αλλά να 

παρέχουµε οδηγίες σχετικά µε το πώς η σωστή εννοιολογική απόσταση έχει 

εγκαθιδρυθεί. Ο Gordon W. J. J. πιστεύει ότι η χρησιµότητα των αναλογιών είναι 

ευθέως αναλογική ως προς τη δηµιουργηµένη απόσταση. Όσο µεγαλύτερη είναι η 

συγκεκριµένη απόσταση, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες ο εκπαιδευόµενος 

να κατορθώσει να επινοήσει νέες ιδέες (Gordon, 1961; Joyce, Weil & Calhoun, 

2004). 

2.6.3.2 Η Άµεση Αναλογία (Direct Analogy) 

Η Άµεση Αναλογία (Direct Analogy) είναι η σύγκριση ανάµεσα σε δύο 

αντικείµενα ή έννοιες. Η σύγκριση αυτή δε χρειάζεται να είναι καθόλα όµοια. Η 

λειτουργία της είναι απλώς να µεταφέρει τις συνθήκες του αληθινού θέµατος ή της 

προβληµατικής κατάστασης σε κάποια άλλη κατάσταση, µε σκοπό την παρουσίαση 

µίας νέας άποψης κάποιας ιδέας ή κάποιου προβλήµατος. Όλη αυτή η διαδικασία 

περιλαµβάνει την αναγνώριση µε κάποιο πρόσωπο, φυτό, ζώο ή άψυχο αντικείµενο. 

Ο Gordon W. J. J. παραθέτει την εµπειρία του µηχανικού που παρακολουθεί ένα 

υδρόβιο σκουλήκι να κατασκευάζει τη σήραγγά του µέσα σε ένα ξύλο. Καθώς το 

σκουλήκι έφαγε το δρόµο του εισχωρώντας βαθιά µέσα στο ξύλο κατασκευάζοντας 

µία σήραγγα για τον εαυτό του, ο µηχανικός, κύριος March Isumbrard Brunel, 

οδηγήθηκε στην ιδέα του να χρησιµοποιήσει κιβώτια µε σκοπό την κατασκευή 

υπογείων σηράγγων (Gordon, 1961). Ένα άλλο παράδειγµα την Άµεσης Αναλογίας 

προέκυψε όταν µία οµάδα προσπαθούσε να επινοήσει ένα κουτί µε µία κορυφή η 

οποία θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να καλύψει το εν λόγω κουτί εφόσον αυτό 

είχε ανοιχθεί. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, η αναλογία του λοβού του µπιζελιού 

σταδιακά αναδύθηκε, παράγοντας έτσι την ιδέα µίας ραφής τοποθετηµένης σε µία 

µικρή απόσταση κάτω από την κορυφή του κουτιού, επιτρέποντας µε τον τρόπο αυτό 

την ύπαρξη ενός ευκόλως αφαιρούµενου καπακιού (Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 
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2.6.3.3 Η Συµπιεσµένη Σύγκρουση (Compressed Conflict) 

Η Τρίτη µεταφορική µορφή είναι η Συµπιεσµένη Σύγκρουση (Compressed 

Conflict), συνήθως µία φράση απαρτιζόµενη από δύο λέξεις, οι οποίες φαινοµενικά 

αντιφάσκουν. «Κουραστικά επιθετικός» και «φιλικός εχθρός» είναι δύο 

παραδείγµατα της τελευταίας αυτής µεταφορική µορφής. Τα παραδείγµατα του 

Gordon W. J. J. είναι ο «σωτήριος καταστροφέας» και η «θρεπτική φλόγα». 

Παραθέτει επιπλέον, την έκφραση του Pasteur «ασφαλής επίθεση». Οι Συµπιεσµένες 

Συγκρούσεις, σύµφωνα µε τον Gordon W. J. J., παρέχουν την ευρύτερη κατανόηση 

όσον αφορά σε ένα νέο θέµα. Αντανακλούν την ικανότητα του εκπαιδευόµενου να 

ενσωµατώσει δύο πλαίσια αναφοράς αναφερόµενα σε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο. 

Όσο µεγαλύτερη η απόσταση ανάµεσα στα πλαίσια αναφοράς, τόσο µεγαλύτερη και 

η πνευµατική ευελιξία (Gordon, 1961; Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΈΡΕΥΝΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ 

ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 

3.1  Προηγούµενες έρευνες που έχουν διεξαχθεί αξιοποιώντας τα 

ψηφιακά παιχνίδια στην εκπαίδευση 

Λαµβάνοντας υπόψιν ότι τα εκπαιδευτικά – ψηφιακά παιχνίδια και εν γένει η 

µάθηση µέσω αυτών, είναι ευρέως διαδεδοµένη στις µέρες µας, είναι πολύ φυσικό 

παραπλήσιες προσπάθειες να έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί, µε σκοπό να βοηθήσουν 

παιδιά µικρής ηλικίας να αντιληφθούν σε βάθος και µε µεγαλύτερη ευκολία διάφορα 

θέµατα της καθηµερινότητάς τους ή της σχολικής τους ζωής, που µέσω της 

παρακολούθησης και µόνο κατά τη διάρκεια του σχολικού ωρολογίου προγράµµατος 

η κατανόησή τους ήταν σχεδόν αδύνατη και ούτως ή άλλως επίπονη. Τα αντικείµενα 

µε τα οποία ασχολούνται τα εν λόγω εκπαιδευτικά – ψηφιακά παιχνίδια διαφέρουν 

µεταξύ τους, όµως όπως προαναφέρθηκε έχουν όλα τους έναν κοινό στόχο την 

εκµάθηση από την πλευρά των εκπαιδευόµενων – των συµµετεχόντων σε αυτά – του 

περιεχοµένου για το οποίο γίνεται λόγος και το οποίο αναλύεται στις φάσεις των 

συγκεκριµένων παιχνιδιών. Ορισµένα πολύ αναλυτικά και προσεκτικά σχεδιασµένα 

παιχνίδια αυτής της κατηγορίας είναι τα ακόλουθα: 

1. Το Μαγικό Φίλτρο 2.0, που είναι ένα εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι 

περιπέτειας, µε µαθησιακό σκοπό για µαθητές µε ήπια νοητική 

(καθ)υστέρηση. Αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην 

επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ στο πλαίσιο του έργου 

«ΕΠΙΝΟΗΣΗ33» – Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών – Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για ήπια Νοητική 

Καθυστέρηση (http://www2.media.uoa.gr/epinoisi/), Επιχειρησιακό 

                                                 
33 Το έργο «ΕΠΙΝΟΗΣΗ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) υλοποιήθηκε κατά την περίοδο Νοεµβρίου 2007–

Νοεµβρίου 2008 από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα 

ΜΜΕ του Τµήµατος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Πρόκειται για ένα 

πανελλαδικής κλίµακας πρόγραµµα εξειδίκευσης εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού 

προσωπικού, αλλά ταυτόχρονα και για ένα έργο έρευνας και ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού 

υλικού για την υποστήριξη µαθητών µε ήπια νοητική καθυστέρηση. Ανακτήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 

2012 από: http://www2.media.uoa.gr/epinoisi/project.html 
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Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) (Μεϊµαρίδης & Γκούσκος, 2009). 

 Αποτελείται από επεισόδια που περιλαµβάνουν διάφορες σκηνές µε 

αφήγηση, αλλά και δοκιµασίες µεταξύ αυτών. Οι συγκεκριµένες δοκιµασίες-

ασκήσεις καλύπτουν θεµατικές ενότητες γλωσσικών, µαθηµατικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Το συγκεκριµένο ψηφιακό παιχνίδι στοχεύει στην 

κάλυψη συγκεκριµένων θεµατικών ενοτήτων και σκοπός του σχεδιασµού και 

της µετέπειτα υλοποίησής του και της χρήσης του από τους εκπαιδευόµενους 

είναι: 

o Η ψηφιακή ψυχαγωγία, η διασκέδαση δηλαδή και ταυτόχρονη εξέλιξη 

της δηµιουργικότητας των παιδιών µέσω ψηφιακών εφαρµογών, µε 

στόχο την καλλιέργεια µίας καλής σχέσης µεταξύ αυτών και των 

υπολογιστών, καθώς και του ψηφιακού περιεχοµένου γενικότερα. 

o Η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων, µε έµφαση στις δεξιότητες 

αυτονοµίας που θα πρέπει να διαθέτουν και να εξελίσσουν οι 

εκπαιδευόµενοι για την καθηµερινή τους επικοινωνία µε τους 

συνανθρώπους τους. 

o Η ανάπτυξη επίσης, µαθηµατικών δεξιοτήτων, µε έµφαση και πάλι 

στην καθηµερινότητά τους, ώστε οι εκπαιδευόµενοι να 

αντιλαµβάνονται κυρίως τις συνδιαλλαγές που πραγµατοποιούνται 

γύρω τους και εν γένει να κατανοούν την έννοια της οικονοµίας, 

καθώς επίσης και του χώρου που τους περιβάλλει. 

o Η εξέλιξη τέλος, των κοινωνικών δεξιοτήτων από την πλευρά των 

εκπαιδευόµενων, µε έµφαση στις δεξιότητες αλληλεπίδρασης µε τους 

γύρω τους, διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς και στις δεξιότητες 

γνωριµίας και αποδοχής της ενήλικης ζωής (Μεϊµαρίδης & Γκούσκος, 

2009). 

Όλες οι παραπάνω θεµατικές ενότητες βέβαια, καλύπτονται σε επίπεδο 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οργανωµένες σύµφωνα µε το 

σχεδιασµό κάθε βαθµίδας. 

Η πλοήγηση µεταξύ των επεισοδίων του ψηφιακού παιχνιδιού µπορεί να 

γίνει µε οποιαδήποτε σειρά. Σε όλες τις αφηγηµατικές σκηνές, αλλά και στις 

δοκιµασίες υπάρχουν διαθέσιµες οι επιλογές «επόµενο» και «πίσω» για να 

είναι εύκολη η άµεση µετάβαση στην επόµενη ή την προηγούµενη σκηνή ή 
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δοκιµασία, καθώς και οι επιλογές «µενού» και «έξοδος» για την επιστροφή 

του χρήστη στον κατάλογο επεισοδίων ή τον τερµατισµό του παιχνιδιού 

(Μεϊµαρίδης & Γκούσκος, 2009). 

Όλες οι ανωτέρω δοκιµασίες «παίζονται» µε τη βοήθεια του ποντικιού και 

τα βελάκια του πληκτρολογίου. Η αρχική δε, επιδεικτική δοκιµασία του 

ψηφιακού παιχνιδιού έχει στόχο την εξοικείωση των παικτών µε τα 

προαναφερθέντα χειριστήρια, ώστε να µην υπάρξει κάποιο πρόβληµα ή 

δυσαρέσκεια από την πλευρά του παίκτη κατά τη διάρκεια πλοήγησής του στο 

περιβάλλον του παιχνιδιού (Μεϊµαρίδης & Γκούσκος, 2009). 

Κλείνοντας, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι γλωσσικές και µαθησιακές δοκιµές 

που περιλαµβάνονται στο ψηφιακό παιχνίδι «Το Μαγικό Φίλτρο 2.0» είναι 

όλες διαθέσιµες και σε παραµετρική µορφή. Ως αυτόνοµες εφαρµογές, στις 

οποίες οι εκπαιδευτές µπορούν, µε τη χρήση ξεχωριστής διεπαφής, να ορίσουν 

κατά δυναµικό τρόπο (αµέσως πριν τη χρήση των εν λόγω εφαρµογών από 

τους εκπαιδευόµενους) το γνωστικό περιεχόµενο (όπως λόγου χάριν: λέξεις, 

συλλαβές, αριθµητικές παραστάσεις κ.ο.κ.), το οποίο στη συνέχεια 

ενσωµατώνεται αυτοµάτως στις δοκιµασίες του παιχνιδιού. Υπογραµµίζεται 

ότι κάθε φορά που εκτελούνται οι παραµετρικές δοκιµασίες, χρησιµοποιούν 

το πιο πρόσφατα αποθηκευµένο γνωστικό περιεχόµενο (Μεϊµαρίδης & 

Γκούσκος, 2009). 

 
Εικόνα 15  – Το εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι «Το Μαγικό Φίλτρο 2.0» – Ανακτήθηκε στις 5 

Φεβρουαρίου 2012 από: http://www2.media.uoa.gr/epinoisi/ 
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2. Η Μηλιά, που στοχεύει στη δηµιουργία µίας διαδραστικής αφηγηµατικής 

πλατφόρµας, όπου ο εκπαιδευόµενος να µπορεί να «φυτέψει» µία ιστορία και 

να τη βλέπει να εξελίσσεται µε τη µορφή δένδρου, εν ολίγοις εδώ 

αποτυπώνεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο η δοµή µίας αφήγησης και η 

διάρθρωση µίας ιστορίας. Συγκεκριµένα, τα κλαδιά της µηλιάς εξυπηρετούν 

την απεικόνιση των πιθανών, πολλαπλών εκδοχών, των συσχετιζόµενων µε 

την εξέλιξη της πλοκής. Οι δε καρποί εµπεριέχουν διάφορα είδη αρχείων 

όπως: αρχεία κειµένου, εικόνας, video ή ήχου, που βρίσκονται σε πλήρη 

αντιστοιχία µε τα επιµέρους αφηγηµατικά µέρη από τα οποία απαρτίζεται η 

όλη αφήγηση. Τέλος, τα φύλλα και τα λουλούδια της µηλιάς 

χρησιµοποιούνται ως πεδία ανάρτησης σχολίων ή επιµέρους πληροφοριών, σε 

οποιαδήποτε επίσης µορφή (κείµενο, εικόνα, ήχος) (Καπανιάρης, 2011). 

Η διαδραστικότητα της συγκεκριµένης πλατφόρµας εξασφαλίζεται από τις 

διάφορες δυνατότητες που έχουν οι χρήστες που δρουν σε αυτή, ορισµένες 

από αυτές είναι οι ακόλουθες: 

o Να δηµιουργούν το δικό τους δένδρο. 

o Να προσθέτουν περιεχόµενο επιλεγµένο από τους ίδιους σε δένδρα 

άλλων. 

o Να συνδέσουν τα δένδρα που έχουν κατασκευάσει οι ίδιοι µε άλλα 

δένδρα, ακολουθώντας την «υπόγεια διαδροµή» που σχηµατίζουν οι 

ρίζες των δένδρων αυτών. 

o Να επικοινωνούν µεταξύ τους ανταλλάσσοντας ηλεκτρονικά 

µηνύµατα, αναπτύσσοντας έτσι την κοινωνικότητά τους. 

o Να επιλέγουν χρώµατα ή άλλα χαρακτηριστικά του δένδρου τους, 

σύµφωνα µε τις δικές τους προσωπικές προτιµήσεις και τις 

καλλιτεχνικές τους ανησυχίες (Καπανιάρης, 2011). 

Η βάση πάνω στην οποία έχει σχεδιασθεί το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό – 

ψηφιακό παιχνίδι είναι και πάλι – όπως και προηγουµένως – η αφήγηση (και 

µάλιστα, µιας και πρόκειται για ψηφιακό παιχνίδι, η ψηφιακή αφήγηση). Οι 

επιστήµονες, οι οποίοι εργάσθηκαν πάνω στο σχεδιασµό και την υλοποίηση 

του εν λόγω παιχνιδιού υπογραµµίζουν ότι η αφήγηση δεν είναι παρά η 

εξιστόρηση κάποιων συµβάντων που λαµβάνουν χώρα σε ένα συγκεκριµένο 

µέρος, µία δεδοµένη χρονική στιγµή και οδηγούν σε κάποιο τελικό συµβάν, 

σε κάποιο αποτέλεσµα. 
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Η αλληλουχία λοιπό, µεταξύ των συµβάντων µίας ιστορίας, η πορεία 

δηλαδή αυτή που ακολουθούν οι ήρωές της, από την ισορροπία στην 

ανατροπή και από εκεί στην αποκατάσταση και πάλι της ισορροπίας, θα 

µπορούσε να µοιάζει µε την πορεία που ακολουθούν τα κλαδιά του 

εκάστοτε δένδρου και κατ’ επέκταση τα µήλα του (Καπανιάρης, 2011). 

Ολοκληρώνοντας την αναφορά στο εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι «Η 

Μηλιά», κάποια παραδείγµατα πάνω στα οποία είναι βασισµένο είναι τα 

ακόλουθα: 

o Η «Κειµενική Ταινία» (“Textable Movie”): Εδώ, ο χρήστης δίνει 

ονόµατα σε αρχεία διαφόρων ειδών, όπως εικόνας, video και ήχου. 

Αντιστοιχίζει δηλαδή, τις λέξεις (περιγραφές) µε φωτογραφίες, video 

και ήχους. Εν συνεχεία, καθώς η ιστορία πλάθεται και εξελίσσεται από 

το χρήστη/συγγραφέα, οι λέξεις αντικαθίστανται από το πολυµεσικό 

υλικό που αντιστοιχεί σε αυτές (Καπανιάρης, 2011). 

o Οι «Κινούµενες Εικόνες» (“Moving Pictures”): Πρόκειται για 

αντιστοίχιση συµβόλων µε video ή ήχο. Στη συγκεκριµένη όµως 

περίπτωση, παρέχεται και η δυνατότητα σύνθεσης περιεχοµένου από 

πολλούς χρήστες (Καπανιάρης, 2011). 

o Η “Terraria”: Στη συγκεκριµένη περίπτωση, οι εκπαιδευόµενοι, µε 

τη χρήση ενός χειριστηρίου (joystick) κατευθύνουν τις κάµερες του εν 

λόγω περιβάλλοντος και καταγράφουν τη δράση των ηρώων της 

ιστορίας που εκτυλίσσεται εκεί (παιχνίδια, robot), σε συγκεκριµένο 

φόντο, καθώς και µε καθορισµένες εικόνες και ήχους (Καπανιάρης, 

2011). 

o Το «Απεικόνισέ το» (“Picture this”): Στο  περιβάλλον αυτό, 

αφηγητές είναι τα ίδια τα παιχνίδια των εκπαιδευόµενων, στα οποία 

έχουν τοποθετηθεί κάµερες (Καπανιάρης, 2011). 
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Εικόνα 16 – Το εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι «Η Μηλιά» – Ανακτήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2012 

από: http://www2.media.uoa.gr/medialab/milia/ 

3. Το Ηλεκτρο-δωµάτιο, το οποίο είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι για τον 

ηλεκτρισµό και καλύπτει διδακτικούς στόχους του ηλεκτρισµού σύµφωνα µε 

το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ) για τη Φυσική της Ε΄ 

∆ηµοτικού. Η ιδέα σχεδιασµού του συγκεκριµένου παιχνιδιού είναι 

βασισµένη στην ανάγκη για σύνδεση της θεωρίας του µαθήµατος της 

Φυσικής µε τον πραγµατικό κόσµο, µέσω της χρήσης ενός ρεαλιστικού 

µοντέλου αναπαράστασης. Ο σχεδιασµός του Ηλεκτρο-δωµατίου είναι 

απολύτως συνυφασµένος µε το ανακαλυπτικό µοντέλο µάθησης, επίσης 

όµως στη φιλοσοφία του εν λόγω εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού 

εµπεριέχονται και κάποια χαρακτηριστικά που απορρέουν από το µοντέλο 

του εποικοδοµισµού και συνίσταται από µία σειρά διαδραστικών πειραµάτων 

που έχουν ενσωµατωθεί στη δοµή ενός παιχνιδιού (µε score, ανταµοιβές, 

κίνητρα, κ.τ.λ.) (Τοµαρά, 2011). 

Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού – ψηφιακού 

παιχνιδιού έγκειται στο γεγονός ότι οι δραστηριότητές του παρουσιάζονται 

στον παίκτη περισσότερο ως ρεαλιστικές αναπαραστάσεις διατάξεων, 

αντικειµένων και ενεργειών της καθηµερινής του ζωής, για να 

προσελκύουν έτσι την προσοχή και την περιέργειά του, ώστε να προσπαθήσει 
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να επιλύσει το πρόβληµα που ενυπάρχει σε καθεµία εξ αυτών και λιγότερο ως 

προσοµοιώσεις εργαστηριακών κυκλωµάτων (Τοµαρά, 2011). 

Σε καθεµία από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες, ο παίκτης κάνει τις 

ενέργειες, ακόµη και τις «κινήσεις», κυρίως µε τη χρήση του ποντικιού, όπου 

είναι δυνατό, τις οποίες θα έκανε και στον πραγµατικό κόσµο, προκειµένου 

να ολοκληρώσει µία δραστηριότητα και όλα αυτά χωρίς τη χρήση κάποιον 

συγκεκριµένων οδηγιών. Κατά τη διάρκεια της ροής του παιχνιδιού, ο παίκτης 

καλείται µόνος του να κατανοήσει – µέσα από τα λάθη του και µε τη βοήθεια 

της κοινής λογικής, µιας και τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στις 

διάφορες δραστηριότητες δεν είναι εξαιρετικής δυσκολίας – τον τρόπο µε τον 

οποίο θα πρέπει να αντιδράσει για να κατορθώσει να επιλύσει το εκάστοτε 

πρόβληµα που του παρατίθεται. Εάν βέβαια ο παίκτης προβεί σε κάποια 

λανθασµένη ενέργεια στην προσπάθειά του να επιλύσει την προβληµατική 

κατάσταση, λόγω του προαναφερθέντος γεγονότος ότι το ψηφιακό παιχνίδι 

«Το Ηλεκτρο-δωµάτιο» ακολουθεί τη λογική του «ρεαλισµού», οι 

περισσότερες δραστηριότητες δεν «κλειδώνουν», εποµένως µπορεί να 

κάνει πολλές προσπάθειες ώστε να επιτύχει το στόχο του. Αλλά και µετά την 

επίτευξη του στόχου αυτού, ο παίκτης µπορεί να συνεχίσει να 

πειραµατίζεται δοκιµάζοντας εναλλακτικές συνδεσµολογίες (όπως για 

παράδειγµα µία διαφορετική αλληλουχία ενεργειών που µπορούν πιθανόν 

να τον οδηγήσουν στο ίδιο αποτέλεσµα), µιας και δεν υπάρχει κάποιος 

περιορισµός που να του στερεί αυτό το δικαίωµα (Τοµαρά, 2011). 

Συν τοις άλλοις, αξίζει να σηµειωθεί ότι η ανάδραση στις ενέργειες του 

παίκτη στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι είναι οπτική και 

ηχητική, το πιο σηµαντικό όµως – και στο σηµείο αυτό έγκειται η επιτυχία 

του – είναι ότι έγινε προσπάθεια να είναι ρεαλιστική (Τοµαρά, 2011). 

Κλείνοντας αυτή τη σύντοµη αναφορά στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό – 

ψηφιακό παιχνίδι, αξίζει να αναφέρουµε ορισµένα από τα τεχνικά του 

χαρακτηριστικά: 

o Αποτελεί αυτόνοµη (stand-alone) εφαρµογή. ∆εν απαιτείται δηλαδή η 

εγκατάσταση κάποιου άλλου προγράµµατος για να είναι δυνατή η 

λειτουργία του. 

o Έχει αναπτυχθεί σε περιβάλλον Macromedia Flash CS4 σε γλώσσα 

ActionScript 3.0. 
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o Όλα τα γραφικά που εµπεριέχονται στο περί ου ο λόγος παιχνίδι 

έχουν σχεδιασθεί εξ ολοκλήρου σε περιβάλλουν Macromedia Flash 

CS4. 

o Τέλος, κάτι που θα φανεί χρήσιµο στους χρήστες του παιχνιδιού αυτού 

είναι το γεγονός ότι κατά την εγκατάστασή του δηµιουργείται 

αυτόµατα µία συντόµευσή του (shortcut) στην επιφάνεια εργασίας 

του υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη, από όπου και µπορεί αυτός µε 

τη σειρά του να το εκτελέσει και να αρχίσει την πλοήγηση στο 

περιβάλλον του, καθώς επίσης και τους πειραµατισµού του εντός των 

δραστηριοτήτων του (Τοµαρά, 2011). 

 
Εικόνα 17 – Το εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι «Το Ηλεκτρο-δωµάτιο» – Ανακτήθηκε στις 5 

Φεβρουαρίου 2012 από: 

http://www2.media.uoa.gr/usability/common/scripts/download.php?f=p2011_m_tomara.ppt 

Ακολούθως (Πίνακας 2), παρατίθεται µία σύγκριση των ανωτέρω αναλυθέντων 

εκπαιδευτικών – ψηφιακών παιχνιδιών, συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά και τα 

προτερήµατα τους, στοχεύοντας στη δηµιουργία µίας συνολικής εικόνας πάνω στις 

προσπάθειες που επιχειρούνται στις µέρες µας για το σχεδιασµό και την υλοποίηση 

νέου τύπου ψηφιακών παιχνιδιών, κατάλληλων να χρησιµοποιηθούν ως εκπαιδευτικά 

µέσα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας: 

 
Το Μαγικό 

Φίλτρο 2.0 
Η Μηλιά 

Το Ηλεκτρο-

δωµάτιο 

Εµπεριέχει ευφυείς και δελεαστικές πλοκές √ √  

Αφορά σε µαθητές µε ήπια νοητική καθυστέρηση √   
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Βασίζεται στη στρατηγική της αφήγησης 

(storytelling) 
√ √  

Ενισχύει τη διαθεµατικότητα √ √  

Εµπεριέχει πραγµατικά προβλήµατα √  √ 

Στοχεύει στην ψυχαγωγία των παιδιών √ √  

Στοχεύει στην εξέλιξη της δηµιουργικότητας των 

παιδιών 
√ √  

Στοχεύει στην καλλιέργεια της καλής σχέσης 

µεταξύ των παιδιών και των νέων τεχνολογιών 
√ √  

Κατάλληλο για µαθητές της 1
βάθµιας 

εκπαίδευσης √  √ 

Κατάλληλο για µαθητές της 2
βάθµιας 

εκπαίδευσης √   

Προσφέρει ελευθερία στην πλοήγηση µεταξύ των 

επεισοδίων του 
√   

Προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα να ορίσει το 

γνωστικό περιεχόµενο που επιθυµεί 
√   

Μπορούµε να το εγκαταστήσουµε στον προσωπικό 

µας υπολογιστή (PC) 
√ √ √ 

Ενισχύει τη διαδραστικότητα  √ √ 

Προτρέπει το χρήστη να κατασκευάσει και να 

εισάγει περιεχόµενο σε αυτό 
 √  

Ενισχύει την επικοινωνία µεταξύ των χρηστών  √  

Αφορά στην ύλη ενός συγκεκριµένου αντικειµένου   √ 

Βασίζεται στο ανακαλυπτικό µοντέλο µάθησης   √ 

Βασίζεται στο µοντέλο του εποικοδοµισµού   √ 

Προτρέπει τον παίκτη να σκεφθεί µόνος του για να 

επιλύσει τα διάφορα προβλήµατα που εµπεριέχει 
  √ 

Έχει αναπτυχθεί σε περιβάλλον Macromedia Flash 

CS4 µε γλώσσα ActionScript 3.0 
  √ 

Πίνακας 2 – Σύγκριση των προαναλυθέντων εκπαιδευτικών – ψηφιακών παιχνιδιών µε βάση τα 

χαρακτηριστικά τους (Μεϊµαρίδης & Γκούσκος, 2009; Καπανιάρης, 2011; Τοµαρά, 2011) 

Όπως παρατηρούµε στον προηγούµενο πίνακα (Πίνακας 2), αν και όλα τα 

εκπαιδευτικά – ψηφιακά παιχνίδια, στα οποία γίνεται αναφορά εκεί είναι άξια 

αντιπροσώπευσης των νέων, καινοτόµων εκπαιδευτικών µέσων, αυτό που 
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συγκεντρώνει µία πληθώρα χαρακτηριστικών στις προδιαγραφές της νέας τάσης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι «Το Μαγικό Φίλτρο 2.0». Το συγκεκριµένο ψηφιακό 

παιχνίδι, εκτός του γεγονότος ότι, σύµφωνα µε τον Πίνακα 3, πληροί τις 13 από τις 21 

σηµαντικές προδιαγραφές των εκπαιδευτικών – ψηφιακών παιχνιδιών, ορισµένα από 

τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, όπως η χρήση της στρατηγικής της αφήγησης, η 

ενίσχυση της διαθεµετικότητας, η εξέλιξη της δηµιουργικότητας, η καλλιέργεια της 

σχέσης των παικτών µε τις νέες τεχνολογίες, καθώς και η δυνατότητα ορισµού του 

γνωστικού αντικειµένου από τον ίδιο το χρήστη, αναδεικνύουν «Το Μαγικό Φίλτρο 

2.0» ως µία από τις σηµαντικότερες προσπάθειες σχεδιασµού εκπαιδευτικού – 

ψηφιακού παιχνιδιού στις µέρες µας. Βέβαια, άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι 

το εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι «Το Ηλεκτρο-δωµάτιο» βασίζεται σε δύο 

µαθησιακά µοντέλα, αυτό της ανακαλυπτικής µάθησης και στο µοντέλο του 

εποικοδοµισµού, πράγµα πολύ σηµαντικό για ένα ψηφιακό παιχνίδι σχεδιασµένο για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως το συγκεκριµένο, διότι η πρωταρχικό ρόλο στην 

επιτυχία ενός τέτοιου είδους ψηφιακού παιχνιδιού παίζει η θεωρία µάθησης στην 

οποία είναι βασισµένες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που εµπεριέχει. 

3.2  Ορισµένα εκπαιδευτικά – ψηφιακά παιχνίδια µε στόχο την 

εκµάθηση των Μαθηµατικών 

Η αλήθεια είναι πως µε την εκµάθηση των Μαθηµατικών έχουν ασχοληθεί πολλοί 

ερευνητές για τους λόγους που απαριθµήθηκαν προηγουµένως, κατασκευάζοντας 

διάφορα εκπαιδευτικά – ψηφιακά παιχνίδια µε θέµα ποικίλα σηµεία της µαθηµατικής 

ύλης, όµως τα παιχνίδια αυτά, είναι στοχευµένα στην εκµάθηση ενός συγκεκριµένου 

τµήµατος της ύλης των Μαθηµατικών και όχι σε γενικές γνώσεις πάνω σε αυτή, 

πράγµα που είναι προτιµότερο για παιδιά µικρής ηλικίας, όπως η οµάδα των παιδιών 

που εξετάζουµε στην εν λόγω εργασία. Μέσω του εκπαιδευτικού αυτού ψηφιακού 

παιχνιδιού, τα παιδιά της ∆ευτέρας και Τρίτης ∆ηµοτικού µπορούν να µάθουν να 

κάνουν και τις τέσσερεις πράξεις των Μαθηµατικών µέσω µίας και µόνο σειράς 

δραστηριοτήτων, απλών, κατανοητών και προπάντων διασκεδαστικών, µιας και εντός 

αυτών ενυπάρχει η αφήγηση, η οποία κινητοποιεί το ενδιαφέρον και ελκύει την 

προσοχή των µικρών παιδιών, µεταφέροντάς τα νοητά σε έναν άλλο παράλληλο µε το 

δικό τους κόσµο, όπου συµβαίνουν πρωτόγνωρες καταστάσεις, τις οποίες δε θα 

µπορούσαν να ζήσουν στην πραγµατικότητα. Κανείς παραδείγµατος χάριν, δεν 
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µπορεί στην καθηµερινή του ζωή να συνοµιλήσει µε ένα λύκο, να τον δει ντυµένο µε 

τα ρούχα της γιαγιά του ή να επαναφέρει στη ζωή κάποιο πολυαγαπηµένο του 

πρόσωπο, το οποίο έχει αποβιώσει. 

Ορισµένες λοιπόν, από τις προσπάθειες άλλων επιστηµόνων για να βοηθήσουν τα 

παιδιά, µικρών επί τω πλείστω ηλικιών, στην εκµάθηση των Μαθηµατικών είναι οι 

ακόλουθες: 

• The Lost Theorema (El Teorema Perdut – Το Χαµένο Θεώρηµα): 

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι αναρτηµένο στην 

ιστοσελίδα/αποθετήριο σεναρίων που ακολουθούν τις γενικές αρχές της 

Μάθησης που βασίζεται στο Παιχνίδι “ProActive” (ProActive GBL 

Repository - Scenarios34) και εµπεριέχει δραστηριότητες προσανατολισµένες 

στην ύλη των µαθηµάτων της Ιστορίας και των Μαθηµατικών. Έχει 

κατασκευασθεί από τους διαχειριστές της πλατφόρµας “e-Adventure35” και 

απευθύνεται σε µαθητές που κυρίως επιθυµούν να εξελίξουν τις µαθηµατικές 

τους δεξιότητες. Μέσω του προαναφερθέντος αποθετηρίου, οι εκπαιδευόµενοι 

έχουν τη δυνατότητα να «κατεβάσουν» στο σκληρό δίσκο του προσωπικού 

                                                 
34 Το συγκεκριµένο αποθετήριο δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του “ProActive”, ενός ευρωπαϊκού έργου 

(Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης, KA3 – Lifelong Learning Program, KA3) στοχεύοντας στην 

ενθάρρυνση της δηµιουργικότητας των εκπαιδευτικών διαµέσου της Μάθησης του βασίζεται στο 

Παιχνίδι (GBL). Κατά τη διάρκεια του έργου αυτού δηµιουργήθηκαν εκπαιδευτικά περιεχόµενα στα 

οποία εκπαιδευτικοί από τα προγράµµατα Comenius, Erasmus και Leonardo εφήρµοσαν τη 

δηµιουργικότητα σχεδιάζοντας τα δικά τους GBL σενάρια χρησιµοποιώντας ψηφιακά εργαλεία. 

Ανακτήθηκε την 1η ∆εκεµβρίου 2012 από: 

http://www.ub.edu/euelearning/ProActive_GBL_Repository/?filt=storytelling 
35 Η πλατφόρµα “e-Adventure” είναι ένα ερευνητικό έργο που στοχεύει στη διευκόλυνση της 

ενσωµάτωσης εκπαιδευτικών παιχνιδιών και παιγνιωδών προσοµοιώσεων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία γενικότερα και πιο συγκεκριµένα, στα Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης (Virtual Learning 

Environments – VLE). Αναπτύσσεται από την ερευνητική οµάδα ηλεκτρονικής µάθησης “e-UCM” (e-

UCM e-learning research group) στο Πανεπιστήµιο Camplutense της Μαδρίτης (Universidad 

Camplutense de Madrid), µε τρεις κύριους στόχους: 

• Τη µείωση του κόστους ανάπτυξης για τα εκπαιδευτικά παιχνίδια. 

• Την ενσωµάτωση ειδικών εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών στα εργαλεία ανάπτυξης 

παιχνιδιών. 

• Την ενσωµάτωση των απορρεόντων παιχνιδιών µε το υπάρχον διδακτικό υλικό σε Εικονικά 

Περιβάλλοντα Μάθησης (VLE). Ανακτήθηκε την 1η ∆εκεµβρίου 2012 από: http://e-

adventure.e-ucm.es/ 
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τους υπολογιστή το συγκεκριµένο ψηφιακό παιχνίδι σε µορφή αρχείου (*.jar) 

και εν συνεχεία εκτελώντας το να παίξουν µε αυτό οποιαδήποτε χρονική 

στιγµή αυτοί επιθυµούν ή να παίξουν απευθείας µε το εν λόγω παιχνίδι 

διαµέσου ∆ιαδικτύου. Κατάλληλο για µαθητές της πρώτης και της δεύτερης 

βαθµίδας της υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ηλικίας µεταξύ δέκα 

και δεκατριών ετών) (ProActive – Fostering Teachers’ Creativity through 

Game-Based Learning, 2012). 

