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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η παξνύζα κειέηε δηαπξαγκαηεύεηαη ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζεκαηηθήο
ελόηεηαο «Οινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε ηεο Αγξνηηθήο Παξαγσγήο». Η ελόηεηα απηή
απνηειεί έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ «Αεηθόξνο Αλάπηπμε ησλ
Σύγρξνλσλ Αγξνηηθώλ Εθκεηαιιεύζεσλ». Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ
απηνύ γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε, είλαη ζθόπηκε ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο. Εηδηθόηεξα ε
παξνπζίαζε ζα γίλεη κέζσ ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ Γξακκαηηζκνύ ζηα Σρνιεία Δεύηεξεο
Επθαηξίαο. Η εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη πνπ πξνηείλνληαη είλαη: ε εηζήγεζε, ε ζπδήηεζε,
ην παηρλίδη ξόισλ θαη ε επίζθεςε ζην πεδίν. Σθνπόο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ζεκαηηθήο
απηήο ελόηεηαο είλαη ε απόθηεζε γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζεηηθώλ ζηάζεσλ από ηνπο
εθπαηδεπόκελνπο ζε όηη αθνξά ηελ ρξήζε ηεο νινθιεξσκέλε δηαρείξηζεο ζηε
παξαγσγή ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Οινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε, Αεηθόξνο αλάπηπμε, βηώζηκε
αλάπηπμε, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο

ΔΙΑΓΧΓΗ
Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ επηβίσζε όισλ
ησλ έκβησλ νξγαληζκώλ αιιά θαη γηα ηελ δηαηήξεζε όισλ ησλ αβηνηηθώλ
παξαγόλησλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ. ηελ πξάμε απηό ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο
πξνζηαζίαο όισλ ησλ θπζηθώλ πόξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο κε γλώκνλα ηελ αεηθόξν
δηαρείξηζε ηνπο. Πξώηα απ’ όια είλαη αλαγθαία ε γλώζε όισλ ησλ πεξηβαιινληηθώλ
πξνβιεκάησλ (όμηλε βξνρή, θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ληηξνξύπαλζε εδάθνπο θαη
πδξνθόξνπ νξίδνληα, θίλδπλνο εμαθάληζεο ζπάλησλ εηδώλ ηνπ θπηηθνύ θαη δσηθνύ
βαζηιείνπ θ.α) κε ζθνπό ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο δηάζηαζεο. Η
γλώζε απηή νδεγεί ζηελ αλάγθε γηα αλάιεςε δξάζεσλ ηόζν ζε αηνκηθό όζν θαη ζε
ζπιινγηθό επίπεδν κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ή αθόκα θαη ηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ απηώλ. ε δηεζλέο επίπεδν ε ζπνπδαηόηεηα ησλ πεξηβαιινληηθώλ
δεηεκάησλ νδήγεζε ζηελ θηλεηνπνίεζε δηεζλώλ νξγαληζκώλ, πεξηβαιινληηθώλ
νξγαλώζεσλ θαη θνηλσληθώλ θνξέσλ. Δηνξγαλώζεθαλ δηεζλείο δηαζθέςεηο θαη
ζπλέδξηα γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζ’ όηη αθνξά ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δεηεκάησλ
απηώλ. ηηο απνθάζεηο απηέο ηνλίζηεθε ηδηαίηεξα ε ζεκαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο

εθπαίδεπζεο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο θαη κνξθέο εθπαίδεπζεο ππό ην πξίζκα ηεο
αεηθόξνπ αλάπηπμεο.

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
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ΤΣΗΜΑ ΠΟΤ ΑΠΟΚΟΠΔΙ ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Δννοιολογικόρ πποζδιοπιζμόρ ηηρ Ολοκληπωμένηρ Γιασείπιζηρ
ε όιεο ηηο εθθάλζεηο ησλ αλζξώπηλσλ θνηλσληθώλ αιιά θπξίσο ησλ
επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θπξίσο ησλ βηνκεραληώλ ηξνθίκσλ (Σζηνπξήο
1991) ππάξρεη κία ηάζε επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ζηεξενύο, πγξνύο θαη
αέξηνπο ξύπνπο. Κάζε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία ζπκβάιιεη κε έλαλ αληίζηνηρν
βαζκό ζπκκεηνρήο ζηε κόιπλζε – ξύπαλζε.
Μέρξη πξόζθαηα ε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε βαζηδόηαλ ζε δύν ζπζηήκαηα
παξαγσγήο. Σν ζπκβαηηθό ζύζηεκα θαιιηέξγεηαο όπνπ παξαγόληνπζαλ ηα ζπκβαηηθά
αγξνηηθά πξντόληα θαζώο θαη ην βηνινγηθό ζύζηεκα όπνπ αληίζηνηρα παξαγόληνπζαλ
ηα βηνινγηθά αγξνηηθά πξντόληα. Κάζε έλα από ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα έρεη
πιενλεθηήκαηα αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα. Σα ηειεπηαία ρξόληα εθαξκόδεηαη έλα
θαηλνύξγην ζύζηεκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο.
Απηό ην ζύζηεκα ρξεζηκνπνηεί κόλν ηα ζεηηθά ζηνηρεία ησλ παιαηόηεξσλ
ζπζηεκάησλ θάλνληάο ην νηθνλνκηθά αληαγσληζηηθό αιιά θαη πεξηβαιινληηθά
σθέιηκν θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο.
Σν λέν ύζηεκα ηεο Οινθιεξσκέλεο Δηαρείξηζεο είλαη απηό πνπ νπζηαζηηθά
επηθαιείηαη ε νλνκαζία ηνπ, δειαδή ην ίδην ην ζύζηεκα πξνζπαζεί λα δηαρεηξηζηεί
ηηο δύν θεληξηθέο παξακέηξνπο πνπ ην απαξηίδνπλ (άλζξσπνο – πεξηβάιινλ) θαη πσο
αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο. Η θηινζνθία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα ηνλίζεη όρη κόλν
ηελ νπζηαζηηθή ζπλύπαξμε ηνπ δίπνινπ άλζξσπνο – πεξηβάιινλ αιιά θαη ην
ακνηβαίν όθεινο απηώλ. Οπζηαζηηθά ζπκβάιιεη ζηελ βηώζηκε αλάπηπμε θαη θαη’
επέθηαζε ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε, αιιά θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπο. Σν ύζηεκα
Οινθιεξσκέλεο Δηαρείξηζεο ηεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο εθαξκόδεηαη θάλνληαο
ρξήζε δύν πξνηύπσλ (θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ) ησλ AGRO 2-1 θαη AGRO 2-2
(ΑGROCERT ππνπξγείν Αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 2007). Αιιά ην
κεγαιύηεξν πξνηέξεκα απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε ηρλειαζηκόηεηα ησλ αγξνηηθώλ
πξντόλησλ δειαδή ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή όισλ ησλ θάζεσλ
παξαγσγήο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Πξαθηηθά ηρλειαζηκόηεηα ζεκαίλεη ε πνξεία ησλ
πξντόλησλ από ην ρσξάθη ζην ξάθη δειαδή ζηνλ θαηαλαισηή.
(
Κπξηαθίδεο 2006).
ηόρνο ηεο Οινθιεξσκέλεο είλαη ε παξαγσγή πςειήο πνηόηεηαο γεσξγηθώλ
πξντόλησλ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θαηάιιειεο θαιιηεξγεηηθέο κεζόδνπο θαη πξαθηηθέο
κε ηνλ ηαπηόρξνλν έιεγρν ησλ εηζξνώλ πνπ επηβαξύλνπλ ην πεξηβάιινλ. Η ζπκβνιή
ηεο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ηόζν γηα ην νηθνλνκηθό όθεινο ηνπ παξαγσγνύ όζν
θαη γηα ηελ κείσζε ηεο επηβάξπλζεο ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξώπηλε πγεία.

