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Το Πρόγραμμα βασίζεται σε ένα Πανελλήνιο Ενωμοτιακό πρωτάθλημα που
σχετίζεται με τη Φύση μέσα από την Τεχνολογία. Αυτό εξελίσσεται σε 3

γύρους κατά τη διάρκεια της Οδηγικής Χρονιάς 2020-2021 και
συγκεκριμένα από 1 Δεκεμβρίου 2020 έως 31 Μαΐου 2021.

Βασίζεται στον αριθμό 4 γιατί…
4 οι εποχές , 

4 τα σημεία του ορίζοντα , 

4 τα στοιχεία της φύσης , 

4 οι Ενωμοτίες μιας Ομάδας ,

4 και οι Προκλήσεις.

Οι Ενωμοτίες από όλη την Ελλάδα , καλούνται να φορτίσουν τις
“μπαταρίες” τους με πράσινη ενέργεια και να φτιάξουν το δικό τους δάσος.

Για να το πετύχουν αυτό συμμετέχουν στο Παιχνίδι φορτίΖΩ ΣΤΗ ΦΥΣΗ! 

 Όσο παίζουν τόσο μεγαλώνει το δάσος τους.

Φορτιστές , κινητά , tablet, laptop.... και το παιχνίδι ΞΕΚΙΝΑ!

Περιγραφή Προγράμματος
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Κατηγορίες Παιχνιδιού

Το παιχνίδι χωρίζεται σε 4 κατηγορίες ως ακολούθως:

Παίζεις με την ΦΩΤΙΑ: Διαδικτυακό Παιχνίδι Γνώσεων με
ερωτήσεις γνώσεων για τη Φύση με 4 επιλογές. Το μέγιστο
σύνολο της πράσινης ενέργειας που μπορεί να παραχθεί σε
κάθε γύρο  είναι 120 φύλλα.

Μια τρύπα στο ΝΕΡΟ: Προκλήσεις ατομικές που
σχετίζονται με την υπευθυνότητα του κάθε Οδηγού μέσα
στην Ενωμοτία: Μια ατομική πρόκληση σε κάθε γύρο. Το
μέγιστο σύνολο της πράσινης ενέργειας , που μπορεί να
παραχθεί σε κάθε γύρο , είναι 10 φύλλα ανά παιδί-
υπευθυνότητα. Σε αυτή την ενέργεια προστίθεται και η
ενέργεια που παίρνουν τα άλλα μέλη της Ενωμοτίας!

Μεγαλύτερη Ενωμοτία=Περισσότερη Ενέργεια!

Όλα στον ΑΕΡΑ: Προκλήσεις Ενωμοτιακές που απαιτούν τη
συνεργασία όλης της Ενωμοτίας και αφορούν στην ίδια την
Ενωμοτία: Οι Ενωμοτίες μπορούν να επιλέξουν όποιες και
όσες προκλήσεις θέλουν. Κάθε γύρος έχει 5 προκλήσεις και
σε κάθε γύρο του παιχνιδιού προστίθενται νέες
προκλήσεις συν τις προηγούμενες! Το μέγιστο σύνολο της
πράσινης ενέργειας που μπορεί να παραχθεί σε κάθε γύρο
είναι τουλάχιστον 50 φύλλα (10 φύλλα ανά πρόκληση).

Η ΓΗ γυρίζει: Αποστολές που απαιτούν τη συμμετοχή όλης
της Ενωμοτίας , έχουν εξωστρέφεια και χαρακτήρα
κοινωνικής προσφοράς. Είναι αποστολές που θέλουν καλή
συνεργασία μέσα στην Ενωμοτία αλλά και με τρίτους. Οι
Ενωμοτίες μπορούν να διαλέξουν όποιες και όσες
αποστολές θέλουν. Σε κάθε γύρο προστίθενται νέες
αποστολές συν τις προηγούμενες! Σε κάθε αποστολή
παράγεται διαφορετική ποσότητα πράσινης ενέργειας , με
δυνατότητα αναβάθμισης της ενέργειας-με μικρές
επιπλέον κινήσεις η Ενωμοτία παίρνει επιπλέον ενέργεια.
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Οδηγίες Παιχνιδιού

Διάρκεια γύρων παιχνιδιού (Α ’ Γύρος: Δεκέμβριος 2020- Ιανουάριος

2021, Β ’ Γύρος: Φεβρουάριος 2021- Μάρτιος 2021, Γ ’ Γύρος: Απρίλιος

2021-Μάιος 2021).

Συμμετοχή Ενωμοτίας: Κάθε Ενωμοτία στέλνει τη συμμετοχή της στον

Κλάδο συμπληρώνοντας την φόρμα ΕΔΩ και παίρνει έναν μοναδικό

κωδικό συμμετοχής , με τον οποίο συμμετέχει στο παιχνίδι. Ο Κωδικός

αυτός θα χρειαστεί για τη συμμετοχή της στην κατηγορία “Παίζεις με

την ΦΩΤΙΑ”-λεπτομέρειες θα σταλούν στα e-mail των Ομάδων κατόπιν

δήλωσης συμμετοχής.

Οι επιτυχίες των Ενωμοτιών (βίντεο , φωτογραφίες , αποτελέσματα

προκλήσεων/αποστολών , αφίσες , ηχητικά μηνύματα , άρθρα)

αναρτώνται από τον Κλάδο στην σελίδα του παιχνιδιού φορτίΖΩ ΣΤΗ

ΦΥΣΗ www.fortizostifisi.eu (με ευθύνη των Στελεχών , όλες οι

φωτογραφίες/βίντεο που θα αναρτηθούν θα πρέπει να έχουν τη

συγκατάθεση των γονέων των παιδιών που εμφανίζονται).

Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού γνώσεων , των αποστολών ή των

προκλήσεων , η Ενωμοτία πρέπει να φροντίΖΕΙ  να στέλνει ΕΔΩ τα

αποτελέσματα στον Κλάδο Οδηγών με τη βοήθεια των Στελεχών. Αν το

Αρχηγείο κρίνει ότι δεν είναι ικανοποιητικές οι απαντήσεις στις

αποστολές , θα πρέπει να προτρέψει τα παιδιά να τις βελτιώσουν.

Αλλιώς , η ενέργεια δεν μπορεί να μετρηθεί και έτσι χάνεται.

Κατά την διάρκεια του κάθε γύρου και καθ ’ όλη τη διάρκεια του

προγράμματος οι Ενωμοτίες μπορούν να βλέπουν στον Πίνακα

Κατάταξης “Φυλλομετρητής” στην σελίδα www.fortizostifisi.eu την

πράσινη ενέργεια  που έχουν φορτίσει (πόσους πόντους έχουν

αποκτήσει), όπως επίσης , πού βρίσκονται σε σχέση με τις άλλες

Ενωμοτίες ανά την Ελλάδα. Ο πίνακας θα ανανεώνεται κάθε 7 ημέρες.
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Οδηγίες Παιχνιδιού

Σε κάθε γύρο παίζουν και οι τέσσερις κατηγορίες ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ. Το

περιεχόμενο τους είναι διαφορετικό για κάθε γύρο και

γνωστοποιείται στην αρχή του καθενός.

Σε κάποιες αποστολές/προκλήσεις βοηθάει να χρησιμοποιηθούν

οπτικοακουστικά μέσα , και τα Στελέχη ενθαρρύνουν και

υποστηρίζουν τα παιδιά σε αυτό. 

Κάποιες αποστολές/προκλήσεις δουλεύονται από το σπίτι , αλλά

υπάρχουν πολλές που γίνονται εκτός σπιτιού.

Η Ενωμοτία έχει δικαίωμα να παίξει μία φορά π.χ. το Παίζεις με τη

Φωτιά , αλλά περισσότερες φορές στις υπόλοιπες κατηγορίες , ανάλογα

με την δυναμική της.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Στην δεύτερη περίπτωση και βάσει των εκάστοτε

υγειονομικών συνθηκών , τα Στελέχη υπενθυμίζουν τα μέτρα ασφαλείας

που πρέπει να τηρούνται.
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Βαθμολογία

Όλες οι κατηγορίες - Διαδικτυακό Παιχνίδι , Προκλήσεις Ατομικές και
Ενωμοτιακές , Αποστολές- είναι μετρήσιμες σε φύλλα.

Κάθε φύλλο είναι ένας πόντος. Με 30 φύλλα δημιουργείται ένα δέντρο
και έτσι μεγαλώνει το δάσος των Ενωμοτιών.

Με τους πόντους που κερδίζουν φορτίζουν τις μπαταρίες τους με πράσινη
ενέργεια. Με την ενέργεια αυτή φτιάχνουν δάσος. Όσο περισσότερη
πράσινη ενέργεια μαζεύουν (περισσότερα φύλλα) τόσο μεγαλύτερο δάσος
δημιουργούν. Τα φύλλα κάνουν δέντρα και τα δέντρα δάσος!

Πόσo μεγάλο δάσος μπορούν να δημιουργήσουν οι Ενωμοτίες σας μέχρι το
τέλος του παιχνιδιού;

Η Ενωμοτία  που θα καταφέρει να δημιουργήσει το μεγαλύτερο σε αριθμό
δέντρων δάσος είναι η Νικήτρια η οποία θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2021.

Πα ιχν ίδ ι  Γνώσεων :
2 φύλλα ανά σωστή απάντηση#1

#3

#2

#4

Προκλήσε ι ς  Ατομ ικές :  
1 0  φύλλα

Προκλήσε ι ς  Ενωμοτ ιακές :  
1 0  φύλλα

Αποστολές :  
Δ ιαφορετ ική  πράσ ινη  ενέργε ια
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Χρήσιμοι Όροι

Φορτίζω: Μαζεύω. 

Πράσινη ενέργεια: Ενέργεια που παράγεται κατά την διάρκεια

του παιχνιδιού. Μετράται σε φύλλα.

Φύλλα: Μονάδα μέτρησης της πράσινης ενέργειας.

Δέντρο: Η ενέργεια μετατρέπεται σε δέντρο.  30 φύλλα = 1

δέντρο

Δάσος: Το σύνολο των δέντρων.

Γύρος: Χρονικό διάστημα εξέλιξης του παιχνιδιού.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Τα Στελέχη ενθαρρύνουν τις Ενωμοτίες να προσκαλέσουν και φίλους
τους σε αυτό το παιχνίδι χωρίς τέλος!



Για το Πρόγραμμα Χρονιάς 2020 - 2021 εργάστηκαν

Ο Έφορος του Κλάδου Οδηγών

Γιώργος Αρβάλης 

Οι Βοηθοί Εφόρου Κλάδου Οδηγών

Λίνα Μαρμαρά, Νίκη Κωσταρέλη, Αλέξανδρος Κόρδας, Άντζυ Τερζάκη

Οι Συνεργάτες του Κλάδου Οδηγών

Αμάντα Στάμου, Κατερίνα Παπαναστασίου

Η διόρθωση των κειμένων έγινε από την Κατερίνα Τσεκούρα την οποία

ευχαριστούμε θερμά.

Ευχαριστίες
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ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ 

ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

www.fortizostifisi.eu


