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Οδηγός εκπαιδευτικού
ΗΛΙΚΙΑ: 12-14

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.



Εισαγωγή
Δύο από τα θεμελιώδη στοιχεία του σχεδιασμού της μόνιμης καλλιέργειας είναι η
«Παρατήρηση», η πρώτη ενέργεια που αναλαμβάνεται αφού καθοριστεί ο στόχος
του σχεδιασμού, και η σημασία των «μοτίβων». Η παρατήρηση των μοτίβων στη
φύση είναι απαραίτητη στη μεθοδολογία σχεδιασμού.

Η σειρά ή η ακολουθία του Φιμπονάτσι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μαθηματική
πραγματικότητα η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει στην προκατάληψη των
μαθητών ότι τα μαθηματικά είναι δύσκολα ή βαρετά. Συνήθως δεν περιλαμβάνεται
στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Οι αριθμοί του Φιμπονάτσι μέσω της φύσης
βοηθά τους νεότερους μαθητές να τους κατανοήσουν, να τους βοηθήσουν να
παρατηρήσουν τα μοτίβα στο φυσικό κόσμο και να αποκτήσουν μια πιο θετική
στάση για τα μαθηματικά.
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Ημερολόγιο
Η έρευνα, οι εκδρομές και οι προκλήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν όλο το
χρόνο. Για να επιτύχετε μια πιο αποτελεσματική χρήση, οι μήνες της άνοιξης και
του καλοκαιριού είναι οι καλύτεροι μήνες για την εφαρμογή αυτής της
δραστηριότητας.

Διάρκεια
Μάθημα στην τάξη: 1,5 ώρα
Εργασία 1: 1 ώρα
Εργασία 2: 1 ώρα
Εκπαιδευτική εκδρομή: 1 ώρα
Μάθημα στην τάξη μετά την εκπαιδευτική εκδρομή: 1,5 ώρα
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Μέθοδοι/ τεχνικές παιχνιδοποίησης
Ο παράγοντας της διασκέδασης στις τεχνικές παιχνιδιού σε αυτή τη δραστηριότητα
είναι οι προκλήσεις που πρέπει να ξεπεράσουν οι μαθητές σε κάθε εργασία. Η
οπτική παρακολούθηση της ακολουθίας του Φιμπονάτσι σε φρούτα, λουλούδια και
λαχανικά θα είναι μια ευχάριστη άσκηση. Οι προκλήσεις της ομάδας κατά τη
διάρκεια των επιτόπιων εκδρομών αυξάνουν επίσης τον ενθουσιασμό. Η
απεικόνιση της σειράς του Φιμπονάτσι μέσω σχεδίων είναι μια ανακουφιστική
δραστηριότητα για όσους έχουν καλλιτεχνική κλίση και μια διασκεδαστική
πρόκληση για τους μαθητές που δεν διαθέτουν.

Σημαντική σημείωση
Στο Βέλγιο και πιθανώς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η σειρά του Φιμπονάτσι
διδάσκεται μόνο σε μαθητές που παρακολουθούν ενισχυμένα μαθήματα
Γεωμετρίας, επομένως συνήθως όχι σε ηλικίες κάτω των 16 ετών. Ωστόσο, σε
άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Ινδία, η ιδέα του Φιμπονάτσι εισάγεται ήδη στους
μαθητές ηλικίας 10 ετών που χαρακτηρίζονται ως «χαρισματικοί και ταλαντούχοι
μαθητές». Το πλεονέκτημα της χρήσης του Φιμπονάτσι για να γοητευτούν οι
μαθητές με τα μαθηματικά σε νεαρή ηλικία μπορεί να βοηθήσει στο να αυξήσει το
ενδιαφέρον των μαθητών για αυτό το μάθημα.

Προετοιμασία για τον εκπαιδευτικό
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει καλά τους αριθμούς του Φιμπονάτσι. Θα
πρέπει να έχει βαθιά γνώση και να έχει υπόψη το υπόβαθρο της μόνιμης
καλλιέργειας για να μπορεί να διασυνδέσει με ευκολία τα μαθηματικά με τη φύση,
όπως ενστερνίζονται από την ακολουθία του Φιμπονάτσι και τη χρυσή τομή.



5

Οι εργασίες και οι προκλήσεις
1. Μάθημα στην τάξη: Δύο ώρες μαθήμα είναι προαπαιτούμενο για την εισαγωγή
στον Φιμπονάτσι και την ακολουθία του Φιμπονάτσι. (Δείτε το Παράρτημα 1 για
μια επισκόπηση).

