
Η ΕΙΚΟΝΟϊΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

Διαδικασία
  Γνωρίζετε την ιστορία της σοκολάτας; Ξέρετε σε ποιο μέρος του κόσμου ανακαλύφθηκε, πώς τη χρησιμοποιούσαν 

στην αρχή, πότε την ανακάλυψαν οι Ευρωπαίοι και πώς τη χρησιμοποιούν τώρα; 

  Κάντε ένα γρήγορο τεστ στις γνώσεις σας προσπαθώντας να βάλετε τις φωτογραφίες σε μια λογική σειρά και να 
φτιάξετε μια ιστορία για να τις συνοδεύσει... Η ιστορία σας μπορεί να ξεκινάει από το σήμερα ή το τότε, να είναι 
γραμμική, σπειροειδής ή να περιγράφει παράλληλες εξελίξεις, η ουσία είναι απλώς και μόνο να είναι η δική σας 
ιστορία της σοκολάτας.

  Για να σας βοηθήσουμε, σας δίνουμε και μια Κάρτα Βοήθειας που περιλαμβάνει κάποια πολύ βασικά στοιχεία για 
τη σοκολάτα (όχι αναγκαστικά σε χρονική σειρά).

  Αφού δημιουργήσετε την εικονοϊστορία σας θα κληθείτε να την παρουσιάσετε στην υπόλοιπη τάξη. Για να 
προετοιμαστείτε θα πρέπει να βάλετε τη φαντασία σας να δουλέψει και να την παρουσιάσετε με τον πιο ευφάνταστο 
τρόπο, με διήγηση, χορό, τραγούδι, tableaux vivant ή ακόμη και ζωντανεύοντας τους ήρωες της ιστορίας σας με 
ένα μικρό θεατρικό. Κάθε ομάδα θα έχει 5 λεπτά στη διάθεση της για να παρουσιάσει την εικονοϊστορία της.

Πηγές: 
http://www.worldcocoafoundation.org/

*    http://farm4.static.flickr.com/3611/3314282173_9330212cd0.jpg;

      http://www.allwomens.ru/uploads/posts/2010-03/1268519009_gorkij_shokolad_appetitno_i_polezno_.jpg;

      http://media.fanparty.ru/images/fanclubs/Chocolate/gallery/453717_chocolate_pic.jpg

      http://farm2.static.flickr.com/1378/5133758564_ff03562699_z.jpg;

      http://farm1.static.flickr.com/87/254231414_cfea557c36_z.jpg?zz=1;

      http://farm4.static.flickr.com/3577/3562752135_631e892ece.jpg;

      http://www.diego-rivera-foundation.org/The-Conquest-or-Arrival-of-Hernan-Cortes-in-Veracruz,-;

      http://www.flickr.com/photos/25878086@N06/5830632148/sizes/z/in/photostream/;

      http://www.flickr.com/photos/jblndl/152370367/sizes/z/in/photostream/;

 Στόχοι: Οι μαθητές μαθαίνουν λεπτομέρειες για την ιστορία και την παραγωγή της σοκο- 
  λάτας συνειδητοποιώντας συγχρόνως τις επιπτώσεις της υπερκατανάλωσης &  
  του παγκόσμιου εμπορίου για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι  
  μαθητές κατανοούν τον ηθικό τους ρόλο ως καταναλωτές. Επίσης, τους δίνεται η  
  δυνατότητα να εκφραστούν με εργαλείο την τέχνη. 

 Θεματικός άξονας:   Οικονομική θεωρία, Ιστορία, Κοινωνιολογία

 Ηλικία: 10 - 15 

 Χρόνος: 35 λεπτά
  Οδηγίες, χωρισμός σε ομάδες: 5 λεπτά
  Δουλειά σε ομάδες - δημιουργία εικονοϊστορίας: 15 λεπτά
  Δουλειά σε ομάδες - προετοιμασία παρουσίασης: 5 λεπτά
  Παρουσιάσεις ομάδων (5΄ σε κάθε ομάδα): 10 λεπτά 

 υλικό: Κάρτες-εικόνες για τη σοκολάτα που θα βρείτε * (φτιάξτε 3 σετ καρτών, ούτως  
  ώστε οι μαθητές να χωριστούν σε 3 ομάδες)
  Την κάρτα βοήθειας (μία για κάθε ομάδα)
  Μεγάλα χαρτιά σε περίπτωση που οι μαθητές θέλουν να αποτυπώσουν την  
  ιστορία τους ζωγραφικά

 Χώρος: Τάξη, αμφιθέατρο
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Tα κακαόδεντρα ήταν ιερά δέντρα για τους προ-Κολομβιανούς πολιτισμούς.

Οι Μάγια έπιναν τη σοκολάτα τους με βανίλια και τσίλι!

Ο Ισπανός κατακτητής Hernan Cortes συνέβαλε στην πτώση της αυτοκρατορίας των Αζτέκων.

Οι φυτείες ζαχαροκάλαμου στην Κεντρική Αμερική προσέφεραν φθηνή ζάχαρη στους Ευρωπαίους.

Η καλλιέργεια των κακαόδεντρων ξεκίνησε στην Κεντρική και Λατινική Αμερική αλλά σύντομα μεταφέρ-
θηκε στη Δυτική Αφρική. Χώρες όπως η Ακτή του Ελεφαντοστού είναι απόλυτα εξαρτημένες από την 
εξαγωγή κόκκων κακάο. 

Μια φυτεία κακαόδεντρων ζει 20 χρόνια περίπου ενώ η ετήσια παραγωγή καρπών φτάνει για να παρα-
χθούν 3 μόλις πλάκες σοκολάτας. 

Παρθένα δάση κόβονται για να εξασφαλιστεί γη για φυτείες κακάο.

240 περίπου εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο πέφτουν θύματα της παράνομης παιδικής εργασίας. 

Μόνο στις φυτείες κακάο της Δυτικής Αφρικής υπολογίζεται ότι εργάζονται 200.000 παιδιά.

Η παραγωγή σοκολάτας γίνεται στις χώρες του «ανεπτυγμένου» κόσμου, λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας 
στις χώρες παραγωγής κακάο αλλά και λόγω των δασμών με τους οποίους βαρύνεται το εμπόριο επεξερ-
γασμένων κόκκων κακάο.

Οι  6 χώρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση σοκολάτας είναι η Ιρλανδία, η Ελβετία, η Μεγάλη Βρετανία, το 
Βέλγιο, η Νορβηγία και η Γερμανία. 

ΚΑΡΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
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