
Όταν ο Τριπτόλεμος αντιλαμβάνεται ότι δεν πρόκειται 
να φυτρώσει εκείνη την άνοιξη το πολύτιμο σιτάρι 
που του έχει αναθέσει να φυλάει αιώνες τώρα η θεά 
Δήμητρα,το Γραφείο Ερευνών «Οι 12 θεοί» αναλαμβάνει 
δράση. 
Στην τέταρτη υπόθεσή τους, οι μικροί θεοί θα 
ταξιδέψουν σε απέραντους σιτοβολώνες, αλλά και σε 
εργαστήρια εταιρειών που παράγουν χημικά λιπάσματα 
και βελτιωτικά, ώστε να καταλάβουν τι συνέβη στο 
πολύτιμο σιτάρι του Τριπτόλεμου. 
Κι όταν το ανακαλύψουν, θα χρειαστούν τη βοήθεια 
όλων των παιδιών του κόσμου για να το αναγεννήσουν!

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.

ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
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Στόχος
Να γνωρίσουν οι μαθητές την ελληνική μυθολογία που συνδέεται με τη φύση, αλλά και όσα αφορούν 
τη διάδοση της καλλιέργειας της Γης. 

Σκοπός

Να εξασκηθούν στην επεξεργασία πληροφοριών και στη 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, να αναζητήσουν απαντήσεις, να θέσουν ερωτήματα, να αναστοχαστούν και να 
αναθεωρήσουν.

Προετοιμασία
Αναφορά στα στοιχεία και στις πληροφορίες που παρατίθενται στο βιβλίο για τον μύθο του 
Τριπτόλεμου και της Θεάς Δήμητρας (κεφάλαιο 1 έως σελίδα 15). Ενθάρρυνση μαθητών να 
καταθέσουν όσα γνωρίζουν για τη θεά Δήμητρα. 

Μέσα διδασκαλίας -
Υλικά

Το βιβλίο, Α4 λευκά χαρτιά, μολύβια, εποπτικό υλικό: εγκυκλοπαίδειες, αποσπάσματα από κείμενα 
με πληροφορίες για τον μύθο, συλλογή εικόνων με παραστάσεις του Τριπτόλεμου και της θεάς 
Δήμητρας. Συμπληρωματικά, προτείνεται επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία με 
σχετικά εκθέματα, π.χ.: Ελευσίνα. Στη διαδικτυακή προσαρμογή προτείνεται περιήγηση στο διαδίκτυο 
και αναζήτηση σε ιστοσελίδες που παρουσιάζουν στοιχεία, πληροφορίες, καθώς και παραστάσεις 
που αφορούν τον μύθο του Τριπτόλεμου και της Θεάς Δήμητρας. Αξιοποίηση του Whiteboard (online 
ψηφιακός πίνακας), ώστε να σημειώνονται από τον εκπαιδευτικό όσα κατατίθενται από τους μαθητές. 

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Γνωριμία με τον 
Τριπτόλεμο, φύλακα 
του σιταριού

Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να χωριστούν σε μικρές ομάδες και να ερευνήσουν 
στοιχεία και πληροφορίες που πιθανόν εντοπίζουν στο βιβλίο. Στη συνέχεια μοιράζει το εποπτικό 
υλικό που έχει στη διάθεσή του και τους προτρέπει να το επεξεργαστούν και να καταγράψουν όσα 
ανακαλύπτουν και βρίσκουν ενδιαφέροντα. Κάθε ομάδα καλείται να παρουσιάσει με τη σειρά 
όσα κατέγραψε, ενώ ο εκπαιδευτικός σημειώνει στον πίνακα ή σ’ ένα μεγάλο φύλλο χαρτί όσα 
κατατίθενται ώστε να ακολουθήσει συζήτηση. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Γνωριμία με τον 
Τριπτόλεμο, φύλακα 
του σιταριού

Ο εκπαιδευτικός διαβάζει το κεφάλαιο 1 (έως σελίδα 15) και στη συνέχεια ενθαρρύνει τους μαθητές 
να καταθέσουν όσα γνωρίζουν για τη Θεά Δήμητρα. Μοιράζεται την οθόνη του, παρουσιάζει τις 
πληροφορίες και τις εικόνες που αφορούν τον μύθο του Τριπτόλεμου και της Θεάς Δήμητρας, 
ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τους μαθητές να καταγράφουν όσα ανακαλύπτουν και βρίσκουν 
ενδιαφέροντα.
Στη συνέχεια, τους καλεί να συζητήσουν όσα ανακάλυψαν, ενώ καταγράφει στο whiteboard ή σ’ ένα 
μεγάλο φύλλο χαρτί όσα κατατίθενται και τα παρουσιάζει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Κλείσιμο - 
Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές να μοιραστούν στοιχεία και γνώσεις, και να συγκρίνουν τις 
πληροφορίες που ανακάλυψαν με όσα εντοπίζουν στο βιβλίο, π.χ.: απεικόνιση Θεάς Δήμητρας και 
Τριπτόλεμου, ο ρόλος του Τριπτόλεμου ως φύλακα του σιταριού και εγγυητή της αναγέννησης της 
Γης, η διάδοση της καλλιέργειας του σιταριού σ’ όλο τον κόσμο, κ.ά.

Χρήσιμα links- 
Πληροφορίες

Για τον Τριπτόλεμο, τη Θεά Δήμητρα και τα Ελευσίνια Μυστήρια
https://www.namuseum.gr/collection/klasiki-periodos-2/
https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1873-0820-375
https://www.theacropolismuseum.gr/periodikes-ektheseis/eleysina-ta-megala-mystiria
https://www.efada.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=H1bQIa1RH9g

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

ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
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Στόχος
Να μάθουν οι μαθητές για την αλληλεπίδραση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, να 
αποκτήσουν οικολογικά ενδιαφέροντα, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από τα φυσικά και 
οικονομικά συστήματα.

Σκοπός

Να ενδιαφερθούν για τη διαιώνιση των παραδοσιακών ποικιλιών, να γνωρίσουν την αέναη πορεία 
των σπόρων, να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν στοιχεία και πληροφορίες, να εκπαιδευτούν 
στην οργάνωση και περίληψη δεδομένων, να κατακτήσουν και να αφομοιώσουν γνώσεις, να 
αναζητήσουν απαντήσεις, να θέσουν ερωτήματα, να εκφράσουν απόψεις, να αναστοχαστούν και να 
αναθεωρήσουν.

