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Edukacyjny system gamifikacyjny

Streszczenie: Celem artykułu jest wprowadzenie w tematykę gamifikacji oraz opisanie próby jej przeniesienia na 
proces dydaktyczny realizowany w uczelni wyższej. Wyjaśniono pojęcie gamifikacji, wady i zalety jej stosowania, 
zalecenia przy jej stosowaniu w  dydaktyce oraz pokazano przykłady jej skutecznego zastosowania w  edukacji. 
Przedstawiono koncepcję użycia gamifikacji w procesie nauczania na uczelni wyższej. Do zaproponowanej kon-
cepcji przedstawiono autorski edukacyjny system gamifikacyjny – EduG. Na zakończenie przedstawiono pierwsze 
wnioski płynące z jego wdrożenia oraz omówiono kierunki dalszych prac.

Słowa kluczowe: gamifikacja, grywalizacja, motywowanie, metody dydaktyczne 

1. Wprowadzenie
Chociaż gry obecne są w życiu ludzkości niemal od jej zarania (np. gra w kości znana była już za 
czasów Heroda), to ich wykorzystanie w procesie kształcenia jest stosunkowo nowym konceptem. 
Mimo że samo pojęcie „gamifikacja” (ang. gamification) zostało użyte po raz pierwszy w 2002 
r. przez Nicka Pellinga (Marczewski, 2013), to prawdziwy rozwój tej dziedziny nastąpił dopiero 
po roku 2010. Zgodnie z definicją prezentowaną przez profesora Kevina Werbacha na kursie 
„Gamification” prowadzonym na platformie Coursera przez University of Pennsylvania, gamifi-
kacja to użycie elementów gier i technik projektowania gier w kontekście nie związanym z grami 
(źródło: http://class.coursera.org/gamification-004). 

W  ogólnym rozumieniu gamifikacja to zastosowanie technik i  mechanizmów używanych 
w grach komputerowych w  innych dziedzinach życia, które wpływają na sposób zachowania 
poprzez zwiększanie motywacji i zaangażowania w daną czynność (Biela et al., 2013). Angielskie 
pojęcie „gamification” tłumaczone jest w języku polskim na trzy sposoby: gamifikacja (spolsz-
czenie nazwy angielskiej), grywalizacja (autorstwa Pawła Tkaczyka (Tkaczyk, 2012)), gryfikacja 
(autorstwa Sebastiana Starzyńskiego, twórcy serwisu gryfikacja.pl). 

O  powszechności gier komputerowych w  codziennym życiu świadczą następujące liczby 
(Penenberg, 2010): 97% 12–17-latków gra regularnie w  gry komputerowe (przy czy gry te 
rozumiane są zarówno jako gry na komputery PC, jak i na tablety, konsole, smartfony), 50% 
nastolatków gra codziennie; średni wiek gracza to 30 lat, przy czym aż 37% graczy jest starsza 
niż 35 lat. Mimo że zaprezentowane liczby pochodzą z badań sprzed kilku lat przeprowadzonych 
na rynku amerykańskim, to trafnie wskazały prognozę trendów zachodzących także w naszym 
kraju. Według rodzimych badań Game Industry Trends (Draszanowska i Sroka, 2013): 85% 
badanych gra w gry elektroniczne, blisko połowa badanych graczy deklaruje, że poświęca na grę 
ponad 5 godzin w tygodniu. Może warto więc potraktować to potężne medium nie tylko jako 
źródło rozrywki, ale także jako narzędzie wspomagające w edukacji.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że gamifikacja w edukacji rozumiana jest w niniejszym artykule 
nie jako zastosowanie gier do celów edukacyjnych, lecz jako metoda zwiększająca zaangażowa-
nie uczniów w edukację przez objęcie szerokiego zakresu czynności edukacyjnych systemem 
motywującym naśladującym przebieg gry. 
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1.1. Motywowanie

