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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία αφορά την κατασκευή 

εκπαιδευτικού πακέτου σε µορφή ψηφιακού δίσκου µε θέµα τα Αγγλικά 

Κάστρα, συνοδευόµενο από εκπαιδευτικό υλικό, χρήσιµο ως 

συµπληρωµατικό εργαλείο για τον καθηγητή της Αγγλικής γλώσσας στις 

τάξεις του Λυκείου και µερικώς του Γυµνασίου. Σκοπός είναι να 

διευκολύνουµε την εκπαιδευτική διαδικασία µε τη βοήθεια του 

συγκεκριµένου λογισµικού παρέχοντας παράλληλα ιστορικά στοιχεία.  

Κύριο µέληµα ήταν η υλοποίηση µιας νέας προσέγγισης της 

διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας, µε την εισαγωγή νέων τρόπων 

διδασκαλίας και τις προοπτικές αξιοποίησής της στο πλαίσιο της ένταξης των 

νέων τεχνολογιών και της Πληροφορικής σε όλα τα µαθήµατα του Γυµνασίου 

και του Λυκείου. 

Παράλληλα, επιδιωκόµενος στόχος ήταν η δηµιουργία ενός 

ελκυστικού υλικού και µιας σύγχρονης µεθοδικής διδακτικής προσέγγισης για 

το γνωστικό αντικείµενο της Αγγλικής γλώσσας µε την ενεργή συµµετοχή των 

µαθητών στη διδακτική πράξη µέσα από τη γνωριµία τους µε ιστορικές και 

πολιτιστικές πληροφορίες της συγκεκριµένης χώρας. 

Η δυσκολία που αντιµετωπίζουν οι µαθητές στα διάφορα µαθήµατα  

είναι κοινά διαπιστωµένη και αποτελεί αντικείµενο έρευνας. Σύµφωνα µε τις 

σύγχρονες θεωρίες µάθησης η γνώση δεν µελετάται ως κάτι απόλυτο και 

ανεξάρτητο από το άτοµο αλλά συνοδεύεται από την ανάπτυξή του ( Piaget 

1970) . Η γνώση δεν αντιµετωπίζεται πλέον σαν µια παθητική στάση µίµησης 

των συµπεριφορών των ενηλίκων αλλά ως µια υποκειµενική δραστηριότητα 

του ατόµου προκειµένου να προσαρµοστεί στο ζωτικό του περιβάλλον όπως 

και στο περιβάλλον των εννοιών µέσα  στις οποίες ζει ( Von Glasersfield 

1995). Έτσι, η διδακτική µεθοδολογία των διαφόρων επιστηµών εµπλουτίζεται 

δίνοντας έµφαση στον ρόλο των υλικών µέσων και ειδικότερα των εργαλείων, 

της δραστηριότητας, της επικοινωνίας και γενικότερα του πλαισίου των 

συµφραζοµένων µε το οποίο αλληλεπιδρά το άτοµο.  
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Στα πλαίσια αυτής της λογικής οι ερευνητές  προσπαθούν να 

καθορίσουν τι να διδάξουν και πώς να το διδάξουν αναπτύσσοντας πρότυπα 

και µοντέλα µιας αποτελεσµατικής µεθόδου διδασκαλίας. 

Η εκθετική εξέλιξη της επιστήµης της πληροφορικής µπορεί να παίξει 

ιδιαίτερα θετικό ρόλο , καθώς αποτελεί πλέον κοµµάτι της ζωής µας . 

Τα τελευταία χρόνια, αυτές οι προσπάθειες έχουν επεκταθεί και στον 

χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας µε το σχεδιασµό και την υλοποίηση του 

Εκπαιδευτικού Λογισµικού. 

∆εδοµένου ότι η έρευνα στον τοµέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και 

της ένταξής της στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολύ πρόσφατη, είναι 

δύσκολο να προσδιορισθούν µε ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του λογισµικού 

(software) που θα µπορούσε να ορισθεί ως «Εκπαιδευτικό Λογισµικό». 

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι εκπαιδευτικό λογισµικό είναι 

το προϊόν της τεχνολογίας που έχει ως στόχο την εκπαίδευση και µάθηση, 

στηριζόµενο σε κάποιες παιδαγωγικές αρχές και χρησιµοποιώντας κάποια 

ολοκληρωµένα σενάρια  για την εκπλήρωση των διδακτικών στόχων κατά το 

µέγιστο. 

Ο πλούτος του υλικού που υπάρχει σε σχέση µε τα θέµατα που 

διαχειρίζεται η προαναφερθείσα ύλη  ( φωτογραφίες, βίντεο, ∆ιαδίκτυο) µας 

οδήγησε στο συµπέρασµα ότι θα ήταν πολύ χρήσιµο να υπάρχει ένα εύχρηστο 

εργαλείο στα χέρια του δασκάλου, µε το οποίο µε ελκυστικό και εύκολο τρόπο 

θα µπορούσε στην διάρκεια µιας διδακτικής ώρας να εµπλουτίσει το µάθηµά 

του µε υλικό που θα έλκυε τον µαθητή και θα βοηθούσε στην καλύτερη 

κατανόηση της συγκεκριµένης ξένης γλώσσας. Παράλληλα, το προϊόν µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί και από τον ίδιο το µαθητή για συλλογή εγκυκλοπαιδικών 

πληροφοριών  στα θέµατα τα οποία επεξεργάζεται και παρουσιάζει. 

Οι παιδαγωγικές αρχές πάνω στις οποίες κτίσθηκε το λογισµικό 

συµφωνούν περισσότερο µε την ινστράκτιβιστ πρακτική, µιας και το 

λογισµικό αυτό προσοµοιάζει µε ηλεκτρονικό βιβλίο . 

∆εδοµένου ότι οι γνωστικοί ψυχολόγοι αναγνωρίζουν µια σειρά από 

διδακτικές στρατηγικές ανάλογες µε το είδος της γνώσης που είναι  επιθυµητό 
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να αναπαρασταθεί, το «British castles» αναπτύχθηκε σαν πολυµεσική 

παρουσίαση. Το περιβάλλον του αποτελεί µια πηγή εγκυκλοπαιδικής 

πληροφόρησης για τα θέµατα που αναπτύσσονται µέσα από διαφορετικής 

µορφής αναπαραστάσεις. 

Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σεναρίου δεν 

στηρίχθηκαν σε µια ολοκληρωµένη και ενιαία θεωρία  µάθησης και 

διδασκαλίας, αλλά σε ένα πλαίσιο παιδαγωγικών αρχών που διέπουν αυτή 

την κατηγορία (πολυµέσα/υπερµέσα) εκπαιδευτικού λογισµικού µε έµφαση 

στην υψηλή διαδραστικότητα µε το χρήστη. 

Η εφαρµογή αναπτύχθηκε στο πολυµεσικό περιβάλλον του 

Macromedia Authorware 5, ένα εργαλείο λογισµικού το οποίο έχει 

αναπτυχθεί µε στόχο την παραγωγή Computer-Aided Learning Tutorials 

(εκπαιδευτικών εφαρµογών µε τη βοήθεια του υπολογιστή). Το Authοrware 

δίνει τη δυνατότητα ένταξης στο λογισµικό ήχου, εικόνας, γραφικών, 

κειµένου, και βίντεο. Όλες αυτές οι δυνατότητες χρησιµοποιήθηκαν στην 

υλοποίηση του συγκεκριµένου λογισµικού καθώς και η δυνατότητα µη 

σειριακής µετάβασης από ενότητα σε ενότητα. Το “British Castles” εκτελείται 

σε περιβάλλον Windows µε ανάλυση 800x600 ή µεγαλύτερη και δεν 

απαιτείται να είναι προεγκατεστηµένο κανένα άλλο πρόγραµµα για την 

εκτέλεση πχ των βίντεοπου περιλαµβάνονται σε αυτό. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ 

 

Το συγκεκριµένο Εκπαιδευτικό Λογισµικό αρχικά παρουσιάζει µε 

δυναµικό και αλληλεπιδραστικό τρόπο γενικές πληροφορίες και ιστορικά 

στοιχεία για τα µεσαιωνικά αγγλικά κάστρα καθώς και πιο ειδικές 

πληροφορίες για τα βασικά µέρη από τα οποία αποτελούνται, τον τρόπο 

κατασκευής τους και την ιστορία τους. Πιο λεπτοµερής αναφορά γίνεται για 

τα κάστρα του Dover, του Edinburgh, του Warwick και του Tower of London 

µε κείµενα για τα πιο σηµαντικά αξιοθέατα που υπάρχουν σε αυτά και 

φωτογραφίες σε µορφή βίντεο. 

Πιο συγκεκριµένα, για το Tower of London υπάρχουν γενικές 

πληροφορίες για το κάστρο, λεπτοµερείς περιγραφές για συγκεκριµένα 

τµήµατά του καθώς και ιστορικές πληροφορίες για τους φρουρούς και τα 

κοράκια που αποτελούν σήµα κατατεθέν του.  

Για το κάστρο του Dover εκτός από τις γενικές πληροφορίες για το 

κάστρο και ένα βίντεο που αναφέρεται σε αυτό υπάρχουν πιο συγκεκριµένες 

αναφορές στο ρωµαϊκό φάρο και στην εκκλησία της Αγίας Μαίρης που είναι 

κτισµένη µέσα σε αυτό. 

Για το κάστρο του Εδιµβούργου, το µοναδικό σκοτσέζικο κάστρο για 

το οποίο γίνεται αναφορά στον ψηφιακό δίσκο  υπάρχουν επιπλέον 

πληροφορίες για το ρολόι που χτυπούσε στη µια ακριβώς κάθε µεσηµέρι, για 

το πηγάδι των µαγισσών και για το εξωκλήσι της Αγίας Μαργαρίτας που 

είναι κτισµένο µέσα στο κάστρο. 

Η αναφορά στο κάστρο του Warwick περιορίζεται σε διάφορα 

τµήµατα του κάστρου όπως τα τείχη, το µπουντρούµι, η µεγάλη σάλα  και ο 

µύλος. Και για αυτό το κάστρο, όπως και για όλα τα προηγούµενα υπάρχουν 

φωτογραφίες µε τα πιο σηµαντικά σηµεία σε µορφή βίντεο. 

Για τα διάφορα τµήµατα του κάστρου του Αγίου Ανδρέα υπάρχουν 

εικονικές περιηγήσεις σε µορφή βίντεο. Αυτά αφορούν την είσοδο του 

κάστρου, τη µεγάλη σάλα, τον πύργο του κάστρου, την εσωτερική αυλή καθώς 

και µια εναέρια περιήγηση πάνω από το κάστρο. 
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Στα πλαίσια της κατανόησης των συνθηκών ζωής της Μεσαιωνικής 

ζωής από τους µαθητές στο Εκπαιδευτικό Λογισµικό εµπεριέχονται 

πληροφορίες γενικά για τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες των ανθρώπων στη 

Μεσαιωνική εποχή, για το φεουδαρχικό σύστηµα, για τη ζωή των χωρικών 

και την κοινωνική κατάσταση των  γυναικών, για τη θρησκεία, τη διασκέδαση 

και το εµπόριο. 

Εκτός από τις γενικές και πιο ειδικές πληροφορίες στον ψηφιακό δίσκο 

συµπεριλαµβάνονται παιχνίδια που αφενός αξιολογούν τις γνώσεις που οι 

µαθητές πήραν από το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό λογισµικό και αφετέρου 

τονίζουν τα πιο σηµαντικά σηµεία που παρουσιάστηκαν σε αυτό. Τα 

παιχνίδια που εµπεριέχονται στο Εκπαιδευτικό Λογισµικό είναι τα εξής: 

 Άσκηση πολλαπλής επιλογής (Let’s choose) 14 ερωτήσεων όπου στο τέλος 

αναφέρεται το πλήθος των σωστών απαντήσεων και το ποσοστό 

επιτυχίας. 