Προετοιμασία

Αναφορά στο ταξίδι που σκοπεύουν να κάνουν οι θεοί: Ερμής, Απόλλωνας, Άρτεμις και Αθηνά 
ώστε να ανακαλύψουν τι απέγινε ο καρπός (κεφάλαια 4, 5, και 6). Περίληψη ιστορίας και συζήτηση 
με τους μαθητές για τις πληροφορίες και τα στοιχεία που γνωρίζουν για το σιτάρι. Πρόσκληση 
να ερευνήσουν στοιχεία και πληροφορίες σε βιβλία ή το διαδίκτυο: συγκέντρωση λαογραφικού, 
ιστορικού υλικού που σχετίζεται με τις ποικιλίες, συλλογή πληροφοριών για τη βιοποικιλότητα της 
Ελλάδος, καταγραφή πληροφοριών για παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας.  

Μέσα διδασκαλίας -
Υλικά

Το βιβλίο, Α4 λευκά χαρτιά, μολύβια, εποπτικό υλικό: φωτογραφίες, slide, βίντεο, βιβλία, δείγματα 
διαφορετικών ποικιλιών σιταριού (φύτρο, σπόροι, ρίζα κ.ά.). Προτείνεται περιήγηση με τη χρήση 
Google Earth σε περιοχές της Ελλάδος με σιτοβολώνες και παρακολούθηση εκπαιδευτικού 
βίντεο με θέμα την ιστορία και τον κύκλο του σιταριού (διαφορετικούς τρόπους καλλιέργειας, 
αλώνισμα, άλεση, παραγωγή προϊόντων, κ.ά.), επίσκεψη σε εργοστάσιο, αλευρόμυλο ή μουσείο 
και παρακολούθηση σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Συμπληρωματικά, στη διαδικτυακή 
προσαρμογή της εφαρμογής διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός μπορεί σημειώσει στο Whiteboard 
(online ψηφιακός πίνακας) όσα κατατίθενται από τους μαθητές. 

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Έρευνα:
Ταξίδι στους 
σιτοβολώνες - 
Ανακαλύπτοντας το 
σίτο

Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να μοιραστούν γνώσεις, να πουν τι γνωρίζουν για την 
καλλιέργεια του σιταριού (ανάλογα με την ηλικία των μαθητών) και να ονομάσουν τι μπορούμε να 
παράγουμε μ’ αυτό. Στη συνέχεια, προσκαλεί με παιγνιώδη τρόπο τους μαθητές να ετοιμαστούν να 
πάνε ένα ταξίδι: Διαβατήρια, βαλίτσες, ρούχα, τετράδια και μολύβια. Έτοιμοι για την αποστολή! 
Διαδραστικός Πίνακας –Η/Υ: Περιήγηση μέσω Google Earth σε περιοχές τις Ελλάδος με 
σιτοβολώνες, παρακολούθηση εκπαιδευτικού βίντεο (επιλογή εκπαιδευτικού) για περαιτέρω έρευνα 
ή περιήγηση σε ιστοσελίδες που παρουσιάζουν πληροφορίες για την ιστορία και κύκλο του σιταριού. 
Περιήγηση σε περιοχές της Ελλάδος με σιτοβολώνες, όπως την Κω, τη Θεσσαλία, τη Λειβαδιά, την 
Κοζάνη, την Καστοριά, το Δομοκό και την Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει 
τους μαθητές να δημιουργήσουν μικρές ομάδες των 4 ή 6 ατόμων, παρουσιάζει το εποπτικό υλικό 
και τους προσκαλεί να το επεξεργαστούν. Τους προτρέπει να συζητήσουν όσα ανακάλυψαν στη 
διαδικασία περιήγησης και στη συνέχεια να μελετήσουν όσα εντοπίζουν στο βιβλίο (κεφάλαια 4, 5, 
6) και να τα συγκρίνουν με όσα ανακάλυψαν στην περιήγηση. Παροτρύνει να καταγράψουν όλα τα 
στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους και να τα παρουσιάσουν στην ομάδα μετά 
το πέρας της διαδικασίας.  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Έρευνα: 
Ταξίδι στους 
σιτοβολώνες - 
Ανακαλύπτοντας 
το σίτο

Ο εκπαιδευτικός προσκαλεί με παιγνιώδη τρόπο τους μαθητές να ετοιμαστούν να πάνε εκδρομή: 
Διαβατήρια, βαλίτσες, ρούχα, τετράδια και μολύβια. Έτοιμοι για την αποστολή! Ενημερώνει ότι θα 
περιηγηθούν διαδικτυακά σε περιοχές της Ελλάδος με σιτοβολώνες, θα μάθουν για την ιστορία και 
τον κύκλο του σιταριού, θα ανακαλύψουν περισσότερα για την καλλιέργεια της Γης, κ.ά. Καθοδήγηση 
για τον τρόπο επεξεργασίας και καταγραφής στοιχείων και πληροφοριών που δίνονται στο βιβλίο και 
παρέχονται από το οπτικοακουστικό υλικό. 
Περιήγηση μέσω Google Earth: Ο εκπαιδευτικός μοιράζεται την οθόνη του και ξεκινά την 
περιήγηση μέσω Google Earth, προβάλει εκπαιδευτικό βίντεο(επιλογή εκπαιδευτικού) ή παρουσιάζει 
πληροφορίες από σχετικές ιστοσελίδες για περαιτέρω έρευνα. Ενθαρρύνει τους μαθητές να 
μοιραστούν απόψεις και γνώσεις, προτρέπει και καθοδηγεί να καταγράψουν όσα ανακαλύπτουν, 
ώστε να τα συζητήσουν μετά το πέρας της όποιας προβολής. 

Κλείσιμο - 
Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτικός καταγράφει 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. Ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο και τους 
εκπαιδευτικούς στόχους, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενθαρρύνει έρευνα εις βάθος, παροτρύνοντας 
τους μαθητές να διαβάσουν όλο το βιβλίο, να ανατρέξουν στο διαδίκτυο ώστε να ερευνήσουν και 
άλλες πληροφορίες που αφορούν την ιστορία του σιταριού και τους τρόπους καλλιέργειας, να τις 
συγκρίνουν με όσα έχουν καταγράψει και να τις παρουσιάσουν σε επόμενο μάθημα. 

