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Οδηγός εκπαιδευτικού
ΗΛΙΚΙΑ: 10-14

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
H ακολουθία Φιμπονάτσι είναι μια μαθηματική ιδέα με πολύ μεγάλο εύρος. Η
σχετικότητά της ως εργαλείο διδασκαλίας στην επίλυση προβλημάτων, οι
λογαριθμικές εφαρμογές της στην τεχνολογία πληροφοριών, η παρουσία της στις
εικαστικές τέχνες - αρχιτεκτονική, ζωγραφιές, σχέδια ακόμη και στην ποίηση
συμβάλλουν στην αύξηση του αριθμού των οπαδών και των θαυμαστών του
Φιμπονάτσι, προσφέροντας νέα ενδιαφέροντα στα μαθηματικά, και στην διάδοση
του σε νεότερες γενιές σε διάφορα μέρη του κόσμου

Στην περμακουλτούρα, δε γίνεται να μη δώσουμε περισσότερη έμφαση στο ζωτικό
ρόλο της «Παρατήρησης» ως αναπόσπαστο μέρος της προσέγγισηςστο
σχεδιασμό. Ο ρόλος των φυσικών μοτίβων που παρατηρούνται στη φύση έχει
μεγάλη σημασία. Aυτά τα παρατηρούμενα μοτίβα συμβάλλουν στην ενίσχυση των
στοιχείων ενός συστήματος (φυσικά ή δομικά) για τη βελτιστοποίηση της
αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η
ακολουθία Φιμπονάτσι και η χρυσή τομή που παρατηρούνται στη φύση έχουν
μεγάλη σημασία στο σχεδιασμό της μόνιμης καλλιέργειας.
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Ημερολόγιο
Η έρευνα, οι εκπαιδευτικές εκδρομές και οι προκλήσεις μπορούν να
πραγματοποιηθούν όλο το χρόνο. Ωστόσο, πρέπει να τηρείται
προσεκτικόςπρογραμματισμός, καθώς το πρόγραμμα θα επηρεάσει ορισμένες
δραστηριότητες στο Μέρος 2 αυτής της δραστηριότητας. 

Σημαντική σήμειωση
Στο Βέλγιο και πιθανώς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η ακολουθία Φιμπονάτσι
διδάσκεται μόνο σε μαθητές που παρακολουθούν μαθήματα γεωμετρίας για
προχωρημένους, επομένως όχι σε ηλικίες κάτω των 16 ετών. Ωστόσο, σε άλλες
χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Ινδία, η ιδέα του Φιμπονάτσι διδάσκεται ήδη σε
10χρονους μαθητές που χαρακτηρίζονται ως «χαρισματικοί και ταλαντούχοι
μαθητές». Η χρήση του Φιμπονάτσι για να γοητεύσει τους μαθητές με τα
μαθηματικά σε νεαρή ηλικία μπορεί να βοηθήσει να αυξήσει το ενδιαφέρον των
μαθητών γι αυτό το μάθημα. Επιπλέον, οι καλλιτέχνες που δημιουργούν μοτίβα
καταδεικνύουν τη χρυσή τομή στα περισσότερα από τα έργα τους. Η ενσωμάτωση
των μαθηματικών στην τέχνη κάνει τους μαθητές να δουν με μια εντελώς
διαφορετική οπτική αυτούς τους κλάδους.



Διάρκεια
Μάθημα στην τάξη:
Εισαγωγή/ επανάληψη στον Φιμπονάτσι: από 30 λεπτά μέχρι 1 ώρα
Ακολουθία Φιμπονάτσι και κηφήνας: 1,5 - 3 ώρες (αναλόγως με το πόσο θα
επεκταθεί ο εκπαιδευτικός πάνω στο συγκεκριμένο θέμα)
Σχεδιασμός μόνιμης καλλιέργειας – κεφάλαιο για μοτίβα: 1-2 ώρες

