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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

 

 

•    Οι στόχοι αυτής της εργασίας, είναι  εκπαιδευτικά   περιβαλλοντικοί  - 
τεχνολογικοί  και  τεχνικοί . 

 

 

•     Η παρατήρηση φυσικών φαινομένων  στο περιβάλλον  και η θεωρητική 
ανάλυση στους  μαθητές, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα θεωρητικό υπόβαθρο 
γνώσεων , στο πως η φύση λειτουργεί  χωρίς να μολύνει τον περιβάλλοντα 
χώρο , είναι το βασικότερο στοιχείο της  περιβαλλοντικής μας μελέτης.  Η 
φύση ανακυκλώνοντας  άχρηστα  οργανικά  υλικά,  ανοργανοποιεί αυτά  με 
την βοήθεια των  μικροοργανισμών  και ιδίως των μυκήτων  με   ανάπτυξη  
αυτών, μέχρι του σταδίου της καρποφορίας  διατηρώντας και άλλα είδη (ως 
τροφή) αλλά και διαιωνίζοντας τους ίδιους μικροοργανισμούς   μέσα στην 
τροχιά του αθάνατου ρυθμού της . 

        

   



      

•   Σεχνικά οι μαθητές θα εξασκηθούν στην επανάληψη, των φυσικών τεχνικών 

στο εργαστήριο (laboratory). κοπός μας , να μιμηθούνε τη φύση και να 

μετατρέψουν, άχρηστα οργανικά υλικά, σε εδώδιμους μύκητες  (τα γνωστά μας 

μανιτάρια) , ωφέλημα  για την διατροφή του ανθρώπου. 

 

•     ’ αυτό το  εκπαιδευτικό πρόγραμμα,  οι συμμετέχοντες  μαθητές  της Β 

τάξης γεωπονίας του 3ου ΕΠΑΛ Ιωαννίνων, θα κατανοήσουν φυσικούς 

περιβαλλοντικούς νόμους, που μπορεί να τους αξιοποιήσουν πολύπλευρα στο 

μέλλον τους  και θα έχουν τη δυνατότητα  αφ’ ενός να προστατεύσουν από 

ανεξέλεγκτες μολύνσεις το περιβάλλον, αφ’ ετέρου  να αντιμετωπίσουν τα 

επισιτιστικά προβλήματα του μέλλοντος, που  είναι σίγουρο ότι θα προκύψουν 

στον πλανήτη γη, από την αύξηση του παγκόσμιου ανθρώπινου πληθυσμού (το 

δημογραφικό πρόβλημα της ανθρωπότητας), αξιοποιώντας άχρηστα οργανικά 

υλικά της γεωργικής μας παραγωγής. 

•                                                                        χολ έτος 2014-15. 

 Οι καθηγητές των : Μπάρκας Γεώργιος – Νάκκα Αικατερίνη    



Θεωρητική και Εργαστηριακή προσέγγιση 

•  Ανάλυση των φυσικών τεχνικών  κομποστοποίησης . 

      -Σι κάνει η φύση μετά την απόρριψη των φύλλων  από τα δένδρα κατά την 
διάρκεια του χειμώνα. 

      - Προβολή σχετικών  video , από ανάρτηση στο διαδίκτυο στις  ιστοσελίδες:   

                  -          1ο. ΣΑ ΜΑΝΙΣΑΡΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 1 

                              https://www.youtube.com/watch?v=AdzvLcSF8V8 

 

                  -          2ο. ΣΑ ΜΑΝΙΣΑΡΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ  2       

                              https://www.youtube.com/watch?v=NLKrVb0sRx4 

  

                  -          3ο. Η ΜΤΣΙΚΗ ΖΩΗ ΣΩΝ ΥΤΣΩΝ  

                               http://www.dailymotion.com/video/x218puh_private-life-of-plants-the-social-struggle_lifestyle 

https://www.youtube.com/watch?v=AdzvLcSF8V8
https://www.youtube.com/watch?v=NLKrVb0sRx4
https://www.youtube.com/watch?v=NLKrVb0sRx4
https://www.youtube.com/watch?v=NLKrVb0sRx4
https://www.youtube.com/watch?v=NLKrVb0sRx4
https://www.youtube.com/watch?v=NLKrVb0sRx4


 

•            Θεωρεία  και  παράλληλα  εργαστήρια 

       -(Θ)Περί μικροβίων  (Μύκητες – Βακτήρια  - Ιοί) 

         -  1ο εργαστήριο: “Γνωριμία με τα μικρόβια”  

        -   2ο  εργαστήριο: “Σα μικρόβια υπάρχουν παντού” 

         -  3ο εργαστήριο : “Θρεπτικά υποστρώματα –  

                                        θρεπτικά υποστρώματα μυκήτων” 

         -  4ο  εργαστήριο: “ Φρήση του Μικροσκοπίου”                                            

         - 5o εργαστήριο:  “Σεχνική  Ασηψίας”                                                        



Η 1η και 2η εργαστηριακή άσκηση “Σα μικρόβια υπάρχουν παντού” ,είχε σκοπό να καταλάβουν, 

οι μαθητές βιωματικά την έννοια των μικροοργανισμών. Όλοι οι μαθητές, μόλυναν από ένα 

αποστειρωμένο τρυβλίο, σε χώρο της επιλογής τους, πιστεύοντας ότι δεν υπάρχουν μικρόβια. 

