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ΕΝΝΟΙΑ: Οικοσύστημα 
 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 
 

Η έννοια του οικοσυστήματος είναι ουσιώδης καθώς αντιπροσωπεύει την ιδέα 

ότι όλα τα έμβια όντα συνδέονται, μερικές φορές με απροσδόκητους τρόπους, 

και ότι μια βλάβη σε ένα στοιχείο μπορεί να επηρεάσει την ισορροπία 

ολόκληρου του συστήματος. 

 

Το οικοσύστημα είναι το βιολογικό σύνολο που βρίσκεται σε μια δεδομένη 

περιοχή. Περιλαμβάνει επίσης τους χημικούς παράγοντες και τα μη ζώντα 

στοιχεία που το συνθέτουν. Συνήθως, τα οικοσυστήματα ορίζονται με 

πρακτικό, εν μέρει αυθαίρετο τρόπο, ως το όριο όπου συμβαίνει μια δραστική 

αλλαγή στο σύνολο. Για παράδειγμα: ένα δάσος είναι ένα οικοσύστημα. Γύρω 

από αυτό, υπάρχουν χωράφια, που αποτελούν ένα άλλο οικοσύστημα. Η γη 

στο σύνολό της θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα οικοσύστημα, που 

περιορίζεται από το «διάστημα» στο οποίο το σύνολο είναι πολύ διαφορετικό. 

Ανάλογα με τη μελέτη, τα όρια του οικοσυστήματος θα αλλάξουν. Το 

οικοσύστημα του πλανήτη μας προς το παρόν απειλείται από την κλιματική 

αλλαγή.  

 

 

 

2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Ανάλογα με το τι θέλετε να τονίσετε στο βίντεο (τη σημασία του 

οικοσυστήματος ή το οικολογικό αποτύπωμα˙ μεγαλύτερη σημασία στο 

οικοσύστημα ή περισσότερη στο οικολογικό αποτύπωμα) διαφορετικές 

δραστηριότητες μπορούν να συνδεθούν με τα θέματα. 
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Δραστηριότητες του Συστήματος Παιχνιδοποίησης: Η δραστηριότητα 

«Ανάλυση ενός διαφορετικού τερραρίου» είναι ενδιαφέρουσα με την έννοια 

ότι δημιουργείται ένα μικρό οικοσύστημα. Οι μαθητές θα μπορούσαν να 

συλλογιστούν και να παρατηρήσουν τη φύση για να δοκιμάσουν και να 

καθορίσουν ποια στοιχεία θα ήταν απαραίτητα σε αυτό το οικοσύστημα για να 

λειτουργήσει και στη συνέχεια να το δημιουργήσουν υπό την επίβλεψη του 

δασκάλου. 

 

Δραστηριότητες του Συστήματος Παιχνιδοποίησης: «Χτίζοντας ένα 

ξενοδοχείο εντόμων». Στο πλαίσιο του οικοσυστήματος, είναι ενδιαφέρον να 

αναλυθεί μια συγκεκριμένη πτυχή ενός οικοσυστήματος, δηλαδή τα έντομα. Οι 

μαθητές θα δουν πώς η παρουσία ή η απουσία τους επηρεάζει το 

οικοσύστημα και θα εξαγάγουν συμπεράσματα για την ισορροπία ενός 

οικοσυστήματος και τη λειτουργία του.  

 

Δραστηριότητες του Συστήματος Παιχνιδοποίησης: Για καλύτερη 

κατανόηση, θα ήταν ενδιαφέρον οι μαθητές να κάνουν τη δραστηριότητα «Ο 

ιστός αράχνης της βιοποικιλότητας» και να δουν πώς κάθε στοιχείο 

αλληλεπιδρά με τα άλλα.  

 

Το Παιχνίδι Ιδανική Κουζίνα Κήπου: Κατά τον σχεδιασμό ενός κήπου 

περμακουλτούρας πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δεσμοί και οι σχέσεις των 

στοιχείων και των φυτών προκειμένου να δημιουργηθεί ο πιο αποτελεσματικός 

κήπος. Επίσης ο κήπος μπορεί να γίνει ένα συγκεκριμένο οικοσύστημα.  

