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Δραστηριότητα 1 

Σχετική θεωρία 

Η χρήση αισθητήρων στην περμακουλτούρα θα μπορούσε να βοηθήσει τους 

παραγωγούς να γίνουν πιο αποτελεσματικοί σε πολλές πτυχές της γεωργίας όπως 

είναι η βελτιστοποίηση των φυσικών πόρων, η βελτίωση των γεωργικών 

πρακτικών, η αύξηση της παραγωγής και η συλλογή δεδομένων που επιτρέπει τη 

συνεχή παρακολούθηση των συνθηκών του εδάφους και των φυτών για ταχύτερες 

προσαρμογές σε ορισμένους παράγοντες που αφορούν τις ανάγκες και τα 

ενδεχόμενα προβλήματα των καλλιεργειών τους. Μερικά παραδείγματα των 

υφιστάμενων αισθητήρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

περμακουλτούρα περιλαμβάνουν τον αισθητήρα υγρασίας εδάφους, το 

βροχόμετρο, το πεχάμετρο, τον αισθητήρα θερμοκρασίας και το ανεμόμετρο.  

 

Λέξεις κλειδιά 

Αισθητήρες, παρακολούθηση δεδομένων, προσαρμογή 

 

Ημερολόγιο 
Δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή για να πραγματοποιήσετε αυτή τη δραστηριότητα, 

καθώς μπορεί να υλοποιηθεί οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου.  

 

Διάρκεια 

Περίπου 15 λεπτά. 
 

Μαθησιακοί στόχοι 

● Σχέδιο και δομή εργασιών. 

● Οι μαθητές/εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν επικοινωνιακή 

ικανότητα στην ανάλυση εννοιών και ιδεών με σαφήνεια. 
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● Θα πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να επιδεικνύουν αναλυτική 

σκέψη. 

● Θα πρέπει να προτείνουν λύσεις σε θέματα επίλυσης προβλημάτων. 

Θα πρέπει να επιδεικνύουν ικανότητες δημιουργικότητας, αυτονομίας και 

καινοτόμο πνεύμα. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Οι μαθητές ΣΕΕΚ θα πρέπει: 

● Να είναι σε θέση να αναλύουν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων 

αισθητήρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα σύστημα 

περμακουλτούρας. 

● Να μπορούν να αναγνωρίζουν τη σημασία της χρήσης αισθητήρων στο 

σύστημα της περμακουλτούρας.  

● Να είναι σε θέση να προσδιορίζουν τον εξοπλισμό/ το υλικό που χρειάζεται 

για τη λειτουργία συγκεκριμένων αισθητήρων. 

● Να μπορούν να προγραμματίζουν και να διαμορφώνουν τους αισθητήρες.  

 

Απαραίτητος εξοπλισμός και υλικό 

● υπολογιστής/ τάμπλετ/ τηλέφωνο με σύνδεση στο διαδίκτυο. 

● Προβολέας 

● Πίνακας  
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Εργασία 

Δημιουργήστε μια δραστηριότητα Kahoot με κουίζ ερωτήσεων «σωστό ή λάθος» 

σχετικά με το περιεχόμενο της Ενότητας 1. Μερικά παραδείγματα ερωτήσεων 

μπορεί να περιλαμβάνουν: 

Κουίζ 

1) Ποιος είναι ο σκοπός του 

αισθητήρα υγρασίας εδάφους; 

α) Να συλλέγει 

δεδομένα αναφορικά με 

τα θρεπτικά συστατικά 

του εδάφους 

β) Να ανιχνεύει αν 

υπάρχει υπεραρκετή ή 

πολύ λίγη υγρασία 

στο έδαφος 

γ) Να ποτίζει το χώμα δ) Να αναλύει εάν το 

έδαφος είναι γόνιμο 

 

