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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Σχετική θεωρία 

Η περμακουλτούρα αποτελεί ένα καινοτόμο πλαίσιο για τη δημιουργία βιώσιμων 
τρόπων ζωής και μια πρακτική μέθοδο ανάπτυξη οικολογικά αρμονικών, αποδοτικών 
και παραγωγικών συστημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε, 
οπουδήποτε. Δημιουργείται σε συνεργασία με τη φύση, τη φροντίδα της γης και των 
ανθρώπων της. 

Η περμακουλτούρα επιτρέπει να ζείτε πιο υγιεινά σε σχέση με το μεγαλύτερο μέρος της 
σημερινής κοινωνίας, καθώς  οι πόροι που χρησιμοποιούνται προέρχονται από τη φύση 
και το άμεσο περιβάλλον. Επομένως το αρχικό κόστος είναι χαμηλότερο, καθώς δεν 
υπάρχει ανάγκη για μεγάλα μηχανήματα ή εντατική εργασία για την αύξηση της 
παραγωγικότητας της γης. Από την άλλη,, υπάρχουν επίσης μειονεκτήματα της 
περμακουλτούρας, τα οποία όμως μπορεί να θεωρηθούν αμελητέα σε σύγκριση με τα 
πλεονεκτήματα. Τα κύρια μειονεκτήματα της περμακουλτούρας περιλαμβάνουν την 
παραγωγή - η οποία είναι χαμηλότερη- επομένως δεν συμβάλλει στην κάλυψη των 
αναγκών σίτισης των ατόμων που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε κήπους 
περμακουλτούρας να παραχθεί εύκολα. 

 

Λέξεις κλειδιά 

Περμακουλτούρα, ηθικές αξίες, αρχές, μόνιμη καλλιέργεια, οικολογία, κλιματική 
αλλαγή, γεωργία, προστασία του κλίματος. 

Ημερολόγιο 
Δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή για να ξεκινήσετε αυτήν τη δραστηριότητα, καθώς μπορεί να 
γίνει ανά πάσα στιγμή. 

 

Διάρκεια 

Περίπου 5 λεπτά. 
 
 

. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

Mαθησιακοί στόχοι 
● Μάθετε περισσότερα για τον αντίκτυπο της περμακουλτούρας σε διάφορους 

τομείς,εστιάζοντας στις ηθικές αξίες και τις αρχές της. 
● Ενθαρρύνετε τους μαθητές να είναι πιο ευσυνείδητοι όσον αφορά τις πράξεις 

τους, οι οποίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον πλανήτη. 
● Προωθήστε την ευαισθητοποίηση για την περμακουλτούρα και την οικολογία. 

● Προωθήστε τη βιωσιμότητα και τις συνειδητές επιλογές. 

 
 
 
 

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Οι μαθητές ΕΕΚ θα πρέπει: 

● Να είναι σε θέση να περιγράφουν ποιος είναι ο αντίκτυπος της 
περμακουλτούρας σε διάφορους τομείς. 

● Να είναι σε θέση να περιγράφουν τρόπους εφαρμογής των ηθικών αξιών και 
των αρχών της περμακουλτούρας,  περιορίζοντας έτσι και την κλιματική 
αλλαγή. 

● Να χρησιμοποιούν αναλυτική και κριτική σκέψη για να αποφασίσουν για τον 
σωστό ορισμό των ηθικών αξιών και αρχών της περμακουλτούρας. 

 
 
 

Απαραίτητος εξοπλισμός και 

υλικά 

● A4 Χαρτί και εκτυπωτής ή υπολογιστής/ τάμπλετ/ τηλέφωνο με σύνδεση στο Διαδίκτυο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

Eργασία 

Διαβάστε τις παρακάτω ηθικές αξίες της περμακουλτούρας και αντιστοιχίστε 
τες με τους ορισμούς τους. 

