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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχολικό Πρόγραµµα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι µια καινοτόµος δραστηριότητα της οποίας η διάρκεια, ο
χρόνος και η µεθοδολογία δεν ακολουθεί αυστηρά πρότυπα, ενώ στηρίζεται στην εθελοντική
εργασία και στη πρωτοβουλία των καθηγητών.
Ο τοµέας Γεωπονίας-Τροφίµων & Περιβάλλοντος έχει άµεση σχέση µε θέµατα περιβάλλοντος και
κατ’ επέκταση µε τη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε).
Στη παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια ενσωµάτωσης της Π.Ε στα µαθήµατα της ειδικότητας της
Τεχνολογίας Τροφίµων και ιδιαίτερα στο εργαστηριακό µέρος τους.
Μέσω του σχολικού προγράµµατος έγινε ευαισθητοποίηση των µαθητών στη διατροφική αξία των
παραδοσιακών προϊόντων, προσπάθεια αλλαγής της καταναλωτικής τους συµπεριφοράς και
συζητήθηκε η δυνατότητα παραγωγής τους από τις σύγχρονές τεχνολογικές µονάδες. Επιπλέον
γίνεται διερεύνηση της αύξησης του ενδιαφέροντος των µαθητών σε τέτοιου είδους µοντέλα
υλοποίησης της Π.Ε.
ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το πρόγραµµα « Παραδοσιακά- Βιολογικά Προϊόντα & Τεχνολογία Τροφίµων» είχε σαν σκοπό να
ευαισθητοποίηση τους µαθητές σε θέµατα βιολογικής γεωργίας, παραγωγής βιολογικών
παραδοσιακών προϊόντων και προστασίας του περιβάλλοντος, ώστε να αλλάξουν το διατροφικό
µοντέλο τους και να εντάξουν στη διατροφή τους παραγκωνισµένα παραδοσιακά προϊόντα υψηλής
θρεπτικής αξίας. Ταυτόχρονα να διερευνηθεί η δυνατότητα παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων
από τις σύγχρονες βιοµηχανικές η βιοτεχνικές µονάδες, στις οποίες πιθανόν θα εργασθούν οι
σηµερινοί µαθητές, ώστε να έχουµε ανθρώπινο δυναµικό, που θα το διακρίνει ευαισθησία στην
αειφόρο ανάπτυξη και διατήρηση της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς.
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η υλοποίηση του προγράµµατος της Π.Ε. συνδέθηκε µε τα µαθήµατα της ειδικότητας της
Τεχνολογίας Τροφίµων και έδωσαν από κοινού την δυνατότητα:
- Να προσεγγίσουν βιωµατικά οι µαθητές την παραγωγή παραδοσιακών-βιολογικών προϊόντων
µέσω των εργαστηριακών µαθηµάτων του Τοµέα.
- Να γίνει όσο το δυνατόν επιστηµονική προσέγγιση της διατροφικής αξίας των βιολογικών
παραδοσιακών προϊόντων.
- Να έρθουν σε επαφή οι µαθητές µε συνεταιρισµούς η ιδιώτες, που παράγουν και προωθούν
αντίστοιχα προϊόντα.
- Να γίνει καταγραφή της λαογραφικής και ιστορικής ταυτότητας των παραδοσιακών τροφίµων .
Με τους παραπάνω στόχους και σκοπούς θεωρούµε ότι καλύπτονται ταυτόχρονα :
α) Στόχοι γνωστικού τοµέα: Απόκτηση βασικών γνώσεων για τη διατροφική αξία των
παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων, γνώσεις για τον τρόπο παρασκευής και για τη παραγωγή

τους από τις σύγχρονες βιοτεχνίες η βιοµηχανίες. Επίσης ειδικές γνώσεις για την παραδοσιακή
διατροφή της Κρήτης.
β) Στόχοι συναισθηµατικού τοµέα: ∆ιαµόρφωση αξιών και αισθηµάτων για την πολιτισµική µας
κληρονοµιά καθώς και διάθεση για ενεργό συµµετοχή στη προστασία και διάδοση των παραπάνω.
