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ELENA TREPULĖ,  VDU, 2016 

Mokymosi ž aidybinimas 

Mokymosi žaidybinimas (gamification, angl.k.) yra ugdymo metodas skatinantis besimokančiuosius 

mokytis naudojant video žaidimų dižainą (Kapp, 2012). Tai yra procesas, kurio metu tikros, gyvenimiškos 
situacijos paverčiamos pramoga. Pats terminas „žaidybinimas“ yra neologižmas,  arba naujadaras, po truputį 
besiskiriantis kelią į bendrinę kalbą. Žaidybinimo tikslas yra sudominti, įtraukti besimokančiuosius bei 
paskatinti juos spręsti įvairias problemas. Tirdami žmonių elgesį iš psichologinės ir fižiologinės pusės, 
mokslininkai nustatė ir patvirtino, jog žaidimai yra įtikinamas bei naudingas būdas problemų sprendimui 
užtikrinti. Todėl žaidybinimas, kaip procesas, kurio metu tikros, gyvenimiškos situacijos paverčiamos pramoga 
arba joms suteikiami žaidybiniai elementai gali būti naudingas metodas suaugusiųjų, ypač jaunų, mokymuisi ir 
mokymosi motyvacijai kelti. Įnikę į žaidimą jauni žmonės žaisdami gali praleisti ne vieną valandą, kai tuo tarpu 
net ir 15 minučių skyrimas mokymuisi ar namų užduotims gali būti nemalonus ir skausmingas. Panašiai 
nutinka ir suaugusiems, kai įsitraukę į įdomų žaidimą atidėlioja savo pareigas ir kasdienius darbus.   

ŽAIDYBINIMO ELEMENTAI 

Žaidybinimo nereikėtų painioti su žaidimais paremtu mokymusi (game-based, angl.k.), nes 
žaidybinimas nesiekia, jog besimokantieji kurtų savo pačių žaidimus ar žaistų komercinius video žaidimus.  
Žaidimas yra paties žaidimo žaidimas, tačiau žaidybinimas naudoja tik patį žaidimo mechanižmą ir tokius 
elementus kaip: 

 Iššūkis ir varžymasis, 
 Galimybių ieškojimas, 
 Bendradarbiavimas,  
 Grįžtamasis ryšys, 
 Apdovanojimai arba virtualūs taškai, 
 Laimėjimas,  
 Progreso lygiai, 
 Avatarai, 
 Naratyvai. 

Šie žaidimų elementai gali būti lengvai „ištraukiami“ iš žaidimų turinio ir pritaikomi beveik bet 
kokioje srityje.  Siekiama šiuos įtraukiančius žaidimų elementus panaudoti ugdymo/mokymo procese. Neretai 
galvojama, kad mokymo/-si proceso, ypač, e.mokymosi, žaidybinimas  reiškia konkrečių žaidimų įtraukimą į 
virtualų mokymosi procesą. Nors žaidimai ir gali būti žaidybinimo dalimi, tačiau mokymo/si ar e.mokymosi 
žaidybinimas nėra tik konkrečių žaidimų įtraukimas į mokymo/-si procesą. Mokymo/-si veiklos 
sužaidybinimas reiškia esminių žaidimo elementų įtraukimą, siekiant lavinti planuojamus gebėjimus ar 
konkretaus kurso kompetencijas.  

PRIVALUMAI 

Aukščiau minėti žaidimo elementai skatina besimokančiuosius naudoti savo problemų sprendimo 
gebėjimus, nes priešingai nei tradiciniai metodai, žaidybiniai elementai transformuoja besimokantįjį iš 
pasyvaus informacijos priėmėjo į aktyvų strateginių sprendimų kūrėją. Tokiu būdu žaidybinimas didina 
besimokančiojo įsitraukimą ir motyvuoja jį galvoti plačiau nei įprastai, netradiciškai. Tokių žaidybinimo 
elementų, kaip žaidimo taisyklės, taškų skaičiavimas ar varžymasis su kitu besimokančiuoju, padeda įtraukti 
besimokančiuosius į mokymosi procesą ir skatina jų motyvaciją.  Žaidėjai paprastai demonstruoja užsispyrimą, 
rižiką, dėmesingumą detalėms, problemų sprendimą ir kūrybiškumą. Tačiau ar būtent ne tokių kompetencijų 
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paklausa nenumaldomai auga darbo rinkoje? Tradiciniai mokymo metodai neturi potencialo efektyviai ugdyti 
šias aktualias kompetencijas, o žaidimai ir jų elementai skatina besimokančiuosius lavintis ir atverti naujus 
savo galimybių klodus/lygmenis. Besimokantieji gali suvokti savo mokymosi procesą, matuodami uždirbtus 
taškus, bendradarbiaudami su kolegomis, siekia bendro tikslo ar įveikia iššūkius per ribotą laiko tarpą. Būtent 
tokie mokymosi epižodai skatina besimokančiuosius lavinti praktinius gebėjimus ir aktualias kompetencijas.  