 Άσκηση σωστό-λάθος (true or false) 13 ερωτήσεων.  Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι εκτός από τις επιλογές σωστό και λάθος υπάρχει και η επιλογή δεν 

γνωρίζω, διότι στη συγκεκριµένη άσκηση υπάρχουν ερωτήσεις των 

οποίων η απάντηση δεν είναι προφανής από τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στον ψηφιακό δίσκο. Με βάση τη διδακτική, µε αυτόν 

τον τρόπο οξύνεται η κριτική ικανότητα των µαθητών. Στο τέλος και 

αυτής της άσκησης αναφέρεται το πλήθος των σωστών απαντήσεων και 

σε µορφή ποσοστού. 

 Άσκηση συνδυασµού (matching) στην οποία ο χρήστης σέρνει κάθε µια 

από τις λέξεις που βρίσκονται στο κάτω µέρος της οθόνης δίπλα στο 

σωστό ορισµό. Υπάρχουν δύο σετ τέτοιων ασκήσεων 

 Άσκηση συµπλήρωσης των κενών µε την κατάλληλη λέξη (Fill in the gaps) 

στην οποία ο χρήστης συµπληρώνει τα κενά και πατώντας Enter 

µεταβαίνει στο επόµενο προς συµπλήρωση κενό. Πατώντας το Enter 

µετά την τελευταία ερώτηση εµφανίζεται ο αριθµός των ερωτήσεων 

που απαντήθηκαν σωστά και οι σωστές λέξεις που έπρεπε να 

πληκτρολογηθούν. Υπάρχουν δύο σετ τέτοιων ασκήσεων. 
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 Τέλος, το παιχνίδι Κρεµάλα (Hangman) είναι το κλασικό που τα παιδιά 

ήδη γνωρίζουν. Στο αριστερό µέρος της οθόνης εµφανίζεται η αγγλική 

αλφάβητος από την οποία ο χρήστης µπορεί να επιλέξει όποιο γράµµα 

θεωρεί πιθανό να εµφανίζεται τουλάχιστον µία φορά στη λέξη. Αν το 

γράµµα αυτό υπάρχει, τότε εµφανίζεται στην κατάλληλη θέση. 

∆ιαφορετικά, αρχίζει να εµφανίζεται το κρεµασµένο ανθρωπάκι. Στο 

λογισµικό υπάρχουν 21 διαφορετικές λέξεις καταχωρισµένες οι οποίες 

εµφανίζονται µε τυχαία σειρά. 

 

Εγχειρίδιο Χρήσης του Εκπαιδευτικού Λογισµικού υπάρχει σε ψηφιακή 

µορφή καθώς και σε φυλλάδιο που συνοδεύει τον ψηφιακό δίσκο. Η 

βιβλιογραφία στην οποία στηρίχθηκε η δηµιουργία των κειµένων του 

Εκπαιδευτικού Λογισµικού υπάρχει ως επιλογή µέσα στον ψηφιακό δίσκο, 

καθώς και ειδική αναφορά στον επιβλέποντα καθηγητή αλλά και σε αυτούς 

που συνέβαλαν στη βελτίωση της διπλωµατικής αυτής εργασίας. 
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ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Πέραν του ψηφιακού δίσκου, στη διπλωµατική εργασία 

συµπεριλαµβάνονται πρότυπες ασκήσεις βασισµένες στα κείµενα του 

Εκπαιδευτικού Λογισµικού. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν οι εξής πρότυπες 

ασκήσεις: µετατροπή κειµένου από ενεστώτα χρόνο σε παρελθοντικούς και το 

αντίστροφο, συµπλήρωση κενών µε προθέσεις σε κείµενο από το 

Εκπαιδευτικό Λογισµικό, µετατροπή κειµένου από ενεργητική σε παθητική 

φωνή και το αντίθετο, και συµπλήρωση αναφορικών αντωνυµιών σε κείµενο. 

Με αυτού του τύπου τις ασκήσεις βελτιώνονται οι δεξιότητες του µαθητή στην 

Αγγλική γλώσσα. 

Ακόµα, περιλαµβάνονται συνδυαστικές εργασίες (projects) στις οποίες 

οι µαθητές αφού αναζητήσουν στοιχεία για συγκεκριµένα κάστρα σε 

επιλεγµένους δικτυακούς τόπους καλούνται να δηµιουργήσουν παρουσίαση 

στο Microsoft Powerpoint  µε τα σηµαντικότερα από τα στοιχεία που βρήκαν. 

Με αυτού του τύπου ασκήσεις ενθαρρύνεται η αυτενέργεια και οξύνεται η 

κριτική ικανότητα των µαθητών αφού καλούνται να επιλέξουν τα 

σηµαντικότερα κατά τη γνώµη τους στοιχεία και να τα παρουσιάσουν. 

Επίσης, µια πρότυπη άσκηση listening συµπεριλαµβάνεται στο πακέτο των 

ασκήσεων, κλασικού τύπου άσκηση για τους µαθητές ξένων γλωσσών.  

Τελευταίου τύπου ασκήσεις, είναι οι ασκήσεις ρόλων-δραµατοποιήσεις 

(real life situation) , όπου οι µαθητές παίζοντας ρεαλιστικούς ρόλους 

εξασκούνται στον προφορικό λόγο της Αγγλικής γλώσσας. 

Το συνοδευτικό υλικό του ψηφιακού δίσκου συνοδεύει λεπτοµερές 

Εγχειρίδιο Χρήσης σε φυλλάδιο. 
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ 

 

Στα πλαίσια των βασικών αξόνων του εγγραµµατισµού, της 

πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισµικότητας, οι οποίοι, σύµφωνα µε τα 

τρέχοντα προγράµµατα σπουδών, διέπουν τη διδασκαλία των ξένων 

γλωσσών, ο γενικός θεµατικός άξονας του εκπαιδευτικού πακέτου είναι η 

γνωριµία των µαθητών µε κάποια από τα κάστρα της Αγγλίας. 

