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Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το
περιεχόμενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.



1Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Εισαγωγή
 

Ο Ιδανικός Λαχανόκηπος είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι πολλαπλών
προκλήσεων με τέσσερις διασυνδεδεμένες φάσεις. Ο γενικός στόχος του είναι
να μεταφέρει στους μαθητές πώς να σχεδιάσουν έναν κήπο λαχανικών με τη
διεπιστημονική προσέγγιση του STEM σε συνδυασμό με τις εφαρμοσμένες
μεθόδους σχεδιασμού της Περμακουλτούρας.

Όλες οι φάσεις του παιχνιδιού πρέπει να παίζονται από ομάδες που έχουν την
ίδια σύσταση από την  αρχή του παιχνιδιού, οι οποίες συγκεντρώνουν
βαθμολογίες και μη τυπικές βασικές γνώσεις σχετικά με τον σχεδιασμό
Περμακουλτούρας.

Τα τελικά αποτελέσματα του παιχνιδιού θα είναι: ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την τράπουλα Living STEM και ένας μικρο-κήπος
που είναι καλλιεργημένος σε ένα κουτί ακολουθώντας τις αρχές της
περμακουλτούρας και εφαρμόζοντας λύσεις που παρατηρήθηκαν κατά τη
διάρκεια της εμπειρίας στο αγρόκτημα.
Η φύτευση του ιδανικού λαχανόκηπου σε εξωτερικούς χώρους (εάν υπάρχει
εξωτερικός χώρος ή κήπος δίπλα στο σχολείο) είναι μια πιθανή συνέχεια του
παιχνιδιού!

Οι Εκπαιδευτικοί θα εισαχθούν στο παιχνίδι και τους κανόνες του στο Κεφάλαιο
1. Στα Κεφάλαια 2 και 3, ο εκπαιδευτικός θα βρει χρήσιμες πληροφορίες για το
πώς η Περμακουλτούρα και το STEM μπορούν να ενσωματωθούν μέσω του
παιχνιδιού σε ένα μη τυπικό περιβάλλον μάθησης. Ο τρόπος με τον οποίο η
Τράπουλα βοηθά τη διαδικασία οργάνωσης του κήπου της περμακουλτούρας
όσον αφορά τις σχέσεις των φυτών και τις τοποθεσίες εντός του κήπου θα
επεξηγηθεί στο κεφάλαιο 4.

Το τελευταίο κεφάλαιο έχει ως αντικείμενο τις συστάσεις για δασκάλους και
εκπαιδευτές, μαζί με κάποιες πιθανές παραλλαγές και προτάσεις παιχνιδιών,
προκειμένου να μετατραπεί αυτό το παιχνίδι σε μια πραγματική εμπειρία
περμακουλτούρας.

 
 



2Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

Το Παιχνίδι, Ιδανικός Λαχανόκηπος είναι το Πνευματικό παραδοτέο 4 (IO4) του
έργου Erasmus + Living STEM και έχει αναπτυχθεί από την συνεργασία των 
 Génération Bio - Βέλγιο, Logopsycom - Βέλγιο, CIP - Κύπρος και EDUlab -
Ιταλία.

 
 

Κάθε συνεργάτης έχει αναπτύξει ένα κεφάλαιο αυτού του εγχειριδίου και μια φάση
του παιχνιδιού, αλλά όλοι έχουν συμβάλει στην τελική έκδοση όλων των
περιεχομένων μέσα από μια ομαδική και αποτελεσματική δουλειά.



1.Η Περιγραφή του Παιχνιδιού

Κυνήγι θησαυρού: Ένα ταξίδι στον Μαγικό Κόσμο της
Περμακουλτούρας

Το Παιχνίδι, Ιδανικός Λαχανόκηπος είναι ένα παιχνίδι πολλαπλών
προκλήσεων χωρισμένο σε τέσσερις φάσεις που πραγματοποιούνται
στην τάξη αλλά και σε εξωτερικούς χώρους.

Παίζεται σε ομάδες που θα πρέπει να οριστούν στο ξεκίνημα του
παιχνιδιού και να παραμείνουν ίδιες σε όλες τις φάσεις. Απαιτούνται
τουλάχιστον δύο ομάδες.

Σε κάθε φάση του παιχνιδιού κάθε ομάδα κερδίζει βαθμούς και το
άθροισμα των βαθμών που αποκτούνται στις τέσσερις φάσεις,
αντιπροσωπεύει το τελικό σκορ.

Οι τέσσερις φάσεις είναι διαβαθμισμένες και συνδεδεμένες μεταξύ τους
και είναι:

Στην πρώτη φάση Α, οι μαθητές παίζουν ένα κυνήγι θησαυρού σε ένα
αγρόκτημα/κήπο περμακουλτούρας με σκοπό να ανακαλύψουν τους
θησαυρούς ενός περιβάλλοντος περμακουλτούρας.

 
Ο Λαχανόκηπος σε Επιτραπέζιο Παιχνίδι:
Στη δεύτερη φάση Β, οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν έναν καμβά
που θα γίνει επιτραπέζιο παιχνίδι για να παίξουν στην επόμενη φάση.

 

Ας παίξουμε με τις κάρτες … στον Κήπο: 
Στην τρίτη φάση Γ, οι μαθητές καλλιεργούν "εικονικά" τον καμβά που
σχεδιάστηκε στη φάση Β χρησιμοποιώντας την τράπουλα.

 
Εργαστήριο Μικρού Λαχανόκηπου: 
Στην τέταρτη φάση Δ, οι μαθητές φυτεύουν έναν μικρό κήπο σε ένα κουτί
εφαρμόζοντας τις γνώσεις που έχουν επιτευχθεί στις προηγούμενες
φάσεις.
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Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Φάση A 
Κυνήγι θησαυρού: Ένα ταξίδι στον Μαγικό
Κόσμο της Περμακουλτούρας 

Τα στοιχεία (1 βαθμός για το καθένα) του κόσμου των φυτών και των
ζώων. Ποια φυτά και ζώα μπορούν οι μαθητές να κατονομάσουν ή να
αναγνωρίσουν σε αυτό το αγρόκτημα/έκταση (ή κήπο) περμακουλτούρας;
Όταν μια ομάδα βρίσκει και κατονομάζει τα φυτά και τα ζώα, για
παράδειγμα ντομάτες, σύμφυτα, κοτόπουλα, πάπιες, ταγέτης, μηλιές,
μέλισσες, βασιλικός, παίρνουν 1 βαθμό για το καθένα.

Τόπος: 
Αγρόκτημα/κήπος περμακουλτούρας 

Διάρκεια: 
2-3 ώρες

Κύριος στόχος: 
Να προσδιοριστούν τα φυσικά στοιχεία στο αγρόκτημα/κήπο και οι διασυνδέσεις
τους, καθώς και οι αρχές της Περμακουλτούρας που εφαρμόζονται.

Περιγραφή: 
Σε ένα αγρόκτημα/κήπο περμακουλτούρας, οι μαθητές θα μπορούν να
παρατηρήσουν μερικές από τις βασικές έννοιες του κλάδου. Μια παιγνιώδης
εμπειρία στο αγρόκτημα θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τις αρχές της και να
καταλάβουν πώς η περμακουλτούρα προσφέρει βιωσιμότητα. Μέσα από το
παιχνίδι κυνήγι θησαυρού, οι μαθητές θα μάθουν να εντοπίζουν στοιχεία μέσα σε
ένα οικοσύστημα, τις λειτουργίες των στοιχείων και τις σχέσεις αυτών των
λειτουργιών.

Υλικά:
Ένα σημειωματάριο και ένα στυλό για κάθε ομάδα.

Κανόνες:
Ζητήστε να παρατηρήσουν και να σημειώσουν τι πρέπει να «κυνηγήσουν» οι
μαθητές:
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Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

5

Οι λειτουργίες του φυτού ή ζώου που εντοπίζεται (5 βαθμοί). Τι ευεργετικές
λειτουργίες έχει το φυτό ή το ζώο; Για να προσδιορίσουν τις λειτουργίες, οι
μαθητές μπορούν να συμβουλευτούν την Τράπουλα για στοιχεία.
Μπορούν επίσης να ρωτήσουν τους ειδικούς της περμακουλτούρας στο
αγρόκτημα για το φυτό / ζώο που βλέπουν και γιατί φυτεύονται ή
τοποθετούνται στη θέση που βρίσκονται στο αγρόκτημα. Οι μαθητές θα
κληθούν να σημειώσουν τις διαφορετικές λειτουργίες του φυτού ή του
ζώου. Ακολουθεί ένα παράδειγμα για το σύστημα βαθμολόγησης. Ας
εντοπίσουμε τις διαφορετικές λειτουργίες του σύμφυτου: Χρησιμεύει ως
λίπασμα για το έδαφος καθώς περιέχει N, P και K (στοιχεία περιοδικού
πίνακα) (5 βαθμοί), τα άνθη του παρέχουν θρεπτικές ουσίες στους
ανθρώπους, τις μέλισσες και άλλα έντομα (5 βαθμοί), τα φύλλα
χρησιμεύουν ως φάρμακο για τους ανθρώπους (5 βαθμοί), τα μεγάλα
φύλλα είναι ιδανικά για οργανικό λίπασμα (5 βαθμοί), διώχνει τα ζιζάνια (5
βαθμοί), τα κοτόπουλα τρώνε τα φύλλα (5 βαθμοί) κλπ. Επομένως όσες
περισσότερες λειτουργίες αναγνωρίζουν, τόσο περισσότερους βαθμούς
παίρνουν.

Οι σχέσεις των λειτουργιών (10 βαθμοί): Πώς η λειτουργία ενός στοιχείου
ωφελεί έναν άλλον οργανισμό; Μια ομάδα μπορεί να κερδίσει
περισσότερους βαθμούς όταν καταφέρει να αναφέρει τις σχέσεις μεταξύ
των λειτουργιών των φυτών ή των ζώων. Για παράδειγμα: η λειτουργία
λίπανσης του σύμφυτου εμπλουτίζει το έδαφος του κήπου και επομένως
ωφελεί τα άλλα φυτά (10 βαθμοί). Τα πολύχρωμα άνθη του ταγέτη
προσελκύουν μέλισσες και ευεργετικά έντομα (5 βαθμοί) και επίσης τα 
 οδηγούν προς το σύμφυτο. (10 βαθμοί). Το σύμφυτο παρέχει φυσικό
οργανικό λίπασμα στις ντομάτες, έτσι οι ντομάτες δεν χρειάζονται πολύ
πότισμα, καθώς το σύμφυτο τρέφει το έδαφος (10 βαθμοί). Η πρωταρχική
αποστολή της ντομάτας είναι η αναπαραγωγή (5 βαθμοί για λειτουργία),
και αυτό εξυπηρετεί πολύ τους ανθρώπους, γιατί το αγαπημένο λαχανικό
του κόσμου (βοτανικά θεωρείται φρούτο) είναι η ντομάτα. Τα κοτόπουλα
τρώνε τις ντομάτες (5 βαθμοί) + τα περιττώματα των κοτόπουλων
χρησιμεύουν ως λίπασμα για τις ντομάτες (5 βαθμοί) = 10 βαθμοί.
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Κάθε ομάδα, μετά από την παρατήρηση και τις σημειώσεις, καλείται να
εντοπίσει ορισμένα φυτά για το λαχανόκηπο και να πάρει συνέντευξη από τον
γεωργό της περμακουλτούρας ή τον υπεύθυνο του χώρου, για να πάρουν
συμβουλές για την καλλιέργειά της. Η καταγραφή (ήχος ή βίντεο) της
συνέντευξης κερδίζει 10 βαθμούς.

