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Πεπίλητη 

Ζ παξνύζα εξγαζία κε ηίηιν «Αλάπηπμε εθαξκνγήο γηα ηε ζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθώλ κε ρξήζε ΣΠΔ θαη παηρληδνπνίεζεο» έρεη σο ζηόρν ηε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε 

εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ην νπνίν ζα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν θαη δηαζθεδαζηηθό εξγαιείν 

κάζεζεο ησλ θιαζκάησλ ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Πξόθεηηαη γηα έλα ινγηζκηθό ην νπνίν πινπνηήζεθε ζηελ πιαηθόξκα Greenfoot κε ηε γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ Java.  Πεξηέρεη ηέζζεξηο ελόηεηεο: Θεσξία, Δξσηήζεηο Δκπέδσζεο, Αζθήζεηο 

(ππό ηελ κνξθή παηρληδηνύ) θαη Δπαλάιεςε. Ζ θάζε ελόηεηα ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ππνελόηεηεο 

(εθηόο ηεο ελόηεηαο Δπαλάιεςε) πνπ αθνξνύλ ηελ έλλνηα ηνπ θιάζκαηνο, ηελ πξόζζεζε θαη 

αθαίξεζε θιαζκάησλ θαζώο θαη ηελ ηζνδπλακία ησλ θιαζκάησλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη 

λα αθνινπζήζεη κε ηε ζεηξά ηηο ελόηεηεο θαη ππνελόηεηεο ή λα πινεγεζεί θαηεπζείαλ ζηελ 

ελόηεηα/ππνελόηεηα πνπ εθείλνο ζεσξεί πην ρξήζηκε γηα ηνλ εαπηό ηνπ. ηόρνο, ε κειέηε ησλ 

θιαζκάησλ λα απνηειεί κηα επράξηζηε εκπεηξία γηα ηνπο καζεηέο. Αξρηθά γίλεηαη κηα 

παξνπζίαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο πνπ είλαη ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά καζεκαηηθώλ 

γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαη έπεηηα παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πιαηθόξκαο Greenfoot. ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό “ΣΑ 

ΚΛΑΜΑΣΑ” θαη ηέινο παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ θιάζεσλ θαη ηνπ θώδηθα  ηνπ 

ινγηζκηθνύ. 

 Λέξειρ Κλειδιά: Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό, ΣΠΔ, Δθπαηδεπηηθά Παηρλίδηα, Greenfoot, 

Κιάζκαηα 
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Abstract 

This thesis, entitled «Development of an application for supporting the teaching of Mathematics 

using Information and Communication Technologies and Gamification» aims to design and 

develop educational software that will be a useful and fun learning tool for fractional math in 

primary education. This software was implemented on the Greenfoot platform using the 

programming language Java. It contains four sections: Theory, Multiple Choice Questions, 

Exercises (in the form of a game) and repetition exercises. Each section is divided into three 

subsections (with exception of the repetition exercises) that relate to the concept of fraction, 

addition, and subtraction of fractions, and equivalence of fractions. The user can select every unit 

in order or choose whatever she/he judges appropriate for the circumstances. The thesis starts 

with a brief review of mathematical educational software for Primary Education. Then, the 

characteristics of “Greenfoot” and the educational software “FRACTIONS” are described. 

Finally, the main classes of the educational software are presented and conclusions are drawn. 

Keywords: Educational software, ICT, Educational game, Greenfoot, fractions 
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1.Διζαγυγή  

 1.1  Ππόβλημα - ημανηικόηηηα ηος Θέμαηορ 

 Ζ εηζρώξεζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή είλαη γεγνλόο, αθόκε πνιύ 

πεξηζζόηεξν ζηνπο λένπο θαη ηα παηδηά πνπ ρεηξίδνληαη κε εμαηξεηηθή επρέξεηα έλαλ 

ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, ν νπνίνο εμππεξεηεί ηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ (Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξηώλ θαη Σερλνινγίαο) θαη ησλ ζηνηρείσλ παηρληδνπνίεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαη 

ζπληειεί ζην λα αλαπηύμνπλ ζεηηθή δηάζεζε γηα κάζεζε θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(Βνζληάδνπ, 2006). Δπίζεο βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε αξθεηνύο ηνκείο (Bragg, 

2006). Όζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ κε ζηνηρεία παηρληδνπνίεζεο παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο από ηελ πιεπξά ησλ καζεηώλ πνπ απνθηνύλ επηπιένλ 

θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζην κάζεκα (Hamari, Koivisto & Sarsa 2014; Sitra et al., 2017). 

Ζ ρξήζε θαη παξαγσγή  εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ ζηελ Διιάδα έρεη απμεζεί πεξηζζόηεξν ηα 

ηειεπηαία ρξόληα. Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κπνξεί λα επηηεπρηεί είηε κε ηε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνύ σο ζπκπιεξσκαηηθό κέζν ππνζηήξημεο ηεο δηδαζθαιίαο, είηε σο ππνζηεξηθηηθό 

κέζν εμάζθεζεο ησλ καζεηώλ έπεηηα από ηελ ππνρξεσηηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

                                                                                                                                                                                                                           

1.2 κοπόρ και ζηόσοι 

Ζ παξνύζα εξγαζία απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία κηαο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο κε ζθνπό ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελόηεηα ησλ θιαζκάησλ, 

ηα νπνία πξνβιεκαηίδνπλ κεγάιν αξηζκό εξεπλεηώλ αθνύ απνηεινύλ από ηηο δπζθνιόηεξεο 

ελόηεηεο ζηα καζεκαηηθά ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Charalambous & Pitta-Pantazi, 

2007). Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο έρεη αμηνπνηεζεί ώζηε λα γίλεη 

επθνιόηεξε ε θαηαλόεζε ηεο ελόηεηαο ησλ θιαζκάησλ  κέζα ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ή ζην 

ζπίηη ζαλ εξγαιείν επηπιένλ εμάζθεζεο (Hwang, Chen & Hsu 2006; Nguyen & Kulm 2005). 

Από ηα ζεηηθόηεξα ζηνηρεία ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηα καζεκαηηθά απνηειεί ε άκεζε 

παξνρή απνηειεζκάησλ / ελδεηθηηθώλ ιύζεσλ ζηα δηάθνξα εξσηήκαηα (Oblinger, 2004). 

 

  



  

13 
  

1.3 ςνειζθοπά 

Ζ παξνύζα εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ «Σα 

Κιάζκαηα» ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν θαη δηαζθεδαζηηθό εξγαιείν κάζεζεο 

θαη εμάζθεζεο ησλ θιαζκάησλ. Ζ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ κπνξεί λα γίλεη από ηνλ εθπαηδεπηηθό 

ζε θάπνην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ή ζε ηκήκαηα έληαμεο καζεηώλ, θαζώο θαη από ηνλ 

καζεηή ζην ζπίηη. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα απνηειέζεη κέζν θαζνδήγεζεο θαη γηα άιινπο εξεπλεηέο θαη ζπνπδαζηέο νη 

νπνίνη επηζπκνύλ λα θάλνπλ πξνζζήθεο θαη άιισλ ελνηήησλ πνπ αθνξνύλ ηα θιάζκαηα, αιιά 

θαη άιισλ δπζλόεησλ ελλνηώλ (γηα ηνπο καζεηέο) ησλ καζεκαηηθώλ. 

 

1.4 Γιάπθπυζη ηηρ μελέηηρ 

Κεθάιαην 1: ην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνληαη ηα εηζαγσγηθά ζηνηρεία, ν ζθνπόο θαη νη ζηόρνη 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

Κεθάιαην 2: ην δεύηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο 

Κεθάιαην 3: ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη κεξηθά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πιαηθόξκαο πινπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνύ. 

Κεθάιαην 4: ην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ην πεξηερόκελν ηνπ ινγηζκηθνύ θαη νη 

δηδαθηηθνί ηνπ ζηόρνη. 

Κεθάιαην 5: ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη βαζηθέο θιάζεηο ηνπ ινγηζκηθνύ θαη 

ηκήκαηα θώδηθα. 

Κεθάιαην 6: ην έθην θεθάιαην ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, νη πεξηνξηζκνί θαη 

ηπρόλ κειινληηθέο επεθηάζεηο γηα βειηίσζε ηνπ ινγηζκηθνύ. 

Κεθάιαην 7: Παξνπζίαζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. 
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 2 Βιβλιογπαθική Δπιζκόπηζη - Θευπηηικό Τπόβαθπο 

 2.1  Σι είναι ηο εκπαιδεςηικό λογιζμικό 

Με ηνλ όξν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό νξίδεηαη ην ζύλνιν ησλ εθαξκνγώλ γηα ειεθηξνληθνύο 

ππνινγηζηέο ή ηνλ παγθόζκην ηζηό πνπ ηθαλνπνηνύλ εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο. Μεξηθά από ηα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά βνεζνύλ ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ, άιια ππνζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο 

κέζσ εξγαιείσλ εμάζθεζεο, πεγώλ γλώζεσλ θ.α. Πέξα από ηα ινγηζκηθά πνπ 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ππάξρνπλ θαη απηά πνπ πξνζαξκόδνληαη ζηηο 

αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. Γη‟ απηό ην ιόγν επξέσο δηαδεδνκέλα είλαη ηα ζπζηήκαηα εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

Όζνλ αθνξά ζηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζπγθεληξώλεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ν ηξόπνο κε ηνλ 

νπνίν ν  ππνινγηζηήο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο   θαη πνηα ζα είλαη ηα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο. Αλεμαξηήησο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο ην ηειηθό 

απνηέιεζκα νθείιεη λα αμηνινγείηαη βάζεη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ απνηειεζκάησλ θαη ηεο 

επρξεζηίαο από ηνπο καζεηέο. (Μπαιθίδαο, 2008). 

Οπζηαζηηθά, ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό απνηειεί έλα γλσζηηθό εξγαιείν (cognitive tool) πνπ 

ππνζηεξίδεη ηε ζθέςε ηνπ καζεηή, ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηε δόκεζε ηεο θαηαλόεζεο. 

πλεπώο, θύξηνο ξόινο ελόο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ είλαη λα βνεζά θαη λα ππνζηεξίδεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. πλαληώληαη ινγηζκηθά αλνηρηνύ ηύπνπ, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ 

ελεξγό δξάζε ηνπ καζεηή. Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο δηαηππώλνπλ ηα  δηθά ηνπο εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ, δεκηνπξγνύλ λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη αιιειεπηδξνύλ κε 

ην ινγηζκηθό γηα ηε ιήςε απαληήζεσλ.  Δπηπιένλ, ζπλαληώληαη ινγηζκηθά πνπ δεκηνπξγνύλ ηελ 

πξνζνκνίσζε ελόο θπζηθνύ ή ηερλεηνύ ζπζηήκαηνο ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ θαη βαζίδνληαη 

ζηε ιεηηνπξγία ελόο ππνινγηζηηθνύ κνληέινπ πνπ αλαπαξηζηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνζνκνησκέλνπ ζπζηήκαηνο. Έλα εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε έλα καζεηή 

λα εκπιαθεί κε δηάθνξεο ζεκαληηθέο γηα ηε κάζεζε θαηαζηάζεηο θαη λα νηθνδνκήζεη γλώζεηο 

(Γεκεηξηάδεο, 2015). πλεπώο, ππάξρεη κεγάιε πιεζώξα εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ ηόζν σο 

πξνο ην είδνο θαη ζηνλ ηύπν. Τπάξρνπλ ινγηζκηθά παξνπζίαζεο, εμάζθεζεο θαη εκπέδσζεο, 

πξνζνκνίσζεο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ, εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ, δηεξεπλεηηθά, δεκηνπξγίαο, 

αλαθνξάο. Χο πξνο ηνλ ηύπν δηαθξίλνληαη ζε ινγηζκηθά αλνηρηνύ θαη θιεηζηνύ ηύπνπ. ηα 

ινγηζκηθά αλνηρηνύ ηύπνπ δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα θαη δηακνξθώλνληαη βάζεη ησλ 

αλαγθώλ ησλ καζεηώλ. Αληίζεηα ζηα ινγηζκηθά θιεηζηνύ ηύπνπ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ 

καζεηή λα εηζάγεη δεδνκέλα, αιιά ε αληίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πξνθαζνξηζκέλε γηα θάζε 

δεδνκέλν (Πνιύδνπ, 2012). 
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 2.2  Δκπαιδεςηικό Λογιζμικό και Μαθημαηικά 

Ζ Γηδαθηηθή ησλ Δπηζηεκώλ έρεη ζπκβάιιεη ζην ζρεδηαζκό θαη ζηελ αλάπηπμε ηερλνινγηθώλ 

πεξηβαιιόλησλ κάζεζεο ζε ζεσξεηηθό θαη ζε κεζνδνινγηθό επίπεδν (Γεκεηξαθνπνύινπ, 1998). 

Μηα ζπκβνιή ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ είλαη ε 

δηεξεύλεζε ηεο θύζεο θαη ηνπ ξόινπ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ, θαζώο θαη ηεο εθεύξεζεο 

θαηάιιεισλ γλσζηηθώλ εξγαιείσλ πνπ ππνβνεζνύλ ηε δηαδηθαζία κάζεζεο. 

Από ηηο αξρέο ηνπ ΄90 κειεηήζεθε ε βειηηζηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ζηα 

καζεκαηηθά, βάζεη ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ, κε ζηόρν ηελ πξνζαξκνγή ζηηο λέεο θνηλσληθέο θαη 

ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο ηνπ 21
νπ

 αηώλα (Van den Heuvel – Panhuizen, 2001). Ζ εθαξκνγή ησλ 

ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ηδηαίηεξα  ελδηαθέξνπζα,  θαζώο ζπλδέεηαη άκεζα κε  ηνλ ρώξν  ηεο 

εθπαίδεπζεο  θαη ηεο πιεξνθνξίαο, δεκηνπξγώληαο λέεο δπλαηόηεηεο κάζεζεο θαη 

εκπινπηηζκνύ ηεο ηππηθή κάζεζεο (Bransford et al., 2000).  

