
 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή 
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Δικαιολογείται ποτέ ο εμφύλιος πόλεμος;  
  
 

Προηγούμενα υποχρεωτικά 

βήματα / Προηγούμενες 

γνώσεις των μαθητών 

Κανένα  

Μαθησιακοί στόχοι Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα ασχοληθούν κριτικά 

με τους εμφύλιους πολέμους και θα είναι σε θέση 

να εντοπίσουν τις ηθικές ανησυχίες των εμφυλίων 

πολέμων με αναφορά στον εμφύλιο πόλεμο στη 

Συρία.  

Μαθήματα  Ιστορία, Πολιτική, Φιλοσοφία της Ηθικής 

Προτεινόμενη ηλικία  15-18 

Απαιτούμενο υλικό Φορητός υπολογιστής  

Διάρκεια ακολουθίας 150 λεπτά (2,5 ώρες)  

Ατομική ή ομαδική 

δραστηριότητα  

Ομαδική δραστηριότητα  

Αναμενόμενη εργασία Ομαδική εργασία σχετικά με την έννοια του 

εμφυλίου πολέμου  

Δεξιότητες που θα 

αναπτυχθούν 

Συνεργασία & ομαδική εργασία, κριτική σκέψη, 

έρευνα, ηθική, ενσυναίσθηση, ιστορική κατανόηση 

Εύρος τιμών του παιχνιδιού  >20€ 
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Οδηγίες για συντόμευση της 

διάρκειας της διδακτικής 

ακολουθίας   

Για σκοπούς συντόμευσης της διδακτικής 

ακολουθίας, θα μπορούσατε να μειώσετε τη 

διάρκεια εκτέλεσης του παιχνιδού. Επιπλέον, θα 

μπορούσατε να παραλείψετε το Βήμα 3 (την 

ομαδική εργασία) και να προχωρήσετε απευθείας 

στην ομαδική συζήτηση. Μια άλλη επιλογή θα ήταν 

να ζητήσετε από τους μαθητές σας να 

ολοκληρώσουν την ομαδική εργασία κατ’ οίκον.  

Συμβουλές για να κάνετε τις 

ακολουθίες πιο προσιτές ή 

περιεκτικές 

Είναι σημαντικό να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να 

μιλήσετε με μαθητές που είναι πρόσφυγες ή που 

έχουν πληγεί από τον πόλεμο. Βεβαιωθείτε ότι 

αισθάνονται άνετα να συμμετέχουν στην τάξη. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η 

παιδαγωγική ακολουθία χρησιμοποιείται για να 

εξηγήσει τις επιπτώσεις του πολέμου σε μια 

κοινωνία και όχι για να προωθήσει τον πόλεμο ή 

οποιαδήποτε πτυχή του! 
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Βήμα προς βήμα: πώς να εφαρμόσετε την ακολουθία 

 

Σε αυτή την ακολουθία, οι μαθητές θα παίξουν το "Call of Duty 4: Modern Warfare", το 

οποίο διαδραματίζεται σε μια φανταστική πόλη στη Μέση Ανατολή, όπου ένα 

πραξικόπημα οδηγεί σε εμφύλιο πόλεμο με ξένες δυνάμεις που υποστηρίζουν 

διαφορετικούς παράγοντες και κλιμακώνουν τη σύγκρουση (Call of Duty wiki, n.d.).   

 

Αυτή η ακολουθία χρησιμοποιεί το "Call of Duty 4: Modern Warfare" για να αναλύσει 

τους λόγους πίσω από το ξέσπασμα των εμφύλιων πολέμων, να συζητήσει ηθικές 

εκτιμήσεις σχετικά με τις εμφύλιες συγκρούσεις και να προσδιορίσει πιθανές 

δικαιολογίες για το ξέσπασμα εμφυλίων πολέμων. Παρά το γεγονός ότι αναφέρεται σε 

μια φανταστική σύγκρουση, το "Call of Duty 4: Modern Warfare" κάνει δηλώσεις 

σχετικά με το ρόλο των χωρών της Μέσης Ανατολής, της Ρωσίας, του Ηνωμένου 

Βασιλείου και των ΗΠΑ στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η σύγκρουση κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού. Το παιχνίδι δημιουργεί μια ρεαλιστική ατμόσφαιρα με πολλές 

ομοιότητες με πραγματικούς εμφυλίους πολέμους που έλαβαν χώρα πριν και μετά τη 

δημιουργία του παιχνιδιού, όπως ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία που ξέσπασε το 2011 

(5 χρόνια μετά την κυκλοφορία του παιχνιδιού).  

