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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
> για εκπαιδευτικούς

Καλώς ορίσατε σε αυτό το Παιδαγωγικό πακέτο για εκπαιδευικούς, το οποίο δη-

μιουργήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής, σε στενή συνεργασία με εκπαιδευτικούς και ειδικούς στον τομέα της εκπαίδευσης. 

Το πακέτο είναι μια συλλογή έτοιμων για χρήση διδακτικών και μαθησιακών πόρων που στοχεύουν να αυξήσουν 
την ευαισθησία των νέων Ευρωπαίων ηλικίας 11-15 ετών σχετικά με τη σημασία των τροφίμων και της 
γεωργίας για την Ευρώπη. Καταδεικνύει επίσης πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), χάρη στην Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (ΚΓΠ) της, επιτρέπει στους γεωργούς της ΕΕ να διασφαλίσουν έναν σταθερό, ασφαλή και οικονομικά 
προσιτό εφοδιασμό τροφίμων για πάνω από 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους και να κερδίσουν ένα αξιοπρεπές 
εισόδημα κατά τη διαδικασία αυτή. 

Πρόσφατες μελέτες κατέδειξαν ότι οι αστικοί πληθυσμοί της ΕΕ, και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, αισθάνονται 
αποσυνδεδεμένοι από τη γεωργία ως πηγή της τροφής τους. Επίσης αγνοούν τον ευρύτερο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι γεωργοί στην κοινωνία και την οικονομία μας, όχι απλά παρέχοντας τρόφιμα, αλλά επίσης 
προστατεύοντας το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, καθώς και διασφαλίζοντας τη ζωτικότητα της 
ευρωπαϊκής υπαίθρου και των αγροτικών περιοχών. Αυτό το παιδαγωγικό πακέτο δημιουργήθηκε ως απάντηση 
σε αυτή την αποσύνδεση. Με μια επιλογή ποικίλων και συμπληρωματικών εργαλείων και δραστηριοτήτων, οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να διερευνήσουν τρία συναφή και επίκαιρα θέματα: 
τρόφιμα, περιβάλλον και ύπαιθρος. Το παιδαγωγικό πακέτο δεν επιδιώκει να παράσχει εργαλεία για τη διδασκαλία 
της πολιτικής της ΕΕ σε μαθητές, αλλά να τους δείξει πώς η γεωργία ωφελεί όλους τους πολίτες.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ

Το παιδαγωγικό πακέτο για εκπαιδευτικούς ξεκινάει με ένα υπόδειγμα μαθήματος που προβάλλει ένα βιντεοκλίπ 
κινούμενων σχεδίων το οποίο παρουσιάζει το θέμα της ευρωπαϊκής γεωργίας με διασκεδαστικό τρόπο. 
Εναλλακτικά, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να προτιμήσουν να ξεκινήσουν το θέμα με μια παρουσίαση διαφανειών 
ή να χρησιμοποιήσουν την παρουσίαση διαφανειών ως συμπληρωματικό μάθημα. 

Υπάρχει μια ενότητα για καθένα από τα τρία θέματα:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΑΙΘΡΟΣ
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
> για εκπαιδευτικούς

  Κάθε ενότητα περιέχει  

▼
Μια σύντομη ΕΙΣΑΓΩΓΗ για τους εκπαιδευτικούς,  

όπου περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι και περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι για τους πόρους

▼
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

με μαθησιακές δραστηριότητες για μαθητές

▼
Ένα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ για μαθητές,  

όπου προτείνεται ένα διαθεματικό έργο επάνω στο αντικείμενο της ενότητας

▼
Παρέχονται επίσης πρόσθετοι πόροι στους εκπαιδευτικούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 

ένα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΓΠ και ένα ΓΛΩΣΣΑΡΙ με συνήθεις όρους. 

  Το σχέδιο του μαθήματος  

Κάθε ενότητα μπορεί να ξεκινήσει με ένα 45λεπτο υπόδειγμα μαθήματος που θα αναφέρεται στο βιντεοκλίπ 
των κινούμενων σχεδίων ή στην παρουσίαση διαφανειών —ανάλογα με την επιλογή του εκπαιδευτικού. Ο 
στόχος του αρχικού μαθήματος είναι να προωθήσει τη συμμετοχή και την ενασχόληση των 
μαθητών με το θέμα και να καθορίσει το πλαίσιο για περαιτέρω δραστηριότητες (π.χ. δραστη-
ριότητες με φύλλα εργασίας ή έργο). Το βιντεοκλίπ των κινούμενων σχεδίων δείχνει πώς η γεωργία βρίσκεται 
στο κέντρο της ζωής μας και αναδεικνύει το έργο των γεωργών στην ΕΕ, με τη στήριξη της ΚΓΠ. Η παρουσίαση 
διαφανειών δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα, σε ορισμένα σημεία, να υπεισέλθουν σε περισσότερες 
λεπτομέρειες.

  Τα φύλλα εργασίας για δραστηριότητες  

Μετά το αρχικό μάθημα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει από τις μαθησιακές δραστηριότητες κάθε 
ενότητας. Ο στόχος των φύλλων εργασίας είναι να επιτραπεί στους μαθητές να διερευνήσουν 
διάφορα θέματα που συνδέονται με τα τρόφιμα, το περιβάλλον και την ύπαιθρο. Αυτά ανα-
φέρονται σε πολλές από τις παραμέτρους που τονίζονται στο βιντεοκλίπ κινούμενων σχεδίων και 
την παρουσίαση των διαφανειών. Κάθε μαθησιακό φύλλο εργασίας για δραστηριότητες μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί ξεχωριστά, ενώ όλα τα φύλλα εργασίας είναι σε μορφή έτοιμη για φωτοτυπία. Ένα φύλλο εργασίας 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία διδακτική ώρα ή ως σύνδεσμος στις θεματικές ενότητες διδασκαλίας του 
εκπαιδευτικού για αρκετές διδακτικές ώρες. 

  Το έργο  

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει μια πρόταση έργου (σε μορφή έτοιμη για φωτοτυπία). Ο στόχος του έργου 
είναι να απασχολήσει τους μαθητές μακροπρόθεσμα, εκτός περιβάλλοντος σχολικής αίθου-
σας, και να τους βοηθήσει να ζωντανέψουν την έννοια της γεωργίας και της γεωργικής 
εκμετάλλευσης. Κάθε έργο χρησιμοποιεί τα θέματα που θίγονται στο βιντεοκλίπ κινούμενων σχεδίων, την 
παρουσίαση των διαφανειών και τις δραστηριότητες της ενότητας, και περιλαμβάνει την πιθανότητα μιας 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
> για εκπαιδευτικούς

επίσκεψης σε ένα αγρόκτημα ή μια λαϊκή αγορά. Υπάρχουν εκατοντάδες αγροκτήματα σε όλη την ΕΕ που 
ανοίγουν τις πόρτες τους για σχολικές επισκέψεις, επιτρέποντας σε παιδιά και νέους να αποκτήσουν άμεση 
εμπειρία πάνω στη λειτουργία μιας γεωργικής εκμετάλλευσης και τις δραστηριότητές της. Οι εκπαιδευτικοί 
ενθαρρύνονται να αναζητήσουν ανοιχτά αγροκτήματα στην περιοχή και να τα επισκεφτούν με την τάξη τους. 

Μια εργασία μπορεί να ξεκινήσει στην τάξη και μετά να ερευνηθεί και να αναπτυχθεί από τους μαθητές για μερικές 
εβδομάδες ή και για ολόκληρο σχολικό τρίμηνο — ανάλογα με το πώς εξυπηρετείται καλύτερα η τάξη και η 
διδακτέα ύλη του μαθήματος. Κάθε έργο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από έναν εκπαιδευτικό είτε ως διαθεματικό 
έργο που περιλαμβάνει ένα φάσμα πιθανών θεμάτων. 

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ

Το πακέτο έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ευέλικτο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν 
τα εργαλεία ή τις δραστηριότητες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν. Το σχέδιο μαθήματος, 
το βιντεοκλίπ κινούμενων σχεδίων, η παρουσίαση των διαφανειών, οι δραστηριότητες στην αίθουσα της τάξης 
και το έργο μπορούν να συνδυαστούν και να προσαρμοστούν, ανάλογα με την επιθυμία του εκπαιδευτικού 
και με το συγκεκριμένο διδακτικό θέμα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν μερικά 
εργαλεία και από τις τρεις ενότητες ή να συνδυάσουν μια επιλογή στοιχείων κατάλληλων για την ηλικία και 
τις ικανότητες των μαθητών τους και της συγκεκριμένης διδακτέας ύλης. 

Το πακέτο προσφέρει σε νέους ανθρώπους την ευκαιρία να συμμετέχουν σε πρακτικές δραστηριότητες που 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διδακτικών πεδίων, π.χ. γεωγραφία, θετικές επιστήμες, ιθαγένεια, οικο-
νομικά, ευρωπαϊκές σπουδές, οικιακή οικονομία, γεωργικές επιστήμες, ΤΠΕ και κοινωνικές 
επιστήμες (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός). Ταυτόχρονα, δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να 
βοηθήσουν τους μαθητές τους να διακρίνουν τη σύνδεση μεταξύ των διδακτικών τους πεδίων και του καθενός 
από τα τρία βασικά θέματα: τρόφιμα, περιβάλλον και ύπαιθρος. 

Ελπίζουμε ότι η χρήση του πακέτου θα είναι 

τόσο ενδιαφέρουσα όσο και διασκεδαστική 

για εσάς και τους μαθητές σας.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤ ΙΚΌ ΔΕΛΤ ΙΌ Γ ΙΑ  ΤΗΝ ΚΓΠ

> για εκπαιδευτικούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) στηρίζει τους γεωργούς, 

βοηθώντας τους να παρέχουν τρόφιμα ασφαλή, υψηλής ποιότητας, ιχνηλάσιμα και παραγόμενα 

με βιώσιμο τρόπο, για πάνω από 500 εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ. Τη δεκαετία του 1960 οι 

καταναλωτές στην ΕΕ βίωσαν ελλείψεις τροφίμων που ακολούθησαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Οι ηγέτες της ΕΕ αντιλήφθηκαν ότι, για να μπορούν οι καταναλωτές να αγοράζουν 

τρόφιμα και να ευημερούν οι γεωργοί και η ύπαιθρος, ήταν απαραίτητο να αναπτυχθεί μια κοινή 

πολιτική σε επίπεδο ΕΕ. Η ΚΓΠ σταθεροποιεί τις τιμές των γεωργικών προϊόντων και ενθαρρύνει 

την τεχνολογική πρόοδο στη γεωργική εκμετάλλευση, ώστε να μην παρουσιαστούν ξανά τα 

προβλήματα της έλλειψης τροφίμων και της φτώχειας στην ύπαιθρο. Επίσης, οι γεωργοί σήμερα 

διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ώθηση της ανάπτυ-

ξης και των επενδύσεων, στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην εξασφάλιση της 

ευημερίας των αγροτικών κοινοτήτων.

 Τι είναι η ΚΓΠ; 

▶ Η ΚΓΠ είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο, που ψηφίστηκε από την ΕΕ για να διαμορφώσει μια κοινή, ενοποι-
ημένη πολιτική για τη γεωργία. Δημιουργήθηκε το 1962 για να εξασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια 
μετά από μια περίοδο έλλειψης τροφίμων. 

▶ Στόχος της είναι να στηρίξει τους γεωργούς στη δημιουργία επενδύσεων, θέσεων εργασίας και ανά-
πτυξης, και στη διασφάλιση σταθερού, επαρκούς εφοδιασμού τροφίμων υψηλής ποιότητας σε προσιτές 
τιμές, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της πολυμορφικής, φυσικής 
κληρονομιάς της ΕΕ.

▶ Το 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (των υπουργών Γεωργίας) συμφώνησαν σε μια 
μεταρρυθμισμένη πιο «πράσινη» και δίκαιη ΚΓΠ. 

 Πώς ωφελεί η ΚΓΠ τους γεωργούς και τους άλλους παράγοντες  
 των αγροτικών περιοχών; 

 ▶ Στήριξη εισοδήματος (άμεσες ενισχύσεις) 
  Οι γεωργοί λαμβάνουν ετήσιες ενισχύσεις που τους βοηθούν να σταθεροποιήσουν τα γεωργικά έσοδα 

και να αντιμετωπίσουν την αστάθεια των τιμών της αγοράς, τις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες και το 
κυμαινόμενο κόστος της παραγωγής. Προκειμένου να δικαιούνται τις ενισχύσεις, οι γεωργοί πρέπει να 
σέβονται τους κανόνες και τις πρακτικές που προάγουν τα περιβαλλοντικά πρότυπα, την ευημερία των 
ζώων, την ασφάλεια των τροφίμων και τα θέματα ιχνηλασιμότητας. Οι κανόνες είναι αυστηρότεροι από 
αυτούς που αντιμετωπίζουν οι παγκόσμιοι ανταγωνιστές μας, κάτι που άλλωστε τόσο οι καταναλωτές όσο 
και οι φορολογούμενοι της ΕΕ περιμένουν από την ΚΓΠ.

 ▶ Μέτρα στήριξης της αγοράς
  Αυτά τα μέτρα συνδέονται με συγκεκριμένες καταστάσεις στην αγορά και περιλαμβάνουν στήριξη για 

προώθηση των αγροτικών προϊόντων, για προγράμματα διανομής γάλακτος και φρούτων στα σχολεία, 
καθώς και για οργανώσεις παραγωγών, που βοηθούν τους γεωργούς να πετύχουν καλύτερες συμφωνίες 
όταν διαπραγματεύονται τιμές και προϋποθέσεις με επιχειρήσεις μεταποίησης και σουπερμάρκετ.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤ ΙΚΌ ΔΕΛΤ ΙΌ Γ ΙΑ  ΤΗΝ ΚΓΠ

> για εκπαιδευτικούς

 ▶ Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης  
  Αυτά συνίστανται στη συγχρηματοδότηση έργων με οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 

στόχους, που απευθύνονται κυρίως σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές για να βοηθήσουν τους γεωργούς να εκσυγχρονίσουν τα αγροκτήματα 
και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Αυτά τα μέτρα βοηθούν επίσης τους γεωργούς να διαφοροποιήσουν τις 
δραστηριότητές τους —για παράδειγμα, μέσω του αγροτουρισμού ή των απευθείας πωλήσεων—, που 
μπορεί να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες στις αγροτικές κοινότητες. Επιπλέον, στηρί-
ζουν άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ή παράγοντες σε αγροτικές περιοχές που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 
για να τονώσουν την ανάπτυξη, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να προσελκύσουν επενδύσεις στις 
κοινότητές τους. Τα μέτρα χρηματοδοτούνται εν μέρει από τα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ ο προϋπολογισμός 
κατανέμεται βάσει ειδικά προσαρμοσμένων σχεδίων, που καταρτίστηκαν εθνικά ή περιφερειακά ώστε να 
λάβουν υπόψη τις τοπικές προκλήσεις και ευκαιρίες. 

 Πώς ωφελεί η ΚΓΠ τους καταναλωτές και βοηθάει να παραχθούν υψηλής  
 ποιότητας και θρεπτικά τρόφιμα;  

▶ Η ΚΓΠ βοηθά τους γεωργούς να εργάζονται στα πλαίσια της αυστηρής νομοθεσίας της ΕΕ για να δια-
σφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια όλων των τροφίμων που παράγουν. 

▶ Η ΕΕ έχει ορισμένα ποιοτικά καθεστώτα, όπως είναι οι επισημάνσεις ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία 
Προέλευσης) και ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη), που προωθούν και προστατεύουν τα την 
προέλευση ποιοτικών γεωργικών προϊόντων.

▶ Η ΕΕ προωθεί τη βιολογική παραγωγή τροφίμων.
▶ Χάρη στους κανόνες της ΕΕ για την ιχνηλασιμότητα και επισήμανση των τροφίμων, είναι δυνατός 

ο εντοπισμός της προέλευσης των τροφίμων, για παράδειγμα στα αυγά ή το κρέας, με την ανάγνωση 
αυτής της πληροφορίας επάνω στο ίδιο το προϊόν ή στη συσκευασία του. 

▶ Η ΚΓΠ επίσης συνεισφέρει στη χρηματοδότηση προγραμμάτων σχολικής διανομής γάλακτος και φρού-
των, τα οποία παρέχουν στα παιδιά του σχολείου φρούτα, λαχανικά και γάλα με σκοπό την ενθάρρυνση 
των καλών διατροφικών συνηθειών.

 Τι είναι ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ και πώς δαπανάται; 

▶ Ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ αποφασίζεται κάθε χρόνο από το Ευρω παϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(των υπουργών Γεωργίας) και σήμερα αποτελεί το 40 % περίπου του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ.

▶ Η γεωργία είναι η μόνη πολιτική που χρηματοδοτείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ, καθώς όλα τα κράτη μέλη συμμερίζονται τους στόχους της διασφάλισης της επισιτιστικής ασφά-
λειας, της συνετής χρήσης των φυσικών πόρων, της οικονομικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, 
καθώς και ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους γεωργούς. Κοστίζει σε κάθε πολίτη της ΕΕ λιγότερο 
από 30 λεπτά την ημέρα.

Χάρη στην ΚΓΠ, η γεωργία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της ΕΕ και την οικοδόμηση 
της ενιαίας αγοράς, καθώς είναι ο μόνος σημαντικός οικονομικός τομέας που διέπεται από μια πραγματικά 
κοινή πολιτική της ΕΕ.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤ ΙΚΌ ΔΕΛΤ ΙΌ Γ ΙΑ  ΤΗΝ ΚΓΠ

> για εκπαιδευτικούς

 Γιατί η μεταρρυθμισμένη ΚΓΠ του 2013 είναι «πιο δίκαιη και πιο πράσινη; 

Η χρηματοδότηση στα πλαίσια του «καθεστώτος βασικής ενίσχυσης» περιορίζεται σε ενεργούς γεωργούς, 
ενώ οι ενισχύσεις τώρα κατανέμονται πιο δίκαια στους γεωργούς, τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Περίπου 30 % των ενισχύσεων σε γεωργούς στο πλαίσιο της ΚΓΠ δίνεται ως ανταμοιβή επειδή χρησιμοποιούν 
συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και καταπολεμούν την κλιματική 
αλλαγή. Αυτές είναι οι λεγόμενες ενισχύσεις «πρασινίσματος».
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Ανακαλύψτε περισσότερα:  
http://ec.europa.eu/agriculture/index_el.htm

Η ΚΓΠ στη χώρα σας:   
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/
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ΣΧΈΔ ΙΟ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ 

> για εκπαιδευτικούς

ΒΙΝΤΕΟΚΛΙΠ Κ ΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔ ΙΩΝ

Μέρος 1 
Οι μαθητές παρακολουθούν το βιντεοκλίπ κινούμενων σχεδίων και μετά σε μικρές ομάδες συζητούν και διερευνούν 
τα θέματα που αναφέρθηκαν. Στη συνέχεια, οι μαθητές που κράτησαν τα πρακτικά κάθε ομάδας παρουσιάζουν σε 
όλη την τάξη τα κύρια σημεία. Οι ομάδες συζητούν για τις σχέσεις μεταξύ του βίντεο και του γνωσιακού αντικειμένου 
της τάξης. Για να διευκολύνουν τη συζήτηση, θα μοιραστούν με την τάξη τα κύρια σημεία της διδασκαλίας μέσω 
του www.padlet.com ή θα κρατήσουν σημειώσεις σε ένα μεγάλο χαρτί «post-it».

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΟΝΟΣ

α) Παρουσιάστε το βίντεο και το θέμα. Εξηγήστε ότι οι μαθητές θα επανεξετάσουν 
και θα συζητήσουν το βίντεο σε μικρές ομάδες. 

1 λεπτό

β) Ολόκληρη η τάξη παρακολουθεί το 4λεπτο βίντεο. 4 λεπτά

γ) Χωρίστε την τάξη σε μικρές πενταμελείς ομάδες, με ένα μαθητή από κάθε 
ομάδα να κρατάει πρακτικά. Κάθε ομάδα συζητάει αυτά που ήδη ήξεραν, αυτά 
που έμαθαν από το βίντεο, τι τους εξέπληξε, τι ήταν αυτό που τους κέντρισε το 
ενδιαφέρον. 

8 λεπτά

δ) Καθώς οι μαθητές που κράτησαν τα πρακτικά σε κάθε ομάδα τα διαβάζουν μπροστά 
σε ολόκληρη την τάξη, ο εκπαιδευτικός ή ένας μαθητής σημειώνει τα κοινά θέματα 
και τις απαντήσεις στον πίνακα. Συζητούνται ζητήματα, θέματα και απαντήσεις, 
καθώς και οι διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των απαντήσεων κάθε ομάδας. 

10 λεπτά

ε) Για μια φορά ακόμα, στις μικρές ομάδες τους, οι μαθητές συζητούν πώς 
σχετίζονται τα ζητήματα που παρουσιάστηκαν στο βίντεο με το μάθημα της 
τάξης. Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί μια σελίδα στο Padlet (αν υπάρχουν 
ψηφιακές συσκευές διαθέσιμες για χρήση). Ο εκπαιδευτικός κοινοποιεί τον 
σύνδεσμο του Padlet στους μαθητές και ζητάει από κάθε ομάδα να ανεβάσει 
δυο μηνύματα στη σελίδα Padlet (ή να γράψει τις απαντήσεις σε μεγάλα χαρτιά 
«post-it» για να τα βάλει στον πίνακα) ως απάντηση στις ερωτήσεις:

1. Τι μάθαμε σήμερα σχετικά με το θέμα μας;
2. Για ποιο θέμα θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερα; 

10 λεπτά

στ) Όλη η τάξη βοηθά τον εκπαιδευτικό να αποφασίσουν πώς θα οργανώσουν τις 
σημειώσεις της ομάδας στη σελίδα του Padlet ή στον πίνακα της τάξης, πρώτα 
κάτω από τους τίτλους «Τι μάθαμε σήμερα» και «Μαθαίνω περισσότερα» και στη 
συνέχεια να βάλουν με σειρά προτεραιότητας τις σημειώσεις όπου κατέγραψαν 
τις βασικές σχέσεις μεταξύ του θέματος που μελετούν και των ζητημάτων που 
τέθηκαν από το βίντεο. 

8 λεπτά

ζ) Ολοκλήρωση: Ζητήστε από κάθε μαθητή να γράψει ένα στοιχείο νέας γνώσης 
που απέκτησε, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του σε αυτό το μάθημα. 

4 λεπτά

= 
45 λεπτά
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ΣΧΈΔ ΙΟ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ 

> για εκπαιδευτικούς

Μέρος 2 (ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ΑΝ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ,  
Ή ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τις σημειώσεις τού «Μαθαίνω περισσότερα» για να κατευθύνει 
τις επιλογές των δραστηριοτήτων ή των φύλλων εργασίας για μελλοντικά μαθήματα. Όλες οι δραστηριότητες 
ή τα φύλλα εργασίας μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών και το 
σχετικό γνωσιακό αντικείμενο. 

Ως μια εκτεταμένη δραστηριότητα μάθησης, αν το επιθυμεί ο εκπαιδευτικός, οι μαθητές μπορούν να πάρουν 
μια πτυχή των νέων πληροφοριών που έμαθαν, να την ερευνήσουν περαιτέρω και στη συνέχεια να γράψουν 
ένα σύντομο άρθρο ή ένα κείμενο σε ιστολόγιο (blog) σχετικά με το θέμα. 

Εναλλακτικά, οι μαθητές μπορούν να πάρουν συνέντευξη από έναν γεωργό και να γράψουν ένα άρθρο για 
τη σχολική εφημερίδα. 

Ή μπορούν να φανταστούν πως είναι γεωργοί και να γράψουν ένα αφηγηματικό κείμενο, όπως το «Μια μέρα 
στη ζωή του/της ...» ή μια καταχώριση ημερολογίου που να βασίζεται στις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από 
το βιντεοκλίπ κινούμενων σχεδίων. 
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Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να βοηθήσουν 
τις ομάδες καθώς συζητούν το βίντεο.

1. Γράψτε τρεις βασικές πληροφορίες που αντλήσατε από το 
βίντεο. Γιατί επιλέξατε αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία;

2. Ποιο είναι το γενικό μήνυμα ή θέμα;

3. Σας εκπλήσσει κάποια πληροφορία; Γιατί;

4. Ποιοι είναι οι τρεις «ρόλοι» που παίζουν οι γεωργοί;

5. Γιατί η ΕΕ στηρίζει τους γεωργούς; 
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ΣΧΈΔ ΙΟ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ 

> για εκπαιδευτικούς

ΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΗ Δ ΙΑΦΑΝΕ ΙΩΝ

Μέρος 1
Οι μαθητές βλέπουν την παρουσίαση (είτε μέσω Η/Υ ή ως εκτύπωση) και δουλεύουν ατομικά προσπαθώντας 
να απαντήσουν στις ερωτήσεις που υπάρχουν στο τέλος της παρουσίασης. Στη συνέχεια, συζητούν τις απαντήσεις 
με όλη την τάξη. 

Κατόπιν, σε μικρές ομάδες οι μαθητές συζητούν για τις σχέσεις μεταξύ των διαφανειών και του γνωσιακού 
αντικειμένου της τάξης. Για να διευκολύνουν τη συζήτηση, θα μοιραστούν με την τάξη τα κύρια σημεία της 
διδασκαλίας μέσω του www.padlet.com ή θα κρατήσουν σημειώσεις σε ένα μεγάλο χαρτί «post-it».

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΟΝΟΣ

α) Παρουσιάστε τις διαφάνειες και το θέμα.  2 λεπτά

β) Όλη η τάξη παρακολουθεί διαβάζοντας τις διαφάνειες. 8 λεπτά

γ) Κάθε μαθητής βλέπει τις ερωτήσεις που υπάρχουν στις διαφάνειες 29-30  
και γράφει τις απαντήσεις. 

8 λεπτά

δ) Ο εκπαιδευτικός εξετάζει τις απαντήσεις με τους μαθητές. 5 λεπτά

ε) Δουλεύοντας σε μικρές ομάδες, οι μαθητές συζητούν πώς σχετίζονται τα ζητήματα 
που παρουσιάστηκαν στις διαφάνειες με το μάθημα της τάξης. Ο εκπαιδευτικός 
δημιουργεί μια σελίδα στο Padlet (αν υπάρχουν ψηφιακές συσκευές διαθέσιμες  
για χρήση). Ο εκπαιδευτικός κοινοποιεί τον σύνδεσμο του Padlet στους μαθητές  
και ζητάει από κάθε ομάδα να ανεβάσει δυο μηνύματα στη σελίδα Padlet (ή να 
γράψει τις απαντήσεις σε μεγάλα χαρτιά «post-it» για να τα βάλει στον πίνακα)  
ως απάντηση στις ερωτήσεις:

1. Τι μάθαμε σήμερα σχετικά με το θέμα μας;
2. Για ποιο θέμα θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερα; 

10 λεπτά

στ) Όλη η τάξη βοηθά τον εκπαιδευτικό να αποφασίσουν πώς θα οργανώσουν τις 
σημειώσεις της ομάδας στη σελίδα του Padlet ή στον πίνακα της τάξης, πρώτα 
κάτω από τους τίτλους «Τι μάθαμε σήμερα» και «Μαθαίνω περισσότερα» και στη 
συνέχεια να βάλουν με σειρά προτεραιότητας τις σημειώσεις όπου κατέγραψαν 
τις βασικές σχέσεις μεταξύ του θέματος που μελετούν και των ζητημάτων που 
τέθηκαν από την παρουσίαση. 

8 λεπτά

ζ) Ολοκλήρωση: Ζητήστε από κάθε μαθητή να γράψει ένα στοιχείο νέας γνώσης 
που απέκτησε, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του σε αυτό το μάθημα.

4 λεπτά

= 
45 λεπτά
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ΣΧΈΔ ΙΟ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ 

> για εκπαιδευτικούς

Μέρος 2 (ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ΑΝ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ, Ή ΣΕ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τις σημειώσεις του «Μαθαίνω περισσότερα» για να κατευθύνει 
τις επιλογές των δραστηριοτήτων ή των φύλλων εργασιών για μελλοντικά μαθήματα. Όλες οι δραστηριότητες 
ή τα φύλλα εργασίας μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών και το 
σχετικό γνωσιακό αντικείμενο. 

Ως μια εκτεταμένη δραστηριότητα μάθησης, αν το επιθυμεί ο εκπαιδευτικός, οι μαθητές μπορούν να πάρουν 
μια πτυχή των νέων πληροφοριών που έμαθαν, να την ερευνήσουν περαιτέρω και στη συνέχεια να γράψουν 
ένα σύντομο άρθρο ή ένα κείμενο σε ιστολόγιο (blog) σχετικά με το θέμα. 

Εναλλακτικά, οι μαθητές μπορούν να πάρουν συνέντευξη από έναν γεωργό και να γράψουν ένα άρθρο για 
τη σχολική εφημερίδα. 

