
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
για μαθητές Γ ,́ Δ ,́ Ε  ́& ΣΤ  ́ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

βασισμένες στο βιβλίο του Φίλιππου Μανδηλαρά

Οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος, σε συνεργασία με την παιδαγωγό Λίζα Κουτσουδάκη, 
έχουν σχεδιάσει μια σειρά προτεινόμενων δραστηριοτήτων για εκπαιδευτικούς και μαθητές,

με αφορμή τα βιβλία της σειράς «Οι 12 θεοί ντετέκτιβ» του Φίλιππου Μανδηλαρά.
Τέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα, ένα για το κάθε βιβλίο,

το καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 8 δραστηριότητες, με ανάλυση και οδηγίες
για τη διδακτική μεθοδολογία τους, με σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία εναλλακτικής προσέγγισης

(π.χ. θεατρικό παιχνίδι, δημιουργική γραφή, STEM δραστηριότητες κ.ά.).
Όλες οι προτεινόμενες δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν είτε διά ζώσης είτε διαδικτυακά.

Όταν η Περσεφόνη βρίσκει στον Κάτω Κόσμο ένα 
ταλαιπωρημένο αγόρι από τον κόσμο των ζωντανών, 
αποφασίζει να ανεβεί στον Πάνω Κόσμο για να το 
επιστρέψει στους δικούς του. Πού ζουν όμως αυτοί και 
πώς βρέθηκε το αγόρι στα έγκατα της Γης;
Ερευνώντας την τρίτη υπόθεσή τους για το Γραφείο 
Ερευνών «Οι 12 θεοί», Ερμής, Απόλλωνας, Ήφαιστος, 
Αθηνά και Άρης θα χρειαστεί να ψάξουν από τα 
ορυχεία της Αφρικής, όπου εργάζονται μικρά παιδιά, 
ώς τα γραφεία των πολυεθνικών που χρησιμοποιούν στα 
προϊόντα τους κάποια μεταλλεύματα, για να καταλάβουν 
τον λόγο που ο μικρός βρέθηκε εκεί!
Κι όταν ανακαλύψουν την αλήθεια, ο κόσμος θα έρθει 
πάνω κάτω!

ο κοσμοσ ανω κατω
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Στόχος
Οι μαθητές να μάθουν για την αλληλεπίδραση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, να 
κατανοήσουν οικονομικά, ιστορικά και κοινωνικά φαινόμενα.

Σκοπός
Να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν στοιχεία και πληροφορίες, να εκπαιδευτούν 
στην οργάνωση και περίληψη δεδομένων, να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να αναζητήσουν 
απαντήσεις, να θέσουν ερωτήματα, να αναστοχαστούν και να αναθεωρήσουν.

Προετοιμασία

Αναφορά στη βόλτα που κάνει η Περσεφόνη κάτω από τη Γη (σελ. 16) και στην περιγραφή 
των ορυκτών και μεταλλευμάτων που βλέπει καθώς περπατάει και κοιτάει γύρω της. 
Συζήτηση για τις πληροφορίες και τα στοιχεία που γνωρίζουν ή εντοπίζουν στο βιβλίο 
για τα ορυκτά, τα μεταλλεύματα. Πρόσκληση να ερευνήσουν στοιχεία και πληροφορίες 
που αφορούν τον ορυκτό πλούτο της χώρας.

Μέσα διδασκαλίας -
Υλικά

Α4 λευκά χαρτιά, μολύβια, δείγματα ορυκτών και μεταλλευμάτων, εποπτικό υλικό: φωτογραφίες, 
slide, βίντεο, βιβλία. Προτείνεται επίσκεψη στη βιβλιοθήκη, διαδικτυακή περιήγηση ή εκδρομή σε 
μουσείο, π.χ.: Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου, Μουσείο Ορυκτών και Μεταλλευμάτων, Μουσείο 
Ορυκτολογίας και Πετρολογίας.

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Έρευνα:
Ο ορυκτός πλούτος 
της χώρας μας

Ο εκπαιδευτικός προσκαλεί με παιγνιώδη τρόπο τους μαθητές να προετοιμαστούν για 
ένα ταξίδι: διαβατήρια, βαλίτσες, ρούχα, τετράδια και μολύβια. Έτοιμοι για κατάδυση 
στα έγκατα της Γης! Ενθάρρυνση να μοιραστούν γνώσεις, να πουν τι γνωρίζουν για τα πολύτιμα 
μέταλλα, τα ορυκτά καύσιμα καθώς και άλλα μεταλλεύματα (ανάλογα με την ηλικία των μαθητών) 
και να ονομάσουν μερικά.
Καταμερισμός σε ομάδες και προτροπή να καταγράψουν όσα ανακαλύπτουν στη
διαδικασία έρευνας σε βιβλία, εικόνες, το διαδίκτυο ή το μουσείο.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Έρευνα:
Ο ορυκτός πλούτος 
της χώρας μας

Ο εκπαιδευτικός προσκαλεί με παιγνιώδη τρόπο τους μαθητές να ετοιμαστούν για μια 
εκδρομή: τσάντες, τετράδια, μολύβια. Και τους ενημερώνει ότι θα περιηγηθούν διαδικτυακά σ’ 
ένα μουσείο. Μοιράζεται την εικόνα που παρουσιάζει τα εκθέματα του μουσείου της επιλογής 
του, ενθαρρύνει τους μαθητές να «περιηγηθούν» στις αίθουσες και να εντοπίσουν ορυκτά και 
μεταλλεύματα. Προτροπή και καθοδήγηση να μελετήσουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που  
ανακαλύπτουν στη διαδικασία έρευνας σε βιβλία, εικόνες, το διαδίκτυο ή το μουσείο.

Κλείσιμο - 
Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτικός καταγράφει στον πίνακα, στο whiteboard ή σ’ ένα μεγάλο φύλλο χαρτί όσα 
κατατίθενται και τα παρουσιάζει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Προτρέπει τους μαθητές να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά, να μοιραστούν στοιχεία και γνώσεις 
ώστε να συγκρίνουν τις πληροφορίες που ανακάλυψαν με όσα περιγράφει ο συγγραφέας, π.χ.: 
χαρακτηριστικά ορυκτών, τρόποι εξόρυξης, χρήση στην καθημερινή ζωή, εργασίες εκμετάλλευσης. 
Ανάλογα με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενθαρρύνει έρευνα εις βάθος, 
παροτρύνοντας τους μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο και να τις παρουσιάσουν 
σε επόμενο μάθημα.

