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Abstract: 

Motivation and its role in learning is a central issue for two movements in psychology, behaviorism and cognitive theories. In recent years, 

research focuses on the importance of promoting students‘ engagement in learning and building relationships between what they already 

know and what they are about to learn through digital games. Students already use technological tools in their personal lives, although 

educators have not yet found ways to integrate them into the educational process. Digital games because they are "smart", adaptable, and 

flexible software tools, are a very attractive means of enhancing students' motivation (digital game-based learning). Increased children's 

engagement in the learning process is enhanced by playful scenarios, as games generate pleasure and enthusiasm. The literature review 

demonstrates that educational digital games (edutainment), are an important and useful learning tool.  

Keywords:digital game, digital game-based learning, engagement, learning motivation. 

Πεξέιεςε: 

Σα θίλεηξα θαη ν ξφινο ηνπο ζηε κάζεζε απνηεινχλ θεληξηθφ δήηεκα γηα δχν θχξηεο ζεσξίεο κάζεζεο, ηηο ζπκπεξηθνξηθέο θαη ηηο 

γλσζηηθέο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηε ζεκαζία ηεο παξφηξπλζεο ησλ καζεηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ ςεθηαθά παηρλίδηα, νηθνδνκψληαο ζρέζεηο αλάκεζα ζε απηά πνπ γλσξίδνπλ θαη ζε απηά πνπ πξφθεηηαη λα κάζνπλ. 

Οη καζεηέο, ήδε, ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία ζηελ πξνζσπηθή δσή ηνπο, αθφκε θη φηαλ πνιινί εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ βξεη 

ηξφπνπο γηα λα ηα εληάμνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα ςεθηαθά παηρλίδηα, σο «έμππλν», εππξνζάξκνζην θαη επέιηθην ινγηζκηθφ, 

απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ κέζν γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ (καζεζηαθή δηάζηαζε ςεθηαθψλ παηρληδηψλ). H 

απμεκέλε εκπινθή ησλ παηδηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο εληζρχεηαη απφ παηρληδηθά ζελάξηα, θαζψο ηα παηρλίδηα πξνθαινχλ 

επραξίζηεζε θαη ελζνπζηαζκφ. Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε δείρλεη φηη ηα ςεθηαθά παηρλίδηα καζεζηαθνχ ζθνπνχ (edutainment) είλαη έλα 

ζεκαληηθφ θαη ρξήζηκν εξγαιείν κάζεζεο. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: εκπινθή, κάζεζε βαζηζκέλε ζην ςεθηαθφ παηρλίδη, θίλεηξα κάζεζεο, ςεθηαθφ παηρλίδη. 

Δηζαγσγά  

Ζ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία νη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) εμαπιψλνληαη ζε θάζε ηνκέα ηεο 
δσήο είλαη ηφζν ξαγδαία πνπ δπζθνιεχεηαη θαλείο λα παξαθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο. Έλαο ρψξνο πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα 
κείλεη αλεπεξέαζηνο είλαη θαη απηφο ηεο εθπαίδεπζεο, ηππηθήο θαη άηππεο. Δθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο εξγάδνληαη θαη 
επηθνηλσλνχλ κε λένπο πνπ ζηηο κέξεο καο ζπλεζίδεηαη λα απνθαινχληαη «ςεθηαθνί απηφρζνλεο» (Φσθίδεο, 2017), 
«ςεθηαθνί γεγελείο» ή «ςεθηαθνί ηζαγελείο», φξνη νη νπνίνη απνδίδνπλ ζηα ειιεληθά ηνλ φξν «digitalnatives». Ο φξνο 
«digitalnatives» πξσηνδηαηππψζεθε απφ ηνλ Barlow ην 199656, ν νπνίνο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε φηη: «Δίζηε 
ηξνκνθξαηεκέλνη απφ ηα δηθά ζαο παηδηά, αθνχ είλαη γεγελείο ζε έλαλ θφζκν φπνπ ζα είζηε πάληα κεηαλάζηεο».  