 
 

 

Λύση 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
γ) βρίσκοντας τη σωστή ισορροπία στη δική μας ζωή παρέχουμε θετικά παραδείγματα 
στους άλλους, ώστε να βρουν τη δική τους ισορροπία 

β) γίνεται πιο εφικτό όταν φροντίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους χωρίς να 
παράγουμε ή να καταναλώνουμε περιττούς υλικούς πόρους 

α) η φροντίδα του ζωντανού εδάφους, η μείωση της κατανάλωσης «υλικών» και η 
μείωση των επιπτώσεών μας στο περιβάλλον 

 

Φροντίδα για τη 
Γη 

Η αναδιανομή του 
πλεονάσματος βάσει 
των αναγκών του 
καθενός 

 

Η φροντίδα για τους 
ανθρώπους 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Σχετική θεωρία 

Η περμακουλτούρα  αποτελεί ένα καινοτόμο πλαίσιο για τη δημιουργία βιώσιμων 
τρόπων ζωής και μια πρακτική μέθοδος ανάπτυξης οικολογικά αρμονικών, αποδοτικών 
και παραγωγικών συστημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε, 
οπουδήποτε. Δημιουργείται σε συνεργασία με τη φύση και φροντίζει για τη γη και τους 
ανθρώπους της. 

Η περμακουλτούρα επιτρέπει να ζείτε πιο υγιεινά σε σχέση με το μεγαλύτερο μέρος της 
σημερινής κοινωνίας, καθώς οι πόροι που χρησιμοποιούνται προέρχονται από τη φύση 
και το άμεσο περιβάλλον. Επομένως το αρχικό κόστος είναι χαμηλότερο, καθώς δεν 
υπάρχει ανάγκη για μεγάλα μηχανήματα ή εντατική εργασία για την αύξηση της 
παραγωγικότητας της γης. Από την άλλη,, υπάρχουν επίσης μειονεκτήματα της 
περμακουλτούρας, τα οποία όμως μπορούν να θεωρηθούν αμελητέα σε σύγκριση με τα 
πλεονεκτήματα. Τα κύρια μειονεκτήματα της περμακουλτούρας περιλαμβάνουν την 
παραγωγή -η οποία είναι χαμηλότερη-επομένως δεν συμβάλλει στην κάλυψη των 
αναγκών σίτισης των ατόμων χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε κήπους 
περμακουλτούρας.  

 

Λέξεις κλειδιά 

Περμακουλτούρα, ηθικές αξίες, αρχές, μόνιμη καλλιέργεια, οικολογία, κλιματική 
αλλαγή, γεωργία, προστασία του κλίματος. 

 

Ημερολόγιο 
Δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή για να ξεκινήσετε αυτήν τη δραστηριότητα, καθώς μπορεί να 
γίνει ανά πάσα στιγμή. 

 

Διάρκεια 

Περίπου 5 λεπτά. 
 

 
  

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

Μαθησιακοί στόχοι 
● Μάθετε περισσότερα για τον αντίκτυπο της περμακουλτούρας σε διάφορους 

τομείς, εστιάζοντας στις ηθικές αξίες και τις αρχές της. 

● Ενθαρρύνετε τους μαθητές να είναι πιο ευσυνείδητοι όσον αφορά τις πράξεις 
τους, οι οποίεςέχουν σημαντικό αντίκτυπο στον πλανήτη. 

● Προωθήστε την ευαισθητοποίηση για την περμακουλτούρα και την οικολογία. 

● Προωθήστε τη βιωσιμότητα και τις συνειδητές επιλογές. 
 
 

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Οι μαθητές ΕΕΚ θα πρέπει: 

● Να είναι σε θέση να περιγράφουν ποιος είναι ο αντίκτυπος της 
περμακουλτούρας σε διάφορους τομείς. 

● Να είναι σε θέση να περιγράφουν τρόπους εφαρμογής των ηθικών αξιών και 
των αρχών της περμακουλτούρας και,  περιορίζοντας έτσι την κλιματική 
αλλαγή. 

● Να χρησιμοποιούν αναλυτική και κριτική σκέψη για να αποφασίσουν για τον 
σωστό ορισμό των ηθικών αξιών και αρχών της περμακουλτούρας. 

 
 

Απαραίτητος εξοπλισμός και 

υλικά 

● A4 Χαρτί και εκτυπωτής ή υπολογιστής/ τάμπλετ/ τηλέφωνο με σύνδεση στο Διαδίκτυο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

Εργασία 

Διαβάστε προσεκτικά κάθε ερώτηση και ολοκληρώστε το κουίζ επιλέγοντας την απάντηση 
που πιστεύετε ότι είναι σωστή. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία σωστές 
απαντήσεις. 