Χρήσιμα links- 
Πληροφορίες

Για τα ορυκτά / Προτάσεις Μουσείων 

https://www.orykta.gr/
https://www.eagme.gr/
https://www.milosminingmuseum.com/ 
https://www.museum.metal.ntua.gr/ https://emel.gr/oryktologiko-mouseio/

Whiteboard:

https://support.microsoft.com/el-gr/office
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205677665-Sharing-a-whiteboard
https://help.webex.com/en-us/zfhy55/Use-the-Whiteboard-on-Cisco-Webex- Boards

ο κοσμοσ ανω κατω



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Στόχος
Οι μαθητές να γνωρίσουν την ελληνική μυθολογία που συνδέεται με τους σεισμούς και τα ηφαίστεια, 
να ερευνήσουν το φαινόμενο του σεισμού, να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον τρόπο με 
τον οποίο πραγματοποιείται ο σεισμός.

Σκοπός

Να μελετήσουν πληροφορίες για τον τρόπο που πραγματοποιείται ένας σεισμός και να κατανοήσουν 
καλύτερα τους φυσικούς κινδύνους, να προβάλουν ιδέες, να εκφράσουν συναισθήματα, να μοιραστούν 
γνώσεις και προσωπικές εμπειρίες, να εξασκηθούν στην επίλυση προβλημάτων τόσο ατομικά όσο και 
ομαδικά.

Προετοιμασία

Αναφορά στη συνάντηση της Αθηνάς με τον Εγκέλαδο (κεφάλαιο 4). Συζήτηση για τις πληροφορίες 
και τα στοιχεία που γνωρίζουν για τους σεισμούς. Παρότρυνση να ερευνήσουν στοιχεία και 
πληροφορίες που αφορούν το φυσικό αυτό φαινόμενο και εντοπίζονται στο βιβλίο. Πρόσκληση 
να αναπαραστήσουν ένα δελτίο ειδήσεων που παρουσιάζει τη θεά Αθηνά ως μια ρεπόρτερ που 
συναντάει και παίρνει συνέντευξη από τον Εγκέλαδο. Συζήτηση για τα δελτία ειδήσεων, τον τρόπο 
που παρουσιάζουν τις κεντρικές ειδήσεις (π.χ.: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ρεπορτάζ, συνέντευξη) και 
καθοδήγηση με βοηθητικές ερωτήσεις, π.χ.: Πώς ενημερώνονται οι δημοσιογράφοι για τα θέματα που 
παρουσιάζουν; Μπορείτε να περιγράψετε τη διαδικασία παρουσίασης μιας είδησης; Καθοδήγηση, 
αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών στη δημιουργία ενός δελτίου ειδήσεων. Προτείνεται, 
ο εκπαιδευτικός να διευκολύνει τη διαδικασία δίνοντας κάποιο παράδειγμα πρόσφατης είδησης 
όπως παρουσιάστηκε από διαφορετικά δελτία ειδήσεων ή συντονίζοντας τη διαδικασία.

Μέσα διδασκαλίας -
Υλικά

Το βιβλίο, Α4 λευκά χαρτιά, μολύβια, οπτικοακουστικό υλικό: αποσπάσματα από δελτίο ειδήσεων 
και φωτογραφίες, βίντεο, βιβλία, slide με πληροφορίες για τους σεισμούς. Προτείνεται επίσκεψη 
στη βιβλιοθήκη, παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος, εκδρομή σε μουσείο ή διαδικτυακή 
περιήγηση, π.χ.: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών. Συμπληρωματικά, στη διαδικτυακή προσαρμογή εφαρμογής διδασκαλίας, προτείνεται 
η χρήση των Breakout Rooms (διαχωρισμός συμμετεχόντων σε διαφορετικά δωμάτια).

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Δελτίο Ειδήσεων

Συνέντευξη με 
τον Εγκέλαδο

Ο εκπαιδευτικός, ενθαρρύνει τους μαθητές να χωριστούν σε μικρές ομάδες και να δουλέψουν 
ομαδοσυνεργατικά, να πουν τι γνωρίζουν για τους σεισμούς, να καταγράψουν ό,τι στοιχεία 
και πληροφορίες εντοπίζουν στο βιβλίο, να επεξεργαστούν το εποπτικό υλικό και να σκεφτούν 
δημιουργικούς και ευφάνταστους τρόπους να τ’ αξιοποιήσουν με σκοπό τη δημιουργία ενός δελτίου 
ειδήσεων, ενός ρεπορτάζ. Παρότρυνση αξιοποίησης υλικών για τη δημιουργία σκηνικών, αξεσουάρ 
ή κοστουμιών, π.χ.: Κάμερα, μικρόφωνο, στούντιο, πλατό εκπομπής. Κάθε ομάδα, ετοιμάζει τη 
μορφή που θα έχει το δελτίο που θα παρουσιάσει, μοιράζει ρόλους και ορίζει αρμοδιότητες, π.χ.: 
δημοσιογράφος, κάμεραμαν, κεντρικός παρουσιαστής και καλεσμένος. Οι ομάδες παρουσιάζουν 
με τη σειρά.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Δελτίο 
Ειδήσεων / 
Ρεπορτάζ 

Συνέντευξη με 
τον Εγκέλαδο

Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να πουν τι γνωρίζουν για τους σεισμούς, να καταγράψουν 
ό,τι στοιχεία και πληροφορίες παρουσιάζονται για το φυσικό φαινόμενο και εντοπίζουν στο βιβλίο. 
Πρόσκληση να σκεφτούν δημιουργικούς και ευφάνταστους τρόπους να αξιοποιήσουν ό,τι κατέγραψαν 
και ανακάλυψαν για τη δημιουργία ενός ρεπορτάζ ή δελτίου ειδήσεων. Ενθάρρυνση να συμμετέχουν 
σε παιχνίδια ρόλων ή παρουσίαση σε μορφή σύντομων αυτοσχεδιασμών και αξιοποίησης υλικών για τη 
δημιουργία κοστουμιών ή αξεσουάρ. Οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν σε ατομικό ή ομαδικό 
πλαίσιο ανάλογα με τις δυνατότητες.