Η θεμαηική ενόηηηα «Ολοκληπωμένη Γιασείπιζη»
Η Οινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε απνηειεί κηα ζεκαληηθή ζεκαηηθή ελόηεηα ηνπ
γλσζηηθνύ αληηθείκελνπ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο δεδνκέλνπ όηη
πξνζθέξεη ζεκαληηθά ζηνηρεία πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ

Αεηθόξν Αλάπηπμε. Επίζεο ε έλλνηα ηεο αεηθνξίαο σο ξπζκηζηηθή έλλνηα ηεο ζρέζεο
αλζξώπνπ – θνηλσλίαο – θύζεο ( Φινγαίηε 2006) δηαηξέρεη ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε
απηήο ηεο ελόηεηαο. Επηπιένλ ε ελόηεηα απηή παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα
ηνπο ελήιηθνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηα ΔΕ (κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ
γξακκαηηζκνύ) γηαηί είλαη έλα ζέκα πνπ ηνπο απαζρνιεί θαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο
δσή σο ελήιηθεο.
ε όηη αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο ελόηεηαο απηήο βαζηθό θξηηήξην
ζηελ δηακόξθσζή ηεο είλαη νη εθπαηδεπόκελνη. Θα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ (ελειηθηόηεηα) δηόηη απηά βνεζνύλ ζηνλ θαζνξηζκό
ησλ ζηόρσλ θαη ηεο ύιεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο (Rogers 1999). ηόρνο
ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο γηα ηελ Οινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε είλαη νη
εθπαηδεπόκελνη ζ’ όηη αθνξά ηηο γλώζεηο λα γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ην λέν
ζύζηεκα δηαρείξηζεο ώζηε λα ην μερσξίδνπλ αλάκεζα ζε άιια, ζ’ όηη αθνξά ηηο
δεμηόηεηεο λα εθαξκόζνπλ ηελ παξαπάλσ γλώζε θαη λα δηαθξίλνπλ ηα πξντόληα ηεο
Οινθιεξσκέλεο Δηαρείξηζεο θαη ζ’ όηη αθνξά ηηο ζπκπεξηθνξέο λα πξνζαξκνζηνύλ
ζην λέν ζύζηεκα. Η λέα γλώζε ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί κε ηελ ήδε ππάξρνπζα
γλώζε ησλ ελειίθσλ θαη κέζσ ηεο απνκάζεζεο λα επαλαδηαπξαγκαηεπζνύλ νη
πξνθαηαιήςεηο, αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπόκελσλ, νη
νπνίεο δελ ζηεξίδνληαη ζε ηεθκεξησκέλα θαη αμηόπηζηα ζηνηρεία θαη γλώζεηο.
( Rogers 1999). Εηδηθόηεξα νη ζηόρνη ηεο δηδαζθαιίαο απηήο ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο
είλαη :
 Να θαηαλνήζνπλ νη ελήιηθνη εθπαηδεπόκελνη ην λέν ζύζηεκα παξαγσγήο θαη
λα ην μερσξίδνπλ από ηα άιια ζπζηήκαηα.
 Να εληνπίζνπλ πσο ζπκβάιιεη ην λέν ζύζηεκα ζηελ αεηθόξν θαη βηώζηκε
αλάπηπμε.
 Να δηεξεπλήζνπλ ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα
αμηνινγήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.
 Να αληηιεθζνύλ ηελ θιηκάθσζε ησλ επζπλώλ από ην αηνκηθό έσο ην
θνηλσληθό επίπεδν θαη από ηνλ πνιίηε ζην θξάηνο.
 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ην πεξηβάιινλ είλαη δεκόζην αγαζό θαη όηη ε
πξνζηαζία ηνπ είλαη επζύλε όισλ.
Ο ηειηθόο ζηόρνο είλαη λα βνεζεζνύλ νη εθπαηδεπόκελνη λα ζπλδέζνπλ ηα
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα κε ηε θνηλσληθή, πνιηηηθή νηθνλνκηθή θαη βηνθπζηθή
ηνπο δηάζηαζε θαη έηζη, θαηαλνώληαο βαζύηεξα θάζε ζέκα, λα ζπκβάιινπλ κε ηηο
ελέξγεηέο ηνπο ζε κηα θνηλσληθή κεηαιιαγή. Απηή ε κνξθή κάζεζεο ραξαθηεξίδεηαη
σο ελεξγή ( active) κάζεζε. ( Clover 1997).
ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί ε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζεκαηηθήο
ελόηεηαο «Οινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε» ε νπνία ζα δηαρσξηζηεί ζε δπν θύξηεο
ππνελόηεηεο. Πξώηα ζα παξνπζηαζηεί ε ππνελόηεηα “O παξάγνληαο Πεξηβάιινλ
ζηελ Οινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε” θαη ζηελ ζπλέρεηα ε ππνελόηεηα “Ο παξάγνληαο
Άλζξσπνο ζηελ Οινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε”.

