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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 1 

Σχετική θεωρία 

Ανάλογα με το μέγεθος της φάρμας, τον σκοπόκαι την αποδοτικότητά της, οι αγρότες 
χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους και εργαλεία για καλλιέργεια. Ο κύριος στόχος 
της καλλιέργειαςείναι, φυσικά, η προετοιμασία των καλύτερων συνθηκών του εδάφους 
για την ανάπτυξη των φυτών, και στη συνέχεια, η διατήρησή τους κατά τη διάρκεια της 
περιόδου βλάστησης. Σύμφωνα με τα περισσότερα ερευνητικά αποτελέσματα, οι 
υψηλότερες αποδόσεις των φυτών επιτυγχάνονται μετά από κλασικό όργωμα με 
άροτρο.. Τα τοπικά τρόφιμα έχουν λιγότερα χημικά συντηρητικά και καθώς 
αναπτύσσονται κοντά σε εσάς, δεν χαλούν κατά τη μεταφορά. Η περμακουλτούρα δεν 
επιτρέπει τη χρήση χημικών λιπασμάτων, καθώς υπάρχουν πολλά φυσικά λιπάσματα. Η 
εφαρμογή των αρχών της περμακουλτούρας όσον αφορά την προσωπική μεταφορά 
μπορεί να ωφελήσει την τοπική κοινότητα, καθιστώντας την πιο υγιή και πιο 
ευτυχισμένη.  

Λέξεις κλειδιά 

Περμακουλτούρα, μόνιμη καλλιέργεια, οικολογία, κλιματική αλλαγή, καλλιέργεια, 
λιπάσματα, πόροι, γεωργία, προστασία του κλίματος. 

Ημερολόγιο 

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

Διάρκεια 



 

 

 
 

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. 

Περίπου 5 λεπτά. 

 
 

 

Μαθησιακοί στόχοι 

• Μάθετε περισσότερα για τον αντίκτυπο της περμακουλτούρας σε 
διάφορες στρατηγικές με έμφαση στις διαδικασίες κλιματικής 
προσαρμογής στη γεωργία. 

• Ενθαρρύνετε τους μαθητές να είναι πιο ευσυνείδητοι όσον αφορά τις 
πράξεις τους που 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 ποια είναι η επίδραση της 
περμακουλτούρας σε διάφορες στρατηγικές. 
• Να είναι σε θέση να διαφοροποιούν τις πρακτικές περμακουλτούρας 
που μπορούν να βοηθήσουν στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. 
• Να χρησιμοποιούν αναλυτική και κριτική σκέψη για να αποφασίσουν 
αν οι προτάσεις είναι σωστές ή λάθος. 

Απαραίτητος εξοπλισμός και υλικά 

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

 
Εργασία 

Διαβάστε τις παρακάτω αναφερόμενες μονάδες ανανεώσιμων πηγών και αντιστοιχίστε τις με 
τους ορισμούς τους. 



 

 

 
 

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. 

Λύση 

 

Μονάδα 
παραγωγής 

ενέργειας από 
απόβλητα 

 

Κυματική 
ενέργεια 

Υδροηλεκτρικοί
/ 

υδροαντλητικοί 
σταθμοί 

 

 

 

α) αποθήκευση ενέργειας που χρησιμοποιείται από συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας για 
εξισορρόπηση φορτίου 

β) είδος ανανεώσιμης πηγής ενέργειας με βάση τα κύματα του ωκεανού 

γ) μονάδα διαχείρισης που καίει τα απόβλητα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

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 

Ανάλογα με το μέγεθος της φάρμας, τον σκοπό και την αποδοτικότητά της, οι αγρότες 
χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους και εργαλεία για καλλιέργεια. Ο κύριος στόχος 
της καλλιέργειας είναι, φυσικά, η προετοιμασία των καλύτερων συνθηκών του εδάφους 
για την ανάπτυξη των φυτών, και στη συνέχεια, η διατήρησή τους κατά τη διάρκεια της 
περιόδου βλάστησης. Σύμφωνα με τα περισσότερα ερευνητικά αποτελέσματα, οι 
υψηλότερες αποδόσεις των φυτών επιτυγχάνονται μετά από κλασικό όργωμα με 
άροτρο.. Τα τοπικά τρόφιμα έχουν λιγότερα χημικά συντηρητικά και καθώς 
αναπτύσσονται κοντά σε εσάς, δεν χαλούν κατά τη μεταφορά. Η περμακουλτούρα δεν 
επιτρέπει τη χρήση χημικών λιπασμάτων, καθώς υπάρχουν πολλά φυσικά λιπάσματα. Η 
εφαρμογή των αρχών της περμακουλτούρας όσον αφορά την προσωπική μεταφορά 
μπορεί να ωφελήσει την τοπική κοινότητα, καθιστώντας την πιο υγιή και πιο 
ευτυχισμένη.  

Λέξεις κλειδιά 

Περμακουλτούρα, μόνιμη καλλιέργεια, οικολογία, κλιματική αλλαγή, καλλιέργεια, 
λιπάσματα, πόροι, 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 την επίδραση της περμακουλτούρας σε διάφορες 
στρατηγικές με έμφαση στις διαδικασίες κλιματικής προσαρμογής στη γεωργία. 
• Ενθαρρύνετε τους μαθητές να είναι πιο ευσυνείδητοι όσον αφορά τις 
πράξεις τους που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον πλανήτη. 

• Προωθήστε την ευαισθητοποίηση για την περμακουλτούρα και 
την οικολογία.  

• Προωθήστε τη βιωσιμότητα και τις συνειδητές επιλογές. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Οι μαθητευόμενοι ΕΕΚ θα πρέπει: 

• Να είναι σε θέση να περιγράφουν ποια είναι η επίδραση της 
περμακουλτούρας σε διάφορες στρατηγικές. 
• Να είναι σε θέση να διαφοροποιούν τις πρακτικές 
περμακουλτούρας που μπορούν να βοηθήσουν στον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής. 
• Να χρησιμοποιούν αναλυτική και κριτική σκέψη για να αποφασίσουν 
αν οι προτάσεις είναι σωστές ή λάθος. 

Απαραίτητος εξοπλισμός και υλικά 

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

Εργασία 

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



 

 

 
 

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. 

Λύση 

1. Η απόκριση των φυτών σε διαφορετικές μεθόδους και συστήματα οργώματος 
εξαρτάται από: 
α. τις συνθήκες εδάφους 

β. τα καιρικές συνθήκες 

γ. την κατεύθυνση του αέρα 

2. Τα εποχιακά τρόφιμα είναι σημαντικά για την υγεία και το 
περιβάλλον επειδή: 

α. βοηθούν στη διατήρηση των τοπικών χωραφιών μικρής κλίμακας 

β. υποστηρίζουν την τοπική γεωργία και τους ντόπιους αγρότες 

γ. δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες νερού στη γεωργική εκμετάλλευση 

3. Ένας από τους ευκολότερους τρόπους αντικατάστασης των θρεπτικών 
συστατικών και μετάλλων που αφαιρούνται από το έδαφος είναι η εφαρμογή: 

α. περιττωμάτων σκουληκιών 

β. σπιτικών λιπασμάτων 

γ. εφαρμογή κόμποστ  

4. Ένα πιο βιώσιμο είδος μεταφοράς μπορεί να είναι: 

α. η μοτοσυκλέτα 

β. το ποδήλατο 

γ. το ηλεκτρικό αυτοκίνητο 

5. «Η κινητική ενέργεια του κύματος που περιστρέφει έναν στρόβιλο συνδεδεμένο 
σε μια γεννήτρια, η οποία παράγει ηλεκτρισμό» περιγράφει: 

α. μια μονάδα παραγωγής ενέργειας από απόβλητα 

β. την κυματική ενέργεια 

γ. τους υδροηλεκτρικούς/ υδραντλητικούς σταθμούς 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

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 3 

Σχετική θεωρία 

Ανάλογα με το μέγεθος της φάρμας, το επίκεντρο και την αποδοτικότητά της, οι αγρότες 
χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους και εργαλεία για καλλιέργεια. Ο κύριος στόχος 
της άροσης είναι, φυσικά, η προετοιμασία των καλύτερων συνθηκών του εδάφους για 
την ανάπτυξη των καλλιεργειών και στη συνέχεια η διατήρησή τους κατά τη διάρκεια της 
περιόδου βλάστησης. Σύμφωνα με τα περισσότερα ερευνητικά αποτελέσματα, οι 
υψηλότερες αποδόσεις των φυτών επιτυγχάνονται μετά την κλασική άροση. Τα τοπικά 
τρόφιμα έχουν λιγότερα χημικά συντηρητικά και καθώς αναπτύσσονται κοντά σε εσάς, 
δεν χαλούν κατά τη μεταφορά. Η περμακουλτούρα δεν επιτρέπει τη χρήση χημικών 
λιπασμάτων, καθώς υπάρχουν πολλά φυσικά λιπάσματα. Η εφαρμογή των αρχών της 
περμακουλτούρας στην προσωπική μεταφορά μπορεί να ωφελήσει την τοπική 
κοινότητα, καθιστώντας την πιο υγιή και πιο ευτυχισμένη. 

