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Πώς να επιβιώσετε από μια κρίση 
 

Προηγούμενα υποχρεωτικά 

βήματα / Προηγούμενες 

γνώσεις των μαθητών  

Κανένα / Καμιά 

Μαθησιακοί στόχοι  Ιστορικά γεγονότα. Ηθικά/ηθικά ερωτήματα σχετικά 

με τις πολιορκίες. Πώς να επιβιώσετε από μια κρίση.  

Μαθήματα (μαθηματικά, 

ιστορία, επιστήμες, τέχνες 

κ.λπ.)  

Ιστορία, πολιτική και δίκαιο, κοινωνικές επιστήμες.  

Προτεινόμενη ηλικία (10 - 14) ή 

(15 - 18)  

15-18  

Απαιτούμενο υλικό  PC ή συσκευή iOs Android  

Διάρκεια ακολουθίας  5 ώρες  

Ατομική ή ομαδική 

δραστηριότητα   

Ατομικό παιχνίδι στην τάξη 

 Δεξιότητες που θα 

αναπτυχθούν 

Κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, δεξιότητες επιβίωσης.  

Σύγκριση του χρόνου 

παιχνιδιού και του χρόνου 

μελέτης   

1 ώρα μάθημα ιστορίας, 3 ώρες παιχνίδι, 1 ώρα 

ενημέρωση και συζήτηση  

Εύρος τιμών του παιχνιδιού <20€   

Παρόμοια παιχνίδια για χρήση 

με την προσέγγιση της 

ακολουθίας  

1979 Revolution: Black Friday  
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 Βήμα προς βήμα: πώς να εφαρμόσετε την ακολουθία 

  

 

Το This War of Mine είναι ένα πολεμικό παιχνίδι επιβίωσης και στρατηγικής που 

αναπτύχθηκε από την πολωνική εταιρεία ανάπτυξης παιχνιδιών 11 Bit Studios. Το 

παιχνίδι είναι εμπνευσμένο από τις κακές συνθήκες διαβίωσης και τις φρικαλεότητες 

που αντιμετώπισαν οι πολίτες της Βοσνίας κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του 

Σαράγεβο. Το παιχνίδι ενσωματώνει πληθώρα εκπαιδευτικού υλικού με 

αποτελεσματικούς τρόπους. 

 

Μείωση του κόστους  

Για να μειώσετε την τιμή (της εφαρμογής) αυτής της ακολουθίας, μπορείτε να 

μοιραστείτε έναν λογαριασμό Steam με τους μαθητές σας. Κατεβάστε το παιχνίδι και 

αφήστε τους να παίξουν. Οι απαιτήσεις του παιχνιδιού είναι αρκετά χαμηλές, αλλά θα 

πρέπει να τους εξηγήσετε εκ των προτέρων κάποιες έννοιες του παιχνιδιού και των 

πολέμων γενικότερα, ώστε να τους είναι πιο εύκολο να παίξουν.  

  

 

• Βήμα 1: Ιστορική αναδρομή (1 ώρα)  

  

Εξηγήστε στους μαθητές σας τα γεγονότα σχετικά με την πολιορκία του Σεράγεβο, τη 

μεγαλύτερη πολιορκία από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, και στη συνέχεια κάντε έναν 

σύντομο καταιγισμό ιδεών και ζητήστε τους να μιλήσουν για τις αιτίες που πιστεύουν ότι 

προκαλούν τέτοιου είδους ενέργειες. Μπορείτε επίσης να συζητήσετε από κοινού τις 

λύσεις.  Φροντίστε να σκεφτείτε τις συνέπειες, διότι αυτό είναι το αντικείμενο του 

παιχνιδιού και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε τους μαθητές να 

κατανοήσουν καλύτερα τις ρυθμίσεις του παιχνιδιού όταν παίζουν.  
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• Βήμα 2: Οι μαθητές παίζουν το παιχνίδι στο σπίτι (2 έως 3 ώρες)  

  

Το παιχνίδι ξεκινά με την παρουσίαση τριών χαρακτήρων: Katia, Pavle and Bruno. 

Ο παίκτης μαθαίνει μερικά πράγματα για τον καθένα από αυτούς, για παράδειγμα ότι η 

Katia ήταν δημοσιογράφος, ο Bruno είχε μια εκπομπή μαγειρικής στην τηλεόραση και ο 

Pavle έπαιζε στην τοπική ποδοσφαιρική ομάδα, και τώρα έχουν τον ίδιο σκοπό: να 

βρουν φαγητό και καταφύγιο. 

 

 

Εικόνα 1.This War of Mine. Πηγή: https://www.thiswarofmine.com/#media 

 

 

Οι παίκτες θα χρησιμοποιήσουν και τους 3 αυτούς χαρακτήρες στο ίδιο παιχνίδι. 