Ή μπορούν να φανταστούν πως είναι γεωργοί και να γράψουν ένα αφηγηματικό κείμενο, όπως το «Μια μέρα 
στη ζωή του/της ...» ή μια καταχώριση ημερολογίου που να βασίζεται στις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από 
την παρουσίαση. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ
> για εκπαιδευτικούς

Α
Αγροτουρισμός Αγροτουρισμός είναι όταν οι τουρίστες συμμετέχουν  

σε οποιαδήποτε δραστηριότητα τους φέρνει σε επαφή  
με αγρόκτημα.

Αέρια θερμοκηπίου  
από τη γεωργία

Τα τρία κύρια αέρια θερμοκηπίου (GHG) από τη γεωργία είναι το 
μεθάνιο, το υποξείδιο του αζώτου και το διοξείδιο του άνθρακα. 
Όλα τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τις εκπομπές 
των GHG τους μέχρι το 2020. Η ΚΓΠ στηρίζει τους γεωργούς 
ώστε να μειώσουν το δικό τους αποτύπωμα άνθρακα, 
ενθαρρύνοντάς τους να υιοθετήσουν μια σειρά πρακτικών 
και τεχνολογιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
κερδοφορίας, μειώνοντας ταυτόχρονα τις εκπομπές GHG. 

Άμεσες ενισχύσεις Καθορίστηκαν με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 1992. Πριν από 
αυτή τη μεταρρύθμιση, η ΚΓΠ στήριζε τις τιμές, π.χ. τις τιμές με 
τις οποίες οι γεωργοί πουλούσαν τα προϊόντα τους στην αγορά 
(συνεπώς αυτή η ενίσχυση δεν πληρωνόταν άμεσα στους 
γεωργούς). Σήμερα, οι άμεσες ενισχύσεις δεν συνδέονται με  
την παραγωγή και δίνονται στους γεωργούς για να στηρίξουν  
τα έσοδά τους και να τους αποζημιώσουν για την παραγωγή 
δημόσιων αγαθών. 

Άμεσες πωλήσεις Οι άμεσες πωλήσεις σε σχέση με τη γεωργία σημαίνουν ότι οι 
γεωργοί πουλούν τα αγαθά τους απευθείας στους καταναλωτές, 
στα σπίτια τους ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία. 

Ασφάλεια τροφίμων Αυτός ο όρος αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο είναι ασφαλής  
η τροφή για κατανάλωση. Ο όρος συγχέεται ορισμένες φορές με 
την επισιτιστική ασφάλεια που αναφέρεται στον βαθμό στον 
οποίο είναι διαθέσιμα τα τρόφιμα, π.χ. αν είναι διαθέσιμα και αν 
μπορούν να αγοραστούν σε τιμές προσιτές για τον κόσμο. 

Β
Βιολογική γεωργία Η βιολογική γεωργία είναι μια μέθοδος γεωργικής παραγωγής  

η οποία προσφέρει στον καταναλωτή ποιοτικά τρόφιμα με καλή 
γεύση, ενώ σέβεται τους φυσικούς κύκλους ζωής των φυτών 
και των ζώων. Βασίζεται σε έναν αριθμό αρχών και πρακτικών 
σχεδιασμένων για να υπάρχει φυσική εκμετάλλευση της γης  
και επομένως ελαχιστοποιεί τον ανθρώπινο αντίκτυπο στο 
περιβάλλον.

Βιοποικιλότητα Μια σύντομη μορφή της φράσης «βιολογική ποικιλότητα», που 
εννοεί την ποικιλία της ζωής σε αυτόν τον πλανήτη και πώς 
αυτή αλληλεπιδρά  σε ενδιαιτήματα και οικοσυστήματα.  
Η βιοποικιλότητα καλύπτει όλα τα φυτά, τα ζώα και τους 
μικροοργανισμούς στο έδαφος και το νερό.

Βιώσιμη ανάπτυξη Στο πλαίσιο της γεωργικής εκμετάλλευσης και της γεωργίας, 
νοείται η συνετή και ορθολογική εκμετάλλευση της γης και  
των πόρων όπως το έδαφος, το νερό ή ο φώσφορος. Είναι  
η ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης με τη χρήση της γης 
ή των πηγών ενέργειας με τρόπο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες 
των ανθρώπων σήμερα, χωρίς να μειώνει την ικανότητα των 
μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. 
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Βιώσιμη γεωργική  
εκμετάλλευση

Η βιώσιμη γεωργική εκμετάλλευση χρησιμοποιεί τεχνικές που 
εξασφαλίζουν την επισιτιστική ασφάλεια, ενώ αυξάνουν 
την παραγωγικότητα χωρίς να βλάπτουν το περιβάλλον 
ή να βάζουν σε κίνδυνο τους φυσικούς πόρους.

Γ
Γενετικά τροποποιημένος 
οργανισμός

Με τον όρο «γενετικά τροποποιημένος οργανισμός» νοείται κάθε 
οργανισμός, εξαιρουμένου του ανθρώπου, στον οποίο το γενετικό 
υλικό έχει τροποποιηθεί κατά τρόπο που δεν συμβαίνει 
 φυσιολογικά με ζευγάρωμα ή/και με φυσιολογικό ανασυνδυασμό. 

Ε
Εγκατάλειψη της γης Στο πλαίσιο της γεωργίας, υπάρχει εγκατάλειψη της γης όταν 

σταματήσουν όλες οι γεωργικές δραστηριότητες σε μια 
δεδομένη έκταση γης. Αυτό οδηγεί σε ανεπιθύμητες αλλαγές 
στη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, καθώς και στην 
ερημοποίηση των αγροτικών περιοχών.

Ενδιαίτημα Η περιοχή που καταλαμβάνεται από μια κοινότητα ή ένα είδος 
(ομάδα ζώων ή φυτών), όπως το έδαφος του δάσους, η έρημος 
ή ο αιγιαλός.

Εντατική γεωργία Η εντατική γεωργία ή εντατική καλλιέργεια, γνωστή και ως 
βιομηχανική γεωργία, είναι ένα ιδιαίτερο είδος γεωργίας που 
περιλαμβάνει είτε μια μεγάλη επένδυση έντασης κεφαλαίου  
ή εργασίας είτε υψηλή εφαρμογή εισροών σε μια σχετικά μικρή 
περιοχή. Οι πρακτικές εντατικής γεωργίας περιλαμβάνουν τις 
καλλιέργειες υψηλής απόδοσης, τη χρήση λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων και την εκτροφή ζώων σε εσωτερικούς 
χώρους. Η παραγωγή τροφίμων αυξάνεται, αλλά υπάρχουν 
αρνητικά παράπλευρα αποτελέσματα.

Επικονίαση Η επικονίαση είναι η διαδικασία μεταφοράς γύρης από τον 
αρσενικό ανθήρα ενός άνθους στο θηλυκό στίγμα. Τα έντομα 
διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία,  
με τις μέλισσες να είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην επικονίαση 
των φρούτων και των λαχανικών που τρώμε.

Επισιτιστική ασφάλεια Η κατάσταση κατά την οποία τα άτομα ή οι πληθυσμοί έχουν 
ανά πάσα στιγμή φυσική και οικονομική πρόσβαση σε επαρκή, 
ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα για τις διατροφικές τους ανάγκες 
και τις προτιμήσεις τους για μια υγιή ζωή. Αυτό το θέμα έχει 
μεταφερθεί στο κέντρο των γεωργικών διαπραγματεύσεων 
στην αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα τα τελευταία χρόνια και 
ήταν ένας από τους στρατηγικούς στόχους της μεταρρύθμισης 
της ΚΓΠ το 2013.

Επιχειρήσεις γεωργικών  
προϊόντων διατροφής

Οι επιχειρήσεις γεωργικών προϊόντων διατροφής, ή βιομηχανία 
αγροδιατροφής, αναφέρονται στους διάφορους τομείς που 
ασχολούνται με τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων όπως 
είναι η προμήθεια σπόρων και ζωοτροφών, η εκτροφή ζώων,  
η καλλιέργεια φυτών, η παραγωγή σοδειών, τα γεωργικά 
μηχανήματα, η επεξεργασία και εμπορία των προϊόντων,  
καθώς και οι λιανικές πωλήσεις.
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Ι
Ιχνηλασιμότητα Η ιχνηλασιμότητα στη βιομηχανία τροφίμων έχει στόχο να 

δημιουργήσει έναν σύνδεσμο μεταξύ των διαφόρων σταδίων  
σε ολόκληρη τη διατροφική αλυσίδα. Το 2 000, για παράδειγμα, η 
νομοθεσία της ΕΕ καθόρισε ένα σύστημα σήμανσης και καταγρα-
φής των βοοειδών της γεωργικής εκμετάλλευσης και υποχρε-
ωτικής επισήμανσης του βοείου κρέατος και των προϊόντων από 
τους παραγωγούς και τους εμπόρους λιανικής πώλησης.

Κ
Καθεστώς βασικής ενίσχυσης Σύμφωνα με τους κανόνες της ΚΓΠ το 2007-2013, οι γεωργοί 

λάμβαναν άμεσες πληρωμές είτε σε καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, 
είτε σε καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης. Η μεταρρύθμι-
ση της ΚΓΠ για την περίοδο μετά το 2013 αντικαθιστά το καθε-
στώς ενιαίας ενίσχυσης με το καθεστώς βασικής ενίσχυσης από 
το 2015. Το καθεστώς βασικής ενίσχυσης λειτουργεί στη βάση 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατανεμήθηκαν στους γεωρ-
γούς κατά τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής του συστήματος και 
της ετήσιας ενεργοποίησής τους από τους γεωργούς.

Μ
Μεικτή γεωργική  
εκμετάλλευση

Η μεικτή γεωργική εκμετάλλευση είναι ένα σύστημα γεωργίας 
κατά το οποίο ο γεωργός διεξάγει διαφορετικές αγροτικές 
πρακτικές ταυτόχρονα, όπως καλλιέργειες και κτηνοτροφία. 
Όταν σε ένα αγρόκτημα μαζί με τις καλλιέργειες υιοθετείται και 
κάποια άλλη γεωργική πρακτική όπως η πτηνοτροφία, η 
γαλακτοκομία ή η μελισσοκομία κ.λπ., τότε αυτό το σύστημα είναι 
γνωστό ως μεικτή γεωργική εκμετάλλευση. Είναι το κυρίαρχο 
σύστημα στην Ευρώπη. 

Ν
Νέος γεωργός Η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ για την περίοδο μετά το 2013 προβλέπει 

ότι οι νέοι γεωργοί (γεωργοί που ξεκινούν τις γεωργικές τους 
δραστηριότητες και είναι κάτω των 40 ετών κατά τον χρόνο της 
αίτησης) που είναι επιλέξιμοι για τη βασική ενίσχυση μπορούν  
να λαμβάνουν μια ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος νέων 
γεωργών για περίοδο πέντε ετών κατ’ ανώτατο όριο.

Ο
Οικοσύστημα Μια κοινότητα οργανισμών που εξαρτώνται μεταξύ τους και  

από το περιβάλλον όπου ζουν.

Οργανισμός Οποιοδήποτε ζωντανό ον, από βακτηρίδια και μύκητες μέχρι  
έντομα, φυτά, ζώα και άνθρωποι. 

Ορθή μεταχείριση των ζώων Οι κανόνες της ΕΕ καθορίζουν ότι τα ζώα πρέπει να 
απολαμβάνουν τις ακόλουθες ελευθερίες: ελευθερία από πείνα 
και δίψα, ελευθερία από ταλαιπωρία, ελευθερία από πόνο, 
τραυματισμό και ασθένεια, ελευθερία να εκδηλώσουν φυσική 
συμπεριφορά και ελευθερία από φόβο και αγωνία. 
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Π
Περιοχή οικολογικής εστίασης Εισήχθηκε με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 2013. Κάθε γεωργός 

της ΕΕ που δικαιούται άμεση ενίσχυση και έχει πάνω από  
15 εκτάρια (150 στρέμματα) αρόσιμης γης υποχρεούται να 
καλύπτει 5 % της αρόσιμης γης του με περιοχές οικολογικής 
εστίασης από το 2015. Αυτές είναι περιοχές που παρέχουν 
οφέλη στο περιβάλλον, βελτιώνουν τη βιοποικιλότητα και 
διατηρούν ελκυστικά περιβάλλοντα (όπως χαρακτηριστικά 
τοπίου, ζώνες ανάσχεσης, αναδασωμένες περιοχές, εκτάσεις σε 
αγρανάπαυση, περιοχές με καλλιέργειες δέσμευσης του αζώτου, 
κ.λπ.). Αυτή η υποχρέωση είναι ένα από τα τρία μέτρα 
«πρασινίσματος» της ΚΓΠ 2014-2020· τα άλλα δύο είναι η 
μόνιμη διατήρηση βοσκοτόπων και η διαφοροποίηση των 
φυτικών καλλιεργειών. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις σε αυτό 
τον γενικό κανόνα, για παράδειγμα, για γεωργούς που το 75 % 
των εκτάσεών τους είναι βοσκότοποι. 

Πρασίνισμα Μετά τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 2013, το 30 % της βασικής 
ενίσχυσης, η ονομαζόμενη ενίσχυση «πρασινίσματος», αναλογεί  
στην υποχρέωση των γεωργών να διατηρούν μόνιμη έκταση 
βοσκοτόπων (το χόρτο έχει τη δυνατότητα να απορροφά 
διοξείδιο του άνθρακα, που βοηθά στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής). Πρέπει να καλλιεργούν έναν ελάχιστο 
αριθμό καλλιεργειών και πρέπει να καλλιεργούν 5 % της 
αρόσιμης έκτασής τους κατά τρόπο που προωθεί τη 
βιοποικιλότητα (γνωστή ως περιοχή οικολογικής εστίασης).  
Οι γεωργοί μπορούν να λάβουν πρόσθετη ενίσχυση αν 
υιοθετήσουν πιο αυστηρές γεωργοπεριβαλλοντικές πρακτικές. 
Η προστασία της βιοποικιλότητας και των ενδιαιτημάτων  
της άγριας πανίδας, η διαχείριση των υδατικών πόρων και  
η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι άλλες 
προτεραιότητες που πρέπει να σεβαστούν οι γεωργοί. 

Προστατευόμενη Γεωγραφική 
Ένδειξη (λογότυπο ΠΓΕ)

Λογότυπο ή ετικέτα για τη σήμανση γεωργικών προϊόντων  
ή τροφίμων που συνδέονται μέσω της ποιότητας, της φήμης  
ή άλλου χαρακτηριστικού τους με μια περιοχή στην οποία 
πραγματοποιήθηκε τουλάχιστο ένα στάδιο της παραγωγής,  
της μεταποίησης ή της επεξεργασίας τους.

Προστατευόμενη Ονομασία 
Προέλευσης (λογότυπο ΠΟΠ)

Λογότυπο ή ετικέτα για τη σήμανση γεωργικών προϊόντων  
ή τροφίμων που παράγονται, μεταποιούνται και υφίστανται 
επεξεργασία σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, με χρήση 
αναγνωρισμένης τεχνογνωσίας.

Σ
Σήμανση κοπαδιού Σήμανση ζώων και σύστημα παρακολούθησης για τη διασφάλιση 

της ασφάλειας των προϊόντων ζωοτροφής. Το σύστημα έχει 
τέσσερα στοιχεία: σήμανση, διαβατήριο ζώου, μητρώα κοπαδιών 
στο αγρόκτημα και μια μηχανογραφημένη βάση δεδομένων.
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Φ
Φρούτα και λαχανικά  
παραμορφωμένα / 
ακανόνιστου σχήματος

Προϊόντα ακανόνιστου ή ασυνήθιστου σχήματος που έχουν 
διαφορετική εμφάνιση από τα προϊόντα που έχουμε συνηθίσει 
να βλέπουμε στα καταστήματά μας. Τα παραμορφωμένα 
γεωργικά προϊόντα συχνά απορρίπτονται πριν φτάσουν στα 
ράφια των σουπερμάρκετ. 

Χ
Χλωρή λίπανση Μια καλλιέργεια φυτών, όπως το τριφύλλι ή το χόρτο, που 

ενσωματώνεται στο έδαφος για να βελτιωθεί η γονιμότητα.  
Το άχυρο είναι χλωρό λίπασμα, καθώς είναι υποπροϊόν  
της παραγωγής καλλιεργειών.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), που ξεκίνησε το 1962, είναι 
το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της γεωργίας και 

της κοινωνίας, μεταξύ της Ευρώπης και των γεωργών της. Ως 
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είμαστε οι τελικοί αποδέ-
κτες των οφελών της ΚΓΠ. Υπάρχουν πάντα άφθονα τρόφιμα 
στα καταστήματα και στα σουπερμάρκετ μας σε τιμές που είναι προσιτές. 

Η ΕΕ στηρίζει τους γεωργούς της ώστε να παρέχουν τρόφιμα ασφαλή, υψηλής ποιότητας, ιχνηλάσιμα και 
παραγόμενα με βιώσιμο τρόπο, για πάνω από 500 εκατομμύρια ευρωπαίους καταναλωτές. Η Ευρώπη είναι 
γνωστή για την τεράστια ποικιλία από εκλεκτά φαγητά, κρασιά και μπίρες, όπως εκφράζονται στις μεγάλες 
γαστρονομικές παραδόσεις μας. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων έχει 
στόχο να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο στην ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την ευημερία των 
ζώων και την υγεία των φυτών μέσα στην ΕΕ, μέσω της παρακολούθησης κάθε σταδίου της διατροφικής 
αλυσίδας, από το αγρόκτημα μέχρι το τραπέζι μας. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να διπλασιαστεί μέχρι το 2050 για να τραφεί ο παγκό-
σμιος πληθυσμός των 9 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Η ΕΕ έχει περίπου 11 εκατομμύρια αγροκτήματα. 
Ο τομέας των τροφίμων της ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος τομέας απασχόλησης στην ΕΕ, παρέχοντας περίπου 
44 εκατομμύρια θέσεις εργασίας (ποσοστό που αντιπροσωπεύει περίπου το 7 % του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος της ΕΕ). Η ΕΕ στηρίζει τους γεωργούς της γιατί η παραγωγή τροφίμων είναι ευάλωτη σε παράγοντες 
πέρα από τον έλεγχο των αγροτών, όπως οικονομικές και περιβαλλοντικές κρίσεις ή κρίσεις που σχετίζονται με 
τις καιρικές συνθήκες. Χάρη στη γεωργική πολιτική και τους πόρους που παρέχει, η ΕΕ παίζει έναν σημαντικό ρόλο 
στη διασφάλιση της επισιτιστικής μας ασφάλειας.

Σε αυτή την ενότητα οι μαθητές θα ανακαλύψουν ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτά που καταναλώνουν και 
χρησιμοποιούν κάθε μέρα προέρχονται από γεωργικές εκμεταλλεύσεις —κρέας, γάλα φρούτα, λαχανικά, 
ψωμί, ελαιόλαδο, αυγά, λουλούδια, ρούχα, καλλυντικά κ.λπ.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν:
▶  Τα ειδικά παραδοσιακά τρόφιμα της περιοχής τους και τη βιολογική παραγωγή, καθώς και πώς η ΕΕ 

στηρίζει τους γεωργούς στην παραγωγή και την προώθηση αυτών των προϊόντων (δείτε το φύλλο 
εργασίας «Η γεύση της ποιότητας»).

▶  Πώς τα υψηλά πρότυπα παραγωγής και τα συστήματα σήμανσης και ιχνηλασιμότητας της ΕΕ μάς 
εγγυώνται ποιοτικά τρόφιμα (δείτε το φύλλο εργασίας «Μπορείς να σπάσεις τον κωδικό;»).

▶  Τη σημασία των τροφίμων που παράγονται τοπικά από γεωργούς στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης 
για τη διατήρηση των παραδόσεων και του πολιτισμού μας (δείτε το φύλλο εργασίας 
«Γιορτάζοντας τις ευρωπαϊκές διατροφικές παραδόσεις»).

▶  Πώς οι γεωργοί πρέπει να καλλιεργούν αποδοτικά για να θρέψουν τον αυξανόμενο πληθυσμό του 
πλανήτη, τα είδη των καλλιεργειών και γεωργικών προϊόντων που καλλιεργούνται από τους γεωργούς, 
μεθόδους και τεχνικές παραγωγής και γιατί θα πρέπει να λάβουμε μέτρα κατά της σπατάλης τροφίμων 
(δείτε το φύλλο εργασίας «Συγκομιδή 2050»). 

▶  Πώς μπορούν να κάνουν υγιεινές θρεπτικές επιλογές και να σχεδιάσουν μια ισορροπημένη διατροφή, 
καθώς και πώς να κάνουν συνειδητές επιλογές όταν αγοράζουν τρόφιμα (δείτε το φύλλο εργασίας 
«Τα τρόφιμα στη ζωή σου»). 

Αυτή η ενότητα ολοκληρώνεται με μια 
πρόταση έργου για επίσκεψη της τάξης 
σε ένα αγρόκτημα που μόνο παράγει ή 
 παράγει και πουλάει οπωροκηπευτικά.

Πρόσθετοι πόροι 
⇢  Γεωργικός χάρτης της ΕΕ 
⇢  Ενημερωτικό δελτίο για την ΚΓΠ
⇢  Γλωσσάρι 
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Η ΕΕ στηρίζει τους γεωργούς της, βοηθώντας τους να εργάζονται μέσα στα αυστηρά 
πρότυπα ή κανόνες της ΕΕ για τη διασφάλιση της ποιότητας, της θρεπτικής αξίας και 
της ασφάλειας όλων των γεωργικών προϊόντων και των άλλων τροφίμων τους 
πριν τα καταναλώσουμε. Επιπλέον, η ΕΕ έχει θεσπίσει μια σειρά από συστήματα 
ποιότητας για να εξασφαλίσει ότι καταναλώνουμε και απολαμβάνουμε τα καλύτερα 
ευρωπαϊκά προϊόντα. Τα συστήματα αυτά βοηθούν επίσης στην τόνωση των 
οικονομιών μας, αφού οι καταναλωτές τόσο εντός, όσο και εκτός της ΕΕ, εκτιμούν 
όλο και περισσότερο την υψηλή ποιότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων διατροφής.

2.  Τα συστήματα που έχει θέσει σε εφαρμογή η ΕΕ, όπως η Προστατευόμενη 
Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και η Προστατευόμενη Γεωγραφική 
Ένδειξη (ΠΓΕ), προωθούν και προστατεύουν την ονομασία γεωργικών προϊόντων 
και τροφίμων με μοναδικά υψηλή ποιότητα. 

α)  Δες τη διεύθυνση http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm

Τώρα συμπλήρωσε τον ορισμό για κάθε είδος σήματος.

1. Μπορείς να μαντέψεις τι κοινό έχουν αυτά  
τα ευρωπαϊκά τρόφιμα;

ΠΟΠ ΠΓΕ

Το σήμα ΠΟΠ χαρακτηρίζει γεωργικά προϊόντα 
και τρόφιμα τα οποία 

Το σήμα ΠΓΕ δηλώνει γεωργικά προϊόντα  
και τρόφιμα τα οποία 

Η ΓΕΥΣΗ  ΤΗΣ  ΠΟ ΙΟΤΗΤΑΣ  1 /2

Η ΓΕΥΣΗ 
της 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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Μετά σύγκρινε τις απόψεις σου με 
τις πληροφορίες που υπάρχουν στο 
http://ec.europa.eu/agriculture/
organic/index_el.htm

Η ΓΕΥΣΗ  ΤΗΣ  ΠΟ ΙΟΤΗΤΑΣ  2 /2

β)  Ποιο είδος σήματος της ΕΕ έχει το τυρί φέτα και το μέλι και γιατί; 
Εντόπισε τα σημεία από τα οποία προέρχονται τα δύο προϊόντα 
στον γεωργικό χάρτη της ΕΕ.

γ)  Κοίταξε στον γεωργικό χάρτη της ΕE για τα γεωργικά προϊόντα της χώρας 
σου. Απαρίθμησε τα είδη των καλλιεργειών και κτηνοτροφίας. Έχουν  
κάποια από αυτά ένα σήμα ποιότητας;

Δες τη διεύθυνση http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.
html?locale=el

Πόσα από αυτά τα προϊόντα έχεις δοκιμάσει; Διάλεξε μερικά τρόφιμα και 
φτιάξε ένα «σάντουιτς ποιότητας». Θα βρεις βούτυρο και λάδι, τυρί και 
κρέατα, καθώς και φρούτα και λαχανικά.

δ)  Η ΕΕ έχει επίσης θεσπίσει ένα σήμα για τα βιολογικά τρόφιμα. Μπορούμε να 
το βρούμε σε ένα ευρύ φάσμα τροφίμων και ποτών, όπως φρούτα, 
λαχανικά, κρέας, γάλα, κρασί, τυρί, αυγά, δημητριακά, καφέ, σοκολάτα, ψάρια 
και θαλασσινά, τα οποία παράγονται σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες. 

Αυτό είναι το βιολογικό σήμα της ΕΕ —ένα φύλλο, διαμορφωμένο από 
αστέρια, σε πράσινο φόντο. Τι νομίζεις ότι συμβολίζει το σχέδιο; Ποιες 
προϋποθέσεις νομίζεις ότι πρέπει να πληρούν τα τρόφιμα που 
παρασκευάζονται στην ΕΕ για να έχουν αυτό το σήμα; Συζήτησέ το με έναν 
συμμαθητή σου ή σε μικρές ομάδες.
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Όλα τα αυγά κατηγορίας Α στην ΕΕ πρέπει  
να επισημαίνονται με:

▶  έναν κωδικό που προσδιορίζει τη μέθοδο 
παραγωγής

▶ τη χώρα προέλευσης

▶  τη γεωργική εκμετάλλευση όπου έχει παραχθεί

ΜΠΟΡΕ Ι Σ  ΝΑ  ΣΠΑΣΕ Ι Σ  ΤΟΝ ΚΩΔ ΙΚΟ ;  1 /3

Αυτό είναι ένα αυγό κατηγορίας Α, ένα αυγό που παράγεται από έναν γεωργό της 
ΕΕ και πωλείται σε ένα κατάστημα ή μια αγορά. Για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα 
γεωργικά προϊόντα που καλλιεργούνται και παράγονται στην Ευρώπη είναι υψηλής 
ποιότητας και κατάλληλα για κατανάλωση, η EE έχει εφαρμόσει συστήματα για την 
ορθή μεταχείριση των ζώων, τη σήμανση, την ιχνηλασιμότητα και την ποιότητα. 
Πληροφορίες που προσδιορίζουν το μέγεθος του αυγού και τη μέθοδο παραγωγής 
του υπάρχουν στο ίδιο το αυγό και τη συσκευασία του.

Δες τις εικόνες παρακάτω για να επαληθεύσεις τα ακόλουθα στοιχεία:

2  I E  9 8 9

2 ➔ Αυγά αχυρώνα

IE ➔ Ιρλανδία

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ;
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ΜΠΟΡΕ Ι Σ  ΝΑ  ΣΠΑΣΕ Ι Σ  ΤΟΝ ΚΩΔ ΙΚΟ ;  2 /3

Αυτές είναι πολλές πληροφορίες για κάθε αυγό! Μπορείς να βοηθήσεις  
να σπάσουμε τον κωδικό;           

1. Ο κωδικός ξεκινάει με έναν αριθμό που προσδιορίζει τη μέθοδο παραγωγής: 

0 1 2 3
Αυγά βιολογικής 

παραγωγής
Αυγά ελεύθερης 

βοσκής
Αυγά αχυρώνα Αυγά κλωβοστοιχίας  

Ποια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του αυγού στην εικόνα της 
προηγούμενης σελίδας; 

2. Ακολουθούν δύο γράμματα που υποδηλώνουν τη χώρα προέλευσης. 

Ποιες χώρες χρησιμοποιήθηκαν στα παραδείγματα; Ποια δύο γράμματα 
ταυτοποιούν τη χώρα σου; 

3. Τέλος, το πιο σημαντικό, ο αριθμός του εγγεγραμμένου γεωργού που παρήγαγε  
το αυγό είναι τυπωμένος πάνω στο αυγό και στη συσκευασία του.

Ποιος είναι ο κωδικός του γεωργού στο παραπάνω παράδειγμα; Ποια διαβεβαίωση μας 
παρέχει ο γεωργός της ΕΕ με τη χρήση αυτού του συστήματος κωδικοποίησης; Γιατί 
πιστεύεις ότι έχουμε συστήματα ιχνηλασιμότητας τροφίμων και συστήματα 
επισήμανσης των τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ; Πόσο σημαντικό είναι για σένα το 
γεγονός ότι κάθε στάδιο της διατροφικής αλυσίδας —από το αγρόκτημα στο 
τραπέζι— καταγράφεται από τα συστήματα ιχνηλασιμότητας και σήμανσης των 
τροφίμων της ΕΕ; Ρίξε μια ματιά σε ένα αυγό ή σε μια συσκευασία αυγών στο 
σπίτι και δες αν μπορείς να αποκρυπτογραφήσεις τον κωδικό 
ιχνηλασιμότητάς του.

4. Το αυγό είναι πολύ θρεπτικό και μια από τις φυσικές τροφές με τις 
περισσότερες δυνατότητες κατανάλωσης. Σκέψου όσο το δυνατόν 
περισσότερους τρόπους μαγειρέματος του αυγού και, αν είναι δυνατόν, 
γράψε τη χώρα της ΕΕ που συνδέεται κατ’ εξοχήν με μια μέθοδο 
μαγειρέματος.