Οη «ςεθηαθνί γεγελείο», νη λένη ηεο «γεληάο ηνπ δηαδηθηχνπ» (Netgeneration) κεγαιψλνπλ κε ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία θαη 

γλσξίδνπλ ηε γιψζζα ησλ ππνινγηζηψλ, ησλ βηληενπαηρληδηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ σο κεηξηθή γιψζζα ηνπο (Prensky, 2009). 
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Οη δεμηφηεηεο, νη ζηάζεηο, νη πξνζδνθίεο θαη ην καζεζηαθφ ζηηι ηνπο αληαλαθινχλ ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

αλαηξέθνληαη, πεξηβάιινλ πνπ είλαη ζαθψο δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ ππήξρε φηαλ κεγάισλαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο 
(Oblinger, Oblinger & Lippincott, 2005). Οη λένη απηνί έρνπλ εκβπζηζηεί ζηελ ηερλνινγία, ε νπνία ηνπο θαιιηεξγεί 
εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη καζεζηαθέο πξνηηκήζεηο γηα ηηο νπνίεο ε παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε είλαη 
απξνεηνίκαζηε (Bennett, Maton & Kervin, 2008).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ «έμππλε» εθπαίδεπζε (smarteducation), κηα έλλνηα πνπ πεξηγξάθεη ηελ 
εθπαίδεπζε ζηελ ςεθηαθή επνρή θαη ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηνπ ηερλνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ψζηε λα βειηησζεί ε κάζεζε 
(Gros, 2016). Σα «έμππλα» εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, ηα νπνία είλαη εκπινπηηζκέλα κε θαηάιιειν ςεθηαθφ πεξηερφκελν, 
είλαη εππξνζάξκνζηα, απνηειεζκαηηθά, απνδνηηθά, επράξηζηα θαη εκπιέθνπλ εθπαηδεπφκελνπο θαη εθπαηδεπηέο.  

O Merrill (2009) αλαθέξζεθε ζε έλα κνληέιν ηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο 
γξακκέο θαη νδεγίεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. Σν «έμππλν» καζεζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη ελεξγεηηθφ, 
απνηειεζκαηηθφ θαη ζπκκεηνρηθφ57. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ηεο Κνξέαο νξίδεη ηελ «έμππλε» 
κάζεζε σο S.M.A.R.T. απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ πνπ ηελ πεξηγξάθνπλ (Self-directed, Motivated, Adaptive, Resource-
enrichedandTechnology-embedded (Kim et al., 2013). Ο εθπαηδεπφκελνο ζεσξείηαη πάληνηε σο ε θαξδηά ηνπ «έμππλνπ» 
καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ απηνδηδαζθαιίαο, κε εμαηνκίθεπζε θαη ελίζρπζε 
ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ. Ο εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα κε ηνλ δηθφ ηνπ ξπζκφ θαη λα έρεη 
πξφζβαζε ζε εμαηνκηθεπκέλν καζεζηαθφ πεξηερφκελν ζχκθσλα κε ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ηνπ. Έηζη, γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν, 
ην «έμππλν» αλαθέξεηαη ζηε ζνθία θαη ηε λνεκνζχλε, γηα ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ην «έμππλν» αθνξά ηελ εκπινθή, ηελ 

επθπΐα θαη ηελ αλάπηπμε θαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ελεξγεηηθά θαη απνηειεζκαηηθά 
(Zhu et al., 2016).  

Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηχπνη ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 
«έμππλεο» κάζεζεο, νη νπνίνη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη  (Gros, 2016) θαη αλαθέξνληαη ηφζν ζε «έμππλεο» ζπζθεπέο, 
φπσο smartphones/tablets, θνξεηνί ππνινγηζηέο, γπαιηά Google, φζν θαη ζε «έμππλεο» ηερλνινγίεο θαη ινγηζκηθά, φπσο 
είλαη ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θνηλσληθή δηθηχσζε, ε νπηηθνπνίεζε, νη ηερλνινγίεο εηθνληθήο θαη 
επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηα νινγξάκκαηα, θ.ιπ.  χκθσλα κε ηνλ Spector (2014) ην «έμππλν» πεξηβάιινλ κάζεζεο 
ππνζηεξίδεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηηο θαηλνηφκεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο, γηαηί 

πέξα ησλ άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία, αθφκα θαη ησλ πην αληαγσληζηηθψλ καζεηψλ θαη 
ζπζρεηίδεηαη µε απμεκέλα εζσηεξηθά θίλεηξα. Σα ςεθηαθά παηρλίδηα καζεζηαθνχ ζθνπνχ, σο έλα «έμππλν» ινγηζκηθφ, 
πξνάγνπλ ηε κάζεζε ζηεξηδφκελα ζε δχν ηζρπξνχο παξάγνληεο, ην θίλεηξν θαη ηελ εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία (Prensky, 
2009). Σν θίλεηξν αλαθέξεηαη ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έλαο καζεηήο ζα αζρνιεζεί κε έλα ςεθηαθφ παηρλίδη θαη ε 
εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία ζηεξίδεηαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην TPACK (Technological Pedagogical and Content Knowledge), 
ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ δπλακηθφ ζπζρεηηζκφ ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ γλψζεο: α) ηνπ πεξηερνκέλνπ, β) ηεο παηδαγσγηθήο 
θαη γ) ηεο ηερλνινγίαο (Koehler & Mishra, 2009).  

