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Περίληψη 
Παρόλα τα πλεονεκτήµατα και το έκδηλο ενδιαφέρον των µαθητών όλων των ηλικιών για τα 

βιντεοπαιχνίδια, η σχολική χρήση παραµένει έως σήµερα νωχελική. Εξετάζονται θέµατα 

σχετικά µε την πραγµατική φύση των εκπαιδευτικών βιντεοπαιχνιδιών (Edugames), τα 

επιθυµητά χαρακτηριστικά τους και τους παράγοντες που καθορίζουν τα κίνητρα συµµετοχής 

των µαθητών. Υποστηρίζεται η άποψη πως η εκπαιδευτική καταλληλότητα δεν είναι ευθέως 

ανάλογη της µορφής του παιχνιδιού και πως τα τεχνικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά πρέπει 

να συµβαδίζουν µε τα παιδαγωγικά για να εξαλείψουν ορισµένα αρνητικά στοιχεία που 

συνδέονται µε τη φιλοσοφία του gameplay. 

Λέξεις κλειδιά: Edugames, βιντεοπαιχνίδια, εκπαιδευτικό λογισµικό. 

 

Abstract 
Apart from the advantages and the evident interest of students of all ages for videogames, the 

school use remains very weak. The real nature of educational videogames (Edugames) is 

under investigation among with other desirable characteristics and factors that determine the 

student’s motives of attendance. It is supported that the educational effectiveness is not 

proportional to the type of the game and that the technical and social characteristics should be 

in line with followed pedagogy in order to eliminate certain negative issues related to the 

gameplay philosophy. 

Key words: Edugames, videogames, educational software. 

 

1. Εισαγωγή 

Οι σηµερινές τεχνολογίες απεικόνισης και γραφικών συστηµάτων αποτελούν τα 

τεχνολογικά µέσα πάνω στα οποία αναπτύσσονται νέες µορφές εκπαιδευτικού 

λογισµικού. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι εφαρµογές εκπαιδευτικού 

βιντεοπαιχνιδιού (Edugames). Πολλοί όµως παράγοντες της εκπαίδευσης βλέπουν µε 

σκεπτικισµό τη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών µέσα στη σχολική τάξη. Οι 
φωνές που εκφράζουν την αντίθεσή τους αναφέρουν ορισµένα αρνητικά φαινόµενα 

όπως είναι η αναπαραγωγή κοινωνικών στερεοτύπων, η στρέβλωση των 

σεξουαλικών ταυτοτήτων (Provenzo, 1991; 1992), η επιβράβευση της βίαιης 

συµπεριφοράς (Gentile & Anderson, 2003) και ο υπερβολικός ανταγωνισµός µεταξύ 
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των παικτών. Η καχυποψία µέχρι ενός σηµείου είναι δικαιολογηµένη καθώς ακόµη 
διανύουµε µια περίοδο πολιτισµικών αντιδράσεων σε σχέση µε τα νέα τεχνολογικά 

µέσα στην εκπαίδευση (Squire, 2002). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ορισµένες κακές 

υλοποιήσεις που προέρχονται κυρίως από τη βιοµηχανία της ψυχαγωγίας δε µπορούν 

να αποτελέσουν τροχοπέδη στις εξελίξεις. Πρωτίστως δε θα πρέπει να εξάγονται 

συµπεράσµατα για τα Edugames µε βάση την εµπορική πραγµατικότητα των 
βιντεοπαιχνιδιών ψυχαγωγίας η οποία δεν παρουσιάζει πάντοτε την ανάλογη 

εκπαιδευτική ευαισθησία. Ένας από τους λόγους που συµβαίνει αυτό είναι η 

δυσκολία συµµετοχής των εκπαιδευτικών και των επιστηµόνων της παιδαγωγικής 

στο σχεδιασµό τους (Torrente et al.,2008).  

Από την άλλη, οι σχεδιαστές εκπαιδευτικού λογισµικού προσπαθούν να µιµηθούν τα 

εµπορικώς επιτυχηµένα videogames αλλά αποτυγχάνουν να κερδίσουν ανάλογη 

επιτυχία διότι παρουσιάζουν αντίσταση στην αλλαγή του τρόπου σκέψης τους 

(Shelton & Wiley, 2006). ∆ίνουν δηλαδή µεγαλύτερη σηµασία στα εµφανή 
εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των εφαρµογών βασιζόµενοι στη προηγούµενη 

εµπειρία τους από το σχεδιασµό εκπαιδευτικού υλικού. Αυτό αποβαίνει σε βάρος 

άλλων χαρακτηριστικών που είναι σηµαντικά στα βιντεοπαιχνίδια. Ο Καρούλης 

αναφέρει χαρακτηριστικά πως οι στόχοι του εκπαιδευτικού λογισµικού και των 
Edugames δείχνουν να βρίσκονται σε διένεξη (Karoulis, 2007). Σε κάθε περίπτωση 

ζητούµενο είναι να αντιστοιχίσουµε τους εκπαιδευτικούς στόχους µε τους στόχους 

του παιχνιδιού (Garris et al., 2002).  