 
Εικόνα 18 – Το παιχνίδι “The Lost Theorema” – Ανακτήθηκε την 1η ∆εκεµβρίου 2012 από: 

http://dl.dropbox.com/u/48450644/ProActive_GBL_Repository_UB/The_lost_theorema/El_teorema_p

erdut.html 

• Lure of the Labyrinth (Το ∆έλεαρ του Λαβυρίνθου): Το συγκεκριµένο 

ψηφιακό παιχνίδι απευθύνεται σε µαθητές µέσης εκπαίδευσης, που δεν έχουν 

αρχίσει ακόµη να ασχολούνται µε την άλγεβρα. Περιλαµβάνει έναν πλούτο 

από ενδιαφέροντα προβλήµατα Μαθηµατικών επικαλυµµένα µε ένα 

συναρπαστικό αφηγηµατικό παιχνίδι στο οποίο οι µαθητές δουλεύουν 

ψάχνοντας το χαµένο τους κατοικίδιο και ταυτόχρονα σώζουν τον κόσµο από 

διάφορα τέρατα. Συνδεδεµένο µε εθνικά και κρατικά µαθηµατικά πρότυπα, το 

παιχνίδι δίνει στους µαθητές µία ευκαιρία να σκεφθούν πραγµατικά ως 

µαθηµατικοί. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας εννέα ετών (Camm, 2012). 
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Εικόνα 19 – Το παιχνίδι “Lure of the Labyrinth” – Ανακτήθηκε στις 24 Σεπτεµβρίου 2012 από: 

http://labyrinth.thinkport.org/www/ 

• Neptune's Pride (Η Υπερηφάνεια του Ποσειδώνα): Είναι ένα παιχνίδι για 

πολλούς παίκτες βασισµένο στη στρατηγική, στις ίντριγκες και στο γαλαξιακό 

αποικισµό. Είναι στενά συνδεδεµένο µε τα Μαθηµατικά και τη στατιστική και 

ταυτόχρονα προσφέρει στους χρήστες του διαθεµατικές ευκαιρίες στον τοµέα 

της επιστήµης και της γραµµατικής. Πρόκειται για ένα παιχνίδι πραγµατικού 

χρόνου, µε το οποίο οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να παίζουν πολλές 

εβδοµάδες. Μπορείς να συνδεθείς (log in) στο συγκεκριµένο παιχνίδι 

οποιαδήποτε στιγµή της ηµέρας επιθυµείς για να ελέγξεις την πρόοδο των 

στόλων σου, να δεις τα αποτελέσµατα των µαχών και να θέσεις νέες εντολές. 

Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας δέκα ετών (Camm, 2012). 

 
Εικόνα 20 – Το παιχνίδι “Neptune’s Pride” – Ανακτήθηκε στις 24 Σεπτεµβρίου 2012 από: 

http://np.ironhelmet.com/account 
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• Mithril: Με την αξιοποίηση των όρων της συµµετοχής σε ένα παιχνίδι, του 

θετικού συστήµατος διαβαθµιστικής αξιολόγησης, της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης και της επέκτασης των κόσµων που υπάρχει στα 

MMORPGs, το Mithril δηµιουργεί µία καινοτόµο και επιβραβευτική 

µαθησιακή εµπειρία. Το παιχνίδι αυτό απευθύνεται σε µαθητές Κ-1236 και 

στους εκπαιδευτές τους. Η κύρια λειτουργία του Mithril περιλαµβάνει την 

ενσωµάτωση ενός Κ-12 µαθηµατικού προγράµµατος, ενός µοντέρνου 

τρισδιάστατου (3D) γραφικού περιβάλλοντος, ενός διακοµιστή που βασίζεται 

στην πολλαπλή δικτύωση και ενός εξελιγµένου κόσµου παιχνιδιών. 

Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας δέκα ετών (Camm, 2012). 

 
Εικόνα 21 – Το παιχνίδι “Mithril” – Ανακτήθηκε στις 25 Σεπτεµβρίου 2012 από: 

http://stanford.edu/~pnaqlada/mithril/ 

• LightBot (Το Ροµπότ του Φωτός – Φωτοροµπότ): Το LightBot είναι ένα 

παιχνίδι προβληµάτων προγραµµατιστικού τύπου κατασκευασµένο από τον 

                                                 
36 Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής  (ΗΠΑ) τα παιδιά πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο στην ηλικία 

των πέντε ετών και αποφοιτούν από τη δωδέκατη βαθµίδα στο Λύκειο στην ηλικία των δέκα οκτώ. 

Εποµένως, το αρκτικόλεξο K-12 χρησιµοποιείται για την περιγραφή των σχολικών αυτών ετών. 
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Coolio Niato37. Ο χρήστης του περί ου ο λόγος παιχνιδιού χρησιµοποιεί 

συναρτήσεις, λειτουργίες και άλλες µεθόδους προσπαθώντας να οδηγήσει ένα 

ροµπότ στον επιθυµητό στόχο. Ελέγχει το ροµπότ δίνοντας του διάφορες 

εντολές και ανάβοντας το φως. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας εννέα ετών 

(Camm, 2012). 

 
Εικόνα 22 – Το παιχνίδι “Mithril” – Ανακτήθηκε στις 25 Σεπτεµβρίου 2012 από: 

http://armorgames.com/play/2205/light-bot 

• Bloxorz: Αυτό που πρέπει να κάνει ο παίκτης κατά τη διάρκεια του 

συγκεκριµένου παιχνιδιού είναι να τοποθετήσει το τετραγωνάκι κάτω από την 

τρύπα χωρίς να το κυλίσει εκτός της πλατφόρµας. Το Bloxorz φαντάζει 

αρκετά εύκολο ως παιχνίδι, όµως εάν ο παίκτης δε διαθέτει κάποιες ιδιαίτερες 

ικανότητες χωρικών σχέσεων, δε θα αργήσει πολύ να συναντήσει στο διάβα 

του κάποιο πραγµατικά µυστηριακό σενάριο. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 

εννέα ετών (Camm, 2012). 

                                                 
37 Ψευδώνυµο του Danny Yaroslavski, ενός τελειόφοιτου της Επιστήµης των Υπολογιστών που ζει στα 

σύνορα του Καναδά µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής (ΗΠΑ), ήτοι στο Τορόντο και 

κατασκευάζει online flash παιχνίδια, ορισµένα από τα οποία είναι τα ακόλουθα: Lighbot, Streamline 

και RhythmWorld. Ανακτήθηκε στις 26 Σεπτεµβρίου 2012 από: 

http://armorblog.com/2010/01/keeping-the-beat-with-coolio-niato/ 
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Εικόνα 23 – Το παιχνίδι “Bloxorz” – Ανακτήθηκε στις 25 Σεπτεµβρίου 2012 από: 

http://www.coolmath-games.com/0-bloxorz/index.html 

• STEM Collaborative (Συνεργατικό ΣΤΕΛΕΧΟΣ): Το παιχνίδι αυτό 

µπορούµε να το παροµοιάσουµε µε µία δίοδο για τους παίκτες σε τέσσερεις 

µαγευτικές, σε απευθείας σύνδεση (online), περιπέτειες, οι οποίες προσθέτουν 

τη διασκέδαση µέσα στα Μαθηµατικά και βοηθούν τους µαθητές της µέσης 

εκπαίδευσης να συνθέσουν πραγµατικές συνδέσεις µε το µαθηµατικό κόσµο. 

Αυτές οι πλούσιες τεχνολογικά προσεγγίσεις προκαλούν ευχαρίστηση στην 

αίθουσα και προσφέρουν µία αναζωογονητική και νέα οδό µε προορισµό τη 

συµµετοχή των µαθητών στην ενεργό µάθηση. Κάθε στέλεχος (STEM) 

µαθησιακής περιπέτειας εµπίπτει σε πρότυπα και χαρακτηριστικά πλούσιων 

ψηφιακών µέσων συµπεριλαµβάνοντας εικονικά περιβάλλοντα, 

προσοµοιώσεις, video και διαδραστικές δραστηριότητες. Το εν λόγω παιχνίδι 

συνυπάρχει µε χιλιάδες εκπαιδευτικές πηγές και ιδέες. Κατάλληλο για παιδιά 

ηλικίας µεταξύ επτά και δώδεκα ετών (Camm, 2012). 
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Εικόνα 24 – Το παιχνίδι “STEM Collaborative” – Ανακτήθηκε στις 27 Σεπτεµβρίου 2012 από: 

http://mathbydesign.thinkport.org/default.aspx?skipTo=flossville&cb=1348701702960 

• PlanEd – PLANned (Προγραµµατισµένος): Πρόκειται για ένα παιχνίδι 

προβληµάτων συνδεδεµένο µε τα Μαθηµατικά – όπου ο παίκτης προσπαθεί 

να επεκτείνει κάποια τετράγωνα µε σκοπό να τα ενώσει µεταξύ τους. Κανένα 

τετράγωνο δεν µπορεί να επεκταθεί περισσότερο από τρεις φορές και ένα 

τετράγωνο δεν µπορεί να επιλεγεί δύο διαδοχικές φορές. Κατάλληλο για παιδιά 

ηλικίας εννέα ετών (Camm, 2012). 

 
Εικόνα 25 – Το παιχνίδι “PlanEd” – Ανακτήθηκε στις 26 Σεπτεµβρίου 2012 από: 

http://jayisgames.com/games/planned/ 
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• Algebots (Τα Αλγοροµπότ – Αλγεβρικά ροµπότ): Νικώντας ο µαθητής σε 

αυτό το παιχνίδι, περνά σε µία σειρά µαθηµάτων, η οποία στην 

πραγµατικότητα είναι ένα παιχνίδι που συµπεριλαµβάνει ένα πλήρες 

πρόγραµµα σπουδών Άλγεβρας 1, προσωρινά υπό κατασκευή σε συνεργασία 

µε το Εικονικό Σχολείο του LAUSD LAVA (LAUSD’s LAVA Virtual 

School38). Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας οκτώ ετών (Camm, 2012). 

 
Εικόνα 26 – Το παιχνίδι “Algebots” – Ανακτήθηκε στις 26 Σεπτεµβρίου 2012 από: 

http://www.games2train.com/testbuild/algebots/algebots.html 

• TimezAttack (Η Επίθεση του Χρόνου): Ένα µεγαλειώδες παιχνίδι για παιδιά 

της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ούτως ώστε να µάθουν τα χρονοδιαγράµµατά 

τους (Camm, 2012). 

                                                 
38 Πρόκειται για το εξ αποστάσεως και σε απευθείας σύνδεση (online) εκπαιδευτικό πρόγραµµα του 

Ηνωµένου Σχολείου του Los Angeles (Los Angeles Unidie School District’s Online Learning Program 

– LAUSD) – παλαιότερα επονοµαζόµενο ως «Εικονική Ακαδηµία του Los Angeles» (“Los Angeles 

Virtual Academy”) ή “LAVA” – το οποίο προσφέρει προηγµένη τοποθέτηση και σειρές µαθηµάτων 

Μαθηµατικών σε ένα αναµεµειγµένο περιβάλλον πρόσωπο µε πρόσωπο (face – to – face) και σε 

απευθείας σύνδεση δια µέσου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (online) και σπουδές Μαθηµατικών και 

κοινωνικών επιστηµών και σειρές µαθηµάτων ικανοτήτων ζωής, όπως και άλλες ουσιαστικές παροχές 

ως µία συµπληρωµατική τοποθέτηση. Ανακτήθηκε στις 26 Σεπτεµβρίου 2012 από: 

http://www.edgateway.net/cs/nacol/view/nacol_sch/228 
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Εικόνα 27 – Το παιχνίδι “TimezAttack” – Ανακτήθηκε στις 26 Σεπτεµβρίου 2012 από: 

http://www.bigbrainz.com/ 

• Icosien: Είναι ένας ιδανικός τρόπος για την εξάσκηση των µαθητών πάνω στο 

σχεδιασµό των Μονοπατιών του Euler και των Κυκλωµάτων του Hamilton. 

Τα προβλήµατα είναι καλώς ταξινοµηµένα από τα εύκολα προς τα δύσκολα. 

Το µεγάλο πλεονέκτηµα του παιχνιδιού αυτού είναι ότι οι µαθητές, κατά τη 

διάρκεια της ενασχόλησής τους µε αυτό, θα είναι εντόνως κινητοποιηµένοι να 

καθορίσουν τις µεθόδους επίλυσης του κάθε κυκλώµατος χωριστά. Κατάλληλο 

για παιδιά ηλικίας µεταξύ επτά και δώδεκα ετών (Camm, 2012). 

 
Εικόνα 28 – Το παιχνίδι “Icosien” – Ανακτήθηκε στις 26 Σεπτεµβρίου 2012 από: 

http://www.mochigames.com/games/icosien/ 
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• RayRay (Ακτίνα – Ακτίνα): Ένα ωραίο µικρό παιχνίδι επίλυσης 

προβληµάτων. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας δέκα ετών (Camm, 2012). 

 
Εικόνα 29 – Το παιχνίδι “RayRay” – Ανακτήθηκε στις 26 Σεπτεµβρίου 2012 από: 

http://www.mathsisfun.com/games/rayray-game.html 

• BattleNumbers (Οι Μαχόµενοι Αριθµοί): Το συγκεκριµένο παιχνίδι 

βασίζεται στη στρατηγική. Ο στόχος είναι να εξαλείψει ο παίκτης όλα τα 

κοµµάτια του αντιπάλου του κατακτώντας τα µε τα δικά του. Τα υψηλά 

κοµµάτια (αυτά µε τους υψηλότερους αναγραφόµενους αριθµούς) νικούν τα 

χαµηλότερα (αυτά µε τους χαµηλότερους αναγραφόµενους αριθµούς) και 

αυτά µε τη σειρά τους θα λάβουν τα πιο αδύναµα κοντά τους, δηµιουργώντας 

έτσι µία αλυσίδα κόµβων. Αυτό το παιχνίδι µπορεί να παιχτεί εναντίον του 

υπολογιστή, για αρκετά επίπεδα δυσκολίας ή εναντίον κάποιου άλλου παίκτη 

στον ίδιο υπολογιστή. Το παιχνίδι επίσης, διαθέτει µία λειτουργία Πρόκλησης 

(Challenge), στην οποία διάφοροι στόχοι παρουσιάζονται. Αυτοί εισάγουν 

σειριακά όρια, τρόπο επιβίωσης, οµίχλη και καµουφλαρισµένες µονάδες, 

ουδέτερα κοµµάτια και στόχους, τόσο για υπεράσπιση, όσο και για 

κατάκτηση. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας δέκα ετών (Camm, 2012). 
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Εικόνα 30 – Το παιχνίδι “BattleNumbers” – Ανακτήθηκε στις 26 Σεπτεµβρίου 2012 από: 

http://www.fupa.com/play/BoardGame-free-games/battlenumbers.html 

• Tutpup: Το παιχνίδι Tutpup έχει ως στόχο την παροχή απλών, 

διασκεδαστικών, ανταγωνιστικών παιχνιδιών που βοηθούν τα παιδιά να 

µάθουν και να κερδίσουν αυτοπεποίθηση µε τα Μαθηµατικά, τα Αγγλικά και 

άλλες βασικές δεξιότητες και γνώσεις. Οι µαθητές όχι απλώς αυξάνουν τις 

γνώσεις τους, αλλά επίσης κατορθώνουν να ανταγωνισθούν άλλα παιδιά από 

όλο τον κόσµο. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας επτά ετών (Camm, 2012). 

 
Εικόνα 31 – Το παιχνίδι “Tutpup” – Ανακτήθηκε στις 26 Σεπτεµβρίου 2012 από: 

http://www.tutpup.com/ 
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• Math Games (Παιχνίδια Μαθηµατικών): Μία σειρά από δωρεάν παιχνίδια 

Μαθηµατικών. Βοηθά τα παιδιά να εξοικειωθούν µε όλη την ύλη των 

Μαθηµατικών, συγκεκριµένα µε τη στρογγυλοποίηση, την εύρεση τιµής, τα 

χρονοδιαγράµµατα, τα κλάσµατα, τις γωνίες και τις πιθανότητες. Κατάλληλα 

για παιδιά ηλικίας εννέα ετών (Camm, 2012). 

 
Εικόνα 32 – Η σειρά παιχνιδιών “Math Games” – Ανακτήθηκε στις 26 Σεπτεµβρίου 2012 από: 

http://www.free-training-tutorial.com/addition/addition-sharks.html 

• SumDog (Το Άθροισµα του Σκύλου): Τα µαθηµατικά προβλήµατα αυτής 

της κατηγορίας είναι σχεδιασµένα για να βοηθήσουν τους µαθητές της 

πρωτοβάθµιας και της κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (µαθητές 

ηλικίας µεταξύ εννέα και δεκατριών ετών) να βελτιώσουν την ικανότητά τους 

στην αρίθµηση. Καλύπτοντας εκατό καλοσχεδιασµένα θέµατα αριθµητικής, 

κυµαινόµενα από την απλή πρόσθεση µέχρι τις τετραγωνικές ρίζες, το 

Sumdog προσαρµόζεται στο επίπεδο δεξιοτήτων του κάθε µαθητή ξεχωριστά, 

βοηθώντας τον να δουλέψει µε το κάθε αριθµητικό θέµα διεξοδικά. 

Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας οκτώ ετών (Camm, 2012). 
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Εικόνα 33 – Η κατηγορία παιχνιδιών “SumDog” – Ανακτήθηκε στις 26 Σεπτεµβρίου 2012 από: 

http://www.sumdog.com/game/play/ 

• Tetris: Με τον όρο αυτόν αναφερόµαστε σε µία ακολουθία τετρωνύµων 

(tetrominoes) – µερικές φορές αποκαλούµενα και ως «τετράδες» (“tetrads”) σε 

παλαιότερες εκδόσεις του παιχνιδιού – σχήµατα δηλαδή, αποτελούµενα από 

τέσσερα τετράγωνα κουτάκια το καθένα, τα οποία πέφτουν στο χώρο του 

παιχνιδιού (έναν ορθογώνιο κατακόρυφο άξονα, που ονοµάζεται «πηγάδι» ή 

«µήτρα»). Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να χειριστούµε αυτά τα τετρώνυµα, 

µετακινώντας το καθένα εξ αυτών πλαγίως και περιστρέφοντάς τα κατά 

ενενήντα µοίρες, µε σκοπό τη δηµιουργία µίας οριζόντιας γραµµής 

τετραγώνων χωρίς κενά. Μόλις δηµιουργείται µία τέτοια γραµµή, 

εξαφανίζεται αυτόµατα και κάθε τετράγωνο πάνω από τη διαγεγραµµένη 

γραµµή πέφτει κάτω. Με κάθε δέκα γραµµές που εξαφανίζονται, το παιχνίδι 

µεταπηδά σε ένα νέο επίπεδο. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας δώδεκα ετών 

(Camm, 2012). 
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Εικόνα 34 – Το παιχνίδι “Tetris” – Ανακτήθηκε στις 27 Σεπτεµβρίου 2012 από: 

http://www.freetetris.org/game.php 

• BumbleNumbers1 (Αριθµοί Αγριοµελισσών1): Πρόκειται για ένα απλό, 

µαθηµατικού τύπου παιχνίδι, όπου ο εκπαιδευόµενος καλείται να λύσει 

διάφορα απαιτητικά, διαδοχικώς εµφανιζόµενα προβλήµατα πρόσθεσης, µέσα 

σε ένα ευχάριστο περιβάλλον ανοιξιάτικου λιβαδιού και µε οδηγό του µία 

αγριοµέλισσα. Μέσω του παιχνιδιού αυτού ο εκπαιδευόµενος εντρυφά στην 

πρόσθεση και µαθαίνει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συγκεκριµένης 

µαθηµατικής πράξης µε µεγάλη ταχύτητα. Κατάλληλο για παιδιά µέσης 

εκπαίδευσης (Pearson Education, 2012). 

 
Εικόνα 35 – Το παιχνίδι “BumbleNumbers1” – Ανακτήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2012 από: 

http://www.funbrain.com/brain/MathBrain/Games/GameHC.html?GameName=BumbleNumbers1&Br

ain=math&Gender=M&Grade=8&Language=en_us&GameNumber=1&Color=undefined&OldPasswo

rd=TAN6&Password=TAP6&HardCoded=true&Roadblock=undefined  
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Στη συνέχεια επιχειρείται µία σύγκριση των ανωτέρω αναλυθέντων ψηφιακών 

παιχνιδιών µαθηµατικού περιεχοµένου, µε σκοπό την κατάληξη σε κάποιο 

συµπέρασµα σχετικά µε το ποιο εξ αυτών είναι το καταλληλότερο για να 

χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η 

συγκεκριµένη προσπάθεια λαµβάνει χώρα µε τη βοήθεια του ακόλουθου πίνακα 

(Πίνακας 3): 
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Βασίζεται στη 

Θεωρία GBL 
√                  

Εµπεριέχει 

µαθηµατικές 

δραστηριότητες 

√ √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √  √ 

Ενισχύει τη 

διαθεµατικότητα 
√  √ √ √     √ √  √ √     

Μπορούµε να έχουµε 

πρόσβαση σε αυτό σε 

απευθείας σύνδεση 

µέσω ∆ιαδικτύου (on-

line) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Μπορούµε να το 

εγκαταστήσουµε στον 

προσωπικό µας 

υπολογιστή (PC) 

√                  

Είναι κατάλληλο για 

µαθητές της 1
βάθµιας 

εκπαίδευσης 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Είναι κατάλληλο για 

µαθητές της 2
βάθµιας 

√   √   √         √  √ 
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εκπαίδευσης 

Βασίζεται στη 

στρατηγική της 

αφήγησης 

(storytelling) 

 √                 

Εµπεριέχει ευφυείς 

και δελεαστικές 

πλοκές 

 √ √ √ √ √ √           √ 

Εµπεριέχει 

πραγµατικά 

προβλήµατα 

 √  √               

Έχει σχεδιασθεί για 

πολλούς παίκτες 
  √    √      √ √     

Απευθύνεται σε 

εκπαιδευτικούς 
   √               

Περιλαµβάνει 

τρισδιάστατο (3D) 

γραφικό περιβάλλον 

   √   √  √          

Πίνακας 3 – Σύγκριση των προαναλυθέντων ψηφιακών παιχνιδιών µαθηµατικού περιεχοµένου µε 

βάση τα χαρακτηριστικά τους (ProActive – Fostering Teachers’ Creativity through Game-Based 

Learning, 2012; Camm, 2012; Pearson Education, 2012) 

Όπως πολύ εύκολα µπορούµε να αντιληφθούµε από τον προπαρατιθέµενο πίνακα 

(Πίνακας 3), το καταλληλότερο προς χρήση, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, ψηφιακό παιχνίδι µαθηµατικού περιεχοµένου είναι το “Mithril”. Αυτό 

συµβαίνει, διότι είναι το µοναδικό που διαθέτει 9 από τα 13 αναφερόµενα 

χαρακτηριστικά του προηγούµενου πίνακα και ορισµένα από τα βασικότερα, από τα 

οποία οπωσδήποτε θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ένα αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό – 

ψηφιακό παιχνίδι, όπως είναι το γεγονός ότι εµπεριέχει προβλήµατα που µπορούµε να 

συναντήσουµε και στην καθηµερινότητά µας, το ότι ενισχύει τη διαθεµατικότητα, η 

λεπτοµέρεια του ότι περιλαµβάνει τρισδιάστατα (3D) γραφικά και τέλος, το γεγονός 

ότι εµπεριέχει ευφυείς και δελεαστικές πλοκές ικανές να προσελκύσουν την προσοχή 

και των ενδιαφέρων των παικτών/εκπαιδευόµενων. Αντιθέτως, το πλέον ακατάλληλο 

για τη συγκεκριµένη χρήση ψηφιακό παιχνίδι είναι το “Tetris”, µιας και 

συγκεντρώνει µόλις 2 εκ των 13ων χαρακτηριστικών του πίνακα, το γεγονός ότι 
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µπορούµε να έχουµε πρόσβαση σε αυτό διαµέσου ∆ιαδικτύου και ότι είναι 

κατάλληλο για µαθητές της 2βάθµιας εκπαίδευσης, στοιχεία διόλου αξιοσηµείωτα, 

επειδή στις µέρες µας εµπεριέχονται σχεδόν σε όλα τα υπάρχοντα ψηφιακά παιχνίδια. 
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ 

4.1  Το Ερευνητικό Πρόβληµα 

Το Ερευνητικό Πρόβληµα πάνω στο οποίο είναι βασισµένη η εκπόνηση της 

συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας είναι η εκµάθηση των τεσσάρων βασικών 

πράξεων των Μαθηµατικών (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµός και διαίρεση) 

από παιδιά της ∆ευτέρας και της Τρίτης ∆ηµοτικού µέσω ενός πρωτοποριακού 

τρόπου που εναπόκειται στη Μάθηση που είναι βασισµένη στο Ψηφιακό Παιχνίδι, 

καθώς επίσης και στη στρατηγική διδασκαλίας της αφήγησης. Η εκµάθηση της 

συγκεκριµένης ύλης γίνεται µέσω ενός εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού που 

σχεδιάστηκε και µετέπειτα υλοποιήθηκε στα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας και 

φέρει τον τίτλο «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά». Εν ολίγοις, µέσω του 

απλού αυτού αυτόνοµου, διαδραστικού, εκπαιδευτικού παιχνιδιού γίνεται µία 

προσπάθεια µετατροπής της µάθησης των τεσσάρων βασικών πράξεων των 

Μαθηµατικών σε ένα παιχνίδι για παιδιά µικρής ηλικίας. 

4.1.1 Οι λόγοι που το µάθηµα των Μαθηµατικών δυσκολεύει τους 

εκπαιδευόµενους 

Η επιλογή των Μαθηµατικών έγινε µε αφορµή τη γενικώς αποδεκτή κατάσταση 

της δυσκολίας των Μαθηµατικών. Είναι αλήθεια ότι τα Μαθηµατικά είναι ένα από τα 

δυσκολότερα µαθήµατα του σχολείου και όχι µόνο, αν όχι το δυσκολότερο και αυτό 

είναι αποδεδειγµένο από διάφορες έρευνες που έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς σε 

παιδιά διαφόρων ηλικιών. Αυτό συµβαίνει αφενός διότι υπεισέρχεται ο τοµέας του 

φόβου, που προκαλείται από το αίσθηµα κατωτερότητας και ακατανόητου φόβου που 

αισθάνονται οι µαθητές όταν καλούνται να αντιµετωπίσουν µαθηµατικά προβλήµατα, 

τα οποία αναστέλλουν σοβαρά τη φυσική ευφυΐα και τη δηµιουργικότητά τους, µιας 

και σκέφτονται ότι δεν είναι αρκετά έξυπνοι για να τα επιλύσουν. Η πηγή του φόβου 

αυτού µπορεί να βρίσκεται στην πρώιµη παιδική ηλικία και στις εµπειρίες του 

παιδιού κατά τη διάρκεια εκείνων των ετών µέσα στην οικογένειά του, όπου 

παραδείγµατος χάριν ένας πατέρας πολύ καλός στα Μαθηµατικά, περίµενε το ίδιο και 

από το παιδί του. Επίσης, ο εν λόγω φόβος µπορεί να έχει τις ρίζες του στις ώρες της 

σχολικής διδασκαλίας, όπου πολύ καθηγητές βασισµένοι σε διάφορα στερεότυπα και 

χωρίς πραγµατικά να το επιθυµούν εµφυσούν αρνητικά µηνύµατα στα παιδιά και 
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κυρίως στα κορίτσια για τα τεχνικά µαθήµατα, ότι δηλαδή είναι υπερβολικά δύσκολά 

για παιδιά θηλυκού γένους, µε αποτέλεσµα αυτά να αντιδρούν αρνητικά απέναντι στα 

Μαθηµατικά ακόµη και από την πρώτη τους επαφή µε το αντικείµενο. Επιπλέον, ο 

συγκεκριµένος φόβο µπορεί και να πηγάζει από τη γενική ατµόσφαιρα που 

περιβάλλει τα Μαθηµατικά, εν γένει σαν επιστήµη και οι ερωτήσεις που κυριαρχούν 

στα πιο διάσηµα σχολεία των περισσοτέρων χωρών γύρω από το συγκεκριµένο 

αντικείµενο, που δεν είναι: «Μπορείς να το µάθεις;», αλλά «Μπορείς να µάθεις τον 

τρόπο µε τον οποίο διδάσκεται και µε το ρυθµό που οι καθηγητές ζητούν το 

συγκεκριµένο αντικείµενο;», «Είσαι προσανατολισµένος προς το µηχανικό, τον 

επιστηµονικό ή προς το(ν) µαθηµατικό/καθηγητικό κλάδο, ναι ή όχι». Εν ολίγοις, 

«Είσαι νικητής ή χαµένος;» (Gowers, Barrow-Green & Leader, 2008). 

 
Εικόνα 36 – Ο φόβος που οι περισσότεροι µαθητές έχουν για το µάθηµα των Μαθηµατικών – 

Ανακτήθηκε στις 8 ∆εκεµβρίου 2012 από: http://www.nea.org/tools/48480.htm 

Στις ανεπτυγµένες βιοµηχανικώς χώρες, η µαθηµατική ικανότητα αποτελεί ένα 

εισιτήριο για την απόκτηση προσωπικής αξίας. Εάν κάποιος διαθέτει αυτή τη 

µαθηµατική αξία, δεν υπάρχει καµία αµφιβολία σχετικά µε το γεγονός ότι αυτός 

απολαµβάνει πραγµατικά το δικαίωµα µίας αξιοπρεπούς ζωής. Επιπροσθέτως, ένας 

τέτοιος άνθρωπος, πάντα θα είναι ικανός να βρει µία αξιοπρεπή δουλειά, όπως για 

παράδειγµα ως προγραµµατιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών ή καθηγητής 

Μαθηµατικών σε κάποιο Λύκειο. Όσον αφορά τώρα σε αυτούς που δε διαθέτων τη 

µαθηµατική ικανότητα, δεν έχουν κάποια άλλη επιλογή από το να ασχοληθούν µε 

κάποιο ευτελές αντικείµενο, όπως λόγου χάριν τις φιλελεύθερες τέχνες και έτσι, να 

σπαταλήσουν τη ζωή τους προσπαθώντας να πείσουν τον κόσµο ότι οι εναλλακτικές 

«αλήθειες» που εκφράζονται µέσα από τις αξίες που πρεσβεύουν τα εν λόγω 

αντικείµενα είναι το ίδιο ισχυρές και κατάλληλες όσο και οι αλήθειες, οι 
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καθορισµένες από τα Μαθηµατικά και τις επιστήµες. Αυτή είναι, σύµφωνα µε τον 

Princeton, η άποψη των ανθρώπων µε κουλτούρα σχετικά µε την ισχύ των θετικών 

επιστηµών έναντι των υπολοίπων (Gowers, Barrow-Green & Leader, 2008). 

Σύµφωνα µε άποψη του ίδιου, τα Μαθηµατικά δε συνοδεύονται εκ της φύσεώς 

τους από ένα εκφοβιστικό δυναµικό πεδίο, δεν ανήκει εγγενώς στου καθηγητές, ούτε 

είναι ένα µέσο για να κατορθώσουµε να διαχωρίσουµε τους νικητές από τους 

χαµένους, είναι απλά µία συλλογή ανακαλύψεων που µας προσκαλούν σε έναν 

ενδιαφέροντα κόσµο. Βέβαια δεν µπορούµε να πάψουµε να ανησυχούµε ή να 

διακατεχόµαστε από άγχος όταν παίρνουµε µέρος σε µία σειρά µαθηµάτων 

µαθηµατικού περιεχοµένου. Εάν το µέλλον µας εξαρτάται από το εάν πάρουµε ή όχι 

έναν καλό βαθµό στη συγκεκριµένη σειρά µαθηµάτων, θα ήταν περίεργο να µην 

είχαµε άγχος. Αυτό όµως που θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι το γεγονός ότι αυτή 

η ανησυχία και το άγχος δεν είναι τµήµα της φύσης των Μαθηµατικών (Gowers, 

Barrow-Green & Leader, 2008). 

 
Εικόνα 37 – Η ανησυχία και το άγχος που µας κατακλύζει κατά την επίλυση µαθηµατικών 

προβληµάτων – Ανακτήθηκε στις 8 ∆εκεµβρίου 2012 από: http://bhughes215.wordpress.com/ 

Ένας επιπλέον λόγος που τα Μαθηµατικά θεωρούνται ένα από τα δυσκολότερα 

µαθήµατα του σχολείου είναι η απουσία της λεγόµενης «µεγάλης εικόνας», µιας 

γενικής ιδέας περί του περιεχοµένου του µαθήµατος, εν ολίγοις, µία περίληψη του 
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θέµατος προς διδασκαλία στην αρχή του µαθήµατος, ώστε να αντιληφθούν οι 

µαθητές περί τίνος πρόκειται, πράγµα που στη σχολική πραγµατικότητα απουσιάζει 

από όλα τα διδασκόµενα µαθήµατα (Gowers, Barrow-Green & Leader, 2008). Τέλος, 

εν γένει οι υπολογισµοί είναι αρκετά δύσκολοι και ιδίως εάν κάποιος προσπαθήσει να 

τους εκτελέσει χωρίς τη βοήθεια της τεχνολογίας, τα λάθη µερικές φορές είναι 

αναπόφευκτα, σε µεγαλύτερο βαθµό στις πράξεις του πολλαπλασιασµού και της 

διαίρεσης όπου προαπαιτούµενη είναι και η γνώση της προπαίδειας, η εκµάθηση της 

οποίας δυσκολεύει τα παιδιά (Iyanaga & Kawada, 1977). Τα Μαθηµατικά όµως, είναι 

συνάµα και ένα από τα πιο σηµαντικά για τη σχολική και τη µετέπειτα ακαδηµαϊκή 

πορεία των παιδιών, εποµένως απαιτείται ένας διασκεδαστικός τρόπος εκµάθησής 

τους από τα παιδιά, όταν ακόµη βρίσκονται σε µικρή ηλικία. Υπάρχει λοιπόν, 

καλύτερος τρόπος από ένα ψηφιακό παιχνίδι βασισµένο στην ιστορία ενός 

παραδοσιακού παραµυθιού για την προσέλκυση της προσοχής και του 

ενδιαφέροντος των παιδιών µε στόχο τη µάθηση; 

4.1.2 Οι ερευνητικές υποθέσεις 

Στο συγκεκριµένο σηµείο αξίζει να επαναδιατυπωθούν οι ερευνητικές 

υποθέσεις/ερωτήµατα υπό τη µορφή πλέον υποθέσεων και όχι ερωτηµάτων, µιας και 

στο έκτο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 6), µετά την ανάλυση των αποτελεσµάτων της 

έρευνας, θα αποδειχθεί εάν αυτές ικανοποιούνται ή όχι. Οι ερευνητικές αυτές 

υποθέσεις (Υi) είναι οι ακόλουθες: 

• Υ1: O σχεδιασµός του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού «Η 

Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά» επετεύχθη ολοκληρωτικά. Στο 

συγκεκριµένο παιχνίδι εισήχθησαν επιτυχώς όλες οι φάσεις του 

Εκπαιδευτικού Μοντέλου των Synectics µε τον κατάλληλο δυνατό τρόπο, 

ώστε το ψηφιακό παιχνίδι να προσελκύει τους εκπαιδευόµενους. 

• Υ2: Με τη χρησιµοποίηση του παιχνιδιού «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει 

Μαθηµατικά» ως διδακτικό µέσο υπάρχει οφθαλµοφανής διαφορά στην 

κατάκτηση των ειδικών διδακτικών στόχων του µαθήµατος των 

Μαθηµατικών. Πράγµα που σηµαίνει ότι οι εκπαιδευόµενοι µέσω του εν λόγω 

παιχνιδιού κατορθώνουν να κατανοήσουν σε βάθος και µε µεγαλύτερη 

ευκολία τη διδαχθείσα ύλη των Μαθηµατικών. 

• Υ3: Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού «Η 

Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά» στο πλαίσιο της διδασκαλίας του 
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µαθήµατος των Μαθηµατικών συµβάλλει πιο αποτελεσµατικά στην 

κατάκτηση των γενικών διδακτικών στόχων. Οι στόχοι αυτοί είναι οι 

γνωστικοί, οι συναισθηµατικοί και οι ψυχοκινητικοί διδακτικοί στόχοι, 

ορισµένοι από την ταξονοµία των διδακτικών στόχων του Bloom (Bloom, 

1956). 

• Υ4: Μέσω της αξιοποίησης του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού «Η 

Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά» επιτυγχάνεται η αλλαγή, προς τη 

θετική πλευρά, της στάσης των εκπαιδευόµενων απέναντι στο µάθηµα των 

Μαθηµατικών, αυξάνοντας την επιθυµία αυτών να ασχοληθούν µε την ύλη 

του εν λόγω µαθήµατος. 

4.1.3 Έλεγχος άλλων εκπαιδευτικών µεθόδων για την εκµάθηση του 

συγκεκριµένου αντικειµένου 

Περιεργαζόµενοι και διάφορες άλλες εκπαιδευτικές µεθόδους, µπορεί κάποιος να 

ισχυρισθεί ότι, εκτός των ψηφιακών παιχνιδιών, υπάρχουν και άλλες κατάλληλες για 

να βοηθήσουν τους εκπαιδευόµενους να αντιληφθούν την ύλη και περισσότερο τη 

σηµασία των Μαθηµατικών στην καθηµερινή µας ζωή, έλκοντάς τους ταυτόχρονα 

την προσοχή και ερεθίζοντας την περιέργειά τους, ώστε να αφοσιωθούν ψυχή τε και 

σώµατι στο αντικείµενο µε το οποίο θα πρέπει να καταπιαστούν. 