Σα θέλεηξα θαη ν ξφινο ηνπο ζηε κΪζεζε  

 Ζ κειέηε ησλ θηλήηξσλ αλαθέξεηαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ή δξάζε 
(Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1999). Οη αηηίεο κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, φπσο ηα ζπλαηζζήκαηα, νη νξκέο, νη 
επηζπκίεο, νη ζηφρνη, νη επηδηψμεηο, νη νπνίεο ζπρλά δελ αλεπξίζθνληαη απηνχζηεο, αιιά ζπλππάξρνπλ ηαπηφρξνλα θαη κε 
γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε αληίιεςε, ε πξνζνρή, ε κάζεζε, ε κλήκε θαη ε ζθέςε. Λφγσ ηεο ζπλζεηφηεηαο ησλ θηλήηξσλ 

έρνπλ δηαηππσζεί πνιιέο ζεσξίεο γηα ηελ εξκελεία θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζηε κάζεζε. Αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε, ηε θχζε, ηα 
φξηα θαη ηηο κεζφδνπο, ζεκειηψζεθαλ θαη νη αληίζηνηρεο ζεσξίεο, αξθεηέο θνξέο αιιειν-ζπγθξνπφκελεο. 

Οη ζπκπεξηθνξηζηέο αληηιήθζεθαλ ηε κάζεζε σο κηα δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ζπλδέζεσλ κεηαμχ εξεζηζκάησλ θαη 
αληηδξάζεσλ. Με θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο Watson, Pavlov, Thorndike θαη Skinner ζεσξήζεθε φηη ην θίλεηξν γηα κάζεζε 
πξσηαξρηθά πεγάδεη απφ ηηο νξκέο, φπσο ε πείλα, θαη ηε δηαζεζηκφηεηα εμσηεξηθψλ δπλάκεσλ, φπσο νη αληακνηβέο θαη νη 
ηηκσξίεο (Bransford et al., 2000). χκθσλα κε ηνλ Skinner (Schunk, 2012), ν νπνίνο απέθεπγε λα αλαθέξεηαη ζε φξνπο φπσο 
ακνηβή/ηηκσξία, αιιά κηινχζε γηα ελίζρπζε (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1999), κηα απάληεζε ζε έλα εξέζηζκα είλαη πην πηζαλφ 
λα ζπκβεί ή λα κε μαλαζπκβεί ζην κέιινλ αλάινγα κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο πξνεγνχκελεο αληαπφθξηζεο. Δπεηδή νη 

ζπκπεξηθνξηζηέο έδσζαλ έκθαζε ζηε κάζεζε θαη ζηνπο λφκνπο πνπ ηε δηέπνπλ θαη έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηνπο 
πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ παξεκβαίλνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ νξγαληζκψλ δελ έδσζαλ κεγάιε 
ζεκαζία ζηα θίλεηξα. Ο ζεσξεηηθφο ηεο κάζεζεο, απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπκπεξηθνξηζηψλ, πνπ έδσζε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα 
θίλεηξα είλαη ν Hull, ν νπνίνο αλέθεξε φηη ε θηλεηνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πξνθαιείηαη απφ ηηο αλάγθεο, ε ηθαλνπνίεζε 
ησλ νπνίσλ δεκηνπξγνχλ νξκή (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1999). Αλαθέξζεθε, επίζεο,  θαη ζηα εμσηεξηθά θίλεηξα, ηα νπνία 
έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ ελίζρπζε, πξσηαξρηθή θαη δεπηεξνγελή. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνπο ζπκπεξηθνξηζηέο, ε νξκή θαη ηα 
εμσηεξηθά θίλεηξα είλαη κία ελαιιαθηηθή εξκελεία ηεο ελίζρπζεο. 

