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ΕΝΝΟΙΑ: Σχεδιασμός κήπου στην 

περμακουλτούρα 

 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Ο στόχος των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν βιντεοσκόπηση είναι να 

παρακινήσουν τα παιδιά και τους εφήβους να παρατηρήσουν, να βιώσουν και 

να εκτιμήσουν την ομορφιά και την αισθητική στους κήπους της 

περμακουλτούρας και στο δάσος και στον σχεδιασμό τοπίου και να 

καταγράψουν τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις τους σε ένα σύντομο βίντεο. 

Μπορούν επίσης να καταγράψουν τις αναζωογονητικές επιδράσεις των 

όμορφων τοπίων στην ψυχική και σωματική υγεία. Απαιτείται ουσιαστική 

παρατήρηση για να μπορέσουν να αποτυπώσουν την ομορφιά. 

 

 

 
Πηγή: https://www.1001gardens.org/permaculture-inspired-childrens-edible-garden/ 
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2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν βιντεοσκόπηση μπορούν να 

ενσωματωθούν πολύ καλά σε μια ποικιλία προκλήσεων. Οι δραστηριότητες 

«Η ακολουθία του Φιμπονάτσι στη φύση» και «Φράκταλ & Φύση» 

επισημαίνουν τη σημασία της παρατήρησης και των μοτίβων στην 

περμακουλτούρα.  

 

Αυτό είναι το ιδανικό σκηνικό για να καταγραφούν τα μοτίβα και η ομορφιά σε 

ένα βίντεο. Υπάρχουν πολλές άλλες προκλήσεις, όπου ο σχεδιασμός τοπίου 

κατέχει σημαντικό ρόλο, όπως «Κάθετος κήπος», «Σχεδιάζοντας έναν 

λαχανόκηπο μαντάλα» και «Η χρυσή τομή, οι μέλισσες & ο σχεδιασμός 

μόνιμης καλλιέργειας» θα μπορούσαν να είναι ιδανικές δραστηριότητες για 

να αποτυπώσουν οι μαθητές τον όμορφο σχεδιασμό στη φύση και την 

περμακουλτούρα. 

 

Η δραστηριότητα συνδέεται επίσης στενά με το Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα 

Κήπου, όπου μπορούν να καταγραφούν διαδικασίες σχεδιασμού, μέθοδοι και 

αποτελέσματα. 

 

 

3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

Το σκηνικό και το πλαίσιο για τη δημιουργία των βίντεο μπορεί να είναι ο 

κήπος της σχολικής κουζίνας ή τα τοπία που επισκέπτονται οι μαθητές κατά τη 

διάρκεια των σχολικών εκδρομών. Ωστόσο τα παιδιά μπορούν επίσης να 

εξηγήσουν την εντύπωση και τις εμπειρίες τους στη τάξη ή το σχολείο ή ακόμα 

και στο σπίτι τους. 
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Θα πρέπει να διατεθούν δύο διδακτικές ώρες προετοιμασίας για την 

οργάνωση των ομάδων για το βίντεο ή την καθοδήγηση των μαθητών, που 

προτιμούν να δουλεύουν μόνοι τους, τη συλλογή κάποιων βασικών 

πληροφοριών και τη δημιουργία ενός σύντομου σεναρίου για το βίντεο 

χρησιμοποιώντας το οργανόγραμμα αφήγησης. 

 

Οι ομάδες απλώς μαθαίνουν να παρατηρούν ουσιαστικά και να αποτυπώνουν 

την ομορφιά στη φύση και τον σχεδιασμό με τις κάμερες τους. Οι μαθητές θα 

μπορούσαν να επεξεργαστούν τα βίντεο ώστε να περιλαμβάνουν χαλαρωτική 

μουσική, που ταιριάζει με την αισθητική της φύσης και των κήπων 

περμακουλτούρας. 

 

Κάντε το βίντεο σε μορφή συνέντευξης για 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 

Οι μαθητές πρέπει να εμβυθιστούν εντελώς στη σιωπή και την ομορφιά σε 

έναν σχεδιασμό περμακουλτούρας και στη φύση. Επίσης, πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους για να αποτυπώσουν την ομορφιά, 

να διηγηθούν τις εμπειρίες τους και ως πρόσθετη δραστηριότητα θα 

μπορούσαν να προσθέσουν χαλαρωτική μουσική στο βίντεο. 
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Οι ομάδες θα πρέπει να ενθαρρύνονται στο 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 τα μαθηματικά, η βιολογία, η 

φυσική, η υγεία, η τέχνη στη φύση, η σχεδιαστική σκέψη, η ενσυναίσθηση, η 

ενσυνειδητότητα μέσω της αξιοποίησης όλων των αισθήσεων. Η παρατήρηση, 

ο σχεδιασμός σκέψης και η δημιουργία όμορφων βρώσιμων τοπίων 

αποτελούν βασικές αρχές της περμακουλτούρας. 

 

 