Jednym z najważniejszych aspektów towarzyszącym gamifikacji jest odpowiednie motywowa-
nie uczestników gry. Najpopularniejszym podejściem do motywowania jest zaprojektowanie 
systemu gamifikacyjnego z wykorzystaniem tak zwanej triady PBL (ang. PBL triad) (Werbach, 
b.d.). Skrót ten pochodzi od angielskich słów: points, badges, leaderboards czyli punktów, odznak 
i  rankingów (tablic liderów). Punkty informują graczy o  aktualnych wynikach i  postępach 
w grze, dostarczają informacji zwrotnej o wykonanych zadaniach, determinują poziom wygranej 
i dostarczają autorowi gry informacji zwrotnej. Odznaki są graficzną reprezentacją osiągnięć, 
sygnalizują rangę odpowiednich zadań, nadają grze indywidualny styl i wreszcie mogą tworzyć 
całą kolekcję odznak, której zdobycie może stanowić dodatkowy czynnik motywacyjny dla 
gracza. Rankingi stanowią natomiast informację zwrotną w której gracze mogą porównać swoje 
wyniki z innymi, a naturalna chęć rywalizacji i „pokazania” swoich osiągnięć może dodatkowo 
motywować graczy. Triada PBL, choć jest wartościowym narzędziem, to jednak sama z siebie 
nie daje gwarancji skutecznego motywowania graczy. 

1.2. Przykładowe zastosowania

Do przykładowych zastosowań gamifikacji w edukacji należą między innymi:
•	 „Multiplayer Game Design” – koronny przykład gamifikacji całego kursu akademickiego, 

prowadzony na Indiana University przez Lee Sheldona,
•	 „schoooools.com” – społecznościowa platforma wdrożona w portugalskich szkołach podsta-

wowych (Simoes et al., 2013), 
•	 „Operacja kozetka” – kurs psychoterapii autorstwa Anny Rogali, prowadzony dla logopedii na 

Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego (annamariarogala.wix.com/beka),
•	 „Eksploracja danych” – kurs autorstwa Mikołaja Morzy z Politechniki Poznańskiej, prowa-

dzony dla studentów II stopnia studiów magisterskich na kierunku Informatyka w ramach 
przedmiotu „Eksploracja danych” (dmlab.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/doku.php),

•	 „Taksonomia roślin” – kurs autorstwa Joanny Mytnik-Ejsmont z Uniwersytetu Gdańskiego, 
prowadzony dla studentów III roku na kierunku Biologia w ramach przedmiotu „Taksonomia 
roślin” (mytnik-ejsmont-j.wix.com/mytnik-ejsmont-j),

•	 „Biologia kryminalna”, „Neurobiologia uzależnień” – kursy autorstwa Wojciecha Glaca z Uni-
wersytetu Gdańskiego prowadzone na kierunku Biologia w ramach przedmiotów o tych sa-
mych nazwach,

•	 „Lekcje przedsiębiorczości” – zgamifikowane lekcje przedsiębiorczości w gdańskich szkołach 
ponadpodstawowych (lekcjeprzedsiebiorczosci.pl).

1.3. Zalety i wady gamifikacji

Dobrze przeprowadzona gamifikacja powinna przynieść: zmianę zachowań ucznia w pożądany 
sposób, zwiększenie jego motywacji i  zaangażowania oraz wynikający z  tego wzrost jakości 
i  wydajności nauki. Jak pokazują doświadczenia nauczycieli, którzy wprowadzili gamifikację 
w swoim procesie dydaktycznym, przynosi ona głównie pozytywne skutki: uczniowie przyzwy-
czajeni do codziennych gier niejako „kupują” zgamifikowany przedmiot i chętnie włączają się 
do gry, zdobywają kolejne poziomy (levele), są aktywniejsi na zajęciach, uczestniczą w rywa-
lizacji – chcą znaleźć się na listach rankingowych, itp. Kilka opinii studentów zaczerpniętych 
z prezentacji nauczycieli, którzy wprowadzili gamifikację swoich zajęć i poprosili o anonimową 
ich ocenę (Mytnik-Ejsmont, b.d.): 
•	  „najbardziej pozytywną stroną przedmiotu to prowadzenie go w formie gry”,
•	  „zgamifikowanie zajęć i wprowadzenie nowych form metodycznych, które polepszyły przy-