Η χώρα αυτή όπως και όλες της κεντρικής Ευρώπης είναι γεµάτη 

µεσαιωνικά κάστρα που αποτελούν κάστρα-ιστορικά µνηµεία, τα οποία 

αντικατοπτρίζουν ένα µεγάλο µέρος της κοινωνικής εξέλιξης και της ιστορίας 

της περιοχής αυτής. Μια περιήγηση στα κάστρα αυτά δίνει τη δυνατότητα 

ιστορικής, θρησκευτικής και κοινωνικής ανάγνωσης, αναπαράστασης των 

συνθηκών ζωής και εξαγωγής συµπερασµάτων για την περαιτέρω ιστορική 

και κοινωνική εξέλιξη της χώρας. Αυτό είναι δυνατό µε τη βοήθεια του 

συγκεκριµένου λογισµικού αφού υπάρχει η δυνατότητα να αντληθούν 

πληροφορίες που αφορούν την κοινωνική ζωή εκείνης της εποχής 

(ανθρώπινες σχέσεις, κοινωνική δραστηριότητα και συµπεριφορά), 

καθηµερινή ζωή, όρους διαβίωσης, τρόπος ζωής και επίπεδο ζωής, ατοµικά 

και κοινωνικά δικαιώµατα, πολιτισµός και τέχνες. 
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ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ 

 

Στο συγκεκριµένο λογισµικό δίνεται έµφαση στη διερευνητική, στη 

βιωµατική και τη συνεργατική µάθηση µέσω δραστηριοτήτων, οι οποίες 

κινητοποιούν τα ενδιαφέροντα και τη φαντασία του µαθητή, ενθαρρύνουν τη 

δηµιουργικότητά του και την έκφραση των συναισθηµάτων του, την 

αυτενέργεια και την αυτονόµησή του και γενικότερα τον βοηθούν να 

αναπτύξει δεξιότητες, τόσο σε επίπεδο γραπτού όσο και σε επίπεδο 

προφορικού λόγου, ενδυναµώνοντας έτσι την ικανότητα ανάληψης 

εκφραστικών και λεκτικών πρωτοβουλιών. 

Παράλληλα, βοηθούν το µαθητή να αναπτύξει µεθοδολογικές 

δεξιότητες και να οδηγηθεί στην έρευνα (πχ µελέτη πηγών, έρευνα, 

ταξινόµηση, ανάλυση, σύγκριση και διασταύρωση πληροφοριών, σύνθεση, 

εξαγωγή συµπερασµάτων κ.λπ.), αναπτύσσουν την ερµηνευτική δεξιότητά του 

µέσω µιας συγκριτικής µατιάς στα γεγονότα και τέλος αναπτύσσουν την 

κριτική σκέψη του µέσω προβληµατισµών, αποφεύγοντας την απλή 

παράθεση πληροφοριών.   
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ 

 

Οι διδακτικοί στόχοι που γίνεται προσπάθεια να επιτευχθούν µέσω της 

συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας είναι οι εξής: 

Γλωσσικοί:  

 αναπτύσσονται γλωσσικές δεξιότητες µέσω των δραστηριοτήτων 

εξάσκησης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο γραµµατικής (ασκήσεις 

κουίζ, συµπλήρωσης προτάσεων, κλπ) 

 αναπτύσσονται επικοινωνιακές δεξιότητες µε άµεση συνοµιλία µεταξύ 

των µαθητών, µέσω των παιχνιδιών ρόλων, µε συζητήσεις µέσα στην 

τάξη, κλπ) 

Πολιτισµικοί:  

 ενδυναµώνεται η πολιτισµική ταυτότητα του µαθητή παράλληλα µε 

την αναγνώριση και κατανόηση διαφορετικών κοινωνικών 

συµπεριφορών 

 γίνονται σαφείς οι κοινωνικές δοµές του παρελθόντος της 

συγκεκριµένης χώρας, και σε σύγκριση µε τις σηµερινές κοινωνικές 

δοµές είναι εύκολη η εξαγωγή συµπερασµάτων από τους µαθητές 

 γίνεται µελέτη των αιτιών που οδηγούσαν σε συγκεκριµένες ενέργειες 

όπως πχ η ύπαρξη αναγκαιότητας κατασκευής κάστρων 

και Λειτουργικοί:  

 εξοικείωση των µαθητών µε τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού 

 έρευνα στο ∆ιαδίκτυο 

 ηλεκτρονική επεξεργασία δεδοµένων 

 χρήση συγκεκριµένων πακέτων (Microsoft Powerpoint) 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Εισάγοντας τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού στη διδασκαλία ο 

εκπαιδευτικός δεν είναι πλέον το κέντρο της αίθουσας και οι µαθητές είναι 

δυσκολότερο να επικεντρώσουν την προσοχή τους σ’ αυτόν. Ο εκπαιδευτικός 

πλέον αναλαµβάνει το ρόλο του καθοδηγητή και παρέχει την απαιτούµενη 

βοήθεια όταν αυτό του ζητηθεί. Αυτό προϋποθέτει ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει 

να προετοιµαστεί κατάλληλα, να προχωρήσει δηλαδή στο σχεδιασµό 

µαθηµάτων –παραδόσεων  εντάσσοντας οργανικά το εκπαιδευτικό λογισµικό. 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό “British Castles”  έχει  έµµεσο στόχο να 

ενισχύσει τη διερευνητική µάθηση (ανάπτυξη της κριτικής αντίληψης, 

ανάπτυξη φαντασίας και δηµιουργικότητας, αναζήτηση πληροφορίας) καθώς 

και την ενθάρρυνση του οµαδικού πνεύµατος, της συνεργασίας και 

επικοινωνίας καθώς και της ανταλλαγής ιδεών µεταξύ των µαθητών. 
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Πρότυπο εκπαιδευτικό σενάριο δύο διδακτικών ωρών 

 

Στόχος: µια πρώτη επαφή µε τα Αγγλικά κάστρα και την ιστορία τους. 

