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Περίληψη 

 Οι νέες τεχνολογίες σε συνδυασμό με την χρήση εφαρμογών παιχνιδιών αποτελούν 

πολύ χρήσιμα εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς έχουν τη δυνατότητα να 

υποστηρίξουν πληθώρα θεωριών και τεχνικών μάθησης, ενώ παράλληλα κινητοποιούν τους 

μαθητές να ασχοληθούν περισσότερο και με πιο ευχάριστο τρόπο με το μάθημα το οποίο 

διδάσκονται. Επίσης, τους δίνεται η δυνατότητα να αλληλεπιδρούν και να μαθαίνουν είτε 

ατομικά είτε ομαδικά, κάτι που προάγει την κοινωνικοποίησή τους και το πνεύμα 

συνεργασίας με τους συμμαθητές τους. Οι μαθητές του Γυμνασίου, ειδικότερα στις πρώτες 

τάξεις (Α’ και Β’ τάξη) βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο τόσο ψυχολογικά, όσο και 

γνωστικά, καθώς οι απαιτήσεις των μαθημάτων αυξάνονται σε σχέση με το Δημοτικό 

σχολείο, ποιοτικά και ποσοτικά και προκύπτει η ανάγκη η μετάβαση αυτή να γίνεται με 

τρόπο ευχάριστο, χωρίς να τους δημιουργεί άγχος, αλλά εποικοδομητική ανυπομονησία για 

τις νέες γνώσεις που έρχονται. Το μάθημα της Πληροφορικής, αξιοποιώντας τις νέες 

τεχνολογίες και τις πλατφόρμες για δημιουργία παιχνιδιών, αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία 

για να δημιουργηθούν οι βάσεις ώστε να καλλιεργηθούν όλα εκείνα τα θετικά συναισθήματα 

που θα οδηγήσουν τους μαθητές στην απόκτηση εσωτερικών κινήτρων για την αναζήτηση 

και την κατάκτηση της γνώσης. 

 Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αναπτύχθηκε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι με τίτλο 

«Τροχός της γνώσης», μέσω της χρήσης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος MIT 

AppInventor. Το παιχνίδι απευθύνεται, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά, στις Α’ και Β’ τάξεις 

του Γυμνασίου, όπου οι μαθητές εξοικειώνονται με τους όρους που περιλαμβάνονται στην 

εφαρμογή, η οποία είναι κατάλληλη για σταθερούς υπολογιστές με τη χρήση emulator, αλλά 

και για φορητούς υπολογιστές, ταμπλέτες και κινητές συσκευές. Η φορητότητα της 

εφαρμογής επιτρέπει στους μαθητές να έχουν πρόσβαση από κάθε ηλεκτρονικό μέσο, ώστε 

να περιορίζεται στο ελάχιστο η αδυναμία πρόσβασης σε αυτή. Επιπρόσθετα, το παιχνίδι 
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μπορεί να αξιοποιηθεί, είτε ως εργαλείο για την αξιολόγηση των μαθητών έπειτα από την 

ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης ενότητας, είτε κατά τη διάρκεια διδασκαλίας της, είτε 

εκτός της τάξης, καθώς η εφαρμογή μεταδίδει τμήμα της διδαχθείσας ύλης αξιοποιώντας 

τεχνικές ηχητικής αφήγησης. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά εξοικειώνονται με βασικές 

έννοιες γύρω από τον υπολογιστή και επιτυγχάνεται η οικοδόμηση της γνώσης από τους 

ίδιους, αφού έχουν τη δυνατότητα να αυτοαξιολογηθούν. 

Λέξεις Κλειδιά: : MIT App-Inventor, εφαρμογή, κινητές συσκευές, εκπαιδευτικό παιχνίδι, 

πληροφορική Γυμνασίου, εκπαιδευτικό λογισμικό 
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Abstract 

 New technologies in combination with games are very useful tools in the educational process 

as they have the ability to support learning, while mobilizing students to engage more and in a more 

enjoyable way with the lesson they are taught. The students are also given the opportunity to interact, 

either individually or in groups, which promotes their socialization and spirit of colaboration with 

their classmates. The students of the Gymnasium (Junior High School), especially in the first grades 

(A' and B' grade of Gymnasium), are in a transitional stage, both psychologically and cognitively, as 

the demands of the courses increase in relation to the Elementary school, qualitatively and 

quantitatively and they need this transition to be done in a pleasant way, without creating stress, but 

fruitful impatience for the new knowledge that is coming. The Informatics course, utilizing new 

technologies and platforms for creating games, is an excellent opportunity to create the foundations 

that cultivate positive emotions that can inspire students to gain internal motivation of seeking and 

acquiring knowledge. 

 In this dissertation, an educational game entitled "Knowledge Wheel" was developed, using 

the MIT AppInventor environment. The game is addressed to the 1nd and 2rd grades of Junior High 

School, where students get familiar with the terms included in the game and can be played on desktop 

computers using emulators, laptops, tablets and mobile devices. The portability of the application 

allows students to access it from any electronic device, to minimize the inability of access. The game 

can be used, either as a tool for the evaluation of students after the completion of a specific unit, or 

during the teaching process, as the application transmits part of the taught material with the use of 

narration techniques. In this way, students become familiar with basic informatics concepts and they 

achieve construction of knowledge and self-assess. 
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Key Words: MIT App-Inventor, application, mobile devices, educational game, Junior 

High school informatics, educational software  
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Εισαγωγή 

 

 Στην εποχή μας οι κοινωνικές, εργασιακές και εκπαιδευτικές συνθήκες εξελίσσονται 

ταχύτατα. Πολλοί ερευνητές και συγγραφείς πλέον μιλούν για τον όρο «τεχνολογικός 

εγγραμματισμός», όπου «ο άνθρωπος οφείλει να συμβαδίζει με την τεχνολογική πρόοδο της 

κοινωνίας, να εντοπίζει, να αξιολογεί και να παράγει πληροφορίες κάνοντας χρήση της 

ψηφιακής τεχνολογίας» (Μιχάλης, Τσαλίκη & Χατζηβασιλείου). Αναπόσπαστο κομμάτι της 

κοινωνίας είναι και το σχολείο με τους μαθητές, οι οποίοι καθημερινά έρχονται σε επαφή με 

μεγάλο όγκο πληροφοριών και καλούνται να διακρίνουν, να αξιολογούν και να αφομοιώνουν 

αυτές τις πληροφορίες. Γι’ αυτόν, και για πολλούς ακόμα λόγους, κρίνεται επιτακτική η 

ανάγκη το εκπαιδευτικό μας σύστημα να εξελιχθεί ανάλογα και να παρέχει εξίσου σε όλους 

τους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν τον ψηφιακό κόσμο και να καλλιεργήσουν κριτικές 

ικανότητες, ώστε να μάθουν να επιλέγουν τις πραγματικά χρήσιμες πληροφορίες και να τις 

αξιοποιούν αποτελεσματικά. 

 Με την εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής στο σχολείο και ειδικότερα στο 

Γυμνάσιο, οι μαθητές καλούνται να αποκτήσουν βασικές, και σε ορισμένες περιπτώσεις, πιο 

προχωρημένες γνώσεις, για τη λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων που θα τους 

βοηθήσουν στην μετέπειτα κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή. Οι εκπαιδευτικοί 

εργάζονται και προσπαθούν ώστε να μεταδώσουν αυτές τις γνώσεις αξιοποιώντας πληθώρα 

τεχνικών μάθησης με έμφαση στις ανάγκες κάθε μαθητή, εστιάζοντας τόσο στην κάλυψη της 

διδακτέας ύλης όσο και των ιδιαιτέρων απαιτήσεων της ηλικίας των παιδιών που 

συναναστρέφονται, οι οποίοι αποτελούν και τους τελικούς τους αποδέκτες. Για τον σκοπό 

αυτό σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και παρουσιάζεται η παρούσα εφαρμογή, στοχεύοντας στην 

απόκτηση γνώσεων από τους μαθητές με ευχάριστο, σύγχρονο και παιγνιώδη τρόπο. 

1 



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   AppInventor – 

ΖΩΗ ΛΕΤΣΙΟΥ 

 Η διάρθρωση της υπόλοιπης διατριβής περιλαμβάνει τα εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο 

αναλύεται ο σκοπός και το αντικείμενο της παρούσας διατριβής και στη συνέχεια στο 

δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται εκτενέστατη αναφορά στο αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών για το μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο και πιο συγκεκριμένα στους 

ειδικούς σκοπούς, στους άξονες αλλά και στους γενικούς στόχους και τις θεμελιώδης έννοιες 

της διαθεματικής προσέγγισης για το μάθημα. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η παιδαγωγική κατεύθυνση και οι στόχοι του μαθήματος ανά τάξη. Επίσης 

στο τέταρτο κεφάλαιο, έμφαση δίνεται στον ρόλο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη 

διαδικασία της μάθησης, την αξία και τα πλεονεκτήματά τους και έπειτα στο πέμπτο 

κεφάλαιο ακολουθεί αναλυτική περιγραφή για το περιβάλλον MIT AppInventor και στο έκτο 

κεφάλαιο της εφαρμογής «Τροχός της Γνώσης», η οποία υλοποιήθηκε μέσω του 

συγκεκριμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο 

περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο υλοποιήθηκε η εφαρμογή καθώς επίσης και τα 

συμπεράσματα και οι μελλοντικές επεκτάσεις που θα προκύψουν. 

  

2 



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   AppInventor – 

ΖΩΗ ΛΕΤΣΙΟΥ 

1. Σκοπός και Αντικείμενο Διπλωματικής Εργασίας 

1.1 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας 

 Στη σημερινή εποχή τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και οι εφαρμογές για κινητές συσκευές 

έχουν κατακλύσει τη ζωή των παιδιών και μάλιστα από αρκετά μικρή ηλικία. Συγκεκριμένα, 

οι εκπαιδευτικές εφαρμογές συμβάλλουν θετικά στην οικοδόμηση της γνώσης των παιδιών 

και υποστηρίζουν πληθώρα θεωριών και τεχνικών μάθησης, ενώ την ίδια στιγμή δίνουν 

ισχυρό κίνητρο στους μαθητές να ασχοληθούν περισσότερο με την ύλη που τους έχει 

παραδοθεί με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο. Επιπλέον, πολλές φορές τους δίνεται η 

δυνατότητα να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να συνεργάζονται. Στο Γυμνάσιο οι 

απαιτήσεις του μαθήματος της πληροφορικής αυξάνονται σε σχέση με το Δημοτικό, γι’ αυτό 

είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να διαμορφώσουν ένα κατάλληλο περιβάλλον μάθησης που 

να μην δημιουργεί αποστροφή, αλλά να προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών, να 

διεγείρει τη φαντασία τους και να τους εξάρει την περιέργεια. 

 Σκοπός της παρούσας Μεταπτυχιακής Διατριβής είναι η δημιουργία μίας εφαρμογής 

για μαθητές Γυμνασίου, μέσω της πλατφόρμας MIT AppInventor, μέσω της οποίας οι 

μαθητές καλούνται να μάθουν βασικές έννοιες στο μάθημα της Πληροφορικής παίζοντας είτε 

ατομικά, είτε ομαδικά, προάγοντας με αυτό τον τρόπο το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα. 

Επιπλέον, σκοπός της εφαρμογής είναι να μεταδώσει τόσο γενικές, όσο και ειδικότερες 

γνώσεις για την επιστήμη της Πληροφορικής αξιοποιώντας τεχνικές ηχητικών αφηγήσεων 

και να βελτιώσει τη στάση των παιδιών απέναντι στο συγκεκριμένο μάθημα. Η εφαρμογή 

που αναπτύχθηκε ονομάζεται «Τροχός της γνώσης» και δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να 

μυηθούν στον κόσμο των υπολογιστών, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να αφομοιώσουν 

την διδαχθείσα ύλη και να ελέγξουν με διαδραστικό τρόπο τις γνώσεις που απέκτησαν. 

Στόχος της δημιουργίας του παιχνιδιού είναι να φέρει τους μαθητές πιο κοντά στο μάθημα 
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της Πληροφορικής και να χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο μετάδοσης της γνώσης με 

σύγχρονο και παιγνιώδη τρόπο. 

1.2 Αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας 

 Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή ενός εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού για μαθητές Γυμνασίου, μέσω της χρήσης του προγραμματιστικού περιβάλλοντος 

AppInventor. Το παιχνίδι ονομάζεται «Τροχός της γνώσης» και δύναται να χρησιμοποιηθεί μέσω κινητού 

τηλέφωνου ή ταμπλέτας, αλλά και σε σταθερό ή φορητό υπολογιστή με τη χρήση προσομοιωτή 

(emulator), κάτι που το καθιστά εξαιρετικά εύχρηστο και σύγχρονο, ανταποκρινόμενο στις σημερινές 

ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών. 

 Πιο αναλυτικά, το παιχνίδι περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστού-λάθος 

κλιμακούμενης δυσκολίας και αποτελείται από έναν τροχό, χωρισμένο σε κατηγορίες, καθεμία από τις 

οποίες αντιπροσωπεύει ένα τμήμα της ύλης σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος για 

την Α’ και Β’ τάξη που διδάσκονται οι μαθητές στο σχολείο. Ο μαθητής αγγίζοντας τον τροχό, τον 

περιστρέφει και μόλις σταματήσει η περιστροφή εμφανίζεται μια τυχαία ερώτηση ανάλογα με την 

κατηγορία στην οποία σταμάτησε ο τροχός. Κάθε ερώτηση έχει δύο (ερωτήσεις σωστού – λάθους) ή  

τέσσερις (ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών) πιθανές απαντήσεις από τις οποίες πρέπει να επιλέξει ο 

παίκτης. Για κάθε σωστή απάντηση και ανάλογα με τη δυσκολία της ερώτησης ο μαθητής κερδίζει τους 

ανάλογους πόντους. Στην περίπτωση που ο χρήστης δώσει σωστή απάντηση θα εμφανίζεται ηχητικό 

απόσπασμα επιβεβαίωσης της σωστής απάντησης. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, ο χρήστης θα 

ειδοποιείται με ένα σχετικό μήνυμα αποτυχίας. Στη συνέχεια, θα αποκαλύπτεται η σωστή απάντηση 

συνοδευόμενη με ηχητικό απόσπασμα, όπου και θα δίνεται αναλυτική επεξήγηση. Και στις δύο 

περιπτώσεις, θα γίνεται η χρήση ηχητικών αποσπασμάτων έτσι ώστε ο χρήστης να εμπλουτίζει και να 

ελέγχει τις γνώσεις του. Όταν ο παίκτης συγκεντρώσει έναν προκαθορισμένο σύνολο πόντων, το παιχνίδι 

θα περνάει στο επόμενο επίπεδο, όπου οι ερωτήσεις θα είναι πιο δύσκολες. Συνολικά το παιχνίδι θα 

αποτελείται από δύο επίπεδα δυσκολίας, έτσι ώστε να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών και 

συγχρόνως να καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της ύλης. Το παιχνίδι τελειώνει με την συγκέντρωση 
4 



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   AppInventor – 

ΖΩΗ ΛΕΤΣΙΟΥ 

διακοσίων πόντων οπότε και εμφανίζεται κατάλληλη οθόνη επιτυχίας η οποία ενημερώνει τον χρήστη για 

την επιτυχή ολοκλήρωση του παιχνιδιού. 

 

2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και Οδηγίες Διδασκαλίας 

2.1 Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο 

 Στις μέρες μας, η ραγδαία εξέλιξη των νέων Τεχνολογιών σε συνδυασμό με την 

ταχεία διάδοση της πληροφορίας μέσω του διαδικτύου και η εξάπλωσή τους σε όλους σχεδόν 

τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας επηρεάζουν σημαντικά την κοινωνία μας και 

διαμορφώνουν νέες τάσεις σε αυτήν αλλά και σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα που 

οφείλει να συμβαδίζει με την εποχή μας. Ο υπολογιστής και τα μέσα που τον συνοδεύουν, 

ανατρέπουν την ισχύουσα κατάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία και συμβάλλουν τόσο 

στην καλλιέργεια μιας νέας παιδαγωγικής αντίληψης (διευκολύνοντας νέους ενεργητικούς 

τρόπους μάθησης), όσο και στην ανάπτυξη νέων στάσεων και δεξιοτήτων. 

 Συγκεκριμένα εντός του μαθήματος της Πληροφορικής και των ΤΠΕ (Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας) των τάξεων του Γυμνασίου, λαμβάνει χώρα προώθηση της 

επεξεργασίας κάθε πληροφορίας και γενικότερα της κριτικής σκέψης, κάτι που συμβάλει τα 

μέγιστα στο να είναι δυνατό να μπορεί να αποκτήσει κανείς αφενός επιστημονική και 

αφετέρου πολιτισμική γνώση ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η εφόρου ζωής εκπαίδευση. 

Παράλληλα, τίθενται οι βάσεις για την ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά 

εργασίας, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει στην ανάπτυξη σε ατομικό και κοινωνικό 

επίπεδο. Σκοπός της διδασκαλίας της Πληροφορικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

(∆ηµοτικό, Γυμνάσιο) είναι να αποκτήσουν οι μαθητές µια αρχική, αλλά συγκροτημένη και 

σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή, αναπτύσσοντας παράλληλα 

ευρύτερες δεξιότητες κριτικής σκέψης, δεοντολογίας, κοινωνικής συμπεριφοράς αλλά και 

διάθεσης για ενεργοποίηση και δημιουργία τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία 
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µε άλλα άτομα ή ως µέλη μιας ομάδας. Επιπλέον στόχος είναι, να έλθουν σε επαφή µε τις 

διάφορες χρήσεις του υπολογιστή, ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού - 

διερευνητικού εργαλείου (µε τη χρήση κατάλληλου ανοικτού λογισμικού διερευνητικής 

μάθησης) και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των 

καθημερινών σχολικών δραστηριοτήτων. 

