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1 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Η εφαρμογή είναι άμεσα προσβάσιμη από το φυλλομετρητή 
(browser) Microsoft Internet Εxplorer 6 ή νεότερου.  

Επίσης προτείνεται ανάλυση οθόνης 1280 X 720 ή 1024 Χ 728. 

Για εκκίνηση της εφαρμογής επιλέξτε το αρχείο main.htm που 
βρίσκεται στον αρχικό κατάλογο της εφαρμογής (root). 

 

Σημαντικές σημειώσεις 
Για να λειτουργήσει σωστά η εφαρμογή είναι απαραίτητο να 
υπάρχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή το βοηθητικό πρόγραμμα 
(plugin) Shockwave της Macromedia. Για να εγκαταστήσετε το 
πρόγραμμα αυτό, εάν δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένο στον 
υπολογιστή σας, εκτελέστε (με διπλό κλικ) το αρχείο 
Shockwave_Installer_Full.exe, που βρίσκεται στον υποφάκελο 
«shockwave» του Φακέλου «plugins». 

Η εφαρμογή σε ορισμένα σημεία κάνει χρήση των γραμματοσειρών 
deltdr__.ttf και UB64TUN.TTF. Αν δημιουργείται πρόβλημα με την 
εμφάνισή τους στον υπολογιστή σας μπορείτε να τις εγκαταστήσετε 
αφού τις αναζητήσετε στον υποφάκελο  «fonts» του φακέλου 
«plugins». 

Αν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος θέλετε να 
έχετε περισσότερο διαθέσιμο κατακόρυφο χώρο (π.χ. κατά την 
εκτέλεση της ενότητας-παιχνιδιού «Ο κήπος των φιλοσόφων»), 
μπορείτε να απαλείψετε τις γραμμές εργαλείων του προγράμματος 
πλοήγησης Internet Explorer, πατώντας το πλήκτρο  F11 του 
πληκτρολογίου σας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Από την προσωρινή εισαγωγική οθόνη (Εικόνα 1), όπου επιλέγετε 
μια θεματική ενότητα πατώντας κλικ πάνω σε μια από τις ταμπέλες 
με τον αντίστοιχο τίτλο. Προσεγγίζοντας τις μακρινές ταμπέλες 
έχουμε μια μεγέθυνση στο περιεχόμενό τους. 

Στην εικόνα 1 έχουν επισημανθεί τα πέντε αυτά σημεία στο κυρίως 
περιεχόμενο της εφαρμογής. 

 

 
Εικόνα 1 
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ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΩΝ 

 

Στην οθόνη (Εικόνα 2) έχουμε τρεις κατηγορίες επιλογών – 
λειτουργιών. 

Στο επάνω τμήμα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μιας από τις 
θεματικές ενότητες της εφαρμογής. 

Στο αριστερό τμήμα βρίσκονται οι επιλογές περιεχομένου για 
καθεμία από τις θεματικές επιλογές («Προσωκρατικοί» έως 
«Επόμενες σχολές»). 

Τέλος, στο κάτω τμήμα, μέσα στη μαύρη ζώνη που δίνει το κάτω 
όριο του χώρου της εφαρμογής, φιλοξενούνται οι επιλογές 
εργαλείων και δυνατοτήτων που αφορούν την εφαρμογή στο σύνολό 
της. 

Το μεγάλο κεντρικό και δεξιά κομμάτι της οθόνης χρησιμοποιείται 
για την προβολή των περιεχομένων της εφαρμογής. 

Όποτε η εικόνα στο κέντρο απεικονίζει υπαρκτό χώρο (αρχαία 
Αθήνα), όταν το ποντίκι περάσει πάνω από χαρακτηριστικά σημεία 
της τοπογραφίας της, τότε η αντίστοιχη ονομασία φαίνεται κάτω 
από την εικόνα. 
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Εικόνα 2 

 

Η ΕΠΙΛΟΓΗ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ» ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 

 

Κατά κάποιο τρόπο στην επιλογή αυτή υπάρχει η «θεωρία» της 
εφαρμογής.  

Η θεωρία αυτή οικοδομείται σε τρεις άξονες: 

 τη συνοπτική παρουσίαση των κύριων σημείων 

 την οπτικοποίηση φιλοσοφικών ιδεών, θέσεων, απόψεων 
κ.ά. με μεγάλο αριθμό ελεγχόμενων από το χρήστη 
αναπαραστάσεων, υλοποιημένων με τεχνολογία flash 

 την εκτενέστερη παρουσίαση με κείμενο 

και υποστηρίζεται από υποστηρικτικό οπτικό υλικό (εικόνες) και τη 
χρήση υπερκειμένου. 

ΒΒαασσιικκέέςς  θθεεμμααττιικκέέςς  εεππιιλλοογγέέςς  ττηηςς  
εεφφααρρμμοογγήήςς..  ΗΗ  εεππιιλλεεγγμμέέννηη  έέχχεειι  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  
χχρρώώμμαα  ((σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  φφααίίννεεττααιι  εείίννααιι  

εεππιιλλεεγγμμέέννοοςς  οο  ΑΑρριισσττοοττέέλληηςς))..  

ΕΕππιιλλοογγέέςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  σσττοο  
σσύύννοολλοο  ττηηςς  εεφφααρρμμοογγήήςς  

ΕΕππιιλλοογγέέςς  ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ  γγιιαα  
κκάάθθεε  θθεεμμααττιικκήή  εεππιιλλοογγήή  

((ΠΠρροοσσωωκκρρααττιικκοοίί,,  ΣΣοοφφιισσττέέςς--
ΣΣωωκκρράάττηηςς,,  ΠΠλλάάττωωνν,,  ……))  
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Εικόνα 3 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ» 

Η πρόσβαση στο υλικό που περιλαμβάνεται στην επιλογή 
«Αναλυτικά» γίνεται με τρεις τρόπους (Εικόνα 3), ενώ παρέχεται και 
δυνατότητα διασύνδεσης σημείων μεταξύ τους (υπερκείμενο). 

 Κατευθείαν από τα μενού και υπομενού της επιλογής 
αυτής, από όπου υπάρχει και εποπτεία όλης της ύλης και 
της διάρθρωσής της (ιεραρχική οργάνωση). Με τα μενού 
επιλογών, ο χρήστης έχει, πέρα από την άμεση εποπτεία 
της οργάνωσης της επιλογής, κατευθείαν πρόσβαση σε 
κάθε σημείο του περιεχομένου. 

ΜΜεεννοούύ  εεππιιλλοογγώώνν..  
ΠΠααρρέέχχεειι  εεπποοππττεείίαα  κκααιι
ππρρόόσσββαασσηη  σσττοο  
ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ττηηςς  
εεννόόττηηττααςς..    

ΕΕννααλλλλαακκττιικκόό  οοππττιικκόό  μμεεννοούύ  
εεππιιλλοογγώώνν..  ΠΠααρρέέχχεειι  άάμμεεσσηη  

ππρρόόσσββαασσηη  σστταα  ββαασσιικκάά  σσηημμεείίαα  
ττηηςς  εεννόόττηηττααςς..    

ΒΒέέλληη  γγιιαα  
σσεειιρριιαακκήή  

ππρροοσσππέέλλαασσηη  
ττοουυ  κκοορρμμοούύ  

ττοουυ  
ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ..  
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 Από τα πράσινα βέλη πάνω δεξιά στην οθόνη, από όπου 
μπορεί κάποιος να περιηγηθεί σειριακά σε όλο τον κορμό 
του περιεχόμενου, σα να ξεφυλλίζει τις αντίστοιχες 
ιστοσελίδες. 

 Στις αρχικές κάθε φορά ιστοσελίδες της επιλογής 
«Αναλυτικά» υπάρχει εναλλακτική προσπέλαση στα 
βασικά σημεία μέσω «εικόνας με θερμές περιοχές». 
Υπάρχει κάθε φορά μια διαφορετική εικαστική σύνθεση για 
κάθε ενότητα από όπου μπορεί κάποιος να οδηγηθεί 
κατευθείαν σε βασικά σημεία του περιεχομένου. Για 
παράδειγμα στην εισαγωγική σελίδα των Προσωκρατικών, 
που φαίνεται στην εικόνα, κάθε όνομα, προτομή, λέξη ή 
εικόνα καθώς και ο χάρτης οδηγούν στο αντίστοιχο σημείο 
της εφαρμογής. 

 Επιπλέον ανάμεσα στις ιστοσελίδες λειτουργούν κατά 
περίπτωση, σύνδεσμοι προς άλλες σχετικές σελίδες. 
Δημιουργείται έτσι μια επικοινωνία ανάμεσα στις 
ιστοσελίδες σε μορφή «δικτύου».  
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ΕΕιικκοοννίίδδιιοο  πποουυ  
οοδδηηγγεείί  σσττοο  

εεκκττεεννέέςς  κκεείίμμεεννοο..  

ΕΕιικκοοννίίδδιιοο  πποουυ  
οοδδηηγγεείί  σσττοο  

σσυυννοοππττιικκόό  κκεείίμμεεννοο..

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Η αρχική σελίδα (Εικόνα 4) στις πιο πολλές περιπτώσεις περιέχει 
μια σύντομη σύνοψη.  

Αν ο χρήστης θέλει εκτενέστερη πληροφόρηση, πατάει το εικονίδιο 
με τον πάπυρο και οδηγείται στην αντίστοιχη σελίδα με το 
εκτενέστερο περιεχόμενο. 