Ήρθε η ώρα να μοιράσετε τους βαθμούς σε κάθε ομάδα: χρησιμοποιήστε
έναν πίνακα για κάθε ομάδα όπως αυτόν στο παράρτημα I.

…. αλλά ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ; 

Οι μαθητές της νικήτριας ομάδας θα λάβουν ένα βραβείο το οποίο θα 
 μοιραστούν αργότερα με τους άλλους παίκτες. Η φύση του βραβείου εξαρτάται
από την έκταση περμακουλτούρας, το αγρόκτημα, τον κήπο όπου θα
πραγματοποιηθεί η φάση Α του παιχνιδιού και τα διαθέσιμα τοπικά προϊόντα.
Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένα καλάθι λαχανικών που συλλέχθηκαν από
τη νικήτρια ομάδα υπό την επίβλεψη του κηπουρού, ένα βάζο με μέλι ή  ένα
άλλο μεταποιημένο τοπικό προϊόν που προσφέρεται από τους αγρότες, όπως
έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων με τους Δασκάλους και άλλους
Εκπαιδευτικούς.
Ο θησαυρός θα δοθεί στην ομάδα με την υψηλότερη βαθμολογία, αλλά πρέπει
να μοιραστεί με όλα τα μέλη όλων των ομάδων!

Γυρνώντας στο σχολείο, οι Εκπαιδευτικοί θα ενθαρρύνουν τους μαθητές να
συζητήσουν την εμπειρία τους από το κυνήγι θησαυρού και να αποφασίσουν
πώς θα χρησιμοποιήσουν το έπαθλο/θησαυρό που κέρδισαν!

2

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο
και το υλικό του αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΦΑΣΗ B
Ο Λαχανόκηπος σε Επιτραπέζιο Παιχνίδι

Βιοποικιλότητα υπό απειλή (ο σχεδιασμός κήπου πρέπει να δημιουργήσει
βιοποικιλότητα)
Ανεπαρκές φαγητό για όλους (ο σχεδιασμός κήπου πρέπει να συμβάλει
στην επισιτιστική ασφάλεια) 
Λειψυδρία (ο σχεδιασμός κήπου πρέπει να προσφέρει λύσεις εξοικονόμησης
νερού)
Φαινόμενο του θερμοκηπίου (Ο σχεδιασμός του κήπου θα πρέπει να λάβει
υπόψη τη μείωση των εκπομπών CO2)

Τόπος: 
Στην τάξη

Διάρκεια: 
3 ώρες

Κύριος στόχος: 
Να σχεδιάσουν έναν καμβά που αντιπροσωπεύει ένα λαχανόκηπο ακολουθώντας
τις βασικές έννοιες της περμακουλτούρας και εφαρμόζοντας τις γνώσεις STEM: το
αποτέλεσμα θα είναι το Επιτραπέζιο παιχνίδι του Λαχανόκηπου.

Περιγραφή:  
Οι μαθητές θα κληθούν να εφαρμόσουν ό,τι έμαθαν στη φάση Α, «Κυνήγι
θησαυρού: Ένα ταξίδι στον Μαγικό Κόσμο της Περακουλτούρας», για να
σχεδιάσουν έναν ιδανικό λαχανόκηπο. Πριν ξεκινήσει η φάση Β, οι δάσκαλοι θα
παρουσιάσουν διαφορετικά σενάρια:

Ο κήπος είναι σχεδιασμένος πάνω σε χαρτόνι μακέτας που θα είναι η βάση για το
παιχνίδι και μια σειρά στοιχείων θα τοποθετηθεί πάνω σε αυτή (Παράρτημα:
Βασικά, Σταθερά Στοιχεία και Στοιχεία Επίλυσης Προβλημάτων).

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το
περιεχόμενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.
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χαρτόνι μακέτας (70x100 εκ.)
παλιά περιοδικά
εφημερίδες 
εκτυπωμένα δείγματα που παρέχονται σε αυτό το παιχνίδι
στυλό για να σχεδιάσετε απευθείας τα στοιχεία στο χαρτόνι μακέτας σας.

Υλικά: 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το
περιεχόμενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.

 

 

 
Ζητήστε να μετρήσουν το χαρτόνι μακέτας και την κλίμακα ανάλογα με το
μέγεθος που επέλεξαν για τον κήπο.

προσδιορίσουν τα βασικά σημεία και να τα δείξουν στη μακέτα, 
προσδιορίσουν πόσο ήλιο, βροχή, άνεμο κλπ. έχουν στην περιοχή όλο το
χρόνο (εάν είναι απαραίτητο, ζητήστε να κάνουν κάποια έρευνα και να
αναζητήσουν πραγματικά δεδομένα που αναφέρονται στο σενάριο).
Πρέπει να τοποθετήσουν τα δεδομένα στο κάτω μέρος του επιτραπέζιου
παιχνιδιού έτσι ώστε η ομάδα να κάνει τον σχεδιασμό σύμφωνα με αυτά.
Ζητήστε να έχουν πάντα υπόψη το καθορισμένο σενάριο και τον
συγκεκριμένο στόχο του όταν θα προστεθούν τα «βασικά στοιχεία».

 

Κανόνες:

Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες: με βάση αυτές που σχηματίστηκαν στη
φάση Α.

Μοιράστε σε κάθε ομάδα ένα σενάριο ή επιλέξτε με τους μαθητές μόνο ένα
σενάριο για όλες τις ομάδες.

Ζητήστε από κάθε ομάδα να καθορίσει το μέγεθος του λαχανόκηπου που θα
σχεδιάσει

 
Να επιστήσετε την προσοχή στα «Βασικά στοιχεία» (δείτε Παράρτημα II και
III). Οι μαθητές πρέπει να:

Κάθε βασικό στοιχείο που τοποθετείται δίνει τρείς βαθμούς
 
Ζητήστε να προσδιορίσουν τα «Σταθερά στοιχεία» (δείτε Παραρτήματα II και
III) που σκοπεύουν να τα χρησιμοποιήσουν για να προσαρμόσουν τη θέση του
κήπου σε σχέση με αυτά τα στοιχεία.
 

1

2

3

4

5

6



Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Για παράδειγμα, εάν υπάρχει ένα κτίριο ή αν ένα ποτάμι είναι πολύ
κοντά στον κήπο που σχεδιάζεται, πείτε στην ομάδα ότι πρέπει να τα
λάβει υπόψη κατά τον σχεδιασμό του κήπου. Ζητήστε να λαμβάνουν
πάντα υπόψη το καθορισμένο σενάριο και τον συγκεκριμένο στόχο του
όταν θα προστεθούν τα «σταθερά στοιχεία» (βλ. Παράρτημα III). Κάθε
σταθερό στοιχείο που τοποθετείται δίνει 1 βαθμό.

Ζητήστε να σχεδιάσουν/επισημάνουν σημεία με σκιά εάν υπάρχουν
τμήματα του κήπου που θα μπορούσαν να βρίσκονται στη σκιά κατά το
μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, λόγω της παρουσίας ορισμένων
σταθερών στοιχείων, όπως κτίρια ή δέντρα. Αυτό θα δώσει επίσης έναν
βαθμό.

Ζητήστε να επιλέξουν το βασικό σχέδιο του κήπου, από γραμμικά
γεωμετρικά σχήματα μέχρι κυρτώδη σχήματα. Εντοπίστε τα μοτίβα που
βλέπετε στη φύση (δείτε επίσης τα σχήματα παρακάτω) για έμπνευση.
Μπορείτε επίσης να δείξετε τα προτεινόμενα σχήματα (δείτε
Παράρτημα IV) και ζητήστε να τα σχεδιάσουν στη μακέτα. Ένα σχέδιο
εμπνευσμένο από φυσικά/γεωμετρικά σχήματα δίνει 10 βαθμούς.

8



Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Οι εκπαιδευτικοί θα ζητήσουν από τους μαθητές να κάνουν τις απαραίτητες
αλλαγές μετακινώντας τα στοιχεία στη μακέτα όσες φορές χρειαστεί έως ότου
αισθανθούν ικανοποιημένοι.

9

Τώρα ήρθε η ώρα να ζητήσετε να επιλέξουν και να τοποθετήσουν με σύνεση
τα «Στοιχεία επίλυσης προβλημάτων»: δηλαδή να εφαρμόσουν μερικές
λύσεις μέσω των στοιχείων (δείτε Παραρτήματα II και III). Ζητήστε να λάβουν
υπόψη το σενάριο και τον κύριο στόχο του. Ρωτήστε ποιο στοιχείο μπορεί να
βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που αναφέρεται στο επιλεγμένο
σενάριο. Ποια στοιχεία βοηθούν, για παράδειγμα, στη βελτίωση της
βιοποικιλότητας, στην επισιτιστική ασφάλεια, στην εξοικονόμηση νερού ή στη
μείωση των εκπομπών CO2. Για κάθε «στοιχείο» που είναι σωστά
τοποθετημένο για την αντιμετώπιση κάθε συγκεκριμένου σεναρίου, η ομάδα
κερδίζει 10 επιπλέον βαθμούς!

10

(https://en.wikipedia.org/wiki/Patterns_in_nature - https://ecstep.com/natural-patterns/ - 
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/science-behind-natures-patterns-180959033/)



Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
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Οι Εκπαιδευτικοί θα επιστήσουν την προσοχή: Μην ξεχνάτε τους
διαδρόμους ανάμεσα στα κουτιά του κήπου για να βεβαιωθείτε ότι είναι
προσβάσιμα και προσιτά σε φίλους ή άτομα με κινητικά προβλήματα (1
βαθμός για κάθε διάδρομο).
 

Τώρα το επιτραπέζιο παιχνίδι που αντιπροσωπεύει τον ιδανικό λαχανόκηπο
είναι έτοιμο για καλλιέργεια .... χρησιμοποιώντας τις κάρτες!

Είναι καιρός να δώσετε τους βαθμούς σε κάθε ομάδα χρησιμοποιώντας τον
ίδιο πίνακα!

