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Εισαγωγή 

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

από Logopsycom & Générations.Bio- Βέλγιο 



Εισαγωγή

Το LivingSTEM είναι ένα έργο Erasmus + που έχει τη φιλοδοξία να βοηθήσει
τους μαθητές να κατανοήσουν τα υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα, ενώ
παράλληλα να αναπτύξουν το ενδιαφέρον τους και να αναζωπυρώσουν την
περιέργεια τους για τους κλάδους του STEM. Το έργο έχει σχεδιαστεί για να
αντιμετωπίσει δύο επείγοντα ζητήματα:  

1) τις αυξανόμενες οικολογικές ανησυχίες που προκαλούν αγωνία μεταξύ των
νέων και
2) τη συνεχής έλλειψη προγραμμάτων STEM για την ενίσχυση της χρήσης τους
και της συμμετοχής των μαθητών σε αυτά.  

Ως απάντηση σε αυτές τις δύο προκλήσεις, το LivingSTEM προωθεί την
Περμακουλτούρα στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα και προσπαθεί να την
ενσωματώσει σταδιακά στις μη τυπικές και άτυπες μεθόδους μάθησης.
Για σχεδόν πέντε δεκαετίες τώρα, η Περμακουλτούρα χρησιμοποιείται για τον
σχεδιασμό βιώσιμων και ανθεκτικών συστημάτων, όχι μόνο στην αγροοικολογία
αλλά και στην εκπαιδευτική παιδαγωγική. Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη τολμηρή
προσπάθεια ενσωμάτωσης της Περμακουλτούρας στη μάθηση του STEAM
στην τυπική εκπαίδευση. Μέσα από το συνόλο των αρχών της που αντλούν
έμπνευση από τη φύση, ο σχεδιασμός της Περμακουλτούρας είναι εγγενώς
προσανατολισμένος να ενθαρρύνει τους μαθητές στα μαθήματά STEM ενώ
παράλληλα καλλιεργεί μια στάση προσανατολισμένη προς τη λύση απέναντι
στην κλιματική αλλαγή.

Δεδομένου ότι το LivingSTEM απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας δέκα έως
δεκατεσσάρων ετών, προσφέρει διάφορα εργαλεία που συνδυάζουν
παιχνιδοποίηση, μη τυπική και  άτυπη μάθηση; μάθηση μέσω άλλων μαθητών
και πρακτικές προσεγγίσεις. Ο σκοπός είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον των
μαθητών, να ενισχύσει τη συμμετοχή τους και την απομνημόνευση όσων
μαθαίνουν με έναν διασκεδαστικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει νέες
γνώσεις και πληροφορίες.

6Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το
περιεχόμενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των συγγραφέων
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.



Εισαγωγή

Τα ακόλουθα πνευματικά παραδοτέα έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν και
να εμπνεύσουν τους εκπαιδευτικούς, βοηθώντας στην αναζωογόνηση της
μαθησιακής εμπειρίας κάθε μαθητή: 

IO1. Το Εγχειρίδιο (επικεφαλής: Générations.Bio-Βέλγιο) παρέχει μια
επισκόπηση της Περμακουλτούρας, βασικές πληροφορίες για το STEAM, τη μη
τυπική και άτυπη εκπαίδευση και την παιχνιδοποίηση. Το κεφάλαιο με τίτλο
«Ένταξη» προσφέρει πληροφορίες για την κατανόηση των αναγκών των
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και παρέχει πρακτικές λύσεις για τους
εκπαιδευτικούς. Το Εγχειρίδιο παρουσιάζει επίσης πρακτικούς παιδαγωγικούς
οδηγούς στους εκπαιδευτικούς καθώς και πολύτιμες οδηγίες εφαρμογής.

IO2. Το Σύστημα της Παιχνιδοποίησης (επικεφαλής: Citizens In Power-
Κύπρος) περιέχει είκοσι εκπαιδευτικά παιχνίδια εξωτερικού και εσωτερικού
χώρου που συνδυάζουν μαθήματα STEAM και Περμακουλτούρα. Κάθε
δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη σχολική χρονιά και
συνδυάζεται καλύτερα με θεωρητικά και πρακτικά έργα. Τα παιχνίδια είναι
προσεκτικά σχεδιασμένα για να αναπτύξουν μια αίσθηση ίντριγκας,
καθιστώντας τη μαθησιακή εμπειρία ευχάριστη και την εφαρμογή τους χωρίς
προβλήματα.

IO3. Η Τράπουλα (επικεφαλής: Logopsycom-Βέλγιο) είναι επιστημονικές
κάρτες διασκέδασης φιλικές προς τα παιδιά και εύχρηστες που περιέχουν
σχετικές πληροφορίες για φυτά, ζώα και επεξεργασμένα τρόφιμα. Αν και έχουν
σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματικά εργαλεία για τις άλλες
δραστηριότητες μέσα στην εργαλειοθήκη του LivingSTEM, μπορούν επίσης να
χρησιμεύσουν ως αυτόνομες κάρτες για την ενίσχυση της μάθησης.

7Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το
περιεχόμενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των συγγραφέων
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.



 

  

IO4. Ο Ιδανικός λαχανόκηπος (επικεφαλής: Edu Lab- Ιταλία) είναι μια άλλη
εντατική αλλά διασκεδαστική μαθησιακή εμπειρία STEAM που εισάγει τον
Καμβά μαθησιακού σχεδιασμού στη διαδικασία σχεδιασμού της
Περμακουλτούρας. Προκύπτει από το Εγχειρίδιο και τα προηγούμενα
πνευματικά παραδοτέα και χρησιμοποιεί την Τράπουλα για μια πλήρως
ενσωματωμένη μάθηση STEAM. Το παιχνίδι δίνει έμφαση στο σχεδιασμό της
Περμακουλτούρας που συμπεριλαμβάνεται στον φυσικό ρυθμό της μάθησης
των παιδιών.  

IO5. Το Ιδανικό μενού (επικεφαλής: Ed Consult- Δανία) επεκτείνει την
εκπαιδευτική προσέγγιση του LivingSTEM ενισχύοντας τη σχέση των τροφίμων
με το περιβάλλον. Μέσα από αυτό το εκπαιδευτικό παιχνίδι, οι μαθητές θα
ανακαλύψουν επίσης τη σύνδεση των τροφίμων και των διατροφικών τους
συνηθειών με την επιστήμη, τα μαθηματικά και τον πολιτισμό. Μέσα από το
βασικό τους υπόβαθρο στην Περμακουλτούρα, θα κατανοήσουν καλύτερα τη
στρατηγική του βιώσιμου συστήματος τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών και πώς
η συμβολή τους είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του.  

IO6. Τα πρακτικά βίντεο STEM (επικεφαλής: Trànsit Projectes- Ισπανία)
υπογραμμίζουν τη σημασία της τεχνολογίας στο έργο LivingSTEM. Τα παιδιά
που σήμερα τείνουν να λαμβάνουν νέες πληροφορίες πιο άμεσα μέσω βίντεο,
θα μάθουν μόνα τους να δημιουργούν τα δικά τους βίντεο μέσω αυτής της
δραστηριότητας. Υπάρχουν τριάντα διαφορετικές έννοιες Περμακουλτούρας τις
οποίες μπορούν να επεξεργαστούν ως θεματικές επιλογές για τα βίντεο τους.
Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση στοχεύει όχι μόνο στη διευκόλυνση της
τεχνολογικής εκπαίδευσης αλλά και στην προώθηση της μάθησης μέσω άλλων
μαθητών.  

8Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το
περιεχόμενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των συγγραφέων
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.



 Ένα άλλο σημαντικό μέρος του LivingSTEM είναι η «Ένταξη» των μαθητών με
μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ) ή διαφορετικοί τρόποι μάθησης εντός της
προτεινόμενης παιδαγωγικής. Η ένταξη στην πράξη και στο πλαίσιο της
Περμακουλτούρας παρουσιάζεται για να τονίσει την επικείμενη ανάγκη για
αυξημένη ευαισθητοποίηση. Προωθώντας την ευαισθητοποίηση για τους
ειδικούς τρόπους μάθησης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, οι μαθητές
με ΕΜΔ ή χωρίς, οι εκπαιδευτικοί και η κοινωνία στο σύνολο της, μπορούν να
επωφεληθούν από την κρυμμένη ιδιοφυΐα που μπορεί να βρίσκεται ανάμεσά
τους.  

 Τέλος, λόγω της πανδημίας COVID-19, μία από τις επιλογές που προτείνει η
UNICEF για προσαρμογή στον αντίκτυπο της πανδημίας είναι η μεταφορά των
σχολικών τάξεων σε προσωρινούς ή εξωτερικούς χώρους. Δεδομένου ότι
η Περμακουλτούρα ενθαρρύνει μια ευεργετική εμπειρία με το περιβάλλον για
άντληση σοφίας και απαντήσεων από τη φύση, το έργο LivingSTEM συμφωνεί
και ενισχύει τη συγκεριμένη πρόταση.

9Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το
περιεχόμενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των συγγραφέων
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Περμακουλτούρα 

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

από Générations.Bio - Βέλγιο 



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

1.1. Εισαγωγή  

Τι είναι η Περμακουλτούρα; 
 Η Περμακουλτούρα είναι μια ολιστική προσέγγιση που επιλέγει και συνδέει
διαφορετικές τεχνικές και στρατηγικές από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών
κλάδων, εφαρμόζοντας τις σύμφωνα με το σύνολο των ηθικών αξιών και των
αρχών της. Χρησιμοποιεί αυτές τις αρχές όχι μόνο για την αναγεννητική
γεωργία, αλλά και «για τον σχεδιασμό κτιρίων, συστημάτων ενέργειας και
λυμάτων, χωριών, αλλά και για άλλες μορφές όπως σχολικά προγράμματα,
επιχειρήσεις, κοινοτικές ομάδες και διαδικασίες λήψης αποφάσεων.»[1] Η
Περμακουλτούρα θεωρείται μια εφαρμοσμένη επιστήμη που αντλεί έμπνευση
και γνώση από τη φύση, προσομοιώνοντας ή προσαρμόζοντας φυσικά μοτίβα
για την ανάπτυξη σχεδίων που είναι ανθεκτικά, αυτορρυθμιζόμενα και βιώσιμα.
«Λαμβάνοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση συστημάτων στον σχεδιασμό, η
περμακουλτούρα εξετάζει τη ρίζα των προβλημάτων του κόσμου και αναζητά
απαντήσεις που είναι τεκμηριωμένες, χωρίς αποκλεισμούς, και
μακροπρόθεσμες με σκοπό την οικοδόμηση μιας αναγεννητικής, υγιής και
ακμάζουσας φυσικής και κοινωνικής οικολογίας.»[2] Ως εκ τούτου, η
Περμακουλτούρα επιτρέπει τη δημιουργία αποδοτικών και βιώσιμων κοινωνιών
που είναι προετοιμασμένες για μια μετα-πετρελαϊκή μετάβαση. Προωθεί έναν
παγκόσμιο τρόπο σκέψης, ενώ χρησιμοποιεί τοπικές λύσεις στη διαμόρφωση
τοπίων σύμφωνα με τη φύση, υπογραμμίζοντας τους ρόλους και την ευθύνη
του ανθρώπου σε αυτά τα τοπία.
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Εικ. 1 Τα πάντα για τα δέντρα από KT Shepherd,
ktshepherdpermaculture.com/free-to-use-permaculture-

illustrations.html 

1. Περμακουλτούρα



12Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Προέλευση και φιλοσοφία
 Η Περμακουλτούρα βρήκε τις ρίζες της στη δεκαετία του 1970 όταν δύο
Αυστραλοί - ο οικολόγος, ο Bill Mollison και ο μαθητής του, David Holmgren,
συν-συγγραφείς του κλάδου, δημοσίευσαν το πρώτο τους βιβλίο  περί του
θέματος. Προσδιορίζοντας τις αρχές που έκαναν τη φύση και τους αυτόχθονες
πολιτισμούς πλούσιους και βιώσιμους, για χιλιάδες χρόνια, ο Mollison και ο
Holmgren υποστήριξαν ότι τέτοια συστήματα πρέπει να βασίζονται σε αρχές
βιωσιμότητας.[3] Το βιβλίο τους «Permaculture One», επικεντρώνεται στον
προσεγμένο σχεδιασμό που προσδοκεί να παράγει  κάτι περισσότερο από
αυτό που εισέρχεται μέσω της σωστής ενσωμάτωσης των φυτικών και ζωικών
ειδών με βάση τις λειτουργικές τους σχέσεις. Το «Permaculture One» εισάγει τη
βιωσιμότητα της δημιουργίας ενός καλλιεργημένου σταθερού δικτύου
παραγωγής τροφίμων που προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες και σε
διαφορετικές κλίμακες. Ο ίδιος ο σκοπός της περμακουλτούρας είναι να
σχεδιάσει και να οικοδομήσει οικολογικά υγιή περιβάλλοντα διαβίωσης που να
είναι αρμονικά, βιώσιμα και ευημερή. Η πρακτική της περμακουλτούρας
επιβεβαιώνει την ατομική ευθύνη με το να αντιλαμβάνεται ο κάθε άνθρωπος
ξεχωριστά τις συνέπειες των δικών του ενεργειών και να αποδέχεται το ρόλο με
τον οποίο ικανοποιεί τις ανάγκες του.[4]

 Δεδομένου ότι οι αρχές της περμακουλτούρας βασίζονται στη σοφία της
φύσης, η πρακτική της επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση και την ενίσχυση
των σχέσεων μεταξύ των στοιχείων ή/και τμημάτων ενός συστήματος,
περισσότερο από  ότι στα ίδια τα στοιχεία ή τα μέρη τους. Ως εκ τούτου, η
διαδικασία σχεδιασμού στηρίζει τις διασυνδέσεις οι οποίες χτίζουν ένα ενιαίο και
αρμονικό σύνολο το οποίο είναι ισχυρότερο από τα αυτούσια μέρη από τα
οποία αποτελείται. Είναι η εστίαση στις σχέσεις που δημιουργεί ένα λειτουργικό
σύστημα, καθιστώντας την Περμακουλτούρα μια σαφή διαδικασία σχεδιασμού
που μπορεί να αντιμετωπίσει απλές αλλά και πιο περίπλοκες προκλήσεις και
εκδοχές, είτε πρόκειται για σχεδιασμό μικρού κήπου είτε για έκταση
αγροκτήματος, μια πόλη ή μια ολόκληρη κοινωνία . Η προσέγγισή της για
ολόκληρο το σύστημα προσφέρει λύσεις σε παγκόσμια προβλήματα σε
πολλαπλούς τομείς όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αναγέννηση της κοινότητας, η εκπαίδευση και
άλλες κοινωνικές ανησυχίες που πλήττουν την παγκόσμια κοινότητα.
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 Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η έννοια της Περμακουλτούρας πολύ πριν
γίνει ο όρος δημοφιλής υπήρχε ήδη σαν πρακτική στην Ευρώπη. Ο Sepp
Holzer, μια άλλη γνωστή προσωπικότητα που σχετίζεται με την
Περμακουλτούρα, ασκούσε ήδη εναλλακτικές μεθόδους καλλιέργειας με
σεβασμό προς το περιβάλλον από τη δεκαετία του 1960. Ήταν ένας
αναγνωρισμένος υποστηρικτής της αειφόρου γεωργίας στην Αυστραλία για τις
τεχνικές και τα πλαίσια του που αργότερα ανακάλυψε ότι αναφέρεται αλλού ως
Περμακουλτούρα.[5] 

Περμακουλτούρα: ένα συνονθύλευμα επιστημονικών κλάδων και
πρακτικών  
 Η Περμακουλτούρα μπορεί να θεωρηθεί ως μια μίνι-Βικιπαίδεια ιδεών,
εργαλείων, τεχνικών, προοπτικών, μεθοδολογιών, επιστημονικών κλάδων και
επιστημών που επιλέχθηκαν και προσαρμόστηκαν από ειδικούς της
περμακουλτούρας για την αρμονική συνύπαρξή  τους στο ολιστικό μοντέλο
Περμακουλτούρας και για τη χρησιμότητά τους στο σχεδιασμό
περμακουλτούρας. Αυτός είναι ο λόγος που η Περμακουλτούρα θεωρείται
επίσης ως συνδετική επιστήμη. H σοφία της Περμακουλτούρας που προέρχεται
από τα διασυνδεδεμένα, φυσικά αυτοεξισορροπούμενα και αυτορρυθμιζόμενα
χαρακτηριστικά των φυσικών οικοσυστημάτων, αυτά τα δανεισμένα,
συσσωρευμένα και συνδυασμένα εργαλεία στη συνέχεια εφαρμόζονται,
δοκιμάζονται, προσαρμόζονται και υποστηρίζονται, για, από ή μέσω της
διαδικασίας σχεδιασμού της περμακουλτούρας. Η ανάπτυξη και η εξέλιξη του
σχεδιασμού της περμακουλτούρας έχουν επίσης επηρεαστεί πάρα πολύ από
τις γνώσεις τόσο του Masanobu Fukuoka, του διάσημου Ιάπωνα αγρότη και
φιλόσοφου όσο και του Howard T. Odum, πατέρα της οικολογικής μηχανικής.[6]
 

 Οι αρχές της περμακουλτούρας που καθιερώθηκαν από τους Αυστραλούς,
Mollison και Holmgren έχουν επίσης αγκαλιάσει και προσαρμόσει την
εφευρετικότητα και τις εκτενώς δοκιμασμένες τεχνικές του Αυστριακού, Sepp
Holzer. Οι προαναφερθείσες προσεγγίσεις περμακουλτούρας, αν και
απομακρυσμένες γεωγραφικά, συγκλίνουν λόγω των κοινών αρχών τους,
συντελώντας στην Περμακουλτούρα όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.
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 Η Περμακουλτούρα γεφυρώνει
παραδοσιακούς πολιτισμούς και
αναδυόμενες -φιλικές προς το
περιβάλλον- τεχνολογίες χωρίς να
υποκαθιστά την επιστήμη. Στον πυρήνα,
η Περμακουλτούρα είναι εμπνευσμένη
από τη σφαιρική αντίληψη της ανατολικής
φιλοσοφίας εκμεταλλευόμενη  τη γνώση
χιλίων χρόνων της γηγενούς επιστήμης
που επέτρεψε στους αυτόχθονες της
Ανατολής να συνυπάρξουν αρμονικά με
τη φύση. Στο βιβλίο του Bill Mollison,
«Permaculture, A Designer’s Manual»,
διευκρίνισε πώς μπορεί κανείς να βρει
μια εις βάθος γνώση προερχόμενη από
τη φιλοσοφία και τη σοφία των
Αμερικανών και Αυστραλών αυτοχθόνων.
[7]

Εικ. 2, Η ζωή (σύμφωνα με τους
αυτόχθονες της Αυστραλίας) είναι ένα
σύνολο που ούτε δημιουργήθηκε ούτε

καταστρέφεται. Μπορεί να φαντάζει σαν ένα
αυγό από το οποίο προέρχονται όλες οι
φυλές (μορφές ζωής) και στο οποίο όλες

επιστρέφουν. Permaculture One

 Για χάριν παραδείγματος, μερικοί από τους κλάδους ή/και τις έννοιες που
περιλαμβάνονται στην πρακτική της περμακουλτούρας ή είναι
προσαρμοσμένοι στο πεδίο της, θα παρουσιαστούν παρακάτω αν και είναι
μόνο ένα ενδεικτικό δείγμα. 
                  
 Η κοινωνιοκρατία, που ορίζεται ως «ένα σύστημα διακυβέρνησης που
επιδιώκει να δημιουργήσει αρμονικά κοινωνικά περιβάλλοντα και
παραγωγικούς οργανισμούς»[8] αγκαλιάζεται στην Περμακουλτούρα κυρίως
επειδή συνδυάζει και εφαρμόζει τις απόψεις της. 
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 Στον τομέα της εκπαίδευσης, για παράδειγμα, πολλοί που ασχολούνται με την
περμακουλτούρα υποστηρίζουν το είδος εκπαίδευσης Montessori και Waldorf
αναγνωρίζοντας την πιο ολιστική μαθησιακή τους προσέγγιση. Άλλοι
επαγγελματίες της περμακουλτούρας αποδέχονται την ολιστική μάθηση όπως
ορίζεται από το όραμα του John Dewey, ενώ άλλοι την εκπαιδευτική φιλοσοφία
των κονστρουκτιβιστών.  

 Η βιομιμητική, η οποία επίσης παίρνει την ιδέα της μάθησης από τη φύση,
μοιράζεται το ίδιο σκεπτικό με την περμακουλτούρα. Η διάσημη υποστηρίκτριά
της, «η Janine Benysus, στο πρωτοποριακό βιβλίο της Biomimicry,
(αναγνώρισε) την Περμακουλτούρα ως έναν τρόπο δημιουργίας βρώσιμων
δασών μιμούμενη τη λειτουργία του φυσικού δάσους... Είχε προβλέψει ότι η
Φύση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό πρότυπο.»[9] 

 Χωρίς αμφιβολία, η αναδυόμενη πρακτική της εγγύησης εργασίας από την
κυβέρνηση που προωθήθηκε από την Pavlina Tcherneva, υποστηρίκτρια της
Σύγχρονης Νομισματικής Θεωρίας, έχει απήχηση από τους υποστηρικτές  της
περμακουλτούρας. Αυτή η οικονομική πολιτική θα μπορούσε κάλλιστα να
εκληφθεί ως η αναγκαία επαναστατική αντίδραση στα σοβαρά και
συγκλονιστικά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα της μετα-Covid 19 εποχής.

 Υπάρχουν πολλές ακόμη έννοιες που δεν είναι κατανάγκην πρωτότυπες ή
αποκλειστικές στην Περμακουλτούρα, οι οποίες αναδύονται καθώς
εμβαθύνουμε στην περμακουλτούρα ως επιστήμη που συνδυάζει διάφορες
άλλες. Επίσης, η μη άκαμπτη εξελικτική πορεία της Περμακουλτούρας είναι
εκείνη που την καθιστά ισχυρή και ευρεία στη χρήση και την εφαρμογή. Σε μια
προσπάθεια να ορίσουμε την περμακουλτούρα, το μόνο που καταφέρουμε είναι
να περιορίσουμε την ουσία της. Ανάλογα με την οπτική ή τον σκοπό για τον
οποίο προορίζεται, η πολύπλευρη φύση της περμακουλτούρας μεταφράζεται
ως επιστήμη, φιλοσοφία, τέχνη, κίνηση ή τρόπος ζωής.
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Η Επιστήμη της Περμακουλτούρας
 Για πάνω από πέντε δεκαετίες ως εφαρμοσμένη επιστήμη, η Περμακουλτούρα
χρησιμοποίησε αυστηρά συστηματική προσέγγιση στην αναζήτησή της για να
κατανοήσει τον φυσικό κόσμο μέσω προσεκτικών παρατηρήσεων και να
αναπτύξει εμπειρογνωμοσύνη μέσω πρακτικών πειραμάτων στο σχεδιασμό
χιλιάδων εφαρμοσμένων χρήσεων και πρακτικών από επαγγελματίες της
περμακουλτούρας από όλο τον κόσμο. Μια αξιολόγηση του 2018 σχετικά με το
ρόλο της Περμακουλτούρας στην αγροοικολογία εξέτασε τις δώδεκα αρχές της
Περμακουλτούρας ως αγροοικολογική επιστήμη και αναγνώρισε ότι η έρευνά
τους «έδειξε ότι υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις και για τις δώδεκα αρχές
που εισήγαγε ο David Holmgren».[10]  

 Η παγκόσμια συζήτηση για την κλιματική αλλαγή αναγνώρισε τον
αναπόφευκτο διάλογο μεταξύ της ανατολικής και δυτικής επιστήμης,
προκειμένου να επιτευχθεί μια ευρύτερη οπτική για τον περιορισμό της
κλιματικής αλλαγής. Στο COP22 του ΟΗΕ του 2016, έχει αρχίσει σειρά
συζητήσεων για λύσεις που μπορούν να προσφέρουν οι εγγενείς γνώσεις για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.[11] Με την περμακουλτούρα να
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή εκτίμησης, αυτή η αναγνώριση της ανατολικής
επιστήμης στα Ηνωμένα Έθνη θέτει την περμακουλτούρα ως ώθηση για
πραγματική μεταμόρφωση προς μια πιο ολιστική προσέγγιση για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
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Eικ 3. The permaculture Tree (Take Three) by Dan Palmer  for
www.MakingPermacultureStronger.net Illustrated by Brenna Quinlan

(@brenna_quinlan)
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 Ο σχεδιασμός στην Περμακουλτούρα είναι ο βασικός πυλώνας της και
στηρίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση που στοχεύει στη βέλτιστη συσχετιστική
τοποθέτηση κάθε στοιχείου, όπου οι βασικές ανάγκες όλων των μερών/ μελών
έχουν συνυπολογιστεί. Οι ζώνες διαμορφώνονται στο σχεδιασμό με τη χρήση
στρατηγικών χωρικής συλλογιστικής για την ανάλυση του περιβάλλοντος που
χαρτογραφείται καθώς και όλων των μερών του. Αποφασίζονται με βάση τον
στόχο του σχεδιασμού και τα φυσικά στοιχεία που επηρεάζουν την περιοχή
(κλίμα, τοποθεσία, τοπικά διαθέσιμοι πόροι, κτλ.) εξασφαλίζοντας την πιο
λειτουργική χρήση του χώρου. Ένας πρακτικός και αυτορρυθμιζόμενος
σχεδιασμός τοποθετεί τα μέρη με τέτοιο τρόπο ώστε το καθένα να εξυπηρετεί τις
ανάγκες και να δέχεται τα παραγόμενα άλλων.[12]

 Ένα αγαπημένο παράδειγμα στο μάθημα σχεδιασμού Περμακουλτούρας είναι η
σύνδεση του κοτόπουλου.
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1.2. Σχεδιασμός Περμακουλτούρας

Το ευνόητο διάγραμμα
δείχνει πώς τα στοιχεία
μετατρέπονται σε
παραγωγική χρήση, που
υπό άλλες συνθήκες θα
θεωρούνταν απόβλητα.
Μόνο η σωστή
ταυτοποίηση και
τοποθέτηση στο
σχεδιασμό επιτρέπουν
στη σύνδεση να
αποδώσει το βέλτιστο
αποτέλεσμα.

Εικ. 4, abundantpermaculture.com
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 Όπως μπορεί κάποιος να μάθει σε ένα μάθημα σχεδιασμού περμακουλτούρας
(Permaculture design course, PDC), η απλοποιημένη αλυσίδα καλού
σχεδιασμού σε ένα ψαγμένο περιβάλλον διαβίωσης πρέπει να παράγει αυτά τα
αποτελέσματα: Διαδραστική ποικιλομορφία η οποία οδηγεί στη
σταθερότητα -> Η σταθερότητα οδηγεί στη γονιμότητα -> Η γονιμότητα
αποδίδει παραγωγικότητα -> Η παραγωγικότητα επιφέρει μια βιώσιμη
οικονομία -> Η βιώσιμη οικονομία χτίζει βιώσιμη, διαδραστική κοινότητα
<=> Η Aνθεκτικότητα ή η μονιμότητα στην καλλιέργεια προκύπτει από τη
διαδραστικότητα.

 Ο καλός σχεδιασμός περμακουλτούρας είναι αυτός που επιτυγχάνει ισορροπία
και αλληλοκάλυψη των αναγκών όλων των μερών του για να μπορεί να
προσφέρει εξέλιξη, αυτοδιαιώνιση και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, η οποία
λαμβάνεται στο πλαίσιο της ικανότητας ενός οικοσυστήματος να αντιστέκεται
και να ανακάμπτει από ένα πλήγμα.

Τα παρακάτω ορίζουν τον βιώσιμο λειτουργικό σχεδιασμό:

καλύπτει τις δικές του ανάγκες 
παράγει περισσότερη ενέργεια
από ό, τι καταναλώνει 
έχει αρκετή απόδοση
προϊόντος για τη συντήρηση
και την αντικατάσταση του
συστήματος καθ' όλη τη
διάρκεια ζωής του 
απαιτεί ελάχιστη παρέμβαση: Η
εργασία προκύπτει όταν
υπάρχει έλλειψη πόρων και
όταν ένα στοιχείο στο σύστημα
δε βοηθά  τα άλλα.

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΣ
ΕΑΝ

Κάθε στοιχείο αποδίδει
περισσότερο από μια
μεμονωμένη λειτουργία 
Κάθε λειτουργία υποστηρίζεται
από πολλά στοιχεία 
Η σχετική τοποθεσία οδηγεί σε
σωστή τοποθέτηση στοιχείων
για εξοικονόμηση ενέργειας και
πόρων 
Οι ανάγκες ενός στοιχείου στο
σύστημα καλύπτονται από τις
αποδόσεις ή τα προϊόντα ενός
άλλου στοιχείου (όπως στο
παράδειγμα με το κοτόπουλο).

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΣ
ΟΤΑΝ 
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Πηγή: Permaculture PDC Course & David Holmgren’s The Essence of
Permaculture booklet.  
 Στο επίκεντρο του σχεδιασμού της περμακουλτούρας βρίσκονται οι τρεις
καθολικές ηθικές αξίες και οι δώδεκα αρχές, που συνεργάζονται για την
αρμονική ένταξη των ανθρώπινων κοινωνιών μεταξύ τους και στο περιβάλλον
τους.

Χάος και διαταραχή προκύπτουν όταν οι πόροι είναι περισσότεροι από
αυτούς που μπορεί το σύστημα να χρησιμοποιήσει παραγωγικά. 
Η ρύπανση είναι η υπερ-παραγωγή μιας πηγής: Η ρύπανση
δημιουργείται από προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται από κανένα άλλο
στοιχείο του συστήματος.
Ένας πόρος είναι μια αποθήκευση ενέργειας που βοηθά την απόδοση.  
Απόδοση είναι το σύνολο της χρήσιμης ενέργειας που διατηρείται,
αποθηκεύεται ή παράγεται εντός του συστήματος. 
Η ποικιλομορφία δεν αφορά τη στοίβαξη διαφορετικών στοιχείων σε ένα
σύστημα, αλλά τον αριθμό των χρήσιμων συνδέσεων που
πραγματοποιούνται μεταξύ αυτών των στοιχείων.

1.3. Οι Τρεις Ηθικές Αξίες  



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

Οι δώδεκα αρχές σχεδιασμού  
1. Παρατηρήστε και
αλληλοεπιδράστε 
2. Αιχμαλωτίστε και αποθηκεύστε
ενέργεια 
3. Εξασφαλίστε μια σοδειά 
4. Εφαρμόστε την αυτορρύθμιση
και αποδεχθείτε την
ανατροφοδότηση 
5. Χρησιμοποιήστε και εκτιμήστε τις
ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και υπηρεσίες 
6. Μην παράγετε σκουπίδια 
7. Σχεδιάστε από τα πρότυπα τις
λεπτομέρειες 
8. Καλύτερα να ενσωματώνετε
παρά να διαχωρίζετε 
9.  Χρησιμοποιήστε μικρές και
μακροπρόθεσμες λύσεις 
10. Χρησιμοποιήστε και εκτιμήστε
την διαφορετικότητα 
11. Χρησιμοποιήστε τις άκρες και
εκτιμήστε τα όρια 
12. Λειτουργείστε δημιουργικά και
προσαρμοστείτε στην
αλλαγή
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 Οι τρεις ηθικές αρχές είναι η
φροντίδα για τους ανθρώπους, η
φροντίδα για τη Γη και η
αναδιανομή του πλεονάσματος
βάσει των αναγκών του καθενός. 

Εικ. 5, Ηθικές αξίες περμακουλτούρας,
makingpermaculturestronger.net 



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

 Αυτές οι αρχές του σχεδιασμού
περμακουλτούρας εξακολουθούν να
συνδέονται συχνά ως πρωτόκολλα
σχεδιασμού για μοντέλα που αφορούν το
χερσαίο έδαφος. Ωστόσο, αυτή είναι μια
περιοριστική αντίληψη, δεδομένου ότι
αυτά τα μοντέλα συσχετίζεται με
πολλούς άλλους τομείς και τώρα
εφαρμόζονται στον αυξανόμενο αριθμό
φυσικών και κοινωνικών δομών -
επιχειρήσεις, εκπαίδευση, αναγεννητικός
αστικός σχεδιασμός, κατασκευές,
ανθρώπινη οικολογία κλπ.
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Εικ. 6, danoportfolio.weebly.com 

1.4. Το λουλούδι της Περμακουλτούρας

 Ο David Holmgren εξηγεί ότι «… η περμακουλτούρα εξελίσσεται από την
προοδευτική εφαρμογή των αρχών στην ενσωμάτωση των επτά τομέων που
είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση της ανθρωπότητας μέσω του περιορισμού
χρήσης ενέργειας»

 Η Διαχείριση Γης και Φύσης, η Οικοδόμηση και τα Εργαλεία και η Τεχνολογία
αποτέλεσαν στην αρχή το επίκεντρο της Περμακουλτούρας. Ωστόσο, έχει
καταστεί προφανές ότι τα 4 επιπλέον πεδία είναι εγγενώς συνυφασμένα με τα
πρώτα τρία. Η δυσλειτουργία ενός οδηγεί στην αποτυχία του συνόλου, και αυτό
το σύνολο είναι ουσιαστικά όλος ο ανθρώπινος πολιτισμός. Ο David Holmgren
τονίζει την ανάγκη ριζικής μεταμόρφωσης αυτών των επτά τομέων για την
επίτευξη μιας βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης κοινωνίας.[14]



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

 Αυτό που υποκίνησε τα περιβαλλοντικά κινήματα τη δεκαετία του '60 και του
'70 δεν μπορεί να διαφανεί από μία μόνο πηγή, αλλά αυτό που είναι σίγουρο
είναι ότι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες δεν ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια αυτών
των δεκαετιών. Ενώ οι επιστήμονες εξακολουθούν να συζητούν σε ποιο σημείο
οι ανθρωπογενείς περιβαλλοντικές αλλαγές επηρέασαν το κλίμα, η εμβέλεια
στην οποία λαμβάνει χώρα η κλιματική αλλαγή αυτή τη στιγμή είναι αναμφίβολα
πολύ πιο μεγάλη από τότε. 
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Εικ. 7, Λουλούδι περμακουλτούρας,
shorturl.at/egiwJ 

1.5. Περμακουλτούρα και οι οικολογικές ανησυχίες



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

 Οι λύσεις που προσφέρει η περμακουλτούρα υπάρχουν εδώ και δεκαετίες.
Όταν η Περμακουλτούρα εμφανίστηκε τη δεκαετία του '70, προσέφερε
ξεκάθαρες λύσεις για να ανταποκριθεί υπεύθυνα στην επικείμενη οικολογική
καταστροφή που αναμενόταν να απειλήσει την ανθρώπινη ύπαρξη. Η
συμφιλίωση με τη φύση χρησιμοποιώντας συνειδητά τους φυσικούς πόρους
υπήρχε ανέκαθεν στην πρακτική της περμακουλτούρας, υπογραμμίζοντας ότι η
αλλαγή δεν μπορεί να συμβεί δείχνοντας με το δάχτυλο, αλλά αντ’ αυτού,
αναθεωρώντας το ρόλο μας ως διαχειριστές της γης. Η κραυγή των
περιβαλλοντικών κινημάτων στη δεκαετία του
'60 και του '70, αν και διευθετήθηκε από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής
σε όλο τον κόσμο με τη θέσπιση νομοθεσίας οικολογικού περιεχομένου, η
ανησυχητική έκταση της κλιματικής αλλαγής δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αντίθετα,
η επιδείνωση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον
πλανήτη γίνεται αισθητή κάθε μέρα. Αποψίλωση των δασών, διαβρώσεις του
εδάφους, τεράστιες αλλαγές στη χρήση γης, αλλαγές στα τοπία, εξάντληση των
ορυκτών καυσίμων, οι επιπτώσεις της εξόρυξης, οι μεταβαλλόμενες πυκνότητες
πληθυσμού, τα μεταβαλλόμενα πρότυπα ασθενειών, η εξαφάνιση ειδών, οι
ζωικές ασθένειες, οι δραστικές αλλαγές χλωρίδας και πανίδας σε παγκόσμια
κλίμακα, αναφέρονται εδώ για να τονιστεί ότι αυτή η λίστα είναι μεγάλη αλλά όχι
εξαντλητική. Οι διαθέσιμες λύσεις δεν αφορούν αποκλειστικά την
Περμακουλτούρα, καθώς εκατοντάδες προτείνονται και δοκιμάζονται σε μικρή
κλίμακα παγκοσμίως. Αυτό που κάνει την περμακουλτούρα ολοκληρωμένη ως
προς τις λύσεις που προσφέρει βρίσκεται στην ολιστική της προσέγγιση όπου
οι άνθρωποι αποτελούν την πιο σημαντική πηγή την οποία χρειάζεται η
ανθρωπότητα. Όταν οι νέοι κάνουν πορείες στους δρόμους για να απαιτήσουν
την αλλαγή, πρέπει να μάθουν να ζουν με το γεγονός ότι η αλλαγή πρέπει να
ξεκινά από τον καθένα από εμάς, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων.
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1.6. Η Περμακουλτούρα στην Εκπαίδευση

 Η περμακουλτούρα αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος του ανθρώπινου πολιτισμού που πρέπει να εξεταστεί υπό το φακό των
τριών θεμελιακών ηθικών της –φροντίδα για τους ανθρώπους, φροντίδα για τη
Γη και αναδιανομή του πλεονάσματος βάσει των αναγκών του καθενός.



Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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 Αυτές οι ηθικές αξίες, όταν εφαρμοστούν στην εκπαίδευση, τότε θα
αναπτυχθούν δια βίου σοβαροί και ηθικοί μαθητές, οι οποίοι θα είναι
αυτοδύναμοι και δεν θα αποξενωθούν από το φυσικό τους περιβάλλον. Θα
είναι σε θέση να χτίσουν μια κοινότητα με κοινές αξίες και να συνεργάζονται για
την ύπαρξή τους. Σήμερα, η περμακουλτούρα διδάσκεται είτε ως μάθημα
περμακουλτούρας εκτός της τυπικής εκπαίδευσης είτε ως προαιρετική
καλοκαιρινή δραστηριότητα. Όταν εισάγεται σε κανονικά σχολεία, περιορίζεται
στο σχεδιασμό ενός σχολικού κήπου και με την ευρεία ιδέα της να εισάγεται
αποσπασματικά. Σε πιο οικολογικά προηγμένα σχολεία, η Περμακουλτούρα
έχει χρησιμοποιηθεί σε μαθήματα επιστημών για την εμβάθυνση της
περιβαλλοντικής κατανόησης και δέσμευσης των μαθητών. 