Χρήσιμα links- 
Πληροφορίες

Πλοήγηση 
https://www.google.com/earth/education/
https://earth.google.com/web/

Για τους σπόρους
https://peliti.gr/
https://archipelago.gr/ti-kanoume/chersea-prostasia/kivotos-sporon-egeou/

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 εκφραστούν οι μαθητές δημιουργικά, να εξασκηθούν στη λήψη αποφάσεων, την οργάνωση και 
περίληψη δεδομένων ώστε να μπορούν να διαβιβαστούν σε μορφή μηνύματος με αποδοτικό τρόπο. 

Σκοπός
Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους, να λειτουργήσουν 
ομαδοσυνεργατικά, να εξασκηθούν στο να επιλύουν προβλήματα τόσο ατομικά όσο και ομαδικά.

Προετοιμασία

Με έμπνευση τις πληροφορίες που δίνονται στο βιβλίο (κεφάλαια 3, και 4, σελ. 38 -39), ο εκπαιδευτικός 
προσκαλεί τους μαθητές να βοηθήσουν στη διαδικασία αναζήτησης και εντοπισμού του καρπού που 
χάθηκε, δημιουργώντας μια αφίσα. Ενθάρρυνση μαθητών, μέσα από ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, να 
πουν πώς πιστεύουν ότι μοιάζει ο καρπός και πώς μπορούν να βοηθήσουν να τον βρουν οι θεοί, π.χ.: 
Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τους θεούς στην έρευνά τους; Τι γνωρίζουμε 
για τον καρπό αυτόν; Ποια στοιχεία από το βιβλίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε για τη δημιουργία μιας 
αφίσας; Τι άλλες πηγές μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε την αφίσα μας; Αναφέρει 
τις διαφορετικές ποικιλίες σιταριού και καρπού, δείχνοντας παράλληλα φωτογραφίες, και ενθαρρύνει 
τους μαθητές να τις μελετήσουν. 

Μέσα διδασκαλίας -
Υλικά

Το βιβλίο, Α3 λευκά χαρτιά, είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, εποπτικό υλικό: φωτογραφίες, slide, 
βίντεο, βιβλία, δείγματα, διαφορετικών ποικιλιών σιταριού (φύτρο, σπόροι, ρίζα κ.λπ.), πληροφορίες για 
τις ποικιλίες σιταριού και καρπών. Προσαρμογή εφαρμογής διδασκαλίας, προτείνεται περιήγηση στο 
διαδίκτυο, χρήση του Whiteboard (online ψηφιακός πίνακας) ή εφαρμογών, π.χ.: Padlet, Glogster.

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Δημιουργία Αφίσας

Ανάλογα με την ηλικία, τον αριθμό, τα ενδιαφέροντα και τη δυναμική της ομάδας, ο εκπαιδευτικός 
χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες και εξηγεί ότι κάθε ομάδα, καλείται να μελετήσει τις εικόνες και 
τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους και να δημιουργήσει μια αφίσα για να βοηθήσει στην 
έρευνα των θεών. Διευκολύνει τη διαδικασία δίνοντας στοιχεία και κατευθυντήριες οδηγίες για τον 
τρόπο επιλογής είδους αφίσας, δημιουργίας τίτλου, συγγραφής περιεχομένου και τρόπου δημιουργίας 
(εικόνες και κείμενα). Παροτρύνει τους μαθητές να εκφράσουν ιδέες, να μοιραστούν ρόλους, να 
αναθέσουν αρμοδιότητες, να πειραματιστούν με τα διαθέσιμα υλικά και να δημιουργήσουν μια αφίσα. 
Παρουσίαση αφισών και συζήτηση. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Δημιουργία 
Αφίσας

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τις εικόνες και πληροφορίες που έχει επιλέξει να παρουσιάσει από το 
διαδίκτυο, εξηγεί στους μαθητές ότι καλούνται να δημιουργήσουν μια αφίσα για να βοηθήσουν στην 
έρευνα των θεών. Παρότρυνση να εκφράσουν ιδέες, σκέψεις, απόψεις και να καταλήξουν στο είδος 
της αφίσας που επιθυμούν να δημιουργήσουν (τίτλος, περιεχόμενο, εικόνες και κείμενα).  

Ομαδική Αφίσα: Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές σε συνεργασία για τον τρόπο χρήσης των 
εργαλείων σχεδίασης στο whiteboard, ορίζει τη χρονική διάρκεια της διαδικασίας, μοιράζει ρόλους 
και αρμοδιότητες. Τους ενθαρρύνει να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους 
και προσκαλεί έναν έναν να επεξεργαστεί τα εργαλεία σχεδίασης και να συμβάλει στη δημιουργία της 
αφίσας. Μετά το τέλος της διαδικασίας, σώζει την εικόνα που δημιουργήθηκε, την παρουσιάζει στην 
ομάδα και ενθαρρύνει την έκφραση συναισθημάτων και εντυπώσεων. 

Ατομική Αφίσα: Οι μαθητές καλούνται να φιλοτεχνήσουν μια αφίσα χρησιμοποιώντας ό,τι υλικά έχουν 
στο σπίτι 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

Μετά την παρουσίαση της ομαδικής/ατομικής εργασίας, παρότρυνση μαθητών να εκφράσουν 
συναισθήματα, να μοιραστούν σκέψεις, να καταθέσουν προτάσεις, να μοιραστούν απόψεις και 
γνώσεις, να αναστοχαστούν και να αναθεωρήσουν.

Χρήσιμα links- 
Πληροφορίες

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

Για τους σπόρους
https://peliti.gr/
https://archipelago.gr/ti-kanoume/chersea-prostasia/kivotos-sporon-egeou/
https://www.seedvault.no/

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 αποκτήσουν οι μαθητές γνώση για τη σωστή και συνετή χρήση των φυσικών πόρων, να 
διαμορφώσουν στάσεις και αντιλήψεις φιλοπεριβαλλοντικές.

Σκοπός

Να αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα τοπικού περιβάλλοντος, να καλλιεργήσουν τη συναισθηματική τους 
νοημοσύνη, να εκφραστούν δημιουργικά, να εμπνευστούν ώστε να δράσουν ατομικά και συλλογικά για 
την καλύτερη ποιότητα ζωής, να λειτουργήσουν ομαδοσυνεργατικά, να καλλιεργήσουν την κριτική τους 
σκέψη, να ερευνήσουν και ν’ αναγνωρίσουν τι μπορούν να κάνουν για να προστατέψουν τη φύση και 
κατ’ επέκταση τους εαυτούς τους. 