Από αυτήν μπορεί να επιστρέψει στο συνοπτικό κείμενο πατώντας 
το αντίστοιχο εικονίδιο. Τα χοντρά βέλη σειριακής πλοήγησης 
συνδέουν μεταξύ τους είτε τις «συνοπτικές» είτε τις «εκτενείς» 
ιστοσελίδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 4 
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ΤΥΠΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΩΝ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ» 

Στις περισσότερες ιστοσελίδες το κυρίως κείμενο συνοδεύεται από 
«ελεγχόμενες από το χρήστη αναπαραστάσεις, υλοποιημένες με 
τεχνολογία flash», και «συνοδευτικές εικόνες». 

Τα εικονίδια σύνδεσης με αυτό το υλικό βρίσκονται στο δεξί τμήμα 
της οθόνης (Εικόνα 5). 

Στις ιστοσελίδες με το εκτενέστερο περιεχόμενο (Εικόνα 6) υπάρχουν 
«θερμές λέξεις», που οδηγούν είτε σε άλλες σχετικές ιστοσελίδες, 
είτε σε παράθυρα με επιπλέον επεξηγήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6 

Θερμές λέξεις  
(Συνδέσεις υπερκειμένου)

 
Με την ίδια τεχνική, στο 
τέλος του κειμένου της 
σελίδας, μπορεί να 

υπάρχουν σύνδεσμοι που 
οδηγούν στα σχετικά 
κείμενα της Συλλογής 

κειμένων του 
εκπαιδευτικού υλικού. 

Εικονίδιο σύνδεσης με 
ελεγχόμενη από το 

χρήστη αναπαράσταση, 
με τεχνολογία flash. 

Εικονίδιο σύνδεσης 
με σειρά εικόνων. 
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Στην εφαρμογή περιλαμβάνεται σημαντικός αριθμός από 
οπτικοποιήσεις φιλοσοφικών ιδεών, θέσεων και απόψεων με 
ελεγχόμενες από το χρήστη αναπαραστάσεις, υλοποιημένες με 
τεχνολογία flash.  

Οι ελεγχόμενες από το χρήστη αναπαραστάσεις (δυναμικά flash 
animations) «παίζουν» σε χωριστό παράθυρο (Εικόνα 7). Μπορείτε 
να μεγαλώσετε αυτά τα παράθυρα κατά βούληση. 

Η εκτέλεση των flash animations είναι σταδιακή και η «ροή» τους 
ελέγχεται από το χρήστη πατώντας συνήθως κάποια τριγωνικά 
πλήκτρα. 

Ο χειρισμός τους είναι διαφορετικός κατά περίπτωση, αλλά η 
λογική που ακολουθείται είναι ενιαία και γίνεται πολύ εύκολα 
αντιληπτή από το χρήστη. 

 

 
                              Εικόνα 7 

 
 

Σύνδεσμος 
(πατώντας 
εκτελείται η 

αναπαράσταση σε 
χωριστό παράθυρο). 

Χειρισμός 
παραθύρου  

(π.χ. μεγέθυνση, 
κλείσιμο). 

Πλήκτρο για συνέχιση της 
εκτέλεσης της λειτουργίας της 

αναπαράστασης.  
Η κάθε αναπαράσταση - (flash 

animation) έχει ελαφρά 
διαφορετικούς τρόπους 

χειρισμού, που είναι όμως όλοι 
στην ίδια ακριβώς λογική. 
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Η σχεδίαση και η υλοποίηση των ελεγχόμενων από το χρήστη 
αναπαραστάσεων στηρίχτηκε στις ακόλουθες αρχές: 

 στηρίζονται σε λιτή σχεδίαση, η οποία δίνει το βάρος στην 
αναπαράσταση της ιδέας που οπτικοποιεί και δεν 
επιβαρύνει το χρήστη με περιττά στοιχεία που μπορεί να 
αποσπάσουν την προσοχή του 

 η ροή στη χρονική εξέλιξη είναι ελεγχόμενη από το χρήστη, 
ώστε να μπορεί να παρακολουθεί ο καθένας με το δικό του 
ρυθμό 

 οι ελεγχόμενες από το χρήστη αναπαραστάσεις είναι 
μικρές και σύντομες, λειτουργούν συμπληρωματικά στο 
σύντομο και στο εκτενέστερο σχετικό κάθε φορά κείμενο, 
αποτελώντας μαζί τους μια ενότητα 

 αρκετές από αυτές μπορεί να λειτουργήσουν και 
αυτόνομα, μπορεί δε ο χρήστης να τις βρει όλες 
συγκεντρωμένες και στις «Συλλογές εκπαιδευτικού υλικού» 
της κάθε θεματικής ενότητας της εφαρμογής (στην επιλογή 
«Συλλογή υλικού πολυμέσων») 

 χρησιμοποιούν με μέτρο το χιούμορ όπου αυτό είναι 
εφικτό. 