Ξεκινάµε µε µια σύντοµη παρουσίαση του θέµατος κάνοντας ένα διάλογο µε 

τους µαθητές µε σκοπό να διερευνήσουµε τις γνώσεις τους γύρω από το θέµα. 

Η τάξη έχει ήδη χωρισθεί, προ της ενάρξεως του µαθήµατος, σε οµάδες 3 έως 4 

ατόµων και τα cd του λογισµικού ‘British Castles’ έχουν εγκατασταθεί στις 

αντίστοιχες θέσεις εργασίας. 

Η πρώτη οθόνη του λογισµικού πρέπει να φαίνεται στην οθόνη του 

υπολογιστή. 

1. Ζητείται από τους µαθητές να µεταβούν στο About castles και να 

ακούσουν προσεκτικά και τα δύο κείµενα που περιέχονται σε αυτή την 

ενότητα του ψηφιακού δίσκου, διαβάζοντάς τα ταυτόχρονα. 

2. Απαντώνται απορίες µαθητών και µεταφράζονται οι άγνωστες λέξεις 

3. Γίνεται συζήτηση µέσα στην τάξη µέχρις ότου γίνει σαφές ότι το 

κείµενο έχει γίνει κατανοητό. 

4. Μοιράζεται στους µαθητές η άσκηση Simple Past to Simple Present που 

αναφέρεται σε αυτό το κοµµάτι του Εκπαιδευτικού Λογισµικού. 

5. Μοιράζεται στους µαθητές η Άσκηση 1 role playing και γίνεται µέσα 

στην τάξη ανά δύο µαθητές ο συγκεκριµένος διάλογος. 
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Πρότυπες ασκήσεις βασισµένες στο Λογισµικό 

 

Ακολουθεί παράρτηµα µε πρότυπα ασκήσεων βασισµένων στο Εκπαιδευτικό 

Λογισµικό British Castles. Με τη σειρά που παρουσιάζονται, οι ασκήσεις 

αφορούν: 

1. Μετατροπή προτάσεων από ενεργητική σε παθητική φωνή και το 

αντίστροφο. 

2. Προτάσεις µε κενά όπου πρέπει να συµπληρωθούν προθέσεις. 

3. Προτάσεις µε κενά όπου πρέπει να συµπληρωθούν σχετικές 

αντωνυµίες. 

4. Μετατροπή προτάσεων από Simple Present σε Simple Past. 

5. Μετατροπή προτάσεων από Simple Past σε Simple Present. 

6. Συνδυαστικές εργασίες (πέντε το πλήθος) που αφορούν πλοήγηση σε 

επιλεγµένο δικτυακό τόπο, επιλογή στοιχείων και καταγραφή τους σε 

πρόγραµµα παρουσιάσεων 

7. Άσκηση listening βασισµένη στο video για το Dover Castle που 

υπάρχει στον ψηφιακό δίσκο. Η συγκεκριµένη άσκηση συνοδεύεται 

από το κείµενο για τον καθηγητή. 

8. Ασκήσεις για συζήτηση µέσα στην τάξη (οκτώ το σύνολο) είτε οµαδικά 

είτε σε οµάδες µε θέµατα που υπάρχουν στον ψηφιακό δίσκο 

9. Ασκήσεις ρόλων-δραµατοποιήσεις (real life situation) , όπου οι µαθητές 

παίζοντας ρεαλιστικούς ρόλους εξασκούνται στον προφορικό λόγο της 

Αγγλικής γλώσσας. 
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Exercise: 
Turn the following sentences from active to passive voice and vice 
versa: 
 

1. William the king ordered the construction of stone castles. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2. Castles were mostly built from the 11th to 15th centuries, the Middle 
Ages by peasants. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

3. The great nobles often divided the lands among lower lords. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4. Castles were brought to Britain by William the Conqueror. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

5. Pedlars sold goods to towns and villages. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

6. Castles were not just used by the king. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

7. Merchants used to send their carriers along a network of trade routes 
linking the major European cities.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

8. All the belongings of peasants were owned by the lord of the manor. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

9. By 1300, cargo ships from Genoa and Venice in Italy were taking 
precious metals, silks and other luxuries from the eastern 
Mediterranean out to England and Flanders (Belgium). 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

10. The Catholic Church was based at Rome and headed by the Pope. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Exercise: 
Fill in the gaps in the 
following sentences with the 
appropriate prepositions: 
 

1. A keep is the main 
part _______ a castle. 

2. The main door 
_______ a keep might 
be six to ten feet 
_______ the ground 
________ added 
protection. 

3. The White Tower is 
the keep _______ the 
Tower ________ London. 

4. The curtains further away _________ the keep were lower down to 
allow the archers to shoot _______ the enemy. 

5. A moat is a deep and wide ditch filled ________ water, _______ order 
to protect the castle _________ people attacking it. 

6. The king gave pieces _______ land to his most important noblemen and 
_______ return each noble promised to supply the king _______ 
soldiers _______ time of war. 

7. Women should be obedient ________ their fathers and husbands. 

8. The earliest medieval merchants were pedlars who sold goods _______ 
towns and villages but _______ the 12th century Europe had grown 
more prosperous. 

9. Edinburgh Castle is visible _______ tens _______ miles ________ every 
direction. 

10. The Tower of London is one _______ the most famous medieval 
structures _______ the world. 
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Exercise: 
Fill in the gaps with the suitable relative pronouns: 
 

1. No women could become 
priests and men __________ 
did become priests were 
forbidden to marry. 

2. The Great Hall of a castle is 
the place __________ 
ceremonies used to take 
place. 

3. The earliest medieval 
merchants were pedlars 
_______ sold goods to towns 
and villages. 

4. Society in much of Medieval 
Europe was organized into a 
“feudal” system, __________ 
was based on the allocation 
of land in return for services to the king. 

5. Inside the castle walls were many things. There was a kitchen ________ 
the cooks made meals. 

6. Hundreds of people were imprisoned in the Tower of London, names 
of _________ can be viewed in the Book of Prisoners. 

7. On a clear day you can see France and also the steady white procession 
of ferries __________ ply the shortest sea crossing to mainland Europe. 