Προετοιμασία

Με έμπνευση την περιγραφή για τις επιπτώσεις χρήσης χημικών ουσιών στις καλλιέργειες όπως 
συνθετικών χημικών φυτοφαρμάκων, λιπάσματα και ζιζανιοκτόνα (κεφάλαια 4, 5, 6, 7 και 8 έως σελίδα 
63), ο εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές ένα παιχνίδι ρόλων. Ανάλογα με την ηλικία, τον αριθμό, 
τα ενδιαφέροντα και τη δυναμική της ομάδας ενθαρρύνει τους μαθητές να χωριστούν σε ομάδες, να 
διαλέξουν ρόλους, να παίξουν και να διασκεδάσουν. 
Ενδεικτικά αναφέρονται 3 ομάδες: Ομάδα Α: αγρότες, Ομάδα Β: καταναλωτές και Ομάδα Γ: 
βιομήχανοι. 

Μέσα διδασκαλίας -
Υλικά

Το βιβλίο, κάρτες όπου ο εκπαιδευτικός έχει επιλέξει και καταγράψει πληροφορίες και στοιχεία 
από το βιβλίο που θα βοηθήσουν στην επιχειρηματολογία κάθε ομάδας, υφάσματα, κοστούμια ή και 
αξεσουάρ. Συμπληρωματικά, στη διαδικτυακή προσαρμογή εφαρμογής διδασκαλίας, προτείνεται 
η χρήση των Breakout Rooms (διαχωρισμός συμμετεχόντων σε διαφορετικά δωμάτια) και του 
Whiteboard (online ψηφιακός πίνακας).

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Παιχνίδι Ρόλων
Καθοδηγούμενη 
αντιπαράθεση 
επιχειρημάτων

Ο εκπαιδευτικός εστιάζει την επιχειρηματολογία των μετεχόντων πάνω σε ένα θέμα, π.χ.: Οι 
επιπτώσεις χρήσης ή μη χρήσης χημικών ουσιών στις καλλιέργειες. Καλεί τους μαθητές να χωριστούν 
σε ομάδες. Δίνει τα στοιχεία (κάρτες) και ενθαρρύνει τα μέλη κάθε ομάδας να συζητήσουν και να 
καταγράψουν τα επιχειρήματα που επιθυμούν να προβάλουν, να επιλέξουν ρόλους, π.χ.: Πρόεδρο, 
Βιομήχανο, Νοικοκυρά, κ.ά. Στη συνέχεια, τα μέλη κάθε ομάδας, με αφορμή το θέμα που τους 
έχει δοθεί, καλούνται να επιχειρηματολογήσουν υπέρ ή κατά, να δομήσουν τη σκέψη και τον λόγο 
τους έτσι ώστε να πείσουν για την ορθότητα της άποψής τους. Το αποτέλεσμα του debate μπορεί 
να γύρει σαφώς προς τη μια ή την άλλη άποψη ή και να αποτελέσει μια σύνθεση. Προτείνεται η 
εναλλαγή ρόλων, ώστε όλοι οι μαθητές να βιώσουν τις αντιθέσεις που υπάρχουν σε αντιλήψεις και 
συμπεριφορές. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Καθοδηγούμενη 
αντιπαράθεση 
επιχειρημάτων

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τις ομάδες και προτείνει στους μαθητές να επιλέξουν σε ποια ομάδα 
επιθυμούν να ανήκουν και τους προσκαλεί να συμμετάσχουν σ’ ένα θέμα συζήτησης (debate), π.χ.: Οι 
επιπτώσεις χρήσης ή μη χρήσης χημικών ουσιών στις καλλιέργειες. 

Break Out 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 τις ομάδες 
(Break Out Rooms), παρουσιάζει τα στοιχεία και πληροφορίες (κάρτες) που αφορούν κάθε 
ομάδα, και ενθαρρύνει τους μαθητές να συζητήσουν και να καταγράψουν τα επιχειρήματα που θα 
χρησιμοποιήσουν ώστε να πείσουν τις αντίπαλες ομάδες.

Ο εκπαιδευτικός σημειώνει στο Whiteboard ή σ’ ένα μεγάλο φύλλο χαρτί όσα κατατίθενται από τους 
μαθητές και τα παρουσιάζει μετά το πέρας της διαδικασίας ώστε να ακολουθήσει συζήτηση. 

Κλείσιμο - 
Αξιολόγηση

Ενθάρρυνση μαθητών να πουν τι γνωρίζουν για τη χρήση χημικών ουσιών και τις επιπτώσεις τους. 
Παρότρυνση να εκφράσουν συναισθήματα, να μοιραστούν εμπειρίες, να καταθέσουν απόψεις, 
να σκεφτούν προτάσεις και λύσεις. Ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο και τους εκπαιδευτικούς 
στόχους, ο εκπαιδευτικός μπορεί σε δεύτερο χρόνο να ενθαρρύνει τους μαθητές να ανατρέξουν στο 
διαδίκτυο για περαιτέρω πληροφορίες και να καταγράψουν τα επιχειρήματά τους σε μορφή άρθρου 
ή ρεπορτάζ. 

Χρήσιμα links- 
Πληροφορίες

Για τους σπόρους
https://peliti.gr/
https://archipelago.gr/ti-kanoume/chersea-prostasia/kivotos-sporon-egeou/
https://www.seedvault.no/

Break Out Rooms – Whiteboard: 
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476093-Enabling-breakout-rooms
https://help.webex.com/en-us/nft9foq/Webex-Meetings-Create-Breakout-Sessions
https://help.webex.com/en-us/zfhy55/Use-the-Whiteboard-on-Cisco-Webex-Boards
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/WebexMeetings_UserInstructions_
Teacher.pdf
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Στόχος
Να μάθουν οι μαθητές τη σημασία της συντήρησης της βιοποικιλότητας στον πλανήτη και της 
εξασφάλισης της βιωσιμότητας του ελληνικού φυτικού γενετικού υλικού. 

Σκοπός

Να υιοθετήσουν φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις, να κατανοήσουν ότι μπορούν να κινητοποιηθούν 
τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο, να προβάλουν ιδέες, να εκφράσουν συναισθήματα, 
να μοιραστούν γνώσεις και προσωπικές εμπειρίες, να εξασκηθούν στην επίλυση προβλημάτων τόσο 
ατομικά όσο ομαδικά.