 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 
(και αντίστοιχα Δραστηριοτήτων και Συλλογής Κειμένων) 

Όταν υπάρχουν εικόνες, εμφανίζονται σε χωριστό παράθυρο 
(Εικόνα 8). Στο κάτω τμήμα του παράθυρου, φαίνεται το πλήθος των 
εικόνων και δίνονται βέλη πλοήγησης στις υπόλοιπες εικόνες. Ο 
χρήστης μπορεί να πάει κατευθείαν στην εικόνα που επιθυμεί, 
επιλέγοντας τον αντίστοιχο αριθμό. 
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Εικόνα 8 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεσμος 
(πατώντας 

εμφανίζονται οι 
εικόνες σε 
χωριστό 

παράθυρο). 

Δυνατότητες πλοήγησης ανάμεσα 
στις υπάρχουσες εικόνες. 
Ακριβώς το ίδιο σύστημα 

πλοήγησης έχει εφαρμοστεί και στις 
«Δραστηριότητες» και στη 

«Συλλογή Κειμένων». 
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ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Σε αυτά τα σημεία της εφαρμογής, δίνεται η δυνατότητα άμεσης 
σύνδεσης με μια σειρά από σχετικές διευθύνσεις ιστοσελίδων στο 
Διαδίκτυο. 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Εδώ βρίσκονται συγκεντρωμένα τα πολυμεσικά στοιχεία που 
χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορα σημεία της εφαρμογής. Στην εικόνα 
φαίνονται τα πολυμεσικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στο 
τμήμα της εφαρμογής που αναφέρεται στους Προσωκρατικούς. Η 
χαρακτηριστική εικόνα του πρώτου στιγμιότυπου (Εικόνα 9) 
παραπέμπει στην ενότητα «Προσωκρατικοί». Σε κάθε θεματική 
ενότητα (Προσωκρατικοί, Σοφιστές, Σωκράτης, Πλάτων, 
Αριστοτέλης κλπ) υπάρχει διαφορετική χαρακτηριστική φιγούρα στο 
πρώτο στιγμιότυπο. 
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Εικόνα 9 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Με την επιλογή «Δραστηριότητες» φαίνεται άμεσα ένας κατάλογος 
των παρεχόμενων δραστηριοτήτων της θεματικής ενότητας όπου 
βρίσκεται ο χρήστης. Στο δεξί μέρος του καταλόγου (Εικόνα 10) 
υπάρχουν χρωματικές ενδείξεις (χρωματιστοί κύκλοι) που 
προσδιορίζουν το είδος της δραστηριότητας. Αν το ποντίκι σταθεί 
για λίγο πάνω σε έναν κύκλο, τότε εμφανίζεται το είδος της 
αντίστοιχης δραστηριότητας. Κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε ένα είδος 
δραστηριότητας, με κριτήριο τον τρόπο αξιολόγησης. Υπάρχουν 
τέσσερα είδη δραστηριοτήτων:  

 αυτοαξιολόγησης 

 αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό 

 για συζήτηση στην τάξη και 

 με επιπλέον προεκτάσεις (δραματοποιήσεις, συγγραφή, 
συγκρότηση συλλογών κ.ά). 

 
Εικόνα 10 

ΧΧρρωωμμααττιικκήή  
εεππιισσήήμμααννσσηη  ττοουυ  
εείίδδοουυςς  ττηηςς  κκάάθθεε  
δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς..
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Η μορφή των δραστηριοτήτων, ο βαθμός δυσκολίας καθώς και οι 
σχετικές δεξιότητες δεν είναι ίδιες για όλες. 

Όπως είναι ευνόητο, δεν είναι δυνατό να ασχοληθούν όλοι οι 
μαθητές με όλες τις δραστηριότητες στις 25 ώρες διδασκαλίας του 
μαθήματος. Παρέχεται αυτή η μεγάλη ποικιλία και ποσότητα στον 
εκπαιδευτικό, ώστε να μπορεί να εντάξει όποιες και όσες από 
αυτές επιθυμεί στη διδασκαλία του, ανάλογα με τις κατά 
περίπτωση συνθήκες. 

Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν συνοπτικές περιγραφές της 
οργάνωσης κάποιων ενδεικτικών τύπων δραστηριοτήτων. 
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Εικόνα 11 

Τύπος δραστηριότητας που υποστηρίζεται από φύλλο εργασίας και 
διασυνδέσεις με άλλα σημεία της εφαρμογής. Παρατηρήστε τη 
λωρίδα στο πάνω μέρος, που δείχνει με μια ματιά τον τύπο 
αξιολόγησης που προτείνεται. 

Λωρίδα για οπτική ένδειξη για το 
είδος της δραστηριότητας. 

Οι έγχρωμες εικόνες δείχνουν το 
είδος ή τα είδη της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας. 
Εδώ έχουμε «αξιολόγηση από τον 
εκπαιδευτικό» και «προεκτάσεις».

Συνδέσεις με άλλα σημεία, για 
άντληση πληροφοριών. 

Σύνδεση με «Φύλλο Εργασίας», 
που συμπληρώνει ο μαθητής 

στον υπολογιστή. 

Επεξηγήσεις για τις 
«Προεκτάσεις». 

