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ΕΝΝΟΙΑ: Γραμματισμός στα μοτίβα 

 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Εδώ, με την έννοια μοτίβα εννοούμε είτε ακολουθίες ή σχέδια που είναι στη 

σειρά και επαναλαμβάνονται είτε -πιο γενικά- οτιδήποτε δεν είναι τυχαίο. Ένα 

από τα βασικά κοινά σημεία που μοιράζονται όσοι ασχολούνται με την 

περμακουλτούρα με τους  μαθηματικούς είναι η εκτίμησή που τρέφουν για την 

παρουσία και τη σημασία των μοτίβων στη φύση. Τα μοτίβα κυριαρχούν 

παντού, από τους γιγαντιαίους γαλαξίες στο διάστημα μέχρι τα μικροσκοπικά 

κύτταρα που συνθέτουν τη ζωή στη γη. Τα μοτίβα μπορούν επίσης να 

παρατηρηθούν στην ανθρώπινη και κοινωνική συμπεριφορά που καθορίζουν 

την προσωπικότητα και που υφαίνουν τον ανθρώπινο πολιτισμό. Ο 

μαθηματικός Πολ Λόκχαρτ λέει: «Η ενασχόληση με τα μαθηματικά θα πρέπει 

πάντα να συνάδει με την εύρεση μοτίβων, όμορφων δημιουργιών και 

ουσιαστικών εξηγήσεων». Στην περμακουλτούρα, το μοτίβο μπορεί να μας 

διδάξει πώς να σχεδιάσουμε ένα έργο κήπου ή οποιοδήποτε άλλο έργο. 

Επομένως, αυτή η «έννοια γραμματισμός στα μοτίβα» έχει ως στόχο να 

εμπνεύσει τα νεαρά μυαλά να αρχίσουν να αναγνωρίζουν τα μοτίβα που 

παρατηρούνται γύρω τους και στην καθημερινή τους ζωή με παιχνιδιάρικο 

αλλά και επιμορφωτικό τρόπο. Αυτή η προσέγγιση στα μοτίβα είναι μια 

εξαιρετικά δημιουργική μέθοδος για τη διευκόλυνση των μαθητών στις 

επιστήμες, τα μαθηματικά και το STEAM γενικά. Άλλωστε, οι βιολόγοι, οι 

μαθηματικοί, οι φυσικοί, οι χημικοί, οι καλλιτέχνες, οι ψυχολόγοι, καθώς και οι 

επαγγελματίες της περμακουλτούρας μελετούν και μαθαίνουν σε μεγάλο 

βαθμό από τα μοτίβα. 
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Πηγή: φωτογραφίες από David Clapp 

 https://www.ephotozine.com/article/capturing-frost---ice-patterns-and-scenes-to-create-
interesting-abstracts--12832 

 

2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την ιδέα 

Ο γραμματισμός στα μοτίβα, είτε στην περμακουλούρα, τα μαθηματικά, τις 

κοινωνικές επιστήμες ή την καθημερινή χρήση, είναι τόσο ευρύς αλλά και τόσο 

στοχευμένος καθιστώντας τον μια συναρπαστική ιδέα για εξερεύνηση και 

βιντεοσκόπηση. Μπορεί να συνδεθεί με τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

 

1. Η δραστηριότητα «Φράκταλ & Φύση» στο «Σύστημα 

Παιχνιδοποίησης» αφορά τα ατελείωτα μοτίβα που επαναλαμβάνονται 

επ' αόριστον τόσο στον φυσικό όσο και στον δομικό κόσμο. Στο 

παιχνίδι, «Σχεδιάζοντας έναν λαχανόκηπο μαντάλα», οι μαθητές 

μπορούν να εντοπίσουν τα όμορφα μοτίβα των μαντάλα, καθώς και τα 

φυτά που βρίσκονται στον κήπο μαντάλα. Με μια βαθύτερη μάθηση στο 

παιχνίδι, «Ανάλυση ενός διαφορετικού τερραρίου», οι μαθητές 

μπορούν επίσης να βιντεοσκοπήσουν πολλά μοτίβα που εμφανίζονται 

σε αυτό το μικροσκοπικό οικοσύστημα. Φυσικά, τα παιχνιδοποιημένα 

μαθήματα στο «Η χρυσή τομή, οι μέλισσες & ο σχεδιασμός μόνιμης 

καλλιέργειας» είναι ένα σύνολο συναρπαστικών δραστηριοτήτων που 

εξελίσσονται γύρω από τον γραμματισμό στα μοτίβα. Ακόμα και με το 

παιχνίδι «Χτίζοντας ένα ξενοδοχείο εντόμων» και τα άλλα παιχνίδια 
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οι μαθητές μπορούν να βρουν μια προφανή σύνδεση με το σύμπαν των 

μοτίβων. Μόλις εισαχθούν στον γραμματισμό στα μοτίβα, τα παιδιά θα 

γίνουν πιο ικανά στο να τα βλέπουν και να τα αισθάνονται γύρω τους 

καθιστώντας το ένα καλό θέμα για βίντεο.  