ηνλ αληίπνδα, νη Γλσζηηθέο Θεσξίεο, νη νπνίεο πηζηψλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζηνπο Piaget, Vygotsky, Papert, Bruner 

(Schunk, 2012), βιέπνπλ ην θίλεηξν θαη ηε κάζεζε σο ζρεηηθέο, αιιά φρη σο ηαπηφζεκεο. Θα κπνξνχζε έλα άηνκν λα έρεη 
θίλεηξν, αιιά λα κε καζαίλεη, ηε ζηηγκή πνπ έλα άιιν άηνκν λα καζαίλεη ρσξίο λα έρεη θίλεηξν. Οη γλσζηηθέο ζεσξίεο 
ππνγξακκίδνπλ φηη ηα θίλεηξα κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ ηελ πξνζνρή θαη λα επεξεάζνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. 
Αλ θαη ε ελίζρπζε κπνξεί λα παξαθηλήζεη ηνπο καζεηέο, ηα απνηειέζκαηά ηεο ζηε ζπκπεξηθνξά δελ είλαη απηφκαηα, αιιά 
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εμαξηψληαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο ηελ εξκελεχνπλ. Ζ έξεπλα έρεη εληνπίζεη πνιιέο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, νη ζηφρνη, νη θνηλσληθέο ζπγθξίζεηο, ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα, νη 
αμίεο, ηα ελδηαθέξνληα, ηα ζπλαηζζήκαηα, ε απηνξξχζκηζε θαη νη κεηαγλσζηηθέο δηεξγαζίεο. Οη γλσζηηθέο θαη 
θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο ησλ θηλήηξσλ δειψλνπλ φηη είλαη ε πξνζδνθία ηεο αληακνηβήο, παξά ε ίδηα ε αληακνηβή, πνπ 
παξαθηλεί ηε ζπκπεξηθνξά (Schunk, 2012). Οη αληακνηβέο κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηα θίλεηξα φηαλ απηά ζπλδένληαη κε ηηο 
επηδφζεηο ή ηελ πξφνδν. Σα θίλεηξα, σζηφζν, ελδέρεηαη λα κεησζνχλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φηαλ νη άλζξσπνη βιέπνπλ 
ηηο αληακνηβέο σο έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο (γηα παξάδεηγκα, εθηεινχλ κηα εξγαζία γηα λα θεξδίζνπλ ηελ αληακνηβή). 

Οη ζπκπεξηθνξηθέο θαη νη γλσζηηθέο ζεσξίεο πξνβάιινληαη ζπρλά σο αληαγσληζηηθέο ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ, αιιά 
θαη ηεο δηαθνξεηηθήο ζεψξεζεο ησλ πξαγκάησλ. Οη ζπκπεξηθνξηθέο ζεσξίεο αζρνιήζεθαλ, θπξίσο, κε ηελ πεξηγξαθή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη φρη κε ηελ εξκελεία ηεο, θαζψο βαζηθή αξρή ηνπο είλαη φηη δελ ππάξρεη πξφζβαζε ζηηο λνεηηθέο 
θαηαζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ. ηελ εμέιημή ηνπο, φκσο, θαη κε ηελ εκθάληζε ησλ λενζπκπεξηθνξηζηψλ, κε θπξηφηεξν 
εθπξφζσπν ησλ Hull (ηπιηαξάο & Γήκνπ, 2015) βιέπνπκε λα παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζην θιαζηθφ κνληέιν εξέζηζκα-
αληίδξαζε, ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο. Οη γλσζηηθέο ζεσξίεο εζηηάδνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηελ 
εξκελεία θαη ηνλ ξφιν ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ κεζνιαβνχλ αλάκεζα ζηε ζρέζε εξέζηζκα-αληίδξαζε. Βαζηθή αξρή 
ησλ γλσζηηθψλ ζεσξηψλ είλαη φηη ε κάζεζε είλαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη εμαξηάηαη απφ ηηο πξνυπάξρνπζεο 
γλψζεηο. Έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ καζεηψλ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ θαη ζηελ 
εμσζρνιηθή δσή. Γηαπηζηψλεηαη, έηζη, κηα ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ αξρψλ ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ θαη γλσζηηθψλ ζεσξηψλ, ε 
νπνία καο επηηξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπο θαη λα ηα εθαξκφζνπκε ζην πεδίν ηεο κάζεζεο. Ο 

επηηπρεκέλνο εθπαηδεπηηθφο γλσξίδεη ηε ρξήζε ησλ θηλήηξσλ, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ, θαη ησλ αξρψλ ηνπ 
απνηειεζκαηηθνχ επαίλνπ ρσξίο λα παξαγλσξίδεη ηε ζρεηηθφηεηα ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ ησλ καζεηψλ 
ηνπ (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1999).  

