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Περίληψη 

 

Τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού αποτελούν μια κατηγορία εκπαιδευτικών παιχνιδιών 

που στόχο έχουν την ψυχαγωγία του χρήστη αλλά και πρωτίστως την εκπαίδευση 

μέσω αυτής. Τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στα 

πλαίσια της σχολικής εκπαίδευσης από παιδιά δημοτικού. Στα πλαίσια αυτής της 

διπλωματικής εργασίας σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε το εκπαιδευτικό παιχνίδι 

‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις››. Το παιχνίδι αυτό έχει ως θέμα τα μαθηματικά και 

απευθύνεται σε παιδιά της Γ’ δημοτικού. Στόχος είναι η εξοικείωση με μαθηματικές 

έννοιες (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση) και η πρακτική εξάσκηση 

σε αυτές στην εφαρμογή. Το παιχνίδι ‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις›› σχεδιάστηκε με 

χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java στο περιβάλλον προγραμματισμού 

Greenfoot. 
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Abstract 

 

Serious games are a category of educational games that are intended to entertain the 

user and primarily to educate them through entertainment. Serious games could be 

used in elementary school education. As part of this thesis, the educational game 

‹‹Mathematical explorations›› was designed and developed. This game is about math 

and is aimed at 3rd Grade children. The goal is to become familiar with mathematical 

concepts (addition, subtraction, multiplication, division) and to practice them in 

application. The game ‹‹Mathematical explorations›› was designed using the Java 

programming language in Greenfoot programming environment.     
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1.Εισαγωγή 

1.1 Αντικείμενο και στόχοι της εργασίας 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού με θέμα τα μαθηματικά. Πιο συγκεκριμένα, το παιχνίδι απευθύνεται 

αποκλειστικά σε μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης και μπορεί να συνδυαστεί με το 

βιβλίο των Μαθηματικών της Γ’ Δημοτικού, στην ύλη του οποίου βασίστηκε. 

 

Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος για το εκπαιδευτικό παιχνίδι έγινε διότι τα 

μαθηματικά είναι ένας σημαντικός τομέας που χρειάζονται να γνωρίζουν καλά τις 

στοιχειώδεις έννοιες του τα παιδιά, έτσι ώστε να τις χρησιμοποιούν στην μετέπειτα 

πορεία της εκπαίδευσης τους. Ακόμη, τα μαθηματικά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητας ενός ατόμου γενικά σε πλήθος καθημερινών του ενεργειών. Μέσα 

από το ευχάριστο περιβάλλον του παιχνιδιού τα παιδιά ψυχαγωγούνται και 

παράλληλα αξιολογούν τις γνώσεις τους. Συνεπώς, μέσω της ψυχαγωγίας 

παρακινούνται η μελέτη και η μάθηση. 

 

Ο βασικότερος στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη της σημασίας των 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην μετάδοση γνώσης σε συνδυασμό με τα σχολικά 

βιβλία. Η μετάδοση γνώσης επιτυγχάνεται με ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο μέσα 

από τα όμορφα γραφικά και την παροχή διασκέδασης (μέσα από την πλοκή του 

παιχνιδιού). 

 

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι που δημιουργήθηκε ονομάζεται ‹‹Μαθηματικές 

εξερευνήσεις››. Αποτελεί ένα ενιαίο παιχνίδι που απαρτίζεται από τέσσερις πίστες, 

καθεμία από τις οποίες ασχολείται με ξεχωριστή μαθηματική πράξη (πρόσθεση, 

αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση αντίστοιχα). Επίσης, είναι διαμορφωμένα στο 
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παραπάνω πλαίσιο δύο επίπεδα δυσκολίας (Εύκολο, Δύσκολο) σε κάθε ένα από τα 

οποία τα παιδιά αξιολογούν αντιστοίχως τις γνώσεις τους. 

 

1.2 Περιεχόμενο της διπλωματικής εργασίας 

 

Τα κεφάλαια που ακολουθούν, περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όπου 

παρουσιάζονται τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού, δίνεται ένα προτεινόμενο 

πρότυπο δημιουργίας τους και περιγράφονται τα πλεονεκτήματα-στόχοι τους και 

η σημασία τους. Ακόμη, παρουσιάζονται και αξιολογούνται κάποια ήδη 

υπάρχοντα εκπαιδευτικά παιχνίδια με αντικείμενο τα μαθηματικά. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για την 

εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται περιγραφή των βημάτων της ανάλυσης και 

σχεδίασης του εκπαιδευτικού παιχνιδιού. 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυση της αρχιτεκτονικής του λογισμικού 

του παιχνιδιού. 

 Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

εργασία, αλλά και προτάσεις για μελλοντική βελτίωση του παιχνιδιού. 

 Τέλος, ακολουθεί ο κατάλογος αναφορών. 
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2.Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

2.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση. Στην ενότητα 2.2 

παρουσιάζονται τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού (εκπαιδευτικά παιχνίδια), τα 

πλεονεκτήματα-στόχοι τους, η σημασία τους και οι κατηγορίες στις οποίες 

διακρίνονται. Στην ενότητα 2.3 παραθέτονται ορισμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια με 

θέμα τα μαθηματικά όπου περιγράφεται η εκπαιδευτική τους αξία. Στη συνέχεια, 

στην ενότητα 2.4 παρουσιάζεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας των παραπάνω 

παιχνιδιών ταξινομημένα ανά μαθηματικό πεδίο μελέτης. Τέλος, στην ενότητα 2.5 

διατυπώνονται τα συμπεράσματα του κεφαλαίου. 

 

2.2 Παιχνίδια σοβαρού σκοπού-εκπαιδευτικά παιχνίδια 

Τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού (serious games) γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή 

στην εποχή μας. Στο διάστημα των τελευταίων 10 χρόνων έχει αναπτυχθεί ένας 

υπολογίσιμος αριθμός παιχνιδιών σοβαρού σκοπού με ποικίλους βαθμούς επιτυχίας. 

 

Έχουν αποδοθεί πολλοί ορισμοί για τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού. Ένας από αυτούς 

τα ορίζει ως παιχνίδια που δεσμεύουν τον χρήστη και συμβάλλουν στην επίτευξη 

προκαθορισμένων σκοπών. Η ανάπτυξη των serious games στην εκπαίδευση μπορεί 

να αποδοθεί στην ίδια τη μάθηση που δεσμεύεται με την εισαγωγή τέτοιων 

παιχνιδιών όπως επίσης και στην τωρινή γενιά μαθητών που έχουν μεγαλώσει σε ένα 

ψηφιακό περιβάλλον και έχουν αποκτήσει οικειότητα με τη λειτουργία του (Yusoff et 

al., 2009). 

Όσον αφορά τον σχεδιασμό των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού (είτε από σχεδιαστές 

είτε από εκπαιδευτικούς) υπάρχουν διάφορα πρότυπα που λειτουργούν ως βάση για 

να επιτευχθεί αυτός. Ένα από αυτά τα πρότυπα προτάθηκε από τους Yusoff et al., 

2009 και παρουσιάζεται στην εικόνα 1. 
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Εικόνα 1.Εννοιολογικό πρότυπο για τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού που 

παρουσιάζεται ως ένα δομικό διάγραμμα κλάσεων (Πηγή:Yusoff et al.,2009). 

 

Σύμφωνα με το πρότυπο του Yusoff et al., 2009 εμπλέκονται 9 παράγοντες τους 

οποίους περιγράφουμε παρακάτω. 

Capability (Ικανότητα) 

Η ικανότητα αναφέρεται στις γνωστικές, ψυχοκινητικές και ενδεχομένως 

συναισθηματικές δεξιότητες που ο μαθητής αναπτύσσει ως αποτέλεσμα από το 

παίξιμο του παιχνιδιού. Οι γνωστικές δεξιότητες περιλαμβάνουν τις ικανότητες της 

ανάκλησης, ανάλυσης, σύνθεσης και εκτίμησης. Οι ψυχοκινητικές δεξιότητες 

εμπεριέχουν τις ικανότητες της έγκαιρης και συνεχούς εκτέλεσης. Οι 

συναισθηματικές δεξιότητες περιλαμβάνουν τις ικανότητες της 

αναγνώρισης,υιοθέτησης και εκτίμησης κατάλληλων στάσεων και απόψεων (Yusoff 

et al.,2009). 

Instructional content (Εκπαιδευτικό περιεχόμενο) 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι το περιεχόμενο που προορίζεται να μάθει ο 

μαθητής. Το περιεχόμενο αυτό μπορεί να κατηγοριοπoιηθεί σε τέσσερις τύπους: τα 

γεγονότα, τις διαδικασίες, τις έννοιες και τις αρχές (Yusoff et al.,2009). 
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Intended learning outcomes (Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα) 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι οι στόχοι που είναι να επιτευχθούν παίζοντας το 

παιχνίδι σοβαρού σκοπού. Ένα επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα είναι ένας 

συγκεκριμένος συνδυασμός ικανότητας και περιεχομένου. Τυπικά παραδείγματα 

μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι βασισμένα στις ταξινομήσεις των εκπαιδευτικών 

σκοπών με τις ικανότητες του μαθητή να πηγάζουν από τα ψυχοκινητικά, γνωστικά 

και συναισθηματικά πεδία (Yusoff et al.,2009). 

Game attributes (Χαρακτηριστικά παιχνιδιού) 

Τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι εκείνα τα στοιχεία του παιχνιδιού που 

υποστηρίζουν την μάθηση και την αφοσίωση. Τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού 

περιλαμβάνουν: 

 Σταδιακή μάθηση (Incremental learning): παρέχει τα μαθησιακά εργαλεία και 

εισάγει τις μαθησιακές δραστηριότητες σταδιακά. Τα επιδιωκόμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα θέτονται επί τάπητος ένα ένα και όχι όλα 

απευθείας. 

 Γραμμικότητα (Linearity): είναι o βαθμός που οι μαθησιακές δραστηριότητες 

ταξινομούνται από το παιχνίδι και ο βαθμός που ένας μαθητής μπορεί να 

φτιάξει τις δικές του συνέχειες στο παιχνίδι. 

 Διάρκεια προσοχής (Attention span): σχετίζεται με τη γνωστική διαδικασία 

και τα βραχυπρόθεσμα φορτία μνήμης που εδραιώνονται από το παιχνίδι για 

τον μαθητή. Αυτά τα φορτία χρειάζεται να είναι προσεκτικά ρυθμισμένα ως 

προς τον μαθητή που απευθύνεται το παιχνίδι. 

 Υποστήριξη και βοήθεια (Scaffolding): δίνεται από το παιχνίδι κατά τη 

διάρκεια των μαθησιακών δραστηριοτήτων. 

 Μεταφορά των δεξιοτήτων (Transfer of learned skills): είναι η υποστήριξη 

που παρέχεται από το παιχνίδι για να βελτιώνει την εφαρμογή της 

προαποκτηθείσας γνώσης σε άλλα επίπεδα του παιχνιδιού. 

 Διάδραση (Interaction): είναι ο βαθμός που οι δραστηριότητες του παιχνιδιού 

απαιτούν απαντήσεις και αφοσίωση από τον μαθητή. 
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 Έλεγχος του μαθητή (Learner control): είναι ο βαθμός που ο μαθητής μπορεί 

να κατευθύνει τις μαθησιακές του δραστηριότητες μέσα από το παιχνίδι, 

παρέχοντας μελέτη και εξερεύνηση για να προσαρμόσει την εμπειρία του. 

 Πρακτική και άσκηση (Practice and drill): παρέχεται για την επανάληψη των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων με αυξανόμενης δυσκολίας θέματα για 

καλύτερη επίτευξη των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 Κατά διαστήματα ανατροφοδότηση (Intermittent feedback): είναι ο βαθμός 

που κάθε διάδραση του παιχνιδιού παίρνει ανατροφοδότηση, ή ότι η 

ανατροφοδότηση παρέχεται λιγότερο συχνά. 

 Τα έπαθλα (Rewards): είναι ρυθμίσεις στο παιχνίδι για να ενθαρρύνουν τον 

μαθητή και να διατηρούν υψηλό το κίνητρο του. 

 Τρέχουσα και αυθεντική μάθηση (Situated and authentic learning):  

περιλαμβάνει την παροχή ενός περιβάλλοντος ή κόσμου του παιχνιδιού όπου 

ο μαθητής μπορεί να συνδέσει τη μάθηση του με τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα του στον έξω κόσμο. 

 Προσαρμογή στα στυλ του μαθητή (Accommodating to the learner’s styles): 

αναφέρεται στην ικανότητα του παιχνιδιού να ταιριάξει και να φτάσει στα 

διαφορετικά στυλ του μαθητή προσφέροντας ποικιλία στο παιχνίδι. 

(Yusoff et al., 2009) 

 

Learning activity (Μαθησιακή δραστηριότητα) 

Η μαθησιακή δραστηριότητα είναι η δραστηριότητα η οποία σχεδιάστηκε για να 

κρατά τον μαθητή σε εμπλοκή με τον κόσμο του παιχνιδιού και να μαθαίνει μέσα σ’ 

αυτόν. Η δραστηριότητα πρέπει να περιλαμβάνει μαθησιακά εργαλεία που είναι 

κατάλληλα και ελκυστικά για τον μαθητή στον οποίο απευθύνεται αναζητώντας 

ικανότητα σε ένα επίπεδο λίγο πιο πάνω από αυτό της τρέχουσας ικανότητας του 

μαθητή (Yusoff et al., 2009). 

Reflection (Αναστοχασμός) 

Ο στοχασμός βρίσκεται εκεί όπου ο μαθητής εξετάζει τον σκοπό των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων που έχει κάνει και αποφασίζει την στρατηγική που θα ακολουθήσει 

κατά τη διάρκεια της επόμενης δραστηριότητας. Ο στοχασμός πρέπει να λαμβάνει 

χώρα μέσα στο παιχνίδι χωρίς να αφήνει τον μαθητή να αποσπάται από τον κόσμο 
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του παιχνιδιού και αυτό μπορεί να γίνει παρέχοντας δραστηριότητες σκέψης μέσα 

στο παιχνίδι (Yusoff et al., 2009). 

Games genre (είδος παιχνιδιού) 

Είδος παιχνιδιού είναι ο τύπος ή κατηγορία του παιχνιδιού που παίζεται. Οι 

περισσότεροι προσφάτως σχεδιαστές παιχνιδιών έχουν αναπτύξει παιχνίδια σοβαρού 

σκοπού προσαρμοσμένα για μαθησιακούς σκοπούς σύμφωνα με τα είδη των 

παιχνιδιών (Yusoff et al., 2009). 

 

Game mechanics (Μηχανισμοί παιχνιδιού) 

Οι μηχανισμοί του παιχνιδιού και οι κανόνες ορίζουν τις λεπτομέρειες του παιχνιδιού. 

Οι επιθυμητές μαθησιακές δραστηριότητες και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που 

απαιτείται επηρεάζουν τους μηχανισμούς του παιχνιδιού που επιλέγονται για να 

σχεδιαστεί ένα παιχνίδι το οποίο θα ταιριάζει σε ένα συγκεκριμένο στυλ μάθησης, σε 

ένα συγκεκριμένο μαθητή που απευθύνεται ή και σε μια συγκεκριμένη σειρά 

επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων (Yusoff et al., 2009). 

Game achievement (Επιτυχία παιχνιδιού) 

Επιτυχία του παιχνιδιού είναι το επίπεδο της επιτυχίας του μαθητή παίζοντας αυτά τα 

παιχνίδια. Αυτή η επιτυχία μπορεί να υποδειχθεί από τα σκορ του παιχνιδιού, το 

συνολικό ποσό πηγών που συλλέχθηκαν μέσα στο παιχνίδι, ή από τον χρόνο που 

καταναλώθηκε για να πετύχει ο μαθητής τους στόχους του παιχνιδιού. Επιπρόσθετα, 

το παιχνίδι δίνει την ευχαρίστηση του επάθλου στον μαθητή και ακόμη εξυπηρετεί 

τον σκοπό της αξιολόγησης του μαθητή. 

Οι μαθησιακές δραστηριότητες μπορούν να τροποποιηθούν βάσει της 

ανατροφοδότησης της επιτυχίας του παιχνιδιού. Η επιτυχία του παιχνιδιού θα 

υποδείξει το επίπεδο της γνώσης του μαθητή παίζοντας αυτά τα παιχνίδια και, 

εφόσον είναι αναγκαίο, νέες μαθησιακές δραστηριότητες που θα επιλεχθούν πρέπει 

να αλλάξουν για να ταιριάζουν στο επίπεδο του μαθητή.  

 

Η χρήση των σοβαρών παιχνιδιών προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα και μπορεί να τα 

μετατρέψει σε ισχυρά εργαλεία διδασκαλίας. Ειδικότερα, στηρίζεται η ανάπτυξη 

διαφόρων δεξιοτήτων, όπως η στρατηγική σκέψη, ο σχεδιασμός, η επικοινωνία, η 

συνεργασία, οι ομαδικές αποφάσεις και οι δεξιότητες διαπραγμάτευσης. Ακόμη, 
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ενισχύεται η αποκτηθείσα γνώση και ο βαθμός διάρκειάς της και γίνεται προσαρμογή 

της μαθησιακής εμπειρίας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του μαθητή, το στυλ και 

το βαθμό μάθησης. Επιπρόσθετα, διευκολύνεται η μάθηση και στηρίζεται η 

δημιουργία ομάδων1. 

 

Τα ‹‹serious games›› έχουν μεγάλη σημασία που εστιάζεται στην προώθηση και 

ενίσχυση της διαδικασίας της μάθησης. 

Σύμφωνα με μελέτες, υπάρχουν έξι κύρια χαρακτηριστικά των παιχνιδιών σοβαρού 

σκοπού που συμβάλλουν στην προώθηση της διαδικασίας της μάθησης: 

 Ένα βασικό σύστημα κανόνων και έναν στόχο του παιχνιδιού με τον οποίο ο 

παίκτης είναι συναισθηματικά συνδεδεμένος. 

 Εμπειρίες που προσφέρουν καλές ευκαιρίες μάθησης. 

 Ένας συνδυασμός οικονομικής δυνατότητας και αποτελεσματικότητας. 

 Σχεδιασμός για να κάνει την μαθησιακή εμπειρία περισσότερο γενική και 

αφηρημένη. 

