
 

Χρήση στην Εκπαίδευση 

Εκπαιδευτική προοπτική Το Loose Strands είναι ένα όμορφα εικονογραφημένο διαδραστικό μυθιστόρημα για τον Roland 
Bartholomew Dexter τον Τρίτο, ο οποίος δεν έχει βγει ποτέ έξω από το κουρείο της οικογένειάς 
του. Αυτή η εφαρμογή θα μπορούσε να εισαγάγει τους μαθητές στην τέχνη της αφήγησης με 
έναν συναρπαστικό τρόπο. 
Οι παίκτες καθοδηγούν τον Roland μέσα στην ιστορία, επιλέγοντας την πορεία της δράσης και 
αντιμετωπίζοντας τις καλές ή κακές συνέπειες των επιλογών τους (όπως στην πραγματική ζωή). 
Οι παίκτες κάνουν επιλογές που ξεκλειδώνουν το μέλλον του Roland, αλληλεπιδρώντας και 
ανταποκρινόμενοι στο κείμενο. Κλωστές από τρίχα διαγράφουν την πορεία της ιστορίας και 
διακλαδώνονται στα σημεία που πρέπει να γίνουν επιλογές. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό 
είναι ένας χάρτης που δείχνει το μονοπάτι που έχει ακολουθηθεί καθώς και τα αποτελέσματα 
δεν θα συμβούν λόγω των επιλογών που έχουν ήδη γίνει. 
Το πρώτο κεφάλαιο είναι δωρεάν, αλλά ο παίκτης μπορεί να ξεκλειδώσει το πλήρες 
μυθιστόρημα και όλα τα διαδραστικά χαρακτηριστικά με μια μοναδική αγορά εντός της 
εφαρμογής. 

Προτεινόμενη εφαρμογή με 
μαθητές  

Ανάλογα με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές συσκευές στην τάξη, αυτό το παιχνίδι θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ατομικά, ή σε ζεύγη μαθητών, ή ως δραστηριότητα για όλους τους μαθητές σε 
έναν έξυπνο πίνακα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εισαγάγουν το πλαίσιο του παιχνιδιού και να 
αφήσουν στους μαθητές να αλληλεπιδρούν και να δημιουργούν την ιστορία τους. Στο τέλος οι 
μαθητές θα κληθούν να παρουσιάσουν την ιστορία τους στους συμμαθητές τους και να 
υποστηρίξουν τις επιλογές τους. Σε περίπτωση ομαδικής δραστηριότητας, οι μαθητές μπορούν 
να ψηφίσουν για την καλύτερη επιλογή. 
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τους μαθητές να παρακολουθούν τον χάρτη 
όταν λαμβάνουν αποφάσεις και για να εντοπίζουν τη θέση τους. 

 

Δεξιότητες και ικανότητες 

Δεξιότητες και ικανότητες που 
αναπτύσσονται  

Το Loose Strands μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, τη λογική σκέψη 
και τις δεξιότητες σχεδιασμού. 

 