Οη καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ παξαθηλνχληαη πεξηζζφηεξν φηαλ κπνξνχλ λα δνπλ ηε ρξεζηκφηεηα απηνχ πνπ καζαίλνπλ θαη 
φηαλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα θάλνπλ θάηη πνπ έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηνπο άιινπο 
(Bransford et al., 2000). Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηα θίλεηξα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο λα θάλνπλ ηε 
κάζεζε ελδηαθέξνπζα, ζπζρεηίδνληαο ην πιηθφ κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, δηεπθνιχλνληαο ηνπο καζεηέο λα ζέηνπλ 
ζηφρνπο θαη λα παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ απηψλ, παξέρνληαο αλαηξνθνδφηεζε θαη ππνγξακκίδνληαο 

ηελ αμία ηεο κάζεζεο (Schunk, 2012). χκθσλα κε ηνλ Piaget (Bransford et al., 2000) κία απφ ηηο πξνθιήζεηο ησλ ζρνιείσλ 
είλαη λα βαζηζηνχλ ζην θίλεηξν ησλ παηδηψλ, λα ην δηεξεπλήζνπλ, λα ην θαηαλνήζνπλ θαη λα ην αμηνπνηήζνπλ ζηελ ππεξεζία 
ηεο κάζεζεο. 

Σα θέλεηξα ζηα ζχγρξνλα πεξηβΪιινληα κΪζεζεο 

Σα εζσηεξηθά θαη ηα εμσηεξηθά θίλεηξα έρνπλ εξεπλεζεί επξέσο θαη ε δηάθξηζή ηνπο  ζρεηίδνληαη κε ηηο ζεσξίεο γηα ηελ 
αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ, φζν θαη κε απηέο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ ζεσξία ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ (Ryan & Deci, 2000) είλαη 
κία απφ απηέο πνπ δηαθξίλνπλ ηα θίλεηξα ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θαη αλαθέξεηαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη 
εζεινληηθέο θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηελ εκπεηξία ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο απηνλνκίαο θαη εθείλσλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ 
ζπλνδεχνληαη απφ ηελ εκπεηξία ηεο πίεζεο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Με δεδνκέλν φηη πνιιέο απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρνιεία δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα εμάπηνπλ ην εζσηεξηθφ ελδηαθέξνλ ησλ 
καζεηψλ, έλα βαζηθφ εξψηεκα αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα παξαθηλεζνχλ νη καζεηέο, γηα λα ηηο εθηηκήζνπλ θαη λα 
εκπιαθνχλ ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο εμσηεξηθή πίεζε, ψζηε λα ληψζνπλ ειεπζεξία ηεο επηινγήο, απηνξξχζκηζε θαη 

απηνλνκία58. Ζ απηνλνκία, ζε αληίζεζε κε ηνλ έιεγρν, θαίλεηαη φηη βνεζά ηε δηαηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θηλήηξνπ κέζα ζηηο 
ζρνιηθέο ηάμεηο. Ζ ζεσξία απηνπξνζδηνξηζκνχ (Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan, 1991), φηαλ εθαξκφδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο 
εθπαίδεπζεο, αλαθέξεηαη πξσηίζησο ζηελ παξφηξπλζε ησλ καζεηψλ λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηε κάζεζε, λα εθηηκήζνπλ ηελ 
εθπαίδεπζε θαη λα δείμνπλ εκπηζηνζχλε ζηηο δηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά. 

Έλα κνληέιν γηα ηα θίλεηξα, ην νπνίν βξίζθεη ηδηαίηεξε απήρεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ζρεηίδεηαη κε ηε ζεσξία 
ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ, ηε βνχιεζε θαη ηελ απηνξξχζκηζε, είλαη ην κνληέιν ARCS ηνπ Keller (1987, 2008a). 
Σννλφκαζεαξρηθά, ARCSσοαξθηηθφιεμνησλAttention, Relevance, Confidence, Satisfaction. Οη ηέζζεξηο πξνυπνζέζεηο γηα 
ηελ παξαθίλεζε ησλ καζεηψλ είλαη ε πξνζνρή, ε ζπλάθεηα, ε εκπηζηνζχλε θαη ε ηθαλνπνίεζε. Κάζε πξνυπφζεζε αλαιχεηαη 

