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ΕΝΝΟΙΑ: Βιολογικός κύκλος ζωής 

& Κομπόστ 

 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Η κομποστοποίηση σημαίνει ότι δημιουργούμε ένα ιδανικό περιβάλλον για 

μικροοργανισμούς που τρέφονται με οργανικά υπολείμματα για να 

επιταχύνουν την αποσύνθεσή τους. Αυτή η διαδικασία θα επιτρέψει στα 

θρεπτικά συστατικά από τα υπολείμματα να εισέλθουν στο έδαφος και έτσι, να 

τροφοδοτήσουν καλύτερα τα φυτά και τις καλλιέργειες. Το καλύτερο 

περιβάλλον για αυτή τη διαδικασία είναι σε ένα ζεστό, υγρό, οξυγονωμένο και 

πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία περιβάλλον. 

 

Υπάρχουν τρία στάδια σε αυτή τη διαδικασία: 

 

• Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου (δύο ημέρες), 

μικροοργανισμοί που ονομάζονται μεσόφιλοι μικροοργανισμοί, που 

ευδοκιμούν σε θερμοκρασίες από 20 έως 45 βαθμούς Κελσίου, θα 

διασπάσουν τα οργανικά υπολείμματα, τα οποία θα παράγουν 

θερμότητα. 

• Κατά το δεύτερο στάδιο (λίγες ημέρες έως αρκετούς μήνες), η 

θερμότητα που παράγεται θα προσελκύσει θερμόφιλους 

μικροοργανισμούς, οι οποίοι ευδοκιμούν σε υψηλότερες 

θερμοκρασίες. Θα διασπάσουν ακόμη περισσότερο τα υπολείμματα 

και θα παράγουν περισσότερη θερμότητα, γι' αυτό θα πρέπει επίσης 

το περιβάλλον να αερίζεται. 

• Κατά τη διάρκεια του τρίτου σταδίου (αρκετοί μήνες), οι θερμοκρασίες 

πέφτουν και οι μεσόφιλοι μικροοργανισμοί αναλαμβάνουν να  
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ολοκληρώσουν τη διάσπαση των υπολειμμάτων μέσα στον χούμο 

(μαυρόχωμα, το ανώτερο στρώμα του εδάφους).1 

 

            Πηγή 1: pixabay 

 

 

2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Μαθηματικά: Μια εισαγωγική δραστηριότητα στο θέμα της κομποστοποίησης 

και της οργανικής ύλης θα μπορούσε να είναι να ζητηθεί από τους μαθητές να 

μετρήσουν ποσοτικά τα οργανικά απόβλητα που παράγονται στο σπίτι τους 

(ανάλογα με τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν κάτω από την ίδια στέγη 

φυσικά). Αυτό το μέρος δεν χρειάζεται να βιντεοσκοπηθεί. Με βάση αυτούς 

τους αριθμούς, μπορούν να προκύψουν στατιστικά στοιχεία και υπολογισμοί 

για το μάθημα των μαθηματικών προκειμένου να μετρηθούν τα απόβλητα που 

δεν επαναχρησιμοποιούνται στην κομποστοποίηση.  

 

Βιολογία: Θα μπορούσε να διεξαχθεί ένα πείραμα για τον υπολογισμό του 

χρόνου που απαιτείται για την αποσύνθεση ορισμένων πραγμάτων. Κάθε 

μαθητής θα μπορούσε να δημιουργήσει το δικό του μίνι κομπόστ μέσα σε ένα 

διαφανές πλαστικό μπουκάλι. Θα προσδιορίσουν κάθε στρώμα του κομπόστ 

 
1 Rachel Ross, The Science Behind Composting, September 12, 2018, 

(https://www.livescience.com/63559-composting.html), consulted 16-09-2020 

https://pixabay.com/fr/photos/compost-jardin-d%C3%A9chets-bio-nature-419261/
https://www.livescience.com/63559-composting.html
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στο μπουκάλι για να δουν με την πάροδο του χρόνου πώς εξελίσσεται το 

κομπόστ. Κάθε εβδομάδα, θα σημειώνουν την εξέλιξη των στρωμάτων και τις 

παρατηρήσεις τους σε ένα ημερολόγιο. Θα πειραματιστούν επίσης με τη 

θερμότητα και την προσθήκη νερού. Στο τέλος, μπορούν να αφαιρέσουν το 

περιεχόμενο του μπουκαλιού και να δουν πώς κάθε στοιχείο εξελίχθηκε με την 

πάροδο του χρόνου. 

