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ΕΝΝΟΙΑ: Επικονίαση 

 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Η επικονίαση είναι η διαδικασία με την οποία γονιμοποιούνται τα φυτά. 

Συνήθως, τα λουλούδια απαιτούν ένα εξωτερικό μέσο για να κυκλοφορήσει η 

γύρη τους από το ένα λουλούδι στο άλλο. Συνήθως, αυτά τα μέσα είναι ο 

αέρας, τα έντομα, τα πουλιά, το νερό, οι νυχτερίδες ή άλλα ζώα. Τα ζώα ή τα 

έντομα που βοηθούν στη μεταφορά της γύρης από λουλούδι σε λουλούδι 

ονομάζονται «επικονιαστές» και οι πιο διάσημοι είναι οι μέλισσες. 

 

Στην περίπτωση των εντόμων και των ζώων, αυτό που συμβαίνει συνήθως 

είναι ότι ενώ οι επικονιαστές προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο 

νέκταρ, η γύρη προσκολλάται στο σώμα τους και την αφήνουν στο στίγμα του 

επόμενου λουλουδιού που μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχή αναπαραγωγή 

του λουλουδιού.  

 

Η διαδικασία επικονίασης είναι βασική σε όλα τα οικοσυστήματα, καθώς 

αποτελεί τη βάση της αναπαραγωγής πολλών φυτών τα οποία με τη σειρά 

τους αποτελούν τη βάση της τροφικής πυραμίδας. 

 

Εικόνα 1 Επεξεργάστηκε και μεταφράστηκε από τα αγγλικά. 
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Ένα πρόβλημα στην επικονίαση θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια πολλών 

φυτών και καλλιεργειών με την πάροδο του χρόνου. 1 

 

 

Εικόνα 2 Η διαδικασία της επικονίασης. Επεξεργάστηκε και μεταφράστηκε από τα αγγλικά (Πηγή: Freepik) 

 

 

 

2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Δραστηριότητα από το Σύστημα Παιχνιδοποίησης: Η δραστηριότητα 

«Χτίζοντας ένα ξενοδοχείο εντόμων» θα μπορούσε να συνδεθεί με την 

έννοια της επικονίασης, καθώς ένας από τους κύριους στόχους της 

κατασκευής αυτού του ξενοδοχείου είναι να προσελκύσει επικονιαστές. Η 

δραστηριότητα θα μπορούσε να εστιάσει στην επικονίαση και στο σημαντικό 

ρόλο που έχει στον κύκλο ζωής του κήπου περμακουλτούρας. Τα μελιφόρα 

φυτά θα μπορούσαν επίσης να φυτευτούν γύρω από το ξενοδοχείο εντόμων 

για να προσελκύσουν ακόμη περισσότερους επικονιαστές. Οι μαθητές θα 

μπορούσαν να παρατηρήσουν και να μάθουν να αναγνωρίζουν επικονιαστές 

και διαδικασίες επικονίασης στον κήπο περμακουλτούρας και να έχουν ένα 

 
1 Freepik License. (2019). Diagram showing pollination with flower and bee Free Vector. 
www.freepik.com. https://www.freepik.com/free-vector/diagram-showing-pollination-with-flower-
bee_6052414.htm#page=1&query=pollinate&position=0 

https://www.freepik.com/free-vector/diagram-showing-pollination-with-bee-flowers_6160088.htm#page=1&query=pollinate&position=1
https://www.freepik.com/free-vector/diagram-showing-pollination-with-flower-bee_6052414.htm#page=1&query=pollinate&position=0
https://www.freepik.com/free-vector/diagram-showing-pollination-with-flower-bee_6052414.htm#page=1&query=pollinate&position=0
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ημερολόγιο όπου θα καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους . Η όλη διαδικασία 

μπορεί να καταγραφεί και να επεξηγηθεί από τους μαθητές μέσω ενός βίντεο. 

 

 

Δραστηριότητα από το Σύστημα Παιχνιδοποίησης: Η δραστηριότητα 

«Σχεδιάζοντας έναν λαχανόκηπο μαντάλα» μπορεί επίσης να συνδεθεί, 

καθώς η προσέλκυση επικονιαστών είναι σημαντική προκειμένου να παραχθεί 

μεγαλύτερη σοδειά. Τα μελιφόρα φυτά μπορούν να ενσωματωθούν στο 

σχεδιασμό για να προσελκύσουν για παράδειγμα επικονιαστές. Όπως και στην 

προηγούμενη δραστηριότητα, έτσι και εδώ οι μαθητές θα μπορούσαν να 

παρατηρήσουν και να μάθουν να αναγνωρίζουν τους επικονιαστές και τις 

διαδικασίες επικονίασης στον κήπο περμακουλτούρας έχοντας ένα ημερολόγιο 

όπου θα καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους. Η όλη διαδικασία μπορεί να 

καταγραφεί και να επεξηγηθεί από τους μαθητές μέσω ενός βίντεο. 

 

Δραστηριότητα από το Σύστημα Παιχνιδοποίησης: Η δραστηριότητα 

«Παιδικό εργαστήρι για το μέλι» θα μπορούσε να συνδεθεί με την 

επικονίαση καθώς και οι μέλισσες είναι επικονιαστές. Η επικονίαση αποτελεί 

κεντρικό θέμα στη δραστηριότητα καθώς η διαδικασία παραγωγής μελιού 

σχετίζεται με τη διαδικασία επικονίασης. Και οι δύο δραστηριότητες θα 

μπορούσαν να συνδυαστούν και η διαδικασία παρατήρησης και καταγραφής 

από τους μαθητές μπορεί να είναι παρόμοια. Οι μαθητές θα ακολουθήσουν 

τον δάσκαλο στις διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται με το μέλι, 

σημειώνοντας τη συμπεριφορά των μελισσών και κάνοντας ερωτήσεις κατά τη 

διάρκεια των εκδρομών. Θα σημειώσουν όλες τις παρατηρήσεις τους σε ένα 

ημερολόγιο και θα εξηγήσουν όλα τα διαφορετικά βήματα στο βίντεο.  