Breakοut Rooms: δημιουργία δωματίων, καταμερισμός μαθητών σε ομάδες, επεξήγηση διαδικασίας, 
διαχωρισμός μαθητών σε διαφορετικά δωμάτια (π.χ.: ανά ομάδα) και ρύθμιση χρόνου επιστροφής 
στο κύριο δωμάτιο (π.χ.: 10 λεπτά). Ο εκπαιδευτικός, σε ρόλο συντονιστή, επισκέπτεται τα δωμάτια 
(Breakοut Rooms) και ενθαρρύνει τις ομάδες να συζητήσουν και να καταγράψουν τα στοιχεία και τις 
πληροφορίες που εντόπισαν για τον Εγκέλαδο. Κάθε ομάδα, ετοιμάζει τη μορφή του δελτίου ειδήσεων 
που θα παρουσιάσει, μοιράζει ρόλους και ορίζει αρμοδιότητες, π.χ.: δημοσιογράφος, κάμεραμαν, 
κεντρικός παρουσιαστής και καλεσμένος. Οι ομάδες παρουσιάζουν με τη σειρά.

Κλείσιμο - 
Αξιολόγηση

Ενθάρρυνση, μέσα από ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, να συζητήσουν την προσπάθεια και την ανάγκη 
του ανθρώπου να αποδώσει σε μη ανθρώπινα όντα, αντικείμενα, φυσικά ή υπερφυσικά φαινόμενα, 
ανθρώπινες ιδιότητες ή μορφή, να μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες και συναισθήματα. Ανάλογα με 
τον διαθέσιμο χρόνο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενθαρρύνει έρευνα εις βάθος, παροτρύνοντας τους 
μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο και να τις παρουσιάσουν σε επόμενο μάθημα.

Χρήσιμα links- 
Πληροφορίες

Για τους σεισμούς/ Προτάσεις Μουσείων:

http://www.gein.noa.gr/el/ https://www.gnhm.gr/
https://www.nhmc.uoc.gr/el/exhibition-halls/earthquake-simulator
https://www.lesvosmuseum.gr/ekpaideytika-programmata/oi-peripeteies-toy- mikroy-
egkeladoy-taxidi-sto-esoteriko-tis-gis
http://www.volosmuseum.gr/

Break Out Rooms:

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476093-Enabling-breakout-rooms
https://help.webex.com/en-us/nft9foq/Webex-Meetings-Create-Breakout- Sessions
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Στόχος
Οι μαθητές να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα σε 
ανθρώπους διαφορετικών πολιτιστικών ομάδων και εθνών, να υιοθετήσουν συμπεριφορές που 
προάγουν την αποδοχή του διαφορετικού.

Σκοπός
Να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν στοιχεία και πληροφορίες για τον αφρικάνικο πολιτισμό, 
να κατανοήσουν και να αποκτήσουν σεβασμό στη διαφορετικότητα, να διευρύνουν τις γνώσεις τους, 
να αναζητήσουν απαντήσεις, να θέσουν ερωτήματα, να αναστοχαστούν και να αναθεωρήσουν.

Προετοιμασία

Συζήτηση για τις πληροφορίες και τα στοιχεία που γνωρίζουν για την νοτιοανατολική Αφρική, 
τον τρόπο ζωής, τις συνθήκες διαβίωσης, τα ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Ενθάρρυνση να σκεφτούν 
ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των ανθρώπων που ζουν στην Αφρική και των ανθρώπων που ζουν 
στην Ελλάδα. Παρουσίαση στοιχείων και πληροφοριών που παρουσιάζονται στα κεφάλαια 2 & 7. 
Πρόσκληση μαθητών να ερευνήσουν και να καταγράψουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που 
ανακαλύπτουν, σε πίνακα με δύο στήλες ή διάγραμμα Venn (Βεν), καθοδήγηση διαδικασίας μέσα 
από διατύπωση βοηθητικών ερωτήσεων, π.χ.: Τι γνωρίζετε για την νοτιοανατολική Αφρική και 
τις συνθήκες διαβίωσης; Τι γνωρίζετε για τα ανθρακωρυχεία στη νοτιοανατολική Αφρική;

Μέσα διδασκαλίας -
Υλικά

Το βιβλίο, Α4 λευκά χαρτιά, μολύβια, εφαρμογή Google Earth, οπτικοακουστικό υλικό 
(π.χ.: φωτογραφίες, βιβλία, slide που παρουσιάζουν στοιχεία και πληροφορίες για τη νοτιοανατολική 
Αφρική, συνθήκες διαβίωσης, πόλεις, χωριά, μεταλλεία). Συμπληρωματικά, στη διαδικτυακή 
προσαρμογή της εφαρμογής διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει έναν πίνακα 
με δύο στήλες ή ένα διάγραμμα Venn (Βεν) σε αρχείο Word, διαφάνεια Power Point ή με τη χρήση 
του Whiteboard (online ψηφιακός πίνακας).

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Έρευνα: 
Ομοιότητες 
και Διαφορές 
Πολιτισμών

Ανάλογα με τη δυναμική της ομάδας, την ηλικία, τον αριθμό και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, 
ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες και εξηγεί τον τρόπο επεξεργασίας και καταγραφής 
στοιχείων και πληροφοριών που δίνονται στο βιβλίο και παρέχονται από το οπτικοακουστικό 
υλικό. Υπενθυμίζει τον τρόπο δημιουργίας διαγράμματος ή πίνακα και ενθαρρύνει να δουλέψουν 
ομαδοσυνεργατικά, να μοιραστούν γνώσεις, να καταθέσουν απόψεις, να συγκρίνουν, 
να αντιπαραβάλουν και να εκτιμήσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των παιδιών που ζουν 
στη νοτιοανατολική Αφρική και αυτών που ζουν στην Ελλάδα (ή της πόλης όπου ζουν οι μαθητές). 