Θα µπορούσε λοιπόν, κάποιος να δηλώσει επιχειρηµατολογώντας ότι µέσω ενός 

παιχνιδιού ρόλων µπορεί κάλλιστα να διδαχθεί η συγκεκριµένη ύλη των 

Μαθηµατικών της ∆ευτέρας και Τρίτης ∆ηµοτικού. Όµως, το παιχνίδι ρόλων (role 

playing), είναι µία µέθοδος εξερεύνησης µίας περιπεπλεγµένης κατάστασης. Μπορεί 

να χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση επαγγελµατιών ή ακόµη και στην τάξη για 

κατανόηση θεµάτων λογοτεχνίας, ιστορίας και επιστήµης (Blatner, 2009). 

Ο µεγάλος αναπτυξιακός ψυχολόγος, Jean Piaget, περιέγραψε δύο µοντέλα 

µάθησης, το µοντέλο της αφοµοίωσης (assimilation) και αυτό της στέγασης 

(accommodation). Όταν κάποιος µαθαίνει αφοµοιώνοντας, εικονικά «γεµίζει» το 

διανοητικό χάρτη του κόσµου του, ενώ η µάθηση µέσω του µοντέλου της στέγασης 

κατευθύνει προς την αλλαγή του διανοητικού χάρτη του εκπαιδευόµενου, 

διευρύνοντας ή αλλάζοντάς τον, ώστε να υποδεχθεί τις νέες αντιλήψεις. Και οι δύο 

προαναφερθείσες διαδικασίες συµπληρωµατικές και παράλληλες, αλλά διαφορετικοί 

τύποι µάθησης τείνοντας να τονίσουν τον έναν ή τον άλλον τρόπο εκµάθησης (Piaget, 

1932; 1936; 1945; 1957). 
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Η µηχανική αποστήθιση τείνει να δίνει έµφαση στην αφοµοίωση. Εν αντιθέσει, το 

να µαθαίνει για παράδειγµα κάποιος να σκαρφαλώσει πάνω σε ένα δέντρο, να 

κολυµπάει ή να οδηγεί ένα ποδήλατο εµφαίνει το µοντέλο της στέγασης. Το δεύτερο 

αυτό µοντέλο συµπεριλαµβάνει την απόκτηση µίας ιδικής ικανότητας και τείνει να 

γίνει το είδος της µάθησης που δεν αφήνει σχεδόν κανένα περιθώριο στον 

εκπαιδευόµενο να απολέσει κάποια από τις αποκτηθείσες γνώσεις του. Σε πλήρη 

αντιδιαστολή µε το προηγούµενο µοντέλο µάθησης, η προσληφθείσα γνώση βάσει 

της αφοµοιωτικής µάθησης, όπως όλοι γνωρίζουµε, είναι αξιοσηµείωτα εύκολο να 

λησµονηθεί. 

Κάποια είδη βέβαια, µηχανικής αποστήθισης ακροθιγγάνουν το µοντέλο της 

στέγασης στο βαθµό που οι λέξεις ή οι ιδέες συνδέονται µε τους ρυθµούς, τις 

ποιητικές σχέσεις και τη µουσική και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο µία 

συγκεκριµένη – µικρή οµάδα δραστηριοτήτων (όπως η απαγγελία ενός κοµµατιού του 

Shakespeare ή ενός αφηγηµατικού τραγουδιού) µπορεί να αποτυπωθούν στη µνήµη 

του εκπαιδευόµενου πολύ πιο εύκολα από τη λίστα λέξεων για παράδειγµα, 

λεξιλογίου, τις οποίες µαθαίνουµε για ένα διαγώνισµα ξένων γλωσσών και στη 

συνέχεια τις ξεχνούµε. Η ανωτέρω διαδικασία έχει να κάνει µε τη χρήση της 

συγκεκριµένης πληροφορίας (Blatner, 2009). 

∆υστυχώς, ακόµη και στις µέρες µας – στις µέρες της τεχνολογικής άνθισης και 

της ανάγκης για λήψη και επεξεργασία µεγάλου πλήθους πληροφοριών από τους 

εκπαιδευόµενους – η εκπαίδευση σε γενικές γραµµές είναι προσανατολισµένη στο 

είδος της µάθησης που µπορεί εύκολα να εξετασθεί, το οποίο είναι στην 

πραγµατικότητα αφοµοιωτικό, αποµνηµονευτικού τύπου µάθηση. Ακόµη και τώρα, 

ότι πραγµατικά χρειάζεται ο κόσµος µας είναι άνθρωποι µε δεξιότητες και αυτό το 

οποίο θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι οι δεξιότητες υπερβαίνουν την απλή 

γνώση των γεγονότων. Ωστόσο, οι δεξιότητες απαιτούν µία δοκιµή πιο περίπλοκα 

προσανατολισµένη προς της εκτέλεση, για την επιτυχή προσέγγιση της οποίας 

απαιτείται µεγαλύτερη προσήλωση στον εκπαιδευτικό και µέσω αυτής καλύπτονται 

πιο λεπτοµερείς µεταβλητές. Τέλος, οι δεξιότητες ανακλούν ένα τύπο µάθησης 

προσανατολισµένο προς το µοντέλο της στέγασης (Blatner, 2009). 

Τα εκπαιδευτικά από την άλλη πλευρά παιχνίδια, µπορούν να µας βοηθήσουν στην 

επίτευξη ενός στόχου που θεωρείται σήµερα “cliché”, στο να οδηγήσουµε τους νέους 

ανθρώπους να σκέφτονται, όµως η σκέψη σε οποιοδήποτε επίπεδο περιπλοκής 

απαιτεί την εξάσκηση τριών ανεξάρτητων κατηγοριών δεξιοτήτων: της επίλυσης των 
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προβληµάτων, της επικοινωνίας και της αυτογνωσίας. Αυτές οι δεξιότητες δεν 

µπορούν να µαθευτούν διαβάζοντας κάποιο αριθµό βιβλίων, όµως ένα µικρό 

διδακτικό υλικό µπορεί να φανεί επιβοηθητικό στη δηµιουργία ενός διανοητικού 

πλαισίου µάθησης. Για να επιτευχθεί βέβαια, αυτού του τύπου η µάθηση, θα πρέπει 

να καλλιεργηθούν διάφορε δεξιότητες όπως, η ευελιξία, η δηµιουργικότητα και η 

ορθολογική σκέψη. Πάνω στις δεξιότητες αυτές θα πρέπει να ασκηθούν οι µαθητές 

και να διδαχθούν µέσα σε µία διαδικασία που να περιλαµβάνει διαδραστικότητα, 

ανάληψη κινδύνων, αυτο-έκφραση, ανατροφοδότηση (feedback) και ενθάρρυνση, 

διαδικασίες µε τις οποίες έρχεται σε επαφή ένα παιδί κατά τη διάρκεια 

αλληλεπίδρασής του µε ένα ψηφιακό παιχνίδι (Blatner, 2009). 

4.2  Το Εκπαιδευτικό Σενάριο υπό το πρίσµα του Εκπαιδευτικού 

Μοντέλου των Synectics 

Το εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει 

Μαθηµατικά», το οποίο και υλοποίησα στα πλαίσια της εργασίας αυτής, είναι 

βασισµένο στις αρχές της θεωρίας της Μάθησης που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι 

(Digital Game-Based Learning - DGBL), καθώς και στην τεχνική της αφήγησης 

(storytelling), δηλαδή, µέσω του επαγωγικού συλλογισµού αντιλαµβανόµαστε ότι το 

συγκεκριµένο παιχνίδι έγκειται στις αρχές της Αφηγηµατικής Μάθησης που 

βασίζεται στο Παιχνίδι (Narrative Game-Based Learning - NGBL), που συνδυάζει και 

τις δύο προηγούµενες διδακτικές µεθόδους. Βέβαια, εστιάζοντας στις βάσεις της 

θεωρίας της Μάθησης που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι, µπορούµε να 

ισχυριστούµε ότι η βασική θεωρία πάνω στην οποία δοµείται το εκπαιδευτικό – 

ψηφιακό παιχνίδι είναι ο Συµπεριφορισµός (Behaviorism), µιας και τα ψηφιακά 

παιχνίδια εν γένει, µπορούν να χαρακτηρισθούν ως ένα «κουτί του Skinner», λόγω 

του τρόπου που παρέχουν ανταµοιβή και τιµωρία στους παίκτες όσον αφορά στη 

συµπεριφορά τους (Skinner, 1974). Αυτό ισχύει και για το συγκεκριµένο παιχνίδι, το 

οποίο δίνει τη δυνατότητα σε έναν κάθε φορά παίκτη να δοκιµάσει τις γνώσεις του 

πάνω στις βασικές πράξεις των  Μαθηµατικών, ακολουθώντας το δρόµο που 

ακολούθησε και η Κοκκινοσκουφίτσα για να φθάσει στο σπίτι της γιαγιάς της. 
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Εικόνα 38 – Η βάση της Θεωρίας του Συµπεριφορισµού (Behaviorism) στην ανταµοιβή και την 

τιµωρία – Ανακτήθηκε στις 14 ∆εκεµβρίου 2012 από: 

http://playwithlearning.com/2012/01/06/behaviourism-and-games/ 

Στη θεωρία του Συµπεριφορισµού, µία ανταµοιβή ή θετική ενίσχυση είναι ικανή 

να αυξήσει τη συχνότητα µίας συγκεκριµένης συµπεριφοράς. Η αυστηρή 

(αφηγηµατική) δοµή και ο προγραµµατισµός µε βάση την ανταµοιβή είναι κλασικός 

συµπεριφορισµός και χαρακτηρίζει πολλά ψηφιακά παιχνίδια (Reeve, 2012). Αυτό 

εξάγεται ως συµπέρασµα από το γεγονός ότι για να δίνεται η δυνατότητα στον 

εκάστοτε παίκτη – µιας και οι δραστηριότητες του παιχνιδιού θα είναι ατοµικής 

φύσης – να συνεχίσει στα επόµενα επίπεδα δυσκολίας του παιχνιδιού, θα πρέπει να 

απαντά σωστά σε διάφορες ερωτήσεις (µαθηµατικού πάντα περιεχοµένου) πολλαπλής 

επιλογής (multiple choice questions) ή ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού. Αποτέλεσµα 

των απαντήσεών του θα είναι κάποια ανταµοιβή (θετική ενίσχυση, όπως παροχή 

βαθµών ή και αρνητική ενίσχυση, όπως άρση ή αποφυγή κάποιου αποστροφικού 

γεγονότος (Kazdin, 2001), για παράδειγµα, συνάντηση µε το λύκο) ή κάποια τιµωρία 

(όπως αφαίρεση βαθµών ή επιτόπου, τυχαία εµφάνιση του λύκου, συµβάν που 

προκαλεί αποστροφή προς τον παίκτη), ανάλογα βέβαια µε το αν ο παίκτης 

απαντήσει σωστά ή λανθασµένα στην εκάστοτε ερώτηση. Εν ολίγοις, µέσω ενός 

απλού αυτόνοµου, διαδραστικού, εκπαιδευτικού παιχνιδιού έχω προσπαθήσει να 

µετατρέψω τη µάθηση των τεσσάρων βασικών πράξεων των Μαθηµατικών 

(πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµό και διαίρεση) σε ένα παιχνίδι για παιδιά 

µικρής ηλικίας (∆ευτέρας και Τρίτης ∆ηµοτικού – µιας και σε αυτές τις ηλικίες τα 

παιδιά αντιµετωπίζουν τις µεγαλύτερες δυσκολίες µε το συγκεκριµένο µάθηµα, λόγω 

της αριθµητικής και υπολογιστικής φύσης των Μαθηµατικών (όπως είναι φανερό από 
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την πρότερη ανάλυση του θέµατος) και του γεγονότος ότι τότε αρχίζουν να 

προσπαθούν να αντιληφθούν το λόγο της ύπαρξης και της χρησιµοποίησής τους στην 

καθηµερινή µας ζωή – όπου και διδάσκεται, σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα 

Σπουδών (ΑΠΣ) – τµήµα του οποίου παρατίθεται στο παράρτηµα (Παράρτηµα Α΄ και 

Παράρτηµα Β΄) η συγκεκριµένη ύλη των Μαθηµατικών). 

Βέβαια, για να είναι ολοκληρωµένη η εργασία, το εν λόγω εκπαιδευτικό – 

ψηφιακό παιχνίδι θα πρέπει να είναι ενταγµένο σε κάποιο Εκπαιδευτικό Σενάριο, το 

οποίο µε τη σειρά του να είναι βασισµένο σε κάποιο εκπαιδευτικό µοντέλο. Επειδή 

λοιπόν, στόχος της εργασίας αυτής δεν είναι µόνο η υλοποίηση του περί ου ο λόγος 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού, αλλά και η εκµάθηση των τεσσάρων βασικών πράξεων των 

Μαθηµατικών (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµός και διαίρεση), από παιδιά της 

∆ευτέρας και της Τρίτης ∆ηµοτικού µέσω ενός καινοτόµου, δηµιουργικού τρόπου, η 

αναζήτηση Εκπαιδευτικού Μοντέλου για το συγκεκριµένο Εκπαιδευτικό Σενάριο 

έγινε µέσα από την οικογένεια των Μοντέλων Επεξεργασίας Πληροφοριών 

(Information Processing Models). Αυτό, λόγω του γεγονότος ότι όταν οι δηµιουργοί 

των Εκπαιδευτικών αυτών Μοντέλων κοιτούν ένα ανθρώπινο ον, «βλέπουν» µέσα 

του πληροφορίες να επεξεργάζονται, αποφάσεις να λαµβάνονται, διανοητική 

ικανότητα να διευρύνεται και δηµιουργικότητα να εκφράζεται και να ενισχύεται. 

Αυτοί οι «δηµιουργοί µοντέλων» δεν µπορούν να είναι απλοί θεατές των 

τεκταινόµενων στη µαθησιακή διαδικασία, πρέπει όµως να αναζητούν τρόπους 

βοήθειας των εκπαιδευτικών για καλύτερες µεθόδους επεξεργασία πληροφοριών και 

να τους ενισχύουν καθώς προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσµο, να λύσουν 

διάφορα προβλήµατα και αυτοί µε τη σειρά τους να διδάξουν τους µαθητές τους 

(Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

Αυτοί οι επαγγελµατίες µελετητές διαδίδουν τη δουλειά τους µε διάφορους 

τρόπους, όπως για παράδειγµα, βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν 

µαθήµατα όπου οι µαθητές οργανώνουν πληροφορίες και δοµούν έννοιες, τις οποίες 

και ελέγχουν απέναντι σε αυτές των ειδικών. Άλλοι σχεδιάζουν κάποιες ιδέες, ούτως 

ώστε οι µαθητές να µπορούν να τις εξετάσουν και να οργανώσουν δοµές που να 

διατηρούν πληροφορίες. Άλλοι πάλι βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να 

αποµνηµονεύσουν ήδη υπάρχουσες πληροφορίες, ενώ κάποιοι άλλοι τους βοηθούν να 

δηµιουργήσουν νέες ιδέες. Ο κοινός τους στόχος είναι να βοηθήσουν τους µαθητές να 

γίνουν πιο δυναµικοί εκπαιδευόµενοι (Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 
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Στην πραγµατικότητα, δεν µπορούµε να φανταστούµε µία τάξη στην οποία κάποια 

από τα Εκπαιδευτικά αυτά Μοντέλα να µην είναι σε ενεργή δράση σε κάθε τοµέα 

σπουδών. Τα µοντέλα αυτά εφαρµόζουν σε κάθε θέµα και είναι χρήσιµα για όλους 

τους µαθητές, παρέχοντας τα εργαλεία εκµάθησης που τους βοηθούν όταν 

µεγαλώνουν και κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους (Joyce, Weil & Calhoun, 

2004). 

4.2.1 Οι φάσεις του Εκπαιδευτικού Μοντέλου των Synectics 

Μετά από ενδελεχή µελέτη όλων των  αναφερθέντων στο δεύτερο κεφάλαιο 

(Κεφάλαιο 2) µοντέλων, το Εκπαιδευτικό Μοντέλο το οποίο επέλεξα να 

χρησιµοποιήσω ως βάση του Εκπαιδευτικού µου Σεναρίου είναι το µοντέλο των 

Synectics και συγκεκριµένα η δεύτερη στρατηγική του «Κάνοντας το Μυστήριο 

Οικείο» (“Making the Strange Familiar”), µιας και από όλα τα Εκπαιδευτικά 

Μοντέλα, αυτό των Synectics δίνει την πιο άµεση ικανοποίηση όταν κάποιος 

ασχολείται µε ασκήσεις και εκπαιδεύει παιδιά (πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης), διότι εµπεριέχει και τη διασκέδαση. Επιπροσθέτως, η δεύτερη αυτή 

στρατηγική του Μοντέλου των Synectics παρέχει µεγαλύτερη ελευθερία στη σκέψη 

και τη φαντασία του εκπαιδευόµενου, µε αποτέλεσµα το συµπέρασµα στο οποίο θα 

καταλήξει µετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας να είναι προϊόν της 

δικής του κυρίως ατοµικής προσπάθειας. Κάτι αρκετά επιβοηθητικό, ούτως ώστε να 

µη λησµονήσει σε βραχύ χρονικό διάστηµα τις γνώσεις που έλαβε και να µείνουν στη 

µνήµη του για όσο το δυνατόν περισσότερο, υπενθυµίζοντάς του την προσωπική του 

προσπάθεια και συνάµα το λόγο για τον οποίο συµµετείχε στις συγκεκριµένες 

δραστηριότητες (Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο των Synectics έχει µία συγκεκριµένη δοµή και 

αποτελείται από επτά προκαθορισµένες φάσεις, οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν 

ενδελεχώς, ούτως ώστε να καταλήξουµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα, που στη 

συγκεκριµένη περίπτωση είναι η εκµάθηση των τεσσάρων βασικών πράξεων των 

Μαθηµατικών (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµός και διαίρεση), από παιδιά της 

∆ευτέρας και της Τρίτης ∆ηµοτικού µέσω ενός καινοτόµου, δηµιουργικού τρόπου. Οι 

γενική µορφή των εν λόγω φάσεων παρουσιάζεται στο διάγραµµα που ακολουθεί 

(∆ιάγραµµα 6): 
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∆ιάγραµµα 6 – Οι επτά φάσεις του Εκπαιδευτικού Μοντέλου των Synectics, που αποτελούν τη βάση 

του Εκπαιδευτικού Σεναρίου, ακολουθώντας το ρου του οποίου σχεδιάσθηκε το εκπαιδευτικό – 

ψηφιακό παιχνίδι «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά» (Joyce, Weil & Calhoun, 2004) 

Στην πραγµατικότητα, το µοντέλο των Synectics βοηθά τους µαθητές να δουν και 

να αισθανθούν την πραγµατική ιδέα, περιγεγραµµένη µε στερεοτυπικούς όρους, µέσα 

σε µία ποικιλία από καινοτόµες προτάσεις. Λύνοντας για παράδειγµα ένα πρόβληµα 

µε τη βοήθεια του περί ου ο λόγος µοντέλου, οι εκπαιδευόµενοι είναι σε θέση να 

εµβαθύνουν σε αυτό περισσότερο και να εµπλουτίσουν τη λύση στην οποία εν τέλει, 

θα καταλήξουν. Μελετώντας σε βάθος το συγκεκριµένο µοντέλο των Synectics, 
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κατανοούµε ότι βασίζεται στη µετουσίωση του µυστηρίου σε απόλυτη οικειότητα 

προς τον εκπαιδευόµενο, στην ανάγκη δηλαδή, της όξυνσης της αντιληπτικής 

ικανότητας των εκπαιδευόµενων και της εσωτερίκευσης από µέρους τους του 

υποκειµενικά νέου δυσνόητου υλικού. Στο µοντέλο αυτό, η µεταφορά 

χρησιµοποιείται για ανάλυση και όχι για τη δηµιουργία εννοιολογική απόσταση, ως 

συνήθως. Παραδείγµατος χάριν, ο εκπαιδευτικός µπορεί να παρουσιάσει την έννοια 

της κουλτούρας στην τάξη του, χρησιµοποιώντας οικείες αναλογίες (όπως µία σόµπα 

ή ένα σπίτι), οι εκπαιδευόµενοι αρχίζουν να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά που 

τους παρουσιάζονται και εκείνα που απουσιάζουν από την έννοια. Το µοντέλο είναι 

ταυτόχρονα αναλυτικό και συγκλίνον, διότι οι εκπαιδευόµενοι συνεχώς 

εναλλάσσονται µεταξύ του καθορισµού των χαρακτηριστικών του πιο οικείου 

υποκειµένου και της σύγκρισης αυτών µε τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου 

θέµατος που δεν τους είναι ακόµη οικεία (Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

Στην πρώτη φάση (Φάση 1) του µοντέλου αυτού, γίνεται η επεξήγηση του νέου 

θέµατος, παρέχονται δηλαδή στους εκπαιδευόµενους οι απαραίτητες πληροφορίες για 

την κατανόηση του τι πρόκειται να επακολουθήσει. Στην επόµενη φάση (Φάση 2), ο 

εκπαιδευτικός προτείνει στους εκπαιδευόµενους την άµεση αναλογία. Στην τρίτη 

φάση (Φάση 3), ο εκπαιδευτικός, όπως βλέπουµε και από το ανωτέρω διάγραµµα, 

παρέχει στους εκπαιδευόµενους τη δυνατότητα να «µετουσιωθούν» στην άµεση 

αναλογία, τους βοηθά µε άλλα λόγια, να κατανοήσουν το θέµα και εν τέλει να το 

οικειοποιηθούν. Στην τέταρτη φάση (Φάση 4), οι εκπαιδευόµενοι αναγνωρίζουν και 

επεξηγούν τα σηµεία οµοιότητας µεταξύ του νέου υλικού και της άµεσης αναλογίας. 

Στην πέµπτη φάση (Φάση 5), επεξηγούν τις διαφορές µεταξύ των αναλογιών. Ως 

µέτρο απόκτησης των πληροφοριών από το νέο θέµα, οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να 

προτείνουν και να αναλύσουν τις δικές τους αναλογίες στις επόµενες δύο τελευταίες 

φάσεις (Φάσεις 6 και 7) (Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

4.2.2 Το Εκπαιδευτικό Σενάριο προσαρµοσµένο στις ανάγκες τις 

εργασίας 

Για να είναι εφικτή η χρήση του προαναφερθέντος σεναρίου στη συγκεκριµένη 

εργασία, απαραίτητη είναι η συγκεκριµενοποίησή του και ο προσανατολισµός του 

προς το ερευνητικό πρόβληµα που προσπαθούµε να επιλύσουµε. Με ένα 

Εκπαιδευτικό Σενάριο τόσο γενικό δεν είναι εφικτή η προσέγγιση της λύσης του 

προβλήµατος, για το λόγο αυτό και πιο κάτω αναλύεται και επεξηγείται η κάθε φάση 
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του ενδελεχώς προσανατολισµένη προς την εκµάθηση των τεσσάρων βασικών 

πράξεων των Μαθηµατικών (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµός και διαίρεση), 

από παιδιά της ∆ευτέρας και της Τρίτης ∆ηµοτικού µέσω του εκπαιδευτικού – 

ψηφιακού παιχνιδιού που αναλύεται στο πέµπτο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 5). 

 
∆ιάγραµµα 7 – Οι επτά φάσεις του Εκπαιδευτικού Μοντέλου των Synectics προσαρµοσµένες στις 

ανάγκες του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά», 

ούτως ώστε να ικανοποιούνται συν τους άλλοις και οι διδακτικοί/µαθησιακοί στόχοι (Joyce, Weil & 

Calhoun, 2004) 
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Συγκεκριµένα, όπως βλέπουµε και στο αµέσως προηγούµενο διάγραµµα 

(∆ιάγραµµα 7), για να καταλήξουµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα µέσω της χρήσης του 

Εκπαιδευτικού Μοντέλου των Synectics, θα πρέπει να υλοποιηθούν σειριακά οι 

ακόλουθες επτά φάσεις, στις οποίες έγινε µία µικρή αναφορά και προηγουµένως, 

συνυφασµένες τώρα βέβαια, µε την προβληµατική που αναλύεται στην εν λόγω 

εργασία. Εποµένως, στην πρώτη φάση (Φάση 1) του σεναρίου, ο εκπαιδευτικός 

παρέχει στους εκπαιδευόµενους πληροφορίες σχετικά µε την ύλη των Μαθηµατικών 

της ∆ευτέρας και της Τρίτης ∆ηµοτικού, δίνει µε λίγα λόγια στους εκπαιδευόµενους 

µία πρώτη γεύση για το τι πρόκειται να µάθουν µέσω του εκπαιδευτικού – ψηφιακού 

παιχνιδιού «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά», το οποίο αναλύεται 

αργότερα. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης (Φάση 2) και αφότου ο 

εκπαιδευτικός επεξηγήσει πλήρως την ύλη του µαθήµατος στους εκπαιδευόµενους, 

προσπαθεί, µε απλά λόγια και χαρακτηρισµούς, να τους αναλύσει το εκπαιδευτικό – 

ψηφιακό παιχνίδι µε το οποίο πρόκειται να ασχοληθούν στη συνέχεια. Στην 

ακόλουθη φάση (Φάση 3), οι εκπαιδευόµενοι παίζουν µε το εκπαιδευτικό – ψηφιακό 

παιχνίδι, ακολουθώντας τις σειριακές δραστηριότητές του, ελέγχοντας τις γνώσεις 

που έλαβαν κατά την πρώτη φάση του σεναρίου. Εντός της τέταρτης φάσης (Φάση 4) 

του σεναρίου, οι εκπαιδευόµενοι παίρνουν κάποια πρωτοβουλία, αναγνωρίζουν για 

παράδειγµα, κάποια τυχούσα επικίνδυνη για τον πρωταγωνιστή του παιχνιδιού (εδώ 

συγκεκριµένα για την Κοκκινοσκουφίτσα) κατάσταση ή κάποια διαδροµή προς τη 

λύση της ιστορίας, η οποία να τον συµφέρει πιο πολύ είτε από άποψη χρόνου και 

βαθµών, είτε από άποψη ανεπιθύµητης συνάντησης µε τον κακό του παιχνιδιού (εδώ 

τον κακό λύκο). Στην πέµπτη τώρα φάση (Φάση 5) του Εκπαιδευτικού Σεναρίου, οι 

εκπαιδευόµενοι βασισµένοι στην ανωτέρω παρατήρηση (στην απόφαση που πήραν εν 

ολίγοις, πάνω στο προηγούµενο δίληµµα στο οποίο βρέθηκαν, διαµέσου του 

πρωταγωνιστή του παιχνιδιού), προχωρούν στην επιλογή της συµφέρουσας προς το 

πρόσωπο του πρωταγωνιστή διαδροµή, βοηθώντας τον έτσι, είτε να διαφύγει της 

επικίνδυνης κατάστασης, είτε να κερδίσει κάποιους βαθµούς. Στην επόµενη φάση 

(Φάση 6), οι εκπαιδευόµενοι προβαίνουν στην επανάληψη ορισµένων βασικών 

σηµείων της ύλης που διδάχθηκαν και εξετάσθηκαν κατά τη  διάρκεια των 

προηγούµενων φάσεων του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού. 

Τέλος, κατά τη διάρκεια της έβδοµης φάσης (Φάση 7) του σεναρίου, οι 

εκπαιδευόµενοι, δια µέσου του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού, κάνουν 

αναφορά στο τι ακριβώς θα έκαναν στη θέση του πρωταγωνιστή του παιχνιδιού (στην 
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εν λόγω περίσταση της Κοκκινοσκουφίτσας), σχολιάζοντας τις κινήσεις του και 

εστιάζοντας στις υποθετικές δικές τους αντιδράσεις σε παραπλήσιες καταστάσεις. 

Όπως είναι εµφανές µέσω του Εκπαιδευτικού Σεναρίου βάσει του οποίου διεξήχθη 

η έρευνα στους µαθητές της ∆ευτέρας και της Τρίτης ∆ηµοτικού, δεν δόθηκε κάποιο 

επιπρόσθετο ερωτηµατολόγιο στα συγκεκριµένα παιδιά, µε σκοπό να το 

απαντήσουν, για να οδηγηθούµε έτσι σε κάποιο συµπέρασµα σχετικά µε το εάν 

αντιλήφθηκαν ή όχι τη διδαχθείσα ύλη ή εάν βρήκαν ενδιαφέρον το εν λόγο 

εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι και διασκέδασαν µαζί του, βλέποντας ταυτοχρόνως 

την εκπαιδευτική διαδικασία από µία εντελώς διαφορετική σκοπιά από αυτή της 

παραδοσιακής διδασκαλίας. Επίσης, δε διεξήχθη κάποιου είδους συνέντευξη µε 

πρωταγωνιστές τους εκπαιδευόµενους, µε σκοπό τα ανωτέρω και πάλι αποτελέσµατα. 

Οι µόνες ερωτήσεις που έλαβαν χώρα ήταν αυτές σχετικά µε την πρότερη επίδοση 

των µαθητών στο µάθηµα των Μαθηµατικών προς τους δασκάλους, µε στόχο το 

σχηµατισµό µίας ολοκληρωµένης εικόνας του δείγµατος των εκπαιδευόµενων που 

έλαβαν µέρος στην έρευνα. 

4.2.3 Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την εξαγωγή 

αποτελεσµάτων στις έρευνες 

4.2.3.1 Η σηµασία του ερωτηµατολογίου σε µία έρευνα 

Είναι βέβαια γεγονός, ότι στην πλειοψηφία διεξαγόµενων ερευνών 

χρησιµοποιούνται ερωτηµατολόγια που βοηθούν τους ερευνητές να καταλήξουν 

ευκολότερα σε κάποιο συµπέρασµα σχετικό µε το θέµα που ερευνούν. Το 

ερωτηµατολόγιο θα συνιστά πάντα µία εισβολή στη ζωή του απαντώντος, είτε 

εξαιτίας της χρονοβόρας διαδικασίας συµπλήρωσής του, είτε λόγω της διατύπωσης 

απειλητικών ή ευαίσθητων ερωτήσεων, είτε πάλι εξαιτίας της πιθανής παραβίασης 

του προσωπικού χώρου των ανθρώπων πάνω στους οποίους διεξάγεται η έρευνα. Οι 

απαντώντες ερωτηµατολόγια δεν είναι απλά παθητικοί «προµηθευτές» δεδοµένων για 

τους ερευνητές, δεν είναι διόλου αντικείµενα της έρευνας, αλλά υποκείµενα αυτής. 

Από την όλη αυτή επεξήγηση προκύπτουν αρκετές ανακολουθίες (sequiturs) (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007). 

∆εν µπορούµε παραδείγµατος χάριν να πιέσουµε τους απαντώντες να 

συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο χωρίς τη θέλησή τους, µπορούµε κάλλιστα να 

τους παροτρύνουµε, αλλά η απόφασή τους σχετικά µε το εάν θα συµµετέχουν ή όχι 
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στην έρευνα, όπως επίσης και για το πότε θα την εγκαταλείψουν εξαρτάται εξ 

ολοκλήρου από τους ίδιους (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Η εµπλοκή τους 

στην εκάστοτε έρευνα είναι πιθανό να είναι αποτέλεσµα: 

• Της συνειδητής συναίνεσης τους. 

• Των δικαιωµάτων των συµµετεχόντων να εγκαταλείψουν σε οποιαδήποτε 

φάση της έρευνα ή να µη συµπληρώσουν συγκεκριµένες ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου. 

• Των ευκαιριών που παρέχει η έρευνα στους συµµετέχοντες σε αυτή να 

βελτιώσουν την κατάστασή τους (το ζήτηµα δηλαδή, της ωφέλειας). 

• Των εγγυήσεων ότι η έρευνα δε θα τους προξενήσει κάποια βλάβη (το ζήτηµα 

εν ολίγοις, της βλάβης). 

• Των εγγυήσεων εµπιστευτικότητας, ανωνυµίας και µη ανιχνευσιµότητας που 

παρέχει η έρευνα στους συµµετέχοντες σε αυτή. 

• Του βαθµού απειλής ή ευαισθησίας των ερωτήσεων (µεταβλητές που µπορεί 

να οδηγήσουν στην πολύ αναλυτική ή στη λακωνική απάντηση των 

συµµετεχόντων) (Sudman & Bradburn, 1982). 

• Παραγόντων του ίδιου του ερωτηµατολογίου (π.χ. η πλήρης κάλυψη 

σηµαντικών ζητηµάτων, η δυνατότητα του να συλλάβει αυτό που θέλουν να 

εκφράσουν οι απαντώντες και να µην προσπαθεί να προσθέσει τις θέσεις του 

ερευνητή), µε άλλα λόγια, η αποφυγή µεροληψίας και η διασφάλιση της 

εγκυρότητας και της αξιοπιστίας στο ερωτηµατολόγιο – τα ζητήµατα 

µεθοδολογικής στιβαρότητας και δικαιοσύνης. Η µεθοδολογική στιβαρότητα 

δε, συνιστά δεοντολογικό και όχι απλά τεχνικό ζήτηµα και οι απαντώντες 

έχουν το δικαίωµα να προσδοκούν αξιοπιστία και εγκυρότητα από την έρευνα 

στην οποία συµµετέχουν (Morrison, 1996). 

• Των αντιδράσεων του απαντώντος, για παράδειγµα οι απαντώντες θα 

αντιδράσουν εάν θεωρήσουν ότι µίας ερώτηση είναι προσβλητική προς το 

πρόσωπό τους, παραβιάζει τον προσωπικό τους χώρο, είναι παραπλανητική, 

προκατειληµµένη, λανθασµένη, εκνευριστική, αδιάκριτη, απρεπής ή δυσνόητη 

(Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

Οι ανωτέρω παράγοντες επιδρούν σε κάθε φάση χρήσης του ερωτηµατολογίου για 

να µας υπενθυµίζουν ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση και προσοχή στην 

προσέγγιση των απαντώντων, στις ερµηνείες των απαντήσεών τους, στην 
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επεξεργασία των δεδοµένων, καθώς επίσης και στην τελική αναφορά που εξάγεται 

από την όλη έρευνα (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

Εστιάζοντας τώρα, στη διαδικασία της λειτουργικότητας ενός ερωτηµατολογίου 

θα πρέπει να τονισθεί ότι πρόκειται για τη λήψη ενός γενικού σκοπού ή µίας 

ευρύτερης οµάδας στόχων και τη µετέπειτα µετατροπή τους σε συµπαγή, ερευνήσιµα 

πεδία, για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης απτών δεδοµένων. Αρχικά, 

θα πρέπει να διασαφηνισθούν οι γενικοί σκοποί του ερωτηµατολογίου και έπειτα έχει 

σειρά η µετάφρασή τους σε µία απτή και συγκεκριµένη σειρά στόχων. Μέσω της 

διαδικασίας αυτής, γίνεται πιο σαφής, για παράδειγµα η διερεύνηση των απόψεων 

των εκπαιδευτικών για την ενίσχυση της διδασκαλίας, ενώ η λεπτοµερής αποτύπωση 

των προτεραιοτήτων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης για την παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας είναι εξ αρχής σχετικά 

συγκεκριµένη ερώτηση. 