Ο παπάγονηαρ πεπιβάλλον ζηην Ολοκληπωμένη Γιασείπιζη
ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο απηήο ηεο ζεκαηηθήο ππνελόηεηαο δηεπθξηλίζηεθε
όηη σο πεξηβάιινλ ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ζεσξνύκε ηνπο αβηνηηθνύο
παξάγνληεο έδαθνο, λεξό θαη αέξα (δειαδή ην ηξίπηπρν ησλ θπζηθώλ πόξσλ) θαζώο
θαη ηνπο έκβηνπο παξάγνληεο (θπηηθνύο θαη δσηθνύο νξγαληζκνύο) πνπ εληνπίδνληαη
ζηα πιαίζηα απηνύ ηνπ αλζξσπνγελνύο νηθνζπζηήκαηνο. Επίζεο επηζεκάλζεθε όηη

ζθνπόο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο είλαη ε νηθνλνκηθή βησζηκόηεηα ηεο θαη ε
αεηθνξηθή αλάπηπμε ηεο.
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ επηγξακκαηηθά ηα ηξία ζπζηήκαηα γεσξγηθήο
θαιιηέξγεηαο: ζπκβαηηθή, βηνινγηθή θαη νινθιεξσκέλε. Γηα ην ζύζηεκα ηεο
ζπκβαηηθήο γεσξγίαο αλαθέξζεθε όηη ε ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη ε εηζξνή
ιηπαζκάησλ, θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ (ςεθαζκνί κε θάξκαθα), θαη λεξνύ
(πνηίζκαηα ηεο θαιιηέξγεηαο), θαζώο θαη θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο κε αιόγηζην
ηξόπν.
Ελ αληηζέζεη ζηελ βηνινγηθή – νηθνινγηθή
γεσξγία αλαθέξζεθε όηη
εθαξκόδεηαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε ιηπαζκάησλ (κόλν νξγαληθά ιηπάζκαηα π.ρ θνπξηά,
compost θ.ι.π) ακθηβόινπ ιηπαληηθήο ηθαλόηεηαο, όηη γίλεηαη ρξήζε πεξηνξηζκέλσλ
ρεκηθώλ παξαζθεπαζκάησλ ( π.ρ ραιθόο, ζεηάθη, θάπνηνη βάθηινη θιπ), θαη όηη ε
θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ αληηκεησπίδεηαη κόλν κε ηελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο
αθνύ δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηδαληνθηόλσλ).
Σέινο γηα ην ζύζηεκα ηεο Οινθιεξσκέλεο Δηαρείξηζεο αλαθέξζεθε όηη
εθαξκόδνληαη ηα ζεηηθά ζηνηρεία ησλ δύν παξαπάλσ κεζόδσλ θαιιηέξγεηαο θαη όηη
ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ιηπάζκαηα θαη ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα κε νξζνινγηζκό
κε ζθνπό ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηελ ηαπηόρξνλε πξνζηαζία ηνπ αλζξώπνπ
( παξαγσγόο – θαηαλαισηήο ) θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.
ηελ ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ
θαιιηεξγεηηθώλ πξαθηηθώλ πνπ εθαξκόδνληαη ζην ζύζηεκα ηεο Οινθιεξσκέλεο
Δηαρείξηζεο.
Γηα ηελ θάζε κηα από ηηο αμηνζεκείσηεο απηέο θαιιηεξγεηηθέο
πξαθηηθέο πνπ αθηεξώζεθε θαη έλα δίσξν κάζεκα.