Εργασίες:
Εργασία 1.1: Εργασία για το σπίτι, προετοιμασία επίσκεψης στο μελισσοκομείο-
από 30 λεπτά μέχρι 1 ώρα
Εργασία 1.2: Οι ώρες που χρειάζονται για την εκπαιδευτική εκδρομή
Εργασία 1.3: Παρουσίαση - 2 ώρες προετοιμασία και 20 λεπτά παρουσίαση
Εργασία 2.1: Κατασκευή ντοσιέ χρησιμοποιώντας τον Φιμπονάτσι- 1 ώρα
δραστηριότητα σε εσωτερικό χώρο
Εργασία 2.2: Έρευνα για τοποθεσία - 30 λεπτά x 7 μέρες, Άδεια/συνέναιση-
εξαρτάται από την τοποθεσία
Εργασία 2.3: Παρατήρηση- 15 με 20 λεπτά x 21 μέρες (ευέλικτη και επεκτάσιμη)
Εργασία 2.4: Σχεδιασμός διάταξης - 2 ώρες σε εσωτερικό χώρο + 1 ώρα στις
εγκαταστάσεις
Εργασία 2.5: Προετοιμασία κήπου: συλλογή υλικών - X ώρες, οι εργασίες στις
εγκαταστάσεις εξαρτώνται από το μέγεθος του κήπου
Εργασία 2.6: Σπορά και φύτεμα: Αγορά και έρευνα για σπόρους θα χρειαστεί
ανάλογο χρόνο, σπορά 30 λεπτά, μεταφύτευση - 30 λεπτά x 8 άτομα
Εργασία 2.7: Βιντεοσκόπηση - 5 λεπτά για κάθε εργασία, 2 ώρες για μοντάρισμα
βίντεο +1 ώρα για επεξεργασία
Εργασία 2.8: 30 με 45 λεπτά για κάθε επίσκεψη, ο αριθμός προγραμματισμένων
επισκέψεων θα εξαρτηθεί απο εσάς

Εκπαιδευτική εκδρομή:
Επίσκεψη: 2 ώρες
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Προετοιμασία για τον εκπαιδευτικό
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει σωστά τους αριθμούς Φιμπονάτσι. Το
διαδίκτυο είναι ένας εύκολος πόρος καθώς προσφέρει τεράστιο υλικό για την
ακολουθία Φιμπονάτσι και τα σχετικά θέματα. Υπάρχουν επίσης διεθνή δίκτυα
εκπαιδευτικών που ανταλλάσσουν σχεδιαγράμματα μαθημάτων και άλλο υλικό
ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα ή τα επίπεδα ικανότητας των μαθητών. Επίσης
μέσω του διαδικτύου μπορείτε να κατεβάσετε σχεδιαγράμματα μαθήματος.
(παράδειγμα: https://www.mensaforkids.org/teach/lesson-plans/fabulous-
fibonacci/).

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει υπόψη το πλαίσιο της μόνιμης καλλιέργειας για να
διδάξει τα «μοτίβα στην περμακουλτούρα». Θα πρέπει να είναι σε θέση να συνδέει
με ευκολία τα μαθηματικά με τη φύση, όπως ενεστερνίζονται από την ακολουθία
Φιμπονάτσι και τη χρυσή τομή. Επίσης συνιστάται, αν και δεν είναι υποχρεωτικό,
ένα βασικό μάθημα σχεδιασμού μόνιμης καλλιέργειας. Υπάρχει πλούσιο υλικό
διαθέσιμο στο διαδίκτυο.
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Προκλήσεις που θα οδηγήσουν στην
ολοκλήρωση των εργασιών
Όλα τα μέρη αυτής της δραστηριότητας είναι γεμάτα προκλήσεις. Οι προκλήσεις
θα αντιμετωπιστούν με έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο εκπαιδευτικός θα
παρουσιάσει το STEAM «έξω από το κουτί» με μια μαθηματική αντίληψη που δεν
είναι εφικτή από το τρέχον πρόγραμμα σπουδών. 
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Συμβουλές για επιτυχημένη βοήθεια,
επίβλεψη και οργάνωση

Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει διάφορα μέρη.