γ) Στόχοι ψυχοκινητικού τοµέα: Απόκτηση δεξιοτήτων κοινωνικών και επαγγελµατικών
απαραίτητων στο σηµερινό εργασιακό περιβάλλον.
Όλα αυτά καλύπτουν την εννοιολογική προσέγγιση της αειφόρου ανάπτυξης, που είναι κοινωνία,
οικονοµία, περιβάλλον και πολιτισµός.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για να υλοποιηθούν οι στόχοι του προγράµµατος ακολουθήθηκε:
1) ∆ιαθετική προσέγγιση, ώστε να κατανοήσουν οι µαθητές ότι υπάρχει συνδυασµός γνώσεων και
η σχολική γνώση συσχετίζεται µε τη καθηµερινότητα και τη πραγµατική ζωή.
2) Η µέθοδος του project : Στους µαθητές της Β΄ ( 10 µαθητές ) και Γ΄ ( 13 µαθητές ) τάξης της
ειδικότητας Τεχνολογίας τροφίµων, προτάθηκαν αρχικά τρία θέµατα: ένα σε σχέση µε τη σχολική
αυλή, ένα σχετικό µε την ρύπανση των ακτών και ένα σχετικό µε τα παραδοσιακά προϊόντα της
Κρήτης. Επέλεξαν το τελευταίο, επειδή είχαµε ήδη συζητήσει για τη βιολογική γεωργία τη
τεχνολογία και τη διατροφή στην Α΄ τάξη του τοµέα. Θεωρήθηκε από τους ιδίους πρωτότυπο
είχαν δε αρκετές γνώσεις από τα µαθήµατα. Πλεονέκτηµα επίσης ήταν η παρασκευή των
παραδοσιακών προϊόντων την ώρα των εργαστηριακών µαθηµάτων γεγονός, που επέτρεπε σε
µαθητές από χωριά να συµµετέχουν. Επιπλέον κίνητρο υπήρξε η δυνατότητα επιπλέον
χρηµατοδότησης του προγράµµατος από το Σ.Ε.Κ (σχολικό εργαστηριακό κέντρο).
Στη συνέχεια θέσαµε τους άξονες βάσει των οποίων αναπτύχθηκε το πρόγραµµα: Πρώτη
δραστηριότητα ήταν η προσέγγιση και κατανόηση της αξίας της Μεσογειακής ∆ιατροφής και των
βιολογικών προϊόντων µέσω των µαθηµάτων, άλλων επιστηµονικών εργασιών, και
οπτικοακουστικού υλικού. Ταυτόχρονα οι µαθητές χωρίστηκαν σε οµάδες εργασίας. Μία οµάδα
ανέλαβε να συλλέξει στοιχεία για τη σηµασία των βιολογικών προϊόντων στη διατροφή και τη
προστασία του περιβάλλοντος. Οι άλλες οµάδες ανέλαβαν να συγκεντρώσουν υλικό για
διαφορετικά παραδοσιακά προϊόντα. Η συλλογή των στοιχείων περιλάµβανε µέθοδο παρασκευής,
διατροφική αξία, και λαογραφικά στοιχεία. Η εργασία έγινε µε τη µέθοδο της συζήτησης η
συνέντευξης. Οι µαθητές ήρθαν σε επαφή µε ειδικούς επιστήµονες και απλούς ανθρώπους των
χωριών συγγενικά ή όχι πρόσωπα. Τα συγκεντρωθέντα στοιχεία προσπαθήσαµε να τα
συγκρίνουµε µε τα υπάρχοντα στα σχολικά βιβλία και να δώσουµε σωστές ερµηνείες και
επιστηµονική εξήγηση. Παράλληλα συγκρίναµε και µε τη διατροφή των fast food. Π.χ. γιατί το
ταχίνι χρησιµοποιείται τη περίοδο των νηστειών και γιατί είναι προτιµότερο το παστέλι σαν σνάκ
από το κρουασάν, γιατί ο τραχανάς έχει υψηλότερη θρεπτική αξία από µια αφυδατωµένη σούπα;
Οι χορτόπιτες ή τα καλιτσούνια µπορεί να αντικαταστούν µε πίτσες; Που υπερτερεί το γάλα η το
σιτάρι βιολογικής προέλευσης κ.λπ.