 Έτσι, µε την απόκτηση της ικανότητας να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν 

τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας σε σημαντικές ανθρώπινες ασχολίες (όπως: η 

πληροφορία και η επεξεργασία της, η επικοινωνία, η ψυχαγωγία, οι νέες δυνατότητες 

προσέγγισης της γνώσης), δημιουργούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις που ευνοούν µια 

μαθητοκεντρική προσέγγιση απόκτησης της γνώσης, όπου διευκολύνεται η διαφοροποίηση 

και εξατομίκευση των μαθησιακών ευκαιριών και, τέλος, οι μαθητές αποκτούν τις 

απαραίτητες γνωστικές, κριτικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα τους εξασφαλίσουν ίσες 

ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση αλλά και δυνατότητες διά βίου μάθησης. 

2.2 Άξονες, Γενικοί Στόχο, Θεμελιώδεις Έννοιες Διαθεματικής Προσέγγισης 

 Μέσω του νέου αναλυτικού προγράμματος που εξέδωσε το Ινστιτούτο Εκπαδευτικής 

Πολιτικής (ΙΕΠ) επισημαίνεται ότι απαιτείται ο παραμερισμός  της στείρας γνώσης και 

απομνημόνευσης και ταυτόχρονα η προώθηση μιας μαθητοκεντρικής μεθόδου εκπαίδευσης η 

οποία θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη της μαθητικής αυτοβουλίας και της αυτοεκπαίδευσης και 

την υποβοήθηση της ανεξάντλητης νεανικής περιέργειας. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

παρακινεί τους μαθητές να αξιοποιούν μόνοι τους τις διάφορες πηγές πληροφόρησης και να 

συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη, μέσα από ένα πρίσμα κριτικής σκέψης και κάνοντας 

χρήση δεξιοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα. Επομένως, η διδακτική πορεία θα πρέπει να 

είναι έτσι σχεδιασμένη, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι προηγούµενες γνώσεις, εµπειρίες και 

βιώµατα των µαθητών, καθώς και το γνωστικό τους επίπεδο, επιτυγχάνοντας κατά αυτό τον 

τρόπο τα μέγιστα μαθησιακά αποτελέσματα. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δίνει ευκαιρίες 

συµµετοχής και να προσφέρει υψηλής ποιότητας µορφωτικό αγαθό σε όλους τους µαθητές: 
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αγόρια και κορίτσια, άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή δυσκολίες, ανεξάρτητα από 

την κοινωνική ή την εθνική τους προέλευση και το πολιτισµικό τους υπόβαθρο. 

 Γενικότερα, η διδασκαλία θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις σύγχρονες τάσεις 

της κοινωνίας, αξιοποιώντας τα δεδομένα του σήμερα, ώστε οι μαθητές να έχουν ένα πηγαίο 

αίσθημα συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία και να οραματίζονται το δικό τους κόσμο 

και ένα καλύτερο αύριο. Η διδακτική πορεία επίσης, θα πρέπει να στηρίζεται στη 

συμμετοχική μέθοδο και να ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και την αυτενέργεια των 

εκπαιδευομένων. Η αξία της μεθόδου αυτής βρίσκεται στο γεγονός ότι οι μαθητές 

αντιμετωπίζονται ως αυτόνομες προσωπικότητες και βρίσκονται σε διαρκή σχέση 

αλληλεπίδρασης με τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές του. Με αυτό τον τρόπο 

επιδιώκεται η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της συνεργατικότητας και της 

επικοινωνιακής ικανότητας των παιδιών. 

 Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν μεθόδους που ενθαρρύνουν τον πειραματισμό, τη 

συζήτηση, τον προβληματισμό και τη δημιουργική δράση, την ανακαλυπτική µάθηση, την 

καλλιέργεια κριτικής και ελεύθερης σκέψης και έκφρασης καθώς και τις μεταγνωστικές 

δεξιότητες των μαθητών. Η χρήση των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας προσδίδει µια 

ιδιαιτερότητα και ταυτόχρονα ένα πλεονέκτημα στο μάθημα της Πληροφορικής και παρέχει 

τη δυνατότητα σύνδεσής του µε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα. Προσφέρεται συνεπώς 

για την εφαρμογή διαθεµατικών και διεπιστηµονικών δραστηριοτήτων μέσα από τις οποίες 

επιτυγχάνεται η ολιστική προσέγγιση της γνώσης και αξιοποιείται µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο ο σχολικός χρόνος. Ο χαρακτήρας των δραστηριοτήτων θα πρέπει να είναι τέτοιος, 

ώστε μέσα από ποικίλες διδακτικές στρατηγικές και µε τη χρήση πολλαπλών μέσων να 

δίνεται μια συνολική εικόνα της Πληροφορικής, να αποκαλύπτονται οι σχέσεις μεταξύ των 

επιμέρους εφαρμογών και εργαλείων. Ταυτόχρονα, οι δραστηριότητες θα πρέπει να 

ενισχύουν και να διευκολύνουν την ανάπτυξη αναλυτικού και συνθετικού τρόπου σκέψης, να 
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αξιοποιούν τις δικτυακές τεχνολογίες ως εργαλεία μάθησης και σκέψης, να παρακινούν τους 

μαθητές στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μοντελοποίησης και στρατηγικών επίλυσης 

προβλημάτων. 

 Επιπρόσθετα, με τις δραστηριότητες οφείλουν να ενθαρρύνεται η καλλιέργεια 

κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης των πιθανών διαφορετικών μαθησιακών 

επιπέδων μεταξύ των μαθητών. Οι εργασίες θα πρέπει να είναι δομημένες κατά τέτοιον 

τρόπο, ώστε να μπορούν να ολοκληρώνονται τμηματικά, να απαιτούν την ταυτόχρονη 

ενασχόληση των μαθητών της ομάδας και για την ολοκλήρωσή τους να απαιτούν 

πολύπλευρη προσέγγιση της γνώσης. Η ανάλυση και ο σχεδιασμός θα είναι η βάση της 

δουλειάς εκτός εργαστηρίου, στο σπίτι ή στην αίθουσα. Στην αίθουσα θα γίνεται επίσης, η 

εισαγωγή και η ανάπτυξη των διαφόρων εννοιών, παράλληλα µε την πρακτική άσκηση στο 

εργαστήριο. Η ανάπτυξη της ύλης θα πρέπει να γίνεται µε σπειροειδή τρόπο και να 

κατευθύνεται: από το ειδικό στο γενικό, από το απλό στο σύνθετο, από το εύκολο στο 

δύσκολο. Η δομή και η παρουσίαση της ορολογίας θα πρέπει να στηρίζεται στις σύγχρονες 

μεθοδολογίες διδασκαλίας, κατά την οποία οι μαθητές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 

παθητικοί δέκτες γνώσης, αλλά ως άτομα που αναπτύσσουν δικό τους κώδικα επικοινωνίας. 

 Ενδεικτικότερες μέθοδοι διδασκαλίας αλλά και διδακτικές ενέργειες που σε 

σημαντικό βαθμό ικανοποιούν τους παραπάνω στόχους είναι: Κατευθυνόμενη ανακάλυψη, 

καταιγισμός ιδεών (brainstorming), παιχνίδι ρόλων, μελέτες περιπτώσεων (study cases), 

εργασία σε οµάδες, προσχεδιασµένες εργασίες, επιστημονική μέθοδος, μέθοδος project. Στην 

όλη διαδικασία της μάθησης επιλέγεται κατά περίπτωση η προσφορότερη ή ο συνδυασμός 

των προσφορότερων. Σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι ότι, η 

διδασκαλία γίνεται αποτελεσματικότερη αν πριν από την εισαγωγή των εννοιών 

εξασφαλίζεται η εμπειρική γνώση και αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της εισαγωγής τους. 

Κάνοντας χρήση κατάλληλων παραδειγμάτων πρέπει να αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της 

εισαγωγής των εννοιών και κατόπιν να εισάγονται οι έννοιες. Όσον αφορά στην επεξεργασία 
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τους, αυτή θα πρέπει να στηρίζεται στις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, ώστε ο 

μαθητής να εντάσσει σταδιακά τη νέα γνώση στις ήδη υπάρχουσες.  
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3. Παιδαγωγική Κατεύθυνση και Στόχοι ανά Τάξη 

 Σύμφωνα με το Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του ΙΕΠ για τη διδασκαλία του 

μαθήματος της πληροφορικής στο Γυμνάσιο, χρησιμοποιείται ένα σχολικό εγχειρίδιο (ενιαίο) 

και για τις τρεις τάξεις, το οποίο χωρίζεται σε τρία μέρη και το καθένα απευθύνεται στην 

αντίστοιχη τάξη. Ο λόγος που τα τρία αυτά μέρη αποτελούν ένα βιβλίο είναι, ότι πολλές 

έννοιες αναπτύσσονται σταδιακά και περιγράφονται σε περισσότερα από ένα κεφάλαια του 

βιβλίου. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να μπορούν οι μαθητές να ανατρέχουν σε 

προηγούμενες αναφορές των εννοιών, ώστε να συμπληρώνουν κάθε φορά τις προηγούμενες 

γνώσεις που απέκτησαν. Αναλυτικότερα, το περιεχόμενο του μαθήματος σε κάθε τάξη 

αναφέρεται παρακάτω: 

3.1 Ύλη Α΄ Γυμνασίου 

 Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α’ Τάξη του Γυμνασίου χωρίζεται σε τέσσερις 

βασικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα με τίτλο ¨Η Πληροφορική στον σύγχρονο κόσμο¨, οι 

μαθητές έρχονται σε επαφή με βασικές έννοιες όπως δεδομένα και πληροφορία ενώ 

μαθαίνουν να διακρίνουν και να περιγράφουν τη λειτουργία βασικών ψηφιακών συσκευών 

όπως είναι ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο (smartphone), μία ταμπλέτα (tablet), μία ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή κοκ.  Στη συνέχεια, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον υπολογιστή 

και γνωρίζουν τα μέρη από τα οποία αποτελείται, το υλικό, τη μορφή και τη σημασία του στο 

υπολογιστικό σύστημα. Έπειτα, οι μαθητές γνωρίζουν τα εσωτερικά εξαρτήματα του 

υπολογιστή όπως ο επεξεργαστής, οι μνήμες και οι θύρες επέκτασης, ενώ σε αυτό το σημείο 

έρχονται για πρώτη φορά  σε επαφή με έννοιες όπως το δυαδικό ψηφίο (bit), το byte καθώς 

και με τις μονάδες μέτρησης της πληροφορίας. Τέλος, τα παιδιά μαθαίνουν για το λογισμικό 

και την έννοιά του, ενώ γίνεται η εισαγωγή σε ορολογίες όπως: λογισμικό (software), 

πρόγραμμα (program), προγραμματιστής (programmer), λειτουργικό σύστημα (operating 

system), λογισμικά εφαρμογών (application software) και συστήματος (system software) και 
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υπολογιστικά συστήματα (computer systems). Στη συνέχεια, εισάγονται στο γραφικό 

περιβάλλον επικοινωνίας του υπολογιστή κι έπειτα μαθαίνουν για τους τρόπους προστασίας 

των υπολογιστών από τους ιούς και την πειρατεία λογισμικού. 

 Στην δεύτερη ενότητα με τίτλο ¨Χειρίζομαι και δημιουργώ¨ οι μαθητές  έρχονται σε 

επαφή με τον κειμενογράφο. Αρχικά μαθαίνουν να δημιουργούν ένα νέο έγγραφο στον 

υπολογιστή με τη χρήση του κειμενογράφου και στη συνέχεια να το επεξεργάζονται και να 

το τροποποιούν. Συγκεκριμένα, μαθαίνουν να μορφοποιούν μία παράγραφο να εισάγουν 

πολυμέσα όπως εικόνες, βίντεο, να εισάγουν σχήματα κτλ. Στη συνέχεια μαθαίνουν να 

χρησιμοποιούν τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο καθώς και τις τεχνικές αναζήτησης 

και αντικατάστασης κειμένου που προσφέρουν οι σύγχρονοι κειμενογράφοι. Έπειτα, οι 

μαθητές έρχονται σε επαφή με πιο προχωρημένα θέματα όπως είναι η διαμόρφωση σελίδας, 

οι πίνακες και η δομημένη παρουσίαση πληροφοριών, οι πίνακες περιεχομένων, οι κεφαλίδες 

και τα υποσέλιδα. Τέλος, οι μαθητές εξοικειώνονται με το γραφικό περιβάλλον και 

συγκεκριμένα με τα παραθυρικά περιβάλλοντα που διαθέτουν οι σύγχρονοι ηλεκτρονική 

υπολογιστές όπως είναι τα αρχεία, οι φάκελοι και η οργάνωσή τους ο χειρισμός τους καθώς η 

συμπίεση και αποσυμπίεσή τους. 

 Στην τρίτη ενότητα με τίτλο “Αναζητώ πληροφορίες, επικοινωνώ και συνεργάζομαι”, 

οι μαθητές μαθαίνουν για τις γενικότερες χρήσεις του υπολογιστή στην καθημερινή μας ζωή, 

την κοινωνία της πληροφορίας, την άντληση πληροφοριών, την τηλε-εργασία, την τηλε-

εκπαίδευση, την τηλε-ιατρική και γνωρίζουν τις έννοιες όπως επικοινωνιακό μέσο, 

ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, υπερπληροφόρηση και ψηφιακό χάσμα. 

Στη συνέχεια, μαθαίνουν να περιηγούνται στο διαδίκτυο και να αντλούν από αυτό 

πληροφορίες χρησιμοποιώντας Μηχανές Αναζήτησης ενώ στη συνέχεια μαθαίνουν να 

αξιολογούν τις πληροφορίες αυτές. Τέλος, μαθαίνουν για τα πνευματικά δικαιώματα 

λογισμικού και περιεχομένου, προσωπικά δεδομένα και πνευματική ιδιοκτησία, ενώ η 
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ενότητα κλείνει με θέματα που αφορούν τους κινδύνους στο διαδίκτυο όπως το κακόβουλο 

λογισμικό, οι ιοί υπολογιστών και τρόπους αντιμετώπισης. 

 Στην τέταρτη ενότητα με τίτλο ¨Διερευνώ ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα¨, οι 

μαθητές μαθαίνουν να προγραμματίζουν υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα. 

Στη συγκεκριμένη ενότητα, αρχικά οι μαθητές έρχονται σε επαφή με έννοιες όπως πρόβλημα 

και ανάλυση προβλήματος, αλγόριθμος και πρόγραμμα. Στη συνέχεια εξοικειώνονται με το 

προγραμματιστικό περιβάλλον που θα χρησιμοποιήσουν ενώ έρχονται σε επαφή και με 

βασικές προγραμματιστικές έννοιες όπως οι μεταβλητές, οι τύποι δεδομένων, οι τελεστές οι 

δομές επανάληψης και οι εντολές εισόδου εξόδου. Τέλος, μαθαίνουν στρατηγικές ώστε να 

αναπτύσσουν και να διορθώνουν δικά τους απλά προγράμματα. 

 

Εικόνα 1.  Ενδεικτική κατανομή διδακτικών ωρών βάσει 4 αξόνων προσδοκώμενων 

μαθησιακών αποτελεσμάτων της Α’ Γυμνασίου 

Πηγή: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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3.2 Ύλη Β΄ Γυμνασίου 

 Το μάθημα της Πληροφορικής στην Β’ Τάξη του Γυμνασίου χωρίζεται σε τρεις 

βασικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα οι μαθητές έρχονται σε επαφή και επεκτείνουν τις 

γνώσεις τους σχετικά με το εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή μαθαίνοντας για τον 

επεξεργαστή, τη κύρια μνήμη, τη μητρική πλακέτα, τις θύρες επέκτασης καθώς και για την 

ψηφιακή αναπαράσταση δεδομένων σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Στη συνέχεια οι μαθητές 

έρχονται σε επαφή με βασικές έννοιες δικτύων όπως τι είναι ένα δίκτυο, πώς διακρίνονται τα 

δίκτυα ανάλογα με το μέγεθός τους και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία εκτείνονται, ενώ 

στο τέλος της ενότητας εισάγονται στη λειτουργία των βασικών δικτυακών συσκευών. 

 Στην δεύτερη ενότητα οι μαθητές γνωρίζουν την έννοια των αλγορίθμων και τη 

σημασία τους, μαθαίνουν την διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος ενώ έρχονται και πάλι 

σε επαφή με τον προγραμματισμό με τη χρήση διάφορων εργαλείων όπως είναι το Scratch, 

το Snap και το AppInventor. Στο τέλος της ενότητας, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα 

υπολογιστικά φύλλα. Συγκεκριμένα, μαθαίνουν για τον σκοπό των υπολογιστικών φύλλων 

τις λειτουργίες που επιτελούν και πώς μπορεί κάποιος να τα χρησιμοποιήσει στην 

καθημερινότητά του. Στη συνέχεια γνωρίζουν για το βασικό στοιχείο ενός υπολογιστικού 

φύλλου, το κελί, τους τύπους δεδομένων που μπορεί να πάρει, την μορφοποίησή τους κτλ. 

Έπειτα, μαθαίνουν για τη χρήση των συναρτήσεων που προσφέρουν τα σύγχρονα 

υπολογιστικά φύλλα καθώς και για τη δημιουργία γραφημάτων με αυτά. Στο τέλος της 

συγκεκριμένης ενότητας, γίνεται επανάληψη στη χρήση των εργαλείων έκφρασης και 

επικοινωνίας. Οι μαθητές μαθαίνουν αντικείμενα σχετικά με την οργάνωση των εργασιών 

τους στον υπολογιστή και σε τι εξυπηρετεί αυτό, καθώς και για τη μορφή με την οποία 

αποθηκεύονται οι εργασίες μας, ενώ ταυτόχρονα εισάγονται σε νέες έννοιες όπως αρχεία, 

φάκελοι και στους τύπους αρχείων. 

