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ΕΝΝΟΙΑ: Οικοσύστημα 
 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Από τότε που σχηματίστηκαν οι ωκεανοί, το νερό αποτελεί πηγή ζωής. Το 

φυσικό μας περιβάλλον, ακόμη και το σώμα μας αποτελείται σε μεγάλο βαθμό 

από νερό, κάνοντας μας να συνειδητοποιήσουμε την αξία του νερού, του 

κύκλου του και της επιρροής του στους οργανισμούς και ειδικά στην 

περμακουλτούρα και στη ζωή γενικά. Η παροχή νερού και το πόσιμο νερό 

αποτελούν οικολογικές ανησυχίες σε όλο τον κόσμο, ακόμη και σε χώρες όπου 

δεν υπάρχει έλλειψη νερού. Στη φύση, το νερό αλλάζει μορφή και 

χρησιμοποιείται με πολλούς τρόπους. Αυτή η δραστηριότητα θα στοχεύει στην 

κατανόηση της σημασίας του νερού και του τρόπου με τον οποίο κυκλοφορεί 

σε έναν κύκλο γύρω από τη φύση. Γι' αυτό, θα εξετάσουμε τον κύκλο του 

νερού, ξεκινώντας από την εξάτμιση του νερού από τα υδάτινα σώματα και τη 

διαπνοή των φυτών, στη συμπύκνωση του στα σύννεφα, που θα προκαλέσει 

κατακρήμνιση (βροχή, χαλάζι, χιόνι). Στη συνέχεια το νερό θα φτάσει στην 

επιφάνεια της γης είτε σχηματίζοντας ρέματα, είτε ποτίζοντας τα φυτά ή 

διαπερνώντας το έδαφος για να σχηματίσει υπόγεια νερά. Αυτό το νερό θα 

ξαναεμφανιστεί κάπου και θα εξατμιστεί ξανά για να ξεκινήσει πάλι ο κύκλος. 

Πιο περίπλοκα συστήματα μπορούν να εξηγηθούν επίσης ανάλογα με το 

επίπεδο των μαθητών. 
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Πηγή: https://www.turtlediary.com/blogs/interactive-games-to-teach-the-water-cycle.html 

 

 

2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Δραστηριότητες από το Σύστημα Παιχνιδοποίησης: Η δραστηριότητα 

«Ανάλυση ενός διαφορετικού τερραρίου» μπορεί να προσαρμοστεί στην 

παρατήρηση του κύκλου του νερού σε έναν κλειστό χώρο. Πράγματι, μερικά 

«μικροσκοπικά οικοσυστήματα» μπορούν να δημιουργηθούν με ένα γυάλινο 

βάζο για παράδειγμα, που περιέχει υπόστρωμα, φυτά και νερό. Αυτό στη 

συνέχεια θα εκτεθεί στον ήλιο και η εξάτμιση και η συμπύκνωση του νερού θα 

παρατηρηθούν στο εσωτερικό του γυάλινου δοχείου. Για να γίνει καλύτερα 

αντιληπτή η διαφορά, μπορεί να υπάρχουν δύο κλειστά τερράρια, ένα με νερό 

και ένα χωρίς νερό (με σπόρους αντί για φυτά) και να δείτε ποιο παράγει τα 

καλύτερα φυτά. 

 

Το Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου: Ο κύκλος του νερού μπορεί να γίνει 

κατανοητός από τη σημασία του ποτίσματος των φυτών για τη δημιουργία 

ενός καλού κήπου περμακουλτούρας και να δείξει πώς ένας καλός 

σχεδιασμός επιτρέπει τη χρήση του κύκλου του νερού προς όφελός μας και 

https://www.turtlediary.com/blogs/interactive-games-to-teach-the-water-cycle.html
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διατηρεί τα φυτά καλά ποτισμένα με ελάχιστη παρέμβαση. Επίσης μπορεί να 

συνδεθεί με τη δραστηριότητα «Σχεδιάζοντας έναν λαχανόκηπο μαντάλα» 

από το Σύστημα Παιχνιδοποίησης. 

 

Μια άλλη δραστηριότητα θα μπορούσε να είναι η δημιουργία ενός 

επιτραπέζιου παιχνιδιού όπου θα υπάρχουν τα διάφορα στάδια του νερού 

(όπως φαίνεται στην εικόνα στην συνοπτική περιγραφή της ιδέας) και μπλε 

βόλοι που συμβολίζουν τις σταγόνες. Η δράση του ήλιου που επηρεάζει την 

πορεία, η οποία φαίνεται ανάλογα με την πορεία που επιλέγει η σταγόνα, 

μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σχεδόν επ' αόριστον. 

