
 

Χρήση στην Εκπαίδευση 

Εκπαιδευτική προοπτική Οι μαθητές εξοικειώνονται με τους κανόνες των διαφόρων αθλημάτων και παιχνιδιών, 
αποκτούν γνώση της ιστορίας των Ολυμπιακών αγώνων και αθλημάτων, μαθαίνουν να εκτιμούν 
την αξία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, εξοικειώνονται με και κατανοούν βασικές 
τεχνικές των παιχνιδιών που ήταν δημοφιλή στην Αρχαία Ελλάδα. 
Το παιχνίδι έχει μια κατανοητή, σαφή, ενδιαφέρουσα και γραμμική αφήγηση, παρέχοντας 
σαφείς πληροφορίες για το πώς λειτουργούν οι συμμετέχοντες, κάνει τον παίκτη να αισθάνεται 
την ανάγκη να μάθει περισσότερα για το περιεχόμενο, ενισχύοντας το κίνητρο για μάθηση και 
παρέχει διαδραστική ανατροφοδότηση που είναι σημαντική για τη μάθηση. 
Η διεπαφή προσφέρει στον παίκτη έναν εύκολο τρόπο να χειριστεί το παιχνίδι. Οι διάλογοι 
περιέχουν πάντα σχετικές πληροφορίες. Παρέχει επίσης ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με 
πληροφορίες για τους Ολυμπιακούς αγώνες (αρχαίους και σύγχρονους). 
Εύκολο στη χρήση ακόμα και από εκπαιδευτικούς που δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με την 
τεχνολογία. 
Αυτή η εφαρμογή εμπλουτίζει το λεξιλόγιο των μαθητών με νέες λέξεις που χρησιμοποιούνταν 
στους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες στην Ελλάδα.  
Προσφέρεται τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και 
με μαθητές που διδάσκονται την Αγγλική γλώσσα. 

Προτεινόμενη εφαρμογή με 
μαθητές  

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων Ιστορίας ή 
Φυσικής Αγωγής ως πρόσθετο εκπαιδευτικό εργαλείο ή ως δραστηριότητα-μπόνους μετά την 
ολοκλήρωση ενός σχετικού θέματος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.  
Ανάλογα με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές συσκευές, οι μαθητές θα μπορούσαν να παίζουν 
ατομικά, σε ζεύγη, ή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως δραστηριότητα τάξης σε έναν έξυπνο 
πίνακα. 

 

Δεξιότητες και ικανότητες 

Δεξιότητες και ικανότητες που 
αναπτύσσονται  

Οι μαθητές αναπτύσσουν μια θετική στάση απέναντι σε κοινωνικές και προσωπικές αρετές, 
όπως η συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα, η αυτοπειθαρχία, η ισχυρή βούληση, η υπευθυνότητα, 
η υπομονή, η επιμονή και το θάρρος.  
Σέβονται το δικαίωμα της ισότιμης συμμετοχής όλων των παικτών στο παιχνίδι, και 
συνειδητοποιούν την έννοια του «ευ αγωνίζεσθαι». 
Ως μέθοδος αξιολόγησης, ο δάσκαλος θα μπορούσε να φτιάξει σχετικά κουίζ και να τα δώσει 
στους μαθητές σε χαρτί για να τα λύσουν μετά την ολοκλήρωση ενός μέρους του παιχνιδιού. Το 
ίδιο το παιχνίδι περιλαμβάνει πολλά κουίζ και δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης. 

 