Διαδραστικός Πίνακας –Η/Υ: Περίηγηση μέσω Google Earth, επίσκεψη στη νοτιοανατολική Αφρική: 
σχολεία, οικογένειες, συνθήκες διαβίωσης, μεταλλεία. Ενθάρρυνση να συζητήσουν τις ομοιότητες 
και τις διαφορές που εντοπίζουν μεταξύ των παιδιών που ζουν στη χώρα αυτή και στην Ελλάδα (ή της 
πόλης όπου ζουν οι μαθητές).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Έρευνα: 
Ομοιότητες 
και Διαφορές 
Πολιτισμών

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που δίνονται στο βιβλίο, εξηγεί 
τον τρόπο καταγραφής τους στο διάγραμμα ή στις στήλες που δημιούργησαν και προσκαλεί τους 
μαθητές να παρουσιάσουν με τη σειρά όσα ανακάλυψαν.

Whiteboard: Ο εκπαιδευτικός μοιράζεται την οθόνη του και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία σχεδίασης 
δημιουργεί έναν πίνακα με δύο στήλες ή ένα διάγραμμα. Καθοδηγεί τους μαθητές στον τρόπο χρήσης 
εργαλείων σχεδίασης και καταγραφής στοιχείων και πληροφοριών.

Αρχείο Word ή διαφάνεια Power Point: Ο εκπαιδευτικός, καταγράφει όσα καταθέτουν οι μαθητές 
στο αρχείο που δημιούργησε και μετά το πέρας της διαδικασίας, το παρουσιάζει συμπληρωμένο ώστε 
να ακολουθήσει συζήτηση.

Κλείσιμο - 
Αξιολόγηση

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι μαθητές ενθαρρύνονται να συζητήσουν 
τις πληροφορίες που κατέγραψαν, να μοιραστούν απόψεις και γνώσεις, να αναστοχαστούν 
και να αναθεωρήσουν.

Χρήσιμα links- 
Πληροφορίες

Επίσκεψη στην Αφρική:

https://www.google.com/intl/el/earth/ 
https://www.google.com/earth/education/ https://earth.google.com/web/
https://support.google.com/earth/answer/7364447?hl=el&co=GENIE.Platform
%3DDesktop https://education.actionaid.gr/el/

Whiteboard:

https://support.microsoft.com/el-gr/office
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205677665-Sharing-a-whiteboard
https://help.webex.com/en-us/zfhy55/Use-the-Whiteboard-on-Cisco-Webex- Boards
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Στόχος
Να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον έρευνας στο οποίο οι μαθητές καλούνται να πειραματιστούν, 
να λάβουν γνώσεις γύρω από την τεχνολογία.

Σκοπός

Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους, να εκφραστούν 
δημιουργικά, να λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά, να προβληματιστούν, να βρουν λύσεις, να 
αξιοποιήσουν τη φαντασία και τις ιδέες τους και να δημιουργήσουν, αξιοποιώντας ό,τι υλικά 
υπάρχουν διαθέσιμα. 

Προετοιμασία

Προτείνεται, ο εκπαιδευτικός να επιλέξει να παρουσιάσει την επόμενη δραστηριότητα μέσα από την 
εκπαιδευτική προσέγγιση STEM και έτσι να προσφέρει ένα περιβάλλον μάθησης όπου όλοι οι μαθητές 
μπορούν να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν.
1ο Βήμα (Παρατήρηση - Ερώτημα): Ο εκπαιδευτικός παρουσίαζει την εικόνα που έχει σχεδιάσει η 
εικονογράφος, σελ. 28-29. Συζητάει πώς εξετάζει ο Ήφαιστος (κεφάλαιο 3) το κομμάτι υφάσματος από 
το ρούχο του Ντέλβιν (κεφάλαια 3 & 5) και ανακαλύπτει πως υπάρχουν ίχνη μεταλλεύματος.
2ο Βήμα (Καταιγισμός ιδεών – Brainstorming): Προσκαλεί τους μαθητές να λάβουν μέρος σε μια 
ανάλογη έρευνα μέσα από τη διατύπωση βοηθητικών ερωτήσεων, π.χ.: Πώς πιστεύετε ότι ανακάλυψε 
ο Ήφαιστος ποιο είδος μεταλλεύματος έχει αφήσει ίχνη στο ρούχο του Ντέλβιν; Γνωρίζετε κάποια 
υλικά ή προϊόντα που αφήνουν σημάδια και λεκέδες; Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 
Τι υλικά πιστεύετε χρειαζόμαστε για να κάνουμε και εμείς μια ανάλογη έρευνα;

Μέσα διδασκαλίας -
Υλικά

Το βιβλίο, Α4 λευκά χαρτιά, μολύβια, ρετάλια, διαφορετικά υλικά - προϊόντα που αφήνουν σημάδι 
ή προκαλούν λεκέδες στα ρούχα, όπως, π.χ.: μουστάρδα, ketchup, λάδι, χώμα, ταλκ, φρουτοχυμοί, 
μελάνι, κόλλα, χρώματα ζωγραφικής. Προτείνεται η χρήση μικροσκοπίων και μεγεθυντικών φακών. 
Συμπληρωματικά, στη διαδικτυακή προσαρμογή εφαρμογής διδασκαλίας, προτείνεται η χρήση του 
Whiteboard (online ψηφιακός πίνακας).

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Πείραμα: 

Εισαγωγή σε 
δραστηριότητα 
STEM

3ο Βήμα (Καταγραφή ιδεών): Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές να χωριστούν σε ζευγάρια 
και τους προσκαλεί να καταγράψουν ιδέες και σκέψεις για το πώς μπορούν να διεξάγουν μια ανάλογη 
έρευνα. Ενθαρρύνει να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά, να σκεφτούν δημιουργικά και να καταθέσουν 
επιχειρήματα για τους τρόπους και τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι αφήνει ένα προϊόν 
λεκέ ή σημάδι. 

