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ΕΝΝΟΙΑ: Συστήματα βόσκησης στην 
περμακουλτούρα 
 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Τα ζώα αγροκτήματος, όπως πρόβατα, αγελάδες, κοτόπουλα και πάπιες, 

συμβάλλουν στη δημιουργία της βιοποικιλότητας στους κήπους 

περμακουλτούρας και τα δάση. Τα ζώα τρώνε χωροκατακτητικά ξένα είδη 

φυτών και ζώων, τα οποία εισάγονται μία φορά, μεγαλώνουν επιθετικά και 

καταστρέφουν τα γηγενή είδη και την ποικιλομορφία του τοπίου μας. Αυτά τα 

ζώα κάνουν επίσης το έδαφος μας πλουσιότερο δημιουργώντας κοπριά και 

θρεπτικές αξίες για το έδαφος. Μετά από λίγα χρόνια βοσκής, μπορείτε να 

δείτε ότι αναδύεται μια ισορροπία στη φύση, δίνοντας στα παραδοσιακά 

γηγενή φυτά και πάλι χώρο για να αναπτυχθούν. 

 

Οι μαθητές θα αποτυπώσουν τη βιοποικιλότητα που δημιουργήθηκε από τα 

ζώα αγροκτήματος, τα οποία μπορεί να είναι κοτόπουλα, πρόβατα, γουρούνια, 

αγελάδες ή ακόμη και άλογα και θα καταγράψουν σκηνές που σχετίζονται με 

καλές πρακτικές και καλή μεταχείριση των ζώων. 

 

 
 

         Πηγή: Πρόβατα Ουεσάν σε ένα αγρόκτημα περμακουλτούρας (φωτογραφία συγγραφέα) 
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2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Η δραστηριότητα βιντεοσκόπησης σχετίζεται πολύ στενά με την πρόκληση 

«Ζώα στη συντήρηση της φύσης - Κοτόπουλα και πρόβατα». Αυτή η 

πρόκληση είναι το ιδανικό πλαίσιο να καταγραφούν τα βίντεο, η έννοια «χωρίς 

απόβλητα», ο ρόλος των ζώων στο αγρόκτημα, η καλή μεταχείριση των ζώων, 

οι αυτόχθονες φυλές ζώων, η βιοποικιλότητα που δημιουργείται από τα ζώα 

και η χημική σύσταση της κοπριάς των ζώων. 

 

Η δραστηριότητα θα μπορούσε επίσης να πραγματοποιηθεί ως μέρος της 

δραστηριότητας «Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου». Οι μαθητές θα 

μπορούσαν να αποτυπώσουν σκηνές, όπου τα ζώα τρέφονται με κομμάτια 

πολυετών φυτών από τον κήπο, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στην 

προετοιμασία φαγητού, έτσι ώστε να μην υπάρχει σπατάλη τροφίμων και η 

τροφή να επιστρέφει στο έδαφος. 

 

Ως μέρος της δραστηριότητας Παιχνίδι Ιδανικού Μενού, οι μαθητές θα 

μπορούσαν να αποτυπώσουν βιολογικά τρόφιμα που μας παρέχουν τα ζώα, 

όπως αυγά, γάλα και κρέας. Οι μαθητές θα μπορούσαν επίσης να 

καταγράψουν τα μειονεκτήματα των εισαγόμεων τροφίμων από όλο τον 

κόσμο, όπως βούτυρο από την Ιρλανδία, κρέας από τη Νέα Ζηλανδία και τα 

πλεονεκτήματα της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων από ζώα που ζουν 

σε καλές συνθήκες σε φυσικούς οικοτόπους. Αυτή η δραστηριότητα σχετίζεται 

επίσης με την πρόκληση «Διατροφική Επιστήμη», όπου γίνεται καταγραφή 

της προέλευσης των τροφίμων μας και των συστατικών τους. 