ζε επηκέξνπο ζηνηρεία. O Keller (2008b) αλαζεψξεζε ην πξψην κνληέιν ηνπ πξνζζέηνληαο κηα πέκπηε δηάζηαζε, ηε 
«βνχιεζε» (volition), ε νπνία καδί κε ηελ «απηνξξχζκηζε» (self-regulation) ζπκπιήξσζαλ ηε ζεσξία ηνπ, εξκελεχνληαο 
ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ βνεζνχλ έλα άηνκν λα μεπεξάζεη ηα εκπφδηα θαη λα επηκείλεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. 
Καηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ πέληε βαζηθέο αξρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηα θίλεηξα (ARCS-V) (Keller, 2010):  

1. Ζ πξνζνρή γηα λα εμαζθαιηζηεί είλαη ζθφπηκν λα θαιιηεξγεζνχλ ε έθπιεμε, ε πεξηέξγεηα, ε ακθηβνιία ή θαη ε 
δπζπηζηία ησλ καζεηψλ, 

2. Ζ ζπλάθεηα ηεο γλψζεο, ε νπνία είλαη αλαγθαίν λα ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ησλ καζεηψλ, 
3. Ζ εκπηζηνζχλε ησλ καζεηψλ φηη κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο θαη λα θάλνπλ ην κάζεκα «θηήκα» 

ηνπο,  
4. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηψλ αλαθέξεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο, 
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 Η αυτορρφκμιςθ και θ αυτονομία αφοροφν τισ διαδικαςίεσ μζςω των οποίων ζνα άτομο εκδθλώνει, ςυντονίηει και κακορίηει τθ 

ςυμπεριφορά του (Ryan, Kuhl & Deci, 1997). 
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5. Ζ απηνξξχζκηζε ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζπκία ησλ καζεηψλ λα παξαθνινπζνχλ, θαηεπζχλνπλ θαη ξπζκίδνπλ ηηο ελέξγεηέο 

ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. 
Μέζα ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο εληάζζνληαη θαη ηα ςεθηαθά παηρλίδηα πνπ απνηεινχλ ηζρπξά 
καζεζηαθά κέζα γηα ηνπο «ςεθηαθνχο γεγελείο». Σα ςεθηαθά παηρλίδηα θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο, φπσο ε ινγηθή ζθέςε, ε 
επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε ζπλεξγαζία, ε επηθνηλσλία θαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ (Φσθίδεο, 2017). Σα ςεθηαθά παηρλίδηα 
επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο λα ζπλδένπλ ζελάξηα κέζα απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν κε ην ζρνιηθφ 
πεξηερφκελν, απαληψληαο έηζη ζηελ παιηά εξψηεζε "Γηαηί πξέπεη λα ην μέξσ απηφ;" (Annetta, 2010). Ζ παηδαγσγηθή 
αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ, σο ζχγρξνλσλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, βαζίδεηαη ζηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ, ησλ 
«ςεθηαθψλ γεγελψλ». Σα εθπαηδεπηηθά ςεθηαθά παηρλίδηα ελζαξξχλνπλ ηε κάζεζε κε δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν, νη ελέξγεηεο 

ησλ παηδηψλ απνθηνχλ λφεκα θαη ε γλψζε νηθνδνκείηαη αβίαζηα κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο (Φσθίδεο, 2017). Σα 
θίλεηξα γηα ηε ρξήζε ηνπ ςεθηαθνχ παηρληδηνχ σο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ καζεηή, 
ε νπνία εληζρχεηαη, θαζψο ν καζεηήο παίδεη ην παηρλίδη, απφ παξάγνληεο φπσο είλαη ε επρξεζηία, ε αθήγεζε, ε εκπινθή, ε 
απνξξφθεζε, ε επραξίζηεζε, ε δεκηνπξγηθή ειεπζεξία, ε πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε, ε θνηλσληθή ζπλδεζηκφηεηα, ε αηζζεηηθή 
ηνπ ήρνπ θαη ηεο εηθφλαο (Phan, Keebler & Chaparro, 2016). Χζηφζν, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ καζεηή είλαη κηα πνιππαξαγνληηθή 
δηαδηθαζία, ε νπνία εμαξηάηαη ηφζν απφ ηα εζσηεξηθά θίλεηξά ηνπ, φζν θαη απφ ην ίδην ην ςεθηαθφ παηρλίδη. Καζψο, ε 
βηνκεραλία παηρληδηψλ σξηκάδεη θαη ηα παηρλίδηα γίλνληαη φιν θαη πην πεξίπινθα, ππάξρεη απμαλφκελε αλάγθε αλάπηπμεο 
επηζηεκνληθψλ κεζνδνινγηψλ γηα ηελ αλάιπζε θαη ηε κέηξεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ παίθηε, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα 
θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ παηθηψλ θαη παηρληδηψλ (Nacke, 2009). Οη ζρεδηαζηέο 