ΠΙΑΤΟ ΜΕ ΑΥΓΑ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΕ
Ομελέτα Γαλλία
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5. Μπορείς να σκεφτείς άλλα γεωργικά διατροφικά προϊόντα που παράγονται στην 
ΕΕ τα οποία έχουν εφαρμόσει συστήματα ιχνηλασιμότητας και σήμανσης; 

Ρίξε μια ματιά στο ψυγείο απόψε και κάνε έναν κατάλογο με τα νωπά γεωργικά 
είδη τροφίμων που θα βρεις τα οποία έχουν εξασφαλισμένη ποιότητα από την ΕΕ 
και τους γεωργούς της.

ΜΠΟΡΕ Ι Σ  ΝΑ  ΣΠΑΣΕ Ι Σ  ΤΟΝ ΚΩΔ ΙΚΟ ;  3 /3
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ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Γ ΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ  Τ Ι Σ  ΕΥΡΩΠΑ ΪΚΕΣ  Δ Ι ΑΤΡΟΦ ΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΕ Ι Σ  1 /2

1.  Μπορείς να αναφέρεις κάποια τοπικά ή παραδοσιακά τρόφιμα που συνδέονται  
με εκδηλώσεις για τρόφιμα ή φεστιβάλ φαγητού;

 X ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ / ΦΕΣΤΙΒΑΛ  
ΦΑΓΗΤΟΥ

2. Πολλές σπεσιαλιτέ και πιάτα χρονολογούνται εδώ και αιώνες. 
Πράγματι, συνταγές και μέθοδοι παρασκευής συχνά έχουν περάσει 
από γενιά σε γενιά. 

Σκεφτείτε στην τάξη και δημιουργήστε έναν κατάλογο περιφερειακών 
και τοπικών παραδοσιακών φαγητών που συνδέονται με τον πολιτισμό 
σας και τις γαστρονομικές παραδόσεις του.

3. Πού ακριβώς παρασκευάζονται αυτά τα φαγητά στη χώρα ή στην περιοχή σου;

Υπάρχουν οριακές περιοχές στη χώρα σου (για παράδειγμα, υγρότοποι, ορεινές περιοχές 
και περιοχές που πλήττονται από την ξηρασία) όπου η γεωργία είναι 

δύσκολη; Πρότεινε πώς θα μπορούσε να υποστηριχθεί η γεωργία σε 
αυτές τις περιοχές. 

Ποιος έχει πάει σε μια γεωργική έκθεση, έκθεση τροφίμων ή φεστιβάλ φαγητού; 
Γιατί οργανώθηκε η έκθεση και ποια εποχή του έτους; Ποια παραδοσιακά τρόφιμα 
είδες; Ποια τοπικά προϊόντα και πιάτα δοκίμασες και απόλαυσες εκεί;
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4. Αν ξέρεις οποιεσδήποτε ιστορίες λαογραφίας που συνδέονται με τοπικές σπεσιαλιτέ, 
μοιράσου τες με την τάξη. Τι λένε τα φαγητά και τα παραδοσιακά πιάτα μας στους 
άλλους για τον πολιτισμό μας; Μοιραστείτε τις σκέψεις σας.

5. Κάνε έρευνα στο διαδίκτυο για να δεις αν υπάρχουν κάποιες εκθέσεις τροφίμων 
στη χώρα σου. Μπορείς να βρεις εκθέσεις, γιορτές ή άλλες εκδηλώσεις με 
γαστρονομικό περιεχόμενο που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες;

6. Ξέρεις ότι η 9η Μαΐου είναι η Ημέρα της Ευρώπης; 

Τι θα έλεγες να γιορτάσετε την Ημέρα της Ευρώπης με μια έκθεση τροφίμων στο 
σχολείο; Δεν υπάρχει πιο απολαυστικός τρόπος να βιώσεις τον πολιτισμό, την 
ιστορία και τις παραδόσεις της Ευρώπης από τα φαγητά της!

α)  Σε ζευγάρια επιλέξτε μια ευρωπαϊκή έκθεση τροφίμων ή φεστιβάλ για να 
πραγματοποιήσετε μια έρευνα, έτσι ώστε να την παρουσιάσετε στην έκθεση 
τροφίμων που θα οργανώσετε στο σχολείο σας την Hμέρα της Ευρώπης. 
Αναζητήστε την προέλευση του φεστιβάλ και διαλέξτε ένα παραδοσιακό 
φαγητό ή σπεσιαλιτέ αυτής της διοργάνωσης για να μαγειρέψετε στη σχολι-
κή εκδήλωση.

β)  Τώρα κάντε μια έρευνα για ένα παραδοσιακό τοπικό φαγητό που παρασκευ-
άζεται με παρόμοιο τρόπο και, αν είναι δυνατόν, μαγειρέψτε το για να το 
παρουσιάσετε ως το δικό σας ευρωπαϊκό πιάτο στη σχολική εκδήλωση.

γ)  Στήστε και διακοσμήστε τον πάγκο με τα φαγητά σας για να παρουσιάσετε 
τα πιάτα σας και να προσφέρετε στους επισκέπτες κάποιες γευστικές 
δοκιμές.

Γ ΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ  Τ Ι Σ  ΕΥΡΩΠΑ ΪΚΕΣ  Δ Ι ΑΤΡΟΦ ΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΕ Ι Σ  2 /2

Μάθε περισσότερα για την Ημέρα της Ευρώπης στο  
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/ 
europe-day_el
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ΣΥΓΚΟΜ ΙΔΗ  2050 1 /2

Τι ηλικία θα έχεις το 2050; 

Σήμερα ο πληθυσμός του πλανήτη είναι 7 δισεκατομμύρια, ωστόσο το 2050 
αναμένεται να φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια. Η παραγωγή τροφίμων σε παγκόσμιο 
επίπεδο θα πρέπει να διπλασιαστεί προκειμένου να θρέψει 9 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους. Καθώς δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για να διευρυνθεί ο χώρος 
παραγωγής του πλανήτη, οι γεωργοί θα πρέπει να παράγουν περισσότερα 
τρόφιμα με λιγότερους πόρους.

Αυτό σημαίνει ότι οι γεωργοί θα πρέπει να καλλιεργούν πιο αποδοτικά. Η ΕΕ 
βοηθά τους γεωργούς ώστε να το πετύχουν αυτό και να παράγουν περισσότερο 
επενδύοντας στην τεχνολογία και την έρευνα. Η σπατάλη των τροφίμων θα 
πρέπει επίσης να μειωθεί.

Ας ρίξουμε μια ματιά στα είδη των καλλιεργειών που υπάρχουν σε όλη την ΕΕ. 

1. Άνοιξε τον γεωργικό χάρτη της ΕΕ για να δεις κάποια από τα είδη που 
καλλιεργούνται και συγκομίζονται στη χώρα ή την περιοχή σου.

α)  Σκέψου τον τύπο του εδάφους, τα είδη των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και το κλίμα της χώρας ή της περιοχής σου.  
Μπορείς να δικαιολογήσεις γιατί καλλιεργούνται και παράγονται  
αυτά τα είδη προϊόντων;

β)  Μπορείς να ονομάσεις μερικά γνωστά είδη διατροφής και προϊόντα 
που παράγονται από τις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία της χώρας ή 

της περιοχής σου; Προσπάθησε να σκεφτείς τα προϊόντα  
που χρησιμοποιούν μεθόδους παραγωγής τροφίμων 

οι οποίες χρονολογούνται εδώ και αιώνες και όπου  
οι τεχνικές έχουν περάσει από γενιά σε γενιά.

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 
2050
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Για περισσότερες πληροφορίες πάνω 
σε αυτό το θέμα, δες το Φύλλο  
εργασίας «Αναλάβετε δράση  
για τη σπατάλη των τροφίμων!».

ΣΥΓΚΟΜ ΙΔΗ  2050 2 /2

2. Ο μέσος γεωργός της ΕΕ έχει μόνο 12 εκτάρια γης (120 στρέμματα) που 
ισοδυναμεί με σχεδόν 20 γήπεδα ποδοσφαίρου. Αυτό συγκρίνεται με ένα μέσο 
μέγεθος αγροκτήματος 64 εκταρίων στη Βραζιλία, 180 εκταρίων στις ΗΠΑ και 
πάνω από 3 000 εκταρίων στην Αυστραλία. Το υψηλό ποσοστό της Ευρώπης σε 
σχετικά μικρά, οικογενειακά αγροκτήματα σημαίνει ότι οι γεωργοί μας πρέπει να 
καλλιεργούν αποτελεσματικά, προκειμένου να παρέχουν στους καταναλωτές έναν 
ασφαλή επισιτιστικό εφοδιασμό τροφίμων υψηλής ποιότητας. Οι γεωργοί, επίσης, 
συχνά πωλούν απευθείας στους καταναλωτές στις λαϊκές αγορές. Γιατί νομίζεις ότι 
συμβαίνει αυτό;

α)  Ποιες τοπικές καλλιέργειες και προϊόντα θα περίμενες να δεις στη λαϊκή 
αγορά εκεί που ζεις;

β)  Ποια φρούτα και λαχανικά θα περίμενες να πωλούνται αυτή την εποχή;

γ)  Πώς νομίζεις ότι καθορίζονται οι τιμές των φρούτων και των λαχανικών; 
Μπορείς να πας σε μια τοπική λαϊκή αγορά για να δεις αν οι απαντήσεις  
των γεωργών ταιριάζουν με τις δικές σου;

3. Τι νομίζεις ότι συμβαίνει στις καλλιέργειες και τα προϊόντα που δεν πωλούνται  
σε μια λαϊκή αγορά;

Είναι σημαντικό να μη σπαταλάμε τα τρόφιμα για τα οποία οι γεωργοί έχουν δώσει 
τόσο χρόνο και χρήμα για να τα παραγάγουν. Τι μπορείς να κάνεις για να μειωθεί η 
σπατάλη των τροφίμων (στο σπίτι ή στο σχολείο); Πώς σου φαίνεται  
να ξεκινήσεις μια «Πρόκληση για τη συγκομιδή του 2050» για τη μείωση της 
ποσότητας των τροφίμων που πετάμε;
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Για περισσότερες πληροφορίες  
επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
http://ec.europa.eu/agriculture/sfs/index_el.htm

ΤΑ  ΤΡΟΦ ΙΜΑ Σ ΤΗ  ΖΩΗ ΣΟΥ  1 /2

Δες την πυραμίδα με κριτική ματιά. Σου προκαλεί έκπληξη κάποιο από τα 
τρόφιμα που βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας;

Στο προτελευταίο επίπεδο υπάρχουν φρούτα και λαχανικά. Ξέρεις ότι συνιστάται να 
τρώμε τουλάχιστον πέντε μερίδες την ημέρα από φρούτα και λαχανικά διαφορετι-
κών χρωμάτων για να παραμείνουμε υγιείς; Η ΕΕ βοηθά τη χρηματοδότηση προ-
γραμμάτων για σχολεία που παρέχουν στα παιδιά φρέσκα φρούτα και λαχανικά για 
να τα ενθαρρύνει να 
αποκτήσουν καλές 
διατροφικές 
συνήθειες.

Οι τροφές στο πιο πάνω επίπεδο είναι πλούσιες σε λιπαρά, 
ζάχαρη και αλάτι. Δεν είναι απαραίτητες για την υγεία και 
η υπερβολική λήψη τους μπορεί να είναι επιβλαβής.

Τα λίπη και τα έλαια είναι βασικά, αλλά μόνο σε μικρές 
ποσότητες.

Οι τροφές στα τέσσερα κάτω επίπεδα της διατροφικής 
πυραμίδας είναι βασικά για την καλή υγεία. 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ

ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ  

H ΕΕ στηρίζει τους γεωργούς της για να παράγουν υψηλής ποιότητας τρόφιμα 
για εμάς. Η τροφή μας πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας ώστε να μας παρέχει τα 
σημαντικά θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα μας για να είναι υγιές. 

1. Τι γνωρίζεις για την υγιεινή διατροφή; Αυτή είναι μια διατροφική πυραμίδα και 
δείχνει τα διαφορετικά είδη τροφών και τις ποσότητες από κάθε ομάδα που 
χρειαζόμαστε για να είμαστε υγιείς. 

Πηγή: www.safefood.eu
EL 37/82

http://ec.europa.eu/agriculture/sfs/index_el.htm
http://www.safefood.eu


ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ  ΤΡΟΦ ΙΜΑ Σ ΤΗ  ΖΩΗ ΣΟΥ  2 /2

2. Ας δούμε τις επιλογές 
τροφίμων για οικογένειες 
σαν τη δική σου σε όλο 
τον κόσμο. 

Μπορείς να δώσεις δύο παραδείγματα από τα τρόφιμα που αγόρασε  
η οικογένεια Le Moines από τις παρακάτω τέσσερις ομάδες τροφίμων;

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ: ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΠΡΩΤΕΐΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ: ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α ΚΑΙ C

1.

2.

1.

2.

ΚΡΕΑΣ, ΨΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ: ΠΡΩΤΕΐΝΕΣ, ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 
ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ Β 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ: ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ, ΣΙΔΗΡΟ  
ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ Β

1.

2.

1.

2.

Νομίζεις ότι οι εβδομαδιαίες διατροφικές επιλογές της οικογένειας Le Moines  
είναι ισορροπημένες, υγιεινές επιλογές;

3. Κάνε έναν κατάλογο με τι έφαγες χτες και μετά μοίρασε τα τρόφιμα που έφαγες 
στις τέσσερις κατηγορίες που βρίσκονται παραπάνω. Συζήτησε τις διατροφικές σου 
επιλογές με έναν συμμαθητή σου. Ήταν πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά; Θα 
μπορούσες να είχες κάνει κάποιες καλύτερες επιλογές;

4. Χωρίστε την τάξη σε επτά μικρές ομάδες. Κάθε ομάδα προτείνει ένα υγιεινό 
πρόγραμμα γευμάτων για μια διαφορετική ημέρα της εβδομάδας για την 

οικογένεια Le Moines, χρησιμοποιώντας τα τρόφιμα που αγόρασαν. 
Συμπεριλάβετε πρόγραμμα γευμάτων για πρωινό, μεσημεριανό 

και βραδινό για όλη την οικογένεια. Συζητήστε τις επιλογές 
σας με τις άλλες ομάδες.

Αυτή είναι μια φωτογραφία της οικογένειας Le Moines από τη Γαλλία.

©
 P

et
er

 M
en

ze
l/C

os
m

os
 –

 α
πό

 τ
ο 

βι
βλ

ίο
 H

un
gr

y 
Pl

an
et

EL 38/82
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Μέρος 1 

Οργανώστε μια εκδρομή με τον δάσκαλό σας. Προσδιορίστε τρεις μοναδικές περιοχές 
για τη συλλογή δειγμάτων εδάφους και αναλύστε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
από το δείγμα του εδάφους στο εργαστήρι φυσικών επιστημών. Συζητήστε γιατί 
είναι σημαντικό για τους γεωργούς να γνωρίζουν το pH και τα είδη των εδαφών 
στη γη τους. 

Τώρα ήρθε η ώρα να καλλιεργήσετε σπόρους βασιλικού και 
μαρουλιού. Δουλεύοντας σε μικρές ομάδες, κόψτε άδεια πλαστικά 

μπουκάλια νερού στα δύο. Γεμίστε το κάτω μισό με οποιοδήποτε 
συνηθισμένο υγρό οργανικό λίπασμα (κομπόστ) και φυτέψτε 
μερικούς σπόρους από το κάθε είδος· χρησιμοποιήστε το πάνω μισό 
των πλαστικών μπουκαλιών σαν μίνι θερμοκήπια. Οι σπόροι θα 

πρέπει να φυτρώσουν μέσα σε λίγες ημέρες, αν τους έχετε κρατήσει 
υγρούς και τους παρείχατε φως για τουλάχιστον 12 ώρες. Κρατήστε ένα 

ημερολόγιο του έργου, ώστε οι διάφορες ομάδες να μπορούν να γράψουν 
μια έκθεση σχετικά με τις συνθήκες ανάπτυξης που λειτουργούν καλύτερα.

Στη μεταφύτευση μπορείτε να συνεχίσετε να μεγαλώνετε τα φυτά σας σε εσωτερικό 
χώρο ή στο έδαφος του σχολείου. Με καλή φροντίδα των φυτών κάθε ομάδα θα 
έχει μια γευστική δοκιμή σε 5-6 εβδομάδες! 

Σε αυτό το έργο δύο φάσεων με θέμα 

την τροφή θα μπορέσετε να εμβαθύνετε 

περισσότερο στη γεωργία και στα 

διαφορετικά στάδια που απαιτούνται  

για να παραχθεί η τροφή μας.

ΕΡΓΟ  1 /2

Αυτή είναι  

γόνιμη γη
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Μέρος 2 

Οργανώστε μια επίσκεψη σε ένα κοντινό δενδροκηπευτικό αγρόκτημα 
που μόνο παράγει ή παράγει και πουλάει φρούτα ή/και λαχανικά. Εναλλακτικά, η 
τάξη θα μπορούσε να πάει σε μια τοπική λαϊκή αγορά. 

Πριν ξεκινήσετε, συζητήστε για τις ερωτήσεις που θα κάνετε στον γεωργό σχετικά 
με τις καλλιέργειες, καθώς και για τις προκλήσεις και ανταμοιβές του να είσαι 
γεωργός. Επιλέξτε εθελοντές που θα κάνουν τις ερωτήσεις.

Οι κατηγορίες ερωτήσεων μπορούν να συμπεριλαμβάνουν: μέγεθος του αγροκτήματος, 
καλλιέργειες που έχει, κτίρια, μηχανήματα και τεχνολογία που χρησιμοποιεί, εναλλαγή 

καλλιεργειών, χρήση λιπασμάτων και έλεγχο ασθενειών, κόστος και χρήση νερού 
(π.χ. ξέρετε πόσο βρέχει στην περιοχή σας κάθε χρόνο;). Ρωτήστε τον γεωργό 
σχετικά με την επεξεργασία και τη συσκευασία των τροφικών προϊόντων του 
και πώς εμπορεύεται τις καλλιέργειές του.

Ρωτήστε, επίσης, τι συμβαίνει στα παραμορφωμένα ή ακανόνιστου σχήματος 
λαχανικά (που δεν είναι κανονικά ή έχουν ένα ασυνήθιστο σχήμα και δεν 

μοιάζουν με την παραγωγή που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα καταστήματά 
μας) και τα λαχανικά ή φρούτα που δεν πουλιούνται.

Πάρτε μαζί σας στην επίσκεψη τις φωτογραφικές σας μηχανές, καταγράψτε όποιες 
βιώσιμες γεωργικές πρακτικές βλέπετε, π.χ. τη χρήση των φυσικών λιπασμάτων,  
τη διατήρηση του νερού, και ρωτήστε τον γεωργό πώς συμβάλλουν στην προστασία 
του περιβάλλοντος. 

Έχοντας ζητήσει άδεια, μαζέψτε διάφορα πληροφοριακά στοιχεία και είδη από 
το αγρόκτημα (π.χ. φύλλα, ένα δείγμα εδάφους και φωτογραφίες). Όταν γυρίσετε 
στο σχολείο, χρησιμοποιώντας βιβλία και το διαδίκτυο, βρείτε περισσότερα 
σχετικά με τις πληροφορίες και τα διαφορετικά στοιχεία που συγκεντρώσατε. 

Κάθε ομάδα δημιουργεί ένα κολάζ σε έναν πίνακα Α3 για να 
περιγράψει μερικά από τα χαρακτηριστικά του αγροκτήματος, καθώς 
και τα φρούτα/λαχανικά που καλλιεργούνται από τον γεωργό και 
πουλιούνται στην αγορά. Παρουσιάστε κάθε κολάζ στην τάξη  

και στη συνέχεια εκθέστε τα σε μια έκθεση στην είσοδο  
του σχολείου. 
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> για εκπαιδευτικούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), που ξεκίνησε το 1962, είναι 
το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της γεωργίας και 

της κοινωνίας, μεταξύ της Ευρώπης και των γεωργών της. Ως 
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είμαστε οι τελικοί αποδέ-
κτες των οφελών της ΚΓΠ. Υπάρχουν πάντα άφθονα τρόφιμα 
στα καταστήματα και στα σουπερμάρκετ μας σε τιμές που είναι προσιτές. 

Η ΕΕ στηρίζει τους γεωργούς της ώστε να παρέχουν τρόφιμα ασφαλή, υψηλής ποιότητας, ιχνηλάσιμα και 
παραγόμενα με βιώσιμο τρόπο, για πάνω από 500 εκατομμύρια ευρωπαίους καταναλωτές. Η Ευρώπη είναι 
γνωστή για την τεράστια ποικιλία από εκλεκτά φαγητά, κρασιά και μπίρες, όπως εκφράζονται στις μεγάλες 
γαστρονομικές παραδόσεις μας. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων έχει 
στόχο να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο στην ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την ευημερία των 
ζώων και την υγεία των φυτών μέσα στην ΕΕ, μέσω της παρακολούθησης κάθε σταδίου της διατροφικής 
αλυσίδας, από το αγρόκτημα μέχρι το τραπέζι μας. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να διπλασιαστεί μέχρι το 2050 για να τραφεί ο παγκό-
σμιος πληθυσμός των 9 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Η ΕΕ έχει περίπου 11 εκατομμύρια αγροκτήματα. 
Ο τομέας των τροφίμων της ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος τομέας απασχόλησης στην ΕΕ, παρέχοντας περίπου 
44 εκατομμύρια θέσεις εργασίας (ποσοστό που αντιπροσωπεύει περίπου το 7 % του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος της ΕΕ). Η ΕΕ στηρίζει τους γεωργούς της γιατί η παραγωγή τροφίμων είναι ευάλωτη σε παράγοντες 
πέρα από τον έλεγχο των αγροτών, όπως οικονομικές και περιβαλλοντικές κρίσεις ή κρίσεις που σχετίζονται με 
τις καιρικές συνθήκες. Χάρη στη γεωργική πολιτική και τους πόρους που παρέχει, η ΕΕ παίζει έναν σημαντικό ρόλο 
στη διασφάλιση της επισιτιστικής μας ασφάλειας.

Σε αυτή την ενότητα οι μαθητές θα ανακαλύψουν ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτά που καταναλώνουν και 
χρησιμοποιούν κάθε μέρα προέρχονται από γεωργικές εκμεταλλεύσεις —κρέας, γάλα φρούτα, λαχανικά, 
ψωμί, ελαιόλαδο, αυγά, λουλούδια, ρούχα, καλλυντικά κ.λπ.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν:
▶  Τα ειδικά παραδοσιακά τρόφιμα της περιοχής τους και τη βιολογική παραγωγή, καθώς και πώς η ΕΕ 

στηρίζει τους γεωργούς στην παραγωγή και την προώθηση αυτών των προϊόντων (δείτε το φύλλο 
εργασίας «Η γεύση της ποιότητας»).

▶  Πώς τα υψηλά πρότυπα παραγωγής και τα συστήματα σήμανσης και ιχνηλασιμότητας της ΕΕ μάς 
εγγυώνται ποιοτικά τρόφιμα (δείτε το φύλλο εργασίας «Μπορείς να σπάσεις τον κωδικό;»).

▶  Τη σημασία των τροφίμων που παράγονται τοπικά από γεωργούς στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης 
για τη διατήρηση των παραδόσεων και του πολιτισμού μας (δείτε το φύλλο εργασίας 
«Γιορτάζοντας τις ευρωπαϊκές διατροφικές παραδόσεις»).

▶  Πώς οι γεωργοί πρέπει να καλλιεργούν αποδοτικά για να θρέψουν τον αυξανόμενο πληθυσμό του 
πλανήτη, τα είδη των καλλιεργειών και γεωργικών προϊόντων που καλλιεργούνται από τους γεωργούς, 
μεθόδους και τεχνικές παραγωγής και γιατί θα πρέπει να λάβουμε μέτρα κατά της σπατάλης τροφίμων 
(δείτε το φύλλο εργασίας «Συγκομιδή 2050»). 

▶  Πώς μπορούν να κάνουν υγιεινές θρεπτικές επιλογές και να σχεδιάσουν μια ισορροπημένη διατροφή, 
καθώς και πώς να κάνουν συνειδητές επιλογές όταν αγοράζουν τρόφιμα (δείτε το φύλλο εργασίας 
«Τα τρόφιμα στη ζωή σου»). 

Αυτή η ενότητα ολοκληρώνεται με μια 
πρόταση έργου για επίσκεψη της τάξης 
σε ένα αγρόκτημα που μόνο παράγει ή 
 παράγει και πουλάει οπωροκηπευτικά.

Πρόσθετοι πόροι 
⇢  Γεωργικός χάρτης της ΕΕ 
⇢  Ενημερωτικό δελτίο για την ΚΓΠ
⇢  Γλωσσάρι 
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Η ΕΕ στηρίζει τους γεωργούς της, βοηθώντας τους να εργάζονται μέσα στα αυστηρά 
πρότυπα ή κανόνες της ΕΕ για τη διασφάλιση της ποιότητας, της θρεπτικής αξίας και 
της ασφάλειας όλων των γεωργικών προϊόντων και των άλλων τροφίμων τους 
πριν τα καταναλώσουμε. Επιπλέον, η ΕΕ έχει θεσπίσει μια σειρά από συστήματα 
ποιότητας για να εξασφαλίσει ότι καταναλώνουμε και απολαμβάνουμε τα καλύτερα 
ευρωπαϊκά προϊόντα. Τα συστήματα αυτά βοηθούν επίσης στην τόνωση των 
οικονομιών μας, αφού οι καταναλωτές τόσο εντός, όσο και εκτός της ΕΕ, εκτιμούν 
όλο και περισσότερο την υψηλή ποιότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων διατροφής.

2.  Τα συστήματα που έχει θέσει σε εφαρμογή η ΕΕ, όπως η Προστατευόμενη 
Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και η Προστατευόμενη Γεωγραφική 
Ένδειξη (ΠΓΕ), προωθούν και προστατεύουν την ονομασία γεωργικών προϊόντων 
και τροφίμων με μοναδικά υψηλή ποιότητα. 

α)  Δες τη διεύθυνση http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm

Τώρα συμπλήρωσε τον ορισμό για κάθε είδος σήματος.

1. Μπορείς να μαντέψεις τι κοινό έχουν αυτά  
τα ευρωπαϊκά τρόφιμα;

ΠΟΠ ΠΓΕ

Το σήμα ΠΟΠ χαρακτηρίζει γεωργικά προϊόντα 
και τρόφιμα τα οποία 

Το σήμα ΠΓΕ δηλώνει γεωργικά προϊόντα  
και τρόφιμα τα οποία 

Η ΓΕΥΣΗ  ΤΗΣ  ΠΟ ΙΟΤΗΤΑΣ  1 /2
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ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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Μετά σύγκρινε τις απόψεις σου με 
τις πληροφορίες που υπάρχουν στο 
http://ec.europa.eu/agriculture/
organic/index_el.htm
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β)  Ποιο είδος σήματος της ΕΕ έχει το τυρί φέτα και το μέλι και γιατί; 
Εντόπισε τα σημεία από τα οποία προέρχονται τα δύο προϊόντα 
στον γεωργικό χάρτη της ΕΕ.

γ)  Κοίταξε στον γεωργικό χάρτη της ΕE για τα γεωργικά προϊόντα της χώρας 
σου. Απαρίθμησε τα είδη των καλλιεργειών και κτηνοτροφίας. Έχουν  
κάποια από αυτά ένα σήμα ποιότητας;

Δες τη διεύθυνση http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.
html?locale=el

Πόσα από αυτά τα προϊόντα έχεις δοκιμάσει; Διάλεξε μερικά τρόφιμα και 
φτιάξε ένα «σάντουιτς ποιότητας». Θα βρεις βούτυρο και λάδι, τυρί και 
κρέατα, καθώς και φρούτα και λαχανικά.

δ)  Η ΕΕ έχει επίσης θεσπίσει ένα σήμα για τα βιολογικά τρόφιμα. Μπορούμε να 
το βρούμε σε ένα ευρύ φάσμα τροφίμων και ποτών, όπως φρούτα, 
λαχανικά, κρέας, γάλα, κρασί, τυρί, αυγά, δημητριακά, καφέ, σοκολάτα, ψάρια 
και θαλασσινά, τα οποία παράγονται σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες. 

Αυτό είναι το βιολογικό σήμα της ΕΕ —ένα φύλλο, διαμορφωμένο από 
αστέρια, σε πράσινο φόντο. Τι νομίζεις ότι συμβολίζει το σχέδιο; Ποιες 
προϋποθέσεις νομίζεις ότι πρέπει να πληρούν τα τρόφιμα που 
παρασκευάζονται στην ΕΕ για να έχουν αυτό το σήμα; Συζήτησέ το με έναν 
συμμαθητή σου ή σε μικρές ομάδες.