 Παρότρυνση στους παίκτες να χαράζουν την δική τους μοναδική πορεία 

μέσω του παιχνιδιού. 

 Εύκολη και φιλική προς τον χρήστη διεπαφή. 

(Ahrens, 2015) 

 

Κλείνοντας την ενότητα, παρουσιάζονται οι κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται τα 

παιχνίδια σοβαρού σκοπού καθώς και το περιεχόμενό τους2: 

 Advergames: παιχνίδια με σκοπό τη διαφήμιση. 

 Edutainment: παιχνίδια που συνδυάζουν εκπαίδευση και ψυχαγωγία. 

 Games – Based Learning ή Game Learning: παιχνίδια με καθορισμένο 

μαθησιακό αποτέλεσμα. Υπάρχει εξισορρόπηση του γνωστικού αντικειμένου 

                                                             
1http://www.digitalgames.edu.gr/epsilonkappapialphaiotadeltaepsilonupsilontauiotaka
ppa940-pialphaiotachinu943deltaiotaalpha.html# 
2 http://www.digitalgames.edu.gr/uploads/4/4/1/1/44111347/_serious_games.pdf 

http://www.digitalgames.edu.gr/epsilonkappapialphaiotadeltaepsilonupsilontauiotakappa940-pialphaiotachinu943deltaiotaalpha.html%23
http://www.digitalgames.edu.gr/epsilonkappapialphaiotadeltaepsilonupsilontauiotakappa940-pialphaiotachinu943deltaiotaalpha.html%23
http://www.digitalgames.edu.gr/uploads/4/4/1/1/44111347/_serious_games.pdf
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με το παιχνίδι (gameplay), τις ικανότητες του χρήστη να διατηρήσει και να 

εφαρμόσει το εκάστοτε θέμα στον πραγματικό κόσμο. 

 Edumarket Games: συνδυασμός Advergames και Edutainment παιχνιδιών. 

 Newsgames: δημοσιογραφικά παιχνίδια, με αναφορά σε πρόσφατα γεγονότα 

ή συγγραφή συντακτικών σχολίων. 

 Simulations ή Simulations Games: παιχνίδια που χρησιμοποιούνται για την 

απόκτηση ή εξάσκηση ικανοτήτων. 

 Persuasive Games: παιχνίδια που προσπαθούν να αλλάξουν τη στάση ή τη 

συμπεριφορά των χρηστών μέσω της πειθούς ή άλλων κοινωνικών επιρροών. 

 Organizational – dynamic games: αποσκοπούν στην προσωπική ανάπτυξη 

των παικτών και την οικοδόμηση του χαρακτήρα τους και αναφέρονται 

κυρίως στην αντιμετώπιση σύνθετων οργανωτικών καταστάσεων. 

 Games for Health: όπως παιχνίδια για τη γνωστική κατάρτιση, θεραπείες, 

αποκατάσταση κλπ. 

 Art Games: παιχνίδια που χρησιμοποιούνται για την έκφραση καλλιτεχνικών 

ιδεών. 

 

2.3 Ανασκόπηση εκπαιδευτικών παιχνιδιών μαθηματικών 

 
Αρχικά, έγινε μία αναζήτηση και έρευνα για τα εκπαιδευτικά παιχνίδια μαθηματικών 

για δημοτικό που υπάρχουν και το περιεχόμενό τους ανά μαθηματική έννοια. 

 Ετσι, παρακάτω ύστερα από αξιολόγηση παρουσιάζονται ορισμένα από τα 

παραπάνω παιχνίδια και περιγράφεται η εκπαιδευτική τους αξία. 

 

2.3.1 Παιχνίδι με κάρτες3 

 
Πρόκειται για ένα διαδραστικό παιχνίδι που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο και έχει 

δημιουργηθεί με χρήση εργαλείων δυναμικής γεωμετρίας και χειρισμού αλγεβρικών 

ψηφιακών συστημάτων (Geogebra) για παιδιά δημοτικού 9 ετών και άνω. Πιο 

συγκεκριμένα, αφορά την αναγνώριση και διαχείριση αριθμού έως το 10000 μέσα 

από ένα παιχνίδι με κάρτες. Μέσα από την εφαρμογή το παιδί εξασκείται στην 

                                                             
3

 http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4209 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4209
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αναγνώριση της αξίας των αριθμών και των μερών τους (μονάδες, δεκάδες, 

εκατοντάδες, χιλιάδες) όπως επίσης και στην πράξη της αφαίρεσης. Επίσης μέσα από 

την επιλογή του ελέγχου (Εικόνα 2) μπορεί να αυτοαξιολογείται ως προς την 

κατανόηση και εμπέδωση των παραπάνω εννοιών.  

 

Εικόνα 2. Στιγμιότυπο εφαρμογής ‹‹Παιχνίδι με κάρτες›› 

 
 

2.3.2 Ο τοξοβόλος της προπαίδειας4 

 
Είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι διαθέσιμο στο διαδίκτυο για παιδιά δημοτικού  7 ετών 

και άνω. Ειδικότερα, σχετίζεται με την προπαίδεια στην πράξη του 

πολλαπλασιασμού. Μέσα από το παιχνίδι μπορεί το παιδί με ευχάριστο τρόπο 

χειριζόμενο ένα χαρακτήρα (τοξοβόλος) να εξασκηθεί στην προπαίδεια στοχεύοντας 

έναν από τους αριθμούς (μήλα) (όπου η επιλογή ελέγχεται και ακούγεται η φράση-

ήχος Σωστό ή Λάθος) (εικόνες 3 και 4). Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα της 

αυτοαξιολόγησης μέσω της ύπαρξης βαθμολογίας έτσι ώστε να εξαλείψει τις 

αδυναμίες που τυχόν θα έχει στην πράξη του πολ/σμού (εικόνα 5).   

                                                             

4 http://www.edaskalos.gr/mygames/arrowmath1/arrowmath1.html 

http://www.edaskalos.gr/mygames/arrowmath1/arrowmath1.html
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Εικόνα 3.Στιγμιότυπο εκκίνησης της εφαρμογής 

 

Εικόνα 4.Στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 
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Εικόνα 5.Στιγμιότυπο ολοκλήρωσης του παιχνιδιού  

 

2.3.3 Βρες τη λάθος πράξη5 

 

Είναι μια διαδραστική εφαρμογή διαθέσιμη στο διαδίκτυο για παιδιά δημοτικού 7 

ετών και άνω. Συγκεκριμένα, εστιάζεται στην πράξη του πολλαπλασιασμού μέσω 

πολλαπλής επιλογής ερωτήσεων-πράξεων ζητώντας από το παιδί να επιλέξει τη 

λανθασμένη. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο μάθησης που ενισχύει τη γνώση του από 

το σχολείο καθώς εξασκείται στο γνωστικό αυτό τομέα (πολλαπλασιασμός) με την 

παρατήρηση και επιλογή σε ορισμένο χρόνο (ανάλογα με το αν είναι σωστή ή 

λανθασμένη ακούγεται αντίστοιχος ήχος) αναγνωρίζοντας τη σωστή διατύπωση των 

αντίστοιχων πράξεων της προπαίδειας. Επίσης, υπάρχει και σύστημα βαθμολόγησης 

των απαντήσεων του παρατηρώντας το επίπεδο της βελτίωσης του (Εικόνα 6). 

                                                             
5

 http://www.edaskalos.gr/mygames/choise/choise.html 

http://www.edaskalos.gr/mygames/choise/choise.html
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Εικόνα 6.Στιγμιότυπο εφαρμογής ‹‹Βρες τη λάθος πράξη›› 

 

2.3.4 Μαθηματικούλης6 

 

Πρόκειται για ένα διαδραστικό παιχνίδι διαθέσιμο στο διαδίκτυο για παιδιά 

δημοτικού 9 ετών και άνω. Επικεντρώνεται στις 4 στοιχειώδεις πράξεις (πρόσθεση, 

αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση) μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. 

Ειδικότερα, το παιδί χειριζόμενο ένα χαρακτήρα καταλήγει μ’ αυτόν σε μια από τις 

απαντήσεις που αντιστοιχούν σε κάθε συμπλήρωση στην αντίστοιχη πράξη (για 

σωστή/λάθος επιλογή ακούγεται αντίστοιχος ήχος). Έτσι, με ευχάριστο τρόπο 

εξοικειώνεται με όλες τις πράξεις χρησιμοποιώντας τες στον υπολογισμό στις 

ερωτήσεις. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή διαθέτει σύστημα βαθμολόγησης των 

απαντήσεων όπως επίσης και αρχικό χρόνο γεγονός το οποίο συμβάλλει στον 

εντοπισμό των αδυναμιών του όπως επίσης και στη βελτίωση της ταχύτητας 

υπολογισμών (δίνοντας το κίνητρο να πραγματοποιεί όλο και μεγαλύτερο σκορ βάσει 

της ταχύτητάς του) (Εικόνα 7). 

                                                             
6 http://www.edaskalos.gr/mygames/mathimatic/mathimatic.html 

http://www.edaskalos.gr/mygames/mathimatic/mathimatic.html
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Εικόνα 7.Στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ‹‹Μαθηματικούλης›› 

 

2.3.5 Αριθμομαχίες Διαιρέσεις7 

 

Είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι διαθέσιμο στο διαδίκτυο για παιδιά δημοτικού 7 ετών 

και άνω. Σχετίζεται με τις πράξεις της διαίρεσης και του πολλαπλασιασμού με τη 

μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Συγκεκριμένα, το παιδί χειριζόμενο ένα 

χαρακτήρα (που βρίσκεται σε ένα αεροσκάφος) στοχεύει σε κάθε πράξη διαίρεσης 

την αντίστοιχη απάντηση εντός ορισμένου χρόνου (που αναλόγως αν είναι 

σωστή/λάθος ακούγεται αντίστοιχη φράση (Σωστό-Λάθος) ). Ακόμη, υπάρχει 

βαθμολόγηση των απαντήσεων που δίνει το παιδί. Μέσω της εφαρμογής αυτής το 

παιδί με ψυχαγωγικό τρόπο εξασκείται στην προπαίδεια και στη διαίρεση 

(χρησιμοποιώντας τη γνώση της προπαίδειας). Συνεπώς εξοικειώνεται με τις πράξεις 

παρατηρώντας παράλληλα την πρόοδό του μέσω της βαθμολόγησης του παιχνιδιού 

(Εικόνα 8).    

 

                                                             
7 http://www.edaskalos.gr/mygames/airmath2/airmath2.html 

http://www.edaskalos.gr/mygames/airmath2/airmath2.html
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Εικόνα 8.Στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ‹‹Αριθμομαχίες Διαιρέσεις›› 

 

2.3.6 Ενσφηνώματα 38 

 

Πρόκειται για ένα ανοικτού τύπου εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά δημοτικού  6 

έως 7 ετών με 18 εργαλεία-δραστηριότητες και 9 παιχνίδια για τα μαθηματικά, με 

αριθμούς και πράξεις έως το 100. Είναι ένας ηλεκτρονικός πίνακας σύνθεσης 

μαθηματικών στοιχείων, ένα εργαλείο μάθησης που είναι διαθέσιμο σε πλήρη μορφή 

κατόπιν εγγραφής στην αντίστοιχη ιστοσελίδα και πληρωμής συνδρομής. Αρκετές 

από τις εφαρμογές που διαθέτει (εργαλεία και παιχνίδια) έχουν διπλή λειτουργία (π.χ. 

πρόσθεση ή αφαίρεση). Οι περισσότερες έχουν τη μορφή ‹‹παίρνουμε και 

τοποθετούμε αντικείμενα›› (drag & drop) (Εικόνα 9) ενώ άλλες αναλύουν σε βήματα 

μαθηματικές πράξεις (π.χ. πρόσθεση με κρατούμενο) (Εικόνα 10). Στόχος του 

λογισμικού είναι να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν έννοιες όπως την υπέρβαση 

της δεκάδας, τα αθροίσματα των αριθμών έως το 100, τις πράξεις της αφαίρεσης, του 

πολλαπλασιασμού, της διαίρεσης κλπ. καθώς και να αποκτήσουν μαθηματική σκέψη 

με την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων.  
                                                             
8http://www.kidmedia.gr/ensfinomata_3  

http://www.kidmedia.gr/ensfinomata_3
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Εικόνα 9.Στιγμιότυπο του εκπαιδευτικού λογισμικού ‹‹Ενσφηνώματα 3›› 

με τη μορφή ‹‹drag & drop›› 

 

 

 

Εικόνα 10.Στιγμιότυπο του εκπαιδευτικού λογισμικού ‹‹Ενσφηνώματα 3›› με 

ανάλυση βημάτων σε μαθηματικές πράξεις (πρόσθεση με κρατούμενο) 

2.3.7 Εισαγωγή στα κλάσματα9 

                                                             
9 https://blogs.sch.gr/isiglavas/archives/832 

https://blogs.sch.gr/isiglavas/archives/832
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Πρόκειται για μια διαδραστική προσομοίωση σε java διαθέσιμη στο διαδίκτυο για 

παιδιά δημοτικού 8 ετών και άνω. Ειδικότερα, σχετίζεται με τα κλάσματα (ισοδύναμα 

κλάσματα, δημιουργία/σύγκριση κλασμάτων). Οι δραστηριότητες που 

περιλαμβάνονται στο λογισμικό βοηθούν τα παιδιά να εξερευνούν και να 

ανακαλύπτουν πως η αλλαγή του αριθμητή ή του παρονομαστή ενός κλάσματος 

επιδρά στην αξία του. Ακόμη, αναπαριστούν με διαφορετικούς τρόπους ένα κλάσμα 

(με αριθμό, με σχήμα, με σημείο σε άξονα) κατανοώντας καλύτερα την έννοια αυτή. 

Κατασκευάζουν και χρησιμοποιούν ισοδύναμα κλάσματα όπως επίσης και τα 

συγκρίνουν χρησιμοποιώντας αριθμούς και πρότυπα (μοντέλα κλασμάτων) με 

αποτέλεσμα να αντιλαμβάνονται καλύτερα την ισότητα ή όχι της αξίας τους. 

Επιπρόσθετα, υπάρχει και βαθμολόγηση αξιολογώντας έτσι τον βαθμό κατανόησης 

της έννοιας και τον βαθμό προόδού τους. Τέλος, οι δραστηριότητες έχουν και επίπεδα 

δυσκολίας, γεγονός που δίνει το κίνητρο στα παιδιά να βελτιώνονται όλο και 

περισσότερο.  

 

 

Εικόνα 11. Σύγκριση ισοδύναμων κλασμάτων χρησιμοποιώντας πρότυπα (μοντέλα 

κλασμάτων) στην προσομοίωση ‹‹Εισαγωγή στα κλάσματα››. 
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Εικόνα 12. Σύγκριση ισοδύναμων κλασμάτων χρησιμοποιώντας πρότυπα (μοντέλα 

κλασμάτων) στην προσομοίωση ‹‹Εισαγωγή στα κλάσματα››. 

 

 

 

Εικόνα 13.Εύρεση ισοδύναμων κλασμάτων (είτε ως αριθμοί είτε ως εικόνες) στην 

προσομοίωση ‹‹Εισαγωγή στα κλάσματα››. 
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Εικόνα 14.Μία πρώτη επαφή με την αξία των κλασμάτων με τη βοήθεια 

προτύπων(μοντέλων κλασμάτων) στην προσομοίωση ‹‹Εισαγωγή στα κλάσματα››. 

 

2.4 Συγκεντρωτικός πίνακας των εκπαιδευτικών παιχνιδιών 

 

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

των εκπαιδευτικών παιχνιδιών που αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα(2.3). 

Εκτός από την ονομασία του κάθε παιχνιδιού, στον πίνακα καταγράφεται το 

περιεχόμενο του παιχνιδιού, το είδος του παιχνιδιού, ο τύπος δραστηριοτήτων που 

παρέχονται σ’αυτό, τα κυριότερα χαρακτηριστικά όπως επίσης και η διαθεσιμότητα 

του. Στόχος είναι μέσα από τον συγκεντρωτικό αυτόν πίνακα να φανεί η ποικιλία των 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών σε διάφορα μαθηματικά πεδία μελέτης. 
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Πίνακας 1.Συγκεντρωτικός πίνακας των εκπαιδευτικών παιχνιδιών 

Ονομασία Περιεχόμενο Είδος παιχνιδιού Τύπος 

δραστηριοτήτων 
Χαρακτηριστικά 

παιχνιδιού Διαθεσιμότητα 

Παιχνίδι με 

κάρτες Αριθμοί 
Διαδραστικό 

παιχνίδι 
αριθμητικής 

Σχηματισμοί 
4ψηφίων αριθμών 

με κάρτες 

Κάρτες, εικόνες, 
ελληνική 

γλώσσα 

Διαθέσιμο στο 
διαδίκτυο 

Ο τοξοβόλος της 

προπαίδειας 
Αριθμοί, 
πράξεις 

Διαδραστικό 
παιχνίδι 

στον 
πολλαπλασιασμό 

 

Στόχευση 
αριθμών που 
επαληθεύουν 

πολλαπλασιασμούς 

Εικόνες, ήχοι, 
βαθμολογία 
ελληνική  
γλώσσα 

Διαθέσιμο στο 
διαδίκτυο 

Βρες τη λάθος 

πράξη 
Αριθμοί, 
πράξεις 

Διαδραστικό 
παιχνίδι 

στον 
πολλαπλασιασμό 

 

Ερωτήσεις 
πολλαπλής 
επιλογής 

Εικόνες, ήχοι, 
ελληνική 

γλώσσα 

Διαθέσιμο στο 
διαδίκτυο 

Μαθηματικούλης Αριθμοί, 
πράξεις 

Διαδραστικό 
παιχνίδι σε όλες 

τις πράξεις 
(πρόσθεση, 
αφαίρεση, 

πολλαπλασιασμός, 
διαίρεση) 