 

Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο στο steam και κοστίζει 19,99€. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε αυτόν τον σύνδεσμο: 

https://store.steampowered.com/app/7940/Call_of_Duty_4_Modern_Warfare.  

 

  

https://store.steampowered.com/app/7940/Call_of_Duty_4_Modern_Warfare
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Περιορισμοί του παιχνιδιού:  

• Το παιχνίδι περιλαμβάνει υλικό που σχετίζεται με τον πόλεμο και περιλαμβάνει 

πυροβολισμούς και σκοτωμούς. Αυτά τα θέματα μπορεί να είναι ευαίσθητα για 

ορισμένους μαθητές. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μαθητές αισθάνονται 

άνετα με το θέμα του παιχνιδιού πριν προχωρήσετε σε αυτή την ακολουθία.  
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• Βήμα 1: Εισαγωγή στο ιστορικό πλαίσιο (15 λεπτά) 

 

Το παιχνίδι "Call of Duty 4: Modern Warfare" αναφέρεται στο ξέσπασμα μιας εμφύλιας 

σύγκρουσης, μετά από μια πολιτική δολοφονία, σε μια φανταστική κομητεία στη Μέση 

Ανατολή (gamefabrique.com, χ.χ.). Η ιστορία περιλαμβάνει τη συμμετοχή ξένων 

δυνάμεων, όπως η Ρωσία, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, στην πολιτική της Μέσης 

Ανατολής, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η σύγκρουση και 

οδηγώντας σε περαιτέρω συγκρούσεις. 

 

Παρόλο που η τοποθεσία του παιχνιδιού και οι κύριοι χαρακτήρες είναι φανταστικοί, οι 

πολιτικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της πλοκής του παιχνιδιού μοιάζουν πολύ με τους 

πραγματικούς εμφυλίους πολέμους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.   

 

Αν και το παιχνίδι κυκλοφόρησε το 2007, έχει πολλές ομοιότητες με τον εμφύλιο 

πόλεμο στη Συρία που ξέσπασε το 2011. Θα πρέπει να παρουσιάσετε στους μαθητές 

σας τον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας πριν από τη συνεδρία παιχνιδιού, ώστε να τους 

βοηθήσετε να κάνουν συνδέσεις μεταξύ του "Call of Duty 4: Modern Warfare" και 

πραγματικών ιστορικών γεγονότων.  

 

Ένα εισαγωγικό βίντεο για τον συριακό εμφύλιο πόλεμο: 

• Ο πόλεμος στη Συρία εξηγείται σε πέντε λεπτά - Youtube: σύντομο βίντεο που 

παρουσιάζει τις αιτίες που οδήγησαν στο ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου στη 

Συρία.  

 
  

https://youtu.be/K5H5w3_QTG0
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• Βήμα 2: Συνεδρία παιχνιδιού (60 λεπτά) 

 

Σε αυτή την ακολουθία, το "Call of Duty 4: 

Modern Warfare" χρησιμοποιείται για να 

εισαγάγει την έννοια του εμφυλίου 

πολέμου στους μαθητές παρέχοντας ένα 

περιβάλλον προσομοίωσης. Κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού, οι μαθητές θα 

πρέπει να συζητήσουν αν οι εμφύλιοι 

πόλεμοι θα μπορούσαν ποτέ να 

δικαιολογηθούν.  

Οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να 

παίξουν ως χαρακτήρες από διαφορετικές 

χώρες,  

όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας 

παιχνιδιού, οι μαθητές θα πρέπει να εντοπίσουν τις κύριες αιτίες του εμφυλίου 

πολέμου. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι μαθητές θα πρέπει να προσπαθήσουν 

να κατανοήσουν την οπτική γωνία όλων των χαρακτήρων, όχι μόνο αυτών που 

υποδύονται.  

Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των 3-4 μαθητών και ζητήστε τους να παίξουν το 

παιχνίδι. Ορισμένοι μαθητές θα παίξουν πρώτοι, ενώ οι υπόλοιποι θα παρατηρήσουν 

πώς εξελίσσεται το παιχνίδι και στη συνέχεια θα αλλάξουν ρόλους.  

 

Ερωτήσεις για τους παρατηρητές:  

• Γιατί υπάρχει εμφύλιος πόλεμος στο "Call of Duty 4: Modern Warfare"; 

• Μπορείτε να εντοπίσετε ομοιότητες μεταξύ αυτού του παιχνιδιού και 

πραγματικών εμφυλίων πολέμων που γνωρίζετε;  

• Μπορείτε να αναφέρετε 5 αρνητικές συνέπειες ενός εμφυλίου πολέμου; 

Εικόνα 1: Steam, "Call of Duty 4: Modern 
Warfare", 
(https://store.steampowered.com/app/7940/Ca
ll_of_Duty_4_Modern_Warfare)  

https://store.steampowered.com/app/7940/Call_of_Duty_4_Modern_Warfare
https://store.steampowered.com/app/7940/Call_of_Duty_4_Modern_Warfare
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Ερωτήσεις για τους παίκτες:  

• Πώς ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος; 

• Ποιος είναι ο ρόλος των ξένων δυνάμεων στο βιντεοπαιχνίδι;  

• Πιστεύετε ότι το παιχνίδι είναι ρεαλιστικό; 

• Αυτό το παιχνίδι επηρέασε τη γνώμη σας για τους εμφυλίους πολέμους; Αν ναι, 

πώς;  
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• Βήμα 3: Ομαδική εργασία (60 λεπτά)  

 

Μετά το παιχνίδι, οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την έννοια του 

εμφυλίου πολέμου και τις επιπτώσεις που έχει στους ανθρώπους. Στη συνέχεια, κάθε 

ομάδα θα πρέπει να γράψει ένα δοκίμιο/έκθεση για το θέμα που επέλεξε. Αυτό θα 

μπορούσε επίσης να αποτελέσει μέρος της κατ' οίκον εργασίας των μαθητών.  

 

Προτάσεις για θέματα έκθεσης:  

• Σε ποιο βαθμό μπορεί να δικαιολογηθεί ένας εμφύλιος πόλεμος;  

• Γιατί ξεσπούν εμφύλιοι πόλεμοι;  

• Ποιος είναι ο ρόλος των ξένων δυνάμεων στους εμφυλίους πολέμους; 

• Πώς θα μπορούσαν να αποφευχθούν οι εμφύλιοι πόλεμοι;  

• Ανάλυση των κύριων ηθικών προβληματισμών του εμφυλίου πολέμου.  

 

• Βήμα 4: Ομαδική συζήτηση (15 λεπτά) 

 

Αφού γράψουν τις εκθέσεις τους, όλοι οι μαθητές θα συγκεντρωθούν για να 

συζητήσουν αν ένας εμφύλιος πόλεμος είναι ποτέ δικαιολογημένος.  

 

Σε αυτή την ομαδική συζήτηση, οι μαθητές θα πρέπει να αναφερθούν στον εμφύλιο 

πόλεμο στη Συρία.  Παρατηρούν ομοιότητες μεταξύ του φανταστικού πολέμου στο 

"Call of Duty 4: Modern Warfare" και του συριακού εμφυλίου πολέμου; Ποιος είναι ο 

ρόλος των ξένων δυνάμεων στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας και ποιες ομοιότητες 

εντόπισαν με το βιντεοπαιχνίδι; 

 

Καθώς πρόκειται για ένα κάπως αμφιλεγόμενο θέμα, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι 

όλοι οι μαθητές αισθάνονται άνετα να μοιραστούν τις σκέψεις τους.  
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