 

Δραστηριότητες του Συστήματος Παιχνιδοποίησης: «Σχεδιάστε μια 

οικολογικά́ βιώσιμη πόλη», είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα 

που συνδέεται με το οικοσύστημα. Μέσα από τη δραστηριότητα οι μαθητές 

μαθαίνουν πώς να καταστήσουν το οικοσύστημα βιώσιμο και ισορροπημένο 

σε ένα ξεκάθαρα «τεχνητό» περιβάλλον. 
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Δραστηριότητες του Συστήματος Παιχνιδοποίησης: «Κλιματική αλλαγή 

και παγκόσμιοι στόχοι του ΟΗΕ – Τι μπορούμε να κάνουμε;» Είναι επίσης 

μια δραστηριότητα που μπορεί να συνδεθεί με τη σημασία του 

οικοσυστήματος και τον τρόπο προστασίας της ισορροπίας του.  

 

Μια άλλη δραστηριότητα που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν μια προσομοίωση 

ενός φυσικού οικοσυστήματος με διαφορετικά στοιχεία να παίζουν τον ρόλο 

τους και οι μαθητές να δουν τις συνέπειες που θα προκύψουν σε περίπτωση 

που ένα στοιχείο αφαιρεθεί  (όπως στο ντόμινο).  

 

3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

Η παρατήρηση είναι το κλειδί σε αυτό το σημείο. Οι μαθητές θα πρέπει να 

παρατηρήσουν και να τεκμηριώσουν τις παρατηρήσεις τους προκειμένου να 

προσομοιώσουν τη φύση και να είναι σε θέση να διακρίνουν τους ειδικούς 

δεσμούς και τις σχέσεις μεταξύ των στοιχείων. 

 

Μόλις παρατηρήσουν και κατανοήσουν αυτούς τους συνδέσμους, θα χρειαστεί 

να τους ξαναδημιουργήσουν μέσα σε συγκεκριμένες περιοχές για να έχουν 

περισσότερη απόδοση. 

 

Θα αναλογιστούν επίσης τη σημασία των οικοσυστημάτων μας και τον τρόπο 

διατήρησής τους μειώνοντας το οικολογικό μας αποτύπωμα. 

 

Όλες οι παρατηρήσεις και η εξέλιξη των πειραμάτων θα καταγραφούν σε ένα 

βίντεο.  

 

Κατά τη βιντεοσκόπηση, μπορείτε να δημιουργήσετε εκ των προτέρων μια 

γενική δομή για το βίντεο, έτσι ώστε τη στιγμή της βιντεοσκόπησης, να έχετε 

μια μορφή με συνοχή. Για παράδειγμα: 
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Κάντε το βίντεο σε μορφή συνέντευξης σε μια τηλεοπτική εκπομπή (μπορείτε 

ακόμη και να επινοήσετε ένα όνομα) 

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

- Σύντομη εξήγηση της έννοιας 

- Τι πείραμα θα κάνουν οι μαθητές (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 είναι αυτοί που θα παρατηρήσουν, θα εξηγήσουν τις 

παρατηρήσεις τους και θα εργαστούν με επιστημονικό τρόπο για την 

αναπαραγωγή οικοσυστημάτων μικρής κλίμακας. 

 

Τα βίντεο θα επιτρέψουν στον θεατή να παρακολουθήσει ολόκληρη τη 

διαδικασία, από σημαντικές παρατηρήσεις έως την επίτευξη ενός 

αναδημιουργημένου λειτουργικού οικοσυστήματος. 

 

Οι εκπαιδευτικοί θα συνοδεύσουν τους μαθητές εξηγώντας τους τις διάφορες 

βιολογικές, χημικές και φυσικές διεργασίες που επιτρέπουν στα 

οικοσυστήματα να λειτουργούν ως φυσικά δίκτυα ζωής και ενέργειας. 