Προετοιμασία

Αναφορά στην επίσκεψη του Απόλλωνα και της Άρτεμης στην Παγκόσμια Τράπεζα Σπόρων, στο 
Σβάλμπαρντ, στη Νορβηγία (κεφάλαιο 9). Μέσα από ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, ενθάρρυνση μαθητών 
να καταθέσουν όσα γνωρίζουν για την τράπεζα σπόρων, τον ρόλο της, καθώς και τη σημασία της 
συντήρησης της βιοποικιλότητας στον πλανήτη, π.χ.: Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος της Παγκόσμιας 
Τράπεζας Σπόρων; Από ποιον και για ποιον σκοπό πιστεύετε ότι δημιουργήθηκε; Έχετε ακούσει ή 
διαβάσει για φορείς, τράπεζες ή κιβωτούς σπόρων; Πώς πιστεύετε ότι μοιάζουν και γιατί; 
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 ή ρεπορτάζ; Καθοδήγηση για αξιοποίηση στοιχείων και 
πληροφοριών για τη δημιουργία ρεπορτάζ και συνέντευξης από κεντρικά πρόσωπα ιστορίας, π.χ.: 
θεοί, Πολύκαρπος, Τριπτόλεμος. Προτείνεται, ο εκπαιδευτικός να διευκολύνει τη διαδικασία δίνοντας 
κάποιο παράδειγμα πρόσφατης είδησης για ανάλογο θέμα, 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 για 
σχετικό θέμα, φωτογραφίες, βίντεο, βιβλία, slide με πληροφορίες για τη Παγκόσμια Τράπεζα Σπόρων, 
τράπεζες ή κιβωτούς σπόρων, φορείς που προστατεύουν παραδοσιακές ποικιλίες καλλιεργήσιμων 
φυτών, κ.ά. Προτείνεται παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος, επίσκεψη ή διαδικτυακή 
περιήγηση σε τράπεζα ή κιβωτό σπόρων π.χ.: μέσω Goggle Earth στο Σβάλμπαρντ. Συμπληρωματικά, 
στη διαδικτυακή προσαρμογή εφαρμογής διδασκαλίας, προτείνεται η χρήση των Breakout Rooms 
(διαχωρισμός συμμετεχόντων σε διαφορετικά δωμάτια).

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Δελτίο Ειδήσεων
Ανταπόκριση 
από τη Νορβηγία. 
Επίσκεψη στη 
Παγκόσμια Κιβωτό 
Σπόρων  

Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να χωριστούν σε μικρές ομάδες και να δουλέψουν 
ομαδοσυνεργατικά, να πουν τι γνωρίζουν για την Παγκόσμια Τράπεζα Σπόρων και τη σημασία της 
προστασίας σπόρων, παραδοσιακών ποικιλιών καλλιεργήσιμων φυτών αλλά και του ελληνικού φυτικού 
γενετικού υλικού. Παρότρυνση 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 για τη δημιουργία ενός ειδησεογραφικού ρεπορτάζ με θέμα την επίσκεψη αυτή. 
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 ρεπορτάζ 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  
Ανταπόκριση 
από την 
Νορβηγία: 
Επίσκεψη στη 
Παγκόσμια 
Κιβωτό 
Σπόρων  

Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να πουν τι γνωρίζουν για τη Παγκόσμια Τράπεζα Σπόρων 
και τη σημασία της προστασίας σπόρων, παραδοσιακών ποικιλιών καλλιεργήσιμων φυτών αλλά και 
του ελληνικού φυτικού γενετικού υλικού. Παρότρυνση να καταγράφουν ό,τι στοιχεία και πληροφορίες 
ανακαλύπτουν στη διαδικτυακή επίσκεψη μέσω Google Earth και σχετικών ιστοσελίδων. Πρόσκληση να 
σκεφτούν δημιουργικούς και ευφάνταστους τρόπους να αξιοποιήσουν ό,τι κατέγραψαν και ανακάλυψαν 
για τη δημιουργία ενός ειδησεογραφικού ρεπορτάζ. Ενθάρρυνση να συμμετάσχουν σε παιχνίδια 
ρόλων ή παρουσίαση σε μορφή σύντομων αυτοσχεδιασμών και αξιοποίησης αξεσουάρ ή ρούχων για 
τη δημιουργία κοστουμιών. Οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο 
ανάλογα με τις δυνατότητες. 

Break Out 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 
(Break Out Rooms) και ενθαρρύνει τις ομάδες να συζητήσουν και να καταγράψουν τα στοιχεία και 
τις πληροφορίες που εντόπισαν για την Παγκόσμια Τράπεζα Σπόρων και τη σημασία της προστασίας 
σπόρων, παραδοσιακών ποικιλιών καλλιεργήσιμων φυτών αλλά και του ελληνικού φυτικού γενετικού 
υλικού.  Κάθε ομάδα ετοιμάζει τη μορφή του ρεπορτάζ που θα παρουσιάσει, μοιράζει ρόλους και ορίζει 
αρμοδιότητες, π.χ.: δημοσιογράφος, κάμεραμαν, κεντρικός παρουσιαστής και καλεσμένος. Οι ομάδες 
καλούνται να παρουσιάσουν με τη σειρά.

Κλείσιμο - 
Αξιολόγηση

Ενθάρρυνση, μέσα από ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, να συζητήσουν για την ανάγκη δημιουργίας 
Τράπεζας Σπόρων, την επιρροή της τεχνολογίας και επιστήμης σε σχέση με την ανθρώπινη 
δραστηριότητα, την προσπάθεια και ανάγκη του ανθρώπου για επέμβαση πάνω στη φύση, 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 με όποιον τρόπο συναποφασίσουν και επιλέξουν 
στη σχολική κοινότητα.  

Χρήσιμα links- 
Πληροφορίες

Για τους σπόρους και Τράπεζες Σπόρων:
https://peliti.gr/
https://archipelago.gr/ti-kanoume/chersea-prostasia/kivotos-sporon-egeou/
https://www.seedvault.no/
https://network.nlg.gr/allazo-selida-apo-ti-vivliothiki-st/

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
Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη δημοσιοποίηση των ιδεών τους μέσα από τα έργα τέχνης ή/και τις 
εικαστικές δράσεις τους.

Σκοπός

Να αντιληφθούν ότι η τέχνη είναι ένα εργαλείο για την αποδοχή του «άλλου», να ερευνούν και να 
χρησιμοποιούν υλικά, τεχνικές και τρόπους για τη δημιουργία έργων και να αποκτούν δεξιότητες, 
να επιλέγουν το κατάλληλο υλικό για καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία, να εξασκηθούν στη 
λήψη αποφάσεων, να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της τέχνης, να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία 
τους, να εκφραστούν δημιουργικά, να είναι ικανοί να αποδέχονται την κριτική και να είναι έτοιμοι να 
προασπίζονται τις ιδέες τους σεβόμενοι τις αρχές του διαλόγου.