4ο Βήμα (Πειραματισμός - Εξερεύνηση): Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τα υλικά, εξηγεί ότι, εναλλάξ, 
ο ένας θα κρατά τα μάτια του κλειστά ενώ ο άλλος θα τοποθετεί ένα υλικό πάνω σ’ ένα κομμάτι 
υφάσματος. Αυτός που έχει κλειστά τα μάτια καλείται να μαντέψει ποιο υλικό είναι και αιτιολογεί την 
απάντησή του με επιχειρήματα και αποδείξεις. Παρότρυνση να επεξεργαστούν τα υλικά που υπάρχουν 
στη διάθεσή τους, να πειραματιστούν, να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν τι είδους σημάδι ή λεκέ 
αφήνουν τα διαφορετικά αυτά υλικά. Εξηγεί ότι κάθε ζευγάρι θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της 
έρευνας εφόσον έχουν διεξάγει και οι δύο πειράματα χρησιμοποιώντας όλα τα υλικά και προϊόντα που 
είναι διαθέσιμα, και έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Πείραμα: 
Εισαγωγή σε 
δραστηριότητα 
STEM

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί ότι θα διεξάγουν ένα πείραμα με έμπνευση την ανακάλυψη του Ήφαιστου 
(κεφάλαιο 3 &5).

3ο Βήμα (Καταγραφή ιδεών): Καθοδηγεί τους μαθητές ενθαρρύνοντάς τους να σκεφτούν δημιουργικά 
και να καταγράψουν ιδέες για το πώς μπορούν να διεξάγουν μια ανάλογη έρευνα και να τις πουν 
στην ομάδα, ενώ αυτός τις καταγράφει στο Whiteboard. Whiteboard: Καθοδήγηση για τα βήματα 
χρήσης των εργαλείων σχεδίασης. Παρότρυνση να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά σε μικρές ομάδες, 
να πειραματιστούν με τα εργαλεία σχεδίασης και να σκεφτούν τρόπους αξιοποίησής τους ώστε να 
καταγράψουν ιδέες και να καταθέσουν επιχειρήματα για τους λόγους που πιστεύουν ότι αφήνει ένα 
προϊόν λεκέ ή σημάδι.

4ο Βήμα (Πειραματισμός - Εξερεύνηση): Απαριθμεί κάποια υλικά και ενθαρρύνει τους μαθητές να 
τ’ αναζητήσουν στο σπίτι ώστε να διεξάγουν ένα πείραμα – να δουν τι, πώς και γιατί αφήνει κάτι έναν 
λεκέ ή σημάδι. Παροτρύνει τους μαθητές να πειραματιστούν, να σκεφτούν τρόπους αξιοποιήσης 
των υλικών που έχουν στη διάθεσή τους και να ανακαλύψουν λύσεις που θα τους βοηθήσουν να 
διεξάγουν την έρευνά τους. Ανάλογα με το τι υπάρχει διαθέσιμο στο σπίτι κάθε μαθητή, ενθαρρύνει 
τη χρήση διαφορετικών υλικών και προϊόντων και παροτρύνει να σκεφτούν δημιουργικά, προτρέπει να 
πειραματιστούν, να σκεφτούν τρόπους αξιοποίησής τους ώστε να καταλήξουν σε συμπεράσματα και 
απαντήσεις.

Κλείσιμο - 
Αξιολόγηση

5ο Βήμα: (Παρουσίαση – Αναστοχασμός): Μετά το τέλος της διαδικασίας, οι μαθητές παρουσιάζουν 
τα ευρήματά τους και καλούνται να σχολιάσουν τη διαδικασία, να μοιραστούν την εμπειρία τους, να 
εκφράσουν συναισθήματα και εντυπώσεις, να αναστοχαστούν και να αναθεωρήσουν.

Χρήσιμα links- 
Πληροφορίες

STEM:

https://stem.edu.gr/
https://steamonedu.eu/wp-content/uploads/2021/05/STEAM2021-tomos-perilipseis-v4.pdf

Whiteboard:

https://support.microsoft.com/el-gr/office
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205677665-Sharing-a-whiteboard
https://help.webex.com/en-us/zfhy55/Use-the-Whiteboard-on-Cisco-Webex-Boards



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5

Στόχος
Οι μαθητές να  εξασκηθούν στην ικανότητα εύρεσης τοποθεσιών μέσα σε έναν χάρτη, να 
εκπαιδευτούν στην οπτικοποίηση και αναγνώριση γεωγραφικών πληροφοριών.

Σκοπός
Να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν στοιχεία και πληροφορίες για τον αφρικάνικο πολιτισμό, 
να ενισχύσουν κοινωνικό-συναισθηματικές δεξιότητες, να διευρύνουν τις γνώσεις τους, 
να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν στοιχεία και πληροφορίες για τον αφρικάνικο πολιτισμό. 

Προετοιμασία

Αναφορά στον μικρό ήρωα του βιβλίου, Ντέλβιν και τη χώρα προέλευσής του (κεφάλαια 3, 5, 6). 
Ενθάρρυνση να μοιραστούν πληροφορίες και στοιχεία που γνωρίζουν για την Αφρική, τον τρόπο ζωής, 
τις συνθήκες διαβίωσης, τα ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Συζήτηση για πληροφορίες και στοιχεία που 
δίνονται στο βιβλίο (χάρτης σελ. 43 και γεωγραφικά στοιχεία) και ενθάρρυνση να ταξιδέψουν όλοι 
μαζί στην Αφρική μέσω Google Earth ώστε να ανακαλύψουν όσα περισσότερα γίνεται για τη χώρα 
αυτή.

Μέσα διδασκαλίας -
Υλικά

Το βιβλίο, Α4 λευκά χαρτιά, μολύβια, εφαρμογή Google Earth, οπτικοακουστικό υλικό (π.χ.: 
φωτογραφίες, βιβλία, slide που παρουσιάζουν στοιχεία και πληροφορίες για τη Νότιο Ανατολική 
Αφρική). Συμπληρωματικά, στη διαδικτυακή προσαρμογή της εφαρμογής διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός 
μπορεί σημειώσει στο Whiteboard (online ψηφιακός πίνακας) όσα κατατίθενται από τους μαθητές.

