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ΕΝΝΟΙΑ: Οικολογική συνείδηση 
 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Ενώ σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη υπερπαράγουμε τρόφιμα, σε άλλες 

περιοχές δυσκολεύονται να καλλιεργήσουν και/ή να βρουν τροφή. 

Αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα σε θέματα διατροφής, με το πιο 

κορυφαίο να είναι η κλιματική κρίση. Η διδασκαλία της περμακουλτούρας σε 

νεαρή ηλικία θα μπορούσε να είναι μια λύση για την αντιμετώπισή αυτής της 

κρίσης σε μακροπρόθεσμη βάση. Μαθαίνοντας για διάφορους τρόπους 

καλλιέργειας λαχανικών, τον απαιτούμενο χρόνο και τις δυνάμεις της φύσης, οι 

μαθητές θα αφομοιώσουν καλές πρακτικές και τρόπους κατανάλωσης που 

είναι ευεργετικοί για το περιβάλλον. Επίσης τα παιδιά θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν τους γονείς τους να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της κλιματικής 

αλλαγής, μεταφέροντας στο σπίτι ιδέες, γνώσεις και συνήθειες που απέκτησαν 

στην τάξη. Όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της ανάπτυξης της οικολογικής 

συνείδησης.  

 

2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Η όλη έννοια της δραστηριότητας «Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου» 

περιστρέφεται γύρω από την ιδέα του να καλλιεργήσετε τα δικά σας λαχανικά, 

βότανα και/ή φρούτα και να συνειδητοποιήσετε τι μπορείτε να καλλιεργήσετε 

σε κάθε περιβάλλον και σε κάθε κουτί καλλιέργειας ανάλογα με τις ανάγκες και 

τις λειτουργίες κάθε είδους. Η διαδικασία δημιουργίας του κουτιού και η 

καταγραφή της πραγματικής ανάπτυξης των στοιχείων είναι κάτι που μπορεί 

να καταγραφεί από τους μαθητές μέσω ενός παιχνιδιού ρόλων 

(δημοσιογράφος, συνέντευξιαζόμενοι, παραγωγοί, συντάκτες, συγγραφείς 

κλπ.) έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν έναν ρόλο να υποδυθούν. Δύο ή 

τρεις μαθητές μπορούν να σχηματίσουν μια ομάδα και να έχουν παρόμοιο 
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ρόλο (με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουν ο ένας τον άλλον και επίσης θα 

ενθαρρύνουν και θα βοηθήσουν τους «αδύναμους» μαθητές).  

 

 

3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να χωριστεί σε τρία κύρια μέρη (Συνεπώς, αυτό 

το βίντεο μπορεί να γίνει σε πολλά χρονικά πλαίσια).  

 

Πρώτο μέρος: Το πρώτο πρέπει να γίνει όταν συναρμολογηθεί το κουτί 

καλλιέργειας στο Στάδιο Δ της δραστηριότητας «Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα 

Κήπου» που δείχνει στα παιδιά πώς να κατασκευάσουν το κουτί καλλιέργειας.  

 

Δεύτερο μέρος: Το δεύτερο μέρος θα είναι επωφελές στην επανάληψη των 

μαθητών σχετικά με ό, τι έχουν μάθει κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας 

«Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου». Η συνέντευξη περιλαμβάνει ερωτήσεις 

σχετικά με το τι έχουν μάθει από την αρχή, π.χ. τις λειτουργίες των στοιχείων, 

τις σχέσεις τους, τη φιλοσοφία πίσω από την περμακουλτούρα και τα οφέλη 

της. Με αυτό τον τρόπο θα φανούν οι γνώσεις που απέκτησαν οι μαθητές. Οι 

ερωτήσεις της συνέντευξης μπορούν να δοθούν εκ των προτέρων από τη 

συντακτική ομάδα, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να μπορούν να τις σκεφτούν και 

να αποφασίσουν ποιες είναι οι πιο κατάλληλες και σχετικές που πρέπει να 

συμπεριληφθούν καθώς και να σκεφτούν τις απαντήσεις που πρέπει να 

δώσουν.  

 

Τρίτο μέρος: Μετά το καθορισμένο χρονικό διάστημα όπου οι μαθητές 

αναμένουν να συλλέξουν τους καρπούς, μπορούν να εμφανιστούν στο βίντεο 

να δείχνουν τους καρπούς και να αναφέρουν πόσος χρόνος χρειάστηκε για να 

αναπτυχθούν οι σπόροι και να περάσουν σύντομα στο ημερολόγιο με τις 

ενέργειες που ανέλαβαν όλο αυτό το διάστημα από το φύτεμα των σπόρων 

μέχρι την ανάπτυξή τους.  
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Τέλος, έχουμε τη μεθοδολογία «in medias res», που σημαίνει ότι ξεκινάμε από 

τη μέση της διαδικασίας.  

ΒΗΜΑ 1: Βιντεοσκόπηση μαθητών που κατασκευάζουν το κουτί τους.  

ΒΗΜΑ 2: Επεξήγηση ολόκληρης της δραστηριότητας «Παιχνίδι, Ιδανική 

Κουζίνα Κήπου», από το κυνήγι του θησαυρού μέχρι την κατασκευή 

βοηθώντας τους μαθητές να κάνουν επανάληψη και να θυμηθούν τα 

σημαντικά βήματα. 

ΒΗΜΑ 3: Τα τελικά προϊόντα των προσπαθειών τους όπως να μαζέψουν τους 

καρπούς και να εξηγήσουν πώς τους φρόντισαν και πόσος καιρός χρειάστηκε 

για να αναπτυχθούν. Επίσης, μπορούν να αναφέρουν, με μορφή 

αυτοαξιολόγησης, ορισμένα βήματα που θα μπορούσαν να είχαν γίνει 

καλύτερα κ.ο.κ.   

 

4- Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα: 

Οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε ομάδες των 4-6.  

 

1) Μία ομάδα μπορεί να είναι η συντακτική ομάδα που γράφει τις 

ερωτήσεις της συνέντευξης και προγραμματίζει τις συνεντεύξεις και το 

χρονικό πλαίσιο των βίντεο που θα δημιουργηθούν και θα ενωθούν. 

2) Μια άλλη ομάδα μπορεί να είναι η ομάδα παραγωγής βίντεο που είναι 

υπεύθυνη για την εγγραφή και την επεξεργασία των βίντεο. 

3) Μία ομάδα μπορεί να είναι οι δημοσιογράφοι που κάνουν τις ερωτήσεις. 

4) Μία ομάδα μπορεί να είναι οι συνεντευξιαζόμενοι που απαντούν στις 

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

(STEAM) και της περμακουλτούρας: 

Βασικά, η παραγωγή των βίντεο σχετίζεται με: 

 

Επιστήμη: το περιεχόμενο που θα βιντεοσκοπηθεί είναι η επιστημονική 

μέθοδος.  

 

Τεχνολογία: μπορεί να θεωρηθεί η χρήση της κάμερας και του λογισμικού για 

την επεξεργασία του βίντεο. Οι μαθητές μπορεί επίσης να χρειαστεί να 

εξοικειωθούν με ένα λογισμικό για την επεξεργασία των βίντεο και την 

ενσωμάτωση υποτίτλων, τίτλων ή θεμάτων που θα εμφανίζονται κάθε φορά 

που μια λήψη πρέπει να ενωθεί με μια άλλη. 

 

Καλλιτεχνική οπτική: τα βίντεο πρέπει να είναι σαφή και καλά δομημένα.  

 

Το θέμα/περιεχόμενο των βίντεο προέρχεται από δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την έννοια της περμακουλτούρας. 

 

 
 