Αφού υπολογίσετε το σκορ, θα απονεμηθεί ένα βραβείο στην ομάδα με την
υψηλότερη βαθμολογία: μια μυστηριώδης τσάντα που περιέχει... λίγο χώμα για
να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέλη όλων των ομάδων στη φάση Δ! (Οι 
 εκπαιδευτικοί πρέπει να προετοιμάσουν την μυστηριώδη τσάντα εκ των
προτέρων)!
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Φάση Γ
Ας παίξουμε με τις Κάρτες … στον Κήπο

Κάθε ομάδα έχει το δικό της αυθεντικό πίνακα που σχεδιάστηκε στη φάση Β
και τη δική της τράπουλα για την καλλιέργεια του κήπου της. Ας
φανταστούμε ότι έχουμε ένα ταμπλό παιχνιδιού σαν αυτό:

Τόπος: 
Στην τάξη

Διάρκεια: 
1 ώρα

Κύριος στόχος:
Να μάθουν τις βασικές αρχές της βιώσιμης αγροκαλλιέργειας που συνδέεται με
όλα τα είδη που εμπλέκονται με την καλλιέργεια μέσω της τράπουλας.

Περιγραφή: 
Τώρα που οι μαθητές έχουν κάποιες αντιλήψεις σχετικά με την Περμακουλτούρα
(Φάση Α) και έχουν λάβει μια καθοδήγηση στο σχεδιασμό του καμβά σε
διαφορετικά σενάρια (Φάση Β), ήρθε η ώρα να παίξουν με την τράπουλα. Με τη
χρήση των καρτών, οι μαθητές θα αρχίσουν να μαθαίνουν πώς να καλλιεργούν
έναν ιδανικό λαχανόκηπο, θα εντοπίσουν τα φυτά που είναι κατάλληλα για κάθε
συγκεκριμένο σενάριο και θα μπορούν να καλλιεργούν τρόφιμα σε κάθε καμβά.
Η ιδέα εδώ είναι να τους επιτρέψετε να διασυνδέσουν διαφορετικά είδη
πληροφοριών προκειμένου να οργανώσουν την καλλιέργειά τους με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο. Η έκθεση στον ήλιο, το πότισμα, το έδαφος, η σπορά και
οι ιδανικοί μήνες για καλλιέργεια θα παίξουν σημαντικό ρόλο.

Κανόνες: 
Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες: θυμηθείτε να είναι οι ίδιες όπως και
στη φάση Α και Β

1



Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
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Δημιουργήστε τα σημεία για τις κάρτες
Σε κάθε πίνακα, ένας μαθητής θα σχεδιάσει έναν συγκεκριμένο αριθμό
κομματιών γης για να βάλει τις κάρτες σε κάθε κήπο. Οι εκπαιδευτικοί θα
λάβουν υπόψη το ιδανικό μέγεθος του ιδανικού λαχανόκηπου που
αποφασίστηκε στην προηγούμενη φάση: μία κάρτα είναι περίπου ίση με ένα
τετραγωνικό μέτρο κομματιού γης. Για παράδειγμα, μπορούν να επιλέξουν
να διαιρέσουν τον πίνακα τους ως εξής:

2
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Διατάξεις καρτών
Μόλις δημιουργηθεί το επιτραπέζιο, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν
τις κάρτες με διαφορετικούς τρόπους.
Κάθε κομμάτι γης μπορεί να έχει πολλές κάρτες, τη μία πάνω στην άλλη, για
να σχηματιστεί αυτό που καλείται «συγκαλλιέργεια».
Προβλέπουμε 3 επίπεδα, Υψηλό, Μεσαίο και Χαμηλό σε σχέση με την
προτεινόμενη θέση των φυτών που θα καλλιεργηθούν.
Κάθε σημείο αντιπροσωπεύει ένα κομμάτι γης στο οποίο πολλά φυτά
μπορούν να συγκαλλιεργηθούν για όλο τον χρόνο, ανάλογα με την εποχή του
έτους στην οποία αναπτύσσεται το φυτό και τη φύση του (παράδειγμα για
μεγάλο ύψος: αρακάς, μεσαίο ύψος: μαρούλι, χαμηλό ύψος: καρότα) και το
επιλεγμένο σενάριο.

 
Για παράδειγμα, εδώ
είναι μια απεικόνιση.

3
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η οποία αντιστοιχεί σε:

Εάν το φυτό καλλιεργηθεί σε
μέρος που δεν έχει τις
ιδανικές συνθήκες - για
παράδειγμα απαιτεί άφθονη
έκθεση στον ήλιο, αλλά
καλλιεργείται σε σημείο με
πολλή σκιά - η κάρτα θα
τοποθετηθεί οριζόντια από
τον δάσκαλο για να δείξει ότι
δεν είναι το κατάλληλο
σημείο για φύτευση και δεν
κερδίζει κανέναν βαθμό.

Κάθε χώρος μπορεί να περιέχει διαφορετικές κάρτες για κάθε επίπεδο
ανάλογα με το μήνα της σποράς, την ανάπτυξη και τη σοδειά.
Για πρακτικούς λόγους και για σκοπούς του παιχνιδιού, οι Εκπαιδευτικοί
θα ήταν καλό να συμβουλεύσουν τους μαθητές να περιορίσουν τις σχέσεις
σε 3 κάρτες, μία από κάθε επίπεδο.
Κάθε φυτό που καλλιεργείται σωστά κερδίζει 1 βαθμό.

Υψηλό επίπεδο:  
φυτά με βλαστό  
(όπως ο αρακάς)

Μεσαίο επίπεδο: 
φυτά εδάφους,
θάμνοι 
(όπως το μαρούλι)

Χαμηλό επίπεδο: 
Ρίζες, βολβοί 
(όπως τα καρότα)



Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
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Κανόνες για τα "Συντροφικά φυτά":

Στην Περμακουλτούρα, έχουμε την έννοια "Συντροφικά φυτά" που αποτελεί τη
βάση της συγκαλλιέργειας ή συντροφικής καλλιέργειας.
Πράγματι, τα φυτά μοιάζουν λίγο με τους ανθρώπους: μεγαλώνουν καλύτερα
όταν έχουν καλές σχέσεις με κάποιους συγκεκριμένους φίλους!

Με απλά λόγια, ορισμένα φυτά αποφέρουν οφέλη σε άλλα (οργανικό λίπασμα,
θρεπτικά συστατικά, στήριξη, σκιά, διώχνουν τα έντομα κλπ.), ενώ για
παράδειγμα ορισμένα φυτά ανταγωνίζονται για τα ίδια θρεπτικά συστατικά στο
έδαφος και έτσι δεν είναι πολύ συμβατά μεταξύ τους.

Σε αυτήν την τράπουλα,
έχουμε δείξει μερικά από τα
"Συντροφικά φυτά" μέσα
στις κάρτες.

Θα δείτε στο κάτω μέρος
των καρτών παραγωγής /
στην πλευρά παραγωγής
των καρτών, μερικούς
αριθμούς.

Αυτοί αντιστοιχούν στα
συντροφικά φυτά του φυτού
της κάρτας.

Αυτό σημαίνει ότι εάν οι
μαθητές τα φυτέψουν μαζί ή
το ένα δίπλα στο άλλο, θα
ευδοκιμήσουν!

Σε αυτό το παιχνίδι, καλλιεργώντας τα συντροφικά φυτά μαζί ή το ένα δίπλα στο
άλλο θα κερδίσετε περισσότερους βαθμούς από το να συνδυάζετε απλά σπαρτά.



Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Συνδυασμός συντροφικών φυτών
Οι μαθητές μπορούν επίσης να τα φυτέψουν στο ίδιο κομμάτι γης. Σε αυτήν την
περίπτωση, προσθέτετε τις κάρτες με τα φυτά που είναι συντροφικά στο ίδιο
κομμάτι γης και υψώστε στο τετράγωνο το αποτέλεσμα.
Σε αυτό το παράδειγμα, τα καρότα και τα μαρούλια είναι συντροφικά φυτά.
Έχετε λοιπόν έναν βαθμό για τα καρότα + έναν βαθμό για το μαρούλι = 2 βαθμοί.
Όμως, καθώς είναι συντροφικά φυτά στο ίδιο σημείο φύτευσης, υψώστε στο
τετράγωνο το αποτελέσμα. 2² = 4 βαθμοί.

Συνδυασμός γειτοτικών φυτών
Εδώ βλέπετε πώς οι μαθητές μπορούν να τα συνδυάσουν. Μπορούν να τα
φυτέψουν στα κομμάτια γης των καρτών το ένα δίπλα στο άλλο και σε αυτήν την
περίπτωση κερδίζουν 2 επιπλέον βαθμούς για κάθε συντροφική καλλιέργεια.

Παράδειγμα: σε αυτήν την
εικόνα, έχετε 1 συντροφική
καλλιέργεια.
Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές
παίρνουν 2 βαθμούς μαζί με
τους βαθμούς που πήραν από
την τοποθέτηση των δύο
καρτών. Σε αυτό το παράδειγμα,
καθώς υπάρχει μόνο μία κάρτα
για κάθε κομμάτι γης, (ένας
βαθμός ανά φυτό που
καλλιεργείται σωστά),
προκύπτουν συνολικά 4 βαθμοί
(1 + 1) +2.
Αν υπάρχει άλλη συντροφική καλλιέργεια δίπλα σε μια άλλη, κερδίζετε επιπλέον 2
βαθμούς.

Υπάρχουν δύο τύποι συνδυασμών που μπορούν να κάνουν οι μαθητές:
Συνδυασμός γειτονικών φυτών (σε διαφορετικά κομμάτια γης αλλά το ένα δίπλα
στο άλλο)
ή
Συνδυασμός συντροφικών φυτών (εντός του ίδιου κομματιού γης)



Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

συντροφικής καλλιέργειας στο ίδιο σημείο φύτευσης → 3² = 9 βαθμοί συνολικά.

Κάρτες στρατηγικής
Οι παίκτες μπορούν να επισημάνουν έναν συνδυασμό καρτών που τοποθετούν
ως στρατηγικές κάρτες.
Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι κάρτες αντιμετωπίζουν κατά κάποιο τρόπο την
πρόκληση που δίνεται από το σενάριο και επιτυγχάνουν τον κύριο στόχο του
(βελτίωση της βιοποικιλότητας, επισιτιστική ασφάλεια, εξοικονόμηση νερού ή 
 μείωση των εκπομπών CO2). Εάν η ομάδα εντοπίσει τουλάχιστον έναν
στρατηγικό συνδυασμό καρτών, κερδίζει 20 επιπλέον βαθμούς!

Είναι καιρός να μοιράσετε τους βαθμούς σε κάθε ομάδα: χρησιμοποιήστε τον
ίδιο πίνακα!

Μετά τον υπολογισμό του σκορ, όλες οι ομάδες θα επιλέξουν μερικούς
σπόρους που θα κρατήσουν για τη φάση Δ.
Η ομάδα με το υψηλότερο σκορ θα επιλέξει πρώτη. (Οι δάσκαλοι/εκπαιδευτές
πρέπει να το οργανώσουν εκ των προτέρων)!

