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Περίληψη 

  

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια αποτελούν μία κατηγορία των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού 

(Serious Games) και έχουν ως στόχο την εκπαίδευση και παροχή γνώσης, μέσα από την 

εμπειρία του παιχνιδιού με ψυχαγωγικό τρόπο. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο σχολικό περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα στο 

Δημοτικό σχολείο, ως εκπαιδευτικά εργαλεία. Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής 

εργασίας σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Μυθομπερδέματα». 

Το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει ως θέμα την ελληνική μυθολογία και  σκοπός του είναι η 

χρήση του από μαθητές της Γ' τάξης Δημοτικού για εκμάθηση του μαθήματος της 

Ιστορίας και συγκεκριμένα των κεφαλαίων που αναφέρονται στην ελληνική μυθολογία. 

Το παιχνίδι «Μυθομπερδέματα» σχεδιάστηκε αξιοποιώντας το κοινά αποδεκτό μοντέλο 

σχεδίασης εκπαιδευτικών παιχνιδιών των Ibrahim & Jaafar (2009) και υλοποιήθηκε με 

χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Scratch 2.0. Μετά την ολοκλήρωσή του, το 

παιχνίδι αξιολογήθηκε από 21 άτομα από τον χώρο της εκπαίδευσης, ως προς την 

αποδοχή του από τους ίδιους και τους μαθητές, τη διδακτική χρησιμότητα, την 

εργονομική, τεχνολογική και διδακτική χρηστικότητα και το περιβάλλον του. Τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, μιας  και αξιολογήθηκε 

θετικά ως προς όλους τους παραπάνω παράγοντες, ενώ το σύνολο των ερωτηθέντων 

δήλωσε ότι θα χρησιμοποιούσε το παιχνίδι για τη διδασκαλία της μυθολογίας.  
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Abstract 

 

Educational games are a category of serious games and their main purpose is to provide 

education and knowledge, through the game experience in an entertaining way. 

Educational games could be used in the school environment and more specifically in the 

primary school, as educational tools. Part of this thesis was the creation and 

development of an educational game, that was named "Mythomperdemata". This game's 

theme is Greek mythology and its purpose is to be used by 3rd grade's students in order 

for them to be taught the History lessons that contain mythology. The game 

"Mythomperdemata", was designed based on the commonly accepted Educational 

Games Design Model of Ibrahim & Jaafar (2009) and was implemented using Scratch 

2.0 programming language. Upon its completion, the game was evaluated by 21 people 

from the field of education, as for the acceptance from themselves and from the 

students, its didactic utility, its ergonomic, technological and teaching usability and its 

environment. The evaluation results are very encouraging, since all the above factors 

were evaluated positively, while all respondents said they would use the game to teach 

mythology. 
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1 

 

1. Εισαγωγή 

1.1 Αντικείμενο και στόχοι της εργασίας 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού, με θέμα την ελληνική μυθολογία. Πιο συγκεκριμένα, το παιχνίδι 

απευθύνεται κυρίως σε μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε συνδυασμό με το βιβλίο της Ιστορίας της Γ' Δημοτικού, στην ύλη του οποίου 

βασίστηκε. 

 

Επιλέχθηκε να δημιουργηθεί εκπαιδευτικό παιχνίδι με το συγκεκριμένο θέμα, καθώς τα 

παιδιά της Γ' Δημοτικού έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το μάθημα της Ιστορίας 

και την εκμάθηση «θεωρητικών» εννοιών. Ακόμη, το σχολικό βιβλίο έχει αρκετές 

πληροφορίες που μπορεί να κουράσουν τους μαθητές. Επομένως, κρίθηκε σημαντική η 

δημιουργία ενός παιχνιδιού ελληνικής μυθολογίας, το οποίο μέσα από την ψυχαγωγία, 

θα μάθει στα παιδιά να αγαπούν την Ιστορία. Το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στους 

μαθητές να επικεντρωθούν στα βασικότερα σημεία του βιβλίου και να αξιολογήσουν 

τις γνώσεις τους, μέσα από ένα ευχάριστο περιβάλλον που παρακινεί τη μελέτη και τη 

μάθηση. 

 

Γενικά, βασικότερος στόχος της εργασίας είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού, το οποίο θα συνδυάζει όμορφα γραφικά, παροχή διασκέδασης και μετάδοση 

γνώσης με ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο. Ακόμη, μέσα από το παιχνίδι, γίνεται 

προσπάθεια να διερευνηθεί ο αποτελεσματικός ρόλος των εκπαιδευτικών παιχνιδιών 

στον τομέα της εκπαίδευσης, σε συνδυασμό πάντα με τα σχολικά βιβλία. Τέλος, ένας 

ακόμη στόχος είναι η δοκιμή και αξιολόγηση του παιχνιδιού από εκπαιδευτικούς, έτσι 

ώστε να φανεί η αξία του ως εκπαιδευτικό παιχνίδι σοβαρού σκοπού, γενικότερα, αλλά 

και ως σχολικό εργαλείο μάθησης, ειδικότερα.  

 

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι που δημιουργήθηκε, ονομάζεται «Μυθομπερδέματα»
1
 και 

έχουν δημιουργηθεί δύο εκδόσεις του. Πιο συγκεκριμένα, το «Μυθομπερδέματα 

(ολόκληρο)»
2
, αποτελεί ένα ενιαίο παιχνίδι, το οποίο κάθε παίκτης πρέπει να 

ολοκληρώσει για να τερματίσει. Αντίθετα, το «Μυθομπερδέματα (σε ενότητες)»
3
, είναι 

                                                 
1
 http://olievangelopoulou.wix.com/mythomperdemata 

2
 https://scratch.mit.edu/projects/91389755/ 

3
 https://scratch.mit.edu/projects/91394076/ 

http://olievangelopoulou.wix.com/mythomperdemata
https://scratch.mit.edu/projects/91389755/
https://scratch.mit.edu/projects/91394076/
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μια παραλλαγή του ενιαίου παιχνιδιού, που δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να 

επιλέξουν ανάμεσα στις έξι διαφορετικές ενότητες (πίστες) και να παίξουν όσες/όποιες 

θέλουν, μεμονωμένα. 

 

1.2 Περιεχόμενο της διπλωματικής εργασίας 

 

Τα κεφάλαια που ακολουθούν, περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, όπου 

επεξηγούνται οι όροι «παιχνίδια σοβαρού σκοπού» και «εκπαιδευτικά παιχνίδια». 

Ακόμη, παρουσιάζονται και αξιολογούνται κάποια ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά 

παιχνίδια με αντικείμενο την ελληνική μυθολογία ή την ιστορία γενικότερα. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 

εκπόνηση της παρούσας εργασίας. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο, περιγράφονται τα βήματα της ανάλυσης και σχεδίασης του 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού. 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυση της αρχιτεκτονικής του λογισμικού του 

παιχνιδιού. 

 Στο έκτο κεφάλαιο, υπάρχει η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού που 

δημιουργήθηκε. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια, των 

οποίων τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο. 

 Στο έβδομο κεφάλαιο, παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

εργασία, αλλά και προτάσεις για μελλοντική βελτίωση του παιχνιδιού. 

 Τέλος, ακολουθούν ο κατάλογος αναφορών και τα παραρτήματα. 
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2. Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

2.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Στην ενότητα 2.2 

παρουσιάζονται τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού, οι στόχοι αυτού του είδους παιχνιδιών, 

η σημασία και οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται. Στην ενότητα 2.3 γίνεται μία 

περιγραφή των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και στην ενότητα 2.4 γίνεται μία κριτική 

παρουσίαση κάποιων ενδεικτικών, εκπαιδευτικών παιχνιδιών, καθώς και αξιολόγηση 

της εκπαιδευτικής τους αξίας. Στη συνέχεια, στην ενότητα 2.5 υπάρχει ο συγκριτικός 

πίνακας των εκπαιδευτικών παιχνιδιών που περιγράφτηκαν προηγουμένως. Τέλος, στην 

ενότητα 2.6 παραθέτονται τα συμπεράσματα του κεφαλαίου. 

 

2.2 Παιχνίδια σοβαρού σκοπού 

 

Σήμερα, τα βιντεοπαιχνίδια αποτελούν κομμάτι του πολιτισμού και σημαντικό μέρος 

της καθημερινότητάς μας. Ο όρος βιντεοπαιχνίδι, αναφέρεται σε έναν διαγωνισμό 

(φυσικό ή διανοητικό), ο οποίος ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες, έχει σκοπό την 

ψυχαγωγία και την επιβράβευση του παίκτη και παίζεται στον Η/Υ. Σε αυτή την 

κατηγορία παιχνιδιών ανήκουν και τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού (serious games). 

 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1, ένα απλό παιχνίδι/βιντεοπαιχνίδι εστιάζει σε τρεις 

παράγοντες: την ιστορία (Story), τα γραφικά (Art) και το λογισμικό (Software). 

Ωστόσο, ένα παιχνίδι σοβαρού σκοπού, ασχολείται και με έναν ακόμη παράγοντα: την 

παιδαγωγική διαδικασία (Pedagogy) (Zyda, 2005). 

 

Εικόνα 1: Από το παιχνίδι, στο παιχνίδι σοβαρού σκοπού (Zyda, 2005) 
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Πιο συγκεκριμένα, τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού, σχεδιάζονται για να αλλάξουν 

συμπεριφορές και να μεταδώσουν γνώση, μέσα από την εμπειρία του παιχνιδιού. 

Ακόμη, χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση και βελτίωση των ηγετικών, αλλά και των 

κοινωνικών ικανοτήτων των παικτών. Τέλος, βοηθούν στην ανάπτυξη διανοητικών 

δεξιοτήτων, όπως είναι η στρατηγική και η διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά και 

εξοικειώνουν τους παίκτες με την τεχνολογία και άλλους τομείς, σημαντικούς στη ζωή 

και την επαγγελματική τους δραστηριότητα
4
. 

 

Όπως αναφέρουν οι Michael και Chen (2006, σελ. 17), «παιχνίδι σοβαρού σκοπού είναι 

ένα παιχνίδι, στο οποίο πρωταρχικός στόχος είναι η εκπαίδευση (στις διάφορες μορφές 

της) και όχι, η διασκέδαση». 

 

Τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού, σύμφωνα με τους Michael και Chen (2006) χωρίζονται 

στις εξής κατηγορίες: 

 Στρατιωτικά 

 Κυβερνητικά  

 Εκπαιδευτικά 

 Επιχειρησιακά 

 Παιχνίδια Υγειονομικής Περίθαλψης 

 Πολιτικά 

 Θρησκευτικά 

 Τέχνης 

 

Παρότι τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού, φαινομενικά, δεν αποτελούν μεγάλη κατηγορία 

παιχνιδιών, ωστόσο κατευθύνονται προς πολλούς σκοπούς, με διάφορους τρόπους και 

αρκετά είδη παιχνιδιών κατατάσσονται σε αυτά. Μελλοντικά, αναμένεται μεγάλη 

εξέλιξη αλλά και εμφάνιση νέων κατηγοριών στα παιχνίδια σοβαρού σκοπού
5
. 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 http://seriousgamesnet.eu/meta/summary 

5
 http://game-accessibility.com/documentation/serious-game-types/ 

http://seriousgamesnet.eu/meta/summary
http://game-accessibility.com/documentation/serious-game-types/
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2.3 Εκπαιδευτικά παιχνίδια 

 

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, αποτελούν ένα είδος των serious games. Στις μέρες μας, η 

αποδοχή των εκπαιδευτικών παιχνιδιών ως εργαλεία εκπαίδευσης και διδασκαλίας 

ολοένα μεγαλώνει. Ωστόσο, πολλοί αμφισβητούν τη χρησιμότητα των εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών, σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους εκπαίδευσης. Αυτό το γεγονός, 

είναι απολύτως φυσιολογικό, καθώς συμβαίνει σε πολλά νεοεμφανιζόμενα εργαλεία. 

Ομοίως, η εμφάνιση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, δε θα μπορούσε να μη προκαλέσει 

την ανησυχία και αποδοκιμασία των σκεπτικιστών (Michael and Chen, 2006). 

 

Μέσα από τη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, γίνεται μια προσπάθεια να 

διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο τα εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να αποτελέσουν 

σημαντικό εργαλείο μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

2.4 Ανασκόπηση εκπαιδευτικών παιχνιδιών μυθολογίας/ιστορίας 

 

Αρχικά, έγινε έρευνα για τον εντοπισμό εκπαιδευτικών παιχνιδιών που ήδη υπάρχουν 

και ασχολούνται με την ελληνική μυθολογία ειδικότερα, αλλά και με την ιστορία 

γενικότερα. Μέσα από την έρευνα, φάνηκε ότι υπάρχει έλλειψη σε παιχνίδια αυτού του 

είδους, ενώ από αυτά που βρέθηκαν, ελάχιστα θα μπορούσαν να θεωρηθούν αξιόλογα 

και αποτελεσματικά στη μετάδοση γνώσης με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. 

 

Ακολουθούν μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των παιχνιδιών που βρέθηκαν, 

καθώς και μία κριτική ως προς τα χαρακτηριστικά και την εκπαιδευτική τους αξία. 

 

2.4.1 Το παιχνίδι της Οδύσσειας
6
 και 15 παιχνίδια για την Ιλιάδα

7
 

 

Πρόκειται για δύο παιχνίδια σχετικά με την ελληνική μυθολογία και πιο συγκεκριμένα 

για την Οδύσσεια και την Ιλιάδα του Ομήρου, τα οποία υπάρχουν στον ιστότοπο του 

ελληνικού πολιτισμού.  

 

Το παιχνίδι της Οδύσσειας (Εικόνα 2) έχει τη μορφή παιχνιδιού γνώσεων (quiz) με 

εικονοχάρτη και ήχους. Συγκεκριμένα, ακολουθώντας τα βήματα του Οδυσσέα, οι 

                                                 
6
 http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Paixnidia/od-g1.htm 

7
 http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Paixnidia/cryptolexa/001.html 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Paixnidia/od-g1.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Paixnidia/cryptolexa/001.html
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παίκτες απαντούν στις ερωτήσεις που εμφανίζονται σε έναν εικονοχάρτη. Καθ' όλη τη 

διάρκεια του παιχνιδιού εμφανίζονται εικόνες, ενώ δίνεται και ανατροφοδότηση 

(σωστού-λάθους) με ταυτόχρονους ήχους, ανάλογα με τις απαντήσεις των παικτών.  

 

Σε κάθε σωστή απάντηση, ο εικονοχάρτης αλλάζει περιοχή και εμφανίζει καινούρια 

ερώτηση. Παρότι πρόκειται για ένα από τα λίγα ελληνικά εκπαιδευτικά παιχνίδια που 

βρέθηκαν πάνω στο θέμα, ωστόσο το περιβάλλον του παιχνιδιού δεν είναι ιδιαίτερα 

ευχάριστο, πιθανόν να μην παρέχει μεγάλη διασκέδαση στα παιδιά και ο τρόπος 

μάθησης δε φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός. 

 

 

Εικόνα 2: Το παιχνίδι της Οδύσσειας 

 

Στη συνέχεια, το «15 Παιχνίδια για την Ηλιάδα» (Εικόνα 3), αποτελεί μια συλλογή 

παιχνιδιών με θέμα την Ιλιάδα που περιλαμβάνει 12 παιχνίδια «κρεμάλας», 1 

κρυπτόλεξο και 2 παιχνίδια puzzle. Αυτό το παιχνίδι, σε σχέση με το παιχνίδι της 

Οδύσσειας, είναι περισσότερο διαδραστικό και ίσως να προσφέρει μεγαλύτερη 

ψυχαγωγία, ωστόσο και πάλι δεν κρίθηκε ως το πλέον αποτελεσματικό του είδους του, 

καθώς το περιβάλλον είναι αρκετά απλό και οι γνώσεις παρέχονται με τρόπο που δε 

φαίνεται να διευκολύνει τη μάθηση. 
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Εικόνα 3: Συλλογή παιχνιδιών στο «15 παιχνίδια για την Ιλιάδα» 

 

2.4.2 The seven wonders of the ancient world
8
 

 

Στον ιστότοπο Best of history websites
9
, βρέθηκαν αρκετά παιχνίδια ιστορίας, που 

όμως αναφέρονται σε παγκόσμια ιστορία και ιστορικές εξελίξεις. Ενδεικτικά, 

αναφέρεται το παιχνίδι The seven wonders of the ancient world (Τα επτά θαύματα του 

αρχαίου κόσμου), το οποίο περιέχει και κάποιες πληροφορίες για την αρχαία Ελλάδα 

(μνημεία, αγάλματα κ.α.). Στο παιχνίδι αυτό, υπάρχουν περιγραφές για τα επτά 

θαύματα του κόσμου και οι παίκτες επιλέγουν με ποιο τρόπο θέλουν να εξεταστούν σε 

αυτές. Συγκεκριμένα, οι επιλογές είναι ανάμεσα σε: flashcards, παιχνίδι συγκέντρωσης 

(Εικόνα 4), ταιριάσματος και εύρεσης λέξεων (Εικόνα 5). Αυτό το παιχνίδι, αν και 

ιδιαίτερα απλό σε γραφικά, ωστόσο παρέχει κάποιες γνώσεις και μπορεί να είναι ως ένα 

βαθμό ψυχαγωγικό. Ωστόσο και πάλι δε μπορεί να θεωρηθεί ως απόλυτα 

αποτελεσματικό, ενώ διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα, γεγονός που αποτελεί 

επιπλέον μειονέκτημα για χρήση του σε παιδιά Δημοτικού. 

                                                 
8
 https://www.quia.com/jg/115463.html 

9
 http://besthistorysites.net/general-history-resources/games-animations/#ancient 

https://www.quia.com/jg/115463.html
http://besthistorysites.net/general-history-resources/games-animations/%23ancient


8 

 

 

Εικόνα 4: The seven wonders of the ancient world: Flashcards και παιχνίδι συγκέντρωσης 

 

 

Εικόνα 5: The seven wonders of the ancient world: Παιχνίδι ταιριάσματος λέξεων και εύρεσης λέξεων 

 

2.4.3 Greek Mythology Trivia
10

 

 

Αυτό το παιχνίδι βρίσκεται στον ιστότοπο Freeki Games, ο οποίος διαθέτει δωρεάν 

online παιχνίδια για παιδιά. Το συγκεκριμένο παιχνίδι (Εικόνα 6) αποτελεί ένα 

ηλεκτρονικό παιχνίδι γνώσεων (quiz), πολύ απλό στην εμφάνιση, αλλά με αρκετές 

πληροφορίες σχετικά με την ελληνική μυθολογία. Βασικά μειονεκτήματα  αυτού του 

quiz είναι η έλλειψη διαδραστικότητας και το γεγονός ότι το παιχνίδι είναι στην 

αγγλική γλώσσα, επομένως δεν απευθύνεται σε παιδιά μικρής ηλικίας της Ελλάδας. 

 

                                                 
10

 
 
https://www.freekigames.com/greek-mythology-trivia 

https://www.freekigames.com/greek-mythology-trivia
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Εικόνα 6: Greek Mythology Trivia 

 

2.4.4 Κουίζ γνώσεων στην ελληνική μυθολογία
11

 

 

Όπως φαίνεται και από τον τίτλο του, αυτό το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι γνώσεων 

ελληνικής μυθολογίας. Αυτό το παιχνίδι (Εικόνα 7) δεν έχει ήχους, το περιβάλλον του 

είναι πολύ απλό και δεν κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών. Ωστόσο, τα θετικά του 

παιχνιδιού είναι ότι παρέχονται αρκετές γνώσεις για τη μυθολογία και οι ερωτήσεις 

είναι στην ελληνική γλώσσα. Ακόμη, έχει αντίστροφη μέτρηση που σχετίζεται με την 

τελική βαθμολογία, στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ψυχαγωγία. 

 

 

Εικόνα 7: Κουίζ γνώσεων στην ελληνική μυθολογία 

 

2.4.5 Greek Mythology quiz
12

 

 

Το παιχνίδι Greek Mythology quiz (Ελληνική Μυθολογία κουίζ), πρόκειται για μια 

εφαρμογή που διατίθεται από το Google Play δωρεάν για εγκατάσταση. Αυτή η 

εφαρμογή (Εικόνα 8) αποτελεί ένα ακόμη παιχνίδι γνώσεων ελληνικής μυθολογίας. 

                                                 
11

 
 
http://e-didaskalia.blogspot.gr/2015/01/blog-post_46.html 

12
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greek.mythology.quiz.game1 

http://e-didaskalia.blogspot.gr/2015/01/blog-post_46.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greek.mythology.quiz.game1


10 

 

Γενικά, φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον, με πολύχρωμα γραφικά για τα παιδιά, πολλές 

εικόνες και ήχους. Ακόμη, μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον των παικτών, καθώς οι 

απαντήσεις πρέπει να δίνονται γρήγορα (ύπαρξη χρονομέτρου) και δίνεται δυνατότητα 

διαγωνισμού ανάμεσα στους παίκτες, μέσα από σύνδεση στο Facebook και σύγκριση 

της βαθμολογίας τους. Οι παίκτες βλέπουν τη βαθμολογία τους, καθώς και την 

υψηλότερη βαθμολογία που έχουν κερδίσει, με τη λήξη κάθε παιχνιδιού. Ακόμη ένα 

στοιχείο που κινεί το ενδιαφέρον είναι ότι ανάλογα με τη βαθμολογία που έχουν 

κερδίσει οι παίκτες σε ένα παιχνίδι κερδίζουν τα αντίστοιχα εικονικά νομίσματα 

(coins), με τα οποία μπορούν να αγοράζουν βοήθεια σε ερωτήσεις επόμενου παιχνιδιού. 

Αυτή η επιβράβευση μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον των παικτών και να 

λειτουργήσει ως κίνητρο μάθησης της μυθολογίας. Ένα μειονέκτημα του παιχνιδιού 

αυτού είναι ότι διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τέλος, όπως φαίνεται παρακάτω 

(Εικόνα 9) η εφαρμογή αυτή έχει γενικά καλή βαθμολογία παικτών (3,8 στα 5) στο 

Google play, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται για ένα καλό εκπαιδευτικό παιχνίδι. 

 

 

Εικόνα 8: Greek Mythology quiz 

 

 

Εικόνα 9: Βαθμολογία εφαρμογής «Greek Mythology quiz» στο Google Play 
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2.4.6 Οδύσσεια: το ταξίδι προς την Ιθάκη
13

 

 

Πρόκειται για μια ψυχαγωγική και εκπαιδευτική εφαρμογή της περιπέτειας του 

Οδυσσέα, που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά από 11 χρονών και πάνω. Αυτό το 

παιχνίδι περιέχει αναλύσεις των σημαντικότερων σημείων από όλες τις ραψωδίες τις 

Οδύσσειας του Ομήρου, αλλά και διάφορες άλλες πληροφορίες για το ρόλο και τη 

σημασία αυτού του έργου.  

 

Το παιχνίδι αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον και φαίνεται να είναι αποτελεσματικό και 

ψυχαγωγικό. Συγκεκριμένα, περιέχει περιλήψεις για κάθε ραψωδία της Οδύσσειας και 

έναν εικονοχάρτη που δείχνει το ταξίδι του Οδυσσέα και κάθε σημείο του αποτελεί μία 

ξεχωριστή πίστα. Κάθε πίστα απαιτεί μια μοναδική λέξη-κλειδί για να ανοίξει, την 

οποία μαθαίνει ο παίκτης με την ολοκλήρωση της προηγούμενης πίστας. Σε κάθε πίστα 

υπάρχει μια διαφορετική δραστηριότητα, όπως puzzle, παιχνίδι μνήμης κ.α. Η ύπαρξη 

λέξεων-κλειδιών για ξεκλείδωμα νέας πίστας, αλλά και η ύπαρξη πολλών διαφορετικών 

δραστηριοτήτων πιθανόν να προσδίδουν ενδιαφέρον και κίνητρο στον παίκτη. Ακόμη, 

το παιχνίδι περιέχει ήχους, ηχητικές αφηγήσεις των ραψωδιών της Οδύσσειας, πολλές 

εικόνες και έντονα χρώματα και γενικά καλή αισθητική, αποκτώντας έτσι 

διαδραστικότητα, με παράλληλη παροχή ψυχαγωγίας. Τέλος, πολύ σημαντικό είναι ότι 

το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί στην ελληνική, αλλά και στην αγγλική γλώσσα. 