Σα πιενλεθηήκαηα γηα ηελ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε από ηε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ είλαη ε 

θαιιηέξγεηα ηεο εκπινθήο ησλ καζεηώλ κε αθεξεκέλεο καζεκαηηθέο έλλνηεο κέζσ κηαο 

δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο απηώλ. Οη ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο 

γηα κάζεζε κέζσ ελόο παηγληώδνπο ηξόπνπ. Μπνξνύλ ζπγρξόλσο λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλάπηπμε αλώηεξεο καζεκαηηθήο ζθέςεο (NCTM, 2000), αθνύ δίλνπλ ηελ επθαηξία γηα 

δηεξεύλεζε, δεκηνπξγία εηθαζηώλ, αλάπηπμε ηθαλνηήησλ αηηηνιόγεζε θαη δεκηνπξγία 

γεληθεύζεσλ (Papert, 1996). Αλαπηύζζνπλ ηε θαληαζία θαη ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο καζεηέο 

θαη εθπαηδεπηηθνύο. 

 

 2.3   Γιαηί  Κλάζμαηα 

Ζ έλλνηα ηνπ θιάζκαηνο κπαίλεη ζην επίθεληξν εξεπλεηηθώλ κειεηώλ όρη κόλν από ηνλ θιάδν 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ καζεκαηηθώλ αιιά θαη από ηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο (Βνηάλε θ.α., 2017). 

Πνιιέο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη ην πξόβιεκα όηη αξθεηνί είλαη εθείλνη νη καζεηέο νη νπνίνη δελ 

αληηιακβάλνληαη ην θιάζκα σο αξηζκό (Behr & Post, 1992). Ζ δεκηνπξγία ηεο παξαλόεζεο  

απηήο, ζηνπο κηθξνύο καζεηέο απμάλεη ηνλ θίλδπλν λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο ζηελ ελόηεηα 

ησλ θιαζκάησλ θαη ζε επόκελεο ηάμεηο (Γαγάηζεο  θ.α., 2006). Ζ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηηο 

πξώηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ ζηνπο αθεξαίνπο αξηζκνύο απνηειεί έλαλ ζεκαληηθό 

ιόγν πνπ δπζθνιεύεη ηνπο κηθξνύο καζεηέο λα αληηιεθζνύλ ηελ έλλνηα ηνπ θιάζκαηνο 

(Υαηξέηε, 2009). 

 Δθηόο ησλ καζεηώλ, δύζθνια ζεσξνύληαη ηα θιάζκαηα θαη από ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθώλ, 

αθνύ νη παξαλνήζεηο ησλ καζεηώλ πνπ αθνξνύλ έλλνηεο ησλ θιαζκάησλ, δπζθνιεύνπλ θαη ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο απηώλ (Πνιύδσξνο, 2017). Αλ θαη ην εύξνο ηνπ πιηθνύ πνπ αθνξά 

ηα θιάζκαηα θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη κεγάιν, αθόκε απνηεινύλ κηα δπζλόεηε 

ελόηεηα ησλ καζεκαηηθώλ (McGee et al, 2006). 
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 2.4  Δκπαιδεςηικά Λογιζμικά  μαθημαηικών ζηην Ππυηοβάθμια 

Δκπαίδεςζη 

 2.4.1 Δκπαιδεςηικό Λογιζμικό   « inschool» 

 http://inschool.gr/ 

Σν εθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό inschool πεξηέρεη πιηθό γηα όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ 

θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα καζήκαηα ηεο γιώζζαο θαη ησλ καζεκαηηθώλ όπσο βιέπνπκε θαη ζην 

κελνύ ηνπ ινγηζκηθνύ (Δηθόλα 2.4.1). 

 

Δηθόλα 2.4.1: Αξρηθό Μελνύ «inschool» 

Σν ινγηζκηθό εκπινπηίδεηαη ζπλερώο κε λέεο δξαζηεξηόηεηεο. πγθεθξηκέλα ζηα καζεκαηηθά 

θαιύπηεη έλα πνιύ κεγάιν κέξνο ηεο ύιεο όισλ ησλ ηάμεσλ πξνζθέξνληαο επράξηζηα θνπίδ. Γηα 

ηηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ (Α΄& Β΄) πξνζθέξεη πιηθό πνπ αθνξά ηελ αξηζκεηηθή 

εμαζθώληαο ηνπο κηθξνύο καζεηέο ζην λα κεηξάλε (Δηθόλα 2.4.2), απιέο πξάμεηο πξόζζεζεο 

(Δηθόλα 2.4.3), ηελ έλλνηα ηεο κνλάδαο, δεθάδαο, εθαηνληάδαο (Δηθόλα 2.4.4). 

http://inschool.gr/
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          Δηθόλα 2.4.2: “Μαζαίλσ λα κεηξάσ”             Δηθόλα 2.4.3: Κνπίδ Πξόζζεζεο 

 

 

Δηθόλα 2.4.4: Μνλάδα/Γεθάδα/Δθαηνληάδα 

Έπεηηα ζηηο ηάμεηο (Γ΄ & Γ΄) εηζάγνληαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηελ εθκάζεζε ηεο 

πξνπαίδεηαο, ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ (Δηθόλα 2.4.5), ηεο δηαίξεζεο (Δηθόλα 2.4.6), γεσκεηξηθέο 

έλλνηεο θαη θνπίδ πνπ αθνξνύλ ηελ έλλνηα ηνπ θιάζκαηνο θαη ηελ ηζνδπλακία θιαζκάησλ. 
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                Δηθόλα 2.4.5: Πνιιαπιαζηαζκόο             Δηθόλα 2.4.6: Γηαίξεζε 

 

 Σα θνπίδ ησλ θιαζκάησλ πεξηέρνπλ θιαζηθέο αζθήζεηο κε ρξήζε ηεο “πίηαο” πνπ απνηειεί 

ζπρλό παξάδεηγκα θαη ζην ζρνιηθό βηβιίν (Δηθόλεο 2.4.7 – 2.4.8). 

 

 

Δηθόλα 2.4.7: Κιάζκαηα                                           Δηθόλα 2.4.8: Ιζνδπλακία Κιαζκάησλ 

 

ηηο ηάμεηο (Δ΄& Σ΄) επεθηείλνληαη όιεο νη παξαπάλσ  έλλνηεο κε πην ζύλζεηα πξνβιήκαηα, 

εηζάγνληαη θνπίδ επίιπζεο εμηζώζεσλ κε άγλσζην x (Δηθόλα 2.4.9). Όζνλ αθνξά ηα θιάζκαηα 

εηζάγνληαη θνπίδ αθαίξεζεο θαη πξόζζεζεο εηεξώλπκσλ θιαζκάησλ (Δηθόλα 2.4.10). 



  

19 
  

 

Δηθόλα 2.4.9: “Βξεο ηνλ άγλσζην x”               Δηθόλα 2.4.10: Αθαίξεζε Δηεξώλπκσλ Κιαζκάησλ 

 

  Υαξαθηεξηζηηθά: 

- Online πξόζβαζε 

- Κνπίδ ζπκπιήξσζεο θελώλ θαη πνιιαπιήο επηινγήο  

- Μεγάιν πιήζνο ελνηήησλ πνπ εκπινπηίδνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

- ηνηρεία παηρληδνπνίεζεο 

 

 

 

 

 2.4.2   Δκπαιδευηικό Λογιζμικό « ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Α΄& Β΄ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ» 

Πξόθεηηαη γηα ινγηζκηθό ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ κε εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, ειθπζηηθά 

θνπίδ θαη αζθήζεηο καζεκαηηθώλ γηα καζεηέο Α΄ θαη  Β΄ Γεκνηηθνύ. Τπάξρεη ζηε ζειίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζε ζπκπηεζκέλε κνξθή. Σν ινγηζκηθό ρσξίδεηαη ζε ελόηεηεο 

«Μαζεκαηηθά Α΄  Γεκνηηθνύ» θαη «Μαζεκαηηθά Β‟ Γεκνηηθνύ», όπσο βιέπνπκε θαη ζην 

αξρηθό κελνύ ηνπ ινγηζκηθνύ (Δηθόλα 2.4.11). 
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Δηθόλα 2.4.11: Αξρηθό Μελνύ 

 

Σα θνπίδ ηεο Α΄ Γεκνηηθνύ θαιύπηνπλ ηηο εμήο έλλνηεο: 0 – 20: Αξηζκνί θαη Πξάμεηο, 

Μεηξήζεηο, Γεσκεηξία, 0 θαη 6 – 10: Αξηζκνί θαη πξάμεηο, 1 – 5: Αξηζκνί θαη Πξάμεηο (Δηθόλα 

2.4.12). 

 

Δηθόλα 2.4.12: Δλόηεηεο Α΄ Γεκνηηθνύ 
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Σα θνπίδ πνπ αθνξνύλ ηελ Β΄ Γεκνηηθνύ  θαιύπηνπλ ηηο εμήο έλλνηεο: Μεηξήζεηο, Γεθάδεο, 

Πνιιαπιαζηαζκόο θαη Γηαίξεζε, Γεσκεηξία, 0 – 100: Αξηζκνί θαη Πξάμεηο, Πξνβιήκαηα 4 

πξάμεσλ (Δηθόλα 2.4.13). 

 

 

Δηθόλα 2.4.13: Δλόηεηεο Β΄ Γεκνηηθνύ 

 

ηηο Δηθόλεο 2.4.14 – 2.4.17 ζα δνύκε ελδεηθηηθά νξηζκέλα θνπίδ, βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ 

νπνίσλ είλαη ε αθήγεζε ησλ εθθσλήζεσλ θαη επηινγή επηπέδνπ δπζθνιίαο  

 

Δηθόλα 2.4.14 :                                        Δηθόλα 2.4.15: 

Κνπίδ Α΄ Γεκνηηθνύ 
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Δηθόλα 2.4.16:                                                  Δηθόλα 2.4.17: 

Κνπίδ Β΄ Γεκνηηθνύ 

 

Υαξαθηεξηζηηθά : 

- Γσξεάλ εγθαηάζηαζε κε κνλαδηθή πξνϋπόζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηελ ύπαξμε ηνπ 

ινγηζκηθνύ Macromedia Flash Player 

- ρέδηα εξγαζίαο 

- Γηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

- Υξήζηκνη ζύλδεζκνη κε ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο 

- Δπράξηζηα γξαθηθά 

- Λεηηνπξγία απιή θαη ειθπζηηθή 

- Γξαζηεξηόηεηεο ππό ηε κνξθή απιώλ παηρληδηώλ θαη ζπλνδεία αθήγεζεο 

 

 

                                          

 2.4.3   Δκπαιδεςηικό Λογιζμικό «Sebran» 

Σo ινγηζκηθό «Sebran» δεκηνπξγήζεθε από ηελ Marianne Wartoft ην 2006 θαη απεπζύλεηαη ζε 

κηθξνύο καζεηέο. Δίλαη πξνγξακκαηηζκέλν ζε Delphi 4.0 θαη δηαηίζεηαη ειεύζεξα. Πεξηιακβάλεη 

ζπλνιηθά 12 αζθήζεηο από ηηο νπνίεο νη 5 είλαη γηα καζεκαηηθά. ηελ (Δηθόλα 2.4.18) βιέπνπκε 

ην αξρηθό κελνύ ηνπ ινγηζκηθνύ.  
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Δηθόλα 2.4.18: Αξρηθό Μελνύ  

 

Όζνλ αθνξά ηηο αζθήζεηο ησλ καζεκαηηθώλ, ν καζεηήο ζα ζπλαληήζεη ζε απηό  δξαζηεξηόηεηεο 

αξηζκεηηθήο (Δηθόλα 2.4.19), πξόζζεζεο (Δηθόλα 2.4.20), αθαίξεζεο (Δηθόλα 2.4.21) θαη 

πνιιαπιαζηαζκνύ (Δηθόλα 2.4.22). Σα παηρλίδηα πνπ πιαηζηώλνπλ ηηο παξαπάλσ ελόηεηεο είλαη 

απιά κε επράξηζηε κνπζηθή θαη εηθόλεο. 

 

 

Δηθόλα 2.4.19: Κνπίδ Αξηζκεηηθήο                  Δηθόλα 2.4.20: Κνπίδ Πξόζζεζεο 
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Δηθόλα 2.4.21: Κνπίδ Αθαίξεζεο                          Δηθόλα 2.4.22: Κνπίδ Πνιιαπιαζηαζκνύ 

 

 Έλα παηρλίδη πνπ μερσξίδεη ζην ινγηζκηθό θαη αθνξά ηελ Πξόζζεζε αθεξαίσλ είλαη ην “Βξέρεη  

Πξνζζέζεηο” (Δηθόλα 2.4.23) εθεί ν καζεηήο ζα πξέπεη λα πξνιάβεη λα απαληήζεη γξήγνξα ζηελ 

πξάμε δίλνληαο ην ζσζηό απνηέιεζκα ηεο πξόζζεζεο, πξηλ ε πξάμε “αθνπκπήζεη” ζην έδαθνο. 

 

Δηθόλα 2.4.23: Κνπίδ “Βξέρεη Πξνζζέζεηο” 

Δθηόο ηεο εμάζθεζεο ζε αξηζκεηηθή θαη βαζηθέο καζεκαηηθέο πξάμεηο εμνηθεηώλεη ηνλ καζεηή 

κε ην πιεθηξνιόγην. Σν ινγηζκηθό δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, 

αιιά ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο σο ζπκπιεξσκαηηθό εξγαιείν ή ζαλ 

εξγαιείν εμάζθεζεο ζην ζπίηη. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

- Απαηηεί εγθαηάζηαζε ζηνλ ππνινγηζηή. 

- Γηαηίζεηαη ζε πεξηζζόηεξεο από 30 γιώζζεο.   
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- Παηγληώδεο πεξηβάιινλ αζθήζεσλ κε ρξώκαηα θαη κνπζηθή. 

- Γηαζέηεη κπάξα πξνόδνπ ηνπ παίθηε. 

- Γελ ππάξρεη αλαηξνθνδόηεζε ηνπ ζσζηνύ απνηειέζκαηνο.                                                     

 2.4.4   eDaskalos 

http://www.edaskalos.gr/mathematicslessons.html 

Ζ ζειίδα eDaskalos πεξηέρεη έλα ζύλνιν εθπαηδεπηηθώλ θαη ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ. 