Έχοντας λοιπόν, αποφασισθεί και διασαφηνισθεί από την πλευρά του ερευνητή ο 

βασικός σκοπός του ερωτηµατολογίου, η δεύτερη φάση του σχεδιασµού 

περιλαµβάνει την επισήµανση και την κατηγοριοποίηση δευτερευόντων θεµάτων που 

σχετίζονται µε τον περί ου ο λόγος σκοπό. Η τρίτη δε φάση, έπεται της αναγνώρισης 

και της κατηγοριοποίησης των δευτερευουσών θεµάτων και περιλαµβάνει τη 

µορφοποίηση συγκεκριµένων προϋποθέσεων πληροφόρησης που σχετίζονται µε 

καθένα από τα προαναφερθέντα ζητήµατα (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

Ολοκληρώνοντας αυτή τη σύντοµη αναφορά στους λόγους χρήσης των 

ερωτηµατολογίων σε µία έρευνα, καθώς και στον τρόπο µε τον οποίο αυτά θα πρέπει 

να δοµούνται, αξίζει να αναφέρουµε ότι τα είδη ερωτηµατολογίων που µπορούµε να 

συναντήσουµε είναι τρία: τα δοµηµένα, τα ηµιδοµηµένα και τα µη δοµηµένα. Παρά 

βέβαια, το γεγονός ότι υπάρχει µία ευρεία ποικιλία τύπων ερωτηµατολογίων, υπάρχει 

ένας βασικός κανόνας που ισχύει για όλα: όσο πιο µεγάλο είναι το µέγεθος του 

δείγµατος, τόσο πιο δοµηµένο, κλειστό και αριθµητικό πρέπει να είναι το 

ερωτηµατολόγιο, ενώ αντιθέτως, όσο πιο µικρό είναι το µέγεθος του δείγµατος, τόσο 

λιγότερο δοµηµένο, πιο ανοικτό και βασισµένο στις λέξεις µπορεί να είναι το υπό 

προς απάντηση ερωτηµατολόγιο. Εξαιρετικά δοµηµένες, κλειστές ερωτήσεις είναι 

ιδιαιτέρως χρήσιµες µέσα σε ένα ερωτηµατολόγιο, λόγω του γεγονότος ότι µπορούν 

να παράγουν συχνότητες απαντήσεων που επιδέχονται στατιστικούς χειρισµούς και 

ανάλυση, µιας και είναι σε µεγάλο βαθµό προκαθορισµένες. Επιπλέον, δίνουν τη 

δυνατότητα συγκρίσεων µεταξύ οµάδων του δείγµατος (Oppenheim, 1992). Όντως, 
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θα ήταν σχεδόν αδύνατον και ταυτοχρόνως, µη αναγκαίο να προσπαθήσουµε να 

επεξεργασθούµε µεγάλες ποσότητες λεκτικών δεδοµένων σε ένα σύντοµο χρονικό 

διάστηµα. Εάν δε, κριθεί αναγκαία µία µελέτη περίπτωσης πεδίου, τότε πιθανό να 

είναι καταλληλότερα τα ποιοτικά, λιγότερο δοµηµένα, βασισµένα σε λέξεις και 

ανοικτού τύπου ερωτηµατολόγια, επειδή έχουν τη δυνατότητα να συλλάβουν τα 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά µίας µεµονωµένης περίπτωσης. Όταν όµως, 

επιδιώκουµε να µετρήσουµε κάτι, τότε απαιτείται µία ποσοτική προσέγγιση, ενώ όταν 

επιδιώκουµε πλούσια προσωπικά δεδοµένα, τότε µπορεί να είναι καταλληλότερη µία 

ποιοτική – λεκτική προσέγγιση (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

4.2.3.2 Οι ανάγκες που εξυπηρετεί η συνέντευξη µέσα σε µία έρευνα 

Με την ολοκλήρωση της αναφοράς και στα είδη των ερωτηµατολογίων που 

υπάρχει περίπτωση να χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής µίας έρευνας, 

παρουσιάζεται η ανάγκη αναφοράς του δεύτερου σηµαντικότερου µέσου συλλογής 

δεδοµένων από τους συνεντευξιαζόµενους και αυτό δεν είναι άλλο από τη 

συνέντευξη. Ο Kitwood µε σαφήνεια αντιπαραθέτει τρεις αντιλήψεις σχετικές µε τη 

φύση της συνέντευξης. Η πρώτη αντίληψη είναι εκείνη που θεωρεί τη συνέντευξη 

απλώς ένα δυνητικό µέσο µετάδοσης πληροφοριών. Εν συνεχεία, µία δεύτερη 

αντίληψη σχετική µε τη συνέντευξη είναι εκείνη της συναλλαγής, κατά την οποία 

υπάρχουν αναπόφευκτα προκαταλήψεις που πρέπει να αναγνωρισθούν εξ αρχής και 

να ελεγχθούν προτού προχωρήσουµε στη διεξαγωγή της συνέντευξης. Σύµφωνα µε 

την άποψη αυτή, ο Kitwood εξηγεί ενδελεχώς ότι «κάθε συµµετέχων σε µία 

συνέντευξη θα ορίσει την εκάστοτε κατάσταση µε τον ιδιαίτερο, προσωπικό του 

τρόπο. Το γεγονός αυτό, µπορεί κανείς να το χειριστεί µε καλύτερο τρόπο εισάγοντας 

τρόπους ελέγχου στο σχεδιασµό της έρευνάς του, για παράδειγµα έχοντας µία οµάδα 

συνεντευκτών µε διαφορετικές προκαταλήψεις». Η συνέντευξη εν γένει, γίνεται 

καλύτερα κατανοητή υπό τους όρους µίας θεωρίας κινήτρων, η οποία αναγνωρίζει 

µία σειρά µη λογικών παραγόντων που διέπουν την ανθρώπινη συµπεριφορά, όπως 

είναι τα συναισθήµατα, οι ασυνείδητες ανάγκες και οι διαπροσωπικές επιδράσεις. Ο 

Kitwood επίσης, επισηµαίνει ότι και οι δύο ανωτέρω απόψεις για τη συνέντευξη 

αντιµετωπίζουν τα εγγενή χαρακτηριστικά των διαπροσωπικών συναλλαγών σα να 

ήταν «δυνητικά εµπόδια στη σωστή έρευνα, τα οποία όµως, για το λόγο αυτό θα 

πρέπει να αποµακρυνθούν και να ελεγχθούν ή τουλάχιστον, να καθοδηγηθούν µε 

κάποιον αποτελεσµατικό τρόπο» (Kitwood, 1977; Cohen, Manion & Morrison, 2007). 
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Η τρίτη αντίληψη που υφίσταται σχετικά µε τη συνέντευξη, την παρουσιάζει ως 

µία συνάντηση που αναγκαστικά εµπεριέχει πολλά από τα χαρακτηριστικά της 

καθηµερινότητας. Ο Kitwood ισχυρίζεται ότι αυτό που απαιτείται, σύµφωνα µε τη 

συγκεκριµένη άποψη, δεν είναι µία τεχνική σχετική µε τις προκαταλήψεις, αλλά µία 

θεωρία της καθηµερινής ζωής, η οποία λαµβάνει υπόψιν της τα σχετικά 

χαρακτηριστικά των συνεντεύξεων, τα οποία µπορεί να περιλαµβάνουν: το παίξιµο 

ρόλων, την ύπαρξη στερεοτύπων, καθώς επίσης και την αντίληψη και της κατανόηση. 

Ένα από τους πιο ισχυρούς συνηγόρους της άποψης αυτής είναι ο Cicourel, ο οποίος 

απαριθµεί πέντε από τα πιο διαδεδοµένα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν µία 

συνέντευξη, που στην πραγµατικότητα θεωρούνται ως προβλήµατα και τα οποία 

περιληπτικά, είναι τα ακόλουθα: 

1. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που αναπόφευκτα διαφέρουν από τη µία 

συνέντευξη στην άλλη, όπως είναι π.χ.: η αµοιβαία εµπιστοσύνη, η κοινωνική 

απόσταση και ο έλεγχος του συνεντευκτή. 

2. Ο απαντών µπορεί εύκολα να αισθανθεί άβολα και να υιοθετήσει τακτικές 

αποφυγής, αν οι ερωτήσεις αγγίζουν προσωπικές πτυχές της ζωής του. 

3. Τόσο ο συνεντευκτής, όσο και ο συνεντευξιαζόµενος είναι αναγκασµένοι να 

συγκρατούν µέρος των εν δυνάµει δηλώσεών τους µονάχα για τον εαυτό τους. 

4. Ένας µεγάλος αριθµός εννοιών που µπορεί να είναι αρκετά σαφείς για τον 

ένα, υπάρχει περίπτωση για τον άλλο να είναι σχετικά δυσνόητες, ακόµα και 

αν η πρόθεση είναι η γνήσια επικοινωνία. 

5. Είναι τέλος αδύνατον, όπως και στην καθηµερινή ζωή, να υποβάλει κανείς σε 

λογικό έλεγχο όλες τις πλευρές της συνάντησης και όλα τα δεδοµένα που 

εξήφθησαν µέσω της εκάστοτε συνέντευξης (Cicourel, 1964; Cohen, Manion 

& Morrison, 2007). 

Στην πραγµατικότητα, ένας ερευνητής που επιλέξει να εισάγει µία συνέντευξη στο 

σώµα της έρευνάς του δεν επιδιώκει µόνο τη συλλογή δεδοµένων, αντλώντας τα από 

τις προσωπικές απόψεις του συνεντευξιαζόµενου, µιας και οι στόχοι της συνέντευξης 

µέσα σε µία έρευνα είναι πολλοί και ποικίλοι, για παράδειγµα: 

• Να χρησιµοποιηθεί ως µέσο για την αξιολόγηση ή της εκτίµηση ενός ατόµου 

από κάποια συγκεκριµένη οπτική γωνία. 

• Για την επιλογή ή της προώθηση ενός εργαζοµένου. 
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• Για την επίτευξη µία θεραπείας, όπως στη συνέντευξη που πραγµατοποιείται 

από έναν ψυχίατρο. 

• Για τον έλεγχο ή την ανάπτυξη υποθέσεων. 

• Για τη συγκέντρωση διαφόρων στοιχείων, όπως σε επισκοπήσεις ή σε 

πειραµατικές καταστάσεις. 

• Για τη δειγµατολόγηση διαφόρων απόψεων των εκάστοτε απαντώντων, όπως 

σε κατ’ οίκον συνεντεύξεις (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

4.2.3.3 Η απόδειξη της εγκυρότητας των συνελεγµένων δεδοµένων 

Η συλλογή, η ανάλυση και η αξιολόγηση των δεδοµένων µίας έρευνας δεν αρκούν 

για να καταλήξουµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα που θα µας οδηγήσει στα 

πολυπόθητα συµπεράσµατα, για τα οποία βέβαια, λαµβάνει χώρα και η όλη 

ερευνητική διαδικασία. Η εγκυρότητα είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας για την 

ύπαρξη µία αποτελεσµατικής έρευνας, διότι η µεταβλητή αυτή είναι που δύναται να 

χαρακτηρίσει την εκάστοτε διεξαχθείσα έρευνα ως αξιόπιστη ή µη και όπως είναι 

ευκόλως κατανοητό, αν µία ερευνητική µελέτη δεν είναι έγκυρη, η ύπαρξή της δεν 

έχει καµία απολύτως αξία. Εποµένως, µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα 

ότι η εγκυρότητα είναι βασική προϋπόθεση, τόσο για τις ποσοτικές, όσο και για τις 

αντίστοιχες ποιοτικές/νατουραλιστικές έρευνες (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

Η εγκυρότητα µίας ερευνητικής µελέτης µπορεί να είναι διαφόρων ειδών, όπως: 

εσωτερική, εξωτερική, περιεχοµένου, δοµήµατος, οικολογική, καταλυτική και τέλος 

εγκυρότητα που σχετίζεται µε τα κριτήρια. Ας δούµε όµως, λίγο πιο αναλυτικά τα 

προαναφερθέντα είδη εγκυρότητας µίας ερευνητικής µελέτης: 

• Η εσωτερική εγκυρότητα είναι αυτή που προσπαθεί να αποδείξει ότι η 

επεξήγηση ενός συγκεκριµένου γεγονότος, ενός θέµατος ή µίας οµάδας 

δεδοµένων, τα οποία δε, παρέχονται στο πλαίσιο µίας έρευνας, µπορεί 

πράγµατι να επαληθευτεί από τα ίδια τα δεδοµένα. Το συγκεκριµένο είδος 

εγκυρότητας, έχει να κάνει σε κάποιο βαθµό µε την ακρίβεια των δεδοµένων, 

η οποία µπορεί να εφαρµοσθεί τόσο στην ποσοτική, όσο και στην ποιοτική 

έρευνα. Συνοψίζοντας, τα αποτελέσµατα της έρευνας, βάσει της εσωτερικής 

εγκυρότητας, θα πρέπει να περιγράφουν µε ακρίβεια τα φαινόµενα που 

µελετώνται (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

• Η εξωτερική εγκυρότητα δε, αναφέρεται στο βαθµό στον οποίο τα 

αποτελέσµατα µίας έρευνας µπορούν να γενικευθούν στον ευρύτερο 
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πληθυσµό, σε γενικότερες περιπτώσεις ή καταστάσεις. Όσον αφορά στους 

θετικιστές, η γενίκευση είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ενώ αυτό δεν ισχύει 

στον ίδιο βαθµό για τη νατουραλιστική έρευνα. Για µία σχολή σκέψης, η 

γενικευσιµότητα, µέσω της αφαίρεσης των µεταβλητών του πλαισίου, είναι 

θεµελιώδους σηµασίας, ενώ για µία άλλη, οι γενικεύσεις που αναφέρονται 

πολύ σύντοµα στο ερευνητικό περιβάλλον έχουν να δείξουν πολύ λίγα 

χρήσιµα και ουσιώδη πράγµατα αναφορικά µε την ανθρώπινη συµπεριφορά 

(Schofield, 1993). Για τους θετικιστές, από τη µία πλευρά, οι µεταβλητές θα 

πρέπει να αποµονωθούν και να ελέγχονται, ενώ τα δείγµατα θα πρέπει να 

επιλέγονται τυχαία, αντιθέτως, για τους εθνογράφους, η ανθρώπινη 

συµπεριφορά είναι απείρως πολύπλοκη και απρόσµενη, µε αποτέλεσµα να 

µην επιδέχεται απλουστεύσεις, ενώ ταυτόχρονα εντάσσεται σε ένα κοινωνικό 

πλαίσιο και είναι καθόλα µοναδική. Τέλος, η γενικευσιµότητα στη 

νατουραλιστική έρευνα ερµηνεύεται ωε δυνατότητα σύγκρισης απόψεων και 

µεταβίβασης (Lincoln & Guba, 1985; Eisenhart & Howe, 1992). 

• Για να επιδειχθεί η εγκυρότητα περιεχοµένου, το ερευνητικό όργανο θα 

πρέπει να δείξει ότι καλύπτει, εξίσου και ολοκληρωµένα, τους τοµείς ή τα 

αντικείµενα που σκοπεύει να καλύψει. Πραγµατικά, είναι απίθανο ένας 

ερευνητής να κατορθώσει να καταπιαστεί ολοκληρωτικά µε το κάθε ζήτηµα, 

εφόσον, όπως είναι φυσικό, δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για µία µεγάλη 

και χρονοβόρα ερευνητική µελέτη ή ακόµη και λόγω της απροθυµίας των 

συµµετεχόντων να απαντήσουν σε ένα πολύ εκτενές ερωτηµατολόγιο. 

Εποµένως, ο ερευνητής θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία του βασικού 

ζητήµατος της έρευνας πρόκειται να καλυφθούν εξ ολοκλήρου κατά τη 

διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, αλλά ταυτόχρονα, θα πρέπει να 

εξασφαλίσει ότι αποτελούν, τόσο µία δίκαιη αντιπροσώπευση του ευρύτερου 

θέµατος που τελεί υπό εξέταση (και της βαρύτητάς του), όσο και ότι τα 

στοιχεία που έχουν επιλεγεί ως δείγµα της εν λόγω έρευνας παρουσιάζονται, 

τόσο σε βάθος, όσο και σε εύρος. Ως λύση λοιπόν, για τη διασφάλιση της 

αντιπροσωπευτικότητας του δείγµατος κρίνεται απαραίτητη η προσεκτική 

δειγµατοληψία (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

• Αναφερόµενοι στο δόµηµα, αντιλαµβανόµαστε ότι είναι µία έννοια 

αφηρηµένη και ακριβώς αυτό είναι το στοιχείο που ξεχωρίζει το 
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συγκεκριµένο τύπο εγκυρότητας από τους προαναφερθέντες, οι οποίοι 

ασχολούνταν µε πραγµατικές καταστάσεις – καθόριζαν δηλαδή, το 

περιεχόµενο της ερευνητικής µελέτης. Στον εν λόγω τύπο εγκυρότητας 

επιδιώκεται µία συµφωνία αναφορικά µε τις «λειτουργικέ» µορφές µίας 

κατασκευής, διευκρινίζοντας επακριβώς το τι εννοούµε όταν χρησιµοποιούµε 

το συγκεκριµένο δόµηµα. Εν κατακλείδι, στην µορφή αυτή εγκυρότητας, η 

διάρθρωση του δοµήµατος είναι ιδιαιτέρως σηµαντική (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007). 

• Εστιάζοντας στην ποσοτική, θετικιστική έρευνα, οι µεταβλητές συχνά 

αποµονώνονται, ελέγχονται και εν τέλει, τίθενται σε επεξεργασία σε 

περιβάλλοντα που έχουν κατασκευασθεί για το συγκεκριµένο λόγο. Στην 

ποιοτική, νατουραλιστική δε έρευνα, µία βασική αρχή είναι ότι ο ερευνητής 

δεν προσπαθεί ποτέ εσκεµµένα να διαχειρισθεί τις µεταβλητές ή τις συνθήκες, 

ωφελώντας το δικό του συµφέρον. Εποµένως οι διάφορες καταστάσεις 

προκύπτουν φυσικά, ως επακόλουθο των προηγούµενων ενεργειών. Στην 

περίπτωση αυτή η πρόθεση είναι να δοθούν ακριβείς απεικονίσεις της 

αντικειµενικής πραγµατικότητας των κοινωνικών καταστάσεων, 

χρησιµοποιώντας την ορολογία που συναντούµε στην ίδια αυτή κοινωνική 

κατάσταση και µάλιστα µέσα στα φυσικά ή συµβατικά περιβάλλοντα. Όσον 

αφορά τώρα στην εκπαίδευση, η οικολογική εγκυρότητα είναι ιδιαιτέρως 

σηµαντική και χρήσιµη στην παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο 

εφαρµόζονται στην πράξη οι εκπαιδευτικές πολιτικές (Brock-Utne, 1996). 

• Η καταλυτική τώρα, εγκυρότητα ενστερνίζεται το επιστηµονικό παράδειγµα 

της Κριτικής Θεωρίας39. Με µία εντελώς ουδέτερη τοποθέτηση, αυτού του 

                                                 
39 Η Κριτική Θεωρία είναι κατηγορηµατικά καθοδηγητική και κανονιστική και συνάµα συνεπιφέρει 

µία συγκεκριµένη άποψη αναφορικά µε το ποιου είδους συµπεριφορά πρέπει να συνεπάγεται µία 

κοινωνική δηµοκρατία (Fay, 1987; Morrison, 1995). Η πρόθεση της συγκεκριµένης θεωρίας δεν είναι 

αποκλειστικά να προσφέρει έναν απολογισµό της κοινωνίας και της ανθρώπινης συµπεριφοράς, αλλά 

ταυτοχρόνως επιθυµεί να πραγµατώσει και µία κοινωνία που να βασίζεται στην ισότητα και τη 

δηµοκρατία για όλα της τα µέλη. Οι επιδιώξεις της Κριτικής Θεωρίας δεν εξαντλούνται αποκλειστικά 

στην κατανόηση των καταστάσεων και των φαινοµένων, αλλά και στην αλλαγή τους. Αναλύοντας 

ενδελεχώς τη θεωρία αυτή, καταλήγουµε στ συµπέρασµα ότι επιδιώκει να χειραφετήσει τα άτοµα που 

δεν κατέχουν θέσεις εξουσίας, να αµβλύνει την κοινωνική ανισότητα και να προωθήσει τις ατοµικές 

ελευθερίες µέσα σε µία δηµοκρατική κοινωνία (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 
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τύπου η εγκυρότητα προσπαθεί να διασφαλίσει το γεγονός ότι η έρευνα 

οδηγεί στη δράση. Παρόλα αυτά τα πράγµατα δεν εξαντλούνται σε αυτή τη 

διακήρυξη, επειδή οι διάφορες συζητήσεις αναφορικά µε την καταλυτική 

εγκυρότητα είναι συνεχείς, όπως ακριβώς και η Κριτική Θεωρία, η οποία 

υποδεικνύει µία ατζέντα. Ο Lather και οι Kincheloe και McLaren 

υπογραµµίζουν ότι υπάρχει µία ατζέντα στην καταλυτική εγκυρότητα, η οποί 

στοχεύει στο να βοηθήσει τους συµµετέχοντες στην ερευνητική διαδικασία να 

κατανοήσουν τον κόσµο στον οποίο ζουν µε απώτερο σκοπό να τον 

τροποποιήσουν. Η εν λόγω ατζέντα έχει σαφώς πολιτικό περιεχόµενο, µιας 

και η υπό σχολιασµό εγκυρότητα υποδεικνύει την αναγκαιότητα να 

αποκαλυφθεί ποιες κοινωνικές οµάδες προσδιορίζουν τις διάφορες 

καταστάσεις, οι οποίες εν τέλει, επικρατούν και επιδρούν στην υφιστάµενη 

κοινωνική κατάσταση (Lather, 1986; 1991; Kincheloe & McLaren, 1994). Οι 

Lincoln και Guba µε τη σειρά τους, εισηγούνται ότι πρέπει να εφαρµοσθεί 

στην έρευνα το κριτήριο της «αµεροληψίας», εννοώντας ότι, κατά πρώτον, 

πρόκειται να αυξήσει και να βελτιώσει την εµπειρία των συµµετεχόντων 

αναφορικά µε τον κόσµο στον οποίο ζουν και κατά δεύτερον, µε τον τρόπο 

αυτό θα βελτιωθεί η ενδυνάµωση των συµµετεχόντων (Lincoln & Guba, 

1986). Ακολουθώντας λοιπόν, τη συγκεκριµένη άποψη, δυνάµεθα να 

ισχυρισθούµε ότι η έρευνα θα µπορούσε να εστιάζει κατά κύριο λόγο σε αυτό 

που θα ήταν δυνατό να συµβεί (το απαύγασµα της καινοτοµίας και τις 

µελλοντικές τάσεις), καθώς και στο τι ακριβώς θα πρέπει στην 

πραγµατικότητα να συµβεί (το ιδανικό, τα πιθανά µελλοντικά σενάρια) 

(Schofield, 1993). 

• Η εγκυρότητα που σχετίζεται µε τα κριτήρια τέλος, προσπαθεί να συσχετίσει 

τα αποτελέσµατα που προέρχονται από ένα ιδιαίτερο ερευνητικό όργανο µε 

κάποιο άλλο εξωτερικό κριτήριο. Μέσα στο πλαίσιο αυτού του τύπου της 

εγκυρότητας υφίστανται δύο βασικές µορφές: η προγνωστική εγκυρότητα και 

η ταυτόχρονη εγκυρότητα. Η προγνωστική από τη µία πλευρά εγκυρότητα, 

επιτυγχάνεται στην περίπτωση που τα δεδοµένα τα οποία συλλέγονται κατά 

την πρώτη φάση της έρευνας συσχετίζονται µε τα δεδοµένα που αποκτώνται 

σε µεταγενέστερη χρονική στιγµή. Όσον αφορά τώρα, στην ταυτόχρονη 

εγκυρότητα, αυτή βρίσκεται πολύ κοντά στον προαναφερθέντα τύπο 

εγκυρότητας – την προγνωστική εγκυρότητα – στον εννοιολογικό της πυρήνα 
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(δηλαδή, σχετικά µε την απαιτούµενη συµφωνία µε ένα δεύτερο µέτρο). Το 

στοιχείο που διαφοροποιεί τους δύο αυτούς τύπους εγκυρότητας είναι η 

απουσία ενός χρονικού στοιχείου στην πρώτη (η συγχρονικότητα µπορεί να 

επιτευχθεί ταυτόχρονα µε κάποιο άλλο ερευνητικό εργαλείο) (Cohen, Manion 

& Morrison, 2007). 

4.2.3.4 Τριγωνοποίηση – διασταύρωση και ταυτοποίηση των δεδοµένων 

µία ερευνητικής µελέτης  

Αναλύοντας σε βάθος την έννοια της τριγωνοποίησης, θα µπορούσαµε να 

ισχυρισθούµε ότι πρόκειται για τη χρήση δύο ή περισσότερων µεθόδων συλλογής 

δεδοµένων στη µελέτη κάποιων διαστάσεων της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Η 

τριγωνοποίηση βέβαια, στην ουσία, είναι ένας ισχυρός τρόπος εφαρµογής της 

ταυτόχρονης εγκυρότητας, στην ποιοτικού ιδιαιτέρως τύπου έρευνα (Campbell & 

Fiske, 1959). 

Αναφορικά µε τις κοινωνικές επιστήµες, τα πλεονεκτήµατα των προσεγγίσεων που 

χρησιµοποιούν πολλαπλές µεθόδους είναι πολυάριθµα. Πρωτίστως, ενώ σε ορισµένα 

επιστηµονικά πεδία, όπως είναι για παράδειγµα, η ιατρική, η χηµεία και η φυσική, η 

απλή παρατήρηση συνήθως αποφέρει επαρκείς και ξεκάθαρες πληροφορίες όσον 

αφορά στα φαινόµενα προς εξέταση, οι παραπάνω µέθοδοι προσφέρουν µία 

περιορισµένη εικόνα αναφορικά µε την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει την 

ανθρώπινη συµπεριφορά, αλλά και τις καταστάσεις στις οποίες οι άνθρωποι 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Έχει ακόµη παρατηρηθεί ότι, καθώς οι ερευνητικές 

µέθοδοι λειτουργούν ως φίλτρα µέσα από τα οποία το περιβάλλον βιώνεται 

επιλεκτικά, δεν είναι διόλου µη θεωρητικές ή ουδέτερες όταν απεικονίζουν τον κόσµο 

τον εµπειριών (Smith, 1975). Η αποκλειστική εποµένως, προσκόλληση σε µία µόνο 

µέθοδο είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα προκαταβάλει ή ότι θα διαστρεβλώσει την εικόνα 

που έχει ένας ερευνητής σχετικά µε ένα συγκεκριµένο τµήµα της εξετάζουσας 

πραγµατικότητας. Ο εκάστοτε ερευνητής θα πρέπει να πιστεύει ακράδαντα ότι τα 

δεδοµένα που δηµιουργούνται από την ερευνητική διαδικασία που διεξάγει δεν είναι 

απλά τεχνητά στοιχεία, τα οποία δηµιουργούνται από τη χρήση µίας µόνο µεθόδου 

συλλογής δεδοµένων, αλλά τα µόνα και αδιάσειστα στοιχεία, µε τη βοήθεια των 

οποίων θα κατορθώσει να οδηγηθεί στα πολυαναµενόµενα συµπεράσµατα, για τα 

οποία διεξήχθη η ολότητα της ερευνητικής του µελέτης (Lin, 1976; Cohen, Manion & 

Morrison, 2007). 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

∆ιπλωµατική Εργασία 

Αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση 183 

Το γεγονός βέβαια, ότι τελικά, δε χρησιµοποιήθηκαν ερωτηµατολόγια και ότι δε 

διεξήχθη κάποια συνέντευξη µε το πέρας του παιχνιδιού, στα πλαίσια αυτής της 

∆ιπλωµατικής Εργασίας, έγινε σκοπίµως, διότι οι συγκεκριµένοι µαθητές ήταν πολύ 

µικρής ηλικίας και δε θα είχαν τη δυνατότητα να απαντήσουν αντικειµενικά σε ένα 

απρόσωπο ερωτηµατολόγιο, οποιουδήποτε τύπου. Όσον αφορά στη συνέντευξη, η 

ύπαρξή της κρίθηκε ανούσια, µιας και, σύµφωνα µε το προαναλυθέν Εκπαιδευτικό 

Σενάριο, οι εκπαιδευόµενοι δίνουν την άποψή τους σχετικά µε το παιχνίδι και τη ροή 

του κατά τη διάρκεια της έβδοµης φάσης του. Τώρα, όσο για το εάν έχουν 

κατανοήσει πλήρως τη διδαχθείσα ύλη που αναλύεται στο εκπαιδευτικό – ψηφιακό 

παιχνίδι µέσα από τις επτά φάσεις του Εκπαιδευτικού Σεναρίου, το οποίο είναι 

ενσωµατωµένο στο ψηφιακό παιχνίδι, αυτό γίνεται αντιληπτό από την τελική 

βαθµολογία που αυτόµατα λαµβάνουν οι εκπαιδευόµενοι µε το πέρας της όλης 

διαδικασίας. Εποµένως, όπως γίνεται κατανοητό και από τη µορφή του εκπαιδευτικού 

– ψηφιακού παιχνιδιού, από την τρίτη φάση του Εκπαιδευτικού Σεναρίου και µετά, το 

παιχνίδι παίρνει τη µορφή µίας απλής αξιολόγησης (test) πάνω στις προαναλυµένες 

παραχωρηθείσες, θεωρητικές πληροφορίες σχετικά µε την ύλη των Μαθηµατικών της 

∆ευτέρας και της Τρίτης ∆ηµοτικού. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται µέχρι την έκτη 

φάση του σεναρίου, µιας και εκεί γίνεται µία επανάληψη της ύλης και εν συνεχεία, 

ακολουθεί η έκφραση και ο σχολιασµός της άποψης των µαθητών. Στο εύρος λοιπόν, 

µεταξύ της τρίτης και της έκτης φάσης του Εκπαιδευτικού Σεναρίου, το εκπαιδευτικό 

– ψηφιακό παιχνίδι θυµίζει περισσότερο µία παιγνιώδη αξιολόγηση, λόγω του 

γεγονότος ότι οι αξιολογήσεις (tests) χρησιµοποιούνται ως επί το πλείστον στην 

έρευνα για τον έλεγχο των ειδικών διδακτικών στόχων, που στη συγκεκριµένη 

περίπτωση ταυτίζονται µε την κατανόηση της αναλυθείσας στην πρώτη φάση του 

σεναρίου, ύλης των Μαθηµατικών (Cohen, Manion & Morrison, 2007; Rosas et al., 

2003; Ke, 2008). 

Άλλωστε, η ύπαρξη αξιολόγησης µέσα σε ένα εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι 

είναι απαραίτητη για να γίνει πλήρως κατανοητό και εν τέλει, ξεκάθαρο στον 

εκπαιδευτικό εάν όντως ο εκπαιδευόµενος αντιλήφθηκε την διδαχθείσα ύλη ή όχι. 

Βέβαια, η εισαγωγή µίας, έστω και υποτυπώδους, αξιολόγησης (test) µέσα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία εν γένει, δεν έχει απλά και µόνο ως στόχο τη, διόλου 

παιδαγωγικώς, ευαπόδεκτη διαδικασία της αξιολόγησης των εκπαιδευόµενων. Οι 

σκοποί µίας αξιολόγησης (test) είναι πολλοί και διάφοροι, για παράδειγµα να 

διαγνώσει τα δυνατά σηµεία, τις αδυναµίες και τις δυσκολίες που συναντά ένας 
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εκπαιδευόµενος κατά τη διάρκεια του συνόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να 

µετρήσει επίσης, τις επιδόσεις του, τη νοηµοσύνη του και το δυναµικό του και ακόµη, 

να ορίσει την ετοιµότητά του για την κατανόηση της εκάστοτε ύλης. Οι Gronlund και 

Linn ονοµάζουν αυτού του είδους την αξιολόγηση «δοκιµασία (test) τοποθέτησης» 

και συνήθως, είναι ένας τύπος προκαταρκτικής δοκιµασίας, σχεδιασµένης για να 

βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να ανακαλύψει εάν οι εκπαιδευόµενοι διαθέτουν τις 

βασικές προϋποθέσεις για να ξεκινήσουν ένα πρόγραµµα διδασκαλίας (π.χ., από 

άποψη γνώσης, δεξιοτήτων και κατανόησης). Αυτού του τύπου τα test τα συναντά 

κανείς σε διάφορα στάδια µίας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για παράδειγµα, το 

επονοµαζόµενο test τοποθέτησης είναι σχεδιασµένο για να κατατάσσει τους 

εκπαιδευόµενους σε επίπεδα, σύνολα ή οµάδες διδασκαλίας (να προβαίνει δηλαδή, σε 

διοικητικές ή διδακτικές οµαδοποιήσεις). Συµπληρωµατικά, ίσως το test να είναι 

συσχετισµένο µε τα κριτήρια ή να απευθύνεται σε κάποιο πρότυπο ή µέσο. Εάν το 

εκάστοτε test είναι σχεδιασµένο ώστε να µελετήσει λεπτοµερείς αφετηρίες, γνώση, 

ικανότητες και δεξιότητες, τότε ενδέχεται να είναι περισσότερο σχετικό µε τα 

κριτήρια, καθώς απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο λεπτοµέρειας. Τέλος, εάν κάποιος 

πρόκειται να µετρήσει το «προστιθέµενης αξίας» στοιχείο διδασκαλίας ή της 

µάθησης, τότε ένα test είναι ιδιαιτέρως χρήσιµο, µιας και µέσω αυτού ο 

εκπαιδευτικός µπορεί να εκτιµήσει το πόσο πολύ έχει ωφελήσει έναν εκπαιδευόµενο 

ένα σύνολο πληροφοριών που του παρείχε, ένα σύνολο εµπειριών, εάν βέβαια, 

γνωρίζει την αφετηρία και τις αρχικές ικανότητες, γνώσεις και επιδόσεις του 

συγκεκριµένου εκπαιδευόµενου (Gronlund & Linn, 1990; Cohen, Manion & 

Morrison, 2007). 
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 

«Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» 

Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού «Η Κοκκινοσκουφίτσα 

µαθαίνει Μαθηµατικά», το θεωρητικό υπόβαθρο του οποίου έχει αναλυθεί στα 

προηγούµενα κεφάλαια της εργασίας αυτής, έχει πραγµατωθεί µε τη χρήση του 

προγράµµατος Adobe Flash Animation CS5 και της γλώσσας actionscript 3.0, µίας 

δυναµικής, αντικειµενοστραφούς γλώσσας προγραµµατισµού (object-oriented 

programming language40), η οποία διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη 

των ικανοτήτων του χρόνου εκτέλεσης (runtime) του Flash Animation. Στόχος της 

χρήσης µίας τέτοιας γλώσσας, όπως η actionscript 3.0, είναι η ταχεία δηµιουργία 

εµπλουτισµένων εφαρµογών ∆ιαδικτύου (Internet applications), οι οποίες έχουν γίνει 

ουσιώδες κοµµάτι του ∆ιαδικτύου στις µέρες µας (Grossman & Huang, 2006). 

Περιγράφοντας σε λίγες γραµµές το πρόγραµµα Adobe Flash Animation CS5, 

αξίζει να αναφέρουµε ότι παρέχει ένα πλούσιο περιβάλλον ανάπτυξης περιεχοµένου 

διαφόρων ειδών, για τη δηµιουργία ιστοσελίδων µε διαδραστικά χαρακτηριστικά, 

καθώς επίσης και ψηφιακών κινουµένων σχεδίων/εικόνων (animations), όπως 

άλλωστε συνέβη και στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Το πρόγραµµα αυτό 

χρησιµοποιείται ευρέως στις µέρες µας, για τη δηµιουργία εντυπωσιακών εφαρµογών 

µε πλούσιο περιεχόµενο, όπως video, γραφικά και animations. Ο χρήστης του εν 

λόγω προγράµµατος µπορεί να δηµιουργήσει περιεχόµενο στο Flash ή ακόµη και να 

το εισάγει έτοιµο από άλλες εφαρµογές της Adobe. Μπορεί επίσης, να σχεδιάσει 

                                                 
40 Πρόκειται για ένα είδος γλωσσών προγραµµατισµού, στις οποίες οι προγραµµατιστές προσδιορίζουν 

όχι απλώς τον τύπο των δεδοµένων (data type) µίας δοµής δεδοµένων (data structure), αλλά επίσης και 

τους τύπους των µεθόδων/συναρτήσεων (operations/functions) που µπορούν να εφαρµοσθούν στην 

εκάστοτε δοµή δεδοµένων. Με τον τρόπο αυτό, η δοµή δεδοµένων µετατρέπεται σε ένα αντικείµενο 

(object), το οποίο εµπεριέχει αµφότερα δεδοµένα (data), αλλά και συναρτήσεις (functions). 

Επιπροσθέτως, οι προγραµµατιστές µπορούν να δηµιουργήσουν συσχετίσεις µεταξύ ενός αντικειµένου 

(object) και ενός άλλου. Για παράδειγµα, τα αντικείµενα µπορούν να κληρονοµούν χαρακτηριστικά 

άλλων αντικειµένων µέσω της κληρονοµικότητας (inheritance). Οι σηµαντικότερες την 

αντικειµενοστραφών γλωσσών προγραµµατισµού (object-oriented programming languages - OOPL) 

είναι οι: Java, C++ και Smalltalk. Υπάρχουν επίσης, αντικειµενοστραφείς εκδόσεις (object-oriented 

versions) της Pascal. Ανακτήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2013 από: 

http://www.webopedia.com/TERM/O/object_oriented_programming_OOP.html 
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απλά και διόλου χρονοβόρα animations, καθώς και, όπως προαναφέρθηκε να 

χρησιµοποιήσει τη γλώσσα actionscript 3.0 για την ανάπτυξη προηγµένων 

διαδραστικών εφαρµογών, οι οποίες προφανώς θα ξεφεύγουν από τα πλαίσια των 

απλών video ή animations, όπως στην προκειµένη περίπτωση (Gyncild, 2007). Η 

εφαρµογή (εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι) που σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε για 

τις ανάγκες της συγκεκριµένης ∆ιπλωµατικής Εργασίας, µε τη βοήθεια του 

προαναφερθέντος προγράµµατος, αναλύεται στο µετέπειτα υποκεφάλαιο. 