 Στην τρίτη και τελευταία ενότητα του μαθήματος, οι μαθητές αρχικά έρχονται σε 

επαφή με τα πολυμέσα. Συγκεκριμένα, μαθαίνουν για τα χαρακτηριστικά μίας εικόνας και 
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τον τρόπο αναπαράστασης σε ένα υπολογιστικό σύστημα, τα πρότυπα συμπίεσης εικόνας και 

ήχου καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας των πολυμέσων. Στο τέλος της συγκεκριμένης 

ενότητας, γίνεται μία επανάληψη στους τρόπους ελέγχου της εγκυρότητας και της 

αξιοπιστίας των πληροφοριών που συλλέγουν από το διαδίκτυο, ενώ στη συνέχεια μαθαίνουν 

για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας λογισμικού και περιεχομένου. 

 

Εικόνα 2.  Ενδεικτική κατανομή διδακτικών ωρών βάσει 3 αξόνων προσδοκώμενων 

μαθησιακών αποτελεσμάτων στη Β’ Γυμνασίου 

Πηγή: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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3.3 Ύλη Γ’ Γυμνασίου 

 Στην τρίτη και τελευταία τάξη του Γυμνασίου όπου το μάθημα χωρίζεται σε δύο 

βασικές ενότητες οι μαθητές είναι πλέον σε θέση να γνωρίζουν τον υπολογιστή ως ενιαίο 

σύστημα και εισάγονται στην έννοια του προγραμματισμού. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη 

ενότητα εισάγονται στις έννοιες αλγόριθμος, πρόβλημα, εντολή, δεδομένα, ζητούμενα και 

άλλα, ενώ γίνεται αναφορά στις γλώσσες προγραμματισμού και στον ρόλο του 

προγραμματιστή. Στη συνέχεια, οι μαθητές, εκπαιδεύονται στον προγραμματισμό, μέσω της 

χρήσης ενός προγραμματιστικού περιβάλλοντος, όπως είναι το Scratch, το Snap, το 

ΑppInventor και άλλα. 

Στην δεύτερη και τελευταία ενότητα του μαθήματος έχοντας πλέον κατανοήσει και 

κατακτήσει τις σημαντικότερες λειτουργίες του υπολογιστή, οι μαθητές καλούνται στα 

τελευταία κεφάλαια της ύλης, να δημιουργήσουν μεγάλες δραστηριότητες, όπως την 

επιμέλεια μιας μαθητικής εφημερίδας, τη δημιουργία κόμικς και ιστοσελίδων, καθώς και τον 

σχεδιασμό ενός παιχνιδιού σε προγραμματιστικό περιβάλλον, κάτι που απαιτεί πλήρη 

κατανόηση όλων όσων διδάχθηκαν στις προηγούμενες ενότητες και τάξεις. 

 

Εικόνα 3.  Ενδεικτική κατανομή διδακτικών ωρών βάσει 2 αξόνων προσδοκώμενων 

μαθησιακών αποτελεσμάτων στη Γ’ Γυμνασίου 

Πηγή: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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4. Ηλεκτρονικά παιχνίδια και μάθηση 

4.1 Χρήση Ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη διαδικασία της μάθησης 

 Η εποχή μας χαρακτηρίζεται ως ψηφιακή εδώ και αρκετά χρόνια. Μέσα σε αυτόν τον 

ψηφιακό κόσμο μεγαλώνει η νέα γενιά μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να μαθαίνουν με έναν 

τρόπο προσαρμοσμένο σε αυτή την εποχή και με τη χρήση νέων ηλεκτρονικών εργαλείων. 

Σύμφωνα με τον Tapscott (1998), οι μαθητές θεωρούν τη μάθηση σαν μια αλληλεπιδραστική 

διαδικασία, στην οποία επιθυμούν να συμμετέχουν και οι ίδιοι. Το σχολείο καλύπτει εν μέρει 

αυτή τους την ανάγκη, καθώς ο τρόπος με τον οποίο συντελείται η αλληλεπίδραση είναι σε 

πολλές περιπτώσεις παρωχημένος και βαρετός. Αυτό έχει ως  αποτέλεσμα, οι νέοι να 

βρίσκουν κάλυψη αυτών των αναγκών μέσα από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα οποία 

ωστόσο, δεν είναι εκπαιδευτικά (Johnson, 2005). Έτσι, τα τελευταία χρόνια η εκπαιδευτική 

κοινότητα έχει στραφεί στη μελέτη και αξιοποίηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών με στόχο 

την όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίησή τους στην μαθησιακή διαδικασία (Μυσιρλάκη & 

Παρασκευά, 2010). 

 Πολλοί ερευνητές σε μελέτες τους έχουν αναφερθεί εκτενώς στην εκπαιδευτική αξία 

των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, καθώς φαίνεται πως τα παιχνίδια αυτά έχουν πολλές 

δυνατότητες. Πιο συγκεκριμένα, οι Mitchel and Savill Smith (2004), θεωρούν ότι τα σύνθετα 

παιχνίδια είναι χρήσιμα για την ενθάρρυνση της αλλαγής στάσεων, την ανάπτυξη κριτικής 

σκέψης και δεξιοτήτων που χρειάζονται οι μαθητές για την επίλυση προβλημάτων και τη 

λήψη αποφάσεων. Μια ακόμα σημαντική παράμετρος είναι εκείνη της συνεργατικότητας, η 

οποία ενισχύεται μέσα από τα λεγόμενα «παιχνίδια πολλαπλών χρηστών». Σε αυτού του 

είδους τα παιχνίδια, τα άτομα μαθαίνουν με το να εκτελούν μια συγκεκριμένη ενέργεια ως 

τμήμα μιας μεγαλύτερης κοινότητας ανθρώπων που μοιράζονται κοινούς στόχους και 

τρόπους για να τους επιτύχουν (Shaffer., 2005). Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών είναι η προσέλκυση του ενδιαφέροντος. Κύριο χαρακτηριστικό της 
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προσέλκυσης του ενδιαφέροντος είναι το κίνητρο, το οποίο ορίζεται ως η δύναμη και η 

εμμονή της βουλητικής συμπεριφοράς (Campbell & Kuncel, 2001). Υποστηρίζεται, ότι τα 

παιχνίδια δημιουργούν κίνητρα μέσω της διασκέδασης, γεγονός που αποτελεί μέρος της 

μαθησιακής διαδικασίας στην εξέλιξη του ανθρώπου (Bisson & Luckner, 1996). 

4.2 Πλεονεκτήματα χρήσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση 

 Σύμφωνα με τα ευρήματα πολλών μελετών, η χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών έχει 

πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα στην γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη 

των μαθητών. Αξιοσημείωτη είναι και η αναφορά της Diane Ackerman (1999) στο βιβλίο της 

Deep Play: «Το παιχνίδι είναι ο αγαπημένος τρόπος του μυαλού μας να μαθαίνει πράγματα». 

Σε ελληνική έρευνα των Μυσιρλάκη και Παρασκευά το 2006-2007, η συχνή χρήση των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών συσχετίστηκε μερικώς με την υψηλή αυτό-αποτελεσματικότητα 

χρήσης υπολογιστών. Με άλλα λόγια, όσο περισσότερο τα παιδιά έπαιζαν ηλεκτρονικά 

παιχνίδια, τόσο πιο αποτελεσματικά χρησιμοποιούσαν τον υπολογιστή. Το γεγονός αυτό έχει 

να κάνει με το ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια προϋποθέτουν την εξοικείωση των παιδιών με 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

 Σε άλλη έρευνα των Mitcell και Savill-Smith (2004), υποστηρίζεται ότι η 

ενασχόληση με σύνθετα παιχνίδια (όπως τα ηλεκτρονικά), έχουν τη δυνατότητα να 

υποστηρίξουν τη γνωστική επεξεργασία και την ανάπτυξη στρατηγικών δεξιοτήτων. 

Επιπλέον, ο Gee (2003), αναφέρεται στον ρόλο του ιθύνοντος, ωθώντας τους χρήστες των 

παιχνιδιών αυτών, σε όλο και πιο δύσκολες προκλήσεις, ενώ σε αυτή την περίπτωση η 

μάθηση επέρχεται μέσω της δοκιμής και του λάθους. 

 Ένα ακόμα αξιοσημείωτο πλεονέκτημα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών έναντι της παραδοσιακής 

διδασκαλίας είναι η άμεση ανατροφοδότηση στις ενέργειες που κάνουν, κάτι που ενεργοποιεί τον 

πειραματισμό και την εξερεύνηση για την εύρεση νέων λύσεων στο πιθανό πρόβλημα που έχει 

δημιουργηθεί (Kirriemuir, 2002). Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν σαφείς στόχους και παρέχουν 

τη δυνατότητα προοδευτικής αύξησης του βαθμού δυσκολίας με αποτέλεσμα να δίνεται η ευκαιρία στον 
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παίκτη να μαθαίνει και να κατακτά την γνώση σταδιακά, με τον δικό του ρυθμό και να την εφαρμόζει στα 

επόμενα επίπεδα και στάδια του παιχνιδιού (Gentile & Gentile, 2005). 

 Συμπερασματικά, και σύμφωνα με όλα τα παραπάνω ευρήματα, τα παιδιά αποκομίζουν σημαντικά 

μαθησιακά οφέλη μέσω της ενασχόλησής τους με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και ιδιαίτερα όταν αυτά είναι 

σύνθετα. Μέσα από την σχετική βιβλιογραφία προκύπτει ότι οι χρήστες αποκτούν μεταγνωστικές 

ικανότητες, βελτιώνουν τον τρόπο σκέψης τους και αναπτύσσουν βελτιωμένες ψυχοκινητικές δεξιότητες, 

όπως η χωρική και η χρονική (Ζφείρη,2012 & Μαραγκός, Γρηγοριάδου, 2006). 

4.3 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα και εργαλεία δημιουργίας ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

 Οι επιστήμονες και οι ερευνητές που ασχολούνται με την ανάπτυξη και τη δημιουργία 

προγραμματιστικών περιβαλλόντων προγραμματισμού μέχρι και σήμερα έχουν δημιουργήσει μια ποικιλία 

από εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία είναι διαφορετικά μεταξύ τους και προσφέρουν διάφορες δυνατότητες 

στους χρήστες (Kelleher & Pausch, 2005, Doss et al., 2011). Μάλιστα πολλά από αυτά τα εργαλεία είναι 

οπτικού προγραμματισμού, δηλαδή, ο χρήστης δημιουργεί προγράμματα χρησιμοποιώντας γραφικά 

προγραμματιστικά στοιχεία και όχι κείμενο. Στην επιστήμη των υπολογιστών αυτές οι γλώσσες 

ονομάζονται οπτικές γλώσσες προγραμματισμού (Visual Programming Languages – VPL), οι VPL 

επιτρέπουν τον προγραμματισμό με οπτικές εκφράσεις, κάνοντάς τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό. 

 Οι γλώσσες οπτικού προγραμματισμού διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες σύμφωνα με τον τύπο και 

την έκταση της χρήσης των οπτικών εκφράσεων. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι γλώσσες που 

βασίζονται στα εικονίδια (icon-based), στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι γλώσσες που είναι βασισμένες 

στις φόρμες (form-based) και στη τρίτη κατηγορία ανήκουν οι γλώσσες διαγραμμάτων (diagram languages) 

(Παπαδόπουλος – Ασημακόπουλος, 2018). Εν συνεχεία, ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή και αναφορά 

σε κάποια από αυτά τα εργαλεία, ώστε να δοθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την αξία και τη συμβολή 

τους στην μαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο αυτά 

λειτουργούν. 
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4.3.1 To περιβάλλον Scratch 

 Το Scratch είναι μία οπτική γλώσσα προγραμματισμού που αναπτύχθηκε και 

συντηρείται στο MIT Media Lab από την ομάδα ερευνητών Lifelong Kindergarten. Σκοπός 

του είναι η διδασκαλία και η εξοικείωση των εννοιών του προγραμματισμού σε παιδιά και 

εφήβους μέσα από τη δημιουργία παιχνιδιών. Μέσω του Scratch, τα παιδιά και οι έφηβοι 

μπορούν να φτιάξουν πολύ εύκολα και γρήγορα τις δικές τους εφαρμογές, κάνοντας με αυτόν 

τον τρόπο να πρώτα τους βήματα στον προγραμματισμό. Επιπλέον μέσω της ιστοσελίδας της 

εφαρμογής, οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν τα έργα τους με άλλους χρήστες, να λάβουν 

ανατροφοδότηση και να μάθουν ο ένας από τον άλλον. 

 Η κύρια προτεραιότητα των δημιουργών κατά τον σχεδιασμό των εφαρμογών , ήταν 

να γίνει πιο εύκολη για χρήση τους από παιδιά χωρίς προηγούμενη προγραμματιστική 

εμπειρία. Ο κώδικας της γλώσσα ομαδοποιείται υπό μορφή πλαισίων εντολών, κάθε ένα από 

τα οποία μπορεί να κινηθεί ανεξάρτητα και να δώσει διαφορετική λειτουργικότητα στην 

εφαρμογή. Έτσι, το Scratch μοιάζει περισσότερο με παιχνίδι παρά με μία παραδοσιακή 

γλώσσα προγραμματισμού.  

 Το περιβάλλον ανάπτυξης του Scratch χωρίζει την οθόνη σε πολλαπλές περιοχές. 

Συγκεκριμένα, αριστερά στην οθόνη βρίσκεται η παλέτα με τα τμήματα κώδικα, στο κέντρο 

της οθόνης η περιοχή σεναρίων όπου ο χρήστης δημιουργεί την εφαρμογή του, ενώ στα δεξιά 

η σκηνή και η λίστα με τις φιγούρες. Η παλέτα με τα τμήματα του κώδικα οργανώνεται σε 

εννιά ομάδες οι οποίες είναι κίνηση, όψεις, ήχος, γεγονότα, έλεγχος, αισθητήρες, λειτουργίες, 

μεταβλητές και τα πλακίδια (blocks) του χρήστη που λειτουργούν ως τμήματα κώδικα. Ο 

χρήστης μπορεί να σύρει τα πλακίδια (blocks) από την παλέτα στην περιοχή σεναρίων 

προκειμένου να δημιουργήσει τις εφαρμογές του. 
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Εικόνα 4.  To Περιβάλλον του Scratch 

Πηγή: https://medium.com/scratchteam-blog/ 

 

4.3.2 To περιβάλλον Game Maker 

 Το Game Maker αποτελεί μία διαλειτουργική (cross-platform) μηχανή παιχνιδιού 

(game engine), η οποία αναπτύχθηκε από τον Mark Overmars το 1999 και την εταιρεία 

YoYo Games. Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι το Game Maker Studio 2, η οποία βγήκε σε 

κυκλοφορία το 2017. Το Game Maker αποτελεί ένα περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού 

το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει τα αντικείμενα στον ¨κόσμο¨ του παιχνιδιού. 

Επιπλέον, το Game Maker διαθέτει και μία γλώσσα σεναρίων (scripting language) η οποία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πιο προχωρημένων (advanced) παιχνιδιών. Ο 

αρχικός στόχος του Game Maker ήταν να εισάγει στην ανάπτυξη παιχνιδιών χρήστες οι 

οποίοι δεν είχαν πολλές γνώσεις προγραμματισμού. Γι’ αυτόν τον λόγο, το Game Maker 

διαθέτει το σύστημα “Drug & Drop” (σύρω και πετώ) το οποίο βοηθά παιδιά με μηδενικές ή 

λίγες γνώσεις προγραμματισμού να δημιουργήσουν τα δικά τους παιχνίδια. Παρόλα αυτά, οι 

πιο πρόσφατες εκδόσεις στοχεύουν τόσο σε αρχάριους προγραμματιστές όσο και σε πιο 

έμπειρους. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκε και η γλώσσα 
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σεναρίων της εφαρμογής που αναφέρθηκε παραπάνω. Το Game Maker προσφέρει πολλές 

επιλογές στον χρήστη καθώς υπάρχουν προεγκατεστημένες βιβλιοθήκες τις οποίες μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ο χρήστης ή ακόμα μπορεί να αναπτύξει και δικές του. Όλα τα παραπάνω 

κάνουν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα κατάλληλη για διδασκαλία του προγραμματισμού τόσο 

σε παιδιά δημοτικού όσο και σε παιδιά γυμνασίου και λυκείου. 

 

Εικόνα 5.  To Περιβάλλον του Game Maker 

Πηγή: https://medium.com/@nikles/compiling-gamemaker-studio  

 

4.3.3 To περιβάλλον Kodu Game Lab 

 Το Kodu Game Lab είναι ένα τρισδιάστατο (3D) περιβάλλον ανάπτυξης παιχνιδιών, 

ειδικά σχεδιασμένο να για εξοικειώσει τα παιδιά με τις βασικές προγραμματιστικές αρχέςτο 

οποίο διατίθεται δωρεάν. Με το Kodu Game Lab, οι χρήστες, δημιουργούν τον ¨κόσμο¨ του 

παιχνιδιού με το περιβάλλον και τους χαρακτήρες και στη συνέχεια προγραμματίζουν την 

συμπεριφορά τους, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα οπτικού προγραμματισμού που προσφέρει η 

πλατφόρμα Kodu Game Lab. Το Kodu Game Lab δημιουργήθηκε από την Microsoft 

Research για να ¨τρέχει¨ σε προσωπικούς υπολογιστές καθώς και στο Xbox 360 και η 

διανομή του έγινε μέσω της Indie Games Channel. Στόχος των δημιουργών του Kodu Game 

Lab ήταν από την πρώτη στιγμή η ευκολία στη χρήση από νέους χρήστες. Για τον λόγο αυτό, 
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σχεδιάστηκε με τέτοιον τρόπο ώστε όλα τα χαρακτηριστικά της γλώσσας να είναι απλά και 

κατανοητά από όλους. Έτσι, το Kodu Game Lab προσφέρει μία υψηλού επιπέδου γλώσσα, 

μέσω της οποία μπορεί ο οποιοσδήποτε να δημιουργήσει με λίγες γραμμές κώδικα τα δικά 

του παιχνίδια, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους προγραμματισμού. 