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Ταξίδι 
στην Αφρική

Ο εκπαιδευτικός προσκαλεί με παιγνιώδη τρόπο τους μαθητές να πάνε ένα ταξίδι: Διαβατήρια, 
βαλίτσες, ρούχα, τετράδια και μολύβια. Καταμερισμός σε ομάδες ανάλογα με την ηλικία, τον 
αριθμό και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και τη δυναμική της ομάδας. Καθοδήγηση για τον τρόπο 
επεξεργασίας και καταγραφής στοιχείων και πληροφοριών που δίνονται στο βιβλίο και παρέχονται 
από το οπτικοακουστικό υλικό.

Διαδραστικός Πίνακας–Η/Υ: Περιήγηση μέσω Google Earth, επίσκεψη στην Αφρική. Ενθάρρυνση να 
δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά, να μοιραστούν γνώσεις, να καταγράψουν πληροφορίες και στοιχεία 
που ανακαλύπτουν.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Ταξίδι 
στην Αφρική

Ο εκπαιδευτικός προσκαλεί με παιγνιώδη τρόπο, τους μαθητές να πάνε ένα ταξίδι: 
Διαβατήρια, βαλίτσες, ρούχα, τετράδια και μολύβια. Περιήγηση μέσω Google Earth και άλλων 
ιστοσελίδων. Πρόσκληση να καταγράψουν και να παρουσιάσουν με τη σειρά τις πληροφορίες 
και τα στοιχεία που τους έκαναν εντύπωση και θεωρούν ότι μας δίνουν στοιχεία για τη χώρα αυτή.

Ο εκπαιδευτικός καταγράφει στο whiteboard ή σ’ ένα μεγάλο φύλο χαρτί όσα κατατίθενται 
ώστε να ακολουθήσει συζήτηση.

Κλείσιμο - 
Αξιολόγηση

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι μαθητές ενθαρρύνονται να συζητήσουν όσα ανακάλυψαν, 
να μοιραστούν απόψεις και γνώσεις, να αναστοχαστούν και να αναθεωρήσουν.

Χρήσιμα links- 
Πληροφορίες

Επίσκεψη στην Αφρική:

https://www.google.com/earth/education/ 
https://earth.google.com/web/ https://education.actionaid.gr/el/

Whiteboard:

https://support.microsoft.com/el-gr/office
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205677665-Sharing-a-whiteboard
https://help.webex.com/en-us/zfhy55/Use-the-Whiteboard-on-Cisco-Webex- Boards
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Στόχος
Να δημιουργηθεί πεδίο έρευνας με στόχο να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια των δικαιωμάτων 
του παιδιού, να ενημερωθούν και ευαισθητοποιηθούν για τα δικαιώματα των παιδιών.

Σκοπός

Να εξασκηθούν στην επεξεργασία πληροφοριών και χρήση εργαλείων πληροφόρησης, να 
καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους, να εκφραστούν 
δημιουργικά, να λειτουργήσουν ομαδοσυνεργατικά, να εκπαιδευτούν στην οργάνωση και περίληψη 
δεδομένων που να μπορούν να διαβιβαστούν σε μορφή μηνύματος με αποδοτικό τρόπο, να 
εξασκηθούν στην ικανότητα να επιλύουν προβλήματα τόσο ατομικά όσο και ομαδικά.

Προετοιμασία

Ενθάρρυνση να εκφράσουν απόψεις για την υπόθεση του βιβλίου και τα στοιχεία που ανακάλυψαν 
οι θεοί για τις εταιρείες που κατασκευάζουν κινητά (κεφάλαια 3, 8 και 9). Πρόσκληση να γίνουν 
«δημοσιογράφοι» και να ερευνήσουν την υπόθεση εξόρυξης κοβαλτίου και τα στοιχεία που δίνει ο 
συγγραφέας. Ενθάρρυνση να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο, σε βιβλία και άλλες πηγές 
ώστε να ανακαλύψουν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση αυτή. Συζήτηση για τον τρόπο που 
διεξάγεται μια έρευνα από δημοσιογράφους και μια παρουσίαση-ρεπορτάζ στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδα). Καθοδήγηση με βοηθητικές ερωτήσεις, π.χ.: 
Πώς ανακαλύπτουν στοιχεία για μια υπόθεση και διεξάγουν έρευνα οι δημοσιογράφοι; 
Πώς είναι σίγουροι ότι έχουν όλα τα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση που παρουσιάζουν; 
Μπορείτε να περιγράψετε τη διαδικασία έρευνας και παρουσίασης μιας είδησης; 
Προτείνεται ο εκπαιδευτικός να διευκολύνει τη διαδικασία, συντονίζοντας τη διαδικασία 
και καθοδηγώντας την έρευνα.

Μέσα διδασκαλίας -
Υλικά

Το βιβλίο, Α4 λευκά χαρτιά, μολύβια, οπτικοακουστικό υλικό: φωτογραφίες, βίντεο, βιβλία, slide, 
αποκόμματα εφημερίδας, ιστοσελίδες με στοιχεία και άρθρα για την υπόθεση εξόρυξης κοβαλτίου. 
Συμπληρωματικά, στη διαδικτυακή προσαρμογή εφαρμογής διδασκαλίας, προτείνεται η χρήση των 
Breakout Rooms (διαχωρισμός συμμετεχόντων σε διαφορετικά δωμάτια).

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Δημοσιογραφική 
έρευνα

Ο εκπαιδευτικός, ενθαρρύνει τους μαθητές να χωριστούν σε μικρές ομάδες και να δουλέψουν 
ομαδοσυνεργατικά, να ερευνήσουν πληροφορίες που εντοπίζουν στο βιβλίο, να επεξεργαστούν 
το οπτικοακουστικό υλικό και να καταγράψουν ό,τι στοιχεία ανακαλύπτουν. Κάθε ομάδα καλείται 
να παρουσιάσει με τη σειρά, ενώ ο εκπαιδευτικός σημειώνει στον πίνακα ή σ’ ένα μεγάλο 
φύλλο χαρτί όσα κατατίθενται ώστε να ακολουθήσει συζήτηση.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Δημοσιογραφική 
έρευνα

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση, ενθαρρύνει τους μαθητές 
να συζητήσουν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στο βιβλίο και να καταγράψουν ό,τι στοιχεία 
ανακαλύπτουν. 