5.1  Τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των εκπαιδευόµενων, καθώς 

και οι πόροι που θα πρέπει να διαθέτουν για να κατορθώσουν να 

παίξουν µε το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι 

Αναφερόµενοι στα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόµενων, όπως έχει τονισθεί, το 

συγκεκριµένο εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι απευθύνεται σε µαθητές ∆ευτέρας 

και Τρίτης ∆ηµοτικού που επιθυµούν να διδαχθούν τις τέσσερις βασικές πράξεις των 

Μαθηµατικών (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµός και διαίρεση) µέσω ενός 

διασκεδαστικού και ταυτόχρονα δηµιουργικού τρόπου (Joyce, Weil & Calhoun, 

2004). 

Όσον αφορά τώρα, στις ανάγκες που επιδιώκουν οι εκπαιδευόµενοι να καλύψουν 

µέσω του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού που σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε 

στο πλαίσιο της συγκεκριµένης ∆ιπλωµατικής Εργασίας µπορούµε απαριθµητικά, να 

αναφέρουµε τις ακόλουθες: 

Οι ανάγκες που οι εκπαιδευόµενοι προσπαθούν να ικανοποιήσουν µέσω του 

εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει 

Μαθηµατικά» 

Οι ανάγκες των 

εκπαιδευόµενων 

• Ανάγκη διασκεδαστικής µάθησης µέσω 

παιχνιδιού: Οι εκπαιδευόµενοι επιλέγουν να 

παίξουν ένα παιχνίδι από το να παρακολουθήσουν 

µία διάλεξη, στοχεύοντας σε έναν πιο 

διασκεδαστικό τρόπο µάθησης. 

• Ανάγκη κατανόησης του περιεχοµένου του 

Εκπαιδευτικού Σεναρίου: Οι εκπαιδευόµενοι 

επιλέγουν να παίξουν το εν λόγω παιχνίδι, διότι 

επιθυµούν να µάθουν κάτι µέσω αυτής της 
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διαδικασίας, πράγµα που µπορεί να γίνει µόνο µέσω 

της κατανόησης της ύλης του Εκπαιδευτικού 

Σεναρίου, πάνω στο οποίο βασίζεται στο 

εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι. 

• Ανάγκη δηµιουργικής διαχείρισης του χρόνου 

τους: Οι εκπαιδευόµενοι επιθυµούν να περάσουν  το 

χρόνο τους δηµιουργικά, κάνοντας δηµιουργικές 

δραστηριότητες που θα τους κρατούν σε εγρήγορση 

και προπαντός, αφοσιωµένους στο εν λόγω 

αντικείµενο. 

• Ανάγκη σωστής και δίκαιης αξιολόγησης: Για να 

γίνουν κατανοητά από τους εκπαιδευόµενους τα 

σηµεία στα οποία η απόδοσή τους ήταν καλή και 

αυτά στα οποία δεν ήταν, η σωστή και αµερόληπτη 

αξιολόγηση είναι αυτή που παίζει καθοριστικό 

ρόλο. 

• Ανάγκη επιτυχούς ανατροφοδότησης: Στα σηµεία 

στα οποία οι εκπαιδευόµενοι δεν έχουν 

ικανοποιητική απόδοση, η ανατροφοδότηση είναι 

κάτι το απαραίτητο. 

Πίνακας 4 – Οι ανάγκες που οι εκπαιδευόµενοι προσπαθούν να ικανοποιήσουν µέσω του 

εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά» 

Οι ρόλοι των εκπαιδευόµενων τώρα, αλλά και του εκπαιδευτικού/αφηγητή στο 

συγκεκριµένο εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα 

(Πίνακας 5): 

Οι ρόλοι των εκπαιδευόµενων και του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια του 

εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει 

Μαθηµατικά» 

Ρόλοι 

Εκπαιδευόµενοι: 

• Να είναι συγκεντρωµένοι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού στην 

αφήγηση της ιστορίας, µε σκοπό την κατανόηση και την 

εµπέδωση της ύλης, καθώς και το διαχωρισµό των χρήσιµων, για 

την απάντηση στις ερωτήσεις του παιχνιδιού, πληροφοριών. 
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• Να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις του παιχνιδιού µε το 

σωστότερο δυνατό τρόπο. 

• Να εκφράζουν, στο τέλος, τεκµηριωµένα την άποψή τους σχετικά 

µε τις κινήσεις της Κοκκινοσκουφίτσας κατά τη διάρκεια της 

αφηγούµενης ιστορίας, καθώς επίσης και µε το ίδιο το 

εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι. 

Εκπαιδευτικός/Αφηγητής: 

• Να παρουσιάζει και να αναλύει, µέσω της αφήγησης, µε τον 

πλέον απλό και κατανοητό τρόπο, τους βασικούς κανόνες στους 

οποίους έγκεινται οι τέσσερις βασικές πράξεις των Μαθηµατικών 

(πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµός και διαίρεση), που 

αποτελούν την ύλη του εν λόγω Εκπαιδευτικού Σεναρίου. 

• Να παρέχει και πάλι αφηγηµατικώς, οδηγίες για το εκπαιδευτικό 

παιχνίδι που πρόκειται να παίξουν, καθώς και για τον τρόπο µε 

τον οποίο θα απαντήσουν στις παρεχόµενες από αυτό ερωτήσεις. 

• Να παρέχει ανατροφοδότηση, µέσω του παιχνιδιού, όπου αυτή 

είναι απαραίτητη – κυρίως στις περιπτώσεις που εκπαιδευόµενοι 

απαντούν λανθασµένα σε κάποια ερώτηση. 

Πίνακας 5 – Οι ρόλοι του εκπαιδευόµενου και του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού 

– ψηφιακού παιχνιδιού «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά» 

Τέλος, οτιδήποτε απαιτείται να διαθέτει ο εκάστοτε εκπαιδευόµενος, για να 

κατορθώσει να παίξει µε το συγκεκριµένο παιχνίδι, εντρυφώντας στην 

προαναφερθείσα ύλη (εργαλεία, υπηρεσίες και πόροι), περιγράφονται αναλυτικά στον 

επόµενο πίνακα (Πίνακας 6): 

Τα εργαλεία, οι υπηρεσίες και οι πόροι που θα χρειαστούν οι εκπαιδευόµενοι για 

να παίξουν µε το εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού «Η Κοκκινοσκουφίτσα 

µαθαίνει Μαθηµατικά» και να διδαχθούν µέσω αυτού 

Εργαλεία – 

Υπηρεσίες 

– Πόροι 

Εργαλεία – Software: 

• Ένας οποιοσδήποτε φυλλοµετρητής (όπως για παράδειγµα ο 

Internet Explorer) ή κάποιο πρόγραµµα αναπαραγωγής 

πολυµέσων (όπως π.χ. ο Windows Media Player), µε τη 

βοήθεια του οποίου ο εκπαιδευόµενος θα κατορθώσει να 

προσπελάσει («τρέξει») το αρχείο κατάληξης (*.swf) του 
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παιχνιδιού στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. 

Εργαλεία – Hardware: 

• Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ - PC), όπως επίσης και 

διάφορες περιφερειακές συσκευές, φια παράδειγµα: ποντίκι 

(mouse) και πληκτρολόγιο (keyboard), µέσω των οποίων ο 

εκάστοτε εκπαιδευόµενος θα µπορεί, αρχικά να αποκτήσει 

οπτική επαφή µε τον παιχνίδι και εν συνεχεία, να πλοηγηθεί 

στο περιβάλλον του και να δώσει εν τέλει και τις απαντήσεις 

του, µέσω των προαναφερθέντων περιφερειακών συσκευών. 

Πίνακας 6 – Τα εργαλεία, οι υπηρεσίες και οι πόροι που θα χρειαστούν οι εκπαιδευόµενοι για να 

παίξουν µε το εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά» 

5.2  Ανάλυση του σεναρίου του εκπαιδευτικού – ψηφιακού 

παιχνιδιού 

Όπως έχει προαναφερθεί, το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι, που 

η διάρκειά του είναι µόλις δεκαπέντε λεπτά (15΄), είναι βασισµένο στη στρατηγική 

ονόµατι «Κάνοντας το Μυστήριο Οικείο» (“Making the Strange Familiar”) του 

Εκπαιδευτικού Μοντέλου των Synectics. Αξίζει, όµως να επαναληφθεί το γεγονός 

ότι το προαναφερθέν εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι δεν αποτελεί απλώς ένα τµήµα 

του Εκπαιδευτικού Μοντέλου των Synectics, εκ του οποίου έχει σχεδιασθεί το 

Εκπαιδευτικό Σενάριο που έχει αναλυθεί στη συγκεκριµένη ∆ιπλωµατική Εργασία, 

αλλά το όλο Εκπαιδευτικό Μοντέλο έχει ενσωµατωθεί στο εκπαιδευτικό – ψηφιακό 

παιχνίδι «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά», πράγµα που όπως 

αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 1), αποτελεί ένα από τα τέσσερα 

σηµεία καινοτοµίας της παρούσας εργασίας. Εποµένως, αναλύοντας της επτά φάσεις 

του Εκπαιδευτικού Μοντέλου των Synectics, αναλύουµε ταυτόχρονα και το 

εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι που σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

συγκεκριµένης εργασίας. 

Αρχίζοντας λοιπόν, από την πρώτη φάση (Φάση 1) του εν λόγω Εκπαιδευτικού 

Μοντέλου, µε τίτλο «Είσοδος του Ουσιαστικού», θα πρέπει να αναφέρουµε ότι, εδώ 

ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τη βασική ύλη του εκάστοτε µαθήµατος στους 

εκπαιδευόµενους (στη συγκεκριµένη περίπτωση, την ύλη των τεσσάρων βασικών 

µαθηµατικών πράξεων – πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµός και διαίρεση), 
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αναλύοντάς τη µε όσο το δυνατόν πιο ενδελεχή τρόπο, έτσι ώστε να γίνει απολύτως 

κατανοητή από τους εκπαιδευόµενους. 

Φάση Εκπαιδευτικού 

Σεναρίου 

Αντίστοιχο περιεχόµενο του εκπαιδευτικού – ψηφιακού 

παιχνιδιού 

Φάση 1
η
: Είσοδος του 

Ουσιαστικού 

Στη φάση αυτή, ο εκπαιδευτικός παρέχει µέσω του 

ψηφιακού παιχνιδιού, δια του λόγου, αλλά και οπτικώς, 

πληροφορίες σχετικά µε την ύλη των Μαθηµατικών της 

∆ευτέρας και της Τρίτης ∆ηµοτικού (συγκεκριµένα τους 

κανόνες που διέπουν τις τέσσερις βασικές µαθηµατικές 

πράξεις – πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµός και 

διαίρεση), αναλύοντας ταυτόχρονα την εν λόγω ύλη για να 

γίνει πιο κατανοητή στους εκπαιδευόµενους. 

Πίνακας 7 – Ανάλυση του περιεχοµένου του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού που αντιστοιχεί 

στην πρώτη φάση του Εκπαιδευτικού Σεναρίου, το οποίο έχει ενσωµατωθεί στη ροή του 

Με την είσοδό µας στο εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι «Η Κοκκινοσκουφίτσα 

µαθαίνει Μαθηµατικά», βλέπουµε την αρχική οθόνη του παιχνιδιού, η οποία µας 

προϊδεάζει για το τι περίπου θα επακολουθήσει τα επόµενα λεπτά. Στην εν λόγω 

οθόνη, βλέπουµε όλους τους ήρωες της ιστορίας που πρόκειται να εξιστορηθεί κατά 

τη διάρκεια του ψηφιακού παιχνιδιού, καθώς και µία όψη του περιβάλλοντος στο 

οποίο λαµβάνει χώρα η περί ου ο λόγος ιστορία. 

 
Εικόνα 39 – Η πρώτη οθόνη του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού «Η Κοκκινοσκουφίτσα 

µαθαίνει Μαθηµατικά» 
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Στην οθόνη αυτή, υπάρχει και ένα κουµπί, το οποίο πατώντας το έχει την ιδιότητα 

να µας µεταφέρει απευθείας στην έναρξη των ερωτήσεων αξιολόγησης του 

παιχνιδιού, παραλείποντας τη θεωρία του µαθήµατος (πρώτη φάση του 

Εκπαιδευτικού Μοντέλου), καθώς και την περιγραφή του εκπαιδευτικού – ψηφιακού 

παιχνιδιού, που πραγµατοποιείται ενόσω διαρκεί η δεύτερη φάση του Εκπαιδευτικού 

Μοντέλου. Κατά τη διάρκεια δε της αφήγησης, εµφανίζονται διάφορα παραδείγµατα 

πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασµού και διαίρεσης, βοηθώντας έτσι τους 

εκπαιδευόµενους να αντιληφθούν σε βάθος τη θεωρία του µαθήµατος. 

 
Εικόνα 40 – Ένα απλό παράδειγµα µίας πρόσθεσης, ενόσω ο αφηγητής περιγράφει τον τρόπο µε τον 

οποίο αυτή υλοποιείται και τις αρχές που τη διέπουν 

 
Εικόνα 41 – Ένα απλό παράδειγµα µίας αφαίρεσης, ενόσω ο αφηγητής περιγράφει τον τρόπο µε τον 

οποίο αυτή υλοποιείται και τις αρχές που τη διέπουν 
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Εικόνα 42 – Ένα απλό παράδειγµα ενός πολλαπλασιασµού, ενόσω ο αφηγητής περιγράφει τον τρόπο 

µε τον οποίο αυτός υλοποιείται και τις αρχές που τον διέπουν 

 
Εικόνα 43 – Ένα απλό παράδειγµα µίας διαίρεσης, ενόσω ο αφηγητής περιγράφει τον τρόπο µε τον 

οποίο αυτή υλοποιείται και τις αρχές που τη διέπουν 

Η δεύτερη φάση (Φάση 2) του συγκεκριµένου Εκπαιδευτικού Μοντέλου 

ονοµάζεται «Άµεση Αναλογία». Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής, ο 

εκπαιδευτικός, χρησιµοποιώντας απλές λέξεις, επεξηγεί στους εκπαιδευόµενους το 

εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι, αναλύοντάς το, µε σκοπό την κατανόηση της 

χρησιµότητάς του από πλευράς τους. 

Φάση Εκπαιδευτικού 

Σεναρίου 

Αντίστοιχο περιεχόµενο του εκπαιδευτικού – ψηφιακού 

παιχνιδιού 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

∆ιπλωµατική Εργασία 

Αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση 193 

Φάση 2
η
: Άµεση 

Αναλογία 

Εδώ, ο εκπαιδευτικός, µέσω αρχείου ήχου, ενσωµατωµένου 

στο εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι, περιγράφει στον 

εκπαιδευόµενο την ιστορία την οποία πρόκειται να του 

αφηγηθεί στη συνέχεια, επεξηγώντας του επακριβώς τις 

ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί για να επιτευχθεί 

το καλύτερο επιθυµητό αποτέλεσµα, που δεν είναι άλλο 

από τη σωστή απάντηση όλων των ερωτήσεων του 

παιχνιδιού και ως εκ τούτου, της κατανόησης του συνόλου 

της ύλης του µαθήµατος. 

Πίνακας 8 – Ανάλυση του περιεχοµένου του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού που αντιστοιχεί 

στη δεύτερη φάση του Εκπαιδευτικού Σεναρίου, το οποίο έχει ενσωµατωθεί στη ροή του 

Η επόµενη φάση (Φάση 3) του Εκπαιδευτικού Μοντέλου πάνω στο οποίο 

βασίζεται το εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει 

Μαθηµατικά» ονοµάζεται «Προσωπική Αναλογία». Στη φάση αυτή, οι 

εκπαιδευόµενοι ατοµικά, παίζουν το εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι, ελέγχοντας τις 

γνώσεις που έλαβαν κατά την πρώτη φάση του Εκπαιδευτικού Σεναρίου και 

απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις µαθηµατικού περιεχοµένου. 

Φάση Εκπαιδευτικού 

Σεναρίου 

Αντίστοιχο περιεχόµενο του εκπαιδευτικού – ψηφιακού 

παιχνιδιού 

Φάση 3
η
: Προσωπική 

Αναλογία 

Σε αυτή τη φάση του Εκπαιδευτικού Σεναρίου, οι 

εκπαιδευόµενοι καλούνται να απαντήσουν σε διάφορες 

ερωτήσεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασµού και 

διαίρεσης, κλιµακούµενης δυσκολίας. Κατά τη διάρκεια 

του ψηφιακού παιχνιδιού, υπάρχει πιθανότητα να 

εµφανίζονται και ερωτήσεις, οι οποίες για να απαντηθούν 

απαιτούν από τους εκπαιδευόµενους την περάτωση 

περισσοτέρων της µίας µαθηµατικών πράξεων (όπως, 

συνδυασµός  πρόσθεσης και αφαίρεσης ή 

πολλαπλασιασµού και πρόσθεσης). Για να απαντήσουν οι 

εκπαιδευόµενοι στις ερωτήσεις αυτές, θα πρέπει να είναι 

συγκεντρωµένοι και αφοσιωµένοι στην εξιστόρηση του 

αφηγητή. Υποβάλλοντας τέλος, τις απαντήσεις τους 

συλλέγουν πόντους (εφόσον βέβαια, έχουν απαντήσει 
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σωστά στις εν λόγω ερωτήσεις), προγραµµατιστικώς και 

διαµέσου των συνειδητών τους επιλογών, βοηθούν την 

ηρωίδα της ιστορία (την Κοκκινοσκουφίτσα) να αποφύγει 

διάφορα εµπόδια που εµφανίζονται στο διάβα της (όπως, η 

εµφάνιση του κακού λύκου). 

Πίνακας 9 – Ανάλυση του περιεχοµένου του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού που αντιστοιχεί 

στην τρίτη φάση του Εκπαιδευτικού Σεναρίου, το οποίο έχει ενσωµατωθεί στη ροή του 

 
Εικόνα 44 – Το σπίτι της Κοκκινοσκουφίτσας και ταυτόχρονα, η πρώτη εικόνα της αφηγούµενης 

ιστορίας του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού 

Η έναρξη της ιστορίας του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού αρχίζει µε την 

προηγούµενη εικόνα φόντου (Εικόνα 44), στην οποία προστίθεται στην συνέχεια, η 

Κοκκινοσκουφίτσα. Στο σηµείο αυτό, οι εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν την ιστορία της 

Κοκκινοσκουφίτσα και παίρνουν µία µικρή γεύση της ζωής της, βλέποντάς τη 

ταυτοχρόνως να ξεκινά το ταξίδι της για το σπίτι της γιαγιά της, που είναι άρρωστη, 

ψηλά στο βουνό. 
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Εικόνα 45 – Η πρώτη εµφάνιση της Κοκκινοσκουφίτσας στο εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι 

 
Εικόνα 46 – Η εκκίνηση της πορείας της Κοκκινοσκουφίτσας από το σπίτι της προς το σπιτάκι της 

άρρωστης γιαγιάς της ψηλά στο βουνό 

Οδεύοντας η Κοκκινοσκουφίτσα προς το σπίτι της γιαγιά της, διασχίζει διάφορα 

τοπία, ένα από τα οποία είναι και ένα δάσος γεµάτο θάµνους µε βατόµουρα, όπως 

βλέπουµε στις εικόνες που ακολουθούν: 
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Εικόνα 47 – Το πρώτο τοπίο που συναντά η ηρωίδα της αφηγούµενης ιστορίας κατά την πορεία της 

προς το σπίτι της γιαγιά της 

 
Εικόνα 48 – Η εµφάνιση της Κοκκινοσκουφίτσας στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) 

του εκπαιδευόµενου 
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Εικόνα 49 – Η Κοκκινοσκουφίτσα ενόσω µαζεύει βατόµουρα για την άρρωστη γιαγιά της 

Στο σηµείο αυτό του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού εµφανίζεται η πρώτη 

ερώτηση µαθηµατικού περιεχοµένου – πρόκειται για µία ερώτηση που συνδυάζει τις 

πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης – που για να συνεχίσει η 

Κοκκινοσκουφίτσα την πορεία της προς το σπίτι της άρρωστης γιαγιάς της, θα πρέπει 

να απαντηθεί από τον εκάστοτε εκπαιδευόµενο. 

 
Εικόνα 50 – Η εµφάνιση της πρώτης ερώτησης πολλαπλής επιλογής (multiple choice question) του 

παιχνιδιού: «Πόσα βατόµουρα έχει αυτή τη στιγµή η Κοκκινοσκουφίτσα στο καλαθάκι της;» 

Ανάλογα λοιπόν, µε το αν ο εκπαιδευόµενος δώσει σωστή ή λανθασµένη 

απάντηση στη συγκεκριµένη ερώτηση, του εµφανίζεται και το αντίστοιχο µήνυµα και 
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εν συνεχεία, πατώντας το κουµπί στο κάτω δεξί τµήµα της οθόνης, µεταβαίνει στο 

επόµενο επίπεδο του παιχνιδιού. 

 
Εικόνα 51 – Η εµφάνιση του µηνύµατος επιβράβευσης µετά τη σωστή απάντηση στην πρώτη ερώτηση 

από πλευράς του εκπαιδευόµενου 

 
Εικόνα 52 – Η εµφάνιση του µηνύµατος ανατροφοδότησης µετά τη λανθασµένη απάντηση στην 

πρώτη ερώτηση από πλευράς του εκπαιδευόµενου 

Τότε, εµφανίζεται ο κακός λύκος στο εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι, ο οποίος 

κάνει κάποιες ερωτήσεις στην Κοκκινοσκουφίτσα, όπως για παράδειγµα, πώς τη λένε 

και που πάει, εκείνη δυστυχώς του απαντά και η ιστορία συνεχίζεται. 
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Εικόνα 53 – Η πρώτη συνάντηση της Κοκκινοσκουφίτσας µε τον κακό λύκο στο δάσος 

Αµέσως µετά, κάνει την εµφάνισή της στην οθόνη του εκπαιδευόµενου ένα νέο 

τοπίο, το επονοµαζόµενο «δάσος µε τις πεταλούδες», όπου η Κοκκινοσκουφίτσα 

συναντά µερικές πολύχρωµες, µεγάλες πεταλούδες. 

 
Εικόνα 54 – Η εµφάνιση της Κοκκινοσκουφίτσας στο δεύτερο τοπίο της πορείας της προς το σπίτι της 

γιαγιάς της ονόµατι «το δάσος µε τις παπαρούνες» 
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Εικόνα 55 – Η συνάντηση της ηρωίδας της αφηγούµενης ιστορίας µε τις πεταλούδες του δάσους 

Η Κοκκινοσκουφίτσα αποφασίζει να ταΐσει τις πεταλούδες αυτές, µε αποτέλεσµα 

να εµφανίζεται η δεύτερη ερώτηση του παιχνιδιού στην οθόνη του εκπαιδευόµενου, η 

οποία είναι µία ερώτηση πολλαπλασιασµού, όπως είναι εµφανές και από την εικόνα 

που ακολουθεί (Εικόνα 56): 

 
Εικόνα 56 – Η εµφάνιση της δεύτερης ερώτησης πολλαπλής επιλογής (multiple choice question) του 

παιχνιδιού: «Πόσα βατόµουρα έδωσε η Κοκκινοσκουφίτσα στις πεταλούδες του δάσους;» 

Αφού ο εκπαιδευόµενος επιλέξει τη σωστή για αυτόν απάντηση, του εµφανίζεται 

ένα µήνυµα, ενηµερώνοντάς τον σχετικά µε το εάν η επιλογή που έκανε ήταν σωστή 

ή λανθασµένη και στη συνέχεια, πατώντας το κουµπί κάτω δεξιά, προχωρά στην 

επόµενη ερώτηση. 
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Εικόνα 57 – Η εµφάνιση του µηνύµατος επιβράβευσης µετά τη σωστή απάντηση στη δεύτερη 

ερώτηση από πλευράς του εκπαιδευόµενου 

 
Εικόνα 58 – Η εµφάνιση του µηνύµατος ανατροφοδότησης µετά τη λανθασµένη απάντηση στη 

δεύτερη ερώτηση από πλευράς του εκπαιδευόµενου 

Η ερώτηση που ακολουθεί είναι µία ερώτηση διαφορετική από τις προηγούµενες. 

Πρόκειται για µία ερώτηση συµπλήρωσης κενού, η οποία είναι βασισµένη στους 

κανόνες τις αφαίρεσης. Εδώ, ο εκπαιδευόµενος ακούγοντας τις πληροφορίες που του 

παρέχει ο αφηγητής της ιστορίας, θα πρέπει να συµπληρώσει την απάντησή του, 

προσπαθώντας να εκτελέσει σωστά την αφαίρεση που απαιτείται για να απαντηθεί 

επιτυχώς η εν λόγω ερώτηση. 
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Εικόνα 59 – Η εµφάνιση της τρίτης ερώτησης, τύπου συµπλήρωσης κενού αυτή τη φορά, του 

παιχνιδιού: «Πόσα βατόµουρα έχουν µείνει στο καλαθάκι της Κοκκινοσκουφίτσας;» 

Αναλόγως και πάλι µε τον εάν ο εκπαιδευόµενος απάντησε σωστά ή λανθασµένα, 

εµφανίζεται και πάλι προγραµµατιστικώς στην οθόνη του, το κατάλληλο µήνυµα. 

 
Εικόνα 60 – Η εµφάνιση του µηνύµατος επιβράβευσης µετά τη σωστή απάντηση στην τρίτη ερώτηση 

από πλευράς του εκπαιδευόµενου 
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Εικόνα 61 – Η εµφάνιση του µηνύµατος ανατροφοδότησης µετά τη λανθασµένη απάντηση στην τρίτη 

ερώτηση από πλευράς του εκπαιδευόµενου 

Στη συνέχεια, πατώντας το πράσινο κουµπάκι κάτω δεξιά, επιτρέπει στην 

Κοκκινοσκουφίτσα να συνεχίσει το δρόµο της προς ένα από δύο τοπία που έπονται 

του παρόντος, αναλόγως µε την επιλογή που θα κάνει ο εκπαιδευόµενος σε µία 

ερώτηση που εµφανίζεται στην οθόνη του και η οποία θα αναλυθεί κατά τη διάρκεια 

της πέµπτης φάσης (Φάση 5) του Εκπαιδευτικού Σεναρίου. 

Κατά την παρούσα ανάλυση, αναλύονται τα τοπία µε τη σειρά που είναι 

τοποθετηµένα σχεδιαστικά στο εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι. Το πρώτο 

εποµένως, εναλλακτικής επιλογής τοπίο είναι «ο δρόµος µε τα µονίµως ανθισµένα 

δένδρα», στον οποίο και βλέπουµε την Κοκκινοσκουφίτσα να προχωρά αµέριµνη: 

 
Εικόνα 62 – Η εµφάνιση της Κοκκινοσκουφίτσας στο «δρόµο µε τα µονίµως ανθισµένα δένδρα» 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

∆ιπλωµατική Εργασία 

Αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση 204 

 
Εικόνα 63 – Η πορεία της Κοκκινοσκουφίτσας στην πρώτη εναλλακτική αυτή διαδροµή 

Στο συγκεκριµένο σηµείο και έχοντας προηγηθεί η επιλογή της παρούσας 

διαδροµής από τον εκπαιδευόµενο, εµφανίζεται στην οθόνη του η τέταρτη κατά σειρά 

ερώτηση, η οποία είναι µία ερώτηση απλής πρόσθεσης, βασισµένη και πάλι στα 

παρεχόµενα από τον αφηγητή στοιχεία. 

 
Εικόνα 64 – Η εµφάνιση της τέταρτης ερώτησης πολλαπλής επιλογής (multiple choice question) του 

παιχνιδιού: «Πόσους νάρκισσους µάζεψε συνολικά η Κοκκινοσκουφίτσα;» 

Αναλόγως και πάλι, µε την απάντηση του εκπαιδευόµενου εµφανίζεται στην οθόνη 

του το κατάλληλο µήνυµα, ενηµερώνοντάς τον σχετικά µε το εάν έχει εκτελέσει 

επιτυχώς ή όχι τη συγκεκριµένη µαθηµατική πράξη. 
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Εικόνα 65 – Η εµφάνιση του µηνύµατος επιβράβευσης µετά τη σωστή απάντηση στην τέταρτη 

ερώτηση από πλευράς του εκπαιδευόµενου 

 
Εικόνα 66 – Η εµφάνιση του µηνύµατος ανατροφοδότησης µετά τη λανθασµένη απάντηση στην 

τέταρτη ερώτηση από πλευράς του εκπαιδευόµενου 

Πατώντας αµέσως µετά, το γνωστό πλέον, πράσινο κουµπί, εµφανίζεται η επόµενη 

ερώτηση, αφαίρεσης αυτή τη φορά, στην οποία ο εκπαιδευόµενος, θα πρέπει και πάλι 

να συµπληρώσει την, κατά την άποψή του, σωστή απάντηση. 
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Εικόνα 67 – Η εµφάνιση της πέµπτης ερώτησης, τύπου συµπλήρωσης κενού αυτή τη φορά, του 

παιχνιδιού: «Πόσοι νάρκισσοι έχουν µείνει τελικά στο καλαθάκι της Κοκκινοσκουφίτσας;» 

Και στο σηµείο αυτό, µετά τον προγραµµατιστικό έλεγχο της απάντησης του 

εκπαιδευόµενου, εµφανίζεται το αντίστοιχο µήνυµα, µε την κατάλληλη 

ανατροφοδότηση βεβαίως, ούτως ώστε να αντιληφθεί το σηµείο στο οποίο έκανε το 

λάθος και να κατορθώσει να συνεχίσει την πορεία του µέσα στο παιχνίδι, επιτυχώς. 

 
Εικόνα 68 – Η εµφάνιση του µηνύµατος επιβράβευσης µετά τη σωστή απάντηση στην πέµπτη 

ερώτηση από πλευράς του εκπαιδευόµενου 
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Εικόνα 69 – Η εµφάνιση του µηνύµατος ανατροφοδότησης µετά τη λανθασµένη απάντηση στην 

πέµπτη ερώτηση από πλευράς του εκπαιδευόµενου 

Σειρά έχει το δεύτερο τοπίο, το οποίο δύναται να επιλέξει ο εκπαιδευόµενος, µετά 

το πέρας της τρίτης ερώτησης, όπως προαναφέρθηκε. Αυτό είναι «ο κήπος µε τα 

λουλούδια», περνώντας από τον οποίο η Κοκκινοσκουφίτσα, διανύει 1 χιλιόµετρο 

(km) παραπάνω, µε κίνδυνο να καθυστερήσει να φθάσει στον προορισµό της, για το 

λόγο αυτό, ακολουθώντας τη συγκεκριµένη πορεία, η πρωταγωνίστρια της ιστορίας, 

θα έχει µία απρόσµενη, ανεπιθύµητη συνάντηση, για την οποία θα γίνει λόγος λίγο 

πιο κάτω. 

 
Εικόνα 70 – Η δεύτερη εναλλακτική διαδροµή που µπορεί να ακολουθήσει η ηρωίδα της αφηγούµενης 

ιστορίας οδεύοντας προς το σπίτι της γιαγιάς της, ονόµατι «ο κήπος µε τα λουλούδια» 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

∆ιπλωµατική Εργασία 

Αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση 208 

 
Εικόνα 71 – Η εµφάνιση της Κοκκινοσκουφίτσας στον «κήπο µε τα λουλούδια» 

Με την εµφάνιση της Κοκκινοσκουφίτσας στην οθόνη του υπολογιστή του 

εκπαιδευόµενου, εµφανίζεται και η τέταρτη ερώτηση, που αντιστοιχεί σε αυτή τη 

διαδροµή. Πρόκειται για µία ερώτηση πολλαπλής επιλογής (multiple choice 

question), όπως και η πλειοψηφία των ερωτήσεων του εκπαιδευτικού – ψηφιακού 

παιχνιδιού, η οποία αφορά στην πρόσθεση. 

 
Εικόνα 72 – Η εµφάνιση της τέταρτης εναλλακτικής ερώτησης πολλαπλής επιλογής (multiple choice 

question) του παιχνιδιού: «Πόσα λουλουδάκια µάζεψε συνολικά η Κοκκινοσκουφίτσα;» 

Αναλόγως και πάλι της απάντησης του εκπαιδευόµενου, µετά τον έλεγχό της, 

προγραµµατιστικώς πάντα, εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του το 
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κατάλληλο µήνυµα, οµού µε την απαραίτητη ανατροφοδότηση, όπως φαίνεται και 

στις ακόλουθες εικόνες: 

 
Εικόνα 73 – Η εµφάνιση του µηνύµατος επιβράβευσης µετά τη σωστή απάντηση στην τέταρτη 

εναλλακτική ερώτηση από πλευράς του εκπαιδευόµενου 

 
Εικόνα 74 – Η εµφάνιση του µηνύµατος ανατροφοδότησης µετά τη λανθασµένη απάντηση στην 

τέταρτη εναλλακτική ερώτηση από πλευράς του εκπαιδευόµενου 

Στο σηµείο όµως αυτό, λόγω του γεγονότος ότι ο εκπαιδευόµενος προτίµησε η 

πρωταγωνίστρια του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού να ακολουθήσει την πιο 

χρονοβόρα διαδροµή – κατά πάσα πιθανότητα, λόγω λανθασµένου υπολογισµού ή µη 

εστίασης της προσοχής του στα λόγια του αφηγητή – θα πρέπει να υποστεί κάποια 

ποινή. Η ποινή αυτή δε θα είναι βαθµολογικού τύπου, διότι δεν έδωσε κάποια 
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λανθασµένη απάντηση σε κάποια από τις ερωτήσεις που κάνουν την εµφάνισή τους 

κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά ένας αιφνιδιασµός στη ροή του παιχνιδιού, 

λόγω της επανεµφάνισης του κακού λύκου, όπως βλέπουµε και ακολούθως: 

 
Εικόνα 75 – Ενώ η Κοκκινοσκουφίτσα αρχίζει να αντιλαµβάνεται την παρουσία του κακού λύκου 

στον «κήπο µε τα λουλούδια» 

 
Εικόνα 76 – Η δεύτερη κατά σειρά, συνάντηση της Κοκκινοσκουφίτσας µε τον κακό λύκο, κατά τη 

διάρκεια της ροής της αφηγούµενης ιστορίας 
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Εικόνα 77 – Ενώ ο κακός λύκος ακολουθά την ηρωίδα της αφηγούµενης ιστορίας, καθώς αυτή 

πηγαίνει στο σπίτι της άρρωστης γιαγιάς της 

Μετά από τη µη αναµενόµενη αυτή, εµφάνιση του κακού λύκου και τη βεβιασµένη 

αναχώρηση της ηρωίδας µας από το συγκεκριµένο τοπίο, εµφανίζεται στην οθόνη του 

εκπαιδευόµενου η πέµπτη του ερώτηση – µιας και η εν λόγω διαδροµή πρέπει να 

είναι ισάξιας δυσκολίας µε την προηγούµενη – η οποία είναι, όπως και στην 

προαναφερθείσα διαδροµή, µία ερώτηση συµπλήρωσης κενού έχοντας ως θέµα την 

αφαίρεση δύο αριθµών. 

 
Εικόνα 78 – Η εµφάνιση της πέµπτης εναλλακτικής ερώτησης, τύπου συµπλήρωσης κενού αυτή τη 

φορά, του παιχνιδιού: «Πόσα λουλουδάκια έχουν µείνει τελικά στο καλαθάκι της 

Κοκκινοσκουφίτσας;» 
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Όπως και στις προηγούµενες ερωτήσεις, έτσι και εδώ, αναλόγως µε τη σωστή ή 

λανθασµένη απάντηση του εκπαιδευόµενου εµφανίζεται στην οθόνη του και το 

κατάλληλο µήνυµα: 

 
Εικόνα 79 – Η εµφάνιση του µηνύµατος επιβράβευσης µετά τη σωστή απάντηση στην πέµπτη 

εναλλακτική ερώτηση από πλευράς του εκπαιδευόµενου 

 
Εικόνα 80 – Η εµφάνιση του µηνύµατος ανατροφοδότησης µετά τη λανθασµένη απάντηση στην 

πέµπτη εναλλακτική ερώτηση από πλευράς του εκπαιδευόµενου 

Το τοπίο από το οποίο διέρχεται η Κοκκινοσκουφίτσα αµέσως µετά, είναι αυτό 

που προηγείται του σπιτιού της γιαγιάς της, το οποίο περιβάλλεται από πανέµορφα 

αγριολούλουδα, µερικά από τα οποίο η ηρωίδα µας θα επιθυµήσει να συλλέξει για τη 
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γιαγιά της και έτσι θα της συµβούν και πάλι διάφορες ατυχίες, έως ότου φθάσει 

επιτέλους στο σπίτι της γιαγιάς. 

