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The piano stairs  

http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw 
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Gamification 

• Gamification (ι «παιχνιδοποίθςθ») είναι θ 
χριςθ τεχνικϊν των παιχνιδιϊν (ψθφιακϊν 
και μθ) ςε «ςοβαροφ» ςκοποφ περιβάλλοντα 
και ςυςτιματα  

 

• Παραδείγματα τεχνικϊν: χριςθ πόντων, 
επιβράβευςθ με παράςθμα, εκπλιξεισ, 
ςυνεχισ ανατροφοδότθςθ,  κλιμάκωςθ 
ενεργειϊν με νζα επίπεδα/πίςτεσ, κλπ. 
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Νζα μόδα ή πιθανή απάντηςη ςε 
πραγματικζσ ανάγκεσ? 

• Γιατί gamification? 

– Για να αυξιςουμε τθν κινθτοποίθςθ και 
ςυναιςκθματικι δζςμευςθ των ανκρϊπων, τθν 
αφοςίωςι τουσ, τθν αποτελεςματικότθτα 
δράςεων, τθ διαςκζδαςθ και τθ χαρά ςε βαρετζσ 
ι και «δυςάρεςτεσ» διαδικαςίεσ 

• … ο απϊτεροσ ςτόχοσ είναι να αλλάξουμε τθ 
ςυμπεριφορά των ανκρϊπων προσ το 
καλφτερο 
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Gamification ςτην εκπαίδευςη (1) 

• Μια παλιά ιδζα…  με «φτωχι» υλοποίθςθ μζχρι 
ςιμερα 

• Αρκετζσ “game-like” τεχνικζσ χρθςιμοποιοφνται 
ιδθ ςτθν εκπαίδευςθ, πχ.:  
– Οι μακθτζσ επιβραβεφονται με βακμοφσ για τισ 

επιδόςεισ τουσ. 
– Οι βακμοί είναι κάτι παρόμοιο με τεχνικζσ όπωσ 

παράςθμα και πόντοι που χρθςιμοποιοφνται ςτα 
παιχνίδια.  

– Όταν οι μακθτζσ αποδίδουν καλά προβιβάηονται ςτθν 
επόμενθ τάξθ ςτο τζλοσ κάκε ςχολικισ χρονιάσ 
(παρόμοιο με τισ πίςτεσ των παιχνιδιϊν)    
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Gamification ςτην εκπαίδευςη (2)  

 

 

• Ωςτόςο θ τυπικι εκπαιδευτικι διαδικαςία 
αποτυγχάνει να κινθτοποιιςει και δεςμεφςει 
ςυναιςκθματικά τουσ μακθτζσ… 
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Gamification ςτην εκπαίδευςη (3) 

1. Πρζπει να κατανοιςουμε τι είναι αυτό που 
κάνει τα παιχνίδια τόςο ελκυςτικά  

2. Να εξετάςουμε πωσ μποροφμε να 
χρθςιμοποιιςουμε τισ τεχνικζσ των 
παιχνιδιϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 
εντόσ κι εκτόσ τθσ αίκουςασ 
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Προκλήςεισ ςε 3 επίπεδα  

• χεδίαςθ και ενςωμάτωςθ τεχνικϊν 
gamification μζςα από μια ολιςτικι 
προςζγγιςθ ςε 3 επίπεδα: 

– Γνωςτικό  

– υναιςκθματικό 

– Κοινωνικό   
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Γνωςτικό επίπεδο 

• Το πρόβλημα:  

–υγκεκριμζνθ δομι – ελάχιςτθ ευελιξία – πλιρθσ κακοδιγθςθ 

των μακθτϊν – Προβλθματικι επικοινωνία ςτο ποια κα είναι τα 

οφζλθ τθσ επίπονθσ δουλειάσ τουσ   

– Μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ 

• Η πρόκληςη: 

–τα παιχνίδια: υνεχείσ προκλιςεισ και μικρισ διάρκειασ 

ενζργειεσ ςε μια διαδικαςία trial and error ζωσ ότου αποκτιςουν 

τθν απαραίτθτθ δεξιότθτα να ςυνεχίςουν ςτο παιχνίδι 

–Kλιμάκωςθ τθσ δυςκολίασ ςφμφωνα με τθν ανάπτυξθ των 

δεξιοτιτων των παιχτϊν 
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Συναιςθηματικό επίπεδο 

• Το πρόβλημα:  
– Διαχείριςθ αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων και το αίςκθμα τθσ αποτυχίασ 