Καηεξγαζία εδάθνπο

ην κάζεκα γηα ηελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο νη εθπαηδεπόκελνη θαηαλόεζαλ ηελ
ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηελ Οινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε γηα ηελ κείσζε ηνπ
αξηζκνύ ησλ εθαξκνγώλ ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ εδάθνπο κε ηε ρξήζε γεσξγηθώλ
ειθπζηήξσλ. ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ηνλίζηεθε ην όθεινο γηα ηνλ παξαγσγό
(ιηγόηεξν πεηξέιαην) θαη ε κηθξή επηβάξπλζε ηεο αηκόζθαηξαο κε θαπζαέξηα.
Επηπιένλ επηζεκάλζεθε όηη βειηηώλεηαη ε δνκή ηνπ εδάθνπο ιόγσ ηεο απνθπγήο ηεο
ζπκπίεζεο ηνπ από ηηο πνιιέο εθαξκνγέο.
Μέζα από ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε νη εθπαηδεπόκελνη ζπλεηδεηνπνίεζαλ
όηη ε πξαθηηθή απηή ζπκβάιεη ζηε βηώζηκε θαη αεηθόξν αλάπηπμε θαη όηη ην έδαθνο
σο θπζηθόο πόξνο κε ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ δηαηεξείηαη ζπλερώο ζε θαιή
θαηάζηαζε.
ηελ ζπλέρεηα έγηλε ζύγθξηζε ηεο νινθιεξσκέλεο κε ηελ ζπκβαηηθή θαη ηελ
βηνινγηθή θαιιηέξγεηα. Δηεπθξηλίζηεθε παξάιιεια όηη ε θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο
(όξγσκα θαη ζθάιηζκα) ζηελ ζπκβαηηθή γίλεηαη απζαίξεηα από ηνλ θάζε παξαγσγό
ελώ ζηελ βηνινγηθή γίλεηαη θπξίσο γηα ηελ απνηξνπή ή ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
ζπκπίεζεο ηνπ εδάθνπο. Σέινο έγηλε αλαθνξά ζην ζεζκηθό πιαίζην πνπ αθνξά ηελ
απνηξνπή θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζπκπίεζεο ηνπ εδάθνπο (Καλνληζκόο
834/2007, άξζξν 5 α).



Λίπαλζε

ην ζέκα ηεο ιίπαλζεο νη εθπαηδεπόκελνη ήηαλ ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλνη γηα
ηελ ζσζηή ρξήζε ησλ ρεκηθώλ ιηπαζκάησλ. ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ηνλίζηεθε
όηη ζηελ Οινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε ε ρξήζε ιηπαζκάησλ δελ γίλεηαη απζαίξεηα αιιά
ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο εδαθηθήο αλάιπζεο. Δηεπθξηλίζηεθε όηη ε εδαθηθή
αλάιπζε νξίδεη ην ηύπν θαη ηελ πνζόηεηα ησλ ρεκηθώλ ιηπαζκάησλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε θαιιηέξγεηα. Οη εθπαηδεπόκελνη θαηαλόεζαλ κέζα από ηελ
ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε όηη ε ρξήζε ηεο ρεκηθήο αλάιπζεο ηνπ εδάθνπο έρεη σο
απνηέιεζκα ηε κέγηζηε παξαγσγή ηεο θαιιηέξγεηαο, ην νηθνλνκηθό όθεινο γηα ηνλ
παξαγσγό γηαηί δελ ιηπαίλεη αιόγηζηα θαη ηελ απνηξνπή ηεο επηβάξπλζεο ηνπ
εδάθνπο κε επηπιένλ ιηπάζκαηα ε νπνία ζα νδεγνύζε ζηα γλσζηά πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα (ληηξνξύπαλζεο, επηξνθηζκόο θ.ι.π). ην ζεκείν απηό δηεπθξηλίζηεθε
όηη ε γεσξγία κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά ε ξύπαλζε
απηή είλαη ζρεηηθά πνιύ κηθξή, αλ ζπγθξηζεί κε ηελ ξύπαλζε από άιιεο πεγέο
(Μνπξθίδεο, 1982).
ηελ ζπλέρεηα έγηλε ζύγθξηζε ηεο νινθιεξσκέλεο κε ηελ ζπκβαηηθή θαη ηελ
βηνινγηθή θαιιηέξγεηα. Δηεπθξηλίζηεθε παξάιιεια όηη ζηελ ζπκβαηηθή γεσξγία ε
ρξήζε ιηπαζκάησλ γίλεηαη είηε αιόγηζηα, είηε ηππνπνηεκέλα ελώ ζηε βηνινγηθή ε
ιίπαλζε γίλεηαη κε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ιηπαζκάησλ θπξίσο αλόξγαλσλ ιηπάζκαηα
ρακειήο δηαιπηόηεηαο. Σέινο έγηλε αλαθνξά ζην ζεζκηθό πιαίζην πνπ αθνξά ηελ
απνηξνπή θαη ηε ρξήζε ιηπαζκάησλ θπξίσο αλόξγαλσλ ρακειήο δηαιπηόηεηαο
(Καλνληζκόο 834/2007, άξζξν 4 β ).


Υξήζε Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ Πξντόλησλ ( Γεσξγηθά θάξκαθα )

Οη εθπαηδεπόκελνη έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξσλ θαη κεγάιε επαηζζεζία γηα ηελ
ζσζηή ρξήζε ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ. Καηά ηελ δηάξθεηα απηνύ ηνπ καζήκαηνο
δηαπίζησζαλ όηη ζηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε, ε ρξήζε ησλ θαξκάθσλ γίλεηαη
θάησ από ηελ επηζηαζία γεσπόλνπ ή θνξέα ν νπνίνο ζηεξίδεη ηηο απνθάζεηο ηνπ ζηηο
κεηξήζεηο ησλ θεξξνκνληθώλ παγίδσλ θαη ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ γηα ηελ
πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε εληνκνινγηθώλ θαη κπθεηνινγηθώλ πξνζβνιώλ
αληηζηνίρσο. ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ηνλίζηεθε όηη ε πξαθηηθή απηή
απνζθνπεί ζηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ησλ αζζελεηώλ.
ηελ ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε νη εθπαηδεπόκελνη θαηαλόεζαλ όηη ζε απηή ηε
κέζνδν ρξεζηκνπνηνύληαη ιηγόηεξα θάξκαθα γηα θάζε θαιιηέξγεηα κε ζπλέπεηα, ην
νηθνλνκηθό όθεινο ησλ παξαγσγώλ λα είλαη κεγαιύηεξν θαη ηα πξντόληα λα είλαη
ιηγόηεξν επηβαξεκέλα κε ηα ππνιείκκαηα ησλ θαξκάθσλ. Επίζεο κέζα από ηελ
ζπδήηεζε νη εθπαηδεπόκελνη νδεγήζεθαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη κε ηελ κείσζε ησλ
ςεθαζκώλ πξνζηαηεύνληαη νη θπζηθνί πόξνη αηκόζθαηξα, έδαθνο θαη λεξό από ηελ
ξύπαλζε ησλ θαξκάθσλ.
ηελ ζπλέρεηα δηεπθξηλίζηεθε όηη νη ππεύζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ ηεο
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο είλαη νη γεσηερληθνί επηζηήκνλεο (ηδηώηεο γεσπόλνη ή
γεσπόλνη ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ) νη νπνίνη ππνδεηθλύνπλ
ηηο πεξηνρέο, ηελ ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην πιήζνο ησλ ςεθαζκώλ πνπ είλαη αλαγθαίνη
Καζώο θαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ πξέπεη λα γίλεη ε ζπγθνκηδή ησλ πξντόλησλ ώζηε