 

Ακολουθεί η περιγραφή του πειράματος που πραγματοποίησε ένας δάσκαλος 

στην τάξη με εικόνες που εξηγούν τη διαδικασία: 

https://www.clearwaycommunitysolar.com/blog/science-center-home-

experiments-for-kids/composting-and-food-waste-experiment/)  

 

Δραστηριότητες από το Σύστημα Παιχνιδοποίησης: Ανάλυση ενός 

διαφορετικού τερραρίου: Καθώς σε αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές 

μαθαίνουν για τον κύκλο ζωής της γης και πώς να δημιουργήσουν το δικό τους 

οικοσύστημα, θα ήταν ενδιαφέρον να προστεθεί ένα πιο αναλυτικό μέρος της 

δραστηριότητας που είναι η κομποστοποίηση και η διαδικασία της 

βιοαποσύνθεσης. Το τερράριο θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί τον δικό 

του κύκλο βιοαποσύνθεσης και να έχει αρκετή οργανική ύλη για να διατηρείται 

στον χρόνο. Οι μαθητές θα πρέπει να σκεφτούν εκ των προτέρων, να 

σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν το δικό τους τερράριο και στη συνέχεια να 

παρατηρήσουν πώς εξελίσσεται μέσα στο χρόνο και ποιες συνθήκες είναι οι 

βέλτιστες για την ακμάζουσα ύπαρξή του. Η όλη διαδικασία θα καταγραφεί στο 

βίντεο.  

 

Δραστηριότητες από το Σύστημα Παιχνιδοποίησης: «Παρατηρώντας τη 

βιοποικιλότητα σε ένα τοπικό́ πάρκο ή δάσος με κυνήγι θησαυρού́» 

Μέρος των βασικών παρατηρήσεων που θα κάνουν τα παιδιά θα είναι η 

παρατήρηση πολλών φυσικών απορριμμάτων που αποσυντίθενται, ίσως να 

παρατηρήσουν σκουλήκια και ίσως την παρουσία μυκήτων και λειχήνων. Όλα 

αυτά σχετίζονται με την κομποστοποίηση στη φυσική της μορφή. Αυτό μπορεί 

να είναι το σημείο εκκίνησης του τρόπου βελτιστοποίησης της αποσύνθεσης 

των πράσινων αποβλήτων προκειμένου να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο και 
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φιλικό προς το περιβάλλον λίπασμα. Παρατηρώντας και αντιγράφοντας τη 

φύση, οι μαθητές θα μπορέσουν να δημιουργήσουν το δικό τους κομπόστ.  

 

Δραστηριότητες από το Σύστημα Παιχνιδοποίησης: Ο ιστός αράχνης της 

βιοποικιλότητας. Η αποσύνθεση και η κομποστοποίηση αποτελούν ένα 

φυσικό μέρος του κύκλου ζωής που επιτρέπει τη νέα ανάπτυξη και τρέφει τη 

βάση της πυραμίδας των τροφίμων. Επομένως, αυτή η πτυχή θα μπορούσε 

να συμπεριληφθεί στον ιστό αράχνης της βιοποικιλότητας, ως η αρχή και το 

τέλος όλων των πραγμάτων στον κύκλο. Αυτή η δραστηριότητα θα μπορούσε 

και πάλι να είναι το σημείο εκκίνησης μιας άλλης δραστηριότητας που αφορά 

την κατασκευή του δικού τους κομπόστ στο σχολείο, στο σπίτι ή στο έργο του 

κήπου περμακουλτούρας.  

