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ΕΝΝΟΙΑ: Βιοποικιλότητα 
 

1 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Υπάρχει μια πλούσια ποικιλία στοιχείων του οικοσυστήματος. Κάθε ένα από 

αυτά έχει τις δικές του ιδιαίτερες ιδιότητες, μια θέση και έναν ρόλο στη Γη. Οι 

διαφορές μεταξύ των ζωντανών ειδών γύρω μας είναι εμφανείς, ακόμη και εάν 

οι μαθητές και εμείς οι ίδιοι δεν κατανοούμε πάντα τη σημασία της συνύπαρξης 

μιας τέτοιας ποικιλομορφίας.  

 

Η μετάδοση της βιοποικιλότητας μπορεί να ξεκίνησε από τη Μεγάλη Έκρηξη 

(Big Bang) και πώς ξεκίνησε η ζωή από αυτό το μοναδικό «στοιχείο». Με 

αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε να γίνει καλύτερα κατανοητό ότι κάθε στοιχείο 

είναι μέρος της ίδιας εξελικτικής ιστορίας και είναι συνδεδεμένο και 

συμπληρωματικό με τα άλλα. 

 

Κάθε στοιχείο έχει τις δικές του ιδιαίτερες ιδιότητες, μια θέση και έναν ρόλο στη 

Γη. Για να κατανοήσετε το ρόλο του πρέπει να αρχίσετε να κατανοείτε και να 

εκτιμάτε τις επιστήμες. 

 

 

2 - Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Αυτή η έννοια συνδέεται άμεσα με τη δραστηριότητα «Ο ιστός αράχνης της 

βιοποικιλότητας», μια πηγή του έργου Σύστημα Παιχνιδοποίησης. Συνδέεται 

επίσης με το «Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου» και το «Παιχνίδι Ιδανικού 

Μενού» λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία των φυτών που μπορούν να 

συνθέσουν έναν κήπο (ακόμη και σε ένα κουτί) και την ποικιλία των τροφίμων 

που μπορούν να υπάρχουν σε ένα μενού.  
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Αναφορικά με το «Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου», είναι απαραίτητο να 

τονιστεί πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν διαφορετικά είδη φυτών σε έναν 

ιδανικό κήπο και πώς τα φυτά μπορούν ακόμη και να υποστηρίξουν το ένα το 

άλλο (δείτε επίσης την τράπουλα ή τη δραστηριότητα «Περμακουλτούρα και 

Βιολογία») λαμβάνοντας υπόψη τον διαφορετικό ρόλο τους στο οικοσύστημα. 

 

Όσον αφορά το «Παιχνίδι Ιδανικού Μενού», οι διαφορετικές διατροφικές 

πτυχές κάθε τροφής συνάδουν με την ανάπτυξη ενός ατόμου και μια καλή 

διατροφή συνδέεται πάντα με μια ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή: 

διαφοροποιήστε τη διατροφή σας για να μεγαλώσετε καλά! 

 

 

3 - Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

Οι μαθητές εξηγώντας τι συνέβη κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας «Ο 

ιστός αράχνης της βιοποικιλότητας» μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες 

σχετικά με την έννοια της βιοποικιλότητας. Μπορούν να αναφέρουν εάν 

δοκίμασαν να μείνουν στον κύκλο (ιστό) που συνδέεται με το νήμα, το οποίο 

περνά από τον έναν μαθητή στον άλλο, και με τη μπάλα, που αντιπροσωπεύει 

τη Γη, και είναι τοποθετημένη στο κέντρο του ιστού που σχηματίζεται από τα 

νήματα. Τι σημαίνει; Γιατί έφτιαξαν έναν ιστό; Ήρθε η ώρα να εξηγήσουν τι 

είναι.  

 

Μπορούν να προετοιμάσουν ξανά την ίδια σκηνογραφία ή απλώς να 

αναφέρουν εάν δοκίμασαν να αναπαραστήσουν, για παράδειγμα, ένα 

λαχανικό ή ένα τετράποδο ζώο, τον αέρα, το έδαφος, κάποιο πτηνό, και να 

εξηγήσουν πώς συνδέονται αυτά τα στοιχεία. Στη συνέχεια, ο μαθητής μπορεί 

να μιλήσει για την επίδραση ενός αρνητικού συμβάντος όπως τα βιομηχανικά 

λύματα στο νερό: τουλάχιστον τρία στοιχεία του ιστού, εκτός από το ίδιο το 

νερό, θα επηρεαστούν δηλαδή τα λαχανικά, τα ζώα και το έδαφος. Εάν 

επέλεξαν να προετοιμάσουν τη σκηνογραφία, θα τη παρουσιάσουν 
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παραστατικά αφήνοντας τον ιστό ή απλά σκύβοντας με αποτέλεσμα να πέσει 

η μπάλα, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ολόκληρη η γη θα επηρεαστεί!   