swajanie wiedzy”,
•	 „kurs w formie zgamifikowanej zmotywował mnie do większego zdobywania wiedzy i zachę-
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cał do uczestnictwa w zajęciach”,
•	 „zajęcia prowadzone w wyjątkowo ciekawy sposób, zachęcający do czynnego udziału, powo-

dujący bardzo szybkie przyswajanie wiedzy”.
Gamifikacja w edukacji może wiązać się również z szeregiem problemów (Mochocki, 2012): 

zewnętrzna motywacja zabija wewnętrzną, obowiązek gry (na uczelni) zaprzecza idei zabawy, 
gamifikacja nie pasuje do tradycyjnego modelu nauczania i  do systemu instytucjonalnego, 
studenci nie potrafią racjonalnie sobą zarządzać, nie potrafią wybrać odpowiedniej dla siebie 
ścieżki w grze, lekceważą systemy gamifikacyjne, widząc w nich środek manipulacji i zakamu-
flowane oceny, „ogrywanie” systemu może mieć postać celowego zaniżania poziomu, jeśli tam 
łatwiej zdobyć punkty. Szersze badania nad literaturą dotyczącą gamifikacji (Haman et al., 2014, 
Dominguez, 2013) pokazują, że rzeczywiście przynosi ona pozytywne aspekty, ale nie można 
podchodzić do niej bezkrytycznie.

1.4. Zalecenia

Dobrze przeprowadzona gamifikacja na uczelni powinna łączyć w  sobie najlepsze praktyki 
gamifikacji ogólnej ze specjalnymi pomysłami dla gamifikacji w dziedzinie edukacji (Mochocki, 
2012). Do najistotniejszych zaleceń zaliczyć można: 
•	 wiele dróg do sukcesu (zaliczenia przedmiotu), możliwość wyboru swojej własnej ścieżki 

przez studenta,
•	 realną możliwość porażki wymuszającą wysiłek,
•	 stopniowy wzrost poziomów trudności w miarę postępów,
•	 stopniowe dawkowanie materiału w miarę postępów,
•	 istnienie zadań na współpracę, zadań z presją czasową czy też zadań o zasięgu wiedzowym 

wykraczających poza uczelnię,
•	 istnienie zadań nieobowiązkowych (np. quizów),
•	 istnienie elementów losowych, niespodziewanych,
•	 przejrzysta „mapa” kursu ukazująca powiązanie zadań z celami kształcenia,
•	 epicka formuła zadań, role/tożsamości i narracja zbudowana w oparciu o przedmiot (np. stu-

denci jako hackerzy, agenci, mikroorganizmy),
•	 możliwości nagradzania/doceniania osiągnięć współgraczy,
•	 system informacji zwrotnej (punkty, odznaki) najlepiej zrealizowany w czasie rzeczywistym, 

znacząco powiązany z materiałem i osiągnięciami.

2. Gamifikacja zajęć

2.1. Powody wprowadzenia gamifikacji

Autor prowadząc przedmioty „Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych” oraz „Projek-
towanie serwisów internetowych” na kierunku Informatyka w Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni od kilku lat zauważył następujące niepokojące fakty:
•	 stosunkowo mała frekwencja na wykładach,
•	 oddawanie sprawozdań laboratoryjnych na ostatnią chwilę lub po terminie, 
•	 brak systematyczności w nauce, nauka przez samym kolokwium lub egzaminem,
•	 brak zgłębiania wiedzy, korzystanie tylko z zasobów wiedzy przekazanych na wykładach.

