
να δημιουργήσετε λογαριασμό στο
wordwall
να βασίσετε την επιλογή του
παιχνιδιού στους μαθητές σας και
τους στόχους του μαθήματος.
ότι η δημιουργία διαφορετικών
στιγμών ενός παιχνιδοποιημένου
εκπαιδευτικού περιεχομένου
εγγυάται μια πιο προσεκτική τάξη

Θυμηθείτε:

Εκατό χρόνια μπορεί να φαίνονται πολύ παλιά,
αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Οι προ-
προ-προ-παππούδες σας ήταν τότε, και θα είχαν
ζήσει, και ίσως ακόμη και να είχαν λάβει μέρος
σε αυτή τη φοβερή σύγκρουση.
Πολλά ιστορικά βιβλία έχουν γραφτεί για τα
γεγονότα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και γιατί
ξεκίνησε. Αλλά όλα καταλήγουν στο γεγονός ότι
η Ευρώπη είχε χωριστεί σε δύο μεγάλες
οικογένειες χωρών. Οι Σύμμαχοι - η Βρετανική
Αυτοκρατορία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρωσία και
αργότερα οι ΗΠΑ - ήταν σε μία οικογένεια. Και οι
Κεντρικές Δυνάμεις της Γερμανίας, της Αυστρίας,
της Ουγγαρίας, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας
ήταν στην άλλη. Στις 4 Αυγούστου 1914, η
Γερμανία εισέβαλε στο Βέλγιο και έτσι,
τηρώντας την υπόσχεσή της να υπερασπιστεί το
Βέλγιο, η Βρετανία κήρυξε τον πόλεμο στη
Γερμανία. Ο κόσμος βρισκόταν σε πόλεμο...
Όταν ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε
εκείνο το καλοκαίρι, οι περισσότεροι πίστευαν
ότι θα είχε τελειώσει μέχρι τα Χριστούγεννα.
Πολλοί πίστευαν ότι η Βρετανία ήταν τόσο
ισχυρή που θα μπορούσε να νικήσει πολύ
γρήγορα. Στην πραγματικότητα, ο Πρώτος
Παγκόσμιος Πόλεμος διήρκεσε τέσσερα τρομερά
χρόνια και όχι τέσσερις μήνες.
Μέχρι το χειμώνα του 1915, οι αντίπαλες
πλευρές είχαν σκάψει και οι δύο μεγάλες
τάφρους που ονομάζονταν χαρακώματα και οι
οποίες βρίσκονταν η μία απέναντι από την άλλη,
σε ορισμένα σημεία σε απόσταση μόλις 30
μέτρων μεταξύ τους! Αυτές οι γραμμές στενών
χαρακωμάτων εκτείνονταν από τις βελγικές
ακτές μέχρι την Ελβετία και ήταν γνωστές ως
Δυτικό Μέτωπο. Πάνω από πέντε εκατομμύρια
Βρετανοί στρατιώτες πέρασαν το χρόνο τους
ζώντας σε αυτά τα λασπωμένα, άθλια
χαρακώματα, με τη σειρά τους να βρίσκονται
στη γραμμή του μετώπου - το χαράκωμα που
βρίσκεται πιο κοντά στον εχθρό.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Προσαρμογή του μαθησιακού
περιεχομένου ώστε να
συμπεριλάβει στοιχεία
παιχνιδοποίησης

Εκπαιδευτικά παιχνίδια

Ανατρέξτε στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ αρ:

Χρησιμοποιήστε αυτούς τους πόρους
του TOOLBOX: 

Φανταστείτε ότι είστε καθηγητής
ιστορίας και έχετε μια τάξη που
πρέπει να μάθει και να διατηρήσει
το θέμα του Α' Παγκοσμίου
Πολέμου.

Βασίστε το μάθημά σας στο
παρακάτω κείμενο,
προσπαθώντας να συμπεριλάβετε
μία ή δύο δραστηριότητες από το
εργαλείο: https://wordwall.net/

στόχος σας είναι να βεβαιωθείτε
ότι οι μαθητές σας θα
συγκρατήσουν τις νέες
πληροφορίες και θα εξασκηθούν
στο περιεχόμενο.    

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
προσπαθήσουν να αναπτύξουν ένα
μάθημα λαμβάνοντας υπόψη αυτή
την κατάσταση:  
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1ος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ -
Πληροφορίες

Σελίδα 1



Επιλογή: δημιουργήστε τις
δικές σας δραστηριότητες. 

Μετά τη δημιουργία λογαριασμού
στο wordwall, έχετε δύο

δυνατότητες να προγραμματίσετε
τη δραστηριότητά σας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε
ανάμεσα σε διάφορα είδη
δραστηριοτήτων: παζλ, παιχνίδι
μνήμης, τροχός ερωτήσεων, κουίζ
και πολλά πολλά άλλα. Η
δημιουργία είναι πραγματικά
διαισθητική και ο ιστότοπος σας
υποστηρίζει στη δημιουργία του
παιχνιδιού. 

2. Επιλογή: απευθυνθείτε στην
κοινότητα

Δεδομένου ότι πολλοί άλλοι
εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το
ίδιο εργαλείο, μπορείτε εύκολα να
βρείτε δραστηριότητες που έχουν
ήδη γίνει (και στη δική σας
γλώσσα). Απλά πληκτρολογήστε το
θέμα σας στη γραμμή αναζήτησης
το θέμα σας και μετακινηθείτε και
δοκιμάστε τις ήδη φτιαγμένες
δραστηριότητες. Θα μπορείτε να
αντιγράψετε και να
τροποποιήσετε επίσης τις
δραστηριότητες που βρήκατε ή να
τις χρησιμοποιήσετε ως έχουν. 
 

Σελίδα 2

Εκπαιδευτικά παιχνίδια

Ανατρέξτε στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ αρ:

Χρησιμοποιήστε αυτούς τους πόρους
του TOOLBOX: 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Πιθανά παιχνίδια στο wordwall
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