2. Τα Βιντεοπαιχνίδια είναι Παιχνίδια 

Αρχικά θα πρέπει να διαχωρίσουµε τα edugames από το edutainment που αναφέρεται 

περισσότερο σε εκπαιδευτικές εφαρµογές µε παιγνιώδη χαρακτήρα. Τα edugames 

είναι περισσότερο αλληλεπιδραστικά, προκλητικά και µονοπωλούν τον ελεύθερο 

χρόνο των µαθητών κάθε ηλικίας. Κατά άλλους ερευνητές το κύριο χαρακτηριστικό 

που διαχωρίζει τα edugames από το edutainment είναι το είδος και η ένταση της 
αλληλεπίδρασης (Dondlinger, 2007) (Denis & Jouvelot, 2005). Παρόλο που η 

αλληλεπίδραση εξηγεί πολλά από τα χαρακτηριστικά των βιντεοπαιχνιδιών δε µπορεί 

σε όλες τις περιπτώσεις να δείξει την προτίµηση σε αυτού του είδους τις εφαρµογές. 

Πολλά παραδοσιακά παιχνίδια (κρεµάλα, scrable) µεταφερόµενα σε περιβάλλον 
υπολογιστή, δε διαθέτουν ούτε πλούτο µορφών αλληλεπίδρασης όπως συναντάται 

στα βιντεοπαιχνίδια δράσης, ούτε ικανοποιητική ένταση και υψηλό ρυθµό. 

Αποτελούν όµως διαδεδοµένα εκπαιδευτικά παιχνίδια µε ευρεία αποδοχή και 

προτίµηση.  

Τα βιντεοπαιχνίδια στηρίζονται στο µοντέλο του παίκτη ενώ το edutainment 

στηρίζεται στο µοντέλο του µαθητή όπως κάθε άλλο εκπαιδευτικό λογισµικό. Επίσης 

ο παράγοντας κίνητρο µπορεί να εξηγήσει πολλές από τις διαφορές των δύο υπό 

µελέτη κατηγοριών λογισµικού. Στο edutainment το κίνητρο συνήθως δίδεται από 
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τον δάσκαλο ή το γονέα ενώ αντίθετα στα Edugames δίδεται αυξηµένη σηµασία στα 
εσωτερικά κίνητρα καθώς πιστεύεται πως δηµιουργούνται από την ίδια την εµπειρία 

του παιχνιδιού (Βούλγαρη & Μαρτάκος, 2004). Για να παίξουν λοιπόν τα παιδιά 

οποιοδήποτε παιχνίδι συµπεριλαµβανοµένων των βιντεοπαιχνιδιών ζητούν την άδεια 

από τους ενήλικες, δε ζητούν επιπλέον κίνητρα. Συµπερασµατικά, ο σχεδιασµός των 

EduGames θα πρέπει να βασίζεται σε ένα τροποποιηµένο µοντέλο-µαθητή που να 
λαµβάνει υπόψη του χαρακτηριστικά του µοντέλου-παίκτη όπως φαίνεται στον 

πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά των δύο µοντέλων ‘µαθητή’ και ‘παίκτη’ 

Μαθητής Παίκτης 

Προηγούµενες γνώσεις & δεξιότητες ∆εξιότητες χρήσης υπολογιστή 

Ηλικία Ηλικία-Φύλλο 

Κουλτούρα-πολιτισµικό υπόβαθρο Ενδιαφέροντα-προσωπικές προτιµήσεις 

Προσωπικό στιλ µάθησης Αγάπη για παιχνίδια 

Κοινωνικό & σχολικό περιβάλλον Οικογενειακό & φιλικό περιβάλλον 

Μαθησιακή πορεία Ελεύθερος χρόνος 

Ρυθµός µάθησης ∆ιαθέσιµος οικιακός υπολογιστής & 
τεχνικά χαρακτηριστικά 

3. Ιστορική ανασκόπηση 

Είναι σκόπιµο να ανατρέξουµε στα κλασσικά παιχνίδια που συνοδεύουν την παιδική 

ηλικία από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα µε σκοπό µέσα από µια αντιστοίχιση 
ανάµεσα στα κλασσικά παιχνίδια και τα βιντεοπαιχνίδια να αποκαλυφθούν ορισµένα 

από τα χαρακτηριστικά που µένουν αναλλοίωτα. Η Βασιλοπούλου στη διδακτορική 

της διατριβή (2003) κάνει µια µελέτη των παιχνιδιών από την Αρχαία Ελλάδα µέχρι 

τους σηµερινούς χρόνους. 