 

Το παιχνίδι έχει δημιουργηθεί από την Πληροφορική τεχνογνωσία και διατίθεται προς 

πώληση σε διάφορα βιβλιοπωλεία. Δυστυχώς όμως αναφέρεται ότι έχει εξαντληθεί από 

τον εκδοτικό οίκο, επομένως δεν είναι πολύ εύκολο να βρεθεί σήμερα, ενώ πρόκειται 

για παιχνίδι που έχει κυκλοφορήσει το 1999.   

 

                                                 
13

 https://www.ianos.gr/odisseia-to-taksidi-pros-tin-ithaki-0123275.html 

https://www.ianos.gr/odisseia-to-taksidi-pros-tin-ithaki-0123275.html
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Εικόνα 10: Στιγμιότυπα οθόνης παιχνιδιού «Οδύσσεια: το ταξίδι προς την Ιθάκη» 

 

 

Εικόνα 11: Στιγμιότυπα οθόνης από πίστες του παιχνιδιού «Οδύσσεια: το ταξίδι προς την Ιθάκη» 

 

2.4.7 Το μουσείο του Οδυσσέα 

 

Πρόκειται για μια διδακτική πρόταση για χρήση μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής με 

τίτλο «Το μουσείο του Οδυσσέα», στο Δημοτικό. Σύμφωνα με τον Αρχοντίδη κ.α. 

(2004, σελ. 410), σκοπός αυτής της εφαρμογής είναι «η ενσωμάτωση και αξιοποίηση 

της τεχνολογίας της εικονικής πραγματικότητας στη δημιουργία ενός μουσειακού 
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εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για την υποστήριξη της διδασκαλίας της μυθολογίας, στην 

Γ΄ Δημοτικού». 

 

Πιο συγκεκριμένα, αυτή η πρόταση έχει σκοπό να εισάγει ένα καινοτόμο μαθησιακό 

περιβάλλον άτυπης εκπαίδευσης: το εικονικό μουσειακό περιβάλλον. Ένα τέτοιου 

είδους περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο διδασκαλίας και να 

ενταχθεί στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς αποτελεί ισχυρό μέσο οπτικοποίησης του 

διδακτικού υλικού. Με την οπτικοποίηση του διδακτικού υλικού η κατανόηση και 

αφομοίωση του διδακτικού περιεχομένου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ιστορία, μπορεί 

αποδεδειγμένα να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Επομένως, με τη χρήση της εν λόγω 

εφαρμογής τα παιδιά θα μπορούν να συνδέουν το περιεχόμενο του μουσειακού υλικού 

με το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο που μελετούν στο σχολείο. 

 

Γενικά, η εφαρμογή «Το μουσείο του Οδυσσέα» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον για τη διδασκαλία της έκτης ενότητας του μαθήματος της 

Ιστορίας της Γ' Δημοτικού που αναφέρεται στις περιπέτειες του Οδυσσέα. Επίσης, το 

εικονικό μουσείο περιλαμβάνει εκθέματα σημαντικών Ελλήνων και ξένων δημιουργών, 

εμπνευσμένα από την Οδύσσεια, με τα οποία θα έρχονται σε αλληλεπίδραση οι 

μαθητές. Τα εκθέματα του μουσείου χωρίζονται σε δύο είδη: αντικείμενα δύο 

διαστάσεων και τρισδιάστατα αντικείμενα. Όσον αφορά τα δισδιάστατα αντικείμενα, 

όπως είναι οι ζωγραφικοί πίνακες, αυτά παρέχουν πολυμεσική πληροφορία, ενώ τα 

τρισδιάστατα αντικείμενα εκτός από παροχή πληροφορίας έχουν δυνατότητα 

περιστροφής, ώστε να μελετούνται από όλες τις πλευρές τους. Ακολουθούν 

αντιπροσωπευτικά στιγμιότυπα της εφαρμογής (Εικόνες 12-13). 

 

 

Εικόνα 12: Γενική άποψη (χωρίς οροφή) και προαύλιο του εικονικού μουσείου 
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Εικόνα 13: Άποψη αιθουσών Α και Β του εικονικού μουσείου 

 

Για τη δημιουργία της εφαρμογής «Το μουσείο του Οδυσσέα» χρησιμοποιήθηκαν δύο 

λογισμικά. Συγκεκριμένα, το λογισμικό VRWorx χρησιμοποιήθηκε για παροχή της 

πληροφορίας μέσω πανοραμάτων και αντικειμένων και το DO3D για τη δημιουργία του 

εικονικού μουσείου. Αυτά τα προγράμματα δεν απαιτούν ιδιαίτερα εξειδικευμένες 

δεξιότητες, γεγονός που επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς με μικρή εμπειρία να 

δημιουργήσουν οι ίδιοι τα πανοράματα της επιλογής τους. 

 

Τέλος, σύμφωνα και πάλι με τον Αρχοντίδη κ.α. (2004, σελ. 415), «Το εικονικό 

Μουσείο του Οδυσσέα, στην παρούσα φάση, αποτελεί μία πιλοτική εφαρμογή και μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία των αντίστοιχων ενοτήτων 

της μυθολογίας της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, προσφέροντας ένα περιβάλλον 

εντυπωσιακό και ελκυστικό για τους μαθητές». Ωστόσο, για να υλοποιηθεί η πρόταση 

απαιτείται η συμβολή μαθητών και εκπαιδευτικών, έτσι ώστε η τελική εφαρμογή να 

ταιριάζει απόλυτα στις εκπαιδευτικές ανάγκες της τάξης. 

 

Συμπερασματικά, η πρόταση των δημιουργών της εφαρμογής του εικονικού μουσείου 

για τον Οδυσσέα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και φαίνεται να έχει καλές προοπτικές 

για αποτελεσματική χρήση της, ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο Δημοτικό. Ακόμη, δίνει 

τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν καλλιτεχνικές δημιουργίες, στις οποίες, 

μέχρι σήμερα, η πρόσβαση ήταν δύσκολη ή αδύνατη λόγω κόστους και απόστασης. 

Καταλήγοντας, η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς, 
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καθώς τα πλεονεκτήματα μάθησης είναι πολλά, ενώ ταυτόχρονα η βελτίωση και η 

χρήση της, δεν απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού. 

 

2.4.8 Ηρακλής 

 

Ο Ηρακλής είναι ένα ψηφιακό τρισδιάστατο παιχνίδι σοβαρού σκοπού, που έχει ως 

στόχο τη μύηση των παιδιών στην ελληνική μυθολογία και ειδικότερα στους Δώδεκα 

θεούς του Ολύμπου. Το όνομα «Ηρακλής» προκύπτει από τον ομώνυμο ήρωα του 

παιχνιδιού. Αξιοσημείωτο είναι ότι το παιχνίδι αυτό έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία, η 

οποία μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών. 

 

Βασικός στόχος του παίκτη είναι να φτάσει στον Κάτω Κόσμο και να ανακτήσει, τον 

κεραυνό του Δία, που έχει κλαπεί από τον Πλούτωνα. Καθώς ο παίκτης οδηγεί τον 

Ηρακλή προς τον Κάτω Κόσμο πρέπει να χρησιμοποιεί σωστά διάφορες θεϊκές 

δυνάμεις που διαθέτει ο ήρωας, αλλιώς χάνει ενέργεια. Ακόμη, μπορεί να χάσει 

ενέργεια πίνοντας δηλητήριο, ενώ υπάρχει το νέκταρ των θεών που ξαναδίνει ενέργεια 

στον παίκτη. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η συλλογή οβολών που θα χρειαστούν 

ως πληρωμή του Χάροντα για να εισέλθει ο ήρωας στον Κάτω Κόσμο. Η ιστορία του 

παιχνιδιού, σε συνδυασμό με την ύπαρξη διαφόρων χρήσιμων στοιχείων (δυνάμεις, 

ενέργεια, νέκταρ, οβολοί κ.α.), προσδίδουν διαδραστικότητα και ενδιαφέρον στο 

παιχνίδι. Όσον αφορά το περιβάλλον στο οποίο κινείται ο ήρωας, σε αυτό υπάρχουν 

φυσικά και τεχνητά εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεραστούν με χρήση της κατάλληλης 

δύναμης, από τον παίκτη. 

 

Τέλος, το παιχνίδι έχει δημιουργηθεί σε Blender 3D και προς το παρόν τρέχει σε 

λειτουργικά συστήματα GNU/Linux και Microsoft Windows, στη μηχανή παιχνιδιού του 

Blender. Ωστόσο, το παιχνίδι βρίσκεται σε φάση πιλοτικής εφαρμογής και δεν είναι ακόμη 

διαθέσιμο στο ευρύ κοινό.  

 

Ακολουθούν στιγμιότυπα οθόνης των επιπέδων του παιχνιδιού (Εικόνα 14). 
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Εικόνα 14: Στιγμιότυπα οθόνης από επίπεδα του παιχνιδιού «Ηρακλής» 

 

Συνοψίζοντας, το παιχνίδι «Ηρακλής» μπορεί να είναι αρκετά αποτελεσματικό στο 

σχολικό περιβάλλον, καθώς φαίνεται διασκεδαστικό και ενδιαφέρον παιχνίδι που θα 

μπορούσε εύκολα να αγαπηθεί από τα παιδιά. Με κατάλληλη χρήση του, πιθανόν στα 

πλαίσια του σχολείου, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καλό εκπαιδευτικό εργαλείο 

εκμάθησης που θα παρακινεί τα παιδιά να αγαπήσουν και να μάθουν την ελληνική 

μυθολογία, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει ψυχαγωγία. 

 

2.5 Συγκριτικός πίνακας των εκπαιδευτικών παιχνιδιών 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1), φαίνονται συνοπτικά τα βασικά στοιχεία των 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών που αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα (2.4). Εκτός 

από την ονομασία του κάθε παιχνιδιού, στον πίνακα καταγράφεται και το περιεχόμενο 

με το οποίο ασχολείται το εκάστοτε παιχνίδι, το είδος του παιχνιδιού, οι 

δραστηριότητες που παρέχονται μέσα από αυτό, τα βασικά χαρακτηριστικά, αλλά και η 

διαθεσιμότητά του. Απώτερος σκοπός είναι μέσα από τον συγκεντρωτικό αυτόν πίνακα 

να φανούν οι διαφορές ανάμεσα στα  εν λόγω εκπαιδευτικά παιχνίδια. 
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Πίνακας 1: Συγκριτικός πίνακας των εκπαιδευτικών παιχνιδιών 

Ονομασία Περιεχόμενο 
Είδος 

παιχνιδιού 

Τύπος 

δραστηριοτήτων 

Χαρακτηριστικά 

Παιχνιδιού 

Διαθεσιμότητα 

Το 

παιχνίδι 

της 

Οδύσσειας 

Οδύσσεια 

Διαδραστικό 

παιχνίδι 

γνώσεων 

Ερωτήσεις 

πολλαπλής 

επιλογής 

Εικονοχάρτης, 

εικόνες, 

ανατροφοδότηση, 

ήχοι, ελληνική 

γλώσσα 

Διαθέσιμο στον 

ιστότοπο του 

Ελληνικού 

Πολιτισμού 

15 

παιχνίδια 

για την 

Ιλιάδα 

Ιλιάδα 

Συλλογή  

διαδραστικών 

εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών 

Κρεμάλα, 

κρυπτόλεξο, 

puzzle 

Πολυμεσικά 

στοιχεία, όπως 

puzzle κ.α., 

ελληνική γλώσσα 

Διαθέσιμο στον 

ιστότοπο του 

Ελληνικού 

Πολιτισμού 

Τα επτά 

θαύματα 

του 

κόσμου 

Πληροφορίες 

για τα 

θαύματα του 

κόσμου 

Πολύμορφο 

διαδραστικό 

παιχνίδι 

γνώσεων 

Flashcards, 

παιχνίδια 

συγκέντρωσης, 

ταιριάσματος και 

εύρεσης λέξεων 

Πολυμεσικά 

στοιχεία, όπως 

flashcards κ.α., 

ανατροφοδότηση 

Διαθέσιμο στο 

διαδίκτυο 

Greek 

Mythology 

Trivia 

Γενικές 

πληροφορίες 

για την 

ελληνική 

μυθολογία 

Παιχνίδι 

γνώσεων 

Ερωτήσεις 

πολλαπλής 

επιλογής 

Βαθμολογία, 

αγγλική γλώσσα 

Διαθέσιμο στο 

διαδίκτυο 

Κουίζ 

γνώσεων 

στην 

ελληνική 

μυθολογία 

Γενικές 

πληροφορίες 

για την 

ελληνική 

μυθολογία 

Παιχνίδι 

γνώσεων 

Ερωτήσεις 

πολλαπλής 

επιλογής 

Βαθμολογία, 

χρονόμετρο για 

απαντήσεις, 

ελληνική γλώσσα 

Διαθέσιμο στο 

διαδίκτυο 

Greek 

Mythology 

quiz 

Γενικές 

πληροφορίες 

για την 

ελληνική 

μυθολογία 

Διαδραστική 

εφαρμογή  

Ερωτήσεις 

πολλαπλής 

επιλογής 

Βαθμολογία και 

διαγωνισμός για 

την υψηλότερη, 

χρονόμετρο για 

απαντήσεις, 

επιβράβευση με 

coins, σύνδεση με 

Facebook, 

αγγλική γλώσσα 

Διαθέσιμη 

εφαρμογή για 

δωρεάν λήψη 

στο Google 

Play 

Οδύσσεια: 

το ταξίδι 

προς την 

Ιθάκη 

Οδύσσεια 
Εκπαιδευτική 

εφαρμογή 

Διάφορες 

δραστηριότητες, 

όπως puzzle και 

παιχνίδια μνήμης 

Εικονοχάρτης, 

εικόνες, κείμενο, 

ήχοι, ηχητικές 

περιλήψεις, 

ελληνική και 

αγγλική γλώσσα 

Προς πώληση. 

Εξαντλημένο 

από τον 

εκδοτικό οίκο 

Το 

μουσείο 

του 

Οδυσσέα 

Οδύσσεια 

Εκπαιδευτική 

εφαρμογή 

εικονικού 

μουσειακού 

περιβάλλοντος 

Περιήγηση στο 

εικονικό μουσείο 

και επαφή με 

εκθέματα, που 

περιέχουν 

πληροφορίες 

Πειραματική 

εφαρμογή, 

δισδιάστατα και 

τρισδιάστατα 

γραφικά 

Έχει 

ολοκληρωθεί 

και έχει γίνει 

διδακτική 

πρόταση για 

χρήση της σε 

σχολεία 

Ηρακλής 
Δώδεκα θεοί 

του Ολύμπου 

Τρισδιάστατο 

παιχνίδι 

σοβαρού 

σκοπού 

Ταξίδι προς τον 

Κάτω Κόσμο, 

συλλογή οβολών, 

σωστή χρήση 

δυνάμεων ήρωα, 

ενέργεια 

Αντικείμενα 

(οβολοί, νέκταρ, 

δηλητήριο κ.α.), 

θεϊκές δυνάμεις 

Βρίσκεται σε 

στάδιο 

πιλοτικής 

εφαρμογής και 

δεν είναι ακόμη 

διαθέσιμη 

 

 

 



18 

 

2.6 Συμπεράσματα 

 

Μέσα από την ανασκόπηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών σε αυτό το κεφάλαιο, 

φαίνεται ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να έχουν διάφορες μορφές, από puzzle 

και quiz, μέχρι τρισδιάστατα παιχνίδια και εφαρμογές εικονικού περιβάλλοντος. Με τις 

διάφορες προοπτικές που ανοίγονται από την εξέλιξη της τεχνολογίας, σε συνδυασμό 

με την ύπαρξη καινοτόμων ιδεών από ανθρώπους που ενδιαφέρονται να τις 

υλοποιήσουν, το μέλλον των εκπαιδευτικών παιχνιδιών σοβαρού σκοπού μπορεί να 

είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. 

 

Ωστόσο, όπως φαίνεται μέσα από την έρευνα σε αυτό το κεφάλαιο, τα εκπαιδευτικά 

παιχνίδια ελληνικής μυθολογίας που ήδη υπάρχουν είναι ελάχιστα, ενώ τα περισσότερα 

αναφέρονται μόνο στην Οδύσσεια, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη για σχεδιασμό 

νέων εκπαιδευτικών παιχνιδιών, τα οποία θα κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών και 

θα μεταδίδουν γνώσεις μυθολογίας με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτή η ανάγκη για 

ύπαρξη αποτελεσματικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στο σχολικό περιβάλλον, υπήρξε 

καθοριστική στην απόφαση δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού ελληνικής 

μυθολογίας στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας.  
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3. Μεθοδολογία 

3.1 Εισαγωγή 

 

Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία 

ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού ελληνικής μυθολογίας που θα απευθύνεται κυρίως σε 

παιδιά Δημοτικού. Για τη δημιουργία αυτού του παιχνιδιού χρησιμοποιήθηκε το 

λογισμικό Scratch 2.0, ενώ όσον αφορά το εκπαιδευτικό κομμάτι, αυτό βασίστηκε εξ 

ολοκλήρου στο βιβλίο ιστορίας της Γ' Δημοτικού και πιο συγκεκριμένα στα κεφάλαια 

που αναφέρονται στη μυθολογία. 

 

Στις επόμενες ενότητες περιγράφονται με συντομία τα βήματα που ακολουθήθηκαν 

στην προσπάθεια δημιουργίας του εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα, στην 

ενότητα 3.2, περιγράφονται η έρευνα και η μελέτη που έγιναν στην προσπάθεια 

δημιουργίας του εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Στην ενότητα 3.3 γίνεται αναφορά στις 

διάφορες εναλλακτικές τεχνολογίες που δοκιμάστηκαν, μέχρι να επιλεχθεί η κατάλληλη 

για την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Στη συνέχεια, στην ενότητα 3.4 περιγράφονται 

συνοπτικά όλα τα βήματα της διαδικασίας δημιουργίας του παιχνιδιού. Τέλος, στην 

ενότητα 3.5 περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, 

μετά την ολοκλήρωσή του. 

 

3.2 Έρευνα και μελέτη 

 

Γενικά, απαιτήθηκε αρκετή έρευνα και μελέτη για την επιλογή των κατάλληλων 

εργαλείων, που αργότερα χρησιμοποιήθηκαν στη δημιουργία του παιχνιδιού. 

 

 Ανασκόπηση εκπαιδευτικών παιχνιδιών: Αναζητήθηκαν υπάρχοντα 

εκπαιδευτικά παιχνίδια για έμπνευση, αλλά και αξιολόγηση. Μέσα από την 

έρευνα φάνηκε ότι δεν υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά παιχνίδια με το θέμα της 

μυθολογίας, ενώ ελάχιστα από αυτά που βρέθηκαν θεωρήθηκαν αξιόλογα και 

αποτελεσματικά ως εργαλεία διδασκαλίας για παιδιά.  

 

 Μελέτη διάφορων πλαισίων σχεδίασης εκπαιδευτικών παιχνιδιών και 

επιλογή του κατάλληλου: Αναζητήθηκε το καταλληλότερο πλαίσιο σχεδίασης 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών και ακολούθησε η ανάλυση και σχεδίαση του 
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παιχνιδιού με βάση το «μοντέλο σχεδίασης εκπαιδευτικών παιχνιδιών» 

(Educational games design model), όπως αυτό προτείνεται από τους Ibrahim και 

Jaafar (2009). 

 

 Μελέτη του βιβλίου Ιστορίας της Γ' τάξης Δημοτικού και προετοιμασία του 

εκπαιδευτικού υλικού: Σε αυτό το στάδιο, μελετήθηκε το συγκεκριμένο βιβλίο 

Ιστορίας (Μαϊστρέλλης, Καλύβη & Μιχαήλ, 2014) και έγιναν οι περιλήψεις όλων 

των ενοτήτων, που αφορούν στη μυθολογία. Συγκεκριμένα, η ελληνική 

μυθολογία αναλύεται στις ενότητες 1-6 του βιβλίου. Μέσα από αυτές τις 

περιλήψεις, αρχικά, δημιουργήθηκαν οι σελίδες ιστορίας του παιχνιδιού 

(αποτελούν κομμάτι των γραφικών) και στη συνέχεια ηχογραφήθηκαν τα 

κομμάτια που χρησιμοποιήθηκαν, αργότερα, ως αφηγήσεις (φωνητικοί ήχοι) του 

παιχνιδιού. Τέλος, με βάση τις περιλήψεις και τις ηχητικές αφηγήσεις, γράφτηκαν 

10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για κάθε ενότητα, καθώς και οι αντίστοιχες 

απαντήσεις τους. 

 

3.3 Εξέταση εναλλακτικών τεχνολογιών για την υλοποίηση του παιχνιδιού 

 

Για την επιλογή του καταλληλότερου λογισμικού για την υλοποίηση του παιχνιδιού 

έγινε έρευνα και δοκιμή εναλλακτικών τεχνολογιών. 

 

 Αρχικά, έγινε προσπάθεια δημιουργίας του παιχνιδιού με χρήση Java. 

Αναζητήθηκαν πηγές, όπως βίντεο εκμάθησης, αλλά και σχετικά βιβλία και 

εξετάσθηκε ως πρόγραμμα ανάπτυξης του παιχνιδιού, το Greenfoot. Ωστόσο, η 

Java αποκλείστηκε, καθώς η ανάπτυξη ενός πολύπλοκου παιχνιδιού με χρήση 

αυτής της γλώσσας προγραμματισμού, απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και η 

διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.  

 

 Στη συνέχεια, έγινε δοκιμή δημιουργίας του παιχνιδιού, μέσω του λογισμικού 

Adobe Flash. Αναζητήθηκαν εκ νέου βιβλία και βίντεο εκμάθησης, με τη βοήθεια 

των οποίων ξεκίνησε η δημιουργία του παιχνιδιού. Σε αυτό το βήμα, 

χρησιμοποιήθηκε μία πρώτη μορφή του ήρωα. Τελικά, το Flash αποκλείστηκε 

αφενός γιατί επρόκειτο για εμπορικό λογισμικό και αφετέρου γιατί η δημιουργία 

παιχνιδιών σε Flash δεν είναι πλέον τόσο δημοφιλής εξαιτίας του αποκλεισμού 
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της συγκεκριμένης τεχνολογίας για λόγους ασφάλειας από φυλλομετρητές, όπως 

ο Chrome και ο Firefox. 

 

 Τελικά, το λογισμικό που επιλέχθηκε ήταν το Scratch 2.0. Αυτό το λογισμικό 

κρίθηκε ως το καταλληλότερο για πολλούς λόγους. Καθοριστικός παράγοντας 

ήταν το γεγονός ότι το Scratch είναι δωρεάν στη χρήση, έχει δημιουργηθεί από 

εκπαιδευτικούς φορείς (Lifelong Kindergarten Group και MIT Media Lab) και 

αποτελεί καθαρά «εκπαιδευτικό λογισμικό». Ακόμη, το Scratch δίνει τη 

δυνατότητα δημιουργίας ενός διαδραστικού και οπτικά όμορφου παιχνιδιού, 

χωρίς η δημιουργία του να απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού. 

Σημαντικό πλεονέκτημα θεωρείται επίσης η δυνατότητα χρήσης του παιχνιδιού 

online, καθώς και διαμοιρασμού του κώδικα του παιχνιδιού με την κοινότητα του 

Scratch.  

 

3.4 Δημιουργία του εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

 

Η δημιουργία του παιχνιδιού ήταν μια περίπλοκη διαδικασία, κατά την οποία έγιναν τα 

παρακάτω βήματα: 

 

 Μελέτη, κατανόηση και εξοικείωση με το λογισμικό Scratch 2.0: Έγινε 

μελέτη για κατανόηση και εξοικείωση με το λογισμικό, μέσα από διάβασμα του 

βιβλίου «Shall we learn Scratch Programming» (Chiang, 2009). Ακόμη, βρέθηκαν 

πολλά βίντεο στο YouTube με project του Scratch. Πολλές απορίες σχετικά με τη 

χρήση του κώδικα λύθηκαν από το Wiki του Scratch. Τέλος, κατανοήθηκε ο 

τρόπος χρήσης του λογισμικού Scratch, αλλά και οι διαφορές που υπάρχουν όταν 

αυτό χρησιμοποιείται online (στη σελίδα του Scratch) ή offline (τοπικά στον Η/Υ, 

με κατέβασμα του Scratch Editor). 