Θα είναι ενδιαφέρον να συνδυάσουν την επιλογή των σπόρων που θα
φυτεύσουν με ό,τι έμαθαν.

18

(Μη ξεχάσετε να προσθέσετε
και τους βαθμούς της κάρτας
με τον αρακά στο τέλος, που
δίνει συνολικά 5 βαθμούς)

Εάν ο αρακάς είναι
συντροφικό φυτό με τα
καρότα και το μαρούλι, θα 
 έχετε συγκεντρώσει: 1 + 1 +
1 = 3 (αρχική διάταξη
καρτών) + 3 λόγω 



16Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το
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Φάση Δ
Εργαστήρι Μικρού Λαχανόκηπου

Τόπος: 
Στην τάξη

Διάρκεια: 
Περίπου 3 ώρες για όλες τις εργασίες, ανάλογα επίσης με ορισμένες επιλογές 

Περιγραφή: 
Σε αυτήν τη φάση του παιχνιδιού, οι μαθητές θα καλλιεργήσουν τον ιδανικό
λαχανόκηπό τους σε ένα κουτί καλλιέργειας. Θα εφαρμόσουν στην πράξη αυτά
που παρατήρησαν στο αγρόκτημα (Φάση Α), που σχεδίασαν στον καμβά (Φάση
Β) και έμαθαν παίζοντας με την τράπουλα (Φάση Γ).

Κύριος στόχος:
Οι μαθητές να εφαρμόσουν ό, τι έχουν μάθει στις Φάσεις A-B-Γ που στοχεύουν
στην ανάπτυξη και τη φροντίδα για ένα χρονικό διάστημα του δικού τους κουτιού
καλλιέργειας στο σχολείο. 

Κανόνες:

Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες: θυμηθείτε να είναι οι ίδιες όπως στις
φάσεις Α, Β και Γ.
 
Θυμηθείτε τους σπόρους
Οι μαθητές καλό θα ήταν να ρίξουν μια ματιά στις σημειώσεις και να
παρακολουθήσουν το βίντεο, ή να ακούσουν τη συνέντευξη που έγινε κατά
τη Φάση Α. Ζητήστε από κάθε ομάδα να απεικονίσει τα στοιχεία του κόσμου
των φυτών που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια του κυνηγιού θησαυρού και να
διαβάσουν αυτά που εντοπίστηκαν για να καλλιεργηθούν σε ένα πραγματικό
κουτί καλλιέργειας. Αφήστε τους να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το χώρο που χρειάζεται κάθε στοιχείο, τις ανάγκες για νερό, την
έκθεση στον ήλιο, τα συντροφικά φυτά... 
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απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

3

20

 
 
 
 
Το Κουτί  Μικρο-Λαχανόκηπου
Αναζητήστε στο Διαδίκτυο προτάσεις για τη δημιουργία ενός κουτιού (δείτε
το παρακάτω παράδειγμα) ή βρείτε ένα έτοιμο κουτί, π.χ. από
ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιημένα υλικά (όπως ξύλινα τελάρα
φρούτων, πάνινες τσάντες, κουτί κρασιού κλπ.).
Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να είναι αδιάβροχο (κάποια μικρά κόλπα μπορεί να
φανούν αποτελεσματικά). Η κατασκευή ενός κουτιού για τον κήπο σας δίνει
στην ομάδα 10 βαθμούς.
Η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση και η αναπροσαρμογή ενός 
 παλιού κουτιού δίνει επίσης στην ομάδα 10 βαθμούς γιατί συμβάλλει στη
μείωση των αποβλήτων!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Πηγή: https://www.pinterest.com/pin/552042866794157745/

 

θυμηθείτε με τους μαθητές σας ποια στοιχεία συγκεντρώθηκαν στη Φάση Γ
και κάντε τους να συζητήσουν για το μέγεθος του κουτιού που απαιτείται για
την καλλιέργεια των σπόρων.
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Επιλέξτε την τοποθεσία
Ξεκινήστε μια συζήτηση για να αποφασίσετε σχετικά με την καλύτερη
τοποθεσία για τα μικρά κουτιά κήπου. Κάθε ομάδα επιλέγει μια
τοποθεσία. Όταν η ομάδα επιλέξει τη θέση του μικρού κουτιού πρέπει
να λάβει υπόψη την έκθεση στο φως του ήλιου και άλλες ιδιαιτερότητες
που συνδέονται με τους σπόρους που έχουν επιλέξει. Μια καλή επιλογή
δίνει 5 βαθμούς.
 
Συγκεντρώστε χώμα, σπόρους και εξοπλισμό
Είναι καιρός να πάρετε τη μυστηριώδη τσάντα που περιέχει χώμα και
τους σπόρους που πήρατε μετά τη φάση Β και Γ και να συγκεντρώσετε
ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για την καλλιέργεια (εξοπλισμός
καλλιεργητή). Η ετοιμότητα δινει 10 βαθμούς.
 
Η καλλιέργεια
Ήρθε η ώρα για τις ομάδες να φυτέψουν τους σπόρους βάζοντας το
κατάλληλο χώμα και όσο νερό χρειάζεται. Υπενθυμίστε στους μαθητές
να συνεχίσουν με το ημερολόγιο για να βοηθήσουν τους σπόρους να
μεγαλώσουν και ζητήστε τους να βγάζουν φωτογραφίες την πρόοδο.
Όταν ο μικρο-κήπος είναι έτοιμος και τοποθετημένος, όπου έχουν
αποφασίσει προηγουμένως οι ομάδες, δίνει 10 βαθμούς!

Πηγή: https://www.pinterest.com/pin/60306082499321097/ 
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Ημερολόγιο καλλιέργειας
Βρείτε μέσω του Διαδικτύου ή δημιουργήστε το δικό σας ημερολόγιο που
δείχνει πότε ο κήπος σας θα χρειαστεί νερό ή φροντίδα και βεβαιωθείτε
ότι έχετε κατανείμει τα καθήκοντα ισότιμα στην ομάδα. Μπορεί να είναι
τόσο απλό όπως φαίνεται πιο κάτω:

5

Γίνετε δημιουργικοί!
Ζητήστε από τις ομάδες να διακοσμήσουν το κουτί. 

4
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Συμπεράσματα του παιχνιδιού πολλαπλών προκλήσεων!

Κάθε φάση έχει ολοκληρωθεί!
ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΚΟΡ: 
ΕΧΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ !!!!

Το βραβείο θα απονεμηθεί επίσημα στη νικήτρια ομάδα, αλλά όπως και στις
προηγούμενες φάσεις, το βραβείο πρέπει πάντα να μοιράζεται με όλους τους
παίκτες. Η φύση του βραβείου εξαρτάται από το δάσκαλο, αλλά πρέπει να είναι
κάτι σημαντικό και να σχετίζεται με τα θέματα του παιχνιδιού. Μπορεί να είναι, για
παράδειγμα, ένα μικρό δέντρο με φρούτα που μπορεί να φυτευτεί στην αυλή του
σχολείου ή σε ένα κοντινό δημόσιο πάρκο σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η τελετή φύτευσης του δέντρου θα είναι μια γιορτή για ολόκληρη την τάξη!

Η νικήτρια ομάδα θα είναι υπεύθυνη για την επιλογή του τόπου όπου θα το
φυτέψει και αν δεν μπορεί να φυτευτεί στο σχολείο, τότε θα πρέπει να επιλεγεί
κανονικά ένα άλλο μέρος.

Στη συνέχεια, οι επιλογές θα εξηγηθούν και θα συζητηθούν με τους μαθητές.

    Να είστε υπεύθυνοι!
    Οι ομάδες είναι τώρα υπεύθυνες για τα κουτιά. Δεν πρέπει να τα ξεχνούν ποτέ! 

Είναι καιρός να μοιράσετε τους βαθμούς σε κάθε ομάδα: χρησιμοποιήστε τον ίδιο
πίνακα!

9
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2.Πώς να διδάξετε την Περμακουλτούρα
μέσω του Παιχνιδιού
"Η περμακουλτούρα δίνει στους ανθρώπους μια θέση στη λύση”  
Rosemary Morrow

Η περμακουλτούρα μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα
του κόσμου δίνοντάς μας παράλληλα τη δυνατότητα να δούμε τους εαυτούς μας
και τον κόσμο μέσα από τα μοτίβα, τα συστήματα και τους κύκλους των φυσικών
οικοσυστημάτων. Από αυτά αρχίζουμε να κατανοούμε το πώς οι φυσικοί τους
σχεδιασμοί τα καθιστούν ανθεκτικά. Η περμακουλτούρα διδάσκει την ατομική
ευθύνη δίνοντας στους ανθρώπους τα εργαλεία που τους ενδυναμώνουν ώστε να
βρίσκουν μόνοι τους τις λύσεις. Και αυτός είναι ο σκοπός αυτού του παιχνιδιού, να
ενθαρρύνει μια διαφορετική διαδικασία σκέψης η οποία θα βοηθήσει τους μαθητές
να βρίσκουν δημιουργικές ιδέες και να τολμήσουν να διερευνήσουν πολλές
πιθανες λύσεις σε ένα δεδομένο πρόβλημα.

Το Παιχνίδι Ιδανικού Λαχανόκηπου χρησιμοποιεί τη μάθηση με βάση την έρευνα
όπου οι αρχές της περμακουλτούρας αλληλοσυνδέονται με την εφαρμογή
επιστημονικών μεθόδων, καθώς και μαθηματικών και δημιουργικών δεξιοτήτων.
Οι μαθητές θα εφαρμόσουν αυτά σε μηχανικές λύσεις για την επιτυχή επίτευξη
των στόχων των παιχνιδιών χρησιμοποιώντας την ερμηνεία τους σχετικά με τις
αρχές της περμακουλτούρας τις οποίες μαθαίνουν ήδη από την αρχή. Οι φάσεις
πολλαπλών προκλήσεων θα τους βοηθήσουν ώστε να κατανοήσουν βαθύτερα
την περμακουλτούρα βλέποντας, μετρώντας και υλοποιώντας τις λύσεις με εφικτό
τρόπο.  
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Οι 12 αρχές της Περμακουλτούρας
Πηγή: https://hilltownfamilies.org/2015/05/11/learning-landscapes/
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Η διδασκαλία της περμακουλτούρας μέσω μαθημάτων που βασίζονται στην
παιχνιδοποίηση επικεντρώνεται πάντα στο να κάνει τον μαθητή να αισθάνεται
ότι είναι συνδημιουργός και συνδιαμορφωτής του κόσμου γύρω του. Επομένως,
το παιχνίδι Ιδανικός Λαχανόκηπος έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσει τους
μαθητές να σκέφτονται διαφορετικά κατά την διάρκεια και των τεσσάρων
φάσεων. Στη Φάση Α - Κυνήγι Θησαυρού: Ένα ταξίδι στον Μαγικό Κόσμο της
Περμακουλτούρας - οι μαθητές παροτρύνονται να έρθουν σε επαφή με τη φύση
με διασκεδαστικό τρόπο. Η επίσκεψη και τα παιχνίδια σε ένα αγρόκτημα ή σε
μια έκταση γης περμακουλτούρας θα τους βοηθήσει να δουν την
περμακουλτούρα στην πράξη. Θα αποδεχτούν την επίγνωση ότι υπάρχουν
εναλλακτικοί τρόποι καλλιέργειας τροφίμων και ότι υπάρχουν αγρο-οικολογικές
πρακτικές που μπορούν να αντικαταστήσουν την εντατική καλλιέργεια. Είναι
πιθανό να έχουν συναντήσει στα άλλα μαθήματά τους το γεγονός ότι η εντατική
καλλιέργεια χρησιμοποιεί έντονα παρασιτοκτόνα και μυκητοκτόνα και άλλες
μεθόδους που είναι καταστροφικές για το περιβάλλον. 