 

 

3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να ακολουθήσουν την προσέγγιση 

«μάθηση μέσα από την πράξη». Η ιδέα εδώ είναι να κάνετε τους μαθητές να 

παρατηρήσουν το νερό και πώς επηρεάζει τις καλλιέργειες, καθώς και πώς να 

επωφεληθούν από τον κύκλο του νερού, προκειμένου να βοηθήσουν τον κήπο 

τους να μεγαλώσει και να το σχεδιάσουν αποτελεσματικά. 

 

Ο κύκλος του νερού είναι μια διαδικασία που μπορεί και πρέπει να 

παρατηρείται στην καθημερινή ζωή. Επίσης είναι μια από τις πιο σημαντικές 

διαδικασίες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των φυτών. 

 

Αφού συμμετάσχουν στις παραπάνω δραστηριότητες, οι μαθητές θα 

δημιουργήσουν μια αναπαράσταση του κύκλου του νερού, της επιλογής τους, 

και θα εξηγήσουν τη διαδικασία σε άλλους μαθητές με δικά τους λόγια στο 

βίντεο. Επίσης θα εξηγήσουν με δικά τους λόγια τη σημασία του νερού και 

πώς να το διατηρήσουν. 

 

Το πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, ο τρόπος καταγραφής της προόδου, 

καθώς και τα πειράματα των μαθητών θα βιντεοσκοπηθούν.  
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Οι δραστηριότητες θα γίνουν σε ομάδες 3 ή 4 μαθητών, όπου κυκλικά θα 

αναλαμβάνουν 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 συγκεντρωθούν πλήρως στις 

δραστηριότητες. 

 

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!» 

 

 

4- Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα: 

Οι μαθητές θα συμμετάσχουν στην τεκμηρίωση των παρατηρήσεών τους 

μέσω των βίντεο, αλλά και μέσω εικόνων, ζωγραφιών και σχεδίων μαθήματος. 

 

Μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους μικρό οικοσύστημα και να 

παρακολουθήσουν το ρόλο του νερού μέσα σε αυτό. 
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Θα είναι αυτοί που θα απεικονίσουν και θα εξηγήσουν τον κύκλο του νερού 

επισημαίνοντας τη σημασία του για τους άλλους χάρη στο βίντεο. 

 

Ανάλογα με την ηλικία και τις δεξιότητες των μαθητών, ο δάσκαλος είτε θα 

κάνει ο ίδιος το μοντάζ του βίντεο είτε θα καθοδηγήσει και θα βοηθήσει τους 

μαθητές στη διαδικασία.  

 

 

5- Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της 

επιστήμης (STEAM) και της περμακουλτούρας: 

 

Η έννοια του κύκλου του νερού σχετίζεται με την περμακουλτούρα υπό την 

έννοια ότι είναι μία από τις βασικές φυσικές διεργασίες που επιτρέπουν την 

πλήρη φυσική παραγωγή φρούτων, φυτών και λαχανικών. Η διαχείριση του 

νερού σε έναν κήπο περμακουλτούρας είναι απαραίτητη και ο σχεδιασμός του 

κήπου γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπει στο νερό να εισέρχεται σε 

όλες τις καλλιέργειες, αλλά και να είναι σε θέση να συσσωρεύει νερό σε 

συγκεκριμένες στρατηγικές ζώνες. 

Ο κύκλος του νερού είναι επίσης μια από τις κύριες βιολογικές έννοιες που 

εξετάζονται στην τάξη, καθώς είναι ένας από τους βασικούς κύκλους ζωής στη 

φύση και διδάσκεται στο μάθημα της Βιολογίας. 

 

Ωστόσο αυτή η έννοια μπορεί επίσης να συνδεθεί με άλλους κλάδους, όπως η 

Χημεία ή η Φυσική, λόγω των αλλαγών στη μορφή του νερού (υγρό, ατμός, 

πάγος κλπ.) και των διαδικασιών (εξάτμιση, συμπύκνωση, κλπ.) καθώς και 

των φυσικών εννοιών όπως για παράδειγμα η βαρύτητα (βροχή) και η 

τριχοειδής δράση (υπόγεια νερά). 

 
 
 