 Η Περμακουλτούρα κατά βάση είναι ένα εργαλείο σκέψης. Οι αρχές
σχεδιασμού της χρησιμεύουν ως εργαλειοθήκη στρατηγικών και τεχνικών που
μπορούν να είναι εξαιρετικά χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς στη δημιουργία
μιας νέας παιδαγωγικής που είναι αναγεννητική, παραγωγική και
προσαρμόσιμη στις ανάγκες κάθε μαθητή. Θα μπορούσε να προσδώσει στο
προσκήνιο μια παιδαγωγική που έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει στο έπακρο
τις δυνατότες κάθε μαθητή, δημιουργώντας έτσι πολίτες του 21ου αιώνα που θα
είναι ολιστικοί στοχαστές, εγγενώς δημιουργικοί, προσανατολισμένοι στο να
δίνουν λύσεις και κριτικοί στοχαστές.

Nature's book
always contains the
truth; we must only

learn to read it.

Εικ. 8, Παιδί με μεγεθυντικό φακό. https://www.nrcm.org



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

 Το στερεοτυπικό εκπαιδευτικό σύστημα που κυριαρχεί στα σχολεία σε όλο τον
κόσμο, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Ευρώπης, αντιμετωπίζει συνεχή
κριτική εδώ και χρόνια και υπάρχει ένα μεγάλο σύνολο απαιτήσεων για ριζικές
αλλαγές από όλα τα μέτωπα. Ένας από τους διάσημους και ιδιαίτερα
σεβαστούς επικριτές του, ο Ken Robinson, εκπαιδευτικός και ερευνητής, τονίζει
στο Ted Talk του, ότι «ο τυποποιημένος έλεγχος βασίζεται στην εσφαλμένη
αντίληψη ότι τα παιδιά είναι τυποποιημένα». Επισημαίνει ότι «… γεννηθήκαμε
όλοι με βαθιές φυσικές ικανότητες δημιουργικότητας και τα συστήματα μαζικής
εκπαίδευσης τείνουν να τις καταστείλουν» επειδή αποτυγχάνουν να
διατηρήσουν τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού.[15] 

 Η μεθοδολογία της περμακουλτούρας ενστερνίζεται έναν εξατομικευμένο
τρόπο μάθησης σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού και το περιβάλλον
διαβίωσής του. Με την προσέγγισή της που αντλεί έμπνευση από το φυσικό
οικοσύστημα, η εκπαίδευση ενός παιδιού μπορεί να συγκριθεί με την
καλλιέργεια ενός φυτού. Κάθε φυτό έχει τις δικές του ανάγκες, διαφορετικές από
αυτές ενός άλλου φυτού. Ο μοναδικός ρόλος και η σημαντική αξία του στο
οικοσύστημα όπου ευδοκιμεί, συμβάλλουν στη λειτουργία αυτού του
οικοσυστήματος. Επομένως, πρέπει να αναπτυχθεί στο βέλτιστο περιβάλλον
για να εξασφαλίσει την παραγωγικότητά του σε πλήρη ανάπτυξη.

 Μια άλλη κριτική στην τρέχουσα τυπική εκπαίδευση είναι ότι βρίσκεται σε
μεγάλο βαθμό απομονωμένη από το οικολογικό, κοινωνικό και οικονομικό της
πλαίσιο. Μια απλοϊκή απόπειρα συσχέτισης του τρόπου με τον οποίο η
Περμακουλτούρα μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα μας κάνει να
θυμηθούμε τις θεμελιώδεις ηθικές αρχές της: φροντίδα για τους ανθρώπους,
φροντίδα για τη Γη και αναδιανομή του πλεονάσματος βάσει των αναγκών του
καθενός. Αυτές οι ηθικές και ολιστικές προσεγγίσεις, όταν εφαρμόζονται στην
εκπαίδευση, διασφαλίζουν τη σύνδεση και την ανοιχτή πρόσβαση στο
μαθησιακό περιβάλλον. Μελέτες στην ψυχολογία και τη νευροεπιστήμη έφεραν
στο φως την κρίσιμη σημασία του οικολογικού γραμματισμού στην εκπαίδευση
ενός παιδιού. 
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Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 Ο συγγραφέας και εκπαιδευτικός, David Orr, υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία
της υγιούς σχέσης ενός παιδιού με τη Γη και ότι η απουσία αυτής της σχέσης
είναι ουσιαστικά δυσχερής για την ανάπτυξή του.[16] Η εργασία στη φύση, η
παρατήρηση και η μάθηση από τα φυσικά συστήματα αποτελούν κάποιες από
τις βασικές αρχές της Περμακουλτούρας. Η άμεση αυθεντική εμπειρία στην
επαφή με το περιβάλλον δεν μπορεί να αντικατασταθεί ούτε καν με τόνους
εγχειριδίων ή πληροφορίες από δευτερογενείς πηγές. 

 Η περμακουλτούρα στη μάθηση επιστημών STEAM, μπορεί να προσφέρει μια
μετασχηματιστική διαδικασία μάθησης τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στους
μαθητές. Όταν χρησιμοποιείται ως εννοιολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας
αναγεννητικής παιδαγωγικής, η εφαρμοσιμότητα και η προσαρμοστικότητα σε
τοπικούς πόρους,  κλίμα και πολιτιστικό πλαίσιο αφήνουν πολύ χώρο για
ανθρώπινη δημιουργικότητα και καινοτομία.
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S T E M 

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

Επιστήμη - Τεχνολογία - Μηχανική - Μαθηματικά

από τον Polish Farm Advisory - Πολωνία 



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

 Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά αποτελούν το STEM. Είναι οι
τέσσερις επιστήμες που θεωρούνται ευρέως ως οι πιο σημαντικές στην
προετοιμασία των μαθητών για τις ικανότητες του 21ου αιώνα. Η θεωρία STEM
βασίζεται στην ιδέα ότι οι μελλοντικές οικονομίες που βασίζονται στη γνώση θα
βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε δεξιότητες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με
αυτές τις επιστήμες, επομένως, θεωρούνται ως οι βασικοί μοχλοί που θα
διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία των εθνών στο μέλλον .
Το πρόγραμμα σπουδών STEM επιχειρεί να ενσωματώσει τα τέσσερα
μαθήματα για να παρέχει στους μαθητές μια καλύτερη, βαθύτερη κατανόηση
και εκτίμηση των αλληλεπιδράσεών τους. Είναι σιωπηρά γνωστό ότι η
παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας όπου κάθε κλάδος διδάσκεται ανεξάρτητα
από άλλον δεν είναι αρκετά αποτελεσματική στη διδασκαλία αυτών των
μαθημάτων, με αποτέλεσμα το μειωμένο ενδιαφέρον της νέας γενιάς
διακινδυνεύοντας επομένως μια έλλειψη στο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό
του STEM. Η εκπαίδευση STEM είναι, συνεπώς, η συνεκτική μάθηση αυτών
των τεσσάρων κλάδων που προσεγγίζεται με διεπιστημονικό τρόπο, και είναι
ενισχυμένη με πρακτικές και πρακτικές μεθόδους, όπου οι θεωρίες και τα
μοντέλα εφαρμόζονται σε πρακτικά έργα σε πραγματικό πλαίσιο.[17]
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2. STEM

 Το ακρωνύμιο STEM εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ το 2001. Αρκετές
εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν εκείνη την περίοδο, συμφώνησαν στη σχέση
μεταξύ της οικονομικής προόδου, των επιστημών και των θέσεων εργασίας
συνυφασμένων με την τεχνολογία αλλά και του ρόλου της καινοτομίας στην
επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.[18] Οι ΗΠΑ προέβησαν σε μεταρρυθμίσεις
σε ομοσπονδιακό επίπεδο για μακροπρόθεσμη υποστήριξη στην εκπαίδευση
και την έρευνα, δίνοντας έμφαση στην επιστήμη και την τεχνολογία, για να
αυξήσουν τη γκάμα ταλέντων της Αμερικής. Η χαμηλή κατάταξη των φοιτητών
των ΗΠΑ σε διεθνείς επιστημονικές δοκιμασίες επιβεβαίωσε περαιτέρω την
ανάγκη για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Το αυξανόμενο χάσμα εργατικού
δυναμικού εκείνη την εποχή εκτόξευσε το κίνημα εκπαίδευσης STEM στις ΗΠΑ.
[19]  Οι επόμενες δύο δεκαετίες είδαν την εξάπλωση της θεωρίας STEM σε όλο
τον κόσμο τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις αναπτυγμένες χώρες. 

2.1.  Υπόβαθρο του STEM
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 Ταυτόχρονα, πολλές χώρες στην Ευρώπη έχουν επίσης υιοθετήσει τη θεωρία
STEM ως πλάνο για ένα εγγυημένο οικονομικά μέλλον, και στο εξής συλλογικά,
η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει λάβει παραπλήσια σχέδια δράσης. Η εκπαίδευση
STEM υποστηρίχθηκε επίσης ως η λύση ενσωμάτωσης για να διασφαλιστεί η
ετοιμότητα της Ευρώπης για το μέλλον με γνώμονα την επιστήμη και την
τεχνολογία. Παρόμοιες ανησυχίες σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών κάτω
από τον μέσο όρο στις βαθμολογίες PISA στα μαθηματικά και τις επιστήμες
ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών και ο επιβραδυνόμενος αριθμός εγγραφών και
αποφοίτων σε αυτά τα επιστημονικά πεδία έδειξαν την εστίαση στην προώθηση
της εκπαίδευσης STEM. Η εκπαίδευση, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι
ηγέτες της βιομηχανίας συνεργάστηκαν για να σχηματίσουν φορείς και
οργανισμούς, όπως η Scientix, η InGenious και η STEM Alliance Europe για
την ανάπτυξη στρατηγικών για τη μετάβαση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού
συστήματος στην εκπαίδευση STEM.[20] 

 Η εκπαίδευση STEM υποτίθεται ότι φροντίζει τη νέα γενιά ώστε να γίνει
εγγράμματη όσων αφορά τις επιστήμες STEM. Αυτά τα μυαλά STEM με τη
σειρά τους αναμένεται να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση
πολλών κοινωνικών προκλήσεων στο μέλλον, όπως η εξάντληση των φυσικών
πόρων, οι ανησυχίες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και ένας
ατελείωτος κατάλογος που αυξάνεται συνεχώς κάθε μέρα.

Εικ.  9, STEM Education, https://www.freepik.com/vectors/stem-educationext
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 Ενώ αυτό το ακρωνύμιο έχει γίνει μότο στις βιομηχανίες, στον παγκόσμιο
ακαδημαϊκό κύκλο και στις εθνικές πολιτικές σκηνές, η πραγματική εφαρμογή της
εκπαίδευσης STEM παραμένει μια πρόκληση. Οι εκπαιδευτικοί από όλο τον
κόσμο μοχθούν να καταλάβουν πώς να εφαρμόσουν τη θεωρία STEM στην
πράξη και πώς να ορίσουν την εκπαίδευση STEM στο πλαίσιο των μαθητών, των
σχολείων, των ιδρυμάτων και των εθνικών συνθηκών εντός των οποίων
λειτουργούν. Όλες οι χώρες που προσχώρησαν στη τάση STEM εισήγαγαν
ποικίλους βαθμούς μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό τους σύστημα και κατά
συνέπεια, η δική τους ερμηνεία του STEM αντικατοπτρίζεται σε αυτές τις
μεταρρυθμίσεις και τις εθνικές πολιτικές.

 Στις ευρωπαϊκές χώρες, η διδασκαλία STEM εξακολουθούσε να σχετίζεται πολύ
με τη διδασκαλία των επιστημών και να υπάρχει κενό στην κατανόηση του τι είναι
η εκπαίδευση STEM.[21] Αυτή η κατάσταση οφείλεται κυρίως στην αμφισημία
που υπάρχει στην ερμηνεία των προγραμμάτων σπουδών STEM και στην
απουσία πρακτικού πλαισίου. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, αυτό βασίζεται
στο γεγονός ότι οι τέσσερις κλάδοι STEM είναι επιστημολογικά ανεξάρτητοι, και
ως εκ τούτου στην εξέλιξη της παιδαγωγικής, όπου έχουν προσεγγιστεί
ξεχωριστά ο ένας από τον άλλον.[22]  Ωστόσο, σε πραγματικές εφαρμογές όπως
και σε πολυάριθμες εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα
μαθηματικά, αυτοί οι κλάδοι έχουν χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά μεταξύ τους.[23]
Εμφανίστηκαν τρεις κυρίαρχες ερμηνείες της εκπαίδευσης STEM που
εφαρμόστηκαν σε διάφορες χώρες. Στη μελέτη που αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια
του συνεδρίου PATT-28 το 2014, η διάκριση στον ορισμό της εκπαίδευσης STEM
είναι:
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2.2.  Η εκπαίδευση STEM στην πράξη 



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

Εκπαίδευση STEM που εστιάζει στην ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών
STEM
Εκπαίδευση STEM που δημιουργεί προγράμματα για την ενίσχυση της
μονοθεματικής προσέγγισης αλλά ενισχύει το STEM με τη βελτίωση της
προσέγγισης κάθε θέματος
Εκπαίδευση STEM που εφαρμόζει τόσο την ολοκληρωμένη προσέγγιση STEM
όσο και τα ειδικά μαθήματα STEM. Η αναγνώριση της ανάγκης μιας πρώιμης
επιρροής του STEM στο παιδί έφερε την εστίαση στα επίπεδα των μαθητών
που καλύπτουν την εκπαίδευση ενός παιδιού από περίπου πέντε έως
δεκαοκτώ ετών.[24]
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Εικ.  10, https://www.eesc.europa.eu/en/news-
media/press-releases/skills-mismatches-eu-
businesses-are-losing-millions-and-will-be-

losing-even-more

Αυτοί οι τρεις τρόποι εφαρμογής
της εκπαίδευσης STEM
εφαρμόζονται σε διάφορους
βαθμούς στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με
την έκθεση Scientix του
Δεκεμβρίου 2018, η συχνότητα
των παραδοσιακών μεθόδων
διδασκαλίας σε πολλά ευρωπαϊκά
σχολεία και η αξιολόγηση βάσει
εξετάσεων συμβάλλουν στην αργή
μετάβαση στο πρόγραμμα
σπουδών STEM. Η απουσία
παιδαγωγικών μοντέλων σε
συνδυασμό με την έλλειψη
κατάλληλα εκπαιδευμένων
εκπαιδευτικών και την ανεπάρκεια
εξοπλισμού, αποτέλεσαν εμπόδιο.
[25]
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2.3. Θεωρητικά Πλαίσια για Παιδαγωγική STEM

 Σήμερα υπάρχουν αρκετές θεωρίες μάθησης που προτείνονται από
εκπαιδευτικούς από όλο τον κόσμο για να διευκολύνουν τη λειτουργία της
εκπαίδευσης STEM. Ο κονστρουκτιβισμός και ο δομητισμός ευνοούν την
εμπειρία του μαθητή κατά τη διάρκεια της μάθησης. Μερικές από αυτές τις
θεωρίες μάθησης αναφέρονται παρακάτω. Η δημοφιλής κατεύθυνση έχει ως
στόχο τον μαθητή για να βιώσει τη μάθηση σε ένα αυτοκατευθυνόμενο
περιβάλλον για να πάρει μια καλή «αίσθηση» για την ανακάλυψη σε αντίθεση
με την παθητική κατανάλωση νέων γνώσεων.   

Αυθεντική μάθηση
 Η αυθεντική μάθηση σχετίζεται με «μια πληθώρα εκπαιδευτικών και διδακτικών
τεχνικών που εστιάζουν στη σύνδεση αυτού που μαθαίνουν οι μαθητές στο
σχολείο με ζητήματα, προβλήματα και εφαρμογές της πραγματικότητας».[26]
Βασίζεται στην ιδέα ότι για να παρακινηθούν και να ενδιαφερθούν οι μαθητές,
πρέπει να βρουν νόημα σε ό, τι μαθαίνουν συνδέοντας το με τις ζωές τους ή με
τη ζωή γενικά εκτός σχολείου ή με τη «μάθηση μέσα από την πράξη».[27]
Στηρίζεται στο έργο και στην τεχνική «μάθηση μέσα από την πράξη», η οποία
είναι βασισμένη σε πρωτογενείς πληροφορίες σε αντίθεση με τα εγχειρίδια, και
διασφαλίζει ότι αυτό που μαθαίνουν οι μαθητές είναι κατανοητό και σχετίζεται με
πραγματικές εφαρμογές. Ένα παράδειγμα που αναφέρεται στο edglossary.org
είναι ότι η προσέγγιση στη διδασκαλία των επιστημονικών μεθόδων μπορεί να
γίνει  καλώντας τους μαθητές να αναπτύξουν υποθέσεις σχετικά με το πώς
λειτουργούν τα οικοσυστήματα όχι μέσω της ανάγνωσης βιβλίων ή της έρευνας
αλλά μέσω της πρωταρχικής παρατήρησης του φυσικού κόσμου. Δεν είναι
προσανατολισμένη ως προς το βαθμό αλλά προσανατολισμένη ως προς τα
αποτελέσματα. Ως θεωρητικό πλαίσιο για την εκπαίδευση STEM, οι 
 υποστηρικτές της αυθεντικής μάθησης προτείνουν τη χρήση μοντέλων και
μοντελοποιήσεων που μπορούν να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένο πλαίσιο.
[28]

Δομητισμός
 Ο δομητισμός είναι η χρήση του διανοητικού μοντέλου στη μάθηση όπου οι
μαθητές χρησιμοποιούν με φυσικό τρόπο πληροφορίες που ήδη γνωρίζουν για
να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις. 
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 Η μάθηση οφείλεται στη συσσώρευση, την ανάπτυξη των γνώσεων και στην
εφαρμογή τους μέσω της μέτρησης, της δημιουργίας και της διάγνωσης για τη
δημιουργία ενός αποτελέσματος. O συνδυασμός όλων των αισθήσεων, η
δημιουργία διανοητικών μοντέλων και η ανακάλυψη νέων γνώσεων βοηθούν
τους μαθητές να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους. Είναι μια βιωματική
μάθηση και επομένως βασίζεται στην πράξη. Οι θεωρητικοί του δομητισμού
υποστηρίζουν ότι η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική όταν οι άνθρωποι
δραστηριοποιούνται στην κατασκευή απτών αντικειμένων στον πραγματικό
κόσμο.[29]

Κονστρουκτιβιστική μάθηση
 Ο κονστρουκτιβισμός είναι μια μαθησιακή προσέγγιση με επίκεντρο τον
μαθητή, όπου οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και ο
καθηγητής αναλαμβάνει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον για να την τονώσει.
Θεωρεί ότι οι άνθρωποι εγγενώς κατασκευάζουν ή χτίζουν τις γνώσεις τους
ενεργά και καθορίζουν την πραγματικότητά τους με τέτοιες εμπειρίες.[30]
Δεδομένου ότι οι προϋπάρχουσες έννοιες και ιδέες είναι σημαντικές ως βάση
για την οικοδόμηση περαιτέρω μάθησης, ο δάσκαλος πρέπει να διασφαλίσει ότι
έχει κατανοήσει καλά τις προ υπάρχουσες γνώσεις κάθε μαθητή.[31] Ο
κονστρουκτιβισμός προωθεί την ενεργή μάθηση σε αντίθεση με την
αποστήθιση ή την παθητική μάθηση και έχει μεγάλη σημασία στη μαθησιακή
διαδικασία για τους μαθητές να δουν τη σύνδεση της με τη ζωή τους. Στην
κονστρουκτιβιστική θεωρία, η ενσωμάτωση του STEM θα πρέπει να είναι
περισσότερο διερευνητική και βασισμένη στη μέθοδο επίλυσης προβλημάτων.
Για να εμβαθύνουν την κατανόηση του STEM μέσω των συμφραζομένων, οι
μαθητές θα είναι σε θέση να έχουν μια βαθιά κατανόηση των τεσσάρων κλάδων
βλέποντάς τους από ένα κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο. Αναγνωρίζει ότι η
σύνδεση δύο ή περισσότερων κλάδων STEM μπορεί να βελτιώσει τη μάθηση
των μαθητών. Στην προσέγγιση του κονστρουκτιβισμού, ο δάσκαλος και ο
μαθητής μοιράζονται την εξουσία.

Εις βάθος μάθηση [32]
 Ο Ron Berger, υποστηρικτής της εις βάθους μάθησης, την περιγράφει ως το
συνδυασμό γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν σε συνδυασμό με τις
δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας που θα βοηθήσουν αποτελεσματικά
το μαθητή να διαχειριστεί τη ζωή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ακόμη
παραπέρα.[33]
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 Η εις βάθος μάθηση είναι μια προσέγγιση που υποστηρίζει τη σημασία των
γνωστικών δεξιοτήτων του μαθητή - την ικανότητα ανάλυσης, ενοποίησης,
επίλυσης προβλημάτων και μετα-γνωστικής σκέψης - στην οικοδόμηση
διαρκούς γνώσης και στη βελτίωση της στάσης του μαθητή στη μάθηση. Αυτή η
προσέγγιση ενθαρρύνει τον μαθητή να συνθέσει νέες ιδέες με παλιές γνώσεις
και με κριτική σκέψη να χρησιμοποιήσει μια τέτοια πρόσφατα ολοκληρωμένη
ιδέα στην επίλυση προβλημάτων όταν εκτίθεται σε νέες προκλήσεις και
άγνωστες συνθήκες. Μέσω αυτής της διαδικασίας μάθησης, υπάρχει «μια
συνεχής, ουσιαστική και θετική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές
ενεργούν, σκέφτονται ή αισθάνονται».[34]

 Οι «Έξι ισχυρές στρατηγικές για βαθύτερη μάθηση στην τάξη σας», όπως
προτείνεται από τη Monica R. Martinez, εμπνέουν τους μαθητές να νοιάζονται ο
ένας για τον άλλον, προκειμένου να δημιουργήσουν μια σχέση μεταξύ τους.
Υποστηρίζει την ανάγκη να βοηθηθούν οι μαθητές στην απόδοση
συμφραζομένων, αφήνοντάς τους να δουν τη διασύνδεση των εννοιών και τη
σύνδεσή τους με κοινωνικά και ανθρώπινα θέματα. Η προσφορά ουσιαστικής
μάθησης, που επιτρέπει στους μαθητές να δουν τι μαθαίνουν στο πλαίσιο της
πραγματικής ζωής και τι γνώσεις αποκτούν εκτός τάξης, οδηγεί τους μαθητές
στην ολιστική μάθηση. Επίσης, το κλειδί για την βαθύτερη μάθηση είναι η
αναγνώριση του ατομικού ταλέντου κάθε μαθητή για να εξατομικεύσει τις
μαθησιακές του εμπειρίες. Η χρήση της τεχνολογίας ως εργαλείο για την
ενίσχυση της μάθησης δεν θα πρέπει να περιορίσει τη φυσική διαδικασία της
μάθησης.[35] 

Μάθηση εμπνευσμένη από τον Dewey
 Η εκπαίδευση του Dewey βασίζεται στη προσέγγιση της μάθησης μέσα από
την πράξη. Αυτό που μαθαίνουν οι μαθητές θα πρέπει να τους οδηγήσει στην
απόκτηση αποτελεσμάτων έτσι ώστε να βρουν τη μάθηση χρήσιμη και
ικανοποιητική. Η εκπαίδευση, σύμφωνα με τον Dewey, πρέπει να προετοιμάζει
τους μαθητές να συμμετέχουν πλήρως στη διαμόρφωση της κοινωνίας τους.
[36] Οι υποστηρικτές του STEAM έχουν καταφύγει συχνά στη φιλοσοφία του
Dewey για να προωθήσουν τη σημασία των Τεχνών στην εκπαίδευση STEM.
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Εικ. 11, Εις βάθος μάθηση by Dr. M.R. Martinez, https://www.teachthought.com/t

Η εκπαίδευση των επιστημών STEAM θα προσέφερε μια πιο ολιστική
προσέγγιση στο STEM, ενσωματώνοντας τη ζωτική δημιουργική και την
αισθητική διάσταση στη μάθηση.
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Επιστήμη - Τεχνολογία - Μηχανική - Τέχνες - Μαθηματικά

από Trànsit Projectes 
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2.4.  Από S T E M  σε  S T E A M

 Η προσθήκη του Α στο ακρωνύμιο βάζει την Τέχνη στη θέση που της αρμόζει
στην εξίσωση STEM. Οι υποστηρικτές του STEAM συχνά επικαλούνται το
Λεονάρντο ντα Βίντσι για να ενισχύσουν το μήνυμά που θέλουν να περάσουν
για την ορθότητα του STEAM έναντι του STEM για μια πιο πλήρη
μεταρρύθμιση όσον αφορά την εκπαίδευση: Η Τέχνη στο STEAM προάγει τις
δεξιότητες δημιουργικής σκέψης και σχεδιασμού στη μάθηση και την εφαρμογή
των θετικών επιστημονικών κλάδων (της επιστήμης και των μαθηματικών),
θέτοντας έτσι την αντίληψη ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να εξετάσουμε
ένα πρόβλημα. Μια πολύ σημαντική αξία που αποτυπώνεται στην εκπαίδευση
STEAM είναι η ελευθερία της δημιουργικότητας και η ομορφιά του συνδυασμού
διαφορετικών πραγμάτων για τη δημιουργία ενός στοιχείου που είναι και οπτικά
ελκυστικό και λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Μέσα στο πλαίσιο
της βιωματικής μάθησης, το STEAM οδηγεί τους μαθητές στη διαδικασία της
ανακάλυψης του εαυτού τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να βρουν
δημιουργικές λύσεις. Οι υποστηρικτές του STEAM υποστηρίζουν περαιτέρω ότι
η συμπερίληψη των φιλελεύθερων τεχνών μπορεί να φέρει την κοινωνική και
ηθική διάσταση στο μυαλό του στοχαστή.[37]
 
 Σε αυτό το σημείο δίνεται μια εξήγηση για το STEAM μέσω μιας πιο
ολοκληρωμένης μαθησιακής προσέγγισης: 

 Η Επιστήμη είναι ο αναλυτικός τρόπος εξέτασης των προβλημάτων, η
εξεύρεση λύσεων σύμφωνα με την εσωτερική/οργανική λειτουργία με τον
πειραματισμό ή τη μελέτη του θέματος λεπτομερώς. Στο STEAM, η Επιστήμη
εξετάζει την ερώτηση "Πώς λειτουργεί;". 
  Η Τεχνολογία στην εκπαίδευση STEAM εκτιμά τον ψηφιακό κόσμο στον
οποίο ζούμε και τις υπάρχουσες τεχνολογίες που ενισχύουν την κατανόηση των
διαφόρων κλάδων. Προτρέπει τους μαθητές να μάθουν τη γλώσσα των
υπολογιστών, να προγραμματίσουν ή ακόμα και να κατασκευάσουν ένα
ρομπότ, να χρησιμοποιήσουν τρισδιάστατες τεχνολογίες για να απεικονίσουν
αλληλεπιδράσεις ζώων στην άγρια φύση, να δημιουργήσουν οπτικά
καλλιτεχνικά και επιστημονικά σωστά βίντεο. 
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 Η Μηχανική είναι παρούσα σε κάθε διάσταση της ζωής μας. Έχουμε τομείς
όπως η μηχανική υπολογιστών, η πολιτική, χημική, μηχανολογία, ηλεκτρική,
γεωργική, η βιομηχανική μηχανική και ούτω καθεξής. Στην εκπαίδευση STEAM,
αυτές οι δεξιότητες μηχανικής αναπτύσσονται μέσω διαφόρων πρακτικών
δραστηριοτήτων όπου οι μαθητές μπορούν να συγχωνεύσουν μαθηματικά και
επιστήμες για να σχεδιάσουν, να δημιουργήσουν, να πραγματοποιούν ιδέες
χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά και εργαλεία. Αυτή η τεχνική τους επιτρέπει να
ανακαλύψουν πώς λειτουργούν τα πράγματα, πώς να τα φτιάχνουν ή να τα
διορθώνουν. 
 Η Τέχνη στα έργα του STEAM προωθεί την αντίληψη ότι υπάρχουν διάφοροι
τρόποι για την εξέταση ενός προβλήματος. Προκαλεί τη δημιουργική σκέψη
στους μαθητές και τους ενθαρρύνει να συνδυάσουν καλλιτεχνικές μεθόδους με
περισσότερα τεχνικά έργα που μπορεί να τους φαίνεται δύσκολο στην αρχή,
αλλά παρακινούνται καθώς αναμιγνύουν ιδέες με μια σειρά λύσεων και
προοπτικών. Αυτό είναι το κλειδί που μπορεί να οδηγήσει τα νεαρά μυαλά σε
καλλιτεχνική καινοτομία, νέους τρόπους σχεδιασμού στη μηχανική και ούτω
καθεξής. Μια πολύ σημαντική αξία που αποτυπώνεται στην εκπαίδευση
STEAM είναι η ελευθερία της δημιουργικότητας και η ομορφιά του συνδυασμού
διαφορετικών πραγμάτων για τη δημιουργία κάποιου στοιχείου που είναι τόσο
οπτικά ελκυστικό και λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. 
 Τα Μαθηματικά στη διδασκαλία STEAM επιτρέπουν ακριβείς και
αποτελεσματικούς τρόπους επίλυσης καθημερινών προβλημάτων και
διευρύνουν τη δύναμη της συλλογιστικής των μαθητών. Οι μαθητές μαθαίνουν
να συνδυάζουν μαθηματικά και τέχνες για να κάνουν όμορφες απεικονίσεις,
γλυπτά, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις και να χρησιμοποιούν τα μαθηματικά σε
διάφορους τομείς. Επομένως, τα μαθηματικά είναι ένας βασικός κλάδος.
 Στο φυσικό κόσμο η τέχνη συνυπήρχε πάντα με τα μαθηματικά και την
επιστήμη. Στον δομικό κόσμο, η ουσία της Τέχνης είναι αδιαμφισβήτητη.
Μηχανική και αρχιτεκτονική χωρίς σχεδιασμό και τεχνολογία χωρίς αισθητική
γοητεία δεν θα είχαν μεγάλη επιτυχία. Αυτό το απόσπασμα από ένα άρθρο στη
Guardian παραθέτει ένα παράδειγμα για τον ρόλο της τέχνης στην τεχνολογία:  
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 «Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο τα προϊόντα της Apple προτιμούνται
από όσους εργάζονται στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες – επειδή
φαίνονται υπέροχα. Ο άλλος λόγος, φυσικά, είναι ότι είναι πολύ εύκολα στη
χρήση. Αλλά είναι η αισθητική πρωτοτυπία της Apple που έχει αναδιαμορφώσει
τον τρόπο που ζούμε στο σύγχρονο κόσμο.»[38] Η εκπαίδευση STEAM
καλλιεργεί δεξιότητες ζωής όπως επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και
επίλυση προβλημάτων. Στον πυρήνα, αυτές οι δεξιότητες είναι αυτές που θα
προετοιμάσουν τα παιδιά για το μέλλον που δεν μπορούμε να προβλέψουμε
σήμερα.[39] Ο ρόλος της τεχνολογίας στην ενίσχυση της ανθρώπινης
ικανότητας έχει επαναπροσδιορίσει πλήρως τη ζωή μας. Με τη νέα γενιά να
συνδέεται απευθείας σε τεχνολογικές μικροσυσκευές, η χρήση της τεχνολογίας
στην εκπαίδευση έχει καταστεί απαραίτητη.

 Σε πολλά σχολεία που προτιμούν την εκπαίδευση STEAM, η χρήση της
ψηφιακής τεχνολογίας συνδέεται με τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα.
Προηγμένη τεχνολογία προσαρμοσμένη στους μαθησιακούς στόχους και τις
ανάγκες των μαθητών χρησιμοποιείται στην προσέγγιση μιας ολοκληρωμένης
εκπαίδευσης STEAM φροντίζοντας ότι οι μαθητές θα  γίνουν υπεύθυνοι
ψηφιακοί πολίτες.

Εικ. 12, Παιδί με iPad, Canva Free Photo 
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 Μέχρι σήμερα, η μετάβαση της εκπαίδευσης από STEM σε STEAM συζητείται
ακόμη ευρέως. Στο σχεδιασμό περμακουλτούρας απαιτούνται όλοι οι κλάδοι
STEAM. Η τεχνολογία, για πρώτη φορά, έχει συμβάλει στη διευκόλυνση της
διαδικασίας σχεδιασμού χρησιμοποιώντας ειδικά διαμορφωμένα ψηφιακά
εργαλεία. Όταν το σκεπτικό της περμακουλτούρας είναι συνυφασμένο με την
εκπαίδευση STEAM, η μαθησιακή εμπειρία μπορεί να μεταμορφωθεί.

 Αυτό το έργο ονομάζεται LivingSTEM για να περιγράψει κατάλληλα τη
βιολογική διαδικασία στη μάθηση και να παρουσιάσει πώς η Περμακουλτούρα,
μια ζωντανή επιστήμη, μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία του περιβάλλοντος
για μια τέτοια συνειδητή και ευσυνείδητη μάθηση. Υποστηρίζουμε την ιδέα ότι η
εκπαίδευση STEAM είναι πιο ολιστική στην προσέγγιση της προετοιμασίας των
μαθητών για το αβέβαιο μέλλον.
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Μη τυπική και άτυπη
εκπαίδευση
από Trànsit Projectes 
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3.1. Υπόβαθρο

 Η εκπαίδευση STEM εισήχθη αρχικά στις παραδοσιακές ή τυπικές δομές
εκπαίδευσης μέσω μεταρρυθμίσεων με την εισαγωγή των προγραμμάτων
σπουδών STEM. Ο απώτερος στόχος ήταν να αναπτυχθεί μια γκάμα ταλέντων
που να κατέχει το STEM, ένα ανθρώπινο δυναμικό που να έχει δεξιότητες
STEM, και να δημιουργήσει μια κοινωνία πολιτών με γνώσεις STEM –
εξασφαλίζοντας έτσι την ευημερία ενός έθνους για τον επερχόμενο τότε εικοστό
αιώνα, που έχει ως γνώμονα την επιστήμη και την τεχνολογία. 

Οι μεταρρυθμίσεις στη μονολιθική δομή της επίσημης εκπαίδευσης που
εισήχθησαν τα τελευταία είκοσι χρόνια για να φιλοξενήσουν την εκπαίδευση
STEM εξακολουθούν να μην ανταποκρίνονται στους ευρωπαϊκούς στόχους οι
οποίοι είναι: προσέλκυση περισσότερων μαθητών στο πεδίο του STEM,
αύξηση των ικανοτήτων STEM και αύξηση του ενδιαφέροντος των γυναικών για
το STEM.[40] Το χάσμα στις ικανότητες του εργατικού δυναμικού εξακολουθεί
να υφίσταται και υπάρχει προφανής δυσκολία για τους αποφοίτους STEM να
ανταποκριθούν στις πραγματικές δεξιότητες που απαιτούνται με αποτέλεσμα να
καταλήγουν σε τομείς που δεν είναι κατά βάση STEM.[41] Η ψηφιακή
τεχνολογία που έχει φέρει επανάσταση στους τρόπους εργασίας των
ανθρώπων στους διάφορους οικονομικούς τομείς συνεχίζει να απαιτεί
διαφορετικές ανάγκες από το εργατικό δυναμικό.[42] 

Οι εμπειρικές αποδείξεις δείχνουν ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της
εκπαίδευσης STEM ή STEAM κλίνει περισσότερο υπέρ των τεχνικών
διδασκαλίας που βρίσκονται στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Οι
ευρωπαϊκές πολιτικές αναγνώρισαν «την ανάγκη δημιουργικής και καινοτόμου
τυπικής και άτυπης διδασκαλίας και μάθησης της επιστημονικής εκπαίδευσης».
[43] Τα προγράμματα κατάρτισης για να εξοικειώσουν τους δασκάλους και τους
εκπαιδευτικούς με αυτές τις μη τυπικές και άτυπες μεθόδους για την
ενθάρρυνση της χρήσης και την εφαρμογή τους στο χώρο της τάξης, έχουν
περάσει από αναδυόμενες ιδέες σε καθιερωμένες προσεγγίσεις.  

3. Μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση
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 Η μη τυπική εκπαίδευση αφορά την εκπαίδευση που πραγματοποιείται εκτός
των καθιερωμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Σε ορισμένες χώρες, η μη τυπική
εκπαίδευση καλύπτει την κοινοτική, την ενήλικη, την δια βίου εκπαίδευση και
την εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας, καθώς και τα μαθήματα στο σπίτι.[44]  Στη
μη τυπική εκπαίδευση οι στόχοι της μάθησης, από την πλευρά του μαθητή,
καθιστούν τη μάθηση πιο αποτελεσματική και δελεαστική για τους μαθητές.[45]
Η μη τυπική εκπαίδευση προσφέρει μαθησιακές πρακτικές και τεχνικές που
συνήθως δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Μια
γρήγορη ματιά σε αυτές τις τεχνικές θα μας υπενθυμίσει τον κοινό
παρονομαστή των διαφορετικών μαθησιακών θεωριών που οι εκπαιδευτικοί
τονίζουν ότι είναι απαραίτητοι για την ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας: 

Προσέγγιση
βάσει έργου/
επίλυσης
προβλημάτων
Συνεργατική
μάθηση 
Μάθηση μέσω
άλλων μαθητών

Ανεστραμμένη
τάξη
Παιχνίδι ρόλων
Μάθηση μέσα
από την πράξη

Συνεργατική
µάθηση
Ομαδικά παιχνίδια
Υπαίθρια μάθηση

 Η άτυπη εκπαίδευση, από την άλλη, εξομοιώνεται με τη δια βίου μάθηση,
σύμφωνα με την οποία οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η στάση του ατόμου
προέρχονται από το περιβάλλον του/ της - ξεκινώντας από την οικογένειά, την
κοινότητα που ζει και τον χώρο εργασίας. Οι καθημερινές εμπειρίες του ατόμου,
το παιχνίδι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
άλλες πιθανές πηγές πληροφοριών αναγνωρίζονται ως μέρος της συνεχούς
μαθησιακής διαδικασίας κάποιου. [46] Η άτυπη μάθηση βρίσκεται επίσης τόσο
στο περιβάλλον της μη τυπικής όσο και της τυπικής εκπαίδευσης, καθώς
βασίζεται στη χρήση ταινιών, διαδικτυακών ραδιοφωνικών μεταδόσεων ή
Διαδικτύου, τη συζήτηση καθοδηγούμενη από μαθητή, τη χρήση των
βιογραφιών των μαθητών από τους ίδιους και την αυτοδιδασκαλία για την
ολοκλήρωση ενός έργου, τη μάθηση βάσει εργασίας ή την πρακτική
τοποθέτηση όπου η μάθηση γίνεται εκτός τάξης / αίθουσας διδασκαλίας.[47]
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 Από προσωπική εμπειρία, μπορούμε να συντάξουμε τη δική μας εκτίμηση των
αξιών της μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και τις σημαντικές μαθησιακές
εμπειρίες που αποκτούμε από την άτυπη εκπαίδευση. Η ενίσχυση των
πλεονεκτημάτων τόσο των μη τυπικών όσο και των άτυπων προσεγγίσεων στη
μάθηση κλιμάκωσε το ενδιαφέρον όλων των τομέων, χρησιμοποιώντας αυτές ως
πρόσθετα κλειδιά στην επιτάχυνση της προόδου της εκπαίδευσης STEM.

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα στην προσέγγιση για τη διατήρηση του
ενδιαφέροντος του μαθητή.
Η πρακτική χρήση της μάθησης του μαθητή συμβάλλει επίσης στην
παρότρυνση, η οποία ελπίζουμε ότι θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις για την
προσέλκυση περισσότερων μαθητών STEM.
Η μη τυπική εκπαίδευση επικεντρώνεται στο μαθητή. Είτε στην εκπαίδευση
είτε σε οποιεσδήποτε καταστάσεις στη ζωή, όταν λαμβάνονται υπόψη οι
ανάγκες και το ενδιαφέρον του ατόμου, τότε η θέληση και το κίνητρο του
φυσικά αποδίδουν θετικά αποτελέσματα.
Δεν έχει το τιμωρητικό και εξουσιαστικό ύφος της παραδοσιακής εκπαίδευσης
που δημιουργεί στην τυπική εκπαίδευση ένα λιγότερο ευχάριστο περιβάλλον.
Οι αξιολογήσεις έχουν μια τιμωρητική, επιβλητική και μονοκατευθυντική
μεθοδολογία, και αυτό δεν δίνει ώθηση στους μαθητές.[49]

 Όπως διατυπώθηκε προηγουμένως, η ΕΕ έχει αρχίσει να προσφέρει
περισσότερη στήριξη στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, όχι μόνο
αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη σημασία των ρόλων τους στις συνολικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ενός ατόμου αλλά και πιέζοντας τη χρήση των τεχνικών
διδασκαλίας τους στη συμβατική ή τυπική εκπαίδευση. Τα παρακάτω είναι μερικά
από τα χαρακτηριστικά της μη τυπικής εκπαίδευσης που την καθιστούν πρακτική
και συχνά πιο ενθαρρυντική από τις συμβατικές και μάλλον ξεπερασμένες
προσεγγίσεις στην επίσημη ή κανονική εκπαίδευση [48]:

3.2. Τα πλεονεκτήματα των μη τυπικών και άτυπων τεχνικών για την
εκπαίδευση STE(A)M
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Ανάμεσα στους διάφορους κλάδους μάθησης που αποδείχθηκαν ότι είναι
αποτελεσματικοί για την εκπαίδευση STEM, ο ρόλος του δασκάλου είναι
κοινός καθώς ευνοείται η από κοινού ευθύνη. Τόσο η μη τυπική όσο και η
άτυπη εκπαίδευση βασίζονται στο περιβάλλον και σχετίζονται με την
κοινότητα. Όταν εφαρμόζεται στην εκπαίδευση STE(A)M, επιτυγχάνεται μια
ουσιαστική και ολιστική μάθηση.
Η τυπική ή κανονική εκπαίδευση ενθαρρύνει ένα πρόγραμμα σπουδών,
συχνά τυποποιημένο, και η πρόοδος των μαθητών υπολογίζεται με
τυποποιημένους ελέγχους. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτό ενθαρρύνει την
αποστήθιση που δεν βοηθάει τον μαθητή να κατακτήσει πραγματικά  τις
γνώσεις. Στην έκθεση Scientix STEM Practices –Education Europe,
παρατηρήθηκε ότι παρόλο που η πλειονότητα των εκπαιδευτικών εξέφρασε
την δεκτικότητά τους στην εκπαίδευση STEM, η ανάγκη για παραδοσιακά
πρότυπα και απαιτούμενους ελέγχους που επικρατούν στο συμβατικό
σύστημα θέτει εμπόδιο στη μετάβαση στο πρόγραμμα σπουδών STEM.[50]
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Εικ. 13, Μάθηση μέσω συνομηλίκων σε εξωτερικό χώρο, photo courtesy of Cochon des Bois 
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 Αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή της άτυπης εκπαίδευσης στις
μαθησιακές εμπειρίες ενός ατόμου, οι ευκαιρίες για ενδυνάμωση του STEM
εκτός σχολείου ελκύουν πολύ το ενδιαφέρον των υπευθύνων χάραξης πολιτικής,
των υπουργείων εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών, των βιομηχανιών και άλλων
τομέων. Παρακάτω είναι μερικοί από τους λίγους χώρους που έχουν
χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση της μάθησης STEM μέσω της επικοινωνίας
των μηνυμάτων STEM στη ζωή των μαθητών με σκοπό την επέκταση της
μάθησης εκτός σχολείου: εκθέσεις, διαγωνισμοί, παραστάσεις, μουσεία, λέσχες
μετά το σχολείο, maker spaces, βιβλιοθήκες, πάρκα, επιστημονικά κέντρα,
πολιτιστικά κέντρα, βοτανικοί κήποι, ζωολογικοί κήποι κλπ.[51]

 Η διδασκαλία STEM στα σχολεία προσαρμόζει την άτυπη εκπαίδευση μέσω της
μάθησης βάσει συζήτησης, της χρήσης τηλεοπτικών αναφορών, βίντεο και
διαδικτυακών ραδιοφωνικών αποδόσεων, εκδρομών, κηπουρικής και μιας
ολόκληρης σειράς άλλων δραστηριοτήτων. Τα πειράματα δείχνουν ότι η άτυπη
μάθηση είναι κοινωνικο-συναισθηματικά πλούσια και προσφέρει πνευματική
πρωτογενή εμπειρία σε συνδυασμό με το STEM. Παρατηρείται επίσης ότι οι
μαθητές καταλήγουν να αντλούν σαφείς συνδέσεις μεταξύ των χώρων και να
ενισχύονται τα ενδιαφέροντα τους.[52] Οι προσπάθειες για τον υπολογισμό του
πνευματικού παραδοτέου και της πραγματικής ενίσχυσης της ικανότητας της
άτυπης εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω της προσωρινής και
σωρευτικής φύσης αυτής της μορφής μάθησης. Αυτό που προκύπτει στη
συζήτηση σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους είναι η σημασία αποδοχής
του γεγονότος ότι ορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα δεν προορίζονται να
ταιριάζουν στα στενά μέτρα γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς περιλαμβάνουν
ενδιαφέρον, μοχλευμένη δέσμευση και δημιουργία ταυτότητας ενός ατόμου.[53]

3.3.  Άτυπη εκπαίδευση και εκπαίδευση STEM

3.4. Αναδυόμενες μεθοδολογίες στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση

 Για να επεκταθεί το μαθησιακό περιβάλλον μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης
και να υποστηριχθεί η εξατομικευμένη μάθηση, τα υπουργεία εκπαίδευσης
πολλών χωρών της ΕΕ ακολούθησαν κυρίως την πορεία του παιδαγωγικού
μοντέλου του κονστρουκτιβισμού μαζί με τις τεχνολογίες ΤΠΕ.[54]
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Υποστηρικτική μάθηση
 Αυτή η διδακτική προσέγγιση έχει ως επίκεντρο τον συμμετέχοντα και τείνει να
διευκολύνει περισσότερο την αποτελεσματική μάθηση απ’ ότι η μάθηση με
επίκεντρο τον εκπαιδευτικό. Εισάγονται έννοιες και δεξιότητες στις οποίες
στηρίζεται η μάθηση για τη μοντελοποίηση μιας εργασίας, παροχή συμβουλών
ή / και παροχή καθοδήγησης. Αυτή η μαθησιακή διαδικασία προάγει ένα
βαθύτερο επίπεδο μάθησης.

Μάθηση μέσω συνομηλίκων και καθοδήγηση
 Οι συνομήλικοι μέντορες επιλέγονται ως επί το πλείστον για την ευαισθησία,
την εμπιστοσύνη, τις κοινωνικές δεξιότητες και την αξιοπιστία τους. Στη
συνέχεια παρέχουν βοήθεια και ομαδική υποστήριξη σε άτομα. Ο συνομήλικος
μέντορας μπορεί να προκαλέσει τους καθοδηγούμενους με νέες ιδέες (βάσει
της εμπειρία τους) και να τους ωθήσει πέρα από τα όρια άνεσής τους. Η
τεχνολογική καινοτομία υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία.    
 
Ομαδική μάθηση
 Η ομαδική εργασία  βασίζεται στη συλλογική νοημοσύνη με το σκεπτικό ότι δύο
κεφάλια είναι καλύτερα του ενός. Η ομαδική εργασία προάγει τη
δημιουργικότητα και τη μάθηση. Ο συνδυασμός μοναδικών αντιλήψεων από
κάθε μέλος της ομάδας δημιουργεί πιο αποτελεσματικές λύσεις πώλησης και
συνδυάζει συμπληρωματικά πλεονεκτήματα. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης
προωθείται για την διασφάλιση μιας ομάδας από την διάλυση και από το
ενδεχόμενο να μην μπορέσει να φέρει εις πέρας τα έργα που έχει αναλάβει.
Διδάσκει επίσης δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων. Προωθεί μια ευρύτερη
αίσθηση σεβασμού των συνεισφορών τους. Ενθαρρύνει την υγιή ανάληψη
κινδύνων. 

 Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, στους νέους μαθητές παρέχονται  τάμπλετ
για μια ενισχυμένη τεχνολογικά μάθηση. Γίνονται επίσης προσπάθειες για
χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας με τη χρήση παιχνιδιών και του
εικονικού κόσμου για την επέκταση της μάθησης μέσω της άτυπης
εκπαίδευσης, κάνοντας τις τεχνολογικές εταιρείες να αναπτύσσουν
συναρπαστικά παιχνίδια STEM για την επίτευξη αυτού του σκοπού.Τα
ακόλουθα συγκαταλέγονται ανάμεσα στις μεθοδολογίες μάθησης / διδασκαλίας
που αποκτούν προσοχή και ευρεία χρήση:
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Έννοια σχεδιασμού / Σχεδιαστική σκέψη / πρωτότυπο
 Πρόκειται για το σχεδιασμό σκέψης - μια διαδικασία βήμα προς βήμα στη
δημιουργία έργων, μοντέλων, πρωτοτύπων. Υποβολή ερωτήσεων και
οπτικοποίηση αποτελεσμάτων, πρόβλεψη και συλλογισμός για έναν τρόπο
βελτίωσης του έργου. 

 Οι μη τυπικές και άτυπες τεχνικές διδασκαλίας χρησιμοποιούνται
αποτελεσματικά στην περμακουλτούρα, καθώς το μάθημα σχεδιασμού
περμακουλτούρας διδάσκεται σε μη τυπικό περιβάλλον, σε μια δομή που
βασίζεται σε εφαρμογές και στην ευέλικτη μάθηση. Καθώς εμβυθίζεται κάποιος
στην επιστήμη της περμακουλτούρας, θα καταλάβει τη σημαντική αξία των
μεθοδολογιών διδασκαλίας στη μη τυπική εκπαίδευση. Η υποστηρικτική
μάθηση, για παράδειγμα, είναι μια φυσική διαδικασία στο σχεδιασμό της
περμακουλτούρας. Η ομαδική εργασία και η μάθηση μέσω συνομηλίκων
αποτελούν επίσης αναπόσπαστο μέρος της περμακουλτούρας, όπως
τεκμηριώνεται από την παρουσία ανοιχτών πηγών στον παγκόσμιο ιστό και την
ανοιχτή ανταλλαγή πληροφοριών και την υποστήριξη από την παγκόσμια
κοινότητα όσων ασχολούνται με την περμακουλτούρα.
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Περμακουλτούρα στην
παιδαγωγική STEM
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από Générations.Bio - Bέλγιο & the Polish Farm Advisory
- Πολωνία 
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4. Περμακουλτούρα στην παιδαγωγική
STEM
 Ο σχεδιασμός της περμακουλτούρας σημείωσε επιτυχία σε τομείς εκτός πεδίου
γεωργίας ή κήπων. Έχει αποδείξει τη χρησιμότητά της στο σχεδιασμό κτιρίων,
χωριών και αστικού σχεδιασμού, στα συστήματα ενέργειας και λυμάτων, καθώς
και σε άλλες μόρφες όπως επιχειρήσεις, διαδικασίες λήψης αποφάσεων ή στο
σχεδιασμό σχολικών προγραμμάτων. Στον τομέα της εκπαίδευσης, η
περμακουλτούρα δεν υποστηρίζει μία μόνο θεωρία μάθησης, αλλά μπορεί να
υποστηρίξει και να λειτουργήσει καλά με οποιαδήποτε  ξεχωριστά ή και με τον
συνδυασμό αυτών.

Εικ. 14, Πεδία μάθησης & Ενδυνάμωση παιδιών, 
https://hilltownfamilies.wordpress.com/2015/05/11 

 Σε αυτό το κεφάλαιο, θα παρουσιάσουμε μερικά από τα εργαλεία από την
εργαλειοθήκη περμακουλτούρας που μπορεί να είναι χρήσιμα για τους
εκπαιδευτές STEM. Αυτό το εγχειρίδιο δεν είναι ούτε ένα εισαγωγικό μάθημα
για το σχεδιασμό της περμακουλτούρας ούτε ένα νέο πρόγραμμα σπουδών.
Σκοπός μας είναι να παρέχουμε μια εννοιολογική βάση όσον αφορά την
εφαρμογή της περμακουλτούρας στην εκπαίδευση STEM:
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• Παρουσιάζοντας την έννοια της περμακουλτούρας και τη σημασία της στην
ολιστική μάθηση,
• Παρέχοντας μια επισκόπηση των αρχών, των τεχνικών και των στρατηγικών
της και ορισμένων ιδεών για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν στο πρόγραμμα
σπουδών STEM,
• Προωθώντας την αυτοδύναμη, συνεργατική, χωρίς αποκλεισμούς φύσης της
περμακουλτούρας 
• Αφήνοντας αποκλειστικά τον χρήστη να αποφασίσει για το πώς και πότε να
εφαρμόσει τις αρχές της περμακουλτούρας επειδή προτιμάται πάντα μια
ποικιλία ερμηνείας από την τυποποίηση.

4.1. Περμακουλτούρα - μια συνδετική επιστήμη

 Η Περμακουλτούρα εφαρμόζει μεθοδολογία από ένα ευρύ φάσμα
επιστημονικών κλάδων, τεχνικών και στρατηγικών που συνδέονται μεταξύ τους
ευθυγραμμισμένα με τις ηθικές αξίες και τις αρχές που τηρεί. Οι περισσότερες
από αυτές τις τεχνικές και μεθοδολογίες δεν αφορούν αποκλειστικά την
περμακουλτούρα.[55]  Οι βασικές αρχές και πρακτικές της περμακουλτούρας
εμπνέονται βαθιά από τις γηγενείς γνώσεις σε όλο τον κόσμο. Ο κλάδος της
Περμακουλτούρας χρησιμοποιεί επίσης με επιτυχία έναν αρμονικό συνδυασμό
γηγενών και σύγχρονων κβαντικών επιστημών μαζί με τη βιώσιμη νέα
τεχνολογία.[56]

 Ως σύστημα σχεδιασμού, η περμακουλτούρα επιχειρεί να ενσωματώσει
φυσικά, κατασκευασμένα, χωρικά, χρονικά, κοινωνικά και ηθικά μέρη ή
συστατικά για να επιτύχει ένα λειτουργικό σύνολο. Η ολοκλήρωση δεν
εστιάζεται στα ίδια τα στοιχεία αλλά στη σχέση μεταξύ τους και πώς
λειτουργούν για να αλληλοβοηθούνται. Είναι ακριβώς σε αυτή την ίδια τη
διαμόρφωση και διάταξη των επιμέρους τμημάτων που ο σχεδιασμός θα βρει
την ύπαρξη και τον σκοπό του. Επίσης, η  υιοθέτηση ενός αντικειμένου θα
αποφασίσει στην τελική  την πορεία που θα πάρει ο σχεδιασμός. Τα
προαναφερθέντα συμφωνούν με τη θεωρία του Αριστοτέλη ότι «το όλον είναι
μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του». Η ιδέα της μοντελοποίησης από
τη φύση δίνει στην περμακουλτούρα την καθολικότητά της. Η σχεδιαστική της
προσέγγιση που συνδυάζει προσαρμοσμένες, δάνειες αλλά και μοναδικές ιδέες
δεν την καθιστά μόνο ανοιχτή και ευέλικτη, αλλά διαισθητική και προσβάσιμη.
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4.2. Σχεδιασμός με φυσική έμπνευση

Στο σχεδιασμό της περμακουλτούρας, η φύση είναι τόσο το μοντέλο όσο και η
πηγή της σοφίας της. Η θεμελιώδης αρχή που κρατά τον φυσικό κόσμο μαζί
μπορεί να γίνει κατανοητή άμεσα με προσεκτική παρατήρηση. Η γνώση που
αποκτούν οι μαθητές από τα σχολικά βιβλία, την έρευνα στο Διαδίκτυο ή την
εμπειρογνωμοσύνη που προσπαθεί να μεταδώσει ο δάσκαλος, μπορεί αντ’
αυτού να προέλθει απευθείας από τη φύση. Ο διακεκριμένος καθηγητής και
περιβαλλοντολόγος, David Orr τονίζει τη σημασία του φυσικού περιβάλλοντος
ως μέρος της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, ο γιατρός Bruce Bekkar προτείνει ότι
η ενασχόληση με τη φύση μπορεί να επαναφέρει μια πιο ολιστική ενσωμάτωση
της λειτουργίας του εγκεφάλου.[57] Η Περμακουλτούρα στη μάθηση STEM θα
είναι μια εξαιρετική άσκηση για την ανανέωση της επαφής των μαθητών με το
περιβάλλον τους. Τρία φυσικά φαινόμενα ενισχύονται στο σχεδιασμό της
περμακουλτούρας: διασύνδεση, πολλαπλή λειτουργικότητα κάθε συστατικού
και η αλληλεξάρτηση των λειτουργιών σε ένα φυσικό οικοσύστημα.

Η διασύνδεση που υπάρχει παντού και που χαρακτηρίζει τη φύση είναι η
πηγή της δύναμής της. Ένα απτό παράδειγμα για να φανεί αυτό είναι
οποιοδήποτε πλεκτό αντικείμενο - ένα πλεκτό καλάθι ή ένα δίχτυ ψαρέματος.
Εάν αποκοπεί μια κλωστή, οι υπόλοιπες κλωστές θα διαφυλάξουν το δίχτυ.
Αυτή η διασύνδεση είναι εμφανής στην ανθρώπινη φυσιολογία. Η λειτουργία
ενός οργάνου συνδέεται αμοιβαία με τα άλλα όργανα και τελικά με όλα τα μέρη
του ανθρώπινου οργανισμού. Αυτή η διασύνδεση καθιστά το ανθρώπινο σώμα
ανθεκτικό. Έτσι και στο οικοσύστημα, κάθε κομμάτι   παίζει σημαντικό ρόλο.
Όταν αφαιρεθεί ένα όργανο,  εκτός από ορισμένα ζωτικά όργανα όπως η
καρδιά,το ανθρώπινο σύστημα εξακολουθεί να είναι σε θέση να λειτουργήσει.
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για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Εικ. 15, Ιστός αράχνης, Free Canva Imaget

Εικ 16, Το ανθρώπινο σώμα, Canva Imaget

Για παράδειγμα, όταν κάποιος χάσει
την αίσθηση της όρασης, οι άλλες
αισθήσεις, όπως π.χ η ακοή,
αντικαθιστούν τις λειτουργίες των
ματιών, επιτρέποντας έτσι τη
συνέχεια της λειτουργίας ή και
συνέχειας της ζωής σε ορισμένες
περιπτώσεις.

 Για να γίνει πιο ξεκάθαρο αυτό, ας πάρουμε την έννοια της βαρύτητας. Εάν το
θέμα της βαρύτητας παρουσιαστεί σε νεαρούς μαθητές με το παράδειγμα του
Νεύτωνα και το μήλο που πέφτει, είναι πιο πιθανό να προσελκύσει το
ενδιαφέρον . Η αφήγηση της ιστορίας θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν, να
καταγράψουν και να συγκρατήσουν τις πληροφορίες πιο εύκολα.



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

 Η έννοια της βαρύτητας μπορεί στη συνέχεια να ενισχυθεί περαιτέρω από
μαθήματα όπως η ιστορία, η γεωγραφία, η γλώσσα, ή ακόμη και από ένα
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο. Όταν οι μαθητές βρεθούν στο επίπεδο για να
μάθουν τη βαρύτητα υπό το πρίσμα των θετικών επιστημών, όπως η φυσική, η
εξοικείωση με το μάθημα θα διευκολύνει την κατανόηση της πιο σύνθετης
πλευράς της. Όταν στη συνέχεια επεεξηγηθεί από μια μαθηματική σκοπιά, κάτι
πολύ πιθανό στην τριτοβάθμια εκπαίδευσή, οι ήδη υπάρχουσες γνώσεις σχετικά
με τη βαρύτητα θα διευκολύνουν τη λήψη επιπλέον γνώσεων, με πιο κριτική
σκέψη που αναπτύσσεται παράλληλα με την εμπειρία του μαθητή. Στην
περμακουλτούρα, αυτό ονομάζεται τεχνική στοιβάγματος.

Επιπλέον, η γνώση για τη «βαρύτητα» μπορεί να συνδεθεί με μαθήματα φυσικής
αγωγής όπου μπορεί να αναλυθεί η πραγματική επίδρασή της. Σε έργα κήπου
και τέχνης, η κατανόηση της βαρύτητας μπορεί να εξηγηθεί ακόμη και σε πολύ
νεαρούς μαθητές χρησιμοποιώντας τη ροή του νερού ως παράδειγμα.
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Εικ. 17, Χμμ, αναρωτιέμαι τι βάρος έχω, 
strongcoffey.com  

Εικ 18, https://artfulparent.com/gravity
-painting-a-steam-art-project-for-kids/

 Η κατανόηση και η εκτίμηση της διασύνδεσης επιτρέπει την επανάληψη της
έννοιας αλλά από διαφορετικά πεδία από τα οποία μπορεί να γίνει ακόμη πιο
κατανοητή. Αυτό το φυσικό φαινόμενο διασύνδεσης όχι μόνο θα διευκολύνει τη
διεπιστημονική προσέγγιση του STEAM, αλλά μπορεί επίσης να εφαρμοστεί ως
αναλυτικό εργαλείο στο σχεδιασμό πρότζεκτ. Η χρήση καθολικών εννοιών όπως
αυτές που βλέπουμε στη φύση προκαλεί μια αίσθηση οικειότητας που είναι
έμφυτη σε ένα άτομο. 



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

 Επιπλέον, αναλύοντας προβλήματα με αυτό το εργαλείο σκέψης, η
πολυπλοκότητα διαλύεται με φυσικό τρόπο, καθιστώντας την ιδέα όχι μόνο πιο
κατανοητή αλλά και πιο συναρπαστική.

Η έννοια της πολυλειτουργικότητας προέρχεται επίσης από αυτό που
βλέπουμε στη φύση, όπου κανένα όν δεν κάνει μόνο ένα πράγμα. Πάρτε, για
παράδειγμα, την τσουκνίδα, το αθώο φυτό που αποφεύγουμε λόγω του
οδυνηρού ερεθισμού που προκαλεί στο δέρμα. Λίγα γνωρίζαμε για την
τσουκνίδα πριν μάθουμε ότι είναι η ηρωίδα για πολλά έντομα,
συμπεριλαμβανομένων των πολύχρωμων πεταλούδων που κοσμούν τους
κήπους μας. Η τσουκνίδα περιέχει πολλά θρεπτικά συστατικά ευεργετικά για
τον άνθρωπο. Πριν από πολύ καιρό, χρησιμοποιήθηκε ακόμη και για την
παραγωγή λινού υφάσματος. Είναι σταθεροποιητής αζώτου, οπότε εμπλουτίζει
το έδαφος. Είναι ένας δείκτης της ποιότητας του εδάφους καθώς όπου
υπάρχουν τσουκνίδες, σημαίνει ότι το έδαφος είναι πλούσιο σε φωσφορικό
άλας και άζωτο. Είναι ένα φυτό κατάλληλο για συνύπαρξη με ντομάτες και
μπρόκολα. Κάνει άλλα βότανα πιο ισχυρά. Η τσουκνίδα επιταχύνει την
κομποστοποίηση και προσθέτει θρεπτικά συστατικά στο σωρό
κομποστοποίησης. Όταν συνειδητοποιούμε την πολυλειτουργικότητα ενός
στοιχείου και κατανοούμε τους υποστηρικτικούς ρόλους του για τα άλλα μέρη
του συστήματος, η πρόκληση είναι να δημιουργηθεί ένα σχέδιο όπου κάθε
μέρος έχει τη δυνατότητα να εξαίρει όλες τις λειτουργίες του.  
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Εικ. 19, Σχέσεις εντόμων, 
https://www.ktshepherdpermaculture.com



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

 Όταν επιτευχθεί αυτό, η φύση θα κάνει μεγάλο μέρος της δουλειάς, επειδή η
διασύνδεση ενδυναμώνεται. Όταν η φύση παίρνει τον έλεγχο σε έναν κήπο
περμακουλτούρας, αυτό σημαίνει λιγότερα προβλήματα και καταπράσινος
κήπος. Αυτή η ιδέα θα πρέπει να κάνει τους μαθητές να αναλογιστούν την
πιθανότητα ότι θα μπορούσε να ήταν η φυσική αρχή της πολυλειτουργικότητας
που ενέπνευσε τον Steve Jobs και την ομάδα του να αλλάξουν την αντίληψή
μας για τα τηλέφωνα - από μια μονολειτουργική συσκευή σε μια
πολυλειτουργική συσκευή όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.

 Πώς μπορεί αυτό το εργαλείο περμακουλτούρας να μεταφερθεί σε μια τάξη
περίπου είκοσι μαθητών ή/και μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες;
Αφοσιωμένοι εκπαιδευτικοί μπορεί ήδη να έχουν ενσωματώσει τη φιλοσοφία
της πολυλειτουργικότητας στις τάξεις τους κάπως αυθόρμητα. Η εκτίμηση της
μοναδικότητας κάθε μαθητή αποκαλύπτει ένα συνονθύλευμα πληροφοριών για
κάθε έναν από αυτούς - τα έμφυτα ταλέντα τους, τα ενδιαφέροντά τους, τις
μαθησιακές ανάγκες και τη δύναμή τους, την προσωπικότητα, τις εμπειρίες τους
κλπ. Αυτές οι  πληροφορίες ζωτικής σημασίας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο όχι
μόνο για τη διευκόλυνση της μάθησης αλλά επίσης για την αξιοποίηση της
πολυλειτουργικής πλευράς τους για να καλλιεργήσουν περαιτέρω τις
μαθησιακές τους ικανότητες. Ο ανήσυχος μαθητής που του υπενθυμίζεται
συνεχώς να ηρεμεί, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ο καλλιτέχνης ή η
διάνοια στα μαθηματικά, του οποίου η διαδικασία σκέψης συνεπάγεται με την
ανάγκη συνεχούς κίνησης. Η μάθηση και η εστίαση στις πολυλειτουργικές
δυνατότητές τους θα απομακρύνουν τον εκπαιδευτικό από τον περιττό και
προκατειλημμένο χαρακτηρισμό των μαθητών. Αντ' αυτού, όταν εντοπίζουμε τις
φυσικές δεξιότητες και τα ταλέντα ενός παιδιού, θα είμαστε σε θέση να
χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να βοηθήσουμε τη μαθησιακή
διαδικασία του. Αυτές οι πληροφορίες είναι πιο χρήσιμες για την ομαδοποίηση
μαθητών σε έργα όπου η συμπληρωματικότητα αποτελεί πλεονέκτημα. Στο
σχεδιασμό της περμακουλτούρας για τοπίο, η πολυλειτουργικότητα
αντιμετωπίζεται κατά τον προσδιορισμό της σχετικής θέσης - οπότε η σωστή
τοποθέτηση των στοιχείων οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Σε
μια ασήμαντη παρατήρηση, οι δάσκαλοι του Stephen Hawking δεν είχαν λάβει
υπόψη τα πολλαπλά και έμφυτα ταλέντα του ως μαθητή. Αν είχαν εστιάσει μόνο
στην αναπηρία του, μπορείτε να φανταστείτε τι απώλεια θα είχε η επιστήμη και
η ανθρωπότητα στην κατανόηση του κόσμου;
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Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 Η τρίτη θεωρία που εμπνέεται από τη φύση είναι ότι κάθε κρίσιμη λειτουργία
υποστηρίζεται από πολλούς άλλους παίκτες. Στον σχεδιασμό τοπίου, το νερό
είναι το πιο βασικό στοιχείο για την ουσιώδη λειτουργία του. Σε έναν αστικό
σχεδιασμό περμακουλτούρας, είναι ζωτικής σημασίας να ληφθούν υπόψη οι
κύριες παροχές νερού. Ανεξάρτητα από το πόσο όμορφο είναι το σχέδιο, μια
γειτονιά χωρίς νερό θα είναι προβληματική. Κατά το σχεδιασμό ενός κήπου, οι
πηγές νερού πρέπει να αναλυθούν προσεκτικά. Είναι ο κήπος κοντά στην
παροχή νερού; Υπάρχει αρκετό νερό βροχής; Πώς μπορούμε να συλλέξουμε το
νερό της βροχής και να το αποθηκεύσουμε; Οι απαντήσεις σε όλες αυτές τις
ερωτήσεις είναι τα στοιχεία που θα υποστηρίξουν τις λειτουργίες του νερού.

 Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, ας αναλάβουμε τον πολυλειτουργικό ρόλο του
εκπαιδευτικού - καλλιεργητή της μάθησης, παρακινητή, έμπιστου, διεγέρτη
δημιουργικότητας, διοργανωτή δραστηριοτήτων, ένθερμου υποστηρικτή,
διαμεσολαβητή, συμβούλου κλπ. Σε έναν καλά λειτουργικό σχεδιασμό
περμακουλτούρας, αυτοί οι ρόλοι έχουν τη στήριξη της πολύ ενθαρρυντικής
σχολικής οργάνωσης, των εξυπηρετικών γονιών, της στοργικής κοινότητας, της
υποστηρικτικής κυβέρνησης και της δυναμική των ίδιων των μαθητών.
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Εικ. 20, Παρατηρώντας (τις πολυτουργείες) μιας Ιτιάς,
https://www.ktshepherdpermaculture.com/free-to-use-permaculture-illustrations.html  



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

 Ως αναφορά την πρακτική ανάλυση στη μάθηση STEM μέσω πραγματικών
εφαρμογών, αυτή η υποστήριξη μεταξύ λειτουργιών μπορεί να εξηγηθεί στον
προγραμματισμό ή στο σχεδιασμό ενός υπολογιστή. Για τους μαθητές σε
υψηλότερα επίπεδα, αυτή η διαδικασία σκέψης μπορεί επίσης να εφαρμοστεί
στα μαθηματικά - στη διαμόρφωση εξισώσεων, σε διαφορετικά επιστημονικά
πεδία - ανατομία (ανθρώπινο σώμα), βιολογία (οικοσύστημα ή συμπεριφορές
μικροοργανισμών), τεχνολογία - σχεδιασμός εφαρμογών ή προγραμματισμός
υπολογιστών, μηχανική (αστικός σχεδιασμός ή κατασκευή οτιδήποτε έργου),
στις τέχνες - ιστορία / πολιτισμός (κοινωνικοπολιτισμική οργάνωση σε ηθικές
κοινότητες), οικονομικά και άλλα. Για τους νεότερους μαθητές, μπορούν να
αναλύσουν τα στοιχεία στο σπίτι ή στην τάξη τους, προσδιορίζοντας τις
λειτουργίες (των μελών της οικογένειας, για παράδειγμα) και τη σχέση μεταξύ
αυτών των λειτουργιών. Οι εφαρμογές είναι ατελείωτες λόγω της
καθολικότητας της ιδέας.  

4.3. Ηθικές αξίες περμακουλτούρας στην εκπαίδευση STEAM 
 Το A του STEAM είναι αυτό που συνδέει το STEM με τις ιστορικές, κοινωνικές,
πολιτικές, φιλοσοφικές και άλλες όψεις ενός δεδομένου προβλήματος ώστε
μαθητές να καταλήξουν σε πολλαπλές και δημιουργικές λύσεις. Οι ηθικές αξίες
της περμακουλτούρας, που έχουν κεντρικό ρόλο στις αρχές σχεδιασμού της,
ενισχύουν την προσωπική ευθύνη στον εκπαιδευόμενο. Σε ορισμένα σχολεία
όπου χρησιμοποιούνται ήδη τεχνικές περμακουλτούρας, η μάθηση με βάση
αυτές τις ηθικές αξίες όχι μόνο προάγει την ενσυναίσθηση στους μαθητές,
αλλά προσφέρει επίσης μια πιο θετική στάση για το μέλλον.[58]

Είναι πρωταρχικής σημασίας το ότι ενώ ενθαρρύνουμε τους μαθητές να
σκέφτονται από την άποψη των αλγορίθμων και άλλων μαθηματικών
κατασκευών, η ολιστική μάθηση δεν πρέπει να αποτυγχάνει να παρουσιάσει
την ανθρώπινη και οικολογική πλευρά του STEM για να καλλιεργήσει στον
μαθητή μια βαθιά αίσθηση ευθύνης και μια πραγματική ευαισθησία στις
κοινωνικο-οικολογικές πολιτιστικές και άλλες επακόλουθες επιδράσεις της
ανάπτυξης.
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Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αυτό δε γίνεται για να τους αποθαρρύνουμε να τολμήσουν τις επιστημονικές και
καινοτόμες επιδιώξεις τους, αλλά να  τους εξοπλίσουμε με έναν ολιστικό τρόπο
σχεδιασμού του μέλλοντος που οραματίζονται να ζήσουν.  
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Φροντίδα της Γης: 
Μοιραζόμαστε έναν πλανήτη με όλα
τα άλλα ζωντανά όντα, και είναι το
άγραφο συμβόλαιο μας με τη γη να
διασφαλίσουμε ότι με τον τρόπο που
ζούμε τις ζωές μας, πρέπει να
λαμβάνουμε υπόψη ότι πρέπει να
εγγυηθούμε την αναγέννηση και τη
διατήρησή της. Αφήστε τους μαθητές
να γνωρίζουν ότι μέρος της
αποστολής (μας) είναι η
επιδιόρθωση, συντήρηση και
αναγέννηση της Γης.[59]

Φροντίδα για το μέλλον: 
Όταν ζούμε τη ζωή μας υπεύθυνα,
αναγνωρίζουμε ότι όλα τα ζωντανά
όντα, συμπεριλαμβανομένων των
επόμενων γενεών, έχουν την ίδια
εγγενή αξία και δικαίωμα σε μια
ευτυχισμένη και υγιή ζωή. Πρέπει
να υπενθυμίζεται στους μαθητές ότι
η δημιουργία αφθονίας σημαίνει
επίσης τη γενναιόδωρη και ισότιμη
κοινή χρήση των πόρων της Γης με
όλα τα όντα. Η φροντίδα της Γης
και η φροντίδα των ανθρώπων
πρέπει να μεταφράζονται σε
αειφορία που θα εγγυάται ένα
μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Φροντίδα για τους ανθρώπους: 
Το να αγαπάμε και να σεβόμαστε ο
ένας τον άλλο είναι η βάση της
ανθρώπινης ηθικής. Ανθρώπινη
φροντίδα σημαίνει αποδοχή και
μάθηση από τον πλούτο των
διαφορών μας και αναγνώριση της
διασύνδεσής μας ως μια παγκόσμια
ανθρώπινη κοινωνία. Όλοι
μοιραζόμαστε τα ίδια θεμελιώδη
ανθρώπινα δικαιώματα - το δικαίωμα
στη σίτιση, την υγεία, τη στέγαση και
ευημερία όπως και στην εκπαίδευση.
Υπενθυμίστε στους μαθητές ότι η
αναζήτηση και η διαφύλαξη της
ειρήνης είναι το (δικό μας) δικό τους
συμβόλαιο μεταξύ τους. Ζώντας σε
μια εποχή όπου οι αίθουσες
διδασκαλίας έχουν γίνει πιο
ποικιλόμορφες από ποτέ -
κοινωνικο-πολιτισμικά, οικονομικά,
πολιτικά με ποικιλία μαθησιακών
αναγκών, η έννοια της συνύπαρξης
πρέπει να θεωρείται ως μέρος του
συμβολαίου μας μεταξύ μας.

