
IO2 Εκπαιδευτική Ενότητα για βιολογικά και φιλικά
προς το περιβάλλον παραγόμενα τρόφιμα (συνεχής
επαγγελματική κατάρτιση ΣΕΕΚ μαγειρικής/
γαστρονομίας) 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ - ΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ 1 (45 ΛΕΠΤΑ): ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ; 

Αριθµός Έργου: 2020-1-DE02-KA202-007629

Εκπαιδευτικός Οδηγός 



Λέξεις κλειδιά
περµακουλτούρα, κήπος, καλλιέργειες, φυσικοί πόροι, «συµµαχικά φυτά»
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Ηµερολόγιο
Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε
περίοδο του χρόνου. 

Διάρκεια
Γύρω στα 45 λεπτά.

Μαθησιακοί Στόχοι 
Πώς δοµείται ένας κήπος της περµακουλτούρας, ανάλυση των ζωνών
που την απαρτίζουν, τι συνδυασµοί φυτών µπορούν να γίνουν, η
ενηµέρωση  σχετικά µε τη σηµασία της έννοιας της περµακουλτούρας.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

Να είναι σε θέση να αναλύουν τα οφέλη από τη γεωργία της
περµακουλτούρας
Να γνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους συγκεκριµένα φυτά
µπορούν να ευδοκιµήσουν µαζί
Να γνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους ένας κήπος της
περµακουλτούρας δοµείται στη βάση συγκεκριµένων αρχών 

Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει: 

Δραστηριότητα 1

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. Αριθµός έργου: 2019-3-FR02-KA205-016644



Σχετική Θεωρία 
Όταν σχεδιάζετε µια καλλιέργεια σύµφωνα µε τις αρχές της
περµακουλτούρας, θα πρέπει πρώτα να είστε σε θέση να
εµπεδώσετε το όραµα και τους στόχους σας αναφορικά µε τον
τρόπο που θέλετε να αξιοποιήσετε το αγρόκτηµά σας. Πιο
συγκεκριµένα, θα πρέπει να αξιοποιήσετε µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τα φυσικά χαρακτηριστικά του αγροκτήµατός σας, ούτως
ώστε να δηµιουργήσετε ένα βιώσιµο, µακροπρόθεσµο σχεδιασµό
σύµφωνα µε τις αρχές της περµακουλτούρας.
Ένα ιδανικό µοντέλο περµακουλτούρας αποτελείται από πέντε
ζώνες (δαχτύλιους) που περιστρέφονται µε επίκεντρο τον άνθρωπο:
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Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. Αριθµός έργου: 2019-3-FR02-KA205-016644



Οι εκπαιδευόµενοι παρακολουθούν µια παρουσίαση των κύριων
σηµείων αναφορικά µε τις ζώνες που απαρτίζουν µια καλλιέργεια
της περµακουλτούρας.
Παράδειγµα µέσω απεικόνισης µιας καλλιέργειας της
περµακουλτούρας (πόστερ ή εικονα που να κρέµεται καλυµµένο/η
προς τον παρόν στάδιο σε έναν πίνακα)
Οι εκπαιδευόµενοι αναφέρουν τα χαρακτηριστικά µιας καλλιέργειας
της περµακουλτούρας 

Μόνιµη καλλιέργεια 
Αποφυγή της διάβρωσης και υποβάθµισης του εδάφους µέσω
µαχανηµάτων και επιβλαβών χηµικών φυτοφαρµάκων  
Πολυλειτουργικότητα: Tα φυτά που χρειάζονται περισσότερη
φροντίδα έχουν µεγαλύτερη εγγύτητα προς το σπίτι για να
µειώνουν τις αποστάσεις και το ανθρώπινο µόχθο
Προστασία των φυτών από παράσιτα και ασθένειες. Όταν
διαφορετικά είδη φυτών µεγαλώνουν µαζί, τα οποία
ονοµάζονται και «συµµαχικά φυτά», µπορούν να
αλληλοβοηθήσουν το ένα τα άλλο παρέχοντας προστασία και
βέλτιστη ανάπτυξη
Η επίτευξη µεγαλύτερης παραγωγικότητας µε λιγότερη
προσπάθεια
Αποφυγή χρήσης επιβλαβών χηµικών φυτοφαρµάκων 