 

Λύση 

1. Η περμακουλτούρα είναι ένας συνδυασμός: 

α. συνεχούς εκπαίδευσης 

β. μόνιμης γεωργίας 

γ. μόνιμης καλλιέργειας 

 

2. Οι τρεις ηθικές αρχές της περμακουλτούρας είναι: 

α. φροντίδα για τους ανθρώπους, φροντίδα για τη φύση, η αναδιανομή του 

πλεονάσματος βάσει των αναγκών του καθενός 

β. φροντίδα για τα ζώα, αναδιανομή του πλεονάσματος βάσει των αναγκών του 

καθενός, φροντίδα για τη Γη 

γ. φροντίδα για τη Γη, φροντίδα για τους ανθρώπους, αναδιανομή του 

πλεονάσματος βάσει των αναγκών του καθενός 

 

3. Οι 12 αρχές της περμακουλτούρας περιλαμβάνουν: 

α. Παρατηρήστε και αλληλοεπιδράστε 

β. Φροντίστε τα ζώα 

γ. Μην παράγετε σκουπίδια 

 

4. Τα κύρια πλεονεκτήματα της περμακουλτούρας είναι: 

α. το αρχικό κόστος είναι χαμηλότερο 

β. ευαισθητοποίηση του κόσμου 

γ. υψηλό εισόδημα 

 

 

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

5. Τα κύρια μειονεκτήματα της περμακουλτούρας είναι: 

α. ανάγκη για μεγάλα μηχανήματα 

β. χαμηλή παραγωγή 

γ. υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και ρύπανση 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

Σχετική θεωρία 

Η περμακουλτούρα  αποτελεί ένα καινοτόμο πλαίσιο για τη δημιουργία βιώσιμων 
τρόπων ζωής και μια πρακτική μέθοδος ανάπτυξης οικολογικά αρμονικών, αποδοτικών 
και παραγωγικών συστημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε, 
οπουδήποτε. Δημιουργείται σε συνεργασία με τη φύση και φροντίζει για τη γη και τους 
ανθρώπους της. 

Η περμακουλτούρα επιτρέπει να ζείτε πιο υγιεινά σε σχέση με το μεγαλύτερο μέρος της 
σημερινής κοινωνίας, καθώς οι πόροι που χρησιμοποιούνται προέρχονται από τη φύση 
και το άμεσο περιβάλλον. Επομένως το αρχικό κόστος είναι χαμηλότερο, καθώς δεν 
υπάρχει ανάγκη για μεγάλα μηχανήματα ή εντατική εργασία για την αύξηση της 
παραγωγικότητας της γης. Από την άλλη,, υπάρχουν επίσης μειονεκτήματα της 
περμακουλτούρας, τα οποία όμως μπορούν να θεωρηθούν αμελητέα σε σύγκριση με τα 
πλεονεκτήματα. Τα κύρια μειονεκτήματα της περμακουλτούρας περιλαμβάνουν την 
παραγωγή -η οποία είναι χαμηλότερη- επομένως δεν συμβάλλει στην κάλυψη των 
αναγκών σίτισης των ατόμων χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε κήπους 
περμακουλτούρας.  

 

Λέξεις κλειδιά 

Περμακουλτούρα, ηθικές αξίες, αρχές, μόνιμη καλλιέργεια, οικολογία, κλιματική 
αλλαγή, γεωργία, προστασία του κλίματος. 

 

Ημερολόγιο 
Δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή για να ξεκινήσετε αυτήν τη δραστηριότητα, καθώς μπορεί να 
γίνει ανά πάσα στιγμή. 

 
 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

 

Διάρκεια 

Περίπου 20 λεπτά. 
 
 

 Μαθησιακοί στόχοι 
● Μάθετε περισσότερα για τον αντίκτυπο της περμακουλτούρας σε διάφορους 

τομείς, με επίκεντρο τις ηθικές αξίες και τις αρχές της. 

● Ενθαρρύνετε τους μαθητές να είναι πιο ευσυνείδητοι όσον αφορά τις πράξεις 
τους, οι οποίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον πλανήτη. 

● Βοηθήστε τους μαθητές να ενισχύσουν τις έννοιες και τις  ιδέες. 

● Ενθαρρύνετε τους μαθητές να μελετήσουν τα θέματα του έργου και τις 
συζητήσεις στην τάξη. 

