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Η μορφή ενός στρατιώτη: είναι ήρωας, 
τέρας ή άνθρωπος;  
 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 

γνώσεις μαθητών 

Βασικές γνώσεις για τους πολέμους (ή 

συγκεκριμένα για τον Α' και τον Β' Παγκόσμιο 

Πόλεμο) 

Μαθησιακοί στόχοι Να μάθουν οι μαθητές για το ρόλο και τις ευθύνες 

ενός στρατιώτη 

Μαθήματα  Εκπαίδευση στα Μέσα, Ιστορία 

Προτεινόμενες ηλικίες 15-18  

Υλικά Τρέιλερ βίντεο των παιχνιδιών Valiant Hearts, 

Battlefield και Call of Duty 

Διάρκεια παιδαγωγικής 

ακολουθίας 

60-90 λεπτά 

Ατομική ή ομαδική 

δραστηριότητα  

Ομαδική δραστηριότητα 

Δεξιότητες που θα 

αναπτυχθούν (με την επίτευξη 

των μαθησιακών στόχων) 

Κριτική σκέψη, συνεργασία & ομαδικότητα, 

επικοινωνία 

Εύρος τιμών του παιχνιδιού  Δωρεάν τρέιλερ και βίντεο 

Δραστηριότητες επέκτασης / 

διαφοροποίησης (στο τέλος 

της ακολουθίας) 

Αυτή η παιδαγωγική ακολουθία θα μπορούσε 

αργότερα να χρησιμοποιηθεί ως δραστηριότητα 

ενός παίκτη ή πολλών παικτών για να διδάξει 

περισσότερα για τις ιστορίες πολέμου, την 

ενσυναίσθηση και τις επιπτώσεις των πολέμων 
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Παρόμοια παιχνίδια που 

μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την 

προσέγγιση της 

παιδαγωγικής ακολουθίας 

This war of mine, Kingdome Come, Wolfenstein 

Συμβουλές για μικρότερη 

διάρκεια: 

 

Για να κάνετε την ακολουθία αυτή πιο σύντομη, θα 

μπορούσατε να αποφασίσετε να επικεντρωθείτε 

μόνο σε ορισμένα από τα προτεινόμενα βίντεο, ή να 

επικεντρωθείτε μόνο σε ορισμένα από τα 

προτεινόμενα παιχνίδια. 

Συμβουλές για να κάνετε τις 

ακολουθίες πιο προσβάσιμες 

ή συμπεριληπτικές: 

 

Τα βίντεο που χρησιμοποιούνται στην παρούσα 

ακολουθία είναι στα αγγλικά, ενώ οι υπότιτλοι σε 

άλλες γλώσσες δεν είναι διαθέσιμοι στα 

περισσότερα από αυτά.   

  

Για να κάνετε την ακολουθία πιο συμπεριληπτική, 

θα μπορούσατε να εξηγήσετε τα βίντεο στους 

μαθητές σας στα ελληνικά κατά τη διάρκεια 

προβολής τους, ή να μοιραστείτε τις περιλήψεις, το 

σενάριο, αλλά και τους διαλόγους των βίντεο με 

τους μαθητές εκ των προτέρων. 
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Βήμα προς βήμα: πώς να εφαρμόσετε την 
παιδαγωγική ακολουθία 
 
 

• Βήμα 1 - Διαχωρισμός των μαθητών σε 4 μικρότερες ομάδες και εισαγωγή 
στο θέμα (10 λεπτά) 

 
Σε αυτή την ακολουθία θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικά βιντεοπαιχνίδια για να 

δείξετε διαφορετικούς χαρακτήρες και τον ρόλο ενός στρατιώτη. Τα παιχνίδια αυτά 

περιλαμβάνουν το Valiant Hearts, το Battlefield V, το Call of Duty: Modern Warfare και 

το Kingdome Come: Deliverance. 

 

Παρατίθεται στη συvέχεια μια σύvτoμη περιγραφή των παιχνιδιών: 

 
Valiant Hearts: ένα παιχνίδι για τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο εμπνευσμένο από 

γράμματα που στέλνονταν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο παίκτης μαθαίνει 

περισσότερα για τον πόλεμο από την οπτική γωνία τεσσάρων διαφορετικών 

χαρακτήρων: ενός Γερμανού στρατιώτη, ενός Γάλλου αιχμάλωτου πολέμου, μιας 

Βελγίδας νοσοκόμας και ενός Αμερικανού εθελοντή. Τα γραφικά που μοιάζουν με 

κινούμενα σχέδια και η απλότητα των παζλ το καθιστούν ένα προσιτό αλλά 

ταυτόχρονα ένα συναισθηματικά συναρπαστικό ειρηνιστικό παιχνίδι (Annart et al., 

2018).  