Εικ. 21, Ηθικές αξίες Περμακουλτούρας,
 https://medium.com/



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

 Στο Κεφάλαιο 1, οι δώδεκα αρχές της περμακουλτούρας, όπως συνδυάστηκαν
από τον συνδημιουργό τους, David Holmgren, παρουσιάστηκαν χωρίς εξήγηση
ή παραδείγματα, αυτό έγινε εσκεμμένα για  να αποφευχθεί ο περιορισμός των
ερμηνειών και των μεταφράσεων από τον χρήστη. Οι ίδιες οι αρχές μπορούν να
εφαρμοστούν σε πολλαπλά πλαίσια των επιστημών STEAM. Σε αυτό το
κεφάλαιο, θα χρησιμοποιήσουμε τις τέσσερις αρχές της περμακουλτούρας που
εισήγαγε ο Bill Mollison, για να προσφέρουμε κάποιο εννοιολογικό πλαίσιο στις
εφαρμογές τους.  

Αρχή 1: Το πρόβλημα είναι η λύση.  
 Η μεθοδολογία της περμακουλτούρας βασίζεται σε λύσεις. Όσοι ασχολούνται
με την περμακουλτούρα εκπαιδεύονται συνεχώς για να αναλύσουν ένα
πρόβλημα και στη συνέχεια καλούνται να μετατρέψουν αυτό το πρόβλημα σε
λύση.  
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4.4. Οι τέσσερις αρχές Περμακουλτούρας του Mollison στη
μάθηση του STEAM
 Η ομορφιά της περμακουλτούρας είναι ότι περιλαμβάνει ενεργή μάθηση. Μέσα
από τα διαφορετικά σύνολα αρχών που προσφέρει, ο εκπαιδευτής μπορεί να
καλλιεργήσει μεθοδολογική ανάλυση προβλημάτων για να βοηθήσει τους
μαθητές να χρησιμοποιήσουν πολλαπλές λύσεις. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να
εισαγάγει τις βασικές αρχές της περμακουλτούρας στους νεότερους μαθητές
μέσα στην τάξη ή μέσα από δραστηριότητες τύπου πρότζεκτ. Η πιο σύνθετη
διαδικασία σχεδιασμού μπορεί να διδαχθεί σε μαθητές που βρίσκονται ήδη σε
υψηλότερα επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να διευκολυνθεί η χρήση μιας
διεπιστημονικής προσέγγισης. 

Εικ. 22, Μάθηση μέσω Περμακουλτούρας για παιδιά, 
παραχώρηση του Cochon des Bois 



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

 Η προσέγγιση βάσει λύσεων στη μάθηση συνδυάζεται με την εκτέλεση
πραγματικών εργασιών για την επίτευξη αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο.
Τα απτά αποτελέσματα ενός έργου καλλιεργούν εμπιστοσύνη στις δεξιότητες
που έχουν αποκτηθεί. Κατά συνέπεια, αυτό κάνει τους μαθητές να αισθάνονται
ενδυναμωμένοι επειδή μαθαίνουν και εξασκούνται για να είναι μέρος των
λύσεων. Η ενδυνάμωση του σκεπτικού της περμακουλτούρας μπορεί να
προσφέρει στον μαθητή μια διαφορετική άποψη στην αντιμετώπιση κοινωνικο-
οικολογικών ή/ και κοινωνικο-πολιτισμικών προβλημάτων όπως η κλιματική
αλλαγή, τα θέματα μετανάστευσης, οι φυλετικές ανησυχίες, οι ελλείψεις
τροφίμων κλπ.

 Οι εκπαιδευτικοί έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι οι μαθητές είναι σε μεγάλο
βαθμό δραστήριοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης αποτελούν μέρος της συνειδητής ή ασυνείδητης δια βίου εμπειρίας
μάθησης ενός παιδιού ή ενός μαθητή. Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης τα
χρησιμοποιούν φυσικά και κατά συνέπεια για να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο
κοινό. Ωστόσο ομολογουμένως, ο βομβαρδισμός από μια σειρά εξουθενωτικών
ειδήσεων έχει συχνά αρνητικές επιπτώσεις. Μπορούν είτε να προκαλέσουν
άρνηση και αποφυγή του προβλήματος είτε αίσθημα αδυναμίας. Αυτό κάνει
τους νέους να στρέφουν την προσοχή τους αλλού όταν αντιμετωπίζουν σοβαρά
κοινωνικά ζητήματα. Το σκεπτικό της περμακουλτούρας που επικεντρώνεται
στην προσωπική ευθύνη δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αναζητούν
και να δράσουν σε λύσεις. «Ξεκινήστε από κάτι μικρό, κάντε ό, τι μπορείτε και η
συλλογική αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί», είναι ένα συνηθισμένο μότο
της περμακουλτούρας. Καθώς ο γραμματισμός του STE(A)M εξοπλίζει τους
μαθητές με τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνογνωσία, η περμακουλτούρα θα
ενσταλάξει σε αυτούς πιο θετικές και ηθικές συμπεριφορές. Είναι ο συνδυασμός
αυτών των δύο που θα προετοιμάσει τους μαθητές να γίνουν οι παράγοντες της
αλλαγής για το απρόβλεπτο μέλλον με γνώμονα την τεχνολογία.
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Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Δειγματική περίπτωση: προβλήματα ρύπανσης από πλαστικά
 Ας πάρουμε, για παράδειγμα, την επίπτωση των πλαστικών στη θαλάσσια ζωή
ή το επίμονο πρόβλημα των πλαστικών απορριμμάτων (τα οποία έχουν φτάσει
σε μέγεθος νησιού) και τα οποία καταστρέφουν την άγρια φύση και το θαλάσσιο
οικοσύστημα. Η οικολογική συνείδηση μπορεί να προσεγγιστεί εποικοδομητικά
μέσω των μαθημάτων STEAM. Ο συνδυασμός των επιστημονικών κλάδων που
υποστηρίζονται από τις αρχές της περμακουλτούρας θα πρέπει να εκπαιδεύσει
τους μαθητές στο να βρίσκουν πιθανές λύσεις. Μια συγκεκριμένη προσέγγιση:
Για τους νεότερους μαθητές, μια συζήτηση για τις αγαπημένες τους καραμέλες
ή γλυκά και πώς αυτά συσκευάζονται θα μπορούσε να είναι η αφορμή. Μετά,
θα μπορούσε να ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τις λύσεις που
μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του ζητήματος.

 Μια περιήγηση στο σούπερ μάρκετ και σε ένα κατάστημα βιολογικών
προϊόντων με τον εκπαιδευτικό ή τους γονείς θα ανοίξει τα μάτια τους τόσο για
την ύπαρξη των προβλημάτων όσο και για τις διαθέσιμες λύσεις. Η χρήση των
επιστημών STEAM θα είναι στον υπολογισμό (μαθηματικά) και στη σύγκριση
(ανάλυση) των προσπαθειών που γίνονται για τη μείωση των πλαστικών στις
συσκευασίες στα σούπερ μάρκετ και τα βιολογικά καταστήματα. Το μάθημα της
επιστήμης μπορεί να εισαγάγει τις ιδιότητες των ανακυκλώσιμων πλαστικών -
πώς τα πλαστικά μπορούν να κατασκευαστούν από καλαμπόκι, επικαλώντας
την τεχνολογική πλευρά. 
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Εικ. 23, Μόλυνση από πλαστικό, Free Canva photo 



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

  
 Τα έργα στην τέχνη μπορούν να συνδυαστούν με κοινωνικές δραστηριότητες,
όπως η συλλογή πλαστικών από το δρόμο (εάν αυτό είναι ένα ζήτημα στη
χώρα ή στην περιοχή όπου ζουν). Στη συνέχεια, μπορεί να κληθούν να
επαναχρησιμοποιήσουν και να ανακυκλώσουν πλαστικά χρησιμοποιώντας τα
για έργα στην τέχνη, όπως πλαστικά μπουκάλια γεμάτα πλαστικό που
χρησιμοποιούνται σε κατασκευές ή φράκτες κήπων. Μια εκδρομή σε εταιρείες
ανακύκλωσης πλαστικών μπορεί να αποτελέσει πρωτογενή πηγή για μάθηση.

 Παρ’ όλη τη μεγάλη έκταση του προβλήματος που υπάρχει, οι μαθητές
μπορούν να μετατοπίσουν τη σκέψη τους σε μικρές, σταθερές προσπάθειες και
συγκεκριμένες ενέργειες. Με την έκθεση τους σε υπάρχουσες απαντήσεις και
προσπάθειες άλλων να λύσουν αυτήν την ανησυχία, το πέπλο απογοήτευσης
θα αντικατασταθεί από μια δυναμική στάση. 

Αρχή 2: Εργαστείτε με τη φύση και όχι εναντίον της.
 Όταν εργαζόμαστε με τη φύση, εκείνη δίνει πάντα περισσότερα από όσα
μπορούμε να ζητήσουμε. Για κάποιον που καλλιεργεί, είναι εύκολα κατανοητό
γιατί βλέπουμε πώς ένας μικροσκοπικός σπόρος μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα
φυτό που φέρει αρκετά φρούτα για να τροφοδοτήσει ένα ολόκληρο νοικοκυριό.
Η ασχολία με τη φύση ισοδυναμεί με την πρώτη ηθική αξία της
περμακουλτούρας – φροντίδα της Γης. Μπορούμε να βρούμε έναν μακρύ
κατάλογο για το τι σημαίνει αυτό, αλλά αυτό που θα αποτελέσει μια σημαντική
άσκηση με τους μαθητές είναι η συζήτηση και η ανταλλαγή ιδεών στην τάξη
σχετικά με την ατομική ερμηνεία αυτής της αξίας. Μη τυπικές και άτυπες
μέθοδοι μάθησης, όπως εκπαιδευτικές εκδρομές στη φύση ή/και στην άγρια
φύση, θα φέρουν τους μαθητές πιο κοντά στην υπεροχή αυτής της φιλοσοφίας.
Το περπάτημα στη φύση, το "μπάνιο στο δάσος" / "forest bathing" (ήρεμο
περπάτημα στο δάσος και εξερεύνηση στη φύση με τη συμμετοχή όλων των
αισθήσεων) το οποίο προτείνεται από γιατρούς στην Ιαπωνία, οι επισκέψεις στο
πάρκο, τα υπαίθρια παιχνίδια είναι μερικοί από τους λίγους χώρους στους
οποίους μπορεί να βασιστεί ένα πρόγραμμα μαθήματος STEAM με παιγνιώδεις
προσεγγίσεις. Στα Μαθηματικά - τα μοτίβα στη φύση είναι «μαθημαγικά» για τα
νεαρά μυαλά. Συνδυάστε την επίσκεψη στο δάσος για να ανακαλύψετε
φράκταλ, την ακολουθία Φιμπονάτσι και τη χρυσή αναλογία. Δείγματα
δραστηριοτήτων βρίσκονται στην ενότητα παιχνιδοποίησης (σελ. 87) αυτού του
Εγχειριδίου. 
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Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 Μια σειρά από πιθανά έργα περμακουλτούρας μπορεί να αποτελέσουν την
αφετηρία για επιστήμες STEAM. Εάν τα έργα εξετάζονται στο πλαίσιο των
επίκαιρων γεγονότων, ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να
αναλύσουν ένα μεγάλο άσχημο νέο - όπως η αποψίλωση των δασών και το
κάψιμο του Αμαζονίου, μια πράξη του ανθρώπου που είναι ακριβώς αντίθετη
της συνεργασίας με τη φύση. Η επιστημονική πλευρά αυτού, αν και είναι
σύνθετη, μπορεί να απλοποιηθεί (CO2, η επίδραση του τροπικού δάσους στην
υπερθέρμανση του πλανήτη, κλπ.) Η δενδροφυτεύση θα είναι πραγματικά μια
αναζωογονητική και ενδυναμωτική δραστηριότητα, και ο περίπατος στο δάσος
μπορεί επίσης να συμβάλει στη μάθηση. Το μέρος των μαθηματικών και της
επιστήμης μπορεί να φέρει τους μαθητές πιο κοντά στην ανάλυση των αριθμών
και στη σκέψη σχετικά με το πόσο μειώνεται η εκπομπή αερίων με τη χρήση
δημόσιων αντί ιδιωτικών μέσων μεταφοράς ή την επίδραση  του carpooling
(ομάδα ατόμων που μετακινείται με το ίδιο αυτοκίνητο για να μειώσει τα έξοδα),
του περπατήματος ή της ποδηλασίας. 
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Εικ. 24, Αποψίλωση, Free Canva photo 

Εικ. 25, Φύτεμα δέντρων @ the author's backyard 

 Η μάθηση STEM στο πλαίσιο της φύσης μπορεί να γίνει μέσω της
συνεργασίας με τη Γη, της καλλιέργειας φυτών, της κατανόησης
μικροοργανισμών και χημικών στοιχείων στην κηπουρική. Αυτή η μαθησιακή
προσέγγιση προσφέρει μια πιο διαρκή επίδραση απ’ ότι ένα βιβλίο βιολογίας ή
η αποστήθιση των ατομικών αριθμών αζώτου και φωσφορικού άλατος (που θα
ανακαλύψουν στην κηπουρική) του περιοδικού πίνακα.



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

 Το θέμα μπορεί να γίνει πιο απλό για τους νεαρότερους μαθητές ζητώντας
τους να συγκρίνουν για παράδειγμα τον αριθμό των επιβατών σε ένα
αυτοκίνητο έναντι ενός λεωφορείου ή τρένου.

 Στο κεφάλαιο της παιχνιδοποίησης, προτείνονται διάφορα παιχνίδια που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση παγκόσμιων ζητημάτων σε
ένα διασκεδαστικό περιβάλλον. Ένα από τα παιχνίδια «Ο Ιστός της
Βιοποικιλότητας» είναι ένας εξαιρετικός τρόπος αντιμετώπισης της αποψίλωσης
του Αμαζονίου για να κάνει τους μαθητές να καταλάβουν πώς και γιατί οι λύσεις
είναι πιο απλές από ό, τι ίσως φαντάζονται. Η κατανόηση ότι μπορούν να
επηρεάσουν με τις λύσεις, ακόμη και αν οι μαθητές έχουν ελάχιστη ή καθόλου
ιδέα για μακρινά μέρη, θα μετατρέψουν τον φόβο ή την αδυναμία σε μια πιο
ελπιδοφόρα και συνειδητοποιμένη στάση.  
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Αρχή 3: Κάντε την ελάχιστη αλλαγή για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
 Αυτή είναι μια άλλη αρχή ενδυνάμωσης στην περμακουλτούρα. Είναι η παλιά
και σοφή έννοια της έναρξης από απλά πράγματα. Όχι μόνο δίνει χώρο για την
καμπύλη μάθησης, αλλά επίσης ωθεί ως προς την ανάληψη προσβάσιμων
λύσεων. Όταν μαθαίνετε για τη διατροφή ή για τη διδασκαλία θερμίδων από τη
σκοπιά της φυσικής επιστήμης, είναι ο κατάλληλος τρόπος για την ενασχόληση
με το θέμα των υγιεινών διατροφικών συνηθειών, της απόστασης που διανύουν
τα τρόφιμα από την παραγωγή στην κατανάλωση και της συσκευασίας
τροφίμων. Η ιδέα της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων ή της υποστήριξη
βιολογικών τοπικών αγροτών είναι μια μικρή αλλαγή που μπορεί να γίνει ή
ακόμα καλύτερα το φύτεμα του αγαπημένου τους λαχανικού ή η καλλιέργεια
των αγαπημένων τους μούρων θα μειώσει την απόσταση των τροφίμων από
την παραγωγή στην κατανάλωση τροφίμων χωρίς κάποια θυσία. Δείτε τη
σελίδα Παιχνιδοποίηση αυτού του Εγχειριδίου. Η περμακουλτούρα ξεκινά σε
μικρή κλίμακα ενθαρρύνοντας τους μαθητές να κάνουν μικρές ενέργειες που
είναι εφικτές και έχουν χειροπιαστές λύσεις. 



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

Αρχή 4: Η απόδοση ενός συστήματος είναι θεωρητικά απεριόριστη. 
 Ο πρακτικός στόχος στην περμακουλτούρα είναι η δημιουργία σχεδίων που
είναι αυτοελεγχόμενα, όπως και τα φυσικά οικοσυστήματα. Όταν οι μαθητές
βλέπουν τη γενναιοδωρία της φύσης μέσω του κήπου τους ή του σχολικού
κήπου που δημιούργησαν ή όταν επισκέπτονται μια περμακουλτούρα ή ένα
βιολογικό αγρόκτημα, η εκτίμηση αυτής της αρχής θα φανεί χρήσιμη. Τα
μαθήματα STEAM για μαθητές σε μικρότερες τάξεις μπορούν να
ενσωματωθούν μέσω της μελέτης των συντροφικών φυτών. Η έννοια της
συμβίωσης στη βιολογία μπορεί να γίνει κατανοητή σε αυτό το σημείο, ή το
μάθημα για τα θηράματα και τα αρπακτικά μπορεί επίσης να διεξαχθεί γύρω
από το έργο του κήπου. Η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω
εφαρμογών που αναγνωρίζουν φυτά ή έντομα ή πουλιά. Τα μαθηματικά
υπολογίζουν τις εισακτέες τιμές στην κηπουρική, όπως οι ώρες που
αναλώθηκαν, το κόστος που προκύπτει. Η σύγκριση του κόστους με την
απόδοση π.χ. θα αποτελέσει μια καλή μαθηματική άσκηση. Οι ανθρωπιστικές
επιστήμες στην τέχνη μπορούν πάντα να υπενθυμίζουν στον μαθητή ότι η
ουσία όσων κερδίζουμε δεν  μετριέται πάντα σε αριθμούς όπως η χαρά της
συνεργασίας, η επίδραση του κήπου στο περιβάλλον και η ευνοϊκή επακόλουθη
επίδραση των βιολογικών κήπων και της φύτευσης δέντρων στον περιορισμό
της κλιματικής αλλαγής.
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Εικ. 26, Κάνοντας την ελάχιστη δυνατή αλλαγή,
Πηγή: Youtube channel of Puzzle Raja 



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

4.5. Βασικές παράμετροι στο σχεδιασμό περμακουλτούρας
 Ο σχεδιασμός της περμακουλτούρας είναι μια προσέγγιση πολλαπλών
λύσεων. Οι ακόλουθες θεμελιώδεις έννοιες υπό μελέτη προσφέρουν
καθοδήγηση στο σχεδιασμό της περμακουλτούρας και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές λύσεις προβλημάτων και στη μάθηση βάσει
έρευνας μέσω επιστημών  STEAM. Ορισμένα σημεία προβληματισμού σε
διάφορα πεδία ενδείκνυνται ως βάση για ομαδικές συζητήσεις. Οι μαθητές θα
πρέπει να ενθαρρύνονται να βρίσκουν διαφορετικές αντικειμενικές ερμηνείες για
αυτές τις έννοιες εργασίας. Στο σκεπτικό της περμακουλτούρας, εγείρεται ένας
συνδυασμός διαφορετικών όψεων που οδηγούν σε μια πιο σφαιρική οπτική. 

1) Χάος και διαταραχή προκύπτουν όταν προστίθενται παραπάνω πόροι
απ’ όσο μπορεί το σύστημα να τους χρησιμοποιήσει παραγωγικά. 
Γεωργία: : υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων. Χάος / διαταραχή: η ρύπανση
του αέρα, του νερού και των τροφίμων έχει καταστροφικές επιπτώσεις στον
άνθρωπο. Η εξάντληση της ποιότητας του εδάφους, οδηγεί σε χαμηλότερη
σοδειά και τελικά σε έλλειψη τροφής, όπως προειδοποιούν τα Ηνωμένα Έθνη.
Διατροφή: η υπερβολική τροφή ή μη υγιής διατροφή οδηγεί σε παχυσαρκία.
Χάος / διαταραχή: προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας. 
Σχολείο: η συμπεριφορά του κακομαθημένου παιδιού / μαθητή: Χάος /
διαταραχή: μειωμένες κοινωνικές και άλλες δεξιότητες. Πάρα πολύς φόρτος
εργασίας για τους μαθητές. Χάος / διαταραχή: απώλεια ενδιαφέροντος,
μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης και μειωμένη δημιουργικότητα.

2) Η ρύπανση οφείλεται στην υπερ-αφθονία ενός πόρου: 
Η ρύπανση οφείλεται σε προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται από κανένα
στοιχείο του συστήματος. 
Περιβάλλον: μη ανακυκλώσιμα πλαστικά, πάρα πολλά αυτοκίνητα. 
Φαγητό: τόνοι ληγμένων προϊόντων πετούνται από τα σούπερ μάρκετ.
Σχολείο: η συνεχής αποστήθιση επιτρέπει μόνο την προσωρινή αποθήκευση
πληροφοριών που κατακτιούνται ναι μεν σταδιακά αλλά στο τέλος
απορρίπτονται όταν δεν χρησιμοποιούνται από το μαθητή. 
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3) Η ποικιλομορφία δεν αφορά στοίβαγμα διαφορετικών στοιχείων σε ένα
σύστημα, αλλά τον αριθμό των χρήσιμων διασυνδέσεων που
σχηματίζονται μεταξύ αυτών των στοιχείων 
Αγρόκτημα/ κήπος: το στοίβαγμα βελτιστοποιεί τη χρήση του χώρου, αλλά
χωρίς να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη τα σωστά συντροφικά φυτά και οι
ανάγκες των φυτών στην τοποθέτησή τους, ενδέχεται να εμφανιστούν
παράσιτα, προβλήματα υπερανάπτυξης και υπανάπτυξης.
Τρόφιμα: Ακόμα κι αν κάποιος τρώει μια μεγάλη ποικιλία τροφίμων, εάν είναι
κενά σε θερμίδες, δεν θα ωφελήσουν την υγεία του σώματος.
Σχολείο: Μια ποικιλόμορφη τάξη είναι πλούτος, αλλά προκύπτουν ανησυχίες
όταν ο δάσκαλος αποτυγχάνει να προάγει χρήσιμες σχέσεις και υποστήριξης
μεταξύ των μαθητών. Η συνεργασία πρέπει να υπερτερεί του ανταγωνισμού.

4) Ένας πόρος είναι μια αποθήκευση ενέργειας που βοηθά στην
απόδοση 
Αγρόκτημα/ κήπος: συλλέκτες νερού, ηλιακοί συλλέκτες
Σχολείο: οι μαθητές είναι ανθρώπινοι πόροι που θα βοηθήσουν στην
οικοδόμηση μελλοντικής οικονομικής ευημερίας και κοινωνικής σταθερότητας
Φίλοι: ένα εξαιρετικό παράδειγμα εννοιολογικού πόρου που φέρνει χαρά και
υποστήριξη σε ένα άτομο. Ένας καλός φίλος υποστηρίζει το άλλο άτομο στην
επίτευξη της φιλοδοξίας του. 

5) Η απόδοση είναι το σύνολο της χρήσιμης ενέργειας που διατηρείται,
αποθηκεύεται ή παράγεται μέσα στο σύστημα  
Αγρόκτημα / Κήπος: η συγκομιδή είναι η απόδοση 
Ανθρώπινο σώμα: η υγεία σας μπορεί να θεωρηθεί αποτέλεσμα των
επιλογών του τρόπου ζωής σας
Σχολείο: απόφοιτοι που εμπλουτίζουν την κοινωνία γενικά, όχι μόνο υλικά
αλλά κοινωνικά, καλλιτεχνικά κλπ.  

Πώς να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά το εγχειρίδιο Living Stem 
 Το Εγχειρίδιο προσφέρει στον αναγνώστη μια επισκόπηση της
Περμακουλτούρας στην εκπαίδευση STEAM. Όπως κάθε μάθηση, μια
αυθεντική κατανόηση της περμακουλτούρας δεν προέρχεται από τα χιλιάδες
γράμματα που συγκεντρώνονται σε αυτό το Εγχειρίδιο, αλλά από μια
πραγματική εμπειρία του κλάδου. 
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Οι μαθητές μαθαίνουν και οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν τους κλάδους του
STE(A)M με ζωοποιό ενδιαφέρον και κίνητρα μέσω της συστημικής και
ολιστικής προσέγγισης της περμακουλτούρας.
Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί βλέπουν τις δεξιότητες του STEM όχι ως
διαβατήριο για να συμπληρώσουν θέσεις εργασίας με υψηλές αποδοχές
στο μέλλον, αλλά ως μέσο για τη συμβολή σε καινοτομίες που είναι
κοινωνικά υπεύθυνες και υποστηρίζουν τις τρεις ηθικές αξίες της
περμακουλτούρας.
Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι
βιομηχανίες και άλλοι ενδιαφερόμενοι αρχίζουν να συμπεριλαμβάνουν στο
εκπαιδευτικό σύστημα, την αξία, τον πλούτο και την ανάγκη της
ανθρώπινης ποικιλομορφίας που αντικατοπτρίζεται στην προστασία των
βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλων των μορφών ζωής.
Οι μαθητές εφαρμόζουν τις γνωστικές τους ικανότητες για να οραματιστούν
και να οικοδομήσουν ένα κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που διατηρεί
οικολογικές δυνατότητες που ενυπάρχουν στη διαδοχή και την αναγέννηση,
και οι εκπαιδευτικοί παρέχουν το περιβάλλον μάθησης και την παιδαγωγική
για να το υποστηρίξουν.
Οι μαθητές μαθαίνουν να εξετάζουν πάντα τη φροντίδα της Γης, τη
φροντίδα των ανθρώπων και την αναδιανομή του πλεονάσματος βάσει των
αναγκών του καθενός σε εργασίες επίλυσης προβλημάτων.
Οι μαθητές επιτυγχάνουν μια εις βάθους μάθηση και μια πραγματική
κατανόηση των συνδέσεων μεταξύ όλων των τμημάτων του συστήματος
που είναι στη διασύνδεση στην οποία ένα σύστημα βρίσκει δύναμη και κάθε
στοιχείο του συστήματος έχει έναν ρόλο στη λειτουργία του.

 Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι
ενθαρρύνονται να παρακολουθήσουν ένα μάθημα σχεδιασμού
Περμακουλτούρας. Η υποστήριξη των ηθικών αξιών της περμακουλτούρας είναι
ένα μεγάλο βήμα για πρόοδο. Εξάλλου, ο καλύτερος τρόπος διδασκαλίας είναι
με παραδείγματα.

4.6. Δοκιμή κρούσης στην περμακουλτούρα 
 Προκειμένου να προσδιοριστεί εάν οι αρχές και οι ηθικές αξίες του σχεδιασμού
της περμακουλτούρας εφαρμόζονται σωστά, τα ακόλουθα μπορούν να
χρησιμεύσουν ως λίστα ελέγχου: 
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Οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι έχουν τη δύναμη και την ικανότητα να
δημιουργήσουν το μέλλον που οραματίζονται και μπορεί να είναι ένα μέλλον
που σέβεται τη Γη, και είναι αναγεννητικό και βιώσιμο.
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Μη τυπικές και άτυπες
δραστηριότητες που σχετίζονται
με την Περμακουλτούρα στο
πρόγραμμα σπουδών STEM
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από Citizens in Power - Κύπρος 
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5. Μη τυπικές και άτυπες δραστηριότητες
που σχετίζονται με την Περμακουλτούρα
στο πρόγραμμα σπουδών STEM
 Αυτό το κεφάλαιο προσφέρει ιδέες και χρήσιμο υλικό που χρησιμοποιείται σε
μη τυπικές και άτυπες προσεγγίσεις γύρω από τις επιστήμες STEM
ενσωματώνοντας παράλληλα το σκεπτικό της περμακουλτούρας.
    
5.1. Αφετηρία για δραστηριότητες στην τάξη  
Προσδιορίστε το κοινό: Ο διοργανωτής πρέπει να λάβει υπόψη το ηλικιακό
εύρος, το επίπεδο εκπαίδευσης και τους τομείς γνώσεων των μαθητών. Στο
πλαίσιο του Living STEM, οι μαθητές ηλικίας 10-14 ετών θεωρούνται ότι έχουν
την ικανότητα να διαμορφώσουν έννοιες ή / και βασικά επίπεδα κατανόησης
των εννοιών.  
  
Πεδίο δραστηριότητας: Η φύση των δραστηριοτήτων πρέπει να είναι
κατάλληλη για το προσδιορισμένο ηλικιακό εύρος και θα πρέπει να είναι
σχεδιασμένες με έναν παιγνιώδη τρόπο προσαρμοσμένο στην ηλικία,
προκειμένου να εντάξει τους μαθητές σε μια ενεργή διαδικασία μάθησης,
αποκτώντας παράλληλα νέες γνώσεις.
  

5.2. Μαθήματα προγράμματος σπουδών STEM και Περμακουλτούρα 
Στις χώρες των εταίρων του Living STEM, η περμακουλτούρα δεν αποτελεί
μέρος του επίσημου προγράμματος σπουδών STEM. Εάν ένας μαθητής έχει
μια ιδέα για την περμακουλτούρα, είναι πιθανό να την έχει αποκτήσει εκτός του
πλαισίου του σχολείου. Σε αυτό το σημείο της προετοιμασίας, είναι απαραίτητο
να προσδιορίσετε και να συνδέσετε τα σχετικά μαθήματα STEM με την
περμακουλτούρα και την επιλεγμένη δραστηριότητα και, στη συνέχεια, να
εξετάσετε πώς μπορούν να διδαχθούν σε ένα μη τυπικό περιβάλλον. Το Living
STEM έχει αναπτύξει 20 δραστηριότητες χρησιμοποιώντας το σύστημα
παιχνιδοποίησης για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στη διευκόλυνση της
μάθησης STEM εμπνευσμένη από την περμακουλτούρα. (βλ. σελ. 87,
Παιχνιδοποίηση.)  
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Εικ. 27,  παρατίθεται Eshach, 2007, σελ. 176 (ελεύθερη μετάφραση)

5.3. Δραστηριότητες σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο 
 Η ενσωμάτωση της Περμακουλτούρας στη μάθηση των STEM προσφέρει
ευελιξία στο θέμα του χώρου έτσι ώστε οι δραστηριότητες να μπορούν να
πραγματοποιούνται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.
Μερικά παραδείγματα γνώσεων που αποκτήθηκαν εκτός σχολείου μέσω της μη
τυπικής εκπαίδευσης των επιστημών αλλά και της άτυπης εκπαίδευσης
επιστημών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
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 Οι εκπαιδευτικές εκδρομές έχουν αποδειχθεί ότι είναι οι πιο ευρέως
χρησιμοποιούμενες και χαίρουν μη τυπικής προσέγγισης. Για την επίτευξη
βέλτιστων αποτελεσμάτων, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη
δραστηριότητα συμπληρωματικά στη μάθηση στην τάξη.[60] Για τις
δραστηριότητες Living STEM, οι προτεινόμενοι προορισμοί για εκδρομές
περιλαμβάνουν κυρίως αγροκτήματα περμακουλτούρας ή βιολογικά
αγροκτήματα, κοινότητες ή εκτάσεις περμακουλτούρας, δάση, πάρκα ή
μελισσοκομεία. Μια επίσκεψη σε ένα αγρόκτημα περμακουλτούρας ή μια
συνάντηση με κάποιον που ασχολείται με την περμακουλτούρα θα προσφέρει
στους μαθητές την ευκαιρία να έχουν μια προσέγγιση της έννοιας σε πρώτο
πλάνο. Οι εκδρομές, προσφέρουν στους μαθητές τη δυνατότητα βασικών
εμπειριών που τους επιτρέπει να επισπεύσουν τις δεξιότητές τους στην
παρατήρηση. Η συνάντηση με κάποιον που ασχολείται με την περμακουλτούρα
ή με έναν τοπικό βιοκαλλιεργητή είναι μια ευκαιρία για τους μαθητές να
αλληλεπιδράσουν με ειδικούς στον τομέα που τους ενδιαφέρει. Πρόκειται για
μια άσκηση ενεργούς μάθησης που βοηθά στην αύξηση της ενασχόλησης των
συμμετεχόντων και του ενδιαφέροντος τους για το θέμα, σε αυτήν την
περίπτωση, την περμακουλτούρα και των STEAM.    

5.3.1.  Επίσκεψη σε αγρόκτημα/κτήμα/κοινότητα περμακουλτούρας  
 Τα περισσότερα αγροκτήματα ή κοινότητες περμακουλτούρας, ή όπως
αναφέρονται στην Κύπρο κτήματα περμακουλτούρας, προσφέρουν τακτικά
οργανωμένες δραστηριότητες με τη μορφή επίσκεψης, εκπαιδεύσεων,
εργαστηρίων/ μαθημάτων μικρής ή μεγάλης διάρκειας, φεστιβάλ, πολιτικής
ανοιχτών θυρών, παροχή συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού κλπ. Η
περμακουλτούρα συνήθως διδάσκεται στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση
μέσα από αυτές τις δραστηριότητες που διοργανώνονται από επαγγελματίες και
ειδικούς της περμακουλτούρας.  
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 Στην Κύπρο, οι επισκέψεις σε αυτά τα μέρη μπορεί να είναι πολύ πλούσιες σε
πληροφορίες για την κατανόηση της περμακουλτούρας: «ΙΕΡΟΚΗΠΙΟ  Κτήμα
Περμακουλτούρας και Εκπαιδευτικό Κέντρο» (https://www.ierokipio.org/home-
gr) και «Πετρερά Κτήμα Περμακουλτούρας» (http://petrera.land/ ). Οι ίδιες ή
παρόμοιες δομές ή μέρη υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Με τη συμμετοχή σε
αυτές τις δραστηριότητες, οι μαθητές θα μπορέσουν να εφαρμόσουν τις
γνώσεις που απέκτησαν σχετικά με το STEM.

 Το «ΙΕΡΟΚΗΠΙΟ  Κτήμα Περμακουλτούρας και Εκπαιδευτικό Κέντρο» μπορεί
να παρουσιάσει ζητήματα που σχετίζονται με το «λουλούδι της
περμακουλτούρας», όπως εξηγείται στο Κεφάλαιο 1. Καλύπτει επίσης, άλλους
τομείς όπως η οικοδόμηση και η εξοικονόμηση ενέργειας. Προσφέρει «Φυσικά
και εναλλακτικά οικολογικά οικοδομικά υλικά ή ανακυκλωμένα υλικά» και
«Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - διαφορετικούς τρόπους παραγωγής και
εξοικονόμησης ενέργειας». 
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Εικ. 28, Πηγή: https://www.ierokipio.org/education 
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για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 Παραδείγματα δραστηριοτήτων που οργανώνονται όπου μπορούν να
συμμετάσχουν οι μαθητές είναι: κυνήγι θησαυρού, εξερεύνηση, σοβαρά
παιχνίδια κλπ. όπου μαθαίνουν για ζώα και φυτά, τα οποία αποτελούν μέρος
του οικοσυστήματος αυτών των συγκεκριμένων κτημάτων περμακουλτούρας.

 Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να μάθουν για την τροφή και τη διατήρηση μιας
υγιεινής διατροφής, ενώ έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τρόφιμα, τα οποία
καλλιεργούνται βιολογικά στο κτήμα περμακουλτούρας. (π.χ. Επισιτιστική
ασφάλεια & Ηθική Κατανάλωση Τροφίμων - https://www.ierokipio.org/book-us). 

5.3.2. Χρήση σχολικών κήπων ως ενεργό εκπαιδευτικό χώρο

76

Εικ. 29, Σχολικοί κήποι για μάθηση, Πηγή: Clearingmagazine.org/archives/10755 



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

 Οι σχολικοί κήποι είναι επίσης χρήσιμα μέρη για μη τυπικές υπαίθριες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προσφέρουν ενεργή
μαθησιακή εμπειρία. Όπως επισημαίνουν με ακρίβεια οι Kelley και Williams
(2014) «οι σχολικοί κήποι και το χώμα τους μπορούν να παρέχουν ένα πλαίσιο
με βάση τη θέση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για να μάθουν μαζί,
δίπλα σε άλλα μέλη της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των μη
ανθρώπινων μελών, αναπτύσσοντας μια αίσθηση διασύνδεσης και κατανόησης
της θέσης μας σε οικολογικά συστήματα ».  Εάν υπάρχει διαθέσιμος κήπος,
τότε οι δάσκαλοι και οι μαθητές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το
τοπίο για να δημιουργήσουν, ή τουλάχιστον να προσπαθήσουν να
δημιουργήσουν, το δικό τους έστω και μικρής κλίμακας κτήμα
πελμακουλτούρας ή έναν κήπο περμακουλτούρας. Αυτός είναι ο καλύτερος
τρόπος για τους μαθητές να παρατηρήσουν και να μάθουν, να εφαρμόσουν ό,τι
έχουν μάθει και να πραγματοποιήσουν απτά αποτελέσματα μέσω άμεσης
επαφής ή έκθεσης σε ζωντανούς οργανισμούς, όπως ζώα, φυτά, μύκητες
(μανιτάρια) ή μικροοργανισμούς.

 Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει προετοιμασία του εδάφους, σπορά και
φύτεμα, καλλιέργεια, συγκομιδή και τελικά κατανάλωση των δικών τους
προϊόντων. Μια τέτοια εμπειρία σηματοδοτεί συχνά μια αίσθηση ενδυνάμωσης
για τους νέους λόγω των δυνατοτήτων που πραγματοποιούν με τη δική τους
συμμετοχή. Η κηπουρική ενθαρρύνει την επαφή με τον φυσικό κόσμο και ως εκ
τούτου είναι απαραίτητη για μια βαθύτερη κατανόηση της περμακουλτούρας και
μια πιο θετική στάση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό το
έργο μπορεί να χρησιμεύσει ως συνεχόμενη πηγή μάθησης. Πολλαπλοί κλάδοι
STE(A)M μπορούν να συνδεθούν με αυτήν τη διαδικασία ενώ οι μαθητές
παρατηρούν και αλληλοεπιδρούν με τον κήπο καθ’ όλη τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους. 