8. In Water Lane you can also see the Traitor’s gate _________ many 
famous prisoners entered the Tower of London for the last time. 

9. It was Henry II ________ set the blueprint for today’s castle _________ 
he had the fortifications rebuilt in the 1180’s, adding the massive keep 
and a series of concentric defenses. 

10. The lighthouse had eight storeys each set back 1 foot from the one 
below, _________ gave the whole structure the appearance of an 
extended telescope. 
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Exercise: 
Turn the following passage from Simple Present to Simple Past: 
 
According to the law a 

peasant does not belong to 

themselves. They and all their 

belongings, their house 

clothes and even their food 

are owned by the lord of the 

manor. Peasants are bound to 

work for their lord, who 

allowed them to farm their 

own piece in return. Peasants 

work hard every day of their 

lives except for Sundays and holy days. Bad weather and a typically poor diet 

mean that most European peasants die before they reach 27. 

 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Exercise: 

Turn the following passage from Simple Past  to Simple Present: 

 

Castles were mostly built 

with thick, high walls. 

Unlike most other buildings, 

such as a church, a house or 

an inn, they served more 

than one purpose. A castle 

was a home for its owner 

and family, a place where 

guests could be entertained 

and often the local center for 

administration and justice. At the same time though, it was built strong 

enough to defend its occupants while acting as a base from which attacks on 

neighbors or more distant enemies could be launched. 
 
 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 
 
Συνδυαστική εργασία 1: 
Η συνδυαστική αυτή εργασία απευθύνεται σε παιδιά του 
Γυµνασίου 

1. ∆ηµιουργήστε οµάδες των 3 ατόµων. 
2. Σε ένα εργαστήριο Πληροφορικής  δώστε στα παιδιά 

οδηγίες να µεταβούν στην ιστοσελίδα 
http://www/toweroflondontour.com/kids 

3. Αφού διαβάσουν τις πληροφορίες που περιέχονται 
στο συγκεκριµένο δικτυακό τόπο για το Tower of 
London να ξεχωρίσουν τα πιο σηµαντικά στοιχεία και 
στη συνέχεια να φτιάξουν µια παρουσίαση στο 
Powerpoint  µε τα πιο σηµαντικά στοιχεία την οποία 
θα παρουσιάσουν µέσα στην τάξη. 

 
 
 
 
Συνδυαστική εργασία 2: 
Η συνδυαστική αυτή εργασία απευθύνεται σε παιδιά του 
Γυµνασίου 

1. ∆ηµιουργήστε οµάδες των 3 ατόµων. 
2. Σε ένα εργαστήριο Πληροφορικής  δώστε στα παιδιά 

οδηγίες να µεταβούν στην ιστοσελίδα  
http://kotn.ntu.ac.uk/castle/ 

3. Αφού διαβάσουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο 
συγκεκριµένο δικτυακό τόπο βοηθήστε τα να φτιάξουν 
σε Powerpoint µια παρουσίαση µε τα πιο σηµαντικά 
µέρη ενός κάστρου την οποία θα παρουσιάσουν µέσα στην τάξη. 

 
 
 
Συνδυαστική εργασία 3: 
Η συνδυαστική αυτή εργασία απευθύνεται σε παιδιά του 
Γυµνασίου 

1. ∆ηµιουργήστε οµάδες των 3 ατόµων.  
2.  Σε ένα εργαστήριο Πληροφορικής  δώστε στα παιδιά 

οδηγίες να µεταβούν στην ιστοσελίδα  
http://www.berkshirehistory.com/kids/rneville_eofw
.html 
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3. Αφού διαβάσουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριµένο 
δικτυακό τόπο βοηθήστε τα να φτιάξουν σε Powerpoint µια 
παρουσίαση µε την ιστορία του Warwick castle την οποία θα 
παρουσιάσουν µέσα στην τάξη. 

 
 
 
Συνδυαστική εργασία 4: 
Η συνδυαστική αυτή εργασία απευθύνεται σε παιδιά του 
Λυκείου 

1. ∆ηµιουργήστε οµάδες των 3 ατόµων.  
2.   Σε ένα εργαστήριο Πληροφορικής  δώστε στα παιδιά 

οδηγίες να µεταβούν στην ιστοσελίδα  
http://www.castles.org/castles/Europe/Western_E
urope/United_Kingdom/Scotland/Edinburgh/ 

3. Αφού διαβάσουν τις πληροφορίες που περιέχονται 
στο συγκεκριµένο δικτυακό τόπο βοηθήστε τα να 
φτιάξουν σε Powerpoint µια παρουσίαση µε την 
ιστορία του Edinburgh castle την οποία θα 
παρουσιάσουν µέσα στην τάξη. 

 
 
 
Συνδυαστική εργασία 5: 
Η συνδυαστική αυτή εργασία απευθύνεται σε παιδιά του 
Λυκείου 

1. ∆ηµιουργήστε οµάδες των 3 ατόµων.  
2.   Σε ένα εργαστήριο Πληροφορικής  δώστε στα 

παιδιά οδηγίες να µεταβούν στην ιστοσελίδα  
http://www.theheritagetrail.co.uk/castles/dover%
20castle.htm 

3. Αφού διαβάσουν τις πληροφορίες που περιέχονται 
στο συγκεκριµένο δικτυακό τόπο βοηθήστε τα να 
φτιάξουν σε Powerpoint µια παρουσίαση µε την 
ιστορία του Edinburgh castle την οποία θα παρουσιάσουν µέσα στην 
τάξη. 
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For the teacher: 

Dover Castle - Video script 

The following passage is the actual narration that is heard in the video for 

Dover Castle.  

 

Dover Castle sits on top of the celebrated white cliffs of Dover. The sight of 

Dover Castle has been used for strategic purposes from as long ago as 3500 

years to as recently as the 1960s. The reason it was built here is because it’s the 

narrowest point of the English Channel between France and England. The 

castle story stretches seamlessly between the iron and the nuclear ages 

remaining a first class fortress until the end of the 19th century. 
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Listening: 

Listen carefully to the narration for the Dover Castle and fill in the gaps in 

the following sentences with the appropriate words: 

 

1. Dover Castle sits on top of the celebrated __________ __________ of 

Dover. 