Κρατήσαμε ένα τρυβλίο κλειστό, σαν μάρτυρα. Σα τρυβλία μπήκαν για  2 ημέρες σε θάλαμο 

επώασης και το αποτέλεσμα φάνηκε. τις παραπάνω εικόνες βλέπουμε τον μάρτυρα χωρίς 

ανάπτυξη αποικιών μυκήτων ή βακτηρίων, ενώ στα άλλα τρυβλία έχουμε ανάπτυξη αποικιών 

μυκήτων και βακτηρίων. 

Μάρτυρας  Α= Σρυβλίο  μολυσμένο Β= Σρυβλίο μολυσμένο 

Γ=Σρυβλίο μολυσμένο 
Δ= Σρυβλίο μολυσμένο Ε= Σρυβλίο μολυσμένο 

το εργαστήριο (Laboratory) 



 

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΠΟΡΟΤ  
 

  

             - Για την παραγωγή του  σπόρου των μανιταριών  
            χρησιμοποιήσαμε  10 κιλά  σιτάρι .      
         - Έγινε  πλύσιμο  και στη συνέχεια  γεμίσαμε με 200 γρ σιταριού   τα γυάλινα   
            βάζα   με  100 γρ νερού στο κάθε βάζο.   
          - Σοποθετήθηκαν στον αποστειρωτήρα και έγινε αποστείρωση του    
             περιεχομένου του βάζου  με 2 ατμόσφαιρες πίεση , στους 125 οC  για  30  
            λεπτά. 
  
 
  



Σο πρόγραμμα σε εφαρμογή, από τους μαθητές, στις  18-12-2014 



Επίδειξη της ασηπτικής τεχνικής 
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Λήψη βιολογικού υλικού 

11 

               Με τη βοήθεια νυστεριού και της ανατομικής βελόνας, πήραν και 

μετέφεραν οι μαθητές με ασηπτική τεχνική  ένα μικρό κομμάτι από το μανιτάρι 
Pleurotus ostreatus και εμβολίασαν το αποστειρωμένο υπόστρωμα (σιταριού) στο 

βάζο.  



Οι μαθητές στην πράξη της ασηπτικής τεχνικής 



Σοποθέτηση των εμβολιασμένων με τον μύκητα βάζων σε 

υδατόλουτρο για διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας (27 οC) 

και υγρασίας. 



Σοποθέτηση επίσης σε επωαστικό θάλαμο, για την ανάπτυξη 

του μυκηλίου 

Αναπτυγμένο μυκήλιο στο υπόστρωμα 



με ανεπιθύμητους μικροοργανισμούς, αλλά υπήρχαν  και 

βάζα καθαρά με τον μύκητα που θέλαμε να αναπτύξουμε. 

Υυσικό ήταν αρκετά από τα βαζάκια να είναι και μολυσμένα  



Προετοιμασία του άχυρου για την καλλιέργεια του μύκητα                    

                                Pleurotus ostreatus 

    Σα δέματα έμεινα εκτεθειμένα σε βροχή για  3 εβδομάδες,  



Επιλογή των καλύτερων αμόλυντων βάζων με τον μύκητα 

για σπορά στο άχυρο. 



Επίδειξη του τρόπου σποράς από τον εκπαιδευτικό 



Σύλιγμα των δύο δεμάτων αχύρου με μαύρο πλαστικό και 

τοποθέτηση στο θερμοκήπιο για ανάπτυξη του μύκητα. 



Μεταφορά  των εμβολιασμένων δεμάτων, από τους μαθητές 

του 3ου ΕΠΑΛ , στο θερμοκήπιο του 2ου Εργαστηριακού 

Κέντρου Ιωαννίνων. 



Σα δέματα στο θερμοκήπιο 

Μετά από 15 ημέρες, μικρά  ανοίγματα στο μαύρο 

πλαστικό για την επαγωγή του μύκητα - (Υως, 

οξυγόνο,  χαμηλότερη θερμοκρασία). 

ε 2 βδομάδες μετά την 

επαγωγή είχαμε την εμφάνιση 

καρποφοριών του μύκητα, ο 

οποίος λόγω των εορτών του 

Πάσχα, δεν ποτίστηκαν και 

ξηράθηκαν. 



Επίδειξη ενός άλλου τρόπου παραγωγής μανιταριών 



0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10 12 14

Σειρά1 

cm 

Εβδομάδες Weeks 

χισμές  5cm 

 Διάγραμμα  ανάπτυξης του μύκητα    

Επαγωγή 

-Υρέσκο  αέρα 

-12  ώρες  Υώς   και 12  ώρες  

κότος 

-Θερμοκρασία   11 οC 

-χετική υγρασία  70 % - 95% 

   κοτάδι 

-  Θερμοκρασία   25 οC 

-  Τγρασία  70% 



Μερικοί από τους πρωταγωνιστές του περιβαλλοντικού 

προγράμματος 

Ευχαριστούμε   