Πλοήγηση στις άλλες 
δραστηριότητες. 
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Εικόνα 12 

Τύπος δραστηριότητας που υποστηρίζεται από Φύλλο Εργασίας και 
το αντίστοιχο Φύλλο Εργασίας, που ανοίγει αυτόματα για 
συμπλήρωση σε επεξεργαστή κειμένου. 

Σύνδεσμος με το αντίστοιχο 
Φύλλο Εργασίας. 

Το αντίστοιχο Φύλλο Εργασίας 
εμφανίζεται σε νέο παράθυρο, με 

ταυτόχρονη κλήση του 
Επεξεργαστή Κειμένου.  

Ο μαθητής συμπληρώνει 
τα στοιχεία του.  

Ο μαθητής συμπληρώνει το Φύλλο 
Εργασίας, σύμφωνα με τα 

ζητούμενα. Μετά μπορεί να το 
τυπώσει ή να το αποθηκεύσει στον 
υπολογιστή του, μέσα από το 
περιβάλλον του επεξεργαστή 

κειμένου. 
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Εικόνα 13 
 

Τύπος δραστηριότητας αναπτυγμένης με την τεχνολογία flash. Το 
Φύλλο Εργασίας συμπληρώνεται άμεσα και τυπώνεται για να 
αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτικό. 
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Εικόνα 14 

 

Τύπος δραστηριότητας αναπτυγμένης με την τεχνολογία flash. 
Ζητείται από το μαθητή να συμπληρώσει τα στοιχεία ενός πίνακα 
πιάνοντας και σέρνοντας με το ποντίκι τα αντίστοιχα τμήματα 
(λογική puzzle). Η δραστηριότητα αυτή προτείνεται για 
αυτοαξιολόγηση, όπως φαίνεται από τη λωρίδα στο πάνω μέρος. 
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Εικόνα 15 

  

Τύπος δραστηριότητας που συνδυάζει τεχνολογία flash και 
παραδοσιακό κείμενο. Η δραστηριότητα αυτή προτείνεται για 
συζήτηση στην τάξη. 
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Εικόνα 16 

 

 
Εικόνα 17 
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Σε αυτού του τύπου τη δραστηριότητα, στο δεξιό μέρος υπάρχουν 
τρία τμήματα που, όταν συνδυαστούν σωστά, αποτελούν μια 
ενότητα. Ένδειξη ότι τα τρία τμήματα δεν ταιριάζουν (στην 
περίπτωσή της πρώτης εικόνας: η φράση δεν είναι σωστή αν και 
δεν παρουσιάζει συντακτικό πρόβλημα) αποτελεί το ότι η εικόνα 
στο αριστερό μέρος δεν είναι σωστά συναρμολογημένη. Κάνοντας 
κλικ πάνω σε κάθε τμήμα φράσης (στη δεξιά πλευρά και όχι στο 
βιβλίο με τις εικόνες), αυτά αλλάζουν. Όταν γίνει ο σωστός 
συνδυασμός, τότε αποκαθίσταται και η αντίστοιχη εικόνα. 

Στη συνέχεια ο μαθητής καλείται να δοκιμάσει να συνθέσει τις 
σωστές τριάδες, χωρίς να βλέπει την εικόνα να σχηματίζεται, εκτός 
αν ζητήσει «έλεγχο». 

Στα δύο στιγμιότυπα έχουμε: στο πρώτο (Εικόνα 16) ένα με λάθος 
συνδυασμό, όπου η φράση μοιάζει σωστή (είναι συντακτικά 
αποδεκτή) αλλά είναι λανθασμένη. Η εικόνα αριστερά αποτελεί την 
ανάλογη ένδειξη λανθασμένου συνδυασμού. Το δεύτερο στιγμιότυπο  
(Εικόνα 17) δείχνει ένα σωστό συνδυασμό και η ορθότητά του 
επιβεβαιώνεται, επειδή η εικόνα αριστερά έχει συμπληρωθεί 
σωστά. 

Στις δραστηριότητες αυτού του τύπου περιέχονται 3-5 φράσεις με 
αντίστοιχο αριθμό εικόνων. 
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Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ 

 

Με την επιλογή αυτή ο μαθητής καλείται να παίξει ένα παιχνίδι 
ερωτήσεων. Ο στόχος είναι να απαντήσει σωστά και να ανοίξει τις 
«πύλες» που υπάρχουν μέσα στο χώρο του «Κήπου των Φιλοσόφων». 