1.1. Ατομική εργασία:
Εργασία 1: Ανατίθεται στους μαθητές να παρατηρήσουν τα φυτά και τα
λουλούδια στον κήπο ή τη γειτονιά τους. Πρέπει να τραβήξουν φωτογραφίες και
να δημοσιεύσουν τουλάχιστον 5 φυσικά πράγματα όπου υπάρχει η σειρά
Φιμπονάτσι και να εξηγήσουν εν συντομία τι παρατηρείται (ποιο μέρος του φυτού
είναι ορατό, πώς κλπ.)

Εργασία 2: Ερευνήστε το όνομα των φυτών ή λουλουδιών στην εργασία 1, όπως
είναι το όνομα τους στη επίσημη γλώσσα, το λατινικό όνομα και την προέλευσή
τους. Υπάρχουν δωρεάν εφαρμογές που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές
με αυτήν την εργασία, αλλιώς μπορούν να κάνουν μια έρευνα στο διαδίκτυο ή μια
συνέντευξη σε έναν κηπουρό της περιοχής.

2. Εκπαιδευτική εκδρομή
1. Οργανώστε τους μαθητές σε ομάδες των 3 ή 5 ατόμων ανάλογα με το
μέγεθος της τάξης.

2. Πριν ξεκινήσετε για το δάσος ή το πάρκο εξηγήστε στα παιδιά ότι δεν
πρέπει να κόψουν ή να μαδήσουν τα λουλούδια. Είναι σημαντικό να αφήσουν
την περιοχή ανέπαφη όταν έρθει η στιγμή να αποχωρήσουν.

3. Εξηγήστε ότι ο στόχος της εργασίας είναι να αναγνωρίσουν όσα
περισσότερα πράγματα στη φύση που δείχνουν την ακολουθία του
Φιμπονάτσι και να είναι σε θέση να την εξηγήσουν. Κάθε φορά που μια ομάδα
βρίσκει αριθμό του Φιμπονάτσι στη φύση, πρέπει να φωνάζει «Φιμπονάτσι»
και να παρουσιάσουν εν συντομία τα ευρήματα τους στους υπόλοιπους.
Πρέπει να το προσθέσουν στο ημερολόγιο τους εάν δεν το έχουν κάνει
προηγουμένως. Κάθε ομάδα πρέπει να βρει ένα διαφορετικό είδος από ό, τι
έχουν βρει οι υπόλοιπες ομάδες. Η επανάληψη ενός είδους που υπάρχει στην
ατομική τους εργασία κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής εκδρομής είναι
δυνατόν να γίνει εφόσον το συγκεκριμένο είδος δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα
από τις υπόλοιπες ομάδες.
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απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Οι εργασίες και οι προκλήσεις
4. Πριν κατευθυνθείτε προς το δάσος ή το πάρκο, ρωτήστε τους μαθητές να
συλλέξουν ή να φέρουν 5 κομμάτια οποιωνδήποτε μετρήσιμων φυσικών
υλικών που μπορούν να φέρουν μαζί τους (βότσαλα, κλαδιά, ξηρά φύλλα,
μικρά κλαδιά). Με προσεκτική παρατήρηση, η επιλογή των υλικών του μαθητή
μπορεί να αποτελέσει στοιχείο για την προσωπικότητα ή τις απόψεις του,
χρήσιμες πληροφορίες για έναν καλό εκπαιδευτικό ως προς την προσέγγιση
της εξατομίκευσης. Οι περίεργοι μαθητές θα επιμείνουν να μάθουν τον λόγο
που πρέπει να φέρουν τα 5 κομμάτια. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να τους πει θα
μάθουν στην πορεία της δραστηριότητας (μάθημα υπομονής).

5. Όταν η πρώτη ομάδα αναγνωρίσει τον αριθμό του Φιμπονάτσι, εξηγήστε
τον λόγο που έφεραν τα υλικά: κάθε φορά που η ομάδα τους μοιράζεται τον
αριθμό Φιμπονάτσι που βρήκε, μπορούν να ανταλλάξουν με τον εκπαιδευτικό
ένα βότσαλο με έναν σπόρο.

6. Προς το τέλος του παιχνιδιού, σταματάει η εξερεύνηση και καθορίζονται οι
νικητήριες ομάδες που εντόπισαν τον μεγαλύτερο αριθμό ακολουθιών του
Φιμπονάτσι κατά τη διάρκεια του περιπάτου. Η χρήση των σπόρων μπορεί να
σχετιστεί με την δραστηριότητα στην μόνιμη καλλιέργεια και στη βιολογία ή
ανεξάρτητα. Ο λόγος της χρήσης των σπόρων είναι να συνεχίσουν την
παρατήρηση της ακολουθίας του Φιμπονάτσι όσο ανθίζουν οι σπόροι.