 

 Σχεδίαση της ιστορίας/πλοκής του παιχνιδιού (Storyboard): Σε αυτό το βήμα 

σχεδιάστηκε η ιστορία/πλοκή του παιχνιδιού, έτσι ώστε να οριστούν οι ανάγκες 

για συγκεκριμένα γραφικά, κείμενα και ήχους. Για διευκόλυνση της δημιουργίας 

του παιχνιδιού σε επόμενα βήματα δημιουργήθηκε ένα πλάνο σχεδίασης (Εικόνα 

15) του παιχνιδιού, το οποίο παραθέτει όλα τα στοιχεία που συντέλεσαν, 

αργότερα, το παιχνίδι. 
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Εικόνα 15: Πλάνο σχεδίασης του παιχνιδιού 

 

 Σχεδίαση των γραφικών: Το παιχνίδι βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στα γραφικά, 

καθώς στόχος ήταν η δημιουργία ενός παιχνιδιού με όμορφο και πολύχρωμο 

περιβάλλον που θα κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών. Για αυτό το σκοπό, 

σχεδιάστηκε ο ήρωας από το μηδέν, με χρήση του Adobe Illustrator, ώστε να 

γίνει μια εικόνα τύπου vector (*.svg). Με τον ίδιο τρόπο σχεδιάστηκε και ο 

χαρακτήρας του Δία, αλλά και οι σελίδες που περιλαμβάνουν την ιστορία του 

παιχνιδιού, τις οδηγίες και τη βαθμολογία. Όσον αφορά τα υπόλοιπα γραφικά 
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(background, αντικείμενα, νομίσματα κ.α.), αναζητήθηκαν vector εικόνες από το 

site: Freepik
14

. Οι εικόνες που βρέθηκαν επεξεργάσθηκαν και συνδυάσθηκαν 

κατάλληλα στο Adobe Illustrator, έτσι ώστε να ταιριάζουν στο παιχνίδι.  

 

 Ηχογράφηση, επιλογή και επεξεργασία ήχων: Όπως προαναφέρθηκε, σε αυτό 

το βήμα ηχογραφήθηκαν οι ήχοι που χρησιμοποιήθηκαν στις αφηγήσεις του 

παιχνιδιού, με βάση τις περιλήψεις που είχαν συνταχθεί από το βιβλίο Ιστορίας 

και επεξεργάστηκαν κατάλληλα (αποκοπή κενών ανάμεσα στις λέξεις, 

μοντάρισμα και αύξηση έντασης φωνής), χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Scratch 

2.0. Ακόμη, αναζητήθηκαν ήχοι background για χρήση στο μενού, αλλά και κατά 

τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτοί οι ήχοι βρέθηκαν σε ιστοτόπους που διαθέτουν 

δωρεάν προς χρήση ήχους και στη συνέχεια επεξεργάστηκαν κατάλληλα με το 

πρόγραμμα Audacity, έτσι ώστε το μέγεθος και η έντασή τους να είναι κατάλληλα 

για εισαγωγή στο παιχνίδι. 

 

 Προσθήκη όλων των γραφικών, των ήχων και των ερωτήσεων-απαντήσεων 

στο πρόγραμμα: Εφόσον τα γραφικά, οι ήχοι και οι ερωτήσεις με τις αντίστοιχες 

απαντήσεις τους ολοκληρώθηκαν, προστέθηκαν σε ένα νέο project του Scratch 

2.0 και ξεκίνησε η δημιουργία του παιχνιδιού. 

 

 Προγραμματισμός παιχνιδιού: Σε αυτό το βήμα όλα όσα είχαν προστεθεί στο 

Scratch συνδέθηκαν μεταξύ τους με τα αντίστοιχα σενάρια και ορίστηκαν οι 

μεταβλητές και οι παράμετροι του παιχνιδιού. Με άλλα λόγια, αυτό ήταν το βήμα 

της κωδικοποίησης του παιχνιδιού. 

 

 Δοκιμή παιχνιδιού και αναθεωρήσεις: Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού 

έγιναν πολλές δοκιμές του, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν λάθη στον κώδικα, 

στα γραφικά ή στους ήχους. Οι δοκιμές ήταν αρκετές και κάθε φορά εμφανιζόταν 

νέες ανάγκες για διόρθωση, ακόμη και νέες ιδέες για αλλαγή σημείων του κώδικα 

ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός. 

 

 Μεταφόρτωση του παιχνιδιού online και κοινή χρήση του: Όταν από τις 

δοκιμές του παιχνιδιού σταμάτησαν να προκύπτουν λάθη, το παιχνίδι θεωρήθηκε 

                                                 
14

 http://www.freepik.com/popular-vectors 

http://www.freepik.com/popular-vectors
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ολοκληρωμένο, έγινε μεταφόρτωση στο site του Scratch και κοινή χρήση του, 

ώστε να είναι διαθέσιμο για παίξιμο σε όλους. Τέλος, γράφτηκε μια περιγραφή 

του παιχνιδιού στη σελίδα του στο Scratch, όπου σημειώθηκαν ειδικά credits για 

τους ιστοτόπους στους οποίους βρέθηκαν οι δωρεάν ήχοι και τα γραφικά που 

υπάρχουν σε αυτό. 

 

 Δημιουργία ιστοσελίδας για το παιχνίδι μέσω του wix.com: Χρησιμοποιήθηκε 

ο ιστότοπος wix.com, για τη δημιουργία της ιστοσελίδας του παιχνιδιού. Έγινε 

μια σελίδα στην οποία υπάρχει μια μικρή περιγραφή για το παιχνίδι (Σχετικά με) 

και στιγμιότυπα του παιχνιδιού. Ακόμη, έγινε προσθήκη του παιχνιδιού μέσω 

επισυναπτόμενου κώδικα (embed code) που δίνει τη δυνατότητα στους 

επισκέπτες της σελίδας να παίξουν το παιχνίδι και στις δύο εκδόσεις του 

(ολόκληρο ή σε ενότητες). Επιπλέον, υπάρχει μια σελίδα με το ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης του παιχνιδιού, που απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς, έχει 

δημιουργηθεί με Google Docs και προστέθηκε στη σελίδα με embed code. Τέλος, 

υπάρχει φόρμα επικοινωνίας σε περίπτωση που κάποιος θελήσει να 

γράψει/ρωτήσει κάτι σχετικό. 

 

 Μετατροπή του παιχνιδιού σε εκτελέσιμο πρόγραμμα (*.exe): Τελικό βήμα 

ήταν η μετατροπή του παιχνιδιού σε εφαρμογή, έτσι ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα εκτέλεσής του απευθείας στον Η/Υ, offline. Για να γίνει αυτό, αρχικά 

έγινε μετατροπή του αρχείου του Scratch, από αρχείο *.sb2, σε *.swf (αρχείο 

Adobe Flash) μέσω του online μετατροπέα Junebeetle
15

 (Εικόνα 16). 

Δημιουργήθηκαν δύο αρχεία *.swf,  για καθεμία από τις εκδόσεις του παιχνιδιού: 

ένα αρχείο που περιέχει και τον κώδικα (σενάρια του Scratch) και ένα που έχει 

μόνο το παιχνίδι. 

 

Εικόνα 16: Μετατροπή του παιχνιδιού από *.sb2 σε *.swf, μέσω του online μετατροπέα Junebeetle 

                                                 
15

 https://sites.google.com/site/junebeetle23/online 

https://sites.google.com/site/junebeetle23/online
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Στη συνέχεια, η εικόνα που χρησιμοποιήθηκε σαν εικονίδιο της εφαρμογής, 

σχεδιάστηκε με Adobe Photοshop και μετατράπηκε από *.jpeg σε *.ico, με τον 

online μετατροπέα ConvertIcon
16

 (Εικόνα 17). Τέλος, τα αρχεία *.swf, 

μετατράπηκαν σε εκτελέσιμα αρχεία *.exe, με χρήση του προγράμματος 

Bullrushsoft SWF to EXE Convertor
17

 (Εικόνες 18-19), στη δοκιμαστική του 

έκδοση (trial version). 

 

 

Εικόνα 17: Μετατροπή του εικονιδίου της εφαρμογής από *.jpg, σε *.ico, μέσω του online μετατροπέα 

ConvertIcon 

 

 

Εικόνα 18: Μετατροπή του *.swf, σε *.exe, μέσω του Bullrushsoft SWF to EXE 

 

                                                 
16

 http://converticon.com/ 
17

 http://www.bullrushsoft.com/ 

http://converticon.com/
http://www.bullrushsoft.com/
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Εικόνα 19: Βασικοί παράμετροι που ορίσθηκαν στο Bullrushsoft SWF to EXE, για τη δημιουργία του 

εκτελέσιμου προγράμματος του παιχνιδιού 

 

3.5 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

 

Μετά τη δημιουργία του παιχνιδιού κρίθηκε σκόπιμη η αξιολόγησή του από 

εκπαιδευτικούς του Δημοτικού, έτσι ώστε να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητά του, 

αλλά και τυχόν παραλείψεις ή βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν μελλοντικά. 

Κατά την αξιολόγηση του παιχνιδιού, έγιναν τα εξής βήματα: 

 

 Δημιουργία ερωτηματολογίου για άτομα σχετικά με την εκπαίδευση: Το 

ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε στοχεύει στη αξιολόγηση του παιχνιδιού ως 

προς το περιεχόμενο, τη χρηστικότητα (εργονομία, τεχνολογία, παιδαγωγική), τη 

χρησιμότητα και το περιβάλλον του (βλέπε Παράρτημα Β).  

 

 Μεταφόρτωση του ερωτηματολογίου στο site και εκτύπωσή του: Το 

ερωτηματολόγιο (σε μορφή Google form) αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 

παιχνιδιού, αλλά και εκτυπώθηκε ώστε να μοιραστεί άμεσα σε εκπαιδευτικούς. 

 

 Δοκιμή του παιχνιδιού από άτομα σχετικά με την εκπαίδευση: Για τη δοκιμή 

του, δημιουργήθηκε στο Adobe Photoshop ένα διαφημιστικό έντυπο (Εικόνα 20) 

του παιχνιδιού, το οποίο μοιράστηκε μαζί με τα έντυπα ερωτηματολόγια σε 

εκπαιδευτικούς. Με αυτόν τον τρόπο, συλλέχθηκαν απαντήσεις άμεσα με τα 

έντυπα ερωτηματολόγια, αλλά και online μέσω της ιστοσελίδας του παιχνιδιού. 
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Εικόνα 20: Το διαφημιστικό έντυπο του παιχνιδιού «Μυθομπερδέματα» 

 

 Συλλογή ερωτηματολογίων, καταγραφή απαντήσεων, αποτελέσματα και 

συμπεράσματα: Μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων, τα αποτελέσματα 

επεξεργάστηκαν με Microsoft Excel και προέκυψαν τα αποτελέσματα, τα οποία 

καταγράφτηκαν σε πίνακες. Μέσα από τα αποτελέσματα, προέκυψαν αντίστοιχα 

συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του 

παιχνιδιού, αλλά και για τις διάφορες βελτιώσεις που θα μπορούσαν να εξελίξουν 

το παιχνίδι και την εκπαιδευτική του αξία. 
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4. Ανάλυση και σχεδίαση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

«Μυθομπερδέματα» 

4.1 Εισαγωγή 

 

Για την ανάλυση και σχεδίαση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού «Μυθομπερδέματα» 

αξιοποιήθηκε ένα πλαίσιο σχεδίασης εκπαιδευτικών παιχνιδιών, έτσι ώστε το τελικό 

παιχνίδι να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικό ως εκπαιδευτικό 

εργαλείο. 

 

Στην ενότητα 4.2 που ακολουθεί περιγράφεται το μοντέλο σχεδίασης που επιλέχθηκε. 

Στη συνέχεια, στην ενότητα 4.3 γίνεται μια περιγραφή του παιχνιδιού 

«Μυθομπερδέματα», με βάση το πλαίσιο σχεδίασης που επιλέχθηκε. Τέλος, στην 

ενότητα 4.4 υπάρχουν κάποια γενικά συμπεράσματα όλου του κεφαλαίου. 

 

4.2 Επιλογή πλαισίου σχεδίασης 

 

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά, καθώς παρέχουν εμβάθυνση, κίνητρο, 

διασκέδαση και δεσμεύουν το ενδιαφέρον των παικτών. Η δημιουργία, όμως, ενός 

πετυχημένου εκπαιδευτικού παιχνιδιού απαιτεί κατάλληλη μεθοδολογία σχεδιασμού, 

καθώς και συγκεκριμένη κατευθυντήρια γραμμή. Για το λόγο αυτό, κατά τη δημιουργία 

του εκπαιδευτικού παιχνιδιού «Μυθομπερδέματα», κρίθηκε σημαντικό να ληφθεί 

υπόψη ένα από τα μοντέλα σχεδιασμού εκπαιδευτικών παιχνιδιών, έτσι ώστε το τελικό 

παιχνίδι να πληροί τις βασικές προϋποθέσεις του είδους του και να είναι 

αποτελεσματικό ως εκπαιδευτικό εργαλείο.  

 

Μετά από αναζήτηση, επιλέχθηκε το «μοντέλο σχεδίασης εκπαιδευτικών παιχνιδιών» 

(Educational games design model), το οποίο προτείνεται από τους Ibrahim και Jaafar 

(2009). Αυτό το μοντέλο αποτελεί τελική πρόταση των συγγραφέων μετά από 

συγκριτική ανάλυση άλλων αντίστοιχων μοντέλων και αυτός είναι ο λόγος που το 

μοντέλο θεωρήθηκε αξιόλογο και επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί στην παρούσα 

εργασία. 

 

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα (Εικόνα 21), το μοντέλο αυτό δίνει ιδιαίτερη 

σημασία σε τρεις παράγοντες: το σχεδιασμό του παιχνιδιού (Game Design), την 
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παιδαγωγική (Pedagogy) και τη μοντελοποίηση του μαθησιακού περιεχομένου 

(Learning Content Modelling). 

 

Εικόνα 21: Μοντέλο σχεδίασης εκπαιδευτικών παιχνιδιών 

(Ibrahim & Jaafar, 2009) 

 

 

Πιο συγκεκριμένα, στο κομμάτι του σχεδιασμού, βασικό ρόλο παίζουν η χρηστικότητα 

του παιχνιδιού (usability), η πολυμορφία του (Multimodal) και η διασκέδαση (Fun). 

Όσον αφορά τη χρηστικότητα, αυτή σχετίζεται με την ικανοποίηση του παίκτη, την 

αποδοτικότητα, αλλά και την αποτελεσματικότητα του παιχνιδιού. Ο όρος πολυμορφία, 

αναφέρεται στην ύπαρξη πολυμέσων και διαδραστικότητας, παράγοντες που 

εξυπηρετούν στη δημιουργία ενδιαφέροντος, καθώς και στην παροχή ψυχαγωγίας. 

Τέλος, η διασκέδαση, σύμφωνα με το μοντέλο, προκύπτει μέσα από τις δοκιμασίες που 

θέτει το παιχνίδι στον παίκτη, όπως είναι η ύπαρξη ξεκάθαρων στόχων, η απρόσμενη 

έκβαση του παιχνιδιού (ο παίκτης δε γνωρίζει την κατάληξη ή τι να περιμένει) και το 

αίσθημα αυτοεκτίμησης που προκαλεί η εμπειρία του παιχνιδιού στον παίκτη.  

 

Στο κομμάτι της παιδαγωγικής, βασικό ρόλο παίζουν το μαθησιακό αποτέλεσμα 

(Learning Outcomes), τα κίνητρα που δίνει το παιχνίδι (Motivation Theory), η 

αυτοδιδασκαλία (Self-learning) και η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων (Problem 

Solving). Εδώ, είναι καθοριστικής σημασίας το παιχνίδι να πετυχαίνει το αναμενόμενο 

μαθησιακό αποτέλεσμα. 
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Τέλος, η μοντελοποίηση του μαθησιακού περιεχομένου, σχετίζεται με την εξεταστέα ύλη 

που παρουσιάζεται και κατά πόσο αυτή είναι αποτελεσματική (Syllabus Matching). Το 

ιδανικό εκπαιδευτικό παιχνίδι θα πρέπει να διευκολύνει την αυτοδιδασκαλία των 

παιδιών. Η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του παιχνιδιού αποτελεί σημαντικό 

κίνητρο για τους μαθητές, εξαιτίας της διαφορετικής εκπαιδευτικής προσέγγισης που 

παρέχεται, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται διασκέδαση, εφόσον η εκμάθηση γίνεται με τη 

μορφή παιχνιδιού. Τέλος, σύμφωνα με το μοντέλο ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι πρέπει να 

παρέχει δομημένη υποστήριξη (Scaffolding). Πιο συγκεκριμένα, η γνώση πρέπει να 

αποκτάται σταδιακά, μέσα από τις δραστηριότητες και την υποστήριξη του παιχνιδιού, 

έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματική. 

 

4.3 Δημιουργία παιχνιδιού βάσει του πλαισίου σχεδίασης 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το επιλεγμένο πλαίσιο σχεδίασης των Ibrahim & Jaafar (2009), 

δημιουργήθηκε το παιχνίδι «Μυθομπερδέματα» σε δύο εκδόσεις. Στην πρώτη έκδοση, 

για να τερματιστεί με επιτυχία το παιχνίδι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ιστορία του 

κεντρικού ήρωα, η οποία περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια του βιβλίου Ιστορίας που 

αναφέρονται στη μυθολογία. Η έκδοση αυτή ονομάστηκε «Μυθομπερδέματα 

(ολόκληρο)». Αντίθετα, στη δεύτερη έκδοση του παιχνιδιού, που ονομάστηκε 

«Μυθομπερδέματα (σε ενότητες)», όπως φαίνεται και από το όνομα, οι μαθητές 

μπορούν να επιλέγουν ανάμεσα στις ενότητες (πίστες) του παιχνιδιού και να τις 

ολοκληρώνουν μεμονωμένα, καθώς η καθεμία αποτελεί ένα μικρό παιχνίδι με 

ξεχωριστή συνολική βαθμολογία, στόχους και επιβραβεύσεις. 

 

Κατά τη δημιουργία του παιχνιδιού έγινε προσπάθεια εφαρμογής του μοντέλου 

σχεδίασης εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Αναλυτικότερα, όσον αφορά τον σχεδιασμό, το 

παιχνίδι είναι αρκετά εύκολο στη χρήση, χωρίς να κουράζει με πολύ κείμενο. Ακόμη, 

μπορεί να παιχτεί online στο διαδίκτυο, αλλά και offline σε προσωπικό Η/Υ, καθώς έχει 

μετατραπεί και σε μορφή εκτελέσιμου προγράμματος (εφαρμογής). Ακόμη, το παιχνίδι 

«Μυθομπερδέματα» είναι πολυμεσικό, καθώς περιέχει εικόνες, κείμενο, ήχους, 

αφηγήσεις και διαδραστικότητα, ενώ ο παίκτης κινεί τον ήρωα, απαντάει σε ερωτήσεις, 

ακούει τις αφηγήσεις κ.α. Τέλος, δόθηκε μεγάλη σημασία στη δημιουργία ενός 

διασκεδαστικού παιχνιδιού που θα προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Για αυτό το 

λόγο, το παιχνίδι έχει πολλά χρώματα που δένουν αρμονικά μεταξύ τους, εναλλαγή 

τοπίων (λιβάδι, θάλασσα, νησί, βουνό κ.α.), διασκεδαστικούς ήχους στο background, 
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προκλήσεις (συλλογή νομισμάτων, κεραυνών και αποφυγή βελών), βαθμολογία (αν δεν 

είναι υψηλή, ο μαθητής πρέπει να ξαναπαίξει την πίστα) και συγκεκριμένη πλοκή και 

στόχους. Επίσης, οι στόχοι του παιχνιδιού είναι ξεκάθαροι (μελέτη και κατανόηση της 

μυθολογίας, που δίνει υψηλότερη βαθμολογία, με ταυτόχρονη ολοκλήρωση του 

ταξιδιού στον Όλυμπο, συλλογή τετράδραχμων και κεραυνών), ενώ η ύπαρξη 

βαθμολογίας και επιβράβευσης με την επιτυχή λήξη μιας ενότητας έχει σκοπό να 

βοηθήσει στην αυτοεκτίμηση των μαθητών, αλλά και να τους δημιουργήσει 

μεγαλύτερο κίνητρο για προσεκτική μελέτη. Ακόμη, η ύπαρξη οδηγιών, εξυπηρετεί 

στην καλύτερη κατανόηση των κανόνων του παιχνιδιού. Ένα ακόμη διασκεδαστικό 

στοιχείο, είναι ότι τα παιδιά πρέπει να ολοκληρώνουν μία ενότητα, για να δουν πως θα 

συνεχίσει το ταξίδι τους ή πώς ακριβώς θα επιβραβευτούν, γεγονός που προσδίδει 

περισσότερη αγωνία κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού για το πώς αυτό θα 

συνεχιστεί/τελειώσει. 

 

Όσον αφορά την παιδαγωγική, το παιχνίδι «Μυθομπερδέματα» έχει ως στόχο να 

βοηθήσει τα παιδιά να αυτοδιδαχθούν την ελληνική μυθολογία που πρέπει να μάθουν 

στο σχολείο. Οι προοπτικές χρήσης του παιχνιδιού είναι πολλές, καθώς εκτός από την 

αυτοδιδασκαλία, το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί βοηθητικά για μελέτη στο σπίτι 

ή ακόμη και για επανάληψη των ενοτήτων που διδάσκονται στο σχολείο. Φυσικά, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μέσα στην τάξη, ώστε να παρακινεί τα παιδιά να 

ενδιαφερθούν και να αγαπήσουν το μάθημα της Ιστορίας που διδάσκεται για πρώτη 

φορά στη Γ' Δημοτικού. Ακόμη, το παιχνίδι εκπαιδεύει τους μαθητές στη διαδικασία 

της μελέτης και κατανόησης ενός μαθήματος, καθώς για να απαντήσουν σωστά στις 

ερωτήσεις και να συγκεντρώσουν την απαραίτητη βαθμολογία για να συνεχίσουν 

πρέπει να έχουν διαβάσει ή/και ακούσει μόνοι τους τις σελίδες ιστορίας του παιχνιδιού 

προσεκτικά. Σημαντική είναι και η ύπαρξη ανατροφοδότησης, σχετικά με τις 

απαντήσεις των μαθητών, γεγονός που διευκολύνει την κατανόηση του διδακτικού 

περιεχομένου. 

 

Τέλος, δόθηκε μεγάλη σημασία στο κομμάτι μοντελοποίησης του μαθησιακού 

περιεχομένου. Εφόσον το παιχνίδι αποτελεί εκπαιδευτικό εργαλείο εκμάθησης της 

μυθολογίας του μαθήματος της Γ' Δημοτικού, όπως προαναφέρθηκε, το περιεχόμενο 

του παιχνιδιού βασίστηκε εξ ολοκλήρου στην ύλη του αντίστοιχου σχολικού βιβλίου 

και συγκεκριμένα στις ενότητες 1-6 που αναφέρονται στην ελληνική μυθολογία. 

Έχοντας βασιστεί στο σχολικό βιβλίο, το περιεχόμενο του παιχνιδιού είναι έγκυρο και 
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μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Επιπλέον, η απόκτηση γνώσης μέσω του παιχνιδιού 

επιτυγχάνεται σταδιακά. Αρχικά, με μελέτη της ελληνικής μυθολογίας μέσα από 

περιλήψεις/αφηγήσεις των μαθημάτων του σχολικού βιβλίου και στη συνέχεια μέσα 

από την αυτοαξιολόγηση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που υπάρχουν σε κάθε 

επίπεδο του παιχνιδιού.  

 

4.4 Συμπεράσματα 

 

Συνοψίζοντας, για την αποτελεσματική δημιουργία ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

κρίνεται σημαντική η επιλογή και αξιοποίηση ενός πλαισίου σχεδίασης. Για την 

ανάλυση και τη σχεδίαση του παιχνιδιού «Μυθομπερδέματα» επιλέχθηκε το μοντέλο 

σχεδίασης εκπαιδευτικών παιχνιδιών που προτείνεται από τους Ibrahim & Jaafar 

(2009). Το παιχνίδι που δημιουργήθηκε βασίστηκε όσο το δυνατόν περισσότερο σε 

αυτό το μοντέλο, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ένα αποτελεσματικό 

εκπαιδευτικό παιχνίδι που θα μεταδίδει γνώση με ουσιαστικό και απλό τρόπο, ενώ 

ταυτόχρονα παρέχει ψυχαγωγία. 
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5. Αρχιτεκτονική του λογισμικού «Μυθομπερδέματα» 

5.1 Εισαγωγή 

 

Με βάση το επιλεγμένο πλαίσιο σχεδίασης δημιουργήθηκε το παιχνίδι 

«Μυθομπερδέματα» σε δύο εκδόσεις: «Μυθομπερδέματα (ολόκληρο)» και 

«Μυθομπερδέματα (σε ενότητες)». Το παιχνίδι, όπως ήδη αναφέρθηκε στη 

μεθοδολογία (ενότητα 3.3), δημιουργήθηκε μέσω του προγράμματος Scratch 2.0. 