Το Call of Duty: Modern Warfare είναι ένα βιντεοπαιχνίδι βολών πρώτου προσώπου 

που ακολουθεί έναν πράκτορα της CIA και τις βρετανικές δυνάμεις της Ειδικής 

Αεροπορικής Υπηρεσίας (SAS) καθώς ενώνονται με αντάρτες από τη φανταστική 

χώρα Urzikstan, πολεμώντας μαζί ενάντια στις ρωσικές δυνάμεις.  

Το Battlefield V διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 

και εστιάζει στις λιγότερο γνωστές μάχες του πολέμου. Οι ιστορίες εκτυλίσσονται σε 

μεγάλες μάχες του πολέμου. Το παιχνίδι χωρίζεται σε 4 εκστρατείες:  
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Η «Nordlys» πραγματοποιείται από την οπτική γωνία ενός Νορβηγού μαχητή της 

αντίστασης που συμμετέχει στη δολιοφθορά του γερμανικού πυρηνικού 

προγράμματος. Η «Tirailleur» παρουσιάζει την ιστορία ενός Σενεγαλέζου Σκοπευτή 

(Tirailleur) κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Δραγόνος. Η «Under No Flag» ακολουθεί 

την ιστορία του Μπίλι Μπρίτζερ, ενός κατάδικου ληστή τράπεζας και ειδικού στα 

εκρηκτικά που επιστρατεύτηκε στην Ειδική Υπηρεσία Σκαφών (SBS) για να λάβει 

μέρος στην Επιχείρηση Άλμπουμεν. Τέλος, η επιχείρηση «The Last Tiger» (μτφ. Η 

τελευταία τίγρη), δείχνει τους αγώνες ενός γερμανικού πληρώματος τεθωρακισμένου 

οχήματος μάχης VI «Τίγρης» κατά τη διάρκεια της μάχης του Ρουρ (Ruhr Pocket) τις 

τελευταίες ημέρες του πολέμου. 

Το Kingdom Come: Deliverance είναι ένα βιντεοπαιχνίδι δράσης ρόλων που 

διαδραματίζεται το 1403 στο μεσαιωνικό Βασίλειο της Βοημίας. Ακολουθώντας τις 

διαταγές του Ούγγρου βασιλιά Σιγισμούνδου, Κουμάνοι μισθοφόροι επιτέθηκαν στο 

χωριό εξόρυξης Σκάλιτζ (Skalitz), το οποίο αποτελούσε σημαντική πηγή αργύρου. 

Ένας από τους επιζώντες της σφαγής που προέκυψε είναι ο Χένρι, ο γιος ενός 

σιδηρουργού. Ο Ερρίκος εντάσσεται στην υπηρεσία του Λόρδου Ρασέκ Κομπύλα 

(Radzig Kobyla), ο οποίος ηγείται ενός κινήματος αντίστασης ενάντια στην εισβολή του 

Σιγισμούνδου. Καθώς ο Ερρίκος επιδιώκει τη δικαιοσύνη για τη δολοφονημένη 

οικογένειά του, εμπλέκεται σε μια προσπάθεια να επαναφέρει στο θρόνο τον νόμιμο 

βασιλιά της Βοημίας και ετεροθαλή αδερφό του Σιγιμούνδου, τον Βεντσεσλάβο Δ΄ της 

Βοημίας.  

Στο πρώτο παιχνίδι είναι πιο εύκολο να δεις τον στρατιώτη ως άνθρωπο και να δεις πώς 

ο πόλεμος επηρεάζει τους αμάχους, ενώ στα άλλα παιχνίδια δεν είναι τόσο ξεκάθαρο 

πώς παρουσιάζεται ο στρατιώτης. Παρουσιάζεται ως ήρωας; Ως τέρας; Ή ως 

άνθρωπος;  
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• Βήμα 2 - Προβολή των τρέιλερ/επίδειξης των βιντεοπαιχνιδιών σε κάθε ομάδα (15 

λεπτά) 

 

Σημεία που πρέπει να προσέξετε: 
 

• Πώς παρουσιάζεται ο στρατιώτης στα παρακάτω βίντεο;  

• Ποιος είναι ο ρόλος του στρατιώτη;  

o Αναλογιστείτε τον ρόλο του στρατιώτη στα παιχνίδια. Είναι ήρωας; 

Τέρας; Στην τελική, είναι ο στρατιώτης απλά ένας άνθρωπος; Αναπτύξτε 

επιχειρήματα και για τις τρεις κατηγορίες 

• Ποιες είναι οι ευθύνες των στρατιωτών;  

Valiant Hearts – Α' Παγκόσμιος Πόλεμος 

• Valiant Hearts E3 Trailer   

• The Great War Walkthrough: (προβολή έως τις 3:22, 8:29 – 9:36, 21:00 – 22:53 

• Ending: War makes men mad  

  

