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ΕΝΝΟΙΑ: Μορφοκλασματική γεωμετρία 
της φύσης :  Αριθμητική με γεωμετρία 
και τριγωνομετρία    
 
 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 
 
Η έννοια της αριθμητικής, ιδίως της γεωμετρίας, αφορά τις σχετικές θέσεις των 

αριθμών, το μέγεθος, το σχήμα και τις ιδιότητες του χώρου. Η γεωμετρία 

ασχολείται επίσης με μετρήσεις όπως ο όγκος, οι γωνίες, το μήκος, το 

εμβαδόν, η περίμετρος. Η γεωμετρία δημιουργεί τη βάση της γενικής 

αριθμητικής. 

 

Η τριγωνομετρία εξετάζει τη σχέση μεταξύ πλευρών και γωνιών, και τη σχέση 

των τριγωνομετρικών συναρτήσεων. 

 

Αναφορικά με την περμακουλτούρα σε αυτήν την έννοια μπορούμε επίσης να 

μιλήσουμε για τη μορφοκλασματική γεωμετρία της φύσης (δραστηριότητες για 

παιδιά ηλικίας 12-14 ετών). 

 

 

2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 
 

Αυτή η έννοια μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές δραστηριότητες στο Σύστημα 

Παιχνιδοποίησης, όπως η κατασκευή φωλιών για πουλιά, ξενοδοχείου 

εντόμων, αλλά και σε δραστηριότητες που σχετίζονται με Φράκταλ και Φύση, 

την ακολουθία του Φιμπονάτσι στη φύση ή τον σχεδιασμό ενός λαχανόκηπου 

μαντάλα. 
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Σύστημα Παιχνιδοποίησης - «Κουτιά ως φωλιές πουλιών - Κατασκευή και 

εκμάθηση»: κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας κατασκευής φωλιών για 

πουλιά, οι μαθητές θα μάθουν για τις μονάδες μέτρησης και θα φτιάξουν 

σχήματα. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμη στην 

καθημερινή ζωή. 

 

Σύστημα Παιχνιδοποίησης - «Φράκταλ & Φύση»: κατά τη διάρκεια αυτής της 

δραστηριότητας οι μαθητές μπορούν να μάθουν πώς τα μαθηματικά (κυρίως η 

γεωμετρία) συνδυάζονται με τη φύση αναφέροντας ως παράδειγμα τα 

φράκταλ. Τα φράκταλ είναι το σημείο σύγκλισης του STE(A)M. Γεφυρώνουν το 

χάσμα μεταξύ της επιστήμης και της μεταφυσικής καθιστώντας τα εξαιρετικά 

πλούσια σε πεδίο εφαρμογής και απλά υπέροχα θέματα για μάθηση και για τη 

δημιουργία του βίντεο. 

 

Αυτή η ιδέα μπορεί επίσης να συνδυαστεί με το Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα 

Κήπου, όπου οι μαθητές παίζουν κυνήγι θησαυρού σε ένα αγρόκτημα / κήπο 

περμακουλτούρας με σκοπό να ανακαλύψουν τους θησαυρούς ενός 

περιβάλλοντος περμακουλτούρας, καθώς ο σχεδιασμός περμακουλτούρας 

θέτει ως προτεραιότητα τη σημασία των φράκταλ στη διαδικασία σχεδιασμού. 

 

 

3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

Το βίντεο μπορεί να γυριστεί κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με το Σύστημα Παιχνιδοποίησης. Πριν τα παιδιά αρχίσουν να 

δημιουργούν το βίντεο, καλούνται να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το πόσο 

σημαντικό ρόλο παίζει η γεωμετρία στον κόσμο, τις μετρήσεις και τις αναλογίες 

(όχι μόνο στην προετοιμασία των ξύλινων κουτιών, αλλά και, για παράδειγμα, 

στη δημιουργία ενός χώρου για τον κήπο περμακουλτούρας, στην κατασκευή 

ενός σπιτιού κλπ.). 
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Το βίντεο θα μπορούσε επίσης να γυριστεί κατά τη διάρκεια του Παιχνιδιού 

Ιδανική Κουζίνα Κήπου όπου οι μαθητές - κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού του 

θησαυρού - μπορούν επίσης να παρατηρήσουν μερικά φράκταλ στη φύση, να 

τα τραβήξουν φωτογραφίες ή να χρησιμοποιήσουν μεγεθυντικό φακό για να τα 

δουν. Οι μαθητές θα ανταλλάξουν απόψεις επίσης για τη γεωμετρία στη φύση. 