 

Στην ενότητα 5.2 που ακολουθεί υπάρχει μια συνοπτική περιγραφή του τρόπου 

ανάπτυξης προγραμμάτων στο Scratch, όπου περιγράφεται το περιβάλλον του και τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά του (αντικείμενα, σενάρια κ.α.). Στην ενότητα 5.3 

παρουσιάζεται η δομή του λογισμικού «Μυθομπερδέματα» και τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά του. Ακόμη, στην ενότητα 5.3.8 υπάρχουν στιγμιότυπα οθόνης του 

παιχνιδιού και για τις δύο εκδόσεις του. Τέλος, στην ενότητα 5.4 περιγράφονται τα 

σενάρια (κώδικας) ενός ενδεικτικού επιπέδου του παιχνιδιού και στην ενότητα 5.5 

καταγράφονται κάποια συμπεράσματα. 

 

5.2 Περιγραφή τρόπου ανάπτυξης προγραμμάτων στο Scratch 

5.2.1 Προγραμματισμός σε Scratch 

 

Η Scratch (Εικόνα 22) είναι μία γλώσσα προγραμματισμού για όλους, η οποία είναι 

εύκολη στη χρήση της, καθώς είναι σχεδιασμένη κυρίως για παιδιά. Συγκεκριμένα, τα 

παιδιά μπορούν μέσω της Scratch να κατανοήσουν ευκολότερα την έννοια του 

προγραμματισμού και να δημιουργήσουν απλά animation, ενώ παιδιά μεγαλύτερης 

ηλικίας και έφηβοι μπορούν να δημιουργήσουν παιχνίδια ενός ή πολλών επιπέδων. H 

Scratch, απευθύνεται και σε ενήλικες και κυρίως σε εκπαιδευτικούς. Μέσω αυτής της 

γλώσσας προγραμματισμού παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας αποτελεσματικών 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών, όπως quiz, προσομοιώσεων και εκπαιδευτικών βίντεο 

(Chiang, 2009). 

 

Εικόνα 22: Λογότυπο του Scratch 
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Ο Scratch Editor δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός project, τόσο online (με 

δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα του), όσο και offline (με εγκατάσταση του 

Scratch Editor στον Η/Υ και τοπική χρήση). Όσον αφορά την offline χρήση του, οι 

χρήστες μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να ανεβάσουν ένα project στην ιστοσελίδα του 

Scratch. Όταν δημιουργείται ένα project online, αρχικά έχει ιδιωτική χρήση για 

επεξεργασία αποκλειστικά από τον δημιουργό του. Σε περίπτωση που ο δημιουργός 

επιλέξει να ορίσει κοινή χρήση του project τότε μπορεί ο καθένας να το δει, να το 

παίξει, ακόμη και να αλλάξει τον κώδικά του. Κάθε φορά που κάποιος, εκτός του 

δημιουργού, τροποποιεί τον κώδικα ενός project και τον αποθηκεύει δημιουργείται ένα 

καινούργιο αντίγραφο, χωρίς να αλλοιωθεί το αρχικό project. 

 

Γενικά, ο προγραμματισμός σε Scratch είναι εύκολος, αποτελεσματικός, γρήγορος, 

δωρεάν και μπορεί να εκπαιδεύσει κάποιον αρχάριο στις έννοιες του προγραμματισμού. 

Ακόμη, τα project που δημιουργούνται με αυτή τη γλώσσα προγραμματισμού έχουν 

συνήθως ως στόχο την εκμάθηση προγραμματισμού ή άλλων μαθημάτων και 

λειτουργούν ως εκπαιδευτικά εργαλεία, παρέχοντας ταυτόχρονα ψυχαγωγία και 

διαδραστικότητα. Tέλος, πολύ χρήσιμη είναι και η σελίδα wiki του Scratch, που 

περιέχει πληροφορίες χρήσιμες για τη δημιουργία των σεναρίων. 

 

5.2.2 Το περιβάλλον εργασίας του Scratch Editor 

 

Το περιβάλλον εργασίας του Scratch Editor είναι απλό, εύκολο, εύχρηστο και 

ευχάριστο. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 23, η οθόνη του editor χωρίζεται σε τέσσερα 

βασικά μέρη (Chiang, 2009). Αρχικά, το τμήμα της προεπισκόπησης αντικειμένου είναι 

το τμήμα του παραθύρου όπου μπορεί ο δημιουργός να δει σε προεπισκόπηση το 

project του. Σε αυτό το τμήμα, υπάρχουν τρία κουμπιά: αυτό που επιτρέπει 

μεγιστοποίηση/ ελαχιστοποίηση οθόνης, μία πράσινη σημαία, η οποία λειτουργεί ως 

«play» για αναπαραγωγή του project και μια κόκκινη πινακίδα, που χρησιμεύει ως 

«stop» για παύση αναπαραγωγής του project. 

 

Στην περιοχή δημιουργίας/επιλογής αντικειμένου, ο δημιουργός μπορεί να δημιουργήσει 

ένα νέο αντικείμενο στο project, εισάγοντας κάποια εικόνα από τη συλλογή του 

Scratch, από τον Η/Υ ή ακόμη και δημιουργώντας ένα αντίγραφο κάποιου ήδη 

υπάρχοντος αντικειμένου (σε αυτή την περίπτωση αντιγράφεται το αντικείμενο και ο 

κώδικάς του). Ακόμη, στην περιοχή αυτή ο δημιουργός μπορεί να επιλέγει κάποιο 
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αντικείμενο για να αλλάξει το όνομά του ή τον κώδικα. Τέλος, στον online editor, με 

την επιλογή κάποιου αντικειμένου υπάρχει η δυνατότητα μετατόπισής του σε άλλη 

θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα αντικείμενα, κάτι το οποίο δεν παρέχει ο offline editor. 

 

Όσον αφορά την εργαλειοθήκη του Scratch, εκεί υπάρχουν όλες οι εντολές κώδικα ή 

όπως ονομάζονται στο Scratch, τα «σενάρια». Επίσης, στα εργαλεία ανήκουν οι 

ενδυμασίες (που αναφέρονται στις διάφορες μορφές των αντικειμένων) και οι ήχοι. 

 

Ακόμη, υπάρχει η περιοχή σεναρίων, στην οποία συντάσσεται ο κώδικας της Scratch με 

χρήση των blocks, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια.  

 

Τέλος, η πρώτη γραμμή του editor, είναι αυτή των εντολών, όπως σε κάθε άλλο 

πρόγραμμα, περιλαμβάνει την καρτέλα «Σχετικά» με πληροφορίες για το Scratch, την 

καρτέλα «Συμβουλές» για βοήθεια στη χρήση, την καρτέλα «Επεξεργασία» όπου 

μπορεί να αναιρεθεί η διαγραφή κάποιου στοιχείου και την καρτέλα «Αρχείο», από την 

οποία μπορεί κανείς να δημιουργήσει καινούργιο project, να αποθηκεύσει κάποιο 

υπάρχον, να το «ανεβάσει» στον ιστότοπο του Scratch και να αναζητήσει τυχόν 

αναβαθμίσεις (updates) του προγράμματος. 

 

Εικόνα 23: Το περιβάλλον εργασίας του Scratch Editor 
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5.2.3 Βασικά στοιχεία του Scratch 

 

Τα βασικότερα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στον προγραμματισμό σε Scratch είναι 

τα blocks, τα σενάρια, το σκηνικό, τα αντικείμενα, οι ενδυμασίες, τα υπόβαθρα και οι 

ήχοι. 

 

 Blocks: Τα blocks στο Scratch είναι σχήματα σε μορφή κομματιών puzzle και 

χρησιμοποιούνται στο σχηματισμό κώδικα σε Scratch. Τα blocks συνδέονται 

μεταξύ τους σαν ένα puzzle, στο οποίο κάθε είδος δεδομένων έχει το δικό του 

σχήμα και συγκεκριμένη θέση στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί. Με αυτόν τον 

τρόπο αποφεύγονται τα συντακτικά λάθη στην κωδικοποίηση. Τέλος, μια σειρά 

από συνδεδεμένα blocks στο Scratch, ονομάζεται «σενάριο». 

 

Γενικά, στην εργαλειοθήκη εμφανίζονται δέκα κατηγορίες από blocks (Εικόνα 

24): Κινήσεις (Motions), Όψεις (Looks), Ήχοι (Sound), Σχεδιασμοί πένας (Pen), 

Δεδομένα (Variables), Συμβάντα (Event), Έλεγχος (Control), Αισθητήρες 

(Sensing), Τελεστές (Operators) και Άλλες εντολές (Other categories), καθεμία 

από τις οποίες περιλαμβάνει τα δικά της μοναδικά blocks, που εκτελούν 

συγκεκριμένο κώδικα. 

 

 

Εικόνα 24: Κατηγορίες των blocks, που εμφανίζονται στην εργαλειοθήκη 

 

 Σενάρια (Scripts): Τα σενάρια στο Scratch (Εικόνα 25) αποτελούν, ουσιαστικά, 

την κωδικοποίηση του project. Όπως προαναφέρθηκε, ένα σενάριο είναι μια 

συλλογή από blocks, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με συγκεκριμένο τρόπο. Η 

σειρά με την οποία θα τοποθετηθούν τα blocks παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

αλληλεπίδραση των διαφόρων αντικειμένων μεταξύ τους, αλλά και στην 

αλληλεπίδραση των αντικειμένων με τα διάφορα υπόβαθρα. 
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Για τη δημιουργία ενός σεναρίου αρκεί να τοποθετηθεί κάποιο block μέσα στην 

περιοχή σεναρίου ενός αντικειμένου ή του σκηνικού. Ο τρόπος κωδικοποίησης με 

blocks είναι σχετικά εύκολος, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα κατανόησης της 

έννοιας του προγραμματισμού, αλλά και της δημιουργίας project σε χρήστες με 

ελάχιστη γνώση πάνω στον προγραμματισμό. Ακόμη, οι πιο έμπειροι χρήστες 

μπορούν εύκολα και γρήγορα να δημιουργήσουν περίπλοκα εκπαιδευτικά 

παιχνίδια, βίντεο κ.α. 

 

Εικόνα 25: Παράδειγμα μορφής ενός σεναρίου με blocks 

 

 Σκηνικό (Stage): Σκηνικό στο Scratch, ονομάζεται το background ενός project. 

Ένα σκηνικό έχει δικά του σενάρια, ενδυμασίες και ήχους, όπως ακριβώς και ένα 

αντικείμενο, με τη διαφορά όμως ότι το σκηνικό δε μπορεί να εκτελεί κινήσεις 

και να αλλάζει μέγεθος. Σχετικά με την εικόνα (υπόβαθρο) του σκηνικού, υπάρχει 

η δυνατότητα εισαγωγής της από τον Η/Υ, δημιουργίας νέου υποβάθρου άμεσα 

στον Scratch Editor ή επιλογή μιας εικόνας από τη βιβλιοθήκη του Scratch. 

Τέλος, όπως είναι αναμενόμενο, το σκηνικό βρίσκεται πάντα στο πιο πίσω 

επίπεδο ενός project. 

 

 Αντικείμενα (Sprites): Τα αντικείμενα στο Scratch, μπορούν είτε να 

δημιουργηθούν άμεσα στο πρόγραμμα από τον χρήστη, είτε να μεταφορτωθούν 

από τον Η/Υ, είτε να επιλεχθούν για εισαγωγή από την βιβλιοθήκη του Scratch 

και αποτελούν οντότητες που εκτελούν διάφορες πράξεις σε ένα project, ανάλογα 

με τα αντίστοιχα σενάριά τους. Κάθε project έχει τουλάχιστον ένα αντικείμενο, 

καθώς μόνο αυτά μπορούν να κινηθούν
18

. 

 

Κάθε αντικείμενο σε ένα project του Scratch, έχει μια περιοχή όπου υπάρχουν τα 

σενάρια που το χαρακτηρίζουν και ονομάζεται περιοχή σεναρίων (Εικόνα 23). Σε 

αυτή την περιοχή οι χρήστες μπορούν να δώσουν οδηγίες σε ένα αντικείμενο για 

τις ενέργειες που αυτό θα πρέπει να εκτελέσει. Για τη δημιουργία των σεναρίων, 

                                                 
18

 http://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Scratch_Wiki 

http://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Scratch_Wiki
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πρέπει να μετακινηθούν στην περιοχή σεναρίων τα διάφορα blocks που περιέχουν 

εντολές κώδικα και να συνδυαστούν κατάλληλα. Επιλέγοντας στην περιοχή 

επιλογής αντικειμένου κάποιο αντικείμενο, εμφανίζονται στην περιοχή των 

σεναρίων, τα αντίστοιχα σενάρια αυτού του αντικειμένου. 

 

 Ενδυμασίες και υπόβαθρα (Costumes & Backdrops): Στο Scratch, ο όρος 

«ενδυμασίες» αναφέρεται στις διάφορες όψεις ενός αντικειμένου, ενώ ο όρος 

«υπόβαθρα», στις διάφορες όψεις του σκηνικού ενός project. Οι ενδυμασίες και 

τα υπόβαθρα (Εικόνα 26) έχουν την ίδια ακριβώς χρήση και δίνουν τη 

δυνατότητα δημιουργίας κινουμένων αντικειμένων (animation) και εναλλαγής 

των εικόνων του background, αντίστοιχα. Μια ενδυμασία αποτελεί ουσιαστικά 

μία από τις πολλές μορφές ή διαφορετικές όψεις ενός αντικειμένου και 

αντίστοιχα, ένα υπόβαθρο αποτελεί ένα από τα πολλά background που μπορεί να 

εναλλάσσονται στο σκηνικό ενός project. Γενικά, οι ενδυμασίες και τα υπόβαθρα, 

μπορούν να δημιουργηθούν, να έχουν συγκεκριμένο όνομα, να υποστούν 

επεξεργασία και να διαγραφούν. Τέλος, είναι απαραίτητη η ύπαρξη μίας 

τουλάχιστον ενδυμασίας, για κάθε αντικείμενο του Scratch. 

 

 

Εικόνα 26: Παράδειγμα ενδυμασιών αντικειμένου και υποβάθρων σκηνικού 

 

 Ήχοι (Sounds): Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής ήχου σε ένα project από τον 

Η/Υ, επιλογής και εισαγωγής ήχου από τη βιβλιοθήκη του Scratch ή ηχογράφηση 

νέου ήχου στον editor με επιπλέον δυνατότητα επεξεργασίας αυτού του ήχου 

(Εικόνα 27). 
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Εικόνα 27: Παράδειγμα ηχογράφησης νέου ήχου 

 

5.2.4 Διαφορές μεταξύ online και offline Scratch Editor  

 

Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά προγραμματίζοντας σε Scratch online 

στον ιστότοπο του Scratch ή offline στον Η/Υ. Ένα θετικό του offline editor είναι ότι 

ανά πάσα στιγμή και χωρίς απαραίτητα την ύπαρξη του διαδικτύου ο χρήστης μπορεί 

να συνεχίσει το project του, τοπικά στον Η/Υ του. Ακόμη, οποιαδήποτε στιγμή θελήσει 

ο χρήστης να συνεχίσει το project διαδικτυακά υπάρχει η δυνατότητα άμεσης 

μεταφόρτωσής του σε μια σελίδα, στον διαδικτυακό τόπο του Scratch. 

 

Ωστόσο, υπάρχουν δύο σημαντικά στοιχεία που παρέχονται μόνο μέσα από τον online 

editor και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στη διαδικασία δημιουργίας ενός project. Το πρώτο 

στοιχείο είναι ότι με την επιλογή ενός αντικειμένου παρέχεται δυνατότητα αλλαγής της 

θέσης του σε σχέση με τα υπόλοιπα αντικείμενα, δυνατότητα που δεν υπάρχει στον 

offline editor και είναι πολύ σημαντική. Ένα ακόμη στοιχείο που υπάρχει μόνο στον 

online editor είναι το «σακίδιο» (Εικόνα 28). Το σακίδιο είναι μια περιοχή του editor 

μέσα στην οποία ο χρήστης μπορεί να αντιγράφει σενάρια ή τμήματα σεναρίων, τα 

οποία θέλει να χρησιμοποιήσει ξανά μέσα στο project του ή τα έχει βρει στον κώδικα 

των project άλλων χρηστών και τα έχει αποθηκεύσει με αντιγραφή μέσα στο σακίδιο 

για να τα προσθέσει στον δικό του. Γενικότερα, το σακίδιο είναι πολύ χρήσιμο, καθώς 

λειτουργεί σαν ένας χώρος αποθήκευσης και διατήρησης χρήσιμων κομματιών των 

σεναρίων, απ' όπου ο χρήστης μπορεί να αντιγράφει κάποιο σενάριο όταν το χρειαστεί, 

αντί να το συντάσσει από την αρχή. 
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Εικόνα 28: Το σακίδιο που υπάρχει στον online Scratch Editor 

 

Συνοψίζοντας, ενώ ο offline editor φαίνεται εκ πρώτης όψεως περισσότερο εύχρηστος, 

λόγω της τοπικής του χρήσης, ωστόσο, ο online Scratch Editor, δίνει κάποιες 

σημαντικές δυνατότητες, οι οποίες διευκολύνουν σημαντικά τον προγραμματισμό ενός 

project. Όπως και να 'χει, μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί και τους δύο τρόπους 

δημιουργίας project με Scratch και όποτε χρειαστεί είτε να αποθηκεύσει το online 

project στον Η/Υ, είτε να μεταφορτώσει το offline, στον ιστότοπο του Scratch.   

 

5.3 Παρουσίαση της δομής του λογισμικού «Μυθομπερδέματα» 

 

Το παιχνίδι «Μυθομπερδέματα», αποτελεί εκπαιδευτικό εργαλείο εκμάθησης της 

ελληνικής μυθολογίας της Γ' Δημοτικού. Κεντρικός ήρωας του παιχνιδιού είναι ένας 

γεωργός που ζει στην Αρχαία Ελλάδα και ονομάζεται Δαμοκλής. Οι μαθητές μέσα στο 

παιχνίδι οδηγούν τον Δαμοκλή προς τον Όλυμπο, μαζεύοντας στο δρόμο τετράδραχμα 

και κεραυνούς, μαθαίνοντας πληροφορίες για την ελληνική μυθολογία και απαντώντας 

σε σχετικές ερωτήσεις. Γενικά, πρόκειται για ένα διαδραστικό παιχνίδι που μαθαίνει 

στα παιδιά μυθολογία μέσα από μια διασκεδαστική περιπέτεια. 

 

5.3.1 Η ιστορία του παιχνιδιού 

 

Ο Δαμοκλής (Εικόνες 29-30) ο γεωργός έχει πρόβλημα με τα χωράφια του, λόγω της 

μεγάλης ξηρασίας. Για να τα σώσει πρέπει να ταξιδέψει μέχρι τον Όλυμπο, να βρει το 

Δία (Εικόνα 31) των πατέρα των θεών και να του ζητήσει να ρίξει βροχή. Το παιχνίδι 

αποτελείται από έξι ενότητες (πίστες), καθεμία από τις οποίες αναφέρεται σε ένα 

κεφάλαιο της μυθολογίας του σχολικού βιβλίου. 
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Εικόνα 29: Διάφορα προσχέδια του Δαμοκλή σε χαρτί 

 

 

Εικόνα 30: Ο Δαμοκλής (αρχική και τελική μορφή) 

 

 

Εικόνα 31: Ο Δίας 

 

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα ο Δαμοκλής προχωράει στο λιβάδι απ' όπου 

και έχει ξεκινήσει το ταξίδι. Αυτή η ενότητα αναφέρεται στην ιστορία του Ηρακλή. 
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Όταν ο μαθητής ολοκληρώσει με επιτυχία την ενότητα μπορεί να αγοράσει με τα 

τετράδραχμα που μάζεψε μια δάδα. 

 

Στη δεύτερη ενότητα, ο Δαμοκλής κρατώντας τη δάδα (Εικόνα 32) συνεχίζει στο λιβάδι 

μέσα στη νύχτα. Αυτή η ενότητα αναφέρεται στην ιστορία του Θησέα. Με την 

ολοκλήρωσή της ο μαθητής μπορεί να αγοράσει με τα τετράδραχμα ένα καράβι.  

 

Στην τρίτη ενότητα, ο Δαμοκλής βρίσκεται πάνω στο καράβι του (Εικόνα 32) και 

ταξιδεύει μέσα στη θάλασσα, προς τον Όλυμπο. Αυτή η ενότητα αναφέρεται στην 

Αργοναυτική εκστρατεία. Αυτή είναι η μοναδική πίστα στην οποία ο μαθητής δεν 

επιβραβεύεται με κάτι, καθώς υποτίθεται ότι στην επόμενη πίστα, ο Δαμοκλής έχει 

χαθεί και βρίσκεται να εξερευνεί ένα νησί. Σε αυτό το σημείο υπάρχει μια ανατροπή 

που αντισταθμίζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια επιβράβευση και διατηρεί 

αμείωτο το ενδιαφέρον, δημιουργώντας αγωνία στον παίκτη. 

 

 

Εικόνα 32: Ο Δαμοκλής με τη δάδα (Επίπεδο 2) και με το καράβι (Επίπεδο 3) 

 

Στην τέταρτη ενότητα, ο Δαμοκλής προχωράει μέσα στο έρημο νησί όπου κατέληξε. 

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στον Τρωικό Πόλεμο και μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς ο 

Δαμοκλής μπορεί να αγοράσει μία πυξίδα που θα τον βοηθήσει να βρει το δρόμο του, 

συνεχίζοντας το ταξίδι του στη θάλασσα. 

 

Στην πέμπτη ενότητα, ο Δαμοκλής συνεχίζει το ταξίδι του στη θάλασσα (Εικόνα 33), 

κρατώντας την πυξίδα του μέσα στη νύχτα. Ακόμη, σε αυτή την ενότητα «ακούγονται 

φήμες» ότι ο Δίας έχασε τους κεραυνούς του και είναι θυμωμένος. Ο μαθητής αρχίζει 

να μαζεύει κεραυνούς αντί για τετράδραχμα, χωρίς πλέον να αγοράζει κάτι άλλο, 
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κρατώντας τους κεραυνούς ώστε να τους επιστρέψει στο Δία. Αυτή η ενότητα 

αναφέρεται στις περιπέτειες του Οδυσσέα και με την ολοκλήρωσή της, ο Δαμοκλής 

φτάνει στον Όλυμπο.  

 

Στην έκτη και τελευταία ενότητα, ο Δαμοκλής πρέπει να ανέβει στην κορυφή του 

Ολύμπου. Ο Ερμής του πετάει από ψηλά τα χρυσά φτερωτά του σανδάλια (Εικόνα 33) 

για να τον βοηθήσει. Ο Δαμοκλής πρέπει να τα πιάσει καθώς πέφτουν από τον ουρανό, 

μαζί με τους κεραυνούς του Δία. Όταν ο μαθητής πιάσει τα σανδάλια μπορεί να 

προχωρήσει. Αυτή η ενότητα αναφέρεται στους Δώδεκα θεούς του Ολύμπου. Μόλις 

ολοκληρωθεί, ο Δαμοκλής συναντάει το Δία και υπάρχει ένα είδος βίντεο, κατά το 

οποίο ο Δίας ρωτάει τον Δαμοκλή τι θέλει και τον ευχαριστεί για τους κεραυνούς που 

του επέστρεψε. Στη συνέχεια, ο Δαμοκλής ζητάει από το Δία τη βροχή για τα χωράφια 

του και εκείνος υπόσχεται ότι θα εκπληρώσει την ευχή του. Τέλος, ο Δαμοκλής 

επιστρέφει με τα σανδάλια στα χωράφια του και τότε αρχίζει να βρέχει. Ο ήρωας 

ευχαριστημένος βλέπει ότι τα χωράφια του έγιναν και πάλι υγιή. Αυτή η ενότητα 

αναφέρεται στη δημιουργία του κόσμου. 

 

 

Εικόνα 33: Ο Δαμοκλής με το καράβι και την πυξίδα (Επίπεδο 5) και 

φορώντας τα σανδάλια του Ερμή (Επίπεδο 6) 

 

Με το τέλος του παιχνιδιού, μεταβαίνουμε σε μια εικόνα στην οποία ο Δαμοκλής 

ενημερώνει τον παίκτη για τη συνολική βαθμολογία που κέρδισε, μέσα από το παιχνίδι.  