2. The sight of Dover Castle has been used for ____________ purposes 

from as long ago as ___________   to as recently as the    __________. 

3. The reason it was built here is because it’s the ______________ point of 

the English Channel between France and England.  

4. The castle story stretches seamlessly between the ___________ and the 

_________ ages remaining a first class _______________ until the end of 

the 19th century. 
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Exercise for group 1: 
Discuss the following topic with your colleagues and write a summary: 
 

Why were castles built? Which purposes did they serve? What was a 
castle built from? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Exercise for group 2: 
Discuss the following topic with your colleagues and write a summary: 
 

Which are the basic parts of a castle? What purpose did each part 
serve? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Exercise for group 3: 
Discuss the following topic with your colleagues and write a summary: 
 

What were the basic characteristics of medieval life? 
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Exercise for group 4: 
Discuss the following topic with your colleagues and write a summary: 
 

What do you know about the peasant life in medieval ages? 
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Exercise for group 5: 
Discuss the following topic with your colleagues and write a summary: 
 

What do you know about women in medieval ages? 
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Exercise for group 6: 
Discuss the following topic with your colleagues and write a summary: 
 

How were people entertained in medieval time? 
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Exercise for group 7: 
Discuss the following topic with your colleagues and write a summary: 
 

What do you know about religion during the medieval ages? 
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Exercise for group 8: 
Discuss the following topic with your colleagues and write a summary: 
 

Did trade and commerce exist during medieval times? In what form? 
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Exercise: 
Discuss the following topics in the class, or separate the class into groups of 3 

and give them the appropriate sheets: 

 

11. Why were castles built? Which purposes did they serve? What was a 

castle built from? 

12. Which are the basic parts of 

a castle? What purpose did 

each part serve? 

13. What were the basic 

characteristics of medieval 

life? 

14. What do you know about 

the peasant life in medieval 

ages? 

15. What do you know about 

women in medieval ages? 

16. How were people 

entertained in medieval time? 

17. What do you know about religion during the medieval ages? 

18. Did trade and commerce exist during medieval times? In what form? 
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Exercise 1 (role playing): 

 

Learner A 

Work in pairs. You are an archaeologist 

specialized in British castles. You are 

invited by a school to give a lecture. Use the 

following information to have a conversation with a reporter of the local 

newspaper, about the way castles were built in Britain, their history and the 

basic parts that they consist of. 

 

Archaeologist:  

Knows about: how castles were built, which purposes they served, what they 

were made from, the basic parts of a castle.  

 

Learner B 

Work with your partner. Ask him questions about British castles in general. 

Fill in the following table. You are going to use it for an article for the 

newspaper that you work for. 

 

British Castles 

History of castles  

Purposes served  

Basic parts  
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Exercise 2 (role playing): 

 

Learner A 

Work in pairs. You are John and you are a Yeoman 

Warder. You work at the Tower of London and a 

student who visits the Tower wants to know the most 

important things about the castle. 

 

John:  

Knows about: the history of the Tower of London, the White Tower, Tower 

Green, the Medieval Palace, the Yeoman Warders and the ravens.  

 

Learner B 

Work with your partner. You are a student and you visit the Tower of 

London. Ask the Yeoman Warder questions about the Tower of London. Fill 

in the following table. 

 

Tower of London 

History 
 

 

White Tower 
 

 

Tower Green 
 

 

Medieval Palace 
 

 

Yeoman Warders 
 

 

Ravens 
 

 



 37

 

 
 
 

BRITISH CASTLES 
 
 
 

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 
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Το παρόν Εκπαιδευτικό Λογισµικό είναι αφιερωµένο στα αγγλικά 
µεσαιωνικά κάστρα . Μπορεί να χρησιµοποιηθεί επικουρικά στη διδασκαλία 
της Αγγλικής γλώσσας στα Ενιαία Λύκεια και µερικώς σε παιδιά του 
Γυµνασίου. Λειτουργεί σε περιβάλλον Windows µε ανάλυση 800x600 ή 
µεγαλύτερη. Περιέχεται σε CD-ROM το οποίο εκτελείται αυτόµατα µε την 
εισαγωγή του στην αντίστοιχη συσκευή. Η δοµή του είναι εξαιρετικά απλή.  

Στην αρχική οθόνη του Ε.Λ. εµφανίζεται ένα video µε εικόνες από 
διάφορα κάστρα της Αγγλίας και µια επιλογή ”Click here to enter main 
menu”. Κάνοντας κλικ εκεί, ο χρήστης µπαίνει στο κυρίως µενού χωρίς 
απαραίτητα να έχει τελειώσει η παρουσίαση του video. Πρέπει να σηµειωθεί 
εξαρχής ότι ο δείκτης του ποντικιού γίνεται χεράκι σε οποιοδήποτε σηµείο του 
λογισµικού µπορεί να υπάρξει αλληλεπίδραση µε αυτό. 
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Πατώντας στο ”Click here to enter main menu” ο χρήστης µπορεί να περάσει 
στη βασική οθόνη του Ε.Λ., το οποίο έχει τη µορφή που φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα: 

 

 
 

 
 
 
 
 
Οι επιλογές που υπάρχουν για την πλοήγηση 
µέσα στο Ε.Λ. βρίσκονται πάνω στις κόκκινες 
σηµαίες, δεξιά και αριστερά της εικόνας. Ο 
χρήστης επιλέγει το θέµα  που τον ενδιαφέρει 
κάνοντας κλικ πάνω σε αυτό.  
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Επιπλέον, στην ίδια οθόνη υπάρχει και το 
κουµπί Quit όπου κάνοντας κλικ πάνω σε 
αυτό τερµατίζεται η εκτέλεση του 
συγκεκριµένου λογισµικού: 
Το συγκεκριµένο κουµπί βρίσκεται σε κάθε 
οθόνη του λογισµικού για τη διευκόλυνση 
του χρήστη. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Αντίστοιχα υποµενού υπάρχουν σε όποιο τµήµα του λογισµικού και αν 
βρίσκεται  ο χρήστης, όπως φαίνεται παρακάτω: 
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Για την πλοήγηση µέσα στο λογισµικό, υπάρχουν τα παρακάτω κουµπιά: 
 