Προετοιμασία

Ενθάρρυνση μαθητών να συζητήσουν για τους θεούς και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο βιβλίο. 
Επεξήγηση ότι καλούνται να δημιουργήσουν έργα τέχνης εμπνευσμένα από τους Δώδεκα Θεούς 
του Ολύμπου και τους Σούπερ Ήρωες (κόμικς). Ενθάρρυνση να επιλέξουν ένα από τα πρόσωπα 
που αναφέρονται στο βιβλίο, να σκεφτούν σε τι είδος υπερήρωα ή υπερηρωίδα επιθυμούν να το 
μεταμορφώσουν, τη στολή που θα φοράει, τις υπερδυνάμεις που θα έχει και ο σκοπός του/της, π.χ.: το 
«κακό» ή έγκλημα που καταπολεμάει. 

Μέσα διδασκαλίας -
Υλικά

Το βιβλίο, Α3 λευκά χαρτιά, κόλλα, ψαλίδι, υλικά σχεδίασης και ζωγραφικής, περιοδικά, εφημερίδες, 
παλιά κόμικς, κ.ά. Όπου υπάρχει δυνατότητα, προτείνεται η χρήση υπολογιστή για την υλοποίηση 
εικονογραφημένης ιστορίας σε animation χρησιμοποιώντας εφαρμογές, όπως: Pixton Storyboardthat, 
Alice. Συμπληρωματικά, στη διαδικτυακή προσαρμογή εφαρμογής διδασκαλίας, προτείνεται η χρήση 
Breakout Rooms (διαχωρισμός συμμετεχόντων σε διαφορετικά δωμάτια).

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Οι Δώδεκα Θεοί 
Σούπερ Ήρωες

Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να επιλέξουν ένα πρόσωπο και μια σκηνή από το βιβλίο 
και στη συνέχεια σκεφτούν τρόπους να αποδώσουν τον χαρακτήρα επιλογής τους σαν να ήταν ένας 
σούπερ ήρωας ενσωματώνοντας τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά των κόμικς και αποδίδοντας 
αποτελεσματικά τα χαρακτηριστικά και τα συναισθήματά του αλλά και τη δράση που αναλαμβάνει, 
π.χ.: Είναι ο Απόλλωνας που πετάει και φυσάει δυνατά ώστε να διώξει το σύννεφο που δημιουργήθηκε 
από την ρίψη ζιζανιοκτόνου, σελ. 43. Καθοδήγηση στην επιλογή τεχνικής/υλικά ζωγραφικής όπως 
ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, τέμπερες, ακουαρέλες, μικτές τεχνικές, π.χ.: κολλάζ, ζωγραφική, καθώς 
και του τρόπου απόδοσής του, π.χ.: σύμβολά, υπερδυνάμεις, πράξεις, λόγια. Παρότρυνση να 
πειραματιστούν με τα διαθέσιμα υλικά, να απελευθερώσουν τη φαντασία τους και να εκφραστούν με 
δημιουργικό τρόπο. Τέλος, παρουσίαση εργασιών και συζήτηση. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Οι Δώδεκα Θεοί 
Σούπερ Ήρωες

Ο εκπαιδευτικός προσκαλεί τους μαθητές να επιλέξουν ένα γεγονός ή κεφάλαιο από την ιστορία και 
να το αποδώσουν σαν να ήταν ένα στιγμιότυπο δράσης ενός σούπερ ήρωα ή ηρωΐδας. Εξηγεί πως 
χρειάζεται να επιλέξουν ένα πρόσωπο και σκηνή από το βιβλίο, να σκεφτούν ότι αυτό το πρόσωπο 
θα μπορούσε να ήταν σούπερ ήρωας και στη συνέχεια να επιδιώξουν να ενσωματώσουν τα βασικά 
δομικά χαρακτηριστικά των κόμικς και αποδίδοντας αποτελεσματικά το σύμβολο, την υπερδύναμη, τα 
χαρακτηριστικά και τα συναισθήματά του.

Ατομική εργασία: Πρόταση να επιλέξουν ένα κεφάλαιο ή ένα γεγονός που τους έκανε εντύπωση και 
να δημιουργήσουν τον δικό τους σούπερ ήρωα σε δράση. Στη συνέχεια, παρουσίαση εργασιών και 
συζήτηση. 

Break Out Rooms: δημιουργία δωματίων, καταμερισμός μαθητών σε ομάδες, επεξήγηση διαδικασίας, 
διαχωρισμός μαθητών σε διαφορετικά δωμάτια (π.χ.: ανά κεφάλαιο) και ρύθμιση χρόνου επιστροφής 
στο κύριο δωμάτιο (π.χ.: 10 λεπτά). Ο εκπαιδευτικός, σε ρόλο συντονιστή, επισκέπτεται τις ομάδες 
(Break Out Rooms) και προτρέπει τους μαθητές να καθορίσουν  ρόλους και να μοιράσουν 
αρμοδιότητες, ώστε να συμβάλλουν όλοι στη δημιουργία μιας εικονογραφημένης ιστορίας, π.χ.: 
συγγραφέας, εικονογράφος, κειμενογράφος, αναγνώστης. Παρουσίαση ομαδικών εργασιών και 
συζήτηση.

Εφόσον δεν επαρκεί ο χρόνος για την ολοκλήρωση και παρουσίαση όλων των εργασιών, προτείνεται να 
δοθούν οδηγίες για τον τρόπο που καλούνται οι μαθητές να ολοκληρώσουν το έργο τέχνης τους καθώς 
και για τους τρόπους ανάρτησής του στη σελίδα που φιλοξενεί τις εργασίες τους ή αποστολής του μέσω 
email.

Κλείσιμο - 
Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτικός προσκαλεί τους μαθητές να σχολιάσουν τη διαδικασία, να μοιραστούν την εμπειρία 
τους, να εκφράσουν εντυπώσεις και συναισθήματα.  

Χρήσιμα links- 
Πληροφορίες

Εφαρμογές για τη δημιουργία εικονογραφημένης εικόνας/ιστορίας (κόμικς):
https://storyboardthat.com
https://pixton.com
https://www.alice.org/

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
Να ενδιαφερθούν οι μαθητές για το περιβάλλον, να αποκτήσουν εμπειρία σχετική με ζητήματα 
τροφίμων, ενθαρρύνοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους για δικαιότερα συστήματα τροφίμων 
μέσω ατομικής και συλλογικής αλλαγής της συμπεριφοράς τους. 