EL 28/82

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_el.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_el.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=el
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=el


ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όλα τα αυγά κατηγορίας Α στην ΕΕ πρέπει  
να επισημαίνονται με:

▶  έναν κωδικό που προσδιορίζει τη μέθοδο 
παραγωγής

▶ τη χώρα προέλευσης

▶  τη γεωργική εκμετάλλευση όπου έχει παραχθεί

ΜΠΟΡΕ Ι Σ  ΝΑ  ΣΠΑΣΕ Ι Σ  ΤΟΝ ΚΩΔ ΙΚΟ ;  1 /3

Αυτό είναι ένα αυγό κατηγορίας Α, ένα αυγό που παράγεται από έναν γεωργό της 
ΕΕ και πωλείται σε ένα κατάστημα ή μια αγορά. Για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα 
γεωργικά προϊόντα που καλλιεργούνται και παράγονται στην Ευρώπη είναι υψηλής 
ποιότητας και κατάλληλα για κατανάλωση, η EE έχει εφαρμόσει συστήματα για την 
ορθή μεταχείριση των ζώων, τη σήμανση, την ιχνηλασιμότητα και την ποιότητα. 
Πληροφορίες που προσδιορίζουν το μέγεθος του αυγού και τη μέθοδο παραγωγής 
του υπάρχουν στο ίδιο το αυγό και τη συσκευασία του.

Δες τις εικόνες παρακάτω για να επαληθεύσεις τα ακόλουθα στοιχεία:

2  I E  9 8 9

2 ➔ Αυγά αχυρώνα

IE ➔ Ιρλανδία

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ;

EL 29/82



ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΠΟΡΕ Ι Σ  ΝΑ  ΣΠΑΣΕ Ι Σ  ΤΟΝ ΚΩΔ ΙΚΟ ;  2 /3

Αυτές είναι πολλές πληροφορίες για κάθε αυγό! Μπορείς να βοηθήσεις  
να σπάσουμε τον κωδικό;           

1. Ο κωδικός ξεκινάει με έναν αριθμό που προσδιορίζει τη μέθοδο παραγωγής: 

0 1 2 3
Αυγά βιολογικής 

παραγωγής
Αυγά ελεύθερης 

βοσκής
Αυγά αχυρώνα Αυγά κλωβοστοιχίας  

Ποια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του αυγού στην εικόνα της 
προηγούμενης σελίδας; 

2. Ακολουθούν δύο γράμματα που υποδηλώνουν τη χώρα προέλευσης. 

Ποιες χώρες χρησιμοποιήθηκαν στα παραδείγματα; Ποια δύο γράμματα 
ταυτοποιούν τη χώρα σου; 

3. Τέλος, το πιο σημαντικό, ο αριθμός του εγγεγραμμένου γεωργού που παρήγαγε  
το αυγό είναι τυπωμένος πάνω στο αυγό και στη συσκευασία του.

Ποιος είναι ο κωδικός του γεωργού στο παραπάνω παράδειγμα; Ποια διαβεβαίωση μας 
παρέχει ο γεωργός της ΕΕ με τη χρήση αυτού του συστήματος κωδικοποίησης; Γιατί 
πιστεύεις ότι έχουμε συστήματα ιχνηλασιμότητας τροφίμων και συστήματα 
επισήμανσης των τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ; Πόσο σημαντικό είναι για σένα το 
γεγονός ότι κάθε στάδιο της διατροφικής αλυσίδας —από το αγρόκτημα στο 
τραπέζι— καταγράφεται από τα συστήματα ιχνηλασιμότητας και σήμανσης των 
τροφίμων της ΕΕ; Ρίξε μια ματιά σε ένα αυγό ή σε μια συσκευασία αυγών στο 
σπίτι και δες αν μπορείς να αποκρυπτογραφήσεις τον κωδικό 
ιχνηλασιμότητάς του.

4. Το αυγό είναι πολύ θρεπτικό και μια από τις φυσικές τροφές με τις 
περισσότερες δυνατότητες κατανάλωσης. Σκέψου όσο το δυνατόν 
περισσότερους τρόπους μαγειρέματος του αυγού και, αν είναι δυνατόν, 
γράψε τη χώρα της ΕΕ που συνδέεται κατ’ εξοχήν με μια μέθοδο 
μαγειρέματος.

ΠΙΑΤΟ ΜΕ ΑΥΓΑ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΕ
Ομελέτα Γαλλία
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5. Μπορείς να σκεφτείς άλλα γεωργικά διατροφικά προϊόντα που παράγονται στην 
ΕΕ τα οποία έχουν εφαρμόσει συστήματα ιχνηλασιμότητας και σήμανσης; 

Ρίξε μια ματιά στο ψυγείο απόψε και κάνε έναν κατάλογο με τα νωπά γεωργικά 
είδη τροφίμων που θα βρεις τα οποία έχουν εξασφαλισμένη ποιότητα από την ΕΕ 
και τους γεωργούς της.

ΜΠΟΡΕ Ι Σ  ΝΑ  ΣΠΑΣΕ Ι Σ  ΤΟΝ ΚΩΔ ΙΚΟ ;  3 /3
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ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Γ ΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ  Τ Ι Σ  ΕΥΡΩΠΑ ΪΚΕΣ  Δ Ι ΑΤΡΟΦ ΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΕ Ι Σ  1 /2

1.  Μπορείς να αναφέρεις κάποια τοπικά ή παραδοσιακά τρόφιμα που συνδέονται  
με εκδηλώσεις για τρόφιμα ή φεστιβάλ φαγητού;

 X ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ / ΦΕΣΤΙΒΑΛ  
ΦΑΓΗΤΟΥ

2. Πολλές σπεσιαλιτέ και πιάτα χρονολογούνται εδώ και αιώνες. 
Πράγματι, συνταγές και μέθοδοι παρασκευής συχνά έχουν περάσει 
από γενιά σε γενιά. 

Σκεφτείτε στην τάξη και δημιουργήστε έναν κατάλογο περιφερειακών 
και τοπικών παραδοσιακών φαγητών που συνδέονται με τον πολιτισμό 
σας και τις γαστρονομικές παραδόσεις του.

3. Πού ακριβώς παρασκευάζονται αυτά τα φαγητά στη χώρα ή στην περιοχή σου;

Υπάρχουν οριακές περιοχές στη χώρα σου (για παράδειγμα, υγρότοποι, ορεινές περιοχές 
και περιοχές που πλήττονται από την ξηρασία) όπου η γεωργία είναι 

δύσκολη; Πρότεινε πώς θα μπορούσε να υποστηριχθεί η γεωργία σε 
αυτές τις περιοχές. 

Ποιος έχει πάει σε μια γεωργική έκθεση, έκθεση τροφίμων ή φεστιβάλ φαγητού; 
Γιατί οργανώθηκε η έκθεση και ποια εποχή του έτους; Ποια παραδοσιακά τρόφιμα 
είδες; Ποια τοπικά προϊόντα και πιάτα δοκίμασες και απόλαυσες εκεί;
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4. Αν ξέρεις οποιεσδήποτε ιστορίες λαογραφίας που συνδέονται με τοπικές σπεσιαλιτέ, 
μοιράσου τες με την τάξη. Τι λένε τα φαγητά και τα παραδοσιακά πιάτα μας στους 
άλλους για τον πολιτισμό μας; Μοιραστείτε τις σκέψεις σας.

5. Κάνε έρευνα στο διαδίκτυο για να δεις αν υπάρχουν κάποιες εκθέσεις τροφίμων 
στη χώρα σου. Μπορείς να βρεις εκθέσεις, γιορτές ή άλλες εκδηλώσεις με 
γαστρονομικό περιεχόμενο που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες;

6. Ξέρεις ότι η 9η Μαΐου είναι η Ημέρα της Ευρώπης; 

Τι θα έλεγες να γιορτάσετε την Ημέρα της Ευρώπης με μια έκθεση τροφίμων στο 
σχολείο; Δεν υπάρχει πιο απολαυστικός τρόπος να βιώσεις τον πολιτισμό, την 
ιστορία και τις παραδόσεις της Ευρώπης από τα φαγητά της!

α)  Σε ζευγάρια επιλέξτε μια ευρωπαϊκή έκθεση τροφίμων ή φεστιβάλ για να 
πραγματοποιήσετε μια έρευνα, έτσι ώστε να την παρουσιάσετε στην έκθεση 
τροφίμων που θα οργανώσετε στο σχολείο σας την Hμέρα της Ευρώπης. 
Αναζητήστε την προέλευση του φεστιβάλ και διαλέξτε ένα παραδοσιακό 
φαγητό ή σπεσιαλιτέ αυτής της διοργάνωσης για να μαγειρέψετε στη σχολι-
κή εκδήλωση.

β)  Τώρα κάντε μια έρευνα για ένα παραδοσιακό τοπικό φαγητό που παρασκευ-
άζεται με παρόμοιο τρόπο και, αν είναι δυνατόν, μαγειρέψτε το για να το 
παρουσιάσετε ως το δικό σας ευρωπαϊκό πιάτο στη σχολική εκδήλωση.

γ)  Στήστε και διακοσμήστε τον πάγκο με τα φαγητά σας για να παρουσιάσετε 
τα πιάτα σας και να προσφέρετε στους επισκέπτες κάποιες γευστικές 
δοκιμές.

Γ ΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ  Τ Ι Σ  ΕΥΡΩΠΑ ΪΚΕΣ  Δ Ι ΑΤΡΟΦ ΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΕ Ι Σ  2 /2

Μάθε περισσότερα για την Ημέρα της Ευρώπης στο  
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/ 
europe-day_el
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ΣΥΓΚΟΜ ΙΔΗ  2050 1 /2

Τι ηλικία θα έχεις το 2050; 

Σήμερα ο πληθυσμός του πλανήτη είναι 7 δισεκατομμύρια, ωστόσο το 2050 
αναμένεται να φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια. Η παραγωγή τροφίμων σε παγκόσμιο 
επίπεδο θα πρέπει να διπλασιαστεί προκειμένου να θρέψει 9 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους. Καθώς δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για να διευρυνθεί ο χώρος 
παραγωγής του πλανήτη, οι γεωργοί θα πρέπει να παράγουν περισσότερα 
τρόφιμα με λιγότερους πόρους.

Αυτό σημαίνει ότι οι γεωργοί θα πρέπει να καλλιεργούν πιο αποδοτικά. Η ΕΕ 
βοηθά τους γεωργούς ώστε να το πετύχουν αυτό και να παράγουν περισσότερο 
επενδύοντας στην τεχνολογία και την έρευνα. Η σπατάλη των τροφίμων θα 
πρέπει επίσης να μειωθεί.

Ας ρίξουμε μια ματιά στα είδη των καλλιεργειών που υπάρχουν σε όλη την ΕΕ. 

1. Άνοιξε τον γεωργικό χάρτη της ΕΕ για να δεις κάποια από τα είδη που 
καλλιεργούνται και συγκομίζονται στη χώρα ή την περιοχή σου.

α)  Σκέψου τον τύπο του εδάφους, τα είδη των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και το κλίμα της χώρας ή της περιοχής σου.  
Μπορείς να δικαιολογήσεις γιατί καλλιεργούνται και παράγονται  
αυτά τα είδη προϊόντων;

β)  Μπορείς να ονομάσεις μερικά γνωστά είδη διατροφής και προϊόντα 
που παράγονται από τις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία της χώρας ή 

της περιοχής σου; Προσπάθησε να σκεφτείς τα προϊόντα  
που χρησιμοποιούν μεθόδους παραγωγής τροφίμων 

οι οποίες χρονολογούνται εδώ και αιώνες και όπου  
οι τεχνικές έχουν περάσει από γενιά σε γενιά.

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 
2050
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Για περισσότερες πληροφορίες πάνω 
σε αυτό το θέμα, δες το Φύλλο  
εργασίας «Αναλάβετε δράση  
για τη σπατάλη των τροφίμων!».

ΣΥΓΚΟΜ ΙΔΗ  2050 2 /2

2. Ο μέσος γεωργός της ΕΕ έχει μόνο 12 εκτάρια γης (120 στρέμματα) που 
ισοδυναμεί με σχεδόν 20 γήπεδα ποδοσφαίρου. Αυτό συγκρίνεται με ένα μέσο 
μέγεθος αγροκτήματος 64 εκταρίων στη Βραζιλία, 180 εκταρίων στις ΗΠΑ και 
πάνω από 3 000 εκταρίων στην Αυστραλία. Το υψηλό ποσοστό της Ευρώπης σε 
σχετικά μικρά, οικογενειακά αγροκτήματα σημαίνει ότι οι γεωργοί μας πρέπει να 
καλλιεργούν αποτελεσματικά, προκειμένου να παρέχουν στους καταναλωτές έναν 
ασφαλή επισιτιστικό εφοδιασμό τροφίμων υψηλής ποιότητας. Οι γεωργοί, επίσης, 
συχνά πωλούν απευθείας στους καταναλωτές στις λαϊκές αγορές. Γιατί νομίζεις ότι 
συμβαίνει αυτό;

α)  Ποιες τοπικές καλλιέργειες και προϊόντα θα περίμενες να δεις στη λαϊκή 
αγορά εκεί που ζεις;

β)  Ποια φρούτα και λαχανικά θα περίμενες να πωλούνται αυτή την εποχή;

γ)  Πώς νομίζεις ότι καθορίζονται οι τιμές των φρούτων και των λαχανικών; 
Μπορείς να πας σε μια τοπική λαϊκή αγορά για να δεις αν οι απαντήσεις  
των γεωργών ταιριάζουν με τις δικές σου;

3. Τι νομίζεις ότι συμβαίνει στις καλλιέργειες και τα προϊόντα που δεν πωλούνται  
σε μια λαϊκή αγορά;

Είναι σημαντικό να μη σπαταλάμε τα τρόφιμα για τα οποία οι γεωργοί έχουν δώσει 
τόσο χρόνο και χρήμα για να τα παραγάγουν. Τι μπορείς να κάνεις για να μειωθεί η 
σπατάλη των τροφίμων (στο σπίτι ή στο σχολείο); Πώς σου φαίνεται  
να ξεκινήσεις μια «Πρόκληση για τη συγκομιδή του 2050» για τη μείωση της 
ποσότητας των τροφίμων που πετάμε;

EL 36/82



ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες  
επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
http://ec.europa.eu/agriculture/sfs/index_el.htm

ΤΑ  ΤΡΟΦ ΙΜΑ Σ ΤΗ  ΖΩΗ ΣΟΥ  1 /2

Δες την πυραμίδα με κριτική ματιά. Σου προκαλεί έκπληξη κάποιο από τα 
τρόφιμα που βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας;

Στο προτελευταίο επίπεδο υπάρχουν φρούτα και λαχανικά. Ξέρεις ότι συνιστάται να 
τρώμε τουλάχιστον πέντε μερίδες την ημέρα από φρούτα και λαχανικά διαφορετι-
κών χρωμάτων για να παραμείνουμε υγιείς; Η ΕΕ βοηθά τη χρηματοδότηση προ-
γραμμάτων για σχολεία που παρέχουν στα παιδιά φρέσκα φρούτα και λαχανικά για 
να τα ενθαρρύνει να 
αποκτήσουν καλές 
διατροφικές 
συνήθειες.

Οι τροφές στο πιο πάνω επίπεδο είναι πλούσιες σε λιπαρά, 
ζάχαρη και αλάτι. Δεν είναι απαραίτητες για την υγεία και 
η υπερβολική λήψη τους μπορεί να είναι επιβλαβής.

Τα λίπη και τα έλαια είναι βασικά, αλλά μόνο σε μικρές 
ποσότητες.

Οι τροφές στα τέσσερα κάτω επίπεδα της διατροφικής 
πυραμίδας είναι βασικά για την καλή υγεία. 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ

ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ  

H ΕΕ στηρίζει τους γεωργούς της για να παράγουν υψηλής ποιότητας τρόφιμα 
για εμάς. Η τροφή μας πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας ώστε να μας παρέχει τα 
σημαντικά θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα μας για να είναι υγιές. 

1. Τι γνωρίζεις για την υγιεινή διατροφή; Αυτή είναι μια διατροφική πυραμίδα και 
δείχνει τα διαφορετικά είδη τροφών και τις ποσότητες από κάθε ομάδα που 
χρειαζόμαστε για να είμαστε υγιείς. 

Πηγή: www.safefood.eu
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ΤΑ  ΤΡΟΦ ΙΜΑ Σ ΤΗ  ΖΩΗ ΣΟΥ  2 /2

2. Ας δούμε τις επιλογές 
τροφίμων για οικογένειες 
σαν τη δική σου σε όλο 
τον κόσμο. 

Μπορείς να δώσεις δύο παραδείγματα από τα τρόφιμα που αγόρασε  
η οικογένεια Le Moines από τις παρακάτω τέσσερις ομάδες τροφίμων;

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ: ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΠΡΩΤΕΐΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ: ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α ΚΑΙ C

1.

2.

1.

2.

ΚΡΕΑΣ, ΨΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ: ΠΡΩΤΕΐΝΕΣ, ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 
ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ Β 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ: ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ, ΣΙΔΗΡΟ  
ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ Β

1.

2.

1.

2.

Νομίζεις ότι οι εβδομαδιαίες διατροφικές επιλογές της οικογένειας Le Moines  
είναι ισορροπημένες, υγιεινές επιλογές;

3. Κάνε έναν κατάλογο με τι έφαγες χτες και μετά μοίρασε τα τρόφιμα που έφαγες 
στις τέσσερις κατηγορίες που βρίσκονται παραπάνω. Συζήτησε τις διατροφικές σου 
επιλογές με έναν συμμαθητή σου. Ήταν πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά; Θα 
μπορούσες να είχες κάνει κάποιες καλύτερες επιλογές;

4. Χωρίστε την τάξη σε επτά μικρές ομάδες. Κάθε ομάδα προτείνει ένα υγιεινό 
πρόγραμμα γευμάτων για μια διαφορετική ημέρα της εβδομάδας για την 

οικογένεια Le Moines, χρησιμοποιώντας τα τρόφιμα που αγόρασαν. 
Συμπεριλάβετε πρόγραμμα γευμάτων για πρωινό, μεσημεριανό 

και βραδινό για όλη την οικογένεια. Συζητήστε τις επιλογές 
σας με τις άλλες ομάδες.

Αυτή είναι μια φωτογραφία της οικογένειας Le Moines από τη Γαλλία.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ

Μέρος 1 

Οργανώστε μια εκδρομή με τον δάσκαλό σας. Προσδιορίστε τρεις μοναδικές περιοχές 
για τη συλλογή δειγμάτων εδάφους και αναλύστε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
από το δείγμα του εδάφους στο εργαστήρι φυσικών επιστημών. Συζητήστε γιατί 
είναι σημαντικό για τους γεωργούς να γνωρίζουν το pH και τα είδη των εδαφών 
στη γη τους. 

Τώρα ήρθε η ώρα να καλλιεργήσετε σπόρους βασιλικού και 
μαρουλιού. Δουλεύοντας σε μικρές ομάδες, κόψτε άδεια πλαστικά 

μπουκάλια νερού στα δύο. Γεμίστε το κάτω μισό με οποιοδήποτε 
συνηθισμένο υγρό οργανικό λίπασμα (κομπόστ) και φυτέψτε 
μερικούς σπόρους από το κάθε είδος· χρησιμοποιήστε το πάνω μισό 
των πλαστικών μπουκαλιών σαν μίνι θερμοκήπια. Οι σπόροι θα 

πρέπει να φυτρώσουν μέσα σε λίγες ημέρες, αν τους έχετε κρατήσει 
υγρούς και τους παρείχατε φως για τουλάχιστον 12 ώρες. Κρατήστε ένα 

ημερολόγιο του έργου, ώστε οι διάφορες ομάδες να μπορούν να γράψουν 
μια έκθεση σχετικά με τις συνθήκες ανάπτυξης που λειτουργούν καλύτερα.

Στη μεταφύτευση μπορείτε να συνεχίσετε να μεγαλώνετε τα φυτά σας σε εσωτερικό 
χώρο ή στο έδαφος του σχολείου. Με καλή φροντίδα των φυτών κάθε ομάδα θα 
έχει μια γευστική δοκιμή σε 5-6 εβδομάδες! 

Σε αυτό το έργο δύο φάσεων με θέμα 

την τροφή θα μπορέσετε να εμβαθύνετε 

περισσότερο στη γεωργία και στα 

διαφορετικά στάδια που απαιτούνται  

για να παραχθεί η τροφή μας.

ΕΡΓΟ  1 /2
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟ  2 /2

Μέρος 2 

Οργανώστε μια επίσκεψη σε ένα κοντινό δενδροκηπευτικό αγρόκτημα 
που μόνο παράγει ή παράγει και πουλάει φρούτα ή/και λαχανικά. Εναλλακτικά, η 
τάξη θα μπορούσε να πάει σε μια τοπική λαϊκή αγορά. 

Πριν ξεκινήσετε, συζητήστε για τις ερωτήσεις που θα κάνετε στον γεωργό σχετικά 
με τις καλλιέργειες, καθώς και για τις προκλήσεις και ανταμοιβές του να είσαι 
γεωργός. Επιλέξτε εθελοντές που θα κάνουν τις ερωτήσεις.

Οι κατηγορίες ερωτήσεων μπορούν να συμπεριλαμβάνουν: μέγεθος του αγροκτήματος, 
καλλιέργειες που έχει, κτίρια, μηχανήματα και τεχνολογία που χρησιμοποιεί, εναλλαγή 

καλλιεργειών, χρήση λιπασμάτων και έλεγχο ασθενειών, κόστος και χρήση νερού 
(π.χ. ξέρετε πόσο βρέχει στην περιοχή σας κάθε χρόνο;). Ρωτήστε τον γεωργό 
σχετικά με την επεξεργασία και τη συσκευασία των τροφικών προϊόντων του 
και πώς εμπορεύεται τις καλλιέργειές του.

Ρωτήστε, επίσης, τι συμβαίνει στα παραμορφωμένα ή ακανόνιστου σχήματος 
λαχανικά (που δεν είναι κανονικά ή έχουν ένα ασυνήθιστο σχήμα και δεν 

μοιάζουν με την παραγωγή που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα καταστήματά 
μας) και τα λαχανικά ή φρούτα που δεν πουλιούνται.

Πάρτε μαζί σας στην επίσκεψη τις φωτογραφικές σας μηχανές, καταγράψτε όποιες 
βιώσιμες γεωργικές πρακτικές βλέπετε, π.χ. τη χρήση των φυσικών λιπασμάτων,  
τη διατήρηση του νερού, και ρωτήστε τον γεωργό πώς συμβάλλουν στην προστασία 
του περιβάλλοντος. 

Έχοντας ζητήσει άδεια, μαζέψτε διάφορα πληροφοριακά στοιχεία και είδη από 
το αγρόκτημα (π.χ. φύλλα, ένα δείγμα εδάφους και φωτογραφίες). Όταν γυρίσετε 
στο σχολείο, χρησιμοποιώντας βιβλία και το διαδίκτυο, βρείτε περισσότερα 
σχετικά με τις πληροφορίες και τα διαφορετικά στοιχεία που συγκεντρώσατε. 

Κάθε ομάδα δημιουργεί ένα κολάζ σε έναν πίνακα Α3 για να 
περιγράψει μερικά από τα χαρακτηριστικά του αγροκτήματος, καθώς 
και τα φρούτα/λαχανικά που καλλιεργούνται από τον γεωργό και 
πουλιούνται στην αγορά. Παρουσιάστε κάθε κολάζ στην τάξη  

και στη συνέχεια εκθέστε τα σε μια έκθεση στην είσοδο  
του σχολείου. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

> για εκπαιδευτικούς

Σχεδόν η μισή έκταση της ΕΕ αξιοποιείται γεωργικά. Οι γεωργοί 
της Ευρώπης πρέπει να αντιμετωπίσουν την πρόκληση να μας 

εφοδιάζουν με ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα, καθώς και να προ-
στατεύουν την ύπαιθρο και το περιβάλλον. Οι γεωργοί είναι οι 
πρώτοι που συνειδητοποιούν ότι πρέπει να προστατεύουμε τους φυσικούς πόρους μας —σε 
τελική ανάλυση οι γεωργοί βασίζονται σε αυτούς για την καθημερινή διαβίωσή τους. Διαχειρί-
ζονται την ύπαιθρο προς όφελος όλων μας. Παρέχουν «δημόσια αγαθά»: τη σωστή φροντίδα 
και συντήρηση των εδαφών μας, των τοπίων, των οικοσυστημάτων και ενδιαιτημάτων, καθώς 
και μιας μεγάλης ποικιλίας πανίδας και χλωρίδας. Οι γεωργοί δεν ανταμείβονται για αυτές τις 
υπηρεσίες, επομένως χρειάζονται τη στήριξη της ΕΕ για να τα παρέχουν, την οποία λαμβάνουν 
με τη μορφή δημόσιας χρηματοδότησης. 

Η ΚΓΠ ξεκίνησε το 1962 και τα πρώτα χρόνια ενθάρρυνε τους γεωργούς να χρησιμοποιούν σύγχρονα 
μηχανήματα και νέες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων των χημικών λιπασμάτων και προϊόντων προστασίας 
των φυτών. Η πολιτική ήταν αποδοτική και η παραγωγικότητα των τροφίμων αυξήθηκε πάρα πολύ, αλλά τα 
τελευταία χρόνια οι προτεραιότητες άλλαξαν. Οι μεταρρυθμίσεις του 2013 της ΚΓΠ επικεντρώνονται περισ-
σότερο στο περιβάλλον, με αυξημένο ποσοστό κονδυλίων να κατανέμεται πλέον σε βιώσιμες γεωργικές 
μεθόδους. Σήμερα οι γεωργοί διατηρούν περιοχές οικολογικής εστίασης, όπως ζώνες ανάσχεσης και λιβάδια 
με αγριολούλουδα σε γεωργικές εκτάσεις για να συντηρείται η βιοποικιλότητα. Μολονότι μπορεί αυτοί οι 
χώροι να μειώνουν τη συνολική απόδοση της γεωργικής εκμετάλλευσης, βιώσιμες γεωργικές πρακτικές 
όπως αυτές ωφελούν την ποιότητα του εδάφους, στηρίζουν τα οικοσυστήματα και τα ενδιαιτήματα της άγριας 
φύσης, τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον. Η μεταρρυθμισμένη ΚΓΠ παρέχει επίσης ειδική στήριξη στη 
βιολογική γεωργία και την παραγωγική χρήση των δασών και δασικών εκτάσεων.

Σε αυτή την ενότητα οι μαθητές θα διερευνήσουν:
▶  Πώς μπορούν οι γεωργοί και το περιβάλλον να υποστούν αρνητικές επιπτώσεις από την κλιματική 

αλλαγή και πώς βοηθάει η ΕΕ τους γεωργούς να λάβουν μέρος στον παγκόσμιο αγώνα ώστε να 
μετριαστούν οι μεταβολές λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη (δείτε το φύλλο εργασίας 
«Η γεωργία και οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής»).

▶  Πώς εργάζονται οι γεωργοί για να προστατεύσουν τη φύση και να διασφαλίσουν τη βιοποικιλότητα  
(δείτε το φύλλο εργασίας «Διασφαλίζοντας τη βιοποικιλότητα στη γεωργία»). 

▶  Πώς η περιβαλλοντικά βιώσιμη γεωργική εκμετάλλευση που χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους με 
σύνεση είναι ουσιαστική για την παραγωγή των τροφίμων μας και την ποιότητα της ζωής μας —σήμερα, 
αύριο και για τις μελλοντικές γενιές (δείτε το φύλλο εργασίας «Βιώσιμη γεωργική 
εκμετάλλευση»). 

▶  Πώς και εμείς έχουμε να διαδραματίσουμε έναν ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, στη στήριξη  
της βιοποικιλότητας και στην καταπολέμηση της σπατάλης των τροφίμων (δείτε το φύλλο εργασίας 
«Αναλάβετε δράση για τη σπατάλη των τροφίμων!»).

Η πρόταση της ενότητας για έργο 
είναι μια επίσκεψη σε μια αρόσιμη 
έκταση γεωργικής εκμετάλλευσης.

Πρόσθετοι πόροι 
⇢  Γεωργικός χάρτης της ΕΕ 
⇢  Ενημερωτικό δελτίο για την ΚΓΠ
⇢  Γλωσσάρι 

Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ  1 /1
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Παρακολουθήσατε την πρόβλεψη του καιρού στην τηλεόραση αυτή την εβδο-
μάδα; Οι περισσότεροι από μας σχεδιάζουμε τι θα φορέσουμε ανάλογα με την 
πρόβλεψη του καιρού. Για τον γεωργό, ο καιρός είναι πραγματικά σημαντικός, 
καθώς η γεωργία εξαρτάται από τον καιρό και το κλίμα περισσότερο από πολ-
λούς άλλους τομείς.  

1. Βάλτε σε κύκλο οποιαδήποτε φαινόμενα σχετικά με δυσμενείς κλιματικές 
συνθήκες είχαν αντίκτυπο στη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων  
στη χώρα σας κατά την τελευταία δεκαετία. 

