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ΕΝΝΟΙΑ: Οικολογική συμπεριφορά 

 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Η οικολογία ως έννοια είναι η μελέτη των σχέσεων μεταξύ των ζωντανών 

οργανισμών και του φυσικού τους περιβάλλοντος˙ το είδος ενός συνόλου 

σχέσεων που συνυπάρχουν μεταξύ των οργανισμών και του περιβάλλοντός 

τους. Η οικολογία βοηθά στην κατανόηση των ζωτικών συνδέσεων μεταξύ 

φυτών και ζώων και του κόσμου γύρω τους. Ο κύριος στόχος της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε αυτό το βίντεο είναι η περιβαλλοντικά 

υπεύθυνη συμπεριφορά των παιδιών. 

 

Το φύτεμα μπαχαρικών και βοτάνων σε μπαλκόνια και στους κήπους του 

σπιτιού / του σχολείου δεν αποτελεί μόνο εγγύηση για συνεχή πρόσβαση σε 

φρέσκα και αρωματικά πρόσθετα τροφίμων, αλλά και αρωγός για τις μέλισσες. 

 

Για να κάνουν το βίντεο, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Σύστημα 

Παιχνιδοποίησης, συγκεκριμένα τη δραστηριότητα «Παιδικό εργαστήρι για το 

μέλι» και επίσης τη δραστηριότητα «Η χρυσή τομή, οι μέλισσες & ο 

σχεδιασμός μόνιμης καλλιέργειας». 

 

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας σχετικά με τις μέλισσες και το μέλι οι 

μαθητές θα μάθουν για τις μέλισσες, πόσο σημαντικές είναι (βιοποικιλότητα, 

πηγή τροφής, ανάπτυξη άγριων φυτών, επικονίαση κλπ.). Θα μάθουν επίσης 

ποια φυτά πρέπει να καλλιεργούνται κοντά στο μελισσοκομείο. Αυτή η 

δραστηριότητα μπορεί να καθορίσει τη συμπεριφορά των μαθητών 

αυξάνοντας την αξία του περιβάλλοντος και τις οικολογικές γνώσεις. 
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2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Τα θέματα του βίντεο που μπορούν να προκύψουν από αυτήν την έννοια 

συνδυάζονται καλύτερα με τις δραστηριότητες του Συστήματος 

Παιχνιδοποίησης: 

 

• «Παιδικό εργαστήρι για το μέλι» 

•  «Η χρυσή τομή, οι μέλισσες & ο σχεδιασμός μόνιμης καλλιέργειας»  

 

Οι μαθητές μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που 

παρουσιάζονται στο βίντεο για να προετοιμάσουν τη δραστηριότητα 

«Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα» (καθώς θα εστιάζουν στον κήπο 

περμακουλτούρας). Θα μάθουν τα βασικά στοιχεία για την οικολογία, την 

συνύπαρξη των φυτών στον κήπο (σχεδόν όλα τα βότανα είναι ευεργετικά για 

τις μέλισσες˙ κατά την περίοδο της ανθοφορίας, μπορούν να φυτέψουν 

λουλούδια που περιέχουν γύρη και νέκταρ για να θρέψουν αυτά τα έντομα).  

 

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες από το βίντεο για να 

παίξουν με την «Τράπουλα» καθώς και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις στη 

δραστηριότητα «Παιχνίδι Ιδανικού Μενού», όπου μπορούν να συμπεριλάβουν 

το μέλι ως βιολογικό προϊόν στο μενού τους. 

 

 

3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω 

Ο δάσκαλος πρέπει να συμβουλευτεί τις σημειώσεις των μαθητών σχετικά με 

τις μέλισσες πριν από την εγγραφή του βίντεο και έπειτα όλοι μαζί να 

προετοιμάσουν μια σύντομη περιγραφή των πλεονεκτημάτων των μελισσών 

και επίσης τη διαδικασία παραγωγής του κεριού και ποια είναι τα οφέλη του 

για την υγεία. Εάν ο δάσκαλος και οι μαθητές επιλέξουν να κάνουν το βίντεο 



                   

2019-1-BE01-KA201-050529                                       https://www.livingstem.eu 4 

κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας σχετικά με τις μέλισσες και την 

περμακουλτούρα, θα ήταν καλό να προετοιμάσουν πρώτα πληροφορίες 

σχετικά με τη συμβολή των μελισσών στα φυτά και τα λουλούδια. 