 

Εικόνα 6.  To Περιβάλλον του Kodu 

Πηγή: http://www.kodugamelab.com/  

 

4.3.4 To περιβάλλον Snap 

 Το Snap (γνωστό παλαιότερα και ως Build Your Own Blocks – BYOB) είναι μία  

γλώσσα οπτικού προγραμματισμού η οποία χρησιμοποιεί πλακίδια (blocks) και 

χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στόχος της είναι οι μαθητές να εξερευνήσουν 

το πεδίο του προγραμματισμού μέσα από τη δημιουργία κινούμενων εικόνων (animation), 

παιχνιδιών κλπ. Το Snap απευθύνεται κυρίως σε ηλικίες 14 – 20 ετών και θεωρείται η 

επέκταση του Scratch. Κάποια βασικά χαρακτηριστικά του Snap είναι η διαχείριση 

πολυμεσικών στοιχείων, οι μηχανισμοί περάσματος παραμέτρων, η ποικιλία εντολών 

επανάληψης καθώς και η δυνατότητα χρήσης διαδικασιών προκειμένου ο προγραμματιστής 

να μπορεί να κατασκευάσει τις δικές του εντολές. 

 Το γραφικό περιβάλλον του Snap χωρίζεται σε τρεις στήλες και περιέχει πέντε 

περιοχές. Η πρώτη περιοχή πάνω αριστερά στην οθόνη είναι η περιοχή των ομαδοποιημένων 

block. Κάτω από αυτή την περιοχή είναι η παλέτα με τα διαθέσιμα blocks, τα οποία ο 
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χρήστης μπορεί να τα εισάγει στην κεντρική σκηνή (main area), η οποία είναι η κεντρική 

στήλη της οθόνης. Τo αποτέλεσμα της εκτέλεσης του σεναρίου που βρίσκεται στην κεντρική 

σκηνή, εμφανίζεται στην Περιοχή του Σεναρίου (Stage Area) η οποία βρίσκεται στο πάνω 

μέρος της τρίτης στήλης. Τέλος, υπάρχει και η Περιοχή Ελέγχου Μορφών (Sprite Corral), 

στο κάτω μέρος της τρίτης στήλης, η οποία περιέχει τις μικρογραφίες των εικονιδίων που 

χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή του χρήστη.  Σημειώνεται, ότι τα blocks που μπορεί να 

εισάγει ο χρήστης στην εφαρμογή του χωρίζονται στις κατηγορίες: Κίνηση (Motion), Όψεις 

(Looks), Ήχος (Sound), Γραφίδα (Pen), Έλεγχος (Control), Αισθητήρες (Sensing), 

Λειτουργίες (Operations) και Μεταβλητές (Variables). Στην εικόνα 7 απεικονίζεται τo 

γραφικό περιβάλλον του Snap. 

 

Εικόνα 7.  To Περιβάλλον του Snap 

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Snap  
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5. Το περιβάλλον AppInventor  

5.1 Τι είναι το AppInventor 

 Το AppInventor αποτελεί ένα περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού, το οποίο 

επιτρέπει στον οποιονδήποτε, ακόμα και σε παιδιά, να δημιουργήσουν πλήρως λειτουργικές 

εφαρμογές (applications – apps) για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) και ταμπλέτες 

(tablets). Το AppInventor αναπτύχθηκε αρχικά από μία ομάδα της Google με επικεφαλής τον 

Hal Abelson και πλέον συντηρείται από το MIT. Η βασισμένη σε πλακίδια (blocks) 

φιλοσοφία του AppInventor επιτρέπει σε έναν αρχάριο χρήστη να δημιουργήσει την πρώτη 

του εφαρμογή σε χρόνο πολύ λιγότερο σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τεχνικές 

προγραμματισμού. Στόχος των δημιουργών του AppInventor ήταν η ανάπτυξη εφαρμογών 

να μην περιορίζεται σε λίγους, αλλά σε οποιονδήποτε έχει μία ιδέα και θέλει να την 

υλοποιήσει. Το AppInventor χρησιμοποιεί ένα γραφικό περιβάλλον ανάλογο με αυτό του 

Scratch και επιτρέπει στους χρήστες του να δομήσουν τη λειτουργικότητα των εφαρμογών 

τους, κάνοντας “Drag and Drop” πλακιδίων (blocks) και να τις εκτελέσουν σε συσκευές 

Android. 

 Η πρώτη έκδοση του AppInventor βγήκε τον Δεκέμβριο του 2010, ενώ λίγα χρόνια 

αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2013 το ΜΙΤ έβγαλε στην κυκλοφορία τη νέα έκδοση της 

εφαρμογής (AppInventor 2). Η δημοτικότητα της εφαρμογής αυξάνει συνεχώς και πλέον 

μετράει κάθε μήνα περισσότερους από 400 χιλιάδες μοναδικούς ενεργούς χρήστες από 195 

διαφορετικές χώρες. Με αυτό τον τρόπο το AppInventor όχι μόνο αλλάζει το τρόπο με τον 

οποίο το ευρύ κοινό δημιουργεί εφαρμογές, αλλά αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο τα 

παιδιά μαθαίνουν για τους υπολογιστές και τις νέες τεχνολογίες. 
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Εικόνα 8.  To Περιβάλλον του App-Inventor 

Πηγή: https://appinventor.mit.edu  

5.2 Περιγραφή Περιβάλλοντος AppInventor 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το AppInventor αποτελεί ένα περιβάλλον οπτικού 

προγραμματισμού το οποίο στοχεύει τόσο στο να εισάγει παιδιά, νέους,  και  πιο έμπειρους 

προγραμματιστές στον προγραμματισμό μέσα από την ανάπτυξη εφαρμογών, βοηθώντας 

τους να δημιουργήσουν εύκολα και γρήγορα τις εφαρμογές τους. Ο χρήστης έχει πρόσβαση 

στο περιβάλλον της εφαρμογής μέσω internet, χρησιμοποιώντας τον περιηγητή (browser) της 

αρεσκείας του. Για τη σύνδεση στην εφαρμογή το μόνο που απαιτείται είναι είτε η 

δημιουργία λογαριασμού είτε, η σύνδεση με λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 

της Google. Μετά τη σύνδεση στην εφαρμογή ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει τη δημιουργία 

της εφαρμογής του. Για να το πετύχει αυτό αρκεί να επιλέξει από το μενού την επιλογή 

“Projects” και στη συνέχεια την επιλογή “Start new project” όπως φαίνεται στην εικόνα 9. 

Στη συνέχεια, το AppInventor εμφανίζει στον χρήστη το περιβάλλον εργασίας, το οποίο 

αποτελείται από δύο οθόνες. Η πρώτη οθόνη είναι η οθόνη σχεδιασμού (designer screen), 

μέσα από την οποία ο χρήστης δημιουργεί το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής του, ενώ η 

δεύτερη οθόνη αποτελεί την οθόνη block (Block screen), μέσω της οποίας ο χρήστης εισάγει 
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τη λογική και τη λειτουργικότητα της εφαρμογής του, χρησιμοποιώντας την τεχνική “Drag 

and Drop”. Παρακάτω θα γίνει μία ανάλυση των δύο αυτών οθονών που προσφέρει η 

εφαρμογή AppInventor. 

 

Εικόνα 9.  To Περιβάλλον του App-Inventor 

Πηγή: https://appinventor.mit.edu 

5.2.1 Οθόνη σχεδιασμού (Designer) 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, μέσα από την οθόνη σχεδιασμού ο χρήστης μπορεί 

να σχεδιάσει το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής του προσθέτοντας τα στοιχεία του 

επιθυμεί. Η οθόνη σχεδιασμού αποτελείται από πέντε επιμέρους περιοχές, όπως φαίνεται και 

στην εικόνα 10, κάθε μία από τις οποίες επιτελεί τον δικό της ρόλο. 

 

Εικόνα 10.  Οθόνη Σχεδιασμού App-Inventor 

 Η πρώτη περιοχή είναι η παλέτα (Palette) από την οποία ο χρήστης εισάγει τα 

στοιχεία που επιθυμεί στο project του. Η παλέτα είναι χωρισμένη σε δώδεκα τμήματα κάθε 

ένα από τα οποία περιέχει ομαδοποιημένα ένα σύνολο στοιχείων (components). Τα τμήματα 

αυτά είναι η διεπαφή χρήστη (User Interface), το σχέδιο (Layout), τα πολυμέσα (Media), η 
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ζωγραφική και η κίνηση (Drawing and Animation), οι χάρτες (Maps), οι αισθητήρες 

(Sensors), τα κοινωνικά δίκτυα (Social), η αποθήκευση (Storage), η συνδεσιμότητα 

(Connectivity), το LEGO MINDSTORMS, ο πειραματισμός (Experimental) και οι 

επεκτάσεις (Extensions). 

 Η δεύτερη περιοχή ονομάζεται θεατής (viewer) και ουσιαστικά αναπαριστά την 

οθόνη του τηλεφώνου. Μέσα στην περιοχή αυτή ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία που επιθυμεί 

από την παλέτα και τα διατάσσει ανάλογα όπως επιθυμεί δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο 

τη διεπαφή χρήστη (User Interface – UI). Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι το 

AppInventor δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να σχεδιάσει τη διεπαφή του χρήστη (User 

Interface - UI) της εφαρμογής του όχι μόνο σε οθόνη κινητού αλλά και σε οθόνη ταμπλέτας 

(tablet) καθώς και υπολογιστή. Έτσι ο χρήστης έχει πλήρη έλεγχο του UI της εφαρμογής του, 

ανεξάρτητα από την χρησιμοποιούμενη συσκευή. 

 Η τρίτη περιοχή αφορά στα στοιχεία (Components), τα οποία έχουν εισαχθεί στο 

project. Πιο αναλυτικά, στο συγκεκριμένο παράθυρο εμφανίζονται με δενδροειδή μορφή τα 

στοιχεία (Components) που έχει εισάγει ο χρήστης στην εφαρμογή του. Από εκεί μπορεί είτε 

να μετονομάσει τα στοιχεία δίνοντας κατάλληλα ονόματα ή ακόμα και να διαγράψει ένα ή 

περισσότερα στοιχεία. 

 Η τέταρτη περιοχή αφορά τα πολυμέσα (media) της εφαρμογής. Το περιβάλλον του 

AppInventor επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν πολυμέσα όπως εικόνες, βίντεο καθώς και 

ηχητικά κλιπ. Ο χρήστης μπορεί να εισάγει τα στοιχεία αυτά από την συγκεκριμένη περιοχή 

και στη συνέχεια να τα συνδέσει με τα υπόλοιπα στοιχεία της εφαρμογής του. 

 Τέλος, η πέμπτη περιοχή αφορά τις ιδιότητες (Properties) όλων των στοιχείων που 

εισάγονται στην εφαρμογή. Από εκεί ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει ένα πλήθος ρυθμίσεων 

για κάθε στοιχείο που έχει εισάγει στην εφαρμογή, όπως είναι το μήκος και το πλάτος του, το 

μέγεθος και ο τύπος της γραμματοσειράς, το σημείο εμφάνισης στην οθόνη, το χρώμα 

υποβάθρου (background) και πολλά άλλα. 
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5.2.2 Οθόνη block  

 Μέσω της οθόνης Block ο χρήστης μπορεί να εισάγει τη λογική και να δώσει 

λειτουργικότητα στην εφαρμογή του. Η οθόνη Block είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα. Το 

πρώτο τμήμα είναι αυτό των Blocks από το οποίο ο χρήστης επιλέγει τα προγραμματιστικά 

στοιχεία και τα εισάγει στο δεύτερο τμήμα της εφαρμογής (viewer). 

 Πιο αναλυτικά, στο τμήμα Blocks εμφανίζονται ομαδοποιημένα όλα τα 

προγραμματιστικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο AppInventor σε μορφή πλακιδίων 

(blocks). Η ομαδοποίηση επιτυγχάνεται με την ύπαρξη εννιά διαφορετικών ομάδων κάθε μία 

από τις οποίες περιέχει έχει σύνολο στοιχείων συναφούς λειτουργικότητας. Συγκεκριμένα, οι 

προγραμματιστικές δομές διακρίνονται σε έλεγχο (control), λογική (logic), μαθηματικές 

πράξεις (math), κείμενο (text), λίστες (lists), λεξικά (dictionaries), χρώματα (colors), 

μεταβλητές (variables) και συναρτήσεις (procedures). Επιπλέον, στο τμήμα αυτό 

εμφανίζονται και όλα τα γραφικά στοιχεία (components) που έχει εισαγάγει ο χρήστης σε 

δενδροειδή μορφή, καθώς και τα πολυμέσα (media), έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να 

καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία αυτά θα αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους ή με 

τους χρήστες της εφαρμογής. 

 Στο τμήμα Viewer, ο χρήστης εισάγει τα προγραμματιστικά στοιχεία κάνοντας τα 

“Drag and Drop” από το τμήμα Blocks. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης δημιουργεί τη 

¨λογική¨ της εφαρμογής, προσθέτοντας λειτουργίες και συμπεριφορές στα στοιχεία 

(components) που έχει εισαγάγει. Σ’ αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο χώρος αυτός 

μεταβάλλεται δυναμικά ανάλογα με το πλήθος των στοιχείων των πλακιδίων που έχει 

εισαγάγει ο χρήστης, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο, τα στοιχεία του κώδικα ευανάγνωστα. 
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5.2.3 Εκτέλεση και Έλεγχος εφαρμογών  

 Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 5.1, το περιβάλλον του AppInventor εκτελείται 

αποκλειστικά στον φυλλομετρητή (browser) του χρήστη. Για να μπορέσει ο χρήστης να 

δοκιμάσει την εφαρμογή του σε μία συσκευή Android, θα πρέπει να συνδέσει με κάποιον 

τρόπο την εφαρμογή του με την συσκευή Android που διαθέτει. Για να το κάνει αυτό, 

υπάρχουν αρκετοί τρόποι οι οποίοι παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

Εικόνα 11.  Εκτέλεση Εφαρμογής  App Inventor σε συσκευή Android 

Πηγή: https://appinventor.mit.edu 

 Ο πρώτος και προτεινόμενος τρόπος, είναι η σύνδεση της συσκευής Android μέσω 

Wi-Fi. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει και να δοκιμάσει την υπό 

ανάπτυξη εφαρμογή του στην Android συσκευή του. Για να το πετύχει αυτό, αρκεί να 

κατεβάσει και να εγκαταστήσει στη συσκευή του την εφαρμογή MIT AppInventor 

Companion App. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει 

μέσω του περιβάλλοντος του AppInventor έναν κωδικό QR, επιλέγοντας από το μενού 

“Connect” και “AI Companion”. Μόλις δημιουργηθεί ο κωδικός QR, ο χρήστης μπορεί να 

τον διαβάσει μέσω της εφαρμογής που εγκατέστησε στη συσκευή του. Στη συνέχεια, η 

εφαρμογή που αναπτύσσει ο χρήστης φορτώνεται στη συσκευή του και πλέον μπορεί να την 

εκτελέσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη λήξη της σύνδεσης η εφαρμογή του δεν είναι πλέον 
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διαθέσιμή στη συσκευή του και απαιτείται εκ νέου σύνδεση με το AppInventor για μπορέσει 

να την εκτελέσει ξανά. 

 

Εικόνα 12.  Κωδικός QR για εκτέλεση σε συσκευή Android 

Πηγή: https://appinventor.mit.edu 

 Ένας άλλος τρόπος για την εκτέλεση και τον έλεγχο της εφαρμογής του χρήστη, είναι 

η σύνδεση της συσκευής Android με τον υπολογιστή με τη χρήση καλωδίου usb. Για να γίνει 

η σύνδεση με χρήση καλωδίου usb, θα πρέπει να εγκατασταθεί στον υπολογιστή του χρήστη 

κατάλληλο λογισμικό. 
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Εικόνα 13.  Σύνδεση Υπολογιστή με συσκευή Android μέσω usb 

Πηγή: https://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-device-usb 

 Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν διαθέτει συσκευή Android, τότε προκειμένου να 

εκτελέσει και να δοκιμάσει την εφαρμογή του, θα πρέπει να κατεβάσει και να εγκαταστήσει 

στον υπολογιστή του έναν εξομοιωτή (emulator). Ο Emulator αυτός λειτουργεί όπως ένα 

κινητό Android μόνο που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του χρήστη. Το 

μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι η όλη διαδικασία φόρτωσης της εφαρμογής στον 

Emulator καθυστερεί, ενώ και ο ίδιος ο Emulator έχει μειωμένη απόδοση σε σχέση με τον 

πρώτο τρόπο εκτέλεσης. (εικόνα 14) 

 

Εικόνα 14.  Εκτέλεση εφαρμογής με χρήση Emulator 

Πηγή: https://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-emulator 

 

 Τέλος, ένας εναλλακτικός τρόπος για την εκτέλεση και τον έλεγχο των εφαρμογών, 

είναι με τη χρήση των Chromebooks. Το πλεονέκτημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η 

ανάπτυξη και ο έλεγχος της εφαρμογής γίνεται σε μία συσκευή και δε απαιτείται σύνδεση με 

κινητό Android. Το μόνο που έχει να κάνει ο χρήστης είναι να ενεργοποιήσει στον 

υπολογιστή του, μέσω του προγράμματος περιήγησης Chrome, την εφαρμογή Google Play 

και από εκεί να κατεβάσει την εφαρμογή MIT AI2 Companion. 
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Εικόνα 15.  Εκτέλεση εφαρμογής στο chromebook 

Πηγή: https://appinventor.mit.edu/support/chromebooks 

5.3 Αξιοποίηση του AppInventor στη διδασκαλία της πληροφορικής  

 Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της τεχνολογίας κινείται με ταχύτατους ρυθμούς. 