Fakty te nie są tylko subiektywnym odczuciem autora, lecz potwierdzają je odczucia innych 
wykładowców. Na zaistniały stan rzeczy może mieć wpływ wiele czynników: osoba wykładowcy 
(jego zaangażowanie, osobowość, sztuka retoryki, posiadana wiedza), rozkład zajęć (zajęcia 
bardzo wcześnie / późno, zajęcia poprzedzone / zakończone okienkami), forma i tematyka zajęć. 
Próbą zmiany tego niesatysfakcjonującego stanu rzeczy może być wprowadzenie gamifikacji 
jako formy prowadzenia zajęć.
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2.2. Zasady gry

Analizując przykłady skutecznego wprowadzenia gamifikacji w  nauczaniu oraz mając na 
uwadze zalecenia dla gamifikacji w edukacji, autor proponuje przeprowadzenie przedmiotów 
na wyższej uczelni w  formie gry, która opisana będzie następującymi skróconymi zasadami: 
każdy student wciela się w rolę Agenta, którego celem jest ukończenie całej gry. Każdy Agent 
otrzymuje pewien kryptonim charakterystyczny dla danego przedmiotu, na przykład: Agent 
007, Agent J23, itp. dla przedmiotu Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych; Znacznik 
<h1>, Znacznik <p>, itp. dla przedmiotu Projektowanie serwisów www; Agent SELECT, Agent 
ORDER, itp. dla przedmiotu Bazy danych. 

Gra składa się z czterech typów misji: Misje Laboratoryjne, Misje Specjalne, Misje Błyskawiczne 
oraz Misje Hazardowe. Misje, które są często spersonalizowane, są widoczne (możliwe do 
wykonania) tylko w okresie ich trwania i nie można ich powtórzyć. Ze względu na rozróżnienie 
misji, każdy jej typ charakteryzuje się innymi zasadami przedstawionymi poniżej.

Misja Laboratoryjna – jest to odpowiednik zadania laboratoryjnego. Ze względu na fakt, iż 
większość studentów najczęściej zwleka z oddaniem sprawozdania laboratoryjnego na ostatni 
możliwy termin lub oddaje je po terminie zdecydowano się premiować sprawozdania wyko-
nywane i oddawana już w dniu zajęć laboratoryjnych. Sprawozdania takie powinny cechować 
się także większą samodzielnością wykonania, niż te oddawane na ostatnią chwilę. Ze względu 
na obowiązkowość zajęć laboratoryjnych misje te również są obowiązkowe, rozpoczynają się 
w  dniu laboratorium i  trwają dwa tygodnie, a  ich liczba jest uzależniona od zaplanowanych 
zajęć laboratoryjnych. Liczba punktów przyznawanych przez wykładowcę za wykonaną misję 
powinna być uzależniona od czasu wykonania danej misji i przykładowo może prezentować 
się zgodnie z zasadami: maksymalnie 8 punktów dla misji wykonanej w 1 dzień, maksymalnie 
6 punktów dla misji wykonanej w 1 tydzień, maksymalnie 4 punkty dla misji wykonanej w 2 
tygodnie, jeden punkt dla misji wykonanej po terminie.