 

Οι μαθητές με τη βοήθεια του δασκάλου θα πρέπει να γράψουν το σενάριο του 

βίντεο, το είδος του σεναρίου, τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί το βίντεο 

και στη συνέχεια να δημιουργήσουν το πρόγραμμα παραγωγής.  

 

Ανάλογα με την περίοδο του χρόνου / εποχή – οι μαθητές μπορούν να 

βιντεοσκοπήσουν το βίντεο στην κουζίνα του σχολείου και να περιγράψουν 

επίσης τα φυτά που βρίσκονται στον κήπο και είναι χρήσιμα για τις μέλισσες 

(σχεδόν όλα τα βότανα είναι ευεργετικά για τις μέλισσες κατά την περίοδο 

ανθοφορίας καθώς παράγουν άνθη που περιέχουν γύρη και νέκταρ που 

θρέφουν αυτά τα έντομα). 

 

 

4- Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα: 

Πρόκειται για ομαδική δραστηριότητα. Τα μέλη της ομάδας μπορούν μετά από 

μια ιδεοθύελλα να αποφασίσουν ποια φυτά θα παρουσιάσουν ως αυτά που 

συνυπάρχουν με τις μέλισσες και τα οφέλη που προσφέρουν σε αυτές. Εάν το 

μάθημα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στον κήπο της περμακουλτούρας, οι 

μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν βιβλία βοτανικής για να βρουν τα φυτά 

που χρειάζονται ή να σχεδιάσουν/ζωγραφίσουν εκ των προτέρων αυτά τα 

φυτά. 

 

Μπορούν να κάνουν το βίντεο κατά τη διάρκεια της σύντομης διάλεξης που 

προηγείται της δραστηριότητας δημιουργίας κεριών (μία από τις δραστηριότητες 

του Συστήματος Παιχνιδοποίησης) ή μετά το εργαστήριο.  
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Επίσης θα ήταν καλή ιδέα εάν τα παιδιά έφτιαχναν το βίντεο κατά τη διάρκεια 

της παραμονής τους στο μελισσοκομείο (ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα 

«Παιδικό εργαστήρι για το μέλι»)  

 

Στη συνέχεια, μπορούν επίσης να σκεφτούν όλοι μαζί τα οφέλη των φυσικών 

κεριών (ή πόσο ανθυγιεινά είναι τα τεχνητά κεριά).  

 

Μόλις επιλέξουν όλα τα επιχειρήματα, μπορούν να αρχίσουν να γράφουν το 

σενάριο για το βίντεο. 

 

5- Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της 

επιστήμης (STEAM) και της περμακουλτούρας: 

Η έννοια «Οικολογική συμπεριφορά» σχετίζεται με τα επιστημονικά θέματα και 

την περμακουλτούρα. Οι μαθητές θα μελετήσουν τις θρεπτικές αξίες (υγιεινή 

και ανθυγιεινή διατροφή, ποιες είναι οι ιδιότητες των θρεπτικών συστατικών 

στην τροφή των μελισσών), την εντομολογία (ως επιστήμη των μελισσών, τις 

ανάγκες τους, τη διατροφή και τη συνύπαρξη τους στη φύση), την επιστήμη και 

τη χημεία (πώς αλληλοσυνδέονται στη φύση). Κατά τη διάρκεια του βίντεο, θα 

ασχοληθούν επίσης με τη βιολογία.  

 

Οι μαθητές θα αναπτύξουν επιστημονικές δεξιότητες μέσω της παρατήρησης 

και της έρευνας.  

 

Θα χρησιμοποιήσουν επίσης δεξιότητες στον σχεδιασμό, την οργάνωση, τη 

συγγραφή σεναρίου, τη διαπροσωπική επικοινωνία καθώς και στη 

συγκρότηση ομάδων. Θα έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν τεχνολογικές 

δεξιότητες στην παραγωγή μέσων και να χρησιμοποιούν κάμερα/πρόγραμμα 

για τη δημιουργία βίντεο. Επίσης, οι δεξιότητες κατανόησης θα αξιοποιηθούν 

μέσω της κατανόησης των λειτουργιών του οργανισμού και της σχέσης 

ανάμεσα στις διάφορες λειτουργίες. 

 