• Στόχος του παιγνιδιού είναι να οδηγήσετε το μπλε πιόνι από 
το σημείο όπου βρίσκεται αρχικά στην έξοδο του κήπου 

• Για να γίνει αυτό πρέπει να ανοίξετε και τις οκτώ πύλες 
(Εικόνα 18), απαντώντας σωστά  στις ερωτήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 18 

ΠΠΥΥΛΛΕΕΣΣ 

έέννααρρξξηη 
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Εικόνα 19 

 

Αφού ο παίκτης αρχίσει το παιχνίδι, πρέπει να πλησιάσει τις πύλες. 
Μέσα στο χώρο του παιχνιδιού μετακινείται χρησιμοποιώντας τα 
βελάκια του πληκτρολόγιου. Το «πιόνι» που έχει στη διάθεσή του, 
μπορεί να μετακινηθεί μόνο στους διαδρόμους του κήπου. Στο 
σημείο που βρίσκεται κάθε φορά έχει επάνω του ενδείξεις για τις 
κατευθύνσεις προς τις οποίες μπορεί να κινηθεί (δεξιά-αριστερά, 
πάνω-κάτω). 

Οι πύλες του παιχνιδιού είναι οκτώ και για να ανοίξουν, πρέπει ο 
παίκτης να απαντήσει σωστά σε μια ερώτηση για την καθεμιά. 

Οι οκτώ ερωτήσεις επιλέγονται κάθε φορά με τυχαίο τρόπο από ένα 
σώμα περισσοτέρων ερωτήσεων. 

ΌΌψψηη  ααππόό  ττοο  
χχώώρροο  ττοουυ  
ππααιιχχννιιδδιιοούύ..  

ΕΕννηημμέέρρωωσσηη
γγιιαα  ττηηνν  

πποορρεείίαα  ττοουυ  
ππααιιχχννιιδδιιοούύ..  

ΠΠόόσσεεςς  ππύύλλεεςς  
ααπποομμέέννοουυνν  αακκόόμμηη  

κκλλεειισσττέέςς..  

ΘΘέέσσηη  ττοουυ  ππααίίκκττηη..  
ΟΟ  ππααίίκκττηηςς  κκιιννεείί  ττηη  θθέέσσηη  ττοουυ  μμέέσσαα  σσττοο  χχώώρροο  ττοουυ  
ππααιιχχννιιδδιιοούύ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς  τταα  ββεελλάάκκιιαα  ττοουυ  

ππλληηκκττρροολλόόγγιιοουυ..  ΤΤοο  ««ππιιόόννιι»»  πποουυ  μμεετταακκιιννεείί  σσττοουυςς  
δδιιααδδρρόόμμοουυςς  ττοουυ  κκήήπποουυ  έέχχεειι  εεννδδεείίξξεειιςς  γγιιαα  ττιιςς  

κκααττεευυθθύύννσσεειιςς  ππρροοςς  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  μμπποορρεείί  νναα  κκιιννηηθθεείί  
((δδεεξξιιάά--ααρριισσττεερράά,,  ππάάννωω--κκάάττωω))..  
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Εικόνα 20 

 

Όταν ο παίκτης προσεγγίσει μια πύλη, μπαίνει στη διαδικασία της 
ερώτησης (Εικόνα 20). Καλύπτεται ο χώρος του κήπου και ο χρόνος 
σταματάει να μετράει, ώστε να συγκεντρωθεί ο παίκτης στη 
διαδικασία αυτή. Στο μικρό παράθυρο βλέπει την πύλη και ο 
φιλόσοφος του θέτει μια ερώτηση, με τρεις συνήθως επιλογές ως 
προτεινόμενες απαντήσεις. Συνήθως υπάρχει η σωστή απάντηση, 
μια λανθασμένη και μια που έχει κάποια ενμέρει «ορθότητα». 

Αφού ο χρήστης επιλέξει μια απάντηση, μπορεί να αλλάξει την 
επιλογή που έχει δώσει, αρκεί να μην έχει ακόμη επιλέξει την 
«οριστικοποίηση» της απάντησής του με το σημείο του 
τσεκαρίσματος κάτω δεξιά. 

 

 

ΕΕμμφφάάννιισσηη  
εερρώώττηησσηηςς..  

ΟΟρριισσττιικκοοπποοίίηησσηη  
ττηηςς  εεππιιλλοογγήήςς..  

ΌΌτταανν  οο  ππααίίκκττηηςς  ππρροοσσεεγγγγίίσσεειι  μμιιαα  ππύύλληη,,  μμππααίίννεειι  
σσττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  εερρώώττηησσηηςς..  ΟΟ  χχρρόόννοοςς  

σσττααμμααττάάεειι  νναα  μμεεττρράάεειι,,  ώώσσττεε  νναα  σσυυγγκκεεννττρρωωθθεείί  
σσττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααυυττήή..  

ΕΕππιιλλοογγήή  μμιιααςς  ααππόό  ττιιςς  
ααππααννττήήσσεειιςς..  ΟΟ  χχρρήήσσττηηςς  

μμπποορρεείί  νναα  ααλλλλάάξξεειι  ττηηνν  εεππιιλλοογγήή  
ττοουυ  μμέέχχρριι  νναα  ππααττήήσσεειι  ττηηνν  

««οορριισσττιικκοοπποοίίηησσηη»»..  
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Εικόνα 21 

 

Μετά την επιλογή απάντησης ο παίκτης βλέπει κάποιο σχετικό 
σχόλιο, επεξήγηση ή υπόδειξη που σχετίζεται με την απάντηση που 
επέλεξε (Εικόνα 21). Η υπόδειξη μπορεί να τον οδηγήσει σε σύνδεση 
με σημεία από τη θεωρία της εφαρμογής. 