Θα μάθουν εκ νέου ότι η εντατική μονοκαλλιέργεια παράγει το ένα τρίτο των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (https://www.nature.com/news/one-third-
of-our-greenhouse-gas-emissions-come-from-agriculture-1.11708)
και καταστρέφει την ποικιλομορφία και την ποσότητα των μικροοργανισμών
που βοηθούν στη διατήρηση του γόνιμου εδάφους. Το παιχνίδι θα τους
βοηθήσει να θυμηθούν ή να μάθουν εκ νέου τον τρόπο με τον οποίο τα πάντα
είναι συνυφασμένα, το πώς η εντατική καλλιέργεια οδηγεί σε διάβρωση του
εδάφους, αυξημένη ρύπανση και μείωση των ψαριών και άλλων όντων.
Ωστόσο, μαθαίνοντας απαιτητικές έννοιες με τον τρόπο της παιχνιδοποίησης
και με την υποστήριξη εργαλείων περμακουλτούρας, θα επικεντρωθούν
περισσότερο στην ικανότητά τους να βρίσκουν λύσεις.

Σε αυτό το έργο που περιέχει μια σειρά από δύσκολες και γεμάτες γνώση
φάσεις, θα έχουν ενεργό ρόλο στις δραστηριότητες που θα τους επιτρέψουν να
φανταστούν τον τρόπο επίλυσης παγκόσμιων ζητημάτων και στη συνέχεια να
πραγματοποιήσουν έναν κήπο σε αρμονία με τη φύση. Θα βρουν ελπίδα στην
ιδέα ότι οι καινοτόμες πρακτικές καλλιέργειας όπως η Περμακουλτούρα
μπορούν να δημιουργήσουν κοινότητες που να ζουν σε συνεργασία μεταξύ
τους. 
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Μέσω των  μοντέλων συνεργασίας, οι μαθητές θα ανακαλύψουν τον τρόπο με
τον οποίο οι εκτάσεις γης περμακουλτούρας ή παρόμοιες πρωτοβουλίες
αναγεννούν τον πλανήτη και προσφέρουν ασφάλεια στα τρόφιμα με πολύ λίγη
χρήση ορυκτών καυσίμων.

Στη Φάση Α, οι μαθητές θα  κατανοήσουν τη σημασία αυτών που έχουν
διδαχθεί για τα οικοσυστήματα στο μάθημα της Βιολογίας και θα αντιληφθούν
τη σημασία της βιοποικιλότητας σε έναν βιώσιμο κόσμο με ένα πιο απτό
τρόπο. Θα εξετάσουν από διαφορετική οπτική την απροσδόκητη και
περίπλοκη διασύνδεση όλων των πραγμάτων στον κόσμο, ακόμη και στο
σύμπαν. Η εκμάθηση της βιολογίας σε βάθος μπορεί να εμπνεύσει τους
μελλοντικούς επιστήμονες μεταξύ των οποίων και αυτούς που θα μπορούσαν
να παρακινηθούν ώστε να συνεχίσουν την αναζήτηση για τον τύπο του
ενοποιημένου πεδίου.

Τελικά, η ιστορία μάς δείχνει ότι οι περισσότερες καθοριστικές ανακαλύψεις
από καταξιωμένους επιστήμονες ωθούνται από την περιέργειά τους να
κατανοήσουν τη φύση.

Η παρατήρηση είναι ζωτικής σημασίας στο σχεδιασμό της περμακουλτούρας
και δείχνοντας στους μαθητές την ευρύτερη εικόνα θα τους βοηθήσει να
καταλάβουν το πώς λειτουργούν οι μικρότερες λεπτομέρειες. Κυνηγώντας τα
στοιχεία στο αγρόκτημα της περμακουλτούρας, οι μαθητές θα αποκτήσουν
γνώση των λειτουργιών αυτών των στοιχείων και θα ανακαλύψουν τις μεταξύ
τους σχέσεις. Μέσω αυτού, σταδιακά θα αποκτήσουν τα εφόδια ώστε να
αντιμετωπίσουν την τελική πρόκληση του παιχνιδιού Ιδανικός Λαχανόκηπος,
που είναι να καλλιεργήσουν τον δικό τους κήπο στη Φάση Δ.

Στη Φάση Β - Ο Ιδανικός Λαχανόκηπος σε Επιτραπέζιο Παιχνίδι - ο
σχεδιασμός καμβάδων τονίζει τις δυνατότητες των μαθητών και τους δίνει την
ευκαιρία να αντιμετωπίσουν τα παγκόσμια ζητήματα ξεκινώντας με τη
δημιουργία ενός ιδανικού κήπου τον οποίο θα σχεδιάσουν. Εδώ θα
εξασκήσουν τη δημιουργικότητά τους και το να σκέφτονται διαφορετικά.
Χρησιμοποιώντας διαφορετικά στοιχεία τα οποία μπορούν να επιλέξουν και να
δοκιμάσουν κατά τη δημιουργία του επιτραπέζιου παιχνιδιού, θα εξοικειωθούν
περισσότερο με τις λειτουργίες των στοιχείων και τις μεταξύ τους σχέσεις. Θα
τους δοθούν στόχοι για τον σχεδιασμό του επιτραπέζιου παιχνιδιού τους. Οι
στόχοι αντικατοπτρίζουν τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου: Προστασία
της Βιοποικιλότητας, Διατήρηση των Υδάτων, Επισιτιστική Ασφάλεια και λύση
στην Υπερθέρμανση του Πλανήτη. 
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Η δοκιμασία είναι να βρουν λύσεις μέσω του συνδυασμού των στοιχείων και της
εφαρμογής όσο το δυνατόν περισσότερες αρχές της περμακουλτούρας. Τελικά,
οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν ότι στον αλληλένδετο ιστό της ζωής, η
επίλυση ενός από αυτούς τους στόχους φέρνει επίσης λύσεις στους άλλους.

Η Περμακουλτούρα αφορά την ανοικοδόμηση της χαμένης σύνδεσής μας με το
έδαφος και τη γη, το πώς μας τροφοδοτεί και το πώς διατηρεί τη βιοποικιλότητα
εάν τη φροντίσουμε. Χωρίς αναφορά στη γη δεν έχουμε κανένα λόγο να τη
φροντίσουμε. Είναι επομένως απαραίτητο για τους μαθητές να αναγνωρίσουν
τα φυτά και να γοητευτούν με τη δύναμη μέσα και από τα φυτά.

Στη Φάση Γ - Ας παίξουμε με τις Κάρτες… στον Κήπο - προσομοιώνοντας την
Καλλιέργεια μέσω της Τράπουλας  θα είναι σε θέση όχι μόνο να αναγνωρίσουν
τα φυτά αλλά επίσης να ανακαλύψουν τα οφέλη για την υγεία τους καθώς και
να μάθουν πώς να τα καλλιεργούν. Η εκμάθηση της καλλιέργειας φυτών είναι
ένα βήμα πιο κοντά στην αντιμετώπιση των επικείμενων απειλών της
ασφάλειας των τροφίμων. Η κατανόηση της δυναμικής μεταξύ των φυτών μέσω
της Τράπουλας θα βοηθήσει τους μαθητές να ολοκληρώσουν το σχεδιασμό
δεμάτων μέσω του καμβά ή του επιτραπέζιου παιχνιδιού. Η διδασκαλία της
Περμακουλτούρας μέσω του Παιχνιδιού Ιδανικού Λαχανόκηπου στοχεύει
επίσης στο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του βιβλίου κηπουρικής ή της
έρευνας στο Διαδίκτυο και του πραγματικού κήπου.

Η έμφαση στην πρακτική κηπουρική στη Φάση Δ - Εργαστήριο Μικρού
Λαχανόκηπου - είναι επομένως ιδανική για τους μαθητές ώστε να μάθουν
πρακτικές δεξιότητες ανθεκτικότητας. Δεν θα μάθουν μόνο να καλλιεργούν τα
τρόφιμά τους, αλλά θα αποκτήσουν επίσης μια ουσιαστική κατανόηση αυτού
του αντίκτυπου στην επίλυση της κλιματικής αλλαγής και της ασφάλειας των
τροφίμων.

Η εκπαίδευση  του STEAM προωθείται για την προετοιμασία δεξιοτήτων
χρήσιμων για τον 21ο αιώνα.
Με την Περμακουλτούρα ενσωματωμένη στο STEAM, όπως παρουσιάζεται σε
αυτό το τεσσάρων φάσεων παιχνίδι πολλαπλών προκλήσεων, οι μαθητές
ωθούνται ώστε να σκέφτονται επιστημονικά, ηθικά και δημιουργικά. Αυτά
είναι τα είδη ικανοτήτων που θα είναι ανθεκτικά στον ταχύτατα μεταβαλλόμενο
κόσμο μπροστά τους.
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3.Πώς να διδάξετε το STEM μέσω
του Παιχνιδιού

Όπως δηλώνεται από τον Burke (2017), η Περμακουλτούρα βρίσκεται συνήθως
στο εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσω της φιλοσοφίας της, ως εργαλείο σχεδίασης
κ.ο.κ. Είναι σπάνιο να βρεθεί ως παιδαγωγική καθαυτή ή ως εκπαιδευτικό
εργαλείο σχεδιασμού. Όλο το έργο LivingStem και το Παιχνίδι Ιδανικός
Λαχανόκηπος (Πνευματικό Παραδοτέο 4) σκοπεύουν να αλλάξουν αυτό το
κατεστημένο. Το παιχνίδι παρουσιάζει και τις δύο διαστάσεις της
περμακουλτούρας που προσδιορίζουν τις υπάρχουσες συνεργατικές πτυχές
μεταξύ των ζωντανών οργανισμών και των εννοιών της που έχουν τις ρίζες
τους στη δικαιοσύνη για τα τρόφιμα. Αυτό εκφράστηκε εύστοχα από την
Elizabeth Henderson, αγρο-ακτιβίστρια (agtivist) βιωσιμότητας για πολύ καιρό
:“η πεποίθηση ότι η υγιεινή διατροφή είναι ανθρώπινο δικαίωμα, οπότε ο
καθένας έχει έμφυτο δικαίωμα πρόσβασης σε υγιή, φρέσκα τρόφιμα”
(Henderson, n.d.).

