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ΕΝΝΟΙΑ: Αρχή Περμακουλτούρας: 

Αιχμαλωτίστε και αποθηκεύστε ενέργεια 

 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική για τη μείωση της κλιματικής 

αλλαγής και ως εκ τούτου αναπόσπαστο μέρος των στόχων της ΕΕ ως 

κομμάτι των πράσινων συμφωνιών. Η περμακουλτούρα προσφέρει μια σειρά 

λύσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ο σχεδιασμός της περμακουλτούρας 

διέπεται από δώδεκα αρχές, η δεύτερη από τις οποίες είναι: «Αιχμαλωτίστε και 

αποθηκεύστε ενέργεια». Αυτή η αρχή αφορά τη δημιουργία, τη μείωση και την 

αποθήκευση ενέργειας. Η ενέργεια προέρχεται κυρίως από τον ήλιο, τον 

άνεμο, το έδαφος, το νερό, από τους ανθρώπους ακόμη και από τα απόβλητα. 

Η σωστή χρήση της ενέργειας, η ικανότητά μας να την αιχμαλωτίσουμε και να 

την αποθηκεύσουμε και να μειώσουμε την ανώφελη χρήση για την αποφυγή 

σπατάλης είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη μιας ανθεκτικής κοινότητας. 

Στην περμακουλτούρα, μερικοί από τους τρόπους που χρησιμοποιούνται για 

τη σύλληψη και την αποθήκευση ενέργειας είναι: οι συλλέκτες (π.χ. δεξαμενές) 

νερού βροχής, τάφρος ή αυλάκι (ορύγματα) και η κάλυψη εδάφους με διάφορα 

είδη (χόρτα, φύλλα κ.α.), τα οποία συλλέγουν αποτελεσματικά το νερό. Η 

ηλιακή ενέργεια συλλέγεται μέσω ηλιακών συλλεκτών, φούρνων, φορτιστών 

τηλεφώνου. Τα ανθρώπινα απόβλητα/κοπριά ανακυκλώνονται για ευεργετική 

χρήση μέσω ξηρών τουαλετών. Η αποθήκευση ενέργειας σε θερμική μάζα 

πετρωμάτων και καλοσχεδιασμένων κτιρίων είναι μια χρήσιμη τεχνολογία για 

τη συλλογή ενέργειας και τη μείωση της κατανάλωσης. 
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Πηγή: https://permacultureprinciples.com/principles/_2/ 

 

 

2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Αυτή η ιδέα συνδέεται καλύτερα με το έργο Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου 

καθώς και με τη δραστηριότητα από το Σύστημα Παιχνιδοποίησης  

«Σχεδιάζοντας έναν λαχανόκηπο μαντάλα» όπου οι μαθητές μαθαίνουν τις 

ακόλουθες δραστηριότητες:   

 

1) Συλλογή νερού της βροχής ή αποθήκευση νερού που γίνεται μέσω 

ορυγμάτων, με την κάλυψη του εδάφους ή τη χρήση διάφορων συνδυασμών 

φυτών σε έναν κήπο. Τα δέντρα είναι απαραίτητα για την αποθήκευση νερού. 

Τα βίντεο των μαθητών μπορούν να παρουσιάσουν ένα ή δύο συστήματα που 

είναι προσαρμοσμένα στο ‘Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου’, δείχνοντας πώς 

λειτουργεί κάθε σύστημα και πώς εφαρμόζεται στον δικό τους σχεδιασμό 

κήπου.  

 

2) Αποθήκευση και χρήση ηλιακής ενέργειας - τα φυτά συλλέγουν το φως 

του ήλιου μέσω της φωτοσύνθεσης. Σε έναν κήπο, η τοποθέτηση των φυτών 

μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξισορρόπηση της παροχής 

https://permacultureprinciples.com/wp-content/uploads/2013/01/Pc-Icons-Principle-2.gif
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νερού και των αναγκών νερού. Οι μαθητές μπορούν να βιντεοσκοπήσουν τον 

τρόπο με τον οποίο τα συντροφικά φυτά που έχουν συλλέξει μπορούν να 

συλλάβουν και να αποθηκεύσουν νερό. Είναι απαραίτητη η βοήθεια ενός 

ατόμου πιο εξειδικευμένουή του δασκάλου που έχει γνώσεις πάνω στην 

περμακουλτούρα. Παρόλο που υπάρχει τεράστιο υλικό στο Διαδίκτυο, το 

πείραμα των μαθητών στο ‘Παιχίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου’ θα προσφέρει μια 

πιο αυθεντική πρακτική μάθηση. 

 

3) Οι δεκατετράχρονοι μαθητές μπορούν επίσης να επιλέξουν να 

δημιουργήσουν ένα βίντεο όπου θα αναφέρουν τη σημασία του  

προσδιορισμού των βροχοπτώσεων και των κατακρημνίσεων στην περιοχή 

όπου βρίσκεται ο κήπος τους. Εάν χρειαστεί, αυτό μπορεί εύκολα να ερευνηθεί 

με κάποια βοήθεια από τους δασκάλους. Αυτό μπορεί επίσης να συνδεθεί με 

την ιδέα «Ο κύκλος του νερού» που εισήχθη μεταξύ άλλων εννοιών για τη 

δημιουργία βίντεο. 