 

5.3.2 Τετράδραχμα, κεραυνοί, βέλη και τα χρυσά σανδάλια του Ερμή 

 

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο μαθητής πρέπει να μαζεύει τετράδραχμα που είναι 

ένα από τα νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας ή κεραυνούς, ανάλογα με το εκάστοτε 
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επίπεδο (Εικόνα 34). Σε κάθε επίπεδο ο μαθητής πρέπει να μαζέψει συνολικά δέκα 

τετράδραχμα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, αυτά χρησιμοποιούνται στο τέλος κάθε ενότητας 

για να αγοράσει ο Δαμοκλής ένα αντικείμενο που θα χρειαστεί στην επόμενη ενότητα. 

Αντίστοιχα, σε καθεμία πίστα με κεραυνούς ο μαθητής πρέπει να μαζέψει συνολικά 

δέκα, τους οποίους όμως κρατάει μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Στο τέλος, ο μαθητής 

πρέπει να έχει συνολικά είκοσι κεραυνούς τους οποίους επιστρέφει στο Δία. 

 

Ακόμη, ταυτόχρονα με την πτώση είτε τετράδραχμων είτε κεραυνών πέφτουν και βέλη, 

τα οποία πρέπει να προσέχει ο μαθητής (Εικόνα 34). Αν δεν αποφύγει κάποιο βέλος, 

αμέσως θα μειωθούν τα τετράδραχμα ή οι κεραυνοί αντίστοιχα κατά 1.  

 

Τέλος, τα χρυσά φτερωτά σανδάλια του Ερμή (Εικόνα 34) πέφτουν μαζί με τους 

κεραυνούς μόνο στην έκτη ενότητα και αν δε προλάβει να τα πιάσει ο μαθητής τότε 

ξαναπαίζει την πίστα από την αρχή μέχρι να τα καταφέρει. 

 

 

Εικόνα 34: Τετράδραχμα, κεραυνοί, βέλη και τα χρυσά σανδάλια του Ερμή 

 

5.3.3 Το αρχαίο βιβλίο της ελληνικής μυθολογίας 

 

Στο παιχνίδι εμφανίζεται ένα βιβλίο μυθολογίας (Εικόνα 35) που μόλις ο Δαμοκλής το 

αγγίξει εκείνο ανοίγει και κάνει ερωτήσεις σχετικά με την ελληνική μυθολογία. Σε κάθε 

ενότητα το βιβλίο κάνει 10 ερωτήσεις, σχετικές με το θέμα του συγκεκριμένου 

κεφαλαίου (βλέπε Παράρτημα Α). Αυτές οι ερωτήσεις βασίζονται στις πληροφορίες 

που υπάρχουν στις οθόνες ιστορίας του παιχνιδιού. Ακόμη, δίνεται κάθε φορά 

ανατροφοδότηση από τον Δαμοκλή για το αν μία απάντηση είναι σωστή ή λανθασμένη. 

Τέλος, με κάθε σωστή απάντηση ο μαθητής κερδίζει δέκα πόντους, ενώ πρέπει 

συνολικά να μαζέψει πάνω από εξήντα για να προχωρήσει σε επόμενο επίπεδο, αλλιώς 

οι πόντοι της συγκεκριμένης ενότητας μηδενίζονται και ο μαθητής πρέπει να απαντήσει 

ξανά από την αρχή. 
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Εικόνα 35: Το βιβλίο μυθολογίας κλειστό και ανοιχτό 

 

5.3.4 Εισαγωγικές οθόνες 

 

Οι οθόνες αυτές εμφανίζονται στην αρχή κάθε ενότητας, έχουν κείμενο και εικόνες και 

λειτουργούν ως ο «αφηγητής» της ιστορίας. Ο μαθητής μαθαίνει μέσα από αυτές τις 

οθόνες που βρίσκεται, πού πρέπει να φτάσει, πώς πρέπει να προχωρήσει, αλλά και πότε 

θα πρέπει να αρχίσει να μαζεύει κεραυνούς ή να προσπαθήσει να πιάσει τα σανδάλια. 

 

5.3.5 Οθόνες ιστορίας 

 

Αυτές οι οθόνες εμφανίζονται σε κάθε ενότητα, αμέσως μετά τις εισαγωγικές οθόνες. 

Μια οθόνη ιστορίας αποτελείται από κείμενο και ηχητικές αφηγήσεις, με όλες τις 

γνώσεις μυθολογίας που θα χρειαστούν στο αντίστοιχο επίπεδο. 

 

Θεωρητικά, ο μαθητής πρέπει να διαβάσει το σύντομο κείμενο που αναφέρεται στην 

μυθολογία και να πατήσει τα αντίστοιχα κουμπιά, έτσι ώστε να ακούσει τη συνέχεια 

του κειμένου υπό μορφή αφηγήσεων. Εφόσον η οθόνη ιστορίας μελετηθεί προσεκτικά 

και κατανοηθεί, ο μαθητής μπορεί να ξεκινήσει να παίζει την εκάστοτε ενότητα. 

 

5.3.6 Οθόνες βαθμολογίας 

 

Στο τέλος του παιχνιδιού, εμφανίζεται η οθόνη συνολικής βαθμολογίας με τον Δαμοκλή 

να ενημερώνει για τους πόντους που κερδήθηκαν. Αντίστοιχα, στην έκδοση του 

παιχνιδιού όπου ο μαθητής παίζει σε ενότητες το παιχνίδι και όχι ολοκληρωμένο, 

υπάρχει μία οθόνη συνολικής βαθμολογίας σε κάθε ενότητα, στην οποία εκτός από τη 

βαθμολογία υπάρχει και μια περιγραφή που προετοιμάζει για την επόμενη ενότητα, 

μαζί με την επιβράβευση για τα τετράδραχμα που συλλέχθηκαν (πχ. δάδα, καράβι κ.α.). 
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5.3.7 Μενού, οδηγίες και κουμπιά παιχνιδιού 

 

Το παιχνίδι ξεκινάει από την οθόνη του μενού, η οποία δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή 

να ξεκινήσει ένα καινούργιο παιχνίδι πατώντας το κουμπί «Παίξε», ή να διαβάσει 

αρχικά τις οδηγίες πατώντας το κουμπί «Οδηγίες» (Εικόνα 36). Ακόμη, σε όλες τις 

οθόνες του παιχνιδιού υπάρχει κουμπί «Πίσω στο μενού» (Εικόνα 36) με το οποίο 

σταματάει το παιχνίδι σε όποιο σημείο και αν βρίσκεται και ο μαθητής μεταβαίνει στο 

μενού. Στο τέλος του παιχνιδιού εμφανίζεται και ένα κουμπί «Επιστροφή στο μενού», 

το οποίο επίσης επιστρέφει στην οθόνη του μενού. Ένα άλλο κουμπί, είναι αυτό που 

χρησιμεύει στην απενεργοποίηση της μουσικής του παιχνιδιού (Εικόνα 36) αν κάποιος 

μαθητής δεν επιθυμεί να ακούει μουσική όσο παίζει. Αυτό το κουμπί βρίσκεται, επίσης, 

σε όλες τις οθόνες του παιχνιδιού και απενεργοποιεί τη μουσική του background, όχι 

όμως και τους υπόλοιπους ήχους (πχ. τους ήχους που ακούγονται πατώντας το κουμπί 

«επόμενο»). Τέλος, υπάρχουν τα κουμπιά «επόμενο», «προηγούμενο» και «Εντάξει, 

κατάλαβα» (Εικόνα 36) που χρησιμεύουν στη γρήγορη πλοήγηση του μαθητή μέσα στις 

διάφορες οθόνες του παιχνιδιού. 

 

 

Εικόνα 36: Τα κουμπιά του παιχνιδιού 

 

Επιλέγοντας τις οδηγίες εμφανίζονται διαδοχικές οθόνες που περιγράφουν τον τρόπο 

κίνησης του ήρωα μέσα στο παιχνίδι, τα αντικείμενα του παιχνιδιού (πχ. τετράδραχμα 

και βέλη), καθώς και τις οθόνες που θα συναντήσει ο μαθητής (πχ. οθόνη ιστορίας). 

Μέσα από τις οδηγίες, κάθε παίκτης μπορεί πολύ εύκολα και γρήγορα να καταλάβει 

πώς τους στόχους και τους κανόνες του παιχνιδιού. 

 

5.3.8 Στιγμιότυπα οθόνης παιχνιδιού 

 

Ακολουθούν στιγμιότυπα οθόνης από το μενού, τις οδηγίες και τα έξι επίπεδα του 

παιχνιδιού και πιο συγκεκριμένα: οι εισαγωγικές οθόνες, οι οθόνες ιστορίας, η οθόνη 

στην οποία ο μαθητής πρέπει να συλλέξει τετράδραχμα ή κεραυνούς και οι σελίδες στις 
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οποίες πρέπει να απαντήσει σωστά στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Τέλος, 

υπάρχουν οι οθόνες που εμφανίζονται με τον επιτυχή τερματισμό του παιχνιδιού, καθώς 

και η οθόνη βαθμολογίας. 

 

Εικόνα 37: Μενού και αρχική εισαγωγή παιχνιδιού 

 

 
Εικόνα 38: Οδηγίες παιχνιδιού 
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Εικόνα 39: Επίπεδο 1 

 

 
Εικόνα 40: Επίπεδο 2 
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Εικόνα 41: Επίπεδο 3 

 

 
Εικόνα 42: Επίπεδο 4 
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Εικόνα 43: Επίπεδο 5 
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Εικόνα 44: Επίπεδο 6 
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Εικόνα 45: Στιγμιότυπα οθόνης από τον επιτυχή τερματισμό του παιχνιδιού 

 

Οι παραπάνω εικόνες είναι αντιπροσωπευτικές και για τις δύο εκδόσεις του παιχνιδιού 

(Εικόνες 37-45). Ωστόσο, στη δεύτερη έκδοση του παιχνιδιού «Μυθομπερδέματα (σε 

ενότητες)», υπάρχει επιπλέον μία οθόνη επιλογής ενότητας και επιπλέον οθόνες 

βαθμολογίας για το τέλος κάθε επιπέδου, καθώς σε αυτή την έκδοση του παιχνιδιού μία 

ενότητα αποτελεί και ένα ξεχωριστό παιχνίδι. Ακολουθούν στιγμιότυπα οθονών που 

υπάρχουν μόνο σε αυτή την έκδοση (Εικόνες 46-47). 

 

 

Εικόνα 46: Οθόνη επιλογής ενότητας 
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Εικόνα 47: Οθόνες βαθμολογίας των επιπέδων 1-5 

 

5.4 Περιγραφή των σεναρίων του πρώτου επιπέδου 

 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται τα σενάρια ενός επιπέδου του παιχνιδιού 

«Μυθομπερδέματα». Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκε να παρουσιαστεί το πρώτο 

κεφάλαιο της έκδοσης του παιχνιδιού «Μυθομπερδέματα (ολόκληρο)». Ακόμη, 

περιγράφονται και κάποια επιπλέον σενάρια που υπάρχουν στο παιχνίδι, έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί μια πλήρης εικόνα του τρόπου με τον οποίο αυτό λειτουργεί και στις δύο 

εκδόσεις του. 
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5.4.1 Αντικείμενα, μεταβλητές και λίστες του παιχνιδιού 

 

Για το παιχνίδι «Μυθομπερδέματα» και στις δύο εκδόσεις του, δημιουργήθηκαν 

διάφορα αντικείμενα, μεταβλητές και λίστες στο Scratch. Ενδεικτικά, θα αναφερθούν 

τα στοιχεία του παιχνιδιού «Μυθομπερδέματα (ολόκληρο)»
19

. Γενικά, η έκδοση του 

παιχνιδιού σε ενότητες
20

 περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία και σενάρια, καθώς έχει 

επιπλέον σκηνικά και κουμπιά επιλογής ενοτήτων. 

 

Για το παιχνίδι «Μυθομπερδέματα (ολόκληρο)», δημιουργήθηκαν συνολικά 72 

αντικείμενα, στα οποία περιλαμβάνονται τα διάφορα κουμπιά πλοήγησης και μενού, το 

κουμπί απενεργοποίησης ήχου, οι 5 μορφές του ήρωα, ο Δίας, το τετράδραχμο, ο 

κεραυνός, το βέλος, το βιβλίο της ελληνικής μυθολογίας, τα χρυσά σανδάλια και 

κουμπιά για την ηχητική αφήγηση της ιστορίας που πρέπει να μάθει ο παίκτης. Πιο 

συγκεκριμένα, βασικά κουμπιά πλοήγησης είναι τα: «Επόμενο», «Πίσω», «Εντάξει, 

κατάλαβα» και «Πίσω στο μενού», ενώ τα κουμπιά του μενού είναι δύο: «Παίξε» και 

«Οδηγίες». Ακόμη, οι 5 μορφές του ήρωα περιλαμβάνουν τον Δαμοκλή στην απλή του 

μορφή, κρατώντας τη δάδα, μέσα στο πλοίο, μέσα στο πλοίο με την πυξίδα και τον 

ήρωα φορώντας τα χρυσά σανδάλια. 

 

Επίσης, στο παιχνίδι χρησιμοποιούνται 37 σκηνικά υπόβαθρα στα οποία 

περιλαμβάνονται σελίδες εισαγωγής, ιστορίας, βαθμολογίας και βασικές σελίδες των 

επιπέδων του παιχνιδιού. 

 

Ακόμη, έχουν δημιουργηθεί 7 μεταβλητές και 12 λίστες (Εικόνα 48), από τις οποίες οι 6 

λίστες περιέχουν τις ερωτήσεις για τα έξι επίπεδα του παιχνιδιού και οι υπόλοιπες 

περιέχουν τις αντίστοιχες απαντήσεις τους. 

 

Τέλος, στην έκδοση του παιχνιδιού «Μυθομπερδέματα (ολόκληρο)» έχουν 

δημιουργηθεί 606 σενάρια. 

 

                                                 
19

 https://scratch.mit.edu/projects/91389755/ 
20

 https://scratch.mit.edu/projects/91394076/ 

https://scratch.mit.edu/projects/91389755/
https://scratch.mit.edu/projects/91394076/
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Εικόνα 48: Μεταβλητές, λίστες του παιχνιδιού και οι λίστες ερωτήσεων/απαντήσεων του επιπέδου 1 

 

5.4.2 Το σκηνικό του παιχνιδιού 

 

Όσον αφορά τα σενάρια του σκηνικού (background) του παιχνιδιού, αυτά αναφέρονται 

στην εμφάνιση ή απόκρυψη μεταβλητών στην οθόνη, στον ήχο που ακούγεται στο 

background ανάλογα με το υπόβαθρο που εμφανίζεται στην οθόνη, αλλά και στη 

λειτουργία της απενεργοποίησης του ήχου με το κουμπί «ήχος». 

 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 49, έχουν δημιουργηθεί κάποια blocks, καθένα από τα 

οποία περιέχει ένα συγκεκριμένο σενάριο και χρησιμοποιούνται στα σενάρια του 

σκηνικού για την αποφυγή επανάληψης του ίδιου κώδικα. Συγκεκριμένα,  

δημιουργήθηκαν 4 blocks: ένα block που μηδενίζει τις μεταβλητές, ένα για απόκρυψη 

όλων των μεταβλητών, ένα για εμφάνιση στην οθόνη των μεταβλητών «Πόντοι» και 

«τετράδραχμα» και ένα που εμφανίζει τις μεταβλητές πόντοι και κεραυνοί. 

 

 

Εικόνα 49: Block που μηδενίζει, αποκρύπτει και εμφανίζει τις μεταβλητές 
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Στο σκηνικό (Εικόνα 50), αρχικά δίνεται η εντολή με την εκκίνηση (πράσινη σημαία) 

του παιχνιδιού να εμφανιστεί το υπόβαθρο του μενού, να μηδενιστούν όλες οι 

μεταβλητές (σανδάλια, κεραυνοί, Πόντοι, νέοι πόντοι, τετράδραχμα) εφόσον ξεκινάει 

ένα καινούργιο παιχνίδι και να αποκρυφτούν αυτές οι μεταβλητές από την οθόνη. 

Ακόμη, έχει ορισθεί να αναπαράγεται για πάντα ο ήχος «menu-song», έτσι ώστε όταν 

κάποιος παίκτης παραμένει στη σελίδα του μενού ο ήχος του background να 

επαναλαμβάνεται συνεχώς. 

 

Επίσης, το ίδιο ακριβώς σενάριο έχει ορισθεί και για την περίπτωση που δοθεί η εντολή 

«menu-button», η οποία λαμβάνεται όταν ένας παίκτης πατήσει το κουμπί «Πίσω στο 

μενού» (Εικόνα 50). Σε αυτή την περίπτωση έχει προστεθεί στην αρχή ένα block που 

σταματάει «άλλα σενάρια στο αντικείμενο αυτό» και χρησιμεύει στην παύση 

οποιουδήποτε σεναρίου βρίσκεται σε εξέλιξη την ώρα που ο παίκτης επιλέγει να 

τερματίσει το παιχνίδι, με επιστροφή στο μενού. 

 

Με την ίδια λογική, όταν ένας παίκτης πατήσει το κουμπί των οδηγιών δίνεται η εντολή 

«odigies» και σύμφωνα με το αντίστοιχο σενάριο (Εικόνα 50), σταματάνε όλα τα 

ενεργά σενάρια, όπως η μουσική στο background του μενού, το υπόβαθρο αλλάζει σε 

odigies-page1, δηλαδή στην πρώτη σελίδα των οδηγιών και όπως και προηγουμένως 

όλες οι μεταβλητές αποκρύπτονται από την οθόνη.  

 

Ομοίως, όταν ληφθεί η εντολή «newGame» (Εικόνα 50) με πάτημα του κουμπιού 

«Παίξε», ισχύει ο ίδιος κώδικας με τη διαφορά ότι εδώ το υπόβαθρο αλλάζει στο 

υπόβαθρο introduction, το οποίο αποτελεί την πρώτη εισαγωγή του παιχνιδιού. Τέλος, 

για αποφυγή οποιουδήποτε λάθους, ορίζεται και η περίπτωση που το υπόβαθρο αλλάξει 

σε introduction, χωρίς πάτημα του κουμπιού «Παίξε», στην οποία ισχύει το ίδιο 

σενάριο. 
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Εικόνα 50: Σενάριο εκκίνησης, επιστροφής στο μενού, οδηγιών, καινούργιου παιχνιδιού και αρχικής 

εισαγωγής παιχνιδιού 

 

Όσον αφορά το σενάριο για την αλλαγή των υποβάθρων στα διάφορα επίπεδα του 

παιχνιδιού (Εικόνα 51), όπως φαίνεται από το σενάριο του πρώτου επιπέδου κάθε φορά 

που το σκηνικό αλλάζει στο πρώτο υπόβαθρο ενός επιπέδου (εδώ level1a), έχει ορισθεί 

να εμφανίζονται οι μεταβλητές «Πόντοι» και «τετράδραχμα», έτσι ώστε ο παίκτης να 

γνωρίζει τη βαθμολογία που έχει κερδίσει και τα τετράδραχμα που έχει συλλέξει κατά 

τη διάρκεια του παιχνιδιού. Επίσης, σε αυτό το σενάριο έχει οριστεί να παίζει για πάντα 

η μουσική background του συγκεκριμένου επιπέδου (εδώ έχει ορισθεί ο ήχος «level1»). 

 

Στη συνέχεια, εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία ένα επίπεδο ακολουθεί η εισαγωγή του 

επόμενου κεφαλαίου για την οποία έχει συνταχθεί το αντίστοιχο σενάριο (Εικόνα 51). 

Για παράδειγμα, το σενάριο της εισαγωγής του επιπέδου 2 ορίζει ότι μόλις αλλάξει το 

υπόβαθρο σε level2-intro θα σταματήσουν και πάλι άλλα σενάρια σε αυτό το 

αντικείμενο, όπως η πτώση τετράδραχμων ή η μουσική στο background. Επίσης θα 

αποκρυφτούν οι μεταβλητές «Πόντοι» και «τετράδραχμα» με χρήση του αντίστοιχου 

block, καθώς αυτές πρέπει να εμφανίζονται μόνο κατά τη διάρκεια που ο παίκτης παίζει 

και όχι στις εισαγωγές του παιχνιδιού. Ακόμη, στο σενάριο αυτό ορίζεται η μεταβλητή 

«τετράδραχμα» σε 0, εφόσον κάθε φορά ο παίκτης υποτίθεται ότι αγοράζει κάτι με τα 

νομίσματα και γι' αυτό αυτά μηδενίζονται στο επόμενο επίπεδο. Αντίστοιχα, στο 

πέμπτο και έκτο επίπεδο όπου ο παίκτης μαζεύει κεραυνούς, ισχύει ο ίδιος κώδικας με 

τη διαφορά ότι χρησιμοποιείται το block εμφάνισης των μεταβλητών «Πόντοι» και 
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«κεραυνοί» και η μεταβλητή «κεραυνοί» δε θα μηδενιστεί, καθώς αυτοί παραδίδονται 

στο τέλος του παιχνιδιού από τον ήρωα στον Δία. 

 

 

Εικόνα 51: Σενάριο για το υπόβαθρο του πρώτου επιπέδου και της εισαγωγής του δεύτερου επιπέδου 

 

5.4.3 Κίνηση ήρωα 

 

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού είναι ο τρόπος που κινείται ο ήρωας. 

Δημιουργήθηκαν διάφορες μορφές του ήρωα, καθεμία από τις οποίες χρησιμοποιήθηκε 

σε ένα ή περισσότερα επίπεδα του παιχνιδιού, ως ξεχωριστό αντικείμενο με δικά του 

σενάρια. Γενικά, για να κινηθεί ο ήρωας οποιουδήποτε επιπέδου δημιουργήθηκαν δύο ή 

τρεις εικόνες με διαφορετικές κινήσεις του ήρωα, οι οποίες προστέθηκαν ως ενδυμασίες 

αντικειμένου στα αντίστοιχα αντικείμενα του ήρωα (Εικόνα 52). 

 

 

Εικόνα 52: Ενδυμασίες του Δαμοκλή για το πρώτο, τέταρτο και έκτο επίπεδο 

 

Για τον ήρωα χρησιμοποιήθηκαν αρκετά σενάρια (Εικόνα 53). Αρχικά, ορίστηκε να 

εξαφανίζεται με την εκκίνηση του παιχνιδιού και όταν το υπόβαθρο αλλάζει σε menu. 

Ακόμη, για αποφυγή επανάληψης του κώδικα κίνησης του ήρωα σε κάθε επίπεδο, το 

σενάριο που κινεί τον ήρωα βρίσκεται στο σημείο που το υπόβαθρο αλλάζει στο μενού. 

Έτσι, κάθε φορά που ο παίκτης βρίσκεται στο μενού και επομένως ξεκινάει ένα νέο 

παιχνίδι, ο ήρωας αποκτά κάποιες δυνατότητες κίνησης, οι οποίες ισχύουν κάθε φορά 
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που αυτός εμφανίζεται, όπως για παράδειγμα στο πρώτο επίπεδο (υπόβαθρο level1a) 

και ο ήρωας μπορεί να περπατάει ή/και να πηδάει. 

 

Πιο συγκεκριμένα, έχει οριστεί για πάντα κάθε φορά που ο παίκτης πατάει το δεξί 

βέλος, ο ήρωας να αλλάζει στην επόμενη ενδυμασία. Με την εναλλαγή των ενδυμασιών 

του ήρωα δίνεται η αίσθηση της κίνησης (animation). Ακόμη, εκτός από την αλλαγή 

των ενδυμασιών, με το δεξί βέλος ο ήρωας στρίβει προς την κατεύθυνση των 90 

μοιρών, έτσι ώστε να κοιτάει προς τα δεξιά όπου πρέπει να προχωρήσει και κινείται 5 

βήματα. 

 

Ο ίδιος κώδικας ισχύει και όταν πατηθεί το αριστερό βέλος στο πληκτρολόγιο, με τη 

διαφορά ότι ο ήρωας αυτή τη φορά θα στρίψει προς την κατεύθυνση των -90 μοιρών, 

έτσι ώστε να προχωρήσει προς τα αριστερά, όπου κινείται και πάλι 5 βήματα. 

 

Στη συνέχεια, εάν πατηθεί το πάνω βέλος ο ήρωας και πάλι αλλάζει στην επόμενη 

ενδυμασία, ώστε να υπάρχει animation και ταυτόχρονα αλλάζει η θέση του στον άξονα 

του y, κατά 8, για 8 φορές και έπειτα συμβαίνει το ίδιο για τον άξονα του x. Με αυτόν 

τον τρόπο, ο ήρωας κινείται προς τα πάνω 8 βήματα και στη συνέχεια κατεβαίνει εκεί 

απ' όπου ξεκίνησε και φαίνεται σα να πηδάει και να επιστρέφει στο έδαφος. 