 Κάποια μαθήματα ή/και θέματα που μπορούν να παρατηρηθούν: το
οικοσύστημα του κήπου, φυτά - οι ανάγκες τους και η σχέση μεταξύ τους,
φυσικά λιπάσματα, οι ρόλοι των εντόμων και άλλων ζωντανών όντων, όπως
δισεκατομμύρια μικροοργανισμοί σε μια χούφτα χώμα, η επίδραση του καιρού,
ο τρόπος με τον οποίο ο ήλιος, ο άνεμος, η βροχή και η γη επηρεάζουν και
αλληλοεπιδρούν με τον κήπο και αντίστροφα, ποιες λύσεις πρέπει να
αναζητηθούν σε περίπτωση προβλημάτων στον κήπο, παρουσία και ρόλοι
χημικών ουσιών που υπάρχουν εκ φύσεως στο έδαφος.
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Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 Κοινωνικο-οικολογικές ομάδες που μπορούν να συνδεθούν: κλιματική αλλαγή,
διατροφή / διατροφικές συνήθειες, παγκόσμια έλλειψη τροφίμων, αποτύπωμα
άνθρακα κλπ. όλες οι επιστήμες STE(A)M μπορούν να ενσωματωθούν σε
αυτήν τη διαδικασία μάθησης. Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες όπως
ανάληψη ευθύνης, οργανωτικές δεξιότητες, ομαδική εργασία, δεξιότητες
παρατήρησης και επικοινωνίας, επίλυση προβλημάτων, ακόμη και δεξιότητες
διαχείρισης.
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Εικ. 30, Διασυνδεδεμένη/Ενσωματωμένη μάθηση μέσα από το παιχνίδι με τον ιστό, 
Πηγή: ierokipio.org/education 

Θα είναι μια καλή πρακτική για αυτήν την ολιστική ενεργή εμπειρία μάθησης να
ενθαρρυνθούν οι μαθητές να κάνουν:   

• Συλλογή δεδομένων - προσαρμογή του επιπέδου ανάλογα με την ηλικία τους -
(Kelley και Williams 2014)
• Ανάλυση - πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ ειδών για να βρουν
ομοιότητες και διαφορές.
• Συγκριτική ανάλυση - σύγκριση των παρατηρήσεων που συγκέντρωσαν στο
κτήμα και τη θεωρία / πληροφορίες που απέκτησαν στην τάξη, οι μαθητές θα
είναι σε θέση να συγκρίνουν, να αναλογιστούν με κριτικό τρόπο τα
αποτελέσματα χρησιμοποιώντας, ενισχύοντας, αμφισβητώντας ή επεκτείνοντας
τις προγενέστερες γνώσεις τους για το θέμα.



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

5.4. Μη τυπικές δραστηριότητες στην τάξη
 Όπως ορίζεται στο κεφάλαιο για τη μη τυπική και την άτυπη εκπαίδευση, οι μη
τυπικές δραστηριότητες, δεν πραγματοποιούνται αποκλειστικά εκτός της τάξης.
Μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε περιβάλλον.[62]  Αυτό που
είναι σημαντικό στην οργάνωσή τους είναι να έχουν ως επίκεντρο τους μαθητές,
να καθοδηγούνται μέσω συζήτησης, να είναι αυθόρμητες και προσφέρουν
ενεργές διευρυμένες εμπειρίες [63] που περιλαμβάνουν εξερεύνηση και
ανακάλυψη.(64)Υπάρχουν πολλές μη τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες
STEM που σχετίζονται με την περμακουλτούρα. Μια διαδραστική συνάντηση με
ειδικούς, όπως ένας ειδικός στην περμακουλτούρα, ένας βιοκαλλιεργητής, ένα
άτομο που ασχολείται με αστική περμακουλτούρα, ένας υπεύθυνος
περιβαλλοντικών πόρων, επαγγελματίες ή εταιρείες που κάνουν ανακύκλωση,
ειδικοί σε εναλλακτικές πηγές, διατροφή ή υγιεινή τροφή. Η μάθηση αποκτάται
από την εις βάθος γνώση αυτών των ειδικών δίνοντας τη δυνατότητα στους
μαθητές να κάνουν ερωτήσεις και να συμμετάσχουν σε συζητήσεις.

 Τα εργαστήρια, η συνεργατική εργασία, οι ομαδικές δραστηριότητες είναι
επίσης αποτελεσματικοί τρόποι να παρακινήσουν τους μαθητές να μάθουν
μέσα από την πράξη. Σε αυτές τις ομάδες, οι μαθητές θα μπορούσαν να
πραγματοποιήσουν πειράματα, να κάνουν έρευνα σχετικά με ζωντανούς
οργανισμούς, φυτά, να παρατηρήσουν τα είδη και την ανατομία των σπόρων,
να μάθουν για υγιεινές διατροφικές συνήθειες, να χαρτογραφήσουν τοπικές
πηγές τροφής, να φτιάξουν έναν ανεμόμυλο κλπ.

5.5. Σχεδιάγραμμα μαθήματος για οργάνωση και σχεδιασμό κήπου
περμακουλτούρας  
  Μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα με βάση το έργο, είναι η οργάνωση και ο
σχεδιασμός ενός κήπου περμακουλτούρας. Είναι μια δραστηριότητα που
ενισχύει τη δημιουργικότητα των μαθητών και ταυτόχρονα τους δίνει την
ευκαιρία να μάθουν τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού και της δημιουργίας
ενός κτήματος περμακουλτούρας.  
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Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
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Για να οργανώσετε με επιτυχία μια ενεργή άτυπη δραστηριότητα, είναι
σημαντικό να σχεδιάσετε προηγουμένως ένα σχεδιάγραμμα μαθήματος. Θα
χρησιμοποιήσουμε τη δραστηριότητα της «οργάνωσης και σχεδιασμού ενός
κήπου περμακουλτούρας» ως παράδειγμα για να δείξουμε πώς μπορεί να γίνει
αυτό στην πράξη.
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Οργάνωση / σχηματισμός ομάδων 3 λεπτά 1

Ενημέρωση / έλεγχος των προγενέστερων γνώσεων και
δεξιοτήτων, έλεγχος της εργασίας για το σπίτι

Παρουσίαση νέου θέματος 3 λεπτά 3

Καθορισμός και κοινοποίηση των μαθησιακών στόχων
στους μαθητές.

3 λεπτά 4

Συζήτηση σχετικά με τις βασικές αρχές και τις αξίες της
περμακουλτούρας. Σχεδιασμός σε χαρτί ενός εικονικού
σχεδιασμού περμακουλτούρας με βάση σε αυτές τις αξίες.

15 λεπτά5

Μεταφορά της ιδέας από το χαρτί στον υπολογιστή,
χρησιμοποιώντας CAD (λογισμικό σχεδιασμού με τη
βοήθεια υπολογιστή)

6 10 λεπτά 

Ερωτήσεις και ασκήσεις για εργασία στο σπίτι για να
διασφαλιστεί η διατήρηση των γνώσεων.

4 λεπτά 7

Χρόνος για σκέψη (μεταγνώση) 3 λεπτά 8

Στάδια μαθήματος Διάρκεια 

ΣΥΝΟΛΟ 50 λεπτά 

2 10 λεπτά 

5.5.1. Στάδια μαθήματος
Διάρκεια:  ΣΥΝΟΛΟ 50 λεπτά



Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
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5.5.1. Στόχοι μαθήματος:  
 Μετά την ολοκλήρωση αυτής της μη τυπικής παιδαγωγικής δραστηριότητας,
αναμένεται από τους μαθητές  να:
• γνωρίζουν τις βασικές αρχές και έννοιες της περμακουλτούρας και
περιβαλλοντικά ζητήματα.
• είναι σε θέση να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις και να τις μεταφέρουν στην
πράξη, δημιουργώντας τον δικό τους εικονικό κήπο.
• να αναλύσουν την εμπειρία τους   

5.5.3. Διάρκεια:  
 Η δραστηριότητα θα πρέπει να διαρκέσει εντός του χρονικού πλαισίου μιας
περιόδου μαθήματος, επομένως, θα πρέπει να προσαρμοστεί κατάλληλα,
ανάλογα με τη διάρκεια της περιόδου του μαθήματος που εφαρμόζεται σε κάθε
χώρα. Για να ενισχύσει περαιτέρω τη δραστηριότητα, εάν είναι δυνατόν, ο
δάσκαλος θα μπορούσε να την εφαρμόσει σε δύο διαδοχικές διδακτικές ώρες,
έτσι ώστε την πρώτη ώρα, οι μαθητές να μπορέσουν να επικεντρωθούν στο
σχεδιασμό του εικονικού κήπου σε χαρτί, και την επόμενη ώρα, στο σχεδιασμό
της στον υπολογιστή. Αυτό θα τους επιτρέψει να δημιουργήσουν ένα πιο
προηγμένο τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν CAD και άλλα προγράμματα
σχεδίασης για το σχεδιασμό περμακουλτούρας που θα έχουν ενδιαφέρον αν τα
να εξερευνήσετε.  
  
5.5.4. Έννοιες STEM (από τα επίσημα προγράμματα σπουδών):  
 Μέσω αυτής της μη τυπικής δραστηριότητας, οι μαθητές θα εξερευνήσουν μια
σειρά από έννοιες που περιλαμβάνονται στις STEM επιστήμες Οι περισσότερες
από αυτές προέρχονται από τον πρώτο και τον δεύτερο τομέα STEM. Ο
πρώτος είναι η Επιστήμη. Οι έννοιες περιλαμβάνουν περιβαλλοντική και
αειφόρο ανάπτυξη και παραγωγή, εξέταση και ανάλυση φυτών και άλλων
ζωντανών οργανισμών. Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους του
μαθήματος οι μαθητές θα εκτελέσουν οργάνωση και σχεδιασμό, με τη χρήση
ενός υπολογιστή χρησιμοποιώντας τεχνικές βασισμένες στην τεχνολογία. 
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5.5.5. Συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς:  
 Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι μαθητές θα συμμετάσχουν ενεργά
κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να
σχηματίσουν ομοιόμορφες ομάδες όσον αφορά το φύλο, το προηγούμενο
αποδεδειγμένο επίπεδο ικανότητας στο θέμα και τις εγγενείς δεξιότητες που
μπορεί να έχει κάθε μαθητής. Επιπλέον, ο συνδυασμός μαθητών που έχουν
ήδη δείξει περισσότερη αφοσίωση και μεγαλύτερο ενδιαφέρον με μαθητές που
δείχνουν λιγότερο ενδιαφέρον για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, μπορεί να
εξισορροπήσει τη μαθησιακή διαδικασία και να δώσει κίνητρο στην ομάδα.
Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να λάβετε υπόψη  τη μεταδοτικότητα σε διάφορες
ομάδες, π.χ. να περιλαμβάνουν όλες οι ομάδες μαθητές που έχουν καλύτερες
και λιγότερο καλές δεξιότητες ΤΠΕ, καθώς το δεύτερο μέρος της
δραστηριότητας βασίζεται σε υπολογιστή.

5.5.6. Μεθοδολογία:  
 Μη τυπική εργασία σε ομάδες, διαδραστικές συζητήσεις, σχεδιασμός εικονικού
χώρου.
  
5.5.7. Μέσα και Τεχνικές:  
Ενσωμάτωση STEM και βιώσιμης εκπαίδευσης μέσω των κήπων
μάθησης: http://clearingmagazine.org/archives/10755  
Σχεδιασμός κήπου περμακουλτούρας: https://www.youtube.com/watch?
v=5AWE6RdXD2U  
Σχέδια κήπων περμακουλτούρας: https://www.youtube.com/watch?
v=77qUQg3jPM8  

Υλικά και πηγές: 
Στυλό, χαρτί, μολύβια για σχέδιο, μαρκαδόροι, υπολογιστής. 

5.5.8. Μαθησιακά Αποτελέσματα / Ικανότητες που θα αποκτηθούν:  
 Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε
θέση να ασκήσουν και να αναπτύξουν αυτές τις εγγενείς δεξιότητες που είναι
απαραίτητες για την πρόοδό τους στο σχολείο. Πρώτα απ' όλα, δουλεύοντας
ατομικά αλλά και σε ομάδες θα βελτιώσουν τις ατομικές και ομαδικές τους
ικανότητες.  
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 Επιπλέον, θα αναπτύξουν κριτική σκέψη καθώς θα πρέπει να σκεφτούν και να
κρίνουν πώς να σχεδιάσουν το δικό τους χώρο περμακουλτούρας. Κατά τη
διαδικασία οργάνωσης και σχεδιασμού του κήπου τους, είναι πιθανό να
αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα. Για να ξεπεράσουν τα προβλήματα ή τα
εμπόδια, θα κληθούν να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που
εφαρμόζονται στο σκεπτικό της περμακουλτούρας η οποία είναι ενσωματωμένη
στη μάθηση STEAM.
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Ένταξη

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

από Logopsycom
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Τι σημαίνει να είσαι ενταγμένος; Η ένταξη, ειδικά στην εκπαίδευση, δεν αφορά
μόνο τη διασφάλιση της προσαρμογής των μέσων, ώστε όλα τα προφίλ των
μαθητών να έχουν πρόσβαση σε αυτά και να μπορούν να παρακολουθούν ό,τι
γίνεται. Διασφαλίζει επίσης ότι οι μαθητές που έχουν δυσκολίες γνωρίζουν πώς να
χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα. Η ένταξη αφορά επίσης στην αλλαγή του τρόπου
οργάνωσης των τεκταινόμενων στο σχολείο, ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες των
μαθητών, χωρίς να παρεμποδίζονται οι άλλοι μαθητές στη μάθησή τους. Βασικά
κάνει τη μάθηση ευέλικτη και απαιτεί συνεχή σκέψη σχετικά με την πρακτική του
δασκάλου και τον τρόπο που ο μαθητής αποκτά τη γνώση. Αυτή η προσέγγιση
επικεντρώνεται ουσιαστικά στη διαδικασία και όχι στα αποτελέσματα. Έχει μια
άποψη για την εκπαίδευση που θεωρεί ότι οι ατομικές διαφορές μεταξύ των
μαθητών αποτελούν πηγή πλούτου και ποικιλομορφίας και όχι πρόβλημα.   
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1.Ενιαία προσέγγιση σχετικά με τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 
Σε αυτό το έργο, σκοπεύουμε να κάνουμε μια ενημέρωση σχετικά με τη σημασία
της ανάπτυξης ενός βιώσιμου τρόπου ζωής για τα παιδιά στα
πρώτα στάδια της ζωής τους. Φυσικά, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι
στόχοι αυτού του έργου θα πραγματοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη όλους τους
μαθητές, χωρίς καμία εξαίρεση. Ως εκ τούτου, μπορούμε να οραματιστούμε μια νέα
έννοια για μια κοινωνία που δίνει μεγαλύτερη προσοχή στο να διασφαλίσει ότι όλα
τα διαθέσιμα βασικά υλικά είναι ελεύθερα στη φύση.
 
Ενώ οι περισσότερες από τις συμβουλές που δίνονται σε αυτό το κεφάλαιο θα
επικεντρωθούν στην ένταξη και τις προσαρμογές για μαθητές με Ειδικές
Μαθησιακές Δυσκολίες, υπάρχουν πολλές άλλες διαταραχές και αναπηρίες
που θα ωφεληθούν τόσο από τον τύπο της συνεργατικής μάθησης που
προσφέρουμε σε αυτό το έργο, όσο και από τις προσαρμογές που προτείνουμε σε
αυτό το κεφάλαιο [Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας
(ΔΕΠΥ), αυτισμός, κλπ.].  
 
Σύμφωνα με τεκμηριωμένες επιστημονικές εκτιμήσεις, μεταξύ 5 έως 12 τοις εκατό
του ευρωπαϊκού πληθυσμού έχει μια Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία ή ΕΜΔ και
περιηγούνται στη ζωή σε έναν ευρέως μη φιλικό-ΕΜΔ κόσμο. Το ποσοστό των
μαθητών που θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει πρόβλημα να ακολουθήσει μη
προσαρμοσμένο υλικό, είναι επομένως υψηλότερο από αυτό που θα περίμεναν οι
περισσότεροι άνθρωποι. Καθώς η εκπαίδευση πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλους
τους μαθητές, θα προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενό μας όσο το
δυνατόν περισσότερο.
 
Σε αυτό το μέρος του οδηγού, θα κάνουμε μια επισκόπηση στις διαφορετικές
μαθησιακές διαταραχές, στον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν αυτές οι
διαταραχές στο σχολείο, στα οφέλη της ένταξης, στον τρόπο προσαρμογής του
εκπαιδευτικού υλικού και στη συγκεκριμένη περίπτωση των ΕΜΔ και της
περμακουλτούρας.
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6.2. Τι είναι οι ΕΜΔ; 
Πρώτα απ 'όλα, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι ΕΜΔ δεν οφείλονται σε
σωματική δυσλειτουργία, όπως προβλήματα όρασης ή ακοής, κινητική αναπηρία ή
διανοητική καθυστέρηση. Δεν οφείλονται επίσης σε συναισθηματική διαταραχή,
ούτε σε πρόβλημα οικονομικής, περιβαλλοντικής ή πολιτιστικής φύσης.   

Οι ΕΜΔ έχουν μια νευροβιολογική αιτία που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο
εγκέφαλος επεξεργάζεται πληροφορίες: πώς λαμβάνει, ενσωματώνει, διατηρεί και
εκφράζει πληροφορίες. Αυτό μπορεί να διαταράξει τη γνωστική ανάπτυξη μιας
μαθησιακής ικανότητας, όπως ανάγνωση, γραφή, ομιλία, μαθηματικά, ή οργάνωση
και συντονισμός κινήσεων.   

Εδώ είναι οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες όπως συνήθως αναφέρονται: 
Δυσλεξία: προκαλεί δυσκολίες στις δεξιότητες ανάγνωσης και επεξεργασίας της
γλώσσας. Αυτή η διαταραχή είναι η πιο συχνή και δεν είναι σπάνιο να
επικαλύπτεται με άλλη. Αυτό το αλληλεπικαλυπτόμενο φαινόμενο ονομάζεται
συνύπαρξη και θα το εξηγήσουμε στην πορεία αυτού του κεφαλαίου.
Δυσγραφία: επηρεάζει την ικανότητα γραφής ενός ατόμου και τις λεπτές κινητικές
δεξιότητες. Γίνεται αισθητή σε έναν δυσανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα.  
Δυσαριθμησία: επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να κατανοεί αριθμούς και να
μαθαίνει μαθηματικά στοιχεία.
Δυσφασία: μεταφράζεται σε δυσκολίες στην ομιλία και την κατανόηση
προφορικών λέξεων.
Δυσπραξία: μεταφράζεται σε δυσκολίες στην κίνηση και τον συντονισμό, τη
γλώσσα και τον λόγο. Ωστόσο, αυτή η τελευταία διαταραχή συνήθως
χαρακτηρίζεται ως Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού και όχι ως Ειδική
Μαθησιακή Δυσκολία, ωστόσο θα την εξετάσουμε, καθώς επηρεάζει τη μαθησιακή
διαδικασία και την εκπαίδευση.  

6.2.1. Η πρόσθετη πρόκληση της συνύπαρξης  
Όπως είπαμε, μερικές φορές ένα άτομο θα παρουσιάσει πολλές ΕΜΔ ταυτόχρονα,
αυτό το φαινόμενο ονομάζεται «Συνύπαρξη». Σύμφωνα με τη δημοσίευση του
Γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ιατρικής Έρευνας (Inserm) το 2014,
το 40% των παιδιών με μια ΕΜΔ, έχει επίσης τουλάχιστον μια επιπλέον
συνοδευτική ΕΜΔ. 

88



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

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Δυσλεξία θεωρεί ότι: • 50 % των ατόμων με
δυσλεξία είναι επίσης δυσπραξικά • 40 % των ατόμων με δυσπραξία είναι είτε
δυσλεξικά είτε έχουν διάσπαση προσοχής. • 85 % των ατόμων με δυσφασία είναι
επίσης δυσλεξικά • 20 % των ατόμων με δυσλεξία έχουν διάσπαση προσοχής με
ή χωρίς υπερκινητικότητα. • 50 % των υπερκινητικών παιδιών είναι δυσλεξικά
κλπ.
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Η αναγνώριση της διαταραχής είναι κρίσιμη ώστε να είναι δυνατό να δοθεί η
κατάλληλη υποστήριξη. Μια ΕΜΔ που δεν έχει αναγνωρισθεί στον μαθητή, θα
του προκαλέσει μεγαλύτερες δυσκολίες καθώς δεν θα έχουν ληφθεί υπόψη από
τους δασκάλους, τους εκπαιδευτικούς ή τους γονείς και επομένως δεν υπάρχει
πιθανότητα να λάβει την κατάλληλη φροντίδα για τη διαταραχή, ούτε να έχει τη
δυνατότητα να τελειώσει το σχολείο με προσαρμοσμένες μεθόδους ή εργαλεία. 

Όσο νωρίτερα γίνει αυτή η αναγνώριση, τόσο νωρίτερα είναι δυνατό να
συνεργαστούμε με τον μαθητή για να αντισταθμίσουμε τις δυσκολίες του, να
βρούμε σχετικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης, να αναπτύξουμε διάλογο με τα
σχολεία κλπ. Οι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν ορισμένους πρώιμους δείκτες
βρίσκονται συχνά στην πρώτη γραμμή της έγκαιρης αναγνώρισης, αλλά είναι
σημαντικό να πούμε ότι μια διάγνωση από ειδικό είναι πάντα η μόνη λύση για
την αξιολόγηση του παιδιού και τη λήψη της κατάλληλης βοήθειας.

Εικ. 31 Μαθητής με μαθησιακή δυσκολία
Πηγή: Canva 
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6.3. Ποια είναι η επίπτωση στο σχολείο;
 Το πρώτο πραγματικό ζήτημα που προκαλεί οποιαδήποτε από αυτές τις
διαταραχές στους μαθητές είναι ότι πρέπει να καταβάλλουν επιπλέον προσπάθεια
ανά πάσα στιγμή για να ακολουθήσουν τον ρυθμό, επειδή ο εγκέφαλός τους είναι
μόνιμα σε λειτουργία διπλής εργασίας. Συχνά, μια ειδική μαθησιακή δυσκολία
μπορεί να παρατηρηθεί όταν υπάρχει αδυναμία αυτοματοποίησης ενός είδους
εργασιών που τα περισσότερα παιδιά και  άνθρωποι έχουν αυτοματοποιήσει
γρήγορα ή νωρίς.

Ο μαθητής: ο οποίος μπορεί να αισθάνεται διαφορετικός από τους
συνομηλίκους του λόγω των μαθησιακών δυσκολιών του
Οι συμμαθητές: οι οποίοι, μη γνωρίζοντας τι είναι οι «μαθησιακές δυσκολίες»
και ποιες είναι οι προκλήσεις τους, μπορεί να τους θεωρήσουν λιγότερο
ευφυείς και να τους κοροϊδεύουν 
Οι εκπαιδευτικοί: που πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλες παιδαγωγικές
μεθόδους για αυτούς τους μαθητές και να τις εξισορροπούν με τις μεθόδους
που χρησιμοποιούνται για τους άλλους  

 Το περιβάλλον της τάξης μπορεί συχνά να είναι συντριπτικό για τους μαθητές με
ΕΜΔ. Συνήθως είναι συνωστισμένα, πολυάσχολα μέρη που έχουν πολλούς
περισπασμούς

 Αυτό που είναι σημαντικό να θυμάστε είναι ότι ένας μαθητής με μαθησιακή
δυσκολία στην τάξη επηρεάζει όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία
διδασκαλίας-μάθησης: 

 Αυτές οι επιπτώσεις ενδέχεται να διαταράξουν το περιβάλλον της τάξης εάν δεν
εφαρμοστεί σωστή επικοινωνία και εάν οι εκπαιδευτικοί δεν προσπαθήσουν να
εφαρμόσουν μεθόδους και εργαλεία που παρέχουν
προσιτή και αποτελεσματική μάθηση για όλους. Κάθε συγκεκριμένη μαθησιακή
δυσκολία μπορεί επίσης να δημιουργήσει το δικό της σύνολο προκλήσεων που
επηρεάζουν τη σχολική ζωή των μαθητών:  

 Η δυσλεξία θα επηρεάσει την ικανότητα του μαθητή να μάθει να διαβάζει και να
γράφει. Αυτές οι δεξιότητες είναι ήδη δύσκολο να αποκτηθούν, αλλά με τη
γνωστική δυσκολία αποκωδικοποίησης ενός κειμένου που προστίθεται, οι μαθητές
πρέπει να καταβάλουν διπλές προσπάθειες για να τις μάθουν. 
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 Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να
συνδέσει γράμματα και λέξεις με άλλα είδη γνώσεων και μπορεί να επηρεάσει την
ευχέρεια ανάγνωσης, την αποκωδικοποίηση, την κατανόηση κειμένου, την
απομνημόνευση, τη γραφή, την ορθογραφία και μερικές φορές την ομιλία και
μπορεί να συνυπάρχει μαζί με άλλες σχετικές διαταραχές.Καθώς το μεγαλύτερο
μέρος του σημερινού εκπαιδευτικού μας συστήματος βασίζεται στις δεξιότητες
ανάγνωσης και γραφής, μια γνωστική διαταραχή που επηρεάζει αυτούς τους
τομείς μπορεί να αποδειχθεί πραγματική πρόκληση.

 Η δυσγραφία θα επηρεάσει τη διαδικασία γραφής, αλλά και την ικανότητα
γραφής ενός ατόμου και τις λεπτές κινητικές δεξιότητες. Αυτό μπορεί να
περιλαμβάνει δυσκολίες στην απομνημόνευση συγκεκριμένων ορθογραφικών
συνδυασμών, στην ορθογραφία γενικότερα, στο χωρικό σχεδιασμό σε χαρτί, στην
αλληλουχία των προτάσεων σε λέξεις, (ενώ γράφουν, να τοποθετούν τα
γράμματα, λέξεις στη σωστή σειρά με διαχωρισμούς μεταξύ λέξεων στη σωστή
θέση), στη γραφή, ή στη σκέψη και τη γραφή ταυτόχρονα. Επίσης υπάρχει η τάση
για αλληλεπικαλυπτόμενα γράμματα, αλληλεπικαλυπτόμενες λέξεις και ασυνεπή
απόσταση μεταξύ των λέξεων.
 

91

 Η δυσαριθμησία συνήθως οδηγεί σε δυσκολίες στην κατανόηση των
μαθηματικών συμβόλων, καθώς και στην απομνημόνευση και την οργάνωση των
αριθμών, παρεμποδίζοντας έτσι τους υπολογισμούς ή τις αφηρημένες μαθηματικές
πράξεις. Μπορούν επίσης να έχουν δυσκολία στο να λένε και να
υπολογίζουν την ώρα, ή απλά να έχουν δυσκολίες στη μέτρηση. Ως αποτέλεσμα, η
μάθηση STEM με τη δυσαριθμησία αποτελεί ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση από ό,
τι συνήθως.   

Η δυσφασία συνήθως εμφανίζει δυσκολίες στην ομιλία και στην κατανόηση των
προφορικών λέξεων, κάτι που μπορεί να είναι πρόκληση για τις προφορικές
ασκήσεις και παρουσιάσεις που απαιτούνται συχνά στην τάξη. Μια άλλη δυσκολία
για τα άτομα είναι να βάλουν στη σειρά  τις προτάσεις όταν τις ακούν.
Μπορεί να νιώθουν σαν να ακούν μια ξένη γλώσσα και να μην γνωρίζουν πότε
τελειώνει μια λέξη και ξεκινά η επόμενη. Συνήθως παρουσιάζουν δυσκολίες στη
δομή μιας πρότασης ή μιας ιστορίας.   
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 Η δυσπραξία συνήθως εμφανίζεται με προβλήματα κίνησης, συντονισμού,
γλώσσας και ομιλίας. Αυτή ηδιαταραχή χαρακτηρίζεται από τη δυσκολία στον
έλεγχο των μυών (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των ματιών) και των
λεπτών κινητικών δεξιοτήτων, οι οποίες προκαλούν προβλήματα στην κίνηση
και τον συντονισμό, ιδίως στις κινήσεις των χεριών-ματιών, τη γλώσσα και την
ομιλία. Στην περίπτωση πρακτικών δραστηριοτήτων όπως κάποιες που
εισάγονται στην παιδαγωγική της Περμακουλτούρας, τα παιδιά με δυσπραξία θα
πρέπει να έχουν ειδική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια όλων των
δραστηριοτήτων λεπτής κινητικής δεξιότητας, ειδικά σε εξωτερικούς χώρους ή
όταν χρησιμοποιούν εργαλεία που μπορεί να τους θέσουν σε κάποιο κίνδυνο. 

6.4. Τα οφέλη της ένταξης: Γιατί να εντάξετε άτομα με ΕΜΔ;
 Δεν είναι μόνο μαθητές με ευφυία, γεμάτοι δυνατότητες που αξίζουν μια
προσαρμοσμένη εκπαίδευση, αλλά έχουν επίσης μια μοναδική αντίληψη για τις
έννοιες και τη ζωή λόγω της διαφορετικής εμπειρίας τους από το περιβάλλον
τους. Επομένως, αντί να τους αφήσουμε μόνους τους σε έναν φτωχικά
προσαρμοσμένο κόσμο, είναι απαραίτητο να είμαστε ανοιχτοί για διάλογο, ώστε
να μπορέσουμε να διερευνήσουμε τι μπορούν να προσφέρουν από άποψη
ιδεών, αντιλήψεων και αντισυμβατικής σκέψης. Άλλο ένα πλεονέκτημα είναι ο
πολλαπλός τρόπος προσέγγισης ιδεών και προβλημάτων, καθώς και η μη
κοινότυπη σκέψη, που στην ουσία είναι αυτό που ενθαρρύνει η μάθηση STEM.
Μπορούμε να αντιληφθούμε τις ΕΜΔ είτε ως κάποια άτομα που απλά έχουν μια
Μαθησιακή Δυσκολία είτε ως κάποια άτομα που «έχουν διαφορετικό τρόπο
διάταξης», έναν διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας πληροφοριών από αυτόν που
αναπτύξαμε με την πάροδο του χρόνου στην κοινωνία μας. Η ένταξη θα
εμπλουτίσει την κοινωνία μας όταν διδάσκουμε στα παιδιά μας να αναγνωρίζουν
ότι ο καθένας έχει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του. Τα άτομα με ΕΜΔ είναι
και θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας και πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται και να εκτιμώνται το ίδιο με τους άλλους. 

6.4.1. Οφέλη για τους μαθητές με ΕΜΔ
 Από την πλευρά των μαθητών με ΕΜΔ, η ένταξη τους επιτρέπει να αναπτύξουν
τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να εξελιχθούν στην επαγγελματική και
προσωπική τους ζωή. Θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν σε μια κοινωνία που
δεν είναι εγγενώς προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους και θα αποκτήσουν
ορισμενα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να περιηγηθούν στη ζωή με 
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μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Θα αισθάνονται επίσης πιο ενταγμένοι εντός της
ομάδας και θα είναι σε θέση να ευημερούν σε προσωπικό αλλά και σε
ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.

6.4.2. Τα πλεονεκτήματα των ΕΜΔ στην περμακουλτούρα και αντίστροφα 
 Η έννοια του σχεδιασμού της περμακουλτούρας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην
παρατήρηση και στη λογική σκέψη προκειμένου να υπάρχει μια ολιστική
προσέγγιση στο σχεδιασμό ενός συστήματος. Το να βλέπουν τη συνολική εικόνα
είναι συνήθως ένα από τα δυνατά σημεία των ατόμων με ΕΜΔ. Η φιλοσοφία της
περμακουλτούρας και ο τύπος σκέψης που συχνά εμφανίζεται στις ΕΜΔ μπορούν
να συνδυαστούν ώστε να προκύψουν λογικά συμπεράσματα και επακόλουθες
ενέργειες. Σύμφωνα με τις αρχές της περμακουλτούρας, όλα και όλοι έχουν κάτι
να συνεισφέρουν στο σύνολο, έχουν έναν σκοπό και συνδέονται με τους
υπόλοιπους. Η αρχή της βιωσιμότητας της Περμακουλτούρας βασίζεται στον
πλούτο και τη σταθερότητα που βασίζεται στην ποικιλομορφία. Όλα αυτά
συνάδουν με τη φιλοσοφία της ένταξης.
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6.4.3. Οφέλη για την κοινωνία
Από άποψη κοινωνικής θέσης και της πορείας των μαθητών με μαθησιακές
δυσκολίες, η ένταξη διευρύνει το φάσμα της νευροποικιλότητας στην ομάδα των
στοχαστών και των μελλοντικών μελών της κοινωνίας. Με απλά λόγια, ανάλογα
με τον πολιτισμό και τα άτομα, έχουμε ορισμένα κοινά πλεονεκτήματα και
αδυναμίες στη γνωστική μας επεξεργασία πληροφοριών στο περιβάλλον μας.
Συνδυάζοντας τις συμπληρωματικές ικανότητες των μαθητών που δεν έχουν ΕΜΔ
και εκείνων που έχουν, όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν ο ένας τον
άλλον να εξελιχθούν, μόνο εάν η ανάγκη κάθε μαθητή καλλιεργηθεί σωστά.
Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τις αδυναμίες κάθε μαθητή, μπορούμε
να διευρύνουμε το πεδίο ανάπτυξης και καινοτομίας. Τα άτομα με ΕΜΔ τείνουν να
είναι εργατικά, καθώς πρέπει να εργαστούν πολύ σκληρά για να αντισταθμίσουν
τον φυσικό τους τρόπο επεξεργασίας πληροφοριών σε μια ακαδημαϊκή, γλωσσικά
προσανατολισμένη κοινωνία. Οπτικοποιούν επίσης τα πράγματα σε τρείς
διαστάσεις, καθώς είναι πιο πιθανό να δουν τη συνολική εικόνα, τις συνδέσεις
μεταξύ εννοιών, και γενικά να σκεφτούν οπτικά, καθώς οι λέξεις και το γράψιμο
συνήθως δεν είναι το δυνατό τους σημείο. Αυτές οι δεξιότητες δεν είναι απλά
μόνο χρήσιμες στον τομέα του STEM, αλλά και με την ένταξη όλων, ανυψώνουμε 
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ανυψώνουμε ολόκληρη την κοινωνία, ανοίγοντας έτσι την πρόσβαση σε ένα
ευρύτερο πλαίσιο ικανοτήτων και ένα διαφοροποιημένο όραμα για τον κόσμο, τα
προβλήματα και τις πιθανές λύσεις τους.

6.5. Πώς να προσαρμόσετε γενικά το εκπαιδευτικό υλικό  
 Υπάρχουν πολλές τεχνικές και μικρές εύλογες προσαρμογές που μπορούν να
γίνουν και θα ωφελήσουν όλους στην τάξη, χωρίς να εμποδίζουν τη διαδικασία
μάθησης κανενός. Αυτές οι προσαρμογές είναι: 

 Σχετικά με τη Δομή, είναι πάντα καλύτερο να ξεκινήσετε το μάθημα με μια
σαφή εξήγηση της δραστηριότητας, να ορίσετε σαφείς οδηγίες και να χωρίσετε
τις εργασίες σε σαφή, μικρά βήματα εάν είναι απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε
οπτικά στοιχεία για να απεικονίσετε τις έννοιες. Φροντίστε να επιμείνετε στα
σημαντικά στοιχεία, που μπορούν να παρουσιαστούν σε κουκκίδες για είναι πιο
σαφή. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε αρκετό χρόνο για την πραγματοποίηση κάθε
βήματος ή εργασίας και ότι όλοι έχουν καταλάβει τα πάντα πριν προχωρήσουν.   

 Σχετικά με το περιβάλλον πρέπει να είναι ήσυχο αλλά με αρκετά
πολυαισθητηριακά ερεθίσματα για να επιτρέψει μια μάθηση σε βάθος. Τα
ερεθίσματα πρέπει να είναι κατάλληλα για το μάθημα και όχι περιττοί
περισπασμοί. Είναι καλύτερο να αποφεύγονται γεμάτοι και υπερβολικά
συνωστισμένοι χώροι, προκειμένου να βοηθήσετε τους μαθητές να
προσανατολιστούν εύκολα και να επικεντρωθούν στην εργασία, αντί να πρέπει
να επικεντρωθούν στο να μην χτυπήσουν πάνω σε κάτι ή κάποιον. Σχετικά με
την ειδική διάταξη ή τα εργαλεία, είναι καλύτερο να προσπαθήσετε να
αποφύγετε τη μακρά κίνηση των ματιών και να υποστηρίξετε τους μαθητές με
εργασίες που αφορούν τη διαχείριση του χώρου.

 Σχετικά με τις εργασίες, είναι καλύτερο να πολλαπλασιάσετε τα είδη
ασκήσεων για να εκπαιδεύσετε τους μαθητές να επεξεργαστούν διαφορετικά
είδη καταστάσεων, αλλά και να τους δείξετε πώς να εστιάζουν σε μία εργασία
κάθε φορά. Για όλες τις ασκήσεις, είναι πάντα καλύτερο να εστιάζετε στη λογική
παρά στη μνήμη. Ειδικά για όλες τις εργασίες που περιλαμβάνουν λεπτές
κινητικές δεξιότητες, προσπαθήστε να μειώσετε τον όγκο των γραπτών
εργασιών και να αποφύγετε δύσκολους χειρισμούς, ώστε οι μαθητές να
μπορούν να επικεντρώνονται περισσότερο στο περιεχόμενο των μαθημάτων
παρά στην εκτέλεση μιας υποστηρικτικής εργασίας.
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 Σχετικά με το περιβάλλον, πρέπει να είναι ήσυχο αλλά με αρκετά
πολυαισθητηριακά ερεθίσματα για να επιτρέψει μια μάθηση σε βάθος. Τα
ερεθίσματα πρέπει να είναι κατάλληλα για το μάθημα και όχι περιττοί
περισπασμοί. Είναι καλύτερο να αποφεύγονται γεμάτοι και υπερβολικά
συνωστισμένοι χώροι, προκειμένου να βοηθήσετε τους μαθητές να
προσανατολιστούν εύκολα και να επικεντρωθούν στην εργασία, αντί να πρέπει να
επικεντρωθούν στο να μην χτυπήσουν πάνω σε κάτι ή κάποιον. Σχετικά με την
ειδική διάταξη ή τα εργαλεία, είναι καλύτερο να προσπαθήσετε να αποφύγετε τη
μακρά κίνηση των ματιών και να υποστηρίξετε τους μαθητές με εργασίες που
αφορούν τη διαχείριση του χώρου.