λα είλαη αζθαιήο ε θαηαλάισζε ηνπο. ην ζεκείν απηό ηνλίζηεθε όηη πξηλ ηελ
ζπγθνκηδή θαη ηελ δηάζεζε ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθόο
έιεγρνο γηα ηελ ππνιεηκκαηηθόηεηα ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ ζηα πξντόληα ζε
εμεηδηθεπκέλα εξγαζηήξηα.
ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ ηεο δηδαζθαιίαο έγηλε αληηπαξαβνιή ηεο
νινθιεξσκέλεο κε ηελ ζπκβαηηθή θαη ηελ βηνινγηθή κέζνδν. ην κέξνο απηό
επηζεκάλζεθε όηη ζηελ ζπκβαηηθή γεσξγία, ε ρξήζε ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ
γίλεηαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο πξνιεπηηθά κε πξνγξακκαηηζκέλνπο εκεξνινγηαθά
ςεθαζκνύο (αλά 10 κε 15 εκέξεο) ελώ ζηελ βηνινγηθή γεσξγία ε ρξήζε ησλ ρεκηθώλ
θαξκάθσλ είλαη κεδεληθή θαη ζηε ζέζε ηνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θάξκαθα ηα νπνία
πξνέξρνληαη από θπζηθά νξπθηά, εθρπιίζκαηα θπηώλ θαη σθέιηκα έληνκα θαη
κηθξννξγαληζκνύο (ζθεπάζκαηα ραιθνύ, ζεηαθηνύ βάθηινη θ.α.). ην ηέινο ηνπ
καζήκαηνο γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη ην κέγεζνο
ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεμέιεγθηεο ρξήζεο ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ έγηλε ε
παξαθάησ κειέηε πεξίπησζεο. Μνηξάζηεθαλ θσηναληίγξαθα από άξζξν εθεκεξίδαο
κε ζέκα ην αηύρεκα ζην εξγνζηάζην γεσξγηθώλ θαξκάθσλ ζηελ πόιε Μπνπάι ηεο
Ιδίαο ην 1984 (2500 ζάλαηνη 20000 ηξαπκαηίεο θαη ηεξάζηηα νηθνινγηθή θαηαζηξνθή)
(Σζηνπξήο 1990) θαη έγηλε αλαθνξά ζην ζεζκηθό πιαίζην πνπ αθνξά ηελ ρξήζε
θπζηθώλ θαη ρεκηθώλ κεζόδσλ θαηαπνιέκεζεο ( Καλνληζκόο 834/2007, άξζξν 5 ζη ).
Γηα λα κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη λα πξνζεγγίζνπλ κε βησκαηηθό ηξόπν ην
πεξηερόκελν ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ελόηεηαο πνπ δηδάρηεθε έσο εθείλε ηε
ζηηγκή θαη απηό πνπ ζα δηδάζθνληαλ ζηα καζήκαηα πνπ ζα αθνινπζνύζαλ ζηελ
ηάμε, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν επηζθέςεηο ηελ ίδηα κέξα ζε δύν δηαθνξεηηθνύο
αγξνύο (θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκώλ). ηελ πξώηε επίζθεςε νη εθπαηδεπόκελνη
ήξζαλ ζε επαθή κε αγξόηεο πνπ εθαξκόδνπλ ηελ ζπκβαηηθή γεσξγία θαη έγηλε
ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηώλ γηα ην πξόγξακκα ςεθαζκώλ, ην είδνο
ησλ θαξκάθσλ, θ.ιπ. ηελ δεύηεξε επίζθεςε νη εθπαηδεπόκελνη ήξζαλ ζε επαθή κε
αγξόηεο πνπ ήηαλ εληαγκέλνη ζην ζύζηεκα ηεο Οινθιεξσκέλεο Δηαρείξηζεο όπνπ θαη
εθεί νη εθπαηδεπόκελνη ζπιιέμαλε θαη θαηαγξάςαλε ζηνηρεία γηα ηνπο ςεθαζκνύο κε
γεσξγηθά θάξκαθα.
Η θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνύζε κε ζεκεηώζεηο θαη ηε ζπιινγή
θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ απνηέιεζαλ ζεκαληηθό πιηθό γηα ηηο ζπδεηήζεηο πνπ
αθνινύζεζαλ ζηα επόκελα καζήκαηα ζηελ ηάμε. Οη επηζθέςεηο ζην πεδίν είραλ σο
ζθνπό νη εθπαηδεπόκελνη όρη απιά λα ζπκκεηέρνπλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία αιιά
θαη λα εκπιαθνύλ ζηελ καζεζηαθή πξάμε. Επίζεο ζθνπόο ησλ επηζθέςεσλ ήηαλ λα
επηηεπρζεί ε ζηνραζηηθή κάζεζε. Η ζηνραζηηθή κάζεζε έρεη σο βαζηθό ζηόρν ηελ
απόθηεζε ηθαλνηήησλ, αιιά ηαπηόρξνλα απνζθνπεί θαη ζηε κάζεζε ηεο ζεσξεηηθήο
γλώζεο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο (Jarvis 1995).
Σέινο ζθνπόο ησλ επηζθέςεσλ ήηαλ λα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπ λα
επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο, ηνπο επηζηήκνλεο
γεσηερληθνύο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο αγξόηεο ώζηε λα αλαπηύμνπλ ηηο θνηλσληθέο
ηνπο δεμηόηεηεο.