Προσδιορίστε τη μαθησιακή έφεση καθώς και τις μαθησιακές ανησυχίες (π.χ.
περίπτωση μαθησιακής αναπηρίας) του μαθητή και κλιμακώστε αναλόγως τις
δραστηριότητες.

Σχεδιάστε τις δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη την περιοχή σας και το
κλίμα και προγραμματίστε τες κατάλληλα για να τις κάνετε ευχάριστες και όχι
πιεστικές για τους μαθητές.

Ορίστε τους στόχους και τις προκλήσεις κάθε μέρους με ξεκάθαρο τρόπο για
να τονώσετε τις δημιουργικές πλευρές των μαθητών.

Αναφέρετε εμπνεύσεις από τον Φιμπονάτσι και άλλο σχετικό υλικό για να
διατηρήσετε τον ενθουσιασμό των μαθητών (παραδείγματα: ο θρύλος σχετικά
με τον εκφοβισμό του Φιμπονάτσι ως παιδί αλλά στο τέλος πέτυχε ως
μαθηματικός, πώς βρήκε τη μαθηματική του ακολουθία έρχοντας σε επαφή με
τη φύση, ο πίνακας της Mona Lisa και η χρυσή τομή δείχνουν πως ο Da Η
Vinci αφομοίωσε ενστικτωδώς τη χρυσή αναλογία στα έργα του..)

Θέστε σε εφαρμογή τη «στοχαστική παρατήρηση», μια ζωτικής σημασίας
προσέγγιση στη μόνιμη καλλιέργεια, η οποία ίσως έχει ήδη εφαρμοστεί στο
παρελθόν και φανεί πολύ χρήσιμη για την επιτυχία αυτής της δραστηριότητας.
Αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην παρατήρηση κάθε μαθητή προκειμένου να
είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε οτιδήποτε αλλά και στην παρατήρηση της
γενικής διαδικασίας της δραστηριότητας.

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.
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Εργασίες και προκλήσεις

Μάθημα στην τάξη 1: Μία με δύο ώρες μάθημα για τον κηφήνα είναι
προαπαιτούμενο για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. (Δείτε παράρτημα 2 για
απλοποιημένη επισκόπηση). Υπάρχει ανοιχτός πόρος στο Διαδίκτυο για αυτό
με δωρεάν σχεδιαγράμματα μαθήματος για τους δασκάλους.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ο εκπαιδευτικός θα ρωτήσει τους μαθητές τι
γνωρίζουν για τις μέλισσες. Οι απαντήσεις θα σημειωθούν από τον
εκπαιδευτικό για μελλοντική σύγκριση με τις απαντήσεις τους μετά την
επίσκεψη στο μελισσοκομείο.

 Εργασία 1.2.

Άσκηση 1: ως μέρος εργασίας για το σπίτι. Κάθε μαθητής θα αναφέρει τι
περιμένει να μάθει από την επίσκεψη. Μπορούν να προετοιμάσουν ερωτήσεις για
να κάνουν στον ξεναγό του μελισσοκομείου.

ΜΕΡΟΣ 1: Εστίαση στον
Φιμπονάτσι και τον κηφήνα

Μέθοδοι/ τεχνικές παιχνιδοοίησης

Εργασία 1.1.
Οι μαθητές θα διασκεδάσουν πολύ μαθαίνοντας για τις μέλισσες και τον κόσμο
τους, καθώς θα τους ζητηθεί να περιγράψουν τη σημασία των μελισσών στο
οικοσύστημα. Οι μαθητές θα εφαρμόσουν επίσης τη χρυσή τομή Φιμπονάτσι στη
δημιουργία καλλιτεχνικών έργων. Η κατασκευή ενός παρτεριού με τη χρήση
σπειροειδούς μοτίβου ή τους αριθμούς Φιμπονάτσι μπορεί να είναι τόσο δύσκολη
όσο και διασκεδαστική.
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Εργασίες και προκλήσεις

Μάθημα στην τάξη 2: Περμακουλτούρα και μοτίβα

Εκπαιδευτική εκδρομή : Επίσκεψη στο τοπικό μελισσοκομείο
Οργανώστε τους μαθητές σε ομάδες των 3 ή 5 ατόμων ανάλογα με τομέγεθος της
τάξης.