Misja Specjalna – jest to misja występująca w dniu wykładów składająca się z pytań testowych 
(test wielokrotnego wyboru). Tematyka pytań odpowiada dokładnie treściom przedstawianym 
danego dnia na wykładzie. Materiały dotyczące wykładów w postaci prezentacji udostępniane 
są studentom w Niezbędniku agenta (Rys. 1), ale dopiero po zakończeniu danej Misji Specjalnej. 
Podejście takie powinno spowodować znaczne poprawienie frekwencji na wykładach, gdyż 
tylko studenci będący na wykładach będą w stanie poprawnie odpowiedzieć na pytania. Pytania 
te będą często dotyczyły unikalnych zagadnień, przykładów czy rozważań przedstawianych na 
wykładzie i trudnych do „wygooglania”. Dodatkowo za każdą obecność na wykładach przyzna-
wana będzie nagroda w postaci wirtualnej waluty obowiązującej w grze – na przykład jeden 
bitcoin (nawiązanie do rzeczywistej kryptowaluty). Misje specjalne są misjami opcjonalnymi, 
tak jak i uczestnictwo w wykładach nie jest obowiązkowe. Dlatego też poprzez wirtualne dobra 
zdecydowano się nagradzać osoby uczestniczące w wykładach. Misje specjalne startują w dniu 
wykładu, dokładnie po jego zakończeniu i trwają jeden dzień. Liczba misji specjalnych uzależ-
niona jest od zaplanowanej liczby wykładów, a punktacja powinna odpowiadać liczbie popraw-
nych udzielonych odpowiedzi na zaprezentowane pytania. Konstruując pytania do kolejnych 
misji specjalnych wykładowca powinien układać je ze wzrastającą skalą trudności dla kolejnych 
misji. Pierwsze misje powinny być relatywnie łatwe, powinny wzorem pierwszych początko-
wych poziomów w grach zachęcać studentów do brania udziału w kolejnych coraz trudniejszych 
etapach. Kolejne powinny być coraz trudniejsze, odpowiedzi na nie powinny wymagać głębszej 
wiedzy. 

Misja Błyskawiczna – jest to nietypowa misja mająca za zadanie wciągnąć studenta w grę. 
O  ile dwa poprzednie typy misji mają ściśle określony harmonogram narzucony przez plan 
zajęć, gdyż zaczynają się w dniu zdefiniowanym w planie zajęć, to misja błyskawiczna jest misją, 
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którą można zaplanować na dowolny dzień i  dowolną jego porę. Z  tego względu istotnym 
elementem jest tutaj poinformowanie studentów o rozpoczęciu misji. Realizować to można za 
pomocą jednego lub jednocześnie kilku szybkich kanałów (np. email, SMS, grupa zamknięta 
na Facebooku) po wcześniejszym uzgodnieniu najlepszej formy ze studentami. Misja ta składa 
się z  jednego pytania o  tematyce związanej z aktualnymi wydarzeniami dotyczącymi danego 
przedmiotu. Udzielenie odpowiedzi na nią wymaga od studentów śledzenia aktualności z danej 
tematyki, na przykład poprzez subskrypcję newsletterów, śledzenie profili tematycznych na 
Facebooku czy też odwiedzanie serwisów tematycznych (np. Niebezpiecznik, Sekurak dla 
przedmiotu Bezpieczeństwo systemów). Ma to zachęcić studentów do zgłębiania zagadnień 
oraz wychodzenia poza ramy wiedzy przekazywanej na wykładach. Podobnie jak poprzedni 
typ misji, tak i ten jest opcjonalny, a punktacja uzależniona jest od wykładowcy, na przykład 
przyznanie punktów tylko dla kilku najszybszych Agentów. Najważniejszym elementem tego 
typu misji jest nieprzewidywalność jej wystąpienia. Gracze lubią losowe elementy w  grach, 
nieprzewidywalne scenariusze. Powodują one zwiększenie zaangażowania w grę i zwiększenie 
motywacji do dalszego grania.

Misja Hazardowa – jest to misja występująca na zakończenie wszystkich wykładów składa-
jąca się z losowo wybranego pytania testowego (test wielokrotnego wyboru). Tematyka pytań 
obejmuje swoim zasięgiem całą treść prowadzonych wykładów. Misje hazardowe są misjami 
opcjonalnymi, ale warunkiem niezbędnym uczestnictwa w misji jest posiadanie wystarczają-
cej liczby wirtualnej waluty (zbieranej podczas obecności na wykładach) za którą daną misję 
można kupić. Hazardowość polega tutaj na tym, że za poprawnie wykonana misję przyznawane 
są punkty, natomiast za misję wykonaną niepoprawnie punkty są odejmowane. Niektórzy gracze 
lubią element ryzyka i ten typ misji ma właśnie zaspokoić tę potrzebę, zwiększając jednocze-
śnie motywację do systematycznego chodzenia na wykłady, podczas których mogą zdobywać 
wirtualną walutę.