 

 

3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

 

1. Επιλέξτε το θέμα που θέλετε να εξετάσετε και το οποίο σχετίζεται με την 

Αρχή Περμακουλτούρας: Αιχμαλωτίστε και αποθηκεύστε ενέργεια. 

 

2. Κάντε μια αρχική έρευνα σχετικά με αυτό το θέμα με βάση κάποια 

παραδείγματα στην περμακουλτούρα. Εάν πρόκειται να σας επισκεφθεί 

ένας ειδικός σε θέματα περμακουλτούρας ή να επισκεφθείτε ένα 

αγρόκτημα περμακουλτούρας, ετοιμάστε τις απαραίτητες ερωτήσεις 

σας για να συντάξετε την ιστορία σας. 

 

3. Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε το θέμα πολύ καλά. Ζητήστε τη βοήθεια 

του δασκάλου σας σε περίπτωση αμφιβολίας. 
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4. Γράψτε την ιδέες για την ιστορία του βίντεο, το σενάριο, το 

εικογραφημένο σενάριο (πώς θα εξελιχθεί το βίντεο σας βήμα-βήμα) και 

στη συνέχεια δημιουργήστε το πρόγραμμα παραγωγής. 

 

5. Ανάλογα με το θέμα βίντεο που επιλέξατε, ο συγχρονισμός του 

προγράμματος παραγωγής σας με το «Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα 

Κήπου» θα διαφέρει. Το πρόγραμμα βιντεοσκόπησης μπορεί να 

προγραμματιστεί κατά το σχεδιασμό του παιχνιδιού του κήπου σας. 

 

6. Για συμβουλές σχετικά με την παραγωγή βίντεο, απλώς ακολουθήστε 

τις γενικές οδηγίες για τη δημιουργία βίντεο που σας έδωσε ο δάσκαλος 

σας. 

 

 

4- Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα: 

Η δημιουργία των βίντεο είναι ιδανική ως ομαδική δραστηριότητα. Για να 

διευκολυνθούν οι εργασίες, η ίδια ομάδα στο ‘Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου’ 

μπορεί να συνεργαστεί ξανά ως ομάδα για αυτήν την παραγωγή βίντεο. Τα 

μέλη της ομάδας μπορούν να κάνουν μια «ιδεοθύελλα» μέσα από την οποία 

θα αποφασίσουν ποιο θέμα θέλουν να εξερευνήσουν. Η κατανομή 

καθηκόντων, η αίσθηση του μοιράσματος και οι τακτικές συναντήσεις είναι 

ζωτικής σημασίας, καθώς απαιτείται ουσιαστική κατανόηση της έννοιας. Η 

πρακτική εργασία θα αξιοποιηθεί περισσότερο. Η ομάδα μπορεί να αναζητήσει 

την ειδικές γνώσεις των επαγγελματιών στην περμακουλτούρα και θα 

χρειαστεί να επισκεφτούν ένα αγρόκτημα περμακουλτούρας. Παρόλο που οι 

έρευνες στο Διαδίκτυο μπορούν να προσφέρουν κάποιες ιδέες, η πρακτική 

εμπειρία και η επαφή με ειδικούς είναι απαραίτητες για μια πιο ουσιαστική 

κατανόηση.  
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5- Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της επιστήμης 

(STEAM) και της περμακουλτούρας: 

Μαθήματα σχετικά με STEAM: 

 

Μηχανική (σχεδιασμός, προγραμματισμός και δημιουργία) 

Βιολογία (γνώσεις για φυτά), 

Τέχνες (αισθητικός σχεδιασμός του κήπου, συγγραφή σεναρίων) 

Μαθηματικά (υπολογισμός βροχοπτώσεων και αντίκτυπος στην περιοχή) 

Τεχνολογία (παραγωγή βίντεο, μπορεί να είναι εκτεταμένη ανάλογα με το 

επιλεγμένο θέμα) 

  

Δεξιότητες που αναπτύσσονται: 

 

Επιστημονικές δεξιότητες μέσω παρατήρησης και έρευνας. 

Δεξιότητες επικοινωνίας μέσω συνεντεύξεων με ειδικούς. 

Δεξιότητες σχεδιασμού, οργάνωσης, συγγραφής σεναρίων, διαπροσωπικής 

επικοινωνίας και συγκρότησης ομάδων. 

Τεχνολογικές δεξιότητες στον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης και άλλες 

τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

 

Μια ολοκληρωμένη κατανόηση STEAM για την Αρχή Περμακουλτούρας: 

Αιχμαλωτίστε και αποθηκεύστε ενέργεια. 

 

 
 
 