 
 
 

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Οι μαθητές ΕΕΚ θα πρέπει: 

● Να είναι σε θέση να περιγράφουν ποιος είναι ο αντίκτυπος της 
περμακουλτούρας σε διάφορους τομείς. 

● Να είναι σε θέση να περιγράφουν τρόπους εφαρμογής των ηθικών αξιών και 
των αρχών της περμακουλτούρας και, ως εκ τούτου, να περιορίσουν την 
κλιματική αλλαγή. 

 

 

Απαραίτητος εξοπλισμός και 

υλικά 

● Χαρτάκια Post-it 

● Στυλό ή μολύβι 

 
 
 
 

 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

  
  

Εργασία 
Αφού μάθετε για την περμακουλτούρα, πάρτε ένα από τα χαρτάκια που έδωσε ο 
καθηγητής σας και χωρίς να το κοιτάξετε, βάλτε το στο μέτωπό σας. Οι συμμαθητές 
σας θα προσπαθήσουν να περιγράψουν τη λέξη ή τη φράση στο χαρτάκι χωρίς να 
χρησιμοποιήσουν την ακριβή λέξη και εσείς πρέπει να τη μαντέψετε! 

 

Λύση 
 

Μια λέξη-κλειδί/φράση θα γραφτεί σε κάθε χαρτάκι post it από τον εκπαιδευτικό. Για 

παράδειγμα, «βιωσιμότητα», «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», «όχι απόβλητα», 

«περμακουλτούρα», «ηθικές αξίες», «κλιματική αλλαγή», «οικολογικό αποτύπωμα». 

Είναι αυτονόητο ότι αυτές οι έννοιες θα έχουν ήδη αναφερθεί/συζητηθεί κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος. Στη συνέχεια, κάθε συμμετέχων κολλάει ένα χαρτάκι στο 

μέτωπό του χωρίς να δει τι είναι γραμμένο σε αυτό. Στη συνέχεια, οι μαθητές ΕΕΚ 

χωρίζονται σε ζευγάρια και το παιχνίδι ξεκινά! Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να 

περιγράψει ό, τι είναι γραμμένο στο χαρτάκι που είναι στο μέτωπο του συμπαίκτη του, 

χωρίς να κλέψει (για παράδειγμα, να πει τα γράμματα ή να δώσει ένα συνώνυμο). 

Επομένως, κάθε άτομο πρέπει να βρει αυτό που είναι γραμμένο στο χαρτάκι που είναι 

στο μέτωπό του και στη συνέχεια να αλλάξει ρόλο με τον συμπαίκτη του, 

περιγράφοντας την έννοια. Με αυτόν τον τρόπο, όλες οι πληροφορίες και τα θέματα 

που συζητούνται στην τάξη θα επανεξεταστούν, θα ανακληθούν και θα εξηγηθούν 

ξανά από διαφορετική οπτική γωνία. Και είναι επίσης διασκεδαστικό! 

 
Ανάλογα με την ομάδα των μαθητών στο εργαστήριο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

αφιερώσει περισσότερο ή λιγότερο χρόνο σε αυτή την εργασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

 

Πρόσθετα μέσα και πόροι 

Βίντεο 1 
 

Συνέντευξη με τον Bill Mollison Πηγή: YouTube, ecofilm. 
 

 

Βίντεο 2 
 

Τι είναι η Περμακουλτούρα; (Και γιατί πρέπει να με 
νοιάζει;). Πηγή: YouTube, Our Changing Climate 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



Οι εταίροι του έργου 
 

 
Center for Work and Environment Giessen 

(ZAUG gGmbH) (Γερμανία) 

Ιστότοπος: www.zaug.de 

Facebook: @digkomp.zaug 
 

 

CIP Citizens In Power (Κύπρος) 

Ιστότοπος: 

www.citizensinpower.org 

Facebook: @citizensinpower 
 
 

The Polish Farm Advisory and 

Training Centre (Πολωνία) 
Ιστότοπος: www.farm-advisory.eu 

Facebook: @PolishFarmAdvisory 
 
 
 

Centros Escolares de Ensino Profissional 

(CEPROF) (Πορτογαλία) 

Ιστότοπος: www.espe.pt 

Facebook: @EscolaProfissionaldeEspinho 
 
 
 
 
 

 
 
 

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - 

Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές . 
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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