 Σχετικά με τις ομάδες, είναι καλύτερο να προτιμάτε μικρές, ποικιλόμορφες
ομάδες και να προσπαθείτε να προωθήσετε τη συνεργασία, καθώς θα συνδυάσει
τα δυνατά σημεία όλων των συμμετεχόντων. Ιδανικά, για να ενισχύσετε την
εμπιστοσύνη τους, καλό είναι να παρουσιάσετε πρότυπα για μαθητές με ΕΜΔ.
Κατά γενικό κανόνα, είναι καλύτερο να προσπαθήσετε να προτείνετε
δημιουργικές, εποικοδομητικές δραστηριότητες, παρά δραστηριότητες που
βασίζονται στον ανταγωνισμό και τον αποκλεισμό. Επίσης, προτιμήστε μεγάλα
συνεργατικά εργαλεία αντί για μικρά ατομικά εργαλεία που απαιτούν ακριβείς
κινητικές δεξιότητες.

 Η εφαρμογή της ενιαίας προσέγγισης δεν εγγυάται αυτόματα ότι οι μαθητές με
ΕΜΔ δεν θα διακρίνονται από τους συνομηλίκους τους ή ακόμα και από τους
δασκάλους και άλλους επαγγελματίες λόγω πολλών στερεοτύπων και
προκαταλήψεων. Η καλύτερη στρατηγική είναι να ενημερώνετε συνεχώς, παρόλο
που είναι δύσκολο να βρείτε τις σωστές λέξεις και πώς να ξεκινήσετε. Η ειλικρινής
επικοινωνία και η ανοιχτή στάση είναι απαραίτητες στη διαδικασία εξοικείωσης με
τη ζωή με ΕΜΔ.

6.5. Η περίπτωση της περμακουλτούρας και των ΕΜΔ
 Στην περίπτωση της περμακουλτούρας, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για την
προσαρμογή του σχολικού υλικού σε παιδιά με ΕΜΔ. Αυτό που είναι ενδιαφέρον
είναι ότι θα χρησιμοποιήσουμε μια πρακτική μάθηση αντί για μια ακαδημαϊκή
προσέγγιση.
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6.5.1. Τα πλεονεκτήματα των ΕΜΔ στην περμακουλτούρα και αντίστροφα
 Η όλη έννοια της περμακουλούρας βασίζεται στην παρατήρηση, και στον λογικό
σχεδιασμό, προκειμένου να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση που υποστηρίζει την
καθημερινή μας ζωή και κατανάλωση. Το να βλέπουν τη συνολική εικόνα είναι
συνήθως ένα από τα δυνατά σημεία των ατόμων με ΕΜΔ. Η φιλοσοφία της
περμακουλτούρας και το είδος σκέψης που συχνά εμφανίζεται στις ΕΜΔ
βασίζονται σε συγκεκριμένα γεγονότα και σε μια παρατηρήσιμη εξέλιξη, που
ακολουθείται από λογικά συμπεράσματα και επακόλουθες ενέργειες. Είναι επίσης
μια καλομελετημένη, μακρά διαδικασία, με δοκιμές και σφάλματα που θα γίνουν
στην πορεία. Η περμακουλτούρα δεν είναι μόνο μια πύλη για τα σχολικό υλικό
STEM, αλλά και μια πύλη για έναν βιώσιμο τρόπο ζωής για την κοινωνία μας και
μια πύλη για μια σκέψη που αφορά την ένταξη, την ενσωμάτωση και την
ποικιλομορφία. Σύμφωνα με τις αρχές της περμακουλτούρας, όλα και όλοι έχει
κάτι να συνεισφέρουν στο σύνολο, έχουν έναν σκοπό και συνδέονται με τους
υπόλοιπους. Η αρχή της βιωσιμότητας της Περμακουλτούρας βασίζεται στον
πλούτο και τη σταθερότητα που βασίζεται στην ποικιλομορφία και τους
συνδυασμούς. Όλα αυτά συνάδουν με τη φιλοσοφία της ένταξης. Η φιλοσοφία της
Περμακουλτούρας, αν και βασίζεται στην παραγωγή τροφίμων, μπορεί να
επεκταθεί στην κοινωνική και κοινωνική φιλοσοφία.

6.5.2. Προσαρμογές ειδικών υλικών προσανατολισμένων στην
Περμακουλτούρα 
 Συγκεκριμένα, η προσαρμογή της διδασκαλίας της περμακουλτούρας και των
αρχών για τις ΕΜΔ μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:  

 Ειδικά στην περίπτωση της Περμακουλτούρας, είναι ενδιαφέρον να
εκμεταλλευτείτε τις δομημένες πολυαισθητηριακές μεθόδους διδασκαλίας και να
μην βασιστείτε υπερβολικά σε γραπτό, υλικό κειμένου. Στις περιπτώσεις όπου
απαιτείται γραπτό ή έντυπο υλικό, είναι ενδιαφέρον να προτιμήσετε σχήματα,
εικόνες, χάρτες, σχέδια, μοντέλα υπό κλίμακα ή προσχέδια, που θα απεικονίζουν
τις διαφορετικές επιστημονικές έννοιες και τις έννοιες της περμακουλτούρας. Αυτά
τα οπτικά στοιχεία θα υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη μαθησιακή διαδικασία.

 Φυσικά, ένα μέρος της διαδικασίας θα πρέπει να προετοιμαστεί και να διδαχθεί
στην τάξη. Σε αυτήν την περίπτωση, συνιστάται να ακολουθείτε τις συμβουλές
που αναφέρονται στην παραπάνω ενότητα προσαρμογής γραπτού υλικού.
Εκτυπώστε στη μία πλευρά του (αν είναι δυνατόν, μη λευκού) χαρτιού,
διατηρήστε τις φράσεις μικρές και σαφείς. 
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 Καθώς μιλάμε για την περμακουλτούρα, χρειάζεται μια προσοχή στη χρήση
ανακυκλωμένου χαρτιού και στην εξήγηση της ωφελιμότητάς του στον μαθητή,
μπορεί να αποτελέσει μια ωραία πύλη εισαγωγής στο θέμα της βιωσιμότητας. 

 Με την περμακουλτούρα, έχουμε επίσης την ευκαιρία να επικεντρωθούμε σε
πρακτικές ασκήσεις με προφορικές οδηγίες και άμεση, επιτόπια καθοδήγηση.
Αυτή είναι επίσης η ευκαιρία να δείξετε τις φυσικές, άμεσες διαδικασίες σε
πραγματικό χρόνο. Οι χάρτες, οι μικρογραφικές αναπαραστάσεις, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στην τάξη και στη συνέχεια να παρουσιαστούν επι τόπου για
σύγκριση με τον πραγματικό κόσμο. Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον να διερευνήσετε
την ιδέα ενός τερράριου με ένα φυτό για να παρατηρήσετε την εξέλιξη ενός φυτού
που αναπτύσσεται και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι ρίζες και η
φωτοσύνθεση που πραγματοποιείται προκειμένου να έχετε ένα μέρος του κήπου
μέσα στην τάξη και ένα μέρος της τάξη στον κήπο.  
 
 Για το μαθησιακό περιβάλλον, ειδικά επί τόπου, είναι σημαντικό να διατηρήσετε
τις είναι σημαντικό να προσπαθήσετε να αποφύγετε εργασίες που απαιτούν
λεπτές κινητικές δεξιότητες και να προτιμήσετε τις συνεργατικές εργασίες και
δραστηριότητες, καθώς θα προωθήσουν την επικοινωνία και την ομαδική
εργασία.
 
 Πέρα από όλες τις προσαρμογές, το πιο ουσιαστικό σημείο, είναι να δώσετε
προσοχή σε όλους τους μαθητές και να βεβαιωθείτε ότι όλοι παρακολουθούν τη
δραστηριότητα, συμμετέχουν, κατανοούν και διασκεδάζουν.
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τις λειτουργίες κάθε συστατικού: τα φυτά και τα έντομα στον κήπο παράλληλα
με τους μαθητές της τάξης
την πολυλειτουργικότητα κάθε στοιχείου: να αξιολογήσουν ένα φυτό / μερικά
φυτά και τους πολλαπλούς ρόλους του, και κατ' αναλογία, οι μαθητές μπορούν 

7.1. Αρχή Περμακουλτούρας: Χρήση και αξία της ποικιλομορφίας.
 Η έννοια του εύρους είναι εγγενής στις αρχές της περμακουλτούρας. Αυτό
αποδεικνύεται από μια από τις δώδεκα αρχές της: Χρήση και αξία της
ποικιλομορφίας. Ο φυσικός κόσμος αποτελείται από μια μεγάλη ποικιλία και
μεταβλητότητα της ζωής. Στον σχεδιασμό της περμακουλτούρας, για να επιτευχθεί
ένα ανθεκτικό και αναγεννητικό σύστημα, η ποικιλομορφία θεωρείται κρίσιμη για τη
μείωση της ευαλωτότητας. Όταν καταφέρουμε να βρούμε τις ευεργετικές σχέσεις
μεταξύ των οργανισμών, ο συνδυασμός τους οδηγεί σε αμοιβαία επωφελείς
σχέσεις. Κατά συνέπεια, μεγαλώνουν καλύτερα, παράγουν υψηλότερες
αποδόσεις, αντιστέκονται σε παράσιτα και
ασθένειες και είναι πολύ πιο ανθεκτικοί σε ένα τέτοιο σύστημα.[65] Εάν καλέσουμε
τους νέους να εξετάσουν προσεκτικά αυτήν την αρχή από το ανθρώπινο πλαίσιο,
θα συνειδητοποιήσουν ότι τέτοιες λειτουργικές σχέσεις παράγουν τα ίδια ευνοϊκά
αποτελέσματα στην ανθρώπινη κοινωνία. Η ανθρώπινη ποικιλομορφία είναι
απαραίτητη για την πρόοδο, διότι, όπως ο αξιόλογος ειδικός στην εκπαίδευση,
Ken Robinson, εξηγεί: «Όταν η ανθρώπινη ζωή χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία
- ποικιλομορφία στη σκέψη, ποικιλομορφία στην ικανότητα, ποικιλομορφία στα
ταλέντα - οι κοινότητες και οι επιχειρήσεις μας εξαρτώνται από ένα ευρύ φάσμα
πνευματικών ικανοτήτων… ».[66] Αυτή η ετερογένεια είναι η ρίζα του πολιτιστικού
πλούτου που καθορίζει την ανθρωπότητα. Η τέχνη του σχεδιασμού ευεργετικών
σχέσεων σε ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις μπορεί να κλιμακωθεί από τη μικρότερη
κοινωνική μονάδα της οικογένειας σε μεγαλύτερα ανθρώπινα οικοσυστήματα. Θα
είναι συναρπαστικό για τους μαθητές να εφαρμόσουν αυτό παράλληλα με τη
μελέτη τους για το STEAM, όπου η επιστήμη της βιολογίας και της οικολογίας
συνδυάζονται μαζί με τις ανθρώπινες και κοινωνικές επιστήμες. 

 Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επωφεληθεί από αυτήν την αναλογία,
πραγματοποιώντας στην τάξη μια συγκριτική ανάλυση της βιοποικιλότητας σε ένα
φυσικό οικοσύστημα σε συνάρτηση με την ποικιλομορφία των μαθητών στην τάξη
- καλύπτοντας το εύρος των μαθησιακών αναγκών, ταλέντων, δεξιοτήτων,
ενδιαφερόντων των μαθητών. Φυσικά, θα είναι απαραίτητο να επισημάνουμε ή
ακόμα καλύτερα, να κάνουμε τους μαθητές να συλλογιστούν και να αξιολογήσουν 
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• να απαριθμήσουν κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά, δυνατά σημεία τους ή τον
χαρακτήρα τους, τις σχέσεις των παρατηρούμενων λειτουργιών μεταξύ τους.

Σε ένα οικοσύστημα κήπου, ένα εύκολο παράδειγμα είναι «τα τρία αδέλφια»: το
καλαμπόκι προσφέρει στήριξη στα φασόλια, η κολοκύθα με τα μεγάλα φύλλα
διατηρεί το έδαφος υγρό και κρατά τα ζιζάνια μακριά και τα φασόλια παρέχουν
υποστήριξη και στα τρία φυτά παρέχοντας άζωτο. Στην τάξη: πώς
αλληλοσυμπληρώνονται τα χαρακτηριστικά και οι δεξιότητές τους. Πώς μπορούν
οι μαθητές να αλληλοϋποστηρίζονται στην τάξη ή εκτός αυτής;

• και τον αντίκτυπο όλων αυτών σε κάθε συστατικό: στον κήπο, οι αμοιβαία
ωφέλιμες σχέσεις επιτρέπουν σε κάθε στοιχείο να διερευνήσει τους πολλαπλούς
ρόλους του και αυτό συμβάλλει σε έναν ανθεκτικό και αναγεννητικό κήπο. Στην
τάξη/σχολείο, ένα χρήσιμο και υποστηρικτικό περιβάλλον διεγείρει ένα ευνοϊκό
μαθησιακό περιβάλλον, αυξάνοντας την ατομική παραγωγικότητα και, κατά
συνέπεια, την παραγωγικότητα ολόκληρης της τάξης.

7.2. Αρχή της Περμακουλτούρας: Χρησιμοποιήστε τις άκρες και εκτιμήστε
τα όρια
 Το εύρος αναφέρεται επίσης στην Αρχή της Περμακουλτούρας:
«Χρησιμοποιήστε τις άκρες και εκτιμήστε τα όρια, καθώς πρόκειται για το σημείο
σύνδεσης των πραγμάτων όπου συμβαίνουν τα πιο ενδιαφέροντα γεγονότα και
είναι συχνά τα πιο πολύτιμα, ποικίλα και παραγωγικά στοιχεία του συστήματος».
[67] Στις ανθρώπινες κοινωνίες, πρόκειται για τη σύγκλιση διαφορετικών ομάδων
ανθρώπων όπου η μαθησιακή εμπειρία ενισχύεται. Η μάθηση μέσα από τον
τρόπο με τον οποίο άλλοι άνθρωποι ζουν, σκέφτονται, συμπεριφέρονται,
εργάζονται, επικοινωνούν ή αποκτούν γνώση όχι μόνο βελτιώνει την κοινωνική
ανάπτυξη, αλλά επίσης διευρύνει τις αντιλήψεις ενός ατόμου. Αυτό το
πλεονέκτημα μπορεί να χρησιμεύσει ως αρχή για την ενσωμάτωση της
επιστήμης (οικολογία) και των τεχνών (κοινωνικοπολιτιστικά θέματα) στην
αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων της πραγματικότητας όπως η ανοχή, η
μετανάστευση και άλλες πολυπολιτισμικές ανησυχίες.
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Τα παρακάτω αποτελούν μερικά πιθανά σημεία εκκίνησης για συζήτηση
και ανταλλαγή απόψεων στην τάξη:

• Στις άκρες, δημιουργούνται λόγω της συγχώνευσης μοναδικά είδη, που
διαφέρουν από τα δύο γειτονικά οικοσυστήματα, και η ποικιλία των οργανισμών
καθιστά συχνά την άκρη πιο ανθεκτική. Παρακινήστε τους μαθητές να
προβληματιστούν χρησιμοποιώντας αυτήν την υπόθεση ως βάση. Για
παράδειγμα, ένα παιδί που γεννιέται από μιγάδες γονείς όχι μόνο θα έχει
διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους δύο γονείς, αλλά και κατά πάσα
πιθανότητα θα έχει σχετικά πιο ανοιχτές απόψεις που θα περιλαμβάνουν τις δύο
διαφορετικές κουλτούρες των γονέων του. Είναι σιωπηρά αποδεκτό ότι οι
πολυπολιτισμικές συναντήσεις συχνά εξαλείφουν προκαταλήψεις.             

• Οι άκρες φιλοξενούν περισσότερη ποικιλία ειδών επειδή τα είδη που ευδοκιμούν
κατά μήκος αυτών των άκρων είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στο έπακρο τους
δύο οικοτόπους ή τα οικοσυστήματα. Πάρτε ως παράδειγμα το πλαίσιο της
μάθησης, όπου όταν συναντώνται ένας ή δύο κλάδοι STEAM, τότε προκύπτει μια
πιο διευρυμένη άποψη και μια βαθύτερη κατανόηση του θέματος. Ένα άλλο
απλοποιημένο παράδειγμα για 10 έως 13 ετών: όταν κάποιος ακούει δύο ιδέες,
μια τρίτη ιδέα που χρησιμοποιεί τις δύο είναι πιθανό να είναι πιο περιεκτική και
μοναδική ταυτόχρονα.  

•  Αυτές οι άκρες, ή αυτό που οι οικολόγοι αποκαλούν «οικότονοι» περιλαμβάνουν
ελώδεις περιοχές - τη μετάβαση από ξηρά σε υγρά οικοσυστήματα, βοσκότοποι -
από ερήμους σε δάση ή σε μαγκρόβια δάση - όπου συγκλίνουν τα χερσαία και
θαλάσσια οικοσυστήματα. Οι αλλαγές στις κλιματολογικές συνθήκες, μεταξύ
άλλων παραγόντων, δημιουργούν άκρα. Οι οικοτόνοι χρησιμοποιούνται από τους
οικολόγους στη μελέτη της κλιματικής αλλαγής.[68] Ενώ μαθαίνουμε τις
οικότονους και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή, μπορεί
επίσης να είναι ένας τρόπος ενθάρρυνσης των μαθητών στην αυτοέκφραση. Το
μάθημα μπορεί επίσης να συνδεθεί με τις προσωπικές αλλαγές που
αντιμετωπίζουν και υπόκεινται οι μαθητές στην πραγματική ζωή. Ενθαρρύνετέ
τους να αναφέρουν παραδείγματα - μπορεί να είναι αλλαγή σχολείου ή κατοικίας
ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια εμπειρία που θα ένιωθαν άνετα να συζητήσουν
στην τάξη και να τους ενθαρρύνετε να συλλογιστούν τα μαθήματα που πήραν
από μια τέτοια «ζωή στην άκρη». 
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Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

• Το φαινόμενο του άκρου μπορεί να παρατηρηθεί σε έναν κήπο όπου υπάρχει
ξαφνική αλλαγή στο έδαφος. Οι μαθητές μπορούν να πειραματιστούν για τον
εντοπισμό ή τη δημιουργία τέτοιων οικοτόνων στον κήπο τους. Αυτή η μάθηση
μπορεί να παιχνιδοποιηθεί συνδέοντας την με τη δραστηριότητα που προτείνεται
στο IO2 Παιχνιδοποίηση με τίτλο: Περμακουλτούρα και Φυτά όπου οι μαθητές θα
αναγνωρίζουν φυτά, έντομα και άλλους οργανισμούς.

• Η χρήση του άκρου ως μέθοδος σχεδίασης στην περμακουλτούρα ακολουθεί τη
λογική ότι, καθώς τα άκρα βρίσκονται όπου υπάρχει η περισσότερη
παραγωγικότητα και μεγαλύτερη ποικιλία ειδών, σημαίνει ότι υπάρχουν ή
αξιοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο στον σχεδιασμό κάποιου. Αυτή η αρχή
σχεδιασμού θα πρέπει προφανώς να διδαχθεί προτού οι μαθητές ξεκινήσουν το
σχεδιασμό ενός κήπου εμπνευσμένου από την περμακουλτούρα στο σχολείο ή
στην κοινότητα. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτήν την πρακτική
δραστηριότητα για την αντιμετώπιση θεμάτων κοινωνικών επιστημών και
ανθρωπιστικών επιστημών που εμπίπτουν στις Τέχνες. 
 
• Η ποικιλομορφία στο ρυθμό και τρόπο μάθησης των μαθητών και  στις
μαθησιακές ανάγκες (ή οι δυσκολίες) δεν απομονώνεται από την ενιαία άποψη της
περμακουλτούρας. Θα ήταν επίσης χρήσιμο να γίνει αυτή η ενημέρωση στους
μαθητές για το κατανοήσουν. Η μάθηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του
εγκεφάλου και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ο εγκέφαλος
επεξεργάζεται πληροφορίες μπορεί να είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα. Θα
είναι ενδιαφέρον να αναφέρετε κάποια περιστατικά από τη ζωή ορισμένων
ιδιοφυιών, όπως ο Αϊνστάιν, ο Ντάργουιν και άλλοι που ανακάλυψαν εξαιρετικά
καινοτόμες ιδέες, ο οποίοι στην πραγματικότητα ζορίστηκαν στο σχολείο λόγω των
μαθησιακών τους δυσκολιών. Αυτό συνέβη επειδή οι εγκέφαλοί τους συνδέονταν
με διαφορετικό τρόπο, επομένως ήταν  σε θέση να βλέπουν και να αναλύουν τα
πράγματα με διαφορετικούς τρόπους από όσους δεν είχαν ΕΜΔ. Ένας ειδικός σε
αυτόν τον τομέα - ένας συμπονετικός και αφοσιωμένος ψυχολόγος, για
παράδειγμα, με τη συγκατάθεση των γονέων των μαθητών με ΕΜΔ και των ίδιων
των μαθητών, μπορεί να κληθεί στην τάξη να παρουσιάσει με διασκεδαστικό και
περιεκτικό τρόπο την περίπτωση μαθησιακών δυσκολιών, που σήμερα
χαρακτηρίζονται ως μαθησιακές δυσκολίες (ειδικές ανάγκες).  
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• Στο φαινόμενου άκρου, η συνάντηση μεταξύ δύο συστημάτων δημιουργεί 
 καλύτερη ποικιλία και ανθεκτικότητα. Η ενημέρωση των μαθητών χωρίς ΕΜΔ θα
τους κάνει πιο συμπονετικούς, καλλιεργώντας έτσι μια πιο υγιή αλληλεπίδραση με
παιδιά με ΕΜΔ. Η ποικιλομορφία φέρνει ζωντανές εμπειρίες ζωής και συχνά
αποδίδει περισσότερη παραγωγικότητα. Σε αυτήν την πρακτική άσκηση, οι ίδιοι οι
μαθητές θα μάθουν να δημιουργούν τον πλούτο, να αξιοποιούν στο έπακρο την
ποικιλομορφία στη ζωή τους και στις μαθησιακές τους εμπειρίες.

103



104

Ο Παιδαγωγικός
Οδηγός για τους
Συντονιστές

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

από Ed Consult - Δανία
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 Το έργο LivingSTEM εφαρμόζει μια ολιστική και ολοκληρωμένη σχολική
προσέγγιση για να παρακινήσει και να τονώσει το ενδιαφέρον των νεαρών
μαθητών και των δασκάλων τους στην ανακάλυψη της Περμακουλτούρας, αλλά
και να τους υποστηρίξει στην απόκτηση σημαντικών δεξιοτήτων στον τομέα του
STEAM. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της διαδικασίας δημιουργίας ενός σχολικού
κήπου ή άλλων δραστηριοτήτων που βασίζονται στην έρευνα με στόχο να τους
δώσει τη δυνατότητα να συλλάβουν την ομορφιά και τη βιωσιμότητα στο
περιβάλλον τους, σύμφωνα με τους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ. Αυτές οι
προσπάθειες είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και απαιτούν έναν εξειδικευμένο
συντονιστή με ισχυρές ηγετικές ικανότητες για να κάνει την ομάδα να συμμετέχει,
να  ασχοληθεί και να έχει συνεχώς κίνητρο. Η πολυεπιστημονική ομάδα μπορεί να
περιλαμβάνει δασκάλους, διοικητικό προσωπικό, μαθητές, γονείς, συνομηλίκους
και άλλους ενδιαφερόμενους για να δημιουργήσει μια ισχυρή δέσμευση από την
κοινότητα. Μέσω της διευκόλυνσης της συνεργασίας και της συνδημιουργίας,
επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα και κοινές αξίες. Στις ακόλουθες οδηγίες,
το επίκεντρό μας είναι η δημιουργία ενός κήπου εμπνευσμένου από την
περμακουλτούρα. Ωστόσο, αυτές οι οδηγίες ισχύουν και για όλες τις άλλες
καινοτόμες δραστηριότητες που μπορεί να επιλέξει το σχολείο σας για την
ενσωμάτωση της περμακουλτούρας στη μάθηση STEAM.

8.1. Ποιος μπορεί να αναλάβει το ρόλο του συντονιστή
 Ο ιδανικός συντονιστής μπορεί να επιλεγεί από τη διεύθυνση του σχολείου ή από
το διδακτικό προσωπικό. Εναλλακτικά, ο εταίρος που είναι υπεύθυνος στη χώρα
για το έργο Living STEM θα μπορούσε επίσης να παρέχει έναν συντονιστή. Η
δυνατότητα μιας ομάδας συντονιστών είναι επίσης μια καλή επιλογή που πρέπει
να τη λάβετε υπόψη. Αυτό θα περιλαμβάνει δύο ειδικούς που μοιράζονται τις
εργασίες, χειρίζονται με ομαδικό πνεύμα την πολυπλοκότητα και τα περιττά
στοιχεία των εργασιών. Η ομαδική εργασία θα διασφαλίσει τη συνέχεια του έργου
σε περίπτωση που ένας συντονιστής δεν είναι διαθέσιμος λόγω διακοπών,
αναρρωτικής άδειας ή για άλλους λόγους. 
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βοήθεια στη δημιουργία ισχυρών ομάδων με μαθητές, δασκάλους,
προπονητές, συνομηλίκους, ειδικούς της περμακουλτούρας, μέλη του έργου
ενδεχομένως γονείς και άλλο τεχνικό προσωπικό από το σχολείο και
εκπροσώπους από τη διεύθυνση του σχολείου
στήριξη των συμμετεχόντων στην κατανόηση των κοινών στόχων τους μέσω
της καθοδήγησης, της προπόνησης και της κατάρτισης βοηθώντας να
διασφαλιστεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες προχωρούν συλλογικά στη διαδικασία
εφαρμογής
δομή συνομιλιών και εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών διευκόλυνσης της
ομάδας για να διατηρηθούν οι συζητήσεις αποτελεσματικές και παραγωγικές
δομή των δραστηριοτήτων
διαχείριση τυχόν συγκρούσεων ή ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν και
δημιουργία συναίνεσης
ενθάρρυνση
ενσυναίσθησης και θετικού πνεύματος
ενθάρρυνση ενεργής ακρόασης
προώθηση συνεργασίας και παρακίνησης των ανθρώπων να βρουν και να
μοιραστούν ιδέες,
σκέψεις και προοπτικές για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον χωρίς
αποκλεισμούς
το πιο σημαντικό, είναι η διαρκής υπενθύμιση στην ομάδα των αρχών και της
ηθικής της περμακουλτούρας, η οποία είναι το θεμέλιο ολόκληρης της
δραστηριότητας.

8.2. Τα καθήκοντα του συντονιστή ή της ομάδας των συντονιστών
 Ο συντονιστής έχει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που πρέπει να εκτελέσει
προκειμένου να διευκολύνει τα άτομα που συμμετέχουν στο έργο. Τα πιο
σημαντικά καθήκοντα θα είναι:
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8.3. Συγκέντρωση της ομάδας
 Η επιλογή μιας σταθερής ομάδας με κίνητρο από την αρχή της σχολικής χρονιάς
είναι ένα άλλο σημαντικό καθήκον. Είναι ιδανικό για την ομάδα να περιλαμβάνει
τουλάχιστον ένα μέλος της διεύθυνσης του σχολείου, έναν ή περισσότερους
καθηγητές STEAM, έναν μαθητή από κάθε τάξη που συμμετέχει, εκπροσώπους
των γονέων , καθώς και τεχνικό προσωπικό για να βοηθήσει με πρακτικές
εργασίες.
 
 Οι εφεδρικοί είναι χρήσιμοι σε μια ομάδα, έτσι ώστε ένα μέλος της ομάδας να
είναι πάντα διαθέσιμο για την υλοποίηση του έργου του σχολείου
περμακουλτούρας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την απουσία ατόμων σε
περίπτωση ασθένειας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
 
 Η συμμετοχή εκπροσώπων από εθνικές ενώσεις περμακουλτούρας θα είναι
πολύ χρήσιμη. Η συμμετοχή της τοπικής κοινότητας - που θα μπορούσε να
βοηθήσει στην κατασκευή ή / και στην παροχή υποδομών, στη συντήρηση των
κήπων κατά τη διάρκεια των διακοπών ή για άδειες ή άλλες ανησυχίες, είναι
πάντα χρήσιμη.
 
 Η πρόσκληση ενός τοπικού επαγγελματία ή ειδικού της περμακουλτούρας είναι
απαραίτητη όχι μόνο για την κατανόηση της βαθύτερης έννοιας του έργου, αλλά
και για τη συγκέντρωση όλων προς έναν κοινό στόχο και παράλληλα για τη
διασύνδεση της ομάδας και του ίδιου του έργου. Αυτό θα κάνει την ομάδα πιο
ανθεκτική.

8.4. Σχεδιασμός προγράμματος και άλλες συμβουλές
 Ένα πρόγραμμα για την υλοποίηση αυτού του έργου κήπου εμπνευσμένου από
την περμακουλτούρα μπορεί να σχεδιαστεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια
του σχολικού έτους. Το πρόγραμμα μπορεί να είναι στην αρχή, στα μέσα ή στο
τέλος του σχολικού έτους, ανάλογα με πολλούς παράγοντες που πρέπει να
ληφθούν υπόψη: το κλίμα της περιοχής, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του
σχολείου, τα προγράμματα της πιθανής ομάδας κλπ. Η τακτική συνάντηση,
όπως μηνιαίες συναντήσεις ομάδας, θα βοηθήσει στη βελτίωση του
προγράμματος και στην ανακατανομή των εργασιών, εάν είναι απαραίτητο.
Παρόλο που στο πλαίσιο του σκεπτικού της περμακουλτούρας, συνιστάται πάντα
η άμεση επαφή, προκειμένου όμως να συνδεθεί και η τεχνολογία στο έργο,
προτείνεται επίσης να υπάρχει κάποιος ψηφιακός χώρος όπου η ομάδα Living 
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STEM μπορεί να επικοινωνεί για οποιαδήποτε θέματα και να μοιράζεται ιδέες και
εμπειρίες. Προτείνεται ιδιαίτερα η καταγραφή της διαδικασίας.

 Η δημιουργία ενός σχολικού κήπου εμπνευσμένου από την περμακουλτούρα
δεν πρέπει να θεωρηθεί ως καθήκον αλλά ως κοινή εμπειρία διασκέδασης και
μάθησης. Η ενθάρρυνση των μαθητών να αναλάβουν την κυριότητα του έργου
είναι πάντα ενδυναμωτική και παρακινητική, καθιστώντας το έργο ως προσωπική
πρόκληση αλλά και συλλογική. Το πρόγραμμα πρέπει να παραμείνει εντός του
σκεπτικού της περμακουλτούρας σε κάθε βήμα, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι οι
μικρές υλοποιήσιμες δράσεις ή συνεισφορές είναι μικρά βήματα πιο κοντά στις
λύσεις για την κλιματική αλλαγή. Είναι ζωτικής σημασίας να συνειδητοποιήσετε
ότι το ίδιο το έργο δεν είναι το αποτέλεσμα αλλά τα μέσα για να μάθετε για το
STEAM και να συσχετίσετε τις γνώσεις με πραγματικά ζητήματα. Οι μαθητές θα
κληθούν να αντλήσουν σοφία και τεχνογνωσία από τη φύση μέσω των
αλληλεπιδράσεών τους με τα φυτά και άλλους οργανισμούς και μεταξύ τους και
επομένως θα ανακαλύψουν και θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες που μπορούν να
αξιοποιήσουν αμέσα.

8.5  Προετοιμασία της δραστηριότητας  
 Η σχολική χρονιά ξεκινά συνήθως στα μέσα Αυγούστου στις σκανδιναβικές
χώρες και τον Σεπτέμβριο στις περισσότερες χώρες της Δυτικής και Νότιας
Ευρώπης, επομένως το χρονικό πλαίσιο διαφέρει ελαφρώς στις χώρες εταίρους
του έργου. Υπάρχουν επίσης διαφορετικές συνθήκες στις χώρες που πρέπει να
ληφθούν υπόψη. Το κλίμα από τη Δανία στην Κύπρο και από την Ισπανία στην
Πολωνία είναι αρκετά διαφορετικό, οι εποχές καλλιέργειας ποικίλλουν και
υπάρχει μεγαλύτερη επιλογή καλλιεργειών στις μεσογειακές χώρες. Είναι
σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαδικασία σχεδιασμού στην περμακουλτούρα
μπορεί να εφαρμοστεί και να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε κλιματική
κατάσταση.

 Ιδανικά, πρέπει να αφιερωθεί ένα ολόκληρο σχολικό έτος στον σχεδιασμό και
την υλοποίηση του κήπου της περμακουλτούρας και τη δοκιμή των οφελών του.
Θα είναι πολύ χρήσιμο να προσδιορίσετε ως ομάδα, τον αριθμό ωρών ανά
εβδομάδα που θα απαιτούνται σε αυτήν τη δραστηριότητα. Τον Καμβά
Μαθησιακού Σχεδιασμού που θα παρουσιαστεί στο επόμενο κεφάλαιο θα είναι
χρήσιμο για την ομάδα κατά τη διαδικασία προετοιμασίας.
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Καθορισμός του στόχου
 Αναζήτηση και απόφαση για την τοποθεσία
 Προσδιορισμός και ανάλυση των στοιχείων στην τοποθεσία
 Δημιουργία του σχεδιασμού
 Επιλογή φυτών / Σπορά των φυτών
 Προετοιμασία της περιοχής
 Άμεση σπορά ή αναφύτευση 

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η δραστηριότητα είναι για να βοηθήσει τους
μαθητές να εμβαθύνουν στη μάθηση των θεμάτων STEAM και να αποκτήσουν
δεξιότητες STEAM σε κάθε επίπεδο τάξης, οι συντονιστές, μαζί με τους
δασκάλους μπορούν στη συνέχεια να συγκεντρώσουν παιδαγωγικές ιδέες με
επίκεντρο αυτούς τους σκοπούς.

 Επιπλέον, συνιστώνται δύο σχετικά διεπιστημονικά έργα εβδομαδιαίως για να
επιτρέψουν στους μαθητές να κατανοήσουν καλά τα θέματα, να ξεκινήσουν τη
διαδικασία και να δημιουργήσουν τη βασική δομή στο στάδιο του έργου, όταν τα
αποτελέσματα είναι εμφανή και μπορούν να αξιολογηθούν. Μπορούν να είναι
εκδηλώσεις του έργου που οργανώνονται ως δημιουργικές εκηλώσεις με τη
μορφή Bootcamp (εντατικό πρόγραμμα άσκησης) ή MakerSpace. Το έργο θα
πρέπει να είναι διασκεδαστικό με απαιτητικές, διερευνητικές και βιωματικές
δραστηριότητες με κάποια κίνητρα για εξαιρετικά αποτελέσματα.  

 Ιδανικά, μπορούν να συμπεριληφθούν όλοι οι μαθητές ηλικίας 10 έως 14 ετών.
Εάν δεν είναι δυνατόν, επιλέξτε μόνο ένα επίπεδο.

 Με ένα καλό επίπεδο κατανόησης των αρχών της Περμακουλτούρας, οι
συντονιστές και η ομάδα θα είναι σε θέση να προσεγγίσουν αυτό το έργο από την
άποψη μιας νέας μαθησιακής εμπειρίας. Όλοι θα συνειδητοποιήσουν ότι το έργο
δεν ξεκινά με τη σπορά ή το φύτεμα ή με την προετοιμασία της περιοχής ούτε με
την προετοιμασία ομάδων για καλλιέργεια. Τα έργα της Περμακουλτούρας
ξεκινούν πάντα με καθορισμένο στόχο και προσεκτική παρατήρηση. Το σκεπτικό
της περμακουλτούρας πρέπει να είναι οι θεμελιώδεις οδηγίες σε ολόκληρη τη
διαδικασία προετοιμασίας. Ακολουθεί μια γενική επισκόπηση της διαδικασίας: 
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Μια βιβλιοθήκη - εικονική και φυσική
με βιβλία σχετικά με την περμακουλτούρα στη γλώσσα της περιοχής.
Ένα οικόπεδο στο σχολείο ή σε κοντινή
απόσταση, εναλλακτικά οι αρχές της περμακουλτούρας μπορούν να
διδαχθούν
δημιουργώντας μίνι κήπους σε γλάστρες ή ακόμα και σε κουτιά κρασιού.
Ξύλο για την κατασκευή υπερυψωμένων
παρτεριών
Χώμα

 Κατά τη συντήρηση, οι μαθητές πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα στοιχεία
λαμβάνονται σωστά έτσι ώστε να διενεργούνται οι πολλαπλοί ρόλοι τους και κάθε
λειτουργία να υποστηρίζει την άλλη.

 Η παραπάνω διαδικασία δεν πρέπει να θεωρείται γραμμική διαδικασία, καθώς
ορισμένα βήματα μπορεί να αλληλεπικαλύπτονται με τα άλλα. Μπορούν ήδη να
εφαρμοστούν από το σημείο λήψης αποφάσεων για την υλοποίηση του έργου.
Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ένας καλός κήπος περμακουλτούρας είναι
ανθεκτικός, αυτορρυθμιζόμενος και βιώσιμος. Με την εμπειρία της διαδικασίας
σχεδιασμού, μπορεί να επιτευχθεί μια αυθεντική μάθηση. Συνδυάζοντας τα
μαθήματα STEAM με την ηθικές αξίες και τις αρχές της περμακουλτούρας, οι
ερευνητικές ικανότητες και οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων αναπτύσσονται
ή ενισχύονται στους μαθητές.

 Έχετε υπόψη ότι μπορεί να πραγματοποιηθούν άλλα πρωτόκολλα: θεωρητική
εισαγωγή, ερευνητική φάση, προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών σε
θέματα που καλύπτουν το STE(A)M για να συμπεριληφθούν δραστηριότητες
LivingSTEM, δραστηριότητες δικτύωσης, επισκέψεις σε κήπους
περμακουλτούρας κλπ.