Τινπνηήζεθε από ηνλ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο Παπαγεσξγίνπ Κσλζηαληίλν θαη ε πξόζβαζε 

ζε απηή είλαη δσξεάλ θαη online. Όζνλ αθνξά ηα καζεκαηηθά, πεξηέρεη 31 παηρλίδηα πνπ 

απεπζύλνληαη ζε κηθξνύο καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Δηθόλα 2.4.24). 

 

Δηθόλα 2.4.24: Παηρλίδηα Μαζεκαηηθώλ 

 

 Σν πεξηερόκελν ησλ παηρληδηώλ θαιύπηνπλ έλλνηεο ηεο Πξόζζεζεο, Αθαίξεζεο, Πξνπαίδεηαο, 

Πνιιαπιαζηαζκνύ θαη Γηαίξεζεο. ην πεξηβάιινλ ησλ παηρληδηώλ ζα ζπλαληήζεη θαλείο 

επράξηζηα ζελάξηα, κνπζηθή , ρξώκαηα  θαη ρξήζηκεο νδεγίεο. 

Δλδεηθηηθά ζα δνύκε έλα παηρλίδη πνπ αθνξά ηελ πξάμε ηεο πξόζζεζεο. Αξρηθά δίλνληαη νη 

θαηάιιειεο νδεγίεο (Δηθόλα 2.4.25)  γηα λα ππάξμεη ε ζσζηή αιιειεπίδξαζε. Έπεηηα ην 

παηρλίδη μεθηλάεη θαη ν καζεηήο πξέπεη λα ξίμεη ην αξθνπδάθη ζην θαιάζη κε ηε ζσζηή απάληεζε 

(Δηθόλα 2.4.26). Ο ρξόλνο πνπ δηαξθεί ην παηρλίδη είλαη ζπγθεθξηκέλνο, νπόηε εθηόο από ηε 

ζσζηή απάληεζε ν καζεηήο ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα είλαη γξήγνξνο γηα λα καδέςεη όζνπο 

πεξηζζόηεξνπο πόληνπο κπνξεί θαη λα ζπάζεη ην ξεθόξ ηνπ παηρληδηνύ (Δηθόλα 2.4.27).  

http://www.edaskalos.gr/mathematicslessons.html
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      Δηθόλα 2.4.25: Οδεγίεο                         Δηθόλα 2.4.26: “Ο πειαξγόο ηεο Πξόζζεζεο” 

 

 

Δηθόλα 2.4.27: Σέινο Παηρληδηνύ 

 

Υαξαθηεξηζηηθά :  

- Online πξόζβαζε. 

- Υξήζηκεο νδεγίεο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε παηρληδηνύ. 

- Διθπζηηθό πεξηβάιινλ κε ζηνηρεία παηρληδνπνίεζεο. 

- Απιό θαη θαηαλνεηό γηα κηθξνύο καζεηέο. 

- Γηαθνξεηηθά ζελάξηα παηρληδηώλ γηα ίδηεο έλλνηεο. 

 

 

                         

 2.4.5  Build a Fraction 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-a-fraction 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-a-fraction
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Ζ εθαξκνγή Build a Fraction βξίζθεηαη ζηε ζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  Κνινξάλην, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε ζειίδα πνπ αθνξά δηαδξαζηηθέο πξνζνκνηώζεηο γηα ηελ επηζηήκε θαη ηα 

καζεκαηηθά. Μπνξεί θαλείο λα αιιειεπηδξάζεη κε απηή online ή αθόκα λα ηελ εγθαηαζηήζεη 

δσξεάλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Δίλαη κεηαθξαζκέλε ζε πάλσ από 20 γιώζζεο.  

Ο ρξήζηεο θαιείηαη λα θαηαζθεπάζεη θιάζκαηα  “θόβνληαο” θαηάιιεια θάζε θνξά γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα (Δηθόλα 2.4.28) θαη αξηζκνύο/θιάζκαηα νη νπνίνη αληηζηνηρνύλ ζην “κέξνο” ελόο 

ζπλόινπ (Δηθόλα 2.4.29) γηα λα θεξδίζεη αζηέξηα. Τπάξρνπλ πνιιά επίπεδα (Δηθόλα 2.4.30) θαη 

ν ρξήζηεο είλαη απηόο πνπ ζα επηιέμεη ην επίπεδν πνπ επηζπκεί. Ζ ινγηθή όισλ ησλ επηπέδσλ 

είλαη ίδηα θαη θάζε θνξά πνπ πινπνηείηαη ζσζηά έλα επίπεδν εκθαλίδεηαη ζηνλ ρξήζηε κε ηε 

ζεηξά ην επόκελν επίπεδν. θνπόο λα ζπιιέμεη όζα πεξηζζόηεξα αζηέξηα. Ο δηδαθηηθόο ζηόρνο 

ηνπ παηρληδηνύ είλαη ε θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηνπ θιάζκαηνο. 

 

Δηθόλα 2.4.28: “Καηαζθεπάδσ Κιάζκαηα”   Δηθόλα 2.4.29: “Καηαζθεπάδσ αξηζκνύο” 

 

 

Δηθόλα 2.4.30: “Γηάιεμε Δπίπεδν” 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

- Online δσξεάλ πξόζβαζε θαη εγθαηάζηαζε. 
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- Απιό θαη θαηαλνεηό ζηε ρξήζε. 

- Υξήζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ γηα θαηαλόεζε ησλ θιαζκάησλ. 

- Έιιεηςε αλαηξνθνδόηεζεο ζσζηνύ απνηειέζκαηνο. 

 

 

2.4.6  ύνοτη αποηελεζμάηυν 

ηηο παξαπάλσ ελόηεηεο έγηλε κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο κεξηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Κάπνηα 

από απηά πεξηιακβάλνπλ κεγάιν αξηζκό παηρληδηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ ύιε ησλ καζεκαηηθώλ γηα 

όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Δλώ, άιια πεξηιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά ζπγθεθξηκέλεο 

έλλνηεο ησλ καζεκαηηθώλ. Πνιύρξσκεο εηθόλεο, επράξηζηεο κνπζηθέο, πιήζνο δηαθνξεηηθώλ 

ζελαξίσλ, ειθπζηηθά θαη ιηηά πεξηβάιινληα, εύθνιε θαη δσξεάλ πξόζβαζε είλαη κεξηθά από ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζίγνπξα ηα θαζηζηά έλα ρξήζηκν ζπκπιεξσκαηηθό εξγαιείν γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθό αιιά θαη έλα επράξηζην εξγαιείν εμάζθεζεο γηα ηνλ καζεηή ζην ζπίηη. 

Παξαηεξήζεθε ζηα πεξηζζόηεξα κηα ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο βαζηθέο πξάμεηο αθεξαίσλ θαη 

ιηγόηεξν ζηα θιάζκαηα πνπ απνηεινύλ έλα δπζλόεην θεθάιαην γηα ηνπο κηθξνύο καζεηέο. 

Δπηπιένλ, ε απνπζία ζεσξεηηθνύ κέξνπο είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό όισλ όζσλ θαηαγξάθεθαλ. 

Δπίζεο, ε άκεζε αλαηξνθνδόηεζε ζσζηνύ απνηειέζκαηνο είλαη έλα ζηνηρείν πνπ ιείπεη ζε 

αξθεηά από απηά. Από ηα παξαπάλσ πξνέθπςε ε αλάγθε ελόο νινθιεξσκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ινγηζκηθνύ πνπ ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ ελόηεηα ησλ θιαζκάησλ ε νπνία απαζρνιεί 

πνιινύο εξεπλεηέο ιόγσ ηεο δπζθνιίαο ζηελ θαηαλόεζε ηνπο από ηνπο καζεηέο κηθξήο ειηθίαο, 

ην νπνίν λαη κελ ζα πεξηέρεη ην ζηνηρείν ηνπ παηρληδηνύ πνπ πξνζειθύεη κηθξνύο καζεηέο αιιά 

ζα δίλεη θαη βαζηθή ζεσξία γηα λα θξεζθάξεη ηε γλώζε πνπ απνθηήζεθε θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ζηε ζρνιηθή αίζνπζα. 
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 3  Δκπαιδεςηική πλαηθόπμα Greenfoot 

 3.1  Διζαγυγή 

Σν Greenfoot είλαη έλα Πεξηβάιινλ Αλάπηπμεο Δθαξκνγώλ / Παηρληδηώλ, ην νπνίν εκπλεύζηεθε 

Michael Kölling θαη πινπνίεζε ν Poul Henriksen, ελώ δηαηίζεηαη σο ειεύζεξν ινγηζκηθό 

αλνηρηνύ θώδηθα από ηελ Oracle (Kölling, 2010). Βαζίδεηαη ζην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ 

πξνγξακκαηηζκνύ BlueJ θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα πινπνίεζεο παηρληδηώλ θαη πξνζνκνηώζεσλ κε 

ρξήζε ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Java. Έλα από ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Greenfoot πνπ ην θάλνπλ θηιηθό πξνο θάζε ρξήζηε είλαη ε αθαίξεζε ηεο πνιππινθόηεηαο πνπ 

ππάξρεη γεληθά ζηνλ αληηθεηκελνζηξεθή πξνγξακκαηηζκό (Chandrashekar et.al, 2018). 

 

 3.1.1  Δπιλογή  ηος Greenfoot υρ πλαηθόπμαρ ςλοποίηζηρ ηηρ εθαπμογήρ 

Σν Greenfoot πξόθεηηαη γηα έλα θηιηθό πεξηβάιινλ πξνο ηνλ ρξήζηε κε ελζσκαησκέλεο θιάζεηο 

γηα ηε δεκηνπξγία γξαθηθήο δηαζύλδεζεο, ππνζηεξίδεη ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Java,  είλαη 

αλνηρηό ινγηζκηθό, δηαηίζεηαη δσξεάλ θαη απεπζύλεηαη ζε αξράξηνπο πξνγξακκαηηζηέο. Γηα ηνπο 

παξαπάλσ ιόγνπο ζεσξήζεθε σο κηα θαιή επηινγή πεξηβάιινληνο γηα ηελ πινπνίεζε κηαο 

εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο κε έληνλα ζηνηρεία παηρληδνπνίεζεο. 

 

 3.2   Υαπακηηπιζηικά  Greenfoot 

Σo Greenfoot ζρεδηάζηεθε γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο θαη όπσο αλαθέξζεθε ήδε απνηειεί κηα 

πιαηθόξκα θηιηθή γηα αξράξηνπο πξνγξακκαηηζηέο εθαξκνγώλ. ηελ ζπλέρεηα ζα 

παξνπζηαζηνύλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κέζσ ηνπ ζελαξίνπ wombats. 

Ζ πεξηνρή κε ην πιέγκα πνπ θαιύπηεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ παξαζύξνπ νλνκάδεηαη “Ο 

Κόζκνο” ηεο εθαξκνγήο καο. ηελ (Δηθόλα 3.2.1) βιέπνπκε ηνλ θόζκν καο κε έλα ζελάξην πνπ 

αθνξά wombats. ηε δεμηά πεξηνρή ζην παξάζπξν βιέπεη θαλείο ηηο θιάζεηο. Σηο θιάζεηο 

“World” θαη “Actor” ζα ηηο ζπλαληάκε πάληα ζε έλα ζελάξην ζην. Οη ππόινηπεο θιάζεηο είλαη 

ππνθιάζεηο απηώλ θαη είλαη δηαθνξεηηθέο αλάινγα κε ην ζελάξην πνπ ζέινπκε λα εθηειέζνπκε 

θάζε θνξά. ην θάησ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ ππάξρνπλ ηα εξγαιεία εθηέιεζεο “Act”, “Run”, 

“Reset” θαη “Speed” (πνπ ξπζκίδεη ηελ ηαρύηεηα). 
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Δηθόλα 3.2.1: Πεξηβάιινλ Greenfoot 

 

Γηα εηζαγσγή αληηθεηκέλσλ ζηνλ θόζκν θάλνπκε δεμί θιηθ ζηελ θιάζε Wombat, επηιέγνπκε 

„new Wombat()‟ θαη θάλνπκε θιηθ κέζα ζηνλ θόζκν καο (Δηθόλα 3.2.2). 

 

 

Δηθόλα 3.2.2: Πξνζζήθε αληηθεηκέλνπ ζηνλ θόζκν 
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Παηώληαο ην θνπκπί „act‟ γίλεηαη ελεξγνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ wombat θαη ζα θάλεη απηό πνπ 

έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα θάλεη. Δλώ, παηώληαο ην θνπκπί „run‟ γίλεηαη εθηέιεζε όινπ ηνπ 

ζελαξίνπ (Δηθόλα 3.2.3). 

 

Δηθόλα 3.2.3: Δξγαιεία Δθηέιεζεο 

   

     Υαπακηηπιζηικά Πεπιβάλλονηορ 

 Δμειιεληζκόο ηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο (interface) 

 Πξνγξακκαηηζηηθό κνληέιν βαζηζκέλν ζε αληηθείκελα 

 Σν πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ είλαη έλαο κηθξόθνζκνο 

 Υξήζε γιώζζαο Πξνγξακκαηηζκνύ Java 

 Απόθηεζε νπηηθώλ απνηειεζκάησλ κε ηε κνξθή γξαθηθώλ 

       

 

    Γςναηόηηηερ σπήζηη 

 Να δεκνζηεύεη έλα project ζηε ζρεηηθή gallery πνπ ππάξρεη ζην site ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

 Να εμάγεη έλα project σο applet ζε κηα ηζηνζειίδα 

 Να εμάγεη έλα project σο απηόλνκε εθαξκνγή (jar file) 

 Να εμάγεη έλα project σο αξρείν gfar (Greenfoot project) 

 

 3.3   Δνζυμαηυμένερ κλάζειρ 

Σν Greenfoot πεξηέρεη θάπνηεο βαζηθέο θαη θάπνηεο βνεζεηηθέο θιάζεηο (Σξύθνπ, 2018). ηνλ 

Πίλαθα 3.3.1 παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο θιάζεηο ηνπ Greenfoot. 