 

 

Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου: Η προσθήκη ενός κομπόστ στην ιδανική 

κουζίνα κήπου μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος για να έχετε ποιοτικό 

υπόστρωμα και έναν οικολογικό τρόπο λίπανσης του κήπου 

περμακουλτούρας. Το κομπόστ θα επιτρέψει επίσης την ανακύκλωση τυχόν 

πράσινων απορριμμάτων από τον κήπο και την προσθήκη τους όπου 

χρειάζεται. Οι μαθητές θα μπορούσαν να σκεφτούν έναν πρωτότυπο τρόπο 

για να ενσωματώσουν το κομπόστ στον ιδανικό κήπο τους, καθώς και να 

σκεφτούν ενδιαφέροντα φυτά να φυτέψουν προκειμένου να προσθέσουν 

φυσική προστασία και λίπασμα στον κήπο τους για να το κάνουν πιο βιώσιμο. 

 

 

3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

Καθώς η κομποστοποίηση είναι μια μακρά διαδικασία, προκειμένου να 

συμπεριληφθούν όλα τα βήματα των διαφορετικών δραστηριοτήτων στο 

βίντεο, υπάρχουν διαφορετικά πράγματα που μπορούν να γίνουν.  
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Το ένα είναι ότι οι εικόνες κάθε βήματος μπορούν να συμπεριληφθούν στο 

τελικό μοντάζ. Οι μαθητές θα εξηγήσουν όλα τα βήματα και τα στάδια κατά τη 

διάρκεια της βιντεοσκόπησης στο τέλος του πειράματος. Μπορείτε ακόμη και 

να εκτυπώσετε και να τοποθετήσετε τις εικόνες των διαφορετικών βημάτων σε 

έναν τοίχο για παράδειγμα, και να ζητήσετε από τους μαθητές να τις 

εξηγήσουν κατά τη διάρκεια του βίντεο και να δείξουν τα τελικά αποτελέσματα. 

 

Εναλλακτικά, τα σύντομα βίντεο κάθε σταδίου της διαδικασίας μπορούν να 

βιντεοσκοπηθούν και να συγκεντρωθούν όλα σε ένα τελικό βίντεο στο τέλος 

της δραστηριότητας. Υπάρχει ακόμη και η δυνατότητα απλής δημιουργίας 

πολλών βίντεο με την ίδια ιδέα που το καθένα δείχνει ένα διαφορετικό στάδιο 

του πειράματος και τι μαθαίνουν οι μαθητές για αυτό. 

Ένα από τα πλεονεκτήματα της βιντεοσκόπησης είναι ότι το μοντάζ του βίντεο 

μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή και τα σύντομα βίντεο μπορούν να 

προέρχονται από οποιοδήποτε μέρος της διαδικασίας. 

 

Τα παιδιά θα μπορούσαν να ξεκινήσουν σημειώνοντας τα οργανικά απόβλητα 

που πετούν κάθε μέρα. Μετά από μία εβδομάδα, θα μπορούσε να γίνει μια 

συζήτηση στην τάξη για τη συλλογή αυτών των αριθμών για ολόκληρη την 

τάξη. Στη συνέχεια, οι μαθητές θα μπορούσαν να υπολογίσουν πόσα οργανικά 

απόβλητα πετάνε στο σπίτι τους κάθε χρόνο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει στο 

μάθημα των μαθηματικών. 

 

Μετά την προηγούμενη δραστηριότητα, οι μαθητές θα μπορούσαν να κάνουν 

μια μικρή έρευνα για να βρουν το καλύτερο περιβάλλον και πρακτικές 

κομποστοποίησης. Μετά την έρευνά τους, θα δημιουργούσαν το δικό τους 

κομπόστ για την τάξη ή για το σπίτι τους. Κάθε εβδομάδα, θα παρατηρούν τις 

αλλαγές. 

 

Όλες οι δραστηριότητες που περιγράφονται παραπάνω θα μπορούσαν να 

είναι ενδιαφέροντες τρόποι είτε για να εισαγάγουν τους μαθητές στην 

κομποστοποίηση και στους βιολογικούς κύκλους ζωής, είτε θα μπορούσαν να 

είναι ένας τρόπος να δημιουργήσουν το δικό τους κομπόστ με διασκεδαστικό 

και παιδαγωγικό τρόπο. 
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Όπως εξηγήθηκε, το σημείο εκκίνησης είναι πάντα οι παρατηρήσεις του 

φυσικού περιβάλλοντος και των διαδικασιών που γίνονται από τους μαθητές. 