Σκοπός

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

Προετοιμασία

Με έμπνευση το μεγάλο σχέδιο των θεών (κεφάλαια 8, 9 και 10), τα στοιχεία και πληροφορίες 
που παρατίθενται για τη χρήση χημικών ουσιών και τα μεταλλαγμένα (κεφάλαια 5, 6 και 7), 
ο εκπαιδευτικός προσκαλεί τους μαθητές να γίνουν δημοσιογράφοι, να ερευνήσουν και να 
δημιουργήσουν ένα ή και περισσότερα άρθρα-ρεπορτάζ για το θέμα αυτό. Καθοδήγηση 
με βοηθητικές ερωτήσεις, π.χ.: Πώς ενημερώνονται οι δημοσιογράφοι για τα θέματα που 
παρουσιάζουν; Μπορείτε να περιγράψετε τη διαδικασία ενός άρθρου; Καθοδήγηση για τους τρόπους 
έρευνας στο διαδίκτυο, αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που παρατίθενται στο βιβλίο. 
Προτείνεται, ο εκπαιδευτικός να διευκολύνει τη διαδικασία δίνοντας κάποιο παράδειγμα πρόσφατης 
είδησης ή ρεπορτάζ όπως παρουσιάστηκε από διαφορετικά μέσα.

Μέσα διδασκαλίας -
Υλικά

Το βιβλίο, Α4 λευκά χαρτιά, μολύβια, οπτικοακουστικό υλικό: αποκόμματα από εφημερίδες 
και περιοδικά, επιλογή ιστοσελίδων, συνεντεύξεις, άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο, βιβλία, κ.ά. 
Συμπληρωματικά προτείνεται παρακολούθηση σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος, ενώ στη 
διαδικτυακή προσαρμογή εφαρμογής διδασκαλίας, η χρήση των Breakout Rooms (διαχωρισμός 
συμμετεχόντων σε διαφορετικά δωμάτια) και Whiteboard (online ψηφιακός πίνακας).

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Ρεπορτάζ για τη 
χρήση χημικών 
ουσιών και τα 
μεταλλαγμένα

Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να χωριστούν σε μικρές ομάδες και να δουλέψουν 
ομαδοσυνεργατικά, να πουν τι γνωρίζουν για τη χρήση χημικών ουσιών και τα μεταλλαγμένα (γενετικά 
τροποιημένα τρόφιμα), 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 για τη δημιουργία ενός άρθρου ρεπορτάζ. Κάθε ομάδα ετοιμάζει το θέμα και τη 
μορφή του άρθρου που επιθυμεί να παρουσιάσει, ορίζει αρμοδιότητες και ρόλους, π.χ.: Συλλογή και 
λεπτομερής ανάλυση πληροφοριών και στοιχείων, συλλογή φωτογραφικού υλικού, επιλογή τίτλου και 
δημιουργία λεζάντων, σύνταξη άρθρων ή κειμένων, κ.ά. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Ρεπορτάζ για τη 
χρήση χημικών 
ουσιών και τα 
μεταλλαγμένα

Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να πουν τι γνωρίζουν για τη χρήση χημικών ουσιών και 
τα μεταλλαγμένα (γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα). Πρόσκληση να κάνουν όλοι μαζί έρευνα στο 
διαδίκτυο και παρότρυνση να σκεφτούν δημιουργικούς και ευφάνταστους τρόπους να αξιοποιήσουν ό,τι 
ανακαλύπτουν για τη δημιουργία ενός άρθρου ή και ρεπορτάζ. Ενθάρρυνση να καταθέσουν ιδέες και 
να μοιράσουν αρμοδιότητες ανάλογα με τις δυνατότητες, π.χ.: Καταγραφή πληροφοριών και στοιχείων, 
θέμα, επιλογή τίτλου, σύνταξη κειμένων, κ.ά. Οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν σε ατομικό ή 
ομαδικό πλαίσιο. 

Break Out 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 
(Break Out Rooms) και ενθαρρύνει τις ομάδες να συζητήσουν και να καταγράψουν τα στοιχεία και 
τις πληροφορίες που εντόπισαν και έμαθαν για τη χρήση χημικών ουσιών και τα μεταλλαγμένα. 
Κάθε ομάδα ετοιμάζει το άρθρο ή και ρεπορτάζ, μοιράζει ρόλους και ορίζει αρμοδιότητες, π.χ.: 
δημοσιογράφοι και συνεντευξιαζόμενοι. Οι ομάδες παρουσιάζουν με τη σειρά.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί σημειώσει στο Whiteboard (online ψηφιακός πίνακας) ή σε ένα μεγάλο φύλλο 
χαρτί όσα κατατίθενται από τους μαθητές.

Κλείσιμο - 
Αξιολόγηση

Ενθάρρυνση, μέσα από ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, να συζητήσουν για την επιρροή της τεχνολογίας και 
της επιστήμης σε σχέση με την ανθρώπινη δραστηριότητα, την προσπάθεια και ανάγκη του ανθρώπου 
για επέμβαση πάνω στη φύση, 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 με όποιον τρόπο 
συναποφασίσουν και επιλέξουν στη σχολική κοινότητα.  

Χρήσιμα links- 
Πληροφορίες

Μουσεία - Φορείς:
https://www.wwf.gr/shmeio_gnosis/perivallontiki_ekpaideush/diatrofi/
https://peliti.gr/
https://mouseio-psomiou.com/
http://mouseio.aua.gr/
https://breadmuseum.gr/
https://www.ilmb.gr/to-mouseio

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

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 ενεργοποιούνται οι μαθητές μέσα από βιωματικές δραστηριότητες ώστε να συμβάλουν στην 
υιοθέτηση σωστών συνθηκών στην καθημερινότητα όλων μας, να κατανοούν και να ερμηνεύουν 
προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σκοπός
Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους, να εκφραστούν 
δημιουργικά, να αποκτήσουν ενσυναίσθηση και φιλοπεριβαλλοντικές απόψεις, να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες θεατρικής έκφρασης και αυτοσχεδιασμού. 