 

 

 

 



  

32 
  

Πίλαθαο 3.3.1: Βαζηθέο θιάζεηο Greenfoot 

ΚΛΑΔΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

World  Πεξηιακβάλεη κεζόδνπο γηα ηε δεκηνπξγία θαη 

δηαρείξηζε ηνπ θόζκνπ (επηπέδσλ) ηνπ παηρληδηνύ. 

Actor Πεξηιακβάλεη κεζόδνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ραξαθηήξσλ ηνπ παηρληδηνύ. 

GreenfootImage Πεξηιακβάλεη κεζόδνπο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη ηε 

δηαρείξηζε εηθόλσλ, νη νπνίεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη είηε γηα ηα επίπεδα ηνπ παηρληδηνύ 

είηε γηα ηνπο ραξαθηήξεο, ηε δεκηνπξγία θίλεζεο θαη 

εθέ. 

GreenfootSound Πεξηιακβάλεη κεζόδνπο γηα ηνλ ρεηξηζκό ηεο 

αλαπαξαγσγήο ήρνπ. 

Greenfoot Πεξηιακβάλεη κεζόδνπο γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην ίδην 

ην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ. 

MouseInfo Υεηξηζκόο ησλ ζπκβάλησλ ηνπ πνληηθηνύ. 

 

 

ηελ ζπλέρεηα ζηνλ Πίλαθα 3.3.2 παξνπζηάδνληαη νη Βνεζεηηθέο θιάζεηο ηνπ Greenfoot. 

         Πίλαθαο 3.3.2: Βνεζεηηθέο  θιάζεηο Greenfoot 

ΚΛΑΔΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

GifImage Aπηή ε θιάζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

δηαβάζεη θηλνύκελα αξρεία εηθόλσλ gif θαη λα εμάγεη 

ηηο κεκνλσκέλεο εηθόλεο ηεο αθνινπζίαο θηλνύκελσλ 

εηθόλσλ. 

ScoreBoard Δηζάγνληαο θώδηθα θαηά ην ηέινο ηνπ παηρληδηνύ, ε 

ζπγθεθξηκέλε θιάζε κπνξεί λα εκθαλίδεη έλαλ πίλαθα 

κε ζθνξ. 

SimpleTimer Δπηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ρξόλνπ κεηαμύ ησλ 

γεγνλόησλ. 

SmoothMover Οκαιή θίλεζε αθξίβεηαο ελόο Actor (ρξεζηκνπνηεί 

δεθαδηθά ςεθία γηα ηηο ζπληεηαγκέλεο αληί 

αθέξαηνπο). 

MAP Δκθαλίδεη ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ζην ράξηε  ησλ 

Google Maps. 
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 4  Πεπιγπαθή Δθαπμογήρ 

Σν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό “TA KΛΑΜΑΣA”  είλαη έλα ινγηζκηθό ζην νπνίν ν καζεηήο ζα 

ζπλαληήζεη ηξεηο βαζηθέο ελόηεηεο πνπ αθνξνύλ εηζαγσγηθέο έλλνηεο ησλ θιαζκάησλ. 

πγθεθξηκέλα, ην ινγηζκηθό πεξηέρεη ηεο εμήο ηξεηο βαζηθέο ελόηεηεο: Θεσξία, Δξσηήζεηο 

Δκπέδσζεο θαη Αζθήζεηο. Οη ελόηεηεο απηέο ρσξίδνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο ζε ηξεηο ππνελόηεηεο 

πνπ αθνξνύλ ηελ έλλνηα ηνπ θιάζκαηνο, ηελ ηζνδπλακία, ηελ πξόζζεζε θαη ηελ αθαίξεζε 

θιαζκάησλ, όπσο θαίλεηαη ζην Πίλαθα 4.1. Σέινο, ππάξρεη θαη κηα μερσξηζηή ελόηεηα πνπ είλαη 

ε Δπαλάιεςε ε νπνία πεξηέρεη ζπλδπαζηηθέο αζθήζεηο. 

ηελ ελόηεηα ηεο Θεσξίαο ν καζεηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαβάζεη βαζηθνύο νξηζκνύο νη 

νπνίνη ζπλνδεύνληαη από θαηάιιεια παξαδείγκαηα, ώζηε ε θαηαλόεζε απηώλ λα γίλεηαη πην 

εύθνιε. 

ηελ ελόηεηα ησλ Δξσηήζεσλ Δκπέδσζεο ν καζεηήο θαιείηαη λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο 

πνιιαπιήο επηινγήο.  

Σέινο, ζηελ ελόηεηα ησλ Αζθήζεσλ θαη ηεο Δπαλάιεςεο ν καζεηήο ζα θιεζεί λα απαληήζεη ζε 

εξσηήζεηο κέζα ζε ζθεληθά παηρληδηώλ. πγθεθξηκέλα ζα θιεζεί λα ζώζεη κηα αξθνύδα, λα 

καδέςεη ηελ ηξνθή ελόο ζπνπξγηηηνύ γηα ηνλ ρεηκώλα, κέρξη πνπ ζα κπεη θαη ζην ξόιν ελόο 

θιάζκαηνο πνπ ηξώεη ηα ηζνδύλακα ηνπ. 

 

Πίλαθαο 4.1: Δλόηεηεο θαη Τπνελόηεηεο 

ΘΔΩΡΙΑ ΔΡΩΣΗΔΙ ΔΜΠΔΓΩΗ            ΑΚΗΔΙ 

1.Οη Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί 1.1.Οη Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί 1.2. Οη Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί 

2. Ηζνδπλακία Κιαζκάησλ 2.1.Ηζνδπλακία Κιαζκάησλ 2.2.(i)Ηζνδπλακία Κιαζκάησλ 

     (ii)Ηζνδπλακία Κιαζκάησλ 

3.Πξόζζεζε & Αθαίξεζε  

   Κιαζκάησλ 

3.1.Πξόζζεζε & Αθαίξεζε 

      Κιαζκάησλ 

3.2. Πξόζζεζε & Αθαίξεζε 

       Κιαζκάησλ 

 

 

 4.1  Οθόνερ σπήζηη 

ηελ αξρηθή νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ παξνπζηάδεηαη ην κελνύ επηινγώλ (Δηθόλα 4.1.1), ελώ 

ππάξρνπλ θαη δύν νζόλεο ζρεηηθά κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ ινγηζκηθνύ (Δηθόλα 4.1.2) θαη νδεγίεο    

ρξήζεο (Δηθόλα 4.1.3). 

                                                                     ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 
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Δηθόλα 4.1.1: Αξρηθή Οζόλε 

 

Δηθόλα 4.1.2: ηόρνο ηνπ ινγηζκηθνύ 
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Δηθόλα 4.1.3 Υξήζηκεο Οδεγίεο 

 

4.2 Δνόηηηα «Θευπία» 

4.2.1 Οι Κλαζμαηικοί Απιθμοί 

ηελ ππνελόηεηα απηή, αξρηθά απαληώληαη ηα εξσηήκαηα 

 “Ση είλαη ην θιάζκα;”  

 “Πνηνη  είλαη νη όξνη ηνπ θιάζκαηνο;” θαη  

 “ Ση είλαη ε γξακκή ηνπ θιάζκαηνο;”  

κε ηε ζπλνδεία θαηάιιεινπ παξαδείγκαηνο γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε (Δηθόλα 4.2.1). 
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Δηθόλα 4.2.1: Γηαθάλεηα1: Θεσξία / Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί 

 

ηελ ζπλέρεηα, ν καζεηήο ζα πξνζπαζήζεη λα θαηαιάβεη ηη εθθξάδεη έλα θιάζκα θαη κέζσ 

παξαδείγκαηνο λα μερσξίζεη ην “κέξνο” από ην “όιν” (Δηθόλα 4.2.2). Δπίζεο, δίλεηαη ν νξηζκόο 

ηεο αθέξαηεο κνλάδαο. 

 

Δηθόλα 4.2.2: Γηαθάλεηα2: Θεσξία / Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί 

 

πλερίδνληαο, είλαη απαξαίηεην ν καζεηήο λα θαηαλνήζεη ηη εθθξάδεη ν παξαλνκαζηήο θαη ν 

αξηζκεηήο ηνπ θιάζκαηνο. Δδώ, ε βνήζεηα ηεο πίηαο (Δηθόλα 4.2.3) ρσξηζκέλε ζε ίζα θνκκάηηα 

απνηειεί βαζηθό παξάδεηγκα γηα λα αληηιεθζεί ν καζεηήο όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα ηηο έλλνηεο 

απηέο. 
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Δηθόλα 4.2.3: Γηαθάλεηα3: Θεσξία / Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί 

 

Σέινο, “Ση ζπκβαίλεη όηαλ ν αξηζκεηήο είλαη ίζνο κε ηνλ παξαλνκαζηή;” (Δηθόλα 4.2.4). Δδώ 

θάπνπ ε ζεσξία πνπ αθνξά ηελ ππνελόηεηα «Οη Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί» ηειεηώλεη δίλνληαο ηε 

δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε ή λα ζπλερίζεη ζηελ Θεσξία ηεο ππνελόηεηαο «Ηζνδπλακία 

Κιαζκάησλ» ή λα επηζηξέςεη ζην θπξίσο κελνύ. 

 

Δηθόλα 4.2.4: Γηαθάλεηα4: Θεσξία / Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί 

 

4.2.2 Ιζοδςναμία Κλαζμάηυν 

Αξρηθά ζηελ ππνελόηεηα απηή δίλεηαη ν νξηζκόο ησλ ηζνδύλακσλ θιαζκάησλ (Δηθόλα 4.2.5). 
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Δηθόλα 4.2.5: Γηαθάλεηα1: Θεσξία / Ιζνδπλακία Κιαζκάησλ 

 

Έπεηηα, πεξηγξάθεηαη πσο πξνθύπηνπλ ηα ηζνδύλακα θιάζκαηα θαζώο θαη ηη είλαη ε απινπνίεζε 

δίλνληαο ηα αληίζηνηρα παξαδείγκαηα (Δηθόλεο 4.2.6 – 4.2.7). 

 

Δηθόλα 4.2.6: Γηαθάλεηα2: Θεσξία / Ιζνδπλακία Κιαζκάησλ 
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Δηθόλα 4.2.7: Γηαθάλεηα3: Θεσξία / Ιζνδπλακία Κιαζκάησλ 

 

Κιείλνληαο ηελ ελόηεηα απηή δίλεηαη ν νξηζκόο ησλ αλάγσγσλ θιαζκάησλ θαη ην ζρεηηθό 

παξάδεηγκα. Έπεηηα ν ρξήζηεο απνθαζίδεη αλ ζα ζπλερίζεη ζηελ επόκελε ππνελόηεηα ηεο 

Θεσξίαο «Πξόζζεζε θαη Αθαίξεζε θιαζκάησλ» ή αλ ζα επηζηξέςεη ζην αξρηθό κελνύ (Δηθόλα 

4.2.8). 

 

Δηθόλα 4.2.8: Γηαθάλεηα4: Θεσξία / Ιζνδπλακία Κιαζκάησλ 
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4.2.3 Ππόζθεζη και Αθαίπεζη Κλαζμάηυν 

Αξρηθά ζηελ ελόηεηα απηή δίλνληαη νη νξηζκνί ησλ νκώλπκσλ θαη εηεξώλπκσλ θιαζκάησλ κε 

ηα αληίζηνηρα παξαδείγκαηα (Δηθόλα 4.2.9). 

 

 

Δηθόλα 4.2.9: Γηαθάλεηα1: Θεσξία / Πξόζζεζε & Αθαίξεζε θιαζκάησλ 

 

ηε ζπλέρεηα, δίλνληαη νη θαλόλεο πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο νκώλπκσλ θαη εηεξώλπκσλ 

θιαζκάησλ κε αληίζηνηρα παξαδείγκαηα (Δηθόλεο 4.2.10 – 4.2.12). 

 

Δηθόλα 4.2.10: Γηαθάλεηα2: Πξόζζεζε Οκώλπκσλ Κιαζκάησλ  
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Δηθόλα 4.2.11: Γηαθάλεηα3: Πξόζζεζε Δηεξώλπκσλ Κιαζκάησλ  

 

 

 

Δηθόλα 4.2.12: Γηαθάλεηα4: Μεηαηξνπή Δηεξώλπκσλ Κιαζκάησλ ζε Οκώλπκα  
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ηνλ (Πίλαθα 4.2.1) παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ν δηδαθηηθόο ζηόρνο, νη έλλνηεο/ππνελόηεηεο, ηα 

παξαδείγκαηα θαη νη δνθηκαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελόηεηα ηεο Θεσξίαο. 

  

Πίλαθαο 4.2.1: Δλόηεηα Θεσξία 

ΘΔΩΡΙΑ 

Γνθηκαζίεο - 

 

 

4.3 Δνόηηηα Δπυηήζειρ Δμπέδυζηρ 

ηελ ελόηεηα απηή ν ρξήζηεο έρεη ηελ επθαηξία λα απαληήζεη ζε έλα ζύλνιν εξσηήζεσλ 

εκπέδσζεο γηα θάζε ππνελόηεηα μερσξηζηά.   

