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Περίληψη 

 

Τα παιχνίδια αποτελούν πλέον ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι για τους 

ανθρώπους και κυρίως για τα παιδιά και τους εφήβους. Πολλοί είναι εκείνοι που 

υποστηρίζουν ότι θα ήταν απαραίτητη η ένταξή τους και στη µαθησιακή διαδικασία. 

Το ότι η διδασκαλία γνώσεων και µόνο δεν αρκεί πλέον καθώς επίσης και το ότι τα 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων έχουν αλλάξει, είναι κάποιοι από τους 

σηµαντικότερους λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η ένταξη τέτοιων 

παιχνιδιών στην εκπαίδευση. Επίσης, τα smartphones και τα tablets έχουν γίνει πλέον 

αντικείµενα της καθηµερινής µας ζωής. Η χρήση τους αυξάνεται ολοένα και 

περισσότερο και κατά συνέπεια οι λειτουργίες που µας παρέχουν. Οι εφαρµογές είναι 

από τα σηµαντικότερα εργαλεία που χρησιµοποιούνται κατά κόρον από τις 

συγκεκριµένες συσκευές µε τα παιχνίδια να αποτελούν µια από τις βασικότερες 

κατηγορίες τους. Εποµένως, η καθηµερινή ενασχόληση των περισσότερων µε την 

τεχνολογία και µε τα παιχνίδια έχουν ως συνέπεια να επηρεάζεται σηµαντικά ο 

τρόπος σκέψης, µάθησης και λειτουργίας τους. 

Έχοντας όλα τα παραπάνω ως γνώµονα, η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία 

εστιάζει στη δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού για την επίλυση απλών 

αριθµητικών πράξεων µέσω µίας γραφικής διεπαφής εύκολα διαχειρίσιµης και άκρως 

φιλικής προς τον εκάστοτε χρήστη. Η παρούσα εφαρµογή ανήκει στην κατηγορία των 

hybrid εφαρµογών διότι µετά την περάτωση της υλοποίησης της, παρέχει την 

δυνατότητα εγκατάστασής αυτής σε µια πληθώρα λειτουργικών συστηµάτων και 

συσκευών χωρίς καµία επιπλέον προσθήκη ή επεξεργασία. Στόχος της συγκεκριµένης 

εφαρµογής είναι να χρησιµοποιηθεί κυρίως από παιδία δηµοτικού ούτως ώστε να 

εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εξασκηθούν στον κλάδο της αριθµητικής µε 

έναν εύκολο, ευχάριστο και φιλικό προς αυτά τρόπο. Για την συγκεκριµένη 

υλοποίηση χρησιµοποιήθηκαν διαφορές τεχνολογίες διαδικτύου όπως η HTML5 και 

η JavaScript µέσω του εργαλείου Construct 2 που αποτελεί ένα ισχυρό πρωτοποριακό 

εργαλείο δηµιουργίας παιχνιδιών και που έχει σχεδιαστεί ειδικά για παιχνίδια 2D.       

 

Λέξεις κλειδιά:  edutainment, tablets, hybrid εφαρµογές, εκπαιδευτικά 

παιχνίδια, γραφική διεπαφή χρήστη, HTML5, JavaScript, Construct 2, cross platform 

tools, app stores 

 

 



 

 

 

Abstract 
 

 Nowadays games constitute a very important piece of people lifes and 

especially for children and teenagers. Many people support that the integration of 

games in the learning process is necessary. Some of the most important reasons for 

the integration of such games in the learning process are the change of the learners’ 

characteristics and that the simple way of education is not enough. Also, smartphones 

and tablets have become subjects of our every day life. Their use is increasing more 

and more such as the functions the provide us. Applications are one of the most 

important tools used by the devices extensively and games constitute one of the most 

basic category. Therefore, their daily use results to a significant affect of the way of 

thinking, learning and their operation. 

 Aiming all the above, this thesis focuses on the creation of an educational 

game for the settlement of simple arithmetic operations through a graphic interface 

easy to use and friendly for every user. This application belongs to the category of 

hybrid applications because after its completion it can run on many different operating 

systems and devices with very little or no furthermore addition or change. Objective 

of this thesis to be used mainly by primary school kids so they enrich their knowledge 

and train on arithmetic with an easy, entertaining and friendly way. For this particular 

implementation some web technologys have been used such as HTML5 and 

JavaScript through the Construct 2 tool which is a powerfull pioneering game 

development tool specifically for 2D games. 
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