Άσκηση 2: Σημειώστε όσα ειπώθηκαν. Η πρόκληση εδώ είναι να διασφαλιστεί η
προσοχή που έδειξαν οι μαθητές σε όσα έμαθαν. Έπειτα θα κάνουν μια
παρουσίαση στην τάξη για όσα έμαθαν.

Στο τέλος της επίσκεψης, οι μαθητές θα έχουν μάθει, μεταξύ άλλων:
- να συσχετίσουν τι έμαθαν για τον κηφήνα και τη μέλισσα από τα μαθήματα με
θέμα την ακολουθία Φιμπονάτσι
-την κοινωνική δομή μιας κυψέλης και την αποτελεσματική γραμμή παραγωγής
που επιτρέπει στις μέλισσες να αποθηκεύουν μέλι
- πώς παράγεται το μέλι μέσω ενός διαφορετικού είδους ηγετικού συστήματος και
συνεργασίας
-το σύστημα αναπαραγωγής των μελισσών
- τους σημαντικούς ρόλους των μελισσών στο οικοσύστημα και τον τρόπο
διαχείρισης των μελισσοκομείων
-και πολλές άλλες ζωτικές και επιφανειακές πραγματικότητες που βοηθούν τον
μαθητή να είναι δημιουργικός στη σκέψη του.

Άσκηση 3: Προετοιμασία. Μπορούν να επιλέξουν το δικό τους θέμα, αλλά οι
πληροφορίες θα βασίζονται στην ανάλυσή τους και στην αντίληψη όσων έμαθαν
από την επίσκεψη στο μελισσοκομείο. Πρέπει να υποβάλουν προτάσεις για το
πώς μπορεί να συμβάλει κάθε άτομο στην προστασία των μελισσών.
Ενθαρρύνεται ο αυτο-προβληματισμός και η έρευνα.

Συμβουλή: Πριν την ενασχόληση με το θέμα της μόνιμης καλλιέργειας, ο
εκπαιδευτικός πρέπει να προετοιμάσει το έδαφος για καταιγισμό ιδεών. Το
ερώτημα είναι να βρεθεί η σχέση των αποικιών μελισσών με το σχεδιασμό της
μόνιμης καλλιέργειας και να συσχετίσουν σε αυτό το σημείο αυτά που έμαθαν σε
αυτή την ενότητα με αυτά που ήδη γνώριζαν για την περμακουλτούρα.
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Ενημέρωση για αποτελέσματα και
ικανότητες
Εργασία 1.3. 
STE(A)M Μαθησιακοί στόχοι:
Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση να:

1. υπολογίζουν την παραγωγική ακολουθία Φιμπονάτσι και εξηγήσσουν τη
σημασία της στην καθημερινή ζωή
2. συσχετίσουν την παραγωγική ακολουθία Φιμπονάτσι με τη βιολογική ύπαρξη
των μελισσών
3. αποκτήσουν μια εις βάθους εικόνα για την αυτο-ευθύνη για τη διατήρηση των
μελισσών και του περιβάλλοντος
4. για προχωρημένα επίπεδα: θα μπορούσαν να συνδέσουν την αναπαραγωγική
ακολουθία Φιμπονάτσι με το σχεδιασμό της μόνιμης καλλιέργειας.

Μέθοδοι που εφαρμόστηκαν:
Παρακολούθηση πεδίου με ανάλυση, τεκμηρίωση, παρουσίαση και επίλυση
προβλημάτων. 

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.