4.3.1 Οι Κλαζμαηικοί Απιθμοί 

ηελ ππνελόηεηα απηή ν καζεηήο ζα βξεη ζην ζύλνιν ηέζζεξηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

απνηεινύληαη από έλα ζύλνιν εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο, ραξαθηεξηζηηθό απηώλ είλαη ε 

άκεζε αλαηξνθνδόηεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Κάζε ζσζηή απάληεζε δίλεη έλαλ πόλην θαη θάζε 

ιάζνο αθαηξεί έλαλ πόλην από ην ζθνξ. Αθνύ ό καζεηήο νινθιεξώζεη κία δξαζηεξηόηεηα, 

παηώληαο ην θνπκπί “ΔΛΔΓΥΟ” εκθαλίδεηαη ην ηειηθό ζθνξ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηόηεηαο, ηα ζσζηά απνηειέζκαηα θαη κηα ζπκβνπιή αλαιόγσο κε ην ζθνξ πνπ έρεη 

ζπγθεληξώζεη ν ρξήζηεο ή λα ζπλερίζεη ζηελ επόκελε δξαζηεξηόηεηα (αλ έρεη δώζεη έσο κία 

ιάζνο απάληεζε κπνξεί λα ζπλερίζεη) ή δηαθνξεηηθά λα δηαβάζεη ηελ αληίζηνηρε ππνελόηεηα ηεο 

Θεσξίαο θαη λα μαλαπξνζπαζήζεη. (Δηθόλεο 4.3.1- 4.3.2) 

Γηδαθηηθόο ηόρνο Καηαλόεζε ησλ δνζέλησλ νξηζκώλ θαη 

παξαδεηγκάησλ 

Έλλνηεο/ππνελόηεηεο Οη Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί, Ηζνδπλακία 

Κιαζκάησλ, Πξόζζεζε & Αθαίξεζε 

Κιαζκάησλ 

Παξαδείγκαηα πλνιηθά 13 παξαδείγκαηα ζπλνδεύνπλ ηελ 

ζεσξία ησλ αληίζηνηρσλ ελλνηώλ 
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Δηθόλα 4.3.1: Γξαζηεξηόηεηα 1                                   Δηθόλα 4.3.2: Λύζεηο Γξαζηεξηόηεηα 1                                                         

Δξσηήζεηο Δκπέδσζεο / Οη Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί 

 

ηηο επόκελεο δξαζηεξηόηεηεο νη εξσηήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ βαζίδνληαη πάλσ ζε ζρήκαηα 

ώζηε ν καζεηήο, νινθιεξώλνληαο ηελ ππνελόηεηα απηή λα έρεη αληηιεθζεί ηελ έλλνηα ηνπ 

θιάζκαηνο όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα (Δηθόλεο 4.3.3 – 4.3.6). 

 

Δηθόλα 4.3.3: Γξαζηεξηόηεηα 2                                    Δηθόλα 4.3.4: Λύζεηο Γξαζηεξηόηεηα 2                                                         

Δξσηήζεηο Δκπέδσζεο / Οη Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί 
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Δηθόλα 4.3.5: Γξαζηεξηόηεηα 3                                    Δηθόλα 4.3.6: Λύζεηο Γξαζηεξηόηεηα 3                                                       

Δξσηήζεηο Δκπέδσζεο / Οη Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί 

 

Φηάλνληαο ζηελ ηειεπηαία δξαζηεξηόηεηα (Δηθόλα 4.3.7) επηθξνηείηαη ν καζεηήο πνπ έθηαζε σο 

ηελ ηέηαξηε δξαζηεξηόηεηα παξνηξύλνληαο ηνλ λα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα. (Δηθόλα 4.3.8)  

 

Δηθόλα 4.3.7: Γξαζηεξηόηεηα 4                                  Δηθόλα 4.3.8: Λύζεηο Γξαζηεξηόηεηα 4                                                        

Δξσηήζεηο Δκπέδσζεο / Οη Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί 
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4.3.2 Ιζοδςναμία Κλαζμάηυν 

ηελ ππνελόηεηα  «Ιζνδπλακία Κιαζκάησλ» ε ινγηθή ησλ εξσηήζεσλ είλαη ε ίδηα κε ηελ 

πξνεγνύκελε ππνελόηεηα (Δηθόλεο 4.3.9 – 4.3.14). πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ εξσηήζεηο 

πνιιαπιήο επηινγήο πνπ δίλνληαη κέζσ ηξηώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνύλ ηελ ηζνδπλακία 

θιαζκάησλ θαη ηελ απινπνίεζε. 

 

Δηθόλα 4.3.9: Γξαζηεξηόηεηα 1                               Δηθόλα 4.3.10: Λύζεηο Γξαζηεξηόηεηα 1                                                         

Δξσηήζεηο Δκπέδσζεο / Ιζνδπλακία Κιαζκάησλ 

 

 

Δηθόλα 4.3.11: Γξαζηεξηόηεηα 2                               Δηθόλα 4.3.12: Λύζεηο Γξαζηεξηόηεηα 2                                                         

Δξσηήζεηο Δκπέδσζεο / Ιζνδπλακία Κιαζκάησλ 
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Δηθόλα 4.3.13: Γξαζηεξηόηεηα 3                               Δηθόλα 4.3.14: Λύζεηο Γξαζηεξηόηεηα 3                                                        

Δξσηήζεηο Δκπέδσζεο / Ιζνδπλακία Κιαζκάησλ 

 

4.3.3 Ππόζθεζη & Αθαίπεζη Κλαζμάηυν 

ηελ ππνελόηεηα «Πξόζζεζε θαη Αθαίξεζε Κιαζκάησλ» ην ζθεληθό αιιάδεη, δίλνληαη απιέο 

πξάμεηο πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο νκώλπκσλ ή εηεξώλπκσλ θιαζκάησλ  θαη ν καζεηήο πξέπεη 

λα δηαιέμεη κεηαμύ ηξηώλ πηζαλώλ απαληήζεσλ (Δηθόλα 4.3.15). Δδώ ν καζεηήο ζα ρξεηαζηεί λα 

έρεη κπξνζηά ηνπ  έλα ραξηί θαη έλα κνιύβη γηα λα θάλεη ηηο αλάινγεο πξάμεηο. Μεηά από θάζε 

απάληεζε εκθαλίδεηαη νζόλε (Δηθόλα 4.3.16) πνπ ελεκεξώλεη αλ απαληήζεθε ζσζηά ή ιάζνο ε 

εξώηεζε θαη θαηόπηλ δίλεηαη ε ζσζηή απάληεζε. Ο καζεηήο πξέπεη λα παηήζεη “space” ζην 

πιεθηξνιόγην ηνπ γηα λα πάεη ζηελ επόκελε εξώηεζε. ην ηέινο, αθνύ απαληεζνύλ θαη νη 10 

εξσηήζεηο δίλεηαη ην πνζνζηό ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ καδί κε ελδεηθηηθέο ιύζεηο όισλ ησλ 

εξσηεκάησλ (Δηθόλα 4.3.17). Να ζεκεησζεί όηη  ν καζεηήο όζεο θνξέο θαη αλ επηρεηξήζεη λα 

απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο εκπέδσζεο απηήο ηεο ππνελόηεηαο, νη πηζαλέο απαληήζεηο ησλ 

εξσηεκάησλ ζα ηνπ εκθαλίδνληαη κε δηαθνξεηηθή ζεηξά. 
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Δηθόλα 4.3.15: Δξώηεκα(7)                                      Δηθόλα 4.3.16: Απάληεζε Δξσηήκαηνο(7) 

 

Δηθόλα 4.3.17: Σέινο Δξσηεκάησλ 

 

 

Αθνινπζεί ν (Πίλαθαο 4.3.1), ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ν δηδαθηηθόο ζηόρνο, 

έλλνηεο/Τπνελόηεηεο, Δξσηήκαηα, δνθηκαζίεο ηεο ελόηεηαο Δξσηήζεηο Δκπέδσζεο. 
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Πίλαθαο 4.3.1: Δλόηεηα Δξσηήζεηο Δκπέδσζεο 

ΔΡΧΣΗΔΙ ΔΜΠΔΓΧΗ 

Δξσηήκαηα Απάληεζε ζε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 

 

 

4.4 Δνόηηηα «Αζκήζειρ» 

4.4.1 Οι Κλαζμαηικοί Απιθμοί – Ππόζθεζη & Αθαίπεζη Κλαζμάηυν 

ηελ ελόηεηα ησλ Αζθήζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ππνελόηεηεο «Οη Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί» θαη 

«Πξόζζεζε & Αθαίξεζε Κιαζκάησλ» θπξηαξρεί έλα παηρλίδη ζηε θύζε, κε ηνλ καζεηή λα 

ρεηξίδεηαη κηα αξθνύδα πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζε βνπλά, ελώ κεηαμύ ησλ βνπλώλ ππάξρνπλ 

γθξεκνί κε ιηκλνύιεο. Οη ιηκλνύιεο είλαη ηέζζεξηο θαη πάλσ ζε απηέο βξίζθνληαη νη πηζαλέο 

ζσζηέο απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ/αζθήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ζθεληθό. Ζ αξθνύδα 

αλαπεδάεη από βνπλό ζε βνπλό γηα λα ζσζεί θαη πξέπεη λα πέζεη ζηε  ιηκλνύια κε ηε ζσζηή 

απάληεζε ώζηε λα πεξάζεη ζην επόκελν επίπεδν (Δηθόλεο 4.4.1 – 4.4.2). Γελ δίλνληαη δσέο θαη 

κηα ιάζνο απάληεζε κπνξεί λα αθήζεη ηνλ παίθηε πνιύ λσξίο εθηόο παηρληδηνύ, ελώ ζε θάζε 

ιάζνο απάληεζε δίλεηαη άκεζα θαη ε ελδεηθηηθή ιύζε (Δηθόλεο 4.4.3 – 4.4.4). Αθνύ ν παίθηεο 

νινθιεξώζεη όια ηα επίπεδα ζσζηά, εκθαλίδεηαη ε αξθνύδα καθξηά από ηα δύζβαηα βνπλά θαη 

ηηο ιίκλεο θαη δίλεη ηα ζπγραξεηήξηα ζηνλ καζεηή γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε απηήο ηεο 

δνθηκαζίαο πνπ είρε σο απνηέιεζκα λα ζσζεί. Να ζεκεησζεί όηη θαη εδώ είλαη απαξαίηεηε ε 

ρξήζε ραξηηνύ θαη κνιπβηνύ. 

 

Γηδαθηηθόο ηόρνο Δκπέδσζε ηεο ζεσξίαο(νξηζκώλ & θαλόλσλ) / 

βαζύηεξε θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ 

Έλλνηεο/Τπνελόηεηεο Οη Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί, Ηζνδπλακία Κιαζκάησλ, 

Πξόζζεζε & Αθαίξεζε Κιαζκάησλ 

Γνθηκαζίεο Οη Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί: 

Γξαζηεξηόηεηα 16 εξσηήκαηα 

Γξαζηεξηόηεηα 2 5 εξσηήκαηα 

Γξαζηεξηόηεηα 35 εξσηήκαηα 

Γξαζηεξηόηεηα 43 εξσηήκαηα 

Ιζνδπλακία Κιαζκάησλ: 

Γξαζηεξηόηεηα 15 εξσηήκαηα 

Γξαζηεξηόηεηα 24 εξσηήκαηα 

Γξαζηεξηόηεηα 34 εξσηήκαηα 

Πξόζζεζε & Αθαίξεζε Κιαζκάησλ 

Δξσηήκαηα10 

 



  

49 
  

 

Δηθόλα 4.4.1: Αζθήζεηο/Οη Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί    Δηθόλα 4.4.2: Αζθήζεηο/Πξόζζεζε &  

                                                                                                              Αθαίξεζε Κιαζκάησλ 

 
 

Δηθόλα 4.4.3: Οη Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί /           Δηθόλα 4.4.4: Πξόζζεζε & Αθαίξεζε  

                         “GAME OVER”                                             Κιαζκάησλ / “GAME OVER” 

 

 

 

 

4.4.2 Ιζοδςναμία Κλαζμάηυν 

Όζνλ αθνξά ηελ ππνελόηεηα ηεο «Ιζνδπλακίαο ησλ Κιαζκάησλ» εθεί ην ζθεληθό αιιάδεη. 

Τινπνηήζεθαλ δπν κηθξέο δξαζηεξηόηεηεο ζε κνξθή παηρληδηνύ. 
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 πγθεθξηκέλα ζηελ πξώηε δξαζηεξηόηεηα ν καζεηήο κεηαθέξεηαη ζην δάζνο όπνπ ζε θάζε 

επίπεδν εκθαλίδεηαη έλα ζπνπξγίηη πνπ ζην ζηόκα ηνπ θξαηά έλα θιάζκα, θάησ ζην έδαθνο 

είλαη ε θσιηά ηνπ θαη από ηνλ νπξαλό πέθηνπλ δύν θιάζκαηα (Δηθόλα 4.4.5). Έλα από απηά ηα 

θιάζκαηα πνπ πέθηνπλ απνηειεί  ηξνθή γηα ην ζπνπξγίηη θαη πξόθεηηαη γηα ην ηζνδύλακν 

θιάζκα κε απηό πνπ θξαηάεη ζην ξάκθνο ηνπ. Ο παίθηεο πξέπεη λα βάιεη ζηε θσιηά ην 

ηζνδύλακν θιάζκα θαη λα βνεζήζεη ην ζπνπξγίηη λα καδέςεη ηξνθή γηα ηνλ ρεηκώλα. ην ηέινο 

δίλνληαη ελδεηθηηθέο ιύζεηο θαη ην ζθνξ ηνπ παίρηε (Δηθόλα 4.4.6). 

 

 

  
      Δηθόλα 4.4.5: Γξαζηεξηόηεηα 1/                      Δηθόλα 4.4.6: Σεξκαηηζκόο Γξαζηεξηόηεηαο1 

                               Ιζνδπλακία Κιαζκάησλ 

 

 

 ηε δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα ν καζεηήο κπαίλεη ζην ξόιν ελόο θιάζκαηνο πνπ πξνζπαζεί λα 

θάεη ηα ηζνδύλακα ηνπ κέζα ζε έλα ιεπηό, δηαθνξεηηθά όηαλ ην ρξνλόκεηξν δείμεη κεδέλ ζα 

ράζεη (Δηθόλα 4.4.7). Κάζε θνξά πνπ ηξώεη ην θιάζκα πνπ είλαη ηζνδύλακν ηνπ, ην ζθνξ 

απμάλεηαη θαηά έλαλ πόλην, ελώ όηαλ ηξώεη έλα κε ηζνδύλακν θιάζκα ην ζθνξ κεηώλεηαη θαηά 

έλαλ πόλην. Αλ θάεη όια ηα ηζνδύλακα κε απηό θιάζκαηα, ηνπ εκθαλίδεηαη κήλπκα  όηη θέξδηζε 

(Δηθόλα 4.4.8). 
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Δηθόλα 4.4.7: Γξαζηεξηόηεηα 2/“GAME OVER”    Δηθόλα 4.4.8: Γξαζηεξηόηεηα 2/ “YOU WIN” 

 

 

 

 

ηνλ (Πίλαθα 4.4.1) παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ν δηδαθηηθόο ζηόρνο, έλλνηεο/ππνελόηεηεο, 

δνθηκαζίεο ππό ηελ κνξθή παηρληδηνύ γηα ηελ ελόηεηα Αζθήζεηο. 