 

Επίσης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 53 έχει οριστεί πότε εμφανίζεται και πότε 

εξαφανίζεται ο ήρωας, ανάλογα με την εναλλαγή των υποβάθρων. Επιπλέον, όταν ο 

ήρωας εμφανίζεται σε κάποιο επίπεδο (εδώ στο υπόβαθρο level1a), ορίζεται το μέγεθος 

του αντικειμένου σε 20%, καθώς η αρχική εικόνα είναι πολύ μεγάλη για το παιχνίδι, 

ορίζεται η θέση του ήρωα με συγκεκριμένες συντεταγμένες πάνω στους άξονες x και y 

και επιλέγεται να βρίσκεται το αντικείμενο πάντα στην μπροστινή στρώση, ώστε να 

αποφευχθεί τυχόν απόκρυψη του ήρωα από άλλα αντικείμενα. 
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Εικόνα 53: Βασικά σενάρια του ήρωα 

 

5.4.4 Συλλογή τετράδραχμων 

 

Εδώ θα περιγραφούν τα σενάρια που επιτρέπουν την πτώση τετράδραχμων και τον 

τρόπο με τον οποίο μπορεί ο παίκτης να τα συλλέγει, ακουμπώντας τα με τον Δαμοκλή. 

Αρχικά, είτε με την εκκίνηση του παιχνιδιού, είτε όταν επιστρέφει ο παίκτης στο μενού, 

το αντικείμενο αποκρύπτεται και σταματάνε τα σενάρια αυτού του αντικειμένου 

(Εικόνα 54). Έτσι, ακόμη και αν ο παίκτης αποφασίσει να επιστρέψει στο μενού ενώ 

μαζεύει τετράδραχμα, αυτά θα σταματήσουν αυτόματα να πέφτουν. Τέλος, όταν το 

υπόβαθρο αλλάξει στην εισαγωγική σελίδα του επόμενου κεφαλαίου (εδώ level2b) και 

πάλι τα τετράδραχμα θα εξαφανιστούν. 

 

 

Εικόνα 54: Απόκρυψη τετράδραχμων 

 

Όσον αφορά τον βασικό κώδικα για το αντικείμενο «τετράδραχμο», αυτός είναι απλός 

και σύντομος (Εικόνα 55). Μόλις αλλάξει το υπόβαθρο στο σκηνικό όπου πρέπει να 
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πέφτουν τετράδραχμα (εδώ level1a), ορίζεται το μέγεθος του αντικειμένου σε 20% 

ώστε να μικρύνει το αντικείμενο στο επιθυμητό μέγεθος. Στη συνέχεια, υπάρχει η 

εντολή τοποθέτησης του αντικειμένου σε μια τυχαία θέση στον άξονα x (από το -170 

μέχρι το 170) και στη θέση με συντεταγμένη 160 στον άξονα y και εμφάνισή του στην 

οθόνη. Με αυτή την εντολή το αντικείμενο μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε μέσα στα 

περιθώρια που θέτει το σενάριο και στη συνέχεια, θα μετατοπιστεί στον άξονα του y, 

κατά -10, γεγονός που κινεί το αντικείμενο προς τα κάτω. 

 

Στη συνέχεια του σεναρίου, μέχρι να αγγίξει το αντικείμενο τα όρια επαναλαμβάνει μία 

ρουτίνα, κατά την οποία αλλάζει κάθε φορά το y κατά -3 και εάν ο εκάστοτε ήρωας 

(εδώ ο ήρωας του επιπέδου 1) αγγίξει το τετράδραχμο, τότε ακούγεται ο ήχος «coin», 

αυξάνεται η μεταβλητή «τετράδραχμα» κατά 1 και το συγκεκριμένο τετράδραχμο 

εξαφανίζεται, εφόσον ο παίκτης το έχει αποκτήσει. Ακόμη, αν ο ήρωας δεν αγγίξει το 

τετράδραχμο και εκείνο αγγίξει τα όρια της οθόνης του παιχνιδιού τότε και πάλι 

αυτόματα θα εξαφανιστεί. Αυτή η διαδικασία πτώσης του αντικειμένου και εξαφάνισής 

του, με ή χωρίς την απόκτησή του από τον παίκτη, έχει ορισθεί να επαναλαμβάνεται 

μέχρι το σύνολο των τετράδραχμων να γίνει 10 και τότε δίνεται η εντολή μετάδοσης 

του μηνύματος «μπράβο2» και μετά από 3 δευτερόλεπτα αλλάζει το υπόβαθρο σε 

level1b και σταματάει το σενάριο. Παρόμοιος είναι και ο κώδικας που αναφέρεται στην 

πτώση των κεραυνών στο πέμπτο και έκτο επίπεδο του παιχνιδιού. Σχετικά με τα βέλη, 

η πτώση τους επιτυγχάνεται επίσης με το ίδιο σενάριο, με τη διαφορά ότι όταν ο 

Δαμοκλής αγγίξει ένα βέλος, οι μεταβλητές τετράδραχμα ή κεραυνοί αντίστοιχα, 

μειώνονται κατά 1. 

 

Σχετικά με το μήνυμα «μπράβο2» που θα μεταδοθεί, το σενάριό του υπάρχει μέσα στο 

αντικείμενο «ήρωας», καθώς εκείνος ενημερώνει τον παίκτη ότι μπορεί να προχωρήσει 

στο παιχνίδι. 
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Εικόνα 55: Βασικό σενάριο τετράδραχμων 

 

5.4.5 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής του βιβλίου μυθολογίας 

 

Εφόσον ο παίκτης συλλέξει 10 τετράδραχμα μπορεί να προχωρήσει παρακάτω και 

εμφανίζεται η σελίδα όπου πρέπει να απαντήσει σε 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 

τις οποίες ρωτάει το βιβλίο της μυθολογίας. Για την προσθήκη των ερωτήσεων 

πολλαπλών επιλογών στο βιβλίο της μυθολογίας, αλλά και για τη δυνατότητα λήψης 

απάντησης και ελέγχου αν αυτή η απάντηση είναι σωστή ή λανθασμένη, συντάχθηκαν 

κάποια σενάρια. 

 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 56 ορίστηκαν σενάρια για απόκρυψη του βιβλίου με την 

εκκίνηση, κατά την επιστροφή στο μενού, αλλά και στην αρχή κάθε επιπέδου (εδώ στο 

υπόβαθρο level1a). Ακόμη, με την εκκίνηση ορίζεται το μέγεθος του βιβλίου σε 30%. 

 

 

Εικόνα 56: Γενικά σενάρια του βιβλίου μυθολογίας 
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Επίσης, συντάχθηκε το σενάριο που δίνει εντολή στο βιβλίο να κάνει ερωτήσεις στον 

ήρωα και να αξιολογεί τις απαντήσεις που λαμβάνει, δίνοντας ανατροφοδότηση στον 

παίκτη (Εικόνα 57). Αυτό το σενάριο ξεκινάει για το πρώτο επίπεδο όταν αλλάξει το 

σκηνικό στο υπόβαθρο level1b. Αμέσως, ορίζεται η θέση στην οποία πρέπει να 

τοποθετηθεί σε αυτό το επίπεδο το βιβλίο και δίνεται εντολή εμφάνισής του με την 

ενδυμασία του κλειστού βιβλίου (book1). Στη συνέχεια, υπάρχει μια εντολή ελέγχου 

που ορίζει να εκτελείται ένα σενάριο για πάντα. Αυτό το σενάριο ορίζει ότι κάθε φορά 

που ο ήρωας του εκάστοτε επιπέδου αγγίζει το βιβλίο, αυτό θα πρέπει να αλλάζει την 

ενδυμασία του σε αυτή του ανοιχτού βιβλίου (book2), να μηδενίζει τους πόντους 

(ισχύει μόνο στο πρώτο επίπεδο) και τους νέους πόντους και να ορίζει τη μεταβλητή 

item σε 1. 

 

Ακόμη, το σενάριο ορίζει την επανάληψη μιας διαδικασίας κατά την οποία πρέπει να 

διαβαστεί όλο το μήκος της λίστας με τις ερωτήσεις του πρώτου επιπέδου (λίστα level1) 

και το βιβλίο να ξεκινήσει να ρωτήσει το item της λίστας, δηλαδή την πρώτη ερώτηση 

και να περιμένει για απάντηση. Στο τέλος το item αυξάνεται κατά 1, έτσι ώστε το 

βιβλίο να περνάει κάθε φορά στην επόμενη ερώτηση της λίστας. 

 

Εάν η απάντηση είναι ίδια με το αντίστοιχο item της λίστας των απαντήσεων του 

επιπέδου (λίστα answers1) τότε η απάντηση είναι σωστή, οπότε θα ακουστεί ο ήχος 

«correct» και θα σταλθεί η εντολή «σωστά!», έτσι ώστε ο Δαμοκλής να ενημερώσει τον 

παίκτη ότι η απάντηση είναι σωστή. Επίσης, θα αλλάξουν οι νέοι πόντοι κατά 10 και το 

πρόγραμμα θα είναι σε αναμονή για 2 δευτερόλεπτα. Στην περίπτωση που η απάντηση 

είναι λάθος, θα ακουστεί ο ήχος «duck», θα μεταδοθεί το μήνυμα «λάθος!» και πάλι θα 

αναμείνει το πρόγραμμα για 2 δευτερόλεπτα, πριν κάνει το βιβλίο την επόμενη 

ερώτηση. 

 

Όσον αφορά τη βαθμολογία το σενάριο ορίζει ότι αν οι νέοι πόντοι είναι λιγότεροι από 

60 (<60) τότε θα μεταδοθεί το μήνυμα «λίγοιΠόντοι». Σε αυτή την περίπτωση,  ο 

ήρωας πληροφορεί τον παίκτη ότι δε μάζεψε αρκετούς πόντους και πρέπει να 

ξαναπροσπαθήσει, ενώ η ενδυμασία του βιβλίου αλλάζει σε book1 προκειμένου να 

φαίνεται και πάλι κλειστό μέχρι να το αγγίξει ο ήρωας και να ξαναπαίξει. 

 

Τέλος, στην περίπτωση που οι νέοι πόντοι είναι πάνω από 60 (>60) προστίθενται στη 

μεταβλητή «Πόντοι», μεταδίδεται το μήνυμα «μπράβο!» με το οποίο ο ήρωας 
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πληροφορεί τον παίκτη ότι μπορεί να προχωρήσει, αλλάζει το υπόβαθρο στην εισαγωγή 

του δευτέρου επιπέδου (level2-intro), το βιβλίο εξαφανίζεται και το σενάριο του 

αντικειμένου αυτού σταματάει. 

 

Στο σενάριο του βιβλίου, καθοριστικό ρόλο παίζει η μεταβλητή «νέοι πόντοι» που 

χρησιμοποιείται σε κάθε επίπεδο για να κρατάει προσωρινά τους πόντους του 

αντίστοιχου επιπέδου και να τους προσθέτει στη μεταβλητή των τελικών πόντων, 

εφόσον ο παίκτης έχει κερδίσει την απαραίτητη βαθμολογία για να προχωρήσει σε 

επόμενο επίπεδο. Τέλος, αντίστοιχο σενάριο χρησιμοποιείται και στα υπόλοιπα επίπεδα 

του παιχνιδιού όσον αφορά τις ερωτήσεις/απαντήσεις του βιβλίου μυθολογίας. 

 

Εικόνα 57: Σενάριο ερωτήσεων/απαντήσεων του βιβλίου μυθολογίας 
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5.4.6 Διάφορα κουμπιά πλοήγησης, μενού, ήχου και αφήγησης  

 

Τα σενάρια που δημιουργήθηκαν για τα κουμπιά πλοήγησης του παιχνιδιού είναι πολύ 

απλά. Ενδεικτικά αναφέρεται το σενάριο για το κουμπί «Επόμενο» (Εικόνα 58), στο 

οποίο υπάρχουν εντολές για την εμφάνιση/εξαφάνιση του κουμπιού ανάλογα με το 

σκηνικό υπόβαθρο και μια εντολή κατά την οποία όταν γίνεται κλικ στο αντικείμενο θα 

ακούγεται ο ήχος «pop» και το υπόβαθρο θα αλλάζει στο επόμενο. Παρόμοιος κώδικας 

με ελάχιστες διαφορές έχει χρησιμοποιηθεί και για τα κουμπιά «Πίσω», «Εντάξει, 

κατάλαβα», «Πίσω στο μενού» και «Επιστροφή στο μενού». 

 

 

Εικόνα 58: Ενδεικτικά σενάρια του κουμπιού πλοήγησης «Επόμενο» 

 

Όσον αφορά τον κώδικα που αναφέρεται στα κουμπιά του μενού, αυτός είναι 

παρόμοιος με των κουμπιών πλοήγησης με τη διαφορά ότι μόλις γίνει κλικ σε ένα από 

αυτά τα κουμπιά μεταδίδεται ένα μήνυμα το οποίο δίνει εντολή αλλαγής στο αντίστοιχο 

υπόβαθρο. Για παράδειγμα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 59 πατώντας το κουμπί 

«Οδηγίες» θα μεταδοθεί η εντολή «odigies» ώστε να αλλάξει το υπόβαθρο στην πρώτη 

σελίδα των οδηγιών (odigies-page1). 

 

 

Εικόνα 59: Ενδεικτικά σενάρια του κουμπιού πλοήγησης «Οδηγίες» 
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Ακόμη, τα κουμπιά αφήγησης που εμφανίζονται στις σελίδες ιστορίας του παιχνιδιού 

λειτουργούν με παρόμοια σενάρια, έχοντας ως βασική εντολή την αναπαραγωγή ήχου 

(συγκεκριμένη αφήγηση) όταν γίνει κλικ σε κάποιο από αυτά (Εικόνα 60). 

 

 

Εικόνα 60: Ενδεικτικά σενάρια ενός κουμπιού αφήγησης 

 

Τέλος, τα σενάρια που χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του 

ήχου υπάρχουν στο κουμπί «ήχος» και μέσα στα σκηνικό. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 

61, το αντικείμενο «ήχος» με την εκκίνηση αλλάζει το μέγεθός του σε 10%, 

τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση της οθόνης (πάνω δεξιά) και ορίζει τη μεταβλητή 

«mute» σε No. Ακόμη, εφόσον ο ήχος είναι ενεργός, η ορατή ενδυμασία του 

αντικειμένου είναι η «sound», η οποία δείχνει το σύμβολο του ήχου. Τέλος, ορίζεται 

όταν γίνει κλικ στο κουμπί του ήχου να αλλάξει σε επόμενη ενδυμασία το αντικείμενο, 

να ακουστεί ο ήχος «μπουμ» και να μεταδοθεί η εντολή «sound off». 

 

 

Εικόνα 61: Σενάρια του αντικειμένου «ήχος» 

 

Σχετικά με την εντολή «sound off» αυτή υπάρχει στην περιοχή σεναρίων του σκηνικού 

του παιχνιδιού και όπως φαίνεται στην Εικόνα 62 ορίζει ότι εάν η ένταση είναι στο 

100% τότε θα πρέπει να ορισθεί η μεταβλητή «mute» σε Yes και η ένταση στο 0% με 

ταυτόχρονη παύση όλων των ήχων του σκηνικού. Αντίθετα, όταν η ένταση είναι στο 

0% το «mute» θα γίνει και πάλι No και η ένταση θα επανέλθει στο 100%. 
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Εικόνα 62: Σενάριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ήχου 

 

Μέσα από τα σενάρια του ήχου, ο παίκτης πατώντας το αντίστοιχο κουμπί μπορεί να 

ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τον ήχο του σκηνικού οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια 

του παιχνιδιού. 

 

5.4.7 Ανατροφοδότηση από τους ήρωες 

 

Στην περιοχή σεναρίων του Δαμοκλή υπάρχουν και κάποια σενάρια που εκτελούνται 

κάθε φορά που δίνεται μια εντολή, όπως: «σωστά!», «λάθος!», «μπράβο!» κ.α. Αυτά τα 

σενάρια δίνουν εντολή στον ήρωα να ενημερώσει τον παίκτη για την επίδοση και τα 

επιτεύγματά του στο παιχνίδι όταν λαμβάνουν χώρα συγκεκριμένα συμβάντα. Για 

παράδειγμα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 63, όταν ληφθεί η εντολή «μπράβο2» ο 

Δαμοκλής θα ενημερώσει τον παίκτη ότι μάζεψε αρκετά τετράδραχμα και μπορεί να 

συνεχίσει.  

 

 

Εικόνα 63: Μήνυμα «μπράβο2» 

 

Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί ο κώδικας και στις υπόλοιπες παρόμοιες εντολές, οι 

οποίες υπάρχουν στην περιοχή σεναρίων όχι μόνο του Δαμοκλή, αλλά και του Δία ο 

οποίος κάνει διάλογο με τον ήρωα στο τέλος του παιχνιδιού.  
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5.4.8 Τέλος και σελίδα βαθμολογίας 

 

 Στο τέλος του παιχνιδιού, ακολουθεί μια εναλλαγή εικόνων κατά τις οποίες ο 

Δαμοκλής μιλάει με τον Δία και του ζητάει να στείλει βροχή, ο Δίας τον ευχαριστεί για 

τους κεραυνούς και υπόσχεται να τον βοηθήσει και τελικά ο Δαμοκλής επιστρέφει στο 

χωράφι του και έρχεται η βροχή. Γενικά, τα σενάρια που χρησιμοποιούνται σε αυτή την 

τελική σκηνή είναι αντίστοιχα με τα προηγούμενα και περιέχουν μια ακολουθία απλών 

εντολών που δημιουργούν το διάλογο ανάμεσα στους δύο ήρωες. 

 

Όσον αφορά τη βροχή, έχει δημιουργηθεί το αντικείμενο «βροχή» το οποίο είναι μια 

απλή σταγόνα νερού που με δύο σενάρια δημιουργεί το εφέ της βροχής. Όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 64, αρχικά δημιουργείται ένας κλώνος της σταγόνας της βροχής κάθε 0,2 

δευτερόλεπτα, για 30 φορές. Ταυτόχρονα, ορίζεται  η θέση του κάθε κλώνου να έχει μια 

τυχαία συντεταγμένη στον άξονα x (από -238 μέχρι 238) και y ίσο με 88. Με την 

εμφάνιση του κάθε κλώνου το y αλλάζει κατά -10 και κάθε φορά μετατοπίζεται κατά -2 

μέχρι να φτάσει στα όρια του σκηνικού, έτσι ώστε να κινείται από πάνω προς τα κάτω 

με συγκεκριμένη ταχύτητα. Μόλις η κάθε σταγόνα αγγίξει τα όρια εξαφανίζεται και 

εφόσον το σενάριο που δημιουργεί τους κλώνους τελειώσει και περάσουν 6 

δευτερόλεπτα το υπόβαθρο αλλάζει σε end-scene2 και ο κλώνος διαγράφεται. Το 

υπόβαθρο end-scene2 είναι η ίδια εικόνα με την προηγούμενη που έδειχνε το χωράφι 

όμως αυτή τη φορά το έδαφος και το δέντρο έχουν πρασινίσει, ενώ εμφανίζεται και ένα 

όμορφο ουράνιο τόξο. Έτσι, με την εναλλαγή των εικόνων φαίνεται ότι μετά τη βροχή 

το χωράφι του Δαμοκλή σώθηκε και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με επιτυχία.  

 

 

Εικόνα 64: Σενάριο δημιουργίας βροχής 
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Τέλος, η σελίδα της βαθμολογίας αποτελείται από ένα υπόβαθρο, το κουμπί 

«Επιστροφή στο μενού» και τον Δαμοκλή σε μεγαλύτερο μέγεθος να ενημερώνει τον 

παίκτη για τη συνολική του βαθμολογία. Τα σενάρια που χρησιμοποιήθηκαν είναι 

παρόμοια με αυτά που έχουν περιγραφεί παραπάνω με ελάχιστες διαφορές. Επίσης, 

στην έκδοση του παιχνιδιού «Μυθομπερδέματα (σε ενότητες)» υπάρχει μια σελίδα 

βαθμολογίας στο τέλος κάθε επιπέδου. 

 

5.5 Συμπεράσματα 

 

Συνοψίζοντας, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών με χρήση της γλώσσας 

προγραμματισμού Scratch είναι εύκολη, σχετικά γρήγορη, αποτελεσματική και 

διασκεδαστική. Ακόμη, η χρήση της Scratch δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας project 

όχι μόνο σε έμπειρους χρήστες, αλλά και σε εκπαιδευτικούς και παιδιά, παρέχοντας 

ταυτόχρονη εξοικείωση με τις έννοιες του προγραμματισμού. 

 

Ακόμη, αν και υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε online και offline Scratch Editor οι 

οποίες σε κάποιες περιπτώσεις ήταν σημαντικές για τηn εύκολη δημιουργία του 

παιχνιδιού, ωστόσο αυτές δεν επιβράδυναν σε μεγάλο βαθμό τη συνολική διαδικασία.  

 

Γενικά, η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού παιχνιδιού «Μυθομπερδέματα» με τον Scratch 

Editor, παρότι περίπλοκη ήταν μία ευχάριστη εμπειρία με το επιθυμητό τελικό 

αποτέλεσμα. Το παιχνίδι που δημιουργήθηκε ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα κριτήρια 

που καθορίζει το πλαίσιο σχεδίασης που ακολουθήθηκε και τα σενάριά του είναι απλά, 

αλλά ταυτόχρονα λειτουργικά και αποτελεσματικά για το σκοπό που σχεδιάστηκε το 

παιχνίδι. Τέλος, σημαντική είναι η δυνατότητα που παρείχε η Scratch για δημιουργία 

ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού με πολύχρωμο και διαδραστικό περιβάλλον που 

απευθύνεται κατά κύριο λόγο στα παιδιά. 

 

Μέσα από τη δημιουργία του παιχνιδιού «Μυθομπερδέματα» φάνηκε η γενικότερη αξία 

και χρησιμότητα του προγράμματος Scratch στη δημιουργία τόσο απλών όσο και 

σύνθετων, μέχρι ένα βαθμό, εκπαιδευτικών παιχνιδιών τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και συγκεκριμένα ως 

συμπληρωματικά εργαλεία μάθησης στο Δημοτικό. 
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6. Αξιολόγηση του παιχνιδιού «Μυθομπερδέματα» 

6.1 Εισαγωγή 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

«Μυθομπερδέματα». Στην προσπάθεια να διερευνηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας 

του παιχνιδιού, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 3.5 της μεθοδολογίας, συντάχθηκε ένα 

σχετικό ερωτηματολόγιο, με βάση τα στοιχεία που προτείνονται ως βασικά κριτήρια 

αξιολόγησης των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού (Sanchez, 2011). 

 

Γενικά, το ερωτηματολόγιο αυτό περιέχει 22 ερωτήσεις αξιολόγησης με κλίμακα από 

το 1-5 (όπου 1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=είμαι ουδέτερος/η, 4=συμφωνώ και 

5=συμφωνώ απόλυτα), 2 ερωτήσεις επιλογής Ναι ή Όχι και 1 ερώτηση συμπλήρωσης 

σχολίων/παρατηρήσεων σχετικά με το παιχνίδι (βλέπε Παράρτημα Β). Το 

ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε διάφορες κατηγορίες ατόμων, σχετικών με την 

εκπαίδευση και  τελικά συλλέχθηκαν απαντήσεις από 21 άτομα: 

 1 αρχαιολόγος-σχεδιαστής που ασχολείται ιδιαίτερα με την ελληνική μυθολογία 

και σχεδιάζει κόμικς σχετικά με το θέμα. 

 1 νηπιαγωγός 

 2 φιλόλογοι 

 1 πληροφορικός δημοτικού 

 16 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  

 

Στην ενότητα 6.2 υπάρχουν οι πίνακες με τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων, το 

μέσο όρο και την τυπική απόκλιση για κάθε απάντηση, καθώς και τα ποσοστά των 

διαφορετικών απαντήσεων σε κάθε ερώτηση. Ακόμη, υπάρχει ένα γράφημα που 

παρουσιάζει το μέσο όρο για κάθε διαφορετικό παράγοντα αξιολόγησης του παιχνιδιού, 

αλλά και το συνολικό μέσο όρο που προκύπτει από την αξιολόγηση. Σε αυτή την 

ενότητα γίνεται και ένας σχολιασμός των καταγεγραμμένων απαντήσεων. Τέλος, στην 

ενότητα 6.3 υπάρχουν κάποια γενικά συμπεράσματα, που προκύπτουν από τη  

διαδικασία αξιολόγησης του παιχνιδιού. 
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6.2 Αποτελέσματα 

6.2.1 Αξιολόγηση του παιχνιδιού 

 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι πίνακες των αποτελεσμάτων από την 

αξιολόγηση του παιχνιδιού, μέσω ερωτηματολογίων. Στους πίνακες 2-5, υπάρχει το 

σύνολο των ερωτηθέντων που απάντησε σε κάθε ερώτηση (N), ο μέσος όρος της 

αξιολόγησης (Μ.Ο.), η τυπική απόκλιση των απαντήσεων που συλλέχθηκαν και τα 

ποσοστά που συγκέντρωσαν οι διάφορες απαντήσεις σε κάθε ερώτηση. 

