
Seriozaj Ludoj :
Ĉu serioza paradigmo ?



  

Kio estas "serioza ludo" ?

● Ĉia ludo kies ĉefa celo estas ne nur amuzado.

● Videoludo, tabloludo, rolludo, eduka ludilo…



  

Kio estas "serioza ludo" ?

● Celoj :
– Informi (instrui, preventi, reklami, varbi)
– Ekzerci (trejni, kuraci)
– Kunlabori per datena produktado
– Arto



  

Kial serioza ludo ?

● Plifaciligas memorigon :
– Uzas plurajn sensojn (vida, aŭda, kinesteza)
– Kaptas atenton
– Kreas kuntekston
– Kreas celon
– Kreas emociojn



  

Kial serioza ludo ?

● Mihály Csíkszentmihályi  fluo (→ fluo ( flow)



  

Seriozaj ludoj kaj Edukado

Instruado

http://www.goethe.de/lrn/pro/str/index.html
http://www.moosader.com/
http://www.eonautes.com/


  

Seriozaj ludoj kaj Edukado

Trejnado

http://seriousmungame.dcn-icl.fr/
https://www.emploi-store.fr/portail/services/monEntretienVirtuel


  

Seriozaj ludoj kaj Edukado

Avantaĝoj ++
● Instigi lernemon
● Lerni senjuĝe per 

provo kaj eraro
● Lerni per propra 

rapideco
● Instigi kunlaboron    

(en malsola ludo)

Malavantaĝoj --
● Ne universala metodo :

– Ne realo
– Ne neŭtra

● Ne ĉiam bonkvalita
– enhavo / tekniko
– eduka / amuza

● Kosto, materialo



  

Serioza ludo ≠ Serioza ludado

● Serioze utiligi ludon kies ĉefa celo estas 
amuzado.
– Liberaj ludoj : Second Life, Minecraft
– Simuladaj ludoj : Sim City, Kerbal Space Program
– …

● Avantaĝoj ++
– Granda elektebleco
– Amuzaj, teknike 

kvalitaj, jam konataj

● Malavantaĝoj --
– Ne reala, ne neŭtra
– Postulas plian antaŭ- 

kaj post-laboron

https://eo.wikipedia.org/wiki/Dua_Vivo
https://education.minecraft.net/
https://eo.wikipedia.org/wiki/SimCity
https://www.kerbalspaceprogram.com/


  

Seriozaj ludoj kaj Sanzorgado

Preventado

https://www.erasme.org/libre/sante/animations/alimentation/pyramide4.swf
http://sauveunevie.be/
http://www.ludomedic.com/index.php?option=com_ludomedic&view=trip&id=23&Itemid=260


  

Seriozaj ludoj kaj Sanzorgado

Kuracado

Virtual Crackhouse

http://area-effect.com/Bipolife/
https://www.drugrehab.org/expert-area/virtual-platform-real-recovery/
http://www.naturalpad.fr/


  

Serioza ludo  Ludigado→ Ludigado

● Aldoni ludajn regulojn en ne-ludan kuntekston.

● Habitica
– "Ludigu vian vivon"

● Wikispeedia
– Trovu ligilan vojon 

de artikolo al alia

https://habitica.com/
https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/


  

Seriozaj ludoj kaj Scienco

● Luis von Ahn
– Games With A Purpose (GWAP)
– ReCAPTCHA
– Duolingo



  

Seriozaj ludoj kaj Scienco

Biologio
Makrotaskaj ludoj

https://fold.it/
https://eyewire.org/
https://phylo.cs.mcgill.ca/


  

Seriozaj ludoj kaj Scienco

Lingvistiko
OnToGalaxy

PlayCoref

http://jeuxdemots.liglab.fr/
https://zombilingo.org/
http://dm.tzi.de/en/ontogalaxy/
https://lgame.ms.mff.cuni.cz//lgame/sb/?lang=en


  

Seriozaj ludoj kaj Scienco

Komputiko ARTigo

http://www.scienceathome.org/games/quantum-moves/
https://en.akinator.com/
http://www.artigo.org/


Dankon pro via atento !
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