Τεχνολογίες όπως το internet, οι έξυπνες κινητές συσκευές (smartphones), οι ταμπλέτες 

(tablets) και οι εφαρμογές (applications – apps) που τρέχουν σε αυτές τις συσκευές, έχουν 

αλλάξει δραστικά τον τρόπο που εργαζόμαστε, κάνουμε τις αγορές μας, επικοινωνούμε με 

τους άλλους, εκπαιδευόμαστε και ψυχαγωγούμαστε. Με λίγα λόγια, η ανάπτυξη αυτή έχει 

αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε πλέον τον κόσμο. Προηγμένες τεχνολογίες και 

εφαρμογές εμφανίζονται καθημερινά κάνοντας τη ζωή μας πιο εύκολη. Προκειμένου, όμως, 

να επωφεληθούμε από αυτή την ραγδαία ανάπτυξη, θα πρέπει να εκπαιδευτούμε, τόσο για να 

την χειριζόμαστε κατάλληλα όσο και για να προστατευόμαστε από αυτήν. Πλέον η 

πληροφορία όλου του κόσμου είναι στο χέρι οποιουδήποτε μπορεί να χειριστεί ένα έξυπνο 

κινητό τηλέφωνο (smartphone) ή έναν υπολογιστή. Όλα τα παραπάνω φανερώνουν το πόσο 

σημαντικό είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με την τεχνολογία, να μάθουν γι’ αυτήν, 

ώστε να είναι σε θέση να εκμεταλλεύονται τα οφέλη της στο έπακρο. Για να το κάνουν αυτό 

όμως, οι μαθητές δεν πρέπει να είναι απλοί χρήστες, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν και πώς 
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λειτουργεί. Γίνεται, επομένως, αντιληπτό το πόσο σημαντικό είναι το μάθημα της 

πληροφορικής στις τάξεις του Γυμνασίου. 

 Στις προηγούμενες ενότητες έγινε μία ανάλυση τόσο του περιβάλλοντος, όσο και της 

φιλοσοφίας του AppInventor. Είδαμε, ότι το εργαλείο αυτό μπορεί να αποτελέσει μέρος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο στο γυμνάσιο όσο και στο λύκειο. Η απλότητα και η 

ευκολία στη χρήση και το φιλικό περιβάλλον εργασίας, σε συνδυασμό με τη φιλοσοφία του 

οπτικού προγραμματισμού πάνω στον οποίο βασίζεται το AppInventor, το κάνει το πλέον 

κατάλληλο εργαλείο για να γνωρίσουν οι μαθητές τα μυστικά της δημιουργίας εφαρμογών 

για φορητές συσκευές. Χρησιμοποιώντας το AppInventor, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, δομούνται και υλοποιούνται οι εφαρμογές, 

κάνοντας τις δικές τους. Έτσι, εξοικειώνονται με τις βασικές έννοιες τόσο του 

αντικειμενοστρεφούς όσο και του οδηγούμενου από γεγονότα προγραμματισμού. 

Προγραμματιστικές έννοιες όπως ο έλεγχος ροής προγράμματος, οι δομές επανάληψης, οι 

εντολές συνθήκης, οι λογικοί τελεστές, οι συγκρίσεις, οι λίστες και τα λεξικά είναι μόνο 

κάποια από τα στοιχεία με τα οποία θα έρθουν σε επαφή οι μαθητές. Όλα αυτά, όχι μόνο 

βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν την τεχνολογία, αλλά τους δίνει και επιπλέον 

κίνητρο να μάθουν περισσότερα για την επιστήμη της πληροφορικής και γιατί όχι να 

σπουδάσουν και να ασχοληθούν και επαγγελματικά στο μέλλον.  Τέλος, αξιοποιώντας το 

AppInventor για τη διδασκαλία της πληροφορικής, οι μαθητές μαθαίνουν τα σχεδιάζουν και 

να υλοποιούν απλές εφαρμογές, να κατανοούν τη σημαντικότητα των αλγορίθμων και να 

αναπτύσσουν τους δικούς τους απλούς αλγορίθμους. 

5.4 Παρόμοιες Εφαρμογές  

 Η εκτεταμένη χρήση των έξυπνων κινητών συσκευών (smartphones) αλλά και η 

ανάπτυξη εργαλείων που διευκολύνουν την ανάπτυξη εφαρμογών για τις συσκευές αυτές, 

οδήγησε πολλούς ανθρώπους, είτε πρόκειται για προγραμματιστές είτε για εκπαιδευτικούς, 

στην ανάπτυξη ανάλογων εκπαιδευτικών εφαρμογών για πληθώρα μαθημάτων σε κάθε 
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βαθμίδα της εκπαίδευσης. Στην παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή πραγματοποιήθηκε έρευνα 

σχετικά με την ύπαρξη παρόμοιων εφαρμογών ώστε να παρθούν αποφάσεις για τον 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη της παρούσας εφαρμογής. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως 

δεν εντοπίστηκε καμία παρόμοια εφαρμογή για την υποστήριξη της διδασκαλίας του 

μαθήματος της πληροφορικής στο Γυμνάσιο, αλλά αρκετές εφαρμογές έχουν δημιουργηθεί 

αντίστοιχα για το μάθημα της πληροφορικής στο Λύκειο. Κάποιες από αυτές περιγράφονται 

παρακάτω. 

 Η πρώτη εφαρμογή είναι η «Aepp_App» η οποία προορίζεται για κινητές συσκευές 

με λειτουργικό σύστημα Android και έχει ως στόχο την εκμάθηση του μαθήματος της 

Πληροφορικής στην Γ’ Λυκείου. Η εν λόγω εφαρμογή υποστηρίζει τρεις τύπους χρηστών 

(μαθητής, καθηγητής, διαχειριστής). Για να την χρησιμοποιήσει ο χρήστης, θα πρέπει να 

πρώτα να κάνει εγγραφή και να δημιουργήσει έναν λογαριασμό, ενώ για να εισέλθει στην 

εφαρμογή θα πρέπει να εισαγάγει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό ασφαλείας 

(password) που έχει ορίσει κατά την εγγραφή του. Μετά από την επιτυχημένη είσοδο, 

εμφανίζεται στον μαθητή το κεντρικό μενού της εφαρμογής, το οποίο περιλαμβάνει ένα 

μήνυμα καλωσορίσματος, το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται καθώς και ένα σύνολο εικονιδίων, 

κάθε ένα από τα οποία αναπαριστά και ένα κεφάλαιο από το μάθημα της Πληροφορικής. 

 Σημειώνεται, ότι το επίπεδο του μαθητή σχετίζεται με το πλήθος των ασκήσεων που 

έχει λύσει, ενώ για να ανέβει επίπεδο θα πρέπει να λύσει σωστά όλες τις ερωτήσεις ενός 

κεφαλαίου. Για να δει και να απαντήσει τις ερωτήσεις ενός κεφαλαίου ο μαθητής, αρκεί να 

επιλέξει το αντίστοιχο εικονίδιο.  Τέλος, στο κάτω μέρος του κεντρικού μενού της 

εφαρμογής υπάρχουν τέσσερα εικονίδια τα οποία μεταφέρουν τον χρήστη στα κεφάλαια που 

έχει σημειώσει για μελλοντική μελέτη, σε ερωτήσεις καθηγητών, σε έπαθλα που έχει 

κερδίσει καθώς και σε φόρμα εισαγωγής νέων ιδεών για τη βελτίωση της εφαρμογής. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι η εφαρμογή «Aepp_App» επιτρέπει στους χρήστες με ρόλο καθηγητή να 
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εισάγουν νέες ερωτήσεις στην εφαρμογή, ενώ για να διασφαλιστεί η ποιότητα των 

ερωτήσεων, αυτές θα πρέπει πρώτα να εγκριθούν από τον διαχειριστή της εφαρμογής. 

 

Εικόνα 16.  Κεντρικό μενού εφαρμογής Aepp_App 

 Η δεύτερη εφαρμογή είναι η «Computer Science» που επίσης υλοποιήθηκε για 

κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android. Στόχος της συγκεκριμένης εφαρμογής 

είναι η προετοιμασία των μαθητών της Β’ Λυκείου στο μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές της 

Επιστήμης των Υπολογιστών». Για τη χρήση της εφαρμογής δεν απαιτείται δημιουργία 

λογαριασμού και σύνδεση από τον χρήστη. Αντίθετα, από την αρχική οθόνη της εφαρμογής, 

ο χρήστης επιλέγει το κουμπί ¨Είσοδος¨ οπότε και μεταφέρεται στο αρχικό μενού της 

εφαρμογής όπου εμφανίζονται όλες οι ενότητες του βιβλίου. Από εκεί ο χρήστης μπορεί να 

επιλέξει την ενότητα που επιθυμεί κάνοντας ¨κλικ¨ στο αντίστοιχο κουμπί. Κάθε ενότητα 

περιέχει τη θεωρία, τη μεθοδολογία των ασκήσεων καθώς και δύο ασκήσεις με μορφή κουίζ 

τις οποίες καλείται να επιλύσει ο χρήστης αφότου έχει μελετήσει τη θεωρία. Σημειώνεται, ότι 

ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ κουίζ σωστού – λάθους και συμπλήρωσης 

κενών. Στη συνέχεια, εμφανίζεται μία τυχαία ερώτηση από την τράπεζα θεμάτων, η οποία 

περιέχει ερωτήσεις που καλύπτουν όλη την ύλη του μαθήματος, ενώ ο μαθητής έχει άμεση 

ανατροφοδότηση μετά από κάθε απάντηση που δίνει. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης 

εφαρμογής, σε σχέση την εφαρμογή «Aepp_App» καθώς και την εφαρμογή «Τροχός της 

Γνώσης» που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, είναι ότι ο 

35 



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   AppInventor – 

ΖΩΗ ΛΕΤΣΙΟΥ 

μαθητής δεν έχει ¨άπειρο¨ χρόνο στη διάθεσή του, αλλά θα πρέπει να απαντήσει την κάθε 

ερώτηση μέσα σε χρονικό διάστημα 30 δευτερολέπτων, προκειμένου να τον προετοιμάσει 

καλύτερα για τις εξετάσεις όπου ο χρόνος είναι περιορισμένος. 

 

Εικόνα 17.  Κεντρικό μενού εφαρμογής Computer_Science 

 Η τελευταία εφαρμογή που θα αναλύσουμε είναι η «ΑΕΠΠ Genius Application», η 

οποία σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες υλοποιήθηκε για κινητές συσκευές iOS. Στόχος της 

εφαρμογής είναι να υποστηρίξει τη διαδικασία της μάθησης με απλό και διασκεδαστικό τρόπο 

για το μάθημα της Πληροφορικής της Γ’ Λυκείου. Η εφαρμογή υποστηρίζει 600 ερωτήσεις, ενώ 

περιλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα τα οποία καλύπτουν ολόκληρο το εύρος της διδακτέας 

ύλης. Η εφαρμογή έχει τη μορφή quiz όπου κάθε ερώτηση έχει ένα σύνολο απαντήσεων από τις 

οποίες καλείται να επιλέξει ο χρήστης. Η αρχική οθόνη της εφαρμογής αποτελείται από την ύλη 

χωρισμένη σε κεφάλαια, ενώ υπάρχουν και οι επιλογές ¨Υποψήφια Θέματα¨ και ¨Πανελλαδικές 

Εξετάσεις¨. Ο χρήστης επιλέγει το τμήμα της ύλης που τον ενδιαφέρει κάνοντας ¨κλικ¨ στο 

αντίστοιχο κουμπί και εμφανίζεται μία τυχαία ερώτηση από το τμήμα της ύλης που επέλεξε ο 

χρήστης. Η βασική διαφορά με τις προηγούμενες εφαρμογές που αναλύσαμε είναι ότι η 

συγκεκριμένη εφαρμογή δίνει στο χρήστη μεγάλη ελευθερία ώστε να την παραμετροποιήσει 

όπως αυτός επιθυμεί. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το πλήθος των ερωτήσεων που θέλει να 
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παίξει, το χρόνο που έχει στη διάθεσή του για κάθε ερώτηση καθώς και την άμεση 

ανατροφοδότηση ή όχι μετά από κάθε απάντηση που δίνει. 

 

Εικόνα 18.  Κεντρικό μενού εφαρμογής ΑΕΠΠ Genius 

 Συνοψίζοντας, παρατηρούμε ότι η τεχνολογία και οι νέες εφαρμογές κερδίζουν όλο και 

περισσότερο έδαφος ως εργαλεία για την υποστήριξη της διδασκαλίας με εύκολο και 

διασκεδαστικό τρόπο. Σ΄ αυτό, σημαντικό ρόλο έχει παίξει η ανάπτυξη τόσο των έξυπνων 

κινητών συσκευών (smartphones) και ταμπλετών (tablets) όσο και η εξοικείωση των μαθητών με 

τις συσκευές αυτές. 
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6. Η εφαρμογή «Τροχός της Γνώσης» 

6.1 Σκοπός του παιχνιδιού 

 Στο πλαίσιο της παρούσας Μεταπτυχιακής Διατριβής, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 

ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι με τίτλο «Τροχός της Γνώσης», μέσω της χρήσης του 

περιβάλλοντος MITAppInventor. Το παιχνίδι απευθύνεται, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά, 

στις Α’ και Β’ τάξεις Γυμνασίου, όπου οι μαθητές εξοικειώνονται με τους όρους που 

περιλαμβάνονται στην εφαρμογή και μπορεί να αξιοποιηθεί μέσω φορητών συσκευών 

Android, όπως τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) και οι ταμπλέτες (tablets). Το 

παιχνίδι μπορεί να αξιοποιηθεί, είτε ως εργαλείο για την αξιολόγηση των μαθητών έπειτα 

από την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης ενότητας, είτε κατά τη διάρκεια διδασκαλίας της, 

καθώς η εφαρμογή μεταδίδει τμήμα της διδαχθείσας ύλης αξιοποιώντας τεχνικές ηχητικής 

αφήγησης. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά εξοικειώνονται με βασικές έννοιες γύρω από τον 

υπολογιστή και επιτυγχάνεται η οικοδόμηση της γνώσης από τους ίδιους, αφού έχουν τη 

δυνατότητα να αυτοαξιολογηθούν. 

 Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες ενός 

τμήματος της ύλης τους με παιγνιώδη και διασκεδαστικό τρόπο. Για τον λόγο αυτό, η 

εφαρμογή έχει αναπτυχθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι φιλική προς τους μαθητές, 

δίνοντάς τους την αίσθηση του παιχνιδιού και όχι του μαθήματος. Οι ερωτήσεις έχουν 

επιλεγεί με τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν όλη την ύλη των συγκεκριμένων ενοτήτων, 

ενώ γίνεται και διαχωρισμός τους σε εύκολες και πιο προχωρημένες. Σκοπός των μαθητών 

είναι να απαντήσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις συγκεντρώνοντας πόντους,  

ενώ για κάθε λανθασμένη απάντηση που δίνουν υπάρχει ηχητική αφήγηση που τους 

πληροφορεί και τους τεκμηριώνει τη σωστή απάντηση. 
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6.2 Περιγραφή του παιχνιδιού 

 Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 6.1, το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Τροχός της 

Γνώσης» απευθύνεται κυρίως στους μαθητές της Α’ και Β΄ γυμνασίου πρόκειται για παιχνίδι 

μέσω ηλεκτρονικών συσκευών. Το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει την ύλη 

της Α’ Γυμνασίου, καθώς επίσης και την ενότητα 1 της Β΄ γυμνάσιου  με τίτλο «Γνωρίζω τον 

υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα». Η επιλογή της ενότητας ήταν τέτοια, ώστε η εφαρμογή να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όσο τον δυνατόν περισσότερους μαθητές. Οι ερωτήσεις της 

ενότητας αυτής χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες ακολουθώντας τη λογική διαχωρισμού 

του σχολικού βιβλίου. Έτσι οι ενότητες τις οποίες περιέχει το παιχνίδι είναι ο «Ψηφιακός 

Κόσμος», όπου οι μαθητές έχουν μία πρώτη επαφή με την ψηφιακή τεχνολογία και τον 

τρόπο αναπαράστασης των πληροφοριών στον υπολογιστή. Η δεύτερη κατηγορία είναι το 

«Εσωτερικό του Υπολογιστή». Στην κατηγορία αυτή, οι μαθητές δοκιμάζουν τις γνώσεις 

τους πάνω στα διάφορα μέρη από τα οποία αποτελείται ο υπολογιστής. Η τρίτη κατηγορία 

αφορά στα «Πολυμέσα», όπου οι μαθητές καλούνται να αποδείξουν τις γνώσεις που 

αποκόμισαν σχετικά με τον τρόπο που αναπαρίστανται οι εικόνες, τα βίντεο και ο ήχος στις 

ψηφιακές συσκευές. Τέλος, η τέταρτη κατηγορία είναι τα «Δίκτυα Υπολογιστών», όπου οι 

μαθητές δοκιμάζουν τις γνώσεις πάνω σε βασικές αρχές δικτύων όπως είναι τα είδη των 

δικτύων, πως επιτυγχάνεται η σύνδεση μεταξύ των υπολογιστών, το διαδίκτυο κτλ. Κάθε 

κατηγορία αποτελείται από δέκα ερωτήσεις, μέσα από την ύλη του σχολικού βιβλίου. 