Λέξεις κλειδιά 

Περμακουλτούρα, μόνιμη καλλιέργεια, οικολογία, κλιματική αλλαγή, καλλιέργεια, 
λιπάσματα, πόροι, γεωργία, προστασία του κλίματος. 

Ημερολόγιο 

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

Διάρκεια 

Περίπου 20 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. 

 
 
 

 
 

Στόχοι  μάθησης 

• Μάθετε περισσότερα για την επίδρασητης περμακουλτούρας σε διάφορες 
στρατηγικές με έμφαση στις διαδικασίες κλιματικής προσαρμογής στη γεωργία. 
• Ενθαρρύνετε τους μαθητές να είναι πιο ευσυνείδητοι όσον αφορά τις 
πράξεις τους που 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 ποια είναι η επίδραση της 
περμακουλτούρας σε διάφορες στρατηγικές. 
• Να είναι σε θέση να διαφοροποιούν τις πρακτικές 
περμακουλτούρας που μπορούν να βοηθήσουν στον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής. 
• Να χρησιμοποιούν αναλυτική και κριτική σκέψη για να αποφασίσουν 
αν οι προτάσεις είναι σωστές ή λάθος. 

Απαραίτητος εξοπλισμός και υλικά 

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

Εργασία 

Είναι σημαντικό να μάθετε πώς εμείς οι άνθρωποι, σε ατομικό επίπεδο, επηρεάζουμε 
τον πλανήτη μας, έτσι ώστε να καταλάβετε ότι μπορούμε να κάνουμε μια αλλαγή εάν 
όλοι αποφασίσουμε να αναλάβουμε δράση. Μερικές φορές, δεν καταλαβαίνουμε καν 
πώς μερικές από τις πράξεις μας μπορούν να βλάψουν το οικοσύστημα μας. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, θα υπολογίσετε πόσο επηρεάζετε τους φυσικούς 
πόρους της Γης. 



 

 

 
 

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. 

 

Λύση 

Η βαθμολογία σας για το οικολογικό αποτύπωμα σε εκτάρια:
 

Πόντοι Τα εκτάριά σας 

Λιγότεροι από 150 Λιγότερα από 4,0 

151 - 350 4,1 - 6,0 

351 - 550 6,1 - 7,7 

551 - 750 7,8 - 10,0 

Πάνω από 750 Πάνω από 10.0 

γότερο από 150 151 - 350 

351 - 550 

551

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ (κατά κεφαλήν) 
 

Λουξεμβούργο 15.82 

Αυστραλία 9.31 

Ηνωμένες Πολιτείες 8.22 

Βέλγιο 7,44 

Γερμανία 5.30 

Πολωνία 4.44 

Κύπρος 4.21 

 

Πορτογαλία 3.88 

Αϊτή 0,61 



 

 

 
 

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 

ΒΙΝΤΕΟ 1 

 
Μια γυναίκα που καλλιεργεί τεράστια ποσότητα τροφίμων στον κήπο 

περμακουλτούρας της πόλης της. Πηγή: YouTube, Happen Films. 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Ξεκινώντας μια αγορά στον κήπο 

«Πώς και γιατί ασχοληθήκατε με τη βίγκαν περμακουλτούρα;  

Νομίζω ότι πρέπει πρώτα να εξηγήσουμε πώς γίναμε βίγκαν και μετά πώς μπήκαμε στον 
κόσμο της βίγκαν περμακουλτούρας σε ηλικία 49 και 55 ετών!» 

Πλήρης συνέντευξη διαθέσιμη στη διεύθυνση: 

https://veganpermaculture.org/growing/starting a-market-garden-interview-with-jo-

dave/  

https://veganpermaculture.org/growing/starting%20a-market-garden-interview-with-jo-dave/
https://veganpermaculture.org/growing/starting%20a-market-garden-interview-with-jo-dave/


 

 

 
 

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. 
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