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       Ψηφιακό παιχνίδι και Ειδική Αγωγή 
 

    Η µάθηση που βασίζεται σε ψηφιακά παιχνίδια (digital game-based 

learning) είναι µια από τις πλέον σύγχρονες κατευθύνσεις που εµφανίζονται 

στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Οι επιστήµες της αγωγής έχουν ήδη 

αναγνωρίσει ότι το παιχνίδι αποτελεί ένα κατ’ εξοχήν πλαίσιο µάθησης και 

κοινωνικοποίησης, ισότιµο ως προς τις διαφορές, παρακινητικό µέσω της 

πρόκλησης και µη τιµωρητικό στα λάθη. Εµφανίζει εποµένως το παιχνίδι 

αρετές που αποτελούν ταυτόχρονα και βασικά ζητούµενα της ενταξιακής 

προσέγγισης ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Τα σύγχρονα ψηφιακά παιχνίδια 

επιπλέον χαρακτηρίζονται από στοιχεία όπως η εύκολη προσοµοίωση 

καταστάσεων του πραγµατικού κόσµου και της καθηµερινής ζωής, αλλά και η 

ξεχωριστή δυνατότητά τους να κερδίζουν και να διατηρούν το ενδιαφέρον 

µέσα από µηχανισµούς πλούσιας αλληλεπίδρασης και ισορροπηµένης 

πρόκλησης. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις έχει αρχίσει πλέον να 

δοκιµάζεται διεθνώς η χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών για µαθησιακούς 

σκοπούς, σε ποικίλες περιπτώσεις και πολλαπλά επίπεδα τυπικής και άτυπης 

εκπαίδευσης τόσο στη γενική, όσο και στην ειδική αγωγή. 

    Για το τι γίνεται στο διεθνή και στον Ελλαδικό χώρο σχετικά µε την 

παραγωγή ψηφιακών παιχνιδιών σε σχέση µε την ειδική αγωγή, υπάρχει µια 

δηµοσίευση στο διαδίκτυο τον Ιούνιο 26, 2008 στο διαδίκτυο στο ιστολόγιο 

(blog): «Πρώτο θρανίο», που βρίσκεται στη διεύθυνση: 

http://xrisoik.wordpress.com  µε τίτλο «Ψηφιακό παιχνίδι και Ειδική 

Αγωγή». 

    Αρκετά ελεύθερα λογισµικά (free software) που είναι παιχνίδια για παιδιά 

υπάρχουν στο διαδίκτυο, τα οποία µπορείς να τα «κατεβάσεις» και να τα 

εγκαταστήσεις στον υπολογιστή σου, ώστε να µπορείς να τα χρησιµοποιείς. 

Επίσης πολλά είναι τα παιχνίδια που µπορείς τα παίξεις µέσα στο διαδίκτυο, 

χωρίς να χρειάζονται εγκατάσταση στον υπολογιστή σου, τα διαδικτυακά 

παιχνίδια (on line games) όπως τα λέµε. Φυσικά, όλα αυτά χρειάζονται 

φιλτράρισµα από τον/την εκπαιδευτικό όσο αφορά την εκπαιδευτική 

προσφορά τους, γιατί είτε µπορεί να είναι ακατάλληλα, είτε µπορεί να έχουν 

χαµηλή ποιότητα και παικτικότητα. Επειδή δε τα περισσότερα από αυτά είναι 

στα αγγλικά, καλό θα ήταν να διαλέγουµε αυτά τα οποία δεν χρησιµοποιούν σε 

µεγάλο βαθµό τη γλώσσα. Βέβαια, σηµαντικό είναι ο/η εκπαιδευτικός να έχει 

προετοιµάσει το σχέδιο µαθήµατος/εκπαιδευτικό σενάριο/project µέσα στο 

οποίο θα εντάξει τη χρησιµοποίηση του συγκεκριµένου ψηφιακού παιχνιδιού. 

Επίσης τις περισσότερες φορές απαιτούνται γρήγοροι υπολογιστές και µεγάλη 

ταχύτητα στο διαδίκτυο. 
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       Τέλος, υπάρχουν προγράµµατα (ανοικτά λογισµικά) µε τα οποία ο/η 

εκπαιδευτικός µπορεί να δηµιουργήσει τα δικά του/της ψηφιακά παιχνίδια και 

να τα προσαρµόσει κατάλληλα στις ανάγκες του/της µαθητή/µαθήτριάς 

του/της. Και το µεγάλο στοίχηµα είναι να µπορέσουν τα άτοµα µε µαθησιακές 

δυσκολίες ή ήπια νοητική υστέρηση να χρησιµοποιήσουν κάποια από αυτά τα 

προγράµµατα, ώστε να παράγουν το δικό τους ψηφιακό παιχνίδι! 