Jak w każdej grze, także i  tutaj nieodzownym i kluczowym elementem są nagrody. To one 
motywują do dalszego uczestnictwa w grze, powodują że gracz „wciąga” się w kolejne etapy gry, 
i co chyba najważniejsze, mogą przynieść wymierne korzyści w przypadku zwycięstwa w grze. 
Proponuje się wprowadzenie następującego systemu nagradzania uzależnionego od zakresów 
uzyskanych punktów: zwolnienie z egzaminu dla najwyższego zakresu, dopuszczenie i podnie-
sienie oceny z egzaminu o 1 dla drugiego zakresu, dopuszczenie do egzaminu dla najszerszego 
zakresu i niedopuszczenie do egzaminu dla ostatniego zakresu punktowego. Główna nagroda 
w postaci zwolnienia z egzaminu powinna być znaczącą zachętą i dodatkowo motywować do 
aktywnego uczestnictwa w  grze. Jednak jej zdobycie powinno wymagać niemałego nakładu 
pracy i być realnie możliwe do zdobycia tylko dla kilku graczy. Dodatkowo można wprowadzać 
inne nagrody, na przykład za zdobyte w  grze wirtualne dobra: własne notatki na egzaminie, 
podpowiedź na jedno lub kilka pytań na egzaminie, itp. 

3. Edukacyjny system gamifikacyjny
Na potrzeby stworzonej koncepcji gamifikacji stworzona została autorska dedykowana aplikacja 
webowa zwana w  dalszej części Edukacyjnym Systemem Gamifikacyjnym. Do stworzenia 
aplikacji wykorzystane zostały następujące technologie: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP 5.5.12, 
MySQL 5.6.17. Aplikacja oparta została na responsywnym arkuszu styli, co gwarantuje dosto-
sowywanie się jej wyglądu do rozdzielczości urządzenia, na której zostanie wyświetlona. Jest to 
istotny aspekt co najmniej z dwóch powodów:
•	 coraz powszechniejszy dostęp studentów do urządzeń mobilnych (smartfony, tablety) – prak-

tycznie każdy student posiada na co dzień przy sobie urządzenie mobilne z  dostępem do 
Internetu, 

•	 koncepcja różnych typów misji implikuje fakt ich wykonania z poziomu różnych urządzeń – 
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Misje Błyskawiczne wymagać będą niemal natychmiastowego dostępu do aplikacji i reakcji 
na zadanie postawione w misji stąd zakłada się ich wykonywanie za pomocą urządzeń mobil-
nych; Misje Laboratoryjne wymagają natomiast przesłania pliku ze sprawozdaniem laborato-
ryjnym, stąd zakłada się ich wykonywanie za pomocą komputerów.
Aplikacja może zostać umieszczona na dowolnym serwerze webowym wspierającym wyżej 

wymienione technologie. Na potrzeby realizacji prezentowanej gry zarejestrowana została 
dedykowana domena edug.pl. Aplikacja oparta jest na bazie danych i ma charakter otwarty, to 
znaczy, że może być wypełniona treściami dotyczącymi dowolnych przedmiotów.

Użytkownik po zalogowaniu się do aplikacji otrzyma pulpit o wyglądzie przedstawionym na 
Rys. 1. W  górnym pasku przedstawiane są między innymi informacje o: aktualnych misjach 
do wykonania, liczbie zdobytych wirtualnych dóbr (bitcoinów) i punktów. Pasek nawigacyjny 
umożliwia dostęp do poszczególnych misji, tablicy wyników oraz materiałów udostępnianych 
przez wykładowcę. 