Ερωτήσεις 
πολλαπλής 
επιλογής 

Εικόνες, ήχοι, 
Χρονόμετρο για 
απαντήσεις, 
ελληνική 

γλώσσα, 
βαθμολογία 

Διαθέσιμο στο 
διαδίκτυο 

Αριθμομαχίες 

Διαιρέσεις 
Αριθμοί, 
πράξεις 

Διαδραστικό 
παιχνίδι 

στη 
διαίρεση 

Ερωτήσεις 
πολλαπλής 
επιλογής 

Εικόνες, ήχοι, 
ελληνική 

γλώσσα, 
βαθμολογία 

Διαθέσιμο στο 
διαδίκτυο 

Ενσφηνώματα 3 Αριθμοί, 
πράξεις 

Διαδραστική 
εφαρμογή 

μαθηματικών 
παιχνιδιών 

σε πρόσθεση, 
αφαίρεση, 

πολλαπλασιασμό 

Υπολογισμοί, 
Πειραματισμοί 
με αριθμούς, 

πράξεις 

Εικόνες, ήχοι, 
βαθμολογία 

Διαθέσιμο  
κατόπιν 
εγγραφής 
στην 

αντίστοιχη 
σελίδα 
και συνδρομής 

Εισαγωγή στα 

κλάσματα Κλάσματα 
Διαδραστική 

προσομοίωση στα 
κλάσματα 

Πειραματισμοί με 

κλάσματα, 
δημιουργία/ 
αντιστοίχιση 
κλασμάτων 

Εικόνες, 
βαθμολογία, 
ελληνική 

γλώσσα 

Διαθέσιμο στο 
διαδίκτυο 
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2.5 Συμπεράσματα 

 

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

φαίνεται ότι υπάρχει μία ποικιλία παιχνιδιών με θέμα διάφορα μαθηματικά πεδία 

μελέτης που έχουν την μορφή ενός διαδραστικού quiz ή ενός διαδραστικού 

παιχνιδιού με πειραματισμούς βάσει των γνώσεων των αντίστοιχων μαθηματικών 

εννοιών. Επιπρόσθετα, μέσα από την έρευνα σε αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι 

υπάρχουν αρκετά παιχνίδια σοβαρού σκοπού με θέμα τα μαθηματικά τα οποία με την 

ολοένα και μεγαλύτερη εξέλιξη της τεχνολογίας θα αυξηθούν και θα βελτιωθούν 

ποιοτικά. Τέλος, υποδεικνύεται και η σημασία των παιχνιδιών αυτών στην ενίσχυση 

της εκπαίδευσης στον κλάδο των μαθηματικών, ένα πολύ βασικό κλάδο στην 

εκπαίδευση ειδικότερα και στην καθημερινή ζωή του ατόμου γενικότερα. 
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3. Μεθοδολογία 

3.1 Εισαγωγή 

 

Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία 

ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού μαθηματικών που θα απευθύνεται αποκλειστικά σε 

μαθητές δημοτικού. Για τη δημιουργία αυτού του παιχνιδιού χρησιμοποιήθηκε το 

περιβάλλον προγραμματισμού Greenfoot, ενώ για το εκπαιδευτικό κομμάτι 

μελετήθηκε το βιβλίο μαθηματικών της Γ’ Δημοτικού και συγκεκριμένα οι ενότητες 

που αφορούν την εκτέλεση των βασικών πράξεων (πρόσθεση, αφαίρεση, 

πολλαπλασιασμός, διαίρεση). 

  

Στις επόμενες ενότητες περιγράφονται συνοπτικώς τα βήματα που ακολουθήθηκαν 

στην προσπάθεια δημιουργίας του εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα, στην 

ενότητα 3.2,περιγράφονται η έρευνα και η μελέτη που συνέβαλαν στην δόμηση του 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Στην ενότητα 3.3 γίνεται αναφορά σε εναλλακτικές 

τεχνολογίες που εξετάστηκαν μέχρι να επιλεχθεί η κατάλληλη για την ανάπτυξη του 

παιχνιδιού. Στην συνέχεια, στην ενότητα 3.4 περιγράφονται με συντομία όλα τα 

βήματα της διαδικασίας δημιουργίας του παιχνιδιού. 

 

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 
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υπάρχουν αρκετά εκπαιδευτικά παιχνίδια με θέμα τα μαθηματικά σε διάφορα πεδία 

μελέτης (πρόσθεση, αφαίρεση, πολ/σμός κλπ.). 

 Μελέτη του βιβλίου Μαθηματικών της Γ’ τάξης Δημοτικού και προσαρμογή του 

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

Μαθηματικών (Λεμονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης, Παναγάκος &Σπανακά, 

2018). Συγκεκριμένα, οι βασικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολ/σμός, διαίρεση) 

που χρησιμοποιήθηκαν στη δημιουργία του παιχνιδιού μελετήθηκαν στις ενότητες 1-

3 του βιβλίου. 

 

3.3 Αιτιολόγηση επιλογής περιβάλλοντος προγραμματισμού 

Greenfoot για την υλοποίηση του παιχνιδιού 

 

Η πλατφόρμα που επιλέχθηκε για την υλοποίηση του παιχνιδιού είναι το περιβάλλον 

προγραμματισμού Greenfoot. Πρόκειται για μία πλατφόρμα με λογισμικό ανοιχτού 

κώδικα, διατιθέμενη δωρεάν, φιλική προς τον χρήστη, με μεγάλη ποικιλία 

ενσωματωμένων κλάσεων για δημιουργία γραφικής διασύνδεσης. Για όλα τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά που διαθέτει το περιβάλλον αυτό επιλέχθηκε για την 

υλοποίηση του παιχνιδιού. 

 

 

3.4 Δημιουργία του εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

 

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

παρακάτω βήματα: 

 

 Μελέτη, κατανόηση και εξοικείωση με το περιβάλλον προγραμματισμού 

Greenfoot: Η μελέτη για κατανόηση του περιβάλλοντος προγραμματισμού και η 
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εξοικείωση με αυτό υλοποιήθηκαν μέσω του διαβάσματος του βιβλίου ‹‹Introduction 

to Programming with Greenfoot›› (Kӧlling, 2010). Ακόμη, μελετήθηκαν πολλά βίντεο 

στο YouTube σχετικά με το Greenfoot που συνέβαλλαν στην επίλυση αποριών 

σχετικά με τη σύνταξη του κώδικα. 

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

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

επιλογής γραφικών, σύνταξης κειμένων και επιλογής ήχων. Δημιουργήθηκε ένα 

πλάνο σχεδίασης του παιχνιδιού (Εικόνα 15) το οποίο παραθέτει όλα τα στοιχεία που 

συντέλεσαν αργότερα το παιχνίδι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ   ΗΧΟΙ 
ΓΕΝΙΚΑ Χαρακτήρας     

  Αρχική Οθόνη     
  ։Επίπεδα δυσκολίας     

       1)Εύκολο     

       2)Δύσκολο     

ΠΡΟΣΘΕΣΗ Πίστα 1     

  ։background     

  ։foreground     

        1)Σύμβολα Συλλογή ΝΑΙ 
        2)Πόρτα εξόδου Σκορ   

        3)Κλειδί Συλλογή ΝΑΙ 
        4)Οδηγίες     

  ։Γρίφος Σωστή/Λάθος Απάντηση ΝΑΙ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ Πίστα 2     

  ։background     

  ։foreground     

        1)Σύμβολα Συλλογή ΝΑΙ 
        2)Πόρτες εξόδου Σκορ   

        3)Κλειδί Συλλογή ΝΑΙ 
        4)Οδηγίες     

  ։Γρίφοι Σωστή/Λάθος Απάντηση ΝΑΙ 
ΠΟΛ/ΣΜΟΣ Πίστα 3     

  ։background     

  ։foreground     

        1)Σύμβολα Συλλογή ΝΑΙ 
        2)Πόρτες εξόδου Σκορ   

        3)Κλειδί Συλλογή ΝΑΙ 
        4)Οδηγίες     

  ։Γρίφοι Σωστή/Λάθος Απάντηση ΝΑΙ 
ΔΙΑΙΡΕΣΗ Πίστα 4     

  ։background     

  ։foreground     

        1)Σύμβολα Συλλογή ΝΑΙ 
        2)Πόρτες εξόδου Σκορ   

        3)Κλειδί Συλλογή ΝΑΙ 
        4)Οδηγίες 

 
  

  ։Γρίφοι Σωστή/Λάθος Απάντηση ΝΑΙ 
  Τελική Οθόνη     

  ։κείμενο     

  μετάβαση στην αρχική οθόνη     

                               Εικόνα 15. Πλάνο σχεδίασης του παιχνιδιού 
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 Επιλογή των γραφικών: Στόχος του παιχνιδιού ήταν η δημιουργία ενός 

παιχνιδιού με όμορφο και πολύχρωμο περιβάλλον που θα προσελκύει το 

ενδιαφέρον των παιδιών. Έτσι επιλέχθηκαν ποικίλα γραφικά με αναζήτηση στο 

διαδίκτυο τόσο για τις πίστες-ενότητες όσο και για τα ξεχωριστά περιβάλλοντα της 

αρχικής και τελικής οθόνης και των γρίφων. Η εικόνα του χαρακτήρα του 

παιχνιδιού επιλέχθηκε από έτοιμες αντίστοιχες εικόνες που έχει η πλατφόρμα του 

Greenfoot. Όσον αφορά τα υπόλοιπα γραφικά (σύμβολα, αντικείμενα κλπ.) 

επιλέχθηκαν αντίστοιχες εικόνες με αναζήτηση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια 

επεξεργάσθηκαν στο πρόγραμμα PhotoScissors για να ταιριάζουν στις συνθήκες 

του παιχνιδιού. 

 Επιλογή ήχων: Στη δημιουργία του παιχνιδιού προστέθηκαν ήχοι κατά τη 

συλλογή αντικειμένων (σύμβολα, κλειδιά).Ακόμη,σε κάθε σωστή ή λάθος 

απάντηση στους γρίφους προστέθηκαν αντίστοιχοι ήχοι. Οι ήχοι του παιχνιδιού 

βρέθηκαν με αναζήτηση σε ιστοσελίδα που παρέχει δωρεάν προς χρήση ήχους10 

και από πρότυπο σενάριο μέσα στην πλατφόρμα του Greenfoot. 

 Προσθήκη όλων των ερωτήσεων (ζητούμενων πράξεων) στο πρόγραμμα: Στο 

εκπαιδευτικό παιχνίδι που δημιουργήθηκε προστέθηκαν οι ζητούμενες πράξεις 

στους γρίφους (αντίστοιχα για κάθε πράξη σε κάθε ενότητα-πίστα όπως 

περιγράφεται παραπάνω στο πλάνο σχεδίασης) οι οποίες προσαρμόστηκαν 

ανάλογα με την επιλογή του επιπέδου δυσκολίας. 

 Δοκιμή παιχνιδιού και αναθεωρήσεις: Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού 

έγιναν πολλές δοκιμές του, προκειμένου να εντοπιστούν λάθη στον κώδικα (στην 

τοποθέτηση των ήχων, των γραφικών κλπ.). Σε διάφορες φάσεις της δημιουργίας 

του παιχνιδιού εμφανίζονταν νέες ανάγκες για διόρθωση και βελτιώσεις ώστε να 

γίνει πιο αποτελεσματικός ο κώδικας. 

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

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

εκτέλεσης του απευθείας στον Η/Υ,offline. Για να γίνει αυτό, επιλέχθηκε από το 

μενού της κεντρικής οθόνης του Greenfoot η καρτέλα Scenario και στη συνέχεια η 

επιλογή Share… (Scenario Share). Στο παράθυρο εντολών που εμφανίζεται 

(όπως φαίνεται στην εικόνα 16) επιλέχθηκε η επιλογή Application (εφαρμογή) και 

                                                             
10 https://freesound.org 

https://freesound.org/


 

27 

 

στη συνέχεια δόθηκε τοποθεσία (directory) και όνομα της εφαρμογής όπου 

 

Εικόνα 16. Το παράθυρο εντολών του Greenfoot για μετατροπή του παιχνιδιού σε 

εφαρμογή (*.jar). 

   

αποθηκεύτηκε το εκτελέσιμο σενάριο του παιχνιδιού. Επίσης επιλέχθηκε η επιλογή 

Lock Scenario με την οποία η κίνηση του χαρακτήρα δεν υφίσταται πριν την έναρξη 

της εφαρμογής και απενεργοποιούνται η εκτέλεση της μεθόδου act() (κουμπί Act) και 

η ρύθμιση της ταχύτητας εκτέλεσης. Τέλος διαλέχθηκε η επιλογή Export. Έτσι ο 

χρήστης (παιδί) μπορεί να επιλέγει το εκτελέσιμο αρχείο που δημιουργήθηκε για να 

παίξει το παιχνίδι.  
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4.Ανάλυση και σχεδίαση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις›› 

4.1 Εισαγωγή 

 

Για την ανάλυση και σχεδίαση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού ‹‹Μαθηματικές 

εξερευνήσεις›› αξιοποιήθηκαν το πλάνο σχεδίασης του παιχνιδιού που 

προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3 όπως επίσης και τα διαγράμματα ροής που 

παρουσιάζουν αναλυτικά την λειτουργικότητα και την συμπεριφορά του παιχνιδιού.   

 

Στην ενότητα 4.2 που ακολουθεί θα περιγραφούν διεξοδικώς τα διαγράμματα ροής 

του παιχνιδιού που βασίζονται στο πλάνο σχεδίασης του. Τέλος,στην ενότητα 4.3 

διατυπώνονται κάποια γενικά συμπεράσματα όλου του κεφαλαίου. 

 

4.2 Δημιουργία του παιχνιδιού βάσει των διαγραμμάτων ροής 

 

Η δημιουργία του εκπαιδευτικού παιχνιδιού ‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις›› έγινε 

σύμφωνα με τα 4 διαγράμματα ροής που παρουσιάζουν την εξέλιξη των τεσσάρων 

πιστών-ενοτήτων αντίστοιχα. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρώτο διάγραμμα (Διάγραμμα Ροής 1) το παιδί επιλέγει 

από την αρχική οθόνη το επίπεδο δυσκολίας. Στην συνέχεια ξεκινά η πρώτη πίστα. 

Εφ’όσον το παιδί δεν θελήσει να συνεχίσει βγαίνει από το παιχνίδι εμφανίζοντας το 

τρέχον σκορ του (που είναι 0 αφού δεν προχώρησε καθόλου στο παιχνίδι). Αν 

συνεχίσει ακολουθεί την εξέλιξη του παιχνιδιού όπως περιγράφει το διάγραμμα. 

Ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας που έχει επιλεχθεί το παιδί λύνει στο τέλος της 

πίστας γρίφο αντίστοιχης δυσκολίας. 
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Αρχική Οθόνη

Επέλεξε 

επίπεδο

Εύκολο 

επίπεδο

Μάζεψε τα 

σύμβολα 

πρόσθεσης

Πάρε το 

κλειδί

Μπες στην 

πυραμίδα

  Βγαίνει το παιδί από 

το παιχνίδι;

Εμφάνισε

τρέχον 

σκορ

Επιλέχθηκε το 

εύκολο επίπεδο;

Επίλυση 

γρίφου 1
Επίλυση 

γρίφου 1'

   
   ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αληθές     Ψευδές

           ΝΑΙ ΟΧΙ

 

Διάγραμμα Ροής 1. Παρουσίαση εξέλιξης πρώτης πίστας-ενότητας. 
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Σύμφωνα με το δεύτερο διάγραμμα (Διάγραμμα Ροής 2), αφού τελειώσει το παιδί τον 

γρίφο της πρώτης πίστας-ενότητας ξεκινά την δεύτερη πίστα-ενότητα. Εφ’όσον το 

επιθυμεί, μπορεί να σταματήσει το παιχνίδι εμφανίζοντας το τρέχον σκορ του (που 

είναι το σκορ που διαμόρφωσε με την επίλυση του γρίφου της πρώτης πίστας). Αν 

αποφασίσει να συνεχίσει το παιχνίδι, τότε εκτελεί το επόμενο βήμα όπως φαίνεται 

στο διάγραμμα. Στη συνέχεια, επιλύει τον υπογρίφο που εμφανίζεται με περιεχόμενο 

ανάλογο του επιπέδου δυσκολίας που έχει επιλέξει. Ομοίως, έχει την επιλογή να 

σταματήσει το παιχνίδι και εμφανίζεται τότε το τρέχον σκορ του (άθροισμα σκορ 

γρίφου πρώτης πίστας και υπογρίφου δεύτερης πίστας). Συνεχίζοντας, ακολουθεί τις 

ενέργειες που περιγράφονται στο διάγραμμα και επιλύει τον τελικό γρίφο της 

δεύτερης πίστας (ανάλογος του επιπέδου δυσκολίας που έχει επιλεχθεί).     
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Αρχική Οθόνη

       
       
       

       .
       .
       .
       .

     
       Επίλυση 

γρίφου 1
Επίλυση 

γρίφου 1'

Βγαίνει το παιδί 

από το παιχνίδι;

Εμφάνισε

τρέχον 

σκορ

ΝΑΙ

Μάζεψε τα 

σύμβολα της 

αφαίρεσης

   
   ΟΧΙ

Επιλέχθηκε το 

εύκολο επίπεδο;

Επίλυση 

υπογρίφου 1
Επίλυση 

υπογρίφου 1'

ΝΑΙ ΟΧΙ

Μάζεψε το 

κλειδί

Επιλέχθηκε το εύκολο επίπεδο;

Βγαίνει το παιδί 

από το παιχνίδι;

          OXI

NAI

Εμφάνισε 

τρέχον 

σκορ

Επίλυση 

γρίφου 2
Επίλυση 

γρίφου 2'

ΝΑΙ ΟΧΙ

Μπες 

στο 

σπίτι

 

Διάγραμμα Ροής 2. Παρουσίαση εξέλιξης δεύτερης πίστας-ενότητας. 
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Σύμφωνα με το τρίτο διάγραμμα (Διάγραμμα Ροής 3),αφού τελειώσει το παιδί τον 

τελικό γρίφο της δεύτερης πίστας-ενότητας ξεκινά την τρίτη πίστα-ενότητα. Μπορεί 

να κάνει παύση στο παιχνίδι εμφανίζοντας το τρέχον σκορ του (άθροισμα σκορ 

γρίφου πρώτης πίστας, υπογρίφου και γρίφου δεύτερης πίστας). Αν συνεχίσει, 

ακολουθεί το βήμα που φαίνεται στο διάγραμμα και λύνει τον υπογρίφο (με 

περιεχόμενο ανάλογο του επιπέδου δυσκολίας). Σε αυτό το σημείο μπορεί να 

σταματήσει το παιχνίδι εμφανίζοντας το τρέχον σκορ του (άθροισμα σκορ γρίφου 

πρώτης πίστας, υπογρίφου και γρίφου δεύτερης πίστας και υπογρίφου τρίτης πίστας). 

