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ΕΝΝΟΙΑ: Κύκλος ζωής 
 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Ο κύκλος ζωής είναι τα αναπτυξιακά στάδια που προκύπτουν κατά τη διάρκεια 

ζωής ενός οργανισμού - από τη γέννηση έως τον θάνατο. Γενικά τα φυτά και 

τα ζώα περνούν από τρία βασικά στάδια στον κύκλο ζωής τους: 

γονιμοποιημένο αυγό / σπόρος -> στάδιο ανάπτυξης -> στάδιο ωρίμανσης. 

Ωστόσο ορισμένα είδη, όπως ο άνθρωπος, ακολουθούν περισσότερα στάδια. 

Κατά τη διάρκεια του σταδίου ωρίμανσης, ένας οργανισμός θα αναπαραχθεί 

για να δημιουργήσει την επόμενη γενιά, καθώς ο έμφυτος στόχος κάθε 

ζωντανού οργανισμού είναι η διασφάλιση της συνέχειας του είδους. 

 

Ο Κύκλος Ζωής είναι μια βασική ιδέα για να βοηθήσουμε τους νέους να 

αναπτύξουν μια πρώιμη αντίληψη για τον κόσμο μέσα από δύσκολες έννοιες 

όπως η ζωή, η γέννηση και ο θάνατος. Εξετάζοντας αυτές τις κρίσιμες έννοιες 

μέσα από άλλα είδη που είναι αισθητά στο περιβάλλον τους, ο κύκλος ζωής 

των ανθρώπων μπορεί επίσης να εξεταστεί στην τάξη από επιστημονική 

άποψη που μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να παρατηρήσουν από 

διαφορετική οπτική γωνία τη δική τους εμπειρία σχετικά με τον θάνατο ενός 

δικού τους ανθρώπου.  

 
 

Πηγή: Εδώ  

https://www.google.com/search?q=%CF%84%CE%B1+%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%82&sxsrf=ALeKk019GribD9Yn8NcLs_-P3TC9Mboiuw:1610614585166&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwir1N_xhpvuAhUMvRQKHeqZBQsQ_AUoAXoECAUQAw&biw=1920&bih=880#imgrc=GxURWq_yYpDGLM
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2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Στη δραστηριότητα του LivingSTEM Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου ή στις 

δραστηριότητες του Συστήματος Παιχνιδοποίησης «Παρατηρώντας τη 

βιοποικιλότητα σε ένα τοπικό́ πάρκο ή δάσος με κυνήγι θησαυρού» ή 

«Σχεδιάζοντας έναν λαχανόκηπο μαντάλα», οι μαθητές μπορούν να 

επιλέξουν ένα ή δύο από τα διάφορα φυτά που σκοπεύουν να καλλιεργήσουν 

στον κήπο τους. Στη συνέχεια μπορούν να σχεδιάσουν τον κύκλο ζωής αυτών 

των φυτών - από το στάδιο που είναι σπόροι, στο στάδιο της ανάπτυξης και 

της αποσύνθεσης. Μπορούν να καταγράψουν το χρόνο που περνά κάθε φυτό 

σε κάθε στάδιο και πώς αλληλεπιδρά κάθε φυτό με τους άλλους οργανισμούς 

που το περιβάλλουν κατά τη διάρκεια της ζωής του. Εκτός από τα φυτά, 

μπορούν επίσης να επιλέξουν να δημιουργήσουν ένα βίντεο με τα έντομα που 

επικονιάζουν την κουζίνα κήπου τους. Εάν επιλέξουν ένα ζώο, θα είναι μια 

εξαιρετική εμπειρία να συνεργαστούν με ένα βιολογικό αγρόκτημα / κτήμα 

περμακουλτούρας ή ένα αγρόκτημα που εκτρέφει ζώα. Σε περίπτωση που 

είναι δύσκολο να παρατηρήσουν τον κύκλο ζωής του οργανισμού που έχουν 

επιλέξει στο φυσικό του περιβάλλον, το βίντεο μπορεί να συνδυάζει στοιχεία 

από ζώα και φωτογραφίες που έχουν αναζητήσει.  

 

 

3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

Οδηγίες για τους μαθητές: 

 

1. Επιλέξτε το είδος για το οποίο σκοπεύετε να δημιουργήσετε ένα βίντεο 

σχετικά με τον κύκλο ζωής του. 

 

2. Κάντε έρευνα για τον κύκλο ζωής αυτού του είδους / αυτών των ειδών. 
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3. Γράψτε ιδέες για την ιστορία του βίντεο σας, το σενάριο, το 

εικονογραφημένο σενάριο (πώς θα εξελιχθεί το βίντεο σας βήμα-βήμα) 

και στη συνέχεια δημιουργήστε το πρόγραμμα παραγωγής. 

 

4. Ανάλογα με τον οργανισμό που επιλέγετε για τον κήπο, για παράδειγμα 

φυτά, το πρόγραμμα παραγωγής σας μπορεί να συγχρονιστεί με το 

έργο «Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου». 

 

5. Εάν επιλέξετε έντομα και σκοπεύετε να προσθέσετε φωτογραφίες από 

το Διαδίκτυο στο βίντεο επειδή ο κύκλος ζωής τους δεν μπορεί να 

παρατηρηθεί στο περιβάλλον σας, τότε μπορείτε να κάνετε το βίντεο 

πριν από τη δραστηριότητα «Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου». 

 

6. Ακολουθήστε τις γενικές οδηγίες που έχει δώσει ο δάσκαλός σας για τη 

δημιουργία ενός βίντεο. 

 

4- Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα: 

Αυτή η δραστηριότητα πραγματοποιείται καλύτερα ως ομαδική δραστηριότητα. 

Για να γίνουν πιο εύκολες οι εργασίες, η ίδια ομάδα στο Παιχνίδι, Ιδανική 

Κουζίνα Κήπου μπορεί να αναλάβει την παραγωγή βίντεο. Τα μέλη της 

ομάδας μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες για να αποφασίσουν ποιον οργανισμό 

θέλουν να εξερευνήσουν. Μπορούν να το κάνουν αυτό ενώ ερευνούν για τον 

οργανισμό και φαντάζονται την ιστορία που θέλουν να παρουσιάσουν. 

Μπορούν να κάνουν έρευνα στο Διαδίκτυο για υπάρχοντα βίντεο σχετικά με 

αυτό το θέμα για να εμπνευστούν. Μόλις επιλεγεί ο οργανισμός, τότε μπορούν 

να αρχίσουν να γράφουν μαζί την επεξεργασία του βίντεο και το σενάριο 

(σημείο 3 ανωτέρω). 
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5- Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της επιστήμης 

(STEAM) και της περμακουλτούρας: 

Μαθήματα σχετικά με το STEAM: 

 

Βιολογία, Τέχνες (συγγραφή) 

Μαθηματικά (μέτρηση και καταγραφή κάθε σταδίου ζωής) 

Τεχνολογία (παραγωγή βίντεο) 

Οικολογία 

 

Δεξιότητες που αναπτύσσονται: 

 

• Επιστημονικές δεξιότητες μέσω παρατήρησης και έρευνας. 

• Δεξιότητες σχεδιασμού, οργάνωσης, συγγραφής σεναρίων, 

διαπροσωπικής επικοινωνίας και συγκρότησης ομάδων. 

• Τεχνολογικές δεξιότητες στον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης. 

• Οι δεξιότητες κατανόησης που θα αξιοποιηθούν μέσω της κατανόησης 

των λειτουργιών του οργανισμού και της σχέσης ανάμεσα στις διάφορες 

λειτουργίες, αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού 

περμακουλτούρας. 