Το πόστερ ή η είκόνα στο στάδιο αυτό αποκαλύπτεται για να
παρουσιασθεί η απεικόνιση ενός παραδείγµατος περµακουλτούρας 
Διανέµονται στους εκπαιδευόµενους φύλλα εργασίας µε σχετικές
ερωτήσεις, οι οποίες µπορούν να απαντηθούν στο µάθηµα ή στο
σπίτι
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Εργασία 

Απαιτούµενος Εξοπλισµός και Υλικό
Κόλλες Α4, πόστερ/εικόνα ενός κήπου της περµακουλτούρας

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. Αριθµός έργου: 2019-3-FR02-KA205-016644



IO2 Εκπαιδευτική Ενότητα για βιολογικά και φιλικά
προς το περιβάλλον παραγόμενα τρόφιμα (συνεχής
επαγγελματική κατάρτιση ΣΕΕΚ μαγειρικής/
γαστρονομίας) 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ - ΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ 1 (45 ΛΕΠΤΑ): ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - Η ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΚΑΙ Η ΥΔΡΕΥΣΗ/ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Αριθµός Έργου: 2020-1-DE02-KA202-007629

Εκπαιδευτικός Οδηγός 



Λέξεις κλειδιά 
υφή του εδάφους, αποθέµατα άνθρακα, κοµπόστ, έδαφος πλούσιο σε
θρεπτικά συστατικά, υδάτινοι πόροι 
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Ηµερολόγιο
Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε
περίοδο του χρόνου. 

Διάρκεια
Περίπου 20 λεπτά. 

Μαθησιακοί Στόχοι
Οι εκπαιδευόµενοι θα µάθουν για τις ιδιότητες ενός υγιούς εδάφους.
Σχετική ενηµέρωση αναφορικά µε τις ιδιότητες του εδάφους ως
δεξαµενής υδάτινων πόρων και καταβόθρα άνθρακα και τι αυτά
συνεπάγονται. Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέµατα που
αφορούν του υδάτινους πόρους. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύουν τη
σύσταση ενός υγιούς εδάφους και σε τι αυτή εξυπηρετεί σε σχέση µε τη
σπορά και την καλλιέργεια. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να
γνωρίζουν τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους σε σχέση µε την
ύδρευση και τη συγκράτηση υδάτινων πόρων.  

Δραστηριότητα 1

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. 



Η προβολή ενός βίντεο στο οποίο θα αναλύεται η σηµασία της
σύστασης του εδάφος και της ύδρευσης σε µια καλλιέργεια της
περµακουλτούρας.
Η παρακολούθηση µιας παρουσίασης στους εκπαιδευόµενους µε
βασικές πληροφορίες αναφορικά µε το έδαφος και το νερό και η
διανοµή φύλλων εργασιών µε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
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Εργασία 

Απαιτούµενος Εξοπλισµος και Υλικό 
υπολογιστής ή τηλεόραση, φύλλο εργασιών µε ερωτήσεις σε µέγεθος
Α4

Επιπρόσθετο Υλικό  

Τύποι Εδάφους, Πηγή: You Tube, AgriLife Star

Βίντεο
 

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. 

https://www.youtube.com/channel/UCWbCEAPUdvnjQmVlhDKZ3QA


Λέξεις Κλειδιά
κοµπόστ, έδαφος πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, κοµποστοποίηση,
ανακύκλωση
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Ηµερολόγιο
Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε
περίοδο του χρόνου. 

Διάρκεια 
Περίπου 25 λεπτά. 