 

Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου: Η έννοια της επικονίασης πρέπει να 

ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό του ιδανικής κουζίνας κήπου καθώς η 

επικονίαση των φυτών θα παράγει μεγαλύτερη σοδειά. Τα μελιφόρα φυτά 

μπορούν να φυτευτούν για να προσελκύσουν μέλισσες και επικονιαστές. Και 

πάλι, οι μαθητές θα μπορούσαν να παρατηρήσουν και να μάθουν να 

αναγνωρίζουν τις επικονιαστές και τις διαδικασίες επικονίασης στον κήπο 

περμακουλτούρας έχοντας ένα ημερολόγιο για παρατηρήσεις. Η όλη 
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διαδικασία μπορεί να καταγραφεί και να εξηγηθεί από τους μαθητές μέσω ενός 

βίντεο. 

 

 

3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

Σε αυτό το σημείο, οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες  3 - 4 μαθητών για να 

σκεφτούν πώς να οργανώσουν καλύτερα τους κήπους περμακουλτούρας / 

πώς να φτιάξουν ένα ξενοδοχείο εντόμων / πώς να φτιάξουν μέλι, κλπ. (όλες 

οι δραστηριότητες που προτείνονται παραπάνω) και πώς να συνδυάσουν τα 

φυτά προκειμένου να προσελκύσουν επικονιαστές. 

 

Θα μπορούσε να γίνει ένα πείραμα: οι μαθητές θα φυτέψουν μερικά φυτά κάτω 

από ένα ειδικό δίχτυ ώστε να μην μπορούν να τα προσεγγίσουν οι 

επικονιαστές και τα ίδια ακριβώς φυτά θα φυτέψουν ελεύθερα για να 

επικονιαστούν. Στη συνέχεια, οι μαθητές θα δουν τι συμβαίνει στις δύο ομάδες 

φυτών. 

 

Οι μαθητές θα πρέπει να καταγράψουν τις παρατηρήσεις, το σχεδιασμό, την 

υπόθεση και τους πειραματισμούς τους. Θα πρέπει να εξαγάγουν 

συμπεράσματα από ολόκληρη τη διαδικασία και τις παρατηρήσεις που έκαναν 

σχετικά με τη σημασία της επικονίασης. 

Καθ' όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας, θα συνεχίσουν να καταγράφουν και 

να εξηγούν τι συμβαίνει με δικά τους λόγια στην κάμερα.  

 

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 για μια τηλεοπτική εκπομπή (μπορείτε 

ακόμη και να επινοήσετε ένα όνομα) 

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

- Σύντομη επεξήγηση της έννοιας 
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- 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!» 

 

 

4- Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα: 

Οι μαθητές θα κάνουν μια υπόθεση για τη σημασία της επικονίασης μόλις ο 

δάσκαλος τους εξηγήσει τη διαδικασία. Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουν να 

κάνουν πειράματα προκειμένου να παρατηρήσουν τη διαδικασία και τη 

σημασία της επικονίασης. 

 

Τα βίντεο θα επιτρέψουν στον θεατή να παρακολουθήσει ολόκληρη τη 

διαδικασία, από σημαντικές παρατηρήσεις έως την δημιουργία ενός κήπου 

περμακουλτούρας ή ενός ξενοδοχείο εντόμων, ανάλογα με την δραστηριότητα 

που θα επιλέξουν. Οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στο πλευρό των μαθητών 

εξηγώντας τους τη διαδικασία επικονίασης και πώς επηρεάζει το οικοσύστημα. 

 

Οι μαθητές θα εργαστούν σε μικρές ομάδες (3 - 4 μαθητών) στις οποίες ένα 

άτομο θα οριστεί υπεύθυνο για να καταγράψει ολόκληρη τη διαδικασία. Οι 

μαθητές θα πρέπει να αναλάβουν διαδοχικά αυτόν τον ρόλο, έτσι ώστε όλοι οι 

μαθητές να μπορούν να συμμετάσχουν εξίσου στις εργασίες και στη 

διαδικασία δημιουργίας βίντεο. Όλα αυτά φυσικά υπό τη σωστή επίβλεψη του 

δασκάλου. 

 

Εάν θέλει ο δάσκαλος, μπορεί να επιλέξει να βιντεοσκοπήσει ο ίδιος ολόκληρη 

τη διαδικασία.  
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5- Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της 

επιστήμης (STEAM) και της περμακουλτούρας: 

Η επικονίαση είναι η φυσική διαδικασία της αναπαραγωγής των φυτών, η 

οποία συνδέεται με την περμακουλτούρα φυσικά μέσω του ρόλου που έχει η 

επικονίαση στις στρατηγικές της ενδιάμεσης καλλιέργειας και στη γενική 

διαχείριση των φυτών στον κήπο περμακουλτούρας. Η επικονίαση αποτελεί 

επίσης μέρος του προγράμματος σπουδών της βιολογίας, καθώς καλύπτεται 

στα συστήματα αναπαραγωγής που αποτελούν μέρος του μαθήματος 

(Επιστήμη).  

  

 

 
 
 
 