Επίσης, οι ερωτήσεις κάθε κατηγορίας, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις εύκολες και τις 

δύσκολες (πέντε εύκολες ερωτήσεις και πέντε δύσκολες ερωτήσεις). Σημειώνεται ότι για 

κάθε σωστή απάντηση σε μία εύκολη ερώτηση ο μαθητής παίρνει ως επιβράβευση δέκα 

πόντους, ενώ για κάθε σωστή απάντηση σε μία δύσκολη ερώτηση επιβραβεύεται με 20 

πόντους. Τέλος, σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης σε ερώτηση οποιασδήποτε 

κατηγορίας δεν αφαιρούνται πόντοι από τον μαθητή, αλλά γίνεται η χρήση ηχητικής 

αφήγησης, ώστε ο μαθητής να κατανοήσει το συγκεκριμένο κομμάτι της ύλης. 
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 Ο μαθητής με την είσοδό του στην εφαρμογή οδηγείται στη αρχική οθόνη της 

εφαρμογής, στη οποία γίνεται η αρχικοποίηση του παιχνιδιού. Κάνοντας ¨κλικ¨ στο κουμπί 

«Έναρξη Παιχνιδιού» οδηγείται στην οθόνη του τροχού. Ο τροχός όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω αποτελείται από τέσσερις κατηγορίες. Μόλις ο μαθητής περιστρέψει τον τροχό, 

αυτός αρχίζει να περιστρέφεται και σταματάει τυχαία σε μία από τις 4 κατηγορίες (φέτες) 

που περιέχει ο τροχός της γνώσης. Μόλις σταματήσει η περιστροφή, ο μαθητής οδηγείται 

στην οθόνη των ερωτήσεων. Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία σταμάτησε ο τροχός, 

επιλέγεται μία ερώτηση από τη βάση δεδομένων της συγκεκριμένης κατηγορίας. Επίσης, 

βάσει των πόντων που έχει συγκεντρώσει ο μαθητής μέχρι εκείνη τη στιγμή, επιλέγεται μία 

¨εύκολη¨ ή μία ¨δύσκολη¨ ερώτηση της συγκεκριμένης κατηγορίας. Πιο συγκεκριμένα, αν οι 

κερδισμένοι πόντοι του μαθητή είναι λιγότεροι από είκοσι, τότε επιλέγεται μία ¨εύκολη¨ 

ερώτηση, ενώ σε αντίθετη περίπτωση επιλέγεται μία ¨δύσκολη¨ ερώτηση. Τόσο στην οθόνη 

του τροχού όσο και στην οθόνη των ερωτήσεων,  εμφανίζεται το σύνολο των πόντων που 

έχει κερδίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή ο μαθητής, ενώ επιπλέον στην δεύτερη εμφανίζεται η 

κατηγορία της ερώτησης, η ερώτηση καθώς και οι απαντήσεις. Για λόγους ευκολίας, οι 

ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής, απ’ όπου ο μαθητής καλείται να επιλέξει τη σωστή 

απάντηση μεταξύ τεσσάρων επιλογών ή μεταξύ δύο επιλογών (Σωστό / Λάθος). Μόλις ο 

μαθητής επιλέξει την απάντησή του και κάνει ¨κλικ¨ στο κουμπί «Υποβολή», η εφαρμογή 

ελέγχει το αποτέλεσμα. Σε περίπτωση σωστής απάντησης, ο χρήστης ενημερώνεται με 

κατάλληλο φωνητικό μήνυμα για την επιτυχία του, ενώ προστίθεται στο σύνολό των πόντων 

του, οι νέοι πόντοι που κέρδισε. Για κάθε σωστή απάντηση σε μία εύκολη ερώτηση ο 

μαθητής κερδίσει δέκα πόντους, ενώ για κάθε σωστή απάντηση σε μία δύσκολη ερώτηση, ο 

μαθητής κερδίζει είκοσι πόντους. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, ο μαθητής δεν 

κερδίζει κανέναν πόντο και ξεκινά η αφήγηση, η οποία πληροφορεί τον μαθητή για τον λόγο 

που η απάντησή του είναι λανθασμένη υποδεικνύοντάς του και την σωστή απάντηση. Στη 

συνέχεια ο μαθητής οδηγείται και πάλι στην οθόνη του τροχού απ’ όπου μπορεί και πάλι να 
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γυρίσει τον τροχό. Η παραπάνω διαδικασία συνεχίζεται μέχρι ο μαθητής να συμπληρώσει 

200 πόντους ή μέχρι να αποχωρήσει από την εφαρμογή. 

 Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε οι 

ερωτήσεις να είναι απλές και κατανοητές από τους μαθητές, ανακαλύπτουν όλο το εύρος της 

επιλεγείσας ύλης. Επίσης, εφαρμόστηκαν τεχνικές κατά την ανάπτυξη ώστε να εξασφαλιστεί 

ότι κάθε ερώτηση θα εμφανιστεί το πολύ μία φορά, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι ο μαθητής 

θα δοκιμάσει τις γνώσεις του σε όλη την ύλη που καλύπτει το παιχνίδι. Τέλος, για τον ίδιο 

σκοπό έχει εξασφαλιστεί κατά την σχεδίαση ότι οι τέσσερις κατηγορίες, έχουν την ίδια 

πιθανότητα επιλογής κατά την περιστροφή του τροχού. 

6.3 Οθόνες εφαρμογής   

 Η εφαρμογή «Τροχός της τύχης» αποτελείται συνολικά από τέσσερις οθόνες οι 

οποίες αναλύονται στις παρακάτω υποενότητες. 

6.3.1 Αρχική Οθόνη 

 Η αρχική οθόνη είναι η πρώτη οθόνη την οποία βλέπει ο μαθητής όταν εισέλθει στην 

εφαρμογή. Ουσιαστικά αποτελείται από τον τίτλο της εφαρμογής και από ένα κουμπί 

«Έναρξη Παιχνιδιού», το οποίο προτρέπει τον μαθητή να ξεκινήσει το παιχνίδι. Σκοπός της 

αρχικής οθόνης είναι αρχικοποίηση του παιχνιδιού. Η αρχικοποίηση του παιχνιδιού αφορά 

την αρχικοποίηση της βάσης δεδομένων. Η διαδικασία της αρχικοποίησης γίνεται μόλις ο 

μαθητής κάνει ¨κλικ¨ στο κουμπί «Έναρξη Παιχνιδιού». Μόλις συμβεί αυτό, φορτώνονται τα 

δεδομένα των ερωτήσεων στην εφαρμογή ώστε να είναι διαθέσιμες στα επόμενα στάδια του 

παιχνιδιού. Ο όρος δεδομένα ερωτήσεων αναφέρεται στις ερωτήσεις, τις διαθέσιμες 

απαντήσεις για κάθε ερώτηση, τη σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση καθώς και το όνομα 

του ηχητικού αποσπάσματος (clip) σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης του μαθητή. 

Τέλος, κατά τη διαδικασία αυτή αρχικοποιείται και το σκορ του μαθητή στο μηδέν. 
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Εικόνα 19.  Αρχική Οθόνη Εφαρμογής «Τροχός της Γνώσης» 

 

6.3.2 Οθόνη Τροχού 

 Η δεύτερη οθόνη της εφαρμογής παρουσιάζει την οθόνη του τροχού. Μόλις ο 

χρήστης κάνει ¨κλικ¨ στο κουμπί «Έναρξη Παιχνιδιού» στην αρχική οθόνη, μεταφέρεται 

στην οθόνη του τροχού. Η οθόνη αυτή αποτελείται από τον τροχό της εφαρμογής, ο οποίος 

καθορίζει κάθε φορά την ενότητα από την οποία θα επιλεγεί μία ερώτηση. Στο πάνω μέρος 

της οθόνης εμφανίζεται το συνολικό σκορ που έχει πετύχει μέχρι εκείνη τη στιγμή ο 

μαθητής. Ακολουθεί το κύριο μέρος της οθόνης που περιέχει τον τροχό, ενώ στο κάτω μέρος 

της οθόνης εμφανίζεται ένα κουμπί με τίτλο «Έξοδος», για την έξοδο του μαθητή από την 

εφαρμογή. Ο μαθητής στην οθόνη αυτή καλείται να γυρίσει τον τροχό, πιέζοντας και 

μετακινώντας τον τροχό προς τα κάτω, οπότε και ο τροχός θα αρχίσει να περιστρέφεται. 

Μόλις σταματήσει η περιστροφή του τροχού, ο δείκτης του τροχού θα δείχνει σε μία από τις 

τέσσερις υποψήφιες κατηγορίες και ο έλεγχος θα περάσει στην επόμενη οθόνη (οθόνη 

ερωτήσεων) της εφαρμογής. Σημειώνεται ότι ο μαθητής επιστρέφει στην οθόνη τροχού μετά 

από κάθε απάντηση που δίνει, ώστε να περιστρέψει ξανά τον τροχό και να συνεχιστεί η ροή 

του παιχνιδιού. 
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Εικόνα 20.  Οθόνη Τροχού της Εφαρμογής «Τροχός της Γνώσης» 

6.3.3 Οθόνη Ερωτήσεων 

 Η τρίτη οθόνη της εφαρμογής είναι η οθόνη των ερωτήσεων. Η οθόνη αυτή εμφανίζει 

στον μαθητή την ερώτηση με τις διαφορετικές απαντήσεις από τις οποίες καλείται να 

επιλέξει ο μαθητής. Η οθόνη ερωτήσεων είναι δυναμική, με την έννοια ότι τα περιεχόμενά 

της αλλάζουν ανάλογα με την κατηγορία και την ερώτηση που επιλέχθηκε από το σύστημα. 

Στο πάνω μέρος της οθόνης, όπως συμβαίνει και στην οθόνη του τροχού, εμφανίζεται το 

τρέχων συνολικό σκορ που έχει συγκεντρώσει  ο μαθητής. Στη συνέχεια ακολουθεί το τμήμα 

που εμφανίζεται η κατηγορία και ακολουθεί η εμφάνιση της ερώτησης. Αμέσως μετά την 

ερώτηση εμφανίζονται οι δυνατές απαντήσεις που μπορεί να επιλέξει ο μαθητής. Τέλος, στο 

κάτω τμήμα της οθόνης υπάρχει το κουμπί «Υποβολή». 

 Ο χρήστης καλείται να επιλέξει κάθε φορά μία από τις υποψήφιες απαντήσεις. Για να 

επιλέξει μία απάντηση, αρκεί να κάνει ¨κλικ¨ πάνω στην αντίστοιχη απάντηση. Η επιλεγμένη 

απάντηση του χρήστη εμφανίζεται με διαφορετικό χρώμα, ώστε να ξεχωρίζει από τις 

υπόλοιπες. Επίσης, ο μαθητής μπορεί να αλλάξει την απάντηση όσες φορές επιθυμεί 
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κάνοντας ¨κλικ¨ πάνω στην απάντηση που θέλει. Για να υποβάλει την απάντηση που επέλεξε 

θα πρέπει στη συνέχεια να κάνει ¨κλικ¨ στο κουμπί «Υποβολή». Αυτό γίνεται για να δοθεί η 

ευκαιρία στον μαθητή, να αλλάξει την αρχική του επιλογή. Σημειώνεται, ότι αν ο μαθητής 

κάνει ¨κλικ¨ στο κουμπί «Υποβολή» χωρίς πρώτα να επιλέξει μία απάντηση, τότε του 

εμφανίζεται μήνυμα λάθους, το οποίο τον προτρέπει να επιλέξει μία από τις διαθέσιμες 

απαντήσεις. Μόλις ο χρήστης επιλέξει μία απάντηση και κάνει ¨κλικ¨ στο κουμπί 

«Υποβολή», η εφαρμογή ελέγχει την εγκυρότητα της απάντησης. Σε περίπτωση σωστής 

απάντησης, ο χρήστης ενημερώνεται με ένα ηχητικό μήνυμα επιτυχίας ενώ ένα πράσινο 

πλαίσιο εμφανίζεται στην οθόνη της εφαρμογής που τον ενημερώνει κατάλληλα. Επίσης, 

προστίθενται και οι ανάλογοι πόντοι στο σύνολο πόντων του μαθητή. Σε περίπτωση 

λανθασμένης απάντησης, εμφανίζεται ένα κόκκινο πλαίσιο το οποίο ενημερώνει τον μαθητή, 

ενώ ταυτόχρονα αρχίζει η αναπαραγωγή του ηχητικού αποσπάσματος, το οποίο ενημερώνει 

τον μαθητή για τη σωστή απάντηση, αναφέροντας του κομμάτια της θεωρίας που σχετίζονται 

με τη συγκεκριμένη ερώτηση. Τέλος, και στις δύο περιπτώσεις, ο έλεγχος περνάει στην 

οθόνη του τροχού προκειμένου να συνεχιστεί το παιχνίδι. 
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Εικόνα 21.  Οθόνη Ερωτήσεων της Εφαρμογής «Τροχός της Γνώσης» 

 

 

 

 

6.3.4 Οθόνη Τερματισμού 

 Η τέταρτη και τελευταία οθόνη της εφαρμογής είναι η οθόνη τερματισμού. Η οθόνη 

αυτή εμφανίζεται μόλις ο μαθητής καταφέρει να συγκεντρώσει 200 πόντους οπότε και το 

παιχνίδι ολοκληρώνεται. Στη συγκεκριμένη οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα επιτυχίας και δύο 

κουμπιά τα οποία επιτρέπουν στον μαθητή είτε να παίξει ξανά είτε να αποχωρήσει από την 

εφαρμογή. 

 

Εικόνα 22.  Οθόνη Τερματισμού της Εφαρμογής «Τροχός της Γνώσης» 
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7. Υλοποίηση της εφαρμογής «Τροχός της Γνώσης» 

7.1 Βάση δεδομένων εφαρμογής  

 Για τη μόνιμη αποθήκευση δεδομένων, το AppInventor παρέχει αποθήκευση σε ένα 

αρχείο (File), αποθήκευση δεδομένων στο διαδίκτυο είτε με τη χρήση CloudBD είτε με τη 

χρήση TinyWebDB καθώς και αποθήκευση δεδομένων τοπικά με τη χρήση TinyBD. Για την 

εφαρμογή «Τροχός της Γνώσης» χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων TinyDB. 

 Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται με το AppInventor αρχικοποιούνται κάθε φορά που 

εκτελούνται. Αυτό σημαίνει, ότι αν μια μεταβλητή έχει αρχικοποιηθεί από την εφαρμογή και 

η μεταβλητή αυτή τροποποιηθεί στη συνέχεια από τον χρήστη, με την επανεκκίνηση της 

εφαρμογής, η τιμή που έχει εισαγάγει ο χρήστης θα έχει χαθεί. Η TinyDB χρησιμοποιείται 

για τη μόνιμη αποθήκευση των δεδομένων στην εφαρμογή. Έτσι, τα δεδομένα που 

αποθηκεύονται στην TinyDB, θα είναι διαθέσιμα και την επόμενη φορά που θα εκτελεστεί η 

εφαρμογή. Στην TinyDB, τα δεδομένα αποτελούνται από ετικέτες (tags) και τιμές (values). 

Για να αποθηκεύσουμε μία τιμή θα πρέπει να ορίσουμε την ετικέτα κάτω από την οποία θα 

αποθηκευτεί η τιμή αυτή. Σημειώνεται ότι η ετικέτα θα πρέπει να είναι κείμενο (text). Έτσι 

κάθε φορά που θα θέλουμε να έχουμε πρόσβαση στη συγκεκριμένη μεταβλητή θα την 

καλούμε από τη βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας την ετικέτα της. Τέλος, η TinyDB μας 

επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα μεταξύ των διαφορετικών οθονών της εφαρμογής. 

Για την εισαγωγή της TinyDB στην εφαρμογή, αρκεί να επιλέξουμε από την καρτέλα Storage 

της στήλης Palette της οθόνης Designer, την επιλογή TinyDB και να το σύρουμε μέσα στην 

περιοχή που απεικονίζει την οθόνη του κινητού (περιοχή Viewer). Στη συνέχεια, από τη 

στήλη Components μπορούμε να μετονομάσουμε τη βάση δεδομένων. Σημειώνεται ότι για 

να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα μιας βάσης δεδομένων σε περισσότερες από μία οθόνες, 
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θα πρέπει να εισάγουμε και να ονομάζουμε με το ίδιο όνομα στις οθόνες αυτές ένα 

αντικείμενο TinyDB. 

 Στην εφαρμογή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας Μεταπτυχιακής 

Διατριβής, η βάση δεδομένων χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων που αφορούν 

τις ερωτήσεις, τις διαθέσιμες απαντήσεις, τη σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση καθώς και 

το όνομα του αρχείου του ηχητικού αποσπάσματος που θα αναπαραχθεί σε περίπτωση 

λανθασμένης απάντησης του μαθητή. Επίσης, διατηρούμε δεδομένα όπως το συνολικό σκορ 

του μαθητή καθόλη τη διάρκεια το παιχνιδιού καθώς και την κατηγορία που επιλέγεται 

τυχαία από τον τροχό. Για την αποθήκευση των δεδομένων αυτών χρησιμοποιούνται δύο 

βάσεις δεδομένων, η database_questions στην οποία αποθηκεύονται οι πληροφορίες σχετικά 

με τις ερωτήσεις και η database_category στην οποία αποθηκεύεται η επιλεγμένη κάθε φορά 

κατηγορία και το τρέχον συνολικό σκορ του μαθητή.  Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 

6.3.1, τα δεδομένα αυτά αρχικοποιούνται κατά την εκκίνηση του παιχνιδιού από την σελίδα 

αρχικοποίησης. 

 Όσον αφορά τη δομή της database_questions, χωρίζεται σε οκτώ κατηγορίες, δύο για 

κάθε κατηγορία, καθώς σε κάθε κατηγορία γίνεται διάκριση των ερωτήσεων σε εύκολες και 

δύσκολες. Έτσι, έχουμε για παράδειγμα το τμήμα δεδομένων “network_easy” το οποίο 

αναφέρεται στις εύκολες ερωτήσεις της κατηγορίας «Δίκτυα Υπολογιστών» και το τμήμα 

δεδομένων “multimedia_hard” το οποίο αναφέρεται στις δύσκολες ερωτήσεις της κατηγορίας 

«Πολυμέσα». Κάθε τμήμα δεδομένων αποτελείται από ένα λεξικό δεδομένων πέντε θέσεων, 

το οποίο έχει ως κλειδί (key) τον αύξοντα αριθμό της ερώτησης και ως τιμή (value) μία λίστα 

επτά (7) στοιχείων η οποία περιέχει τα στοιχεία της συγκεκριμένης ερώτησης (Εικόνα 23). 