παηρληδηψλ, εθηφο απφ ηε ρξήζε βαζηθψλ κνληέισλ αλάπηπμεο θαη δηαδξαζηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ελζσκαηψλνπλ ηερληθέο 
αθήγεζεο, νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ην γεληθφ λνεκαηηθφ πιαίζην, κε επηκέξνπο ζελάξηα, ηζηνξίεο θαη κηθηά κέζα, 
δεκηνπξγψληαο κηα πνιχπιεπξε θαη μερσξηζηή εκπεηξία ηνπ παίθηε (Λπγθηάξεο & Γειεγηάλλεο 2017). Ο ζρεδηαζκφο 
ςεθηαθνχ παηρληδηνχ καζεζηαθνχ ζθνπνχ είλαη απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο παξψζεζεο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ εκπινθή ηνπ 
παίθηε-καζεηή. Γηεζλψο, βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη ε επρξεζηία59 θαη ε παηθηηθφηεηα60. Σα ςεθηαθά κέζα 
ππεξεηνχλ ηε δηάδξαζε κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ακθίδξνκε ζρέζε, ζε αληίζεζε κε ηε κνλφδξνκε κνξθή πνπ παξέρεη 
έλα θιαζηθφ ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Δίλαη επέιηθηα, ιεηηνπξγνχλ ζηε βάζε ηεο πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο, κπνξνχλ λα 
πξνζαξκνζηνχλ ζηνπο γλσζηηθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ θάζε καζεηή θαη λα θαιχςνπλ ζπγθεθξηκέλεο, θάζε θνξά, 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Κατκάξα, θ.ά., 2017). χκθσλα κε ηνλ Prensky (2009), θνξπθαίν ππέξκαρν ηεο καζεζηαθήο 
δπλακηθήο ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ, ε κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζην ςεθηαθφ παηρλίδη ζα ζεσξείηαη έλα ζχζηεκα απνιχησο 
ελζσκαησκέλν ζηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη ζα δηδάζθνληαη θαη ζα καζαίλνπλ γηα ηξεηο βαζηθνχο ιφγνπο: 

1. ην ςεθηαθφ παηρλίδη αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ζην καζεζηαθφ ζηηι ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηεο ζεκεξηλήο γεληάο θαη 
ησλ κειινληηθψλ γεληψλ, 

2. ην ςεθηαθφ παηρλίδη, σο κηα δηαζθεδαζηηθή ελαζρφιεζε, πξνζθέξεη θίλεηξα ζηνλ εθπαηδεπφκελν, 

3. ην ςεθηαθφ παηρλίδη είλαη επέιηθην, κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζρεδφλ ζε θάζε αληηθείκελν, πιεξνθνξία ή δεμηφηεηα θαη 
είλαη απνηειεζκαηηθφ. 

Δπέινγνο 

Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο εθαξκφδνληαη ςεθηαθά παηρλίδηα ζηελ εθπαίδεπζε. Ο ζεκαληηθφηεξνο, 
απνδείρζεθε φηη είλαη ε πςειή εθπαηδεπηηθή αμία ηνπο σο απνηειεζκαηηθά εξγαιεία εθκάζεζεο. Καζψο, νη καζεηέο έξρνληαη 
ζην ζρνιείν κε νινέλα θαη πην απμεκέλε γλψζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, νη εθαξκνγέο ςεθηαθψλ παηρληδηψλ κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο ηξφπνη αμηνπνίεζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ (Valasiadisetal., 2017). ηελ πεξίπησζε ησλ ςεθηαθψλ 
παηρληδηψλ, νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ δξάζε ζε έλα επράξηζην, δηαζθεδαζηηθφ, ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ. ηα θίλεηξα γηα 
κάζεζε ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη πιένλ φρη ζην εάλ νη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ, αιιά ζην ηη θάλεη ηνπο καζεηέο λα 
ζέινπλ λα κάζνπλ (Φσθίδεο & Σζνιαθίδεο, 2013). Ο ηξφπνο ζέαζεο ησλ καζεηψλ ζην πψο θαηαθηηέηαη ε γλψζε 
ηξνπνπνηείηαη, εθφζνλ δελ έρεη πξνβάδηζκα ην πιαίζην (ηάμε), αιιά πξνζιακβάλνληαη σο ζεκαίλνληα απηά πνπ θαζνξίδνπλ 
ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο καζεζηαθήο πξάμεο, δειαδή ηα δηθά ηνπο εζσηεξηθά θίλεηξα, νη επηζπκίεο ηνπο, νη 
δεμηφηεηέο ηνπο. Οη καζεηέο δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ηε δέζκεπζε θαη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο, αιιά πξνζθέξνληαη απιφρεξα. 
Ζ έθπιεμε, ε πεξηέξγεηα, ε ακθηβνιία, αθφκε θαη ε δπζπηζηία ηνπο ζην λα θαηαθηήζνπλ ηελ αλψηεξε επίδνζε πνπ έρεη 