Breakout Rooms: Δημιουργία δωματίων, καταμερισμός μαθητών σε ομάδες, επεξήγηση διαδικασίας, 
διαχωρισμός μαθητών σε διαφορετικά δωμάτια (π.χ.: ανά ομάδα) και ρύθμιση χρόνου επιστροφής 
στο κύριο δωμάτιο (π.χ.: 10 λεπτά). Ο εκπαιδευτικός, σε ρόλο συντονιστή, επισκέπτεται τα δωμάτια 
(Breakοut Rooms) και ενθαρρύνει τις ομάδες να συζητήσουν και να καταγράψουν τα στοιχεία και 
πληροφορίες που εντόπισαν στο βιβλίο. Κάθε ομάδα καλείται να παρουσιάσει με τη σειρά, ενώ 
ο εκπαιδευτικός σημειώνει στο Whiteboard όσα κατατίθενται ώστε να ακολουθήσει συζήτηση.

Κλείσιμο - 
Αξιολόγηση

Ενθάρρυνση να συζητήσουν για όσα ανακάλυψαν, να εκφράσουν συναισθήματα, να καταθέσουν 
απόψεις και πιθανές λύσεις. Ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο, ή σε επόμενο μάθημα, ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να ενθαρρύνει έρευνα εις βάθος, παροτρύνοντας τους μαθητές να αναζητήσουν περισσότερες 
πληροφορίες στο διαδίκτυο και να τις παρουσιάσουν σε επόμενο μάθημα.

Χρήσιμα links- 
Πληροφορίες

Για τα Δικαιώματα του Παιδιού: 

https://www.unicef.org/
https://www.amnesty.gr/

Breakοut Rooms:

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476093-Enabling-breakout- rooms
https://help.webex.com/en-us/nft9foq/Webex-Meetings-Create-Breakout- Sessions
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Στόχος
Να δημιουργηθεί πεδίο έρευνας με στόχο να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια των δικαιωμάτων 
του παιδιού, να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για τα δικαιώματα των παιδιών.

Σκοπός

Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους, να εκφραστούν 
δημιουργικά, να λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά, να εκπαιδευτούν στην οργάνωση και περίληψη 
δεδομένων που να μπορούν να διαβιβαστούν σε μορφή μηνύματος με αποδοτικό τρόπο, να 
εξασκηθούν στην ικανότητα να επιλύουν προβλήματα τόσο ατομικά όσο και ομαδικά.

Προετοιμασία

Με έμπνευση την εκστρατεία των θεών για ενημέρωση και αποστολή στοιχείων που αφορούν 
την εκμετάλλευση παιδιών από μεγάλες εταιρείες (κεφάλαιο 9), ο εκπαιδευτικός προτείνει 
να λάβουν μέρος στην εκστρατεία δημιουργώντας μια αφίσα για τα δικαιώματα των παιδιών.

Καθοδήγηση συζήτησης για την υπόθεση του βιβλίου και όσα αναφέρονται για τα δικαιώματα του 
παιδιού, μέσα από βοηθητικές ερωτήσεις, π.χ.: Τι γνωρίζετε για τα δικαιώματα των παιδιών; 
Μπορείτε να κατονομάσετε κάποια από αυτά; Ποιος πιστεύετε ότι υπερασπίζετε την προστασία των 
παιδιών και γιατί; Γνωρίζετε περιπτώσεις όπου δεν σέβονται τα δικαιώματα των παιδιών (και αν ναι, 
ποιες είναι αυτές;), Ποιο δικαίωμα θεωρείται ότι είναι το πιο σημαντικό και γιατί;

Μέσα διδασκαλίας -
Υλικά

Το βιβλίο, Α3 λευκά χαρτιά, είδη ζωγραφικής και κατασκευής, ανακυκλώσιμα υλικά (εφημερίδες, 
περιοδικά, μεγάλα χαρτόκουτα) και αντίγραφα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 
Συμπληρωματικά, στη διαδικτυακή προσαρμογή εφαρμογής διδασκαλίας, προτείνεται η χρήση του 
Whiteboard (online ψηφιακός πίνακας) ή εφαρμογών όπως, π.χ.: Padlet, Glogster, κ.ά.

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Δημιουργία αφίσας 
για τα Δικαιώματα 
των Παιδιών

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές ότι καλούνται να λάβουν μέρος στην εκστρατεία των θεών 
δημιουργώντας μια αφίσα για τα δικαιώματα των παιδιών.

Καταμερισμός μαθητών σε ομάδες ανάλογα με την ηλικία, τον αριθμό, τα ενδιαφέροντα και τη 
δυναμική της ομάδας. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει αντίγραφα της Σύμβασης (ή κάποια αποσπάσματα) 
και εξηγεί ότι κάθε ομάδα καλείται να δημιουργήσει μια αφίσα για τα Δικαιώματα των Παιδιών.

Καθοδήγηση επιλογής είδους αφίσας, δημιουργία τίτλου, συγγραφή περιεχομένου και τρόπου 
δημιουργίας (εικόνες και κείμενα) και ενθάρρυνση να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά, να εκφράσουν 
ιδέες, να μοιραστούν ρόλους, να αναθέσουν αρμοδιότητες, να πειραματιστούν με τα διαθέσιμα υλικά 
και να δημιουργήσουν μια αφίσα.

Παρουσίαση αφίσας και συζήτηση.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Δημιουργία 
αφίσας για τα 
Δικαιώματα των 
Παιδιών

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές ότι καλούνται να λάβουν μέρος στην εκστρατεία των θεών 
δημιουργώντας μια αφίσα για τα δικαιώματα των παιδιών. 

Ομαδική Ψηφιακή Αφίσα: Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές σε συνεργασία για τον τρόπο 
χρήσης των εργαλείων σχεδίασης, ορίζει τη χρονική διάρκεια της διαδικασίας, μοιράζει ρόλους και 
αρμοδιότητες.

Ενθαρρύνει να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, να επεξεργαστούν τα 
εργαλεία σχεδίασης και να συμβάλλουν στη δημιουργία της αφίσας.

