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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η τοποθέτηση των θεµάτων περιβάλλοντος στο κέντρο του ενδιαφέροντος της κοινής 

γνώµης και των κυβερνήσεων αποκάλυψε ότι η γεωργία συνεισφέρει σε υψηλό ποσοστό 

στα προβλήµατα ρύπανσης και υποβάθµισης του περιβάλλοντος, Απόδειξη οι 

κατηγορίες που διατυπώνονται αναφορικά µε την υπερπαραγωγή και υποβάθµιση της 

ποιότητας πολλών προϊόντων, τη ρύπανση των υδάτων µε φυτοφάρµακα και 

λιπάσµατα, την κακή διαχείριση των εδαφικών και υδάτινων πόρων, την καταστροφή 

και οµοιοµορφία του αγροτικού τοπίου, κ.ά . Ο επιλογές είναι δύο: 1.Γεωργία υψηλών 

εισροών µε µεγιστοποίηση της παραγωγής και ταυτόχρονη µείωση του κόστους 

παραγωγής 2.Γεωργία συµβατή µε το φυσικό της χώρο στενά συνδεδεµένη µε την 

πολιτισµική παράδοση του τόπου. Το όραµα για ένα µέλλον αειφορικό προσανατολίζει 

προς την αειφορική γεωργία,   η οποία καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας γενιάς µε 

επαρκή και υγιεινά προϊόντα διατροφής και επιβίωσης, χωρίς να µειώνει την 

ικανότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν κι αυτές τις δικές τους ανάγκες 

από τους ίδιους αγροτικούς πόρους. Η αειφορική γεωργία καλύπτει τρεις στόχους 

υγιές περιβάλλον, οικονοµική αποδοτικότητα και κοινωνική και οικονοµική ισότητα. Η 

εκπαίδευση σήµερα αποτελεί τη µόνη ελπίδα και το  καλύτερο µέσο στην αναζήτηση και 

την επίτευξη των σκοπών και στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. Η εκπαίδευση για την 

αειφόρο γεωργία περνά και µέσα από τα προγράµµατα του σχολικού δικτύου για τη 

γεωργία  που συντονίζει το Κ.Π.Ε. Νάουσας. Το θεµατικό έτος 2009 όπως το όρισε η 

UNESCO και το ΥΠΕΠΘ  είναι αφιερωµένο στη Γεωργία – ∆ιατροφή. Πιστεύουµε   

πως ένα  πρόγραµµα που θα συνδυάζει τη γνώση, την ερευνητική µατιά, τη δράση, την 

κριτική προσέγγιση, τη χρήση της δηµιουργικής φαντασίας, τη διεπιστηµονικότητα, και 

την αξιολόγηση προσανατολίζει τη µη τυπική εκπαίδευση που παρέχουν  τα Κ.Π.Ε. για 

την αειφόρο ανάπτυξη. Για να πετύχουµε τις δράσεις µας και στα πλαίσια της 

συνεργασίας, της αλληλεγγύης και  του αισθήµατος “µπορώ να κάνω τη διαφορά” 

προτείνει την οργάνωση  δράσεων µε τρόπο ορθολογικό και ευέλικτο, την εµπλοκή και 

τη συνεργασία µε  φορείς,  την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας µε συνεχείς 

αναφορές στον τύπο.  
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: αειφόρος γεωργία, διαχείριση φυσικών πόρων, περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, εθνικό δίκτυα σχολείων 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η τοποθέτηση των θεµάτων περιβάλλοντος στο κέντρο του ενδιαφέροντος της 

κοινής γνώµης και των κυβερνήσεων αποκάλυψε ότι τα προβλήµατα ρύπανσης και 

υποβάθµισης του περιβάλλοντος δε συνδέονται, όπως πίστευαν στις αρχές της 

δεκαετίας του ΄80 µόνο µε τη βιοµηχανία και την αστικοποίηση. Η γεωργία δεν 
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αποτελεί εξαίρεση, απόδειξη οι κατηγορίες που διατυπώνονται αναφορικά µε την 

υπερπαραγωγή και υποβάθµιση της ποιότητας πολλών προϊόντων, τη ρύπανση των 

υδάτων µε φυτοφάρµακα και λιπάσµατα, την κακή διαχείριση των εδαφικών και 

υδάτινων πόρων, την καταστροφή και οµοιοµορφία του αγροτικού τοπίου, κ.ά. 

(Λουλούδης, 1999) 

Οι δεσµοί λοιπόν µεταξύ του πλούτου, του φυσικού αλλά και του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος, και των γεωργικών πρακτικών είναι πολύπλοκοι και καθοριστικοί για 

το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής και υγείας των πολιτών. Η γεωργία αποτελεί το 

µεγαλύτερο χρήστη και καταναλωτή φυσικών πόρων, αξιοποιεί το φυσικό κεφάλαιο, 

επηρεάζει τη βιοποικιλότητα, µορφοποιεί τα τοπία, απορροφά το 60% της συνολικής 

κατανάλωσης νερού (µελέτη της Έυρωπαϊκής Ένωσης). Εποµένως από το τρόπο που 

ασκούνται οι γεωργικές πρακτικές και οι χρήσεις γης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό η 

ποιότητα του περιβάλλοντος σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο. Η ισορροπία µεταξύ 

της ανταγωνιστικής γεωργικής πρακτικής και του σεβασµού της φύσης και του 

περιβάλλοντος προϋποθέτει την ενεργό συνοχή της γεωργικής και της 

περιβαλλοντικής πολιτικής.  
 

