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ΕΝΝΟΙΑ: Περμακουλτούρα και 

Πειραματισμός 

 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Η ενσωμάτωση της περμακουλτούρας ως μάθημα στην εκπαίδευση STEM 

δίνει μια νέα πληθώρα δραστηριοτήτων και πόρων στη διδασκαλία. Οι μαθητές 

μπορούν να εξοικειωθούν και να μάθουν για την επιστημονική μέθοδο - και 

ιδίως τη μέθοδο πειράματος - χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν και να 

επενδύσουν σε πολλά υλικά. Χρειάζεται μόνο ένας σχολικός κήπος για να 

αρχίσουν να δοκιμάζουν υποθέσεις εκτός της τάξης. 

 

 

2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Η έννοια εφαρμόζεται περισσότερο στο «Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου»: 

 

Τα βήματα 1-3 όπως εξηγούνται παρακάτω μπορεί να εφαρμοστούν στη Φάση 

Α στο «Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου» (η παρατήρηση και η υπόθεση 

μπορούν να γίνουν μέσα από το κυνήγι θησαυρού κατά προτίμηση με 

δομημένο τρόπο, π.χ. με άτομα να τραβούν φωτογραφίες, βίντεο και να 

κρατούν σημειώσεις). 

 

Το βήμα 4 του πειραματισμού μπορεί να καταγραφεί, όπως και η διαδικασία 

σχεδιασμού των πακέτων για διαφορετικά περιβάλλοντα που έχουν 

πραγματοποιηθεί στη Φάση Β. Επίσης μπορεί να καταγραφεί η δημιουργία 

του κουτιού καλλιέργειας και των στοιχείων που θα φυτευτούν στη Φάση Δ στο 

«Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου» .  
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Στο βήμα 5, οι αναλύσεις των αποτελεσμάτων μπορούν να βασίζονται σε μια 

καταγραφή που θα λειτουργεί ως ημερολόγιο πατώντας το βίντεο/ 

παρατηρώντας την πραγματική ανάπτυξη των σπόρων που φυτεύτηκαν στο 

κουτί καλλιέργειας. 

 

Το βήμα 6 σχετικά με τους σπόρους που έχουν φυτευτεί για να παραχθούν 

καρποί, μπορεί να καταγραφεί σε μια ορισμένη χρονική περίοδο που 

προβλέπεται στην αρχή. 

 

Το Βήμα 7 μπορεί να είναι το γενικό συμπέρασμα των μαθητών σε μορφή 

συνεντεύξεων, με βάση το τι έχει παραχθεί, τι θα μπορούσε να είχε αποτραπεί 

ή να γίνει καλύτερα για να αναπτυχθούν περισσότεροι καρποί ή για να είναι 

καλύτεροι.  

 

 

3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω 

Γενικά, η πειραματική μέθοδος ακολουθεί ορισμένα βασικά βήματα: 

 

Βήμα 1: Η παρατήρηση (πρέπει να είναι αντικειμενική), μπορεί να καταγραφεί 

με δομημένο ή μη δομημένο τρόπο. 

 

Βήμα 2: Κάντε μια υπόθεση. Περιλαμβάνει πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων. 

Είναι σημαντικό για τους μαθητές να αιτιολογήσουν την υπόθεσή τους και να 

συζητήσουν με άλλους συνομηλίκους σε μια μορφή εποικοδομητικής 

συζήτησης. Ο συλλογισμός μπορεί να είναι επαγωγικός ή παραγωγικός. 

 

Παραγωγικός συλλογισμός:  
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Εικόνα 1 Επεξεργάστηκε και μεταφράστηκε από τα αγγλικά. 

 

Επαγωγικός συλλογισμός: 

 

 
Εικόνα 2 Επεξεργάστηκε και μεταφράστηκε από τα αγγλικά (Πηγή) 

 

Βήμα 3: Κάντε μια πρόβλεψη. 

 

Βήμα 4: Εκτελέστε την εργασία/πείραμα. 

 

Βήμα 5: Αναλύστε τα αποτελέσματα.  

 

Βήμα 6: Καταλήξτε σε ένα συμπέρασμα (μπορεί να είναι συλλογικό στην 

τάξη, μια άτυπη συζήτηση) 

 

https://conjointly.com/kb/deduction-and-induction/#:~:text=In%20logic%2C%20we%20often%20refer,general%20to%20the%20more%20specific.&text=Inductive%20reasoning%20works%20the%20other,to%20broader%20generalizations%20and%20theories
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Βήμα 7: Αναφέρετε τα αποτελέσματά σας (για τις ηλικίες 10-12 μπορεί να 

είναι μια προφορική συζήτηση μέσα στην τάξη, μπορεί επίσης να είναι μια 

εργασία στο σπίτι για να γράψουν τις τελικές σκέψεις τους. Για τους 

μεγαλύτερους μαθητές 13-14 ετών μπορεί να είναι μια πιο εκτενής και 

διεξοδική διαδικασία γράφοντας μια εργασία με όλα τα προηγούμενα βήματα 

και ολοκληρώνοντας με σχόλια ακόμη και με αναφορές από επιστημονικές 

πηγές). 

 

 

4- Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα 

Για τη διευκόλυνση της μάθησης, τα βήματα της επιστημονικής μεθόδου που 

αναφέρονται παραπάνω μπορούν να καταγραφούν και να ανέβουν σε μια 

κοινόχρηστη πλατφόρμα ή μεταξύ της ομάδας μαθητών. Αυτό μπορεί να 

διευκολύνει την απομνημόνευση όλων των βημάτων και να λειτουργήσει ως 

σύνοψη της επιστημονικής μεθόδου. Μπορεί να χωριστεί σε επτά σύντομα 

βίντεο, ένα για κάθε βήμα τα οποία στη συνέχεια θα ενωθούν. Στα πιο 

θεωρητικά βήματα η συζήτηση/διάλογος, ακόμη και οι γραπτές σημειώσεις 

των μαθητών μπορούν να καταγραφούν στο βίντεο. Έπειτα το καλύτερο είναι 

να συνδυαστούν και τα επτά βίντεο των επτά βημάτων, αλλά πρέπει να είναι 

σαφές πού τελειώνει το ένα βήμα και πότε ξεκινά το άλλο.  

 

 

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 
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πρόσθεση 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. 

 

 
 