Μπορεί να δει για όσο χρόνο χρειάζεται την ερώτηση, την απάντηση 
και το σχετικό σχόλιο και κατόπιν πατάει το πλήκτρο για συνέχεια 
του παιχνιδιού. 

Τότε συνεχίζει να μετράει ο χρόνος. Ανάλογα με την απάντηση που 
έδωσε παίρνει τους αντίστοιχους βαθμούς και αν απάντησε σωστά, 
συνεχίζει από το σημείο που ήταν. Αν απάντησε εν μέρει σωστά, 
επιστρέφει στη θέση της προηγούμενης πύλης που έχει ανοίξει και, 

ΣΣυυννέέχχεειιαα    
ΑΑνν  οο  ππααίίκκττηηςς  ααππάάννττηησσεε  σσωωσσττάά,,  

σσυυννεεχχίίζζεειι  ααππόό  ττοο  σσηημμεείίοο  όόπποουυ  ήήτταανν..  ΑΑνν  
ααππάάννττηησσεε  εενν  μμέέρρεειι  σσωωσσττάά,,  εεππιισσττρρέέφφεειι  
σσττηη  θθέέσσηη  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  ππύύλληηςς  κκααιι  
αανν  ααππάάννττηησσεε  λλάάθθοοςς,,  εεππιισσττρρέέφφεειι  σσττηηνν  

ααρρχχιικκήή  θθέέσσηη..  

ΕΕρρώώττηησσηη 

ΣΣχχόόλλιιοο  σσττηηνν  
ααππάάννττηησσηη  πποουυ  
εεππιιλλέέχχθθηηκκεε..  

ΑΑππάάννττηησσηη  πποουυ  έέχχεειι  
εεππιιλλεεγγεείί..  
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αν απάντησε λάθος, επιστρέφει στην αρχική θέση εκκίνησης του 
παιχνιδιού. Η διαδικασία αυτή τον επιβαρύνει μόνο χρονικά. 

Συνεχίζει έτσι μέχρι να ανοίξει όλες τις πύλες. 

 

ΚΗΠΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ - ΣΥΝΟΨΗ 
• Στόχος του παιχνιδιού είναι να οδηγήσετε το μπλε πιόνι από 

το σημείο όπου βρίσκεται αρχικά στην έξοδο του κήπου. 
• Για να γίνει αυτό, πρέπει να ανοίξετε και τις οκτώ πύλες, 

απαντώντας σωστά στις ερωτήσεις. 
• Οι απαντήσεις βαθμολογούνται με 0 ως 5 μονάδες. Η σωστή 

απάντηση ανοίγει την πύλη. 
• Αν αποτύχετε να ανοίξετε μια πύλη, πρέπει να επανέλθετε 

αργότερα επιλέγοντας μια διαφορετική απάντηση (στη 
συνολική βαθμολογία υπολογίζεται μόνο η πρώτη απάντηση 
που δώσατε σε κάθε ερώτηση) . 

• Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων δεν ‘τρέχει’ ο χρόνος, οπότε 
έχετε όλη την άνεση να προβληματισθείτε με την ερώτηση.  

• Η συνολική επίδοση είναι συνάρτηση: 
1. των μονάδων που συγκεντρώσατε 
2. του χρόνου που χρειαστήκατε 
3. του αριθμού των προσπαθειών. 
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ΔΙΑΛΟΓΟΙ 

 

Με τους Διαλόγους ο μαθητής καλείται να οικοδομήσει ένα διάλογο 
ανάμεσα σε δυο πρόσωπα (Εικόνα 22). 

Οι διάλογοι αποτελούνται από μια σειρά «καρέ», που μπορεί να 
είναι μέχρι 50.  
Σε κάθε καρέ ένα πρόσωπο λέει μια φράση. Κατά την εκκίνηση τα 
έξι πρώτα καρέ είναι δεσμευμένα, ώστε να  υπάρχει ένα εύλογο 
ξεκίνημα στο διάλογο. 
  

 
 

Εικόνα 22 

Η διαδικασία δημιουργίας διαλόγου είναι η εξής: 
 
1. Επιλέγουμε το καρέ κάνοντας κλικ πάνω στον αριθμό του. Όταν 
ξεκινάει η διαδικασία δημιουργίας, είναι ήδη επιλεγμένο το πρώτο 
καρέ.  
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2. Επιλέγουμε το πρόσωπό που θα μιλήσει στο συγκεκριμένο καρέ, 
κάνοντας κλικ στην εικόνα. Ένα κόκκινο περίγραμμα εμφανίζεται 
γύρω από το επιλεγμένο πρόσωπο. Το κόκκινο βελάκι πάνω από τα 
καρέ δείχνει μέχρι ποιο καρέ έχουμε φθάσει. 
3. Όταν επιλεγεί το πρόσωπο εμφανίζονται οι φράσεις που του 
αντιστοιχούν για το συγκεκριμένο θέμα συζήτησης.  
4. Ακολουθεί η επιλογή της φράσης. 
 