 

 

Πίλαθαο 4.4.1: Δλόηεηα Αζθήζεηο 

ΑΚΗΔΙ 

Γηδαθηηθόο ηόρνο Δμάζθεζε/απόθηεζε εκπεηξίαο επίιπζεο απιώλ ζρεηηθά αζθήζεσλ 

Έλλνηεο/Τπνελόηεηεο Οη Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί, Ηζνδπλακία Κιαζκάησλ, Πξόζζεζε & 

Αθαίξεζε Κιαζκάησλ 

Γνθηκαζίεο 

ππό ηελ κνξθή 

παηρληδηνύ 

Οη 

Κιαζκαηηθνί 

Αξηζκνί 

Ηζνδπλακία 

Κιαζκάησλ 

Πξόζζεζε&Αθαίξεζε 

Κιαζκαησλ 

Δπίπεδα4 Γξαζηεξηόηεηα 14 

επίπεδα 

Γξαζηεξηόηεηα 21 

επίπεδν 

Δπίπεδα6 
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4.5 Δνόηηηα «Δπανάλητη» 

Σέινο, ζηελ ελόηεηα ηεο Δπαλάιεςεο ην ζθεληθό κε ηελ αξθνύδα επαλέξρεηαη, κόλν πνπ απηή 

ηε θνξά θάζε επίπεδν αθνξά θαη κηα δηαθνξεηηθή ππνελόηεηα ηεο ζεσξίαο (Δηθόλεο 4.5.1 – 

4.5.3). Ηζρύνπλ νη ίδηνη θαλόλεο, κία ιάζνο απάληεζε βγάδεη εθηόο παηρληδηνύ ηνλ παίρηε αθόκα 

θαη από ην πξώην επίπεδν 

  
Δηθόλα 4.5.1: Δξώηεκα  «Δπαλάιεςεο» πνπ αθνξά ηελ ππνελόηεηα  

                                                                «Οη Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί» 

 

 
Δηθόλα 4.5.2: Δξώηεκα  «Δπαλάιεςεο» πνπ αθνξά ηελ ππνελόηεηα  

«Ιζνδπλακία Κιαζκάησλ» 
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                    Δηθόλα 4.5.3: Δξώηεκα  «Δπαλάιεςεο» πνπ αθνξά ηελ ππνελόηεηα  

«Πξόζζεζε & Αθαίξεζε Κιαζκάησλ» 

 

 

                                                       

ηνλ (Πίλαθα 4.5.1) αλαθέξνλαηαη ζπλνπηηθά ν δηδαθηηθόο ζηόρνο, έλλνηεο/ππνελόηεηεο θαη 

δνθηκαζίεο ππό ηελ κνξθή παηρληδηνύ γηα ηελ ελόηεηα ηεο Δπαλάιεςεο. 

 

 

  

Πίλαθαο 4.5.1: Δλόηεηα Δπαλάιεςε 

Δπανάληψη 

Γηδαθηηθνί ηόρνη Δπίιπζε εξσηεκάησλ από δηαθνξεηηθέο 

ππνελόηεηεο ηεο ζεσξίαο  

Έλλνηεο Οη Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί, Ηζνδπλακία 

Κιαζκάησλ, Πξόζζεζε & Αθαίξεζε 

Κιαζκάησλ 

Γνθηκαζίεο 

ππό ηελ κνξθή παηρληδηνύ 

Δπίπεδα6 
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5 Τλοποίηζη ηηρ εθαπμογήρ «Σα Κλάζμαηα» 

5.1 Βαζικέρ Κλάζειρ 

Οη θιάζεηο World θαη  Actor είλαη από ηηο βαζηθόηεξεο θιάζεηο ζην Greenfoot θαη απνηεινύλ 

ππεξθιάζεηο γηα θάζε λέα θιάζε, πνπ ζθνπό έρεη ηελ πινπνίεζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ. 

Όιεο νη ππνθιάζεηο ησλ World θαη Actor θιεξνλνκνύλ ηηο ηδηόηεηεο θαη ηηο κεζόδνπο ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, ε θιάζε World είλαη ππεύζπλε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θόζκνπ θαη νη ππνθιάζεηο 

ηεο ππεύζπλεο γηα ηε δεκηνπξγία όισλ ησλ επηπέδσλ ηνπ ζελαξίνπ. Ζ θιάζε Actor αθνξά ηε 

δεκηνπξγία ραξαθηήξσλ θαη αληηθεηκέλσλ ζηνλ θόζκν. Ζ εηζαγσγή ησλ ραξαθηήξσλ ζηνλ 

θόζκν γίλεηαη θαιώληαο ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο αληίζηνηρεο ππνθιάζεο ηεο Actor, νπόηε 

δεκηνπξγείηαη έλα ζηηγκηόηππν ηo νπνίν ζύξνπκε ζηνλ θύξην θόζκν (Δηθόλα 5.1.1). 

 

Δηθόλα 5.1.1: Δηζαγσγή αληηθεηκέλνπ ζηνλ Κόζκν. 

 

 

5.2 Κλάζη World 

ηελ ελόηεηα απηή ζα παξνπζηαζηνύλ ζπλνπηηθά νη ππνθιάζεηο ηεο World. ηνλ Πίλαθα 5.2.1 

παξνπζηάδνληαη όιεο νη ππνθιάζεηο ηεο θιάζεηο World πνπ δεκηνπξγνύλ ηα δηάθνξα επίπεδα 

θαη νζόλεο ζην ινγηζκηθό. 
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Πίλαθαο 5.2.1: Τπνθιάζεηο ηεο Κιάζεο World  

Κλάζη Λειηοςπγία 

Menu Ζ αξρηθή νζόλε ηεο εθαξκνγήο. 

Instructions Ζ νζόλε νδεγηώλ. 

Ηnfo Οζόλε κε ηνλ ζθνπό ηνπ Λνγηζκηθνύ. 

Image1 έσο Ηmage12 Οζόλεο Θεσξίαο γηα ηηο ππνελόηεηεο: 

1. Oη Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί 

2. Ηζνδπλακία Κιαζκάησλ 

3. Πξόζζεζε θαη Αθαίξεζε 

Κιαζκάησλ. 

QUESTION1 έσο QUESTION7 

 

 

Δπίπεδα γηα Δξσηήζεηο Δκπέδσζεο 

γηα ηηο ππνελόηεηεο: 

1.1 Οη Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί 

     2.1 Ηζνδπλακία Κιαζκάησλ. 

 

 

Ans1έσο Ans7 

 

 

 

Οζόλεο  ησλ ελδεηθηηθώλ ιύζεσλ 

Δξσηήζεσλ Δκπέδσζεο ησλ ππνελνηήησλ Οη 

Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί θαη ε Ηζνδπλακία  

Κιαζκάησλ. 

                                                                                  

Quiz 

Κόζκνο  Δξσηήζεσλ Δκπέδσζεο 

γηα ηελ ππνελόηεηα: 

3.1 Πξόζζεζε θαη Αθαίξεζε 

 Κιαζκάησλ 

Καη δεκηνπξγία κηαο ArrayList 

Δξσηήζεσλ/Απαληήζεσλ. 

JUMPGAME1 έσο JUMPGAME14  Tα Δπίπεδα γηα ηηο ππνελόηεηεο ησλ  

                           Αζθήζεσλ: 

1.3 Οη Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί 

2.3 Πξόζζεζε θαη Αθαίξεζε 

Κιαζκάησλ 

& 

Σα επίπεδα γηα ηελ ελόηεηα ηεο  

Δπαλάιεςεο. 

 

 

 

 

JUMPGAMEWIN Οζόλε επηηπρνύο νινθιήξσζεο όισλ ησλ 

Δπηπέδσλ 

DEATH1 έσο DEATH14 Οζόλεο “Game Over” κε ελδεηθηηθέο ιύζεηο 
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 ηνπ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ 

Forest, Forest1 έσο Forest4 

 

Σα Δπίπεδα γηα ηελ ππνελόηεηα ησλ 

Αζθήζεσλ: 2.2 (i) Ηζνδπλακία Κιαζκάησλ 

ForestSolution Οζόλε ηεξκαηηζκνύ κε ελδεηθηηθέο ιύζεηο 

όισλ ησλ επηπέδσλ 

Klasmata O θόζκνο ηεο ππνελόηεηαο ησλ  

Αζθήζεσλ: 

2.2 (ii) Ηζνδπλακία Κιαζκάησλ 

 

 

 

 

5.3 Κλάζη Actor 

ηελ ελόηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά όιεο νη ππνθιάζεηο ηεο θιάζεο Actor. Αξρηθά 

ζηνλ Πίλαθα 5.3.1 παξνπζηάδνληαη ππνθιάζεηο ηεο Actor πνπ δεκηνπξγνύλ αληηθείκελα ζην 

αξρηθό κελνύ. 

Πίλαθαο 5.3.1: Τπνθιάζεηο ηεο θιάζεο Actor γηα ηε δεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ ζην αξρηθό κελνύ 

Κλάζη Λειηοςπγία 

Bird2 Γεκηνπξγεί αληηθείκελν Bird2 ζην Αξρηθό 

Μελνύ. 

Button1  Γεκηνπξγεί αληηθείκελα θνπκπηά ζηελ αξρηθή 

νζόλε. 

Information  Δπέθηαζε ηεο Button1. Γεκηνπξγεί θνπκπί 

“ΣΑ ΚΛΑΜΑΣΑ” ζηελ αξρηθή νζόλε. 

INSTRUCTION  Δπέθηαζε ηεο Button1. Γεκηνπξγεί θνπκπί 

“ΟΓΖΓΗΔ” ζηελ αξρηθή νζόλε. 

Theory1  Δπέθηαζε ηεο Button1. Γεκηνπξγεί θνπκπί 

“1.Οη Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί” ζηελ ελόηεηα 

Θεσξίαο ζηελ αξρηθή νζόλε. 

Theory2  Δπέθηαζε ηεο Button1. Γεκηνπξγεί θνπκπί 

“2.Ηζνδπλακία Κιαζκάησλ” ζηελ ελόηεηα 

Θεσξίαο ζηελ αξρηθή νζόλε. 

Theory3  Δπέθηαζε ηεο Button1. Γεκηνπξγεί θνπκπί 

“3.Πξόζζεζε θαη Αθαίξεζε Κιαζκάησλ” ζηελ 

ελόηεηα Θεσξίαο ζηελ αξρηθή νζόλε. 

Questions1 Δπέθηαζε ηεο Button1. Γεκηνπξγεί θνπκπί 

“1.1 Οη Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί” ζηελ ελόηεηα 

Δξσηήζεηο Δκπέδσζεο ζηελ αξρηθή νζόλε. 

Questions2  Δπέθηαζε ηεο Button1. Γεκηνπξγεί θνπκπί 
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“2.1 Ηζνδπλακία Κιαζκάησλ” ζηελ ελόηεηα 

Δξσηήζεηο Δκπέδσζεο ζηελ αξρηθή νζόλε. 

Questions  Δπέθηαζε ηεο Button1. Γεκηνπξγεί θνπκπί 

“3.1 Πξόζζεζε θαη Αθαίξεζε Κιαζκάησλ” 

ζηελ ελόηεηα Δξσηήζεηο Δκπέδσζεο ζηελ 

αξρηθή νζόλε. 

KlasmatikoiAr2  Δπέθηαζε ηεο Button1. Γεκηνπξγεί θνπκπί 

“1.2 Οη Κιαζκαηηθνί Αξηζκνί” ζηελ ελόηεηα 

Αζθήζεηο ζηελ αξρηθή νζόλε. 

GAME2  Δπέθηαζε ηεο Button1. Γεκηνπξγεί θνπκπί 

“2.2 (i)Ηζνδπλακία Κιαζκάησλ” ζηελ ελόηεηα 

Αζθήζεηο ζηελ αξρηθή νζόλε. 

ASK1  Δπέθηαζε ηεο Button1. Γεκηνπξγεί θνπκπί  

(ii)Ηζνδπλακία Κιαζκάησλ” ζηελ ελόηεηα 

Αζθήζεηο ζηελ αξρηθή νζόλε. 

GAME  Δπέθηαζε ηεο Button1. Γεκηνπξγεί θνπκπί 

“3.2 Πξόζζεζε θαη Αθαίξεζε Κιαζκάησλ” 

ζηελ ελόηεηα Αζθήζεηο ζηελ αξρηθή νζόλε. 

FullGame  Δπέθηαζε ηεο Button1. Γεκηνπξγεί θνπκπί 

“ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ” ζηελ αξρηθή νζόλε. 

 

 

ηνλ Πίλαθα 5.3.2 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ππνθιάζεηο ηεο Actor πνπ δεκηνπξγνύλ 

αληηθείκελα ζην επίπεδν QUESTION1.  

 

Πίλαθαο 5.3.2: Γεκηνπξγία Αληηθεηκέλσλ ζηo επίπεδν QUESTION1 

Κιάζε Λεηηνπξγία 

tik1 Γεκηνπξγεί αληηθείκελν   δίπια από ηηο 

ζσζηέο  απαληήζεηο ζην επίπεδν QUESTION1 

θαη απμάλεη ην ζθνξ θαηά έλα πόλην. 

tik2 Γεκηνπξγεί αληηθείκελν    δίπια από ηηο 

ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ζην επίπεδν 

QUESTION1 θαη κεηώλεη ην ζθνξ θαηά έλα 

πόλην. 

Check1 Γεκηνπξγεί αληηθείκελν θνπκπί ειέγρνπ θαη 

εκθαλίδεη ηνλ θόζκν Ans1. 
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ηνλ Πίλαθα 5.3.3 παξνπζηάδνληαη νη ππνθιάζεηο ηεο Actor πνπ δεκηνπξγνύλ ηελ ArrayList 

ζηνλ επίπεδν Quiz. 