Μαθησιακοί Στόχοι 
Οι εκπαιδευόµενοι θα µάθουν µέσω της δηµιουργίας των δικών τους
κοµπόστ, ότι το οργανικό λίπασµα είναι µια πρακτική πιο οικονοµική
και πιο ωφέλιµη για το έδαφος, καθώς επίσης και ότι τα απορρίµµατα
κουζίνας µπορούν να αξιοποιηθούν για τη δηµιουργία κοµπόστ αντί
να απορριφθούν σε ένα σύστηµα περµακουλτούρας. Θα µάθουν επίσης
πώς φτιάχνεται το κοµπόστ και ποια οφέλη έχει για το έδαφος. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να αντιληφθούν ότι το κοµπόστ είναι ο
καλύτερος τρόπος για τη θρέψη και την ανάπτυξη των φυτών ενώ
αποτελεί επίσης σηµαντικό παράγοντα για την µεγιστοποίηση της
απόδοσης των καλλιεργειών (πλούσια σοδειά). Επίσης, θα πρέπει να
κατανοήσουν ότι το κοµπόστ είναι ένας καλός τρόπος για την
αξιοποίηση των απορριµάτων κουζίνας (ανακύκλωση).

Δραστηριότητα 2

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. 



Το κοµπόστ είναι οργανική ύλη η οποία περιέχει υπολείµµατα από το φυτικό
και ζωικό κόσµο, το οποίο διασπάται και µετασχηµατίζεται από τους
οργανισµούς που ζουν στο έδαφος µέσω χηµικών αντιδράσεων.  Κατ' αυτό
τον τρόπο λοιπόν, παράγεται ο χούµος. 
Ο στόχος της κοµποστοποίησης είναι η δηµιουργία χούµου από κατάλληλα
απορρίµµατα του φυτικού και ζωικού κόσµου. Όσο οι µικροοργανισµοί στο
έδαφος αποσυντίθουν την οργανική ύλη, παράγεται θερµότητα, η οποία µε
τη σειρά της προκαλεί µικροβιολογική δραστηριότητα. 
Η κοµποστοποίηση είναι από οικολογική και οικονοµική άποψη
προσοδοφόρα: αφενός γιατί µπορείς µέσω αυτής να παράξεις χούµο/
οργανική ύλη και αφετέρου γιατί µπορεις ταυτόχρονα να ανακυκλώσεις τα
απορρίµµατά της κουζίνας. 

Πώς να φτιάξεις το δικό σου κοµπόστ:
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Σχετική Θεωρία 

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. 
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Εργασία 

Aπαιτούµενος Εξοπλισµός και Υλικό 

2 κουβάδες µε καπάκι ή 2 δοχεία µε καπάκι, απορρίµµατα κουζίνας
(φλούδες λαχανικών και φρούτων, κατακάθια από τσάι και καφέ,
κόκαλα, τσόφλια αυγών, φλούδες κρεµµυδιού, χρησιµοποιηµένο
χώµα για γλάστρα), οδηγίες για να φτιάξετε το δικό σας κοµπόστ.

Δηµιουργία κοµπόστ (σε ένα δοχείο ή κουβά µε καπάκι).
Οι εκπαιδευόµενοι δηµιουργούν σωρό κοµπόστ σε οµάδες
σύµφωνα µε οδηγίες 

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. 



IO2 Εκπαιδευτική Ενότητα για βιολογικά και φιλικά
προς το περιβάλλον παραγόμενα τρόφιμα (συνεχής
επαγγελματική κατάρτιση ΣΕΕΚ μαγειρικής/
γαστρονομίας) 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ - ΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ 1 (45 ΛΕΠΤΑ): ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - Η ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΦΥΤΩΝ

Αριθµός Έργου: 2020-1-DE02-KA202-007629

Εκπαιδευτικός Οδηγός 



Λέξεις κλειδιά
βότανα, λαχανικά, περµακουλτούρα, πολλαπλή χρήση, µενού
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Ηµερολόγιο
Η δραστηριότητα αυτή πρέπει να πραγµατοποιηθεί την περίοδο της
καρποφορίας των φυτών (άνοιξη/καλοκαίρι).

Διάρκεια
Περίπου 20 λεπτά.