Τα παιδιά πάντοτε µέσα από το παιχνίδι τους αναζητούσαν την ανάληψη ρόλων. Για 

τους σκοπούς του παιχνιδιού χρησιµοποιούσαν ειδώλια µέσα από τα οποία 

ζωντάνευαν ρόλοι άλλοτε φανταστικοί και άλλοτε πραγµατικοί. Έτσι ανακαλύπτουµε 

τις οµοιότητες ανάµεσα στα κωδωνόσχηµα ειδώλια µε κινητά άκρα (κούκλες) και τις 
αβατάρες (avatars) στα τρισδιάστατα παιχνίδια ρόλων. Από την άλλη, οι ιδιότητες 

της ρόδας αποτελούσαν και αποτελούν πρόκληση για τα παιδιά προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας που παίζουν µε την «Αµαξίς». Πέρα από τα διαφορετικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά που διέθεταν τα αµαξάκια κατά την αρχαιότητα σε σχέση µε τα 

σηµερινά τηλεκατευθυνόµενα αυτοκίνητα ή τα παιχνίδια ράλι στον υπολογιστή, 

ανακαλύπτουµε την κοινή αρχή που τα ενώνει. Είναι η ανάγκη του ελέγχου επάνω 
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τους νόµους της φύσης, η χρήση των εργαλείων για επίλυση φυσικών προβληµάτων, 
η µελέτη των ιδιοτήτων των αντικειµένων.  

Σε έναν άλλον παραλληλισµό, η «αποδιδρασκίνδα» (κρυφτό) προσελκύει τα παιδιά 

µε τον ίδιο τρόπο που κάνουν τα παιχνίδια εικονικής πραγµατικότητας πρώτου 

προσώπου. Το κρυφτό και το κυνηγητό µέσα σε περιβάλλοντα µε πολλές κρυψώνες 

µιµείται την ανάγκη επιβίωσης, παραλλαγής, εναλλαγής των ρόλων του θύτη και του 

θύµατος, παρέχει άφθονη δράση και εµπεριέχει αρχέτυπα πολεµικών τεχνικών. Η 

διαφορά είναι ότι το παιχνίδι πρώτου προσώπου σε εικονικούς κόσµους δυστυχώς δε 

γυµνάζει ισάξια το σώµα και το πνεύµα των παιδιών. Επίσης οι ψυχοκινητικές 
δεξιότητες που καλλιεργούνται είναι διαφορετικής φύσης (χρήση συσκευών 

εισόδου). Πέρα από τους γνωστικούς στόχους ενός παιχνιδιού ο µαθητής µε τη 

συµµετοχή του θα πρέπει να αισθάνεται παίκτης. Με το «Αστραγαλίζειν» (κότσια) 

για παράδειγµα τα παιδιά µάθαιναν τους αριθµούς χωρίς να αισθάνονται ότι κάνουν 

µάθηµα αριθµητικής. Το χαρακτηριστικό αυτό, µεταφερόµενο στον κόσµο των 
εκπαιδευτικών βιντεοπαιχνιδιών, οδηγεί σε ένα ‘διάφανο µαθησιακό επίπεδο’ που δε 

γίνεται συνειδητό από τους µαθητές. 

4. Σχεδιασµός και ευχρηστία 

Στόχος είναι να εκµεταλλευτούµε τα πλεονεκτήµατα που προσφέρονται υλοποιώντας 

εναλλακτικές διδακτικές προτάσεις µε βάση τα βιντεοπαιχνίδια (Game Based 

Learning). Σήµερα υπάρχουν παιχνίδια σχεδιασµένα κατεξοχήν για υπολογιστές και 

παιχνίδια που έχουν µεταφερθεί στους υπολογιστές. Σε όλες τις περιπτώσεις οι 

κατασκευαστές δίνουν αυξηµένη σηµασία στην ευχρηστία διότι εκτός από τον 
εθελοντισµό της συµµετοχής και τον ανταγωνισµό εισάγεται το στοιχείο της 

πολυπλοκότητας του συστήµατος (Καραπιπέρης και άλλοι, 2008). Η αύξηση των 

δυνατοτήτων του υλικού (hardware) προκαλεί τους σχεδιαστές συστηµάτων να 

κάνουν χρήση αυτών των επιπλέον δυνατοτήτων µε αποτέλεσµα και η αρχική 

υλοποίηση και η συντήρηση-επέκταση να είναι δύσκολη και δαπανηρή.  

