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ΕΝΝΟΙΑ: Συμβίωση στη φύση ως 

παράδειγμα συνεργασίας 

 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Η συμβίωση αναφέρεται σε δύο ή και περισσότερα βιολογικά είδη που 

μπορούν να αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν στενά για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Η επικονίαση είναι ένα παράδειγμα συμβίωσης και είναι μια μορφή 

συμβίωσης που μπορεί να παρατηρηθεί εύκολα από τον μαθητή. Τα 

λουλούδια λειτουργούν ως ισχυρές διαφημίσεις στα έντομα, προσφέροντας 

νέκταρ πλούσιο σε ενέργεια. Το έντομο που τα επισκέπτεται, αφού έχει 

καταναλώσει το γλυκό υγρό, συνεχίζει να μεταφέρει γύρη για να γονιμοποιήσει 

άλλα άνθη, ωφελώντας τον συνολικό πληθυσμό του συγκεκριμένου είδους 

φυτού. Ορισμένα έντομα είναι αρκετά συγκεκριμένα στην επιλογή του φυτού. 

Επίσης ο ρόλος των πεταλούδων ως επικονιαστές είναι πολύ ορατός. 

Υπάρχουν λοιπόν αρκετές επιλογές που οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν να 

δείξουν και να συζητήσουν. 

 

2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Αυτή η έννοια συνδέεται άρρηκτα με διάφορες δραστηριότητες από το 

Σύστημα Παιχνιδοποίησης όπως: 

 

• «Παιδικό εργαστήρι για το μέλι» - τα παιδιά μπορούν να μιλήσουν για 

το τι προσφέρουν οι μέλισσες στα λουλούδια και τι τα λουλούδια στις μέλισσες. 

• «Χτίζοντας ένα ξενοδοχείο εντόμων» - οι μαθητές μπορούν να 

μάθουν για τη σημασία των εντόμων στη φύση 
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• «Σχεδιάστε μια οικολογικά βιώσιμη πόλη» - οι μαθητές μπορούν να 

ανακαλύψουν τις γνώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος που 

παρέχονται από τη φύση. 

 

Η έννοια μπορεί επίσης να συνδεθεί με τις δραστηριότητες από το «Παιχνίδι, 

Ιδανική Κουζίνα Κήπου». Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του κήπου οι 

μαθητές μπορούν να μάθουν για τη συμβίωση μεταξύ των ειδών ώστε να 

μάθουν για παράδειγμα ποιο φυτό θα μπορούσε να τοποθετηθεί με ένα άλλο. 

 

 

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων στο «Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα 

Κήπου», οι μαθητές μπορούν να μάθουν ποια είδη μπορούν να συμβιώσουν 

και να μιλήσουν για αυτό στην κάμερα. Μπορούν επίσης να δημιουργήσουν 

πρώτα έναν κήπο περμακουλτούρας και μετά να δείξουν τη συμβίωση που 

αναπτύσσεται εκεί και πώς μπορούν να «συνεργαστούν» τα διάφορα είδη (για 

παράδειγμα μέλισσες και λουλούδια ή πεταλούδες και βότανα). 

 

Αυτή η ιδέα θα μπορούσε επίσης να συνδεθεί με την «Τράπουλα». Τα παιδιά 

παίζοντας με τις κάρτες μπορούν να μάθουν για τα συντροφικά φυτά και 

μπορούν επίσης να μιλήσουν για αυτά στο βίντεο που πρέπει να 

προετοιμάσουν. Θα καταλάβουν ποια φυτά μπορούν να αναπτυχθούν μαζί σε 

έναν κήπο περμακουλτούρας και να αποκτήσουν γνώσεις για τη συμβίωσή 

τους. 

 

 

3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

Τα παιδιά σε ομάδες καλούνται να κάνουν έρευνα σχετικά με τη συμβίωση στη 

φύση και στη συνέχεια να προσδιορίσουν τι είδους συμβίωση αναπτύσσεται 

στον κήπο περμακουλτούρας. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν 

παραδείγματα συμβίωσης μέσω ιδεοθύελλας κατά τη διάρκεια των 
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δραστηριοτήτων στο Σύστημα Παιχνιδοποίησης που αναφέρονται παραπάνω 

ή όταν χρησιμοποιούν την Τράπουλα. 

 

Το σύντομο βίντεο μπορεί να δημιουργηθεί (εάν είναι δυνατόν) στον κήπο 

περμακουλτούρας. Τα παιδιά μπορούν να παρουσιάσουν παραδείγματα 

συμβίωσης μεταξύ διαφορετικών ειδών. Εάν η δραστηριότητα δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί στον κήπο περμακουλτούρας, τα παιδιά μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν την Τράπουλα στο βίντεο ή να ζωγραφίσουν / σχεδιάσουν 

φυτά μεταξύ των οποίων υπάρχει συμβίωση. 

 

Μετά από μια ιδεοθύελλα και πριν δημιουργήσουν το βίντεο, οι μαθητές 

μπορούν να γράψουν το σενάριο και στη συνέχεια να δημιουργήσουν το 

πρόγραμμα παραγωγής. 

 

4- Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα: 

Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες. Χάρη στην «ιδεοθύελλα» θα έχουν την 

ευκαιρία να εκφραστούν και επίσης να ακούσουν τις ιδέες άλλων μαθητών. 

 

Θα είναι επίσης σημαντικό να παρατηρήσουν τη φύση και τις διαδικασίες της 

συμβίωσης, για τις οποίες απαιτείται υπομονή, ακρίβεια και προσοχή στη 

λεπτομέρεια. 

 

Ένα σημαντικό μέρος της προετοιμασίας για αυτό το βίντεο θα είναι η 

δημιουργικότητα των μαθητών και επίσης η αξιοποίηση των γνώσεων τους, 

όλων των πληροφοριών που έχουν ήδη λάβει σχετικά με την περμακουλτούρα 

και το STE(A)M. 
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5- Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της 

επιστήμης (STEAM) και της περμακουλτούρας: 

Αυτή η ιδέα συνδέεται με μαθήματα STEM και περμακουλτούρας. Η Βιολογία 

(ως η επιστήμη που σχετίζεται με τους οργανισμούς, τις προδιαγραφές τους, 

τις ανάγκες τους, τη συμβίωση μεταξύ τους), η Χημεία (η συμβίωση ως 

διαδικασία στη χημεία) και η Επιστήμη μπορεί να αναπτυχθούν από τους 

μαθητές. 

 

Θα έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν τις παρακάτω δεξιότητες: 

 

Δημιουργικότητα 

Αφήγηση ιστορίας 

Επιστημονικές δεξιότητες μέσω παρατήρησης και έρευνας 

Δεξιότητες σχεδιασμού, οργάνωσης, συγγραφής σεναρίων, διαπροσωπικής 

επικοινωνίας και συγκρότησης ομάδων 

Τεχνολογικές δεξιότητες στην παραγωγή μέσων και τη χρήση κάμερας 

/προγράμματος για τη δημιουργία βίντεο 


