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ΕΝΝΟΙΑ: Ιδανικό Μενού 
 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Η ιδέα είναι απολύτως αφιερωμένη στο «Παιχνίδι Ιδανικού Μενού». Η ιδέα 

είναι οι μαθητές να μάθουν από τις προηγούμενες γενιές τι έτρωγαν, τις 

ιστορίες/ εμπειρίες των παππούδων τους για το πώς καλλιεργούσαν τα δικά 

τους φρούτα και λαχανικά, πώς τα φρόντιζαν και τα θέριζαν, καθώς πώς 

έκτρεφαν τα οικόσιτα ζώα. Εναλλακτικά, μπορούν να εστιάσουν σε 

οικογενειακές συνταγές. Ενθαρρύνουμε πραγματικά και εκτιμούμε τις γνώσεις 

που προέρχονται από την εμπειρία των προηγούμενων γενεών όπου τα 

πράγματα ήταν απλούστερα, καθώς δεν υπήρχαν τόσες πολλές επιλογές σε 

έτοιμα τρόφιμα ούτε γλυκά και αυτές οι γενιές έπρεπε να γνωρίζουν πώς να 

εκτρέφουν ζώα (όπως π.χ. κοτόπουλο, κουνέλι κλπ.) πώς και πότε να 

καλλιεργούν, να φροντίζουν και  να μαζεύουν τα φρούτα / λαχανικά / βότανα 

κ.ά. Εναλλακτικά, θα ήταν ωραίο οι μαθητές να φέρουν μια παλιά οικογενειακή 

συνταγή. Το ιδανικό μενού λοιπόν, μπορεί να μην είναι ιδανικό με την έννοια 

της διατροφής, αλλά περισσότερο με την διατήρηση της παράδοσης και της 

οικογενειακής κληρονομιάς.  

 

 

2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Αυτό το βίντεο σχετίζεται με το «Παιχνίδι Ιδανικού Μενού» και ειδικά με το 

κομμάτι «Θα αναλογιστούν τις συνταγές της οικογένειάς τους και θα δουν εάν 

χρησιμοποιούν ευεργετικά συστατικά ανάλογα με τις εποχές, την προέλευση 

των συστατικών και τα προστιθέμενα προϊόντα». Μπορούν να παίξουν το 

‘Παιχνίδι Ιδανικό Γεύμα’ για να κερδίσουν πόντους στην οικογενειακή συνταγή. 
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3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω 

Κάθε μαθητής θα είναι υπεύθυνος μετά την κατανόηση του παιχνιδιού Ιδανικό 

Γεύμα, που αποτελεί μέρος της δραστηριότητας Παιχνίδι Ιδανικού Μενού για: 

 

Να συντάξει ερωτήσεις για συνέντευξη ή συζήτηση με ένα άτομο μεγαλύτερης 

ηλικίας σχετικά με:  

α) Τι ζώα έκτρεφαν ή θυμούνται να εκτρέφουν οι γονείς τους ή οι παππούδες 

τους ή άλλοι συγγενείς; Πού έμεναν τα ζώα; Τι έτρωγαν; Πώς φρόντιζαν τα 

ζώα; Τι προϊόντα έπαιρναν από αυτά; 

 β) Ποια φρούτα, λαχανικά ή βότανα καλλιεργούσαν στον κήπο τους; Ποια από 

αυτά καλλιεργούνταν μαζί και ποια χωριστά και γιατί; 

 

Καθώς πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχε εύκολη πρόσβαση σε γλυκά και 

σοκολάτες, τι γλυκά/λιχουδιές έτρωγαν, ποιος τα έφτιαχνε και πόσο συχνά; 

Ποια είναι η διατροφική αξία αυτού του γλυκού σε σύγκριση με αυτή των 

γλυκών της σημερινής εποχής; Ποιο ήταν το πρόχειρο φαγητό της εποχής 

τους και ποια είναι η διατροφική του αξία σε σύγκριση με αυτή ενός κοινού 

πρόχειρου φαγητού σήμερα; 

 

Εάν δεν μπορούν να προσεγγίσουν ένα μέλος της οικογένειας, μπορούν να 

παρακολουθήσουν ντοκιμαντέρ, βίντεο ή μέσω άλλων πηγών που απαντούν 

σε αυτές τις ερωτήσεις για την περιοχή τους. 

 

 

4- Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα: 

Οι μαθητές θα είναι υπεύθυνοι για να αποφασίσουν ποια συσκευή θα 

χρησιμοποιήσουν για την βιντεοσκόπηση(π.χ. τάμπλετ, κινητό ή κάμερα) και 

να αναφέρουν τον λόγο. Θα αναλάβουν τη συνέντευξη ή την αφήγηση. 
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Θα κάνουν περικοπή και προσαρμογή/επεξεργασία του βίντεο, ώστε να 

εμφανίζονται τα πιο σημαντικά μέρη. Οι μαθητές μπορούν ακόμη και να 

ενσωματώσουν μερικές εικόνες ή υπότιτλους σε ενότητες (πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους). Πρόκειται για μια δραστηριότητα που 

μπορεί να γίνει ως εργασία στο σπίτι μετά την ολοκλήρωση της 

δραστηριότητας «Παιχνίδι Ιδανικού Μενού».  

 

 

5- Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της επιστήμης 

(STEAM) και της περμακουλτούρας: 

Βασικά, η παραγωγή των βίντεο σχετίζεται με: 

 

Επιστήμη: το περιεχόμενο που θα μαγνητοσκοπηθεί είναι η επιστημονική 

μέθοδος.  

 

Τεχνολογία: μπορεί να θεωρηθεί η χρήση της κάμερας και του λογισμικού για 

την επεξεργασία του βίντεο. Οι μαθητές μπορεί επίσης να χρειαστεί να 

εξοικειωθούν με ένα λογισμικό για την επεξεργασία των βίντεο και την 

ενσωμάτωση υποτίτλων, τίτλων ή θεμάτων που θα εμφανίζονται κάθε φορά 

που μια λήψη πρέπει να ενωθεί με μια άλλη. 

 

Καλλιτεχνική οπτική: τα βίντεο πρέπει να είναι σαφή και καλά δομημένα.  

 

Το θέμα/περιεχόμενο των βίντεο προέρχεται από δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την έννοια της περμακουλτούρας. 

 

 
 