Μερικά από αυτά τα προγράµµατα χρειάζονται άδεια χρήσης, όπως είναι το 

λογισµικό παρουσίασης (Power Point), το λογισµικό κατασκευής ιστοσελίδων  

(Front Page) και το  Macromedia Flash… 

Άλλα από αυτά τα προγράµµατα είναι ελεύθερα και µπορείς να τα κατεβάσεις 

από το διαδίκτυο, όπως το λογισµικό ηλεκτρονικής αξιολόγησης  (Hot 

Potatoes) και το Scratch (για το scratch υπάρχει µια δηµοσίευση στο 

διαδίκτυο τον Ιούλιο 19, 2008 στο ιστολόγιο (blog): «Πρώτο θρανίο», που 

βρίσκεται στη διεύθυνση: http://xrisoik.wordpress.com  µε τίτλο «Το πρώτο 

µου ψηφιακό παιχνίδι µε Scratch!»)… 

       Παρακάτω υπάρχει µια λίστα από τοποθεσίες στο διαδίκτυο από τις 

οποίες µπορείτε να πληροφορηθείτε και να κατεβάσετε εκπαιδευτικό 

λογισµικό, παιχνίδια για παιδία και διαδικτυακά παιχνίδια. Ελπίζω να σας 

φανούν χρήσιµα και να είναι το έναυσµα για να ανακαλύψετε και γιατί όχι να 

δηµιουργήσετε τα δικά σας ψηφιακά παιχνίδια µαζί µε τους/τις µαθητές/τριες 

σας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή παρατήρησή σας µπορείτε να 

επικοινωνήσετε µαζί µου στο e-mail: xrisoik@sch.gr : 

 

- Εκπαιδευτικό λογισµικό         
 

� Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Γλώσσα Α’-Β’ ∆ηµοτικού, Μαθηµατικά Α’-Β’ 
∆ηµοτικού, Μελέτη Περιβάλλοντος Α’-∆’ ∆ηµοτικού, Εικαστικά, 

Μουσική):  

          http://pi-schools.sch.gr/logismika1/dimotiko/  

 

� e-yliko (Εκπαιδευτική Πύλη ΥΠΕΠΘ) (Εκπ/ση και ΑµεΑ) 
     http://www.e-yliko.gr/resource/supportmaterial/suppSoft.aspx 

 

� Ελεύθερο Λογισµικό/ Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) 
     http://opensoft.sch.gr/ 

 

� http://scratch.mit.edu/ 
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- Παιχνίδια για παιδιά    
 

� Sebran:  http://www.wartoft.nu/software/sebran/  

 

- ∆ιαδικτυακά παιχνίδια:        
 

� Poisson Rouge (puzzler, spin, 123, shapes, kidscore,…): 
http://www.poissonrouge.com/  

 

�  The recycle game: 
http://www.bbc.co.uk/schools/barnabybear/games/recycle.shtml  

 

� Bobinogs ( wet-soap-rinse &dry): 
http://www.bbc.co.uk/wales/bobinogs/games/gamespage.shtml 

 

� Top That (Η καντίνα): 
http://www.1001paixnidia.gr/paixnidia/Top+That+2 

 

� Roller Coaster Rush:  
          http://www.games.co.uk/game/Rollercoaster-Rush.html 

 

� http://scratch.mit.edu/users/kserafeim 
 

� http://scratch.mit.edu/users/xrisoik 
 

� Tangram:   
http://pbskids.org/cyberchase/games/area/tangram.html   

 

� Brain games (Tower oF Hanoi, …): 
http://sheppardsoftware.com/braingames/braingames.htm  

 

� Educational games (Battle ship, Lemonande stand, …):  
http://www.teach-nology.com/web_tools/games/  

 

 

� SimCity:   http://simcity.ea.com/play/simcity_classic.php  
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� Free games at RealArcade: 
http://www.en.realarcade.eu/externalregistration?&utm_source=R

ealNetworksList&utm_medium=email&utm_campaign=RealList2008

Q3  

 

 

 

  