Πλημμύρες
Χειμερινές  
καταιγίδες

Μειωμένη απόδοση 
σοδειών, αποτυχημένες 

καλλιέργειες

Καύσωνες, καλοκαιρινή 
ανομβρία

Άνοδος στη στάθμη της 
θάλασσας

Αλλαγή στην περίοδο 
βλάστησης

Διάβρωση του εδάφους
Θέματα υγείας και 
καλής μεταχείρισης 

των ζώων

Ξηρασία Απώλεια ενδιαιτημάτων Ελλείψεις νερού
Αύξηση παρασίτων  
και ξένων ειδών

Η ΓΕ ΩΡΓ ΙΑ  ΚΑ Ι  Ο Ι  ΠΡΟΚΛΗΣΕ Ι Σ  ΤΗΣ  ΚΛ ΙΜΑΤ ΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ  1 /4
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2. Μαζί με έναν συμμαθητή σας καταγράψτε μερικά από τα καιρικά και κλιματικά 
φαινόμενα (βλέπε άσκηση 1) που μπορούν να έχουν αντίκτυπο στα διάφορα 
παρακάτω στοιχεία της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Έχει επίσης ενδιαφέρον να σκεφτείτε πώς επηρεάζει διαφορετικά η κλιματική 
αλλαγή τις διάφορες περιφέρειες της ΕΕ. Ποιες είναι οι πιθανές κύριες 
επιπτώσεις για τους γεωργούς εκεί που ζείτε; 

Δείτε τον χάρτη της επόμενης σελίδας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τον τρόπο που η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την ΕΕ. 

Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Καλλιέργειες

Εκτροφή ζώων

Έδαφος  
και τοπίο

Υπόγεια ύδατα 
και στάθμη της 
θάλασσας

Θαλασσινά και 
οστρακοειδή

Βιοποικιλότητα 
και 
οικοσυστήματα

Γεωργός, 
οικογένεια  
και έσοδα

Η ΓΕ ΩΡΓ ΙΑ  ΚΑ Ι  Ο Ι  ΠΡΟΚΛΗΣΕ Ι Σ  ΤΗΣ  ΚΛ ΙΜΑΤ ΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ  2 /4
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Ο αντίκτυπος της κλιματικής  
αλλαγής στην Ευρώπη

Αρκτική
Άνοδος της θερμοκρασίας μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο 
μέσο όρο
Μείωση της θαλάσσιας παγοκάλυψης στην Αρκτική
Μείωση των στρωμάτων πάγου στη Γροιλανδία
Μείωση των μόνιμα παγωμένων εδαφών
Υψηλότερος κίνδυνος απώλειας βιοποικιλότητας
Εντατικοποίηση μεταφορών και εκμετάλλευσης των πόρων 
πετρελαίου και αερίων

Βορειοδυτική Ευρώπη
Περισσότερες ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις 
κατά τη χειμερινή περίοδο
Αύξηση ροών ποταμών
Μετακίνηση ειδών προς τον Βορρά
Μειωμένη ζήτηση ενέργειας για θέρμανση
Υψηλότερος κίνδυνος πλημμύρας των παραποτάμιων και 
παράκτιων περιοχών

Παράκτιες ζώνες και περιφερειακές θάλασσες
Άνοδος της στάθμης της θάλασσας
Υψηλότερες θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας
Αύξηση οξίνισης ωκεανού
Εξάπλωση ιχθύων και πλαγκτού προς τον Βορρά
Μεταβολές στις κοινότητες φυτοπλαγκτόν
Υψηλότερος κίνδυνος για τα ιχθυαποθέματα

Βόρεια Ευρώπη 
Άνοδος της θερμοκρασίας μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο 
μέσο όρο
Μειωμένη χιονοκάλυψη και παγοκάλυψη λιμνών και ποταμών
Αύξηση ροών ποταμών
Μετακίνηση ειδών προς τον Βορρά
Υψηλότερες αποδόσεις καλλιεργειών
Μειωμένη ζήτηση ενέργειας για θέρμανση
Περισσότερη ενέργεια από υδροηλεκτρικούς σταθμούς 
παραγωγής
Υψηλότερος κίνδυνος καταστροφών λόγω χειμερινών θυελλών
Αύξηση θερινής τουριστικής δραστηριότητας

Ορεινές περιοχές
Άνοδος της θερμοκρασίας μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο
Μικρότερη έκταση και όγκος των παγετώνων
Μείωση των μόνιμα παγωμένων εδαφών
Μετατόπιση φυτών και ζώων προς τα πάνω
Υψηλός κίνδυνος εξαφάνισης ειδών στις αλπικές περιοχές
Υψηλότερος κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους
Μειωμένος χιονοδρομικός τουρισμός

Κεντρική και ανατολική Ευρώπη
Αύξηση ακραίων υψηλών θερμοκρασιών
Λιγότερες ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις κατά τη θερινή 
περίοδο
Υψηλότερη θερμοκρασία των υδάτων
Αυξημένος κίνδυνος δασικών πυρκαγιών
Μείωση της οικονομικής αξίας των δασών

Περιφέρεια της Μεσογείου
Άνοδος της θερμοκρασίας μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο
Λιγότερες ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις ετησίως
Μείωση ροών ποταμών ετησίως
Υψηλότερος κίνδυνος απώλειας βιοποικιλότητας
Υψηλότερος κίνδυνος ερημοποίησης
Αυξανόμενη ζήτηση υδατικών πόρων για τη γεωργία
Χαμηλότερες αποδόσεις καλλιεργειών
Αύξηση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών
Περισσότεροι θάνατοι λόγω κυμάτων καύσωνα
Εξάπλωση οικοτόπων για φορείς νόσων από νότιες περιοχές
Λιγότερη ενέργεια από υδροηλεκτρικούς σταθμούς 
παραγωγής
Μειωμένη τουριστική κίνηση κατά τη θερινή περίοδο και 
πιθανή αύξηση σε άλλες εποχές
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3. Η ΕΕ εργάζεται για να στηρίξει τους γεωργούς ώστε να λάβουν «αποφασιστικά 
μέτρα» για την κλιματική αλλαγή με την πιο βιώσιμη χρήση του νερού και 
των εδαφών, την παραγωγή πράσινης ενέργειας και για την προστασία της 
βιοποικιλότητας. Ποιες είναι και οι δικές σας θέσεις σχετικά με την κλιματική 
αλλαγή και τη διαφύλαξη των πόρων της γης; Ας παίξουμε πάρε θέση!

Βάλτε δυο αφίσες, μια αφίσα με «Συμφωνώ» και μια με «Διαφωνώ» στους αντικριστούς 
τοίχους της τάξης. Ένας εθελοντής διαβάζει μια δήλωση και ο καθένας από σας παίρνει 
θέση, σε σχέση με τη δήλωση, σε όποια πλευρά της τάξης θέλει. Ο εθελοντής ρωτάει 
μερικούς μαθητές από τις δυο πλευρές γιατί επέλεξαν να πάνε εκεί. Όλοι μπορούν 
να αλλάξουν πλευρά αν πειστούν από τα σημεία που αναφέρθηκαν, αλλά πρέπει 
να εξηγήσουν γιατί πείστηκαν να μετακινηθούν. 

▶  Για να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε να παρέχουμε τροφή στις μελλοντικές 
γενιές, πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στη βιώσιμη παραγωγή.

▶  Οι μέθοδοι της βιολογικής γεωργίας μπορεί να είναι ο πιο βιώσιμος τρόπος 
γεωργίας, αλλά δεν θα μπορέσουν να παράγουν τρόφιμα για έναν 
παγκόσμιο πληθυσμό 9 δισεκατομμυρίων μέχρι το 2050.

▶  Για την παραγωγή τροφίμων, χρειάζεται να καλλιεργούμε πιο αποδοτικά, 
αντί να κόβουμε δέντρα και δάση για να αυξήσουμε τις καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις.

▶  Θα έπρεπε να βασιζόμαστε λιγότερο σε εισαγόμενα τρόφιμα και 
να επικεντρωθούμε περισσότερο στους τοπικούς γεωργούς για 
την επισιτιστική ασφάλεια.

▶  Πρέπει να τρώμε περισσότερο εποχιακά είδη για να βοηθήσουμε το περιβάλλον, 
παρά το γεγονός ότι έτσι δεν θα μπορούμε να έχουμε κάποια φρούτα, όπως 
φράουλες, όλο τον χρόνο.
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ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ  
ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  

Φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς φράουλες ή σοκολάτα. Τα περισσότερα φυτά δεν 
μπορούν να παράγουν σπόρο αν δεν επικονιαστούν λαμβάνοντας γύρη, συνήθως 
από άλλο λουλούδι, με τη βοήθεια ενός επικονιαστή από τη φύση. Αν το άνθος 
του κακαόδεντρου δεν το επισκεπτόταν μια πολύ μικρή μύγα δεν θα είχαμε 
σοκολάτα, επομένως ακόμα και η ταπεινή μύγα έχει να παίξει έναν σημαντικό 
ρόλο! 

1. α)  Ξεμπλέξτε, ζωγραφίστε και ονοματίστε τους συνδέσμους που λείπουν  
από αυτόν τον κύκλο τροφίμων. 

Μήλα – Επικονιαστές – Παραγωγή

 
β) Μπορείτε να υπολογίσετε τους τροφικούς κύκλους αυτών των δύο τροφίμων; 

▶ Φουντούκια

▶ Ντομάτες

Ήλιος Νερό Οπωροφόρα δέντρα

Χυμός
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2. Οι καλλιέργειες βασίζονται στην επικονίαση από τα έντομα, συνεπώς χρειαζόμαστε 
βιοποικιλότητα στη γεωργία για να εξασφαλίσουμε τρόφιμα προς κατανάλωση. 
Εκτιμάται ότι μία στις τρεις μπουκιές που τρώμε εξαρτάται από την επικονίαση. Σε 
όλο τον κόσμο εξαφανίζονται διάφορα είδη, στην Ευρώπη μάλιστα γύρω στο 40 % 
των ειδών μελισσών και βομβίνων βλέπουν τους αριθμούς τους να μειώνονται. 
Χωρίς τη βιοποικιλότητα και τα έντομα, οι γεωργοί θα χρειαστεί να επικονιάζουν 
τις καλλιέργειες χειροκίνητα με κόστος δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο.  

 Με τη στήριξη της ΕΕ, οι γεωργοί εφαρμόζουν όλο και πιο πολύ «πιο πράσινες» 
ή πιο βιώσιμες πρακτικές γεωργίας, διασφαλίζοντας τη βιοποικιλότητα και 
προστατεύοντας τα ενδιαιτήματα της άγριας φύσης, εργαζόμενοι για τη διάσωση 
των επικονιαστών μας μέσω: 

▶  διατήρησης των τοπικών ενδιαιτημάτων όπως είναι οι θεριζόμενοι 
λειμώνες, οι βοσκότοποι, τα έλη, οι πλαγιές των λόφων και οι νερόλακκοι·

▶ καλύτερης διαχείρισης των φυτοφαρμάκων·

▶  επαναφοράς των πλούσιων τοπίων με αγριολούλουδα και θαμνοστοιχίες·

▶  φυτεύοντας διαφορετικά είδη τοπικών σπόρων και φυτών για 
καλλιέργειες. 

α)  Πρότεινε πρακτικές μεθόδους που μπορούν οι γεωργοί να χρησιμοποιήσουν  
για να συντηρηθεί η βιοποικιλότητα.

β)  Φαντάσου ότι είσαι μελισσοκόμος. Νοικιάζεις τα μελίσσια σου σε γεωργούς  
για να βοηθήσουν στην επικονίαση των καλλιεργειών. Βάλε μια καταχώριση  
στις γεωργικές αγγελίες μιας τοπικής εφημερίδας λέγοντας ότι νοικιάζεις τις 
μέλισσές σου για να επικονιάσουν τα φυτά στα χωράφια με 
τις καλλιέργειες. 

γ)  Εάν κάποιος γνωρίζει έναν μελισσοκόμο, γιατί να μην τον 
προσκαλέσετε στην τάξη για να περιγράψει τη συναρπαστική εργασία με τις 
μέλισσες και τη μελισσουργία;

3. Σκεφτείτε όλοι μαζί ποιες δράσεις μπορεί να οργανώσει η τάξη για τη 
βιοποικιλότητα. Τι λέτε να φυτεύατε ένα δέντρο ή να δημιουργούσατε έναν χώρο 
για επικονιαστές ή ένα ενδιαίτημα με αγριολούλουδα μέσα ή κοντά στο σχολείο; 

Σκεφτείτε τι θέλετε να κάνετε, κάντε έρευνα σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε 
να το κάνετε και μετά γράψτε ένα email στον διευθυντή του σχολείου καλώντας 
τον στην τάξη για να ακούσει τις προτάσεις σας.
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ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

«Φερθείτε καλά στη γη.  
Δεν σας την έδωσαν οι γονείς σας,  
σας την έχουν δανείσει τα παιδιά σας.»
Ρητό των ιθαγενών της Αμερικής

1. Συνεργαστείτε με έναν συμμαθητή σας και αποφασίστε τι σημαίνει αυτό το ρητό. 
Σκεφτείτε και εξηγήστε μια δράση που θα μπορούσατε να αναλάβετε για να δείξετε 
ότι ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον. Μοιραστείτε τις προτάσεις σας με την τάξη. 

2. Σχεδόν η μισή έκταση της ΕΕ αξιοποιείται γεωργικά. Οι γεωργοί όχι μόνο παράγουν 
υψηλής ποιότητας και θρεπτικά τρόφιμα για μας, αλλά επίσης προστατεύουν τη φύση 
και φροντίζουν το περιβάλλον ενώ εργάζονται. Η ΕΕ βοηθάει τους γεωργούς να γίνουν 
πιο «πράσινοι» και να χρησιμοποιούν βιώσιμες μεθόδους στη γεωργική εκμετάλλευση. 
Η βιώσιμη γεωργική εκμετάλλευση, όπως η βιολογική γεωργία, χρησιμοποιεί τους 
φυσικούς πόρους με σύνεση και είναι ουσιαστική για την παραγωγή των τροφίμων μας 
και την ποιότητα της ζωής μας —σήμερα, αύριο και για τις μελλοντικές γενιές.
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Μπορείτε να ολοκληρώσετε την αντιστοίχιση των φυσικών πόρων όπως τους 
διαχειρίζονται οι γεωργοί στον παρακάτω κατάλογο και να εξηγήσετε για ποιο λόγο 
αποτελεί η καθεμία βιώσιμη ή «πιο πράσινη» πρακτική γεωργικής εκμετάλλευσης; 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΛΟΓΟΣ  

Έδαφος Εναλλάσσουν τις καλλιέργειες. Προστατεύει τη δομή του εδάφους 
από διάβρωση και παράσιτα, 
προσθέτει θρεπτικά συστατικά.

Γη και τοπίο Συντηρούν μόνιμα βοσκοτόπια. 
Αφήνουν ακαλλιέργητα τα όρια  
των αγρών.

Αέρας Φυτεύουν ποικίλες καλλιέργειες και 
χρησιμοποιούν πιστοποιημένους 
σπόρους.

Φυτά Φυτεύουν και συντηρούν δέντρα.

Ζώα Τα ταΐζουν σε περιφραγμένο  
φυσικό βοσκότοπο και μετακινούν 
το κοπάδι τακτικά μεταξύ 
των χώρων βόσκησης.

Νερό Μειώνουν τη χρήση χημικών 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. 
Χρησιμοποιούν βιολογικές και 
χλωρές κοπριές, καθώς και κοπριά 
από το αγρόκτημα.  

Θρεπτικά συστατικά 
(π.χ. άζωτο και 
φώσφορος)

Δημιουργούν γούρνες, για να 
αποφύγουν την απορροή από 
τα λιπάσματα και τα απόβλητα των 
ζώων στα ποτάμια και τα ρυάκια.

Βιοποικιλότητα  
και ενδιαιτήματα 
άγριας φύσης

Συντηρούν θαμνοστοιχίες και 
δεν κλαδεύουν κατά την περίοδο 
φωλιάσματος των πουλιών.
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3. Η βιολογική γεωργία είναι βιώσιμη πρακτική γεωργικής εκμετάλλευσης 
που προστατεύει τη γη, τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον. Οργανώστε 
μια παρουσίαση Ρωτήστε τους ειδικούς για να διερευνήσετε τις πρακτικές 
βιώσιμης γεωργικής εκμετάλλευσης. 

Δυο ή τρεις εθελοντές από την τάξη σας γίνονται «ειδικοί» στη βιώσιμη γεωργική 
εκμετάλλευση. Οι ειδικοί και η υπόλοιπη τάξη κάνουν μια 15 λεπτη διαδικτυακή 
αναζήτηση σχετικά με το θέμα. Η τάξη επικεντρώνεται στη δημιουργία ερωτήσεων 
που θα απευθύνει στους ειδικούς. Μετά τη 15 λεπτη αναζήτηση, οι ειδικοί 
κάθονται μπροστά στην τάξη για να απαντήσουν στις ερωτήσεις του «κοινού» και 
να συζητήσουν τα θέματα που ανέκυψαν. 

Να μερικά παραδείγματα ερωτήσεων που μπορείτε να κάνετε:

▶ Τι είναι η βιολογική γεωργία;

▶ Ποιες είναι οι κορυφαίες πέντε χώρες στη βιολογική γεωργία;

▶ Ποια είναι τα πιο κοινά βιολογικά προϊόντα;

4. Έχοντας διερευνήσει τα θέματα που περιλαμβάνονται στη βιώσιμη γεωργική 
εκμετάλλευση, μπορείτε να προσκαλέσετε έναν τοπικό γεωργό στην τάξη 
να μιλήσει για τη δουλειά του, καθώς και γενικά για τις μεθόδους της βιώσιμης 
γεωργικής εκμετάλλευσης και τον ρόλο τους στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ένα χρήσιμο σημείο για να ξεκινήσετε θα μπορούσε να είναι το  
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_el.htm
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Οι γεωργοί σήμερα έχουν να διαδραματίσουν τρεις σημαντικούς ρόλους: να 
παράγουν τα τρόφιμά μας, να διαχειρίζονται την ύπαιθρο για μας και να 
διατηρούν ζωντανές τις αγροτικές κοινότητες. Στην ΕΕ απολαμβάνουμε την 
επισιτιστική ασφάλεια χάρη στα άφθονα, οικονομικά προσιτά και υψηλής 
ποιότητας τρόφιμα που παράγουν οι γεωργοί μας. Ωστόσο, περίπου 90 
εκατομμύρια τόνοι τροφίμων σπαταλώνται κάθε χρόνο στην ΕΕ —από την 
παραγωγή και τη διανομή μέχρι και την κατανάλωση. Ένα εντυπωσιακό 40 % 
από αυτά προέρχεται από την κατανάλωση (λιανική πώληση και νοικοκυριά), 
με την πλειονότητα των απορριμμένων τροφίμων να είναι νωπά λαχανικά, 
φρούτα, γάλα και ψωμί. Γιατί νομίζετε ότι σπαταλάμε τόσο πολλά τρόφιμα; 

1. Όταν πετάμε τρόφιμα, δεν σπαταλάμε μόνο τα τρόφιμα, αλλά και την εργασία  
του γεωργού και τους πόρους της γης όπως είναι η ενέργεια, τα καύσιμα,  
ο χρόνος και το νερό που χρησιμοποιήθηκαν στην καλλιέργεια, τη 
συγκομιδή, την αποθήκευση, τη συσκευασία, τη μεταφορά, την 
εμπορία και το μαγείρεμα του φαγητού.  

 Ας αρχίσουμε να κρατάμε λογαριασμό επί μια εβδομάδα για όλα τα 
τρόφιμα που πετάμε εδώ στο σχολείο.  

ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ!

Παράγει τρόφιμα  
υψηλής ποιότητας

Συνεισφέρει στην ευημερία  
της αγροτικής κοινότητας

Φροντίζει το τοπίο  
και το περιβάλλον

Ο γεωργός

Αυτό το σύντομο βιντεοκλίπ της ΕΕ στο  
http://europa.eu/!nu84bb μας προτρέπει να  
αναλάβουμε δράση για τη σπατάλη των τροφίμων! 

ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ  ΔΡΑΣΗ  Γ Ι Α  ΤΗ  ΣΠΑΤΑΛΗ  ΤΩΝ ΤΡΟΦ ΙΜΩΝ !  1 /3

EL 57/82

http://europa.eu/%21nu84bb


ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

α) Χρησιμοποιήστε ένα διάγραμμα σαν αυτό. 

ΠΕΤΑΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ — ΑΡΧΕΙΟ ΤΑΞΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΠΑΤΑΛΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑΤΙ ΠΕΤΑΧΤΗΚΑΝ ΠΟΥ ΠΕΤΑΧΤΗΚΑΝ

Δευτέρα 1 μπουκάλι γάλα
1 μήλο
Ψωμί

Ληγμένο  
Ανεπιθύμητο
Μουχλιασμένο

Στον νεροχύτη  
Στον κάδο 
λιπασματοποίησης
Στον κάδο απορριμμάτων

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

β)  Στο τέλος της εβδομάδας συζητήστε για το είδος και την ποσότητα 
των τροφίμων που πετάξατε. 

γ)  Συζητήστε καλύτερους τρόπους για να ψωνίζουμε τρόφιμα,  
για να αποφεύγεται η σπατάλη των τροφίμων και για να διαχειριζόμαστε 
τα τρόφιμα που δεν φάγαμε. 

δ)  Χωρίστε την τάξη σε δύο ομάδες εργασίας που θα φτιάξουν δύο αφίσες, μία 
για προβολή στο σχολείο και μία για το σπίτι, που θα λέγεται «10 συμβουλές 
για τη μείωση της σπατάλης των τροφίμων». 

Για αρχή θα βρείτε μερικές βοηθητικές ιδέες σε αυτό  
το φυλλάδιο: http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/library/docs/
tips_stop_food_waste_el.pdf 

ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ  ΔΡΑΣΗ  Γ Ι Α  ΤΗ  ΣΠΑΤΑΛΗ  ΤΩΝ ΤΡΟΦ ΙΜΩΝ !  2 /3

EL 58/82

http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/library/docs/tips_stop_food_waste_el.pdf
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/library/docs/tips_stop_food_waste_el.pdf


ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2. Μπορεί επίσης να γίνεται σπατάλη τροφίμων στο στάδιο της μεταποίησης και 
στα σουπερμάρκετ. Ως καταναλωτές είμαστε «δύσκολοι» πελάτες και δεν 
αγοράζουμε παραμορφωμένα λαχανικά. Μολονότι είναι φρέσκα και πεντανόστιμα, 
εκατομμύρια κιλά νωπών λαχανικών απορρίπτονται πριν καν φτάσουν στα ράφια 
των σουπερμάρκετ, γιατί είναι ακανόνιστα ή έχουν ασυνήθιστο σχήμα. 

Φανταστείτε ότι εργάζεστε στο εμπορικό τμήμα μιας μεγάλης αλυσίδας σουπερμάρκετ. 
Γράψτε ένα άρθρο για το τμήμα τροφίμων στο δωρεάν περιοδικό της εταιρείας, 

εξηγώντας γιατί πρόκειται η εταιρεία να κάνει δοκιμαστική πώληση 
παραμορφωμένων ή «ακανόνιστου σχήματος» λαχανικών για 
τους επόμενους έξι μήνες.
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Μέρος 1 
Δουλεύοντας σε τριμελείς ομάδες γίνετε οικολογικοί δημοσιογράφοι για 
έναν χώρο δύο τετραγωνικών μέτρων στην αυλή του σχολείου, στον δρόμο 
ή σε ένα κοντινό πάρκο. Ανακαλύψτε και καταγράψτε οτιδήποτε μπορείτε για  
τον χώρο σας, τη δομή του εδάφους, τι ζει σε αυτό το οικοσύστημα, τι φύεται  
εκεί, όλα τα έμβια όντα και τα άβια στοιχεία που εξαρτώνται το ένα από το άλλο. 
Οι χώροι πρέπει να διαφέρουν μεταξύ τους όσο το δυνατό περισσότερο όσον 
αφορά τη βιοποικιλότητά τους (π.χ. ένας χώρος σε παρτέρι λουλουδιών, κάτω από 
δέντρα, σε γρασίδι, στη σκιά, κοντά σε λιμνούλα). 

Ηλιακό φως, νερό, αέρας, τροφή (θρεπτικά συστατικά) και ένα ενδιαίτημα είναι  
το μόνο που ζητάει η κάθε ζωή. Καταγράψτε τα έντομα και τους επικονιαστές που 
βρίσκονται στο δικό σας ενδιαίτημα —αυτά πιθανότατα θα περιλαμβάνουν 
μέλισσες, που είναι οι πιο αναγνωρίσιμοι επικονιαστές! Φωτογραφίστε τα 
ασπόνδυλα που θα βρείτε και χρησιμοποιήστε οδηγούς ταυτοποίησης 
για να τα αναγνωρίσετε. 

Αποφασίστε ως ομάδα το κύριο θέμα του δικού σας 
ενδιαιτήματος, πώς θα καταγράψετε τα ευρήματά σας και 
τι είδους χάρτες και γραφήματα θα χρησιμοποιήσετε για 
να παρουσιάσετε τα αποτελέσματά σας. 

Το περιβάλλον είναι ό,τι υπάρχει γύρω μας στον κόσμο.  

Στο Μέρος 1 θα εξερευνήσετε τα τοπικά οικοσυστήματα και 

θα ερευνήσετε πώς όλα τα έμβια όντα που ζουν εκεί (φυτά, 

ζώα και οργανισμοί) αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με 

τα άβια περιβάλλοντά τους (καιρός, γη, ήλιος, έδαφος, κλίμα 

και ατμόσφαιρα). Στο Μέρος 2 του έργου θα επισκεφθείτε 

μια αρόσιμη έκταση γεωργικής εκμετάλλευσης. Εκεί θα δείτε 

πώς εργάζονται οι γεωργοί για μας, όχι μόνο για να παράγουν 

υγιεινά τρόφιμα αλλά επίσης για την προστασία της φύσης 

και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. 
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Μέρος 2 

Χρησιμοποιώντας αυτά που μάθατε προετοιμαστείτε για μια επίσκεψη  
σε αρόσιμη έκταση γεωργικής εκμετάλλευσης. Σκεφτείτε όλοι μαζί τις 
ερωτήσεις που θα κάνετε και τα ενδιαιτήματα και οικοσυστήματα που αναμένετε 
να δείτε στη γεωργική εκμετάλλευση. Οι βασικές ερωτήσεις μπορούν να συμπερι-
λαμβάνουν: είδος καλλιεργειών, σπορά και πρακτικές εναλλαγής καλλιεργειών 
(αμειψισπορά), μηχανές που χρησιμοποιούνται, αγορά για τη σοδειά. Επιλέξτε 
εθελοντές που θα κάνουν τις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Πάρτε τις φωτογραφικές σας μηχανές στην επίσκεψη, για 
να προετοιμάσετε μια φωτογραφική παρουσίαση όταν γυρίσετε 
στο σχολείο. Δείτε τα προστατευτικά μέτρα για το περιβάλλον που έχει 

εφαρμόσει ο γεωργός. H EE στηρίζει τους γεωργούς στη διαχείριση του 
περιβάλλοντος καθώς παράγουν υψηλής ποιότητας τρόφιμα. Σημειώστε πώς 
προλαμβάνεται η μόλυνση και πώς απλώνονται τα λιπάσματα. Συμμετέχει 
ο γεωργός σε κάποια περιβαλλοντικά προγράμματα για να προστατεύσει και 
να ενισχύσει τη βιοποικιλότητα στο αγρόκτημα; Για παράδειγμα, υπάρχουν ζώνες 
ανάσχεσης στους αγρούς, συντηρούνται τα ενδιαιτήματα, ενθαρρύνεται 
η βιοποικιλότητα και αποφεύγονται οι ψεκασμοί; 

Όταν γυρίσετε στην τάξη χρησιμοποιήστε τις φωτογραφίες που τράβηξε η ομάδα 
σας για να δημιουργήσετε μια φωτογραφική έκθεση. Αποφασίστε ποιο  

θα είναι το θέμα σας και επιλέξτε και επεξεργαστείτε ορισμένες 
φωτογραφίες με τέτοιο τρόπο ώστε, όταν παρουσιαστούν στη 

σειρά, να αφηγούνται την ιστορία του θέματος που επιλέξατε και 
μέσω αυτού πώς μπορεί η ΕΕ να βοηθήσει τους γεωργούς 
να διατηρήσουν τους φυσικούς πόρους. Προσθέστε λεζάντες 
στην έκθεση των φωτογραφικών διαφανειών σας και 
παρουσιάστε την στο ακροατήριό σας. 

Ξέρετε ότι γύρω στο 85 % των 
καλλιεργήσιμων φυτών της 
Ευρώπης βασίζονται, τουλάχιστον 
εν μέρει, στην επικονίαση μέσω 
εντόμων, όπως άγριες μέλισσες, 
μέλισσες και βομβίνοι; 
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> για εκπαιδευτικούς

Σχεδόν η μισή έκταση της ΕΕ αξιοποιείται γεωργικά. Οι γεωργοί 
της Ευρώπης πρέπει να αντιμετωπίσουν την πρόκληση να μας 

εφοδιάζουν με ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα, καθώς και να προ-
στατεύουν την ύπαιθρο και το περιβάλλον. Οι γεωργοί είναι οι 
πρώτοι που συνειδητοποιούν ότι πρέπει να προστατεύουμε τους φυσικούς πόρους μας —σε 
τελική ανάλυση οι γεωργοί βασίζονται σε αυτούς για την καθημερινή διαβίωσή τους. Διαχειρί-
ζονται την ύπαιθρο προς όφελος όλων μας. Παρέχουν «δημόσια αγαθά»: τη σωστή φροντίδα 
και συντήρηση των εδαφών μας, των τοπίων, των οικοσυστημάτων και ενδιαιτημάτων, καθώς 
και μιας μεγάλης ποικιλίας πανίδας και χλωρίδας. Οι γεωργοί δεν ανταμείβονται για αυτές τις 
υπηρεσίες, επομένως χρειάζονται τη στήριξη της ΕΕ για να τα παρέχουν, την οποία λαμβάνουν 
με τη μορφή δημόσιας χρηματοδότησης. 