 

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

άτομο θα οριστεί υπεύθυνο για την καταγραφή ολόκληρης της διαδικασίας. 

Όλοι οι μαθητές πρέπει να περάσουν από τον ρόλο του «σκηνοθέτη» έτσι 

ώστε όλοι να μπορούν να συμμετάσχουν εξίσου στις εργασίες και στη 

διαδικασία δημιουργίας του βίντεο. Όλα αυτά θα γίνουν φυσικά υπό τη σωστή 

επίβλεψη του δασκάλου. 

 

 

 



                   

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

 
 

6 

Ο δάσκαλος μπορεί να επιλέξει να βιντεοσκοπήσει ολόκληρη τη διαδικασία 

εάν το επιθυμεί.  

 

5- Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της 

επιστήμης (STEAM) και της περμακουλτούρας: 

Ένα οικοσύστημα συγκεντρώνει μια πληθώρα στοιχείων που αλληλοεπιδρούν 

με ποικίλους τρόπους. Οι διαφορετικές αλληλεπιδράσεις και η φύση αυτών 

των στοιχείων μπορούν να επεξηγηθούν μέσω των διάφορων μαθημάτων που 

σχετίζονται με την Επιστήμη. Πιο συγκεκριμένοι μέσω της βιολογία, της φυσική 

και της χημείας.  

 

Χημεία: 

Τα χημικά συστατικά στο έδαφος, όπως για παράδειγμα το ασβέστιο, το 

μαγνήσιο, είναι απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τα φυτά. Άλλες χημικές 

αντιδράσεις όπως η φωτοσύνθεση ή η κομποστοποίηση παίζουν σημαντικό 

ρόλο στην καλή λειτουργία ενός φυσικού οικοσυστήματος. 

 

 

Φυσική: 

Στην περίπτωση της φυσικής, πολλαπλά στοιχεία συμμετέχουν σε ένα 

οικοσύστημα, των οποίων οι μηχανισμοί μπορούν να επεξηγηθούν σε αυτό το 

μάθημα. 

 

Για παράδειγμα: Η σωστή χρήση της βαρύτητας κατά το σχεδιασμό του κήπου 

περμακουλτούρας θα θέσει ειδικούς όρους στην άρδευση των καλλιεργειών. 

 

Το τριχοειδές φαινόμενο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ενός 

οικοσυστήματος, καθώς τα υπόγεια ύδατα επιστρέφουν στην επιφάνεια και 

ποτίζουν επίσης το έδαφος. Το συγκεκριμένο φαινόμενο μπορεί  να 

επεξηγηθεί με κανόνες της φυσικής. 
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Βιολογία: 

Η φωτοσύνθεση, η κομποστοποίηση, η αναπαραγωγή των φυτών κλπ. είναι 

όλες βιολογικές διαδικασίες που βρίσκονται στο επίκεντρο της λειτουργίας 

ενός οικοσυστήματος και μπορούν να επεξηγηθούν στο μάθημα της βιολογίας 

μέσω αυτών των δραστηριοτήτων.  

 

Περμακουλτούρα: 

Η παρατήρηση της φύσης και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι 

εσωτερικές λειτουργίες των αυταρκών οικοσυστημάτων καθώς και η 

προσομοίωση αυτών των παρατηρήσεων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, 

βρίσκονται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της περμακουλτούρας. Η 

περμακουλτούρα στοχεύει στην αναπαραγωγή αυτών των φυσικών 

μηχανισμών και στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του κήπου για να 

βοηθήσει να σχηματιστούν ευεργετικές σχέσεις μεταξύ των στοιχείων και να 

επιτρέψουν στα φυτά να ευδοκιμήσουν. Η έννοια του οικοσυστήματος, η 

φυσική ισορροπία και η βιωσιμότητά του είναι ουσιαστικής σημασίας στη 

φιλοσοφία της περμακουλτούρας.  

 