Και οι  Hayes and Carbone (2015) πάνε ένα βήμα παραπέρα αναφέροντας ότι: 
“Η έννοια της δικαιοσύνης των τροφίμων συνάδει με τους στόχους της
κοινωνικής δικαιοσύνης, οι οποίοι απαιτούν αναγνώριση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, ίσες ευκαιρίες και δίκαιη μεταχείριση” (Hayes & Carbone, 2015,
para. 1).

Σε πρόσφατη έρευνα από τους Luna et al (2018) λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω και εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα αστικής περμακουλτούρας/
καλλιέργειας, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι προκύπτουν απεριόριστες
ευκαιρίες προγραμμάτων σπουδών κατά τη διερεύνηση των λόγων για την
παιδαγωγική της περμακουλτούρας, αν και πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το
έργο ήταν στα πλαίσια επιπέδου κολλεγίου.

Το «Παιχνίδι Ιδανικός Λχανόκηπος» για ηλικίες 10-14 με όλα τα στάδια A εώς Δ
όπως περιγράφεται νωρίτερα, ωθεί τους μαθητές με έναν ευχάριστο τρόπο σε
βήματα όπως το να είναι προσεκτικοί, καλοί παρατηρητές και να μπορούν να
καταγράφουν συστηματικά και με οργανωμένο τρόπο τι έχει παρατηρηθεί ώστε
να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

Αυτά είναι τα βασικά, θεμελιώδη, αρχικά βήματα στις περισσότερες από τις
πειραματικές μεθόδους που απαιτούνται σε ορισμένες από τις επιστήμες που 
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Αυτό είναι λογικό και καλοδεχούμενο καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο της
μεταρρύθμισης του προγράμματος σπoυδών STEM, που θεμελιώθηκε με βάση
τη συσχέτιση μεταξύ των μαθημάτων. Οι Φυσικές Επιστήμες, η Τεχνολογία, η
Μηχανολογία και τα Μαθηματικά εντάσσονται στην εκπαίδευση STEM με τρόπο
που δείχνει την "λειτουργική σχέση ανάμεσά τους" (Kuenzi, 2008; McNeil, 1990). 
Τα διαφορετικά χρώματα υποδεικνύουν ποιες δραστηριότητες εξελίσσονται σε
κάθε Φάση: 

*Πορτοκαλί για τη Φάση A, *Πράσινο για τη Φάση  B, *Μπλε για τη Φάση Γ, *Κίτρινο για τη Φάση Δ

σχετίζονται με το STEM όπως η Μηχανολογία, η Τεχνολογία και τις Φυσικές
Επιστήμες και σε μικρότερο βαθμό τα Μαθηματικά.Παρακάτω δίνουμε μια σε μια
γραφική μορφή ποιες δραστηριότητες που σχετίζονται με το STEM προωθούνται
σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Στο παρακάτω γράφημα, επαναλαμβάνονται
μερικές δραστηριότητες μάθησης στα μαθήματα STEM.
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Όλα τα προαναφερθέντα μπορούν να αναπτυχθούν μόνο σε ένα περιβάλλον
όπου οι επαγγελματίες εκπαιδευτικοί είναι ανοιχτοί σε καινοτόμες μεθόδους
διδασκαλίας.

Δεξιότητες και γνώσεις:
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Βασικά μαθηματικά

ΚΑΘΕΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ STEM

Συστήματα φυτικής παραγωγής

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ STEM

Εφαρμογές μαθηματικών Σχέδιο

Συνεργασία Δημιουργικότητα

Προφανώς, το παιχνίδι μέσω των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με  το STEM
προάγει παράλληλα τις οριζόντιες και κάθετες δεξιότητες των μαθητών,
συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, της
δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης και αναπτύσσει την περιέργεια των
μαθητών μέσω της παρατήρησης και πρακτικών δραστηριοτήτων, αυξάνει την
ευαισθητοποίηση και την επίγνωση της σημασίας των δεξιοτήτων που
σχετίζονται με την καθημερινή ζωή όπως η διαχείριση του χρόνου και η αυτο-
οργάνωση.

Κατασκευή και οικοδόμηση

Επίλυση προβλημάτων

Κριτική σκέψη
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4.Πώς η χρήση των καρτών θα
υποστηρίξει την υλοποίηση του
Ιδανικού Λαχανόκηπου

Για να κατανοήσετε τη χρήση της τράπουλας και τον ρόλο της σε αυτό το
παιχνίδι, είναι σημαντικό να κατανοήσετε ποια διαδικασία υποστηρίζει. Η
τράπουλα είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στη διαδικασία
οργάνωσης του κήπου περμακουλτούρας όσον αφορά τις συσχετίσεις φυτών και
τοποθέτησής τους μέσα στον κήπο. Αυτό είναι μέρος του σχεδιασμού της
περμακουλτούρας. 

Σχεδιασμός περμακουλτούρας
Ο σχεδιασμός είναι μια από τις πιο σημαντικές πτυχές της δημιουργίας ενός
κήπου περμακουλτούρας. Πράγματι, μέσω της προσομοίωσης των φυσικών
συστημάτων μπορούμε να οργανώσουμε τον κήπο με τον πιο αποτελεσματικό
τρόπο. Η ιδέα είναι να χρησιμοποιήσουμε τους φυσικούς πόρους και τους
φυσικούς μηχανισμούς για να μας βοηθήσουν να παράγουμε μεγαλύτερη
απόδοση και έναν πιο υγιή κήπο αντί να εναντιωνόμαστε στη φύση παράγοντας
φρούτα και λαχανικά όπως γίνεται στην παραδοσιακή μαζική παραγωγή και
καλλιέργεια. Η ποικιλομορφία και η πολλαπλότητα των μικρών οικοσυστημάτων,
καθώς και η εύνοια των φυσικών σχέσεων συμβίωσης είναι το κλειδί για τη
δημιουργία ενός ισχυρού, ανθεκτικού οικοσυστήματος.

Αυτός ο σχεδιασμός βασίζεται στην παρατήρηση των στοιχείων που θέλουμε
στον κήπο μας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τα οργανώσουμε
καλύτερα ώστε να επωφελούνται περισσότερο το ένα από το άλλο και από
φυσικούς πόρους όπως άρδευση, τοπίο, έδαφος, σκιά ή έκθεση στον ήλιο, άλλα
φυτά, υποστήριξη κλπ.

Ο σχεδιασμός αυτού του ιδανικού λαχανόκηπου είναι βασικά η ίδια διαδικασία σε
μικρότερη κλίμακα. Προϋποθέτει επίσης μια απεικόνιση των διαφόρων στοιχείων
που μπορούν να τοποθετηθούν μέσα στον κήπο και τις αλληλεπιδράσεις τους
προκειμένου να σχεδιαστούν οι πιο ευεργετικοί και αποτελεσματικοί συνδυασμοί
φυτών. Ο εντοπισμός αμοιβαία ωφέλιμων ζευγών στοιχείων είναι ζωτικής
σημασίας εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ακμάζον σύστημα που να είναι
όσο το δυνατόν πιο αυτόνομο.  
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Στην κορυφή, μπορούμε να δούμε τον
αριθμό της κάρτας, καθώς και το
χρώμα που μας δείχνει την κατηγορία
του στοιχείου (σπόρος, φρούτο κλπ.)

Έπειτα έχουμε μια ενότητα με μια
εικόνα του φυτού, τη λατινική και κοινή
τους ονομασία, και μια μικρή
περιγραφή του τύπου του φυτού: διετή,
ετήσια, κλπ

Στη συνέχεια παρέχονται όλες οι
πληροφορίες σχετικά με το πού, το
πώς και το πότε πρέπει να φυτευθεί:
έκθεση στον ήλιο, πότισμα, μήνες
σποράς, μήνες απόδοσης, τύπος
εδάφους που απαιτείται και τύπος
περιοχών όπου ευδοκιμεί. 

Στο κάτω μέρος της κάρτας, μπορούμε
να δούμε μια ενότητα με τους αριθμούς
των "συντροφικών φυτών". Δηλαδή τα
φυτά με τα οποία αυτό το συγκεκριμένο
φυτό θα ευδοκιμήσει περισσότερο εάν
φυτευτούν μαζί ή το ένα κοντά στο
άλλο.

Αλλά όλα αυτά μοιάζουν με μια τόσο μεγάλη επιχείρηση με τόσα πολλά στοιχεία
και παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, που μπορεί να φαίνονται
τρομακτικά, ειδικά για έναν μαθητή. Γι' αυτό δημιουργήσαμε ένα εργαλείο για
αυτούς ώστε να έχουν μια απτή απεικόνιση των φυτών, τις ανάγκες τους και τα
οφέλη τους.  

Γιατί η Τράπουλα;  
Η τράπουλα  είναι ένας τρόπος παιχνιδοποίησης με σκοπό την  απεικόνιση ενός
πιθανού κήπου στην απλούστερη μορφή του.
Κάθε κάρτα θα παρέχει πληροφορίες που μπορούν να είναι χρήσιμες για την
επιλογή της καλλιέργειας. Κάθε μία από αυτές τις κάρτες παραγωγής
συνδυάζεται επίσης με την προτεινόμενη κατανάλωση. Με αυτόν τον τρόπο, οι
μαθητές μπορούν να μάθουν πώς να καλλιεργούν το αγαπημένο τους φαγητό,
αλλά και ποια οφέλη τους παρέχουν αυτά τα τρόφιμα.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στην πλευρά των καρτών που απεικονίζουν
την παραγωγή έχουν ως εξής: 
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Όλες οι βασικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να μπορείτε να
επιλέξετε την τοποθεσία στην οποία θα φυτέψετε ένα συγκεκριμένο φυτό και
άλλες προϋποθέσεις είναι διαθέσιμες με συνοπτικό τρόπο στις κάρτες.  

Αυτές οι κάρτες θα επιτρέψουν έναν απλό τρόπο απεικόνισης με βάση την
παιχνιδοποίηση, ώστε να δοκιμάσετε διαφορετικούς συνδυασμούς φυτών εντός
ενός συγκεκριμένου χώρου. Θα χρησιμεύσουν επίσης ως βάση για την
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διαφορετικά στοιχεία συνδέονται μεταξύ
τους στον κήπο και πώς μπορούν να επωφεληθούν το ένα από το άλλο.

