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Η φιγούρα του στρατιώτη στο Valiant 

Hearts: The Great War 

Προηγούμενα υποχρεωτικά 

βήματα / Προηγούμενες 

γνώσεις των μαθητών 

Βασικές γνώσεις για τους πολέμους (ειδικά για τον 

Α' Παγκόσμιο Πόλεμο) 

Μαθησιακοί στόχοι Μάθηση του ρόλου και των ευθυνών του 

στρατιώτη 

Μαθήματα  Εκπαίδευση στα ΜΜΕ, Ιστορία 

Προτεινόμενες ηλικίες 15 - 18 

Υλικό που απαιτείται PC, συσκευή Android ή iOS  

Διάρκεια ακολουθίας 6 - 7 ώρες (μπορεί να είναι μικρότερη ανάλογα με 

το πόσα κεφάλαια θέλετε να παίξουν οι μαθητές) 

Ατομική ή ομαδική 

δραστηριότητα  

Ατομική δραστηριότητα 

Βέλτιστες πρακτικές ένταξης Το παιχνίδι έχει πολύ λίγους διαλόγους, οπότε 

είναι κατάλληλο για μαθητές με όλα τα επίπεδα 

γνώσεων της αγγλικής γλώσσας. 

Δεξιότητες που θα 

αναπτυχθούν 

Κριτική σκέψη, συνεργασία & ομαδικότητα, 

επικοινωνία 

Εύρος τιμών του παιχνιδιού  <20€ 

Δραστηριότητες επέκτασης / 

διαφοροποίησης 

Αυτή η παιδαγωγική ακολουθία ως μεμονωμένος 

παίκτης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε 

συνδυασμό με την παιδαγωγική ακολουθία ως 

θεατές για να διδάξει περισσότερα σχετικά με τις 

ιστορίες πολέμου, την ενσυναίσθηση, τα 
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αποτελέσματα και τις συνέπειες των πολέμων. 

Παρόμοια παιχνίδια για 

χρήση με την προσέγγιση της 

ακολουθίας 

This war of mine, Kingdome Come, Battlefield V, 

Call of Duty: Modern Warfare 

 

 

Βήμα προς βήμα: πώς να εφαρμόσετε την ακολουθία 
 
 

• Βήμα 1: Παρουσίαση του θέματος (10 λεπτά) 
 
Σε αυτή την ακολουθία θα χρησιμοποιήσουμε το παιχνίδι Valiant Hearts για να 

εξερευνήσουμε το πορτρέτο και το ρόλο ενός στρατιώτη. 

 

Εικόνα 1. Πηγή: https://www.ubisoft.com/en-us/game/valiant-hearts 

 

https://www.ubisoft.com/en-us/game/valiant-hearts
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Περιγραφή του παιχνιδιού: Το παιχνίδι Valiant Hearts: The Great War, είναι 

εμπνευσμένο από επιστολές από την εποχή του πολέμου. Ο παίκτης μαθαίνει 

περισσότερα για τον πόλεμο από την οπτική γωνία τεσσάρων διαφορετικών 

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

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

καρτούν και η απλότητα των γρίφων το καθιστούν ένα προσιτό αλλά και 

συναισθηματικά ελκυστικό ειρηνιστικό παιχνίδι (Annart et al., 2019). Μπορείτε επίσης 

να δείτε το τρέιλερ εδώ: Valiant Hearts E3 Trailer. 

 

Μείωση του κόστους: 

Αγοράστε ένα ή περισσότερα αντίγραφα του παιχνιδιού και προβάλλετε το παιχνίδι 

μπροστά από την τάξη. Οι μαθητές μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ παίκτη και θεατή.  

 

Εικόνα 2: Emile - Nueve Chapelle. Πηγή: https://www.ubisoft.com/en-us/game/valiant-
hearts 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MP8q5F6dFqQ
https://www.ubisoft.com/en-us/game/valiant-hearts
https://www.ubisoft.com/en-us/game/valiant-hearts
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Πώς να αποκτήσετε το παιχνίδι;  

Μπορείτε να αποκτήσετε το παιχνίδι στην ιστοσελίδα της Ubisoft ή στο Steam.  

  

• Βήμα 2: Παίζοντας το παιχνίδι  

Όλο το παιχνίδι διαρκεί περίπου 6 ώρες για να ολοκληρωθεί και υπάρχουν 4 

διαφορετικά κεφάλαια: Dark Clouds, Broken Earth, The Poppy Fields, and Wooden 

Crosses. Ωστόσο, μπορείτε να το προσαρμόσετε στο μάθημά σας και οι μαθητές να 

παίξουν μόνο ένα μέρος του παιχνιδιού. 

 

Ενώ παίζετε το παιχνίδι, καθοδηγήστε τους μαθητές να δώσουν προσοχή σε:  

• Σε τι αναφέρεται το παιχνίδι; Ποιοι είναι οι κύριοι χαρακτήρες; 

• Πώς απεικονίζονται οι στρατιώτες; 

• Ποιος είναι ο ρόλος του στρατιώτη; Ποιες είναι οι ευθύνες του στρατιώτη; 

o Σκεφτείτε το ρόλο του στρατιώτη στο παιχνίδι - ένας ήρωας; Ένα τέρας; 

Στο τέλος, ο στρατιώτης είναι μόνο ένας άνθρωπος; Αναπτύξτε 

επιχειρήματα και για τις τρεις κατηγορίες. 

Ενώ οι μαθητές παίζουν, ελέγξτε τους και δείτε αν χρειάζονται υποστήριξη.

 

Εικόνα 3. Ο Emille και η μηχανή αερίου. Πηγή: https://www.ubisoft.com/en-

us/game/valiant-hearts 

https://www.ubisoft.com/en-us/game/valiant-hearts#NNICC0ZdcEF5rIIA9nH7i
https://store.steampowered.com/app/260230/Valiant_Hearts_The_Great_War__Soldats_Inconnus__Mmoires_de_la_Grande_Guerre/
https://www.ubisoft.com/en-us/game/valiant-hearts
https://www.ubisoft.com/en-us/game/valiant-hearts
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• Βήμα 3: Συζήτηση στην τάξη (30 λεπτά) 

Μόλις οι μαθητές τελειώσουν το παιχνίδι ή ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο, μπορείτε να 

συζητήσετε το παιχνίδι με όλους τους μαθητές. Ζητήστε τους να μοιραστούν τις 

εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και ενθαρρύνετε τη συζήτηση σχετικά 

με τις ευθύνες των στρατιωτών και τον ρόλο που έχει ο στρατός. Μπορείτε να 

επικεντρωθείτε στα σημεία του Βήματος 2 για να καθοδηγήσετε τη συζήτηση. 

Ενθαρρύνετε τους μαθητές να συνδέσουν το παιχνίδι με τις προηγούμενες γνώσεις 

τους σχετικά με τον πόλεμο/τους πολέμους. 

 

• Βήμα 4: Συμπεράσματα (5 λεπτά) 

Ρωτήστε τους μαθητές αν υπάρχει κάτι ακόμη που θα ήθελαν να μοιραστούν και δεν 

καλύφθηκε στα προηγούμενα σημεία και στη συζήτηση, για να φτάσετε στο 

συμπέρασμα και να ολοκληρωθεί το μάθημα. 
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Πηγές εικόνας: https://www.ubisoft.com/en-us/game/valiant-hearts  
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