 
Εικόνα 81 – Η εµφάνιση τέταρτου τοπίου από το οποίο διέρχεται η ηρωίδα της αφηγούµενης ιστορίας 

πηγαίνοντας στο σπίτι της γιαγιάς της 

 
Εικόνα 82 – Η εµφάνιση της Κοκκινοσκουφίτσας στο τέταρτο κατά σειρά τοπίο του εκπαιδευτικού – 

ψηφιακού παιχνιδιού 
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Εικόνα 83 – Ενόσω η Κοκκινοσκουφίτσα διασχίζει το τέταρτο κατά σειρά τοπίο του εκπαιδευτικού – 

ψηφιακού παιχνιδιού 

Αφού λοιπόν, η Κοκκινοσκουφίτσα µαζέψει λίγα ακόµη λουλουδάκια του δάσους 

και τα τοποθετήσει στο καλαθάκι της, ζητείται από τον εκάστοτε εκπαιδευόµενο να 

απαντήσει στην ερώτηση πολλαπλής επιλογής, αρχικά πολλαπλασιασµού και στη 

συνέχεια και πρόσθεσης, που ακολουθεί (Εικόνα 84): 

 
Εικόνα 84 – Η εµφάνιση της έκτης ερώτησης πολλαπλής επιλογής (multiple choice question) του 

παιχνιδιού: «Πόσα λουλούδια έχει συνολικά η Κοκκινοσκουφίτσα στο καλαθάκι της;» 

Και στην ερώτηση αυτή ο εκπαιδευόµενος, ανάλογα µε την απάντησή του θα 

λάβει και το αντίστοιχο µήνυµα ανατροφοδότησης (επιβράβευσης – πολύ σηµαντική 
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για τη θετική ενίσχυση του εκπαιδευόµενου – ή επίδειξης της σωστής απάντησης, 

βοηθώντας τον να αντιληφθεί το λάθος που έκανε και έτσι, να µην το επαναλάβει): 

 
Εικόνα 85 – Η εµφάνιση του µηνύµατος επιβράβευσης µετά τη σωστή απάντηση στην έκτη ερώτηση 

από πλευράς του εκπαιδευόµενου 

 
Εικόνα 86 – Η εµφάνιση του µηνύµατος ανατροφοδότησης µετά τη λανθασµένη απάντηση στην έκτη 

ερώτηση από πλευράς του εκπαιδευόµενου 

Στη συνέχεια, η Κοκκινοσκουφίτσα ακολουθεί και πάλι το δρόµο για το σπίτι της 

άρρωστης γιαγιάς της, χάνοντας αυτή τη φορά κάποια από τα λουλουδάκια που είχε 

µαζέψει. Με τον τρόπο αυτό οδηγούµε τον εκπαιδευόµενο στην έβδοµη κατά σειρά 

ερώτηση του παιχνιδιού. 
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Εικόνα 87 – Η Κοκκινοσκουφίτσα κόβοντας δρόµο µέσα από τα αγριολούλουδα του δάσους, για να 

φθάσει πιο γρήγορα στο σπίτι της άρρωστης γιαγιάς της 

 
Εικόνα 88 – Η ηρωίδα της αφηγούµενης ιστορίας του εκπαιδευτικού –ψηφιακού παιχνιδιού φθάνοντας 

στο σπίτι της γιαγιάς της 

Η προαναφερθείσα έβδοµη ερώτηση του εν λόγω εκπαιδευτικού – ψηφιακού 

παιχνιδιού είναι µία ερώτηση αφαίρεσης και είναι η εξής: 
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Εικόνα 89 – Η εµφάνιση της έβδοµης ερώτησης πολλαπλής επιλογής (multiple choice question) του 

παιχνιδιού: «Πόσα λουλούδια έχουν µείνει στο καλαθάκι της Κοκκινοσκουφίτσας;» 

Ως γνωστόν πλέον, έπεται η εµφάνιση του επιβραβευτικού ή επιδιορθωτικού 

µηνύµατος στην οθόνη του εκπαιδευόµενου, πάντοτε αυστηρώς προσαρµοσµένο στην 

εκάστοτε ερώτηση µαθηµατικού περιεχοµένου: 

 
Εικόνα 90 – Η εµφάνιση του µηνύµατος επιβράβευσης µετά τη σωστή απάντηση στην έβδοµη 

ερώτηση από πλευράς του εκπαιδευόµενου 
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Εικόνα 91 – Η εµφάνιση του µηνύµατος ανατροφοδότησης µετά τη λανθασµένη απάντηση στην 

έβδοµη ερώτηση από πλευράς του εκπαιδευόµενου 

Μετά την όλη προαναφερθείσα πορεία, η Κοκκινοσκουφίτσα φθάνει επιτέλους στο 

σπίτι της γιαγιάς της, ένα ωραίο µικρό σπιτάκι, κτισµένο στην κορυφή του βουνού. 

 
Εικόνα 92 – Το σπίτι της γιαγιάς της Κοκκινοσκουφίτσας 

Εκεί όµως η ηρωίδα µας, θα συναντήσει µία απρόσµενη έκπληξη, την οποία αν και 

στην αρχή δε θα αντιληφθεί, µόλις κατανοήσει όµως, ότι στο κρεβάτι δεν είναι 

ξαπλωµένη η γιαγιά της, αλλά ο κακός λύκος µεταµφιεσµένος σε γλυκιά γιαγιούλα, 

θα προσπαθήσει να δραπετεύσει, µε σκοπό να σώσει τη ζωή της από τα νύχια του 

αιµοβόρου λύκου, µάταια όµως. Κανείς δε θα βρίσκεται εκείνη τη στιγµή δίπλα της 

για να τη σώσει. Αργότερα βέβαια, τα πράγµατα θα πάρουν άλλη τροπή. 
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Εικόνα 93 – Η εµφάνιση της Κοκκινοσκουφίτσας έξω από το σπίτι της άρρωστης γιαγιάς της 

 
Εικόνα 94 – Η Κοκκινοσκουφίτσα µπαίνοντας στο σπίτι της γιαγιάς της 

Παίρνοντας λοιπόν, τα γεγονότα µε τη σειρά, µε την είσοδο της 

Κοκκινοσκουφίτσας στο σπίτι της γιαγιάς της, εµφανίζεται στην οθόνη του 

εκπαιδευόµενου η όγδοη ερώτηση πολλαπλής επιλογής, που αφορά σε µία διαίρεση 

αυτή τη φορά, µιας και όπως προαναφέρθηκε, οι ερωτήσεις είναι κλιµακούµενης 

δυσκολίας. 
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Εικόνα 95 – Η εµφάνιση της όγδοης ερώτησης πολλαπλής επιλογής (multiple choice question) του 

παιχνιδιού: «Πόσα λουλούδια τοποθέτησε µέσα σε κάθε βάζο η Κοκκινοσκουφίτσα;» 

Σε πλήρη συµφωνία µε τις προτελεσθείσες ερωτήσεις και στη συγκεκριµένη 

περίπτωση, ανάλογα µε την απάντηση του εκπαιδευόµενου, εµφανίζονται 

προγραµµατιστικώς, τα ανάλογα µηνύµατα στην οθόνη του. 

 
Εικόνα 96 – Η εµφάνιση του µηνύµατος επιβράβευσης µετά τη σωστή απάντηση στην όγδοη ερώτηση 

από πλευράς του εκπαιδευόµενου 
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Εικόνα 97 – Η εµφάνιση του µηνύµατος ανατροφοδότησης µετά τη λανθασµένη απάντηση στην όγδοη 

ερώτηση από πλευράς του εκπαιδευόµενου 

Μετά τον έλεγχο της απάντησης του εκπαιδευόµενου, έπεται η ένατη κατά σειρά 

ερώτηση του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού, που βασίζεται στις αρχές του 

πολλαπλασιασµού. 

 
Εικόνα 98 – Η εµφάνιση της ένατης ερώτησης πολλαπλής επιλογής (multiple choice question) του 

παιχνιδιού: «Πόσα sandwich έβαλε τελικά στο ψυγείο η Κοκκινοσκουφίτσα;» 

Έπειτα, πραγµατοποιείται και εδώ, ο καθιερωµένος έλεγχος της ορθότητας της 

απάντησης του εκπαιδευόµενου, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση του αντίστοιχου 

µηνύµατος επιβράβευσης ή επιδιόρθωσης στην οθόνη του, όπως βλέπουµε στις 

εικόνες που ακολουθούν: 
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Εικόνα 99 – Η εµφάνιση του µηνύµατος επιβράβευσης µετά τη σωστή απάντηση στην ένατη ερώτηση 

από πλευράς του εκπαιδευόµενου 

 
Εικόνα 100 – Η εµφάνιση του µηνύµατος ανατροφοδότησης µετά τη λανθασµένη απάντηση στην 

ένατη ερώτηση από πλευράς του εκπαιδευόµενου 

Όµως, όπως προαναφέρθηκε, την τελευταία στιγµή, η ροή της ιστορίας µας 

αλλάζει και ενώ ο νικητής φαινόταν να είναι ο κακός λύκος, λόγω του γεγονότος ότι 

εκείνη τη στιγµή περνούσε έξω από το σπίτι της γιαγιάς ένας κυνηγός, τα γεγονότα 

ανατρέπονται, διότι αυτός σώζει την Κοκκινοσκουφίτσα και τη γιαγιά της, 

σκοτώνοντας το λύκο. 
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Εικόνα 101 – Η εµφάνιση του κυνηγού έξω από το σπίτι της γιαγιάς της Κοκκινοσκουφίτσας 

 
Εικόνα 102 – Ο κυνηγός µπαίνοντας στο σπίτι της ηρωίδας της αφηγούµενης ιστορίας του 

εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού 

Χαρούµενοι λοιπόν, όλοι τώρα, βγαίνουν εκτός του σπιτιού της γιαγιάς, οδεύοντας 

προς ένα ευτυχισµένο τέλος (happy end), διότι µόνο έτσι ανταµείβεται πραγµατικά, ο 

κόπος που κατέβαλαν οι εκπαιδευόµενοι απαντώντας και τις δέκα ερωτήσεις του 

παιχνιδιού (µαζί µε την επόµενη) και ταυτόχρονα, τους γεννάται και η επιθυµία να το 

ξαναπαίξουν δοκιµάζοντας και πάλι τις µαθηµατικές του γνώσεις, ίσως 

ακολουθώντας τη διαδροµή που δεν προτίµησαν την προηγούµενη φορά. 
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Εικόνα 103 – Ο κυνηγός και η γιαγιά καθώς βγαίνουν έξω από το σπίτι, έχοντας η δεύτερη σωθεί από 

τα νύχια του κακού λύκου 

 
Εικόνα 104 – Όλοι οι ήρωες της αφηγούµενης ιστορίας (ο κυνηγός, η γιαγιά και η Κοκκινοσκουφίτσα) 

έξω από το σπίτι της γιαγιάς 

Στο συγκεκριµένο αυτό σηµείο και λίγο πριν την έλευση του τέλους του 

παιχνιδιού, ο εκπαιδευόµενος αντικρίζει στην οθόνη του ηλεκτρονικού του 

υπολογιστή τη δέκατη και τελευταία ερώτηση, που για να την απαντήσει θα πρέπει να 

κάνει µία διαίρεση βασισµένη, για άλλη µία φορά, στα λεγόµενα του αφηγητή. 
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Εικόνα 105 – Η εµφάνιση της δέκατης ερώτησης πολλαπλής επιλογής (multiple choice question) του 

παιχνιδιού: «Πόσα sandwich έφαγε ο καθένας από τους ήρωες της ιστορίας µας;» 

Η ολοκλήρωση της τρίτης φάσης του Εκπαιδευτικού Σεναρίου επέρχεται µε την 

εµφάνιση στην οθόνη του εκπαιδευόµενου των µηνυµάτων ανατροφοδότησης µε 

κίνητρο την απάντηση που έδωσε στην προηγούµενη ερώτηση. 

 
Εικόνα 106 – Η εµφάνιση του µηνύµατος επιβράβευσης µετά τη σωστή απάντηση στη δέκατη 

ερώτηση από πλευράς του εκπαιδευόµενου 
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Εικόνα 107 – Η εµφάνιση του µηνύµατος ανατροφοδότησης µετά τη λανθασµένη απάντηση στη 

δέκατη ερώτηση από πλευράς του εκπαιδευόµενου 

Η τέταρτη φάση (Φάση 4) του Εκπαιδευτικού Μοντέλου που έχει την ονοµασία 

«Σύγκριση των Αναλογιών», είναι αυτή στην οποία, όπως προαναφέρθηκε, αµέσως 

µετά την απάντηση της τρίτης ερώτησης από τον εκπαιδευόµενο και του ελέγχου 

αυτής, ο προαναφερθείς καλείται να επιλέξει µεταξύ δύο διαδροµών µέσα στο 

εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι, ακούγοντας προσεκτικά τα λόγια του αφηγητή. 

Φάση Εκπαιδευτικού 

Σεναρίου 

Αντίστοιχο περιεχόµενο του εκπαιδευτικού – ψηφιακού 

παιχνιδιού 

Φάση 4
η
: Σύγκριση 

των Αναλογιών 

Στην εν λόγω φάση του Εκπαιδευτικού Σεναρίου, οι 

εκπαιδευόµενοι, ακούγοντας προσεκτικά και αναλύοντας 

τις περιγραφές του αφηγητή, προσπαθούν να αναγνωρίσουν 

κάποια τυχόν επικίνδυνη κατάσταση, όσον αφορά στον 

πρωταγωνιστή του παιχνιδιού, καθώς επίσης και τον τρόπο 

που αυτοί θα τον βοηθήσουν να την προσπεράσει µε τον 

πιο ανώδυνο τρόπο, βάζοντας νοητά, τον εαυτό τους στη 

θέση του και προσπαθώντας να σκεφθούν τις δικές τους 

αντίστοιχες κινήσεις σε µία παραπλήσια κατάσταση. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση, ελέγχοντας ποια από τις δύο 

διαδροµές, που δίνονται ως εναλλακτικές λύσεις από τον 

αφηγητή, συµφέρει τον πρωταγωνιστή 

(Κοκκινοσκουφίτσα) πιο πολύ (από άποψη χρόνου, αλλά 
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και δυσάρεστων εκπλήξεων και ανεπιθύµητων 

συναντήσεων – όπως αυτή µε τον κακό λύκο). 

Πίνακας 10 – Ανάλυση του περιεχοµένου του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού που αντιστοιχεί 

στην τέταρτη φάση του Εκπαιδευτικού Σεναρίου, το οποίο έχει ενσωµατωθεί στη ροή του 

Η φάση που έπεται αυτής είναι η Πέµπτη (Φάση 5), που ονοµάζεται «Επεξήγηση 

των ∆ιαφορών». Αυτό που κάνει σε αυτή τη φάση ο εκάστοτε εκπαιδευόµενος που 

παίζει µε το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι την αντίστοιχη χρονική 

στιγµή, είναι να υλοποιήσει τις αποφάσεις που έλαβε κατά τη φάση που προηγήθηκε, 

οδηγώντας έτσι την Κοκκινοσκουφίτσα στον περισσότερο συµφέροντα δρόµο προς 

το σπίτι της γιαγιάς της. 

Φάση Εκπαιδευτικού 

Σεναρίου 

Αντίστοιχο περιεχόµενο του εκπαιδευτικού – ψηφιακού 

παιχνιδιού 

Φάση 5
η
: Επεξήγηση 

των ∆ιαφορών 

Εδώ λοιπόν, οι εκπαιδευόµενοι, βασισµένοι στις 

παρατηρήσεις που έκαναν κατά τη διάρκεια της 

προηγούµενης φάσης και σκεπτόµενοι τις αποφάσεις που 

πήραν στην εν λόγω φάση, επιλέγουν πλέον την πιο 

συµφέρουσα προς την Κοκκινοσκουφίτσα διαδροµή, 

βοηθώντας την έτσι, όπως προαναλύθηκε, να διαφύγει 

επικίνδυνων καταστάσεων και συγκρούσεων, ενισχύοντας 

ταυτόχρονα τον εαυτό τους µε επιπλέον πόντους. Με λίγα 

λόγια, στη φάση αυτή οι εκπαιδευόµενοι κάνουν πράξη τις 

αποφάσεις που έλαβαν κατά τη διάρκεια της προηγούµενης 

(4ης φάσης). 

Πίνακας 11 – Ανάλυση του περιεχοµένου του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού που αντιστοιχεί 

στην πέµπτη φάση του Εκπαιδευτικού Σεναρίου, το οποίο έχει ενσωµατωθεί στη ροή του 

Στη ροή του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού, η συγκεκριµένη παρουσίαση 

των εναλλακτικών διαδροµών προς το πρόσωπο του εκπαιδευόµενου, µε σκοπό η 

επιλογή να επιτευχθεί από τον ίδιο, γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο στην οθόνη του 

υπολογιστή του: 
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Εικόνα 108 – Η εµφάνιση τις ερώτησης στην οποία οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να αποφασίσουν – 

αφού πρώτα ακούσουν προσεκτικά τα παρεχόµενα από τον αφηγητή δεδοµένα – ποια από τις δύο 

εναλλακτικές διαδροµές είναι η πιο συµφέρουσα για την πρωταγωνίστρια της αφηγούµενης ιστορίας. 

Η ερώτηση αυτή είναι: «Ποια διαδροµή θα ήθελες να ακολουθήσει η Κοκκινοσκουφίτσα πηγαίνοντας 

στο σπίτι της γιαγιάς της;» 

Στο σηµείο αυτό λοιπόν, ο εκπαιδευόµενος επιλέγει τη διαδροµή που ο ίδιος 

θεωρεί συµφέρουσα και πατώντας το κουµπάκι κάτω δεξιά, συνεχίζει στο επόµενο 

επίπεδο του παιχνιδιού, µε σκοπό την απάντηση της τέταρτης ερώτησης αυτού, κατά 

τον τρόπο που παρουσιάστηκε προηγουµένως. 

Σειρά τώρα, στην ανάλυση του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού – ψηφιακού 

παιχνιδιού, έχει η έκτη φάση (Φάση 6), µε την ονοµασία «Εξερεύνηση». Αυτή είναι 

η φάση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι εκπαιδευόµενοι κάνουν µία µικρή επανάληψη 

στην ύλη που διδάχθηκαν στο παρόν παιχνίδι. 

Φάση Εκπαιδευτικού 

Σεναρίου 

Αντίστοιχο περιεχόµενο του εκπαιδευτικού – ψηφιακού 

παιχνιδιού 

Φάση 6
η
: Εξερεύνηση 

Στην παρούσα φάση, ο αφηγητής της ιστορίας (και 

ταυτόχρονα, της ύλης του µαθήµατος) προσπαθεί να 

υπενθυµίσει στους εκπαιδευόµενους/παίκτες την ύλης των 

τεσσάρων πράξεων, η οποία αναλύθηκε κατά τη διάρκεια 

της πρώτης φάσης του Εκπαιδευτικού Σεναρίου. Η 

συγκεκριµένη επανάληψη είναι αρκετά σύντοµη (για να 

µην κουράσει πολύ τους παίκτες – ιδίως εκείνους που 
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αντιλήφθηκαν από την πρώτη στιγµή τους κανόνες που 

διέπουν τις τέσσερις µαθηµατικές πράξεις που αναλύθηκαν 

στο συγκεκριµένο Εκπαιδευτικό Σενάριο), επικεντρωµένη 

µόνο στα πολύ βασικά σηµεία της προαναφερθείσας ύλης. 

Πίνακας 12 – Ανάλυση του περιεχοµένου του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού που αντιστοιχεί 

στην έκτη φάση του Εκπαιδευτικού Σεναρίου, το οποίο έχει ενσωµατωθεί στη ροή του 

Κλείνοντας, η τελευταία φάση (Φάση 7) του Εκπαιδευτικού Σεναρίου έχει την 

ονοµασία «Παραγωγή Αναλογίας». Στη φάση αυτή, οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να 

απαντήσουν σε δύο πολύ απλές ερωτήσεις που αφορούν στο αν συµφωνούν µε τις 

αντιδράσεις της Κοκκινοσκουφίτσας και αν εν τέλει, τους άρεσε το εκπαιδευτικό – 

ψηφιακό παιχνίδι, µε το οποίο έπαιζαν για δεκαπέντε ολόκληρα λεπτά (15΄). Λόγω 

λοιπόν, του γεγονότος ότι υπάρχουν στη συγκεκριµένη φάση του εκπαιδευτικού – 

ψηφιακού παιχνιδιού ερωτήσεις γενικού τύπου, δε χρειάζεται να παρατεθούν 

περαιτέρω ερωτήσεις στους µαθητές µετά το πέρας της ερευνητικής διαδικασίας, υπό 

τη µορφή ερωτηµατολογίου ή συνέντευξης. 

Φάση Εκπαιδευτικού 

Σεναρίου 

Αντίστοιχο περιεχόµενο του εκπαιδευτικού – ψηφιακού 

παιχνιδιού 

Φάση 7
η
: Παραγωγή 

Αναλογίας 

Στην τελευταία φάση του Εκπαιδευτικού Σεναρίου, οι 

εκπαιδευόµενοι καλούνται να απαντήσουν, 

πληκτρολογώντας τις απαντήσεις τους σε ειδικά 

διαµορφωµένα πεδία, µέσα στο εκπαιδευτικό – ψηφιακό 

παιχνίδι «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά», σε 

δύο ερωτήσεις που πλέον δεν έχουν σχέση µε τα 

Μαθηµατικά. Οι δύο αυτές ερωτήσεις, που εµφανίζονται 

στην οθόνη του εκάστοτε εκπαιδευόµενου είναι οι 

ακόλουθες: «Συµφωνείς µε τις αντιδράσεις της 

Κοκκινοσκουφίτσας κατά τη διάρκεια της ιστορίας µας; 

Εσύ θα αντιδρούσες παραπλήσια ή εντελώς διαφορετικά 

από αυτή;» και «Βρήκες ενδιαφέρον το ψηφιακό παιχνίδι 

που µόλις έπαιξες;». Η πρώτη ερώτηση αποσκοπεί στη 

κατανόηση της προσωπικότητας του εκπαιδευόµενου και εν 

γένει, στην κατανόηση από πλευράς του κατασκευαστή του 

παιχνιδιού, του σηµείου µε το οποίο ο πρώτος δε συµφωνεί 
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µε τη ροή της αφηγούµενης στο παιχνίδι ιστορίας, µε σκοπό 

τη µετέπειτα, βελτίωσή της, ενώ ο λόγος της ύπαρξης της 

δεύτερης ερώτησης, είναι η λήψη µίας συνολικής εικόνας, 

µέσα από τα µάτια του εκπαιδευόµενου – σχετικής µε το 

σχεδιασµένο και υλοποιηµένο εκπαιδευτικό – ψηφιακό 

παιχνίδι, µε σκοπό και πάλι, κατά κύριο λόγο τη βελτίωση 

της συνολικής, αυτή τη φορά, εικόνας του. Οι απαντήσεις 

αυτές δε, µαζί µε τα αποτελέσµατα – τα εξαχθέντα από τις 

απαντήσεις των εκπαιδευόµενων (σωστές και λανθασµένες) 

– εµφανίζονται στην τελική οθόνη που παρουσιάζεται στην 

οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή του εκπαιδευόµενου. 

Πίνακας 13 – Ανάλυση του περιεχοµένου του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού που αντιστοιχεί 

στην έβδοµη φάση του Εκπαιδευτικού Σεναρίου, το οποίο έχει ενσωµατωθεί στη ροή του 

Η οθόνη µε τις τελικές – αναφορικά µε την άποψη των εκπαιδευόµενων σχετικά µε 

το παιχνίδι – ερωτήσεις είναι αυτή που παρατίθεται ακολούθως (Εικόνα 109): 

 
Εικόνα 109 – Η εµφάνιση των δύο ερωτήσεων, άνευ βαθµολόγησης, που υποκαθιστούν κατά κάποιον 

τρόπο το ερωτηµατολόγιο ή τη συνέντευξη της έρευνας και ζητούν από τον εκπαιδευόµενο να 

καταγράψει µε λίγες λέξεις τις σκέψεις του σχετικά µε τις κινήσεις της Κοκκινοσκουφίτσας κατά τη 

διάρκεια της όλης αφηγούµενης ιστορίας, καθώς επίσης και σχετικά µε το εάν του άρεσε συνολικά το 

εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι ή όχι. Οι ερωτήσεις αυτές είναι: «Συµφωνείς µε τις αντιδράσεις της 

Κοκκινοσκουφίτσας κατά τη διάρκεια της ιστορίας µας; Εσύ θα αντιδρούσες παραπλήσια ή εντελώς 

διαφορετικά από αυτή;» και «Βρήκες ενδιαφέρον το ψηφιακό παιχνίδι που µόλις έπαιξες;» 
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Όπως λοιπόν, αναφέρθηκε και προηγουµένως, οι απαντήσεις που θα δώσει ο 

εκάστοτε εκπαιδευόµενος στις ανωτέρω ερωτήσεις εµφανίζονται προγραµµατιστικώς, 

µε τη βοήθεια των ακόλουθων τµηµάτων κώδικα (ο συνολικός κώδικας σε 

actionscript 3.0, που γράφηκε για το συγκεκριµένο παιχνίδι παρατίθεται στο τρίτο 

παράρτηµα της εργασίας – Παράρτηµα Γ΄) και στην τελική οθόνη του παρόντος 

παιχνιδιού, µε σκοπό την απόκτηση µίας σφαιρικής άποψης σχετικά µε τον κάθε 

εκπαιδευόµενο ξεχωριστά. ∆ηλαδή, όχι µόνο σχετικά µε το επίπεδο στο οποίο 

βρίσκεται σε σχέση µε την ύλη που αναλύθηκε στο Εκπαιδευτικό Σενάριο που είναι 

ενσωµατωµένο στο προηγουµένως αναλελυµένο εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι 

(που είναι και το βασικό σηµείο, στο οποίο στηρίζεται η όλη ερευνητική διαδικασία 

που διεξήχθη, τα αποτελέσµατα της οποίας θα αναλυθούν στο επόµενο και τελευταίο 

κεφάλαιο την εν λόγω εργασίας – Κεφάλαιο 6), αλλά και σχετικά µε τις σκέψεις και 

τους προβληµατισµούς του πάνω στην ιστορία που µόλις άκουσε, καθώς και µε τη 

συνολική εικόνα που εξέλαβε από το περί ου ο λόγος παιχνίδι. 

Ο κώδικας για την αποθήκευση και µετέπειτα µεταφορά των απαντήσεων του 

εκπαιδευόµενου στο επόµενο πλαίσιο (frame) του παιχνιδιού: 

on (press, release) { 

 copy_comment1 = comment1.text; // Copy of the learner's first response. 

 copy_comment2 = comment2.text; // Copy of the learner's second response. 

 gotoAndPlay(10687); 

} 

Ο κώδικας για την έκθεση των αποτελεσµάτων και των απόψεων του 

εκπαιδευόµενου σχετικά µε το εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι: 

stop(); 

comment = final_result + " %"; // Display of the learner's result. 

opinion1.text = copy_comment1; // Display of the learner's first response. 

opinion2.text = copy_comment2; // Display of the learner's second response. 

Βέβαια, το βαθµολογικό αποτέλεσµα που πρόκειται να λάβει ο εκπαιδευόµενος 

συνοδεύεται και από το κατάλληλο σχόλιο που συγχαίρει τον προαναφερθέντα για τις 

επιδόσεις του ή τον παροτρύνει να κάνει µία επανάληψη στην διδαχθείσα ύλη, όπως 

βλέπουµε και στις εικόνες που ακολουθούν: 
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Εικόνα 110 – Η εµφάνιση του µηνύµατος ανατροφοδότησης σε περίπτωση που ο εκπαιδευόµενος έχει 

απαντήσει σωστά σε ένα ποσοστό ερωτήσεων µεγαλύτερο ή ίσο του 70% αυτών 

Το ανωτέρω µήνυµα εµφανίζεται στην οθόνη του εκπαιδευόµενου, εάν αυτός έχει 

απαντήσεις σωστά στο εβδοµήντα τοις εκατό (70%) των ερωτήσεων του παιχνιδιού ή 

σε ένα ποσοστό ερωτήσεων µεγαλύτερο αυτού. Εάν τώρα, ο εκπαιδευόµενος έχει 

απαντήσει σωστά σε ένα ποσοστό ερωτήσεων που κυµαίνεται µεταξύ του τριάντα και 

του εβδοµήντα τοις εκατό (30% – 70%), τότε εµφανίζεται στην οθόνη του, 

προγραµµατιστικώς, το ακόλουθο µήνυµα: 

 
Εικόνα 111 – Η εµφάνιση του µηνύµατος ανατροφοδότησης σε περίπτωση που ο εκπαιδευόµενος έχει 

απαντήσει σωστά σε ένα ποσοστό ερωτήσεων µεγαλύτερο του 30% ή µικρότερο του 70% αυτών 
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Τέλος, το µήνυµα που εµφανίζεται στην οθόνη του εκπαιδευόµενου, εάν αυτός 

έχει απαντήσει σωστά µόνο στο τριάντα τοις εκατό (30%) των ερωτήσεων του 

εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού ή σε κάποιο µικρότερο ποσοστό των 

ερωτήσεων αυτών είναι το εξής: 

 
Εικόνα 112 – Η εµφάνιση του µηνύµατος ανατροφοδότησης σε περίπτωση που ο εκπαιδευόµενος έχει 

απαντήσει σωστά σε ένα ποσοστό ερωτήσεων µικρότερο ή ίσο του 30% αυτών 

5.3  Οι ερευνητικοί περιορισµοί (research limitations) 

Η πλειοψηφία των διεξαχθέντων ερευνών διέπεται από διάφορους περιορισµούς 

τους και research implications, µιας και ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός στον 

οποίο βασίζονται οι περισσότερες ερευνητικές διαδικασίες και για τη βελτίωση της 

ζωής και όχι µόνο διεξάγονται όλες αυτές. Όµως, σύµφωνα µε µία λαϊκή παροιµία, 

όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι, πλέον αποδεδειγµένο και επιστηµονικά, µε 

αποτέλεσµα η κάθε έρευνα να ακολουθείται και από τους περιορισµούς που 

παρεµποδίζουν τη τέλεια εφαρµογή της σε οποιοδήποτε κοινό (ανεξαρτήτου φύλου, 

ηλικίας, εθνικότητας, µορφωτικού επιπέδου, ευφυΐας, βιοτικού επιπέδου και 

γεωγραφικής περιοχής). 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση λοιπόν, λόγω του γεγονότος ότι το εκπαιδευτικό – 

ψηφιακό παιχνίδι «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά» απευθύνεται σε 

παιδιά µικρής ηλικίας (µαθητές ∆ευτέρας και Τρίτης ∆ηµοτικού), κατά το σχεδιασµό 

του παιχνιδιού, δε χρησιµοποιήθηκαν δυσνόητες έννοιες, ούτε περίπλοκοι 

συνδυασµοί κινήσεων, µε τη χρήση του ποντικιού ή πλήκτρων του πληκτρολογίου, 
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για την έκβαση του επιθυµητού αποτελέσµατος. Επιπλέον, ο στόχος του παιχνιδιού 

έπρεπε να είναι συγκεκριµένος και να µην ξεφεύγει από τα πλαίσια µέσα στα οποία 

έχει τεθεί (οι εκπαιδευόµενοι µέσω του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού πρέπει 

να διδάσκονται ένα συγκεκριµένο κοµµάτι της ύλης των Μαθηµατικών και όχι 

διάφορα τµήµατα αυτής, άσχετα µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα να µπερδεύονται 

περισσότερο, αντί να κατορθώσουν, µε το πέρας της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

να αποκτήσουν πραγµατικά κάποιες βασικές γνώσεις πάνω στις τέσσερις βασικές 

µαθηµατικές πράξεις – την πρόσθεση, την αφαίρεση, τον πολλαπλασιασµό και τη 

διαίρεση). 

Εκτός όµως, των περιορισµών που έγκεινται στο κοινό στο οποίο απευθύνεται το 

εκπαιδευτικό παιχνίδι «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά», υπάρχουν και 

κάποιοι άλλοι παράγοντες που περιορίζουν την πολυπλοκότητα και την αύξηση της 

δυσκολίας του παιχνιδιού αυτού. Οι περιορισµοί αυτοί αφορούν στο πρόγραµµα 

σχεδίασης του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού, που δεν είναι άλλο από το 

Adobe Flash Animation CS5 και είναι πρωταρχικά το γεγονός ότι δεν επιτρέπει 

πλήρη ελευθερία κινήσεων εντός του (π.χ. εισαγωγή οποιουδήποτε τύπου εικόνας και 

ήχου – µόνο αρχεία κατάληξης/τύπου *.mp3), αλλά και διάφορες άλλες παρεµφερείς 

ενέργειες, όπως η ασυµβατότητα των αρχείων νεότερων εκδόσεων µε παλαιότερες 

εκδόσεις του προγράµµατος – πράγµα σύνηθες στα περισσότερα προγράµµατα που 

κυκλοφορούν στην αγορά. 

Τέλος δυσκολία συναντά κανείς και κατά την εµφάνιση προγραµµατιστικών 

σχολίων σε γλώσσα διαφορετική της αγγλικής (όπως για παράδειγµα, τα ελληνικά 

στην περίπτωσή µας), µέσω της συνδεδεµένης µε το ανωτέρω πρόγραµµα, γλώσσας 

προγραµµατισµού actionscript 3.0. 

Περιορισµοί αυτού του τύπου είναι ιδιαιτέρως σηµαντικοί και πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψιν κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση οποιασδήποτε 

εφαρµογής, διότι η παράβλεψή τους µπορεί να αποβεί µοιραία, προκαλώντας κάποια 

δυσλειτουργία στο τελικό λογισµικό (software) ή να οδηγήσει την πιθανή έρευνα 

στην οποία αυτό θα συµµετάσχει σε µη αναµενόµενα αποτελέσµατα. 
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6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΈΡΕΥΝΑ 

Σύµφωνα και µε µία µικρή νύξη που έγινε στο προηγούµενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 

5), για την ολοκλήρωση της συγκεκριµένης ∆ιπλωµατικής Εργασίας, απαραίτητοι 

ήταν, όχι απλώς ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του εκπαιδευτικού – ψηφιακού 

παιχνιδιού «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά», αλλά και ο έλεγχος της 

λειτουργικότητας αυτού και της ικανότητας του συγκεκριµένου παιχνιδιού να 

επιτύχει του στόχους που τέθηκαν στην αρχή της εργασίας. Αυτό µπορεί να ελεγχθεί 

µέσω της επιχειρηµατολογούµενης απάντησης στις ερευνητικές υποθέσεις/ερωτήµατα 

που τέθηκαν κατά την ανάλυση του στόχου της ∆ιπλωµατικής Εργασίας, µε τη 

βοήθεια των τιµών που έλαβαν οι µεταβλητές της έρευνας κατά τη διάρκεια της 

εκπόνησης της ερευνητικής διαδικασίας. 

