
                  Κυπαρισσία, 16.04.2021Κυπαρισσία, 16.04.2021Κυπαρισσία, 16.04.2021Κυπαρισσία, 16.04.2021    

    

                                                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    
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εκπαιδευτικό παιχνίδι με θέμα εκπαιδευτικό παιχνίδι με θέμα εκπαιδευτικό παιχνίδι με θέμα εκπαιδευτικό παιχνίδι με θέμα     

την Επανάσταση του 1821την Επανάσταση του 1821την Επανάσταση του 1821την Επανάσταση του 1821    

  

Ο Δήμος Τριφυλίας συμμετέχει στον εθνικό 

εορτασμό με σεβασμό στην ιστορία μας και 

στόχο να αποτελέσει το παρελθόν μας ισχυρό κίνητρο για να κτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον 

για τις επόμενες γενιές. Σε αυτή του την προσπάθεια η τεχνολογία είναι αρωγός και η 

εκπαιδευτική κοινότητα αποτελεί ένα σημείο αφετηρίας! Ακολουθώντας τις τεχνολογικές 

εξελίξεις βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό 

παιχνίδι που αφορά στην επανάσταση του 1821. 

   

Το «Γριφομπότ Επανάσταση»«Γριφομπότ Επανάσταση»«Γριφομπότ Επανάσταση»«Γριφομπότ Επανάσταση» απευθύνεται σε παιδιά, αλλά και σε μεγάλους, μέσα από το 

οποίο μπορεί κανείς να γνωρίσει τη συμβολή της Τριφυλίας στην επανάσταση του 1821, και 

να μάθει την ιστορία του τόπου μας.  

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι Γριφομπότ αναπτύχθηκε από το Ερευνητικό Εργαστήριο ΓΑΒ LAB 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και έχει πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ ο 

Δήμος Τριφυλίας είναι  από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα που υλοποιεί το «Γριφομπότ 

Επανάσταση», την έκδοση δηλαδή που αφορά την επανάσταση του 1821. Η συγκεκριμένη 

έκδοση του παιχνιδιού αποτελεί μια πρωτοποριακή έκδοση καθώς επενδύεται με 

φωτογραφικό υλικό από το μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου, που κοσμεί την περιοχή 

μας. 

  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρωτίστως απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά 

δεν αφορά μόνο εκπαιδευτικούς και μαθητές της Τριφυλίας. Αντίθετα, ο Δήμος Τριφυλίας 

κάνει κάλεσμα σε εκπαιδευτικούς και σε παιδιά σε όλη την Ελλάδα, να μπουν και να παίξουν 

το παιχνίδι, ώστε μέσα από την ευχάριστη εκπαιδευτική διαδικασία του παιχνιδιού, όλοι οι 

μαθητές στην Ελλάδα να μπορέσουν να μάθουν τα γεγονότα στην περιοχή της Τριφυλίας. 

  

Το παιχνίδι αυτό εντάσσεται στις ενέργειες που κάνει ο Δήμος μας για τους επετειακούς 

εορτασμούς των 200 ετών από την επανάσταση του 1821, ενώ σκοπός του Δήμου είναι να 

μπορέσει, εκμεταλλευόμενος τη δυσμενή συγκυρία η οποία μας δυσκολεύει στην 

πραγματοποίηση εκδηλώσεων «δια ζώσης», να δημιουργήσει ψηφιακό υλικό το οποίο να 

αποτελέσει τη βάση για πρωτοποριακά μελλοντικά σχέδια που θα αναδείξουν τον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα της Τριφυλίας στον πολιτισμό. 
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http://http://http://http://trifyliatrifyliatrifyliatrifylia.grifobot.gr.grifobot.gr.grifobot.gr.grifobot.gr    
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