Υλικά που χρειάζονται: 
 Αυτά είναι μόνο μερικά από τα πιθανά υλικά που μπορεί να χρειαστούν στη
διαδικασία. Η λίστα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον στόχο, τις τοπικές
καταστάσεις και πολλούς άλλους παράγοντες.
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Κομπόστ και στρώματα
Σπόροι και φυτά
Εάν είναι δυνατόν στο σχολείο, θα
μπορούσαν να υπάρχουν ζώα βοσκής - κοτόπουλο, πάπιες ή πρόβατα, τα
οποία πρέπει να αγοραστούν ή να δωρισθούν από αγρότες
Ξύλο για να χτιστεί ένα καταφύγιο για
τα ζώα
Εργαλεία κηπουρικής και χώρος
αποθήκευσης εργαλείων κηπουρικής
Νερό
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος /
ενέργειας
Υπολογιστές / Ipads / κάμερες για την
καταγραφή της διαδικασίας
Εργαλεία γραφής / ζωγραφικής /
σχεδιασμού
Εγκαταστάσεις μαγειρέματος ...

Στόχοι: Συγκέντρωση όλων των οραμάτων και καθορισμός συγκεκριμένων
στόχων, οι οποίοι ενδέχεται να αναθεωρηθούν και να προσαρμοστούν κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας
Έρευνα: Συγκέντρωση πληροφοριών για όλες τις δεξιότητες της ομάδας και,
όπου είναι απαραίτητο, διδασκαλία - μάθηση - απόκτηση νέων δεξιοτήτων /
δεξιοτήτων STEAM για την επίτευξη των στόχων. Επιπλέον, η ομάδα
μαθητών πρέπει να μάθει, ποιος θα πρέπει να προστεθεί στην ομάδα, στο
δίκτυο, στην ομάδα των ενδιαφερομένων

 
 Εάν είναι δυνατόν, όλα τα υλικά πρέπει να είναι οργανικά και να μην μολύνουν με
κανέναν τρόπο. Οι αρχές της κυκλικής οικονομίας και η χρήση μεταχειρισμένων
υλικών, όπου είναι δυνατόν, θα αποφέρουν καλύτερα αποτελέσματα.

 Ένα προτεινόμενο εργαλείο διαδικασίας σχεδιασμού για την υλοποίηση του
σχολικού κήπου περμακουλτούρας είναι το εργαλείο GoSADIMENT [69] που
αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: 
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Ανάλυση: Οι ομάδες αναλύουν ποιες υποδομές και υλικά υπάρχουν, ποια
υλικά θα χρειαστούν, ποιος εξοπλισμός είναι απαραίτητος. Μπορεί να
παραχθεί στο σχολείο ή να αγοραστεί / αποκτηθεί; 
Σχέδιο: Σχεδιασμός και χαρτογράφηση του κήπου
Υλοποίηση: Πραγματοποίηση του κήπου από τη θεωρία στην πράξη
Συντήρηση: Φροντίδα του κήπου, απομάκρυνση ζιζανίων, προστασία από
παράσιτα, πότισμα των φυτών, παροχή τροφής, φροντίδα των ζώων
Αξιολόγηση: Αξιολόγηση του τι πήγε καλά, τι απέτυχε
Μικρές διορθώσεις: Πραγματοποίηση διορθώσεων, προσαρμογών,
βελτιώσεων

8.6 Προσαρμογή ομάδας στόχου: προγράμματα, εργαλεία και οδηγίες  
 Το παιδαγωγικό σχέδιο υλοποίησης του LivingSTEM πρέπει να προσαρμοστεί
οριζόντια σε όλη την Ευρώπη ώστε να συμβαδίζει με τις οδηγίες STEM των
εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών σχολικών αρχών και κάθετα για να
αντιμετωπίσει τις ανάγκες των διαφόρων βαθμών/τάξεων και να προσαρμοστεί
στις στρατηγικές και τα χρονοδιαγράμματα στα συμμετέχοντα σχολεία.

 Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, η σημασία της εκπαίδευσης
STEM να ανταποκριθεί σε μελλοντικές δεξιότητες που δεν ταιριάζουν στην αγορά
εργασίας αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές και την επικοινωνία της ΕΕ. Η
Επιτροπή ξεκίνησε μια συμμαχία STE(A)M που συγκεντρώνει διαφορετικούς
τομείς εκπαίδευσης, επιχειρήσεων και δημόσιου τομέα, εργοδότες που προωθούν
τη χρήση σχετικών θεμάτων STE(A)M και εκσυγχρονίζουν το STE(A)M και άλλα
προγράμματα σπουδών μέσω περισσότερων πολυεπιστημονικών
προγραμμάτων. Ωστόσο, εξετάζοντας τις στρατηγικές STE(A)M στα διάφορα
κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του προγράμματος Living STEM,
η κατάσταση είναι αρκετά ανομοιογενής. Υπάρχουν μερικές πρωτοβουλίες και
μερικά έργα που σχετίζονται με το STE(A)M, αλλά δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή
συνεκτικές στρατηγικές.

 Η διεπιστημονική προσέγγιση στο έργο LivingSTEM και οι παιδαγωγικές
μεθοδολογίες της συνεργατικής, διερευνητικής, βιωματικής, ερευνητικής, ενιαίας
και ολιστικής μάθησης είναι πολύ καινοτόμες και θα μπορούσαν να γίνουν οι
καλύτερες πρακτικές για τις αναδυόμενες στρατηγικές STEM στις συμμετέχουσες
χώρες και πέραν αυτών.
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 Συνιστάται τα σχέδια μαθήματος LivingSTEM να συμβαδίζουν με τις εθνικές
οδηγίες στους επιμέρους κλάδους STEM και να συνεργάζονται με τα
ενδιαφερόμενα μέρη και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την
ενσωμάτωση των μεθοδολογιών και του περιεχομένου LivingSTEM στις εθνικές
στρατηγικές STEM και μελλοντικές οδηγίες. 

 Το έργο LivingSTEM έχει μια άλλη φιλοδοξία να παρέχει εργαλεία και
στρατηγικές για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων για την κλιματική
αλλαγή και να συμβαδίζει με τους παγκόσμιους στόχους βιωσιμότητας των
Ηνωμένων Εθνών μέσω της εφαρμογής των κήπων της περμακουλτούρας.

 Το έργο LivingSTEM, μέσω της ενσωμάτωσης της Περμακουλτούρας στη
σημερινή εκπαίδευση, αναλαμβάνει τη φιλοδοξία να δώσει τη δυνατότητα στους
μαθητές και άλλους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στις λύσεις για τον
περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.  

 Στην τυπική πρακτική, για να αξιολογηθεί η επίδραση της εφαρμογής
LivingSTEM στα συμμετέχοντα σχολεία, πρέπει να παρέχεται ένα εργαλείο
ποιότητας για τη μέτρηση των δεξιοτήτων που επιτυγχάνονται σε τακτική βάση.
Το έργο LivingSTEM, ωστόσο, προωθεί την εστίαση στη διαδικασία οργανικής
μάθησης, και υποστηρίζει περισσότερο τύπους αξιολόγησης
προσανατολισμένους στα αποτελέσματα και προσαρμοσμένους στους μαθητές.  

 Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να γίνουν προσαρμογές και διορθώσεις,
διασφαλίζοντας τη χρηστικότητα για τις διάφορες ηλικιακές ομάδες που
κυμαίνονται από 10 έως 14 σε διαφορετικούς εκπαιδευτικούς πολιτισμούς.  

 Πριν από την εφαρμογή, οι ανάγκες των συγκεκριμένων ομάδων-στόχων θα
πρέπει να αξιολογηθούν για να προετοιμαστούν για την επιτυχή υλοποίηση των
τοπικών κήπων περμακουλτούρας LivingSTEM.

 Οι εταίροι στο πρόγραμμα LivingSTEM και πολλά σχολεία στις αντίστοιχες χώρες
τους (Βέλγιο, Κύπρος, Δανία, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία) προωθούν καινοτόμες
παιδαγωγικές μεθόδους, όπως η συνεργατική μάθηση και η μάθηση βάση
κοινότητας. Οι εταίροι του LivingSTEM, εξοπλισμένοι με το κατάλληλο υπόβαθρο
τόσο στην περμακουλτούρα όσο και στη διαχείριση των έργων, θα βοηθήσουν
τον συντονιστή, θα παρέχουν ή θα οργανώσουν εκπαίδευση και θα προσφέρουν
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Δοµή προσωπικού νοήµατος
Επιλογή
Πρόκληση
Έλεγχος
Συνεργασία
Συνέπειες που προωθούν την
αυτο-αποτελεσµατικότητα και την κοινή χρήση 

καθοδήγηση στους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς. Αυτό γίνεται για να
ενθαρρυνθεί η χρήση µεθοδολογιών που προάγουν την τόνωση των
µαθησιακών εµπειριών.

 Ο κήπος της περµακουλτούρας πρέπει να θεωρείται ως µακροπρόθεσµο
έργο, επειδή είναι ένα ζωντανό έργο. Μπορούν να εξεταστούν και άλλα
σχετικά έργα µε µακροπρόθεσµες προοπτικές, µε τη συµµετοχή καθηγητών
που διδάσκουν άλλα µαθήµατα.

 Το έργο LivingSTEM συµβαδίζει µε τις ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες,
παρέχοντας µια ποικιλία προκλήσεων, παιχνιδιών, καθώς και
δραστηριοτήτων σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για την προώθηση της
μάθησης δεξιοτήτων STEM. Για παράδειγμα, οι εθνικές οδηγίες στη Δανία για
μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνουν τις
ακόλουθες αρχές σχεδιασμού για να παρακινούν τα μαθήματα της φύσης - που
ονομάζονται 6 C’: 

 Εξετάζοντας τα κεφάλαια της Περµακουλτούρας και µια βαθιά κατανόηση
αυτού του κλάδου, το έργο LivingSTEM συµβαδίζει σωστά µε τα παραπάνω.
Οι πιλοτικές δραστηριότητες στο έργο LivingSTEM θα αφορούν οµάδες
ηλικίας 10-12 ή 13-14 ετών. Το υλικό και τα σχέδια µαθηµάτων είναι
κλιµακούµενα σε υψηλότερες ή ρυθµιζόµενα σε χαµηλότερες ηλικιακές
οµάδες.

8.7 Δημιουργία   
 Υπάρχουν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός σχολικού
κήπου Περμακουλτούρας. Η διαθεσιμότητα ενός κατάλληλου χώρου είναι
σημαντική. Το μέγεθος δεν έχει σημασία.
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 Ένας ειδικός της περμακουλτούρας στην ομάδα ή οι ειδικές γνώσεις ενός
εξωτερικού συνεργάτη θα βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι ακολουθούνται οι
οδηγίες της περμακουλτούρας στην επιλογή της τοποθεσίας με βάση το
περιβάλλον που απαιτείται. Ο εταίρος του LivingSTEM μπορεί να βοηθήσει στην
επαφή του σχολείου με έναν ειδικό της περμακουλτούρας για την επιλογή της
τοποθεσίας.

 Τα κύρια και ζωτικά στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή της
τοποθεσίας είναι: Νερό, Φως του ήλιου, Έδαφος και Αέρας. Είναι σημαντικό να
έχετε κατά νου ότι η διαδικασία επιλογής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
διαδικασίας σχεδιασμού, επομένως η συμμετοχή των μαθητών είναι σημαντική.

  Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα του νερού: Το νερό είναι η πηγή ζωής,
οπότε είναι ζωτικής σημασίας για όλα τα όντα. Οι πηγές ποτίσματος πρέπει να
είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες. Μέρη με πολύ νερό μετά από υπερβολικές
βροχοπτώσεις ή μέρη που αντιμετωπίζουν ξηρασία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στην περμακουλτούρα, επειδή οι αρχές σχεδιασμού της
επιτρέπουν την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και τη μετατροπή τους σε
λύσεις. Ωστόσο, δεδομένου ότι το έργο προορίζεται για νεαρούς μαθητές χωρίς
αρκετή εμπειρία στην περμακουλτούρα, είναι καλύτερο να αποφύγετε αυτά τα
μέρη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αρχαρίων.

 Έκθεση στο φως του ήλιου: Το φως του ήλιου είναι η πηγή ενέργειας για την
ανάπτυξη των φυτών και όλων των όντων. Διαφορετικά φυτά έχουν διαφορετικές
ανάγκες στο φως του ήλιου. Η διαθεσιμότητα του ήλιου είναι μέρος της
διαδικασίας παρατήρησης κατά την επιλογή της τοποθεσίας.

 Έδαφος: Αυτό είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των φυτών. Η ομορφιά της
περμακουλτούρας είναι η ικανότητά της να αποκαθιστά την υγεία του εδάφους. Σε
περίπτωση περιορισμένων επιλογών τοποθεσίας, το έδαφος κακής ποιότητας δεν
πρέπει να είναι αποτρεπτικό. Και πάλι, δεδομένου ότι οι μαθητές βρίσκονται στην
αρχή, μια περιοχή με χώμα καλής ποιότητας θα διευκολύνει τα πράγματα για
αυτούς, αλλά δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
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Αλλεργίες στη γύρη, τα φυτά, τα ζώα - οι εκπαιδευτικοί πρέπει να το
γνωρίζουν
Τα τσιμπούρια είναι πιθανώς τα πιο επικίνδυνα ζώα, καθώς προκαλούν τη
νόσο του Lyme
Τα δηλητηριώδη φίδια - οχιές είναι αρκετά συνηθισμένα στη Δανία
Δηλητηριώδη φυτά
Αρπακτικά που κυνηγούν κοτόπουλα, πάπιες και πρόβατα
Τσιμπήματα κουνουπιών σε νότιες περιοχές
Τσιμπήματα μελισσών - το οποία μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικό σοκ
Τα παιδιά όταν εργάζονται με εργαλεία - πριόνια, μαχαίρια, φτυάρια - μπορεί
να προκαλέσουν ατύχημα
Βακτήρια στο έδαφος, στο νερό

 Αέρας / άνεμος: Ο αέρας επηρεάζει την ανάπτυξη και γενικότερα την ευημερία
του κήπου. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη το μακροπρόθεσμο όραμα. Οι
ισχυροί άνεμοι μπορούν να επηρεάσουν την παροχή νερού και ήλιου /
θερμότητας στην περιοχή καθώς και την αντίσταση των σχεδίων. Οι μολυσμένες
περιοχές πρέπει να αποφεύγονται για την υγεία των παιδιών. Η
τεχνογνωσία της περμακουλτούρας μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό των
επιπτώσεων της ρύπανσης, αλλά, φυσικά, απευθύνεται περισσότερο στους
έμπειρους στην περμακουλτούρα.

Επιπλέον απαραίτητος εξοπλισμός
 Εκτός από αυτό που αναφέρθηκε στο προηγούμενο μέρος αυτού του κεφαλαίου,
άλλα υλικά που χρειάζονται θα εξαρτηθούν από τους στόχους και τις προκλήσεις
που θα θέσει η ομάδα. 

Επίβλεψη και ασφάλεια 
 Πρέπει πάντα να υπάρχει τουλάχιστον ένας δάσκαλος για να επιβλέπει το έργο.
Εναλλακτικά, οι γονείς ή οι εθελοντές βοηθοί από την κοινότητα θα μπορούσαν να
συμμετάσχουν στην επίβλεψη των παιδιών και την παροχή καθοδήγησης,
προπόνησης και υποστήριξης. Υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι κατά την εργασία
στη φύση, οι οποίοι υπάρχουν επίσης, όταν τα παιδιά παίζουν σε εξωτερικό
χώρο.

Κίνδυνοι:
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 Πρέπει να καταρτιστούν απλές οδηγίες ασφάλειας και υγιεινής και ένας κώδικας
δεοντολογίας που θα προσδιορίζει τους κινδύνους και θα παρέχει μέτρα
περιορισμού του κινδύνου. Σημαντικά μέτρα είναι να πλένετε τα χέρια σωστά μετά
την εργασία στον κήπο, να φοράτε γάντια, να φοράτε γυαλιά ασφαλείας και ρούχα
για συγκεκριμένες χειροτεχνίες.

 Οι οδηγίες διατίθενται συχνά στα σχολεία. Οι εθνικοί και τοπικοί κανόνες πρέπει
να ελέγχονται και να τηρούνται. 

Βασικές προφυλάξεις:
 Το τακτικό πλύσιμο των χεριών ενθαρρύνεται αν και η επαφή με τη γη πιστεύεται
ότι ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Η χρήση γαντιών κήπου είναι χρήσιμη για
όσους ασχολούνται για πρώτη φορά με την κηπουρική, αλλά μπορεί να είναι
προαιρετική. Συνιστάται το πλύσιμο των χεριών μετά από επισκέψεις στο
αγρόκτημα σε περίπτωση επαφής με ζώα για να αποφευχθεί η εξάπλωση
μεταδοτικών μικροβίων μεταξύ των συμμετεχόντων. Ενημερώστε τα παιδιά για τη
σημασία της λήψης προληπτικών μέτρων.
 
 Περαιτέρω μέτρα ασφάλειας και κινδύνων εξετάζονται εκτενώς στο Κεφάλαιο 9.

8.8. Συγκεκριμένα παραδείγματα πιθανής οργάνωσης δραστηριοτήτων    
 Ακολουθεί ένα πιθανό μοντέλο που πρέπει να λάβετε υπόψη στον
προγραμματισμό σας. Το LivingSTEM ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να
καταρτίσουν τον δικό σας σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη προσεκτικά τους
στόχους σας, τους κανονισμούς και τα χρονοδιαγράμματα του σχολείου, τις
σχολικές εγκαταστάσεις, τις συνθήκες της κοινότητας και φυσικά τις ανάγκες των
μαθητών. Ο προγραμματισμός ή η προετοιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί στο
τέλος του σχολικού έτους για να είναι έτοιμος για εφαρμογή στις αρχές του
επόμενου έτους με μικρές προσαρμογές, εάν χρειαστεί. Τα εργαλεία και οι
τεχνικές παρέχονται σε αυτό το κεφάλαιο και σε άλλα κεφάλαια αυτού του
Εγχειριδίου με την ελπίδα να εξοπλίσουν, να βοηθήσουν και να εμπνεύσουν τον
εκπαιδευτικό στην κατάρτιση ενός σχεδιασμού για το έργο που είναι συμβατό με
την περιοχή. Για περαιτέρω αναφορές και ιδέες, πολλά παραδείγματα υπάρχουν
στη βιβλιοθήκη πόρων LivingSTEM.
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Ιούνιος / Ιούλιος – 1ος  χρόνος: Προγραμματισμός
 Πριν από τις μεγάλες καλοκαιρινές διακοπές και την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς, κατανέμονται στους εκπαιδευτικούς οι νέες τους τάξεις και γίνονται
ειδικές λειτουργίες, χρονοδιαγράμματα και ωρολόγια προγράμματα, οι
εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για τις νέες οδηγίες και εξελίξεις και δημιουργούνται
θεματικές ομάδες, που συνεργάζονται κατά την επόμενη σχολική χρονιά. Αυτή θα
είναι η κατάλληλη στιγμή να δημιουργήσετε μια θεματική ομάδα καθηγητών
LivingSTEM, ο πυρήνας της πλήρους ομάδας θα συσταθεί στις αρχές του
σχολικού έτους.

 Το έργο Living STEM θα έχει ισχυρή συστηματική επίδραση, εάν οι θεωρητικές
και πρακτικές συναντήσεις ενσωματωθούν στα προγράμματα της νέας σχολικής
χρονιάς. Μία ή δύο σχολικές ώρες την εβδομάδα για κάθε τάξη που συμμετέχει
θα ήταν κατάλληλες για θεωρητικές και πρακτικές συναντήσεις του έργου STEM,
που θα συντονίζονται από καθηγητές από διαφορετικά θέματα STEM. Οι
διεπιστημονικές συναντήσεις θα μπορούσαν να προγραμματιστούν σε διάφορες
τάξεις. Εάν είναι δυνατόν, μία ή δύο εβδομάδες αφιερωμένες στο έργο πρέπει να
προγραμματιστούν  για το σχολικό έτος.  

Αύγουστος/Σεπτέμβριος 
 Η σχολική χρονιά ξεκινά συνήθως τον Αύγουστο στη Δανία και τον Σεπτέμβριο
στις άλλες συμμετέχουσες χώρες. Οι πρώτες δύο εβδομάδες χρησιμοποιούνται
συχνά για κατάρτιση εκπαιδευτικών και προπαρασκευαστικού έργου. Αυτό που
πρέπει να γίνει είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος μάθησης όπου θα υπάρχει
βιβλιοθήκη με εγχειρίδια καθώς και μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με χρήσιμη
βιβλιογραφία στη γλώσσα της περιοχής. 

Όταν επιστρέψουν οι μαθητές, είναι καιρός να σχηματίσετε την ομάδα
υλοποίησης του LivingSTEM. 

Οι καλοκαιρινοί μήνες είναι κυρίως μήνες συγκομιδής.
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Διαλέξτε μερικά φρούτα και λαχανικά
Πάρτε μερικά δείγματα εδάφους
Τραβήξτε φωτογραφίες
Κατανοήστε τις αρχές
Επιστροφή στο σχολείο

Προετοιμάστε υγιεινά γεύματα με τα τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν
Μάθετε τι είναι υγιές στο φαγητό
Επισκεφτείτε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ και δείτε τα συστατικά του
αγαπημένου σας φαγητού
Κάντε έρευνα για το τι μπορούν τα πρόσθετα στα τρόφιμα να κάνουν στην
υγεία σας
Αναλύστε τα δείγματα εδάφους - μπορεί να προσκληθεί ένας ειδικός από μια
υπηρεσία παροχής συμβουλών σε αγροτικά θέματα ή από ένα εργαστήριο ή
η σχολική τάξη μπορεί να επισκεφθεί ένα εργαστήριο και να αναλύσει
δείγματα
Έρευνα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ποιότητα του εδάφους και
πώς να τη βελτιώσετε με κομπόστ

Προτάσεις για δραστηριότητες: 
Εισαγωγή στις αρχές LivingSTEM και περμακουλτούρας: 
Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει πολλές πληροφορίες για να ξεκινήσει η ενσωμάτωση
της Περμακουλτούρας στα προγράμματα σπουδών STEAM. Συνιστάται πάντα να
προσκαλέσετε έναν ειδικό για να μιλήσει για αυτό το θέμα. Δεδομένου ότι η
Περμακουλτούρα, όπως εξηγείται σε αυτόν το Εγχειρίδιο, είναι ένας πολύ ευρύς
κλάδος, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί STEAM μπορούν να συμφωνήσουν με το
άτομο που έχει γνώσεις στην περμακουλτούρα να προσαρμόσει την ομιλία
σύμφωνα με ορισμένους στόχους. Μπορούν να οργανωθούν πολλές ομιλίες ή
εργαστήρια καθ 'όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Μια ενθαρρυντική συζήτηση από έναν δάσκαλο, ένα μέλος του έργου ή / και έναν
εκπρόσωπο από το εθνικό δίκτυο περμακουλτούρας μπορεί επίσης να
αποτελέσει μια καλή αρχή. Τα κεφάλαια 4 και 5 αυτού του Εγχειριδίου αποτελούν
πολύτιμες αναφορές για ιδέες.

Επίσκεψη σε χώρο περμακουλτούρας:

Οι προκλήσεις: 

119



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

Ομαδική εργασία με καθηγητές ή / και ειδικούς και τον συντονιστή

Δεξιότητες STE(A)M που αποκτώνται:
S - βιολογία & χημεία εδάφους, χημεία τροφίμων, φυσιολογία, οικολογία.
T - ανάλυση με χρήση τεχνολογικών εργαλείων, πληροφορίες φυτών με χρήση
εφαρμογών, πρόγραμμα CAD για σχεδιασμό
Ε - η δημιουργία του κήπου αποτελεί μια διαδικασία μηχανικής · οι μαθητές
μπορεί επίσης να μάθουν για την (θλιβερή) πραγματικότητα της γενετικής
μηχανικής στη γεωργία. Η χρήση του σχεδιασμού της περμακουλτούρας είναι για
να εκπαιδεύσει τους μαθητές πάνω σε μια ολιστική μεθοδολογία μηχανικής
Α - ο δημιουργικός σχεδιασμός φαγητού, η ενσυναίσθηση, η συνεργατική,
διερευνητική μάθηση, οι κοινωνικές επιστήμες που εξετάζονται θα ασχοληθούν με
πολλά τρέχοντα κοινωνικά ζητήματα
M - η μέτρηση των θρεπτικών συστατικών στο έδαφος και στα τρόφιμα, τα
σχήματα θα δείξουν ότι γεωμετρία είναι διασκεδαστική. Στους κήπους τους θα
συναντήσουν φράκταλ και τη σειρά Φιμπονάτσι που είναι συναρπαστικά σημεία
εκκίνησης για να μάθουν μαθηματικών.

Οκτώβριος/Νοέμβριος
 Η ομάδα LivingSTEM ξεκινά να σχεδιάζει τον σχολικό κήπο της
περμακουλτούρας. Ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο και τις εγκαταστάσεις, ο
κήπος μπορεί να έχει πολλές μορφές - από πολύ μικρές γλάστρες, δοχεία ή
ακόμη και κουτιά κρασιού για έναν μαθητή ή μικρές ομάδες μαθητών όταν δεν
υπάρχει διαθέσιμος χώρος σε σύνθετους κήπους με υπερυψωμένα παρτέρια,
θερμοκήπια / τοξωτά θερμοκήπια και καταφύγια για ζώα. Για πολύπλοκα έργα, θα
ήταν χρήσιμο να συμμετέχουν ειδικοί από την εθνική ένωση περμακουλτούρας.
Η διαδικασία σχεδιασμού θα μπορούσε να ξεκινήσει με μια ανταλλαγή ιδεών και
ένα προσχέδιο σε κάθε επίπεδο τάξης. Η μεθοδολογία Lego® Serious Play® θα
μπορούσε να είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για το σχεδιασμό του κήπου, αλλά
εξίσου χρήσιμα υλικά είναι χαρτί, χαρτόνι, χρωματιστά μολύβια, ψαλίδια και
οποιοδήποτε άλλο δημιουργικό υλικό.

Οι προκλήσεις:

 Το σχέδιο του πιο επιτυχημένου κήπου περμακουλτούρας υπολογίζεται από την
ανθεκτικότητα, την αναγεννητική του ποιότητα και τηβιωσιμότητα. Η ομορφιά θα
προκύψει από τον σωστό συνδυασμό των στοιχείων.
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Κατασκευάστε τον κήπο, προετοιμάστε το έδαφος και φυτέψτε τους πρώτους
σπόρους [70].
Σχεδιάστε και δημιουργήστε την πιο όμορφη σπείρα βοτάνων.

Δεξιότητες STE(A)M που αποκτώνται:
S -  συνθήκες ανάπτυξης – φως ήλιου, νερό, ποιότητα εδάφους, θερμοκρασία, ...
T -  κατασκευή του κήπου
Ε - σχεδιασμός του κήπου με έξυπνη βιώσιμη ενέργεια και παροχή νερού /
διαχείριση υδάτων
Α - δημιουργικός σχεδιασμός, σχέδιο, ζωγραφική, κατασκευή, ενσυναίσθηση,
συνεργατική μάθηση
M - μέτρηση, υπολογισμός των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, ηλιακή
ακτινοβολία, προϋπολογισμός

Δεκέμβριος/Ιανουάριος 
 Αυτοί είναι μήνες με πολύ μικρή διάρκεια ημέρας στις βόρειες χώρες, όπου ο
κήπος είναι σε φάση ξεκούρασης. Στη νότια Ευρώπη θα μπορούσατε να
φυτέψετε μερικούς σπόρους. Τα παιδιά μαθαίνουν πώς να προστατεύουν τα
παρτέρια και τα φυτά με μια στρώση από φύλλα ή άχυρο ή προβιά.

 Η περίοδος αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να σχεδιάσετε τι να φυτέψετε, να
μάθετε για διαφορετικές καλλιέργειες, να παραγγείλετε/αγοράσετε τους σπόρους,
να ελέγξετε τη βιωσιμότητα των σπόρων. Στην τάξη, οι μαθητές θα μπορούσαν να
μάθουν για το ρόλο των ζώων στη βιοδυναμική γεωργία και στην
περμακουλτούρα. Μπορούν να μάθουν για τη φυσιολογία του κοτόπουλου, της
πάπιας και του προβάτου, πώς να τα εκτρέφουν, πώς να τα φροντίζουν, τι τρώνε,
τα οφέλη που προσφέρουν στον κήπο της περμακουλτούρας. Οι μαθητές με τους
δασκάλους τους θα μπορούσαν να επισκεφθούν αγροκτήματα για να γνωρίσουν
τα ζώα και να μάθουν για τις ανάγκες και τα οφέλη τους.

Οι προκλήσεις:
 Κάθε ομάδα μαθητών με έναν δάσκαλο κάνει τη διάταξη του κήπου με ένα σχέδιο
για τις καλλιέργειες που θέλουν να φυτέψουν.
Τα ζώα στους κήπους περμακουλτούρας: Ανάγκες και οφέλη
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Δεξιότητες STE(A)M που αποκτώνται:
S - γεωργικές δεξιότητες, φυσιολογία κοτόπουλου, πάπιας, προβάτου και τα
οφέλη τους στη διατήρηση της φύσης
T  - έλεγχος της ανθεκτικότητας των σπόρων
Ε - κατάρτιση σχεδίου για τις καλλιέργειες, σχεδιασμός καταφυγίων για ζώα
φάρμας
Α  - δημιουργικός σχεδιασμός, ενσυναίσθηση
Μ  - στατιστική (έλεγχος ανθεκτικότητας), προϋπολογισμός για τη διατήρηση των
ζώων (καταφύγια / τρόφιμα / κτηνίατρος) και το κόστος / όφελος τους [71]. 

Φεβρουάριος/Μάρτιος
 Αυτή είναι η περίοδος για την έναρξη των κήπων της περμακουλτούρας, δηλ.
γέμισμα των γλαστρών ή των παρτεριών με κομπόστ και χώμα. Όταν έχει ακόμα
κρύο, οι πρώτοι σπόροι μπορούν να φυτευτούν σε ένα ηλιόλουστο περβάζι. Τον
Μάρτιο, όταν ζεσταίνεται το χώμα, τα λαχανικά μπορούν να φυτευτούν στα
εξωτερικά παρτέρια. [72] παρέχει μια καλή λίστα καλλιεργειών για σπορά. 

Οι προκλήσεις: 
Προετοιμάστε το πιο όμορφο παρτέρι περμακουλτούρας (ατομικά ή σε μικρές
ομάδες)
Περιγράψτε τα φυτά και τις ανάγκες τους - είδη εδάφους, φως, πότισμα
Περιγράψτε τα θρεπτικά τους συστατικά και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
 
Δεξιότητες STE(A)M που αποκτώνται:
S - γεωργικές δεξιότητες, περιγραφή των φυτών και των ιδιαιτεροτήτων τους
T - διαχείριση υδάτων / ενέργειας / εδάφους / λιπάσματος
Ε - κατασκευή πρακτικών συσκευών παροχής νερού / ενέργειας
Α - δημιουργικός σχεδιασμός, ενσυναίσθηση
M - μέτρηση των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών του εδάφους για να
υπάρχουν καλά αποτελέσματα

Απρίλιος/Μάιος
 Αυτή είναι η υψηλή περίοδος για την κηπουρική. Οι σπόροι που έχουμε φυτέψει
τώρα μεγαλώνουν και γεμίζουν τα παρτέρια και τις γλάστρες. Μπορεί να
εμφανιστούν κάποια παράσιτα - έντομα, μύκητες, ρίζες. Μαθαίνουμε βιολογικές
μεθόδους για την προστασία των φυτών: απόχες για έντομα, οργανικό λίπασμα,
αραίωση των παρτεριών για να δώσουμε στα φυτά περισσότερο χώρο για να 
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Προετοιμασία ενός πάρτι με τα πιο δημιουργικά και νόστιμα τοπικά φαγητά
από τον κήπο (ίσως με κάποια τοπικά συμπληρώματα διατροφής) - ένας
διαγωνισμός
Πώς να αντιμετωπίσετε τα απόβλητα τροφίμων
Πώς συμβάλαμε στους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ

να μεγαλώσουν, στερεοποίηση λαχανικών. Εάν υπάρχουν ζώα, θα κολλήσουν και
θα μολυνθούν από τσιμπούρια και σκουλήκια. Επίσης είναι η περίοδος που
γεννιούνται τα αρνιά.

Οι προκλήσεις:
 Ανάπτυξη στρατηγικών και εργαλείων για την αντιμετώπιση παρασίτων (χωρίς
χημεία).
 Φροντίδα των ζώων: Περίοδος γέννησης αρνιών, προστασία από τσιμπούρια,
έντομα, σκουλήκια που προκαλούν ασθένειες.

Δεξιότητες STE(A)M που αποκτώνται: 
S - δημιουργία ανθεκτικών φυτών, γνώσεις για ασθένειες φυτών και ζώων
φάρμας
T - έξυπνες τεχνολογίες για την προστασία των φυτών και των ζώων
E - κατασκευή
Α - δημιουργικός σχεδιασμός, ενσυναίσθηση
Μ - στατιστικές υγείας  

Ιούνιος/Ιούλιος 
 Αυτή είναι η περίοδος εξετάσεων, πολλών γιορτών και πάρτι πριν κλείσουν τα
σχολεία για διακοπές. Και ήρθε η ώρα της συγκομιδής. Το σχολείο πρέπει να
προετοιμάσει μια εβδομάδα έργου / Bootcamp / πάρτι με διαγωνισμό για το ποιος
θα φτιάξει το πιο νόστιμο φαγητό με υλικά από τον κήπο περμακουλτούρας.
Μαθαίνουν επίσης διαδικασίες για τη συντήρηση τροφίμων για την αποφυγή
τυχόν σπατάλης τροφίμων. Οι χειμερινές καλλιέργειες μπορούν να σπαρθούν.
Πριν φύγετε για διακοπές, πρέπει να κάνετε μια λίστα υποχρεώσεων για τη
φροντίδα του κήπου κατά τη διάρκεια της απουσίας σας. Πρέπει να γίνει
αξιολόγηση της όλης διαδικασίας και ποιότητας της υλοποίησης.

Οι προκλήσεις:
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Δεξιότητες STE(A)M που αποκτώνται:
S - η βιολογία και η χημεία των τροφίμων
T - έξυπνες τεχνολογίες για τη συντήρηση τροφίμων
E - κατασκευή αυτόματων συστημάτων ποτίσματος
Α - η τέχνη της προετοιμασίας όμορφων νόστιμων τοπικών φαγητών
M - υπολογισμός των θρεπτικών συστατικών στα τρόφιμα
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9.1 Πώς να αναπτύξετε μια ισχυρή συνεργασία για τις δραστηριότητες Living
STEM
 Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, οι δραστηριότητες που
προτάθηκαν από το έργο LIVING STEM απαιτούν τη συνεργασία διαφόρων
επαγγελματιών, που συνδυάζουν τόσο την εκπαιδευτική όσο και την επικοινωνιακή
προσπάθεια. Για αυτούς και άλλους λόγους, μία από τις κεντρικές πτυχές αυτού του
έργου είναι η καθοδήγηση των εκπαιδευτικών στη δημιουργία μιας σταθερής και
διαρκούς συνεργασίας.

 Στο πλαίσιο της οργάνωσης και της συγκρότησης των σχολείων για την προώθηση
της μάθησης, η έννοια των ενδιαφερομένων και των συνεργατών, περιλαμβάνει
εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, διοικητικές αρχές
σχολείων (τοπικές, περιφερειακές και εθνικές), εκπαιδευτικούς οργανισμούς και
ακαδημαϊκούς / ερευνητές στο πλαίσιο του ρόλου τους να αναλύουν, να ερμηνεύουν
και να αποκαλύπτουν τις έννοιες των δράσεων που έχουν αναλάβει.

 Όλοι αυτοί μπορούν επίσης να παίξουν έναν ρόλο στη μάθηση μέσω της
κοινότητας, η οποία αφορά την πρακτική της σύνδεσης όσων διδάσκονται στο
σχολείο με την κοινότητα στην οποία ανήκει. Η συγκεκριμένη μάθηση μπορεί να
περιλαμβάνει τοπική ιστορία, λογοτεχνία και πολιτιστικές κληρονομιές, εκτός από
τοπικούς εμπειρογνώμονες, ιδρύματα και φυσικά περιβάλλοντα. Η μάθηση μέσω της
κοινότητας βασίζεται επίσης στην πεποίθηση ότι όλες οι κοινότητες έχουν εγγενή
εκπαιδευτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί για να
βελτιώσουν τις μαθησιακές εμπειρίες των μαθητών. Επομένως πολλοί παράγοντες
συμμετέχουν στη διαδικασία. Για αυτόν τον λόγο, είναι απαραίτητο να αναλύσετε τις
δυνατότητες που προσφέρει η περιοχή και να σχεδιάσετε νέα πρότυπα
συνεργασίας. Επίσης, μια από τις βασικές αρχές της περμακουλτούρας λέει:
Καλύτερα να ενσωματώνετε παρά να διαχωρίζετε. Και καθώς την εφαρμόζουμε στον
κήπο, μπορούμε επίσης να την εφαρμόσουμε σε κοινότητες, ομάδες ή οργανισμούς.
Η βιωσιμότητα είναι κάτι που επιτυγχάνουμε μαζί - μέσω συνεργασίας και
συμμετοχής - δεν είναι κάτι που κάνουμε μόνοι μας.

9.2.  Ένα εργαλείο συν-σχεδίασης: Καμβάς μαθησιακού σχεδιασμού
 Προκειμένου να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε μια επιτυχημένη δραστηριότητα,
θα παρουσιάσουμε τώρα έναν καμβά μαθησιακού σχεδιασμού (learning design
canvas) που θα καθοδηγήσει την τοπική συνεργασία στο σχεδιασμό, στην
αποτελεσματική υλοποίηση των δραστηριοτήτων και στη δημιουργία ενός ισχυρού
τοπικού δικτύου συνεργατών. Η χρήση ενός καμβά για έργα μάθησης STEM θα σας
βοηθήσει να καταλάβετε πως ταιριάζει στη γενική εικόνα της στρατηγικής
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του σχολείου, δημιουργώντας αξία βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αυτές οι
πληροφορίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και για να πείσουν
τους ενδιαφερόμενους και τους συνεργάτες να υποστηρίξουν το έργο σας.