 

Το παιχνίδι αξιολογήθηκε ως προς 4 βασικούς παράγοντες: την αποδοχή, τη 

χρηστικότητα, τη διδακτική χρησιμότητα και το περιβάλλον του παιχνιδιού και τα 

αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν είναι αρκετά ικανοποιητικά. 

 

Όσον αφορά την αποδοχή του παιχνιδιού (Πίνακας 2), η αξιολόγηση έδειξε ότι γενικά 

το περιεχόμενο είναι σχετικό και χωρίς λάθη (95% των ερωτηθέντων συμφωνεί 

απόλυτα) και οι αφηγήσεις/ερωτήσεις του παιχνιδιού ικανοποιούν τις προσδοκίες των 

μαθητών (48% των ερωτηθέντων συμφωνεί απόλυτα). Πολύ θετικό είναι το γεγονός ότι 

το 81% των ερωτηθέντων συμφωνεί απόλυτα ότι το περιεχόμενο του παιχνιδιού 

ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά των μαθητών της Γ' Δημοτικού. Επίσης σημαντικό 

είναι ότι το 75% των ερωτηθέντων συμφωνεί απόλυτα ότι το περιεχόμενο είναι σχετικό 

με την ύλη της Ιστορίας της Γ' τάξης Δημοτικού. Τέλος, μέσα από τις απαντήσεις 

φαίνεται ότι ο χρόνος που απαιτείται για το παιχνίδι θα μπορούσε πιθανόν να επιτρέψει 

την αξιοποίησή του στην τάξη (71% των ερωτηθέντων συμφωνεί απόλυτα). Γενικά, ο 

μέσος όρος αξιολόγησης καθενός από τους 5 παράγοντες που αφορούν στην αποδοχή 

του παιχνιδιού κυμαίνεται από 4.3 έως 4.9 ενώ ο μέσος  των 5 στοιχείων είναι 4.66.   
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Πίνακας 2: Αξιολόγηση αποδοχής του παιχνιδιού  

1. Αποδοχή του παιχνιδιού 
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1.1 

Το περιεχόμενο 

(αφηγήσεις & ερωτήσεις) 

είναι σχετικό (χωρίς λάθη) 21 4.9 0.22 0% (0) 0% (0) 0% (0) 5% (1) 95% (20) 

1.2 

Το περιεχόμενο 

(αφηγήσεις & ερωτήσεις) 

ικανοποιεί τις προσδοκίες 

των μαθητών 21 4.3 0.73 0% (0) 0% (0) 14% (3) 38% (8) 48% (10) 

1.3 

Το περιεχόμενο ταιριάζει 

με τα χαρακτηριστικά των 

μαθητών (ηλικία, 

προηγούμενη γνώση κ.α.) 21 4.7 0.72 0% (0) 5% (1) 0% (0) 14% (3) 81% (17) 

1.4 

Το περιεχόμενο ταιριάζει 

με τη σχολική ύλη της 

Ιστορίας της Γ' Δημοτικού, 

που αναφέρεται στη 

Μυθολογία 20 4.8 0.44 0% (0) 0% (0) 0% (0) 25% (5) 75% (15) 

1.5 

Ο χρόνος που απαιτείται 

για το παιχνίδι επιτρέπει 

την αξιοποίησή του στη 

διδακτική πράξη 21 4.6 0.74 0% (0) 5% (1) 0% (0) 24% (5) 71% (15) 

 

Όσον αφορά τη χρηστικότητα του παιχνιδιού (Πίνακας 3), μέσα από την αξιολόγηση 

φαίνεται ότι ο χρόνος που απαιτείται για την εκμάθηση του παιχνιδιού είναι λογικός 

(86% των ερωτηθέντων συμφωνεί απόλυτα). Ακόμη, το 81% των ερωτηθέντων 

συμφωνεί απόλυτα, ότι υπάρχει καθοδήγηση στο παιχνίδι. Επιπλέον, οι περισσότεροι 

ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι παρέχεται σχετική και ξεκάθαρη ανατροφοδότηση (το 

29% συμφωνεί και το 62% συμφωνεί απόλυτα). Ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα 

είναι ότι το 81% συμφωνεί απόλυτα ότι το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

συμπληρωματικά κατά τη μελέτη από τους μαθητές, ενώ το υπόλοιπο 19% επίσης 

συμφωνεί. Στην ερώτηση για τη δυνατότητα χρήσης του παιχνιδιού στις συσκευές του 

σχολείου ή στις προσωπικές συσκευές των μαθητών υπήρξε μια ποικιλία απαντήσεων 

και ένα 29% των ερωτηθέντων δήλωσαν ουδέτεροι. Αυτό πιθανόν προέκυψε καθώς 

λόγω παράλειψης, οι ερωτηθέντες δεν ήταν ενήμεροι της ύπαρξης εκτελέσιμου 

προγράμματος του παιχνιδιού που δεν απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο. Τέλος, το 91% 

των ερωτηθέντων συμφωνεί απόλυτα ότι οι οδηγίες που παρέχονται στο παιχνίδι είναι 

επαρκείς, στοιχείο που είναι πολύ θετικό. Συμπερασματικά, οι 7 συνιστώσες της 

εργονομικής, τεχνολογικής και παιδαγωγικής χρηστικότητας του παιχνιδιού 

αξιολογήθηκαν κατά μέσο όρο στην κλίμακα 4.3 έως 4.9, με γενικό μέσο όρο για τον 

άξονα της χρηστικότητας του παιχνιδιού 4.7.   
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Πίνακας 3: Αξιολόγηση χρηστικότητας του παιχνιδιού  

2. Χρηστικότητα (εργονομία, τεχνολογία, παιδαγωγική) 
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2.1 

Το παιχνίδι μπορεί να 

τρέξει στις συσκευές του 

σχολείου ή στις προσωπικές 

συσκευές των μαθητών 
21 4.3 0.91 0% (0) 0% (0) 29% (6) 10% (2) 62% (13) 

2.2 

Ο χρόνος που απαιτείται για 

την εκμάθηση του 

παιχνιδιού είναι λογικός 21 4.9 0.36 0% (0) 0% (0) 0% (0) 14% (3) 86% (18) 

2.3 
Το παιχνίδι παρέχει 

καθοδήγηση 21 4.7 0.64 0% (0) 0% (0) 10% (2) 10% (2) 81% (17) 

2.4 

Το παιχνίδι παρέχει σχετική 

και ξεκάθαρη 

ανατροφοδότηση 

(feedback) 21 4.5 0.68 0% (0) 0% (0) 10% (2) 29% (6) 62% (13) 

2.5 

Υπάρχει δυνατότητα 

αξιοποίησης του παιχνιδιού 

στο σχολείο 21 4.8 0.7 0% (0) 5% (1) 0% (0) 10% (2) 86% (18) 

2.6 

Το παιχνίδι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί 

συμπληρωματικά κατά τη 

μελέτη από τους μαθητές 21 4.8 0.4 0% (0) 0% (0) 0% (0) 19% (4) 81% (17) 

2.7 

Η βοήθεια (οδηγίες) που 

παρέχεται για το παιχνίδι 

είναι επαρκής 21 4.9 0.48 0% (0) 0% (0) 5% (1) 5% (1) 91% (19) 
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Όσον αφορά τη χρησιμότητα του παιχνιδιού ως εκπαιδευτικό εργαλείο (Πίνακας 4), το 

71% των ερωτηθέντων συμφωνεί απόλυτα ότι το παιχνίδι είναι κατάλληλο για τους 

εκπαιδευτικούς στόχους των δασκάλων του δημοτικού, ενώ όλοι συμφώνησαν ότι οι 

δραστηριότητες του παιχνιδιού σχετίζονται με το διδακτικό κομμάτι. Επίσης, η 

συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα ότι μέσα 

από το παιχνίδι οι μαθητές βελτιώνουν τις γνώσεις τους (συμφωνεί το 100%) και 

αναπτύσσουν σχετικές ικανότητες (συμφωνεί το 90%). Ο μέσος όρος για τις 

συνιστώσες της διδακτικής χρησιμότητας του παιχνιδιού κυμάνθηκε από 4.6 έως 4.8, 

ενώ ο γενικός μέσος όρος για τον συγκεκριμένο άξονα αξιολόγησης είναι 4.67. 

 

Πίνακας 4: Αξιολόγηση χρησιμότητας του παιχνιδιού  

3. Χρησιμότητα (διδακτική) 
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3.1 

Το παιχνίδι είναι 

κατάλληλο για τους 

εκπαιδευτικούς στόχους 

του δασκάλου 21 4.6 0.67 0% (0) 0% (0) 10% (2) 19% (4) 71% (15) 

3.2 

Οι δραστηριότητες των 

μαθητών μέσα στο 

παιχνίδι είναι σχετικές με 

το διδακτικό κομμάτι 21 4.7 0.48 0% (0) 0% (0) 0% (0) 33% (7) 67% (14) 

3.3 

Παίζοντας, οι μαθητές 

βελτιώνουν τις γνώσεις 

τους 21 4.8 0.44 0% (0) 0% (0) 0% (0) 24% (5) 76% (16) 

3.4 

Παίζοντας, οι μαθητές 

αναπτύσσουν σχετικές 

ικανότητες 21 4.6 0.67 0% (0) 0% (0) 10% (2) 19% (4) 71% (15) 
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Όσον αφορά το περιβάλλον του παιχνιδιού (Πίνακας 5), μόνο ένα 5% των ερωτηθέντων 

είναι ουδέτερο στην ερώτηση αν αυτό είναι ελκυστικό για τα παιδιά και φιλικό προς το 

χρήστη (user-friendly), ενώ οι υπόλοιποι το αξιολόγησαν θετικά. Ακόμη, το σύνολο 

των ερωτηθέντων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα, ότι το σενάριο του παιχνιδιού 

κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών και τα στοιχεία του παιχνιδιού (όπως τα 

τετράδραχμα, οι κεραυνοί κ.α.) το διατηρούν αμείωτο. Θετική είναι επίσης η 

αξιολόγηση για το αν το παιχνίδι παρέχει κίνητρο στους μαθητές για μελέτη και 

αυτοαξιολόγηση (το 29% συμφωνεί και το 67% συμφωνεί απόλυτα). Τέλος, μόνο ένα 

5% διαφωνεί στο ότι υπάρχει ισορροπία μεταξύ των διαφόρων στοιχείων και της 

επίτευξης του εκπαιδευτικού στόχου του παιχνιδιού. Ο μέσος όρος για τις συνιστώσες 

που σχετίζονται με το περιβάλλον του παιχνιδιού κυμάνθηκε από 4.6 έως 4.8, ενώ ο 

γενικός μέσος όρος για τον συγκεκριμένο άξονα αξιολόγησης είναι 4.66. 

 

Πίνακας 5: Αξιολόγηση περιβάλλοντος του παιχνιδιού 

4. Περιβάλλον παιχνιδιού 
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4.1 

Το περιβάλλον του 

παιχνιδιού είναι ελκυστικό 

για τους μαθητές 21 4.7 0.58 0% (0) 0% (0) 5% (1) 24% (5) 71% (15) 

4.2 

Το περιβάλλον του 

παιχνιδιού είναι φιλικό προς 

το χρήστη/μαθητή (user-

friendly) 21 4.8 0.54 0% (0) 0% (0) 5% (1) 14% (3) 81% (17) 

4.3 

Το σενάριο (ο Δαμοκλής και 

το περιπετειώδες ταξίδι του 

προς τον Όλυμπο) κεντρίζει 

το ενδιαφέρον του μαθητή 
21 4.7 0.48 0% (0) 0% (0) 0% (0) 33% (7) 67% (14) 

4.4 

Τα στοιχεία του παιχνιδιού 

(συγκέντρωση 

τετράδραχμων, αποφυγή 

βέλους, επιβράβευση με 

εφόδια, όπως δάδα) 

διατηρούν το ενδιαφέρον του 

μαθητή αμείωτο 21 4.6 0.51 0% (0) 0% (0) 0% (0) 43% (9) 57% (12) 

4.5 

Το περιβάλλον του 

παιχνιδιού παρέχει κίνητρο 

στους μαθητές για μελέτη 

(αφηγήσεις) και 

αυτοαξιολόγηση (απάντησης 

των ερωτήσεων) 21 4.6 0.75 0% (0) 5% (1) 0% (0) 29% (6) 67% (14) 

4.6 

Υπάρχει ισορροπία μεταξύ 

των στοιχείων του παιχνιδιού 

και της επίτευξης του 

εκπαιδευτικού στόχου του 

παιχνιδιού 21 4.6 0.74 0% (0) 5% (1) 0% (0) 24% (5) 71% (15) 

 



76 

 

Γενικά, καθένας από τους 4 άξονες του παιχνιδιού αξιολογήθηκε θετικά, με το μέσο 

όρο για κάθε άξονα να κυμαίνεται από 4.3 μέχρι 4.9, ενώ ο γενικός μέσος όρος του 

συνόλου των 4 αξόνων αξιολόγησης του παιχνιδιού είναι 4.67 (Γράφημα 1). 

 

Γράφημα 1: Μέσος όρος για κάθε άξονα αξιολόγησης του παιχνιδιού και ο συνολικός 

μέσος όρος 

 

 

Όσον αφορά τις γενικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, σε αυτές το σύνολο των 

ερωτηθέντων απάντησε θετικά. Πιο συγκεκριμένα, το 100% των ερωτηθέντων 

απάντησε «Ναι» στην ερώτηση αν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να υποστηρίξουν 

τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Δημοτικό. Επίσης, το 100% απάντησε ότι θα ήθελε 

να χρησιμοποιηθεί το παιχνίδι «Μυθομπερδέματα» στο μάθημα της Ιστορίας της Γ' 

Δημοτικού, για εκμάθηση της μυθολογίας.  

 

Πίνακας 6: Γενικές Ερωτήσεις 

Γενικές Ερωτήσεις  

Ερώτηση Ν Ναι Όχι 

Πιστεύετε ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια 

μπορούν να υποστηρίξουν τη διδασκαλία των 

μαθημάτων στο Δημοτικό; 
21 100% (21) 0% (0) 

Θα θέλατε να χρησιμοποιηθεί το παιχνίδι 

«Μυθομπερδέματα» στο μάθημα της 

Ιστορίας (Μυθολογία); 21 100% (21) 0% (0) 
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6.2.2 Σχόλια για βελτίωση/παρατηρήσεις 

 

Στο τέλος του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να σημειώσουν 

τυχόν σχόλια για βελτίωση του παιχνιδιού ή/και σχετικές παρατηρήσεις. Μέσα από τα 

σχόλια που συλλέχθηκαν (Πίνακας 7), φαίνεται πιο καθαρά η εκπαιδευτική αξία του 

παιχνιδιού «Μυθομπερδέματα», αλλά και κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν 

μελλοντικά να διορθωθούν/βελτιωθούν, ώστε το παιχνίδι να είναι περισσότερο 

αποτελεσματικό. Σε γενικές γραμμές τα σχόλια είναι θετικά, ενώ υπάρχουν και δύο 

σχόλια (σχόλια 1 και 2) τα οποία δεν αναφέρονται στο παιχνίδι, αλλά στη δυσκολία 

χρήσης εκπαιδευτικών παιχνιδιών γενικότερα στο σχολείο, λόγω ανεπάρκειας χρόνου 

και έλλειψης υπολογιστών. Ακόμη, μία δασκάλα της Γ' Δημοτικού εκδήλωσε το 

ενδιαφέρον της να χρησιμοποιήσει στην τάξη της το παιχνίδι «Μυθομπερδέματα», για 

την εμπέδωση των ενοτήτων στο μάθημα της μυθολογίας, γεγονός πολύ σημαντικό 

στην ανάδειξη της εκπαιδευτικής αξίας του παιχνιδιού. 

 

Πίνακας 7: Σχόλια και παρατηρήσεις 

Α/Α Σχόλια/παρατηρήσεις 

1 Δυστυχώς τα σαράντα πέντε λεπτά της διδακτικής ώρας δεν επαρκούν για την παράδοση του 

μαθήματος, ανάγνωση των κειμένων που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο, τη λύση των ασκήσεων 

στο τετράδιο εργασίας και ταυτόχρονα τη χρησιμοποίηση του παιχνιδιού που ομολογουμένως 

βοηθάει στην εμπέδωση του μαθήματος. 

2 Δεν υπάρχουν σε όλα τα σχολεία υπολογιστές ή αυτοί είναι ελάχιστοι σε σύγκριση με τον 

αριθμό των μαθητών μιας σχολικής τάξης.  

3 Πολύ καλή προσπάθεια για διπλωματική και πολύ δουλειά. Μπράβο! 

Ιδανικά καλό θα ήταν:  

1) να εμπλουτιστεί με περισσότερες δοκιμασίες-αξιολόγηση πληροφοριών. Είναι πολύ 

εύκολο για τα παιδιά της Γ΄ τάξης που είναι εξοικειωμένα με υπολογιστές και παιχνίδια.   

2) καλό θα ήταν να μιλά ο ήρωας και οι αφηγήσεις να είναι και προφορικές για να καλύπτει 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. 

3) με φωνή να επιβραβεύεται ο παίκτης και με κάποιο αστείο ήχο όταν αποτυγχάνει 

4) να έχει και κάποιες ερωτήσεις που να μην είναι ασκήσεις εφαρμογής (Bruner) αλλά σε 

ανώτερο επίπεδο όπως κριτικής σκέψης, σύνθεσης και αφαίρεσης. 

4 Εξαιρετική δουλειά! Μπράβο!!! 

Ελκυστικό, φιλικό, προάγει τη μάθηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εντός και εκτός τάξης. 

Με λίγη προσπάθεια ακόμα και με ομάδες (όχι για διδασκαλία αλλά για εμπέδωση).  

5 1) Γενικά καλή αισθητική! 

2) Επίσης, καλαίσθητο φυλλάδιο 

3) Ωραίες γραμματοσειρές 

4) Καλογραμμένα κείμενα  

5) Ευανάγνωστα κείμενα  

6) Η μουσική δεν παραπέμπει σε Αρχαία Ελλάδα  

7) Τα στοιχεία του παιχνιδιού (4.4) θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερη ποικιλία και 

εναλλαγές. 
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6.3 Συμπεράσματα 

 

Μέσα από τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν, το παιχνίδι «Μυθομπερδέματα» 

αξιολογήθηκε σε γενικές γραμμές θετικά, με μέσο όρο βαθμολογίας σε κάθε ερώτηση 

πάνω από 4.3 στα 5. Μέσα από τις απαντήσεις, προκύπτει ότι το παιχνίδι είναι αρκετά 

αποτελεσματικό ως προς την αποδοχή του από τους μαθητές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στο σχολικό περιβάλλον και να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη, ως συμπληρωματικό 

εργαλείο μάθησης της ελληνικής μυθολογίας. Ακόμη, το περιβάλλον του παιχνιδιού 

αξιολογήθηκε ως αρκετά ελκυστικό για τις ηλικίες στις οποίες απευθύνεται, ιδιαίτερα 

φιλικό προς το χρήστη, με σενάριο που μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των 

μαθητών και στοιχεία που μπορούν να το κρατήσουν αμείωτο. 

 

Επιπλέον, πολύ σημαντικά ήταν τα αποτελέσματα των γενικών ερωτήσεων. Πιο 

συγκεκριμένα όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν θετικά ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια 

μπορούν να υποστηρίξουν τη διδασκαλία μαθημάτων στο Δημοτικό. Αυτό το 

αποτέλεσμα είναι σημαντικό, καθώς η απόδειξη της αξίας των εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών και της χρησιμότητάς τους στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν ένας από 

τους αρχικούς στόχους της παρούσας εργασίας, ο οποίος μέσα από την αξιολόγηση 

επιτεύχθηκε. Ακόμη, η ερώτηση αν θα ήθελαν οι ερωτούμενοι να χρησιμοποιηθεί το 

παιχνίδι «Μυθομπερδέματα» στο μάθημα της Ιστορίας, είχε επίσης θετική ανταπόκριση 

από όλους, γεγονός που δείχνει ότι το παιχνίδι είναι αποτελεσματικό και έχει επιτευχθεί 

ένας ακόμη στόχος της εργασίας: η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού, που θα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ως εργαλείο εκμάθησης της μυθολογίας στο 

Δημοτικό. 

 

Τέλος, με βάση τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που συλλέχθηκαν, φαίνεται για ακόμη 

μία φορά η εκπαιδευτική αξία του παιχνιδιού, αλλά ταυτόχρονα προκύπτουν και 

διάφορες βελτιώσεις/αναθεωρήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στο μέλλον και να 

εξελίξουν το παιχνίδι. Αρχικά, οι δοκιμασίες και οι ερωτήσεις του παιχνιδιού θα 

μπορούσαν να γίνουν περισσότερο περίπλοκες και να υπάρχουν και άλλου τύπου 

ερωτήσεις, εκτός από τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Ακόμη, θα ήταν σημαντική 

βελτίωση η ύπαρξη φωνητικών μηνυμάτων από των ήρωα ή ακόμη και φωνητικών 

ερωτήσεων, έτσι ώστε το παιχνίδι να μπορεί να παιχτεί και από άτομα με μαθησιακές 

δυσκολίες. 
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Τέλος, ένα γενικό συμπέρασμα που δεν αφορά αυτό καθαυτό το παιχνίδι είναι η 

έλλειψη χρόνου και τεχνολογίας (Η/Υ) στα σχολεία της χώρας, γεγονός που λειτουργεί 

ως κατασταλτικός παράγοντας στην υιοθέτηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών ως 

συμπληρωματικά εργαλεία μάθησης στο Δημοτικό. 
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7. Συμπεράσματα και προτάσεις 

7.1 Εισαγωγή 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο, καταγράφονται τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα 

από τη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, αλλά και διάφορες προτάσεις για βελτίωση 

του παιχνιδιού στο μέλλον. Συγκεκριμένα στην ενότητα 7.2 καταγράφονται τα 

συμπεράσματα, ενώ στην ενότητα 7.3 οι προτάσεις για μελλοντική βελτίωση του 

παιχνιδιού «Μυθομπερδέματα». 

 

7.2 Συμπεράσματα 

 

Μέσα από αυτή την εργασία προέκυψαν διάφορα συμπεράσματα. Όσον αφορά τα 

εκπαιδευτικά παιχνίδια και πιο συγκεκριμένα αυτά που σχετίζονται με την ελληνική 

μυθολογία, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πολλά που να είναι αποτελεσματικά για τα 

παιδιά του δημοτικού σχολείου. Τα περισσότερα εκπαιδευτικά παιχνίδια μυθολογίας 

που υπάρχουν ήδη είναι σε μορφή quiz, με πολύ απλό και όχι ιδιαίτερα ελκυστικό 

περιβάλλον για τα παιδιά, ενώ αρκετά από αυτά είναι στην αγγλική γλώσσα. Ένα 

θετικό βήμα είναι η εμφάνιση κάποιων πρωτοποριακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών με 

θέμα τη μυθολογία, όπως είναι το «Μουσείο του Οδυσσέα» και το παιχνίδι «Ηρακλής», 

τα οποία όμως ακόμη δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό. 

 

Μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας του παιχνιδιού «Μυθομπερδέματα» φάνηκε ο 

χρόνος που απαιτείται για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού και η 

πολυπλοκότητα της όλης διαδικασίας. Γενικά, υπάρχουν πολλά στοιχεία που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη για να ολοκληρωθεί η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού όπως 

για παράδειγμα ο σκοπός και οι στόχοι του, η ύπαρξη ενός ενδιαφέροντος 

σεναρίου/πλοκής, οι χαρακτήρες, τα γραφικά, οι ήχοι και ο τρόπος με τον οποίο θα 

επιτευχθεί ο εκπαιδευτικός στόχος μέσα από τις δραστηριότητες του παιχνιδιού. 