Θεωρία σχετική με το STE(A)M

Μαθηματικά
Επίστημη: Βιολογία
Οικολογική κοινωνιολογία

 Εργασία 1.4
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Αναπτυγμένες δεξιότητες

Ανάπτυξη των ηθικών προτύπων του μαθητή και οικολογική επίγνωση
Κριτική επίλυση προβλημάτων
Ερευνητικές δεξιότητες
Ευαισθησία και ευθύνη έναντι των άλλων
Αυτο-έκφραση

 Εργασία 1.5 

Απαραίτητα υλικά
 Εργασία 1.6 Μαθητές: Τετράδιο και στυλό, υλικά για παρουσίαση

Φράσεις/ λέξεις κλειδιά
Εργασία 1.7
Φιμπονάτσι και κηφήνας, ακολουθία Φιμπονάτσι στις μέλισσες, μέλισσες και
φιμπονάτσι, η χρυσή τομή, χρυσή τομή στη φύση, χρυσή τομή στην τέχνη, χρυσή
τομή στα λαχανικά, σπιράλ, το χρυσό σπιράλ, σπιράλ και αρμονία, ομορφιά και
χρυσή τομή, περμακουλτούρα και μοτίβα, σχεδιασμός μόνιμης καλλιέργειας,
μοτίβα μόνιμης καλλιέργειας, μοτίβα στη φύση, ακουλουθία/ σειρά/ αριθμοί
Φιμπονάτσι, μαθηματικά στη φύση



Μέσα και πηγές

Κάμερα μέσω τηλεφώνου, τάμπλετ ή χρήση πραγματικής κάμερας (Οι οδηγίες
παραμελήθηκαν σκόπιμα για να αφήσουν ελέυθερη τη δημιουργικότητα και την
πρωτοβουλία των μαθητών να τραβήξουν φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της
επίσκεψης στο μελισσοκομείο για την παρουσίασή τους).

Διαδικτυακές πηγές:

 Εργασία 1.8

       http://www.dave-cushman.net/bee/fibonacci.html
       https://wild.maths.org/fibonacci-and-bees
       https://www.mensaforkids.org/teach/lesson-plans/fabulous-fibonacci/

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.

11



ΜΕΡΟΣ 2: Μόνιμη
καλλιέργεια/ Περμακουλτούρα
και χρυσή τομή

Μέθοδοι/ τεχνικές παιχνιδοποίησης
Εργασία 2.1 
Οι τεχνικές παιχνιδιού είναι ενσωματωμένες στις διάφορες εργασίες και
προκλήσεις για τις οποίες οι ανταμοιβές είναι το αποτέλεσμα μετά την
ολοκλήρωση τους. Καθώς οι μαθητές επαναξετάζουν και εφαρμόζουν την
ακολουθία Φιμπονάτσι στην απλή κατασκευή ενός ντοσιέ με τη χρήση
ανακυκλωμένων υλικών, θα προχωρήσουν σε μια μεγαλύτερη πρόκληση
εφαρμόζοντας τον σχεδιασμό μόνιμης καλλιέργειας με τον αριθμό Φιμπονάτσι. Το
διασκεδαστικό μέρος είναι ότι είναι ελελυθεροι να χρησιμοποιήσουν το ένστικτό
τους και τις δεξιότητές τους στο σχεδιασμό και στις πολλές υπαίθριες
δραστηριότητες μέσα σε μια ομάδα. Οι επισκέψεις από εξωτερικούς καλεσμένους
θα είναι επίσης μια μοναδική εμπειρία που θα απολαύσουν.

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.
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Οι εργασίες και οι προκλήσεις

Σχεδιάστε το ντοσιέ σας. Διαλέξτε κάποιον που μπορείτε να κολλήσετε
πράγματα πάνω του.
Χρησιμοποιείστε ανακυκλωμένα υλικά 6 διαφορετικών χρωμάτων, όπως
τυπωμένα μέρη χρησιμοποιημένων πλαστικών σακουλών, χρωματιστές
πλαστικές σακούλες, ύφασμα από παλιά χρωματιστά τζιν ή παλιά ρούχα,
οποιαδήποτε παλιά υλικά που μπορείτε να κολλήσετε και να κόψετε.
Δημιουργήστε το έργο σας κόβοντας 6 κύκλους διαφορετικών χρωμάτων από
τα ανακυκλωμένα υλικά σας.
Δημιουργήστε τη δική σας ακολουθία ξεκινώντας με 2 κύκλους με ακτίνα X εκ
και ολοκληρώστε την ακολουθία από εκεί… επιλέξτε την αρχική σας ακτίνα και
δημιουργήστε τη δική σας σειρά. (Συμβουλή: εάν ξεκινήσετε με ακτίνα 1 εκ, ο
επόμενος κύκλος θα είναι επίσης 1 εκ και έπειτα ο επόμενος 2 εκ και ο
επόμενος 3 εκ…)
Κολλήστε τους κύκλους στο μπροστινό μέρος του ντοσίε σας με οποιοδήποτε
μοτίβο θέλετε.
Τέλος θα έχετε το δικό σας ντοσιέ εμπνευσμένο από τον Φιμπονάτσι!