επηηεπρζεί ζην παηρλίδη δελ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ην βάξνο ησλ ζρνιηθψλ ππνρξεψζεσλ, γηαηί νη καζεηέο «εξκελεχνπλ» 
φηη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία εληφο ηνπ ζρνιείνπ πξνθξίλεηαη ε ινγηθή θαη φρη ην ζπλαίζζεκα. Δπνκέλσο, απαηηείηαη άιιε 
δηαρείξηζε ηνπ νξγαλσκέλνπ, πεξηεθηηθνχ ζρνιηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο κάζεζεο, εθφζνλ ζπρλά δελ ππνθηλείηαη ην ελδηαθέξνλ 
ηνπο θαη νχηε θαηαβάιιεηαη επηζηακέλα πξνζπάζεηα απφθηεζεο θαιήο δηάζεζεο.  

                                                             
59

Η ευχρθςτία είναι ο βακμόσ ςτον οποίο ζνα προϊόν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από ςυγκεκριμζνουσ χριςτεσ για τθν επίτευξθ 

ςυγκεκριμζνων ςτόχων με αποτελεςματικότθτα, αποδοτικότθτα και ικανοποίθςθ ςε ςυγκεκριμζνο πλαίςιο χριςθσ. Για τα λογιςμικά θ 

ευχρθςτία αναφζρεται ςτθν ικανότθτά τουσ να γίνονται κατανοθτά, να μακαίνονται, να χρθςιμοποιοφνται και να είναι ελκυςτικά για τον 

χριςτθ, όταν χρθςιμοποιοφνται υπό κακοριςμζνεσ ςυνκικεσ (Bevan, 2001;2006). .  

60
Η παικτικότθτα ορίηεται ωσ ζνα ςφνολο ιδιοτιτων που περιγράφουν τθν εμπειρία του παίκτθ. Οι ιδιότθτεσ αυτζσ είναι: ικανοποίθςθ, 

μάκθςθ, αποτελεςματικότθτα, εμβφκιςθ, κίνθτρο, ςυναίςκθμα, κοινωνικοποίθςθ (Sánchez, Zea, & Gutiérrez, 2009) 
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Οη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη κε ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ θαη επηηπγράλεηαη ε δηεξεχλεζε ελλνηψλ, ζεκάησλ, ζπζρεηηζκψλ 

(Papadopoulou, 2015). Ζ ελεξγή εκπινθή ησλ καζεηψλ πξνθχπηεη αβίαζηα ζε έλα πιαίζην, φπνπ ν δηδάζθσλ δελ είλαη ν 
θπξίαξρνο δηακνξθσηήο χιεο ή ησλ ηξφπσλ πξνζέγγηζήο ηεο. Ζ νξγάλσζε ηεο ηάμεο σο δηαδηθαζία θαζνδήγεζεο ηεο 
δεκηνπξγίαο λνεκάησλ κέζσ ησλ εξγαιείσλ ησλ καζεηψλ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, εθφζνλ 
απνδπλακψλεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηαπηνρξφλσο ππάξρεη ηζρπξή λνεηηθή θηλεηνπνίεζε. Δπίζεο, πξνζδίδεηαη ε 
δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα απνθηήζεη κεραληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηθαλνηήησλ θαη ζε επίπεδν αμηνιφγεζεο/απνηίκεζεο ηεο 
φιεο ηνπ πξνζπάζεηαο, αιιά θπξίσο ζε επίπεδν δεκηνπξγίαο.  
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