Δηαρείξηζε λεξνύ (αξδεύζεηο)

ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο γηα ηηο αξδεύζεηο νη εθπαηδεπόκελνη θαηαλόεζαλ
ηελ ρξεζηκόηεηα ηνπ λεξνύ σο θπζηθό πόξν. Μέζσ ηεο παξνπζίαζεο ηεο

Οινθιεξσκέλεο Δηαρείξηζεο θαηαλόεζαλ ηε θηινζνθία θαη ηε πξαθηηθή ζεκαζία
ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνύ. Πιεξνθνξήζεθαλ όηη νη αξδεύζεηο πξέπεη λα
θαηαλέκνληαη έηζη ώζηε ε πνζόηεηα λεξνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα είλαη ζε
ζπλάξηεζε κε ην είδνο ηνπ εδάθνπο, ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηηο θιηκαηνινγηθέο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ. Αληηιήθζεθαλ ηε ζεκαζία ηεο ζσζηήο ρξήζεο ηνπ λεξνύ
ε νπνία βαζίδεηαη ζε κεηξήζεηο νξγάλσλ όπσο ηνπ πγξαζηόκεηξνπ εδάθνπο ην νπνίν
δίλεη ηηκέο γηα ην απόζεκα ηνπ λεξνύ ζην έδαθνο .
ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε νη εθπαηδεπόκελνη ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη ε ρξήζε
αλεμέιεγθηα κεγάιεο πνζόηεηαο λεξνύ δεκηνπξγεί πξόβιεκα ζην ίδην ην έδαθνο
δεκηνπξγώληαο έθπιπζε ησλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ, δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο αλάινγα
ηεο θιίζεο ηνπ, ηεο ζπζηάζεσο ηνπ, ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θ.ιπ (θήθαο,
Θεζζαινλίθε 1986). Επίζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εμάληιεζε ηνπ ππόγεηνπ
πδξνθόξνπ νξίδνληα.
ηελ ζπλέρεηα έγηλε ζύγθξηζε ηεο νινθιεξσκέλεο κε ηελ ζπκβαηηθή θαη ηελ
βηνινγηθή θαιιηέξγεηα. Δηεπθξηλίζηεθε όηη ζηελ ζπκβαηηθή θαιιηέξγεηα ν αξηζκόο
θαη ε δηάξθεηα ησλ αξδεύζεσλ είλαη πξνζσπηθή απόθαζε ηνπ θάζε παξαγσγνύ ελώ
ζηελ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα γίλεηαη πξνζπάζεηα από ηνπο παξαγσγνύο γηα ηε ζπλεηή
ρξήζε ηνπ λεξνύ. Παξάιιεια έγηλε αλαθνξά ζην ζεζκηθό πιαίζην πνπ αθνξά ηηο
θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό θαη ηελ δηάξθεηα ησλ αξδεύζεσλ.
( Καλνληζκόο 834/2007, άξζξν 3 α).


Δηαρείξηζε
θαξκάθσλ

θπηηθώλ ππνιεηκκάησλ θαη ζπζθεπαζηώλ γεσξγηθώλ

ην κάζεκα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θπηηθώλ ππνιεηκκάησλ θαη ησλ ζπζθεπαζηώλ
ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ ήηαλ εκθαλέο όηη νη εθπαηδεπόκελνη είραλ ζεηηθή
αληίιεςε γηα ηελ ζεκαζία ηεο ελζσκάησζεο ησλ θπηηθώλ ππνιεηκκάησλ θαη ηελ
αλαγθαηόηεηα ηεο αλαθύθισζεο ησλ ζπζθεπαζηώλ ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ. ηελ
δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ νη εθπαηδεπόκελνη είραλ ηελ
επθαηξία λα αληηιεθζνύλ ηηο επηπηώζεηο πνπ πξνθαιεί ζην πεξηβάιινλ ε δηάρπζε ησλ
ππνιεηκκάησλ ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ πνπ απνκέλνπλ ζηηο ρξεζηκνπνηεκέλεο
ζπζθεπαζίεο ησλ αγξνρεκηθώλ ζθεπαζκάησλ .
Καηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο επηζεκάλζεθε όηη κεηά ηελ ζπγθνκηδή ησλ
γεσξγηθώλ πξντόλησλ ηα θπηηθά ππνιείκκαηα ηεο θαιιηέξγεηαο πξέπεη λα
ελζσκαηώλνληαη ζην έδαθνο. Δηεπθξηλίζηεθε επίζεο όηη ε πξαθηηθή απηή έρεη σο
ζθνπό λα κελ ράλνληαη ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία αθελόο αιιά θαη λα απμάλεηαη ε
νξγαληθή νπζία ηνπ εδάθνπο. Επίζεο δηαπηζηώζεθε όηη ην εμεηαδόκελν ζύζηεκα
θαιιηέξγεηαο θαη κε ηηο δύν απηέο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο απνζθνπεί ζηελ βηώζηκε
θαη αεηθόξν αλάπηπμε θαη όηη ε ζπιινγή θαη ε αλαθύθισζε όισλ ησλ άδεησλ
ζπζθεπαζηώλ ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
ηελ ζπλέρεηα έγηλε ζύγθξηζε ηεο νινθιεξσκέλεο κε ηελ ζπκβαηηθή θαη ηελ
βηνινγηθή θαιιηέξγεηα. ε όηη αθνξά ηε ζπκβαηηθή γεσξγία δηεπθξηλίζηεθε όηη
παιαηόηεξα, ηα θπηηθά ππνιείκκαηα θαηγόληνπζαλ ( π.ρ ζηηεξά) κε απνηέιεζκα ηελ
απώιεηα ησλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ μεξή θπηηθή κάδα θαη
ηαπηόρξνλα ηελ επηβάξπλζε ηεο αηκόζθαηξαο κε ηα αέξηα πξντόληα ηεο θαύζεο