Εφ’ όσον συνεχίσει ακολουθεί τις ενέργειες του διαγράμματος και επιλύει τον τελικό 

γρίφο της τρίτης πίστας-ενότητας (ανάλογος του επιπέδου δυσκολίας). 
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Αρχική Οθόνη

Επίλυση 

γρίφου 2
Επίλυση 

γρίφου 2'

Βγαίνει το παιδί από το 

παιχνίδι;

             .             
             .
             .
             .    

ΝΑΙ

Εμφάνισε 

το σκορ

   
    ΟΧΙ  

Μάζεψε τα 

σύμβολα του 

πολλαπλασιασμού

Επιλέχθηκε το εύκολο 

επίπεδο;

Επίλυση 

υπογρίφου 2
Επίλυση 

υπογρίφου 2'

ΝΑΙ    ΟΧΙ

Βγαίνει το παιδί από 

το παιχνίδι;
NAI

Εμφάνισε 

τρέχον 

σκορ

   ΟΧΙ

Μάζεψε το 

κλειδί

Μπες 

στην 

πύλη

Επιλέχθηκε το εύκολο 

επίπεδο;
ΝΑΙΕπίλυση 

γρίφου 3
ΟΧΙ Επίλυση 

γρίφου 3'

        Διάγραμμα Ροής 3. Παρουσίαση εξέλιξης τρίτης πίστας-ενότητας. 
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Σύμφωνα με το τέταρτο διάγραμμα (Διάγραμμα Ροής 4), αφού ολοκληρώσει το παιδί 

τον τελικό γρίφο της τρίτης πίστας-ενότητας ξεκινά την τέταρτη πίστα-ενότητα. Έχει 

την επιλογή να κάνει παύση στο παιχνίδι εμφανίζοντας το τρέχον σκορ του 

(άθροισμα σκορ γρίφου πρώτης πίστας, υπογρίφου και γρίφου δεύτερης πίστας, 

υπογρίφου και γρίφου τρίτης πίστας). Συνεχίζοντας, ακολουθεί το βήμα του 

διαγράμματος και λύνει τον υπογρίφο της τέταρτης πίστας-ενότητας που είναι 

ανάλογος του επιπέδου δυσκολίας. Έχει την επιλογή να σταματήσει εμφανίζοντας το 

τρέχον σκορ του (άθροισμα σκορ γρίφου πρώτης πίστας, υπογρίφου και γρίφου 

δεύτερης πίστας, υπογρίφου και γρίφου τρίτης πίστας και υπογρίφου τέταρτης 

πίστας). Εφ’όσον συνεχίσει ενεργεί όπως φαίνεται στο διάγραμμα και λύνει τον 

τελικό γρίφο της τέταρτης πίστας-ενότητας. Έτσι τερματίζει το παιχνίδι εμφανίζοντας 

το συνολικό του σκορ (άθροισμα σκορ γρίφου πρώτης πίστας, υπογρίφου και γρίφου 

δεύτερης πίστας, υπογρίφου και γρίφου τρίτης πίστας, υπογρίφου και γρίφου 

τέταρτης πίστας). Το παιδί έχει δύο επιλογές: να μεταβεί στην αρχική οθόνη για να 

ξαναπαίξει το παιχνίδι ή να βγει από το παιχνίδι. 
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Αρχική Οθόνη

.

.

.

.
Επίλυση 

γρίφου 3'
Επίλυση 

γρίφου 3

Βγαίνει το παιδί από το 

παιχνίδι;

Εμφάνισε 

τρέχον 

σκορ

ΝΑΙ

   ΟΧΙ

Μάζεψε τα 

σύμβολα της 

διαίρεσης

Επιλέχθηκε το εύκολο 

επίπεδο;

Επίλυση 

υπογρίφου 3

ΝΑΙ

Επίλυση 

υπογρίφου 3'

Βγαίνει το παιδί από το 

παιχνίδι;
ΝΑΙ

Εμφάνισε 

τρέχον 

σκορ

    ΟΧΙ

Μάζεψε το 

κλειδί

Επιλέχθηκε 

το εύκολο 

επίπεδο;

Επίλυση 

γρίφου 4
Επίλυση 

γρίφου 4'
    ΝΑΙ

  
  ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μεταβαίνει το 

παιδί στην 

αρχική οθόνη;

         ΝΑΙ

Μπες 

στο 

κάστρο

Τελική 

οθόνη

Έξοδος από το 
παιχνίδι

    ΟΧΙ

Διάγραμμα Ροής 4. Παρουσίαση εξέλιξης τέταρτης πίστας-ενότητας. 
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4.3 Συμπεράσματα 

 

Συνοψίζοντας, το εκπαιδευτικό παιχνίδι που δημιουργήθηκε είχε ως βάση τα τέσσερα 

διαγράμματα ροής που περιγράφηκαν παραπάνω. Το συγκεκριμένο πλαίσιο 

σχεδίασης που ακολουθήθηκε βοήθησε στο να γίνει το παιχνίδι αποτελεσματικό τόσο 

στη μετάδοση γνώσης με ουσιαστικό και απλό τρόπο όσο και στην παροχή 

ψυχαγωγίας στο παιδί. 
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5. Αρχιτεκτονική του λογισμικού ‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις›› 

5.1 Εισαγωγή 

 

Με βάση το πλαίσιο σχεδίασης (διαγράμματα ροής) που περιγράφηκε παραπάνω 

(ενότητα 4.2) δημιουργήθηκε το παιχνίδι ‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις›› σε μία 

έκδοση: ‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις (ολόκληρο)››. Το παιχνίδι όπως ήδη 

αναφέρθηκε στη μεθοδολογία (ενότητα 3.4), δημιουργήθηκε με το περιβάλλον 

προγραμματισμού Greenfoot. 

 

Στην ενότητα 5.2 που ακολουθεί υπάρχει μια συνοπτική περιγραφή του τρόπου 

ανάπτυξης προγραμμάτων στο Greenfoot, όπου περιγράφεται το περιβάλλον του και 

τα κυριότερα χαρακτηριστικά του (σενάρια,αντικείμενα κλπ.) όπως επίσης και 

περιγράφονται γενικές οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας. Στην ενότητα 5.3 

παρουσιάζεται η δομή του λογισμικού ‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις›› και τα 

σημαντικότερα χαρακτηριστικά του. Στην ενότητα 5.4 παρουσιάζονται τα ιεραρχικά 

διαγράμματα κλάσεων του λογισμικού ‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις››, μια σύντομη 

περιγραφή της λειτουργίας των αντίστοιχων κλάσεων και ο κώδικας των πιο 

σημαντικών κλάσεων του παιχνιδιού. Τέλος, στην ενότητα 5.5 καταγράφονται 

ορισμένα συμπεράσματα. 

 

5.2 Περιγραφή τρόπου ανάπτυξης προγραμμάτων στο Greenfoot 

 

Το περιβάλλον προγραμματισμού Greenfoot αποτελεί μια εκπαιδευτική πλατφόρμα 

που περιλαμβάνει τα εξής βασικά στοιχεία: 

 Επεξεργαστή κώδικα (editor) 

 Μεταγλωττιστή (compiler) 

 Αποσφαλματωτή (debugger) 

 Έλεγχο εκτέλεσης (control execution) 
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Όπως φαίνεται στην εικόνα 16, η κεντρική οθόνη του Greenfoot περιλαμβάνει τον 

βασικό πίνακα γραφικής απεικόνισης του εικονικού κόσμου (World). Στη δεξιά 

στήλη βρίσκεται το ιεραρχικό διάγραμμα των κλάσεων (όπου ο χρήστης μπορεί να 

δημιουργήσει τις κλάσεις (υποκλάσεις) που επιθυμεί). Στο κάτω μέρος της εικόνας 

βρίσκονται τα κουμπιά ελέγχου εκτέλεσης του παιχνιδιού (εκτέλεση της μεθόδου 

act(), εκκίνηση, παύση, επαναφορά, ταχύτητα εκτέλεσης).   

 

 

Εικόνα 17. Κεντρική οθόνη περιβάλλοντος προγραμματισμού Greenfoot. 

 

Οι βασικότερες υπερκλάσεις του Greenfoot είναι οι κλάσεις World και Actor. Κάθε 

νέα υποκλάση της World αποτελεί ένα ξεχωριστό γραφικό περιβάλλον (εικονικό 

κόσμο) του παιχνιδιού ενώ κάθε νέα υποκλάση της Actor αφορά δημιουργία 

ξεχωριστών αντικειμένων/χαρακτήρων. Όλες οι παραπάνω κλάσεις συνθέτουν το 

σενάριο του παιχνιδιού. 

Η κλάση World παρέχει στο χρήστη πλήθος έτοιμων μεθόδων (λειτουργιών). Μία 

από αυτές τις μεθόδους είναι η addObject (Actor object,int x,int y). Με τη μέθοδο 

αυτή ο χρήστης μπορεί να προσθέσει αντικείμενα/χαρακτήρες σε κάθε ξεχωριστό 

γραφικό περιβάλλον στις θέσεις (x,y) που επιθυμεί (η αρχή (0,0) ξεκινά από την 

τέρμα πάνω αριστερή γωνία του εικονικού κόσμου (World) ). 
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Η κλάση Actor παρέχει στο χρήστη αρκετές μεθόδους. Μία από αυτές είναι η 

μέθοδος act().Με τη μέθοδο αυτή ο χρήστης μπορεί να δίνει τη δυνατότητα στα 

αντικείμενα/χαρακτήρες να εκτελούν ενέργεια/ενέργειες κατά την εξέλιξη του 

παιχνιδιού. 

Εκτός από τις κλάσεις World και Actor το Greenfoot διαθέτει και άλλες 

ενσωματωμένες κλάσεις όπως οι Color, Font, Greenfoot, GreenfootImage και άλλες 

που βοηθούν τον χρήστη στην εισαγωγή εικόνων, ήχων στο παιχνίδι και σε άλλες 

δυνατότητες που παρέχει η πλατφόρμα. 

Γενικές οδηγίες χρήσης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Greenfoot 

Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει το δικό του σενάριο (σε γλώσσα 

προγραμματισμού Java) επιλέγοντας από το μενού της κεντρικής οθόνης την καρτέλα 

Scenario και μετά την αντίστοιχη επιλογή. Ακόμη στην καρτέλα Edit του μενού της 

κεντρικής οθόνης μπορεί ο χρήστης να εισάγει κάποια νέα κλάση (η οποία 

προστίθεται στη δεξιά στήλη (όπως περιγράφηκε στην εικόνα 16) στο κάτω μέρος 

στην ομάδα κλάσεων Other classes). Μπορεί να διαγράψει κάποια επιλεγμένη κλάση 

της δεξιάς στήλης της κεντρικής οθόνης. Επίσης, μπορεί να εισάγει στο σενάριο του 

ορισμένες βοηθητικές κλάσεις του Greenfoot όπως τις Counter, Label και άλλες που 

τον βοηθούν στην εισαγωγή κειμένων και σε άλλες δυνατότητες που παρέχει η 

πλατφόρμα. Τέλος στην καρτέλα Help μπορεί να αναζητήσει άλλες ενσωματωμένες 

κλάσεις του Greenfoot (όπως World,Actor (οι πιο βασικές), Color κ.ά) όπως επίσης 

και πολλές άλλες κλάσεις στην βιβλιοθήκη της Java (με τις επιλογές Greenfoot Class 

Documentation και Java Library Documentation). 

 

5.3 Παρουσίαση της δομής του λογισμικού ‹‹Μαθηματικές 

εξερευνήσεις›› 

 

Το παιχνίδι ‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις›› αποτελεί εκπαιδευτικό εργαλείο 

εκμάθησης των μαθηματικών της Γ’ Δημοτικού. Το παιδί με τον χαρακτήρα του 

παιχνιδιού κινείται σε διαφορετικά γραφικά περιβάλλοντα (των πιστών-ενοτήτων και 
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των υπογρίφων-τελικών γρίφων) και επιλύει διάφορους μαθηματικούς γρίφους. Έτσι 

μέσα από την εξέλιξη της πλοκής του παιχνιδιού παρέχεται ψυχαγωγία στο παιδί και 

παράλληλα με απλό και ουσιαστικό τρόπο μαθαίνει μαθηματικά. 

 

5.3.1 Η πλοκή του παιχνιδιού 

 

Το παιδί με τη βοήθεια του χαρακτήρα του παιχνιδιού επιλέγει το επίπεδο δυσκολίας 

από την αρχική οθόνη. Έτσι ξεκινά το παιχνίδι με την πρώτη πίστα. Κινώντας τον 

χαρακτήρα μαζεύει σύμβολα πρόσθεσης. Μόλις τα μαζέψει συλλέγει το κλειδί. Έτσι 

ξεκλειδώνει την πόρτα της πυραμίδας και μπαίνει μέσα όπου εμφανίζεται ο γρίφος 

(που αποτελείται από προσθέσεις ανάλογης δυσκολίας). Ολοκληρώνοντάς τον ξεκινά 

τη δεύτερη πίστα. Με τη βοήθεια του χαρακτήρα μαζεύει σύμβολα αφαίρεσης. Μόλις 

τα μαζέψει εμφανίζεται ένας υπογρίφος (που αποτελείται από αφαιρέσεις ανάλογης 

δυσκολίας). Τον επιλύει και έτσι συνεχίζει την εξέλιξη της πίστας μαζεύοντας το 

κλειδί. Ξεκλειδώνει έτσι την πόρτα του σπιτιού και μπαίνει μέσα όπου εμφανίζεται ο 

τελικός γρίφος της δεύτερης πίστας (που αποτελείται από αφαιρέσεις ανάλογης 

δυσκολίας). Τον λύνει και ξεκινά στη συνέχεια την τρίτη πίστα. Σ’αυτήν μαζεύει 

σύμβολα πολλαπλασιασμού. Παρουσιάζεται στη συνέχεια ένας υπογρίφος (που 

αποτελείται από πολλαπλασιασμούς ανάλογης δυσκολίας). Τον επιλύει και συνεχίζει 

την πίστα συλλέγοντας το κλειδί. Έτσι έχει πρόσβαση στην πύλη στην οποία και 

μπαίνει. Παρουσιάζεται ο τελικός γρίφος της τρίτης πίστας (που αποτελείται από 

πολλαπλασιασμούς ανάλογης δυσκολίας). Τον ολοκληρώνει και ξεκινά την τέταρτη 

και τελευταία πίστα.Μαζεύει σύμβολα διαίρεσης. Μόλις τα συλλέξει εμφανίζεται 

ένας υπογρίφος (με διαιρέσεις (με συμπλήρωση πηλίκου και υπολοίπου) ανάλογης 

δυσκολίας). Τον λύνει και μετά προχωράει στην πίστα συλλέγοντας το κλειδί. 

Ξεκλειδώνει έτσι την πόρτα του κάστρου και μπαίνει μέσα όπου εμφανίζεται ο 

τελικός γρίφος της τέταρτης πίστας (με διαιρέσεις (με συμπλήρωση πηλίκου και 

υπολοίπου) ανάλογης δυσκολίας). Τον ολοκληρώνει και τερματίζει το παιχνίδι 

παρουσιάζοντας το συνολικό του σκορ. 
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5.3.2 Σύμβολα, κλειδιά και επαφή με άλλα αντικείμενα 

 

Το παιχνίδι αποτελείται από τέσσερις πίστες-ενότητες καθεμία από τις οποίες 

σχετίζεται με μια μαθηματική πράξη (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και 

διαίρεση αντίστοιχα). Στην πρώτη πίστα-ενότητα ο χαρακτήρας συλλέγει τρία 

σύμβολα της πρόσθεσης για να συνεχίσει ομαλά την εξέλιξη του παιχνιδιού ενώ στις 

υπόλοιπες τρεις πίστες-ενότητες συλλέγει δύο σύμβολα (αφαίρεσης, 

πολλαπλασιασμού και διαίρεσης αντιστοίχως) για την ομαλή ροή του παιχνιδιού. 

Στην πρώτη πίστα στον μαθηματικό γρίφο ο χαρακτήρας του παιχνιδιού πρέπει να 

έρθει σε επαφή με το σεντούκι που εμφανίζεται για να ξεκινήσει το παιδί να δίνει τις 

απαντήσεις. Στις υπόλοιπες πίστες στους αντίστοιχους υπογρίφους και τελικούς 

γρίφους ο χαρακτήρας του παιχνιδιού πρέπει να έρθει σε επαφή με άλλα αντικείμενα 

(κουτιά, λυχνάρι) έτσι ώστε το παιδί να δίνει τις αντίστοιχες απαντήσεις. Kάτι που 

πρέπει να αναφερθεί είναι ότι τα κλειδιά σε όλες τις πίστες-ενότητες του παιχνιδιού 

πρέπει να συλλέγονται για να συνεχίζεται ομαλά το παιχνίδι. Τέλος, στις παρακάτω 

εικόνες (εικόνες 18-21) παρουσιάζονται όλα τα παραπάνω αντικείμενα (σύμβολα, 

κλειδιά κλπ.). 

 

                                   

Εικόνα 18. Τα σύμβολα των πράξεων (πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και 

διαίρεσης) που συλλέγει ο χαρακτήρας ανά πίστα αντίστοιχα. 

 

 

 

 



 

42 

 

              

 Εικόνα 19. Αντικείμενα (κουτιά) με τα οποία έρχεται σε επαφή ο χαρακτήρας του 

παιχνιδιού για την εκκίνηση επίλυσης των γρίφων. 

            

  

Εικόνα 20. Άλλα αντικείμενα (κουτιά, σεντούκι, λυχνάρι) με τα οποία έρχεται σε 

επαφή ο χαρακτήρας του παιχνιδιού για την εκκίνηση επίλυσης των γρίφων. 