Σχεδιάζοντας έναν κήπο με την ακολουθία Φιμπονάτσι
Οργανώστε τους μαθητές σε ομάδα των 8 ατόμων από την εργασία  Εργασία 2.3

Οδηγίες για μαθητές που παρέχει ο εκπαιδευτικός:

Πρόκληση: Δημιουργήστε το πρώτο σας έργο χρησιμοποιώντας τον
Φιμπονάτσι

Άσκηση 2.1 Τέχνη με Φιμπονάτσι

Πρόκληση: Σχεδιάζοντας έναν κήπο μόνιμης καλλιέργειας με ακολουθία
Φιμπονάτσι
Εργασία 2.2: Βρείτε την τοποθεσία σας.
Αναζητήστε ένα μέρος που δε χρησιμοποιείται στον κήπο σας, στην αυλή του
σχολείου σας, στον κήπο του γείτονα, σε τοπικό αγρόκτημα (βιολογικό ή μη), σε
δημόσιο χώρο τον οποίο θα μπορούσατε να μετατρέψετε σε κήπο.Ζητήστε άδεια ή
εξουσιοδότηση (εάν πρόκειται για δημόσιο χώρο). Η παρατήρηση ξεκινά κατά τη
διάρκεια της αναζήτησης της τοποθεσίας σας. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Βρείτε μικρό χώρο.
Εξασφαλίστε προσβασιμότητα (σε εσάς και στην παροχή νερού).
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Οι εργασίες και οι προκλήσεις
Εργασία 2.3: Επισκεφθείτε την τοποθεσία αρκετές φορές. Παρατηρήστε.
Ποιος είναι ο προσανατολισμός της τοποθεσίας (βλέπει προς το Βορρά; Νότο;…)
προσδιορίστε την κατεύθυνση του ανέμου και του ήλιου.
Τι είδους βλάστηση υπάρχει;
Τι είδους χώμα υπάρχει;
Υπάρχουν μονοπάτια για ανθρώπους ή ζώα (κατοικίδια ή άγρια);
Εάν επισκέπτεστε την τοποθεσία μια συγκεκριμένη περίοδο, ρωτήστε ποια είναι η
κατάσταση σε αυτήν την περιοχή τις άλλες εποχές. Υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας
κ.λπ.
Καταγράψτε όλες τις παρατηρήσεις. Κρατήστε αρχείο στο ντοσιέ που φτιάξατε.

Άσκηση 2.3. Σχεδιάζοντας τον κήπο

Με βάση τους στόχους που έχετε ορίσει για το σχέδιό σας (π.χ. παραγωγικότητα
και αισθητική, ανθεκτικότητα στο περιβάλλον κ.λπ.) και τα στοιχεία που
παρατηρούνται στην τοποθεσία σας, αποφασίστε ποιο μοτίβο θα εφαρμόσετε.

Για να σχεδιάσετε το μοτίβο σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κομμένους κύκλους
ή τετράγωνα ή απλά να σχεδιάσετε πάνω σε ένα μεγάλο χαρτί μιλιμετρέ. Εάν
χρησιμοποιείτε κομμένα χαρτιά για να δημιουργήσετε τις ζώνες σας, φροντίστε να
χρησιμοποιήσετε μεγάλα κυκλικά ή τετράγωνα κομμάτια για να έχετε καλύτερη
προοπτική για το σχέδιό σας. Σημαντικό: η διάταξη του σχεδίου σας πρέπει να
είναι ανάλογη με την έκταση του κήπου που σχεδιάζετε.