Nežaidybiniuose kontekstuose naudojami žaidybiniai elementai skatina besimokančiųjų 
įsitraukimą (Hamari, 2015), gali pagerinti organizacijų produktyvumą (Zichermann, 2011), „minios paslaugų 
naudojimą“ (crowdsourcing, angl.k.), sistemų sklandumą, fižinį aktyvumą ir pan. Žaidybinimas padeda įprastas 
veiklas pateikti smagiau ir su žaidybiniais elementais. Žaidimai gali mokymosi veikloms pateikti prasmingo 
pasirinkimo galimybę, padidinti iššūkio jausmą ir suteikti situacijai naratyvą. 

PRITAIKYMAS 

Video žaidimai pateikia vis didesnį iššūkį žaidėjams būtent tuo momentu kai užduotis gali tapti 
nuobodžia ir per lengva, o tolydžio sudėtingėjančios užduotys apsaugo nuo frustracijos, jei užduotys yra per 
sunkios arba nuobodulio, jei jos yra per lengvos. Tokia tolydi veiklos sudėtingumo dinamika padeda išlaikyti 
besimokančiųjų dėmesį, koncentraciją ir tolygų mokymosi srautą, išlaikant gilų dalyvių įsitraukimą. Būtent 
tokią veiklos dinamiką siūloma naudoti ir konstruojant mokymosi veiklas (Kim, 2014).  

VERTINIMAS  

Vertinimas - vienas iš elementų, kuris gali būti pritaikomas siekiant žaidybinti mokymąsi. Čia 
svarbu atkreipti dėmesį į naudojamą žodyną. Vietoje įprastų akademiškai priimtinų terminų galima pritaikyti 
video žaidimuose naudojamą terminologiją, siekiant besimokantiesiems sukelti teigiamų asociacijų, pvz., 
egžaminą galima vadinti „monstrų naikinimu“, problemos sprendimą – „misijos atlikimu“ ir pan. Pažymiai gali 
pavirsti į uždirbamas monetas, ženklelius (badges, angl.k.), deimantus, patirties taškus ar gyvybes. Kiekvienas 
studentas gali pradėti nuo nulio taškų/monetų/gyvybių, o atliekant užduotis, įveikiant iššūkius, uždirba taškus 
ar gyvybes. Kiek taškų atitinka vieną ar kitą pažymį galima iliustruoti grafiškai. Šių taškų galima ir nesusieti su 
pažymiais, o naudoti kokiems nors virtualiems apdovanojimams, ženkleliams ar trofėjams. 

VAIDMENYS 

Įvedant žaidybinius elementus į mokymo kursą galima manipuliuoti ir kurso dalyvių 
vaidmenimis. Besimokantiesiems galima suteikti galimybę pasirinkti mokymosi veikloje dalyvauti susikūrus 
savo avatarą arba tiesiog žaidimo slapyvardį, kuris bus naudojamas naviguojant nuo vienos mokymosi 
užduoties prie kitos. Avataro turėjimas gali padėti besimokantiesiems pažvelgti į situaciją kitu kampu, lyg kitos 
asmenybės akimis, bei naudoti dar neatrastas savo galias ir resursus.  