(CO2). Επηπιένλ, δηεπθξηλίζηεθε όηη ελώ ζήκεξα ην θαηλόκελν ηεο θαύζεο έρεη
πεξηνξηζηεί ζπλερίδεη λα παξακέλεη έληνλν ην θαηλόκελν ηεο αλεμέιεγθηεο ξίςεο ησλ
άδεησλ ζπζθεπαζηώλ ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ. ε όηη αθνξά ηε βηνινγηθή γεσξγία
δηεπθξηλίζηεθε όηη δελ θαίγνληαη ηα θπηηθά ππνιείκκαηα ηεο θαιιηέξγεηαο, αιιά
ελζσκαηώλνληαη ζην έδαθνο κέζσ νξγσκάησλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν
απνθνηδνκνύληαη ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη παξάιιεια απμάλεηαη ε νξγαληθή νπζία
θαζώο θαη ε βηνπνηθηιόηεηα ησλ νξγαληζκώλ ζην έδαθνο. ( Καλνληζκόο 834/2007 ,
άξζξν 5 γ ). Επίζεο επηζεκάλζεθε όηη θαη ζε απηή ηε κνξθή θαιιηέξγεηαο ηα άδεηα
ζθεπάζκαηα ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ ζπιιέγνληαη γηα λα νδεγεζνύλ ζε
αλαθύθισζε.

Ο παπάγονηαρ άνθπωπορ ζηην Ολοκληπωμένη Γιασείπιζη.
Ο άλζξσπνο σο δεύηεξνο πόινο ηεο Οινθιεξσκέλεο Δηαρείξηζεο εμεηάζηεθε κε
ηελ δηηηή ηνπ ηδηόηεηα, δειαδή ηνπ παξαγσγνύ αιιά θαη ηνπ θαηαλαισηή.
ηε παξνπζίαζε απηήο ηεο ζεκαηηθήο ππνελόηεηαο επηζεκάλζεθε όηη ζηελ
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ν άλζξσπνο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ παξαγσγνύ ελεκεξώλεηαη
από ηνπο ππεύζπλνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ζέκαηα ηεο πξνζσπηθήο
ηνπ πξνζηαζίαο, αιιά θαη ειέγρεηαη γηα ην είδνο ησλ θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί,
ηνλ αξηζκό ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ εθαξκνγώλ αιιά θαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα
πνπ ζπγθνκίδεη ηα πξντόληα ηνπ έηζη ώζηε απηά λα είλαη αζθαιή γηα ηνπο
θαηαλαισηέο (δειαδή ειέγρεηαη αλ ηεξεί ηνπο ρξόλνπο αλακνλήο κέρξη ηελ
ζπγθνκηδή). Πην ζπγθεθξηκέλα επηζεκάλζεθε όηη ν παξαγσγόο θνξάεη πξνζηαηεπηηθά
γάληηα θαη θόξκα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ςεθαζκώλ γηα ηελ δηθή ηνπ πξνζηαζία.
Αθόκε δηεπθξηλίζηεθε όηη γίλεηαη πξνζπάζεηα από ηνπ ππεύζπλνπο εθαξκνγήο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ώζηε νη παξαγσγνί λα επαηζζεηνπνηεζνύλ απέλαληη ζηα ζέκαηα
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ πξντόλησλ ηνπο γηα
θαηαλάισζε. Δειαδή λα αληηιεθζνύλ ηνλ εαπηό ηνπο όρη σο κηα κνλάδα ζε κηα
παξαγσγηθή δηαδηθαζία αιιά σο αλαπόζπαζην θαη ελεξγό κέινο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο
Οινθιεξσκέλεο Δηαρείξηζεο. ε όηη αθνξά ηελ δεύηεξε ηδηόηεηα απηή ηνπ
θαηαλαισηή επηζεκάλζεθε όηη νη θαηαλαισηέο δηαηεξνύλ επηθπιάμεηο ηόζν γηα ηελ
πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ όζν θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο
θαιιηέξγεηαο γηαηί δελ είλαη αθόκα ζσζηά πιεξνθνξεκέλνη γηα ηα πηζηνπνηεκέλα
πξντόληα ηεο Οινθιεξσκέλεο Δηαρείξηζεο.
ηελ ζπλέρεηα έγηλε ζύγθξηζε ηεο νινθιεξσκέλεο κε ηελ ζπκβαηηθή θαη ηε
βηνινγηθή θαιιηέξγεηα. ε όηη αθνξά ηε ζπκβαηηθή θαιιηέξγεηα επηζεκάλζεθε όηη ν
παξαγσγόο ζπλήζσο δηαρεηξίδεηαη ηελ αηνκηθή ηνπ πξνζηαζία κε αδηαθνξία. Έρεη
εθηεζεηκέλν ηνλ εαπηό ηνπ ζηα θάξκαθα, είηε εηζπλένληαο ηα, είηε εξρόκελνο ζε
επαθή κε απηά κέζσ ησλ αθάιππησλ ζεκείσλ ηνπ δέξκαηνο ηνπ. ην ζεκείν απηό
αλαθέξζεθαλ ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο όπσο ην ζθνύπηζκα ηνπ
πξνζώπνπ ή ην θάπληζκα κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο ρσξίο λα
πξνεγεζεί θαιό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ.
ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζην ζεκείν απηό ηνπ καζήκαηνο νη εθπαηδεπόκελνη
αλαξσηήζεθαλ αλ ηα πξντόληα πνπ πξννξίδνπλ νη παξαγσγή γηα δηθή ηνπ ρξήζε ηα
θαιιηεξγνύλ κε δηαθνξεηηθέο πξνδηαγξαθέο ζε ζρέζε κε απηά πνπ πξννξίδνπλ λα
δηαζέζνπλ ζηελ αγνξά.