Οι μαθητές θα είναι σε θέση να οργανώσουν τις κάρτες/φυτά όπως πιστεύουν
ότι είναι χρήσιμο και θα έχουν επίσης διαφορετικούς τρόπους συνεργασίας
μέσα στην ομάδα για να συνδυάσουν τις κάρτες και να δημιουργήσουν νέα
σχέδια.

Φυσικά, ο πραγματικός σχεδιασμός Περμακουλτούρας σε μεγάλη κλίμακα
απαιτεί εμπειρία και πολλές πληροφορίες. Πολλοί παράγοντες εμπίπτουν σε
αυτό το είδος σχεδιασμού και είναι επίσης σημαντικό να αντιληφθούμε ότι ένα
σχέδιο μπορεί να χρειαστεί αναθεώρηση και ότι αυτή είναι μια μακρά διαδικασία
παρατήρησης, δοκιμής και λαθών. 

Η τράπουλα LivingSTEM είναι διασκεδαστική και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για
την ενίσχυση της γνώσης των μαθητών σχετικά με τα φυτά από πρακτικές,
επιστημονικές και διατροφικές οπτικές. Μπορεί να είναι χρήσιμη όχι μόνο κατά
τη μάθηση της Περμακουλτούρας αλλά και για πολλές άλλες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες STEM που μπορούν να ενισχυθούν από δημιουργικά εργαλεία.
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5. Προτάσεις για τη σωστή
εφαρμογή του Παιχνιδιού

Συμβουλές επικοινωνίας
Είναι σημαντικό να ενημερώσετε τους μαθητές ότι θα συμμετάσχουν σε ένα
παιχνίδι πολλαπλών προκλήσεων, όχι σε σχολικές δραστηριότητες ή
εργαστήρια! Όπως και τα περισσότερα αξιόλογα παιχνίδια, θα υπάρχουν ομάδες
που αποτελούνται πάντα από τα ίδια μέλη από την αρχή έως το τέλος. Η ομάδα
θα βαθμολογείται με βάση το τι κάνει! Η οργάνωση του παιχνιδιού θα πρέπει να
προγραμματιστεί σε έναν ή δύο μήνες, ενώ κάθε φάση σε μιά ή δυο εβδομάδες.
Έτσι, θα είναι χρήσιμο για τους Εκπαιδευτικούς να καταγράψουν τους βαθμούς
που κέρδισαν οι ομάδες σε έναν πίνακα αποτελεσμάτων!
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A

B   Ανταγωνισμός ή ενδυνάμωση;
Ο ανταγωνισμός είναι μέρος των παιχνιδιών και είναι σίγουρα ένα έναυσμα για
να κινήσετε το ενδιαφέρον των παικτών. Το παιχνίδι μας διαθέτει επίσης ένα
σύστημα βαθμολόγησης. Φυσικά, πρέπει να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός
κατά τον οποίο οι παίκτες δοκιμάζουν τον εαυτό τους ώστε να βρουν τις
καλύτερες λύσεις, όχι να επιβληθούν ο ένας στον άλλον, αλλά να κάνουν τα
πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έπειτα από κάθε φάση θα υπάρχει
ένα βραβείο για όλες τις ομάδες. Το βραβείο πρέπει να σχεδιαστεί εγκαίρως από
τους εκπαιδευτικούς. Το βραβείο για τη φάση Α θα εξαρτηθεί από το τι
προσφέρει ο χώρος διεξαγωγής του κυνηγιού θησαυρού. Έχουν ήδη δοθεί
ορισμένες προτάσεις, αλλά ο δάσκαλος μπορεί να συμφωνήσει άλλες λύσεις με
τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή της τοποθεσίας. Ομοίως, μετά τη Φάση Β και τη Φάση
Γ, όπου - αντίστοιχα - το έδαφος και οι σπόροι που θα χρησιμοποιηθούν στη
Φάση Δ, ο δάσκαλος θα πρέπει να σχεδιάσει έγκαιρα το τι θα διανεμηθεί,
λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες που θα χρειαστούν στους μικρο-κήπους τους
οποίους θα προετοιμάσουν. Το τελικό βραβείο θα εξαρτηθεί επίσης από το τι
μπορεί να οργανώσει το σχολείο. Η νικήτρια ομάδα θα κληθεί να είναι πιο
υπεύθυνη, να κάνει κάτι περισσότερο, ώστε  να διασφαλιστεί ότι το μήνυμα που
θα περαστεί είναι θετικό! Είναι πολύ σημαντικό να μην νιώσει κανένας
ηττημένος, αλλά να νιώσουν όλοι νικητές, επειδή έχουν ολοκληρώσει όλες τις
προκλήσεις! Θα ήταν επίσης ευχάριστο να δημιουργηθεί μια τελετή απονομής
βραβείων. Ακόμα κι αν η νικήτρια ομάδα θα έχει διαφορετικό ρόλο, η τελετή
ανήκει σε όλους, θα πρέπει να ζητηθεί από όλες τις ομάδες να δείξουν και να
μιλήσουν για το τι έχουν βιώσει και καταφέρει!
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να δώσουν έμφαση στην 8η Αρχή: ενσωμάτωση παρά διαχωρισμός για να
διευκολυνθεί η σύνδεση του σχεδιασμού της περμακουλτούρας με το μάθημά
τους για το οικοσύστημα. Η 8η αρχή της Περμακουλτούρας εστιάζει στη
σημασία της βιοποικιλότητας. Αντιμετωπίζει τους διαφορετικούς τύπους
σχέσεων των στοιχείων που προσδιορίζουν ένα οικοσύστημα, εστιάζοντας στο
πώς τα φυτά, τα ζώα και οι άνθρωποι μπορούν να επωφεληθούν από αυτές
τις σχέσεις.

35

E

να παρέχουν ένα επαναληπτικό μάθημα ή ένα μάθημα με βάση τις
προηγούμενες γνώσεις σχετικά με το θέμα του οικοσυστήματος προκειμένου
να ενσωματωθεί η εκπαίδευση STEM των μαθητών σε αυτό το παιχνίδι.
να παρακολουθήσουν μαθήματα σχετικά με τις 12 αρχές της
περμακουλτούρας (βλ. Παράρτημα 5) προσαρμοσμένες στην ηλικία τους.  

     Ανανέωση του υποβάθρου για την Περμακουλτούρα
  Σε περίπτωση έλλειψης επαρκούς εξωτερικής υποστήριξης, οι εκπαιδευτικοί
καλούνται:

Συμμετοχή εταίρων και ενδιαφερομένων μερών
Η συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες με συγκεκριμένες ικανότητες θα
μπορούσε να έχει μεγάλο αντίκτυπο για τα σχολεία για την καλύτερη
εφαρμογή του παιχνιδιού, ιδίως της Φάσης Α, όπου η συμμετοχή ενός
οργανισμού που διαχειρίζεται μια έκταση Περμακουλτούρας είναι κάτι
παραπάνω από ευπρόσδεκτη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι προφανές
για έναν δάσκαλο να έχει δεξιότητες στην περμακουλτούρα, η συμμετοχή
ενός ειδικού μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη τόσο στην παρουσίαση του
παιχνιδιού στους μαθητές όσο και στην επισήμανση των κύριων εννοιών
που θα αναφερθούν μέσω ενός τέτοιου παιχνιδιού. Επιπλέον, λάβετε
υπόψη ότι στη Φάση Α μπορούν να συμμετάσχουν οι γονείς των μαθητών.

Δ

Προτάσεις  εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
Η Φάση Α θα διεξαχθεί σε εξωτερικό χώρο, οπότε θα είναι σημαντικό να
την οργανώσετε εγκαίρως, επίσης να ελέγχετε τις καιρικές προβλέψεις και
να ακολουθείτε όλες τις ενδείξεις και τις συστάσεις που περιέχονται στο
εγχειρίδιο του έργου LivingSTEM, ειδικά όσον αφορά τον προγραμματισμό
και την ασφάλεια. Οι δραστηριότητες που θα διεξαχθούν σε εσωτερικό
χώρο θα ακολουθήσουν τους εσωτερικούς κανόνες ασφάλειας των
σχολείων!    

Γ
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να κατανοήσουν πλήρως και να είναι ικανοί να εξηγήσουν ότι με τη σωστή
τοποθέτηση των φυτών, των ζώων, των χωματουργικών εργασιών και άλλων
έργων υποδομών είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ένας υψηλότερος βαθμός
ενσωμάτωσης και αυτοελέγχου χωρίς την ανάγκη για συνεχή ανθρώπινη
συμβολή. Ο εκπαιδευτικός μπορεί επίσης να ζητήσει τη βοήθεια του ιδιοκτήτη
του αγροκτήματος περμακουλτούρας όπου θα πραγματοποιηθεί το κυνήγι
θησαυρού.  
να είναι σε θέση να παρέχουν σχετικά παραδείγματα: όπως η σύνδεση του
κοτόπουλου (βλ. Κεφάλαιο 1 του εγχειριδίου LivingSΤEM), το παράδειγμα των
τριών αδερφών στη συγκαλλιέργεια που εξηγείται στο IO6 Πρακτικά Βίντεο,
άλλα παραδείγματα μπορούν να διδαχθούν από το αγρόκτημα
περμακουλτούρας.

      Κάνοντας το παιχνίδι μια «εσωτερική» κατάσταση  
Σε περίπτωση που αυτό το παιχνίδι παίζεται σε εσωτερικούς χώρους (μεταξύ
άλλων και κατά τη διάρκεια της καραντίνας λόγω Covid19), μπορεί επίσης να
είναι ενδιαφέρον για τους μαθητές να παίξουν τη φάση Β, Γ και Δ στα σπίτια
τους με τη συμμετοχή των αδελφών τους και ακόμη και με τη συμβολή των
γονιών τους. Αυτό, θα ωθήσει όλη την οικογένεια να προβληματιστεί για το
κλίμα και τα κοινωνικά ζητήματα. Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιήσετε μια
εφαρμογή λογισμικού όπου οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν από κοινού
το έργο τους.

ΣΤ

Σε γενικές γραμμές μπορείτε να προσθέσετε χρονικά πλαίσια: Ορίστε
προθεσμίες αλλά επιτρέψτε ευελιξία στο χρόνο που χρειάζονται οι μαθητές
σε κάθε βήμα. Αποφύγετε να είστε άκαμπτοι με το χρόνο για να
διασφαλίσετε τις πρακτικές «Ένταξης» για μαθητές με ΕΜΔ (Ειδικές
Μαθησιακές Δυσκολίες) ή μαθητές που προτιμούν διαφορετικούς τρόπους
μάθησης που συχνά χρειάζονται περισσότερο ή λιγότερο χρόνο για να
επεξεργαστούν τις οδηγίες. 

    Παραλλαγές παιχνιδιού
Οι φάσεις του παιχνιδιού μπορούν επίσης να εφαρμοστούν με κάποιες
παραλλαγές. 