 

 

Εικόνα 21. Το αντικείμενο (κλειδί) που συλλέγει ο χαρακτήρας του παιχνιδιού σε 

κάθε πίστα-ενότητα αντιστοίχως. 
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5.3.3 Περιγραφή των επιπέδων δυσκολίας του παιχνιδιού 

 

Όπως προαναφέρθηκε, το παιδί πριν ξεκινήσει την κυρίως ροή του παιχνιδιού (πίστες 

του παιχνιδιού) επιλέγει το επίπεδο δυσκολίας. Σε κάθε επίπεδο δυσκολίας οι 

υπογρίφοι και τελικοί γρίφοι των τεσσάρων πιστών-ενοτήτων είναι διαφορετικά 

διαμορφωμένοι. Συγκεκριμένα, στην πρώτη πίστα-ενότητα στο εύκολο επίπεδο ο 

γρίφος είναι διαμορφωμένος με προσθέσεις μονοψήφιων και διψήφιων αριθμών ενώ 

στο δύσκολο επίπεδο με προσθέσεις αποκλειστικά διψήφιων αριθμών. Στη δεύτερη 

πίστα-ενότητα στο εύκολο επίπεδο ο υπογρίφος και ο τελικός γρίφος παρουσιάζονται 

με αφαιρέσεις μονοψήφιων από διψήφιους αριθμούς ενώ στο δύσκολο επίπεδο με 

αφαιρέσεις αποκλειστικά διψήφιων αριθμών. Στην τρίτη πίστα-ενότητα στο εύκολο 

επίπεδο οι δύο γρίφοι (υπογρίφος και τελικός γρίφος) είναι διαμορφωμένοι με 

πολλαπλασιασμούς μονοψήφιων αριθμών ενώ στο δύσκολο επίπεδο με 

πολλαπλασιασμούς μονοψήφιων με διψήφιους αριθμούς. Τέλος, στην τέταρτη πίστα-

ενότητα στο εύκολο επίπεδο οι δύο γρίφοι (υπογρίφος και τελικός γρίφος) 

παρουσιάζονται με διαιρέσεις (συμπλήρωση πηλίκου και υπολοίπου) όπου οι πρώτοι 

αριθμοί (διαιρετέοι) είναι διψήφιοι (με εύρος από 10 έως 29) και οι δεύτεροι αριθμοί 

(διαιρέτες) είναι μονοψήφιοι (με εύρος από 3 έως 5). Στο δύσκολο επίπεδο οι 

παραπάνω γρίφοι της τέταρτης πίστας-ενότητας είναι διαμορφωμένοι με διαιρέσεις 

(συμπλήρωση πηλίκου και υπολοίπου) όπου οι πρώτοι αριθμοί (διαιρετέοι) είναι 

διψήφιοι (με εύρος από 30 έως 59) και οι δεύτεροι αριθμοί (διαιρέτες) είναι 

μονοψήφιοι (με εύρος από 6 έως 9). 

 

5.3.4 Αρχική και τελική οθόνη του παιχνιδιού 

 

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι ‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις›› έχει στην αρχή (πριν την 

έναρξη των πιστών-ενοτήτων) και στο τέλος (μετά τον τερματισμό του παιχνιδιού) 

δύο οθόνες αντίστοιχα, την αρχική και τελική οθόνη. 
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Η αρχική οθόνη έχει το γραφικό περιβάλλον ενός σχολικού πίνακα (ένα αρκετά 

προσιτό περιβάλλον απευθυνόμενο σε μικρούς/μικρές μαθητές/μαθήτριες). Στο πάνω 

μέρος της οθόνης στο κέντρο αναγράφεται το όνομα του εκπαιδευτικού παιχνιδιού. 

Λίγο πιο κάτω αναγράφεται η εντολή ‹‹Επιλέξτε επίπεδο›› και κάτω από αυτήν 

βρίσκονται τα δύο επίπεδα δυσκολίας ‹‹Εύκολο›› και ‹‹Δύσκολο›› (σε μορφή 

κουμπιών) που πρέπει να επιλέξει ένα από αυτά το παιδί. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 

επιλογή του επιπέδου δυσκολίας γίνεται με τη βοήθεια του χαρακτήρα του παιχνιδιού 

όταν αυτός κατά την κίνηση του έρθει σε επαφή με ένα από τα αντίστοιχα κουμπιά 

(επίπεδα). Επίσης, παρακάτω στην οθόνη αναγράφεται η βαθμολόγηση της σωστής 

και λάθος απάντησης σε κάθε ένα από τα επίπεδα δυσκολίας του παιχνιδιού 

αντιστοίχως. 

 

Η τελική οθόνη έχει και αυτή το γραφικό περιβάλλον ενός σχολικού πίνακα. Στο 

κέντρο καταγράφεται η ενημέρωση του χρήστη (παιδιού) για το συνολικό σκορ που 

έχει επιτύχει στο παιχνίδι από την επίλυση όλων των γρίφων που συνάντησε σ’ αυτό 

(με την φράση ‹‹Το συνολικό σκορ σου είναι (αριθμητικό σκορ που έχει επιτύχει) ››). 

Λίγο πιο κάτω αναγράφεται η φράση επιβράβευσης του χρήστη (παιδιού) 

(‹‹Συγχαρητήρια. Τερματίσατε το παιχνίδι!››) που τερμάτισε το παιχνίδι. Τέλος, κάτω 

από την παραπάνω φράση δίνεται η εντολή στον χρήστη (παιδί) να πατήσει το 

πλήκτρο ‹‹Space›› για να μεταβεί στην αρχική οθόνη του παιχνιδιού προκειμένου να 

ξαναπαίξει το παιχνίδι εφ’όσον το επιθυμεί (με την φράση ‹‹Πατήστε το πλήκτρο 

Space για να μετακινηθείτε στην αρχική οθόνη››). 

 

5.3.5 Οδηγίες και κουμπιά του παιχνιδιού 

 

Στο παιχνίδι το παιδί χειρίζεται τον χαρακτήρα κινώντας τον προς τις διάφορες 

κατευθύνσεις (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά) χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα 

κουμπιά-βέλη του πληκτρολογίου. Σε κάθε πίστα-ενότητα όπως και σε κάθε γρίφο 

(είτε υπογρίφο είτε τελικό γρίφο) δίνονται στο παιδί οδηγίες για το πως θα ενεργήσει 

έτσι ώστε να εξελιχθεί ομαλά το παιχνίδι. Συγκεκριμένα, στην πρώτη πίστα-ενότητα 
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δίνεται η οδηγία να μαζέψει τα σύμβολα (της πρόσθεσης) και το κλειδί στη συνέχεια 

και να μπει στην πυραμίδα. Στον γρίφο αναγράφεται η εντολή να έρθει σε επαφή με 

το αντίστοιχο αντικείμενο (σεντούκι) για να ξεκινήσει την επίλυση του. Στη δεύτερη 

πίστα-ενότητα δίνεται η πληροφορία να μαζέψει τα σύμβολα (της αφαίρεσης) για να 

ξεκινήσει τον υπογρίφο. Στον υπογρίφο αναγράφεται η εντολή να έρθει σε επαφή το 

παιδί με το κουτί για να ξεκινήσει η επίλυση του, να ολοκληρώσει τον υπογρίφο και 

μετά να συλλέξει στην πίστα το κλειδί και να μπει στο σπίτι. Στον τελικό γρίφο 

δίνεται η οδηγία να έρθει σε επαφή με το λυχνάρι για να δώσει απαντήσεις. Στην 

τρίτη πίστα-ενότητα δίνεται η πληροφορία να μαζέψει τα σύμβολα (του 

πολλαπλασιασμού) για να εμφανιστεί ο υπογρίφος. Στον υπογρίφο δίνεται η εντολή 

να έρθει σε επαφή με το αντίστοιχο αντικείμενο (κουτί) για να δώσει απαντήσεις, να 

ολοκληρώσει την λύση του γρίφου και στη συνέχεια να μαζέψει στην πίστα το κλειδί 

και να μπει στην πύλη. Στον τελικό γρίφο δίνεται η πληροφορία να έρθει σε επαφή με 

το αντίστοιχο αντικείμενο (κουτί) για να ξεκινήσει την επίλυση του. Στην τέταρτη 

πίστα-ενότητα δίνεται η εντολή να συλλέξει τα σύμβολα (της διαίρεσης) για να 

εμφανιστεί ο υπογρίφος. Στον υπογρίφο δίνεται η οδηγία να έρθει σε επαφή με το 

αντίστοιχο αντικείμενο (κουτί) για να δώσει απαντήσεις, να τελειώσει τον υπογρίφο 

και στη συνέχεια να συλλέξει στην πίστα το κλειδί και να μπει στο κάστρο. Τέλος, 

στον τελικό γρίφο δίνεται η εντολή να έρθει σε επαφή με το αντίστοιχο αντικείμενο 

(κουτί) για να ξεκινήσει την επίλυση του (και συνεπώς μετά το παιχνίδι τερματίζει 

εμφανίζοντας την τελική οθόνη). 

 

5.3.6 Πόρτες εξόδου του παιχνιδιού και υπολογισμός σκορ και 

εικονικού σκορ 

 

Στο εκπαιδευτικό παιχνίδι ‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις›› υπάρχουν δύο είδη σκορ, το 

σκορ που υπολογίζεται από την επίλυση των γρίφων (που είναι και το ουσιαστικό 

σκορ του παιχνιδιού, αυτό δηλαδή που ενδιαφέρει τον χρήστη (παιδί)) και το εικονικό 

σκορ από τη συλλογή των συμβόλων των πράξεων (πρόσθεσης, αφαίρεσης, 

πολλαπλασιασμού και διαίρεσης) σε κάθε πίστα-ενότητα αντιστοίχως. 
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Συγκεκριμένα, το εικονικό σκορ σε όλες τις πίστες-ενότητες αναγράφεται πάνω 

αριστερά και με κάθε σύμβολο πράξης που συλλέγεται (από τον χαρακτήρα) 

προσαυξάνεται κατά 5. Στην πρώτη πίστα-ενότητα όταν μαζευτεί και το τρίτο 

σύμβολο πρόσθεσης το σκορ (που θα ήταν 15) μηδενίζεται και η αξία του σκορ μέχρι 

αυτό το σημείο αξιοποιείται για την αγορά ενός κλειδιού το οποίο και εμφανίζεται 

στην πίστα. Στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη πίστα-ενότητα με τη συλλογή του 

δεύτερου συμβόλου αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης αντίστοιχα το σκορ 

(που θα ήταν 10) μηδενίζεται εμφανίζεται ο υπογρίφος και μετά τη λύση του γίνεται 

επιστροφή στην αντίστοιχη πίστα όπου εμφανίζεται αντίστοιχα κλειδί (το οποίο 

αγοράστηκε με την αξιοποίηση του σκορ από τη συλλογή των δύο συμβόλων). 

 

Όσον αφορά το σκορ που διαμορφώνεται από την επίλυση των γρίφων, αυτό 

διαμορφώνεται διαφορετικά στα δύο επίπεδα δυσκολίας. Ειδικότερα, στο εύκολο 

επίπεδο για κάθε σωστή απάντηση το σκορ αυξάνεται κατά ένα ενώ για κάθε λάθος 

απάντηση το σκορ μειώνεται κατά δύο. Στο δύσκολο επίπεδο για κάθε σωστή 

απάντηση το σκορ αυξάνεται κατά δύο ενώ για κάθε λάθος απάντηση το σκορ 

μειώνεται κατά ένα. Ο παραπάνω τρόπος βαθμολόγησης αναγράφεται αναλυτικά 

στην αρχική οθόνη του παιχνιδιού. Ο λόγος που διαμορφώθηκε ο τρόπος αυτός 

υπολογισμού του σκορ είναι ότι το παιδί σε πράξεις του εύκολου επιπέδου δεν 

δικαιολογείται να κάνει λάθος και συνεπώς αν κάνει λάθος χάνει δύο πόντους. 

Αντίθετα, στις πράξεις δύσκολου επιπέδου το παιδί σε περίπτωση λάθους χάνει ένα   

πόντο λόγω της δυσκολίας των αντίστοιχων πράξεων ενώ επιβραβεύεται με το σωστό 

με δύο πόντους αντίστοιχα.  

 

Στο παιχνίδι υπάρχουν πόρτες εξόδου στις τέσσερις πίστες-ενότητες με τις οποίες 

όταν ο χαρακτήρας του παιχνιδιού έρθει σε επαφή, το παιχνίδι σταματά, 

ενημερώνεται το παιδί σε παράθυρο διαλόγου για το σκορ που έκανε μέχρι το 

συγκεκριμένο σημείο  παύσης και γίνεται μετάβαση στην αρχική οθόνη. Ειδικότερα, 

στην πρώτη πίστα-ενότητα υπάρχει πόρτα εξόδου για την περίπτωση που το παιδί 

αλλάξει γνώμη και θελήσει να παίξει άλλη στιγμή το παιχνίδι (είναι ευνόητο ότι με 

την επαφή του χαρακτήρα του παιχνιδιού με την πόρτα αυτή το σκορ που θα έχει 
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συγκεντρωθεί θα είναι μηδέν). Στη δεύτερη πίστα-ενότητα υπάρχουν δύο 

διαφορετικές πόρτες εξόδου, μία που εμφανίζεται με την είσοδο στην πίστα και μία 

που εμφανίζεται μετά την επιστροφή από τον υπογρίφο. Η πρώτη εφ’ όσον έρθει σε 

επαφή το παιδί μ’ αυτήν ενημερώνει για το τρέχον σκορ του (σκορ γρίφου πρώτης 

πίστας-ενότητας) ενώ η δεύτερη δίνει ένα νέο τρέχον σκορ (άθροισμα σκορ γρίφου 

πρώτης πίστας-ενότητας και υπογρίφου δεύτερης πίστας-ενότητας). Στην τρίτη και 

τέταρτη πίστα-ενότητα υπάρχουν επίσης δύο διαφορετικές πόρτες εξόδου σε 

αντίστοιχες θέσεις όπως οι παραπάνω όπου ενημερώνονται τα τρέχοντα σκορ 

(άθροισμα σκορ γρίφων πρώτης και δεύτερης πίστας, άθροισμα σκορ γρίφων πρώτης 

και δεύτερης πίστας και υπογρίφου τρίτης πίστας, άθροισμα σκορ γρίφων πρώτης 

δεύτερης και τρίτης πίστας,άθροισμα σκορ πρώτης δεύτερης και τρίτης πίστας και 

υπογρίφου τέταρτης πίστας αντίστοιχα). 

 

5.3.7 Αντικείμενα και στιγμιότυπα εξέλιξης του παιχνιδιού  

 

Για την μοναδική έκδοση του παιχνιδιού ‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις (ολόκληρο)›› 

χρησιμοποιήθηκαν διάφορα αντικείμενα. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν 40 

διαφορετικά αντικείμενα (40 διαφορετικές κλάσεις αντικειμένων) στα οποία 

περιλαμβάνονται η κάθε πίστα-ενότητα, ο κάθε υπογρίφος και τελικός γρίφος κάθε 

πίστας-ενότητας, ο χαρακτήρας του παιχνιδιού, οι διαφορετικές πόρτες εξόδου, τα 

σύμβολα των πράξεων (πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης), το 

κλειδί, τα αντικείμενα (πυραμίδα ,σπίτι, πύλη, κάστρο) όπου μπαίνει ο χαρακτήρας 

για να ξεκινήσει τους τελικούς γρίφους, αντικείμενο που αναπαριστά κείμενο, άλλα 

αντικείμενα (κουτιά, λυχνάρι, σεντούκι) και κουμπιά (‹‹Εύκολο››, ‹‹Δύσκολο››) που 

αναπαριστούν τα επίπεδα δυσκολίας του παιχνιδιού. Τα κουμπιά πλοήγησης του 

παιχνιδιού είναι τα παραπάνω κουμπιά των επιπέδων δυσκολίας, τα πλήκτρα (βέλη) 

του πληκτρολογίου για την κίνηση του χαρακτήρα σε διάφορες κατευθύνσεις (πάνω, 

κάτω, αριστερά, δεξιά) και το πλήκτρο ‹‹Space›› με το οποίο το παιδί μεταβαίνει από 

την τελική οθόνη στην αρχική. 
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Στις παρακάτω εικόνες δίνονται ορισμένα στιγμιότυπα του παιχνιδιού από την αρχική 

οθόνη, τις πίστες-ενότητες, από κάποιους γρίφους (υπογρίφους ή τελικούς γρίφους) 

και στα δύο επίπεδα δυσκολίας και από την τελική οθόνη. 

