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Δραστηριότητα 1 

Σχετική θεωρία 

Η τεχνολογική εξέλιξη στρέφεται προς την ενίσχυση των διαφορετικών τομέων της 

βιομηχανίας και της οικονομίας, και η γεωργία δεν μπορεί να μείνει εκτός αυτής 

της διαδικασίας. Συνεπώς, τα οφέλη που παρέχει η τεχνολογία στην 

περμακουλτούρα είναι πολλά, αρχής γενομένης από την ανάλυση της σύστασης 

του εδάφους μέχρι τη διαδικασία συγκομιδής. 

 

Λέξεις κλειδιά 

Τεχνολογική εξέλιξη, βιομηχανία, οικονομία, γεωργία, τεχνολογία, ανάλυση 

εδάφους. 

 

Ημερολόγιο 
Δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή για να ξεκινήσει αυτή η δραστηριότητα αφού είναι 

περισσότερο θεωρητική. Ως εκ τούτου, μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. 

 

Διάρκεια 

Περίπου 15 λεπτά. 

 
 

 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

● Σχέδιο και δομή εργασιών. 

● Οι μαθητές/εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν επικοινωνιακή 

ικανότητα στην ανάλυση εννοιών και ιδεών με σαφήνεια.  

● Οι μαθητές θα πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να 

επιδεικνύουν αναλυτική σκέψη. 
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● Οι μαθητές θα πρέπει να προτείνουν λύσεις σε θέματα επίλυσης 

προβλημάτων. 

● Θα πρέπει να επιδεικνύουν ικανότητες δημιουργικότητας, αυτονομίας και 

καινοτόμο πνεύμα. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Οι φοιτητές του ΣΕΕΚ θα πρέπει να είναι σε θέση: 

● Να αναλύουν τα χαρακτηριστικά της περμακουλτούρας; 
● Να αναγνωρίζουν τη σημασία των πρακτικών της συλλογής δεδομένων και 

των χαρακτηριστικών του εδάφους που χρησιμοποιούνται στην 

περμακουλτούρα. 
● Να προσδιορίζουν ποια δεδομένα μπορούν να αναλυθούν σύμφωνα με τις 

αρχές της περμακουλτούρας. 

 

Απαραίτητος εξοπλισμός και υλικό 

● υπολογιστής/ τάμπλετ/ τηλέφωνο με σύνδεση στο διαδίκτυο. 

● Προβολέας 

● Πίνακας  
 

 

Εργασία  

Δημιουργήστε μια δραστηριότητα Kahoot με κουίζ και ερωτήσεις «σωστό ή 

λάθος» σχετικά με το περιεχόμενο της Ενότητας 1. Μερικά παραδείγματα 

ερωτήσεων μπορεί να περιλαμβάνουν: 

Κουίζ  

1) Μερικά προβλήματα της 

περμακουλτούρας μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με τη χρήση  

α) Ανάλυσης 

δεδομένων και 

τεχνητής νοημοσύνης 

β) Ανάλυσης 

δεδομένων και 
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εφαρμογής 

λιπασμάτων 

γ) Της ρομποτικής και 

καλλιέργειας 

δ) Της καλλιέργειας 

και της εφαρμογής 

λιπασμάτων 

2) Η υπερεκμετάλλευση των φυσικών 

πόρων οδηγεί σε προβλήματα όπως: 

α) η απώλεια της 

βιοποικιλότητας 

η αύξηση του 

πληθυσμού 

γ) η μείωση της 

αποδοτικότητας της 

φύσης  

δ) η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας 

3) Ποιοι από τους παρακάτω τύπους 

πληροφοριών δεν συνδέονται με τις 

πρακτικές ανάλυσης δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται στην 

περμακουλτούρα; 

α) Αφθονία 

θρεπτικών 

συστατικών 

β) Δεδομένα 

αναφορικά με τη 

φύτευση 

γ) Το pH του εδάφους δ) Αποθέματα 

άνθρακα 

 

4) Ένας τρόπος ανίχνευσης των 

εστιών παρασίτων είναι η εξέταση 

μέσω: 

α) της χρήσης των 

υδάτινων πόρων  

β) του συντελεστή 

ανάκλασης των 

φύλλων  

γ) του αριθμού των 

λιπασμάτων που 

χρησιμοποιούνται 

δ) της μηχανικής 

σύστασης του 

εδάφους 

5) Ποιες από τις παρακάτω συνθήκες 

επηρεάζουν άμεσα την 

παραγωγικότητα και τη γονιμότητα του 

εδάφους; 

α) τα θρεπτικά 

συστατικά και οι 

χημικές συνθήκες 

β) φυσικές και 

ψυχολογικές 

συνθήκες 

γ) ιστορικό δεδομένων 

αναφορικά με την 

φυσική κατάσταση των 

δ) ψυχολογικές 

συνθήκες και τα 

θρεπτικά συστατικά 
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φυτών και οι χημικές 

συνθήκες 

ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ 

6) Η παραγωγή τροφίμων και η γεωργία γενικότερα δεν επηρεάζονται από την 

τεχνολογία. 

7) Τα δεδομένα του εδάφους μπορούν να παρακολουθούνται από τους αγρότες σε 

πραγματικό χρόνο. 

8) Η τεχνολογία μπορεί να δώσει κίνητρα για πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές. 

9) Η χρήση συστημάτων άρδευσης μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση από τα λιπάσματα. 

10) Οι τεχνολογίες που σχετίζονται με το IoT μπορούν να βοηθήσουν στην 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της ανάπτυξης των φυτών. 

Ζητήστε από τους μαθητές να συνδεθούν στο Kahoot που δημιουργήσατε για να 

λάβουν μέρος στο παιχνίδι! 

 

Λύσεις  

α) Ανάλυση δεδομένων και τεχνητή 

νοημοσύνη 

2) Απώλεια βιοποικιλότητας 

3) Διαθεσιμότητα άνθρακα 4) Συντελεστής ανάκλασης των φύλλων 

α) oι συνθήκες θρέψης των φυτών και οι 

χημικές συνθήκες 

6) Λάθος. Επηρεάζονται. 

7) Σωστό 8) Σωστό 
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9) Λάθος. Τα συστήματα άρδευσης 

μπορούν να μειώσουν την εξάρτηση από 

τα λιπάσματα. 

10) Σωστό 
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