Η ΚΓΠ ξεκίνησε το 1962 και τα πρώτα χρόνια ενθάρρυνε τους γεωργούς να χρησιμοποιούν σύγχρονα 
μηχανήματα και νέες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων των χημικών λιπασμάτων και προϊόντων προστασίας 
των φυτών. Η πολιτική ήταν αποδοτική και η παραγωγικότητα των τροφίμων αυξήθηκε πάρα πολύ, αλλά τα 
τελευταία χρόνια οι προτεραιότητες άλλαξαν. Οι μεταρρυθμίσεις του 2013 της ΚΓΠ επικεντρώνονται περισ-
σότερο στο περιβάλλον, με αυξημένο ποσοστό κονδυλίων να κατανέμεται πλέον σε βιώσιμες γεωργικές 
μεθόδους. Σήμερα οι γεωργοί διατηρούν περιοχές οικολογικής εστίασης, όπως ζώνες ανάσχεσης και λιβάδια 
με αγριολούλουδα σε γεωργικές εκτάσεις για να συντηρείται η βιοποικιλότητα. Μολονότι μπορεί αυτοί οι 
χώροι να μειώνουν τη συνολική απόδοση της γεωργικής εκμετάλλευσης, βιώσιμες γεωργικές πρακτικές 
όπως αυτές ωφελούν την ποιότητα του εδάφους, στηρίζουν τα οικοσυστήματα και τα ενδιαιτήματα της άγριας 
φύσης, τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον. Η μεταρρυθμισμένη ΚΓΠ παρέχει επίσης ειδική στήριξη στη 
βιολογική γεωργία και την παραγωγική χρήση των δασών και δασικών εκτάσεων.

Σε αυτή την ενότητα οι μαθητές θα διερευνήσουν:
▶  Πώς μπορούν οι γεωργοί και το περιβάλλον να υποστούν αρνητικές επιπτώσεις από την κλιματική 

αλλαγή και πώς βοηθάει η ΕΕ τους γεωργούς να λάβουν μέρος στον παγκόσμιο αγώνα ώστε να 
μετριαστούν οι μεταβολές λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη (δείτε το φύλλο εργασίας 
«Η γεωργία και οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής»).

▶  Πώς εργάζονται οι γεωργοί για να προστατεύσουν τη φύση και να διασφαλίσουν τη βιοποικιλότητα  
(δείτε το φύλλο εργασίας «Διασφαλίζοντας τη βιοποικιλότητα στη γεωργία»). 

▶  Πώς η περιβαλλοντικά βιώσιμη γεωργική εκμετάλλευση που χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους με 
σύνεση είναι ουσιαστική για την παραγωγή των τροφίμων μας και την ποιότητα της ζωής μας —σήμερα, 
αύριο και για τις μελλοντικές γενιές (δείτε το φύλλο εργασίας «Βιώσιμη γεωργική 
εκμετάλλευση»). 

▶  Πώς και εμείς έχουμε να διαδραματίσουμε έναν ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, στη στήριξη  
της βιοποικιλότητας και στην καταπολέμηση της σπατάλης των τροφίμων (δείτε το φύλλο εργασίας 
«Αναλάβετε δράση για τη σπατάλη των τροφίμων!»).

Η πρόταση της ενότητας για έργο 
είναι μια επίσκεψη σε μια αρόσιμη 
έκταση γεωργικής εκμετάλλευσης.

Πρόσθετοι πόροι 
⇢  Γεωργικός χάρτης της ΕΕ 
⇢  Ενημερωτικό δελτίο για την ΚΓΠ
⇢  Γλωσσάρι 
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Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Παρακολουθήσατε την πρόβλεψη του καιρού στην τηλεόραση αυτή την εβδο-
μάδα; Οι περισσότεροι από μας σχεδιάζουμε τι θα φορέσουμε ανάλογα με την 
πρόβλεψη του καιρού. Για τον γεωργό, ο καιρός είναι πραγματικά σημαντικός, 
καθώς η γεωργία εξαρτάται από τον καιρό και το κλίμα περισσότερο από πολ-
λούς άλλους τομείς.  

1. Βάλτε σε κύκλο οποιαδήποτε φαινόμενα σχετικά με δυσμενείς κλιματικές 
συνθήκες είχαν αντίκτυπο στη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων  
στη χώρα σας κατά την τελευταία δεκαετία. 

Πλημμύρες
Χειμερινές  
καταιγίδες

Μειωμένη απόδοση 
σοδειών, αποτυχημένες 

καλλιέργειες

Καύσωνες, καλοκαιρινή 
ανομβρία

Άνοδος στη στάθμη της 
θάλασσας

Αλλαγή στην περίοδο 
βλάστησης

Διάβρωση του εδάφους
Θέματα υγείας και 
καλής μεταχείρισης 

των ζώων

Ξηρασία Απώλεια ενδιαιτημάτων Ελλείψεις νερού
Αύξηση παρασίτων  
και ξένων ειδών
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2. Μαζί με έναν συμμαθητή σας καταγράψτε μερικά από τα καιρικά και κλιματικά 
φαινόμενα (βλέπε άσκηση 1) που μπορούν να έχουν αντίκτυπο στα διάφορα 
παρακάτω στοιχεία της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Έχει επίσης ενδιαφέρον να σκεφτείτε πώς επηρεάζει διαφορετικά η κλιματική 
αλλαγή τις διάφορες περιφέρειες της ΕΕ. Ποιες είναι οι πιθανές κύριες 
επιπτώσεις για τους γεωργούς εκεί που ζείτε; 

Δείτε τον χάρτη της επόμενης σελίδας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τον τρόπο που η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την ΕΕ. 

Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Καλλιέργειες

Εκτροφή ζώων

Έδαφος  
και τοπίο

Υπόγεια ύδατα 
και στάθμη της 
θάλασσας

Θαλασσινά και 
οστρακοειδή

Βιοποικιλότητα 
και 
οικοσυστήματα

Γεωργός, 
οικογένεια  
και έσοδα
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 Ο αντίκτυπος της κλιματικής  
αλλαγής στην Ευρώπη

Αρκτική
Άνοδος της θερμοκρασίας μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο 
μέσο όρο
Μείωση της θαλάσσιας παγοκάλυψης στην Αρκτική
Μείωση των στρωμάτων πάγου στη Γροιλανδία
Μείωση των μόνιμα παγωμένων εδαφών
Υψηλότερος κίνδυνος απώλειας βιοποικιλότητας
Εντατικοποίηση μεταφορών και εκμετάλλευσης των πόρων 
πετρελαίου και αερίων

Βορειοδυτική Ευρώπη
Περισσότερες ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις 
κατά τη χειμερινή περίοδο
Αύξηση ροών ποταμών
Μετακίνηση ειδών προς τον Βορρά
Μειωμένη ζήτηση ενέργειας για θέρμανση
Υψηλότερος κίνδυνος πλημμύρας των παραποτάμιων και 
παράκτιων περιοχών

Παράκτιες ζώνες και περιφερειακές θάλασσες
Άνοδος της στάθμης της θάλασσας
Υψηλότερες θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας
Αύξηση οξίνισης ωκεανού
Εξάπλωση ιχθύων και πλαγκτού προς τον Βορρά
Μεταβολές στις κοινότητες φυτοπλαγκτόν
Υψηλότερος κίνδυνος για τα ιχθυαποθέματα

Βόρεια Ευρώπη 
Άνοδος της θερμοκρασίας μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο 
μέσο όρο
Μειωμένη χιονοκάλυψη και παγοκάλυψη λιμνών και ποταμών
Αύξηση ροών ποταμών
Μετακίνηση ειδών προς τον Βορρά
Υψηλότερες αποδόσεις καλλιεργειών
Μειωμένη ζήτηση ενέργειας για θέρμανση
Περισσότερη ενέργεια από υδροηλεκτρικούς σταθμούς 
παραγωγής
Υψηλότερος κίνδυνος καταστροφών λόγω χειμερινών θυελλών
Αύξηση θερινής τουριστικής δραστηριότητας

Ορεινές περιοχές
Άνοδος της θερμοκρασίας μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο
Μικρότερη έκταση και όγκος των παγετώνων
Μείωση των μόνιμα παγωμένων εδαφών
Μετατόπιση φυτών και ζώων προς τα πάνω
Υψηλός κίνδυνος εξαφάνισης ειδών στις αλπικές περιοχές
Υψηλότερος κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους
Μειωμένος χιονοδρομικός τουρισμός

Κεντρική και ανατολική Ευρώπη
Αύξηση ακραίων υψηλών θερμοκρασιών
Λιγότερες ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις κατά τη θερινή 
περίοδο
Υψηλότερη θερμοκρασία των υδάτων
Αυξημένος κίνδυνος δασικών πυρκαγιών
Μείωση της οικονομικής αξίας των δασών

Περιφέρεια της Μεσογείου
Άνοδος της θερμοκρασίας μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο
Λιγότερες ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις ετησίως
Μείωση ροών ποταμών ετησίως
Υψηλότερος κίνδυνος απώλειας βιοποικιλότητας
Υψηλότερος κίνδυνος ερημοποίησης
Αυξανόμενη ζήτηση υδατικών πόρων για τη γεωργία
Χαμηλότερες αποδόσεις καλλιεργειών
Αύξηση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών
Περισσότεροι θάνατοι λόγω κυμάτων καύσωνα
Εξάπλωση οικοτόπων για φορείς νόσων από νότιες περιοχές
Λιγότερη ενέργεια από υδροηλεκτρικούς σταθμούς 
παραγωγής
Μειωμένη τουριστική κίνηση κατά τη θερινή περίοδο και 
πιθανή αύξηση σε άλλες εποχές
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3. Η ΕΕ εργάζεται για να στηρίξει τους γεωργούς ώστε να λάβουν «αποφασιστικά 
μέτρα» για την κλιματική αλλαγή με την πιο βιώσιμη χρήση του νερού και 
των εδαφών, την παραγωγή πράσινης ενέργειας και για την προστασία της 
βιοποικιλότητας. Ποιες είναι και οι δικές σας θέσεις σχετικά με την κλιματική 
αλλαγή και τη διαφύλαξη των πόρων της γης; Ας παίξουμε πάρε θέση!

Βάλτε δυο αφίσες, μια αφίσα με «Συμφωνώ» και μια με «Διαφωνώ» στους αντικριστούς 
τοίχους της τάξης. Ένας εθελοντής διαβάζει μια δήλωση και ο καθένας από σας παίρνει 
θέση, σε σχέση με τη δήλωση, σε όποια πλευρά της τάξης θέλει. Ο εθελοντής ρωτάει 
μερικούς μαθητές από τις δυο πλευρές γιατί επέλεξαν να πάνε εκεί. Όλοι μπορούν 
να αλλάξουν πλευρά αν πειστούν από τα σημεία που αναφέρθηκαν, αλλά πρέπει 
να εξηγήσουν γιατί πείστηκαν να μετακινηθούν. 

▶  Για να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε να παρέχουμε τροφή στις μελλοντικές 
γενιές, πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στη βιώσιμη παραγωγή.

▶  Οι μέθοδοι της βιολογικής γεωργίας μπορεί να είναι ο πιο βιώσιμος τρόπος 
γεωργίας, αλλά δεν θα μπορέσουν να παράγουν τρόφιμα για έναν 
παγκόσμιο πληθυσμό 9 δισεκατομμυρίων μέχρι το 2050.

▶  Για την παραγωγή τροφίμων, χρειάζεται να καλλιεργούμε πιο αποδοτικά, 
αντί να κόβουμε δέντρα και δάση για να αυξήσουμε τις καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις.

▶  Θα έπρεπε να βασιζόμαστε λιγότερο σε εισαγόμενα τρόφιμα και 
να επικεντρωθούμε περισσότερο στους τοπικούς γεωργούς για 
την επισιτιστική ασφάλεια.

▶  Πρέπει να τρώμε περισσότερο εποχιακά είδη για να βοηθήσουμε το περιβάλλον, 
παρά το γεγονός ότι έτσι δεν θα μπορούμε να έχουμε κάποια φρούτα, όπως 
φράουλες, όλο τον χρόνο.
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ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ  
ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  

Φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς φράουλες ή σοκολάτα. Τα περισσότερα φυτά δεν 
μπορούν να παράγουν σπόρο αν δεν επικονιαστούν λαμβάνοντας γύρη, συνήθως 
από άλλο λουλούδι, με τη βοήθεια ενός επικονιαστή από τη φύση. Αν το άνθος 
του κακαόδεντρου δεν το επισκεπτόταν μια πολύ μικρή μύγα δεν θα είχαμε 
σοκολάτα, επομένως ακόμα και η ταπεινή μύγα έχει να παίξει έναν σημαντικό 
ρόλο! 

1. α)  Ξεμπλέξτε, ζωγραφίστε και ονοματίστε τους συνδέσμους που λείπουν  
από αυτόν τον κύκλο τροφίμων. 

Μήλα – Επικονιαστές – Παραγωγή

 
β) Μπορείτε να υπολογίσετε τους τροφικούς κύκλους αυτών των δύο τροφίμων; 

▶ Φουντούκια

▶ Ντομάτες

Ήλιος Νερό Οπωροφόρα δέντρα

Χυμός
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2. Οι καλλιέργειες βασίζονται στην επικονίαση από τα έντομα, συνεπώς χρειαζόμαστε 
βιοποικιλότητα στη γεωργία για να εξασφαλίσουμε τρόφιμα προς κατανάλωση. 
Εκτιμάται ότι μία στις τρεις μπουκιές που τρώμε εξαρτάται από την επικονίαση. Σε 
όλο τον κόσμο εξαφανίζονται διάφορα είδη, στην Ευρώπη μάλιστα γύρω στο 40 % 
των ειδών μελισσών και βομβίνων βλέπουν τους αριθμούς τους να μειώνονται. 
Χωρίς τη βιοποικιλότητα και τα έντομα, οι γεωργοί θα χρειαστεί να επικονιάζουν 
τις καλλιέργειες χειροκίνητα με κόστος δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο.  

 Με τη στήριξη της ΕΕ, οι γεωργοί εφαρμόζουν όλο και πιο πολύ «πιο πράσινες» 
ή πιο βιώσιμες πρακτικές γεωργίας, διασφαλίζοντας τη βιοποικιλότητα και 
προστατεύοντας τα ενδιαιτήματα της άγριας φύσης, εργαζόμενοι για τη διάσωση 
των επικονιαστών μας μέσω: 

▶  διατήρησης των τοπικών ενδιαιτημάτων όπως είναι οι θεριζόμενοι 
λειμώνες, οι βοσκότοποι, τα έλη, οι πλαγιές των λόφων και οι νερόλακκοι·

▶ καλύτερης διαχείρισης των φυτοφαρμάκων·

▶  επαναφοράς των πλούσιων τοπίων με αγριολούλουδα και θαμνοστοιχίες·

▶  φυτεύοντας διαφορετικά είδη τοπικών σπόρων και φυτών για 
καλλιέργειες. 

α)  Πρότεινε πρακτικές μεθόδους που μπορούν οι γεωργοί να χρησιμοποιήσουν  
για να συντηρηθεί η βιοποικιλότητα.

β)  Φαντάσου ότι είσαι μελισσοκόμος. Νοικιάζεις τα μελίσσια σου σε γεωργούς  
για να βοηθήσουν στην επικονίαση των καλλιεργειών. Βάλε μια καταχώριση  
στις γεωργικές αγγελίες μιας τοπικής εφημερίδας λέγοντας ότι νοικιάζεις τις 
μέλισσές σου για να επικονιάσουν τα φυτά στα χωράφια με 
τις καλλιέργειες. 

γ)  Εάν κάποιος γνωρίζει έναν μελισσοκόμο, γιατί να μην τον 
προσκαλέσετε στην τάξη για να περιγράψει τη συναρπαστική εργασία με τις 
μέλισσες και τη μελισσουργία;

3. Σκεφτείτε όλοι μαζί ποιες δράσεις μπορεί να οργανώσει η τάξη για τη 
βιοποικιλότητα. Τι λέτε να φυτεύατε ένα δέντρο ή να δημιουργούσατε έναν χώρο 
για επικονιαστές ή ένα ενδιαίτημα με αγριολούλουδα μέσα ή κοντά στο σχολείο; 

Σκεφτείτε τι θέλετε να κάνετε, κάντε έρευνα σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε 
να το κάνετε και μετά γράψτε ένα email στον διευθυντή του σχολείου καλώντας 
τον στην τάξη για να ακούσει τις προτάσεις σας.
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ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

«Φερθείτε καλά στη γη.  
Δεν σας την έδωσαν οι γονείς σας,  
σας την έχουν δανείσει τα παιδιά σας.»
Ρητό των ιθαγενών της Αμερικής

1. Συνεργαστείτε με έναν συμμαθητή σας και αποφασίστε τι σημαίνει αυτό το ρητό. 
Σκεφτείτε και εξηγήστε μια δράση που θα μπορούσατε να αναλάβετε για να δείξετε 
ότι ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον. Μοιραστείτε τις προτάσεις σας με την τάξη. 

2. Σχεδόν η μισή έκταση της ΕΕ αξιοποιείται γεωργικά. Οι γεωργοί όχι μόνο παράγουν 
υψηλής ποιότητας και θρεπτικά τρόφιμα για μας, αλλά επίσης προστατεύουν τη φύση 
και φροντίζουν το περιβάλλον ενώ εργάζονται. Η ΕΕ βοηθάει τους γεωργούς να γίνουν 
πιο «πράσινοι» και να χρησιμοποιούν βιώσιμες μεθόδους στη γεωργική εκμετάλλευση. 
Η βιώσιμη γεωργική εκμετάλλευση, όπως η βιολογική γεωργία, χρησιμοποιεί τους 
φυσικούς πόρους με σύνεση και είναι ουσιαστική για την παραγωγή των τροφίμων μας 
και την ποιότητα της ζωής μας —σήμερα, αύριο και για τις μελλοντικές γενιές.
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Μπορείτε να ολοκληρώσετε την αντιστοίχιση των φυσικών πόρων όπως τους 
διαχειρίζονται οι γεωργοί στον παρακάτω κατάλογο και να εξηγήσετε για ποιο λόγο 
αποτελεί η καθεμία βιώσιμη ή «πιο πράσινη» πρακτική γεωργικής εκμετάλλευσης; 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΛΟΓΟΣ  

Έδαφος Εναλλάσσουν τις καλλιέργειες. Προστατεύει τη δομή του εδάφους 
από διάβρωση και παράσιτα, 
προσθέτει θρεπτικά συστατικά.

Γη και τοπίο Συντηρούν μόνιμα βοσκοτόπια. 
Αφήνουν ακαλλιέργητα τα όρια  
των αγρών.

Αέρας Φυτεύουν ποικίλες καλλιέργειες και 
χρησιμοποιούν πιστοποιημένους 
σπόρους.

Φυτά Φυτεύουν και συντηρούν δέντρα.

Ζώα Τα ταΐζουν σε περιφραγμένο  
φυσικό βοσκότοπο και μετακινούν 
το κοπάδι τακτικά μεταξύ 
των χώρων βόσκησης.

Νερό Μειώνουν τη χρήση χημικών 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. 
Χρησιμοποιούν βιολογικές και 
χλωρές κοπριές, καθώς και κοπριά 
από το αγρόκτημα.  

Θρεπτικά συστατικά 
(π.χ. άζωτο και 
φώσφορος)

Δημιουργούν γούρνες, για να 
αποφύγουν την απορροή από 
τα λιπάσματα και τα απόβλητα των 
ζώων στα ποτάμια και τα ρυάκια.

Βιοποικιλότητα  
και ενδιαιτήματα 
άγριας φύσης

Συντηρούν θαμνοστοιχίες και 
δεν κλαδεύουν κατά την περίοδο 
φωλιάσματος των πουλιών.
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3. Η βιολογική γεωργία είναι βιώσιμη πρακτική γεωργικής εκμετάλλευσης 
που προστατεύει τη γη, τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον. Οργανώστε 
μια παρουσίαση Ρωτήστε τους ειδικούς για να διερευνήσετε τις πρακτικές 
βιώσιμης γεωργικής εκμετάλλευσης. 

Δυο ή τρεις εθελοντές από την τάξη σας γίνονται «ειδικοί» στη βιώσιμη γεωργική 
εκμετάλλευση. Οι ειδικοί και η υπόλοιπη τάξη κάνουν μια 15 λεπτη διαδικτυακή 
αναζήτηση σχετικά με το θέμα. Η τάξη επικεντρώνεται στη δημιουργία ερωτήσεων 
που θα απευθύνει στους ειδικούς. Μετά τη 15 λεπτη αναζήτηση, οι ειδικοί 
κάθονται μπροστά στην τάξη για να απαντήσουν στις ερωτήσεις του «κοινού» και 
να συζητήσουν τα θέματα που ανέκυψαν. 

Να μερικά παραδείγματα ερωτήσεων που μπορείτε να κάνετε:

▶ Τι είναι η βιολογική γεωργία;

▶ Ποιες είναι οι κορυφαίες πέντε χώρες στη βιολογική γεωργία;

▶ Ποια είναι τα πιο κοινά βιολογικά προϊόντα;

4. Έχοντας διερευνήσει τα θέματα που περιλαμβάνονται στη βιώσιμη γεωργική 
εκμετάλλευση, μπορείτε να προσκαλέσετε έναν τοπικό γεωργό στην τάξη 
να μιλήσει για τη δουλειά του, καθώς και γενικά για τις μεθόδους της βιώσιμης 
γεωργικής εκμετάλλευσης και τον ρόλο τους στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ένα χρήσιμο σημείο για να ξεκινήσετε θα μπορούσε να είναι το  
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_el.htm

Β ΙΩΣ ΙΜΗ ΓΕΩΡΓ ΙΚΗ  Ε ΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  3 /3

EL 55/82

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_el.htm




ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι γεωργοί σήμερα έχουν να διαδραματίσουν τρεις σημαντικούς ρόλους: να 
παράγουν τα τρόφιμά μας, να διαχειρίζονται την ύπαιθρο για μας και να 
διατηρούν ζωντανές τις αγροτικές κοινότητες. Στην ΕΕ απολαμβάνουμε την 
επισιτιστική ασφάλεια χάρη στα άφθονα, οικονομικά προσιτά και υψηλής 
ποιότητας τρόφιμα που παράγουν οι γεωργοί μας. Ωστόσο, περίπου 90 
εκατομμύρια τόνοι τροφίμων σπαταλώνται κάθε χρόνο στην ΕΕ —από την 
παραγωγή και τη διανομή μέχρι και την κατανάλωση. Ένα εντυπωσιακό 40 % 
από αυτά προέρχεται από την κατανάλωση (λιανική πώληση και νοικοκυριά), 
με την πλειονότητα των απορριμμένων τροφίμων να είναι νωπά λαχανικά, 
φρούτα, γάλα και ψωμί. Γιατί νομίζετε ότι σπαταλάμε τόσο πολλά τρόφιμα; 

1. Όταν πετάμε τρόφιμα, δεν σπαταλάμε μόνο τα τρόφιμα, αλλά και την εργασία  
του γεωργού και τους πόρους της γης όπως είναι η ενέργεια, τα καύσιμα,  
ο χρόνος και το νερό που χρησιμοποιήθηκαν στην καλλιέργεια, τη 
συγκομιδή, την αποθήκευση, τη συσκευασία, τη μεταφορά, την 
εμπορία και το μαγείρεμα του φαγητού.  

 Ας αρχίσουμε να κρατάμε λογαριασμό επί μια εβδομάδα για όλα τα 
τρόφιμα που πετάμε εδώ στο σχολείο.  

ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ!

Παράγει τρόφιμα  
υψηλής ποιότητας

Συνεισφέρει στην ευημερία  
της αγροτικής κοινότητας

Φροντίζει το τοπίο  
και το περιβάλλον

Ο γεωργός

Αυτό το σύντομο βιντεοκλίπ της ΕΕ στο  
http://europa.eu/!nu84bb μας προτρέπει να  
αναλάβουμε δράση για τη σπατάλη των τροφίμων! 
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α) Χρησιμοποιήστε ένα διάγραμμα σαν αυτό. 

ΠΕΤΑΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ — ΑΡΧΕΙΟ ΤΑΞΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΠΑΤΑΛΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑΤΙ ΠΕΤΑΧΤΗΚΑΝ ΠΟΥ ΠΕΤΑΧΤΗΚΑΝ

Δευτέρα 1 μπουκάλι γάλα
1 μήλο
Ψωμί

Ληγμένο  
Ανεπιθύμητο
Μουχλιασμένο

Στον νεροχύτη  
Στον κάδο 
λιπασματοποίησης
Στον κάδο απορριμμάτων

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

β)  Στο τέλος της εβδομάδας συζητήστε για το είδος και την ποσότητα 
των τροφίμων που πετάξατε. 

γ)  Συζητήστε καλύτερους τρόπους για να ψωνίζουμε τρόφιμα,  
για να αποφεύγεται η σπατάλη των τροφίμων και για να διαχειριζόμαστε 
τα τρόφιμα που δεν φάγαμε. 

δ)  Χωρίστε την τάξη σε δύο ομάδες εργασίας που θα φτιάξουν δύο αφίσες, μία 
για προβολή στο σχολείο και μία για το σπίτι, που θα λέγεται «10 συμβουλές 
για τη μείωση της σπατάλης των τροφίμων». 

Για αρχή θα βρείτε μερικές βοηθητικές ιδέες σε αυτό  
το φυλλάδιο: http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/library/docs/
tips_stop_food_waste_el.pdf 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2. Μπορεί επίσης να γίνεται σπατάλη τροφίμων στο στάδιο της μεταποίησης και 
στα σουπερμάρκετ. Ως καταναλωτές είμαστε «δύσκολοι» πελάτες και δεν 
αγοράζουμε παραμορφωμένα λαχανικά. Μολονότι είναι φρέσκα και πεντανόστιμα, 
εκατομμύρια κιλά νωπών λαχανικών απορρίπτονται πριν καν φτάσουν στα ράφια 
των σουπερμάρκετ, γιατί είναι ακανόνιστα ή έχουν ασυνήθιστο σχήμα. 

Φανταστείτε ότι εργάζεστε στο εμπορικό τμήμα μιας μεγάλης αλυσίδας σουπερμάρκετ. 
Γράψτε ένα άρθρο για το τμήμα τροφίμων στο δωρεάν περιοδικό της εταιρείας, 

εξηγώντας γιατί πρόκειται η εταιρεία να κάνει δοκιμαστική πώληση 
παραμορφωμένων ή «ακανόνιστου σχήματος» λαχανικών για 
τους επόμενους έξι μήνες.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ

Μέρος 1 
Δουλεύοντας σε τριμελείς ομάδες γίνετε οικολογικοί δημοσιογράφοι για 
έναν χώρο δύο τετραγωνικών μέτρων στην αυλή του σχολείου, στον δρόμο 
ή σε ένα κοντινό πάρκο. Ανακαλύψτε και καταγράψτε οτιδήποτε μπορείτε για  
τον χώρο σας, τη δομή του εδάφους, τι ζει σε αυτό το οικοσύστημα, τι φύεται  
εκεί, όλα τα έμβια όντα και τα άβια στοιχεία που εξαρτώνται το ένα από το άλλο. 
Οι χώροι πρέπει να διαφέρουν μεταξύ τους όσο το δυνατό περισσότερο όσον 
αφορά τη βιοποικιλότητά τους (π.χ. ένας χώρος σε παρτέρι λουλουδιών, κάτω από 
δέντρα, σε γρασίδι, στη σκιά, κοντά σε λιμνούλα). 

Ηλιακό φως, νερό, αέρας, τροφή (θρεπτικά συστατικά) και ένα ενδιαίτημα είναι  
το μόνο που ζητάει η κάθε ζωή. Καταγράψτε τα έντομα και τους επικονιαστές που 
βρίσκονται στο δικό σας ενδιαίτημα —αυτά πιθανότατα θα περιλαμβάνουν 
μέλισσες, που είναι οι πιο αναγνωρίσιμοι επικονιαστές! Φωτογραφίστε τα 
ασπόνδυλα που θα βρείτε και χρησιμοποιήστε οδηγούς ταυτοποίησης 
για να τα αναγνωρίσετε. 

Αποφασίστε ως ομάδα το κύριο θέμα του δικού σας 
ενδιαιτήματος, πώς θα καταγράψετε τα ευρήματά σας και 
τι είδους χάρτες και γραφήματα θα χρησιμοποιήσετε για 
να παρουσιάσετε τα αποτελέσματά σας. 

Το περιβάλλον είναι ό,τι υπάρχει γύρω μας στον κόσμο.  