Το πρώτο στοιχείο της λίστας αναφέρεται στο όνομα του ηχητικού αποσπάσματος της 

ερώτησης σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης του χρήστη, το δεύτερο στοιχείο είναι η 

ερώτηση, τα στοιχεία τρία έως και έξι είναι οι απαντήσεις της ερώτησης και το τελευταίο 

στοιχείο δείχνει το στοιχείο της λίστας το οποίο περιέχει τη σωστή απάντηση. Σημειώνεται 
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ότι όταν τα στοιχεία πέντε και έξι της λίστας έχουν τιμή ¨-1¨ τότε η συγκεκριμένη ερώτηση 

έχει μόνο δύο δυνατές απαντήσεις. Στη συνέχεια, κάθε ένα από τα τμήματα δεδομένων 

αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων έχοντας ως ετικέτα (tag) ένα περιγραφικό όνομα ώστε να 

ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. 

 

Εικόνα 23.  Λίστα με τα δεδομένα της ερώτησης ως τιμή σε λεξικό 

 

 

 Τέλος, όσον αφορά τη δομή της database_category, τα πράγματα σε αυτή την 

περίπτωση είναι πιο απλά καθώς για το συνολικό σκορ του μαθητή χρησιμοποιούμε τη 

ετικέτα “score” με τιμή το τρέχων σκορ του μαθητή, το οποίο ανανεώνεται κατά τη διάρκεια 

του παιχνιδιού, και την ετικέτα “selected_category” για την κατηγορία στην οποία 

σταμάτησε τυχαία ο τροχός. 

 

 

Εικόνα 24.  Αρχικοποίηση του σκορ στο μηδέν 
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Εικόνα 25.  Δομή δεδομένων που περιέχει τις δύσκολες ερωτήσεις της κατηγορίας 

«Δίκτυα Υπολογιστών» 

7.2 Περιστροφή τροχού εφαρμογής 

 Η περιστροφή του τροχού για την τυχαία επιλογή της κατηγορίας, αποτελεί ένα από 

τα πιο σημαντικά σημεία της εφαρμογής, καθώς αποτελεί το σημείο το οποίο δίνει στην 

εφαρμογή ένα πιο παιγνιώδη χαρακτήρα. Οπότε, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η ομαλή 

περιστροφή του τροχού και η εμφάνιση της σωστής κατηγορίας σύμφωνα με το σημείο στο 

οποίο δείχνει το βέλος του τροχού, στο τέλος της περιστροφής του. Επίσης, είναι σημαντικό 

να εξασφαλιστεί ότι και οι τέσσερις κατηγορίες πρέπει να έχουν την ίδια πιθανότητα 

επιλογής από τον τροχό προκειμένου ο μαθητής να δοκιμάσει τις γνώσεις σε όλο το εύρος 

της επιλεγμένης ύλης. Τα παραπάνω ήταν κάποιες από τις προκλήσεις που έπρεπε να 

αντιμετωπιστούν κατά τη σχεδίαση και την υλοποίηση της εφαρμογής. 

 Ο τροχός αποτελεί μία εικόνα μεγέθους 300 x 300 pixels και αποτελείται από 

τέσσερα τμήματα, όσες δηλαδή και οι κατηγορίες. Επίσης εκτός από τον τροχό, στην 

εφαρμογή έχει τοποθετηθεί και ένα τόξο, το οποίο δείχνει την επιλεγμένη κατηγορία όταν 
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σταματήσει η περιστροφή του τροχού. Τόσο ο τροχός όσο και το βέλος τοποθετήθηκαν μέσα 

σε ένα αντικείμενο καμβά (Canvas) το οποίο είναι διαθέσιμο στο AppInventor. Επίσης, το 

τόξο έχει ρυθμιστεί κατάλληλα, από την ιδιότητα z-index ώστε να εμφανίζεται πάντα πάνω 

από τον τροχό. 

 Μετά την τοποθέτηση του τροχού και του τόξου στην δεύτερη οθόνη της εφαρμογής, 

σειρά πήρε η περιστροφή του τροχού. Σημειώνεται, ότι για την περιστροφή του τροχού 

απαιτείται και η χρήση δύο ρολογιών (Timer), των οποίων η λειτουργία αναλύεται στη 

συνέχεια. Η περιστροφή του τροχού λαμβάνει χώρα μετά από εντολή του μαθητή. Πατώντας 

και πιέζοντας προς τα κάτω σε οποιαδήποτε περιοχή μέσα στον τροχό, ο τροχός αρχίζει και 

κινείται με τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Μόλις συμβεί αυτή η ενέργεια του χρήστη, 

αρχικοποιείται ένα σύνολο μεταβλητών απαραίτητων για την περιστροφή του τροχού, όπως 

φαίνεται και στην εικόνα 26 . Αρχικά, το heading του τροχού έχει την τιμή 0, οπότε και 

σημαίνει ότι ο τροχός είναι τοποθετημένος στην αρχική του κατάσταση. Στη συνέχεια 

επιλέγεται ένας αριθμός από το 1 έως το 36, οποίος πολλαπλασιάζεται με το 4 (μεταβλητή 

global r4). Επιπλέον, αρχικοποιούνται στο 0 διάφορες μεταβλητές οι οποίες μετράνε τις 

στροφές του τροχού (μεταβλητή fullspins και Τ). Τέλος, αρχικοποιείται στο 5 η ταχύτητα 

περιστροφής του τροχού (μεταβλητή speed), ενώ επιλέγεται τυχαία ένας αριθμό μεταξύ του 1 

και του 5 (μεταβλητή random_fullspins), ο οποίος καθορίζει το πλήθος των στροφών του θα 

εκτελέσει ο τροχός. 

 

Εικόνα 26.  Αρχικοποίηση μεταβλητών για την περιστροφή του τροχού 
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 Μετά την αρχικοποίηση, ενεργοποιείται ο πρώτος Timer (με την ονομασία 

FULL_SPIN). Κατά την λειτουργία του (εικόνα 27), γίνεται η αρχική περιστροφή του 

τροχού, μειώνοντας κάθε φορά το heading της εικόνας του τροχού κατά ταχύτητα speed. 

Μόλις η τιμή του heading γίνει ίση με -360, αυτό σημαίνει ότι ο τροχός έχει ολοκληρώσει 

έναν ολόκληρο κύκλο περιστροφής, οπότε αυξάνεται κατά μία μονάδα η τιμή της 

μεταβλητής fullspins, η οποία παρακολουθεί τις στροφές που έχει εκτελέσει ο τροχός. Μόλις 

ο τροχός ολοκληρώσει όλες τις στροφές, οπότε η τιμή της μεταβλητής fullspins θα ισούται με 

τη μεταβλητή της random_fullspins, ο Timer FULL_SPIN απενεργοποιείται, ενώ 

ενεργοποιείται ο δεύτερος Timer με όνομα FINAL_SPIN. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι 

ο τροχός έχει ολοκληρώσει τις περιστροφές που ορίζονται τυχαία από την random_fullspins 

και έχει σταματήσει στην αρχική του θέση, το οποίο είναι μη επιθυμητό. Έτσι, προκειμένου 

να έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα κάθε φορά, χρησιμοποιούμε τον Timer FINAL_SPIN. O 

Timer αυτός (εικόνα 28), συνεχίζει την περιστροφή του τροχού και κάθε φορά, αυξάνει κατά 

δύο μονάδες την τιμή της μεταβλητής Τ. Μόλις η μεταβλητή αυτή γίνει ίση ή μεγαλύτερη 

από την μεταβλητή r4, τότε η ταχύτητα του τροχού αρχίζει και μειώνεται. Μόλις η ταχύτητα 

γίνει ίση με το μηδέν, η περιστροφή του τροχού σταματάει, ο Timer απενεργοποιείται και 

εκτελείται η συνάρτηση getResults η οποία υπολογίζει και επιστρέφει την κατηγορία στην 

οποία σταμάτησε ο τροχός. 

 

51 



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   AppInventor – 

ΖΩΗ ΛΕΤΣΙΟΥ 

Εικόνα 27.  Λειτουργία του Full Spin Timer 

 

Εικόνα 28.  Λειτουργία του Final Spin Timer 

 Η συνάρτηση getResult υπολογίζει και επιστρέφει την κατηγορία στην οποία 

σταμάτησε ο τροχός (εικόνα 29). Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της μεταβλητής r4. 

Υπενθυμίζεται ότι η r4 πολλαπλασιάζει έναν τυχαίο αριθμό από το 1 έως το 36 με το 4, 

οπότε οι δυνατές τιμές που μπορεί να πάρει είναι 4, 8, 12, 16, κοκ. Οι τιμές αυτές 

αντιστοιχούν στο heading του τροχού. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή r4 καθορίζει πιο θα είναι το 

τελικό heading του τροχού, άρα και την κατηγορία στην οποία σταμάτησε. Έτσι, 

δοκιμάζοντας όλες τις δυνατές τιμές της r4, βλέπουμε ότι όταν αυτή κυμαίνεται μεταξύ 4 και 

24 ή έχει τιμή μεγαλύτερη του 136 ο τροχός σταματάει στην κατηγορία «Πολυμέσα». 

Ομοίως, για τιμές μεταξύ 28 και 60 ο τροχός σταματάει στην κατηγορία «Εσωτερικό 

Υπολογιστή», για τιμές από 64 έως 96 έχουμε την κατηγορία «Δίκτυα Υπολογιστών», ενώ 

για τιμές 100 έως 132 έχουμε την κατηγορία «Ψηφιακός Κόσμος». Το αποτέλεσμα αυτό, 

επιστρέφεται και αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων με την ετικέτα (tag) ¨selected_category¨  

και ο έλεγχος περνάει στην οθόνη των ερωτήσεων. 
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Εικόνα 29.  Η συνάρτηση Get Result 

 

7.3 Αρχικοποίηση Οθόνης Ερωτήσεων 

 Μετά την επιλογή της κατηγορίας, ο έλεγχος μεταφέρεται στην οθόνη των 

ερωτήσεων. Κατά την αρχικοποίηση της οθόνης (εικόνα 30), γίνεται η ανάκτηση των 

ερωτήσεων από τη βάση δεδομένων και τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κατάλληλες δομές. 

Επίσης γίνεται και η ανάκτηση της κατηγορίας που επιλέχθηκε από τον τροχό καθώς και το 

σύνολο πόντων του μαθητή. Στη συνέχεια καλείται η συνάρτηση η οποία δίνει το κατάλληλο 

χρώμα υποβάθρου στο πεδίο όπου εμφανίζεται η κατηγορία, ενώ ακολουθεί η αναγραφή 

στην οθόνη τόσο της κατηγορίας, όσο και του συνόλου των πόντων του μαθητή. 
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Εικόνα 30.  Διαδικασία αρχικοποίησης της Οθόνης Ερωτήσεων της Εφαρμογής 

«Τροχός της Γνώσης» 

7.4 Επιλογή Τυχαίας Ερώτησης 

 Μετά την ανάκτηση των δεδομένων, σειρά έχει η επιλογή μίας από τις ερωτήσεις της 

κατηγορίας με τυχαίο τρόπο. Αυτό γίνεται με τη συνάρτηση select_random_question (εικόνα 

31) η οποία καλείται κατά την αρχικοποίηση της οθόνη ερωτήσεων. Η συνάρτηση αυτή 

αρχικά ελέγχει το τρέχον σκορ του μαθητή ώστε να αποφασίσει από ποια κατηγορία 

ερωτήσεων (εύκολες ή δύσκολες) θα επιλέξει την ερώτηση. Στη συνέχεια ανάλογα με την 

κατηγορία που επέλεξε ο τροχός, ανακτά τα δεδομένα της κατηγορίας και τα αποθηκεύει σε 
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ένα λεξικό με όνομα category_data. Προκειμένου να επιλέξει μία από τις ερωτήσεις της 

κατηγορίας, αποθηκεύει τα κλειδιά (keys) των ερωτήσεων σε μία λίστα και στη συνέχεια με 

τυχαίο τρόπο επιλέγει ένα από τα στοιχεία της λίστας. Τα δεδομένα της επιλεγμένης 

ερώτησης αποθηκεύονται στη μεταβλητή question_data σε μορφή λίστας, όπως αυτή 

περιεγράφηκε στην ενότητα 7.1. Πλέον, όλα τα δεδομένα της ερώτησης είναι εύκολα 

προσβάσιμα και εμφανίζονται στην οθόνη των ερωτήσεων. Έτσι, αρχικά εμφανίζεται η 

ερώτηση (στοιχείο 2 της λίστας) και στη συνέχεια ακολουθεί η εμφάνιση των απαντήσεων. 

Για κάθε απάντηση εμφανίζεται το αντίστοιχο κουμπί (button) με κείμενο την απάντηση. 

Επίσης, σ’ αυτό το σημείο γίνεται και έλεγχος σχετικά με το αν θα εμφανιστούν τέσσερα 

κουμπιά ή μόνο δύο κουμπιά, σε περίπτωση ερώτησης σωστού/λάθους. Αυτό γίνεται 

ελέγχοντας τα στοιχεία 5 και 6 της λίστας που αντιστοιχούν στις δύο τελευταίες απαντήσεις 

κάθε ερώτησης. Τέλος, αποθηκεύεται σε μία μεταβλητή (correct_answer) η σωστή απάντηση 

καθώς και το όνομα του ηχητικού αποσπάσματος (multimedia_id). 
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Εικόνα 31.  Διαδικασία επιλογής τυχαίας ερώτησης 
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Εικόνα 32.  Εμφάνιση της ερώτησης και απαντήσεων που επιλέχθηκε 

 Μόλις ολοκληρωθεί η τυχαία επιλογή της ερώτησης (μέθοδος random_question) και 

εμφανιστεί η ερώτηση στην οθόνη του μαθητή, η ερώτηση αυτή αφαιρείται από τη λίστα ώστε να 

μην μπορεί να επιλεγεί ξανά (Εικόνα 33). Αυτό γίνεται αφαιρώντας από το λεξικό category_data, που 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω διατηρεί προσωρινά τα δεδομένα των ερωτήσεων της επιλεγμένης 

κατηγορίας, την εγγραφή που έχει κλειδί (key), το κλειδί της επιλεγμένης ερώτησης. Στη συνέχεια 

ενημερώνονται οι δύο λίστες, categories_easy και categories_hard, που περιέχουν τα δεδομένα των 

ερωτήσεων και των τεσσάρων κατηγοριών, για τις εύκολες και δύσκολες ερωτήσεις αντίστοιχα. 

Τέλος, ενημερώνεται η βάση δεδομένων database_questions με τα νέα δεδομένα. 
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Εικόνα 33.  Αφαίρεση επιλεγμένης ερώτησης από τη βάση δεδομένων 
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7.5 Έλεγχος Απαντήσεων Μαθητή 

 Μέχρι στιγμής παρουσιάστηκε η διαδικασία αρχικοποίησης της εφαρμογής, ο τρόπος 

λειτουργίας του τροχού, η επιλογή κατηγορίας καθώς και ο τρόπος επιλογής και εμφάνισης 

με τυχαίο τρόπο μίας ερώτησης λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία και το τρέχον σκορ του 

μαθητή. Με την εμφάνιση της ερώτησης, ο χρήστης καλείται να επιλέξει μία από τις 

διαθέσιμες απαντήσεις. Για να επιλέξει μία απάντηση αρκεί να κάνει ¨κλικ¨ πάνω στην 

απάντηση που θεωρεί σωστή. Προκειμένου η εφαρμογή να γίνει πιο διαδραστική, μόλις ο 

μαθητής επιλέξει μία απάντηση, το πλαίσιο της απάντησης αλλάζει χρώμα. Ο μαθητής 

μπορεί να αλλάξει την απάντησή του όσες φορές θέλει πριν την υποβάλει. Μόλις, όμως, ο 

μαθητής κάνει ¨κλικ¨ στο κουμπί «Υποβολή», οι απάντηση κλειδώνει και δεν μπορεί πλέον 

να τροποποιήσει την απάντησή του. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή ελέγχει την ορθότητα της 

απάντησης όπως φαίνεται και στην εικόνα 34. 
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Εικόνα 34.  Έλεγχος απαντήσεων μαθητή και εμφάνιση αποτελέσματος 

 Σε περίπτωση σωστής απάντησης, οι κερδισμένοι πόντοι προστίθενται στο σύνολο 

πόντων του μαθητή. Το πλήθος των κερδισμένων πόντων όπως αναφέρθηκε και στις 

προηγούμενες ερωτήσεις εξαρτάται από τον βαθμό δυσκολίας της κάθε ερώτησης. Για κάθε 

σωστή εύκολη ερώτηση, ο μαθητής κερδίζει 15 πόντους, ενώ για κάθε σωστή δύσκολη 

ερώτηση οι κερδισμένοι πόντοι είναι 25. Οπότε, μόλις διαπιστωθεί ότι ο μαθητής απάντησε 

σωστά, ελέγχεται το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο μαθητής και προστίθενται οι ανάλογοι 

πόντοι στο σύνολο πόντων του μαθητή. Ο μαθητής ενημερώνεται για την επιτυχία του τόσο 
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με γραπτό κείμενο το οποίο εμφανίζεται σε πράσινο πλαίσιο με την ένδειξη «ΣΩΣΤΑ», όσο 

και με ηχητικό απόσπασμα. Ταυτόχρονα, εκτελούνται δύο συναρτήσεις, η 

findCorrectAnswer και η findWrongAnswer που χρησιμοποιούνται για την εύρεση της 

σωστής και των λανθασμένων απαντήσεων αντίστοιχα. Τέλος, για να βελτιώσουμε την 

εμπειρία του χρήστη, η σωστή απάντηση χρωματίζεται με πράσινο χρώμα ενώ οι 

λανθασμένες με κόκκινο. 

 Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, ο μαθητής ενημερώνεται με γραπτό κείμενο 

που εμφανίζεται σε κόκκινο φόντο με την ένδειξη «ΛΑΘΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ», ενώ ταυτόχρονα 

αρχίζει η αναπαραγωγή του ηχητικού αποσπάσματος. Στόχος του ηχητικού αποσπάσματος 

είναι να ενημερώσει τον μαθητή για τη σωστή απάντηση χρησιμοποιώντας κομμάτια της 

θεωρίας για την αιτιολόγησή της. Ταυτόχρονα, όπως και στην περίπτωση της σωστής 

απάντησης, εκτελούνται οι συναρτήσεις findCorrectAnswer και findWrongAnswer για την 

εύρεση και τον χρωματισμό των απαντήσεων. Τέλος, ο έλεγχος και στις δύο περιπτώσεις 

οδηγείται στην οθόνη του τροχού, προκειμένου ο μαθητής να τον περιστρέψει ξανά και να 

συνεχιστεί το παιχνίδι. 

 

Εικόνα 35.  Σημείωση λανθασμένων απαντήσεων 
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Εικόνα 36.  Σημείωση σωστής απάντησης 

7.6 Διάδραση Εφαρμογής με τον Χρήστη 

 Για τη βελτίωση της εμπειρίας του μαθητή και στο πλαίσιο της προσπάθειας για να 

διατηρηθεί το ενδιαφέρον του σε υψηλό επίπεδο καθ’ όλη την διάρκεια ενασχόλησής του με 

την εφαρμογή, έχουν ενσωματωθεί σ’ αυτήν στοιχεία εναλλαγής χρωμάτων σε διάφορα 

συμβάντα. Ένα από αυτά, είναι ο χρωματισμός της απάντησης που επιλέγει κάθε φορά ο 

χρήστης ώστε να διαφέρει από τις υπόλοιπες. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 37, όταν ο 

χρήστης επιλέξει την τρίτη απάντηση, το συγκεκριμένο κουμπί (button) χρωματίζεται με 

διαφορετικό χρώμα υποβάθρου από τα υπόλοιπα. 
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Εικόνα 37.  Σημείωση επιλεγμένης απάντησης μαθητή 

 Σε περίπτωση που ο χρήστης κάνει ¨κλικ¨ στο κουμπί «Υποβολή» χωρίς πρώτα να 

επιλέξει μία από τις απαντήσεις, η εφαρμογή θα του εμφανίσει ένα κόκκινο πλαίσιο με την 

ένδειξη «ΕΠΕΛΕΞΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται για τρία 

δευτερόλεπτα και υπενθυμίζει τον μαθητή ότι θα πρέπει να επιλέξει μία από τις διαθέσιμες 

απαντήσεις για να συνεχίσει το παιχνίδι. Για να υλοποιηθεί αυτή η λειτουργία, όπως φαίνεται 

και στην εικόνα 38, απαιτείται η χρήση ενός αντικειμένου Timer, το οποίο έχουμε εισαγάγει 

στην οθόνη ερωτήσεων. Ο συγκεκριμένος Timer ενεργοποιείται μόλις ο χρήστης κάνει ¨κλικ¨ 

στο κουμπί «Υποβολή» και απενεργοποιείται μετά από 3 δευτερόλεπτα. 

 

Εικόνα 38.  Έλεγχος επιλογής απάντησης 
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 Τέλος, όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 7.5, υπάρχουν οι ενδείξεις σωστής και 

λανθασμένης απάντησης οι οποίες ενημερώνουν τον χρήστη για τη απάντηση που έδωσε.  

           

Εικόνα 39.  Εμφάνιση μηνυμάτων 
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Συμπεράσματα 

 Στην παρούσα Μεταπτυχιακή Εργασία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα 

εκπαιδευτικό παιχνίδι για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής για την Α’ και Β’ 

τάξη του Γυμνασίου. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον 

οπτικού προγραμματισμού AppInventor, ενώ οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται στην 

εφαρμογή επιλέχθηκαν με τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο 

μέρος της διδαχθείσας ύλης. Η παρούσα εφαρμογή φαίνεται να αξιοποιεί σε ικανοποιητικό 

βαθμό τις ανάγκες του σύγχρονου μαθητικού πληθυσμού, χρησιμοποιώντας παιδαγωγικές 

τεχνικές. Ωστόσο, η παραπάνω άποψη στηρίζεται σε θεωρητικό επίπεδο, μιας και δεν έχει 

δοκιμαστεί ακόμη σε συνθήκες διδασκαλίας, ώστε να μπορέσουμε να δούμε τα 

αποτελέσματά της σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο. 

 Όσον αφορά στην εφαρμογή «Τροχός της Γνώσης» που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της 

παρούσας Μεταπτυχιακής Εργασίας, θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με περισσότερα 

χαρακτηριστικά, ώστε να γίνει πιο αποδοτική, εύχρηστη και φιλική προς τους μαθητές, ενώ 

θα μπορούσε να καλύπτει και μεγαλύτερο μέρος της ύλης που διδάσκονται οι μαθητές στο 

Γυμνάσιο. Στο πλαίσιο αυτό, μία επέκταση  θα μπορούσε να  είναι ο εμπλουτισμός της 

εφαρμογής με περισσότερες κατηγορίες που να καλύπτουν μεγαλύτερο εύρος της διδακτέας 

ύλης, καθώς στην παρούσα μορφή της καλύπτεται ένα μέρος των ενοτήτων της Α’ και Β’ 

Γυμνασίου. Με αυτόν τον τρόπο, περισσότεροι μαθητές θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με 

τον τροχό και να μάθουν παίζοντας. Στην ίδια λογική, θα μπορούσε να αυξηθεί ο αριθμός 

των ερωτήσεων της κάθε κατηγορίας, ώστε οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν 

τις γνώσεις που αποκόμισαν από το μάθημα της πληροφορικής στο γυμνάσιο σε ένα 

μεγαλύτερο εύρος. 

 Ένα άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να προστεθεί στην εφαρμογή είναι ο χρόνος. 

Αντί ο μαθητής να έχει όσο χρόνο θέλει για να απαντήσει στις ερωτήσεις, θα μπορούσε να 
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υπάρχει ένας χρονικός περιορισμός για κάθε ερώτηση. Επιπρόσθετα, στην παρούσα της 

(πρωτότυπη) έκδοση η εφαρμογή αξιοποιεί τα ηχητικά αποσπάσματα στη φάση της 

αποκάλυψης της απάντησης, κάτι που θα μπορούσε να επεκταθεί και κατά τη διάρκεια της 

εμφάνισης της ερώτησης και των πιθανών απαντήσεων, πράγμα που θα βοηθούσε ιδιαίτερα 

μαθητές με περιορισμένη όραση ή με μαθησιακές δυσκολίες. Τέλος, προκειμένου η 

εφαρμογή να είναι πιο εύκολη στη συντήρηση και στη διαχείριση των ερωτήσεων, των 

απαντήσεων και των ηχητικών αποσπασμάτων, θα ήταν χρήσιμη η δημιουργία μιας σελίδας 

διαχειριστή «Admin Panel», μέσα από την οποία ο διαχειριστής της εφαρμογής θα μπορεί 

εύκολα να εισάγει, να τροποποιεί και να διαγράφει ερωτήσεις, απαντήσεις και ηχητικά 

αποσπάσματα. 

 Τέλος, θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, η εφαρμογή να χρησιμοποιηθεί από 

εκπαιδευτικούς και μαθητές ώστε να αξιολογηθεί και αφενός να δούμε τα αποτελέσματά της 

σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο και αφετέρου να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα αυτά 

για να βελτιωθεί αναλόγως. Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί ένα από τα σημαντικά μελλοντικά 

βήματα της παρούσας εργασίας. 

  

66 



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   AppInventor – 

ΖΩΗ ΛΕΤΣΙΟΥ 

Βιβλιογραφία 

[1] Cole, Μ., & Cole, S. (1996). The development of children. New York: Freeman 

[2] Facer K.,(2003),Computer games and learning, 

http://www.nestafuturelab.org/research/discuss/02discuss3aza01.htm 

[3] Glassman Michael. (2001). Dewey and Vygotsky: Society, Experience , and Inquiry 

in Educational Practice 

[4] Seralidou E., Vallianatos N., Tsolakou D. & Douligeris C. (2020). Design, 

development and implementation of mobile applications to support the educational process in 

the Greek secondary education system. European Journal of Engineering Research and 

Science (EJERS), pp. 1-7, https://doi.org/10.24018/ejers.2020.0.CIE.2302. 

[5] Βαλλιανάτος Ν. (2020). «Δημιουργία εφαρμογής για κινητές συσκευές με σκοπό την 

υποστήριξη του μαθήματος “Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον” στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», πτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

[6] Βλάσση Ε., (2015). Δημιουργία Tutorial για το Εργαλείο Οπτικού Προγραμματισμού 

MIT App Inventor & Ανάπτυξη Πρότυπης Εφαρμογής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα 

ψηφιακών συστημάτων, Αθήνα. Διπλωματική εργασία, ανακτήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 

2021 από: https://docplayer.gr/33281588-Panepistimio-peiraios.html 

[7] Γαβριηλίδου Μ, (2008).  Αρχές Σχεδίασης Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών  

[8] ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 

http://www.pischools.gr/content/index.php?lesson_id=1&ep=59 

[9] Ζαφείρη Λ, (2013). Δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών με τη χρήση του εργαλείου 

Game Maker για την εκμάθηση του προγραμματισμού, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα 

ψηφιακών συστημάτων, Αθήνα. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, ανακτήθηκε στις 16 

Μαρτίου 2021 από: https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8590 

[10] Κόμης, Β. & Μικρόπουλος, Α. (2001). Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Πάτρα ΕΑΠ 

67 

https://docplayer.gr/33281588-Panepistimio-peiraios.html
http://www.pischools.gr/content/index.php?lesson_id=1&ep=59
https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8590


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   AppInventor – 

ΖΩΗ ΛΕΤΣΙΟΥ 

[11] Κυριαζής Α., Μπακογιάννης Σ., (2003). Χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση 

[12] Μαραγκός Κ., Γρηγοριάδου Μ. (2006), Διδασκαλία εννοιών Πληροφορικής με 

Εκπαιδευτικά Ηλεκτρονικά Παιχνίδια, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή "Οι 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση" 

[13] Μπέγκος Α., (2013). 3D Εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια στο μάθημα της 

Αστρονομίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα ψηφιακών συστημάτων, Αθήνα. Διπλωματική 

εργασία, ανακτήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2021 από:  

https://www.openarchives.gr/aggregator-openarchives/edm/Dione/000013-unipi_8530 

[14] Μυσιρλάκη Σοφία, (2010). Εκπαιδευτικά παιχνίδια και ηλεκτρονική μάθηση: 

διερευνώντας την κοινωνική διάσταση των πολυχρηστικών διαδικτυακών παιχνιδιών 

(MMOGs), Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα ψηφιακών συστημάτων, Αθήνα. Μεταπτυχιακή 

διπλωματική εργασία, ανακτήθηκε στις 16 Μαρτίου 2021 από: 

https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5662 

[15] Παγγέ Τ, Κυριαζή Μ,(2010) Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

[16] Περιβάλλον App Inventor, https://appinventor.mit.edu/ 

[17] Περιβάλλον Game Maker https://en.wikipedia.org/wiki/GameMaker και 

https://www.yoyogames.com/en/gamemaker  Περιβάλλον Kodu, 

http://www.kodugamelab.com/ 

[18] Περιβάλλον Scratch https://scratch.mit.edu/ και 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%

CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%C

F%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_Scratch 

[19] Περιβάλλον Snap https://download.cnet.com/BYOB-Build-Your-Own-Blocks/3000-

20415_4-75629466.html και https://en.wikipedia.org/wiki/Snap!_(programming_language) 

68 

https://www.openarchives.gr/aggregator-openarchives/edm/Dione/000013-unipi_8530
https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5662
https://appinventor.mit.edu/
https://en.wikipedia.org/wiki/GameMaker
https://www.yoyogames.com/en/gamemaker
http://www.kodugamelab.com/
https://scratch.mit.edu/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_Scratch
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_Scratch
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_Scratch
https://download.cnet.com/BYOB-Build-Your-Own-Blocks/3000-20415_4-75629466.html
https://download.cnet.com/BYOB-Build-Your-Own-Blocks/3000-20415_4-75629466.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Snap!_(programming_language)


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   AppInventor – 

ΖΩΗ ΛΕΤΣΙΟΥ 

[20] Ράπτης Αρ. Ράπτη Αθ. (1997). Πληροφορική και Εκπαίδευση: Συνολική προσέγγιση. 

Αθήνα, εκδ. Τελέθριον Σδασδ 

[21] Ρετάλης, Σ., Αβούρης, Ν., Αναστασιάδης, Π. (2005), Οι προηγμένες τεχνολογίες 

διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης, Καστανιώτης, Αθήνα. 

[22] Σικώλα Κων/να, Τσαμαδιά Βασιλική, (2007). Η πληροφορική στην ελληνική 

εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

Μεσολογγίου. Πτυχιακή εργασία, ανακτήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2021 από: 

https://docplayer.gr/1425780-Ptyhiaki-ergasia-me-thema-i-pliroforiki-stin-ekpaideysi.html 

[23] Τεχνολογικός γραμματισμός εκπαιδευτικών, Μιχάλης Ι., Τσαλίκη Χ., 

Χατζηβασιλείου Ε., Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου συνεδρίου διδακτικής των Φ.Ε και Ν.Τ στην 

εκπαίδευση 

[24] Τσολάκου Δ. (2020). «Εφαρμογή για κινητές συσκευές  για την υποστήριξη του 

μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» για το Γενικό Λύκειο», πτυχιακή 

εργασία, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

[25] Χατζεϊπίδου Σοφία, (2010). Η διδασκαλία της πληροφορικής στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα τεχνολογίας, πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Άρτα. 

Πτυχιακή εργασία, ανακτήθηκε στις 17 Μαρτίου 2021 από: 

https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/4889/878.pdf?sequence=1 

  

69 

https://docplayer.gr/1425780-Ptyhiaki-ergasia-me-thema-i-pliroforiki-stin-ekpaideysi.html
https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/4889/878.pdf?sequence=1


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   AppInventor – 

ΖΩΗ ΛΕΤΣΙΟΥ 

Παράρτημα Α. 

 

70 



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   AppInventor – 

ΖΩΗ ΛΕΤΣΙΟΥ 

71 



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   AppInventor – 

ΖΩΗ ΛΕΤΣΙΟΥ 

 

72 



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   AppInventor – 

ΖΩΗ ΛΕΤΣΙΟΥ 

73 



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   AppInventor – 

ΖΩΗ ΛΕΤΣΙΟΥ 

74 



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   AppInventor – 

ΖΩΗ ΛΕΤΣΙΟΥ 

75 



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   AppInventor – 

ΖΩΗ ΛΕΤΣΙΟΥ 

 

76 


	Περίληψη
	Abstract
	Πίνακας Περιεχομένων
	Λίστα Εικόνων
	Λίστα Πινάκων
	Εισαγωγή
	1. Σκοπός και Αντικείμενο Διπλωματικής Εργασίας
	1.1 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας
	1.2 Αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας

	2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και Οδηγίες Διδασκαλίας
	2.1 Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο
	2.2 Άξονες, Γενικοί Στόχο, Θεμελιώδεις Έννοιες Διαθεματικής Προσέγγισης

	3. Παιδαγωγική Κατεύθυνση και Στόχοι ανά Τάξη
	3.1 Ύλη Α΄ Γυμνασίου
	3.2 Ύλη Β΄ Γυμνασίου
	3.3 Ύλη Γ’ Γυμνασίου

	4. Ηλεκτρονικά παιχνίδια και μάθηση
	4.1 Χρήση Ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη διαδικασία της μάθησης
	4.2 Πλεονεκτήματα χρήσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση
	4.3 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα και εργαλεία δημιουργίας ηλεκτρονικών παιχνιδιών
	4.3.1 To περιβάλλον Scratch
	4.3.2 To περιβάλλον Game Maker
	4.3.3 To περιβάλλον Kodu Game Lab
	4.3.4 To περιβάλλον Snap


	5. Το περιβάλλον AppInventor
	5.1 Τι είναι το AppInventor
	5.2 Περιγραφή Περιβάλλοντος AppInventor
	5.2.1 Οθόνη σχεδιασμού (Designer)
	5.2.2 Οθόνη block
	5.2.3 Εκτέλεση και Έλεγχος εφαρμογών

	5.3 Αξιοποίηση του AppInventor στη διδασκαλία της πληροφορικής
	5.4 Παρόμοιες Εφαρμογές

	6. Η εφαρμογή «Τροχός της Γνώσης»
	6.1 Σκοπός του παιχνιδιού
	6.2 Περιγραφή του παιχνιδιού
	6.3 Οθόνες εφαρμογής
	6.3.1 Αρχική Οθόνη
	6.3.2 Οθόνη Τροχού
	6.3.3 Οθόνη Ερωτήσεων
	6.3.4 Οθόνη Τερματισμού


	7. Υλοποίηση της εφαρμογής «Τροχός της Γνώσης»
	7.1 Βάση δεδομένων εφαρμογής
	7.2 Περιστροφή τροχού εφαρμογής
	7.3 Αρχικοποίηση Οθόνης Ερωτήσεων
	7.4 Επιλογή Τυχαίας Ερώτησης
	7.5 Έλεγχος Απαντήσεων Μαθητή
	7.6 Διάδραση Εφαρμογής με τον Χρήστη

	Συμπεράσματα
	Βιβλιογραφία
	Παράρτημα Α.