 

2. Στο έργο LivingSTEM, το «Παιχνίδι Ιδανικού Μενού»: Καθώς οι 

μαθητές έρχονται σε επαφή με υγιεινά τρόφιμα, μπορούν να 

παρατηρήσουν τα μοτίβα στα τρόφιμα που τρώνε (για παράδειγμα 

φράκταλ σε μπρόκολο και κουνουπίδια) και να τα συσχετίσουν με τη 

δημιουργία όμορφων μοτίβων στο Μενού και την προετοιμασία 

φαγητού . Στη δραστηριότητα «Ντετέκτιβ φαγητού» στο «Παιχνίδι 

Ιδανικού Μενού», μπορούν να βιντεοσκοπήσουν την εμπειρία τους 

καθώς ερευνούν για μία εβδομάδα, πώς οι διατροφικές τους συνήθειες 

και οι επιλογές φαγητού επηρεάζουν τη διάθεσή τους. Σύντομες 

ημερήσιες αναφορές που συγκεντρώνουν την εμπειρία μιας εβδομάδας 

θα δείξουν το μοτίβο της φυσιολογικής αντίδρασης του σώματός σε 

σχέση με το μοτίβο των φαγητών που έχουν επιλέξει. 

 

3. Στο «Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου»: Η δραστηριότητά Κυνήγι 

Θησαυρού  σε ένα αγρόκτημα περμακουλτούρας θα δείξει στους μαθητές 

πώς οι επαγγελματίες της περμακουλτούρας χρησιμοποιούν μοτίβα στο 

σχεδιασμό του αγροκτήματος τους. Ως εκ τούτου, αυτή μπορεί να είναι 

μια εξαιρετική ευκαιρία να εμπνευστούν για να δημιουργήσουν το πλαίσιο 

και την ιστορία των βίντεο τους. Εάν προετοιμαστούν από πριν, μπορούν 

να ξεκινήσουν ή να ολοκληρώσουν τη βιντεοσκόπηση τους κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου.  

 

4. Τράπουλα: οι νεαροί μαθητές μπορούν να παρατηρήσουν τα μοτίβα σε 

μερικά από τα φυτά που απεικονίζονται στις κάρτες του LivingSTEM. 
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3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

Οδηγίες για τους μαθητές: 

 

1. Μετά τα βασικά μαθήματά σας σχετικά με τα μοτίβα ή μετά την εμπειρία 

σας με τα παιχνίδια «Η ακολουθία του Φιμπονάτσι στη φύση», 

«Φράκταλ & Φύση» και άλλα παιχνίδια που αναφέρονται στο σημείο 3 

ή μετά την επαφή σας με τον γραμματισμό στα μοτίβα μέσω των 

δραστηριοτήτων στο Παιχνίδι Ιδανικού Μενού και Παιχνίδι, Ιδανική 

Κουζίνα Κήπου, έχετε πλέον τις βασικές γνώσεις για τα μοτίβα. 

 

2. Για να προετοιμαστείτε για την βιντεοσκόπηση των δραστηριοτήτων 

που προτείνουν οι καθηγητές σας (Σημείωση δασκάλου: βλ. σημείο 3 

παραπάνω), αποφασίστε ποιο από τα θέματα σας ενδιαφέρει 

περισσότερο. 

 

3. Μόλις αποφασίσετε ως ομάδα, μπορείτε να επεκτείνετε τις γνώσεις σας 

σχετικά με το θέμα που επιλέξατε μέσω ερευνών στο Διαδίκτυο ή μέσω 

συζήτησης με καθηγητές χημείας / φυσικής / τέχνης / μαθηματικών με 

βάση το επίπεδο σας ή ακόμα και ανώτερα επίπεδα. 

 

4. Θυμηθείτε να προσδιορίσετε τη σύνδεση όσων μαθαίνετε με τις γνώσεις 

που αποκτάτε στην περμακουλτούρα έτσι ώστε να σας φανούν χρήσιμα 

σε άλλα έργα σας. 