Ζ
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Το Κυνήγι Θησαυρού μπορεί να συνεχιστεί με το Κυνήγι για τις αρχές της
περμακουλτούρας. Εάν οι μαθητές έχουν προηγουμένως εισαχθεί στις 12
αρχές της περμακουλτούρας, η πρόκληση είναι να τους εντοπίσουν στην
πράξη ή να τις εφαρμόσουν στην περμακουλτούρα ή στο βιολογικό
αγρόκτημα (ή στον κήπο εάν δεν υπάρχει πρόσβαση στο αγρόκτημα). Μόλις
οι μαθητές είναι σε θέση να τους αναγνωρίσουν και να εξηγήσουν τον τρόπο
με τον οποίο λειτουργούν, η ομάδα τους κερδίζει 25 βαθμούς. 

Στη Φάση Β μπορεί να εισαχθεί μια παραλλαγή στον σχεδιασμό του κήπου
που μπορεί επίσης να γίνει χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό γραφιστικής. Σε
αυτήν την περίπτωση, οι μαθητές θα πρέπει να αναπαράξουν τόσο την 
 πινακίδα όσο και τα στοιχεία που θα τοποθετηθούν στο περιβάλλον του
λογισμικού.

 
Παράδειγμα: Αρχή 6: Μην παράγετε σκουπίδια. Μπορείτε να κατανοήσετε
πώς γίνεται η φυσική ανακύκλωση; Ποιος συμμετέχει στη διαδικασία; Μια
σαφής επεξήγηση αξίζει 25 βαθμούς! Ή σε αυτό το αγρόκτημα
περμακουλτούρας, πώς εφαρμόζουν αυτή την αρχή αυτοί που ασχολούνται
με την περμακουλτούρα; Βλέπετε συλλέκτες βρόχινου νερού; Υπάρχουν
τάφροι ή αυλάκια (ορύγματα); Ρωτήστε τους τι είναι και πώς λειτουργούν.
Μήπως στον λαχανόκηπο; Πώς πραγματοποιείται η ανακύκλωση, η
επαναχρησιμοποίηση και η μείωση; Στοιχείο: Το οργανικό λίπασμα που
προκύπτει από τα σύμφυτα στο έδαφος μειώνει τις ανάγκες για νερό ή
εξαλείφει τη χρήση εξωτερικού λιπάσματος για τα λαχανικά στον κήπο;
 

Η Φάση Γ μπορεί επίσης να αναπαραχθεί με διαφορετικές ρυθμίσεις:

Ατομικά: Kάθε μαθητής ξεχωριστά έχει μια τράπουλα καρτών παραγωγής
και την ευκαιρία να έχει το δικό του επιτραπέζιο. (Όλοι οι μαθητές έχουν το
ίδιο επιτραπέζιο ώστε να ευνοηθεί ο αριθμός με τις έξυπνες συνδέσεις)
Έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη την τράπουλα και στο τέλος της ώρας,
μετράνε τους βαθμούς. Ο μαθητής που έχει τους περισσότερους βαθμούς
κερδίζει.
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Όλοι μαζί: Όλοι οι μαθητές συμμετέχουν στη δημιουργία ενός ενιαίου
επιτραπέζιου παιχνιδιού. Υπάρχει μόνο μία τράπουλα καρτών. Οι μαθητές
μπορούν να επιλέξουν να χωρίσουν το επιτραπέζιο σε ζώνες όπου θα
δημιουργήσουν τον κήπο ανά ομάδες. Πρέπει να συντονιστούν με άλλες
ομάδες για να επιλέξουν τους καλύτερους συνδυασμούς. Υπολογίζεται ο
αριθμός των βαθμών κάθε ομάδας. Επιπλέον βαθμοί δίνονται και στις δύο
ομάδες εάν καταφέρουν να συσχετίσουν κάρτες συντροφικών φυτών
μεταξύ των ζωνών.

Για τη Φάση Δ: 
πριν ξεκινήσουν οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προτείνουν στους μαθητές
να:

παρακολουθήσουν μερικά βίντεο για έμπνευση κρατώντας σημειώσεις
στα σημαντικά σημεία: https://www.youtube.com/watch?v=j8ljkjwIwes 
εξετάσουν τον ιδανικό λαχανόκηπο που αναπτύχθηκε στη Φάση Γ και
να αιτιολογήσουν προφορικά την ομαδοποίηση αυτών των
συγκεκριμένων φυτών που θεωρήθηκαν κατάλληλα

περαιτέρω δυσκολίες μπορούν επίσης να προστεθούν στους κανόνες,
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας του μικρο-λαχανόκηπου σε Χ ώρες
(οι καθηγητές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την παρουσία μαθητών
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πριν καθορίσουν αυτόν τον Χ αριθμό ). Για
παράδειγμα, οι μαθητές μπορούν να κληθούν να:

(Κανόνας 2) 
Απεικονίσουν τα στοιχεία από τον κόσμο των φυτών που βρέθηκαν
κατά το κυνήγι του θησαυρού και να κατονομάσουν τουλάχιστον 8-10
για να τα καλλιεργήσουν στο κουτί του μικρο-κήπου μέσα σε 10 (ή
περισσότερα) λεπτά και χωρίς λάθη στην ονομασία τους. 
Κατονομάσουν όλες τις προϋποθέσεις για καθένα από τα στοιχεία
μέσα σε 20 (ή περισσότερα) λεπτά (π.χ. ήλιος, χώμα, νερό κλπ.).
Συνοψίσουν τουλάχιστον μία λειτουργία για κάθε στοιχείο και
τουλάχιστον 3 σχέσεις μεταξύ των στοιχείων που επιλέχθηκαν εντός
μισής ώρας (ή περισσότερο). 
Να είναι σε θέση να αιτιολογήσουν προφορικά εντός 15 λεπτών (ή
περισσότερο) την ομαδοποίηση φυτών που θεωρήθηκαν κατάλληλα
από τη φάση Γ και να επανεξετάσουν αυτά που επιλέχθηκαν.
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Να είναι σε θέση να σχεδιάσουν το κουτί καλλιέργειας, τα βήματα που
πρέπει να ακολουθήσουν για να το σχεδιάσουν χωρίς να κάνουν λάθη
στους υπολογισμούς μέσα σε μιάμιση ώρα (ή περισσότερο).
Να συζητήσουν με τους συνομηλίκούς τους το ιδανικό μέγεθος του
κουτιού.

Να είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα ημερολόγιο που να δείχνει τις
εργασίες, τις ημερομηνίες και το άτομο της ομάδας που είναι υπεύθυνο
για την ανάπτυξη των φυτών / λαχανικών / και / ή φρούτων κλπ. Ή να
είναι σε θέση να βρουν ένα έτοιμο από το Διαδίκτυο, ακόμη και αν
χρειάζεται τροποποίηση εντός 1 ώρας (ή περισσότερο).

Να συζητήσουν με τους συνομηλίκους πού να βρουν αυτό που είναι
απαραίτητο αλλά δεν είναι ακόμη διαθέσιμο με δαπάνες ελάχιστων ή
καθόλου χρημάτων εντός 10 λεπτών (ή περισσότερα)

Να είναι σε θέση να φυτέψουν τους σπόρους εντός 1 ώρας (ή λίγο
περισσότερο)

Να είναι σε θέση να αξιολογήσουν  έργο έως το στάδιο που βρίσκεται
(όλα τα προηγούμενα βήματα) όσον αφορά το ρεαλιστικό
χρονοδιάγραμμα, τους ρεαλιστικούς πόρους, την εφαρμογή του
σχεδίου και τον συνδυασμό των φυτών, προσφέροντας την καλύτερη
λύση στην πρόκληση που επέλεξε η ομάδα να επιλύσει.
Να είναι σε θέση να φροντίσουν το κουτί καλλιέργειας μέχρι να
αποφέρει καρπούς.

(Κανόνας 3)

(Κανόνας 5)

(Κανόνας 7)

(Κανόνας 8) 

(Κανόνας 9)
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Θ Εκπαιδευτικοί Στόχοι Μάθησης
Λάβετε υπόψη την τελευταία ταξινόμηση του Bloom, όπως φαίνεται παρακάτω
(εδώ από την οπτική της ψηφιακής ταξινόμησης του Bloom). Θεωρήθηκε
σημαντικό για τη φάση Δ που συνδυάζει όλες τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις
ικανότητες που αποκτήθηκαν από τις προηγούμενες φάσεις A, B και Γ.

40

Στο τέλος της Φάσης Β ή της Φάσης Γ, αφήστε τις ομάδες να παρουσιάσουν
τα επιτραπέζια παιχνίδια τους στην τάξη και να εξηγήσουν πώς συμβάλλουν
στην επίλυση  των επιλεγμένων «σεναρίων».

Δώστε το χρόνο στους μαθητές να συζητήσουν την εμπειρία τους από το κυνήγι
θησαυρού μετά από μερικές εβδομάδες για να προσδιορίσουν τι θυμούνται και να
αναπτύξουν τις γνώσεις που απέκτησαν. Μπορεί να υπάρξει ανοιχτή συζήτηση ή
αυθόρμητες ή ακόμη και προγραμματισμένες παρουσιάσεις που θα επιτρέψουν
στους μαθητές να εκφράσουν ποιες νέες πληροφορίες ή γνώσεις αποκτούν και
απομνημονεύουν. Να έχουν περιέργεια για την επιστήμη, τα μαθηματικά και τη
σοφία της φύσης και τι μπορούν να αντλήσουν από αυτά. Παράδειγμα: «Τίποτα
στη φύση δεν πάει χαμένο». Αυτό σημαίνει ότι η επιστήμη είναι ένα μέσο
ευχαρίστησης, επειδή οι μαθητές στη συνέχεια θα ανακαλύψουν τους
μικροοργανισμούς που συμβάλλουν στην ιδέα ότι τίποτα δεν πάει χαμένο στη
φύση. Από ηθική άποψη, μαθαίνουν ταυτόχρονα την ισχύ που έχει ό, τι μικρό.
Κατανοούν, εκτιμούν και σέβονται όλα τα όντα ανεξάρτητα από το μέγεθος, το
χρώμα ή την εμφάνιση. Από μαθηματική άποψη, θα αντιληφθούν ότι μια χούφτα
χώματος περιέχει τρισεκατομμύρια  όντα/οργανισμούς.

                  Ενίσχυση της μάθησης
Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε όλες τις φάσεις για να εμβαθύνουν περισσότερο
οι μαθητές στο STEAM και την Περμακουλτούρα. Για παράδειγμα:

H



LOTS = Δεξιότητες κριτικής σκέψης Χαμηλότερης Τάξης (Lower order thinking skills)  
 <-> Δεξιότητες κριτικής σκέψης υψηλότερης τάξης (Higher order thinking skills) =

HOTS

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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