7. Εξηγήστε τη φιλοσοφία αυτού του συστήµατος ανταµοιβής: «το να
είσαι νικητής συνεπάγεται µε ευθύνες». (αστείο µέρος: συχετίστε το µε το
µάθηµα του Σπάιντερµαν (Spiderman): «Με τις µεγάλες δυνάµεις έρχονται
και οι µεγάλες ευθύνες» Γιατί σπόροι? Επειδή οι σπόροι είναι
ανεκτίµητοι: όλες οι τροφές που τρώµε, όλα τα δέντρα που βλέπουµε,
όλα τα προϊόντα ή έργα που παράγουµε, όλα ξεκινούν από έναν σπόρο.
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8. Εξηγήστε τη σύνδεση της εμπειρίας με την αρχή της μόνιμης καλλιέργειας.
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναφέρει ένα ή δύο παραδείγματα ανάλογα με τον
διαθέσιμο χρόνο. (Παράρτημα 3: Παιδαγωγική βοήθεια-Μόνιμη καλλιέργεια
και Φιμπονάτσι).

3. Μάθημα στην τάξη μετά την εκπαιδευτική εκδρομή: μάθημα μίας ώρας για
την εμβάθυνση της κατανόησης του αντίκτυπου της ακολουθίας του Φιμπονάτσι
στη βιολογική διαδικασία του είδους. Ένα παράδειγμα παρουσιάζεται στο
Παράρτημα 3 της Παιδαγωγικής Βοήθειας (ηλίανθος και γαϊδουράγκαθοι) και θα
ήταν χρήσιμο να γίνει μια περαιτέρω έρευνα από τον εκπαιδευτικό.

3.1. Ενθαρρύνετε τους μαθητές να παρουσιάσουν τις δικές τους παρατηρήσεις,
θεωρίες και αναλύσεις βάσει των ευρημάτων τους από προηγούμενες εργασίες
σχετικά με το πώς πιστεύουν ότι η ακολουθία του Φιμπονάτσι επηρεάζει τη ζωή
και την επιβίωση των ειδών που παρατήρησαν. Επιτρέψτε την έρευνα ως εργασία
για το σπίτι εάν χρειαστεί.
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Ενημέρωση για τα αποτελέσματα και
τις ικανότητες
STE(A)M Μαθησιακοί στόχοι:
Στο τέλος της δραστηριότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση να:

1. καταλαβαίνουν τους αριθμούς Φιμπονάτσι και την προέλευση τους
2. αναγνωρίζουν τους αριθμούς Φιμπονάτσι στη φύση και στο γύρω κόσμο τους
3. βρουν τους επόμενους αριθμούς σε μια ακουλουθία του Φιμπονάτσι
4. κατανοήσουν τη λειτουργία της σειράς στη βιολογική ύπαρξη ενός είδους
5. προσδιορίσουν γιατί τα μοτίβα στη φύση σχετίζονται με τον σχεδιασμό της
μόνιμης καλλιέργειας

Μέθοδοι που εφαρμόστηκαν:
Παρακολούθηση πεδίου με ανάλυση, τεκμηρίωση και παρουσίαση.
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Θεωρία σχετική με το STE(A)M
Μαθηματικά: Γεωμετρία
Επιστήμη: Βιολογία

Αναπτυγμένες δεξιότητες
Ισορροπηµένη ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων και δηµιουργική
επίλυση προβληµάτων
Ευαισθησία και ευθύνη έναντι των άλλων
Αυτο-έκφραση
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Απαραίτητα υλικά
Εκπαιδευτικός: Σπόροι για την ανταµοιβή
Μαθητές: Τετράδιο και στυλό

Λέξεις/ φράσεις κλειδιά
Μόνιμη καλλιέργεια, Σχεδιασμός μόνιμης καλλιέργειας, μοτίβα στη μόνιμη
καλλιέργεια, μοτίβα στη φύση, ακουλουθία/ σειρά/ αριθμοί του Φιμπονάτσι,
Φιμπονάτσι στη φύση, μαθηματικά στη φύση

Μέσα και πηγές
 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 Εφαρμογή για έρευνα και αναγνώριση φυτών
 Κάμερα τηλεφώνου/ τάμπλετ ή φωτογραφική μηχανή
 Διαδικτυακή πηγή: https://www.mensaforkids.org/teach/lesson-plans/fabulous-
fibonacci/

1.
2.
3.
4.
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Εταίροι του πρότζεκτ
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