Πάντα να σκέφτεστε προσεκτικά: την εποχή σποράς, τις ανάγκες έκθεσης στον
ήλιο και νερού κάθε φυτού, το πλήρες μέγεθος του φυτού όταν μεγαλώσει, και
φυσικά τα φυτά με τα οποία μπορούν να συμβιώσουν.
Μόλις επιλέξετε τα φυτά, μπορείτε να αρχίσετε να συμπληρώνετε τις ζώνες σας
γράφοντας τα ονόματά τους.
Σημειώστε τις θέσεις των φυτών στους κύκλους και γράψτε τα ονόματά τους.Το
σχέδιο που έχετε είναι προσωρινό επειδή το μοτίβο σας μπορεί να αλλάξει.
Παραμείνετε ευέλικτοι.
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Οι εργασίες και οι προκλήσεις
Σημείωση: Μην είστε ανυπόμονοι για την ανάπτυξη του κήπου σας φυτεύοντας
φυτά που δεν είναι η κατάλληλη για αυτά. Εάν ξεκινήσετε τοφθινόπωρο ή το
χειμώνα, ίσως θελήσετε να προετοιμάσετε το κήπο σας κόβοντας το γρασίδι και
καλύπτοντάς το με χοντρές στοίβες από εφημερίδες και χαρτοκιβώτια. Στη
συνέχεια καλύψτε το με χαρτοκιβώτια ή με αποξηραμένα άχυρα ή με κουρεμένο
γρασίδι. Είναι ιδανικό να ξεκινήσετε το φύτεμα την άνοιξη, αν και ορισμένα
λαχανικά μπορούν να φυτευτούν το χειμώνα. Ελέγξτε τις επιλογές σας από φυτά,
λαχανικά και λουλούδια.

Εργασία 2.4 Προετοιμάστε τον κήπο σας
Προετοιμάστε το έδαφος. Κάντε μια έρευνα σχετικά με την προετοιμασία εδάφους
μόνιμης ή οργανικής καλλιέργειας.
Συμβουλές για την προετοιμασία του εδάφους (ανάλογα με την περιοχή / χώρα
σας):
Φθινόπωρο-χειμώνας- νωρίς την άνοιξη: καλύψτε το με χαρτόνια ή χοντρές
στοίβες εφημερίδων, στη συνέχεια προσθέστε κουρεμένο γρασίδι ή αποξηραμένο
οργανικό άχυρο.
Στα τέλη της άνοιξης - τέλη του καλοκαιριού: εφαρμόστε την τεχνική «χωρίς
σκάψιμο». Η τεχνική «χωρίς σκάψιμο» είναι η επίστρωση χαρτοκιβωτίων, άχυρου
και χώμα καλής ποιότητας σε ανεπεξέργαστο παρτέρι ή κομμάτι γης. Αυτό σας
επιτρέπει να ξεκινήσετε αμέσως με το φύτεμα. Διάφορες τεχνικές είναι διαθέσιμες
στο διαδίκτυο.

Εργασία 2.5 Σπορά και φύτεμα
Συμβουλή: Εάν ξεκινήσετε την άνοιξη, ζητήστε από τους γείτονες σπόρους ή φυτά.
Εάν δεν έχουν, προμηθευτείτε τους σπόρους σας.
Με βάση την τοποθεσία σας και το προετοιμασμένο παρτέρι / κομμάτι του κήπου
σας, αποφασίστε ενστικτωδώς, εάν θα φυτέψετε απευθείας ή θα ξεκινήσετε με τα
φιντάνια.

