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ΕΝΝΟΙΑ: Οικολογική Παιδεία 
 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Η οικολογική παιδεία είναι σημαντική σε όλο το έργο Living STEM και αποτελεί 

μία από τις κύριες προτεραιότητές του. Με την οικολογική παιδεία - για το 

ηλικιακό εύρος που εξετάζουμε - εννοούμε κυρίως για τους μαθητές να 

συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους στο οικολογικό σύστημα και πώς οι ενέργειές 

τους μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρο τον κόσμο.   

 

2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Υπάρχουν τρείς δραστηριότητες στο Σύστημα Παιχνιδοποίησης που 

συμβάλλουν στην οικολογική παιδεία των εφήβων.  

 

1) «Παιδικό́ εργαστήρι για το μελί» 

2) «Ο ιστός αράχνης της βιοποικιλότητας» 

3) «Κάθετος κήπος» 

 

3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

1) Για το «Παιδικό́ εργαστήρι για το μέλι», τα παιδιά μπορούν να 

βιντεοσκοπήσουν μια ομαδική συζήτηση μετά την ολοκλήρωση 

ολόκληρης της δραστηριότητας, όπου θα συζητούν για το τελικό 

συμπέρασμα και τις γνώσεις που απέκτησαν: 

α) Ο ρόλος των μελισσών για τον άνθρωπο και το οικοσύστημα 

γενικότερα 

β) Η φυσιολογία των μελισσών 

γ) Ο ιδιαίτερος ρόλος τους στη βοήθεια των μελισσών να επιβιώσουν 
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2) «Ο ιστός αράχνης της βιοποικιλότητας» είναι ένα βαθυστόχαστο, 

ομαδικό και διασκεδαστικό παιχνίδι που παρουσιάζει στους μαθητές 

πώς οι μικρές μας ενέργειες μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρο τον 

κόσμο. Είναι επίσης κατατοπιστικό στο πώς κάθε γεγονός είναι 

συνυφασμένο ή διασυνδεδεμένο με τα υπόλοιπα.  

 

3) Ο «Κάθετος κήπος» είναι μια πρακτική δραστηριότητα που δείχνει στα 

παιδιά πόσο εύκολα μπορούν να είναι κομμάτι της αλλαγής.  

 

4- Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα: 

1) Για τη δραστηριότητα «Παιδικό́ εργαστήρι για το μέλι», τα παιδιά 

μπορούν να βιντεοσκοπήσουν μια ομαδική συζήτηση μετά την 

ολοκλήρωση όλης της δραστηριότητας, όπου θα συζητούν για το τελικό 

συμπέρασμα και τις γνώσεις που απέκτησαν. 

  

2) Στη δραστηριότητα «Ο ιστός αράχνης της βιοποικιλότητας» ένας από 

τους μαθητές μπορεί να βιντεοσκοπήσει ολόκληρο το παιχνίδι. Στη 

συνέχεια, οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε ομάδες και να είναι 

υπεύθυνοι για την επεξεργασία του παιχνιδιού, ώστε να μην διαρκέσει 

περισσότερο από 5 λεπτά και να δείξουν τα πιο σημαντικά σημεία. 

Επίσης, είναι σημαντικό να δείξουν πώς ξεκίνησε και πώς τελείωσε και 

ποιες ήταν οι βασικές ενέργειες. Το βίντεο μπορεί να τελειώσει με 

γραπτές ή προφορικές δηλώσεις ως συμπέρασμα ολόκληρης της 

δραστηριότητας. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα συνοψίσουν τις 

αρνητικές ενέργειες που επηρεάζουν τη γη και τις συνδέσεις τους με 

άλλα γεγονότα.  

 

3) Δραστηριότητα «Κάθετος κήπος». Σε αυτή τη δραστηριότητα θα ήταν 

ωραίο εάν οι μαθητές μπορούσαν να αναλάβουν ρόλους εντός των 

ομάδων τους και να παρουσιάσουν στο βίντεο τα τελικά προϊόντα. 

Κάποιος θα μπορούσε να παρουσιάσει τον αρχικό προγραμματισμό. 

Ένα άλλο μέλος της ομάδας θα μπορούσε να παρουσιάσει το 
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ημερολόγιο. Ένα άλλο μέλος θα μπορούσε μπορεί να περιγράψει τα 

ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στη δημιουργία του κάθετου 

κήπου και τον λόγο που επιλέχθηκαν. Ένα άλλο μέλος θα μπορούσε 

στη συνέχεια να περιγράψει τις γνώσεις που απέκτησε στη φυτολογία 

κλπ.  

 

 

5- Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της επιστήμης 

(STEAM) και της περμακουλτούρας: 

Βασικά, η παραγωγή των βίντεο σχετίζεται με: 

 

Επιστήμη: το περιεχόμενο που θα βιντεοσκοπηθεί είναι η επιστημονική 

μέθοδος.  

 

Τεχνολογία: μπορεί να θεωρηθεί η χρήση της κάμερας και του λογισμικού για 

την επεξεργασία του βίντεο. Οι μαθητές μπορεί επίσης να χρειαστεί να 

εξοικειωθούν με ένα λογισμικό για την επεξεργασία των βίντεο και την 

πρόσθεση υποτίτλων, τίτλων ή θεμάτων που θα εμφανίζονται κάθε φορά που 

μια λήψη πρέπει να ενωθεί με μια άλλη. 

 

Καλλιτεχνική οπτική: τα βίντεο πρέπει να είναι σαφή και καλά δομημένα.  

 

Το θέμα/περιεχόμενο των βίντεο προέρχεται από δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την έννοια της περμακουλτούρας. 

 

 
 
 