 

Πίλαθαο5.3.3: Τπνθιάζεηο ηεο Actor γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ επηπέδνπ ηεο θιάζεο Quiz 

Κιάζε Λεηηνπξγία 

Answer Γεκηνπξγεί ηηο απαληήζεηο ζηελ ArrayList ηεο 

θιάζεο Quiz. 

Question Γεκηνπξγεί θαηλνύξηα εξώηεζε ζηελ ArrayList 

ηεο θιάζεο Quiz. 

Explanation Γεκηνπξγεί ηηο νζόλεο κε ηελ ζσζηή ιύζε 

ζηελ ArrayList ηεο θιάζεο Quiz. 

Text ρεδηάζκόο  ησλ εξσηήζεσλ, απαληήζεσλ θαη 

επεμεγήζεσλ 

QuizSolution Γεκηνπξγεί αληηθείκελν νζόλε κε ελδεηθηηθέο 

ιύζεηο κέζα ζηνλ θόζκν. 

 

 

ηνλ Πίλαθα 5.3.4 παξνπζηάδνληαη νη ππνθιάζεηο ηεο Actor πνπ δεκηνπξγνύλ ηα θαηάιιεια 

αληηθείκελα γηα ηα επίπεδα JUMPGAME, JUMPGAME1 έσο JUMPGAME14 

 

 Πίλαθαο5.3.4: Γεκηνπξγία Αληηθεηκέλσλ γηα ηα επίπεδα JUMPGAME έσο JUMPGAME14 

Κιάζε Λεηηνπξγία 

Bear Γεκηνπξγεί ηελ αξθνύδα, αληηθείκελν 

αιιειεπίδξαζεο ζηα επίπεδα JUMPGAME 

έσο JUMPGAME14 

LIFE, LIFE1 έσο LIFE13 Γεκηνπξγνύλ ηα αληηθείκελα ιίκλεο ζηα 

επίπεδα JUMPGAME έσο JUMPGAME14 ηα 

νπνία πεξηέρνπλ ηελ ζσζηή απάληεζε 

Loose1, Loose2 έσο Loose14 Γεκηνπξγνύλ ηα αληηθείκελα ιίκλεο ζηα 

επίπεδα JUMPGAME έσο JUMPGAME14 ηα 

νπνία πεξηέρνπλ ηελ ιαλζαζκέλε απάληεζε 

mountain1 Γεκηνπξγεί ηα βνπλά ζηα επίπεδα 

JUMPGAME έσο JUMPGAME14. 

 

 

 ηνλ Πίλαθα 5.3.5 παξνπζηάδνληαη νη θιάζεηο πνπ είλαη ππεύζπλεο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

δηαθόξσλ αληηθεηκέλσλ ζηα επίπεδα Forest, Forest1 έσο Forest4. 
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Πίλαθαο 5.3.5: Γεκηνπξγία Αληηθεηκέλσλ γηα ηα επίπεδα Forest έσο Forest4 

Κιάζε Λεηηνπξγία 

Nest Γεκηνπξγεί ην αληηθείκελν αιιειεπίδξαζεο 

θσιηά ζηα επίπεδα Forest έσο Forest4 

klasma1, klasma2 έσο  klasma12 Γεκηνπξγνύλ ηα θιάζκαηα πνπ πέθηνπλ από 

ηνλ νπξαλό  

Bird1 Γεκηνπξγεί ην ζπνπξγίηη ζην επίπεδν Forest 

 

 

 

ηνλ Πίλαθα 5.3.6 παξνπζηάδνληαη νη θιάζεηο πνπ είλαη ππεύζπλεο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

δηαθόξσλ αληηθεηκέλσλ ζηo επίπεδν Klasmata. 

 

Πίλαθαο5.3.6: Γεκηνπξγία Αληηθεηκέλσλ γηα ην επίπεδν Klasmata 

Κιάζε Λεηηνπξγία 

gm1 Γεκηνπξγεί ην θεληξηθό θιάζκα, αληηθείκελν 

αιιειεπίδξαζεο ζην επίπεδν Klasmata. 

eat1 Γεκηνπξγεί αληηθείκελν θιάζκα. 

eat2 

eat3 

sx1 

Απνηεινύλ επέθηαζε ηεο θιάζεο eat1 θαη 

δεκηνπξγνύλ αληηθείκελα θιάζκαηα. 

eat4 Γεκηνπξγεί αληηθείκελν θιάζκα 

eat5 

eat6 

eat7 

eat8 

Απνηεινύλ επέθηαζε ηεο θιάζεο eat5 θαη 

δεκηνπξγνύλ αληηθείκελα θιάζκαηα. 

Clock Γεκηνπξγεί ην ρξνλόκεηξν ζηνλ θόζκν 

YouWin Πξνζέηεη κήλπκα λίθεο ζηνλ θόζκν καο 

 

 

ηνλ Πίλαθα 5.3.7 παξνπζηάδνληαη νη θιάζεηο πνπ είλαη ππεύζπλεο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

θνπκπηώλ ζηηο δηαθάλεηεο ηεο ζεσξίαο image1, image2 έσο image12. 

 

 



  

60 
  

Πίλαθαο 5.3.7: Γεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ ζηηο νζόλεο image1, image2 έσο image12 

Κιάζε Λεηηνπξγία 

Button2 Γεκηνπξγία θνπκπηώλ ζηηο δηαθάλεηεο ηεο 

Θεσξίαο 

N1, N2  έσο Ν11 Δπέθηαζε ηεο Button2 θαη πξνζζήθε 

αληηθεηκέλσλ θνπκπηώλ ζηηο νζόλεο ζεσξίαο 

γηα ηελ ελαιιαγή ησλ δηαθαλεηώλ πξνο ηα 

εκπξόο  

Button3 Γεκηνπξγία θνπκπηώλ ζηηο δηαθάλεηεο ηεο 

Θεσξίαο 

P1, P2 έσο P10 Δπέθηαζε ηεο Button3 θαη πξνζζήθε 

αληηθεηκέλσλ θνπκπηώλ ζηηο νζόλεο ζεσξίαο 

γηα ηελ ελαιιαγή ησλ δηαθαλεηώλ πξνο ηα 

πίζσ 

 

 

ηνλ ηειεπηαίν Πίλαθα 5.3.8 παξνπζηάδνληαη νη θιάζεηο πνπ δεκηνπξγνύλ αληηθείκελα ηα νπνία 

πξνζηέζεθαλ ζε δηάθνξα επίπεδα ηνπ θόζκνπ. 

  

Πίλαθαο 5.3.8: Γεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ ζε δηάθνξα Δπίπεδα ηνπ θόζκνπ. 

Κιάζε Λεηηνπξγία 

Counter Γεκηνπξγία ζθνξ ζε δηάθνξα επίπεδα 

Start Δπέθηαζε ηεο Button1,Γεκηνπξγία θνπκπηνύ 

“Μenu” ζε δηάθνξα επίπεδα 

GameOver Γεκηνπξγία αληηθεηκέλνπ “Game Over” ζε 

δηάθνξα επίπεδα ηνπ θόζκνπ. 

 

 

5.4 Παποςζίαζη κάποιυν βαζικών μεθόδυν ηυν κλάζευν 

Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηεί ν βαζηθόο θώδηθαο ησλ θιάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παηρληδηνύ 

κε ηελ αξθνύδα 

Κλάζη JUMPGAME1: Ζ JUMPGAME1 απνηειεί ππνθιάζε ηεο World θαη έλα από ηα 

επίπεδα ηνπ παηρληδηνύ κε ηελ αξθνύδα. Όπσο βιέπνπκε θαη ζηνλ Κώδηθα 5.4.1 ε θιάζε απηή 

πεξηέρεη απιά ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ αληηθεηκέλσλ. Ζ εληνιή super() θαζνξίδεη ηελ δηάζηαζε 

ηνπ θόζκνπ θαη ε εληνιή prepare() πξνεηνηκάδεη ηνλ θόζκν γηα εκθάληζε, πξνζζέηνληαο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο  αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. 
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Κώδηθαο 5.4.1: Δπίπεδν 1 / Παηρλίδη κε αξθνύδα 

 

Κλάζη LIFE: Ζ θιάζε LIFE απνηειεί ππνθιάζε ηεο Actor όπνπ κε ηελ εληνιή this() 

ξπζκίδεηαη ην ύςνο θαη ην πιάηνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηνλ πξώην θαηαζθεπαζηή. Δλώ ζηνλ 

δεύηεξν θαηαζθεπαζηή βιέπνπκε ηηο εμήο εληνιέο: εληνιή scale() πνπ απνηειεί κέζνδν ζηελ 

θιάζε greenfoot.GreenfootImage κε παξακέηξνπο ην ύςνο θαη ην πιάηνο, δίλεη ηελ εηθόλα ζε 

λέν κέγεζνο. Ζ εληνιή getImage() επηζηξέθεη ηελ εηθόλα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

αληηπξνζσπεύζεη ηνλ actor, απηή απνηειεί κέζνδν ηεο greenfoot.Actor. Ζ εληνιή setImage() 

είλαη κέζνδνο ηεο greenfoot.Actor νξίδεη ηελ εηθόλα απηνύ ηνπ actor δειαδή ηεο LIFE  Κώδηθαο 

5.4.2.  

Κώδηθαο 5.4.2: Κιάζε LIFE / αληηθείκελν ιίκλε ζην παηρλίδη κε αξθνύδα 

 

Κλάζη Bear: Πξόθεηηαη γηα ππνθιάζε ηεο Actor θαη απνηειεί βαζηθή θιάζε γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ παηρληδηνύ κε ηελ αξθνύδα. Με πεδία ην βάξνο θαη ηελ ηαρύηεηα ζπλαληάκε ηηο εμήο 

κεζόδνπο Κώδηθαο 5.4.3: ηελ κέζνδν jump() πνπ ζε απηή νθείιεηαη ε αλαπήδεζε ηεο αξθνύδαο, 
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ε κέζνδνο boolean isOnGround πνπ ειέγρεη ηελ ζέζε ηεο αξθνύδαο επηζηξέθνληαο ηηκέο 

true/false αλάινγα κε ην αλ ε αξθνύδα βξίζθεηαη ζην έδαθνο. Δδώ αμηνπνηείηαη θαη ε 

getOneObjectAtOffset(int,int,class<A>) ε νπνία απνηειεί  κέζνδν ηεο greenfoot.Actor  θαη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επηζηξέθεη αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν θειί 

πεξηνξίδνληεο ηα ζηελ θιάζε mountain1. ηε κέζνδν isOnGround() ειέγρεηαη θαη ε ζέζε ηεο 

αξθνύδαο βάζε ηεο ζπληεηαγκέλεο ηεο Τ θαη ζπγθξίλνληαο ηελ κε ην ύςνο ηνπ θόζκνπ , απηόο ν 

έιεγρνο είλαη θ ε δηαθνξά κε ηελ κέζνδν didBumpHead() πνπ ζα δνύκε παξαθάησ 

 

Κώδηθαο 5.4.3: Αλαπήδεζε αξθνύδαο / έιεγρνο ηεο ζέζεο ηεο 

 

 

Δπηπιένλ άιιε κηα κέζνδν πνπ ζπλαληάκε ζηελ θιάζε απηή είλαη ε move() Κώδηθαο 5.4.4 ε 

νπνία επζύλεηαη γηα ηελ θίλεζε ηεο αξθνύδαο θαη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ην 

παηρλίδη εδώ εθηειείηαη ε κέζνδνο isKeyDown(String) ε νπνία ειέγρεη αλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

πιήθηξν είλαη παηεκέλν ζηελ πεξίπησζε καο αλ ηα πιήθηξα “A” ή “D” είλαη παηεκέλα θαη 

αλαιόγσο ζα καο δώζεη true/ false, ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζηξέςεη true εθηεινύληαη νη εληνιέο 

πνπ δίλνπλ θίλεζε ζηελ αξθνύδα. Έπεηηα κέζν ηεο εληνιήο getRotation() ειέγρεηαη ε 

πεξηζηξνθή ηεο αξθνύδαο θαη αλαιόγσο γίλεηαη ε ζηξνθή κέζσ ηεο εληνιήο turn(int). Ζ 

mirrorVertically() ε νπνία απνηειεί κέζνδν ηεο GreenfootImage επζύλεηαη γηα ην γεγνλόο όηη ε 

εηθόλα ηεο αξθνύδαο θαίλεηαη ζαλ θαζξέθηεο. Ζ setLocation(int, int) καο δίλεη ηελ λέα ζέζε ηεο 

αξθνύδαο θαη απνηειεί κέζνδν ηεο Actor. 
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Κώδηθαο 5.4.4: Κίλεζε θαη πεξηζηξνθή αξθνύδαο 

 

 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνύλ νη κέζνδνη didBumpHead() Κώδηθαο 5.4.5 ειέγρεη ηε ζέζε ηεο 

αξθνύδαο θαη αμηνπνηείηαη ζηε κέζνδν fall() Κώδηθαο 5.4.6. Γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο 

κεζόδνπ ήηαλ απαξαίηεην λα πινπνηεζνύλ λσξίηεξα θαη ε κέζνδνο didBumpHead() όπσο 

αλαθέξζεθε θαη ε isOnGround() θαη αλαιόγσο ηεο ζέζεο ηεο αξθνύδαο θαη ηεο θίλεζεο ηεο ε 

ηαρύηεηα ηεο λα παίξλεη ηηκή 0 ή αθόκα θαη ηελ ηηκή ηνπ βάξνπο ηεο.  

 

Κώδηθαο 5.4.5: Έιεγρνο γηα ζέζε αξθνύδαο 
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Κώδηθαο 5.4.6: Πηώζε αξθνύδαο 

 

 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη βαζηθόο θώδηθαο από ην παηρλίδη κε ην ζπνπξγίηη. 