Στο Μέρος 1 θα εξερευνήσετε τα τοπικά οικοσυστήματα και 

θα ερευνήσετε πώς όλα τα έμβια όντα που ζουν εκεί (φυτά, 

ζώα και οργανισμοί) αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με 

τα άβια περιβάλλοντά τους (καιρός, γη, ήλιος, έδαφος, κλίμα 

και ατμόσφαιρα). Στο Μέρος 2 του έργου θα επισκεφθείτε 

μια αρόσιμη έκταση γεωργικής εκμετάλλευσης. Εκεί θα δείτε 

πώς εργάζονται οι γεωργοί για μας, όχι μόνο για να παράγουν 

υγιεινά τρόφιμα αλλά επίσης για την προστασία της φύσης 

και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ

Μέρος 2 

Χρησιμοποιώντας αυτά που μάθατε προετοιμαστείτε για μια επίσκεψη  
σε αρόσιμη έκταση γεωργικής εκμετάλλευσης. Σκεφτείτε όλοι μαζί τις 
ερωτήσεις που θα κάνετε και τα ενδιαιτήματα και οικοσυστήματα που αναμένετε 
να δείτε στη γεωργική εκμετάλλευση. Οι βασικές ερωτήσεις μπορούν να συμπερι-
λαμβάνουν: είδος καλλιεργειών, σπορά και πρακτικές εναλλαγής καλλιεργειών 
(αμειψισπορά), μηχανές που χρησιμοποιούνται, αγορά για τη σοδειά. Επιλέξτε 
εθελοντές που θα κάνουν τις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Πάρτε τις φωτογραφικές σας μηχανές στην επίσκεψη, για 
να προετοιμάσετε μια φωτογραφική παρουσίαση όταν γυρίσετε 
στο σχολείο. Δείτε τα προστατευτικά μέτρα για το περιβάλλον που έχει 

εφαρμόσει ο γεωργός. H EE στηρίζει τους γεωργούς στη διαχείριση του 
περιβάλλοντος καθώς παράγουν υψηλής ποιότητας τρόφιμα. Σημειώστε πώς 
προλαμβάνεται η μόλυνση και πώς απλώνονται τα λιπάσματα. Συμμετέχει 
ο γεωργός σε κάποια περιβαλλοντικά προγράμματα για να προστατεύσει και 
να ενισχύσει τη βιοποικιλότητα στο αγρόκτημα; Για παράδειγμα, υπάρχουν ζώνες 
ανάσχεσης στους αγρούς, συντηρούνται τα ενδιαιτήματα, ενθαρρύνεται 
η βιοποικιλότητα και αποφεύγονται οι ψεκασμοί; 

Όταν γυρίσετε στην τάξη χρησιμοποιήστε τις φωτογραφίες που τράβηξε η ομάδα 
σας για να δημιουργήσετε μια φωτογραφική έκθεση. Αποφασίστε ποιο  

θα είναι το θέμα σας και επιλέξτε και επεξεργαστείτε ορισμένες 
φωτογραφίες με τέτοιο τρόπο ώστε, όταν παρουσιαστούν στη 

σειρά, να αφηγούνται την ιστορία του θέματος που επιλέξατε και 
μέσω αυτού πώς μπορεί η ΕΕ να βοηθήσει τους γεωργούς 
να διατηρήσουν τους φυσικούς πόρους. Προσθέστε λεζάντες 
στην έκθεση των φωτογραφικών διαφανειών σας και 
παρουσιάστε την στο ακροατήριό σας. 

Ξέρετε ότι γύρω στο 85 % των 
καλλιεργήσιμων φυτών της 
Ευρώπης βασίζονται, τουλάχιστον 
εν μέρει, στην επικονίαση μέσω 
εντόμων, όπως άγριες μέλισσες, 
μέλισσες και βομβίνοι; 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

> για εκπαιδευτικούς

Η γεωργία βρίσκεται στην καρδιά της ζωής μας. Ο κύριος σκοπός 
των γεωργών στην ΕΕ είναι να εξασφαλίζουν την παροχή υγι-

εινών και υψηλής ποιότητας τροφίμων· ωστόσο, η γεωργική 
εκμετάλλευση δεν αφορά μόνο το φαγητό. Η γεωργική εκμετάλ-
λευση αφορά τις αγροτικές κοινότητες και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές. Η γεωργική 
εκμετάλλευση αφορά επίσης την ύπαιθρό μας και τους πολύτιμους φυσικούς πόρους. Χωρίς τη 
γεωργία θα ήταν πολύ δύσκολο να κρατηθούν ζωντανές πολλές κοινότητες, ενώ σε περιοχές όπου 
η γεωργική εκμετάλλευση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπως σε ημιορεινές, ορεινές και απομακρυ-
σμένες περιοχές, θα υπήρχε το πρόβλημα εγκατάλειψης της γης. 

Υπάρχει μια ευρεία ποικιλία στα είδη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αγρο-
κτημάτων εντα τικής, συμβατικής και βιολογικής εκμετάλλευσης. Συνήθως είναι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, που 
συχνά περνούν από τη μια γενιά στην επόμενη και στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι σχετικά μικρές. Το μέσο 
μέγεθος ενός αγροκτήματος στην ΕΕ είναι περίπου 12 εκτάρια γης (ισοδυναμεί με σχεδόν 20 γήπεδα ποδοσφαίρου 
—120 στρέμματα), ενώ στις ΗΠΑ, το μέσο μέγεθος ενός αγροκτήματος είναι περίπου 180 εκτάρια. Οι γεωργοί 
κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο και διατηρούν τον αγροτικό τρόπο ζωής. Κάνοντάς το αυτό, παρέχουν «δημόσια 
αγαθά» σε εμάς, τους πολίτες της ΕΕ. Η αγορά δεν πληρώνει για αυτά τα δημόσια αγαθά, επομένως θεωρείται δίκαιο 
να αποζημιώνονται οι γεωργοί μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για την παροχή σε εμάς, το κοινό, αυτών 
των πολύτιμων και αναντικατάστατων αγαθών. Επομένως, η ΚΓΠ παρέχει στους αγρότες οικονομική ενίσχυση για 
να εξασφαλίσει ότι θα συνεχίσουν να δουλεύουν τη γη για να μας θρέψουν και για να διατηρήσουν το τοπίο, την 
αγροτική ανάπτυξη, τους φυσικούς πόρους και την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Η γεωργία είναι μια κύρια οικονομική δραστηριότητα στις περισσότερες αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Υπάρχουν 
σχεδόν 44 εκατομμύρια άτομα που απασχολούνται στη βιομηχανία / στον τομέα της αγροδιατροφής, που εργά-
ζονται σε αγροκτήματα και σε συναφείς τομείς, προσφέροντας γεωργικές εισροές, όπως αγροτικό εξοπλισμό 
ή μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων, διανομή και λιανικό εμπόριο τροφίμων. Οι τομείς της γεωργίας και των 
τροφίμων αντιπροσωπεύουν μαζί γύρω στο 7 % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕγχΠ) της ΕΕ και αυτό 
σημαίνει ότι το μέλλον είναι φωτεινό με δυνατότητες για τους μαθητές σας.

Αυτή η ενότητα θα βοηθήσει τους μαθητές να διερευνήσουν:
▶ Πώς η ΕΕ στηρίζει τους γεωργούς που φροντίζουν την ύπαιθρο για εμάς και πώς το σύνολο της 

κοινωνίας —τώρα και στο μέλλον— ωφελείται από μια ύπαιθρο που βρίσκεται υπό συνετή διαχείριση 
και προσεκτική φροντίδα (δείτε το φύλλο εργασίας «Οι φύλακες της υπαίθρου»).

▶ Πώς η ΕΕ βοηθά τους γεωργούς να είναι πιο παραγωγικοί και να εκσυγχρονίζουν και να βελτιώνουν τις 
τεχνικές τους ικανότητες (δείτε το φύλλο εργασίας «Ο σύγχρονος γεωργός»).

▶ Πώς η ΕΕ στηρίζει νέους γεωργούς και τις προοπτικές σταδιοδρομίας στον τομέα της γεωργίας  
(δείτε το φύλλο εργασίας «Ο νέος γεωργός»). 

Η πρόταση της ενότητας για έργο είναι μια επίσκεψη σε μια κτηνοτροφική 
εκμετάλλευση.

Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη γεωργία στην 
ΕΕ μπορείτε να βρείτε στα:
▶ Δεδομένα για τη γεωργία — κράτη μέλη της ΕΕ  

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/
index_en.htm

▶ Δεδομένα για τη γεωργία — ΕΕ  
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/
eu_en.pdf

Πρόσθετοι πόροι 
⇢  Γεωργικός χάρτης της ΕΕ 
⇢  Ενημερωτικό δελτίο για την ΚΓΠ
⇢  Γλωσσάρι 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Οι γεωργοί πρέπει να φροντίσουν τη γη που καλλιεργούν, έτσι ώστε να 
συνεχίσει να παράγει τρόφιμα για τα επόμενα χρόνια. Για να γίνει αυτό 
χρησιμοποιούν μια ποικιλία περιβαλλοντικών μέτρων, όπως η 
εναλλαγή καλλιεργειών, καθώς και η φύτευση και διαχείριση 
θαμνοστοιχιών. Μαζί με έναν συμμαθητή σου ερεύνησε τα τρία 
παρακάτω μέτρα και απαρίθμησε τους λόγους για τους οποίους  
οι γεωργοί πρέπει να κάνουν αυτά τα βήματα. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΛΟΓΟΣ

Διατήρηση και διαχείριση 
θαμνοστοιχιών 

Προστασία της περιμέτρου  
των αγρών και των φυσικών 
διαδρόμων («ζώνες 
ανάσχεσης»)

Εναλλαγή καλλιεργειών

Οι γεωργοί έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην περιβαλλοντική και 
οικονομική ευημερία της υπαίθρου μας. Η ΕΕ στηρίζει αυτούς τους παραγωγούς, 
βοηθώντας τους να υιοθετούν βιώσιμες γεωργικές πρακτικές. Αυτή η συνεργασία 
προασπίζει επίσης τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης με την προστασία των 
οικοσυστημάτων και την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 

ΟΙ  ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ  ΥΠΑΙΘΡΟΥ
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2. Η γεωργία διαδραματίζει επίσης έναν ζωτικό οικονομικό ρόλο αφού προμηθεύει 
τη βιομηχανία τροφίμων, που είναι ο μεγαλύτερος τομέας απασχόλησης στην ΕΕ, 
εξασφαλίζοντας περίπου 44 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Πολλές από αυτές 
τις θέσεις εργασίας βρίσκονται στις αγροτικές περιοχές, που σημαίνει ότι οι γεωργοί 
στηρίζουν τις αγροτικές κοινότητες και συμβάλλουν στην εξασφάλιση 
της ευημερίας τους.

Η ΕΕ βοηθά τους γεωργούς να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους και  
να επενδύσουν σε νέες επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά ωφελούν και τις τοπικές 
κοινότητες. Αυτές συμπεριλαμβάνουν τον αγροτουρισμό και τις απευθείας 
πωλήσεις από τους παραγωγούς. Ο Γιάννης και η Μαρία, οι γεωργοί στο 
βιντεοκλίπ κινούμενων σχεδίων, εργάζονταν σε αυτούς τους τομείς —είχαν 
ανακαινίσει τον αχυρώνα για να φτιάξουν δωμάτια για τους επισκέπτες και 
πουλούσαν το τυρί τους σε ένα αγροτικό κατάστημα και στο διαδίκτυο. 

α) Σε μικρές ομάδες συζητήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

▶ Τι είναι ο αγροτουρισμός; 

▶ Ποια είναι τα οφέλη για τους γεωργούς; 

▶ Ποια είναι τα οφέλη για την τοπική κοινότητα; 

▶ Τι είναι οι απευθείας πωλήσεις από τους παραγωγούς; 

▶ Ποια είναι τα οφέλη για τους γεωργούς;

▶ Ποια είναι τα οφέλη για τους καταναλωτές; 

Ενημερώστε την υπόλοιπη τάξη σχετικά με τις συζητήσεις σας. Έχει κάποιος 
επισκεφθεί ένα αγρόκτημα ως «αγρο-τουρίστας» ή έχει αγοράσει προϊόντα 
απευθείας από αγρόκτημα;

β)  Φανταστείτε πως είστε γεωργός που έχει ανακαινίσει κάποια δωμάτια  
για επισκέπτες ή ανοίξει ένα κατάστημα 
με αγροτικά προϊόντα. Φτιάξτε μια 
αφίσα ή μια διαφήμιση για  
να προωθήσετε αυτή τη νέα 
δραστηριότητα και να ενθαρ-
ρύνετε τους ανθρώπους 
να επισκεφτούν το αγρόκτημα. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Διάβασε το παρακάτω κείμενο και συνδύασε τις λέξεις από τον κατάλογο που 
ακολουθεί με τα αριθμημένα κενά.

καλλιεργητής – θεριζοαλωνιστική μηχανή – άροτρο – φυτευτής 

Ο σημερινός γεωργός βασίζεται στο smartphone του τόσο πολύ 
όσο κι εμείς —αν όχι περισσότερο! Αποτελέσματα ανάλυσης 
εδάφους, ειδοποιήσεις τοκετού ζώων, αναφορές κτηνίατρου για 
αποτελέσματα ελέγχων υγείας του κοπαδιού και τα δελτία καιρού για 
τη γεωργία μπορούν να παραδοθούν όλα απευθείας στον ίδιο, όπου και 
αν βρίσκεται στο αγρόκτημα. Το wifi, οι ευρυζωνικές και δορυφορικές συνδέσεις 
είναι τόσο απαραίτητα για τον σύγχρονο γεωργό όσο και το έμπιστο τρακτέρ του.

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
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Το τρακτέρ είναι ο ακούραστος βοηθός του γεωργού και βρίσκεται στο κέντρο της 

λειτουργίας της γεωργικής εκμετάλλευσης. Τα σύγχρονα τρακτέρ μπορεί να είναι πολύ 

υψηλής τεχνολογίας με GPS και αισθητήρες, αλλά εξακολουθούν να παρέχουν τη δύναμη 

με την οποία λειτουργούν πολλά άλλα μηχανήματα. Ένα από τα πολλά παρελκόμενα του 

τρακτέρ είναι μια σειρά από κυρτές λεπίδες που μπαίνουν στο έδαφος και οργώνουν το 

χώμα, το  . Όταν το έδαφος έχει 

προετοιμαστεί, ένας   φυτεύει σπόρο σε 

αρκετές αράδες, σε ίσες αποστάσεις και συγκεκριμένα βάθη, και μετά οι πίσω τροχοί του 

κλείνουν το αυλάκι. Όταν αρχίσουν τα φυτά να μεγαλώνουν χρησιμοποιείται ένας  

  για να φροντίσει το έδαφος, κινούμενος 

πάνω από τα φυτά, αφρατίζοντας το χώμα για να κάνει χώρο για το νερό, το οξυγόνο και 

τα αναπτυσσόμενα βλαστάρια. Σε αγροκτήματα σιτηρών και δημητριακών η 

  είναι αυτή η οποία κόβει το κοτσάνι μερικά εκατοστά από 

το έδαφος, αποκολλά τον καρπό από το κοτσάνι και μετά διαχωρίζει τον 

καρπό από το άχυρο, το οποίο δεν είναι για κατανάλωση. Κατόπιν ο 

κόκκος μεταφέρεται στο σιλό αποθήκευσης για να χρησιμοποιηθεί σε 

διάφορα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση ή ως ζωοτροφή.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2. Η ΕΕ βοηθά τους γεωργούς να διδαχθούν από τη σύγχρονη επιστήμη και 
τεχνολογία ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει 
το μέλλον. Συγκεκριμένα, βοηθά τους γεωργούς να:

▶ παράγουν περισσότερο με βιώσιμο τρόπο 

▶  παράγουν περισσότερο με λιγότερα (λιγότερο νερό, λιγότερη ενέργεια, 
λιγότερα λιπάσματα) 

Αυτό είναι ζωτικής σημασίας, αφού το 2050 ο παγκόσμιος πληθυσμός θα έχει 
αυξηθεί σε 9 δισεκατομμύρια ανθρώπους —όλοι θα έχουν ανάγκη από έναν 
ασφαλή εφοδιασμό σε τρόφιμα. Παράλληλα με την αύξηση της παραγωγής,  
η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και εργαλείων μπορεί επίσης να βοηθήσει έναν 
γεωργό να αυξήσει τα έσοδα της γεωργικής του εκμετάλλευσης, ανοίγοντας νέες 
αγορές και ευκαιρίες.

Ένα εργαλείο είναι ο καλλιεργητής άροσης σε λωρίδες, το οποίο έλκεται από 
ένα ισχυρό τρακτέρ και χρησιμοποιεί το ένα τρίτο της ενέργειας και των 
σπόρων και διαταράσσει το έδαφος όσο το δυνατό λιγότερο, σε σχέση  
με την παραδοσιακή διαδικασία.

Η άροση σε λωρίδες δημιουργεί μια σποροκλίνη, αλλά μόνο όπου χρειάζεται αντί σε 
ολόκληρο το χωράφι. Αυτή η μείωση στην κίνηση του εδάφους διατηρεί την υγρασία 
και την οργανική ύλη, ενώ κάνει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς οι σπόροι 
και το λίπασμα εφαρμόζονται με ακρίβεια. Η φυσική δομή του εδάφους ενισχύεται, 
αυξάνοντας τη δραστηριότητα των σκουληκιών και τη γονιμότητα του εδάφους 
σε βάθος χρόνου. Με την άροση αυτού του είδους αποφεύγεται η άσκοπη 
καλλιέργεια, εξαλείφεται κάθε ανάγκη ισοπέδωσης και δεν χρειάζεται 
ο γεωργός να ξαναμπεί στο χωράφι μέχρι τον ψεκασμό. Χρόνος, εργασία, 
χρήματα, λίπασμα και περιβάλλον, όλα εξοικονομούνται με ένα 
μηχάνημα... αρκεί να ταιριάζει στη γη, τις καλλιέργειες και τον 
προϋπολογισμό του γεωργού! 

Διάβασε το παρακάτω άρθρο για την άροση σε λωρίδες και  
εξήγησε πώς αυτός ο τύπος ρυμουλκούμενου από ένα τρακτέρ  
μπορεί να βοηθήσει τον γεωργό να χρησιμοποιεί πιο βιώσιμες 
γεωργικές πρακτικές.
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1. Μπορείς να μαντέψεις το έτος που δημοσιεύτηκε αυτή η αγγελία στο τμήμα της 
εφημερίδας «Θέσεις εργασίας/Προσφορά»; 

Η αγγελία είχε μπει από έναν νεαρό άνδρα κοντά στην ηλικία των 20 ετών, ο οποίος ήθελε να 
αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό και να βρει έναν τρόπο βιοπορισμού κοντά στη φύση. 
Μετά την εκπαίδευσή του ως τεχνικού εργάστηκε στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και, αν και δεν είχε καμία πείρα στη γεωργία, αποφάσισε πως η 
ιδανική σταδιοδρομία για αυτόν θα ήταν: «... να εργάζεται σε αρμονία με τους λόφους, να 
βελτιώσει τη διαχείριση της γης και να δημιουργεί ενδιαιτήματα». Δημοσίευσε την αγγελία του 
τον Ιανουάριο του 2015. Μήπως αυτό σε εκπλήσσει; 

α)  Ποιες αλλαγές νομίζεις πως πρέπει να περιμένει στο εισόδημά του και στον 
τρόπο ζωής του εξαιτίας αυτής της αλλαγής στη σταδιοδρομία του;

β)  Κατά μέσον όρο οι νέοι γεωργοί, κάτω των 35 ετών, αποτελούν μόνο το 6 % 
από το σύνολο των κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Υπολόγισε πόσοι 
μαθητές αποτελούν το 6 % της τάξης και ζήτησε να σταθούν όρθιοι, ενώ το 
υπόλοιπο 94 % παραμένει καθισμένο στη θέση του. Είναι σαφές 
ότι για όσους από εσάς έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες και 
την κατάρτιση υπάρχουν σταδιοδρομίες που προσφέρουν 
ικανοποίηση και ευκαιρίες ζωής στη γεωργία!  
 
Ανταλλάξτε ιδέες σχετικά με τα πλεονεκτήματα της 
γεωργικής ζωής: 

ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΒΟΣΚΟΣ 
Σκληρά εργαζόμενος νέος αναζητά την απόκτηση εμπειρίας δουλεύοντας με τσο-

πανόσκυλα και σε όλες τις πτυχές της ορεινής γεωργίας και βοσκής. Μπορεί να 

βοηθήσει στην εποχή του τοκετού, ίσως και περισσότερο, ως αντάλλαγμα για την 

εκπαίδευση. Διαθέτει σκύλο κόλεϊ ενός έτους και φορτηγάκι. 

Ο ΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

Ο γεωργός: 

 ▶ είναι αυτοαπασχολούμενος·
 ▶ ζει και εργάζεται κοντά στη φύση·
 ▶
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2. Οι γεωργοί μάς τρέφουν και κρατάνε επίσης «ζωντανή» την αγροτική ζωή  
της κοινότητας (π.χ. καταστήματα, ταχυδρομεία, σχολεία, τράπεζες). Ωστόσο, 
η ενθάρρυνση νέων ανθρώπων για να απασχοληθούν στη γεωργία είναι 
μια πραγματική πρόκληση για την αγροτική ανάπτυξη στην ΕΕ. 

α) Γιατί νομίζεις ότι συμβαίνει αυτό;

Ο Δημήτρης και η Άννα, τα παιδιά των γεωργών στο βιντεοκλίπ κινούμενων 
σχεδίων, δεν ενδιαφέρονταν για τη γεωργία και ήθελαν να ακολουθήσουν 
διαφορετικές σταδιοδρομίες. Η Ευρώπη χρειάζεται γεωργούς, επομένως η γεωργία 
θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστική για τους νέους. Η ΕΕ βοηθά τους νέους 
να ξεκινήσουν στη γεωργία με κεφάλαια για να αγοράσουν γη, μηχανήματα και 
εξοπλισμό και επίσης παρέχει επιχορηγήσεις για την κατάρτιση νέων αγροτών 
στις τελευταίες τεχνικές μεθόδους παραγωγής. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

β)  Φαντάσου ότι το Υπουργείο Γεωργίας έχει μια εκστρατεία για να ενθαρρύνει 
τους νέους να ασχοληθούν με τη γεωργία. Φτιάξε μια αφίσα για την 
εκστρατεία που να απευθύνεται σε ανθρώπους της ηλικίας σου. 

3. Πολλοί γεωργοί μεγαλώνουν σε ένα οικογενειακό αγρόκτημα, όπως αυτό στο 
βιντεοκλίπ, αλλά όπως είδαμε από την αγγελία της εφημερίδας παραπάνω, ένας  
τρόπος για να γίνει κάποιος γεωργός είναι η μαθητεία. 

α)  Ψάξε στο διαδίκτυο για κάποιες σταδιοδρομίες στον τομέα της γεωργίας. Δες 
για ευκαιρίες μαθητείας και μαθήματα στη γεωργία, την κηπουρική,  
τη γεωργική διαχείριση, την επιστήμη, τις οικονομικές ή περιβαλλοντικές 
σπουδές, καθώς και τα μερικής παρακολούθησης και εξ αποστάσεως 
εκπαιδευτικά προγράμματα.

β)  Ανάρτησε στην τάξη κάποια από τα προγράμματα σπουδών και τις αφίσες  
των σχολών για τις Ημέρες Γνωριμίας.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΡΓΟ

4. Ένα ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο συνδέεται με τη γεωργία, κάτι που 
δείχνει πώς συνεισφέρουν οι γεωργοί στην οικονομία των αγροτικών κοινοτήτων.  
Οι γεωργοί χρειάζονται μηχανήματα, κτίρια, καύσιμα, ζωοτροφές, λιπάσματα και 
υγειονομική φροντίδα για τα ζώα τους. Στη σημερινή εποχή χρειάζονται επίσης 
επιχειρηματικούς συμβούλους και τεχνική υποστήριξη στις τεχνολογίες πληροφοριών 
και επικοινωνίας. Σταδιοδρομίες υπάρχουν επίσης και στις λειτουργίες «επόμενου 
σταδίου» —όπως είναι η προετοιμασία, επεξεργασία και συσκευασία τροφίμων και 
εκείνες που εμπλέκονται στην αποθήκευση των τροφίμων, στις μεταφορές και στο 
λιανικό εμπόριο. 

α)  Κάνε έναν κατάλογο με τις διάφορες επαγγελματικές επιλογές που 
συνδέονται με τη γεωργία και τις επιχειρήσεις γεωργικών προϊόντων 
διατροφής. 

β)  Σύγκρινε τους καταλόγους των επαγγελμάτων. Ποιος έχει στην οικογένειά 
του κάποιον που εργάζεται σε έναν από αυτούς τους τομείς; 
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Μέρος 1 

Στο Μέρος 1 αυτού του έργου θα προετοιμα-
στείτε για μια επίσκεψη σε κτηνοτροφική 
εκμετάλλευση (που θα πραγματοποιηθεί σε μια 
μεταγενέστερη ημερομηνία και η οποία αποτελεί το θέμα 
του Μέρους 2) για να διερευνήσετε τον τρόπο 
φροντίδας των νεογέννητων αρνιών. 

Έχει πάει κάποιος από την τάξη ή το σχολείο σε 
ένα αγρόκτημα με πρόβατα; Αν ναι, ζητήστε τους 
να μοιραστούν τις γνώσεις τους. Σε ομάδες των 
τριών ατόμων, χρησιμοποιώντας βιβλία ή το 
διαδίκτυο, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους 
τομείς για έρευνα: γάλα, ζωοτροφές και διατροφή· 
βοσκή και περίφραξη· πρόληψη, έλεγχος και 
θεραπεία τραυματισμών· ασθένειες και νόσοι. 

Έχοντας ολοκληρώσει την έρευνα, η τάξη θα πρέπει να συνενώσει τα ευρήματά 
της και να συνεργαστεί για τη δημιουργία μιας παρουσίασης διαφανειών (ή μιας 
ιστοσελίδας «prezi») που θα ονομάζεται «Η υγεία και η καλή διαβίωση των αρνιών». 

Η υγεία και η καλή διαβίωση  

των ζώων είναι, τελικά,  

ευθύνη των γεωργών. 

ΕΡΓΟ  1 /3

EL 7
9

/8
2
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Μέρος 2 

Με τη γνώση που αποκτήθηκε σχετικά με τη φροντίδα και τη διαχείριση ενός ζώου 
κοπαδιού, του προβάτου, οργανώστε μια επίσκεψη σε μια κτηνοτροφική 
εκμετάλλευση. Συζητήστε τις ερωτήσεις που θα κάνετε και θυμηθείτε να φέρετε 
εκείνη την ημέρα μια φωτογραφική μηχανή και ένα τετράδιο για να πάρετε 
σημειώσεις για όσα θα ανακαλύψετε κατά την επίσκεψη στο αγρόκτημα. 

Οι κατηγορίες ερωτήσεων μπορούν να συμπεριλαμβάνουν: είδος 
εκτροφής (π.χ. γαλακτοπαραγωγική, κρεατοπαραγωγική, μεικτή, οικογενειακή 

κτηνοτροφική εκμετάλλευση, βιολογική, συμβατική κ.λπ.)· είδη φυλών 
και γενική φροντίδα σε σχέση με τις ζωοτροφές και την πρόληψη 

ασθενειών, καθώς και καθημερινή διαχείριση του κοπαδιού 
(ελεύθερης βοσκής ή σταβλισμένα, διατροφή με χόρτο ή 
ζωοτροφές). 

Σκεφτείτε επίσης τα συστήματα της ΕΕ για την αναγνώριση  
και ιχνηλασιμότητα του κοπαδιού, τα οποία είναι πρότυπα και 

κανόνες που αφορούν την αναγνώριση και τον έλεγχο των 
μετακινήσεων των ζώων για την πρόληψη και τον εντοπισμό 

εξάπλωσης ασθένειας, καθώς και για τον σταβλισμό και 
τις εγκαταστάσεις διαχείρισης των ζώων. Μπορείτε επίσης 

να ρωτήσετε σχετικά με τα είδη των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται και 
το κόστος μεταφοράς των ζώων. 

Έχοντας προετοιμαστεί για την επίσκεψη, θυμηθείτε να ρωτήσετε τον κτηνοτρόφο 
σχετικά με τις προκλήσεις και ανταμοιβές της γεωργικής ζωής. Θα μπορούσατε 
επίσης να λάβετε υπόψη τις διάφορες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με 
τη γεωργία —για παράδειγμα, σκεφτείτε το βιντεοκλίπ κινούμενων σχεδίων  
και τις διάφορες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από την τυροκομική 
δραστηριότητα της οικογένειας ή από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια στον αχυρώνα— 
σε σχέση με αυτή την κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Επιλέξτε εθελοντές που  
θα κάνουν τις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας.
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Επιστρέφοντας στην τάξη, μετά την επίσκεψη στο αγρόκτημα, κάθε τριμελής ομάδα 
μπορεί να σχεδιάσει την κάτοψη της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης σε ένα φύλλο 
Α3. Συμπεριλάβετε τα κτίρια της φάρμας (στάβλοι, υπόστεγα μηχανημάτων και 
αποθηκευτικοί χώροι για τις καλλιέργειες και τις ζωοτροφές). Σημειώστε τις 
περιοχές όπου τα ζώα βρίσκουν καταφύγιο, όπως είναι οι θαμνοστοιχίες, τα 
δέντρα, καθώς και την παροχή νερού. Προσθέστε στην εργασία σας φωτογραφίες  
ή άλλα αντικείμενα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στη 
φάρμα, σημειώνοντας τα μέτρα για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων 
που έχει λάβει ο κτηνοτρόφος.