Προσαρµόζοντας τις εργαστηριακές ασκήσεις των µαθηµάτων µε τις απαιτήσεις του
προγράµµατος και αντίστροφα παρασκευάσαµε: ξυνόχονδρο, παστέλι, αρωµατικό ξύδι, ελιές σε
άλµη, µαρµελάδες πορτοκαλιού, γλυκό σταφύλι και µουστοκούλουρα. Πολλά από τα υλικά που
χρησιµοποιήθηκαν τα προµήθευσαν οι µαθητές από τα χωριά διαµονής ή καταγωγής τους. Η
παρασκευή των προϊόντων καταγραφόταν οπτικοακουστικά, ενώ πολλά παρασκευασθέντα
προϊόντα οι µαθητές τα προσέφεραν στους συµµαθητές τους ή στο σύλλογο καθηγητών µε
αποτέλεσµα να υπάρχει µια διαρκής παρουσίαση του προγράµµατος στο χώρο του σχολείου, µε
παράλληλη ενηµέρωση και ανατροφοδότηση από το σύνολο σχεδόν του σχολείου.
Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών επισκέψεων επισκεφτήκαµε βιολογικά αγροκτήµατα αλλά και
βιοτεχνίες παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων για συζήτηση, παρατήρηση φωτογράφηση, και

πληροφόρηση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε από τους µαθητές για τις δυνατότητες διάθεσης των
παραπάνω προϊόντων.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η παρουσίαση του προγράµµατος έγινε στο σχολείο, όπου οι µαθητές παρέθεσαν στοιχεία από το
υλικό που συγκέντρωσαν και φωτογραφίες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσίασαν τη
πορεία της εργασίας και εστίασαν στην αλλαγή της δικής τους διατροφικής συµπεριφοράς µε τη
πάροδο του χρόνου. Σηµαντικό είναι ότι οι ίδιοι παραδεχθήκαν αύξηση του ενδιαφέροντος τους
για τα µαθήµατα. Παρουσίαση του προγράµµατος έγινε και στην ηµερίδα για τη Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση. Οι µαθητές έδειξαν τα παρασκευασθέντα προϊόντα και σλάιτς. Απάντησαν σε
ερωτήσεις µαθητών και καθηγητών και µοίρασαν τα προϊόντα. Η θερµή αποδοχή της εργασίας
τους από την εκπαιδευτική κοινότητα τόνωσε την αυτοπεποίθηση τους σηµαντικά και ίσως για
πρώτη φορά σαν µαθητές των ΤΕΕ αισθάνθηκαν ισότιµοι η και "καλλίτεροι" έναντι των µαθητών
των άλλων τύπων σχολείων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την υλοποίηση του προγράµµατος Π.Ε. µέσω των µαθηµάτων και εργαστηριακών ασκήσεων
της Ειδικότητας της Τεχνολογίας Τροφίµων, διαπιστώθηκε το έντονο ενδιαφέρον των µαθητών για
την ενεργό συµµετοχή στα αντίστοιχα µαθήµατα, στις εργασίες εκτός σχολείου για συλλογή
δεδοµένων, καθώς και έντονο ενδιαφέρον για τα αποτελέσµατα της εργασίας τους και για τη
παρουσίαση αυτών. Χαρακτηριστικό είναι, ότι ζήτησαν την επανάληψη του ίδιου προγράµµατος
και τη τρέχουσα σχολική περίοδο. Επίσης διαπιστώθηκε αύξηση της αυτοπεποίθησης και
καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως συνεργασιµότητα, δηµιουργικότητα κ.ά., πού απαιτεί
το σηµερινό εργασιακό περιβάλλον.
Συµπερασµατικά η θεµατολογία και η υλοποίηση ενός προγράµµατος, που έχει στενή σχέση µε
κλάδους και ειδικότητες της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, συµβάλλει στην
ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του αυριανού επαγγελµατία σε θέµατα φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, δηµόσιας και ατοµικής υγείας, ανάδειξης και αξιοποίησης της
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.
Συµβάλει δηλ. στην αειφόρο παραγωγή και αειφόρο συµπεριφορά και τρόπο ζωής.
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