
 

Χρήση στην Εκπαίδευση 

Εκπαιδευτική προοπτική Η εφαρμογή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους μαθητές να βελτιωθούν στις 
λογικές ακολουθίες, την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων. Η διατύπωση των 
γρίφων που πρέπει να λυθούν είναι καλά δομημένη, σαφής και συνοπτική. Οι οδηγίες είναι 
πολύ χρήσιμες και εύκολα προσβάσιμες από τον χρήστη, ενώ υπάρχει η δυνατότητα άμεσης 
βοήθειας παρακολουθώντας το βίντεο με τη λύση. Η εφαρμογή διαθέτει μεγάλο αριθμό 
διαφορετικών γρίφων και ο χρήστης μπορεί να βελτιώσει την επίδοσή του επαναλαμβάνοντας 
και ολοκληρώνοντας το κάθε παιχνίδι με λιγότερες κινήσεις και το συντομότερο δυνατόν. Έτσι, 
μπορεί επίσης να βελτιώσει τις κριτικές και διαχειριστικές του ικανότητες σε πολλές 
διαφορετικές περιπτώσεις. 
Όταν παίζεται με σύνδεση στο διαδίκτυο, παρουσιάζονται πολλά διαφημιστικά, κυρίως για 
βιντεοπαιχνίδια βίας, τα οποία δεν συνιστώνται. Επιπλέον, ο κατάλογος διαθέσιμων γλωσσών 
είναι αρκετά μικρός, γεγονός που καθιστά δύσκολο για έναν αλλοδαπό να παίξει το παιχνίδι και 
να κατανοήσει πλήρως τους κανόνες του, εκτός αν έχει διδαχθεί τη γλώσσα. Αυτό το 
χαρακτηριστικό θα μπορούσε να χρησιμεύσει στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, ασφαλώς κατόπιν 
επεξηγηματικής εισαγωγής του δασκάλου και φυσικά μόνο για το σύνολο των διαθέσιμων 
γλωσσών στην εφαρμογή. 
Η χρήση αυτής της εφαρμογής μπορεί να βοηθήσει τον χρήστη στην ανάπτυξη ορισμένων, αλλά 
περιορισμένων, ψηφιακών γνώσεων. 

Προτεινόμενη εφαρμογή με 
μαθητές  

Η εφαρμογή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα διαδραστικό εργαλείο μάθησης στο 
μάθημα των Αγγλικών (ή σε άλλη ξένη γλώσσα που είναι διαθέσιμη εντός της εφαρμογής).  
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χωρίσει τους μαθητές σε ομάδες και κάθε ομάδα να λύνει ένα γρίφο 
με τη σειρά της. Τα μέλη κάθε ομάδας μπορούν να ορίσουν ρόλους, δηλαδή ένας μαθητής θα 
διαχειρίζεται την εφαρμογή, άλλος θα διαβάζει τους κανόνες, οι υπόλοιποι θα μπορούσαν στη 
συνέχεια να προτείνουν τρόπους επίλυσης του γρίφου.  
Θα μπορούν όλοι να σκέπτονται δυνατά και να συνεργάζονται μιλώντας στα Αγγλικά, 
χρησιμοποιώντας τις βασικές λέξεις που βρίσκονται στους κανόνες καθώς επίσης συνδέοντας 
ρήματα και άλλες λέξεις που προτείνονται ή προκαθορίζονται από τον εκπαιδευτικό.  
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να ενδυναμώσει και να πυροδοτήσει τη γλωσσική επικοινωνία, 
την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, τις συνεργατικές και ψηφιακές δεξιότητες των 
συμμετεχόντων. Προσφέρει επίσης ένα εύχρηστο, φθηνό, διασκεδαστικό, ελκυστικό προς τα 
παιδιά, φιλικό προς τον χρήστη, εκπαιδευτικό εργαλείο για την ενίσχυση των ικανοτήτων των 
μαθητών. 
Ομοίως, η εφαρμογή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα των Μαθηματικών για να 
ενισχύσει τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και κριτικής σκέψης των μαθητών. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να τονίσει και να αναπτύξει μαθηματικές έννοιες 
καθώς και τις πρακτικές και τεχνικές λογικής ακολουθίας. 

 

Δεξιότητες και ικανότητες 

Δεξιότητες και ικανότητες που 
αναπτύσσονται  

- Λογική σκέψη 
- Επικοινωνία 
- Ψηφιακές δεξιότητες 

 