Μαθησιακοί Στόχοι 
Οι εκπαιδευόµενοι θα µάθουν να ταυτίζουν, να ονοµάζουν και να
περιγράφουν βότανα και λαχανικά. Θα ευαισθητοποιηθούν γύρω από
το θέµα της πολλαπλής χρήσης των λαχανικών και της µείωσης των
απορριµµάτων τους σε σχέση µε αυτά. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
Οι εκπαιδευόµενοι θα είναι σε θέση να περιγράφουν τα λαχανικά και
τα βότανα και τις πολλαπλές τους χρήσεις στην µαγειρική (επίσης από
την άποψη της προετοιµασίας καταλόγου συνταγών)

Δραστηριότητα 1

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. 
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Εργασία 

Απαιτούµενος Εξοπλισµός και Υλικό 

3 βότανα, 3 λαχανικά 

6 συνολικά λαχανικά/βότανα (3 λαχανικά, 3 βότανα) π.χ.
κολοκυθάκι, γλυκόριζα, δύοσµος, άνηθος, οξαλίδα, µπιζέλια,
νεροκάρδαµο
Ζητείται στους εκπαιδευόµενους να τα ονοµάσουν και να τα
περιγράψουν (όπου κρίνεται αναγκαίο, τα ονοµάζει ο
εκπαιδευτής)

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. 



Λέξεις κλειδιά
πολλαπλή χρήση, λαχανικά, βότανα, πόστερ 
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Ηµερολόγιο 
Η δραστηριότητα αυτή πρέπει να πραγµατοποιηθεί την περίοδο της
καρποφορίας των φυτών (άνοιξη/καλοκαίρι).

Διάρκεια 
Περίπου 25 λεπτ

Μαθησιακοί Στόχοι 
Οι µαθητές δηµιουργούν τα δικά τους πόστερ στα οποία αναλύουν τις
πολλαπλές χρήσεις των λαχανικών και βοτάνων που επέλεξαν βάσει
των πληροφοριών που τους δόθηκαν προηγουµένως.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζουν και να
αναλύουν τις πολλαπλές χρήσεις των λαχανικών και των βοτάνων. 

Δραστητιότητα 2

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. 
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Εργασία 

Απαιτούμενος Εξοπλισμός και Υλικό 

6 Α3 χαρτοκιβώτια, φύλλο εργασίας στο οποίο θα περιγράφονται τα
χαρακτηριστικά των φυτών (βότανα) και οι χρήσιµες ιδιότητές τους,
κείµενα στα οποία θα γράφονται σχετικές πληροφορίες αναφορικά
µε τα φυτά, συνδετήρες αν κριθεί αναγκαίο  

Οι εκπαιδευόµενοι δηµιουργούν ένα πόστερ, σε 6 οµάδες των
δύο ή τριών ατόµων η καθεµία. 
Δίνεται ένα λαχανικό/βότανο σε κάθε οµάδα. 
Κάθε οµάδα λαµβάνει ένα φύλλο εργασίας που περιλαµβάνει τα
λαχανικά και τα βότανα µαζί µε τις περιγραφές τους.
Οι εκπαιδευόµενοι αντιστοιχούν σωστά τα κείµενα µε τις εικόνες
στις οποίες ανταποκρίνονται. 

Τα φυτά που παράγουν περισσότερο από ένα προϊόντα και εποµένως
παρέχουν δυνατότητες πολλαπλών χρήσεων, όπως το κολοκυθάκι, του
οποίου τα άνθη είναι βρώσιµα όπως και το ίδιο, ή της κολοκύθας, της
οποίας οι σπόροι µπορούν να καταναλωθούν και να επεξεργασθούν
επίσης για την παραγωγή λαδιού. 

Σχετική Θεωρία 

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. 



Οι Εταίροι του Έργου 

The Polish Farm Advisory and Training Centre
(Πολωνία)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

C.I.P. Citizens In Power (Κύπρος)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower
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Centre for Work and Environment Giessen
(ZAUG gGmbH) (Γερµανία)
Web: www.zaug.de
Facebook: xxx

Centros Escolares de Ensino Profissional
(CEPROF) (Πορτογαλία)
Web: www.espe.pt
Facebook: @EscolaProfissionaldeEspinho  