Κλάζη Nest: Πξόθεηηαη γηα ππνθιάζε ηεο θιάζεο Actor θαη αθνξά ην παηρλίδη κε ην ζπνπξγίηη 

θαη ηα ηζνδύλακα θιάζκαηα. Βαζηθέο Μέζνδνη πνπ αθνξνύλ έλα από ηα επίπεδα ηνπ παηρληδηνύ 

είλαη νη: DIE1(), LIFE1() Κώδηθαο 5.4.7 – 5.4.8 . ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπ κέζν ηεο 

getOneIntersectingObject(Class<?>) κέζνδνο ηεο Actor, καο επηζηξέθεη ην αληηθείκελν πνπ 

ηέκλεη ηε θσιηά, αλ ηε ηέκλεη, ην δηαγξάθεη κε ηελ removeObject(Actor) κέζνδν ηεο World θαη 

αλ αθνπκπήζεη αληηθείκελν ηεο θιάζεο Klasma6 ελεξγνπνηείηαη ν Counter θαη θεξδίδεηαη έλαο 

πόληνο κέζσ ηεο εληνιήο bumpCount(int, String) ηεο θιάζεο Counter ελώ αλ αθνπκπήζεη 

αληηθείκελν ηεο θιάζεο Klasma3 ράλεη έλα πόλην. 

 

Κώδηθαο 5.4.7: Αλ αθνπκπήζεη κε ηζνδύλακν θιάζκα ράλεη έλα πόλην. 
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Κώδηθαο 5.4.8: Αλ αθνπκπήζεη  ηζνδύλακν θιάζκα θεξδίδεη έλα πόλην 

 

 

Μηα αθόκε ζεκαληηθή κέζνδνο ηεο θιάζεο Nest είλαη απηή πνπ αθνξά ηελ θίλεζε ηεο θσιηάο 

θαη πξόθεηηαη γηα ηελ moveNest() Κώδηθαο 5.4.9. Ζ θσιηά κεηαθηλείηαη δεμηά ή αξηζηεξά αθνύ 

ειεγρζεί κε ηελ isKeyDown(String) αλ έρεη παηεζεί ην αξηζηεξό ή ην δεμί βειάθη ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ θαη κέζν ηεο move(int)  ε νπνία δέρεηαη ζαλ παξάκεηξν ηελ απόζηαζε πνπ 

ζέινπκε λα δηαλύζεη ε θσιηά, έρνπκε ηελ θίλεζε πνπ ζέινπκε, ε αξλεηηθή ηηκή ζα ηελ 

κεηαθηλήζεη αξηζηεξά ε ζεηηθή δεμηά. 

Κώδηθαο 5.4.9: Κίλεζε θσιηάο 

 

 

 

 

Κλάζη Counter: Ζ θιάζε Counter είλαη ππνθιάζε ηεο Actor θαη πεξηέρεη ηελ εμήο βαζηθή 

κέζνδν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζθνξ ζηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ ινγηζκηθνύ: bumpCount() Κώδηθαο 

5.4.10. Ζ κέζνδνο δέρεηαη δπν κεηαβιεηέο γηα λα θάλεη ηνπο αλάινγνπο ειέγρνπο πνπ ζα 

απμήζνπλ θαη ζα κεηώζνπλ αληίζηνηρα ην ζθνξ. 
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Κώδηθαο 5.4.10: Γεκηνπξγία ζθνξ / αύμεζε ή κείσζε πόλησλ. 

 

 Κιείλνληαο επηζεκαίλεηαη όηη ηα παξαπάλσ απνηεινύλ κεξηθέο από ηηο θιάζεηο θαη ηηο 

κεζόδνπο πνπ πεξηέρνληαη ζην ινγηζκηθό. 

 

5.5 Γημιοςπγία γπαθικών 

Ζ δεκηνπξγία ησλ γξαθηθώλ πινπνηήζεθε κε ηελ επεμεξγαζία δηάθνξσλ εηθόλσλ ζην Gimp ην 

νπνίν απνηειεί έλα δσξεάλ ινγηζκηθό γηα ηελ επεμεξγαζία θαη δεκηνπξγία εηθόλσλ. Σν Gimp 

αμηνπνηήζεθε θπξίσο ζε πεξηπηώζεηο  πνπ έπξεπε λα ζβεζηεί ην θόλην κηαο εηθόλαο (Δηθόλεο 

5.5.1 – 5.5.2).  

 

Δηθόλα 5.5.1: Υαξαθηήξαο                                             Δηθόλα 5.5.2: Αληηθείκελν 
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γηα ηα επίπεδα παηρληδηνύ 

Δπηπιένλ αμηνπνηήζεθε ε  Εσγξαθηθή 3D   γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δηαθαλεηώλ ηεο ζεσξίαο 

(Δηθόλα 5.5.3) αιιά θαη άιισλ επηπέδσλ ηνπ ινγηζκηθνύ (Δηθόλα 5.5.4). 

 

 

Δηθόλα 5.5.3: Γεκηνπξγία Γηαθάλεηαο Θεσξίαο 

 

 

Δηθόλα 5.5.4: Γεκηνπξγία Δπηπέδνπ ζηνλ θόζκν 
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6 Δπίλογορ 

6.1 ύνοτη και ζςμπεπάζμαηα 

Ζ αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη ε ζεηηθή επίδξαζε ηνπο είηε 

θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είηε σο εξγαιείν εμάζθεζεο απνηέιεζε θίλεηξν γηα ηελ 

εθπόλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

Όζνλ αθνξά ηνλ θιάδν ησλ Μαζεκαηηθώλ ππάξρεη πιήζνο ινγηζκηθώλ πνπ κπνξνύλ λα 

αμηνπνηεζνύλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, αιιά έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο πνπ εζηηάδεη 

απνθιεηζηηθά ζηελ ελόηεηα ησλ θιαζκάησλ. Παξαηεξήζεθε όηη δελ πξνζθέξεηαη θάπνην 

ινγηζκηθό πνπ λα ζπλδπάδεη βαζηθή ζεσξία, εξσηήζεηο εκπέδσζεο  θαη δξαζηεξηόηεηεο ππό ηελ 

κνξθή παηρληδηνύ. Ο ιόγνο απηόο ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηηο παξαηεξεκέλεο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ έλλνηα ηνπ θιάζκαηνο νδήγεζε ζηελ 

επηινγή ησλ θιαζκάησλ σο πεξηερόκελν ηνπ ινγηζκηθνύ. 

ην θνκκάηη ηεο ζρεδίαζεο όπσο ήδε αλαθέξζεθε ιήθζεθε ππόςε ε έιιεηςε ινγηζκηθώλ πνπ 

ζπλδπάδνπλ ζεσξία, εξσηήζεηο εκπέδσζεο θαη δξαζηεξηόηεηεο ππό ηελ κνξθή παηρληδηνύ. Σν 

ζηνηρείν ηνπ παηρληδηνύ απνηειεί ηζρπξό θίλεηξν γηα ηνπο κηθξνύο καζεηέο θαζώο κπαίλνπλ ζε 

ξόινπο θαη αιιειεπηδξνύλ. Παξόια απηά θξίζεθε απαξαίηεην λα δνζεί βαζηθή ζεσξία θαη 

εξσηήζεηο εκπέδσζεο απηήο, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί έλα νινθιεξσκέλν ινγηζκηθό ζην 

νπνίν ν καζεηήο πνπ δελ ζα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηα παηρλίδηα λα κπνξεί λα θαιύςεη ηα 

θελά απηά από ηηο ππόινηπεο ελόηεηεο πνπ ζα ηνπ παξέρνληαη. Βαζηθό ζηνηρείν απνηειεί ε 

ελζσκάησζε άκεζεο αλαηξνθνδόηεζεο κε ελδεηθηηθέο ιύζεηο ζε όιεο ηηο ελόηεηεο πνπ ππάξρεη 

αιιειεπίδξαζε κε ηνλ καζεηή θαζώο θαη παξνρή ρξήζηκσλ ζπκβνπιώλ γηα ην πώο λα ζπλερίζεη 

ηελ πινήγεζε ηνπ ζην ινγηζκηθό θπξίσο ζηελ ελόηεηα ησλ Δξσηήζεσλ Δκπέδσζεο. Ζ 

ελζσκάησζε ζθνξ έγηλε θη απηή  ζηηο εξσηήζεηο Δκπέδσζεο θαη ζε δπν δξαζηεξηόηεηεο ππό ηε 

κνξθή παηρληδηνύ πνπ αθνξνύλ ηελ Ηζνδπλακία Κιαζκάησλ. Οη όξνη είλαη πην απζηεξνί εθεί 

πνπ κπαίλεη ην ζηνηρείν ηνπ παηρληδηνύ ζηηο αζθήζεηο ηεο Πξόζζεζεο θαη ηεο Αθαίξεζεο 

θιαζκάησλ, ζηελ έλλνηα ηνπ θιάζκαηνο θαη ζηελ Δπαλάιεςε θαη απηό γηα λα κελ δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα ζηνλ καζεηή πνπ έρεη θελά ζε βαζηθέο έλλνηεο ηνπ θιάζκαηνο λα πεξηεγεζεί ζηα 

δηάθνξα επίπεδα ηνπ παηρληδηνύ κε επθνιία. Ο γξήγνξνο απνθιεηζκόο από ην παηρλίδη έρεη σο 

ζηόρν λα απνηειεί παξαθίλεζε γηα ηνλ αδύλακν καζεηή λα πινεγεζεί θαη ζηηο ππόινηπεο 

ελόηεηεο ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ επαξθώο λα αληαπεμέιζεη ζηα  παηρλίδηα. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνύ έγηλε ζην Greenfoot, έλα επράξηζην πεξηβάιινλ πνπ δίλεη ηελ 

επθαηξία ζε αξράξηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη παξάιιεια λα θηίζνπλ θαη λα 

ππνζηεξίμνπλ εύθνια  πξνγξακκαηηζηηθά απηή ηελ αιιειεπίδξαζε.  
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6.2 Όπια και πεπιοπιζμοί έπεςναρ 

Ζ πιαηθόξκα ηνπ Greenfoot θαιύπηεη κε επάξθεηα πνιιά από ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ελόο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ κε ζηνηρεία παηρληδνπνίεζεο 

όπσο γηα παξάδεηγκα θαζνξηζκόο ζεηξάο επηπέδσλ, εκθάληζε ζθνξ, ρξήζε πιεθηξνινγίνπ, 

θίλεζε κε αλαπήδεζε θ.α. Παξόια απηά θάπνηνη πεξηνξηζκνί είλαη όηη αθνξά κόλν 2D παηρλίδηα 

θαη ε πνηόηεηα ησλ γξαθηθώλ πνπ πξνζθέξεη είλαη πνιύ ρακειή γηα εξγαιείν πνπ έρεη ζθνπό 

ηελ αλάπηπμε παηρληδηνύ. 

Έλαο αθόκε πεξηνξηζκόο ηεο έξεπλαο ήηαλ όηη ε πινπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνύ νινθιεξώζεθε ζε 

δηάζηεκα πνπ ε ελόηεηα ησλ θιαζκάησλ δελ έρεη δηδαρηεί αθόκε ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί ζηελ παξνύζα θάζε λα γίλεη αμηνιόγεζε ηνπ ινγηζκηθνύ. 

 

6.3 Μελλονηικέρ επεκηάζειρ 

θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ην ινγηζκηθό ην νπνίν αλαπηύρηεθε λα απνηειέζεη ρξήζηκν 

θαη δηαζθεδαζηηθό εξγαιείν ώζηε λα αμηνπνηεζεί θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ καζεηή ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε εηζαγσγηθέο έλλνηεο ησλ θιαζκάησλ. Χζηόζν ζα κπνξνύζε λα 

επεθηαζεί. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

 Δλζσκάησζε πεξηζζόηεξσλ ελλνηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ ελόηεηα ησλ θιαζκάησλ. 

 Δλζσκάησζε πεξηζζόηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ, δνθηκαζηώλ  θαη πεξίπινθσλ 

πξνβιεκάησλ. 

 Δλζσκάησζε πιηθνύ ηεο ζεσξίαο ησλ Κιαζκάησλ πνπ ζα αθνξά θαη καζεηέο ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 Δλζσκάησζε θαη άιισλ ελλνηώλ ησλ καζεκαηηθώλ πνπ δπζθνιεύνπλ ζηελ θαηαλόεζε 

ηνπο, ηνπο  κηθξνύο καζεηέο. 

Σέινο, ζεσξείηαη απαξαίηεην λα γίλεη αμηνιόγεζε ηνπ ινγηζκηθνύ από καζεηέο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ εμαγσγή αζθαιώλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο 

ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ. 
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αληηθεηκελνζηξεθνύο πξνγξακκαηηζκνύ. Γηπισκαηηθή εξγαζία, Μεηαπηπρηαθό Σκήκα 

Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο.   

   Υαηξέηε, Μ. (2009). Σα ιάζε θαη νη παξαλνήζεηο καζεηώλ ζηα καζεκαηηθά θαη ε δηδαθηηθή 

   αμηνπνίεζε ηνπο. Γηπισκαηηθή εξγαζία, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. 

 

   Tutorial 1: Interacting with Greenfoot:                                             

   Γηαζέζηκν: https://www.greenfoot.org/doc/tut-1 

 

https://www.greenfoot.org/doc/tut-1


  

72 
  

    Γεκεηξηάδεο, ., «Θεσξίεο Μάζεζεο. Βαζηθέο Έλλνηεο & Οξηζκνί». Copyright Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Έθδνζε: 1.0. Θεζζαινλίθε 2015. 

    Γηαζέζηκν: https://opencourses.auth.gr/ 

 

   Μπαιθίδαο, N., «ύγρξνλεο Θεσξίεο γηα ηε κάζεζε κε Δξγαιεία ΣΠΔ, 2008. 

  Γηαζέζηκν: http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/files/Parousiaseis/Scenario_PE60-

70/LearningTheories-ErgaleiaTPE.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://opencourses.auth.gr/
http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/files/Parousiaseis/Scenario_PE60-70/LearningTheories-ErgaleiaTPE.pdf
http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/files/Parousiaseis/Scenario_PE60-70/LearningTheories-ErgaleiaTPE.pdf
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Παπάπηημα Α – Πηγέρ Δικόνυν 

https://www.educationalappstore.com/blog/10-best-apps-improve-math-skills-adults-2019/ 

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

http://clipart-library.com/ 

http://sxoleio.pw/ 

https://www.educationalappstore.com/blog/10-best-apps-improve-math-skills-adults-2019/
https://www.freepik.com/popular-vectors
http://clipart-library.com/
http://sxoleio.pw/

