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ΕΝΝΟΙΑ: Συντροφικά φυτά σε παρτέρια 

σπιράλ 

 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Η συντροφική καλλιέργεια είναι μια πολύ σημαντική έννοια στην κηπουρική, 

στη γεωργία και φυσικά στην περμακουλτούρα. Η φύτευση διαφορετικών 

καλλιεργειών στον ίδιο χώρο τις καθιστά πιο ανθεκτικές σε παράσιτα και 

ασθένειες, υποστηρίζει την επικονίαση, παρέχει οικότοπο σε ευεργετικούς 

οργανισμούς και μεγιστοποιεί τη χρήση του χώρου για την αύξηση της 

παραγωγικότητας. Επίσης, τα φυτά χρειάζονται ενσυναίσθηση, φίλους, σωστή 

διατροφή και οικότοπο, διαφορετικά προσελκύουν κάθε είδους ασθένειες και 

λοιμώξεις με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσονται όπως τα ζώα και οι 

άνθρωποι. 

 

Υπάρχουν πολλές προκλήσεις και παιχνίδια στο LivingSTEM, όπου τα 

συντροφικά φυτά παίζουν σημαντικό ρόλο. Το καθήκον των μαθητών είναι να 

βρουν και να εντοπίσουν τα συντροφικά φυτά σε κήπους περμακουλτούρας 

και παρτέρια σπιράλ. Μπορούν ακόμη και να φτιάξουν το δικό τους παρτέρι 

σπιράλ σε ένα μικρό κουτί και να καταγράψουν τα ευρήματα, τις εμπειρίες και 

τις δημιουργίες τους. 

 



                   

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

  
 
 

3 

 
 

Πηγή: https://steemit.com/permaculture/@open3ye/true-permaculture-episode-3-companion-planting 

 

2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Αυτή η έννοια σχετίζεται πάρα πολύ με το ‘Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου’, 

όπου οι μαθητές σχεδιάζουν κήπους περμακουλτούρας και παρτέρια σπιράλ 

φυτεύοντας συντροφικά φυτά μαζί. Στη διαδικασία, τα παιδιά / οι έφηβοι 

μπορούν να καταγράψουν τις εντυπώσεις τους και τις εμπειρίες τους σχετικά με 

αυτά που έμαθαν για τα συντροφικά φυτά στην κουζίνα κήπου ή σε ένα παρτέρι 

σπιράλ. 

 

Η ‘Τράπουλα’, στην οποία μπορείτε να βρείτε συντροφικά φυτά σε κάθε κάρτα, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με τις δραστηριότητες από το ‘Παιχνίδι, Ιδανική 

Κουζίνα Κήπου’ για να συγκεντρώσετε συντροφικά φυτά που ταιριάζουν 

μεταξύ τους, να τα εντοπίσετε σε περιβάλλον περμακουλτούρας και να τα 

βιντεοσκοπήσετε. 
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3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

Το σκηνικό και το πλαίσιο για τα βίντεο μπορεί να είναι η τάξη, ο κήπος της 

κουζίνας του σχολείου ή ένα αγρόκτημα περμακουλτούρας. 

 

Θα πρέπει να διατεθούν δύο διδακτικές ώρες προετοιμασίας για την οργάνωση 

των ομάδων που θα ασχοληθούν με το βίντεο, τη συλλογή ορισμένων 

πληροφοριών σχετικά με τα συντροφικά φυτά και τη δημιουργία ενός σύντομου 

σεναρίου για το βίντεο χρησιμοποιώντας ένα οργανόγραμμα αφήγησης. 

 

Πιθανές σκηνές θα μπορούσαν να είναι: 

 

• να καταγράψετε τη διαδικασία επιλογής συντροφικών φυτών (σε 

περίπτωση που οι μαθητές δημιουργήσουν το δικό τους παρτέρι 

σπιράλ) 

• να παρουσιάσετε τα συντροφικά φυτά και να πείτε πώς 

αλληλοϋποστηρίζονται 

• να εντοπίσετε συντροφικά φυτά στη φύση και καταγράψετε την εμπειρία 

• να δημιουργήσετε ένα μικρό παρτέρι σπιράλ με συντροφικά φυτά και να 

μιλήσετε για τις εμπειρίες και τα συναισθήματα 

• να παίξετε με την τράπουλα, να συγκεντρώσετε συντροφικά φυτά και να 

τα εντοπίσετε στον κήπο ή να τα χρησιμοποιήσετε για το δικό σας μικρό 

παρτέρι σπιράλ και να τα βιντεοσκοπήσετε 

 

Μια καλή προσέγγιση είναι να κάνετε το βίντεο σε μορφή συνέντευξης σε μια 

τηλεοπτική εκπομπή (μπορείτε ακόμη και να επινοήσετε ένα όνομα) 

 

- «Σήμερα θα εξερευνήσουμε…. (εισαγωγή θέματος)» 

- Σύντομη επεξήγηση της έννοιας 

- Τι θα κάνουν οι μαθητές ως πείραμα (ή υπόθεση) 

- Τα διαφορετικά βήματα της διαδικασίας 
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- Ποια είναι τα αποτελέσματα; 

- Ποιο είναι το συμπέρασμα; 

- «Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε!» 

 

4- Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα 

Τα παιδιά / δάσκαλοι συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες. Μαθαίνουν για την 

τεχνική δημιουργίας και επεξεργασίας βίντεο, ανακαλύπτουν τα παρτέρια 

σπιράλ, στο ‘Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου’ εντοπίζουν τα συντροφικά φυτά 

και λένε πώς μπορούν να υποστηρίξουν το ένα το άλλο. Επίσης θα 

μπορούσαν να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν το δικό τους μικρό παρτέρι 

σπιράλ και εξηγήσουν γιατί επέλεξαν τα συντροφικά φυτά στο πλαίσιο μιας 

συνέντευξης στο βίντεο. 

 

Η άσκηση θα πρέπει να είναι παιχνιδιάρικη, να ενισχύει την περιέργεια και τη 

δημιουργικότητα των παιδιών, έτσι ώστε το οργανόγραμμα της αφήγησης να 

είναι σχετικά ανοιχτό σε εκπλήξεις και διασκεδαστικά μέρη. 

 

Οι ομάδες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να μοιράζονται και να συνεργάζονται 

μεταξύ τους. 

 

Ανάλογα με την ηλικία και τις δεξιότητες των μαθητών, είτε ο δάσκαλος θα 

κάνει το μοντάζ του βίντεο είτε θα καθοδηγήσει και θα βοηθήσει τους μαθητές 

στη διαδικασία.  

 

5- Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της επιστήμης 

(STEAM) και της περμακουλτούρας 

Οι δεξιότητες STEAM που καλύπτονται είναι η βιολογία, η χημεία, η αισθητική, 

η τέχνη, η σχεδιαστική σκέψη, το εποικοδομητικό παιχνίδι, η διδασκαλία 

συγγραφής και βιντεοσκόπησης, η δημιουργικότητα. Τα συντροφικά φυτά είναι 
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πολύ σημαντικές έννοιες στην περμακουλτούρα, καθώς επιτρέπουν στα φυτά 

να ενισχύσουν το ένα το άλλο και να καταπολεμήσουν πιθανά παράσιτα και 

ασθένειες. 