– υνικωσ το κόςτοσ τθσ αποτυχίασ είναι ψθλό και οι κφκλοι 
ανατροφοδότθςθσ μεγάλοι  

 

• Η πρόκληςη: 
– τα παιχνίδια οι παίχτεσ επιμζνουν και τισ όποιεσ αποτυχίεσ μποροφν 

να τισ μετατρζψουν ςε επιτυχία 

– Σα παιχνίδια πετυχαίνουν μζςα από άμεςθ ανατροφοδότθςθ και 
«διαχειρίςιμα» εμπόδια 
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Koινωνικό επίπεδο 

• Το πρόβλημα:  
– Αναγνϊριςθ 

– χθματιςμόσ ομάδων και ςυνεργαςία 

– Ρόλοσ των μακθτϊν 

 

• Η πρόκληςη:  
– τα παιχνίδια οι παίχτεσ φζρουν ςε πζρασ αποςτολζσ ςε ομάδεσ, 

ζχουν κοινωνικι αναγνϊριςθ για τα επιτεφγματά τουσ (από τουσ 
ομότιμοφσ τουσ) και δοκιμάηουν διαφορετικζσ ταυτότθτεσ και ρόλουσ 

15/5/2014 Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ  12 



Παράδειγμα: Τλοποίθςθ ςε μάκθμα 
προγραμματιςμοφ (1) 

• Σο πλαίςιο:  
– Mάκθμα «Ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό με Pascal” – Α’ 

εξάμθνο/Ηλεκτρολόγοι/ΑΠΑΙΣΕ 

– Σο πείραμα ζτρεξε για 7 βδομάδεσ το χειμερινό εξάμθνο του 
τρζχοντοσ ακαδ. ζτουσ 

– Χριςθ τθσ πλατφόρμασ Edmodo 

 

• Οι ςτόχοι:  
– α) Διερεφνθςθ των επιπτϊςεων του gamification ςτθν 

κινθτοποίθςθ και ενεργι ςυμμετοχι των φοιτθτϊν   

– β) Διερεφνθςθ αν υπάρχει ςυςχζτιςθ μεταξφ των “gamification 
achievements” των φοιτθτϊν με τθν απόδοςι τουσ ςτο μάκθμα 
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Παράδειγμα: Τλοποίθςθ ςε μάκθμα 
προγραμματιςμοφ (2) 

• Οι τεχνικζσ: 
– Αποςτολζσ (missions) – 7 εβδομαδιαίεσ αποςτολζσ – ζνα 

πρόβλθμα το οποίο λυνόταν με κϊδικα ςε pascal – 190 πόντοι 
ςυνολικά αν κάποιοσ ζκανε όλεσ τισ αποςτολζσ   

– Παράςθμα (badges) – απονομι ςε κάκε φοιτθτι 1 ι 
περιςςοτζρων παραςιμων εβδομαδιαίωσ αναλόγωσ τθ 
ςυνολικι ςυμμετοχι του   

– Πόντοι εμπειρίασ (experience points) – οι φοιτθτζσ 
επιβραβεφονταν με πόντουσ για τισ αποςτολζσ, τθ ςυμμετοχι 
τουσ ςτα online forum (πχ. 10 πόντοι ανά ςχόλιο, απάντθςθ, 
ανάρτθςθ)   

– Πίνακεσ κατάταξθσ (leaderboards) – δθμοςιοποιικθκαν 6 
πίνακεσ κατάταξθσ ςε αντίςτοιχεσ βδομάδεσ με τα ονόματα των 
φοιτθτϊν που είχαν επιβραβευκεί με τα περιςςότερα 
παράςθμα  
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Παράδειγμα: Τλοποίθςθ ςε μάκθμα 
προγραμματιςμοφ (3) 

• Σα αποτελζςματα: 

– Τψθλι ςυμμετοχι και  

    δραςτθριότθτα των φοιτθτϊν  

– Τψθλι και κετικι ςυςχζτιςθ 

    μεταξφ των τελικϊν βακμϊν 

    των φοιτθτϊν και  

    των τεχνικϊν gamification   
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Σασ ευχαριςτώ!  

 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το κζμα αλλά και τθ 

μελζτθ παρακαλϊ επικοινωνιςτε ςτα ακόλουκα: 
 

email: pz@aueb.gr 
Web: http://about.me/panagiotis_zaharias 

Linkedin: http://gr.linkedin.com/pub/panagiotis-
zaharias/0/bb6/a91 
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