 Rysunek 1. Interfejs Edukacyjnego Systemu Gamifikacyjnego (widok na monitorze o rozdzielczości 1920×1080 px).

 Każdy typ misji, mimo cech wspólnych (kryptonim misji, czas rozpoczęcia, czas zakończe-
nia), charakteryzuje się innymi zadaniami: test wielokrotnego wyboru dla Misji Specjalnych, 
utworzenie i  przesłania sprawozdania laboratoryjnego dla Misji Laboratoryjnych, udzielenie 
odpowiedzi na pytanie otwarte dla Misji Błyskawicznych, pojedyncze. Dlatego też interfejs 
graficzny i jego funkcjonalność dla każdej misji dostosowana jest do zadań w niej realizowanych 
przy zachowaniu spójności dla cech wspólnych.

Na Rys. 2 pokazany został interfejs dla Misji Specjalnych. Student po rozwiązaniu testu auto-
matycznie ma wyliczaną liczbę uzyskanych punktów. Jednak aby uniknąć sytuacji powielania 
poprawnych odpowiedzi przez kolejnych studentów, nie jest on od razu informowany o liczbie 
uzyskanych punktów. Informacja o uzyskanym wyniku dostępna jest dopiero po zakończeniu 
danej misji.

Na Rys. 3 przedstawiono wygląd interfejsu dla Misji Laboratoryjnych. Treść misji przekazy-
wana jest studentom w formie dokumentu (np. pliku z rozszerzeniem pdf). Sama treść zadania 
laboratoryjnego także powinna być ubrana w pewną epicką fabułę, tak aby cała gra stanowiła 
spójną tematycznie całość. Na przykład polecenie „Zaszyfruj algorytmem Cezara swoje imię oraz 
nazwisko” można „ubrać” w fabułę typu „Agencie. STOP. Nasza korespondencja jest podsłuchi-
wana. STOP. Prześlij mi swoje imię i nazwisko tak, jakby to zrobił pewien znany Gajusz Juliusz. 
STOP. Powodzenia”. Student po zapoznaniu się z treścią zadań do wykonania (które swoją treścią 
powinny być na przykład: śmieszne, intrygujące, absurdalne, ciekawe, itp.) i ich zrealizowaniu 
powinien opracować sprawozdanie. Student następnie je przesyła do wykładowcy (uploaduje 
na serwer). Wykładowca po sprawdzeniu sprawozdania laboratoryjnego przyznaje studentowi 
punkty, które od razu są widoczne w systemie.

edug.pl
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 Rysunek 2. Interfejs Misji Specjalnych (widok na smartfonie o rozdzielczości 480×800 px).

 Rysunek 3. Interfejs Misji Laboratoryjnych (widok na smartfonie o rozdzielczości 480×800 px).

Rys. 4 przedstawia wygląd interfejsu dla Misji Błyskawicznych. Po udzieleniu odpowiedzi na 
pytanie i zakończeniu misji wykładowca przydziela punkty za nią zgodnie z kolejnością udzie-
lonych poprawnych odpowiedzi.
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 Rysunek 4. Interfejs Misji Błyskawicznych (widok na smartfonie o rozdzielczości 480×800 px)

Istotnym elementem gamifikacji jest szybko dostarczona informacja zwrotna o osiąganych na 
bieżąco wynikach. Studenci mają bieżący dostęp do liczby punktów otrzymanych za poszcze-
gólne misje, co zostało pokazane na rysunku 5. 

 Rysunek 5. Interfejs tablicy osiągnięć (widok na tablecie o rozdzielczości 800×480 px)

Gracze mogą także porównywać swoje osiągnięcia z  innymi graczami. Przykładowe listy 
rankingowe dla wszystkich typów misji zostały przedstawione na rysunku 6.