Εργασία 2.6 Αφήστε τον κήπο σας να μεγαλώσει!
Βιντεοσκοπήστε τις καλύτερες στιγμές κάθε φάσης του πρότζεκτ από την Εργασία
3.2 και μετά.
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Ενημέρωση για αποτελέσματα και
ικανότητες

STE(A)M Μαθησιακοί στόχοι:
Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας μέρος 2, οι μαθητές θα είναι σε θέση να:
1. είναι εξοικειωμένοι και άνετοι με τους αριθμούς Φιμπονάτσι
2. εκτιμούν τα μοτίβα που βλέπουν στο περιβάλλον τους και να έχουν μια ιδέα για
τον αντίκτυπό τους
3. γνωρίζουν τη χρυσή αναλογία και τη σημασία της στον φυσικό κόσμο
4. εφαρμόζουν μαθηματικές και επιστημονικές δεξιότητες στο σχεδιασμό και τη
δημιουργία ενός κήπου.

Μέθοδοι που εφαρμόστηκαν:
Παρακολούθηση πεδίου με ανάλυση, τεκμηρίωση, παρουσίαση, επίλυση
προβλημάτων, σχεδίαση

Θεωρία σχετική με το STE(A)M

Επιστήμη: Βιολογία
Τεχνολογία: χρήση γκάτζετ (gadget) και εφαρμογών καθώς και η σχέση του
Φιμπονάτσι με τον κόσμο της πληροφορικής
Μηχανολογία: σχεδιασμός ενός κήπου
Τέχνη: εικαστικές τέχνες
Μαθηµατικά: ακολουθία Φιµπονάτσι και χρυσή τοµή

Εργασία 2.4

Οι εργασίες και οι προκλήσεις
Εργασία 2.7 Οργανώστε επισκέψεις
Προσκαλέστε άλλες ομάδες να επισκεφθούν τον κήπο σας και ανταλλάξτε
εμπειρίες.
Προσκαλέστε καθηγητές και άλλες τάξεις να σας επισκεφθούν όταν οι κήποι σας
αρχίζουν να παίρνουν μορφή ή είναι έτοιμοι για συγκομιδή. Να είστε έτοιμοι να
εξηγήσετε τα «πρέπει» και «δεν πρέπει» που έχετε μάθει από την εμπειρία.
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Αναπτυγμένες δεξιότητες

Αυτονομία
Ανάπτυξη των ηθικών προτύπων του μαθητή και οικολογική επίγνωση
Κριτική και δημιουργική επίλυση προβλημάτων
Δημιουργική ικανότητα
Ηγετική ικανότητα
Ερευνητικές δεξιότητες
Ευαισθησία και ευθύνη απέναντι σε άλλους και στο περιβάλλον τους

Εργασία 2.5

Αυτο-έκφραση

Απαραίτητα υλικά
Εργασία 2.6
Μέρος 1: Τετράδιο και στυλό, υλικά για παρουσίαση
Μέρος 2: Living Stem κάρτες, ντοσιέ, κομμάτια ανακυκλωμένων χρωματισμένων
υλικών, χάρακα, ψαλίδι, κόλλα, χαρτί μιλιμετρέ, χρωματιστά μολύβια, χρωματιστά
χαρτιά (προαιρετικά), χαρτοκιβώτια, άχυρο, χώμα ή λίπασμα, σπόροι ή / και φυτά,
εργαλείο ποτίσματος (ψεκαστήρας). Τηλέφωνο, τάμπλετ ή κάμερα για τη
μαγνητοσκόπηση.
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Λέξεις/ φράσεις κλειδιά
Εργασία 2.7

Φιμπονάτσι και χρυσή τομή, σχεδιασμός μόνιμης καλλιέργειας, μοτίβα στην
περμακουλτούρα, μοτίβα στη φύση, ακολουθία / σειρά / αριθμοί Φιμπονάτσι,
μαθηματικά στη φύση, τέχνη στη φύση, η τέχνη του Φιμπονάτσι στην
αρχιτεκτονική, χρυσή τομή σε λαχανικά, φυτά και ζώα, χρυσή τομή στη φύση ,
αρμονία και χρυσή τομή

Μέσα και πηγές
Εργασία 2.8

1. Πρόσβαση στο διαδίκτυο
2. Βιβλία για περμακουλτούρα και Φιμπονάτσι
3. Διαδικτυακές πηγές:
https://www.mensaforkids.org/teach/lesson-plans/fabulous-fibonacci/
https://www.visionarypermaculture.com/notes
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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