Από την κυλιόμενη λίστα των φράσεων επιλέγουμε τη φράση ως 
εξής : 
Μετακινούμε την λίστα είτε κάνοντας κλικ στα χειριστήρια με τα 
βέλη πάνω - κάτω είτε με τα βέλη πάνω - κάτω στο πληκτρολόγιο. 
Όταν εντοπίσουμε την επιθυμητή φράση, κάνουμε κλικ στο check 
mark ή πιέζουμε το πλήκτρο ENTER. 
H επιλεγμένη φράση εμφανίζεται πάνω από την κυλιόμενη λίστα 
των φράσεων.  
Ακολούθως επιλέγουμε το επόμενο καρέ και επαναλαμβάνουμε τη 
διαδικασία επιλογής προσώπου - φράσης. 
  
Κάνοντας κλικ στα σημεία : 
 

+ :   εισάγουμε ένα κενό καρέ 
- :  διαγράφουμε ένα καρέ 

zoom :   εστιάζουμε στο πρόσωπο. 
  
Με τις επιλογές 
  
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: Βλέπουμε το διάλογο που έχουμε δημιουργήσει 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: "Παίζουμε" το διάλογο 
RESET:  Επαναφέρουμε το διάλογο στην αρχική του κατάσταση 
MIA ΛΥΣΗ: Παρουσιάζεται ένας ολοκληρωμένος διάλογος 
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

 

 
Εικόνα 23 

 

Με την επιλογή αυτή δίνεται σε πολύ συνοπτική μορφή η εξέλιξη 
της φιλοσοφικής σκέψης. 

Βλέπουμε την εξέλιξη σαν μια ροή από δεξιά προς τα αριστερά 
(Εικόνα 23), μιας σειράς από «καρέ» με εικόνα, κίνηση, λεκτική 
επεξήγηση και αφήγηση. 

Κάθε φορά φαίνονται δυο τέτοια καρέ. 

Ο χρήστης πατάει σταδιακά τα κόκκινα τριγωνικά πλήκτρα κάτω 
από το χώρο των καρέ και παρακολουθεί την εξέλιξη της ιστορίας. 

Όταν τελειώσει η αφήγηση των δυο καρέ, επιλέγει την επόμενη 
δυάδα από το σύμβολο του ξεφυλλίσματος στη δεξιά πλευρά. 
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Παράλληλα ενημερώνεται στο κάτω τμήμα για την περίοδο που 
βρίσκεται, ενώ μπορεί να επιλέξει και άμεσα συγκεκριμένη περίοδο. 

 

ΧΑΡΤΕΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 

 

Στις επιλογές αυτές βρίσκονται μια συλλογή από δυναμικούς χάρτες 
και μια συλλογή από δυναμικές χρονογραμμές (timelines) 
αντίστοιχα. 

Σε κάθε περίπτωση ακολουθούμε τις οδηγίες που παρέχονται. 

Ενδεικτικά στο στιγμιότυπο που ακολουθεί (Εικόνα 24) έχουμε το 
χάρτη των «Γενέθλιων τόπων» των φιλοσόφων και έχει επιλεγεί ο 
5ος αιώνας π.Χ. Φαίνονται τα ονόματα των φιλοσόφων που έζησαν 
στον αιώνα αυτό και οι τόποι γέννησής τους. Το χρώμα του 
ονόματος κάθε φιλοσόφου αποτελεί ένδειξη για την «ταξινόμησή 
του» σύμφωνα με το υπόμνημα του χάρτη. 

 
Εικόνα 24 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 

 

 
Εικόνα 25 

 

Για να δει ο μαθητής τα λήμματα που περιέχονται στο γλωσσάριο, 
επιλέγει πρώτα το γράμμα και κατόπιν τη λέξη. 

Σημείωση 
Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχόμενου των λημμάτων του 
γλωσσάριου, έχει αντληθεί από το αντίστοιχο «φιλοσοφικό λεξικό» 
που περιλαμβάνεται στο σχολικό εγχειρίδιο των Θεόφιλου Βέικου 
και Χριστίνας Μιχαλοπούλου-Βέικου, Ιστορία του φιλοσοφικού 
στοχασμού, ΟΕΔΒ 1986. 

Οι μεταφράσεις των κειμένων που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή, 
έχουν γίνει από το μέλος της συγγραφικής ομάδας Δρ. Χρήστο Α. 
Ράμμο, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αναφέρεται το όνομα του 
μεταφραστή. 