Οργανώστε μια έκθεση 
των εργασιών σας και 
προσκαλέστε άλλες τάξεις 
να τη δουν.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

> για εκπαιδευτικούς

Η γεωργία βρίσκεται στην καρδιά της ζωής μας. Ο κύριος σκοπός 
των γεωργών στην ΕΕ είναι να εξασφαλίζουν την παροχή υγι-

εινών και υψηλής ποιότητας τροφίμων· ωστόσο, η γεωργική 
εκμετάλλευση δεν αφορά μόνο το φαγητό. Η γεωργική εκμετάλ-
λευση αφορά τις αγροτικές κοινότητες και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές. Η γεωργική 
εκμετάλλευση αφορά επίσης την ύπαιθρό μας και τους πολύτιμους φυσικούς πόρους. Χωρίς τη 
γεωργία θα ήταν πολύ δύσκολο να κρατηθούν ζωντανές πολλές κοινότητες, ενώ σε περιοχές όπου 
η γεωργική εκμετάλλευση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπως σε ημιορεινές, ορεινές και απομακρυ-
σμένες περιοχές, θα υπήρχε το πρόβλημα εγκατάλειψης της γης. 

Υπάρχει μια ευρεία ποικιλία στα είδη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αγρο-
κτημάτων εντα τικής, συμβατικής και βιολογικής εκμετάλλευσης. Συνήθως είναι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, που 
συχνά περνούν από τη μια γενιά στην επόμενη και στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι σχετικά μικρές. Το μέσο 
μέγεθος ενός αγροκτήματος στην ΕΕ είναι περίπου 12 εκτάρια γης (ισοδυναμεί με σχεδόν 20 γήπεδα ποδοσφαίρου 
—120 στρέμματα), ενώ στις ΗΠΑ, το μέσο μέγεθος ενός αγροκτήματος είναι περίπου 180 εκτάρια. Οι γεωργοί 
κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο και διατηρούν τον αγροτικό τρόπο ζωής. Κάνοντάς το αυτό, παρέχουν «δημόσια 
αγαθά» σε εμάς, τους πολίτες της ΕΕ. Η αγορά δεν πληρώνει για αυτά τα δημόσια αγαθά, επομένως θεωρείται δίκαιο 
να αποζημιώνονται οι γεωργοί μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για την παροχή σε εμάς, το κοινό, αυτών 
των πολύτιμων και αναντικατάστατων αγαθών. Επομένως, η ΚΓΠ παρέχει στους αγρότες οικονομική ενίσχυση για 
να εξασφαλίσει ότι θα συνεχίσουν να δουλεύουν τη γη για να μας θρέψουν και για να διατηρήσουν το τοπίο, την 
αγροτική ανάπτυξη, τους φυσικούς πόρους και την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Η γεωργία είναι μια κύρια οικονομική δραστηριότητα στις περισσότερες αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Υπάρχουν 
σχεδόν 44 εκατομμύρια άτομα που απασχολούνται στη βιομηχανία / στον τομέα της αγροδιατροφής, που εργά-
ζονται σε αγροκτήματα και σε συναφείς τομείς, προσφέροντας γεωργικές εισροές, όπως αγροτικό εξοπλισμό 
ή μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων, διανομή και λιανικό εμπόριο τροφίμων. Οι τομείς της γεωργίας και των 
τροφίμων αντιπροσωπεύουν μαζί γύρω στο 7 % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕγχΠ) της ΕΕ και αυτό 
σημαίνει ότι το μέλλον είναι φωτεινό με δυνατότητες για τους μαθητές σας.

Αυτή η ενότητα θα βοηθήσει τους μαθητές να διερευνήσουν:
▶ Πώς η ΕΕ στηρίζει τους γεωργούς που φροντίζουν την ύπαιθρο για εμάς και πώς το σύνολο της 

κοινωνίας —τώρα και στο μέλλον— ωφελείται από μια ύπαιθρο που βρίσκεται υπό συνετή διαχείριση 
και προσεκτική φροντίδα (δείτε το φύλλο εργασίας «Οι φύλακες της υπαίθρου»).

▶ Πώς η ΕΕ βοηθά τους γεωργούς να είναι πιο παραγωγικοί και να εκσυγχρονίζουν και να βελτιώνουν τις 
τεχνικές τους ικανότητες (δείτε το φύλλο εργασίας «Ο σύγχρονος γεωργός»).

▶ Πώς η ΕΕ στηρίζει νέους γεωργούς και τις προοπτικές σταδιοδρομίας στον τομέα της γεωργίας  
(δείτε το φύλλο εργασίας «Ο νέος γεωργός»). 

Η πρόταση της ενότητας για έργο είναι μια επίσκεψη σε μια κτηνοτροφική 
εκμετάλλευση.

Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη γεωργία στην 
ΕΕ μπορείτε να βρείτε στα:
▶ Δεδομένα για τη γεωργία — κράτη μέλη της ΕΕ  

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/
index_en.htm

▶ Δεδομένα για τη γεωργία — ΕΕ  
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/
eu_en.pdf

Πρόσθετοι πόροι 
⇢  Γεωργικός χάρτης της ΕΕ 
⇢  Ενημερωτικό δελτίο για την ΚΓΠ
⇢  Γλωσσάρι 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Οι γεωργοί πρέπει να φροντίσουν τη γη που καλλιεργούν, έτσι ώστε να 
συνεχίσει να παράγει τρόφιμα για τα επόμενα χρόνια. Για να γίνει αυτό 
χρησιμοποιούν μια ποικιλία περιβαλλοντικών μέτρων, όπως η 
εναλλαγή καλλιεργειών, καθώς και η φύτευση και διαχείριση 
θαμνοστοιχιών. Μαζί με έναν συμμαθητή σου ερεύνησε τα τρία 
παρακάτω μέτρα και απαρίθμησε τους λόγους για τους οποίους  
οι γεωργοί πρέπει να κάνουν αυτά τα βήματα. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΛΟΓΟΣ

Διατήρηση και διαχείριση 
θαμνοστοιχιών 

Προστασία της περιμέτρου  
των αγρών και των φυσικών 
διαδρόμων («ζώνες 
ανάσχεσης»)

Εναλλαγή καλλιεργειών

Οι γεωργοί έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην περιβαλλοντική και 
οικονομική ευημερία της υπαίθρου μας. Η ΕΕ στηρίζει αυτούς τους παραγωγούς, 
βοηθώντας τους να υιοθετούν βιώσιμες γεωργικές πρακτικές. Αυτή η συνεργασία 
προασπίζει επίσης τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης με την προστασία των 
οικοσυστημάτων και την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 

ΟΙ  ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ  ΥΠΑΙΘΡΟΥ
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2. Η γεωργία διαδραματίζει επίσης έναν ζωτικό οικονομικό ρόλο αφού προμηθεύει 
τη βιομηχανία τροφίμων, που είναι ο μεγαλύτερος τομέας απασχόλησης στην ΕΕ, 
εξασφαλίζοντας περίπου 44 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Πολλές από αυτές 
τις θέσεις εργασίας βρίσκονται στις αγροτικές περιοχές, που σημαίνει ότι οι γεωργοί 
στηρίζουν τις αγροτικές κοινότητες και συμβάλλουν στην εξασφάλιση 
της ευημερίας τους.

Η ΕΕ βοηθά τους γεωργούς να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους και  
να επενδύσουν σε νέες επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά ωφελούν και τις τοπικές 
κοινότητες. Αυτές συμπεριλαμβάνουν τον αγροτουρισμό και τις απευθείας 
πωλήσεις από τους παραγωγούς. Ο Γιάννης και η Μαρία, οι γεωργοί στο 
βιντεοκλίπ κινούμενων σχεδίων, εργάζονταν σε αυτούς τους τομείς —είχαν 
ανακαινίσει τον αχυρώνα για να φτιάξουν δωμάτια για τους επισκέπτες και 
πουλούσαν το τυρί τους σε ένα αγροτικό κατάστημα και στο διαδίκτυο. 

α) Σε μικρές ομάδες συζητήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

▶ Τι είναι ο αγροτουρισμός; 

▶ Ποια είναι τα οφέλη για τους γεωργούς; 

▶ Ποια είναι τα οφέλη για την τοπική κοινότητα; 

▶ Τι είναι οι απευθείας πωλήσεις από τους παραγωγούς; 

▶ Ποια είναι τα οφέλη για τους γεωργούς;

▶ Ποια είναι τα οφέλη για τους καταναλωτές; 

Ενημερώστε την υπόλοιπη τάξη σχετικά με τις συζητήσεις σας. Έχει κάποιος 
επισκεφθεί ένα αγρόκτημα ως «αγρο-τουρίστας» ή έχει αγοράσει προϊόντα 
απευθείας από αγρόκτημα;

β)  Φανταστείτε πως είστε γεωργός που έχει ανακαινίσει κάποια δωμάτια  
για επισκέπτες ή ανοίξει ένα κατάστημα 
με αγροτικά προϊόντα. Φτιάξτε μια 
αφίσα ή μια διαφήμιση για  
να προωθήσετε αυτή τη νέα 
δραστηριότητα και να ενθαρ-
ρύνετε τους ανθρώπους 
να επισκεφτούν το αγρόκτημα. 

Ο Ι  ΦΥΛΑΚΕΣ  ΤΗΣ  ΥΠΑ ΙΘΡΟΥ  2 /2ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Διάβασε το παρακάτω κείμενο και συνδύασε τις λέξεις από τον κατάλογο που 
ακολουθεί με τα αριθμημένα κενά.

καλλιεργητής – θεριζοαλωνιστική μηχανή – άροτρο – φυτευτής 

Ο σημερινός γεωργός βασίζεται στο smartphone του τόσο πολύ 
όσο κι εμείς —αν όχι περισσότερο! Αποτελέσματα ανάλυσης 
εδάφους, ειδοποιήσεις τοκετού ζώων, αναφορές κτηνίατρου για 
αποτελέσματα ελέγχων υγείας του κοπαδιού και τα δελτία καιρού για 
τη γεωργία μπορούν να παραδοθούν όλα απευθείας στον ίδιο, όπου και 
αν βρίσκεται στο αγρόκτημα. Το wifi, οι ευρυζωνικές και δορυφορικές συνδέσεις 
είναι τόσο απαραίτητα για τον σύγχρονο γεωργό όσο και το έμπιστο τρακτέρ του.

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
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Το τρακτέρ είναι ο ακούραστος βοηθός του γεωργού και βρίσκεται στο κέντρο της 

λειτουργίας της γεωργικής εκμετάλλευσης. Τα σύγχρονα τρακτέρ μπορεί να είναι πολύ 

υψηλής τεχνολογίας με GPS και αισθητήρες, αλλά εξακολουθούν να παρέχουν τη δύναμη 

με την οποία λειτουργούν πολλά άλλα μηχανήματα. Ένα από τα πολλά παρελκόμενα του 

τρακτέρ είναι μια σειρά από κυρτές λεπίδες που μπαίνουν στο έδαφος και οργώνουν το 

χώμα, το  . Όταν το έδαφος έχει 

προετοιμαστεί, ένας   φυτεύει σπόρο σε 

αρκετές αράδες, σε ίσες αποστάσεις και συγκεκριμένα βάθη, και μετά οι πίσω τροχοί του 

κλείνουν το αυλάκι. Όταν αρχίσουν τα φυτά να μεγαλώνουν χρησιμοποιείται ένας  

  για να φροντίσει το έδαφος, κινούμενος 

πάνω από τα φυτά, αφρατίζοντας το χώμα για να κάνει χώρο για το νερό, το οξυγόνο και 

τα αναπτυσσόμενα βλαστάρια. Σε αγροκτήματα σιτηρών και δημητριακών η 

  είναι αυτή η οποία κόβει το κοτσάνι μερικά εκατοστά από 

το έδαφος, αποκολλά τον καρπό από το κοτσάνι και μετά διαχωρίζει τον 

καρπό από το άχυρο, το οποίο δεν είναι για κατανάλωση. Κατόπιν ο 

κόκκος μεταφέρεται στο σιλό αποθήκευσης για να χρησιμοποιηθεί σε 

διάφορα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση ή ως ζωοτροφή.

Ο ΣΥΓΧ ΡΟΝΟΣ  ΓΕ ΩΡΓΟΣ  1 /2
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2. Η ΕΕ βοηθά τους γεωργούς να διδαχθούν από τη σύγχρονη επιστήμη και 
τεχνολογία ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει 
το μέλλον. Συγκεκριμένα, βοηθά τους γεωργούς να:

▶ παράγουν περισσότερο με βιώσιμο τρόπο 

▶  παράγουν περισσότερο με λιγότερα (λιγότερο νερό, λιγότερη ενέργεια, 
λιγότερα λιπάσματα) 

Αυτό είναι ζωτικής σημασίας, αφού το 2050 ο παγκόσμιος πληθυσμός θα έχει 
αυξηθεί σε 9 δισεκατομμύρια ανθρώπους —όλοι θα έχουν ανάγκη από έναν 
ασφαλή εφοδιασμό σε τρόφιμα. Παράλληλα με την αύξηση της παραγωγής,  
η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και εργαλείων μπορεί επίσης να βοηθήσει έναν 
γεωργό να αυξήσει τα έσοδα της γεωργικής του εκμετάλλευσης, ανοίγοντας νέες 
αγορές και ευκαιρίες.

Ένα εργαλείο είναι ο καλλιεργητής άροσης σε λωρίδες, το οποίο έλκεται από 
ένα ισχυρό τρακτέρ και χρησιμοποιεί το ένα τρίτο της ενέργειας και των 
σπόρων και διαταράσσει το έδαφος όσο το δυνατό λιγότερο, σε σχέση  
με την παραδοσιακή διαδικασία.

Η άροση σε λωρίδες δημιουργεί μια σποροκλίνη, αλλά μόνο όπου χρειάζεται αντί σε 
ολόκληρο το χωράφι. Αυτή η μείωση στην κίνηση του εδάφους διατηρεί την υγρασία 
και την οργανική ύλη, ενώ κάνει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς οι σπόροι 
και το λίπασμα εφαρμόζονται με ακρίβεια. Η φυσική δομή του εδάφους ενισχύεται, 
αυξάνοντας τη δραστηριότητα των σκουληκιών και τη γονιμότητα του εδάφους 
σε βάθος χρόνου. Με την άροση αυτού του είδους αποφεύγεται η άσκοπη 
καλλιέργεια, εξαλείφεται κάθε ανάγκη ισοπέδωσης και δεν χρειάζεται 
ο γεωργός να ξαναμπεί στο χωράφι μέχρι τον ψεκασμό. Χρόνος, εργασία, 
χρήματα, λίπασμα και περιβάλλον, όλα εξοικονομούνται με ένα 
μηχάνημα... αρκεί να ταιριάζει στη γη, τις καλλιέργειες και τον 
προϋπολογισμό του γεωργού! 

Διάβασε το παρακάτω άρθρο για την άροση σε λωρίδες και  
εξήγησε πώς αυτός ο τύπος ρυμουλκούμενου από ένα τρακτέρ  
μπορεί να βοηθήσει τον γεωργό να χρησιμοποιεί πιο βιώσιμες 
γεωργικές πρακτικές.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Μπορείς να μαντέψεις το έτος που δημοσιεύτηκε αυτή η αγγελία στο τμήμα της 
εφημερίδας «Θέσεις εργασίας/Προσφορά»; 

Η αγγελία είχε μπει από έναν νεαρό άνδρα κοντά στην ηλικία των 20 ετών, ο οποίος ήθελε να 
αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό και να βρει έναν τρόπο βιοπορισμού κοντά στη φύση. 
Μετά την εκπαίδευσή του ως τεχνικού εργάστηκε στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και, αν και δεν είχε καμία πείρα στη γεωργία, αποφάσισε πως η 
ιδανική σταδιοδρομία για αυτόν θα ήταν: «... να εργάζεται σε αρμονία με τους λόφους, να 
βελτιώσει τη διαχείριση της γης και να δημιουργεί ενδιαιτήματα». Δημοσίευσε την αγγελία του 
τον Ιανουάριο του 2015. Μήπως αυτό σε εκπλήσσει; 

α)  Ποιες αλλαγές νομίζεις πως πρέπει να περιμένει στο εισόδημά του και στον 
τρόπο ζωής του εξαιτίας αυτής της αλλαγής στη σταδιοδρομία του;

β)  Κατά μέσον όρο οι νέοι γεωργοί, κάτω των 35 ετών, αποτελούν μόνο το 6 % 
από το σύνολο των κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Υπολόγισε πόσοι 
μαθητές αποτελούν το 6 % της τάξης και ζήτησε να σταθούν όρθιοι, ενώ το 
υπόλοιπο 94 % παραμένει καθισμένο στη θέση του. Είναι σαφές 
ότι για όσους από εσάς έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες και 
την κατάρτιση υπάρχουν σταδιοδρομίες που προσφέρουν 
ικανοποίηση και ευκαιρίες ζωής στη γεωργία!  
 
Ανταλλάξτε ιδέες σχετικά με τα πλεονεκτήματα της 
γεωργικής ζωής: 

ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΒΟΣΚΟΣ 
Σκληρά εργαζόμενος νέος αναζητά την απόκτηση εμπειρίας δουλεύοντας με τσο-

πανόσκυλα και σε όλες τις πτυχές της ορεινής γεωργίας και βοσκής. Μπορεί να 

βοηθήσει στην εποχή του τοκετού, ίσως και περισσότερο, ως αντάλλαγμα για την 

εκπαίδευση. Διαθέτει σκύλο κόλεϊ ενός έτους και φορτηγάκι. 

Ο ΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

Ο γεωργός: 

 ▶ είναι αυτοαπασχολούμενος·
 ▶ ζει και εργάζεται κοντά στη φύση·
 ▶
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2. Οι γεωργοί μάς τρέφουν και κρατάνε επίσης «ζωντανή» την αγροτική ζωή  
της κοινότητας (π.χ. καταστήματα, ταχυδρομεία, σχολεία, τράπεζες). Ωστόσο, 
η ενθάρρυνση νέων ανθρώπων για να απασχοληθούν στη γεωργία είναι 
μια πραγματική πρόκληση για την αγροτική ανάπτυξη στην ΕΕ. 

α) Γιατί νομίζεις ότι συμβαίνει αυτό;

Ο Δημήτρης και η Άννα, τα παιδιά των γεωργών στο βιντεοκλίπ κινούμενων 
σχεδίων, δεν ενδιαφέρονταν για τη γεωργία και ήθελαν να ακολουθήσουν 
διαφορετικές σταδιοδρομίες. Η Ευρώπη χρειάζεται γεωργούς, επομένως η γεωργία 
θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστική για τους νέους. Η ΕΕ βοηθά τους νέους 
να ξεκινήσουν στη γεωργία με κεφάλαια για να αγοράσουν γη, μηχανήματα και 
εξοπλισμό και επίσης παρέχει επιχορηγήσεις για την κατάρτιση νέων αγροτών 
στις τελευταίες τεχνικές μεθόδους παραγωγής. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

β)  Φαντάσου ότι το Υπουργείο Γεωργίας έχει μια εκστρατεία για να ενθαρρύνει 
τους νέους να ασχοληθούν με τη γεωργία. Φτιάξε μια αφίσα για την 
εκστρατεία που να απευθύνεται σε ανθρώπους της ηλικίας σου. 

3. Πολλοί γεωργοί μεγαλώνουν σε ένα οικογενειακό αγρόκτημα, όπως αυτό στο 
βιντεοκλίπ, αλλά όπως είδαμε από την αγγελία της εφημερίδας παραπάνω, ένας  
τρόπος για να γίνει κάποιος γεωργός είναι η μαθητεία. 

α)  Ψάξε στο διαδίκτυο για κάποιες σταδιοδρομίες στον τομέα της γεωργίας. Δες 
για ευκαιρίες μαθητείας και μαθήματα στη γεωργία, την κηπουρική,  
τη γεωργική διαχείριση, την επιστήμη, τις οικονομικές ή περιβαλλοντικές 
σπουδές, καθώς και τα μερικής παρακολούθησης και εξ αποστάσεως 
εκπαιδευτικά προγράμματα.

β)  Ανάρτησε στην τάξη κάποια από τα προγράμματα σπουδών και τις αφίσες  
των σχολών για τις Ημέρες Γνωριμίας.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΡΓΟ

4. Ένα ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο συνδέεται με τη γεωργία, κάτι που 
δείχνει πώς συνεισφέρουν οι γεωργοί στην οικονομία των αγροτικών κοινοτήτων.  
Οι γεωργοί χρειάζονται μηχανήματα, κτίρια, καύσιμα, ζωοτροφές, λιπάσματα και 
υγειονομική φροντίδα για τα ζώα τους. Στη σημερινή εποχή χρειάζονται επίσης 
επιχειρηματικούς συμβούλους και τεχνική υποστήριξη στις τεχνολογίες πληροφοριών 
και επικοινωνίας. Σταδιοδρομίες υπάρχουν επίσης και στις λειτουργίες «επόμενου 
σταδίου» —όπως είναι η προετοιμασία, επεξεργασία και συσκευασία τροφίμων και 
εκείνες που εμπλέκονται στην αποθήκευση των τροφίμων, στις μεταφορές και στο 
λιανικό εμπόριο. 

α)  Κάνε έναν κατάλογο με τις διάφορες επαγγελματικές επιλογές που 
συνδέονται με τη γεωργία και τις επιχειρήσεις γεωργικών προϊόντων 
διατροφής. 

β)  Σύγκρινε τους καταλόγους των επαγγελμάτων. Ποιος έχει στην οικογένειά 
του κάποιον που εργάζεται σε έναν από αυτούς τους τομείς; 
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Μέρος 1 

Στο Μέρος 1 αυτού του έργου θα προετοιμα-
στείτε για μια επίσκεψη σε κτηνοτροφική 
εκμετάλλευση (που θα πραγματοποιηθεί σε μια 
μεταγενέστερη ημερομηνία και η οποία αποτελεί το θέμα 
του Μέρους 2) για να διερευνήσετε τον τρόπο 
φροντίδας των νεογέννητων αρνιών. 

Έχει πάει κάποιος από την τάξη ή το σχολείο σε 
ένα αγρόκτημα με πρόβατα; Αν ναι, ζητήστε τους 
να μοιραστούν τις γνώσεις τους. Σε ομάδες των 
τριών ατόμων, χρησιμοποιώντας βιβλία ή το 
διαδίκτυο, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους 
τομείς για έρευνα: γάλα, ζωοτροφές και διατροφή· 
βοσκή και περίφραξη· πρόληψη, έλεγχος και 
θεραπεία τραυματισμών· ασθένειες και νόσοι. 

Έχοντας ολοκληρώσει την έρευνα, η τάξη θα πρέπει να συνενώσει τα ευρήματά 
της και να συνεργαστεί για τη δημιουργία μιας παρουσίασης διαφανειών (ή μιας 
ιστοσελίδας «prezi») που θα ονομάζεται «Η υγεία και η καλή διαβίωση των αρνιών». 

Η υγεία και η καλή διαβίωση  

των ζώων είναι, τελικά,  

ευθύνη των γεωργών. 
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Μέρος 2 

Με τη γνώση που αποκτήθηκε σχετικά με τη φροντίδα και τη διαχείριση ενός ζώου 
κοπαδιού, του προβάτου, οργανώστε μια επίσκεψη σε μια κτηνοτροφική 
εκμετάλλευση. Συζητήστε τις ερωτήσεις που θα κάνετε και θυμηθείτε να φέρετε 
εκείνη την ημέρα μια φωτογραφική μηχανή και ένα τετράδιο για να πάρετε 
σημειώσεις για όσα θα ανακαλύψετε κατά την επίσκεψη στο αγρόκτημα. 

Οι κατηγορίες ερωτήσεων μπορούν να συμπεριλαμβάνουν: είδος 
εκτροφής (π.χ. γαλακτοπαραγωγική, κρεατοπαραγωγική, μεικτή, οικογενειακή 

κτηνοτροφική εκμετάλλευση, βιολογική, συμβατική κ.λπ.)· είδη φυλών 
και γενική φροντίδα σε σχέση με τις ζωοτροφές και την πρόληψη 

ασθενειών, καθώς και καθημερινή διαχείριση του κοπαδιού 
(ελεύθερης βοσκής ή σταβλισμένα, διατροφή με χόρτο ή 
ζωοτροφές). 

Σκεφτείτε επίσης τα συστήματα της ΕΕ για την αναγνώριση  
και ιχνηλασιμότητα του κοπαδιού, τα οποία είναι πρότυπα και 

κανόνες που αφορούν την αναγνώριση και τον έλεγχο των 
μετακινήσεων των ζώων για την πρόληψη και τον εντοπισμό 

εξάπλωσης ασθένειας, καθώς και για τον σταβλισμό και 
τις εγκαταστάσεις διαχείρισης των ζώων. Μπορείτε επίσης 

να ρωτήσετε σχετικά με τα είδη των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται και 
το κόστος μεταφοράς των ζώων. 

Έχοντας προετοιμαστεί για την επίσκεψη, θυμηθείτε να ρωτήσετε τον κτηνοτρόφο 
σχετικά με τις προκλήσεις και ανταμοιβές της γεωργικής ζωής. Θα μπορούσατε 
επίσης να λάβετε υπόψη τις διάφορες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με 
τη γεωργία —για παράδειγμα, σκεφτείτε το βιντεοκλίπ κινούμενων σχεδίων  
και τις διάφορες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από την τυροκομική 
δραστηριότητα της οικογένειας ή από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια στον αχυρώνα— 
σε σχέση με αυτή την κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Επιλέξτε εθελοντές που  
θα κάνουν τις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας.

ΕΡΓΟ  2 /3

EL 8
0

/8
2
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Επιστρέφοντας στην τάξη, μετά την επίσκεψη στο αγρόκτημα, κάθε τριμελής ομάδα 
μπορεί να σχεδιάσει την κάτοψη της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης σε ένα φύλλο 
Α3. Συμπεριλάβετε τα κτίρια της φάρμας (στάβλοι, υπόστεγα μηχανημάτων και 
αποθηκευτικοί χώροι για τις καλλιέργειες και τις ζωοτροφές). Σημειώστε τις 
περιοχές όπου τα ζώα βρίσκουν καταφύγιο, όπως είναι οι θαμνοστοιχίες, τα 
δέντρα, καθώς και την παροχή νερού. Προσθέστε στην εργασία σας φωτογραφίες  
ή άλλα αντικείμενα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στη 
φάρμα, σημειώνοντας τα μέτρα για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων 
που έχει λάβει ο κτηνοτρόφος.

Οργανώστε μια έκθεση 
των εργασιών σας και 
προσκαλέστε άλλες τάξεις 
να τη δουν.
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Ποσοστό εθνικής  
γεωργικής παραγωγής

*Ο χάρτης περιλαμβάνει μόνο  
τα πιο αντιπροσωπευτικά γεωργικά 
προϊόντα κάθε κράτους μέλους.

Αυστρία
83 879 km2

Βέλγιο
30 528 km2

Βουλγαρία
111 002 km2

Γαλλία
632 833 km2

Γερμανία
357 340 km2

Δανία
42 921 km2

Ελλάδα
131 957 km2

Εσθονία
45 227 km2

Ηνωμένο Βασίλειο
248 528 km2

Ιρλανδία
69 797 km2

Ισπανία
505 970 km2

Ιταλία
302 073 km2

Κάτω Χώρες
41 540 km2

Κροατία
56 594 km2

Κύπρος
9 251 km2

Λετονία
64 573 km2

Λιθουανία
65 300 km2

Λουξεμβούργο
2 586 km2

Μάλτα
316 km2

Ουγγαρία
93 024 km2

Πολωνία
312 679 km2

Πορτογαλία
92 225 km2

Ρουμανία
238 391 km2

Σλοβακία
49 035 km2

Σλοβενία
20 273 km2

Σουηδία
438 574 km2

Τσεχική  
Δημοκρατία
78 867 km2

Φινλανδία
338 435 km2

Γεωργική παραγωγή 
στα κράτη μέλη* της ΕΕ

Δημητριακά

Κτηνοτροφικά φυτά

Φρούτα

Καλαμπόκι

Ελαιούχοι σπόροι

Ελαιόλαδο

Πατάτες

Πρωτεϊνούχα φυτά

Ρύζι

Ζαχαρότευτλα

Λαχανικά και  
οπωροκηπευτικά προϊόντα

Κρασί

Γάλα

Βοοειδή

Αιγοπρόβατα

Χοίροι

Αυγά

Πουλερικά

0-10 %

11-20 %

21-50 %
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