 

 

Εικόνα 22.Στιγμιότυπο από την αρχική οθόνη του παιχνιδιού ‹‹Μαθηματικές 

εξερευνήσεις›› 
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Εικόνα 23.Στιγμιότυπο από την πρώτη πίστα-ενότητα του παιχνιδιού ‹‹Μαθηματικές 

εξερευνήσεις›› 

 

  Εικόνα 24.Άλλο στιγμιότυπο από την πρώτη πίστα-ενότητα του παιχνιδιού 

‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις›› 



 

50 

 

 

Εικόνα 25.Στιγμιότυπο από τη δεύτερη πίστα-ενότητα του παιχνιδιού ‹‹Μαθηματικές 

εξερευνήσεις›› 

 

Εικόνα 26.Άλλο στιγμιότυπο από τη δεύτερη πίστα-ενότητα του παιχνιδιού 

‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις›› 
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Εικόνα 27.Στιγμιότυπο από την τρίτη πίστα-ενότητα του παιχνιδιού ‹‹Μαθηματικές 

εξερευνήσεις›› 

 

Εικόνα 28.Άλλο στιγμιότυπο από την τρίτη-πίστα ενότητα του παιχνιδιού 

‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις›› 
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 Εικόνα 29.Στιγμιότυπο από την τέταρτη πίστα-ενότητα του παιχνιδιού 

‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις››    

 

Εικόνα 30.Άλλο στιγμιότυπο από την τέταρτη πίστα-ενότητα του παιχνιδιού 

‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις›› 
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Εικόνα 31.Στιγμιότυπο από το γρίφο της πρώτης πίστας-ενότητας του παιχνιδιού στο 

εύκολο επίπεδο (προσθέσεις μονοψήφιων και διψήφιων αριθμών) 

 

Εικόνα 32.Στιγμιότυπο του υπογρίφου της δεύτερης πίστας-ενότητας του παιχνιδιού 

στο εύκολο επίπεδο (αφαιρέσεις μονοψήφιων από διψήφιους αριθμούς) 

 

 

 

 



 

54 

 

 

Εικόνα 33.Στιγμιότυπο από τον τελικό γρίφο της δεύτερης πίστας-ενότητας στο 

εύκολο επίπεδο (αφαιρέσεις μονοψήφιων από διψήφιους αριθμούς) 

 

 

Εικόνα 34.Στιγμιότυπο από τον υπογρίφο της τρίτης πίστας-ενότητας στο εύκολο 

επίπεδο (πολλαπλασιασμοί μονοψήφιων αριθμών) 
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Εικόνα 35.Στιγμιότυπο από τον τελικό γρίφο της τρίτης πίστας-ενότητας στο εύκολο 

επίπεδο (πολλαπλασιασμοί μονοψήφιων αριθμών) 

 

Εικόνα 36.Στιγμιότυπο από τον υπογρίφο της τέταρτης πίστας-ενότητας στο εύκολο 
επίπεδο (διαιρέσεις (συμπλήρωση πηλίκου και υπολοίπου) όπου διαιρετέοι από 10 

έως 29 και διαιρέτες από 3 έως 5) 
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Εικόνα 37.Στιγμιότυπο από τον τελικό γρίφο της τέταρτης πίστας-ενότητας στο 

εύκολο επίπεδο (διαιρέσεις (συμπλήρωση πηλίκου και υπολοίπου) όπου διαιρετέοι 

από 10 έως 29 και διαιρέτες από 3 έως 5) 

 

Εικόνα 38.Στιγμιότυπο από τον γρίφο της πρώτης πίστας-ενότητας του παιχνιδιού στο 

δύσκολο επίπεδο (προσθέσεις διψήφιων αριθμών) 
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Εικόνα 39.Στιγμιότυπο από τον υπογρίφο της δεύτερης πίστας-ενότητας του 

παιχνιδιού στο δύσκολο επίπεδο (αφαιρέσεις διψήφιων αριθμών) 

 

Εικόνα 40.Στιγμιότυπο από τον τελικό γρίφο της δεύτερης πίστας-ενότητας του 

παιχνιδιού στο δύσκολο επίπεδο (αφαιρέσεις διψήφιων αριθμών) 
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Εικόνα 41.Στιγμιότυπο από τον υπογρίφο της τρίτης πίστας-ενότητας στο δύσκολο 

επίπεδο (πολλαπλασιασμοί μονοψήφιων και διψήφιων αριθμών) 

 

Εικόνα 42.Στιγμιότυπο από τον τελικό γρίφο της τρίτης πίστας-ενότητας στο δύσκολο 

επίπεδο (πολλαπλασιασμοί μονοψήφιων και διψήφιων αριθμών) 
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Εικόνα 43.Στιγμιότυπο από τον υπογρίφο της τέταρτης πίστας-ενότητας στο δύσκολο 

επίπεδο (διαιρέσεις (συμπλήρωση πηλίκου και υπολοίπου) όπου διαιρετέοι από 30 

έως 59 και διαιρέτες από 6 έως 9) 

 

Εικόνα 44.Στιγμιότυπο από τον τελικό γρίφο της τέταρτης πίστας-ενότητας στο 

δύσκολο επίπεδο (διαιρέσεις (συμπλήρωση πηλίκου και υπολοίπου) όπου διαιρετέοι 

από 30 έως 59 και διαιρέτες από 6 έως 9) 
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Εικόνα 45.Στιγμιότυπο από την τελική οθόνη του παιχνιδιού ‹‹Μαθηματικές 

εξερευνήσεις›› 
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5.4 Διάγραμμα κλάσεων 

 

Στο εκπαιδευτικό παιχνίδι ‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις›› υπάρχουν δύο ιεραρχικά 

διαγράμματα κλάσεων που δείχνουν τη δομή του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, στο 

παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 1) παρουσιάζεται το διάγραμμα υποκλάσεων της 

World που αποτελείται από όλα τα γραφικά περιβάλλοντα του παιχνιδιού (αρχική 

οθόνη, πίστες-ενότητες, γρίφοι (υπογρίφοι,τελικοί γρίφοι), τελική οθόνη). 

 

Διάγραμμα 1.Η ιεραρχική δομή των κλάσεων (υποκλάσεων) της World στο 

εκπαιδευτικό παιχνίδι ‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις›› 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2) παρουσιάζονται οι κλάσεις του διαγράμματος 1 

και δίνεται μια συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας τους. 
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Πίνακας 2.Κλάσεις (Υποκλάσεις) της World στο εκπαιδευτικό παιχνίδι 

‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις›› 

Κλάση Λειτουργία 

StartScreen Είναι η αρχική οθόνη όπου ο χρήστης (παιδί) επιλέγει με 

τον χαρακτήρα το επίπεδο δυσκολίας  

Mathgame1 Είναι η πρώτη πίστα-ενότητα του παιχνιδιού που σχετίζεται 

με την πράξη της πρόσθεσης 

Mathgame2 Είναι η δεύτερη πίστα-ενότητα του παιχνιδιού που 

σχετίζεται με την πράξη της αφαίρεσης  

Mathgame3 Είναι η τρίτη πίστα-ενότητα του παιχνιδιού που σχετίζεται 

με την πράξη του πολλαπλασιασμού  

Mathgame4 Είναι η τέταρτη πίστα-ενότητα του παιχνιδιού που 

σχετίζεται με την πράξη της διαίρεσης  

Mathpuzzle1 
Αποτελεί τον γρίφο (τελικό γρίφο) της πρώτης πίστας-
ενότητας που αποτελείται από πράξεις πρόσθεσης που 

καλείται να επιλύσει ο χρήστης (παιδί) 

Mathpuzzle2 
Αποτελεί τον τελικό γρίφο της δεύτερης πίστας-ενότητας 

που αποτελείται από πράξεις αφαίρεσης που καλείται να 

επιλύσει ο χρήστης (παιδί) 

Mathpuzzle3 
Αποτελεί τον τελικό γρίφο της τρίτης πίστας-ενότητας που 

αποτελείται από πράξεις πολλαπλασιασμού που καλείται να 

επιλύσει ο χρήστης (παιδί) 

Mathpuzzle4 
Αποτελεί τον τελικό γρίφο της τέταρτης πίστας-ενότητας 

που αποτελείται από πράξεις διαίρεσης που καλείται να 

επιλύσει ο χρήστης (παιδί) 

Mathsubpuzzle1 
Είναι ο υπογρίφος της δεύτερης πίστας-ενότητας που 

αποτελείται από πράξεις αφαίρεσης που καλείται να 

επιλύσει ο χρήστης (παιδί) 

Mathsubpuzzle2 
Είναι ο υπογρίφος της τρίτης πίστας-ενότητας που 

αποτελείται από πράξεις πολλαπλασιασμού που καλείται να 

επιλύσει ο χρήστης (παιδί) 

Mathsubpuzzle3 
Είναι ο υπογρίφος της τέταρτης πίστας-ενότητας που 

αποτελείται από πράξεις διαίρεσης που καλείται να επιλύσει 

ο χρήστης (παιδί) 

FinishScreen 
Είναι η τελική οθόνη που εμφανίζει το τελικό σκορ που έχει 

επιτύχει ο χρήστης (παιδί) στο παιχνίδι και συνδέεται με την 

αρχική οθόνη μέσω αντίστοιχης μετάβασης 
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο κώδικας των βασικών κλάσεων (υποκλάσεων) της 

World.  
  
StartScreen.java 
import greenfoot.*;  // (World, Actor, GreenfootImage, Greenfoot and 

MouseInfo) 

 

public class StartScreen extends World 

{ 

    private Label label1; 

    private Label label2; 

    //Constructor for objects of class StartScreen. 

    public StartScreen() 

    {            

        super(750, 650, 1); 

        label1=new Label("Μαθηματικές εξερευνήσεις",30,120); 

        addObject(label1,450,200); 

        label2=new Label("Επιλέξτε επίπεδο",30,150); 

        addObject(label2,450,250); 

        addObject(new Button1(),300,230); 

        addObject(new Button2(),300,310); 

        showText("Εύκολο επίπεδο",250,370); 

        showText("("+"Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις έναν 

πόντο",250,390); 

        showText("Για κάθε λάθος απάντηση χάνεις δύο πόντους"+")",250,410); 

        showText("Δύσκολο επίπεδο",250,430); 

        showText("("+"Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις δύο 

πόντους",250,450); 

        showText("Για κάθε λάθος απάντηση χάνεις έναν πόντο"+")",250,470); 

        addObject(new Character(),100,100); 

        Greenfoot.start(); 

    }     

    
}     
 
Oι κλάσεις Mathgame1, Mathgame2, Mathgame3, Mathgame4 είναι παρόμοιες στη 

δομή του κώδικα τους και γι’αυτό παρατίθεται παρακάτω μόνο ο κώδικας της κλάσης 

Mathgame1. 
  
Mathgame1.java 
import greenfoot.*;  // (World, Actor, GreenfootImage, Greenfoot and 

MouseInfo) 

public class Mathgame1 extends World 

{  

    private GreenfootImage img; 

    private static int score=0; 

    private int score1=0; 

    /** 

     * Constructor for objects of class Mathgame1. 

     *  

     */ 

    public Mathgame1() 

    {     

        super(770, 770, 1);  

        img=new GreenfootImage("background_mathgame1.png"); 

        populateMathgame1();                 

    } 
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    //adding actors in the first stage of game 

    public void populateMathgame1() 

    {         

        Plus plus1 = new Plus(); 

        Plus plus2 = new Plus(); 

        Plus plus3 = new Plus(); 

        addObject(new Character(),100,100); 

        addObject(plus1,200,250); 

        addObject(plus2,200,400); 

        addObject(plus3,450,450); 

        addObject(new Pyramid(),600,660); 

        addObject(new Door1(),600,250); 

        showText("Μάζεψε τα σύμβολα των πράξεων,πάρε το κλειδί",500,100); 

        showText("και μπες στην πυραμίδα",500,120); 

    } 

    //Shows the scoreboard in the first stage. 

    public void act() 

    { 

        showText("Score: " + score,50,50);         

    } 

    //Increases the current score by 5. 

    public void addScore() 

    { 

        score+=5; 

    }  

    //Sets zero to the value of the score. 

    public void deleteScore() 

    { 

        score=0; 

    } 

    //Returns the zero value of the puzzle score(no puzzles solved) 

    public int getScore1() 

    { 

        return score1;    

    } 

}     

 
Οι κλάσεις Mathpuzzle1, Mathpuzzle2, Mathpuzzle3, Mathpuzzle4 είναι όμοιες στη 
δομή του κώδικα τους και γι’αυτό παρατίθεται μόνο η κλάση Mathpuzzle1. 
 
Mathpuzzle1.java 

import greenfoot.*;  // (World, Actor, GreenfootImage, Greenfoot and 

MouseInfo) 

import javax.swing.JOptionPane; 

import java.util.*; 

 

public class Mathpuzzle1 extends World 

{ 

    private Label label1; 

    private GreenfootImage image; 

    private static int x1; 

    private static int x2; 

    private static int x3; 

    private static int x4; 

    private static int x5; 

    private static int x6; 

    private static int x7; 

    private static int x8; 

    private static int x9; 

    private static int x10; 

    private static int score2=0;  

 

    /** 

     * Constructor for objects of class Mathpuzzle1. 

     *  

     */ 



 

65 

 

    public Mathpuzzle1() 

    {     

        super(800, 800, 1); 

        image=new GreenfootImage("background_mathpuzzle.png"); 

        label1=new Label("Μαθηματικός γρίφος για πρόσθεση",30,30); 

        addObject(label1,250,250);  

        addObject(new Chest(),500,500); 

        Character ch1=new Character(); 

        addObject(ch1,100,100);  

        showText("Πήγαινε στο σεντούκι για να ξεκινήσεις να λύνεις τον 

γρίφο",450,200); 

    }  

    //Returns the sum of random numbers x1,x2. 

    public int getSum1() 

    { 

        return x1+x2;   

    } 

    //Returns the sum of random numbers x3,x4. 

    public int getSum2() 

    { 

        return x3+x4;   

    } 

    //Returns the sum of random numbers x5,x6. 

    public int getSum3() 

    { 

        return x5+x6;   

    } 

    //Returns the sum of random numbers x7,x8. 

    public int getSum4() 

    { 

        return x7+x8; 

    } 

    //Returns the sum of random numbers x9,x10. 

    public int getSum5() 

    {        

        return x9+x10; 

    }    

    //Returns a random number between start and end.  

    public int getRandomNumber(int start,int end) 

    { 

        int normal = Greenfoot.getRandomNumber(end-start+1); 

        return normal+start; 

    }  

    //Increases score by 1(in easy level). 

    public void addEasyPuzzleScore2() 

    { 

        score2++; 

    } 

    //Reduces score by 2(in easy level). 

    public void reduceEasyPuzzleScore2() 

    { 

        score2=score2-2; 

    }     

    //Increases score by 2(in difficult level). 

    public void addDifficultPuzzleScore2() 

    { 

        score2=score2+2; 

    } 

    //Reduces score by 1(in difficult level). 

    public void reduceDifficultPuzzleScore2() 

    { 

        score2=score2-1; 

    }     

    //Returns the score achieved in mathpuzzle1. 

    public int getPuzzleScore2() 

    { 

        return score2; 
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    } 

    //Resets score to zero value. 

    public void deletePuzzleScore2() 

    { 

        score2=0; 

    }             

    //The method which shows the mathematical(addition) puzzle 

    public void addPuzzle1() 

    {   

        Character ch1=new Character(); 

        if(ch1.getButton1Selected()==1) 

        { 

            x1=getRandomNumber(1,9); 

            x2=getRandomNumber(10,100); 

            x3=getRandomNumber(1,9); 

            x4=getRandomNumber(10,100); 

            x5=getRandomNumber(1,9); 

            x6=getRandomNumber(10,100); 

            x7=getRandomNumber(1,9); 

            x8=getRandomNumber(10,100); 

            x9=getRandomNumber(1,9); 

            x10=getRandomNumber(10,100); 

            Label label2=new Label(""+x1+"+"+x2+"=",30,60); 

            Label label3=new Label(""+x3+"+"+x4+"=",30,90); 

            Label label4=new Label(""+x5+"+"+x6+"=",30,120); 

            Label label5=new Label(""+x7+"+"+x8+"=",30,150); 

            Label label6=new Label(""+x9+"+"+x10+"=",30,180); 

            addObject(label2,250,290); 

            addObject(label3,250,340); 

            addObject(label4,250,390); 

            addObject(label5,250,440); 

            addObject(label6,250,490);                        

        } 

        if(ch1.getButton2Selected()==1) 

        { 

            x1=getRandomNumber(10,100); 

            x2=getRandomNumber(10,100); 

            x3=getRandomNumber(10,100); 

            x4=getRandomNumber(10,100); 

            x5=getRandomNumber(10,100); 

            x6=getRandomNumber(10,100); 

            x7=getRandomNumber(10,100); 

            x8=getRandomNumber(10,100); 

            x9=getRandomNumber(10,100); 

            x10=getRandomNumber(10,100); 

            Label label2=new Label(""+x1+"+"+x2+"=",30,60); 

            Label label3=new Label(""+x3+"+"+x4+"=",30,90); 

            Label label4=new Label(""+x5+"+"+x6+"=",30,120); 

            Label label5=new Label(""+x7+"+"+x8+"=",30,150); 

            Label label6=new Label(""+x9+"+"+x10+"=",30,180); 

            addObject(label2,250,290); 

            addObject(label3,250,340); 

            addObject(label4,250,390); 

            addObject(label5,250,440); 

            addObject(label6,250,490);                         

        } 

    } 

    //The method which checks the answers of user in the 

mathematical(addition) puzzle.If puzzle is completed correctly,a new 

world(second stage of game) appears. 

    public void CheckAnswers() 

    {                

        Character ch1=new Character(); 

        int inputValue1=0;         

        ArrayList<Integer> list=new ArrayList<Integer>(); 

        list.add(getSum1()); 

        list.add(getSum2()); 
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        list.add(getSum3()); 

        list.add(getSum4()); 

        list.add(getSum5()); 

        int count=1; 

        int j=0; 

        if(ch1.getButton1Selected()==1) 

        { 

        while(list.size() > j) 

        {  

            inputValue1 = Integer.parseInt 

(JOptionPane.showInputDialog("Δώσε το "+count+"ο αποτέλεσμα")); 

 

            if(inputValue1 == list.get(j)) 

            {       

                Greenfoot.playSound("sound_correct.wav");                 

                addEasyPuzzleScore2();                                                    

            } 

            else 

            { 

                Greenfoot.playSound("Explosion.wav");                                

                reduceEasyPuzzleScore2();                                 

            }  

            j++; 

            count++; 

        }   

        } 

        else if(ch1.getButton2Selected()==1) 

        { 

            while(list.size() > j) 

        {  

            inputValue1 = Integer.parseInt 

(JOptionPane.showInputDialog("Δώσε το "+count+"ο αποτέλεσμα")); 

 

            if(inputValue1 == list.get(j)) 

            {       

                Greenfoot.playSound("sound_correct.wav");                 

                addDifficultPuzzleScore2();                                                    

            } 

            else 

            { 

                Greenfoot.playSound("Explosion.wav");                                

                reduceDifficultPuzzleScore2();                                 

            }  

            j++; 

            count++; 

        }  

        } 

        Mathgame2 mat2=new Mathgame2(); 

        Greenfoot.setWorld(mat2);     

 

    }         

}     

 

 

Ομοίως, για τον ίδιο λόγο όπως παραπάνω παρατίθεται μόνο ο κώδικας της κλάσης 

Mathsubpuzzle1. 
 
Mathsubpuzzle1.java 
import greenfoot.*;  // (World, Actor, GreenfootImage, Greenfoot and 

MouseInfo) 

import javax.swing.JOptionPane; 

import java.util.*;  

 

public class Mathsubpuzzle1 extends World 

{ 

    private GreenfootImage image; 
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    private static int x1; 

    private static int x2; 

    private static int x3; 

    private static int x4;    

    private static int score3=0; 

    /** 

     * Constructor for objects of class Mathsubpuzzle1. 