Αναλύοντας την έρευνα λοιπόν, που διεξήχθη στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας, 

θα πρέπει να τονίσουµε ότι πρόκειται για µία έρευνα µε έναν ενδεικτικό αριθµό 

συµµετεχόντων, που σκοπός της ήταν απλώς η εξαγωγή στοιχείων που να 

αποδεικνύουν την αποτελεσµατικότητα του συγκεκριµένου παιχνιδιού στην ενίσχυση 

των γνώσεων των εκπαιδευόµενων (µαθητών ∆ευτέρας και Τρίτης ∆ηµοτικού) πάνω 

στις τέσσερις βασικές πράξεις των Μαθηµατικών (πρόσθεση, αφαίρεση, 

πολλαπλασιασµός και διαίρεση). Το πλήθος των συµµετεχόντων στην προς ανάλυση 

έρευνα ήταν δεκαπέντε (N = 15) µαθητές των δύο προαναφερθέντων τάξεων του 

∆ηµοτικού (συγκεκριµένα, έξι (6) µαθητές της ∆ευτέρας τάξης και εννέα (9) µαθητές 

της Τρίτης τάξης του ∆ηµοτικού). Βέβαια, όπως είναι φυσικό, οι µαθητές της Τρίτης 

∆ηµοτικού είναι πιο εξοικειωµένοι µε τη διδαχθείσα ύλη του συγκεκριµένου 

Εκπαιδευτικού Σεναρίου, από αυτούς της ∆ευτέρας ∆ηµοτικού, πράµα που φαίνεται 

και από τα αποτελέσµατα της ερευνητικής διαδικασίας – εκτέλεσης του παιχνιδιού, 

που παρατίθενται στη συνέχεια. Παρόλα αυτά όµως, επέλεξα στην έρευνα αυτή να 

πάρουν µέρος όχι µόνο µαθητές µίας τάξης (π.χ. µόνο της Τρίτης ∆ηµοτικού), για να 

υπάρχει µία ποικιλία στα αποτελέσµατα της έρευνας και να ληφθούν στο τέλος, 

διαφορετικές απόψεις σχετικά µε το εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι, µιας και, όπως 

υπογραµµίστηκε προηγουµένως, οι εκπαιδευόµενοι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

φάσης του Εκπαιδευτικού Σεναρίου, εκφράζουν την άποψή τους σχετικά µε το περί 

ου ο λόγος παιχνίδι. Επιπλέον, το γεγονός του ότι όλοι οι εκπαιδευόµενοι δε φοιτούν 
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στην ίδια τάξη του ∆ηµοτικού δεν είναι απαγορευτικό για την παρούσα έρευνα, διότι 

οι τέσσερις βασικές µαθηµατικές πράξεις που αναλύονται εδώ, διδάσκονται, 

σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ) τόσο στη ∆ευτέρα, όσο και 

στην Τρίτη ∆ηµοτικού, µε διαβαθµισµένη δυσκολία βέβαια. Οι ερωτήσεις όµως, που 

συντάχθηκαν στο πλαίσιο του συγκεκριµένου παιχνιδιού δεν ήταν ιδιαιτέρως 

δύσκολες ή δυσνόητες (αν και σε µερικές υπήρχαν, εξ επί τούτου, κάποιες 

εννοιολογικές παγίδες), διότι σκοπός που παιχνιδιού δεν ήταν να δυσκολέψει τους 

εκπαιδευόµενους ή ακόµη χειρότερα, να τους µπερδέψει, αλλά να τους δώσει κάποιες 

βάσεις στις οποίες θα µπορούσαν να στηριχθούν ώστε να κατανοήσουν τη δυσνόητη, 

σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, ύλη των Μαθηµατικών, ελέγχοντας ταυτοχρόνως τις 

γνώσεις τους µέσω των ερωτήσεων που εµφανίζονταν σε ανύποπτο χρόνο κατά τη 

διάρκεια της ροής του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού. 

6.1  Τα αποτελέσµατα από τη διεξαχθείσα έρευνα 

Στο συγκεκριµένο σηµείο και αφού έγινε µία πρώτη αναφορά στο λόγο 

διεξαγωγής της έρευνας και στο πλήθος των συµµετεχόντων σε αυτή, θα 

επακολουθήσει η παράθεση των αποτελεσµάτων σε µορφή εικόνων, έτσι όπως 

εµφανίσθηκαν και στις οθόνες των εκπαιδευόµενων µε το πέρας του παιχνιδιού. 

Τα πρώτα έξι (6) εξαχθέντα αποτελέσµατα ανήκουν στους µαθητές της ∆ευτέρας 

∆ηµοτικού που πήραν µέρος στην εν λόγω ερευνητική διαδικασία και είναι τα 

ακόλουθα: 

 
Εικόνα 113 – Τα τελικά αποτελέσµατα του πρώτου υποκειµένου της έρευνας – S (µαθητή της 

∆ευτέρας τάξης του ∆ηµοτικού) 
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Εικόνα 114 – Τα τελικά αποτελέσµατα του δεύτερου υποκειµένου της έρευνας – S (µαθητή της 

∆ευτέρας τάξης του ∆ηµοτικού) 

 
Εικόνα 115 – Τα τελικά αποτελέσµατα του τρίτου υποκειµένου της έρευνας – S (µαθητή της ∆ευτέρας 

τάξης του ∆ηµοτικού) 
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Εικόνα 116 – Τα τελικά αποτελέσµατα του τέταρτου υποκειµένου της έρευνας – S (µαθητή της 

∆ευτέρας τάξης του ∆ηµοτικού) 

 
Εικόνα 117 – Τα τελικά αποτελέσµατα του πέµπτου υποκειµένου της έρευνας – S (µαθητή της 

∆ευτέρας τάξης του ∆ηµοτικού) 
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Εικόνα 118 – Τα τελικά αποτελέσµατα του έκτου υποκειµένου της έρευνας – S (µαθητή της ∆ευτέρας 

τάξης του ∆ηµοτικού) 

Τα επόµενα εννέα (9) αποτελέσµατα ανήκουν στους µαθητές της Τρίτης 

∆ηµοτικού που συµµετείχαν στην παρούσα έρευνα και όπως θα αναλυθεί και θα 

τονισθεί και στη συνέχεια, είναι οµολογουµένως πιο ενθαρρυντικά, πράγµα το οποίο 

γίνεται εµφανές και µέσω των εικόνων που ακολουθούν: 

 
Εικόνα 119 – Τα τελικά αποτελέσµατα του έβδοµου υποκειµένου της έρευνας – S (µαθητή της Τρίτης 

τάξης του ∆ηµοτικού) 
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Εικόνα 120 – Τα τελικά αποτελέσµατα του όγδοου υποκειµένου της έρευνας – S (µαθητή της Τρίτης 

τάξης του ∆ηµοτικού) 

 
Εικόνα 121 – Τα τελικά αποτελέσµατα του ένατου υποκειµένου της έρευνας – S (µαθητή της Τρίτης 

τάξης του ∆ηµοτικού) 
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Εικόνα 122 – Τα τελικά αποτελέσµατα του δέκατου υποκειµένου της έρευνας – S (µαθητή της Τρίτης 

τάξης του ∆ηµοτικού) 

 
Εικόνα 123 – Τα τελικά αποτελέσµατα του ενδέκατου υποκειµένου της έρευνας – S (µαθητή της 

Τρίτης τάξης του ∆ηµοτικού) 
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Εικόνα 124 – Τα τελικά αποτελέσµατα του δωδέκατου υποκειµένου της έρευνας – S (µαθητή της 

Τρίτης τάξης του ∆ηµοτικού) 

 
Εικόνα 125 – Τα τελικά αποτελέσµατα του δέκατου τρίτου υποκειµένου της έρευνας – S (µαθητή της 

Τρίτης τάξης του ∆ηµοτικού) 
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Εικόνα 126 – Τα τελικά αποτελέσµατα του δέκατου τέταρτου υποκειµένου της έρευνας – S (µαθητή 

της Τρίτης τάξης του ∆ηµοτικού) 

 
Εικόνα 127 – Τα τελικά αποτελέσµατα του δέκατου πέµπτου υποκειµένου της έρευνας – S (µαθητή 

της Τρίτης τάξης του ∆ηµοτικού) 

Σύµφωνα λοιπόν, µε τα αναλυτικά αποτελέσµατα που εξήχθησαν από την 

ερευνητική διαδικασία, µπορούµε να οδηγηθούµε σε πιο γενικά και σφαιρικά 

αποτελέσµατα, διαµορφωµένα σε γραφήµατα. Βασισµένοι στα τριών ειδών δεδοµένα 

που παρατηρούµε στις προηγουµένως παρατεθειµένες εικόνες, µπορούµε να 

διαχωρίσουµε τα γενικού τύπου αποτελέσµατα της διεξαχθείσας έρευνας σε τρεις 

κατηγορίες. Η πρώτη είναι τα αποτελέσµατα από τις απαντήσεις των µαθητών 

στις ερωτήσεις του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού, η δεύτερη κατηγορία 
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αποτελεσµάτων έγκειται στο αν οι µαθητές συµφωνούν µε τις κινήσεις της 

Κοκκινοσκουφίτσας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή όχι και τέλος, η τρίτη 

κατηγορία ακούει στο όνοµα «αρέσκεια του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού 

από τους µαθητές». Βέβαια, οι κατηγορίες αυτές µπορούν να διαχωριστούν σε τρεις 

υποκατηγορίες αναφορικά µε το αν τα αποτελέσµατα που απεικονίζονται στα 

γραφήµατα αφορούν στους µαθητές της ∆ευτέρας ∆ηµοτικού, σε αυτούς της Τρίτης 

∆ηµοτικού ή στο σύνολο των µαθητών που έλαβαν µέρος στην έρευνα. Όπως 

µπορούµε να αντιληφθούµε, από την όλη προαναλυθείσα διαδικασία δύνανται να 

εξαχθούν εννέα διαφορετικά γραφήµατα, τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

1. Απαντήσεις στις ερωτήσεις του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού 

από τους µαθητές της ∆ευτέρας ∆ηµοτικού: 

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του εκπαιδευτικού - 

ψηφιακού παιχνιδιού από τους µαθητές της ∆ευτέρας 

∆ηµοτικού

50%

17%

33%

1

2

3

90%
80%

70%

 
Γράφηµα 1 – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού από τους µαθητές 

της ∆ευτέρας ∆ηµοτικού 

Από το ανωτέρω γράφηµα (Γράφηµα 1) αντιλαµβανόµαστε ότι οι µισοί 

µαθητές της ∆ευτέρας ∆ηµοτικού (δηλαδή, 3 από τους 6) απάντησαν σωστά 

στο 90% των ερωτήσεων του παιχνιδιού (στις 9 από τις 10 ερωτήσεις), ενώ 

από τους υπόλοιπους µαθητές τις ίδια τάξης του ∆ηµοτικού οι 2 έδωσαν 

σωστές απαντήσεις σε 8 από τις 10 ερωτήσεις και ένας µαθητής απάντησε 

σωστά µόνο σε 7 από το σύνολο των ερωτήσεων. 

2. Απαντήσεις στις ερωτήσεις του εκπαιδευτικού – εκπαιδευτικού 

ψηφιακού παιχνιδιού από τους µαθητές της Τρίτης ∆ηµοτικού: 
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Απαντήσεις στις ερωτήσεις του εκπαιδευτικού - 

ψηφιακού παιχνιδιού από τους µαθητές της Τρίτης 

∆ηµοτικού

67%

22%

11%

1

2

3

100%
90%

80%

 
Γράφηµα 2 – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού από τους µαθητές 

της Τρίτης ∆ηµοτικού 

Στο προηγούµενο γράφηµα (Γράφηµα 2) βλέπουµε ότι το 67% των µαθητών 

της Τρίτης ∆ηµοτικού (δηλαδή, 6 από τους 9) απάντησαν σωστά δε όλες τις 

ερωτήσεις του παιχνιδιού. Από τους υπόλοιπους µαθητές τις ίδια τάξης, 2 

απάντησαν σωστά σε 9 από τις 10 ερωτήσεις και ένας µόνο µαθητής 

απάντησε σωστά σε 8 από τις συνολικά 10 ερωτήσεις του παιχνιδιού. 

3. Απαντήσεις στις ερωτήσεις του εκπαιδευτικού – εκπαιδευτικού 

ψηφιακού παιχνιδιού από συνολικά όλους τους µαθητές που συµµετείχαν 

στην ερευνητική διαδικασία: 

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του εκπαιδευτικού - 

ψηφιακού παιχνιδιού από όλους τους µαθητές, συνολικά

40%

33%

20%

7%

1

2

3

4

100%

90%

80%
70%

 
Γράφηµα 3 – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού από όλους τους 

µαθητές, συνολικά 
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Στο γράφηµα αυτό (Γράφηµα 3) βλέπουµε τις συνολικές απαντήσεις των 

εκπαιδευόµενων στις ερωτήσεις του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού. 

Συνοψίζοντας λοιπόν, έχουµε τα εξής αποτελέσµατα: 

• Σε όλες τις ερωτήσεις απάντησε σωστά το 40% του συνόλου των 

µαθητών, δηλαδή 6 από τους 15 µαθητές που πήραν µέρος στην 

παρούσα έρευνα. 

• 5 µαθητές απάντησαν σωστά σε 9 από τις 10 ερωτήσεις. 

• Σε 8 από τις συνολικά, 10 ερωτήσεις, απάντησαν σωστά 3 από τους 

µαθητές που συµµετείχαν στη ερευνητική διαδικασία και 

• Μόλις ένας µαθητής απάντησε σωστά σε µονάχα 7 από όλες τις 

ερωτήσεις που εµφανίσθηκαν στην οθόνη του κατά τη διάρκεια της 

ροής του παιχνιδιού. 

4. Συµφωνία των µαθητών της ∆ευτέρας ∆ηµοτικού µε τις κινήσεις της 

Κοκκινοσκουφίτσας µέσα στο εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι: 

Συµφωνία των µαθητών της ∆ευτέρας ∆ηµοτικού µε τις 

κινήσεις της Κοκκινοσκουφίτσας

67%

33%

1

2

ΝΑΙ

ΌΧΙ

 
Γράφηµα 4 – Συµφωνία των µαθητών της ∆ευτέρας ∆ηµοτικού µε τις κινήσεις της 

Κοκκινοσκουφίτσας 

Στο ανωτέρω γράφηµα (Γράφηµα 4) βλέπουµε ότι το 67% των µαθητών της 

∆ευτέρας ∆ηµοτικού (δηλαδή, 4 από τους 6 µαθητές) συµφωνούν µε τις 

αντιδράσεις τις Κοκκινοσκουφίτσας σύµφωνα µε το ρου του παιχνιδιού, ενώ 

µόνο 2 εξ αυτών (ποσοστιαία, το 33% των µαθητών) διαφωνούν µε τις 

κινήσεις της. 

5. Συµφωνία των µαθητών της Τρίτης ∆ηµοτικού µε τις κινήσεις της 

Κοκκινοσκουφίτσας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού: 
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Συµφωνία των µαθητών της Τρίτης ∆ηµοτικού µε τις 

κινήσεις της Κοκκινοσκουφίτσας

33%

67%

1

2

ΝΑΙ

ΌΧΙ

 
Γράφηµα 5 – Συµφωνία των µαθητών της Τρίτης ∆ηµοτικού µε τις κινήσεις της Κοκκινοσκουφίτσας 

Στο γράφηµα που βλέπουµε πιο πάνω (Γράφηµα 5), παρατηρούµε µία 

κατάσταση, αντίστροφη της προηγούµενης. ∆ηλαδή, ενώ τα δύο τρίτα (2/3) 

των µαθητών της ∆ευτέρας ∆ηµοτικού συµφωνούν µε τις αντιδράσεις της 

ηρωίδας µας κατά τη διάρκεια της διαδροµής της προς το σπίτι της άρρωστης 

γιαγιάς της, στη συγκεκριµένη περίπτωση, το 67% των µαθητών της Τρίτης 

∆ηµοτικού, µε άλλα λόγια οι 6 από τους συνολικά 9 µαθητές, αντιτίθενται 

στις αποφάσεις της Κοκκινοσκουφίτσας, εκφέροντας ορισµένες φορές τις 

δικές τους απόψεις και µόνο οι 3 εναποµείναντες συµφωνούν µε αυτή. 

6. Συµφωνία του συνόλου των µαθητών µε τις κινήσεις της 

Κοκκινοσκουφίτσας: 

Συµφωνία όλων των µαθητών µε τις κινήσεις της 

Κοκκινοσκουφίτσας

47%

53%

1

2

ΝΑΙΌΧΙ

 
Γράφηµα 6 – Συµφωνία του συνόλου των µαθητών µε τις κινήσεις της Κοκκινοσκουφίτσας 
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Λαµβάνοντας τώρα υπόψιν τις απαντήσεις όλων των εκπαιδευόµενων που 

συµµετείχαν στην προαναλυθείσα έρευνα, οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι 

υπάρχει ένας διχασµός µεταξύ τους. Όπως βλέπουµε και ανωτέρω (Γράφηµα 

6), το 47% του συνόλου των µαθητών συµφωνεί µε τον τρόπο που αντέδρασε 

η Κοκκινοσκουφίτσα στα εµπόδια που συνάντησε στο διάβα της και στους 

διάφορους προβληµατισµούς που της τέθηκαν, εν αντιθέσει µε το εναποµείναν 

53% που διαφωνεί µε αυτή της τη συµπεριφορά και τον τρόπο σκέψεις, 

εκφράζοντας, ως επί το πλείστον, την προσωπική τους άποψη πάνω στο θέµα 

αυτό. 

7. Αρέσκεια του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού ως προς τους 

µαθητές της ∆ευτέρας ∆ηµοτικού: 

Αρέσκεια του εκπαιδευτικού - ψηφιακού παιχνιδιού ως 

προς τους µαθητές της ∆ευτέρας ∆ηµοτικού

100%

0%

1

2

ΝΑΙ

ΌΧΙ

 
Γράφηµα 7 – Αρέσκεια του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού ως προς τους µαθητές της ∆ευτέρας 

∆ηµοτικού 

Από το γράφηµα που βλέπουµε πιο πάνω (Γράφηµα 7), µπορούµε να 

αντιληφθούµε εύκολα ότι το σύνολο των µαθητών της ∆ευτέρας ∆ηµοτικού 

που µετείχε στην εν λόγω έρευνα απάντησε θετικά στην ερώτηση «Βρήκες 

ενδιαφέρον το ψηφιακό παιχνίδι που µόλις έπαιξες;». 

8. Αρέσκεια του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού ως προς τους 

µαθητές της Τρίτης ∆ηµοτικού: 
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Αρέσκεια του εκπαιδευτικού - ψηφιακού παιχνιδιού ως 

προς τους µαθητές της Τρίτης ∆ηµοτικού

100%

0%

1

2

ΝΑΙ

ΌΧΙ

 
Γράφηµα 8 – Αρέσκεια του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού ως προς τους µαθητές της Τρίτης 

∆ηµοτικού 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του προηγούµενου γραφήµατος (Γράφηµα 8) και οι 

απαντήσεις των µαθητών της Τρίτης ∆ηµοτικού στην ερώτησης σχετικά µε 

τον εάν βρήκαν ενδιαφέρον το σύνολο του ψηφιακού παιχνιδιού, µε το οποίο 

πέρασαν δεκαπέντε ολόκληρα λεπτά (15΄), ήταν θετικές, όπως και αυτές των 

µαθητών της άλλης τάξης – όπως είδαµε στο Γράφηµα 8. 

9. Αρέσκεια του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού ως προς το σύνολο 

των µαθητών που συµµετείχε στην έρευνα: 

Αρέσκεια του εκπαιδευτικού - ψηφιακού παιχνιδιού ως 

προς όλους τους µαθητές

100%

0%

1

2

ΝΑΙ

ΌΧΙ

 
Γράφηµα 9 – Αρέσκεια του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού ως προς όλους του µαθητές 

Με βάση το τελευταίο γράφηµα (Γράφηµα 9), αντιλαµβανόµαστε ότι τους 15 

µαθητές που έλαβαν µέρος στην παρούσα ερευνητική διαδικασία διακατέχει 

µία σύµπνοια απόψεων, µιας και το 100% αυτών, οµόφωνα απάντησε θετικά ή 
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τουλάχιστον, όχι αρνητικά στην τελευταία ερώτηση του εκπαιδευτικού –

ψηφιακού παιχνιδιού σχετικά µε το εάν τους άρεσε ή όχι το παιχνίδι µε το 

οποίο έπαιξαν µαθαίνοντας βεβαίως ταυτοχρόνως, Μαθηµατικά. Αυτή είναι 

µία θετική έκβαση της έρευνας, η οποία θα αναλυθεί ενδελεχώς στο επόµενο 

υποκεφάλαιο των συµπερασµάτων της έρευνας. 

6.2  Τα συµπεράσµατα από τη διεξαχθείσα έρευνα 

Λαµβάνοντας υπόψιν µας όλα τα ανωτέρω παρατεθειµένα αποτελέσµατα και 

επαναφέροντας στο προσκήνιο τις µεταβλητές της έρευνας, καθώς και τις ερευνητικές 

υποθέσεις/ερωτήµατα που διατυπώθηκαν στην αρχή της ∆ιπλωµατικής Εργασίας, 

µπορούµε να καταλήξουµε σε ουσιώδη συµπεράσµατα, τόσο σχετικά µε τον όντως, 

επιτυχηµένο σχεδιασµό και περάτωση του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού «Η 

Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά», όσο και σε σχέση µε την 

αποτελεσµατικότητα του συγκεκριµένου παιχνιδιού, όσον αφορά στη ενίσχυση των 

γνώσεων των εκπαιδευόµενων (στην περίπτωσή µας αναφορικά µε τις τέσσερις 

βασικές µαθηµατικές πράξεις – πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµός και 

διαίρεση), καθώς επίσης και των οµοίων µε αυτό εκπαιδευτικών – ψηφιακών 

παιχνιδιών. 

Όπως βλέπουµε στα προαναλυθέντα ερευνητικά δεδοµένα, έχουν ληφθεί υπόψιν 

και οι τρεις µεταβλητές της έρευνας (το σύνολο των σωστών απαντήσεων των 

εκπαιδευόµενων, η τελική στάση των εκπαιδευόµενων απέναντι στο µάθηµα των 

Μαθηµατικών, καθώς επίσης και η άποψή τους σχετικά µε το εκπαιδευτικό – 

ψηφιακό παιχνίδι «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά», οι δύο τελευταίες 

δε, σε συνδυασµό). 

Απαντώντας τώρα, σε κάθε µία από τις ερευνητικές υποθέσεις/ερωτήµατα µε τη 

σειρά, θα βοηθηθούµε στην εξαγωγή των κατάλληλων συµπερασµάτων σχετικά µε το 

υλοποιηµένο εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι. Αρχικά, η πρώτη ερευνητική 

υπόθεση/ερώτηµα (Υ1) «Επετεύχθη ο ολοκληρωτικός σχεδιασµός του εκπαιδευτικού 

– ψηφιακού παιχνιδιού «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά»;», µπορεί να 

απαντηθεί µε απόλυτη ακρίβεια, διότι το παιχνίδι σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε µέχρι 

τελευταίας λεπτοµέρειας και µε επιτυχηµένη την ενσωµάτωση και των επτά φάσεων 

της στρατηγικής «Κάνοντας το Μυστήριο Οικείο» (“Making the Strange 

Familiar”) του Εκπαιδευτικού Μοντέλου των Synectics. 
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Όσον αφορά τώρα, στη δεύτερη ερευνητική υπόθεση/ερώτηµα (Υ2) «Υπάρχει 

διαφορά στην κατάκτηση των ειδικών διδακτικών στόχων του µαθήµατος των 

Μαθηµατικών όταν χρησιµοποιείται το παιχνίδι «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει 

Μαθηµατικά» ως διδακτικό µέσο;», όπως βλέπουµε και από τα προηγουµένως 

παρατεθειµένα δεδοµένα της έρευνας, οι µαθητές και των δύο τάξεων απάντησαν 

αρκούντως ικανοποιητικά τις ερωτήσεις του παιχνιδιού. Ως εκ τούτου, µπορούµε να 

πούµε ότι η κατάκτηση των ειδικών διδακτικών στόχων του µαθήµατος των 

Μαθηµατικών (που δε είναι άλλοι από την κατανόηση της διδαχθείσας ύλης από τους 

εκπαιδευόµενους και την δυνατότητα αποτελεσµατικής διαχείρισής της από πλευράς 

τους) επετεύχθη µε επιτυχία. Αναφορικά τώρα, µε το εάν έχει παρατηρηθεί κάποια 

διαφορά της τωρινής µε την προτέρα κατάσταση, αυτό µπορεί να απαντηθεί 

λαµβάνοντας υπόψιν τα προφορικά δεδοµένα των δασκάλων, σε σχέση µε τις 

προηγούµενες επιδόσεις των συγκεκριµένων µαθητών – Υποκειµένων της έρευνας 

(Subjects – S) – τα οποία διαφέρουν θετικά, κατά ελάχιστο µε τα τωρινά ερευνητικά 

δεδοµένα. Αυτό σηµαίνει ότι, το συγκεκριµένο παιχνίδι κατόρθωσε να προσελκύσει 

την προσοχή και το ενδιαφέρον των εκπαιδευόµενων, µε αποτέλεσµα αυτοί να 

αντιληφθούν την ύλη και τα ζητούµενα των ερωτήσεων που εµπεριέχονταν σε αυτό. 

Αυτό γίνεται κατανοητό και από το γεγονός ότι όλοι οι εκπαιδευόµενοι εξέφρασαν 

την άποψή τους σχετικά µε τις κινήσεις της ηρωίδας της αφηγούµενης ιστορίας του 

παιχνιδιού, επικροτώντας τις ή παρουσιάζοντας τα σηµεία στα οποία διαφωνούσαν. 

Αναφορικά µε την τρίτη ερευνητική υπόθεση/ερώτηµα (Υ3) «Η αξιοποίηση του 

εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά» 

στο πλαίσιο της διδασκαλίας του µαθήµατος των Μαθηµατικών συµβάλλει πιο 

αποτελεσµατικά στην κατάκτηση των γενικών διδακτικών στόχων, οι οποίοι 

ορίζονται από την ταξονοµία µαθησιακών στόχων του Bloom;», µπορούµε να 

ισχυρισθούµε ότι το συγκεκριµένο παιχνίδι συµβάλλει όντως στην κατάκτηση των 

γενικών διδακτικών στόχων που ορίζονται από την ταξονοµία του Bloom (Bloom’s 

Taxonomy), τόσο των γνωστικών, όσο και των συναισθηµατικών και των 

ψυχοκινητικών. ∆ιότι, το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι, από τη µία 

πλευρά, οδηγεί τους εκπαιδευόµενους στην κατάκτηση της γνώσης και στην 

κατανόηση αυτής, µέσω του πρωτοποριακού τρόπου παράθεσής της, αλλά και µέσω 

της ενδελεχούς ανάλυσής της. Μετέπειτα τους καλεί να εφαρµόσουν τα όσα έµαθαν 

στις ερωτήσεις που εµπεριέχει, αναλύοντας και συνθέτοντας τις απόψεις τους σχετικά 

µε τις ενέργειες της ηρωίδας της αφηγούµενης ιστορίας κατά τη διάρκεια του 
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παιχνιδιού και αξιολογώντας το εν τέλει, εκφράζοντας και πάλι την άποψή τους, 

σχετικά µε το ίδιο, αυτή τη φορά. Ταυτοχρόνως, αποδεχόµενοι οι εκπαιδευόµενοι 

ορισµένες από τις προεπιλεγµένες ενέργειες που λαµβάνουν χώρα µέσα στο παιχνίδι, 

έχουν το δικαίωµα να αντιδράσουν κιόλας σε µερικές, οργανώνοντας οι ίδιοι το ρου 

της ιστορίας που θα ακούσουν στη συνέχεια. Επιπλέον, αφού αξιολογήσουν µέσω της 

κριτικής ικανότητας που έχει αναπτύξει ο καθένας τους και οργανώσουν τη σκέψη 

τους, µπορούν να χαρακτηρίσουν αναλόγως τις κινήσεις της Κοκκινοσκουφίτσας 

µέσα στο παιχνίδι, καθώς και το ίδιο το παιχνίδι. Όσον αφορά δε, στους 

ψυχοκινητικούς διδακτικούς στόχους της ταξονοµίας του Bloom, µπορούµε να 

προσθέσουµε το γεγονός ότι οι εκπαιδευόµενοι µιµούµενοι τις οδηγίες που έλαβαν 

από τον αφηγητή κατά την πρώτη φάση του Εκπαιδευτικού Σεναρίου και διαµέσου 

του χειρισµού του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή, απαντούν, κάνοντας 

συντονισµένες κινήσεις, µε ακρίβεια και φυσικότητα (µιας και πρόκειται για 

ερωτήσεις της καθηµερινότητάς τους) στην εκάστοτε ερώτηση του εκπαιδευτικού – 

ψηφιακού παιχνιδιού (Bloom, 1956). 

Τέλος, λαµβάνοντας υπόψιν µας την τέταρτη ερευνητική υπόθεση/ερώτηµα (Υ4) 

«Οι εκπαιδευόµενοι παρουσιάζουν περισσότερο θετική στάση προς το µάθηµα των 

Μαθηµατικών και τη διδασκαλία του, µε την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού – 

ψηφιακού παιχνιδιού «Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά» στο πλαίσιο 

αυτής;», εάν ληφθούν υπόψιν τα δεδοµένα που δόθηκαν από τους δασκάλους των 

µαθητών, τα οποία αφορούσαν στις απόψεις των εν λόγω µαθητών σχετικά µε το 

µάθηµα των Μαθηµατικών και ήταν σχετικά θετικά για όλους τους µαθητές, 

µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι το περί ου ο λόγος παιχνίδι, απλά 

βοήθησε τους µαθητές να σχηµατίσουν µία καλύτερη εικόνα για το µάθηµα αυτό. 

Τους οδήγησε στο να το δουν από µία άλλη οπτική γωνία, τη γωνία της διασκέδασης 

και του παιχνιδιού, αλλά και της µάθησης µέσω αυτών, αντιλαµβάνοντα ταυτόχρονα, 

τη χρησιµότητα των δυσνόητων, µερικές φορές, αυτών όρων στην καθηµερινότητά 

τους. Όµως και χωρίς τα προαναφερθέντα προφορικά δεδοµένα από τους δασκάλους, 

πάλι στο ίδιο συµπέρασµα θα καταλήγαµε, ιδίως λαµβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι 

το σύνολο των µαθητών έδωσε θετικές απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά µε την 

άποψή τους αναφορικά µε το εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι. 

Όσον αφορά τώρα στις ανάγκες των εκπαιδευόµενων, οι οποίες αναλύθηκαν στο 

προηγούµενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 5), ισχύουν τα ακόλουθα: 
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• Η ανάγκη διασκεδαστικής µάθησης µέσω παιχνιδιού, ικανοποιείται 

πλήρως µέσω του παρόντος εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού, διότι, 

καθώς µας δείχνουν τα αποτελέσµατα της έρευνας, όλοι οι εκπαιδευόµενοι 

βρήκαν το εν λόγω παιχνίδι ενδιαφέρον και διασκεδαστικό. 

• Η ανάγκη κατανόησης του περιεχοµένου του Εκπαιδευτικού Σεναρίου, 

ικανοποιείται επίσης, σε ένα επίπεδο διόλου ευκαταφρόνητο, µιας και το 

σύνολο των εκπαιδευόµενων έχει απαντήσει σωστά σε περισσότερες των επτά 

από τις συνολικά δέκα ερωτήσεις αξιολόγησης του παιχνιδιού, πράγµα 

άλλωστε που αποδεικνύεται περίτρανα και µέσω των αποτελεσµάτων της 

έρευνας. 

• Η ανάγκη δηµιουργικής διαχείρισης του χρόνου από πλευράς των 

εκπαιδευόµενων, επίσης ικανοποιείται. Αυτό φαίνεται, τόσο από τις 

απαντήσεις σχετικά µε το αν βρήκαν ενδιαφέρον ή όχι το παιχνίδι, όσο και 

από το γεγονός του ότι το εν λόγω εκπαιδευτικό παιχνίδι βασίζεται στο πλέον 

πρωτοποριακό Εκπαιδευτικό Μοντέλο των Synectics, της οικογένειας των 

Μοντέλων Επεξεργασίας Πληροφοριών (Information Processing Models) 

(Joyce, Weil & Calhoun, 2004). 

• Η ανάγκη σωστής και δίκαιης αξιολόγησης, ικανοποιείται πλήρως, µιας και 

η αξιολόγηση πραγµατοποιείται µέσω του εκπαιδευτικού – ψηφιακού 

παιχνιδιού, προγραµµατιστικώς και όχι µε τη συµβολή κάποιου ανθρώπου, 

εποµένως είναι αδύνατο να γίνει κάποια εσφαλµένη ενέργεια κατά τη 

διαδικασία της αξιολόγησης η οποία, όπως είναι προφανές, είναι κοινή και 

ισότιµη προς όλους. 

• Τέλος, η ανάγκη επιτυχούς ανατροφοδότησης, όπως και η προαναφερθείσα 

ανάγκη, ικανοποιείται επίσης πλήρως, λόγω του γεγονότος ότι αµέσως µετά 

την υποβολή της απάντησης από τον εκπαιδευόµενο στην εκάστοτε ερώτηση, 

εµφανίζεται κατάλληλο µήνυµα για την καθεµία εξ αυτών, ανάλογο µε το εάν 

η απάντηση του εκπαιδευόµενου ήταν σωστή ή λανθασµένη. 

Συνοψίζοντας, λαµβάνοντας υπόψιν τα δεδοµένα του προηγούµενου 

υποκεφαλαίου, κατανοούµε ότι, όπως ήταν φυσικό, οι µαθητές της Τρίτης ∆ηµοτικού 

κατόρθωσαν να απαντήσουν σωστά σε περισσότερες ερωτήσεις από αυτούς της 

∆ευτέρας ∆ηµοτικού, απαντώντας λανθασµένα κυρίως σε ερωτήσεις που εµπεριείχαν 

την µαθηµατική πράξη της διαίρεσης ή συνδυασµό πράξεων, όπως πολλαπλασιασµό 
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και πρόσθεση. Σε γενικές όµως γραµµές, όλοι οι µαθητές απάντησαν σε αρκετές 

ερωτήσεις δίνοντας τη σωστή απάντηση. Ο διχασµός επήλθε στην ερώτηση 

«Συµφωνείς µε τις αντιδράσεις της Κοκκινοσκουφίτσας κατά τη διάρκεια της 

ιστορίας µας; Εσύ θα αντιδρούσες παραπλήσια ή εντελώς διαφορετικά από αυτή;» 

στο τέλος του παιχνιδιού, όπου 8 στους 10 µαθητές απάντησαν αρνητικά, διότι δε 

συµφωνούν µε το γεγονός που απάντησε στις ερωτήσεις του κακού λύκου και 7 στους 

10, θετικά. Οι περισσότεροι δε, από αυτούς που απάντησαν θετικά ήταν µαθητές της 

∆ευτέρας ∆ηµοτικού, ίσως επειδή το παραµύθι της Κοκκινοσκουφίτσας είναι πιο 

κοντά στην ηλικία τους και έχουν µάθει να το αποδέχονται ως έχει, χωρίς να 

σκέπτονται ιδιαίτερα ότι θα µπορούσε να έχει και κάποια, έστω και κατά το ελάχιστο, 

διαφορετική πλοκή. Ίσως και πάλι, σε µία τόσο µικρή ηλικία να µην έχουν αναπτύξει 

όσο θα έπρεπε την κριτική τους ικανότητα, όπως οι αντίστοιχοι µαθητές της Τρίτης 

τάξης, που τεκµηρίωσαν καταλλήλως το λόγο για τον οποίο διαφωνούσαν κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού µε την Κοκκινοσκουφίτσα, εάν βέβαια διαφωνούσαν µε 

αυτή. Τέλος, σύµφωνα µε τις απαντήσεις τους στην τελευταία ερώτηση του 

εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού «Βρήκες ενδιαφέρον το ψηφιακό παιχνίδι που 

µόλις έπαιξες;», όλοι οι µαθητές διασκέδασαν µαθαίνοντας µε το παιχνίδι, πράγµα 

που, αν µη τι άλλο, σηµαίνει ότι κατόρθωσε να επιτύχει τους στόχους του. 

6.3  Κίνητρα για περαιτέρω έρευνα 

Όπως ο καθένας µας µπορεί εύκολα να κατανοήσει, µε το σχεδιασµό και τη 

µετέπειτα υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού δεν είναι δυνατό να 

ικανοποιηθούν όλες οι διδακτικές ανάγκες ενός µαθήµατος (ή µίας ενότητας αυτού). 

Το ίδιο ισχύει και για τις ανάγκες που χαρακτηρίζουν µία έρευνα – τα κενά και τις 

προβληµατικές που υπάρχουν, εν ολίγοις στη βιβλιογραφία και για την απάντηση στα 

οποία αυτή διεξάγεται. 