Battlefield V – Β' Παγκόσμιος Πόλεμος  

• War in the Pacific – trailer (έως το λεπτό 1:13) 

• The Last Tiger – gameplay: (έως 5:15, 20:19 – 21:03 (ορατός φόβος του 

νεαρού στρατιώτη) 

• Battlefield V - Nordlys Campaign Walkthrough (1:57 – 4:36, 25:11 – 26:02)  

 

Call of Duty: Modern Warfare 

• Reveal trailer 

• Kid Farah Kills a Russian Soldier to Revenge Her Father (4:30 – 5:00 – 

παρουσιάζει τον στρατιώτη ως τέρας) 

https://www.youtube.com/watch?v=MP8q5F6dFqQ
https://www.youtube.com/watch?v=C_NCU-1Dxd4&t=2370s
https://www.youtube.com/watch?v=anKqBK_Rxss
https://www.youtube.com/watch?v=LCZLabOywYU
https://www.youtube.com/watch?v=wKAO3KXe8a4
https://youtu.be/WUZJD5B3FN4?t=117
https://www.youtube.com/watch?v=bH1lHCirCGI
https://youtu.be/Hga2BAcd-YE?t=270
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• U.S. Army Rangers Military Base in Afghanistan (5:25 – 6:11 (στρατιώτες που 

κάνουν καθημερινά πράγματα όπως άσκηση και προετοιμασία φαγητού, ενώ 

ακούγονται πυροβολισμοί παντού) 

• Favela Escape / Run and Gun - Modern Warfare 2 (1:06 – 2:03) 

 

Kingdome Come Deliverance 

• Official Final Trailer 

• Gameplay: (3:47 - 6:35, 25:00 - 27:12)  

• Dueling Sir Hagen Zoul 

• Gameplay (3:43 – 4:27 -το κορίτσι μιλά για στρατιώτες που σκοτώνουν την 

οικογένειά της, παρουσιάζει τους στρατιώτες σαν τέρατα)  

 

• Βήμα 3 – Συζήτηση στις ομάδες (χρόνος: 15 λεπτά) 

 

Αφού οι μαθητές παρακολουθήσουν όλα τα τρέιλερ και τα παιχνίδια, θα συζητήσουν το 

θέμα στις ομάδες τους και θα επιλέξουν ένα άτομο που θα το παρουσιάσει σε όλη την 

τάξη. Αυτό θα ενισχύσει τις δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας τους, καθώς και 

τις δεξιότητες δημόσιας ομιλίας.  

 

• Βήμα 4 - Παρουσίαση σε όλη την τάξη και κοινή συζήτηση (χρόνος: 25 
λεπτά) 

 

Αφού οι μαθητές ετοιμάσουν την παρουσίασή τους με τις ομάδες τους, θα 

παρουσιάσουν σε όλη την τάξη τα συμπεράσματα της ομάδας τους σχετικά με το πώς 

παρουσιάζεται ο στρατιώτης στα διαφορετικά παιχνίδια 

Μετά τις παρουσιάσεις των μαθητών μπορείτε να ενθαρρύνετε τη συζήτηση για τις 

ευθύνες των στρατιωτών και τον ρόλο που έχει ο στρατός. Ενθαρρύνετε τους μαθητές 

να συνδέσουν αυτό που είδαν στα βίντεο με τις προηγούμενες γνώσεις για τον 

πόλεμο. 

https://youtu.be/PgWKT4kdQqI?t=325
https://youtu.be/NNxxuSgVRHM?t=66
https://www.youtube.com/watch?v=w9IrhaJKwBY&t=57s
https://youtu.be/JfMfO5obTUA?t=227
https://www.youtube.com/watch?v=7JvxtPYSFaI
https://youtu.be/fvK0usEx5Qk?t=223
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• Βήμα 5 - Συμπέρασμα (5 λεπτά) 
 

Ρωτήστε τους μαθητές εάν υπάρχει κάτι περισσότερο που θέλουν να μοιραστούν και 

το οποίο δεν καλύφθηκε στα προηγούμενα σημεία και στη συζήτηση για να καταλήξετε 

στο συμπέρασμα και στο τέλος του μαθήματος: 

 

Σε αυτή την παιδαγωγική ακολουθία δώσαμε προσοχή στο πώς παρουσιάζονται οι 

στρατιώτες σε διαφορετικά παιχνίδια. Αυτή η ακολουθία μπορεί να εφαρμοστεί μόνη 

της, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως μια εισαγωγική ακολουθία αυτού του 

θέματος που μπορεί να διερευνηθεί περαιτέρω σε λειτουργία ενός παίκτη ή πολλών 

παικτών. 
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