Μετά το τέλος της διαδικασίας, αποθηκεύει την εικόνα που δημιουργήθηκε και την παρουσιάζει στην 
ομάδα.

Ατομική Αφίσα: Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν μια αφίσα και ανάλογα με τον διαθέσιμο 
χρόνο να την παρουσιάσουν. Ο εκπαιδευτικός δίνει οδηγίες για τον τρόπο ανάρτησης του ψηφιακού 
υλικού (π.χ. αφίσα) σε κοινόχρηστο φάκελο που έχει ετοιμάσει.

Κλείσιμο - 
Αξιολόγηση

Παρότρυνση μαθητών να εκφράσουν συναισθήματα, να μοιραστούν εμπειρίες, να καταθέσουν 
προτάσεις, να μοιραστούν απόψεις και γνώσεις, να αναστοχαστούν και να αναθεωρήσουν.

Χρήσιμα links- 
Πληροφορίες

Διαδικτυακές εφαρμογές για τη δημιουργία αφίσας: 

http://edu.glogster.com/ 
https://padlet.com/ 
https://wordart.com/ 
https://www.postermywall.com/

Whiteboard:

https://support.microsoft.com/el-gr/office
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205677665-Sharing-a-whiteboard
https://help.webex.com/en-us/zfhy55/Use-the-Whiteboard-on-Cisco-Webex- Boards
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Στόχος
Οι μαθητές να διατυπώσουν καινοτόμες εικαστικές προτάσεις, να εξοικειωθούν με τη δημοσιοποίηση 
ιδεών μέσα από έργα τέχνης.

Σκοπός
Να εξασκήσουν τη φαντασία τους, να πειραματιστούν με διαφορετικά υλικά, να εκφραστούν 
δημιουργικά, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και αυτοπεποίθηση στις ικανότητες 
που έχουν.

Προετοιμασία

Ενθάρρυνση μαθητών να συζητήσουν για την περιγραφή που κάνει ο συγγραφέας για τον Κάτω Κόσμο 
(κεφάλαια 1 &10) και τον τρόπο που αποδίδεται στις εικόνες που δημιουργεί η εικονογράφος. Ανάλογα 
με τη δυναμική της ομάδας, την ηλικία, τον αριθμό και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, ο εκπαιδευτικός 
χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες και τους προσκαλεί να «φέρουν τα πάνω κάτω» στον Κάτω Κόσμο 
δίνοντάς του  χρώμα!

Μέσα διδασκαλίας -
Υλικά

Το βιβλίο, Α4 λευκά χαρτιά, είδη χειροτεχνίας, σχεδίασης και ζωγραφικής, ανακυκλώσιμα 
υλικά όπως περιοδικά, εφημερίδες, πλαστικά καπάκια.
Συμπληρωματικά, στη διαδικτυακή προσαρμογή εφαρμογής διδασκαλίας, προτείνεται 
η χρήση του Whiteboard (online ψηφιακός πίνακας).

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Δραστηριότητα 
εικονογράφησης:
Ο Κάτω Κόσμος 
Άνω Κάτω!

Ο εκπαιδευτικός προσκαλεί με παιγνιώδη τρόπο τους μαθητές να ετοιμαστούν να «φέρουν τα πάνω 
κάτω» στον Κάτω Κόσμο δίνοντάς του χρώμα! Πρόσκληση να επεξεργαστούν τα διαθέσιμα υλικά, τις 
εικόνες και τις πληροφορίες που παρουσιάζουν το Βασίλειο της Περσεφόνης και του Πλούτωνα, να 
σκεφτούν ευφάνταστους και δημιουργικούς τρόπους να το αποδώσουν διαφορετικά.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Δραστηριότητα 
εικονογράφησης:
Ο Κάτω Κόσμος 
Άνω Κάτω!

Ο εκπαιδευτικός προσκαλεί με παιγνιώδη τρόπο τους μαθητές να ετοιμαστούν να «φέρουν τα πάνω 
κάτω» στον Κάτω Κόσμο δίνοντάς του χρώμα! Πρόσκληση να επεξεργαστούν τα διαθέσιμα υλικά, 
τις εικόνες και τις πληροφορίες που παρουσιάζουν το Βασίλειο της Περσεφόνης και του Πλούτωνα, 
να σκεφτούν ευφάνταστους και δημιουργικούς τρόπους να το αποδώσουν διαφορετικά.

Ομαδική Εργασία: Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές σε συνεργασία για τον τρόπο χρήσης 
των εργαλείων σχεδίασης, ορίζει τη χρονική διάρκεια της διαδικασίας, μοιράζει ρόλους 
και αρμοδιότητες.

Ενθαρρύνει τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και 
προσκαλεί έναν έναν να επεξεργαστούν τα εργαλεία σχεδίασης και να συμβάλλουν στη δημιουργία 
ενός πολύχρωμου Κάτω Κόσμου! Μετά το τέλος της διαδικασίας, σώζει την εικόνα που δημιουργήθηκε 
και την παρουσιάζει στην ομάδα.

Ατομική Εργασία: Οι μαθητές καλούνται να εικονογραφήσουν τον Κάτω Κόσμο και ανάλογα με τον 
διαθέσιμο χρόνο να παρουσιάσουν το έργο τέχνης τους.

Ο εκπαιδευτικός δίνει οδηγίες για τον τρόπο ανάρτησης του ψηφιακού υλικού σε κοινόχρηστο 
φάκελο που έχει ετοιμάσει.

Κλείσιμο- 
Αξιολόγηση

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι μαθητές ενθαρρύνονται να μοιραστούν εμπειρίες, 
να εκφράσουν συναισθήματα και εντυπώσεις.

Χρήσιμα links- 
Πληροφορίες

Whiteboard:

https://support.microsoft.com/el-gr/office
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205677665-Sharing-a-whiteboard
https://help.webex.com/en-us/zfhy55/Use-the-Whiteboard-on-Cisco- Webex-Boards



ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
βασισμένες στα βιβλία του Φίλιππου Μανδηλαρά

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 2816134 (εσωτ.: 817) 
ή στείλτε e-mail στο t.desylla@epbooks.gr