Μπορούν να κρατούν σημειώσεις σε ένα ημερολόγιο για παρατηρήσεις. Οι 

παρατηρήσεις θα εμπλουτιστούν αργότερα από τους δασκάλους και μέσα από 

διάφορες δραστηριότητες θα εφαρμοστούν στην πράξη.  

 

Η όλη διαδικασία θα καταγραφεί και θα επεξηγηθεί σε βίντεο από τους 

μαθητές. 

 

Μπορείτε να καθορίσετε εκ των προτέρων μια γενική δομή για τα βίντεο, έτσι 

ώστε τη στιγμή της βιντεοσκόπησης, η δομή να έχει συνοχή. Για παράδειγμα:  

 

Κάντε το βίντεο σε μορφή συνέντευξης σε μια τηλεοπτική εκπομπή (μπορείτε 

ακόμη και να επινοήσετε ένα όνομα) 

- «Σήμερα θα εξερευνήσουμε…. (εισαγωγή θέματος)» 

- Σύντομη επεξήγηση της έννοιας 

- Τι θα κάνουν οι μαθητές ως πείραμα (ή υπόθεση) 

- Τα διαφορετικά βήματα της διαδικασίας 

- Ποια είναι τα αποτελέσματα; 

- Ποιο είναι το συμπέρασμα; 

- «Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε!» 

 

Εδώ είναι ένα παράδειγμα ενός παιδιού που εξηγεί με τα δικά του λόγια την 

κομποστοποίηση στο βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=kA3q07paNbE  

 

 

4- Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα: 

Τα παιδιά θα συμμετέχουν στην ερευνητική διαδικασία και στον πειραματισμό 

με το κομπόστ. Θα παρατηρήσουν την οικιακή τους κατανάλωση και θα 

προσπαθήσουν να εφαρμόσουν αυτήν την λύση στην καθημερινή τους ζωή 
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συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την κομποστοποίηση και 

φροντίζοντας να πετάξουν τα οργανικά απόβλητα στο κομπόστ. 

Θα συμμετάσχουν στις δραστηριότητες που επέλεξε ο δάσκαλος, στις οποίες 

περιλαμβάνεται κάποια μορφή κομποστοποίησης και πειραματισμός με αυτή. 

Στη συνέχεια θα περάσουν το υπόλοιπο του έτους παρατηρώντας την εξέλιξη 

του κομπόστ τους, για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Οι παρατηρήσεις 

και τα συμπεράσματά τους θα καταγραφούν στο ημερολόγιο, καθώς και στα 

βίντεο. 

Οι δραστηριότητες θα γίνουν σε ομάδες 3 ή 4 μαθητών, όπου όλοι θα 

αναλάβουν διαδοχικά τη βιντεοσκόπηση της διαδικασίας και της εξέλιξης, έτσι 

ώστε κάθε μαθητής να έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει στο βίντεο ή να 

βιντεοσκοπήσει. 

 

Ο δάσκαλος μπορεί να αποφασίσει να καταγράψει ο ίδιος ολόκληρη τη 

διαδικασία, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να επικεντρωθούν πλήρως στις 

δραστηριότητες.  

 

 

5- Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της 

επιστήμης (STEAM) και της περμακουλτούρας: 

Η κομποστοποίηση συνδέεται στενά με το πρόγραμμα σπουδών της βιολογίας 

καθώς περιγράφει τις φυσικές διεργασίες πίσω από την αποσύνθεση των 

φυτών και το έργο των μικροοργανισμών. Συνδέεται επίσης με τη χημεία, 

καθώς εξηγεί τον μετασχηματισμό της ύλης με το κατάλληλο περιβάλλον 

(θερμότητα, οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά) και την παραγωγή περισσότερης 

θερμότητας, διοξειδίου του άνθρακα και νερού κατά τη διαδικασία 

κομποστοποίησης. Η κομποστοποίηση είναι επίσης μια τυπική διαδικασία 

στην περμακουλτούρα για την δημιουργία εδαφών που είναι γεμάτα θρεπτικά 

συστατικά για την καλλιέργεια φυτών στο καλύτερο και πιο οικολογικό 

περιβάλλον. Επίσης αποτελεί τρόπο μείωσης των απορριμμάτων και 

επαναφοράς της ενέργειας στο οικοσύστημα. 