 Rysunek 6. Interfejs tablic rankingowych (widok na tablecie o rozdzielczości 1024×768 px)
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3.3. Kierunki dalszych prac

Aktualnie trwają prace nad stworzeniem kompletnego modułu administracyjnego, umożliwia-
jącego wypełnianie misji treściami, gdyż obecnie wszystkie dane dotyczące misji wprowadza 
się z  poziomu bazy danych. Stworzenie tak zwanego backendu (strony dla nauczycieli) jest 
niezbędne dla wykorzystania systemu także przez innych wykładowców na potrzeby prowadzo-
nych przez nich przedmiotów. Strona będzie realizowała między innymi następujące funkcje: 
rejestracja nauczyciela, tworzenie nowej gry (ustawienie parametrów gry: jakie moduły ma 
wykorzystywać gra, indywidualny system punktów w grze, ramy czasowe poszczególnych misji, 
itp.), dodanie członków misji – uczestników danej gry wraz z określeniem ich kryptonimów, 
wprowadzanie misji i ocenianie misji wykonanych. 

Dodatkowo planuje się wprowadzenie do systemu innych typów misji (na przykład misji 
wspólnych, misji rywalizujących, misji dodatkowych) oraz systemu odznak uzupełniającego 
aktualny system punktów.

4. Wnioski
Wykorzystanie gamifikacji w edukacji jest stosunkowo nowym pomysłem. Jednak, jak pokazują 
wyniki ankiet, przeprowadzonych przez nauczycieli, którzy już odważyli się wykorzystać 
gamifikację na prowadzonych przez siebie zajęciach, skutecznie trafiającym do studentów. 
Autor po wnikliwym zapoznaniu się z tematyką, analizie istniejących wdrożeń, uczestnictwie 
w wykładach i warsztatach dotyczących gamifikacji doszedł do wniosku, iż gamifikacja może 
być skutecznym narzędziem wspomagającym proces nauczania w uczelni wyższej. Wynikiem 
tego jest stworzony od podstaw i wdrożony autorski edukacyjny system gamifikacyjny.

System został wdrożony dla przedmiotu „Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych” na 
czwartym semestrze kierunku Informatyka studiów stacjonarnych prowadzonych w Akademii 
Marynarki Wojennej w  Gdyni. Grupa liczy 39 studentów, odbyła się już połowa zaplanowa-
nych zajęć, zarówno wykładów jak i ćwiczeń laboratoryjnych. Porównania dokonano z odpo-
wiadającą jej grupą o liczności 48 studentów z poprzedniego roku akademickiego zwanej dalej 
grupą bazową. Pierwsze wyniki płynące z zastosowania systemu są obiecujące i przedstawiają 
się następująco:
•	 średnia liczba studentów uczestniczących w wykładach wynosi 32 (82%), wzrost o 34% w sto-

sunku do grupy bazowej,
•	 średnia liczba studentów oddająca sprawozdania laboratoryjne w dniu zajęć wynosi 35 (90%), 

wzrost o 81% w stosunku do grupy bazowej,
•	 średnia liczba studentów biorących udział w Misjach Specjalnych wynosi 32 (82%), praktycz-

nie wszyscy, którzy uczestniczą w wykładach,
•	 średnia liczba studentów biorących udział w Misjach Błyskawicznych wynosi 20 (51%).

Szczegółowa analiza osiągniętych efektów z wdrożenia gamifikacji wraz z badaniami ankieto-
wymi wśród studentów zostanie przeprowadzona po zakończeniu semestru.
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Educational gamification system
Summary

Keywords: gamification, motivating, education, teaching methods 

The purpose of this article is to introduce the subject of gamification as well as the attempt of transfering it into 
the teaching process carried out in the university. It explains the concept of gamification with its advantages and 
disadvantages, the recommendation for its use in teaching and also shows examples of its successful application in 
education. A concept of gamification in the process of teaching in higher education is also presented as well as the 
author’s educational gamification system To the proposed concept. This system is based on responsive web design 
technique and contains: points, leaderboards, different types of possible missions,  etc. At the end the attention was 
focused on possible further developments. 
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