Μπορούν να επιλέξουν ποιος από αυτούς θα είναι και πότε, αλλά πρέπει να τους 

χρησιμοποιήσουν όλους για να ολοκληρώσουν την ημέρα (ενότητα του παιχνιδιού). 

Στο παιχνίδι, πρέπει να εκτελέσετε κάποιες εργασίες, όπως η συλλογή συστατικών για 

φαγητό ή υλικών για να μπορέσετε να ανάψετε φωτιά κ.λπ.  

https://www.thiswarofmine.com/#media
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Η δράση χωρίζεται σε ημέρες, με τα πάντα να ξεκινούν την 1η ημέρα.  

 

 

 

  

Εικόνα 2.  Αυτός ο δικός μου πόλεμος. Πηγή: https://www.thiswarofmine.com/#media 

 

Ο στόχος των μαθητών είναι απλός: να ολοκληρώσουν το παιχνίδι. Θα χρειαστούν 2 

έως 3 ώρες παιχνιδιού. Επειδή παίζουν ατομικά στην τάξη, θα πρέπει να σημειώσουν 

μερικά από τα σημαντικά βήματα που έκαναν στο παιχνίδι και ποιο μέρος του παιχνιδιού 

είχε τη σημαντικότερη επίδραση σε αυτούς. Ξεκαθαρίστε από την αρχή ότι θα 

συζητήσετε μαζί τις σημειώσεις τους και θα κάνετε μια σύντομη ενημέρωση για τις 

απόψεις τους μετά το παιχνίδι.   

 

  

https://www.thiswarofmine.com/#media
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• Βήμα 3: Ομαδική εργασία  

Χωρίστε τους μαθητές σε τρεις ομάδες και αναθέστε έναν χαρακτήρα από το 

βιντεοπαιχνίδι σε κάθε ομάδα. Δώστε τους την αποστολή να συζητήσουν τι είδους τέλος 

είχε ο χαρακτήρας, όταν ο καθένας τους έπαιξε το βιντεοπαιχνίδι. Βάλτε κάθε ομάδα να 

φανταστεί ένα νέο τέλος για τον χαρακτήρα της και κάντε μια σύντομη παρουσίαση. 

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες μεθόδους για τις παρουσιάσεις, όπως η 

δημιουργία μιας αφίσας, μιας παρουσίασης PowerPoint, ενός βίντεο ή, μιας προφορικής 

παρουσίασης. Τέλος, βάλτε κάθε ομάδα να παρουσιάσει το νέο της τέλος στην 

ολομέλεια με όλη την τάξη. 
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• Βήμα 4: Απολογισμός και συζήτηση  

  

Το παιχνίδι εμπλέκει τον παίκτη συναισθηματικά μέσω του κειμένου. Οι χαρακτήρες 

ικετεύουν ο ένας τον άλλον για φαγητό, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τους παίκτες. 

Έτσι, αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσετε με τους μαθητές σας. Ρωτήστε τους 

ατομικά για το πόσο δύσκολο ήταν για αυτούς να παίξουν και να γίνουν μέρος ενός 

παιχνιδιού επιβίωσης σε έναν κατεστραμμένο κόσμο. 

Ζητήστε από τους μαθητές σας να εξηγήσουν τις επιλογές που έκαναν και γιατί. 

Αφήστε τους να μοιραστούν τις σκέψεις τους σχετικά με όσα είδαν στο παιχνίδι και 

βρείτε τις συνέπειες της πολιορκίας, όπως η εκκένωση του πληθυσμού, οι αστικές 

ζημιές, η έλλειψη τροφίμων και η έλλειψη χρημάτων. 

  

Τέλος, μπορείτε να κάνετε πιο ανοιχτές ερωτήσεις όπως:   

  

• Τι θα κάνατε αν βρισκόσασταν σε κατάσταση επιβίωσης χωρίς τροφή ή καταφύγιο; 

Πώς θα αντιδρούσατε;  

• Πιστεύετε ότι μια πολιορκία είναι καλό πράγμα για την κοινότητα ή την οικονομία; 

• Πιστεύετε ότι η κατάσταση της ζωής σας έχει σημασία σε μια κατάσταση επιβίωσης; Θα τα 

κατάφερνε κάποιος με καλή δουλειά ή περισσότερα χρήματα καλύτερα από άλλους; Ποιοι 

άλλοι παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητά σας να έχετε καλύτερη 

θέση σε μια κατάσταση επιβίωσης; 
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Το παιχνίδι μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ:  

https://store.steampowered.com/app/282070/This_War_of_Mine/ 
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