     *  

     */ 

    public Mathsubpuzzle1() 

    {             

        super(800, 800, 1); 

        image=new GreenfootImage("background_mathpuzzle.png");         

        Box1 box=new Box1(); 

        addObject(box,500,500); 

        Character ch1=new Character(); 

        addObject(ch1,100,100);   

        showText("Πήγαινε στο κουτί,λύσε τον γρίφο μάζεψε το 

κλειδί",500,100); 

        showText("που θα εμφανιστεί στην πίστα και μπες στο σπίτι",500,120); 

    } 

    //Returns the differentiation of random numbers x1,x2. 

    public int getSubtraction1() 

    { 

        return x1-x2; 

    } 

    //Returns the differentiation of random numbers x3,x4. 

    public int getSubtraction2() 

    { 

        return x3-x4; 

    } 

    //Returns a random number between start and end.  

    public int getRandomNumber(int start,int end) 

    { 

        int normal = Greenfoot.getRandomNumber(end-start+1); 

        return normal+start; 

    }   

    //Increases score by 1(in easy level). 

    public void addEasyPuzzleScore3() 

    { 

        score3++; 

    } 

    //Reduces score by 2(in easy level). 

    public void reduceEasyPuzzleScore3() 

    { 

        score3=score3-2; 

    } 

    //Increases score by 2(in difficult level). 

    public void addDifficultPuzzleScore3() 

    { 

        score3=score3+2; 

    } 

    //Reduces score by 1(in difficult level). 

    public void reduceDifficultPuzzleScore3() 

    { 

        score3=score3-1; 

    } 

    //Returns the score achieved in mathsubpuzzle1. 

    public int getPuzzleScore3() 

    { 

        return score3; 

    }     

    //Resets score to zero value. 

    public void deletePuzzleScore3() 

    { 

        score3=0; 

    }     
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    //The method which shows the mathematical(subtraction) subpuzzle.     

    public void addSubpuzzle1() 

    { 

        Label label1=new Label("Κάνε τους παρακάτω υπολογισμούς",30,60);       

        addObject(label1,300,220); 

        Character ch1=new Character(); 

        if(ch1.getButton1Selected()==1) 

        { 

            x1=getRandomNumber(10,49); 

            x2=getRandomNumber(1,9); 

            x3=getRandomNumber(10,49); 

            x4=getRandomNumber(1,9); 

            Label label2=new Label(""+x1+"-"+x2+"=",30,80); 

            Label label3=new Label(""+x3+"-"+x4+"=",30,100); 

            addObject(label2,300,240); 

            addObject(label3,300,260);  

        } 

        if(ch1.getButton2Selected()==1) 

        { 

            x1=getRandomNumber(50,99); 

            x2=getRandomNumber(10,49); 

            x3=getRandomNumber(50,99); 

            x4=getRandomNumber(10,49); 

            Label label2=new Label(""+x1+"-"+x2+"=",30,80); 

            Label label3=new Label(""+x3+"-"+x4+"=",30,100); 

            addObject(label2,300,240); 

            addObject(label3,300,260);       

        } 

    } 

    //The method which checks the answers of user in the 

mathematical(subtraction) subpuzzle.When puzzle is completed correctly,the 

game continues(in the second stage of game). 

    public void CheckSubAnswers1() 

    { 

        Character ch1=new Character(); 

        int inputValue1=0; 

        ArrayList<Integer> list1=new ArrayList<Integer>(); 

        list1.add(getSubtraction1()); 

        list1.add(getSubtraction2());  

        int count=1; 

        int j=0; 

        if(ch1.getButton1Selected()==1) 

        { 

            while(list1.size() > j) 

            {  

                inputValue1 = Integer.parseInt 

(JOptionPane.showInputDialog("Δώσε το "+count+"ο αποτέλεσμα")); 

 

                if(inputValue1 == list1.get(j)) 

                {       

                    Greenfoot.playSound("sound_correct.wav");                 

                    addEasyPuzzleScore3();                                                    

                } 

                else 

                { 

                    Greenfoot.playSound("Explosion.wav");                                

                    reduceEasyPuzzleScore3();                                 

                }  

                j++; 

                count++; 

            }   

        } 

        else if(ch1.getButton2Selected()==1) 

        { 

            while(list1.size() > j) 

            {  
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                inputValue1 = Integer.parseInt 

(JOptionPane.showInputDialog("Δώσε το "+count+"ο αποτέλεσμα")); 

 

                if(inputValue1 == list1.get(j)) 

                {       

                    Greenfoot.playSound("sound_correct.wav");                 

                    addDifficultPuzzleScore3();                                                    

                } 

                else 

                { 

                    Greenfoot.playSound("Explosion.wav");                                

                    reduceDifficultPuzzleScore3();                                 

                }  

                j++; 

                count++; 

            } 

        } 

        Character ch2=new Character(); 

        Key key1=new Key(); 

        Mathgame2 mat2=new Mathgame2(ch2,key1); 

        Greenfoot.setWorld(mat2);        

    } 

} 

 

FinishScreen.java 

import greenfoot.*;  // (World, Actor, GreenfootImage, Greenfoot and 

MouseInfo) 

 

public class FinishScreen extends World 

{ 

    private GreenfootImage image;      

    /** 

     * Constructor for objects of class FinishScreen. 

     *  

     */ 

    public FinishScreen() 

    {     

        super(800, 800, 1); 

        image=new GreenfootImage("finish_image.png"); 

        Label label1=new Label("Το συνολικό σκορ σου είναι "+ 

getTotalScore(),20,100); 

        addObject(label1,400,350); 

        Label label2=new Label("Συγχαρητήρια"+"."+"Τερματίσατε το 

παιχνίδι!",20,120); 

        addObject(label2,400,400); 

        Label label3=new Label("Πατήστε το πλήκτρο Space",20,140); 

        addObject(label3,400,450); 
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        Label label4=new Label("για να μετακινηθείτε στην αρχική 

οθόνη",20,160); 

        addObject(label4,400,500); 

    } 

    //When <<space>> button is pressed in FinishScreen,the StartScreen 

appears again. 

    public void act() 

    { 

        StartScreen ss1=new StartScreen(); 

        if(Greenfoot.isKeyDown("space")) 

        { 

            Greenfoot.setWorld(ss1);   

        } 

    } 

    //Returns the total score of the game. 

    public int getTotalScore() 

    { 

        int totalScore=0; 

        Mathpuzzle1 matp1=new Mathpuzzle1(); 

        Mathsubpuzzle1 matsubp1=new Mathsubpuzzle1(); 

        Mathpuzzle2 matp2=new Mathpuzzle2(); 

        Mathsubpuzzle2 matsubp2=new Mathsubpuzzle2(); 

        Mathpuzzle3 matp3=new Mathpuzzle3(); 

        Mathsubpuzzle3 matsubp3=new Mathsubpuzzle3(); 

        Mathpuzzle4 matp4=new Mathpuzzle4();        

totalScore=matp1.getPuzzleScore2()+matsubp1.getPuzzleScore3()+matp2.getPuzzl

eScore4()+matsubp2.getPuzzleScore5()+matp3.getPuzzleScore6()+matsubp3.getPuz

zleScore7()+matp4.getPuzzleScore8(); 

        matp1.deletePuzzleScore2(); 

        matsubp1.deletePuzzleScore3(); 

        matp2.deletePuzzleScore4(); 

        matsubp2.deletePuzzleScore5(); 

        matp3.deletePuzzleScore6(); 

        matsubp3.deletePuzzleScore7(); 

        matp4.deletePuzzleScore8(); 

        return totalScore; 

    }     
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} 

Στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 2) παρουσιάζεται το διάγραμμα υποκλάσεων 
της Actor που αποτελείται από όλα τα αντικείμενα που συμμετέχουν στο 

εκπαιδευτικό παιχνίδι ‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις›› (χαρακτήρας,σύμβολα,πόρτες 

εξόδου,κλπ.). 

 

 

Διάγραμμα 2.Η ιεραρχική δομή των κλάσεων (υποκλάσεων) της Actor στο 

εκπαιδευτικό παιχνίδι ‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις››  
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Πίνακας 3.Κλάσεις (Υποκλάσεις) της Actor στο εκπαιδευτικό παιχνίδι 

‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις›› 

Κλάση Λειτουργία 

Character 

Ο χαρακτήρας του παιχνιδιού που χειρίζεται ο χρήστης (παιδί) για να 

επιλέγει επίπεδα δυσκολίας, να μαζεύει σύμβολα και κλειδιά κατά την 

εξέλιξη του παιχνιδιού και να έρχεται σε επαφή με διάφορα αντικείμενα 

(πυραμίδα, κουτιά,πόρτες εξόδου κλπ.) για να μπαίνει στους γρίφους και 

να τους επιλύει και να σταματά το παιχνίδι 

Button1 Το κουμπί επιπέδου δυσκολίας ‹‹Εύκολο›› που μπορεί να επιλέξει ο 

χρήστης (παιδί) στην αρχική οθόνη του παιχνιδιού 

Button2 Το κουμπί επιπέδου δυσκολίας ‹‹Δύσκολο›› που μπορεί να επιλέξει ο 

χρήστης (παιδί) στην αρχική οθόνη του παιχνιδιού 

Door1 
Η άσπρη πόρτα εξόδου στην πρώτη πίστα-ενότητα που μπορεί να 

επιλέξει ο χρήστης (παιδί) για να σταματήσει το παιχνίδι χωρίς να 

ξεκινήσει την εξέλιξη του (τρέχον σκορ 0) 

Door2 
Η μπλε πόρτα εξόδου στην δεύτερη πίστα-ενότητα που μπορεί να 

επιλέξει ο χρήστης (παιδί) για να σταματήσει το παιχνίδι (σκορ πρώτου 

γρίφου) 

Door3 
Η κόκκινη πόρτα εξόδου στην δεύτερη πίστα-ενότητα που μπορεί να 

επιλέξει ο χρήστης (παιδί) για να σταματήσει το παιχνίδι (άθροισμα 

σκορ πρώτου γρίφου και πρώτου υπογρίφου) 

Door4 
Η κίτρινη πόρτα εξόδου στην τρίτη πίστα-ενότητα που μπορεί να 

επιλέξει ο χρήστης (παιδί) για να σταματήσει το παιχνίδι (άθροισμα 

σκορ πρώτου,δεύτερου γρίφου και πρώτου υπογρίφου) 

Door5 
Η πράσινη πόρτα εξόδου στην τρίτη πίστα-ενότητα που μπορεί να 

επιλέξει ο χρήστης (παιδί) για να σταματήσει το παιχνίδι (άθροισμα 

σκορ πρώτου,δεύτερου γρίφου και πρώτου,δεύτερου υπογρίφου) 

Door6 
Η μοβ πόρτα εξόδου στην τρίτη πίστα-ενότητα που μπορεί να επιλέξει ο 

χρήστης (παιδί) για να σταματήσει το παιχνίδι (άθροισμα σκορ πρώτου, 

δεύτερου, τρίτου γρίφου και πρώτου, δεύτερου υπογρίφου) 

Door7 
Η ροζ πόρτα εξόδου στην τρίτη πίστα-ενότητα που μπορεί να επιλέξει ο 

χρήστης (παιδί) για να σταματήσει το παιχνίδι (άθροισμα σκορ πρώτου, 

δεύτερου, τρίτου γρίφου και πρώτου, δεύτερου, τρίτου υπογρίφου) 

Plus Τα σύμβολα της πρόσθεσης που συλλέγει ο χαρακτήρας στην πρώτη 

πίστα-ενότητα 

Minus Τα σύμβολα της αφαίρεσης που συλλέγει ο χαρακτήρας στη δεύτερη 

πίστα-ενότητα 
Multiply Τα σύμβολα του πολλαπλασιασμού που συλλέγει ο χαρακτήρας στην 
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τρίτη πίστα-ενότητα 

Divide Τα σύμβολα της διαίρεσης που συλλέγει ο χαρακτήρας στην τέταρτη 

πίστα-ενότητα 

Chest Το σεντούκι που έρχεται σε επαφή ο χαρακτήρας του παιχνιδιού για να 

ξεκινήσει η επίλυση του πρώτου (τελικού) γρίφου 

Box1 Το πορτοκαλί κουτί που έρχεται σε επαφή ο χαρακτήρας του παιχνιδιού 

για να ξεκινήσει η επίλυση του πρώτου υπογρίφου 

Lamp Το λυχνάρι που έρχεται σε επαφή ο χαρακτήρας του παιχνιδιού για να 

ξεκινήσει η επίλυση του δεύτερου (τελικού) γρίφου 

Box2 Το κόκκινο κουτί που έρχεται σε επαφή ο χαρακτήρας του παιχνιδιού για 

να ξεκινήσει η επίλυση του δεύτερου υπογρίφου 

Box3 Το μπλε κουτί που έρχεται σε επαφή ο χαρακτήρας του παιχνιδιού για να 

ξεκινήσει η επίλυση του τρίτου (τελικού) γρίφου 

Box4 Το πράσινο κουτί που έρχεται σε επαφή ο χαρακτήρας του παιχνιδιού 

για να ξεκινήσει η επίλυση του τρίτου υπογρίφου 

Box5 Το κίτρινο κουτί που έρχεται σε επαφή ο χαρακτήρας του παιχνιδιού για 

να ξεκινήσει η επίλυση του τέταρτου (τελικού) γρίφου  

Pyramid Η πυραμίδα που μπαίνει ο χαρακτήρας του παιχνιδιού στην πρώτη 

πίστα-ενότητα για να παρουσιαστεί ο πρώτος (τελικός) γρίφος 

House Το σπίτι που μπαίνει ο χαρακτήρας του παιχνιδιού στη δεύτερη πίστα-
ενότητα για να παρουσιαστεί ο δεύτερος (τελικός) γρίφος 

Portal Η πύλη που μπαίνει ο χαρακτήρας του παιχνιδιού στην τρίτη πίστα-
ενότητα για να παρουσιαστεί ο τρίτος (τελικός) γρίφος 

Castle Το κάστρο  που μπαίνει ο χαρακτήρας του παιχνιδιού στην τέταρτη 

πίστα-ενότητα για να παρουσιαστεί ο τέταρτος (τελικός) γρίφος 

Key Το κλειδί που συλλέγει ο χαρακτήρας του παιχνιδιού σε κάθε πίστα-
ενότητα αντίστοιχα 

Label Αντικείμενο με τη βοήθεια του οποίου αναπαριστώνται κείμενα σε 

διάφορα σημεία του παιχνιδιού 
 

Στη συνέχεια, παρατίθεται ο κώδικας των πιο σημαντικών υποκλάσεων της Actor. 
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Character.java 

import greenfoot.*; 

import javax.swing.JOptionPane; 

public class Character extends Actor 

{  

 

    private int PlusCollected; 

    private int KeyCollected; 

    private int MinusCollected; 

    private int MultiplyCollected; 

    private int DivideCollected; 

    private static int Button1Selected; 

    private static int Button2Selected;     

    Key key1=new Key(); 

 

    /** 

     * Constructor for objects of class Character 

     */   

    public Character() 

    { 

        setImage(new GreenfootImage("boy2.png"));   

        PlusCollected=0; 

        KeyCollected=0; 

        MinusCollected=0; 

        MultiplyCollected=0; 

        DivideCollected=0;         

    } 

    //Actions of the character 

    public void act() 

    { 

        Mathpuzzle1 matp1=new Mathpuzzle1(); 

        Mathsubpuzzle1 matsubp1=new Mathsubpuzzle1(); 

        Mathpuzzle2 matp2=new Mathpuzzle2(); 

        Mathsubpuzzle2 matsubp2=new Mathsubpuzzle2(); 
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        Mathpuzzle3 matp3=new Mathpuzzle3(); 

        Mathsubpuzzle3 matsubp3=new Mathsubpuzzle3(); 

        Mathpuzzle4 matp4=new Mathpuzzle4(); 

        Mathgame1 matg1=new Mathgame1(); 

        Mathgame2 matg2=new Mathgame2(); 

        Mathgame3 matg3=new Mathgame3(); 

        Mathgame4 matg4=new Mathgame4(); 

        CheckKeyPress(); 

        lookForPlus(matg1); 

        searchForKey(); 

        solvePuzzle(matp1); 

        seeMinus(matsubp1,matg2); 

        lookForMultiply(matsubp2,matg3); 

        enterThePyramid(matp1); 

        enterTheHouse(matp2); 

        solveSubPuzzle1(matsubp1); 

        enterThePortal(matp3); 

        solvePuzzle2(matp2); 

        solveSubpuzzle2(matsubp2); 

        solvePuzzle3(matp3); 

        lookForDivide(matsubp3,matg4); 

        solveSubpuzzle3(matsubp3); 

        enterTheCastle(matp4); 

        solvePuzzle4(matp4); 

        seeExitDoor1(); 

        seeExitDoor2(); 

        seeExitDoor3(); 

        seeExitDoor4();   

        seeExitDoor5(); 

        seeExitDoor6(); 

        seeExitDoor7(); 

        DetectButton1(matg1); 

        DetectButton2(matg1); 

    } 



 

77 

 

    //Movement of character of the game with keyboard buttons  

    public void CheckKeyPress() 

    {         

        if(Greenfoot.isKeyDown("left")) 

        { 

            move(-10); 

        } 

        if(Greenfoot.isKeyDown("right")) 

        { 

            move(10); 

        } 

        if(Greenfoot.isKeyDown("up")) 

        { 

            setLocation(getX(),getY()-10); 

        }  

        if(Greenfoot.isKeyDown("down")) 

        { 

            setLocation(getX(),getY()+10); 

        }         

    }  

    //Returns the value of Button1Selected field. 

    public int getButton1Selected() 

    { 

        return Button1Selected; 

    } 

    //Returns the value of Button2Selected field. 

    public int getButton2Selected() 

    { 

        return Button2Selected; 

    }     

    //Checks if there is an actor at a random location    

    public boolean canSee(Class clss) 

    { 

        Actor actor = getOneObjectAtOffset(0, 0, clss); 
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        return actor != null;         

    } 

    //Removes the actor in the random location 

    public void collect(Class clss) 

    { 

        Actor actor = getOneObjectAtOffset(0, 0, clss); 

        if(actor != null) { 

            getWorld().removeObject(actor); 

        } 

    } 

    //When the character detects the easy-level button(easy-level button 

selected) the game in easy mode starts(with the first stage). 

    public void DetectButton1(Mathgame1 matg1) 

    {        

        if(canSee(Button1.class)) 

        {   

            Button1Selected=1;  

            Button2Selected=0; 

            Greenfoot.setWorld(matg1); 

        } 

    } 

    //When the character detects the difficult-level button(difficult-level 

button selected) the game in difficult mode starts(with the first stage). 

    public void DetectButton2(Mathgame1 matg1) 

    { 

        if(canSee(Button2.class)) 

        { 

            Button1Selected=0; 

            Button2Selected=1; 

            Greenfoot.setWorld(matg1); 

        } 

    }     

    //When exit door 1(white door) is detected(by character) the current 

score(zero score) appears in a pop-up window. 

    public void seeExitDoor1() 

    { 
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        if(canSee(Door1.class)) 

        { 

          Mathgame1 matg1=new Mathgame1(); 

          StartScreen ss1=new StartScreen();  