 

3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να ακολουθήσουν την προσέγγιση 

«μάθηση μέσα από την πράξη». Για τις περισσότερες από τις δραστηριότητες 

βιντεοσκόπησης, οι μαθητές πρέπει να επισκεφθούν ένα αγρόκτημα 
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περμακουλτούρας, ένα βιολογικό αγρόκτημα ή έναν κήπο με ζώα βοσκής. 

Μερικές φορές τα σχολεία έχουν κοτόπουλα, πάπιες ή πρόβατα στους 

σχολικούς κήπους τους. Για να καταγράψουν οι μαθητές την ποικιλομορφία 

στη φύση, θα μπορούσαν επίσης να επισκεφθούν αγροτικούς συνεταιρισμούς 

ή εκτροφείς προβάτων που ασχολούνται με τη διατήρηση τοπίου. 

 

Ορισμένα βίντεο θα μπορούσαν να γίνουν στην τάξη / εργαστήριο / κουζίνα 

σχολείου. Για τη χημική σύσταση της κοπριάς των ζώων, που σχετίζεται με την 

Δραστηριότητα 4 της πρόκλησης «Μόνιμη καλλιέργεια, Περμακουλτούρα και 

Βιολογία» και τις δραστηριότητες από το Παιχνίδι Ιδανικού Μενού, θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ετικέτες τροφίμων για να δείξουν την 

προέλευση του φαγητού μας. 

 

Οι μαθητές θα μπορούσαν ακόμη και να επισκεφθούν ένα σουπερμάρκετ και 

να πάρουν συνέντευξη από τον μάνατζερ σχετικά με την προέλευση του 

κρέατος και τις πολιτικές τους για την καλή μεταχείριση των ζώων. 

 

Θα πρέπει να διατεθούν δύο διδακτικές ώρες προετοιμασίας στην τάξη για την 

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

ορισμένων βασικών πληροφοριών, την επικοινωία με τους αγρότες και τη 

δημιουργία ενός σύντομου σεναρίου βίντεο χρησιμοποιώντας το 

οργανόγραμμα αφήγησης. 

 

Πιθανές σκηνές μπορεί να είναι: 

 

• παρουσίαση των ζώων βοσκής 

• παρουσίαση της ποικιλομορφίας στα βοσκοτόπια 

• παρουσίαση καλών πρακτικών για την καλή μεταχείριση των ζώων 

(καταφύγια ζώων, φαγητό, οικότοποι) 

• συνέντευξη από αγρότες, βοσκούς και μάνατζερς σουπερμάρκετ  

• παρουσίαση χημικών διαδικασιών όταν γίνεται η αναλύουν των 

θρεπτικών αξιών του εδάφους  

• ανάλυση των ετικετών των τροφίμων και της προέλευσή τους 
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Κάντε 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 

- Ποια είναι τα αποτελέσματα; 

- Ποιο είναι το συμπέρασμα; 

- «Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε!» 

 

4- Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα 

Τα παιδιά/μαθητές θα πρέπει να κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς 

τους υπό τη καθοδήγηση καθηγητών/αγροτών/ειδικών, δηλαδή την 

προκαταρκτική έρευνα, τη δημιουργία του οργανογράμματος αφήγησης, την 

προετοιμασία συνεντεύξεων, την παρατήρηση, την αποτύπωση σκηνών και 

την επεξεργασία των βίντεο. 

 

 

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

δημιουργικότητα στα παιδιά, 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.  
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5- Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της επιστήμης 

(STEAM) και της περμακουλτούρας 

Οι δεξιότητες STEAM που καλύπτονται είναι βιολογία, χημεία, κτηνοτροφία, 

τεχνολογία (στέγαση, περίφραξη των ζώων), δημιουργικότητα, χειροτεχνία, 

ενσυναίσθηση κατά την επαφή με τα ζώα καθώς και ψηφιακές δεξιότητες 

(επεξεργασία βίντεο). 

 

Η βοσκή είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται συχνά στην περμακουλτούρα, 

στον καθαρισμό του εδάφους από αγριόχορτα και χωροκατακτητικά ξένα είδη 

φυτών και στην παροχή θρεπτικών αξιών που ενισχύουν το έδαφος. 

 

 