Η έννοια της ευχρηστίας απουσιάζει από τα παιχνίδια του φυσικού κόσµου έτσι όπως 

την εννοούµε στα υπολογιστικά συστήµατα. Η ευχρηστία συστηµάτων σύµφωνα µε 

τον Nielsen αναφέρεται στις παραµέτρους: α) ευκολία στην εκµάθηση και β) στη 

συγκράτηση της γνώσης από τη χρήση του, γ) υψηλή απόδοση, δ) χαµηλή συχνότητα 

σφαλµάτων και ε) υποκειµενική ικανοποίηση του χρήστη (Nielsen, 1994). 

Αναλυτικότερα το θέµα της ευχρηστίας εκπαιδευτικού λογισµικού παρουσιάζεται 

από τους Τσέλιο, Κοµνηνού και Αβούρη (2002). Τη διαφορά στα βιντεοπαιχνίδια 
κάνουν επιπλέον η ανάγκη αποκατάστασης σε περιπτώσεις λάθους, η µείωση του 

χρόνου προσαρµογής και η αποφυγή κατάρρευσης. Ο ανορθόδοξος τερµατισµός ενός 

παραδοσιακού παιχνιδιού στο φυσικό κόσµο συµβαίνει όταν υπάρχει διατάραξη του 

περιβάλλοντος, εσκεµµένη παραβίαση των κανόνων, ή αδυναµία προσαρµογής στο 

παιχνίδι. Οι κανόνες και οι ρόλοι παρουσιάζονται αρκετά σθεναροί καθώς τα 
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παραδοσιακά παιχνίδια έχουν σφυρηλατηθεί στην πάροδο του χρόνου και 
παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα προσαρµοστικότητας (ενσωµάτωση στα εκάστοτε ήθη 

και έθιµα).  

Τα παιχνίδια που βασίζονται εξολοκλήρου στον υπολογιστή πρέπει να καλύπτουν 

όλες τις πιθανές περιπτώσεις που µπορεί να συµβούν κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού. Ο ανορθόδοξος τρόπος τερµατισµού για τα βιντεοπαιχνίδια προκύπτει 

από σχεδιαστικά κενά, λαθεµένες εκτιµήσεις των δηµιουργών, αστοχία υλικού-

λογισµικού, προβλήµατα παροχής ρεύµατος, απώλεια δεδοµένων από ενδογενείς ή 

εξωγενείς παράγοντες. Η περίπτωση παραβίασης των κανόνων του παιχνιδιού είναι 
σπάνια καθώς από την µια οι σχεδιαστές λαµβάνουν µέτρα προστασίας και από την 

άλλη οι παίκτες συνήθως δεν έχουν το ανάλογο τεχνολογικό υπόβαθρο για να 

παραβιάσουν το σύστηµα. Έτσι γίνονται κάποιες υποθέσεις από τους σχεδιαστές 

σχετικά µε τη σύνθεση του υλικού, τη συνδεσιµότητα σε δίκτυα και την ύπαρξη 

λογισµικού άλλων κατασκευαστών πάνω στο οποίο θα στηρίζεται η εφαρµογή. 
Αυτός είναι ένας από τους λόγους που πολλοί κατασκευαστές επιλέγουν να 

σχεδιάζουν τίτλους για παιχνιδοµηχανές (κονσόλες) και όχι για προσωπικούς 

υπολογιστές. Μια παιχνιδοµηχανή αποτελεί ένα κλειστό σύστηµα µε συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά, εποµένως αποτελεί ένα γνωστό χώρο για τους κατασκευαστές, ενώ 
αυτός ο περιορισµός δεν ενθουσιάζει εξίσου τους παιδαγωγούς που αναζητούν 

ευελιξία και προσαρµοστικότητα. 