Το εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι της συγκεκριµένης ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

χωρά αρκετές βελτιώσεις, ώστε να εξελιχθεί και να είναι σε θέση να ικανοποιεί πολύ 

περισσότερες ανάγκες µελλοντικά. Καταρχάς, η προσθήκη πιο περίπλοκων 

ερωτήσεων ελέγχου της κατανόησης της συγκεκριµένης ύλης των Μαθηµατικών που 

διδάχθηκε µέσω του εν λόγω Εκπαιδευτικού Σεναρίου αποτελεί ένα ενδιαφέρον 

κίνητρο για περαιτέρω προσπάθεια σε κάποια µελλοντική εργασία. Η ύλη όµως, όπως 

προαναφέρθηκε, θα ήταν προτιµότερο να παραµείνει η ίδια, διότι εάν κάποιος 

µελλοντικός ερευνητής αποφασίσει να την αυξήσει ή να τη µετασχηµατίσει κάπως, 
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τότε θα πρέπει να αλλάξει και το κοινό στο οποίο θα απευθύνεται, όπως, κατά πάσα 

πιθανότητα και την αφηγούµενη ιστορία, µιας και η ιστορία της Κοκκινοσκουφίτσας 

είναι ένα παραµύθι απευθυνόµενο σε παιδιά µικρής ηλικίας. Σε αυτό, στο οποίο θα 

µπορούσε κάποιος να παρέµβει, αναφορικά µε την πλοκή της παρούσας ιστορίας 

είναι η προσθήκη περισσότερων εναλλακτικών διαδροµών που θα µπορούσε να 

επιλέξει η ηρωίδα του παιχνιδιού οδεύοντας προς το σπίτι της άρρωστης γιαγιάς της. 

Με τον τρόπο αυτό, ο κατασκευαστής του παιχνιδιού κατορθώνει να διεγείρει την 

περιέργεια του εκπαιδευόµενου για τις άγνωστες περιπέτειες που πρόκειται να βιώσει 

η Κοκκινοσκουφίτσα σε κάθε µία από τις διαδροµές αυτές, αυξάνοντας ταυτόχρονα 

τη διαδραστικότητα του παιχνιδιού και οδηγώντας τον εκπαιδευόµενο/παίκτη να 

ασχοληθεί ξανά µε το συγκεκριµένο παιχνίδι, έως ότου ανακαλύψει τι κρύβεται σε 

όλες τις άγνωστες, για τον ίδιο, αυτές διαδροµές. 

Επίσης, η προσθήκη επιπλέον ηρώων µέσα στο εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι 

είναι µία καλή ιδέα για µία µελλοντική έρευνα, διότι αυξάνονται έτσι οι πιθανότητες 

ο εκπαιδευόµενος να κατορθώσει να αντιπροσωπευθεί από κάποιον εξ αυτών. Με τον 

τρόπο αυτό επίσης, επιτυγχάνεται και η διεύρυνση της σφαίρας της φαντασίας των 

εκπαιδευόµενων, αν και σε αυτή την ηλικία – στην οποία απευθύνεται το εν λόγω 

παιχνίδι – η φαντασία όλων των παιδιών οργιάζει. Για να επιτευχθεί βέβαια αυτή η 

µικρή µεταβολή στο ρου της αφηγούµενης ιστορίας, αυτή θα πρέπει να 

παραστρατήσει ελάχιστα από τα παραδοσιακά της βήµατα. 

Η προσθήκη χρονικού περιορισµού κατά την απάντηση µίας ερώτησης από τους 

εκπαιδευόµενους/παίκτες είναι µία αρκετά σηµαντική αναβαθµιστική ιδέα για την 

εξέλιξη του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού, καθώς, µε τον 

τρόπο αυτό, θα µπορούσαµε να αντιληφθούµε πώς οι εκπαιδευόµενοι δρουν υπό 

πίεση, απαντώντας σε ερωτήσεις Μαθηµατικών. 

Τέλος, όσον αφορά στην ερευνητική διαδικασία, ένα κίνητρο για περαιτέρω 

έρευνα είναι η χρήση ενός όχι τόσο ευάριθµου ερευνητικού δείγµατος. Εάν στη 

συγκεκριµένη ερευνητική διαδικασία λάβουν µέρος περισσότερα ερευνητικά 

υποκείµενα (S), τότε τα αποτελέσµατά της θα είναι σίγουρα πολύ πιο ενδιαφέροντα 

από τα εξίσου σηµαντικά, τωρινά. Μέσω των µελλοντικών αυτών προτάσεων, 

πιστεύω πως θα ολοκληρωθεί η πρόταση που γίνεται µέσω της εργασίας αυτής και θα 

φέρει στην επιφάνεια πτυχές του θέµατος που δεν έχουν ακόµη αναδυθεί µέσω της 

έρευνας που έχει λάβει χώρα µέχρι σήµερα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ – Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Στο παράρτηµα αυτό παρατίθεται ο προτεινόµενος από το Αναλυτικό Πρόγραµµα 

Σπουδών (ΑΠΣ) της ∆ευτέρας ∆ηµοτικού, τρόπος διδασκαλίας της διδαχθείσας ύλης 

του Εκπαιδευτικού Σεναρίου που αναλύθηκε στο τέταρτο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 4) και 

δεν είναι άλλη από τις τέσσερις βασικές µαθηµατικές πράξεις, την πρόσθεση, την 

αφαίρεση, τον πολλαπλασιασµό και τη διαίρεση. 

Πρόσθεση 

Αρχικά, όπως γίνεται κατανοητό από τις εικόνες που ακολουθούν, οι µαθητές της 

∆ευτέρας ∆ηµοτικού διδάσκονται την πρόσθεση ως έναν τρόπο κατασκευής 

διψήφιων αριθµών, διαµέσου της πρόσθεσης ίδιων ή και διαφορετικών αριθµών 

µεταξύ τους (Καραγιωτάκης, Μαραγκού, Μπελίτσου & Σοφού, 1964): 

 
Εικόνα 128 – Φτιάχνω διψήφιους αριθµούς µε πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθµών – Α΄ Μέρος 

(Καραγιωτάκης, Μαραγκού, Μπελίτσου & Σοφού, 1964) 
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Εικόνα 129 – Φτιάχνω διψήφιους αριθµούς µε πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθµών – Β΄ Μέρος 

(Καραγιωτάκης, Μαραγκού, Μπελίτσου & Σοφού, 1964) 

Εν συνεχεία, διδάσκεται στους µαθητές ο γνωστός σε όλους τρόπος εκτέλεσης της 

πρόσθεσης, σε κατακόρυφη µορφή και µε τη χρήση κρατουµένων (Καραγιωτάκης, 

Μαραγκού, Μπελίτσου & Σοφού, 1964). 

 
Εικόνα 130 – Υπολογίζω ένα αποτέλεσµα κάνοντας κάθετη πρόσθεση µε κρατούµενο – Α΄ Μέρος 

(Καραγιωτάκης, Μαραγκού, Μπελίτσου & Σοφού, 1964) 
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Εικόνα 131 – Υπολογίζω ένα αποτέλεσµα κάνοντας κάθετη πρόσθεση µε κρατούµενο – Β΄ Μέρος 

(Καραγιωτάκης, Μαραγκού, Μπελίτσου & Σοφού, 1964) 

Αφαίρεση 

Κατά τον προαναλυθέντα τρόπο διδάσκεται και η µαθηµατική πράξη της 

αφαίρεσης, στη γνωστή µας κατακόρυφη µορφή (Καραγιωτάκης, Μαραγκού, 

Μπελίτσου & Σοφού, 1964): 

 
Εικόνα 132 – Υπολογίζω ένα αποτέλεσµα κάνοντας κάθετη αφαίρεση µε δανεικό (α) – Α΄ Μέρος 

(Καραγιωτάκης, Μαραγκού, Μπελίτσου & Σοφού, 1964) 
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Εικόνα 133 – Υπολογίζω ένα αποτέλεσµα κάνοντας κάθετη αφαίρεση µε δανεικό (α) – Β΄ Μέρος 

(Καραγιωτάκης, Μαραγκού, Μπελίτσου & Σοφού, 1964) 

 
Εικόνα 134 – Υπολογίζω ένα αποτέλεσµα κάνοντας κάθετη αφαίρεση µε δανεικό (β) – Α΄ Μέρος 

(Καραγιωτάκης, Μαραγκού, Μπελίτσου & Σοφού, 1964) 
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Εικόνα 135 – Υπολογίζω ένα αποτέλεσµα κάνοντας κάθετη αφαίρεση µε δανεικό (β) – Β΄ Μέρος 

(Καραγιωτάκης, Μαραγκού, Μπελίτσου & Σοφού, 1964) 

Πολλαπλασιασµός 

Οδεύοντας τώρα, προς τις δύο δυσκολότερες πράξεις µεταξύ των αριθµών – του 

πολλαπλασιασµού και της διαίρεσης – οι τεχνικές δυσκολεύουν. Η διδασκαλία, για 

παράδειγµα του πολλαπλασιασµού γίνεται µε αναφορά στους κανόνες της 

προπαίδειας, αναλύοντάς τον ταυτόχρονα σε διαδοχικές προσθέσεις (Καραγιωτάκης, 

Μαραγκού, Μπελίτσου & Σοφού, 1964), όπως βλέπουµε στις εικόνες που 

ακολουθούν: 
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Εικόνα 136 – Γνωρίζω τα αριθµητικά µοτίβα. Εισαγωγή στην προπαίδεια – Α΄ Μέρος (Καραγιωτάκης, 

Μαραγκού, Μπελίτσου & Σοφού, 1964) 

 
Εικόνα 137 – Γνωρίζω τα αριθµητικά µοτίβα. Εισαγωγή στην προπαίδεια – Β΄ Μέρος (Καραγιωτάκης, 

Μαραγκού, Μπελίτσου & Σοφού, 1964) 
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Εικόνα 138 – Αναλύω αριθµούς µέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια – Α΄ Μέρος 

(Καραγιωτάκης, Μαραγκού, Μπελίτσου & Σοφού, 1964) 

 
Εικόνα 139 – Αναλύω αριθµούς µέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια – Β΄ Μέρος 

(Καραγιωτάκης, Μαραγκού, Μπελίτσου & Σοφού, 1964) 
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Η προπαίδεια του 10 και του 5 

 
Εικόνα 140 – Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5 – Α΄ Μέρος (Καραγιωτάκης, Μαραγκού, 

Μπελίτσου & Σοφού, 1964) 

 
Εικόνα 141 – Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5 – Β΄ Μέρος (Καραγιωτάκης, Μαραγκού, 

Μπελίτσου & Σοφού, 1964) 
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Η προπαίδεια του 2 και του 4 

 
Εικόνα 142 – Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4 – Α΄ Μέρος (Καραγιωτάκης, Μαραγκού, 

Μπελίτσου & Σοφού, 1964) 

 
Εικόνα 143 – Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4 – Β΄ Μέρος (Καραγιωτάκης, Μαραγκού, 

Μπελίτσου & Σοφού, 1964) 
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Η προπαίδεια του 8 

 
Εικόνα 144 – Βρίσκω την προπαίδεια του 8 – Α΄ Μέρος (Καραγιωτάκης, Μαραγκού, Μπελίτσου & 

Σοφού, 1964) 

 
Εικόνα 145 – Βρίσκω την προπαίδεια του 8 – Β΄ Μέρος (Καραγιωτάκης, Μαραγκού, Μπελίτσου & 

Σοφού, 1964) 
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Η προπαίδεια του 7 

 
Εικόνα 146 – Βρίσκω την προπαίδεια του 7 – Α΄ Μέρος (Καραγιωτάκης, Μαραγκού, Μπελίτσου & 

Σοφού, 1964) 

 
Εικόνα 147 – Βρίσκω την προπαίδεια του 7 – Β΄ Μέρος (Καραγιωτάκης, Μαραγκού, Μπελίτσου & 

Σοφού, 1964) 
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Η προπαίδεια του 3 και του 6 

 
Εικόνα 148 – Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6 – Α΄ Μέρος (Καραγιωτάκης, Μαραγκού, 

Μπελίτσου & Σοφού, 1964) 

 
Εικόνα 149 – Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6 – Β΄ Μέρος (Καραγιωτάκης, Μαραγκού, 

Μπελίτσου & Σοφού, 1964) 
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Η προπαίδεια του 9 και του 11 

 
Εικόνα 150 – Βρίσκω την προπαίδεια του 9 και του 11 – Α΄ Μέρος (Καραγιωτάκης, Μαραγκού, 

Μπελίτσου & Σοφού, 1964) 

 
Εικόνα 151 – Βρίσκω την προπαίδεια του 9 και του 11 – Β΄ Μέρος (Καραγιωτάκης, Μαραγκού, 

Μπελίτσου & Σοφού, 1964) 

∆ιαίρεση 

Κλείνοντας, η διαίρεση στη ∆ευτέρα τάξη του ∆ηµοτικού διδάσκεται ως 

διαµοιρασµός υλικών αγαθών µεταξύ ατόµων, δίνοντας έτσι το έναυσµα στο µαθητή, 
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αντιλαµβάνοντας αρχικά, τη χρήση της στην καθηµερινή του πραγµατικότητα, να 

εντρυφήσει στις µεθόδους, µε τη βοήθεια των οποίων αυτή εκτελείται 

(Καραγιωτάκης, Μαραγκού, Μπελίτσου & Σοφού, 1964). 

 
Εικόνα 152 – Μοιράζοµαι δίκαια µε τους φίλους µου – Α΄ Μέρος (Καραγιωτάκης, Μαραγκού, 

Μπελίτσου & Σοφού, 1964) 

 
Εικόνα 153 – Μοιράζοµαι δίκαια µε τους φίλους µου – Β΄ Μέρος (Καραγιωτάκης, Μαραγκού, 

Μπελίτσου & Σοφού, 1964) 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

∆ιπλωµατική Εργασία 

Αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση 282 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ – Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Στο παράρτηµα αυτό, σε πλήρη αντιστοιχία µε το προηγούµενο (Παράρτηµα Α΄), 

παρατίθεται ο τρόπος µε τον οποίο διδάσκονται οι τέσσερις βασικές µαθηµατικές 

πράξεις, σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ) της Τρίτης τάξης 

του ∆ηµοτικού, αυτή τη φορά. Όπως θα δούµε στις εικόνες που έπονται, ο τρόπος 

είναι παραπλήσιος, αλλάζει όµως η πολυπλοκότητα των ασκήσεων, µιας και 

αυξάνονται τα ψηφία των αριθµών που συµµετέχουν στις πράξεις. 

Πρόσθεση 

Στη συγκεκριµένη τάξη του ∆ηµοτικού, οι µαθητές διδάσκονται πλέον, την 

πρόσθεση διψήφιων και τριψήφιων αριθµών, σε κατακόρυφη και πάλι µορφή 

(Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964). 

 
Εικόνα 154 – Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθµών – Α΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, 

Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964) 
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Εικόνα 155 – Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθµών – Β΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, 

Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964) 

Αφαίρεση 

Με την ίδια ακριβώς διαδικασία, οι µαθητές της Τρίτης ∆ηµοτικού διδάσκονται 

και την αφαίρεση διψήφιων και τριψήφιων αριθµών (Λεµονίδης, Θεοδώρου, 

Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964), όπως βλέπουµε και πιο κάτω: 

 
Εικόνα 156 – Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθµών – Α΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, 

Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964) 
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Εικόνα 157 – Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθµών – Β΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, 

Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964) 

Πρόσθεση σε συνδυασµό µε αφαίρεση 

Στη συγκεκριµένη όµως τάξη, επειδή το εύρος σκέψης των παιδιών αρχίζει να 

µεγαλώνει, επιχειρείται η συνδυαστική διδασκαλία της πρόσθεσης και της αφαίρεσης 

µέσω απλών προβληµάτων, τα οποία και θα δούµε ευθύς αµέσως. 

Αρχικά, οι µαθητές της Τρίτης τάξης του ∆ηµοτικού µαθαίνουν να συνδυάζουν τις 

δύο αυτές πράξεις εκτελώντας προσθέσεις και αφαιρέσεις µε τριψήφιους αριθµούς 

(Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964). 
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Εικόνα 158 – Προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθµών – Α΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, 

Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964) 

 
Εικόνα 159 – Προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθµών – Β΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, 

Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964) 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

∆ιπλωµατική Εργασία 

Αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση 286 

Οι µαθητές της Τρίτης τάξης του ∆ηµοτικού µαθαίνουν ακόµη, να προσθέτουν και 

να αφαιρούν µεταξύ τους, τετραψήφιους αριθµούς (Λεµονίδης, Θεοδώρου, 

Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964): 

 
Εικόνα 160 – Προσθέσεις και αφαιρέσεις µε τετραψήφιους αριθµούς – Α΄ Μέρος (Λεµονίδης, 

Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964) 

 
Εικόνα 161 – Προσθέσεις και αφαιρέσεις µε τετραψήφιους αριθµούς – Β΄ Μέρος (Λεµονίδης, 

Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964) 
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Πολλαπλασιασµός 

Οι µαθητές της Τρίτης ∆ηµοτικού, ξεκινώντας να µαθαίνουν πολλαπλασιασµό, 

κάνουν µία µικρή επανάληψη στην προπαίδεια, την οποία διδάχθηκαν κατά τη 

διάρκεια του προηγούµενου σχολικού έτους (Λεµονίδης, Θεοδώρου, 

Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964). 

 
Εικόνα 162 – Πολλαπλασιασµός, προπαίδεια (Ι) – Α΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, 

Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964) 

 
Εικόνα 163 – Πολλαπλασιασµός, προπαίδεια (Ι) – Β΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, 

Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964) 
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Εικόνα 164 – Πολλαπλασιασµός, προπαίδεια (ΙΙ) – Α΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, 

Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964) 

 
Εικόνα 165 – Πολλαπλασιασµός, προπαίδεια (ΙΙ) – Β΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, 

Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964) 
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Εικόνα 166 – Πολλαπλασιασµός, προπαίδεια (ΙΙ) – Γ΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, 

Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964) 

Στη συνέχεια και η πράξη του πολλαπλασιασµού εξελίσσεται για τους µαθητές της 

Τρίτης ∆ηµοτικού, µιας και διδάσκονται τον πολλαπλασιασµό ενός διψήφιου µε έναν 

µονοψήφιο αριθµό (Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & 

Σπανακά, 1964). 

 
Εικόνα 167 – Πολλαπλασιασµός διψήφιου µε µονοψήφιο αριθµό – Α΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, 

Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964) 
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Εικόνα 168 – Πολλαπλασιασµός διψήφιου µε µονοψήφιο αριθµό – Β΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, 

Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964) 

Εν συνεχεία, οι µαθητές καλούνται να επιλύσουν κάποια ανακεφαλαιωτικά 

προβλήµατα που εµπεριέχουν την πράξη του πολλαπλασιασµού (Λεµονίδης, 

Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964), όπως βλέπουµε στις 

ακόλουθες εικόνες: 

 
Εικόνα 169 – Πολλαπλασιασµοί – Α΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & 

Σπανακά, 1964) 
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Εικόνα 170 – Πολλαπλασιασµοί – Β΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & 

Σπανακά, 1964) 

Ακολουθεί µία παράθεση παραδειγµάτων πολλαπλασιαστικού περιεχοµένου σε 

συνδυασµό µε µία ιστορική αναδροµή στις απαρχές της γένεσης του 

πολλαπλασιασµού, η οποία κλείνει µε τη διατύπωση του αλγορίθµου του (Λεµονίδης, 

Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964). 

 
Εικόνα 171 – Προς τον πολλαπλασιασµό (Ι) – Α΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, 

Παναγάκος & Σπανακά, 1964) 
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Εικόνα 172 – Προς τον πολλαπλασιασµό (Ι) – Β΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, 

Παναγάκος & Σπανακά, 1964) 

 
Εικόνα 173 – Προς τον πολλαπλασιασµό (ΙΙ) – Α΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, 

Παναγάκος & Σπανακά, 1964) 
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Εικόνα 174 – Προς τον πολλαπλασιασµό (ΙΙ) – Β΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, 

Παναγάκος & Σπανακά, 1964) 

Ο αλγόριθµος του πολλαπλασιασµού 

 
Εικόνα 175 – Ο αλγόριθµος του πολλαπλασιασµού – Α΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, 

Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964) 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

∆ιπλωµατική Εργασία 

Αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση 294 

 
Εικόνα 176 – Ο αλγόριθµος του πολλαπλασιασµού – Β΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, 

Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964) 

Τέλος, παρατίθενται µερικά ακόµη προβλήµατα πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα 

στους µαθητές (Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 

1964), ως ακολούθως: 

 
Εικόνα 177 – Πολλαπλασιασµοί – Α΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & 

Σπανακά, 1964) 
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Εικόνα 178 – Πολλαπλασιασµοί – Β΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & 

Σπανακά, 1964) 

∆ιαίρεση 

Αµέσως µετά, ακολουθεί η µαθηµατική πράξη της διαίρεσης, η οποία συγκρίνεται 

µε αυτή του πολλαπλασιασµού (Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος 

& Σπανακά, 1964), όπως βλέπουµε και στην πιο κάτω εικόνα (Εικόνα ): 

 
Εικόνα 179 – Πολλαπλασιασµός και διαίρεση – Α΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, 

Παναγάκος & Σπανακά, 1964) 
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Έπειτα, η διαίρεση αναλύεται ως µία πράξη αντίστροφη του πολλαπλασιασµού, 

ούτως ώστε να γίνει πιο εύκολα αντιληπτή από τους µαθητές της Τρίτης ∆ηµοτικού 

(Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 1964), σύµφωνα 

µε τις εικόνες που ακολουθούν: 

 
Εικόνα 180 – ∆ιαιρέσεις – Α΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & 

Σπανακά, 1964) 

 
Εικόνα 181 – ∆ιαιρέσεις – Β΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & 

Σπανακά, 1964) 
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Εικόνα 182 – ∆ιαιρέσεις – Γ΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & 

Σπανακά, 1964) 

 
Εικόνα 183 – ∆ιαιρέσεις – ∆΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & 

Σπανακά, 1964) 
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Ακολούθως, οι µαθητές καλούνται να επιλύσουν ορισµένα προβλήµατα βασισµένα 

στη µαθηµατική πράξη της διαίρεσης (Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, 

Παναγάκος & Σπανακά, 1964). 

 
Εικόνα 184 – ∆ιαιρέσεις (Ι) – Α΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & 

Σπανακά, 1964) 

 
Εικόνα 185 – ∆ιαιρέσεις (Ι) – Β΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & 

Σπανακά, 1964) 
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Τέλος, η διδασκαλία της διαίρεσης κλείνει µε την υπόδειξη, προς το πρόσωπο των 

µαθητών της Τρίτης τάξης του ∆ηµοτικού, του κλασικού κατακόρυφου τρόπου 

εκτέλεσής της (Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & Σπανακά, 

1964), όπως βλέπουµε και στις δύο επόµενες εικόνες: 

 
Εικόνα 186 – ∆ιαιρέσεις (ΙΙ) – Α΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & 

Σπανακά, 1964) 

 
Εικόνα 187 – ∆ιαιρέσεις (ΙΙ) – Α΄ Μέρος (Λεµονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος & 

Σπανακά, 1964) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ – Ο ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΣΕ ACTIONSCRIPT 3.0 ΠΟΥ 

ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ – 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ «Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» 

Όπως αναφέρθηκε και στο πέµπτο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 5), το εκπαιδευτικό – 

ψηφιακό παιχνίδι που κατασκευάσθηκε στο πλαίσιο της εν λόγω ∆ιπλωµατική 

Εργασίας δεν είναι απλά animation (κινούµενο σχέδιο) ή κοινώς, ένα video, αλλά µία 

διαδραστική εφαρµογή, που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να 

αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον της (στη συγκεκριµένη περίπτωση, ενισχύοντας τις 

γνώσεις πάνω στην ύλη των Μαθηµατικών). Η διαδραστική αυτή φύση δίδεται στο 

παιχνίδι µε τη βοήθεια της χρήσης της γλώσσας αντικειµενοστραφούς 

προγραµµατισµού actionscript 3.0, η οποία αναλύθηκε και αυτή στο προαναφερθέν 

κεφάλαιο. Στο συγκεκριµένο παράρτηµα παρατίθεται, σε γενικές γραµµές, όλος ο 

κώδικας που χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίηση του παιχνιδιού αυτού και είναι 

ενσωµατωµένος στο αρχείο κατάληξης (*.fla). 

Στην αρχή λοιπόν και πριν ακόµη ξεκινήσουν οι κινήσεις των αντικειµένων/ηρώων 

του παιχνιδιού, χρησιµοποιήθηκε κώδικας σε actionscript 3.0 για τη δήλωση και την 

αρχικοποίηση των µεταβλητών που εµπεριέχονται µέσα στην εφαρµογή, καθώς 

επίσης και για τη µορφοποίηση του καµβά/περιοχής σχεδίασης του παιχνιδιού και 

µετέπειτα αλληλεπίδρασης του εκπαιδευόµενου/παίκτη µε αυτό. Ο κώδικας αυτός 

είναι ο ακόλουθος: 

// This is the learning-digital game "Little Red Riding Hood learns Mathematics"! 

result = 0; // This is the counter for the final results. 

first = 1; // This variable serves to take in account only user's first choice. 

route = 0; // This variable is used in order to help the programmer to understand where 

the student wants the Little Red Riding Hood to pass from. 

// Formation of the screen's size. 

fscommand("allowscape", false); 

fscommand("fullscreen", false); 

Αµέσως µετά, κώδικας σε γλώσσα προγραµµατισµού actionscript 3.0 

χρησιµοποιείται για να σταµατήσει τη ροή του animation (κινουµένου σχεδίου) και 
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βέβαια, να θέσει τη µεταβλητή “first” («πρώτος»), η οποία αντιπροσωπεύει την 

πρώτη απάντηση του εκπαιδευόµενου/παίκτη σε «1», πράγµα που σηµαίνει ότι, όντως 

ο παίκτης του παιχνιδιού απάντησε πρώτη φορά στην ερώτηση αυτή. Όπως θα δούµε 

στη συνέχεια, εάν αυτός προσπαθήσει να απαντήσει δεύτερη φορά στην ίδια 

ερώτηση, η απάντησή του δε λαµβάνεται υπόψιν, µιας και στη µεταβλητή “first” 

τίθεται η τιµή «0», µία διαδικασία που µέσω µίας δοµής επιλογής “if…else” 

(«εάν…τότε»), εµποδίζει την εφαρµογή να αυξήσει την τελική βαθµολογία του 

εκπαιδευόµενου/παίκτη. Όλη η ανωτέρω διαδικασία γίνεται, διότι δεν επιθυµούµε ο 

εκπαιδευόµενος/παίκτης να έχει τη δυνατότητα πολλαπλής απάντησης της ίδιας 

ερώτησης, αφού µε το που δώσει την απάντησή του εµφανίζεται προγαµµατιστικώς, 

µήνυµα ανατροφοδότησης στην οθόνη του ηλεκτρονικού του υπολογιστή (PC), 

υποδεικνύοντάς του τη σωστή απάντηση. 

first = 1; 

stop(); 

Έπειτα, µεταβαίνουµε στο frame (πλαίσιο) µε τα µηνύµατα ανατροφοδότησης 

(θετικά ή αρνητικά) προς το πρόσωπο του εκπαιδευόµενου. Το µόνο πράγµα που 

απαιτείται να γίνει προγραµµατιστικώς στο σηµείο αυτό είναι να σταµατήσει και πάλι 

η ροή του παιχνιδιού, ούτως ώστε να κατορθώσει ο εκπαιδευόµενος να διαβάσει το 

µήνυµα το προοριζόµενο για τον ίδιο και να κατανοήσει το σηµείο στο οποίο τυχόν 

έκανε κάποιο λάθος. Όλη η προαναλυθείσα διαδικασία επιτυγχάνεται µε την 

ακόλουθη µέθοδο: 

stop(); 

Καθόλη τη διάρκεια που ο εκπαιδευόµενος/παίκτης απαντά στην εκάστοτε 

ερώτηση που εµφανίζεται στην οθόνη του ή διαβάζει το µήνυµα ανατροφοδότησής 

του, ακούει ταυτόχρονα και µία απαλή µουσική, ειδικά επιλεγµένη για την εν λόγω 

περίσταση, η οποία όµως θα πρέπει να σταµατήσει να ακούγεται µετά το πέρας τις 

διαδικασίας αυτής, για να είναι σε θέση να παρακολουθήσει την εξέλιξη της ιστορίας 

και βεβαίως, να ακούσει τη συνέχεια της αφήγησης. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση 

της µεθόδου: 

stopAllSounds(); 

Η επιλογή τώρα, της σωστή απάντησης από πλευράς του χρήστη, 

πραγµατοποιείται µε το πάτηµα ενός εκ των τεσσάρων κουµπιών που προηγούνται 

των απαντήσεων (αναφορικά πάντοτε, µε τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

(multiple choice questions) που εµπεριέχονται µέσα στο εκπαιδευτικό – ψηφιακό 
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παιχνίδι). Ο κώδικας που «κρύβεται» πίσω από τα εν λόγω κουµπιά είναι ο 

ακόλουθος: 

• Εάν η επιλογή του εκπαιδευόµενου/παίκτη είναι η σωστή: 

// The right answer! 

on (release) { 

 if (first == 1) { 

  first = 0; 

  result += 1; 

 } 

 gotoAndStop(4201); 

} 

• Εάν η επιλογή του εκπαιδευόµενου/παίκτη είναι κάποια από τις λανθασµένες: 

// A false answer! 

on (release) { 

 first = 0; 

 gotoAndStop(4202); 

} 

Τέλος, για να υποβάλει ο εκπαιδευόµενος/παίκτης τη απάντησή του, αλλά και για 

να συνεχίσει στην επόµενη ερώτηση πατάει πάνω στο πράσινο κουµπάκι κάτω δεξιά, 

πίσω από το οποίο «κρύβεται» ο ακόλουθος κώδικας σε actionscript 3.0: 

on (press, release) { 

 gotoAndPlay(4203); 

} 

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για όλες τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που 

υπάρχουν µέσα στο εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι, το µόνο που αλλάξει είναι ο 

αριθµός του frame (πλαισίου) προορισµού. 

Στην περίπτωση τώρα, των ερωτήσεων συµπλήρωσης κενού που ενυπάρχουν στο 

παιχνίδι, το µοναδικό σηµείο που διαφέρει σε σχέση µε τις ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής είναι ο τρόπος υποβολής της απάντησης από πλευράς του 

εκπαιδευόµενου/παίκτη. Αυτό επιτυγχάνεται απλώς, πατώντας το γνωστό, πράσινο 

κουµπάκι κάτω δεξιά στο περιβάλλον αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτικού – 

ψηφιακού παιχνιδιού. Στο συγκεκριµένο σηµείο της εφαρµογής, πίσω από του 

κουµπάκι αυτό δε βρίσκεται ο προαναφερθείς κώδικας, αλλά ο ακόλουθος, που 
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συνίσταται από µία δοµή επιλογής (if…else) που ελέγχει εάν η δοθείσα απάντηση 

είναι και η σωστή και µία ακόµη εµφωλευµένη αυτής, η οποία ελέγχει εάν ο 

εκπαιδευόµενος/παίκτης απάντησε για πρώτη φορά στην εν λόγω ερώτησης ή όχι: 

on (release) { 

 if (answer1 == "35") { 

  //Checking if user's answer is equal to the right one! 

  if (first == 1) { 

   //And if it was the first choice... 

   first = 0; 

   result += 1; // Continues counting result! 

  } 

  gotoAndStop(5023); 

 } else { // For the wrong answer. 

  first = 0; 

  gotoAndStop(5024); 

 } 

} 

Όπως αναφέρθηκε και στο πέµπτο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 5), σε κάποιο σηµείο 

(κατά τη διάρκεια της πέµπτης φάσης του Εκπαιδευτικού Σεναρίου) ζητείται από τον 

εκπαιδευόµενο/παίκτη να επιλέξει µία διαδροµή, την οποία θα πρέπει να διαβεί η 

ηρωίδα της αφηγούµενης ιστορίας οδεύοντας προς τον προορισµός της. οι δύο 

εναλλακτικές οι είναι, από τη µία πλευρά «ο δρόµος µε τα µονίµως ανθισµένα 

δένδρα» και από την άλλη «ο κήπος µε τα πανέµορφα λουλούδια». Ο εκπαιδευόµενος 

κάνει την επιλογή του πατώντας σε κάποιο από τα δύο κουµπάκια που προηγούνται 

των δύο ανωτέρω εναλλακτικών διαδροµών. Στον κώδικα που βρίσκεται πίσω από τα 

κουµπάκια αυτά, υπάρχει µία µεταβλητή ονόµατι “route” («διαδροµή») που ανάλογα 

µε την επιλογή τους εκπαιδευόµενου/παίκτη παίρνει την τιµή «1» ή «2», αντίστοιχα. 

Ο κώδικας αυτός είναι ο επόµενος: 

// Route selection: The path with the permanently bloomed trees. 

on (release) { 

 route = 1; 

} 

// Route selection: The garden with the amazing flowers. 

on (release) { 
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 route = 2; 

} 

Μετά την επιλογή της επιθυµητής διαδροµής από τον εκπαιδευόµενο/παίκτη, 

αυτός πατά και πάλι, πάνω στο πράσινο κουµπάκι κάτω δεξιά και έτσι πηγαίνει, στο 

αντίστοιχο µε την επιλογή που έκανε, frame (πλαίσιο) – σηµείο του παιχνιδιού. Αυτό 

καθορίζεται από τον εξής κώδικα σε actionscript 3.0: 

on (press, release) { 

 if (route == 1) { 

  gotoAndPlay(5456); 

 } 

 else { 

  gotoAndPlay(6095); 

 } 

} 

Με το πέρας της όλης διαδικασίας της απάντησης στις ερωτήσεις κατανόησης της 

ύλης από πλευράς του εκπαιδευόµενου/παίκτη, καθώς και όλων των υπολοίπων 

φάσεων του Εκπαιδευτικού Σεναρίου, συµπεριλαµβανοµένης και της έκτης – της 

φάσης στην οποία γίνεται η επανάληψη στη διδαχθείσα µαθηµατική ύλη – 

βρισκόµαστε στην τελευταία, έβδοµη φάση του Εκπαιδευτικού Σεναρίου. Εδώ, ο 

εκπαιδευόµενος/παίκτης καταγράφει την άποψή του σχετικά µε τις κινήσεις της 

Κοκκινοσκουφίτσας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αναφέροντας ταυτόχρονα και 

τις απόψεις του σχετικά µε το εκπαιδευτικό – ψηφιακό παιχνίδι, µε τη συντροφιά του 

οποίου πέρασε δεκαπέντε ολόκληρα λεπτά (15΄) από την ώρα του. Τις απόψεις του 

αυτές τις γράφει σε δύο πλαίσια που υπάρχουν σε εκείνο το σηµείο της 

κατασκευασθείσας εφαρµογής και πατώντας εν συνεχεία, το πράσινο κουµπάκι κάτω 

δεξιά, για τελευταία φορά, µεταβαίνει στο τελικό frame (πλαίσιο) του εκπαιδευτικού 

– ψηφιακού παιχνιδιού, όπου εµφανίζεται η συνολική του βαθµολογία, καθώς και οι 

απαντήσεις που έδωσε στις προηγούµενες δύο ερωτήσεις. Οι απαντήσεις αυτές 

µεταφέρονται στο τελευταίο frame (πλαίσιο) του παιχνιδιού µέσω του ακόλουθου 

κώδικα, παραδειγµατική αναφορά στον οποίο είχε γίνει και στο πέµπτο κεφάλαιο 

(Κεφάλαιο 5): 

on (press, release) { 

 copy_comment1 = comment1.text; // Copy of the learner's first response. 

 copy_comment2 = comment2.text; // Copy of the learner's second response. 
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 gotoAndPlay(10687); 

} 

Προτού όµως, ο εκπαιδευόµενος/παίκτης δει το τελικό του αποτέλεσµα, 

πραγµατοποιείται ο υπολογισµός του µε τη βοήθεια του επόµενου κώδικα σε 

actionscript 3.0, ο οποίος βέβαια, οδηγεί και στην εµφάνιση του κατάλληλου 

µηνύµατος στην οθόνη του εκπαιδευόµενου/παίκτη: 

final_result = int((result)*10); // Calculation of the final result! 

// Appearance of the comment depending on the final result. 

if (final_result <= 30) { 

 gotoAndStop(10688); 

} else if ((final_result > 30) && (final_result < 70)) { 

 gotoAndStop(10689); 

} else if (final_result >= 70) { 

 gotoAndStop(10690); 

} 

Τέλος, στο τελευταίο frame (πλαίσιο) του εκπαιδευτικού – ψηφιακού παιχνιδιού 

«Η Κοκκινοσκουφίτσα µαθαίνει Μαθηµατικά», ο εκπαιδευόµενος/παίκτης µαθαίνει 

τη συνολική βαθµολογία που συνέλεξε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 

ακολουθούµενη από το κατάλληλο µήνυµα ανατροφοδότησης και ταυτόχρονα βλέπει 

και τις δύο απόψεις που εξέφρασε γραπτώς κατά τη διάρκεια της τελευταίας φάσης 

του Εκπαιδευτικού Σεναρίου. Όλα αυτά πραγµατοποιούνται µέσω του ακόλουθου 

κώδικα σε actionscript 3.0: 

stop(); 

comment = final_result + " %"; // Display of the learner's result. 

opinion1.text = copy_comment1; // Display of the learner's first response. 

opinion2.text = copy_comment2; // Display of the learner's second response. 

 