Αθνινύζσο πξνζεγγίζηεθε ν άλζξσπνο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ σο θαηαλαισηήο θαη
δηεπθξηλίζηεθε όηη ελώ θαηά ην παξειζόλ δελ είρε θακηά πιεξνθόξεζε θαη
πξνζηαζία ζε ζέκαηα πνηόηεηαο θαη αζθάιεηαο ηεο πγείαο από ηελ θαηαλάισζε ησλ
αγξνηηθώλ πξντόλησλ ζήκεξα είλαη πεξηζζόηεξν ζίγνπξνο γηαηί έρεη αιιάμεη ε
λννηξνπία ησλ παξαγσγώλ ζε κεγάιν βαζκό αιιά θαη γηαηί έρνπλ απμεζεί νη έιεγρνη
γηα ηελ πνηόηεηα θαη ηελ αζθαιή θαηαλάισζε ησλ πξντόλησλ απηώλ.
Σέινο ζε όηη αθνξά ηε βηνινγηθή γεσξγία ηνλίζηεθε όηη ν άλζξσπνο κε ηελ ηδηόηεηά
ηνπ σο παξαγσγνύ εθαξκόδεη θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα ηα νπνία είλαη εθ θύζεσο
αζθαιή ηόζν γηα ηελ δηθή ηνπ πγεία όζν θαη γηα ηελ αζθαιή θαηαλάισζε ησλ
πξντόλησλ πνπ παξάγεη. ε όηη αθνξά ηνλ άλζξσπν σο θαηαλαισηή επηζεκάλζεθε
όηη ζήκεξα είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνο όζν πνηέ άιινηε γηα ηα πξντόληα πνπ
θαηαλαιώλεη.
Κιείλνληαο ηε δηδαζθαιία ηεο ζεκαηηθή Θεκαηηθήο ελόηεηαο δεηήζεθε από ηνπο
εθπαηδεπόκελνπο λα παίμνπλ έλα παηρλίδη ξόισλ κε ζέκα «Οη αλάγθεο ηνπ ζύγρξνλνπ
αλζξώπνπ ζ’ όηη αθνξά ηελ αγνξά θαη θαηαλάισζε αγξνηηθώλ πξντόλησλ». Οη ξόινη
πνπ απνδόζεθαλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ήηαλ δύν. Ο πξώηνο εθπαηδεπόκελνο
ππνδύζεθε ην ξόιν ηνπ “Παξαγσγνύ ζπκβαηηθήο θαιιηέξγεηαο” θαη ν δεύηεξνο ην
ξόιν ηνπ “Επαηζζεηνπνηεκέλνπ θαηαλαισηή ζε ζέκαηα δηαηξνθήο”. Η εθπαηδεπηηθή
απηή ηερληθή επηιέρηεθε λα εθαξκνζηεί αθνύ είρε νινθιεξσζεί ε πξνζέγγηζε όιεο
ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο θαη ζε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ νπνία νη εθπαηδεπόκελνη ήηαλ
έηνηκνη λα εκπιαθνύλ ζ’ απηή ηελ δηεξγαζία (Courau 2000).

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Οη εθπαηδεπόκελνη αγθάιηαζαλ ηελ πξνζπάζεηα ηεο κειέηεο ηεο Οινθιεξσκέλεο
Δηαρείξηζεο ηεο παξαγσγήο αγξνηηθώλ πξντόλησλ γηαηί ήηαλ έλα ζέκα πνπ ηνπο
ελδηέθεξε κηαο θαη αθνξνύζε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. ε κηα πξνζπάζεηα
αμηνιόγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο όιεο απηήο ηεο ελόηεηαο δηαθξίλνληαη ηα παξαθάησ
ζεηηθά ζηνηρεία ζε όηη αθνξά ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη καζεζηαθέο δηεξγαζίεο ζηηο νπνίεο
ζπκκεηείραλ νη εθπαηδεπόκελνη. Εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο, ζπκκεηέρνληαο ελεξγά θαη
δεκηνπξγηθά ζε απηέο. Αλάπηπμαλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε ζε όηη αθνξά ηηο κνξθέο
θαιιηέξγεηαο ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη ηελ ζπκβαηόηεηα ηνπο κε ηελ αεηθόξν
αλάπηπμε. Επηθνηλώλεζαλ θαη αιιειεπίδξαζαλ κε θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο
νκάδεο (αγξόηεο, γεσπόλνπο, θνξείο πηζηνπνίεζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ).
Πξνβιεκαηίζηεθαλ ζρεηηθά κε ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα αιιά θαη ηα δεηήκαηα
ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο. πλεηδεηνπνίεζαλ όηη ηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο δελ
είλαη αηνκηθά αιιά ζπιινγηθά. Καηαλόεζαλ όηη όινη είλαη θξίθνη κηαο αιπζίδαο θαη
όηη ηα πξνβιήκαηα είλαη πξνβιήκαηα όισλ. Καη ηέινο ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη ε
βηώζηκε αλάπηπμε θαη θαη’ επέθηαζε ε αεηθόξνο αλάπηπμε επηηπγράλεηαη κε ην
ζεβαζκό θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ζηνρεύεη ζηελ
επεκεξία όιεο ηεο αλζξσπόηεηαο. Πξνζηαηεύνληαο ην πεξηβάιινλ, πξνζηαηεύνπκε
εκάο.
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