          JOptionPane.showMessageDialog(null,"Το σκορ σου είναι 

"+matg1.getScore1()); 

          Greenfoot.setWorld(ss1); 

        } 

    }     

    //When exit door 2(blue door) is detected(by character) the current 

score appears in a pop-up window.  

    public void seeExitDoor2() 

    { 

        if(canSee(Door2.class)) 

        { 

          Mathpuzzle1 matp1=new Mathpuzzle1(); 

          StartScreen ss1=new StartScreen(); 

          JOptionPane.showMessageDialog(null,"Το σκορ σου είναι 

"+matp1.getPuzzleScore2()); 

          matp1.deletePuzzleScore2(); 

          Greenfoot.setWorld(ss1); 

        } 

    }     

    //When exit door 3(red door) is detected(by character) the current score 

appears in a pop-up window. 

    public void seeExitDoor3() 

    { 

        if(canSee(Door3.class)) 

        { 

          Mathpuzzle1 matp1=new Mathpuzzle1(); 

          Mathsubpuzzle1 matsubp1=new Mathsubpuzzle1(); 

          StartScreen ss1=new StartScreen(); 

          JOptionPane.showMessageDialog(null,"Το σκορ σου είναι 

"+(matp1.getPuzzleScore2()+matsubp1.getPuzzleScore3())); 

          matp1.deletePuzzleScore2(); 

          matsubp1.deletePuzzleScore3(); 

          Greenfoot.setWorld(ss1); 
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        } 

    }     

    //When exit door 4(yellow door) is detected(by character) the current 

score appears in a pop-up window. 

    public void seeExitDoor4() 

    { 

        if(canSee(Door4.class)) 

        { 

          Mathpuzzle1 matp1=new Mathpuzzle1(); 

          Mathsubpuzzle1 matsubp1=new Mathsubpuzzle1(); 

          Mathpuzzle2 matp2=new Mathpuzzle2(); 

          StartScreen ss1=new StartScreen(); 

          JOptionPane.showMessageDialog(null,"Το σκορ σου είναι 

"+(matp1.getPuzzleScore2()+matsubp1.getPuzzleScore3()+matp2.getPuzzleScore4(

))); 

          matp1.deletePuzzleScore2(); 

          matsubp1.deletePuzzleScore3(); 

          matp2.deletePuzzleScore4(); 

          Greenfoot.setWorld(ss1); 

        } 

    }     

    //When exit door 5(green door) is detected(by character) the current 

score appears in a pop-up window. 

    public void seeExitDoor5() 

    { 

        if(canSee(Door5.class)) 

        { 

          Mathpuzzle1 matp1=new Mathpuzzle1(); 

          Mathsubpuzzle1 matsubp1=new Mathsubpuzzle1(); 

          Mathpuzzle2 matp2=new Mathpuzzle2(); 

          Mathsubpuzzle2 matsubp2=new Mathsubpuzzle2(); 

          StartScreen ss1=new StartScreen(); 

          JOptionPane.showMessageDialog(null,"Το σκορ σου είναι 

"+(matp1.getPuzzleScore2()+matsubp1.getPuzzleScore3()+matp2.getPuzzleScore4(

)+matsubp2.getPuzzleScore5())); 

          matp1.deletePuzzleScore2(); 

          matsubp1.deletePuzzleScore3(); 
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          matp2.deletePuzzleScore4(); 

          matsubp2.deletePuzzleScore5(); 

          Greenfoot.setWorld(ss1); 

        } 

    }     

    //When exit door 6(purple door) is detected(by character) the current 

score appears in a pop-up window. 

    public void seeExitDoor6() 

    { 

        if(canSee(Door6.class)) 

        { 

          Mathpuzzle1 matp1=new Mathpuzzle1(); 

          Mathsubpuzzle1 matsubp1=new Mathsubpuzzle1(); 

          Mathpuzzle2 matp2=new Mathpuzzle2(); 

          Mathsubpuzzle2 matsubp2=new Mathsubpuzzle2(); 

          Mathpuzzle3 matp3=new Mathpuzzle3(); 

          StartScreen ss1=new StartScreen(); 

          JOptionPane.showMessageDialog(null,"Το σκορ σου είναι 

"+(matp1.getPuzzleScore2()+matsubp1.getPuzzleScore3()+matp2.getPuzzleScore4(

)+matsubp2.getPuzzleScore5()+matp3.getPuzzleScore6())); 

          matp1.deletePuzzleScore2(); 

          matsubp1.deletePuzzleScore3(); 

          matp2.deletePuzzleScore4(); 

          matsubp2.deletePuzzleScore5(); 

          matp3.deletePuzzleScore6(); 

          Greenfoot.setWorld(ss1); 

        } 

    }     

    //When exit door 7(pink door) is detected(by character) the current 

score appears in a pop-up window. 

    public void seeExitDoor7() 

    { 

        if(canSee(Door7.class)) 

        { 

          Mathpuzzle1 matp1=new Mathpuzzle1(); 

          Mathsubpuzzle1 matsubp1=new Mathsubpuzzle1(); 
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          Mathpuzzle2 matp2=new Mathpuzzle2(); 

          Mathsubpuzzle2 matsubp2=new Mathsubpuzzle2(); 

          Mathpuzzle3 matp3=new Mathpuzzle3(); 

          Mathsubpuzzle3 matsubp3=new Mathsubpuzzle3(); 

          StartScreen ss1=new StartScreen();  

          JOptionPane.showMessageDialog(null,"Το σκορ σου είναι 

"+(matp1.getPuzzleScore2()+matsubp1.getPuzzleScore3()+matp2.getPuzzleScore4(

)+matsubp2.getPuzzleScore5()+matp3.getPuzzleScore6()+matsubp3.getPuzzleScore

7())); 

          matp1.deletePuzzleScore2(); 

          matsubp1.deletePuzzleScore3(); 

          matp2.deletePuzzleScore4(); 

          matsubp2.deletePuzzleScore5(); 

          matp3.deletePuzzleScore6(); 

          matsubp3.deletePuzzleScore7(); 

          Greenfoot.setWorld(ss1); 

        } 

    }     

    //Collects plus(remove plus) in the game.When three plus are collected,a 

key appears at specified location. 

    public void lookForPlus(Mathgame1 matg1) 

    { 

        if(canSee(Plus.class))  

        { 

            collect(Plus.class); 

            matg1.addScore(); 

            matg1.act(); 

            Greenfoot.playSound("sound_collect-item.wav"); 

            PlusCollected++;             

        } 

        if(PlusCollected==3) 

        {              

            getWorld().addObject(key1,500,400); 

            matg1.deleteScore(); 

            matg1.act(); 

            PlusCollected=0; 
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        }    

    } 

    //Collects the key(removes it) 

    public void searchForKey() 

    { 

        if(canSee(Key.class)) 

        { 

            collect(Key.class); 

            Greenfoot.playSound("sound_collect-key.wav"); 

            KeyCollected++; 

        } 

    } 

    //When the pyramid is detected(character enters in it)a 

mathematical(addition) puzzle appears in another world.     

    public void enterThePyramid(Mathpuzzle1 matp1) 

    { 

 

        if(canSee(Pyramid.class)&&KeyCollected==1) 

        {   

            Greenfoot.setWorld(matp1); 

            matp1.addPuzzle1(); 

        } 

 

    } 

    //When the house is detected(character enters in it) and the key is 

collected a main mathematical(subtraction) puzzle appears in another world. 

    public void enterTheHouse(Mathpuzzle2 matp2) 

    { 

        if(canSee(House.class)&&KeyCollected==1) 

        { 

            Greenfoot.setWorld(matp2); 

            matp2.addPuzzle2(); 

        }     

    }     

    //Checks the answers of the user in the mathematical(addition) puzzle.  
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    public void solvePuzzle(Mathpuzzle1 matp1) 

    { 

 

        if(canSee(Chest.class)) 

        { 

            matp1.CheckAnswers(); 

        }    

 

    } 

    //Collects minus(removes minus) in the game.When two minus are 

collected,a new world(with a mathematical(subtraction) subpuzzle) appears. 

    public void seeMinus(Mathsubpuzzle1 matsubp1,Mathgame2 matg2) 

    { 

        if(canSee(Minus.class)) 

        {             

            collect(Minus.class); 

            matg2.addScore(); 

            matg2.act(); 

            Greenfoot.playSound("sound_collect-item.wav"); 

            MinusCollected++; 

        } 

        if(MinusCollected==2) 

        { 

            matg2.deleteScore(); 

            matg2.act(); 

            Greenfoot.setWorld(matsubp1); 

            matsubp1.addSubpuzzle1(); 

            MinusCollected=0; 

        }     

    } 

    //Checks the answers of the user in the mathematical(subtraction) 

subpuzzle. 

    public void solveSubPuzzle1(Mathsubpuzzle1 matsubp1) 

    {         

        if(canSee(Box1.class)) 
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        {               

            matsubp1.CheckSubAnswers1(); 

        }    

    } 

    //Checks the answers of the user in the main mathematical(subtraction) 

puzzle. 

    public void solvePuzzle2(Mathpuzzle2 matp2) 

    { 

        if(canSee(Lamp.class)) 

        { 

            matp2.CheckAnswers2(); 

        }   

    } 

    //Collects multiplies(removes multiplies) in the game.When two 

multiplies are collected,a new world(with a mathematical(multiplication) 

subpuzzle) appears. 

    public void lookForMultiply(Mathsubpuzzle2 matsubp2,Mathgame3 matg3) 

    { 

        if(canSee(Multiply.class)) 

        { 

            collect(Multiply.class); 

            matg3.addScore(); 

            matg3.act(); 

            Greenfoot.playSound("sound_collect-item.wav"); 

            MultiplyCollected++; 

        }  

        if(MultiplyCollected==2) 

        { 

            matg3.deleteScore(); 

            matg3.act(); 

            Greenfoot.setWorld(matsubp2); 

            matsubp2.addSubpuzzle2(); 

            MultiplyCollected=0; 

        }     

    } 
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    //Checks the answers of the user in the mathematical(multiplication) 

subpuzzle. 

    public void solveSubpuzzle2(Mathsubpuzzle2 matsubp2) 

    { 

        if(canSee(Box2.class)) 

        {            

            matsubp2.CheckSubAnswers2(); 

        }     

    } 

    //When the portal is detected(character enters in it) and the key is 

collected a main mathematical(multiplication) puzzle appears in another 

world. 

    public void enterThePortal(Mathpuzzle3 matp3) 

    { 

        if(canSee(Portal.class)&&KeyCollected==1)  

        { 

            Greenfoot.setWorld(matp3);  

            matp3.addPuzzle3(); 

        }     

    } 

    //Checks the answers of the user in the main 

mathematical(multiplication) puzzle. 

    public void solvePuzzle3(Mathpuzzle3 matp3) 

    { 

        if(canSee(Box3.class)) 

        { 

            matp3.CheckAnswers3(); 

        }     

    }   

    //Collects divides(removes divides) in the game.When two divides are 

collected,a new world(with a mathematical(division) subpuzzle) appears. 

    public void lookForDivide(Mathsubpuzzle3 matsubp3,Mathgame4 matg4) 

    { 

      if(canSee(Divide.class)) 

        {             

            collect(Divide.class);  

            matg4.addScore(); 
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            matg4.act(); 

            Greenfoot.playSound("sound_collect-item.wav"); 

            DivideCollected++; 

        } 

      if(DivideCollected==2) 

      { 

           matg4.deleteScore(); 

           matg4.act(); 

           Greenfoot.setWorld(matsubp3); 

           matsubp3.addSubpuzzle3(); 

           DivideCollected=0; 

      }  

    } 

    //Checks the answers of the user in the mathematical(division) 

subpuzzle. 

    public void solveSubpuzzle3(Mathsubpuzzle3 matsubp3) 

    { 

        if(canSee(Box4.class)) 

        { 

            matsubp3.CheckSubAnswers3(); 

        }     

    }     

    //When the castle is detected(character enters in it) and the key is 

collected a main mathematical(division) puzzle appears in another world. 

    public void enterTheCastle(Mathpuzzle4 matp4) 

    { 

        if(canSee(Castle.class) && KeyCollected==1) 

        { 

            Greenfoot.setWorld(matp4); 

            matp4.addPuzzle4(); 

        }     

    }  

    //Checks the answers of the user in the main mathematical(division) 

puzzle. 

    public void solvePuzzle4(Mathpuzzle4 matp4) 

    { 
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        if(canSee(Box5.class)) 

        { 

            matp4.CheckAnswers4(); 

        }     

    } 

}     

Label.java 

import greenfoot.*;  // (World, Actor, GreenfootImage, Greenfoot and 

MouseInfo) 

 

public class Label extends Actor 

{ 

    GreenfootImage img = new GreenfootImage(500,500); 

    //Constructs objects of class Label 

    public Label(String text,int x,int y) 

    {       

     Font font=img.getFont(); 

     font=font.deriveFont(28); 

     img.setFont(font); 

     img.drawString(text,x,y);  

     setImage(img);      

    }   

     

         

} 
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5.5 Συμπεράσματα 

 

Συνοψίζοντας, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών σε γλώσσα προγραμματισμού 

Java στο περιβάλλον προγραμματισμού Greenfoot είναι σύνθετη αλλά και 

αποτελεσματική με τη γραφική διασύνδεση (αντίστοιχες ενσωματωμένες κλάσεις) και 

με άλλες δυνατότητες (προσθήκη ήχων κλπ.) που παρέχει. 

Ειδικότερα, η ανάπτυξη του παιχνιδιού ‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις›› με το 

περιβάλλον προγραμματισμού Greenfoot παρότι ήταν περίπλοκη διαδικασία είχε το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Το παιχνίδι που δημιουργήθηκε ικανοποιεί το πλαίσιο 

σχεδίασης (διαγράμματα ροής) που ακολουθήθηκε και είναι λειτουργικό και 

αποτελεσματικό για τον σκοπό που σχεδιάστηκε. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η 

γραφική διασύνδεση που παρέχει το Greenfoot είναι αρκετά σημαντική για την 

ανάπτυξη του συγκεκριμένου παιχνιδιού διότι προστέθηκαν πολύχρωμα και 

διαδραστικά περιβάλλοντα που προσελκύουν το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών. 

Μέσα από τη δημιουργία του παιχνιδιού ‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις›› φάνηκε η 

γενικότερη αξία και χρησιμότητα του περιβάλλοντος προγραμματισμού Greenfoot 

στη δημιουργία τόσο απλών όσο και σύνθετων εκπαιδευτικών παιχνιδιών τα οποία 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

συγκεκριμένα ως συμπληρωματικά εργαλεία μάθησης στο Δημοτικό. 

 

  



 

90 

 

6. Συμπεράσματα και προτάσεις 

6.1 Εισαγωγή 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο διατυπώνονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη 

συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αλλά και διάφορες προτάσεις για μελλοντική 

βελτίωση του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, στην ενότητα 6.2 καταγράφονται τα 

συμπεράσματα ενώ στην ενότητα 6.3 οι προτάσεις για μελλοντική βελτίωση του 

παιχνιδιού ‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις››. 

 

6.2 Συμπεράσματα 

 

Μέσα από την εργασία αυτή προέκυψαν διάφορα συμπεράσματα. Όσον αφορά τα 

εκπαιδευτικά παιχνίδια και συγκεκριμένα αυτά που σχετίζονται με τα μαθηματικά, 

φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία τέτοιων παιχνιδιών που να είναι 

αποτελεσματικά για παιδιά του δημοτικού σχολείου. Ένα μέρος αυτών των 

παιχνιδιών έχουν τη μορφή διαδραστικών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και 

προσελκύουν τα μικρά παιδιά. Τα περισσότερα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο χωρίς 

να απαιτείται συνδρομή. 

 

Μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας του παιχνιδιού ‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις›› 

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 οι στόχοι του, η ύπαρξη ενός ενδιαφέροντος σεναρίου/πλοκής, 

οι χαρακτήρες, τα γραφικά, οι ήχοι και η μορφή των δραστηριοτήτων του για την 

επίτευξη των επιθυμητών στόχων. 
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Επίσης, απαιτείται αρκετή μελέτη και έρευνα. Υπάρχουν πολλές γλώσσες 

προγραμματισμού οι οποίες υποστηρίζουν την ανάπτυξη ενός παιχνιδιού. Στην 

παρούσα εργασία επιλέχθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Java (στο περιβάλλον 

προγραμματισμού Greenfoot). Με τη γλώσσα αυτή στη συγκεκριμένη πλατφόρμα 

μπορούν να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά παιχνίδια τόσο offline όσο και online, 

γεγονός που προσδίδει ευελιξία στη δημιουργία παιχνιδιών στο Greenfoot. 

 

Γενικά, για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού, 

καθοριστικό ρόλο παίζει το πλαίσιο σχεδίασης στο οποίο βασίζεται. Το πλαίσιο 

σχεδίασης (διαγράμματα ροής) που χρησιμοποιήθηκε στο παιχνίδι ‹‹Μαθηματικές 

εξερευνήσεις›› βοήθησε σημαντικά στη δημιουργία ενός παιχνιδιού που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

6.3 Προτάσεις για μελλοντική βελτίωση του παιχνιδιού 

 

Το παιχνίδι ‹‹Μαθηματικές εξερευνήσεις›› θα μπορούσε μελλοντικά να εξελιχθεί 

περισσότερο και να γίνει πιο αποτελεσματικό. Αρχικά, θα μπορούσε να προστεθεί μία 

πέμπτη πίστα-ενότητα στο παιχνίδι που θα έχει γρίφους που περιλαμβάνουν όλες τις 

πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση). Έτσι η προσθήκη αυτή 

βοηθάει το παιδί να σκέφτεται συνδυαστικά (δηλαδή να αξιοποιεί όλες τις γνώσεις 

του στις πράξεις που του παρουσιάζονται). 

Επίσης, θα μπορούσε να γίνεται αποθήκευση των σκορ που επιτυγχάνει το παιδί στο 

παιχνίδι έτσι ώστε να παρακολουθεί την πρόοδο του και παράλληλα να δίνεται το 

κίνητρο της ολοένα και μεγαλύτερης βελτίωσής του. Τέλος, το παιχνίδι μπορεί 

μελλοντικά να γίνει online και έτσι το παιδί μπορεί να ανταγωνίζεται με άλλους 

χρήστες της ηλικίας του κάνοντας το παιχνίδι περισσότερο διασκεδαστικό.  
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