Be to, besimokančiuosius galima paskirstyti į grupes ar komandas/būrius, kurie leidžiasi į tam 
tikras misijas. Užduotys gali skatinti bendradarbiavimą ir komandinį darbą, komandos narių pagalbą vienas 
kitam, o vėliau ir kitoms komandoms, jei jų pačių mokymosi užduotys būna jau atliktos. Besimokantieji yra 
linkę įsijausti į prisiimtą vaidmenį/avatarą ir modeliuoja atitinkamą elgesį ir netradicinius ėjimus bei 
sprendimus. Mokytojo vaidmuo yra parengti atitinkamą mokymosi/žaidimo scenarijų, kuris maksimaliai 
panaudotų besimokančiųjų motyvaciją ir kūrybinį potencialą. Be to, svarbu suorganizuoti adekvatų 
besimokančiųjų ir grupių progreso sekimą virtualioje mokymosi aplinkoje (pvž., Moodle) arba kitais būdais. 
Mokytojas gali viešinti ir daugiausiai taškų/gyvybių surenkančių/aukščiausią lygį pasiekusių dalyvių/grupių 
sąrašus, kas padeda sekti progresą, o ir palaiko reikiamą motyvacijos ir ažarto lygmenį. Mokytojas gali 
nurodyti, koks yra aukščiausias žaidimo tikslas ir lygis, už kokią veiklą yra suteikiami apdovanojimo taškai ir 
pan., bei padėti konsultuojant, padrąsinant ir nukreipiant besimokančiuosius atliekant „žaidimo“ užduotis. 

NARATYVAS 

Žaidybinimas mokymo/-si procese gali būti struktūruojamas sukuriant pasikartojantį naratyvą, 
kuris tarnauja lyg kontekstas visai mokymosi veiklai. Mokymasis turėtų būti kiekvienos žaidybintos situacijos 
tikslas. Naratyvas gali būti siejamas su mokymosi kontekstu, kaip pvž., biologijos kursas gali apimti epidemijos 
suvaldymo žaidybinimą. Nors kartais naratyvas gali ir nebūtinai priklausyti mokymosi kontekstui, bet būti 
siejamas su žaidimo logika, užduočių atlikimu, lygių įveikimu ir atlygio siekimu.  
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KRITIKA 

Kai kurie mokytojai kritikuoja žaidybinimą kaip skatinantį nerimtą požiūrį į švietimą. Tai gali 
turėti istorinių minties raidos šaknų, kai egzistavo griežtas atskyrimas tarp sunkaus darbo ir žaidimų (Schultz, 
2008) , kas suponuoja mintį, jog klasėje ne vieta žaidimams ar pramogoms. Žaidybinimas sulaukia ir tokių 
priekaištų, kaip buvimas per lengvu, neaktualiu mokymuisi bei taikytinu tik mažamečiams vaikams. Tokie 
negatyvūs žaidybinimo interpretavimai gali sukelti įtarimų dėl žaidybinimo edukacinės vertės, akcentuojant 
lengvabūdišką mokymosi turinio ir konteksto interpretavimą.  

Žaidybinimą kritikuojantys mokytojai gali galvoti, kad mokymosi žaidybinimas gali būti nevertas 
jų laiko investicijų, nes reikalauja papildomų laiko sąnaudų jų ir taip perkrautoje dienotvarkėje (Lee, Hammer, 
2011). Be to, kiti mokytojai baiminasi, kad nespės „išeiti“ visos medžiagos ar privalomų programų. Be to, 
žaidybinimas gali tikti ne visiems besimokantiesiems bei ne visiems kontekstams. 

APIBENDRINIMAS 

Žaidybinimas nėra vienintelis sprendimo būdas taikytinas visiems besimokantiesiems ir visiems 
kontekstams, tačiau šis požiūris neabejotinai skinasi kelią į mokymosi, ypač neformalaus mokymosi, klases, 
auditorijas ir virtualias klases, organižacijų mokymąsi ir kvalifikacijos tobulinimą. Žaidybinimas atveria 
galimybes pažadinti besimokančiųjų motyvaciją, ažartą, įsitraukimą ir gali skatinti bendradarbiavimą. Labai 
svarbu ir tai, kad žaidybiniai elementai tokie, kaip avataras ar vaidmens prisiėmimas, skatina besimokančiojo 
savaiminį mokymąsi, atpalaiduojant vidines galias, kūrybiškumą ir kompetencijas, kurios tampa labai svarbios 
darbo rinkoje.  
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