
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.

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.

Οι κάρτες 
 
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: 



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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