 Χρήση από τον δάσκαλο: Ένας δάσκαλος μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να
καταλάβει το θέμα του έργου και πώς θα προσθέσει αξία στο σχολικό πρόγραμμα,
βοηθώντας τον να αποφασίσει αν αξίζει να συνεχίσει ή εάν χρειάζεται διορθώσεις.

 Ομαδική χρήση: Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια ανταλλαγής
σκέψεων με τους ενδιαφερόμενους και τους συνεργάτες του μαθησιακού σας
έργου. Μπορείτε να εκτυπώσετε μια μεγάλη έκδοση και να χρησιμοποιήσετε
«χαρτάκια σημειώσεων» για να μοιραστείτε ιδέες πάνω στον τυπωμένο καμβά,
ενισχύοντας την ομαδική συμμετοχή και την εξέλιξη της ιδέας, χωρίς να χάσετε την
εστίαση στους στρατηγικούς στόχους.   

 Η συμπλήρωση του καμβά είναι αρκετά εύκολη. Υπάρχουν 8 ενότητες: 
•     Διατύπωση προβλήματος 
•     Συνεργάτες 
•     Ενδιαφερόμενοι 
•     Μαθησιακοί στόχοι και δραστηριότητες 
•     Περιεχόμενα 
•     Διδακτική/Παιδαγωγική Στρατηγική 
•     Κοινό-στόχος 
•     Σχέδιο αξιολόγησης  

 Σε κάθε ενότητα υπάρχει μια ετικέτα και μια σύντομη περιγραφή σχετικά με τον
τρόπο συμπλήρωσης της ενότητας. Απλώς δώστε μια απάντηση στις ερωτήσεις σε
κάθε ενότητα και θα έχετε το πρώτο προσχέδιο του καμβά μαθησιακού
σχεδιασμού.
 Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να βοηθήσουμε ειδικά στην ανάπτυξη
συνεργασίας, οπότε θα επικεντρωθούμε περισσότερο στους Συνεργάτες και τους
Ενδιαφερόμενους. Να θυμάστε ότι στο Κεφάλαιο 3 μπορείτε να βρείτε πληροφορίες
για να συμπληρώσετε καλύτερα το μέρος σχετικά με την παιδαγωγική στρατηγική,
καθώς και στο κεφάλαιο xx μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους
μαθησιακούς στόχους και στις δραστηριότητες που προτείνονται στο μέρος xx
αυτού του έργου μπορείτε να βρείτε τα περιεχόμενα. 
 Ο καλύτερος τρόπος είναι να ξεκινήσετε από τη δεξιά πλευρά του καμβά,
εστιάζοντας πρώτα στο κοινό-στόχο σας.
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Οργάνωση Οφέλη που προσφέρει Προτεινόμενες ενέργειες για τη
δημιουργία της συνεργασίας

Σχολεία

Παρέχει τον κοινό-στόχο
Έχει εσωτερικές δεξιότητες
STEM

Συμπεριλάβετε κάθε επίπεδο του
σχολείου: εκπαιδευτικοί, διευθυντές,
εσωτερικοί και εξωτερικοί 
 συνεργάτες κλπ.

Αγρόκτημα
περμακουλτούρας

Δεξιότητες στην εκπαίδευση
περμακουλτούρας
Συνεργασία με ειδικούς/
αγρότες της περιοχής
Γνώση των χαρακτηριστικών
της περιοχής
Διοργάνωση μέρους των
δραστηριοτήτων

Ορίστε τη συνεργασία σε μια επίσημη
συμφωνία 
Επιλέξτε το αγρόκτημα λαμβάνοντας
υπόψη θέματα υλικοτεχνικής
υποστήριξης (τοπικά αγροκτήματα
εύκολα προσβάσιμα από το σχολείο
σας) και πιστοποιημένες γνώσεις
(ελέγξτε το πρόγραμμα σπουδών και
τις προηγούμενες εμπειρίες του)

Τοπική μη 
κερδοσκοπική
 οργάνωση 
 (οικολογία,
περμακουλτούρα, 
ηθικός καταναλωτισμός,
ενσυνείδητη 
κηπουρική, κτλ.)
  

Συνεργασία με ειδικούς της
περιοχής
Γνώση των χαρακτηριστικών
της περιοχής 
Διοργάνωση μέρους των
δραστηριοτήτων

Ορίστε τη συνεργασία που
σχετίζεται με τη
δραστηριότητα σε μια
επίσημη συμφωνία

Επιστημονικά
 ιδρύματα
& Κέντρα 
αριστείας
  

Συνεργασία με ειδικούς της
περιοχής 
Γνώση των χαρακτηριστικών
της περιοχής
•Διοργάνωση μέρους των
δραστηριοτήτων
Παροχή διάφορων γνώσεων

Ορίστε τη συνεργασία που

Επιλέξτε το κέντρο αριστείας

       σχετίζεται με τη δραστηριότητα
       σε μια επίσημη συμφωνία

       λαμβάνοντας υπόψη θέματα 
       υλικοτεχνικής υποστήριξης 
       (τοποθεσίες εύκολα προσβάσιμες
       από το σχολείο σας) και
       πιστοποιημένες ικανότητες 

Δήμος και
τοπικές αρχές
  

Θεσμική στήριξη
Υποστήριξη στη διάδοση της
εμπειρίας στο τοπικό σας
περιβάλλον 
Υποστήριξη στη χαρτογράφηση και
δικτύωση κήπων περμακουλτούρας
και παρόμοιων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων
Υποστήριξη στη χαρτογράφηση
επιστημονικών ιδρυμάτων και
ενώσεων στην περιοχή που θα
συμμετέχουν στη δραστηριότητα

Ορίστε τη συνεργασία που
σχετίζεται με τη δραστηριότητα
σε μια επίσημη συμφωνία

Ιδιωτικός
Χορηγός

Κάλυψη κόστους και / ή
παροχή εργαλείων και
υλικών

Ορίστε τη συνεργασία που σχετίζεται
με τη δραστηριότητα σε μια επίσημη
συμφωνία
Προσπαθήστε να συμπεριλάβετε τον
χορηγό του οποίου οι τακτικές
δραστηριότητες συμμορφώνονται με
τις κύριες αρχές περμακουλτούρας
που πρόκειται να μοιραστείτε /
διαδώσετε με τη δραστηριότητά σας
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9.2.1 Συνεργάτες  
 Για να επιτύχετε μια αποτελεσματική δραστηριότητα, πρέπει να αναπτύξετε μια
ισχυρή συνεργασία με διάφορες οντότητες (ανάλογα με τις ανάγκες σας) όπου η
κάθε μια από αυτές θα έχει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση της δραστηριότητας.  
Κάθε συνεργάτης που συμμετέχει, αποφέρει διαφορετικά οφέλη: όσον αφορά τις
ικανότητες, τις δεξιότητες, το κοινό κλπ. Χρησιμοποιήστε την επόμενη φόρμα για
να επιλέξετε τους κατάλληλους συνεργάτες για τη δραστηριότητά σας ανάλογα με
τον τύπο δραστηριότητας που θα αναπτύξετε, τον οποίο μπορείτε να ελέγξετε στη
δεύτερη στήλη. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις προτεινόμενες ενέργειες στην τρίτη
στήλη. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε να δημιουργήσετε ένα μη τυπικό δίκτυο με
τοπικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, επιστημονικά ιδρύματα και τοπικές αρχές
που μπορεί να είναι σε ισχύ και μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Σας
προτείνουμε επίσης να ορίσετε και να υπογράψετε μια κοινή συμφωνία με όλους
τους συνεργάτες όπου ορίζεται κάθε ρόλος και συνεισφορά.    

9.2.3 Ενδιαφερόμενοι 
 Εάν πραγματοποιείτε αυτήν τη δραστηριότητα, η προτεραιότητά σας είναι
σίγουρο ότι θα επηρεάσει την ομάδα-στόχο σας (μαθητές) προκειμένου να
βελτιώσετε τις ικανότητες STEM μέσω της Περμακουλτούρας. Ωστόσο, μπορεί να
σας ενδιαφέρει να επηρεάσετε και τους ενδιαφερόμενους. Επιλέξαμε τρεις κύριες
ομάδες ενδιαφερομένων:
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Έντυπη έκδοση του καμβά μαθησιακού σχεδιασμού
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Οικογένειες
 Η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των οικογενειών στη δραστηριότητα έχει πολλά
οφέλη: επηρεάζει επίσης θετικά το οικείο περιβάλλον της ομάδας-στόχου σας,
διαδίδει τις γνώσεις για το STEM και την Περμακουλτούρα σε μεγαλύτερη κλίμακα,
δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να ηγηθούν σε αυτήν την δραστηριότητα ανταλλαγής
γνώσεων, αξιολογώντας την εμπειρία τους. Συνιστάται να προγραμματίσετε 3
οικογενειακές ημέρες (η τελευταία στο τέλος της εκπαιδευτικής εμπειρίας) ειδικά
αφιερωμένες στους γονείς και τους παππούδες, τους οποίους θα υποδεχτούν τα
παιδιά και θα τους καθοδηγήσουν στο φύτεμα των σπόρων, την φροντίδα του
κήπου και στα εργαστήρια. 

Σχολικό σύστημα 
 Το σχολικό σύστημα είναι μια εκπαιδευτική κοινότητα που επωφελείται από αυτήν
τη μαθησιακή εμπειρία. Προκειμένου να γίνει αυτό, πρέπει φυσικά να μοιραστείτε
την εμπειρία πέραν της ομάδας-στόχου σας. Οργανώστε μια ημέρα γνωριμίας,
προσκαλώντας διάφορους μαθητές και διάφορα σχολεία στον κήπο της
περμακουλτούρας. Ορίστε αρχηγό την ομάδα-στόχο σας και πρωταγωνίστρια
αυτής της συνάντησης. Θυμηθείτε να προετοιμάσετε συγκεκριμένα έγγραφα με
οδηγίες και πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς και να μοιράσετε αυτόν τον
οδηγό. 

Το περιβάλλον σας (γειτονιά, πόλη) 
 Εάν θέλετε να επηρεάσετε την περιοχή σας, πρέπει να συμπεριλάβετε τις τοπικές
αρχές. Ζητήστε τους να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική εμπειρία, την προώθηση
και την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. Προσκαλέστε μερικούς εκπροσώπους
από τις τοπικές αρχές σε μια ημέρα γνωριμίας και προσπαθήστε να τους
ενημερώσετε σχετικά με τους στόχους και τις μεθοδολογίες σας.
Για να σχεδιάσετε και να εφαρμόσετε μια εμπλουτισμένη δραστηριότητα,
προσδιορίστε τους ενδιαφερόμενους σας και ακολουθήστε τις σχετικές προτάσεις
στην επόμενη φόρμα:

9.3 Ασφαλείς δραστηριότητες για κοινή χρήση με τους συνεργάτες 
 Όπως έχουμε δει στο Κεφάλαιο 8, ο Παιδαγωγικός Οδηγός για τους συντονιστές,
υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι κατά την εργασία στη φύση, οι οποίοι υπάρχουν
επίσης όταν τα παιδιά παίζουν σε εξωτερικό χώρο. Οι κίνδυνοι και οι λύσεις που
υιοθετούνται για τη μείωσή τους πρέπει να κοινοποιούνται στο δίκτυο Συνεργατών
και Ενδιαφερομένων, έτσι ώστε κατά την εκτέλεση των διαφόρων δραστηριοτήτων
ο καθένας να γνωρίζει τον ρόλο του και πώς πρέπει να συμπεριφέρεται. Σε αυτήν 
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την παράγραφο προτείνουμε δύο διαφορετικές αλλά εξίσου χρήσιμες
δραστηριότητες: 
•  δημιουργία λίστας ελέγχου για την ασφάλεια 
•  διεξαγωγή εκπαιδευτικής δραστηριότητας με θέμα την ασφάλεια

9.3.1 Λίστα ελέγχου για την ασφάλεια
 Πριν ξεκινήσει η δραστηριότητα που έχει προγραμματιστεί, ένας δάσκαλος ή / και
ένας συντονιστής θα πρέπει να συμπληρώσει τη λίστα ελέγχου για την ασφάλεια.

9.3.2 Μάθημα για την ασφάλεια
 Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν κατά
τη διάρκεια της δραστηριότητας για να παίξουν με ασφάλεια. Ανεξάρτητα από τη
διδακτική δραστηριότητα που έχετε επιλέξει για την τάξη σας, είναι σημαντικό να
αφιερώσετε το πρώτο μάθημα στο θέμα της ασφάλειας.

Προσκαλέστε τακτικά τις οικογένειες να μοιραστούν τη
μαθησιακή διαδικασία
Δημιουργήστε εργαστήρια ειδικά σχεδιασμένα για
οικογένειες
Προσκαλέστε οικογένειες στην τελική εκδήλωση και
προσφέρετε σε αυτές την ευκαιρία  να δραστηριοποιηθούν
στον κήπο που διαχειρίζονται τα παιδιάΟργανώστε μία ή περισσότερες ημέρες γνωριμίας 
Μοιραστείτε την εμπειρία πέραν της ομάδας-στόχου σας,
προσκαλώντας περισσότερα παιδιά και περισσότερα σχολεία
στις ανοιχτές μέρες
Προετοιμάστε συγκεκριμένα έγγραφα για να μοιραστείτε την
εμπειρία σας.  Ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για το έργο  θα
μπορούσε να είναι χρήσιμο

Μοιραστείτε το όραμά σας με τις τοπικές αρχές από τα πρώτα
βήματα  
Ζητήστε επίσημα χορηγία και / ή υποστήριξη σε υλικοτεχνική
υποστήριξη, επικοινωνία κλπ. 
Προσκαλέστε την τοπική κοινότητα και ορισμένους
εκπροσώπους στην ανοιχτή ημέρα σας

Οικογένειες των
παιδιών 

Σχολικό σύστημα

Το περιβάλλον σας
(γειτονιά, πόλη)

Ενδιαφερόμενοι
που θέλετε να
συμπεριλάβετε

Προτεινόμενες ενέργειες

Εικ. 34, Πίνακας αναφοράς για το "Το Περιβάλλον σας" σελ. 103 
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Προτείνουμε να προσεγγίσετε αυτό το μάθημα με μια μέθοδο διδασκαλίας που
διεγείρει τους μαθητές να κάνουν ερωτήσεις. Ένας εξαιρετικός τρόπος
διεξαγωγής αυτού του τύπου μαθήματος είναι να ομαδοποιήσετε τους μαθητές
σε έναν κύκλο γύρω από τον εξοπλισμό (ο οποίος μπορεί να έχει τοποθετηθεί σε
ένα τραπέζι, σε ένα κουτί ή στο έδαφος). Ο δάσκαλος ή ο ειδικός μπορεί να
διευκρινίσει το όνομα, τη χρήση και τους κινδύνους κάθε εργαλείου και στη
συνέχεια να ζητήσει από τους μαθητές να κάνουν το ίδιο με τη σειρά. Δεδομένου
ότι είναι χρήσιμο να ορίσετε έναν φύλακα για τα εργαλεία μεταξύ των μαθητών,
μπορείτε να κάνετε αυτή τη δραστηριότητα πιο ενθαρρυντική, προτείνοντας στα
παιδιά να ψηφίσουν κάποιον για φύλακα. Κάθε παιδί μπορεί να παίξει αυτόν τον
ρόλο εναλλάξ κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων που ακολουθούν.

Ελέγξτε εάν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητά σας απαιτούνται
συγκεκριμένοι κανόνες ασφαλείας και φροντίστε να τους εφαρμόσετε (π.χ.
συγκεκριμένοι κανόνες ασφαλείας που σχετίζονται με δραστηριότητες
μελισσοκομίας)
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Ελέγξτε την εθνική και περιφερειακή νομοθεσία

Λίστα ελέγχου για την ασφάλεια

Ελέγξτε τις οδηγίες του σχολείου για υπαίθριες δραστηριότητες

Ελέγξτε για άτομα στην ομάδα που πάσχουν από αλλεργίες

Ελέγξτε για άτομα που χρειάζονται ειδική βοήθεια

Ελέγξτε εάν υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών

Συντάξτε και μοιραστείτε οδηγίες με τους μαθητές (σχετικά με τη χρήση
και την αποθήκευση εργαλείων, σχετικά με τα πρότυπα 

      υγιεινής κλπ.)

Βεβαιωθείτε ότι ο στόχος σας καλύπτεται από συγκεκριμένη
ασφάλιση για αυτήν την εμπειρία σε εξωτερικό χώρο

Ελέγξτε πιθανές ειδικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τη
συγκεκριμένη δραστηριότητά σας
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Κανόνες για την ασφαλή χρήση των εργαλείων κατά τη διάρκεια της
δραστηριότητας κηπουρικής
 Η δραστηριότητα που επεξηγείται σε αυτήν την παράγραφο δείχνει πώς να
κάνετε το μάθημα για την ασφαλή χρήση των εργαλείων κατά τη διάρκεια της
καλλιέργειας ή της κηπουρικής (ή παρόμοιες δραστηριότητες) στο σχολείο.

4.4 Δημιουργήστε ένα Χρονολόγιο με όλους τους συνεργάτες 
«Εκείνος που αποτυγχάνει στον σχεδιασμό στην ουσία σχεδιάζει να αποτύχει.» 
 Ουίνστον Τσώρτσιλ

 Μόλις ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα σχεδιασμού με όλες τις λεπτομέρειες που
έχουμε επεξηγήσει, μπορείτε να προχωρήσετε στη φάση υλοποίησης. Αυτό που
χρειάζεται εδώ είναι ένα σχέδιο δράσης όπου τα ακόλουθα στοιχεία είναι
προφανή:
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Your envir
(neighbourh
town, city) 

Συγχρονισμός
Υπευθυνότητα 

Απαραίτητοι πόροι
Επιθυμητό Αποτέλεσμα

Σχέδιο Αξιολόγησης
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 Να θυμάστε ότι θα χρειαστείτε τη συνεργασία όλων των συνεργατών για να έχετε
ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Επομένως, εκμεταλλευτείτε όλα τα εργαλεία για
συνεργασία και επικοινωνία εξ αποστάσεως (για τα οποία συζητήσαμε επίσης στο
Κεφάλαιο 8) για να εκτελέσετε αυτήν την δραστηριότητα ομαδικά.
 
 Επιπλέον, το σχέδιο δράσης και το χρονοδιάγραμμα που προκύπτει πρέπει να
συζητηθούν και να κοινοποιηθούν στους διάφορους ενδιαφερόμενους,
συμπεριλαμβανομένων των μαθητών που θα συμμετάσχουν στη δραστηριότητα. 

Προσδιορίστε μια σειρά εργαλείων        
Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία σωστά και με ασφάλεια
Επιλέξτε το σωστό εργαλείο για την εργασία

         

Μια απλή δραστηριότητα για την
ενημέρωση σχετικά με τα εργαλεία και
την ασφαλή χρήση τους.

Στόχοι μάθησης

Βήμα βήμα
•Εξηγήστε ότι οι κηπουροί χρειάζονται εργαλεία
για τις κηπουρικές εργασίες τους.
•Ζητήστε από έναν μαθητή να πάρει ένα 
εργαλείο και να μαντέψει σε τι χρησιμοποιείται
στην κηπουρική. Αφήστε τους να εξασκηθούν σε
ένα παρτέρι ή σε μια περιοχή.
•Κατονομάστε το εργαλείο και τη χρήση του στην
κηπουρική - ζητήστε από έναν μαθητή να δείξει
πώς χρησιμοποιείται.
•Επαναλάβετε αυτό το βήμα με άλλα εργαλεία
 και αφήστε τα άλλα παιδιά να δοκιμάσουν.
•Συζητήστε γιατί είναι λογικό να υπάρχει ένα
ασφαλές μέρος με τη σήμανση στοπ για
αποθηκεύονται τα εργαλεία όταν δεν
χρησιμοποιούνται.
•Δείξτε πώς να μεταφέρουν και να
 χρησιμοποιούν τα εργαλεία με ασφάλεια και να τα
καθαρίζουν με ένα πινέλο στο τέλος μιας
συνάντησης.
•Ζητήστε από τους μαθητές να διακρίνουν το
σπασμένο εργαλείο και να εξηγήσουν γιατί δεν
είναι ασφαλές να χρησιμοποιηθεί.

Κανόνες για την ασφαλή χρήση των εργαλείων

Εκτιμώμενος χρόνος: 30 λεπτά
Τοποθεσία: Εξωτερικοί & εσωτερικοί χώροι
Σχολικός έτος: Όλο το χρόνο
Επίπεδο εμπειρίας: Δεν απαιτείται 
εμπειρία

Προετοιμασία: 
Συγκεντρώστε τους μαθητές σε έναν
κύκλο με τα εργαλεία στη μέση
τοποθετημένα είτε σε κουβά είτε σε
καρότσι ή σε ένα κοντινό παρτέρι.

Μια γκάμα εργαλείων χειρός ή πλήρους
μεγέθους, συμπεριλαμβανομένου 

Κουβάς, δίσκος ή καρότσι για την
αποθήκευση εργαλείων με ασφάλεια         
Βούρτσα καθαρισμού και γάντια
Χαρτί, στυλό ή μολύβια

   Απαραίτητος εξοπλισμός: 

       ενός μη ασφαλούς ή σπασμένου

Σας συνιστούμε να ελέγχετε τους
κανόνες ασφαλείας των εργαλείων
σας κάθε φορά που
πραγματοποιείται μια συνάντηση
στον κήπο



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

108

 Είναι μια εξαιρετική ιδέα να εκτυπώσετε και να κρεμάσετε το σχέδιο δράσης στην
τάξη ή όπου πραγματοποιούνται διδακτικές δραστηριότητες, έτσι ώστε να είναι
ορατό σε όλους.

 Κάθε τύπος διδακτικής δραστηριότητας που επιλέγεται για την ενίσχυση των
δεξιοτήτων STEM θα έχει χρονοδιάγραμμα με περισσότερη ή λιγότερη διάρκεια.
Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχουν πάντα προκαταρκτικές δραστηριότητες,
κατάλληλες διδακτικές δραστηριότητες και τέλος συμπληρωματικές
δραστηριότητες. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε στο σχέδιο δράσης και στο
χρονολόγιο όλες τις επικοινωνιακές δραστηριότητες που έχετε προγραμματίσει
κατά τη φάση προγραμματισμού.

 Το να κάνετε τους μαθητές να συμμετάσχουν στην κατασκευή του σχεδίου
δράσης είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την εισαγωγή δεξιοτήτων διαχείρισης
έργου. Ακολουθεί ένα παράδειγμα σχεδίου δράσης που μπορείτε να
συμπληρώσετε και να χρησιμοποιήσετε για τις εκπαιδευτικές σας δραστηριότητες.
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Παιχνιδοποίηση & το
LivingSTEM 
Πνευματικά
Παραδοτέα
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από Trànsit Projectes - Ισπανία, 
Citizens In Power - Κύπρος,
Ed Consult - Δανία, 
EDU Lab - Ιταλία
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10.1. Υπόβαθρο
 Το πρόβλημα της μείωσης της συμμετοχής των μαθητών και του μειωμένου
ενδιαφέροντος τους που σχετίζεται με τη συμβατική εκπαίδευση έχει επηρεάσει
γενικά τη μάθηση και το κίνητρό τους. Η συνεχής αναζήτηση του εκπαιδευτικού για
μια νέα εκπαιδευτική τεχνική βρήκε την απάντηση στη χρήση εκπαιδευτικών
παιχνιδιών. Τα παιχνίδια θεωρείται ότι είναι αποτελεσματικά στη βελτίωση
δεξιοτήτων όπως η επίλυση προβλημάτων και διδάσκουν και ενισχύουν τη
γνώση[69] Η Παιχνιδοποίηση είναι ένας ψηφιακός όρος πολυμέσων, που ορίζεται
ως «η χρήση στοιχείων σχεδιασμού παιχνιδιών σε περιβάλλοντα χωρίς παιχνίδι».
[70] Η Παιχνιδοποίηση διακρίνεται από τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που θεωρούνται
σοβαρά με την έννοια ότι σε αντίθεση με αυτά, η παιχνιδοποίηση χρησιμοποιεί
απλά τα στοιχεία ενός παιχνιδιού.  

10.2. Διευκόλυνση[71] 
 Η παιχνιδοποίηση στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες απαιτεί από τον εκπαιδευτή
ή τον συντονιστή να χρησιμοποιήσει μηχανικές σχεδιασμού παιχνιδιών σε
περιβάλλοντα χωρίς παιχνίδι. Η Περμακουλτούρα μπορεί να είναι ο τέλειος τομέας
για την εφαρμογή εργαλείου παιχνιδοποίησης. Είναι μια τέλεια τεχνική για να
προσθέσετε μια πρόκληση. Η διδασκαλία που βασίζεται στο παιχνίδι
επικεντρώνεται κυρίως στο να παρακινήσει τους συμμετέχοντες να επιτύχουν έναν
στόχο, με  μια επιβράβευση στο τέλος. Η επιβράβευση δίνεται είτε για τη μάθηση ή
για κάποιο είδος κινήτρου που πήραν οι μαθητές για την επίτευξη του στόχου. Αν
και αυτό είναι πιο σύνηθες σε ένα «παιχνιδοποιημένο» σύστημα, στη μάθηση
αποτρέπεται να υπάρχει νικητής ή ηττημένος. Ο κύριος στόχος είναι η ομάδα των
συμμετεχόντων να διατηρήσει το κίνητρο της να μάθει το θέμα και να φτάσει –λίγο
πολύ- στο ίδιο σημείο, την ίδια στιγμή.

 Η μεθοδολογία διδασκαλίας που βασίζεται στο παιχνίδι αφορά τρία βασικά
θέματα: οι κανόνες, οι στόχοι και οι επιβραβεύσεις. Σε αυτά, όλη η βήμα προς
βήμα ολοκλήρωση του παιχνιδιού καθορίζεται εκ των προτέρων από τον
εκπαιδευτή/συντονιστή. Είναι επομένως σημαντικό, να καθορίσετε λεπτομερώς
ποιος είναι ο στόχος του παιχνιδιού, ποιοι θα είναι οι κανόνες, πώς θα επιτύχουν
οι μαθητές τις επιβραβεύσεις. Ο βασικός στόχος για την παιχνιδοποίηση μιας
μαθησιακής εμπειρίας είναι ο σχεδιασμός και η ενσωμάτωση στοιχείων παιχνιδιού
στη δραστηριότητα και η αύξηση των κινήτρων των μαθητών για να μάθουν και να
γνωρίσουν περισσότερα. 

10. Παιχνιδοποίηση & το LivingSTEM IO's 
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Μηχανισμός προόδου (πόντοι / κονκάρδες / κατάταξη) 
Αφήγηση και χαρακτήρες

 Ορισμένα στοιχεία παιχνιδιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
παρακινήσουν τους μαθητές και να διευκολύνουν τη μάθηση περιλαμβάνουν:[72]· 

• Έλεγχος παίκτη
• Άμεση ανατροφοδότηση
• Ευκαιρίες για συλλογική επίλυση προβλημάτων
• Υποστηρικτική μάθηση με αυξανόμενες προκλήσεις
• Ευκαιρίες για τεχνογνωσία, ανάπτυξη ή αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων
που αποκτώνται
• Κοινωνική σύνδεση

 Για να απεικονίσουμε τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος παιχνιδοποίησης,
χρησιμοποιούμε το "Πλαίσιο Σχεδιασμού Παιχνιδοποίησης" για να κατανοήσουμε
καλύτερα, να οργανώσουμε και να σχεδιάσουμε μια συγκεκριμένη παιχνιδοποίηση
για τις δραστηριότητες της περμακουλτούρας που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο
αυτού του έργου.

10.3. Πλαίσιο σχεδιασμού παιχνιδοποίησης

Η διαφορετική βήμα προς βήμα
διαδικασία χωρίζεται σε δύο μέρη:

Μέρος καθορισμού:
Σε αυτό το βήμα συνδέουμε τη
δραστηριότητα με τους χρήστες.
Στο κέντρο, καθορίζουμε τι πρόκειται να
συμβεί.

Μέρος σχεδιασμού:
Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα με όλες
τις έννοιες που συμμετέχουν στον
σχεδιασμό της παιχνιδοποίησης 
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10.4. Η παιχνιδοποίηση του LivingSTEM 
 Το έργο Living Stem έχει δημιουργήσει εργαλεία και δραστηριότητες με τη μορφή
εκπαιδευτικών παιχνιδιών για να βοηθήσει στην αποτελεσματική μάθηση των
προγραμμάτων σπουδών STEAM μέσω του Σχεδιασμού Περμακουλτούρας.
Υπάρχουν τέσσερα πνευματικά παραδοτέα (IOs) που συνοδεύουν αυτό το
Εγχειρίδιο.

10.4.1. Το Σύστημα Παιχνιδοποίησης – Παιχνίδια και δραστηριότητες
μάθησης (IO2)
Επικεφαλής: Citizens in Power
 Το Σύστημα Παιχνιδοποίησης προσφέρει συναρπαστικές δραστηριότητες που
διευκολύνουν την μάθηση/διδασκαλία του STEAM. Μέσα από τα παιχνίδια, η
Περμακουλτούρα ενσωματώνεται στη διεπιστημονική προσέγγιση του επίσημου
προγράμματος σπουδών του STEM, αλλά δεν εισάγονται μη τυπικές και
άτυπες μεθοδολογίες. Ο στόχος είναι να είναι πιο αποτελεσματική στην
προσέλκυση ενδιαφέροντος και ενθουσιασμού των μαθητών, εμβαθύνοντας
έτσι τις μαθησιακές τους εμπειρίες.

20 Παιχνίδια να για να διαλέξετε:

Παιχνίδια για
ηλικίες: 10-12 

Θέματα/Κλάδοι Δημιουργοί

Περμακουλτούρα
& Ανανεώσιμη ενέργεια

Περμακουλτούρα, Μηχανική,
Τεχνολογία & άλλες Επιστήμες

Citizens in Power- Cyprus 

Permaculture & Natural Sciences Citizens in Power- Cyprus 

Citizens In Power- Κύπρος 

Ζώα στη συντήρηση της
φύσης: Κοτόπουλο &
Πρόβατο

Περμακουλτούρα & Βιολογία Ed Consult - Δανία

Πρόχειρο φαγητό
έναντι Υγιεινό φαγητό

Επίστημες Διατροφής Ed Consult - Δανία

The Spider Web of
Biodiversity 

Φυσικές Επιστήμες, Περμα-
κουλτούρα & Οικολογία

EDU Lab - Ιταλία

Το ταξίδι της τροφής Φυσική Επιστήμη & 
Περμακουλτούρα

Logopsycom-Βέλγιο

Παιδικό
εργαστήριο για το μέλι

Εντομολογία, Οικολογία & 
Περμακουλτούρα

Polish Farm Advisory- Πολωνία 

Χημεία, Βιολογία & Τέχνες Polish Farm Advisory- Πολωνία Ο κόσμος των
 φυσικών χρωμάτων



Παιχνίδια για
ηλικίες: 10-14 

Θέματα/Κλάδοι Δημιουργοί

Παρατηρώντας τη
βιοποικιλότητα σε ένα
τοπικό πάρκο ή
δάσος με κυνήγι θησαυρού

Περμακουλτούρα & 
Φυσικές Επιστήμες Trànsit Projectes- Ισπανία

Παιχνίδια για
ηλικίες: 10-14 Θέματα/Κλάδοι Δημιουργοί

Η χρυσή τομή, ο
Φιμπονάτσι,  οι μέλισσες &
ο σχεδιασμός μόνιμης
καλλιέργειας

Περμακουλτούρα & STEAM

Citizens in Power- Cyprus 

Permaculture & Natural Sciences Citizens in Power- Cyprus 

Générations.Bio- Βέλγιο

Permaculture & Biology Ed Consult - Denmark 

Entomology, Ecology &
Permaculture 

Κάθετος Κήπος Περμακουλτούρα, Οικολογία,
  Επιστήμη & Τέχνες

Trànsit Projectes-Ισπανία

Παιχνίδια για
ηλικίες: 13-14 Θέματα/Κλάδοι Δημιουργοί

Φράκταλ & Φύση Περμακουλτούρα & STEAM Générations.Bio- Βέλγιο

Η ακολουθία Φιμπονάτσι
στη φύση

Περμακουλτούρα, Μαθηματικά
  & Τέχνες

Générations.Bio- Βέλγιο

Ανάλυση διάφορων
τερραρίων

Περμακουλτούρα & STEAM Trànsit Projectes-Ισπανία

Κουτιά (κλουβιά) για
πουλία: Κατασκευή &
Μάθηση

Μηχανική & Τεχνολογία Polish Farm Advisory- Πολωνία

Περμακουλτούρα &
Βιολογία

Περμακουλτούρα &
Φυσικές Επιστήμες

Citizens In Power- Κύπρος

Κλιματική αλλαγή & οι
παγκόσμιοι στόχοι του ΟΗΕ:
Τι μπορούμε να κάνουμε;

Περμακουλτούρα Μηχανική
& Τεχνολογία

Ed Consult- Δανία
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Σχεδιάστε μια οικολογικά
βιώσιμη πόλη

Περμακουλτούρα, Μηχανική
& Τεχνολογία

EDU Lab- Ιταλία

PermaculturART EDU Lab- ΙταλίαΤέχνη & Περμακουλτούρα

Κατασκευάζοντας
 ένα ξενοδοχείο για έντομα

Logopsycom-ΒέλγιοΠερμακουλτούρα & Βιολογία

Σχεδιάζοντας ένα
 λαχανόκηπο μαντάλα

Logopsycom-ΒέλγιοΠερμακουλτούρα & STEAM



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

10.4.2. Τράπουλα (IO3) 
Επικεφαλής: Logopsycom 

 Η τράπουλα αποτελείται από κάρτες  με πληροφορίες για επιλεγμένα
φυτά, ζώα και μεταποιημένα προϊόντα. Είναι όμορφα σχεδιασμένες
χρησιμοποιώντας αποχρώσεις χρωμάτων που προσελκύουν την προσοχή των
παιδιών. Κατάλληλα σχεδιασμένα για να συμπληρώνουν τις διάφορες
δραστηριότητες του LivingSTEM, αυτά τα εργαλεία δεν είναι μόνο χρήσιμα για την
απλοποίηση πολύπλοκων πληροφοριών για τους νεαρούς μαθητές, αλλά και για
την ενίσχυση των θεμάτων STEAM που οι μαθητές μαθαίνουν μέσω των
διάφορων δραστηριοτήτων.

IO4. Ο ιδανικός λαχανόκηπος
Επικεφαλής: EDU Lab 

 Ο ιδανικός λαχανόκηπος είναι μια εντατική μάθηση της περμακουλτούρας και του
STEAM που παρουσιάζεται με έναν παιχνιδιάρικο τρόπο. Συνδυασμένο με
παιχνίδια εξωτερικού και εσωτερικού χώρου καθώς και με τη μάθηση στην τάξη, ο
ενθουσιασμός των μαθητών θα αυξηθεί καθώς σχεδιάζουν τον δικό τους κήπο.
Ομαδική εργασία, πρακτική και εκπαίδευση μέσω συνομηλίκων, δημιουργική
σκέψη, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, μεταξύ άλλων, θα είναι το επίκεντρο
αυτής της δραστηριότητας. Ο ιδανικός λαχανόκηπος είναι μια δραστηριότητα που
ενσωματώνει τα οικολογικά θέματα, ενώ οι μαθητές εμβαθύνουν την εκτίμησή
τους για τα θέματα STEAM μαθαίνοντας παράλληλα για την περμακουλτούρα. 

IO5. Το ιδανικό μενού
Επικεφαλής: Ed Consult 

 Το ιδανικό μενού συνδυάζει σοβαρά και επίκαιρα θέματα, όπως η παγκόσμια
πολιτική για τα τρόφιμα και τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και τα αναλύει
με έναν πιο εύπεπτο και δημιουργικό τρόπο μάθησης. Διαθέτει ολοκληρωμένα
εργαλεία που μπορούν να είναι χρήσιμα για τους εκπαιδευτικούς και
συναρπαστικά για τους μαθητές: βιβλίο μεθοδολογίας για εκπαιδευτικούς,
δημιουργικό πακέτο δραστηριοτήτων για τους μαθητές και πίνακες για το ιδανικό
μενού που θα βοηθήσει τους μαθητές να χαρτογραφήσουν τις θερμίδες των
τροφίμων καθώς και το οικολογικό αποτύπωμα του φαγητού τους.
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IO6. Επιστημονικά βίντεο
Επικεφαλής: Transit Projected

 Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει πρακτικά βίντεο σχετικά με  STEM και την
Περμακουλτούρα τα οποία θα δημιουργηθούν από τους ίδιους τους μαθητές. Η
δραστηριότητα σχετίζεται με την τεχνολογία, τη δημιουργική σκέψη και τις
μεθόδους μάθησης μέσω συνομηλίκων. Ένας βήμα προς βήμα οδηγός θα
βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν ή να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη
μαγνητοσκόπηση. Η πρόκληση που έχουν μπροστά τους είναι να
δημιουργήσουν τα δικά τους βίντεο, όχι μόνο ως ένδειξη για τις νέες γνώσεις
τους στο STEM και την Περμακουλτούρα, αλλά και για να βοηθήσουν τους
συμμαθητές τους να κατανοήσουν καλύτερα μια έννοια μέσω του βίντεό τους.
Καθώς τα βίντεο θα εμφανίζονται στον ιστότοπο LivingSTEM, μπορεί να αυξηθεί
ο ενθουσιασμός αυτής της δραστηριότητας, επειδή οι μαθητές θα
συνειδητοποιήσουν τη δυνατότητα χρήσης του βίντεο τους από μαθητές της
διεθνούς κοινότητας. Το εγχειρίδιο Επιστημονικά Βίντεο θα περιέχει τριάντα
έννοιες από τις οποίες οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν το θέμα για το βίντεο
τους.

.
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Να συμπληρωθεί βασισμένο στην πραγματική
υποβολή του προγράμματος σε όλες από τις 6
χώρες που συμμετέχουν σε αυτό.
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