2) Σε τι χρησιμεύει το βροχόμετρο; α) Χρησιμοποιείται για 

τη μέτρηση της 

υγρασίας στο έδαφος 

β) Χρησιμοποιείται για 

την ανάλυση της 

υγρασίας στο έδαφος 

γ) Χρησιμοποιείται για 

να προβλέπει αν 

πρόκειται να βρέξει 

δ) Χρησιμοποιείται για 

τη μέτρηση της 

ποσότητας της 

βροχόπτωσης 

3) Σε τι αναφέρεται ο όρος pH; α) δυναμική ενέργεια 

ιόντων υδρογόνου  

β) ενεργότητα του 

νερού  

γ) ενεργότητα των 

ιόντων υδρογόνου  

δ) δυναμική ενέργεια 

του νερού 

4) Τι είναι ο αισθητήρας 

θερμοκρασίας; 

α) μια συσκευή που 

χρησιμοποιείται για τη 

μέτρηση της 

θερμοκρασίας 

β) μια συσκευή για τη 

ρύθμιση της 

θερμοκρασίας 

γ) μια συσκευή για τον 

έλεγχο της 

θερμοκρασίας 

δ) μια συσκευή για τη 

μείωση της 

θερμοκρασίας 
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5) Το ανεμόμετρο είναι ένα όργανο 

που χρησιμοποιείται… 

α) για τον προσδιορισμό 

της κατεύθυνσης του 

ανέμου. 

β) για τη μέτρηση της 

ταχύτητας του ανέμου. 

γ) για τον προσδιορισμό 

της ποσότητας της 

βροχόπτωσης 

δ) για τον 

προσδιορισμό της 

στάθμης του νερού 

στο έδαφος. 

6) Ποιος είναι ο κύριος σκοπός των 

αισθητήρων στην 

περμακουλτούρα; 

α) Έλεγχος 

κλιματολογικών 

συνθηκών, έλεγχος της 

σύστασης του εδάφους 

κ.λπ. 

β) Αλλαγή των 

κλιματολογικών 

συνθηκών,  της 

σύστασης τους 

εδάφους κ.λπ. 

γ) Η συλλογή 

πληροφοριών σχετικά 

με τις καιρικές 

συνθήκες, τη σύσταση 

τους εδάφους κ.λπ. 

δ) Η ενεργοποίηση 

μηχανισμών ελέγχου 

για τη βελτίωση του 

εδάφους. 

7) Ποιος είναι ο αισθητήρας που 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Ανεμόμετρο 2) Υγρασία εδάφους  

3) Θερμοκρασία  4) Πεχάμετρο  

7) Ποιος είναι ο αισθητήρας που 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα; 

 

 
 
 
 
 
 

1) Ανεμόμετρο 2) Αισθητήρας 

υγρασίας 

εδάφους  

3) Αισθητήρας  

θερμοκρασίας 

4) Πεχάμετρο  
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7) Ποιος είναι ο αισθητήρας που 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Ανεμόμετρο 2) Αισθητήρας 

υγρασίας 

εδάφους  

3) Αισθητήρας 

θερμοκρασίας  

4) Πεχάμετρο  

7) Ποιος είναι ο αισθητήρας που 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Ανεμόμετρο 2) Αισθητήρας 

υγρασίας 

εδάφους  

3) Αισθητήρας 

θερμοκρασίας  

4) Πεχάμετρο  

 

Λύση 
1.  β) Να ανιχνεύει αν υπάρχει υπεραρκετή ή πολύ λίγη υγρασία στο 

έδαφος 

2. δ) Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ποσότητας της βροχόπτωσης 

3. α) δυναμική ενέργεια ιόντων υδρογόνου  

4. α) μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της θερμοκρασίας 
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5. β) για τη μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου. 

6. γ) Η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις καιρικές συνθήκες, τη 

σύσταση του εδάφους κ.λπ. 

7. α) Ανεμόμετρο 

8. γ) Θερμοκρασία  

9. δ) Πεχάμετρο  

10. β) Υγρασία εδάφους 
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