
  

 

 

   

 

 

 

 
Βασική ιδέα 

Κηπουρική μικρών κήπων και 
κάθετη κηπουρική 

 

www.livingstem.eu 

#livingSTEM 



                   

2019-1-BE01-KA201-050529                                       https://www.livingstem.eu 
 

2 

 

ΕΝΝΟΙΑ: Κηπουρική μικρών κήπων και 

κάθετη κηπουρική 

 

1 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Η «Κηπουρική μικρών κήπων» είναι η εντατική καλλιέργεια μιας πληθώρας 

λαχανικών, ριζών, βολβών και βοτάνων σε μικρούς χώρους, όπως μπαλκόνια, 

αίθρια και στέγες. 

 

Οι μικροί κήποι έχουν σχεδιαστεί για να είναι εξαιρετικά παραγωγικοί, να  

εξοικονομούν ενέργεια και χώρο, να είναι βιώσιμοι και οικονομικοί αλλά και να 

αναπτύσσονται σε υγιές έδαφος. 

 

Η κηπουρική περμακουλτούρας που χρησιμοποιεί τεχνικές της κηπουρικής 

μικρών κήπων, εστιάζει στην επιλογή των συντροφικών φυτών που θα 

φυτευτούν μαζί για να καλλιεργήσετε τα δικά σας τρόφιμα με τρόπο που να 

εγγυάται την παραγωγή προϊόντων άριστης ποιότητας, ακόμη και αν έχετε 

μόνο μια μικρή έκταση. 

 

2 - Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Η έννοια της «Κηπουρικής μικρών κήπων» σχετίζεται με τον μικρό 

πολυκαλλιεργικό κήπο στη δραστηριότητα «Μόνιμη καλλιέργεια, 

Περμακουλτούρα και Βιολογία» στη Φάση Δ: Εργαστήριο Μικρής Κουζίνας 

Κήπου, της δραστηριότητας «Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου» που 

περιλαμβάνει την καλλιέργεια σε κουτί κήπου. Σε αυτήν την περίπτωση θα 

δοθεί περισσότερη έμφαση στην εφαρμογή των αρχών του κήπου στην 

περμακουλτούρα. 
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Αυτή η έννοια σχετίζεται και με τη δραστηριότητα «Κάθετος Κήπος». Σε αυτήν 

την περίπτωση θα δοθεί περισσότερη έμφαση στη διαδικασία δημιουργίας 

ενός μικρού κάθετου κήπου. 

 

Τα βίντεο έχουν σκοπό να κάνουν τους μαθητές να επισημάνουν τους λόγους 

που έκαναν τις συγκεκριμένες επιλογές καλλιεργώντας παράλληλα τον μικρό 

κήπο. 

 

3 - Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

Κατά την παραγωγή των βίντεο, είναι σημαντικό οι μαθητές να αναφέρουν τα 

κίνητρα που τους οδήγησαν να κάνουν τις συγκεκριμένες επιλογές ως 

καλλιεργητές. Για παράδειγμα, μπορούν να πουν γιατί επέλεξαν έναν 

κατακόρυφο κήπο ή γιατί φύτεψαν τους συγκεκριμένους σπόρους χωρίς να 

τονίσουν τη σχέση της επιλογής των σπόρων με την τρέχουσα εποχή. 

 

Κάθε βίντεο μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες επεξηγήσεις. Θα είναι 

χρήσιμο να συνδέσετε τα κίνητρα με τις επιστημονικές έννοιες που έχουν οι 

μαθητές και με τις αρχές της περμακουλτούρας. 

 

Στα βίντεο, οι μαθητές υποδύονται τους καλλιεργητές, οπότε μπορεί να είναι 

ενδιαφέρον να δείξουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούν, τους σπόρους που 

έχουν, τα σχέδια για τον σχεδιασμό των κήπων και ούτω καθεξής. Ο δάσκαλος 

μπορεί να παίξει το ρόλο του δημοσιογράφου πίσω από την κάμερα, θέτοντας 

ερωτήσεις στην ομάδα των καλλιεργητών, όπως: 

 

● Γιατί επιλέξατε έναν κάθετο κήπο; 

● Με ποια εργαλεία τον δημιουργήσατε; 

● Πώς φροντίζετε τον μικρό κήπο; 

Και ούτω καθεξής... 
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Κάθε ομάδα μπορεί να αποφασίσει πώς να απαντήσει στην ερώτηση και ποια 

εργαλεία και υλικό θα δείξει στο βίντεο. Συνιστάται να παρέχετε στους μαθητές 

μια αφίσα στην οποία να αναρτούν τη σειρά της παρουσίασης του βίντεο. 

 

Επιπλέον, η ομάδα θα πρέπει να επιλέξει έναν δημιουργό για το βίντεο. 

 

Αυτά τα βίντεο θα είναι πολύ χρήσιμα για άλλους νέους καλλιεργητές! 

 

4 - Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα 

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η έννοια της κηπουρικής μικρών κήπων 

συνδέεται με δύο δραστηριότητες που έχουν ήδη υψηλό βαθμό συμμετοχής 

μαθητών που έχουν πολλές πρακτικές δραστηριότητες να κάνουν. Τα βίντεο 

προσφέρουν τη δυνατότητα για προβληματισμό ή ενημέρωση. 

 

Οι μαθητές συμμετέχουν σε αυτή αναφέροντας τους επιστημονικούς ή ηθικούς 

λόγους για τις επιλογές τους ως καλλιεργητές. 

 

Οι επιλογές πρέπει να αναφέρονται στις φάσεις σχεδιασμού του κήπου 

(κάθετου ή περμακουλτούρας), στην επιλογή εργαλείων, σπόρων, μεθόδων 

σποράς, στο σχέδιο φροντίδας του κήπου και ούτω καθεξής. 

 

5 - Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της 

επιστήμης (STEAM) και της περμακουλτούρας 

Η έννοια σχετίζεται από τη μία με τις βασικές αρχές περμακουλτούρας 

(προστασία και βελτίωση της βιοποικιλότητας, επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση, ισορροπημένα οικοσυστήματα) και από την άλλη με την 

επιστήμη: 

  

● Μαθηματικά: πραγματοποίηση υπολογισμών για τη διαίρεση των χώρων 

● Σχεδιασμός: αποτελεσματικής χρήσης μικρού χώρου 

● Βιολογία: βιολογία των φυτών, επικονίαση, ενδιάμεση καλλιέργεια. 