Προετοιμασία

Με έμπνευση το σχέδιο δράσης των θεών: Ερμή, Ήφαιστο, Άρη, Αθηνά, Απόλλωνα, Άρτεμη, ο 
εκπαιδευτικός αφηγείται τη στιγμή που οι θεοί βάζουν σε εφαρμογή το σχέδιό τους και επισκέπτονται 
τα παιδιά όλου του κόσμου (κεφάλαια 9 και 10). Ενθαρρύνει τους μαθητές να χωριστούν σε 
ομάδες, να συνεργαστούν, να σκεφτούν τα λόγια, τις πράξεις, τις αντιδράσεις όλων των προσώπων 
που εμπλέκονται στην ιστορία, κυρίως όμως των παιδιών που επισκέπτονται οι θεοί, ώστε να 
δημιουργήσουν ένα δρώμενο ή σκετς με τίτλο «Η πράσινη επανάσταση».  

Μέσα διδασκαλίας -
Υλικά

Το βιβλίο, playlist ή μουσική με εναλλαγές ρυθμού, υφάσματα, αξεσουάρ ή και κοστούμια. 
Συμπληρωματικά προτείνεται η χρήση των Breakout Rooms (διαχωρισμός συμμετεχόντων σε 
διαφορετικά δωμάτια).

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Θεατρικό Δρώμενο 
- 
Οι φύλακες 
της νέας γης: 
«Η πράσινη 
επανάσταση!»

Ο εκπαιδευτικός προσκαλεί τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους ώστε να 
δημιουργήσουν ένα δρώμενο ή σκετς όπου καλούνται να αναβιώσουν τη στιγμή που οι θεοί βάζουν 
σε εφαρμογή το σχέδιό τους, επισκέπτονται τα παιδιά του κόσμου (κεφάλαιο 9), και  έτσι ξεκινά η νέα 
πράσινη επανάσταση! Ενθαρρύνει να ανατρέξουν στο βιβλίο για βοήθεια στη δημιουργία διαλόγων και 
παρουσίαση αυτοσχέδιας διήγησης ή θεατρικής δράσης. Λειτουργεί ως συντονιστής καθοδηγώντας 
τον τρόπο παρουσίασης του κάθε δρώμενου. Προτρέπει τους μαθητές να μεταμφιεστούν, να 
συνθέσουν φανταστικούς διαλόγους και αυτοσχεδιασμούς. Ενθαρρύνει να φανταστούν τις πράξεις, τις 
αντιδράσεις και τα συναισθήματα των παιδιών που επισκέπτονται οι θεοί.
Ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, τη δυναμική της ομάδας, τους εκπαιδευτικούς στόχους και τον 
διαθέσιμο χρόνο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει να δουλέψουν σε ομάδες, να εμπλουτίσουν την 
ήδη υπάρχουσα ιστορία ή να σκεφτούν τη δική της εκδοχή για το τέλος και να την παρουσιάσουν. Στο 
τέλος, οι ομάδες καλούνται να παρουσιάσουν. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Θεατρικό 
Δρώμενο -
Οι φύλακες 
της νέας γης: 
«Η πράσινη 
επανάσταση!»

Ο εκπαιδευτικός, ως ένας από τους Θεούς του Ολύμπου, π.χ.: Απόλλωνας, Αθηνά, Ερμής, Άρτεμη, 
επισκέπτεται τα παιδιά του κόσμου, δηλαδή τους μαθητές! Σε πρώτο πρόσωπο, κάνει έκκληση για 
βοήθεια, τους μιλάει για την αγάπη για τη φύση και εξιστορεί το πρόβλημα που έχει προκύψει με την 
χρήση ζιζανιοκτόνων και χημικών ουσιών (κεφάλαια 6, 7,8, και 9). Προσκαλεί τους μαθητές να λάβουν 
μέρος στην πράσινη επανάσταση και να δράσουν. Τους παροτρύνει να φανταστούν τα λόγια, τις 
αντιδράσεις και πράξεις. Τους ενθαρρύνει να εκφράσουν τα συναισθήματά τους σχετικά με το θέμα 
αυτό! Τους προσκαλεί να αναζητήσουν ό,τι διαθέσιμα αξεσουάρ ή και κοστούμια έχουν στο σπίτι, να 
μεταμφιεστούν, να συνθέσουν φανταστικούς διαλόγους και αυτοσχεδιασμούς. Τους ενθαρρύνει να 
δημιουργήσουν μια μικρή ιστορία (σκετς) και να την παρουσιάσουν. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες 
τεχνικές που μπορούν να αξιοποιηθούν και να διευκολύνουν τους μαθητές να εκφραστούν και να 
δράσουν: tableaux vivant (παγωμένη εικόνα που ζωντανεύει), καθοδηγούμενος αυτοσχεδιασμός, 
ασκήσεις σωματικής έκφρασης, παιχνίδια ρόλων και μίμησης.
Ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει να χωριστούν σε ομάδες(break 
out rooms) και να αναβιώσουν μια σκηνή από το βιβλίο ή συγκεκριμένα από κάποιο κεφάλαιο, π.χ.: 9, 
και η στιγμή που οι θεοί επισκέπτονται τα παιδιά: Ομάδα Α: Οι Θεοί και Ομάδα Β: Τα παιδιά.
Καθοδήγηση έκφρασης συναισθημάτων και συζήτηση για ανάλογες εμπειρίες με τη διατύπωση 
βοηθητικών ερωτήσεων, π.χ.: Πώς πιστεύετε ότι αισθάνθηκαν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην 
ιστορία; Αν ήσασταν ένας από τους θεούς ή θεότητες, τι θα λέγατε στα παιδιά; Αν σας επισκέπτονταν 
οι θεοί και σας έλεγαν ότι κινδυνεύει ο πλανήτη μας, τι θα κάνατε;  

Κλείσιμο- 
Αξιολόγηση

Ενθάρρυνση μαθητών να συζητήσουν και να εκφράσουν συναισθήματα, να μοιραστούν εμπειρίες, 
να διατυπώσουν απόψεις σχετικά με όσα είπαν και επέλεξαν να παρουσιάσουν. Καθοδήγηση με 
τη διατύπωση βοηθητικών ερωτήσεων, π.χ.: Τι γνωρίζουμε για... τον/την; Αν ήσασταν ο/η πώς θα 
αισθανόσασταν, τι θα κάνατε; 
Σε δεύτερο χρόνο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενθαρρύνει τους μαθητές να δημιουργήσουν «ένα 
θεατρικό έργο», να γράψουν την ιστορία που σκέφτηκαν και παρουσίασαν και να την παρουσιάσουν 
στη σχολική κοινότητα. 

Χρήσιμα links- 
Πληροφορίες

Θεατρική Αγωγή:
https://theatroedu.gr/
http://archeia.moec.gov.cy/sd/92/theatriki_agogi_vivlio_ekpaideftikou.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1mcCLm_LwpE

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



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