 

Θα ήταν ενδιαφέρον εάν ο αφηγητής έκανε έπειτα μια ερώτηση: ποιες είναι οι 

επιπτώσεις στον πλανήτη εάν όλοι οι μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο με το 

αυτοκίνητο ή εάν αφήνουν το νερό να τρέχει όταν βουρτσίζουν τα δόντια τους; 

Σταδιακά ο αέρας θα μολυνθεί (πρώτη περίπτωση) και το διαθέσιμο νερό θα 

μειωθεί (δεύτερη περίπτωση) και αυτό θα επηρεάσει και τα στοιχεία του ιστού! 

Συνεπώς η Γη/μπάλα θα χάσει τη δύναμη της. Είμαστε όλοι συνδεδεμένοι, η 

μοναδικότητα κάθε στοιχείου πρέπει να προστατεύεται και χρειαζόμαστε ο 

ένας τον άλλον. 

 

Το τελευταίο στάδιο στο «Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου» είναι η δημιουργία 

ενός μικρού κήπου μέσα σε ένα κουτί. Τα προηγούμενα στάδια του ίδιου 

παιχνιδιού πρέπει να οδηγήσουν στην επιλογή σπόρων ή μικρών φυτών για 

καλλιέργεια και στην έννοια των συντροφικών φυτών (επίσης συμβουλευτείτε 

την τράπουλα). Ξεκινώντας από έναν κήπο μέσα σε ένα κουτί, οι μαθητές 

μπορούν στη συνέχεια να μιλήσουν για διάφορα φυτά και πώς μπορούν να 

βοηθήσουν το ένα το άλλο όταν τοποθετούνται δίπλα-δίπλα ή ακόμα και αν 

τοποθετούνται σε διαφορετικά στρώματα (πολυκαλλιέργεια στο «Μόνιμη 

καλλιέργεια/ Περμακουλτούρα και Βιολογία»). Η φύση μάς διδάσκει πώς οι 

ποικιλομορφίες μπορούν να είναι ευεργετικές εάν τις εντοπίσουμε και 

αναγνωρίσουμε την αξία τους! 

 

 

4 - Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα 

Θα είναι ωραίο να οργανωθεί μια σκηνογραφία, όπως περιγράφεται, μαζί με 

τον δάσκαλο που θα συζητήσει επίσης με τους μαθητές σχετικά με τις 

αλληλεπιδράσεις που πρέπει να τονιστούν προκειμένου να είναι σίγουροι για 

τις γνώσεις που αποκτήθηκαν και που θα μεταδοθούν. Μαζί με τον δάσκαλο 

θα είναι επίσης απαραίτητο να οργανωθεί η προσομοίωση της Γης που 

υποστηρίζεται από τον ιστό και πώς γίνεται να πέσει ή να χάσει τη δύναμή της. 
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Καθώς μεγαλώνει ο μικρός κήπος (συνδέεται με το «Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα 

Κήπου» της δραστηριότητας «Μόνιμη καλλιέργεια/Περμακουλτούρα και 

Βιολογία»), κάθε μαθητής μπορεί να διαβάσει απευθείας από την κατάλληλη 

κάρτα τα χαρακτηριστικά των φυτών που υπάρχουν στον κήπο τονίζοντας τις 

αλληλεπιδράσεις τους! 

 

Και για τις δύο προτάσεις, ο δάσκαλος θα έχει επιλέξει προηγουμένως τον 

αφηγητή μεταξύ των εθελοντών της τάξης. Είναι επίσης απαραίτητο να 

δημιουργηθεί ένα είδος εικονογραφημένου σεναρίου μαζί με τους μαθητές: οι 

προτάσεις που πρέπει να πουν και τα πλάνα που πρέπει να δείξουν. Στη 

συνέχεια, ο δάσκαλος θα δώσει την έγκριση για την έναρξη της 

βιντεοσκόπησης.  

 

5 - Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της 

επιστήμης (STEAM) και της περμακουλτούρας 

Η έννοια σχετίζεται: 

● από τη μία πλευρά με τη βασική αρχή της περμακουλτούρας → 

Φροντίδα της Γης, ισορροπημένα οικοσυστήματα, χρήση και εκτίμηση 

ποικιλομορφίας, συντροφικά φυτά, πολυκαλλιέργεια ...  

● από την άλλη πλευρά με την επιστήμη → Βιολογία, οικολογία, σπόροι, 

φυτά...  

 

 