 
 
 

 
Το κουµπί Main menu για τη µετάβαση 
στο κυρίως µενού της εφαρµογής 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
Το κουµπί Next για τη µετάβαση στην 
επόµενη σελίδα του θέµατος 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

  
Το κουµπί Back για τη µετάβαση στην 
προηγούµενη σελίδα του θέµατος 
 
 

 
  

 
 
Σε ορισµένα κείµενα υπάρχει η 
δυνατότητα ηχητικής τους 
αναπαραγωγής, το οποίο είναι εφικτό µε 
το πάτηµα του αντίστοιχου κουµπιού. Ο 
τερµατισµός αυτής της αναπαραγωγής 
ανά πάσα στιγµή γίνεται µε το 
αντίστοιχο εικονίδιο 
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Στο γενικότερο πλαίσιο χρήσης του συγκεκριµένου λογισµικού, αξίζει να 
σηµειωθούν τα εξής: 
 
 
 
 
Στα κείµενα του λογισµικού έχουν 
σηµειωθεί κάποιες λέξεις µε µπλε και 
υπογραµµισµένη γραφή και το δείκτη του 
ποντικιού να γίνεται χεράκι. Κάνοντας κλικ 
πάνω  σε αυτές ένα µικρό παράθυρο ανοίγει 
µε την ερµηνεία της λέξης στα ελληνικά. Με 
κλικ στο αντίστοιχο κουµπί του παραθύρου, 
πάνω δεξιά, αυτό κλείνει. 
 
 

 

 
 
 
 

 

  
Σε οποιοδήποτε από τα παιχνίδια του Let’s 
Practice µενού υπάρχει επιπλέον η επιλογή 
Back to Let’s Practice όπου ο χρήστης 
µπορεί να µεταβεί κατευθείαν στις επιλογές 
των παιχνιδιών και όχι στο αρχικό µενού 
 
 
 

 
 
 
 
Σε κάθε ένα από τα κάστρα που υπάρχουν στο λογισµικό κάνοντας κλικ 
στην επιλογή photos παρουσιάζονται φωτογραφίες του συγκεκριµένου 
κάστρου σε µορφή video. Ανά πάσα στιγµή µπορεί ο χρήστης πατώντας τις 
επιλογές Back to main menu ή Quit να διακόψει την προβολή του. 
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Το µενού Let’s practice 

Στο µενού Let’s practice υπάρχουν τα εξής παιχνίδια: 

 

1. Το Let’s choose  είναι παιχνίδι πολλαπλής επιλογής 14 ερωτήσεων, 
όπου ο χρήστης επιλέγει τη σωστή απάντηση µε κλικ και µε τη 
βοήθεια του κουµπιού Next µεταβαίνει στην επόµενη ερώτηση. 
Παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να επιστρέψει πίσω στις 
προηγούµενες ερωτήσεις πατώντας το κουµπί Back και να διορθώσει 
κάποια από τις απαντήσεις του. Στο τέλος δίνεται το τελικό σκορ στο 
χρήστη και σε µορφή ποσοστού. 
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2. Το True or false  είναι παιχνίδι σωστού-λάθους 13 ερωτήσεων, όπου ο 

χρήστης επιλέγει τη σωστή απάντηση µε κλικ και µε τη βοήθεια του 
κουµπιού Next µεταβαίνει στην επόµενη ερώτηση. Παρέχεται η 
δυνατότητα στο χρήστη να επιστρέψει πίσω στις προηγούµενες 
ερωτήσεις πατώντας το κουµπί Back και να διορθώσει κάποια από τις 
απαντήσεις του. Σε κάθε ερώτηση υπάρχει η επιλογή Don’t know 
γιατί υπάρχουν µία ή περισσότερες ερωτήσεις όπου η απάντηση δεν 
είναι προφανής µέσα από τις πληροφορίες που δίνει το λογισµικό. Με 
αυτό τον τρόπο οξύνεται η κριτική ικανότητα του µαθητή. Στο τέλος 
δίνεται το τελικό σκορ στο χρήστη και σε µορφή ποσοστού καθώς και 
οι απαντήσεις στις άγνωστες ερωτήσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45

3. Στο παιχνίδι Matching ο χρήστης σέρνει κάθε µια από τις λέξεις που 
βρίσκονται στο κάτω µέρος της οθόνης δίπλα στο σωστό ορισµό. 
Υπάρχουν δύο σετ τέτοιων ασκήσεων: 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46

4. Στο παιχνίδι Fill in the gaps ο χρήστης συµπληρώνει τα κενά και 
πατώντας Enter µεταβαίνει στο επόµενο προς συµπλήρωση κενό. 
Πατώντας το Enter µετά την τελευταία ερώτηση εµφανίζεται ο 
αριθµός των ερωτήσεων που απαντήθηκαν σωστά και οι σωστές λέξεις 
που έπρεπε να πληκτρολογηθούν: 
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5. Τέλος, το παιχνίδι Hangman είναι η κλασική κρεµάλα που τα παιδιά 

ήδη γνωρίζουν. Στο αριστερό µέρος της οθόνης εµφανίζεται η 
αγγλική αλφάβητος από την οποία ο χρήστης µπορεί να επιλέξει 
όποιο γράµµα θεωρεί πιθανό να εµφανίζεται τουλάχιστον µία φορά 
στη λέξη. Αν το γράµµα αυτό υπάρχει, τότε εµφανίζεται στην 
κατάλληλη θέση. ∆ιαφορετικά, αρχίζει να εµφανίζεται το κρεµασµένο 
ανθρωπάκι. Στο λογισµικό υπάρχουν 21 διαφορετικές λέξεις 
καταχωρισµένες οι οποίες εµφανίζονται µε τυχαία σειρά: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