 
 

5. Μόλις πάρετε έμπνευση, η δημιουργικότητα θα ξεκινήσει. Τώρα είστε 

έτοιμοι να γράψετε την υπόθεση του βίντεο, το σενάριο, το 

εικονογραφημένο σενάριο (πώς θα εξελιχθεί το βίντεο σας βήμα-βήμα) 

και έπειτα να φτιάξετε το πρόγραμμα παραγωγής. 
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6. Το βίντεο σας μπορεί απλώς να είναι ένα πανόραμα παραδειγμάτων με 

βασικές εξηγήσεις για τις ανακαλύψεις σας ή μπορεί να είναι σε μορφή 

βίντεο Doodly ή μπορεί να είναι ένα ντοκιμαντέρ για την εμπειρία σας 

ως Ντετέκτιβ Φαγητού στο Παιχνίδι Ιδανικού Μενού. Αφήστε τη 

φαντασία σας να εκτοξευθεί! 

 

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

τις γενικές οδηγίες για τη δημιουργία βίντεο που έχει δώσει ο δάσκαλός 

σας. 

 

 

4- Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα: 

Για να διασφαλιστεί ο ενθουσιασμός των μαθητών, οι δραστηριότητες πρέπει να 

παραμείνουν στο πλαίσιο ενός ομαδικού έργου. Οι μαθητές θα αισθάνονται 

δυναμικοί καθώς έχουν την ελευθερία να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις όσον 

αφορά το θέμα που τους ενδιαφέρει και να κάνουν την έρευνα και τον 

προγραμματισμό. Θα υπάρξουν πολλές αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους καθώς 

πρέπει να συναντηθούν, να συζητήσουν και να προβληματιστούν. Η 

αυτοπεποίθησή τους μπορεί να ενισχυθεί όταν έρθουν σε επαφή με τους 

ειδικούς μέσα ή έξω από την πανεπιστημιούπολη, στους οποίους μπορούν να 

πάρουν συνέντευξη. Οι μαθητές θα έχουν πρακτική εμπειρία στο έργο και η 

μάθηση τους στα μοτίβα θα τους κάνει να δουν τα μαθηματικά και την επιστήμη 

από μια διαφορετική οπτική γωνία, καθώς τώρα θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν 

τα μαθηματικά και την επιστήμη απλά παρατηρώντας και κατανοώντας τα 

μοτίβα στη φύση. Η παραγωγή βίντεο τους, που περιλαμβάνει υπαίθριες 

περιπέτειες και παιχνίδια, θα έχει μια διαρκή επίδραση στη μάθησή τους λόγω 

των θετικών συναισθηματικών εμπειριών που λειτουργούν και στις δύο πλευρές 

του εγκεφάλου τους. 

 

Σημείωση: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι ζωτικής σημασίας για τη 

διασφάλιση της αρμονίας σε κάθε ομάδα, στην καθοδήγηση των ομάδων σε 

περίπτωση ερωτήσεων, στον συντονισμό της δραστηριότητας παραγωγής 

βίντεο με τα άλλα έργα / IOs.  
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5- Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της επιστήμης 

(STEAM) και της περμακουλτούρας: 

Μαθήματα σχετικά με το STEAM:  

 

Τα Μαθηματικά / η Γεωμετρία ενσωματώνονται στη Βιολογία (σύνδεση της 

ζωής των φυτών με τη μαθηματική τους δομή), συνδέονται με τις Τέχνες 

(κατανόηση του φυσικού κόσμου και δεξιότητες γραφής), ενισχύονται από τη 

Μηχανική (σχεδιασμός και υλοποίηση της παραγωγής) και κορυφώνονται με 

την Τεχνολογία (παραγωγή ταινιών, έρευνα στο Διαδίκτυο) .  

 

Δεξιότητες που αναπτύσσονται: 

 

• Μαθηματικές προοπτικές μέσω των δεξιοτήτων παραγωγής και 

κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου. 

• Επιστημονικές δεξιότητες μέσω παρατήρησης και έρευνας. 

• Δεξιότητες σχεδιασμού, οργάνωσης, συγγραφής σεναρίων, 

διαπροσωπικής επικοινωνίας και συγκρότησης ομάδων 

• Τεχνολογικές δεξιότητες στον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης 

• Δεξιότητες κατανόησης με μια ευρύτερη, πιο επιστημονική έννοια της 

περμακουλτούρας. 

• Ολοκληρωμένη κατανόηση των Μαθηματικών στο STEAM και του ρόλου 

τους στην περμακουλτούρα και τη ζωή.  

• Τεχνολογικές δεξιότητες στον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης. 

 
 
 