5. Κατηγορίες 

Ως προς τις κατηγορίες των βιντεοπαιχνιδιών είναι δυνατός ο διαχωρισµός τους 
ανάλογα µε τον τρόπο παιχνιδιού. Έτσι διακρίνονται (Griffiths, 1996) (Mitchell & 

Savill-Smith, 2004): 

� Εξοµοιωτές αθληµάτων (Sport Simulators)  

� Αγώνες ταχύτητας (Racers) 
� Περιπέτειες (Adventures) 

� Σπαζοκεφαλιές (Puzzlers) 

� Παιχνίδια πλατφόρµας και διάφορα παράγωγά τους (Platformers and 

Platform Blasters) 

� Πολεµικών Τεχνών (Beat‘em ups) 

� Σκοποβολής – Πολεµικά (Shoot‘em ups) 

� Εκκεντρικά (Weird Games) 

Στις παραπάνω κατηγορίες µπορούµε να προσθέσουµε και τα τυχερά παιχνίδια ή 

παιχνίδια στοιχηµάτων (τζόγου) που δεν αποτελούν αποδεκτές λύσεις για το χώρο 

της εκπαίδευσης. Ο Griffiths υποστηρίζει ότι από τις παραπάνω κατηγορίες µόνο οι 

σπαζοκεφαλιές και τα εκκεντρικά παιχνίδια µπορούν να διαµορφωθούν έτσι ώστε να 
είναι κατάλληλα για εκπαιδευτικούς σκοπούς (1996). Καθώς η χρήση των 

βιντεοπαιχνιδιών στην εκπαίδευση δεν έχει ιστορικά ωριµάσει θα πρέπει να 
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θεωρήσουµε ότι οποιοδήποτε τύπου βιντεοπαιχνίδι µπορεί κάτω από τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις να γίνει φορέας κάποιας εκπαιδευτικής αξίας. 

6. Συζήτηση 

Τα παιχνίδια παραδοσιακά αποτελούνται από υλικά που υπάρχουν διαθέσιµα και 

κρίνονται ασφαλή και κατάλληλα για παιχνίδι. Επίσης οι κανόνες τους 
προσαρµόζονται στην κουλτούρα κάθε κοινωνίας. Έτσι είναι φυσική η εξάπλωση 

των βιντεοπαιχνιδιών εντός και εκτός του σχολείου καθώς οι υπολογιστές σήµερα 

αποτελούν τα διαθέσιµα, κατάλληλα και ασφαλή εργαλεία ενώ οι ΤΠΕ 

διαµορφώνουν µια νέα κουλτούρα στην εκπαίδευση. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

συναντώνται σε προσωπικούς υπολογιστές, κονσόλες τηλεόρασης, φορητές 
συσκευές, PDA και κινητά τηλέφωνα µε λειτουργίες 3D γραφικών και Java. Η 

συνήθης ερευνητική αντιµετώπιση είναι η µελέτη των εκπαιδευτικών 

βιντεοπαιχνιδιών µε βάση την έως τώρα εµπειρία από το εκπαιδευτικό λογισµικό που 

όµως είναι διαφορετικής φύσεως καθώς όπως εξετάστηκε βασίζεται σε διαφορετικά 

µοντέλα χρήστη. Συµπεραίνεται πως από τα κλασσικά παιχνίδια µέχρι τα σηµερινά 
Videogames διατηρούνται αναλλοίωτα ορισµένα χαρακτηριστικά όπως η παρουσία 

ειδωλίων (ανθρώπων ή ζώων), το ενδιαφέρον για τους φυσικούς νόµους, ποικίλες 

ψυχοκινητικές και κοινωνικοποιητικές δραστηριότητες. Αυτό που συνδέει τη διαδοχή 

των παιχνιδιών είναι η απόδραση από το καθηµερινό, η ανάληψη ρόλων 
διαφορετικών από τους συνηθισµένους, η έξαψη της φαντασίας, η πρόσκληση και η 

ευχαρίστηση. Από τη µελέτη φαίνεται πως η εξέλιξη των παιχνιδιών είναι 

περισσότερο τεχνολογική καθώς πέρα από την αύξηση του αριθµού των παικτών στα 

διαδικτυακά παιχνίδια πολλών παικτών, µεταφέρεται στον υπολογιστή το πεδίο 

δράσης και οι κανόνες χωρίς να αλλάζει σε ουσιαστικό βαθµό ο βασικός τους 
χαρακτήρα ή τα κίνητρα της συµµετοχής. Η µεταφορά στον υπολογιστή δηµιουργεί 

µε τη σειρά της θέµατα σχεδιασµού, ευχρηστίας και προσβασιµότητας ενώ ο 

εκπαιδευτικός χαρακτήρας δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ευθέως ανάλογος του 
είδους της εφαρµογής. 
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