 

Επίσης, απαιτείται αρκετή μελέτη και έρευνα. Γενικά, υπάρχουν πολλές γλώσσες 

προγραμματισμού οι οποίες υποστηρίζουν την ανάπτυξη ενός παιχνιδιού, από τις οποίες 

μία καλή επιλογή αποτελεί η Scratch. Μέσω της Scratch μπορούν να δημιουργηθούν 

εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο, animation, quiz κ.α. χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένη 

γνώση προγραμματισμού. Αυτή η τεχνολογία ανάπτυξης εκπαιδευτικών παιχνιδιών 

μπορεί να αξιοποιηθεί εύκολα και αποτελεσματικά από εκπαιδευτικούς, 
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προγραμματιστές ακόμη και μαθητές δωρεάν. Τέλος, υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας 

ενός project online, αλλά και offline με τον Scratch Editor, γεγονός που προσδίδει 

ευελιξία στη δημιουργία παιχνιδιών σε Scratch. 

 

Ένα ακόμη συμπέρασμα από τη διαδικασία ανάπτυξης του παιχνιδιού σε Scratch είναι 

ο χρόνος που απαιτείται για τη δημιουργία των γραφικών. Εφόσον δεν 

χρησιμοποιήθηκαν εικόνες από τη βιβλιοθήκη του Scratch, η δημιουργία των γραφικών 

για το παιχνίδι υπήρξε ιδιαίτερα χρονοβόρα. Συγκεκριμένα, η διαδικασία 

δημιουργίας/επεξεργασίας αλλά και συνεχούς διόρθωσης των γραφικών του παιχνιδιού 

αποτέλεσε σχεδόν το 70% από τις ανθρωποώρες που χρειάστηκαν για τη δημιουργία 

του παιχνιδιού. Φυσικά, αν και η κωδικοποίηση χρειάστηκε λιγότερο χρόνο, ήταν 

αρκετά περίπλοκη, επίσης χρονοβόρα και απαιτούσε συχνές αναθεωρήσεις και 

βελτιώσεις. 

 

Σχετικά με την κωδικοποίηση στο Scratch, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας 

σύνθετων και διαδραστικών παιχνιδιών, όμως υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί. Για 

παράδειγμα, ένα project για να υπάρχει στον ιστότοπο του Scratch, δεν πρέπει να 

ξεπερνάει τα 50MB σε μέγεθος. Αυτό περιορίζει το περιεχόμενο των project καθώς δε 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ήχοι μεγάλου μεγέθους ή να δημιουργηθούν πολύ 

περίπλοκα παιχνίδια χωρίς να ξεπεραστεί το όριο. Ένα ακόμη αρνητικό στοιχείο είναι η 

δυσκολία αποθήκευσης της κατάστασης του παιχνιδιού (για παράδειγμα, το επίπεδο 

που έχει φτάσει ο χρήστης) όταν αυτό έχει υλοποιηθεί ως project του Scratch. Έτσι, 

ένας παίκτης πρέπει κάθε φορά να ξεκινάει το παιχνίδι από την αρχή και να μη 

σταματάει μέχρι να το τελειώσει. Αν και υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης των 

αλλαγών της κατάστασης του παιχνιδιού στο Cloud ή στον εξυπηρετητή του Scratch 

(Scratch server), ωστόσο αυτό είναι αρκετά δύσκολο καθώς στο Scratch 2.0 η 

δυνατότητα αποθήκευσης cloud δεδομένων είναι προσωρινά απενεργοποιημένη. Το 

γεγονός αυτό μας ανάγκασε να δημιουργήσουμε μια δεύτερη έκδοση του παιχνιδιού, 

αποτελούμενη από αυτοτελείς ενότητες. 

 

Γενικά, για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού, 

καθοριστικό ρόλο παίζει η υιοθέτηση ενός πλαισίου σχεδίασης. Το πλαίσιο σχεδίασης 

που χρησιμοποιήθηκε στο παιχνίδι «Μυθομπερδέματα» βοήθησε σημαντικά στη 

δημιουργία ενός παιχνιδιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  
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Τέλος, μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης του παιχνιδιού «Μυθομπερδέματα», 

φαίνεται ότι οι αρχικοί στόχοι και ο βασικός σκοπός ανάπτυξης του παιχνιδιού έχουν 

επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι αρκετά θετικά 

και το παιχνίδι φαίνεται να είναι αποτελεσματικό ως εκπαιδευτικό εργαλείο, μιας και 

όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην αξιολόγηση ανέφεραν ότι θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τη διδασκαλία της ελληνικής μυθολογίας στην Γ' 

Δημοτικού. Επίσης, η επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου του παιχνιδιού φαίνεται και 

από το γεγονός ότι μία εκπαιδευτικός που αξιολόγησε το παιχνίδι, επιθυμεί να το 

χρησιμοποιήσει στην τάξη της, στο μάθημα της Ιστορίας. Επιπλέον, ένας εκπαιδευτικός 

έδωσε στους μαθητές της Γ’ τάξης το link του παιχνιδιού προκειμένου να το 

χρησιμοποιήσουν στο σπίτι, μιας και το σχολείο δεν διαθέτει υπολογιστές. Τέλος, μέσα 

από την αξιολόγηση φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί είναι θετικοί στη χρήση 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών ως συμπληρωματικά εργαλεία μάθησης, ωστόσο η έλλειψη 

τεχνολογικών συσκευών και χρόνου στα σχολεία δυσκολεύει την υιοθέτηση αυτών των 

εργαλείων στην τάξη. 

 

7.3 Προτάσεις για μελλοντική βελτίωση του παιχνιδιού 

 

Το παιχνίδι «Μυθομπερδέματα» θα μπορούσε μελλοντικά να εξελιχθεί περισσότερο και 

να γίνει πιο αποτελεσματικό. Αρχικά, θα μπορούσε να ξαναδημιουργηθεί με κάποια 

άλλη γλώσσα προγραμματισμού, όπως για παράδειγμα τη Java και να έχει κάποιες 

επιπλέον δυνατότητες που δεν παρέχονται από το Scratch, όπως τη δυνατότητα 

αποθήκευσης της κατάστασης του παιχνιδιού (save). Μία ακόμη βελτίωση θα 

μπορούσε να είναι η μετάφραση του παιχνιδιού στην αγγλική γλώσσα, έτσι ώστε να 

μπορεί να παιχτεί και από παιδιά που δε μιλάνε ελληνικά. 

 

Ακόμη, με βάση τα σχόλια που συλλέχθηκαν κατά την αξιολόγηση, το παιχνίδι θα 

μπορούσε να παρέχει και άλλες δραστηριότητες αλλά και ερωτήσεις άλλου είδους (όχι 

μόνο πολλαπλής επιλογής). Όσον αφορά τις δραστηριότητες, αυτές θα μπορούσαν να 

έχουν τη μορφή σταυρόλεξου, ακροστιχίδας, puzzle κ.α. Μέσα από το Scratch, είναι 

δυνατή η δημιουργία τέτοιων δραστηριοτήτων, ωστόσο δε χρησιμοποιήθηκαν στο 

παιχνίδι καθώς υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος του κάθε project και αυτού του είδους 

οι δραστηριότητες απαιτούν τη δημιουργία πολλών αντικειμένων και μεγάλη δέσμευση 

χώρου. Επομένως, αν ο χώρος επαρκεί θα μπορούσαν να προστεθούν επιπλέον 

δραστηριότητες στο project του Scratch, αλλιώς θα μπορούσαν να προστεθούν επιπλέον 
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δραστηριότητες εφόσον το παιχνίδι ξαναδημιουργηθεί με άλλη γλώσσα 

προγραμματισμού. Επιπλέον, θα μπορούσε να υπάρχει ηχητική ανατροφοδότηση από 

τον ήρωα, αλλά και ηχητικές ερωτήσεις ώστε το παιχνίδι να απευθύνεται και σε παιδιά 

με μαθησιακές δυσκολίες. 

 

Τέλος, το παιχνίδι δημιουργήθηκε στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας και λόγω αυτού 

επιλέχθηκε να περιλαμβάνει όλες τις ενότητες του βιβλίου ιστορίας που έχουν σχέση με 

την ελληνική μυθολογία. Μία ιδέα είναι να δημιουργηθεί μελλοντικά ένα διαφορετικό 

παιχνίδι για κάθε ενότητα της μυθολογίας, έτσι ώστε να περιέχονται πιο αναλυτικά οι 

πληροφορίες κάθε μαθήματος. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 

και άλλοι ήρωες, ένας διαφορετικός για κάθε παιχνίδι με άλλους στόχους ή να υπάρχει 

η δυνατότητα επιλογής του επιθυμητού ήρωα από τους παίκτες. 

 

Συνοψίζοντας, το παιχνίδι «Μυθομπερδέματα» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

συμπληρωματικό εκπαιδευτικό εργαλείο στην Γ' τάξη Δημοτικού, για την εκμάθηση 

της ελληνικής μυθολογίας από τους μαθητές και υπάρχουν πολλές προοπτικές όσον 

αφορά στην επέκτασή του στο μέλλον. Ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των 

μαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών το παιχνίδι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως 

έχει δημιουργηθεί, να προσαρμοστεί κατάλληλα ή ακόμη και να ξαναδημιουργηθεί για 

να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματικό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Ερωτήσεις και απαντήσεις του παιχνιδιού 

 

Επίπεδο 1: Ο Ηρακλής 

 

1. Ποια θεά έστειλε δύο φίδια στην κούνια του Ηρακλή;  

[1] H Ήρα  [2] H Αφροδίτη 

 

2. Πώς πέθανε ο Ηρακλής;  

[1] Από γεράματα  [2] Από τον δηλητηριασμένο χιτώνα του Νέσσου 

 

3. Πώς σκότωσε, τελικά, ο Ηρακλής το λιοντάρι της Νεμέας;  

[1] Το έπνιξε  [2] Το χτύπησε με ένα ρόπαλο 

 

4. Πώς βοήθησε ο Ιόλαος, τον Ηρακλή, με τη Λερναία Ύδρα;  

[1] Έκοβε τα κεφάλια της  [2] Έκαιγε τα κεφάλια της 

 

5. Τελικά ο Ηρακλής, σκότωσε το ελάφι της θεάς Άρτεμις;  

[1] Ναι  [2] Όχι 

 

6. Ποιο τέρας έβγαζε φλόγες από το στόμα του;  

[1] Ο ταύρος του Μίνωα  [2] Ο Γηρυόνης 

 

7. Τι έπρεπε να φέρει στις Μυκήνες ο Ηρακλής, από τον Γηρυόνη;  

[1] Τα σανδάλια του  [2] Τα βόδια του 

 

8. Πόσα κεφάλια είχε ο Κέρβερος;  

[1] Τρία  [2] Τέσσερα 

 

9. Ποιος έφερε τα Χρυσά Μήλα, από τον κήπο των Εσπερίδων;  

[1] Ο Ηρακλής  [2] Ο Άτλαντας 

 

10. Τι κρατούσε ο Ηρακλής στην πλάτη του, όσο έλειπε ο Άτλαντας;  

[1] Έναν μεγάλο βράχο  [2] Τον ουρανό 
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Επίπεδο 2: Ο Θησέας 

 

1. Ο Αιγέας ήταν ο βασιλιάς της…  

[1] Τροιζήνας  [2] Αθήνας 

 

2. Ο Αιγέας είχε αφήσει για τον Ιάσονα, ένα σπαθί και…  

[1] Χρυσά σανδάλια  [2] Μια ασπίδα 

 

3. Ποια βοήθησε τον Θησέα να βγει από το λαβύρινθο;   

[1] Η Αίθρα  [2] Η Αριάδνη 

 

4. Ο Μινώταυρος ήταν ένα τέρας με…   

[1] Κεφάλι ταύρου  [2] Σώμα ταύρου 

 

5. Τι χρησιμοποίησε ο Θησέας, για να βγει από τον λαβύρινθο;   

[1] Έναν μίτο  [2] Χαλίκια 

 

6. Τι χρώμα ήτανε τα πανιά στο πλοίο του Θησέα, κατά την επιστροφή του στην 

Αθήνα;   

[1] Λευκά  [2] Μαύρα 

 

7. Τι έκανε ο Αιγέας, μόλις είδε τα πανιά του πλοίου;   

[1] Έπεσε από ένα βράχο και πνίγηκε  [2] Πήγε να χαιρετήσει το γιο του 

 

8. Πώς ονομάστηκε η θάλασσα, όπου έπεσε ο Αιγέας;   

[1] Αιγαίο Πέλαγος  [2] Μαύρη Θάλασσα 

 

9. Ποια παντρεύτηκε τον Θησέα;   

[1] Η Αριάδνη  [2] Η Φαίδρα 

 

10. Πώς σκοτώθηκε ο Θησέας;   

[1] Από γεράματα  [2] Από τον βασιλιά Λυκομήδη 
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Επίπεδο 3: Η Αργοναυτική εκστρατεία 

 

1. Πού μεγάλωσε ο Ιάσονας; 

[1] Στη σπηλιά του Χείρωνα  [2] Στην Ιωλκό 

2. Ποιος ήταν ο πατέρας του Ιάσονα; 

[1] Ο Αίσονας  [2] Ο Πελίας 

 

3. Τι φορούσε ο Ιάσονας όταν συνάντησε τον Πελία;   

[1] Έναν μανδύα  [2] Ένα μόνο σανδάλι 

 

4. Πού ήταν κρεμασμένο το χρυσόμαλλο δέρας;   

[1] Πάνω σε μια βελανιδιά  [2] Πάνω σε μια ελιά 

 

5. Ποια θεά βοήθησε να φτιαχτεί η "Αργώ";   

[1] Η Ήρα  [2] Η Αθηνά  

 

6. Πόσοι ήταν οι Αργοναύτες;   

[1] πενήντα  [2] είκοσι 

 

7. Ήταν ο Ηρακλής ένας από τους αργοναύτες;  

[1] Ναι  [2] Όχι 

 

8. Τι πέρασε πριν από την Αργώ, από τις Συμπληγάδες Πέτρες;   

[1] Μια βάρκα  [2]  Ένα περιστέρι 

 

9. Πού χτυπήθηκε η Αργώ, περνώντας από τις Συμπληγάδες Πέτρες;   

[1] Στην πρύμνη  [2] Στην πλώρη 

 

10. Ποιος βοήθησε τον Ιάσονα να πάρει το δέρας;   

[1] Ο μάντης Φινέας  [2] Η Μήδεια 
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Επίπεδο 4: Ο Τρωικός πόλεμος 

 

1. Σε ποια θεά έδωσε το μήλο της Έριδας, ο Πάρης;   

[1] Στην Αθηνά  [2] Στην Αφροδίτη 

 

2. Ποια ήταν η αιτία του Τρωικού πολέμου;   

[1] Η Ωραία Ελένη  [2] Ο Μενέλαος ήθελε εξουσία 

 

3. Ποιος ήταν ο Αγαμέμνονας;   

[1] Ο αδερφός του Μενέλαου  [2] Ο σύζυγος της Ωραίας Ελένης 

 

4. Πόσα χρόνια διήρκησε ο Τρωικός πόλεμος;   

[1] Επτά  [2] Δέκα 

 

5. Ποιος σκότωσε τον Πάτροκλο;   

[1] Ο Αχιλλέας  [2] Ο Έκτορας 

 

6. Έδωσε ο Αχιλλέας πίσω το σώμα του Έκτορα, στον Πρίαμο;   

[1] Ναι  [2] Όχι 

 

7. Ποιο ήταν το αδύναμο σημείο του Αχιλλέα;   

[1] Η φτέρνα  [2] Το στήθος 

 

8. Ποιο ήταν το κλειδί για τη νίκη των Αχαιών;   

[1] Ο Αχιλλέας  [2] Ο Δούρειος Ίππος 

 

9. Τι ήταν ο Δούρειος Ίππος;   

[1] Ένα μεγάλο, ξύλινο άλογο  [2] Το άλογο του Πάρη 

 

10. Ποιοι έφτιαξαν τον Δούρειο Ίππο;   

[1] Οι Τρώες  [2] Οι Αχαιοί 
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Επίπεδο 5: Οι περιπέτειες του Οδυσσέα 

 

1. Γιατί οι θεοί ήταν θυμωμένοι με τους Αχαιούς;   

[1] Γιατί είχαν κάψει ναούς στην Τροία  [2] Γιατί πολέμησαν με τους Τρώες 

 

2. Από ποιο μέρος πέρασε πρώτα ο Οδυσσέας, κατά την επιστροφή του;   

[1] Από τη χώρα των Κικόνων  [2] Από το νησί της Κίρκης 

 

3. Τι έπαθαν οι σύντροφοι του Οδυσσέα, μόλις έφαγαν λωτούς;   

[1] Έπεσαν σε βαθύ ύπνο  [2] Ξέχασαν την πατρίδα 

 

4. Τι έδωσε ο Αίολος στον Οδυσσέα;  

[1] Μια πυξίδα  [2] Ένα φλασκί με ανέμους 

 

5. Τι ήταν οι Λαιστρυγόνες;  

 [1] Άγρια ζώα  [2] Γίγαντες 

 

6. Σε τι μεταμόρφωσε η Κίρκη τους συντρόφους του Οδυσσέα;   

[1] Σε γουρούνια  [2] Σε σκυλιά 

 

7. Ποιον συνάντησε ο Οδυσσέας στον Άδη;  

[1] Τον μάντη Τειρεσία  [2] Τον πατέρα του 

 

8. Ποιος/ποιοι έφαγαν τα βόδια του θεού Ήλιου;   

[1] Ο Οδυσσέας  [2] Οι σύντροφοί του 

 

9. Ποιοι θεοί βοήθησαν τον Οδυσσέα να φύγει από την Καλυψώ;   

[1] Η Αθηνά και ο Ερμής  [2] Ο Ποσειδώνας και ο Ερμής 

 

10. Σε ποιο νησί συνάντησε ο Οδυσσέας, τη Ναυσικά;   

[1] Στο νησί της Καλυψώς  [2] Στο νησί των Φαιάκων 
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Επίπεδο 6: Η δημιουργία του κόσμου 

 

1. Ποια είναι τα παιδιά της Γης και του Ουρανού;   

[1] Οι θεοί  [2] Οι τιτάνες 

 

2. Ποιος ήταν ο πατέρας του Δία;   

[1] Ο Κρόνος  [2] Ο Πλούτωνας 

 

3. Ποια θεά προστάτευε τα νοικοκυριά;   

[1] Η Άρτεμις  [2] Η Εστία 

 

4. Ποιος ήταν ο θεός των νεκρών;   

[1] Ο Άδης  [2] Ο Άρης 

 

5. Ποια ήταν η κόρη της θεάς Δήμητρας;   

[1] Η Περσεφόνη  [2] Η Αφροδίτη 

 

6. Ποιος ήταν ο Απόλλωνας;   

[1] Ο θεός του κρασιού  [2] Ο θεός της μουσικής 

 

7. Ποιος έστελνε τη βροχή στη γη;   

[1] Ο Δίας  [2] Ο Ποσειδώνας 

 

8. Ήταν η Αθηνά, η θεά του κυνηγιού;   

[1] Ναι  [2] Όχι 

 

9. Ποια ήταν η θεά της σοφίας;   

[1] Η Ήρα  [2] Η Αθηνά 

 

10. Ποιοι θεοί ήταν μεταξύ τους αδέρφια;   

[1] Ο Δίας και η Αθηνά  [2] Ο Απόλλωνας και η Άρτεμις 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του παιχνιδιού 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού παιχνιδιού "Μυθομπερδέματα" 

 

 
Το ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

“Μυθομπερδέματα” που αποσκοπεί στην υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος της 

Ιστορίας (και ειδικότερα της μυθολογίας) στη Γ’ Δημοτικού. Το παιχνίδι αναπτύχθηκε στα 

πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας και είναι ελεύθερα διαθέσιμο για χρήση (και 

επέκταση) από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η συμβολή σας κρίνεται απαραίτητη για την 

αξιολόγηση της προσπάθειας αυτής. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο.  

 

Με εκτίμηση, 

Ολυμπία Ευαγγελοπούλου, Μεταπτ. Φοιτήτρια, ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα, 

Παν. Μακεδονίας 

Στέλιος Ξυνόγαλος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Εφ. Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας 

 

Αξιολογήστε το παιχνίδι, επιλέγοντας από 1-5, όπου: 1=διαφωνώ απόλυτα, 

2=διαφωνώ,  

3=είμαι ουδέτερος/η, 4=συμφωνώ και 5=συμφωνώ απόλυτα 

 

1. Αποδοχή του παιχνιδιού  1 2 3 4 5 

1.1 Το περιεχόμενο (αφηγήσεις & ερωτήσεις) είναι 

σχετικό (χωρίς λάθη) 

     

1.2 Το περιεχόμενο (αφηγήσεις & ερωτήσεις) 

ικανοποιεί τις προσδοκίες  των μαθητών 

     

1.3 Το περιεχόμενο ταιριάζει  με τα χαρακτηριστικά 

των μαθητών (ηλικία, προηγούμενη γνώση κ.α.) 

     

1.4 Το περιεχόμενο ταιριάζει με τη σχολική ύλη της 

Ιστορίας της Γ’ Δημοτικού, που αναφέρεται στη 

Μυθολογία 

     

1.5 Ο χρόνος που απαιτείται για το παιχνίδι επιτρέπει 

την αξιοποίησή του στη διδακτική πράξη 

     

 

2. Χρηστικότητα 

(εργονομία, τεχνολογία, παιδαγωγική) 
1 2 3 4 5 

2.1 Το παιχνίδι μπορεί να τρέξει στις συσκευές του 

σχολείου ή στις προσωπικές συσκευές των 

μαθητών 

     

2.2 Ο χρόνος που απαιτείται για την εκμάθηση του 

παιχνιδιού είναι λογικός 

     

2.3 Το παιχνίδι παρέχει καθοδήγηση      

2.4 Το παιχνίδι παρέχει σχετική και ξεκάθαρη 

ανατροφοδότηση (feedback) 

     

2.5 Υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης του  παιχνιδιού 

στο σχολείο 

     

2.6 Το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί      
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συμπληρωματικά κατά τη μελέτη από τους μαθητές 

2.7 Η βοήθεια (οδηγίες) που παρέχεται για το παιχνίδι 

είναι επαρκής 

     

 

 

3. Χρησιμότητα 

(διδακτική) 
1 2 3 4 5 

3.1 Το παιχνίδι είναι κατάλληλο για τους 

εκπαιδευτικούς στόχους του δασκάλου 

     

3.2 Οι δραστηριότητες των μαθητών μέσα στο παιχνίδι 

είναι σχετικές με το διδακτικό κομμάτι 

     

3.3 Παίζοντας, οι μαθητές βελτιώνουν τις γνώσεις τους      

3.4 Παίζοντας, οι μαθητές αναπτύσσουν σχετικές 

ικανότητες 

     

 

4. Περιβάλλον παιχνιδιού 1 2 3 4 5 

4.1 Το περιβάλλον του παιχνιδιού είναι ελκυστικό για 

τους μαθητές 

     

4.2 Το περιβάλλον του παιχνιδιού είναι φιλικό προς το 

χρήστη/μαθητή (user-friendly) 

     

4.3 Το σενάριο του παιχνιδιού (ο Δαμοκλής και το 

περιπετειώδες ταξίδι του προς τον Όλυμπο) 

κεντρίζει το ενδιαφέρον του μαθητή 

     

4.4 Τα στοιχεία του παιχνιδιού (συγκέντρωση 

τετράδραχμων, αποφυγή βέλους, επιβράβευση με 

εφόδια, όπως δάδα) διατηρούν το ενδιαφέρον του 

μαθητή αμείωτο 

     

4.5 Το περιβάλλον του παιχνιδιού παρέχει κίνητρο 

στους μαθητές για μελέτη (αφηγήσεις) και 

αυτοαξιολόγηση (απάντησης των ερωτήσεων) 

     

4.6 Υπάρχει ισορροπία μεταξύ των στοιχείων του 

παιχνιδιού και της επίτευξης του εκπαιδευτικού 

στόχου του παιχνιδιού 

     

 

Πιστεύετε ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να υποστηρίξουν τη διδασκαλία των 

μαθημάτων στο Δημοτικό; 

   ΝΑΙ    ΟΧΙ 

Θα θέλατε να χρησιμοποιηθεί το παιχνίδι “Μυθομπερδέματα” στο μάθημα της Ιστορίας 

(Μυθολογία); 

   ΝΑΙ    ΟΧΙ 

Σημειώστε τυχόν προτάσεις για βελτίωση ή/και παρατηρήσεις: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας! 

 