 

Αυτό θα τους επιτρέψει να συνειδητοποιήσουν ότι η γεωμετρία σχετίζεται επίσης 

με τη φύση. 

 

Αυτή η συζήτηση έχει σκοπό να δείξει στους μαθητές ότι η γεωμετρία 

χρησιμοποιείται σε διάφορους τομείς της ζωής και της φύσης, 

συμπεριλαμβανομένων των βασικών, που ικανοποιούν την ανθρώπινη ύπαρξη. 

 

Στη συνέχεια, οι μαθητές, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των κουτιών για τις 

φωλιές των πουλιών μπορούν να εξηγήσουν πώς χτίστηκαν. Γιατί έχουν 

τέτοιες αναλογίες και τι θα συνέβαινε εάν ο τοίχος σε μία πλευρά ήταν 

χαμηλότερος (δεν είχε μετρηθεί σωστά) ή η οροφή ήταν πολύ στενή. Οι 

μαθητές σε αυτήν την άσκηση καταδεικνύουν την ευθύνη ότι κάθε «κτίστης» 

πρέπει να γνωρίζει από γεωμετρία και ότι η γεωμετρία και οι μετρήσεις είναι 

σημαντικές στη ζωή. 

 

Μετά από μια ιδεοθύελλα, οι μαθητές μπορούν να γράψουν μια ιστορία / ιδέα 

για το βίντεο και το σενάριο και στη συνέχεια να δημιουργήσουν το 

πρόγραμμα παραγωγής. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

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

 
 

5 

 

4- Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα: 

Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες. Χάρη στην «ιδεοθύελλα» θα έχουν την 

ευκαιρία να εκφραστούν και επίσης να ακούσουν τις ιδέες άλλων μαθητών. 

  

Ένα σημαντικό μέρος της προετοιμασίας για το βίντεο θα είναι η 

δημιουργικότητα των μαθητών και η αναφορά παραδειγμάτων, όπως η χρήση 

της γεωμετρίας στην καθημερινή ζωή, κατασκευή σπιτιών, γεφυρών κλπ. 

 

Επιπλέον, όλοι θα μπορούν να εκφραστούν για το πώς η τέχνη της 

αριθμητικής εφαρμόζεται στην πράξη, πόσο σημαντικό είναι ένας καλός 

σχεδιασμός του κήπου και όλων των στοιχείων του. 

 

 

5- Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της 

επιστήμης (STEAM) και της περμακουλτούρας: 

Η έννοια «Μορφοκλασματική γεωμετρία της φύσης:  Αριθμητική με γεωμετρία 

και τριγωνομετρία» σχετίζεται με τα μαθήματα STEAM και την 

περμακουλτούρα. Χρησιμοποιώντας τα μαθηματικά (συγκεκριμένα τη 

γεωμετρία και την τριγωνομετρία) κατά τη μέτρηση, οι μαθητές μπορούν να 

μάθουν για την αναλογία. Οι μαθητές μπορούν επίσης να μελετήσουν το 

σχεδιασμό, ειδικά κατά τη διαδικασία της δημιουργίας των φωλιών ή του 

κήπου περμακουλτούρας. Κατά την παραγωγή του βίντεο θα πρέπει να 

εξοικειωθούν με την τεχνολογία όπως να μάθουν να χρησιμοποιούν την 

κάμερα κλπ. 

 

Οι μαθητές θα αναπτύξουν δεξιότητες όπως αναλυτική σκέψη, σχεδιασμός και 

επιστημονικές δεξιότητες μέσω παρατήρησης και έρευνας. Επίσης θα 

αναπτύξουν δεξιότητες στην οργάνωση, τη συγγραφή σεναρίων, τη 

διαπροσωπική επικοινωνία και τη συγκρότηση ομάδων. Τέλος θα έχουν την 
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ευκαιρία να εξασκήσουν τεχνολογικές δεξιότητες στην παραγωγή μέσων και 

στη χρήση κάμερας/προγράμματος για τη δημιουργία βίντεο. 

 

 

 