Η γεωργία στην Ελλάδα: 

Η Ελλάδα είναι µια ορεινή χερσόνησος η οποία περιτριγυρίζεται από πολυάριθµα 

νησιά. Η επιφάνειά της είναι 131 990 τετρ. χλµ..   

Η γεωργία  στη χώρα µας παίζει ουσιαστικό ρόλο γιατί:  

• Η ελληνική γεωργία παράγει το 21 % του πλούτου της χώρας (Α.Ε.Π.). 

• Απασχολεί το 23 % των εργαζοµένων (600 000 άτοµα από τα οποία το 14 % 

είναι µισθωτοί).  

• 3 50.000.000 στρέµµατα γης χρησιµοποιούνται από τους αγρότες από τα 

οποία το 27% νοικιάζεται.  

• Υπάρχουν 821 000 εκµεταλλεύσεις, και µόνον το 0,1 % απ’ αυτές ξεπερνούν 

τα 1000 στρέµµατα.  

• Το µέγεθος, κατά µέσο όρο, των εκµεταλλεύσεων είναι 45 στρέµµατα  (ΕΕ : 

185 στρέµµατα). (www.ceja.educagri.fr/gre/pays/grec) 

Εποµένως ένας µεγάλος αριθµός κατοίκων της χώρας προσπορίζεται 

καλλιεργώντας µικρά τεµάχια γης.  Οι δρώντες της ελληνικής γεωργίας (παραγωγοί, 

µεταποιητές, διακινητές εφοδίων και προϊόντων, συσκευαστές, εκπαιδευτές, 

συνεταιριστές, στελέχη ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα) προσπαθούν να συλλάβουν τα 

µηνύµατα των καιρών και να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα. Όπως ο Ηρακλής 

βρέθηκε προ του διλήµµατος να διαλέξει ανάµεσα στο δρόµο της αρετής και της 

κακίας έτσι και εµείς βρισκόµαστε ενώπιον ανάλογου διλήµµατος.  Οι επιλογές είναι 

δύο:  

   1.  Γεωργία υψηλών εισροών µε µεγιστοποίηση της παραγωγής και ταυτόχρονη 

µείωση του κόστους παραγωγής. ∆ηλαδή ακολουθούµε την ίδια µέχρι σήµερα πορεία 

µεγιστοποιώντας τις εισροές που χρησιµοποιούµε (λιπάσµατα, νερό, φυτοφάρµακα, 

µηχανήµατα) καλλιεργούµε γενετικά µεταλλαγµένα φυτά που επιλέγουν διεθνή 

συµφέροντα, αυξάνουµε τις µονοκαλλιέργειες, ελαχιστοποιούµε την αµειψισπορά και 

την αγρανάπαυση.  

Το παράδειγµα της Ηµαθίας: Η Ηµαθία γη είναι γνωστή για τη συστηµατική 

καλλιέργεια του ροδάκινου, του µήλου, του κερασιού, του αµπελιού, πολυετών και 

µονοετών καλλιεργειών. Ένας τόπος πλούσιος και ευλογηµένος καταπράσινος, 

γεµάτος από φλέβες νερού που δροσίζουν και χαρίζουν ζωή στη περιοχή. Κι όµως η 

απληστία για περισσότερη παραγωγή και η άγνοια  οδήγησαν στην 

υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων, στην αλόγιστη χρήση χηµικών στοιχείων µε 
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αποτέλεσµα τη ρύπανση των υδάτινων και εδαφικών πόρων, του αέρα, επηρεάζοντας 

την ποιότητα ζωής και την υγεία των κατοίκων της και όχι µόνο.  

    2.Γεωργία συµβατή µε το φυσικό της χώρο στενά συνδεδεµένη µε την πολιτισµική 

παράδοση του τόπου. Ένα µοντέλο που είναι δηµιούργηµα των τοπικών κοινωνιών, 

προσαρµοσµένο στις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, που στηρίζεται στην 

αλληλεπίδραση φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, που δεν παράγει απορρίµµατα αλλά 

ενισχύει την ανακύκλωση, που έχει χαµηλές ενεργειακές εισροές, που διατηρεί την 

γενετική ποικιλότητα, που είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένο µε τον λαϊκό πολιτισµό 

που εξασφαλίζει την επιβίωση και ευηµερία των αγροτικών πληθυσµών µακροχρόνια. 

Υπάρχει όραµα; Οι ειδικοί µας προσανατολίζουν την αειφορική γεωργία.. Η 

οποία καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας γενιάς µε επαρκή και υγιεινά προϊόντα 

διατροφής και επιβίωσης, χωρίς να µειώνει την ικανότητα των µελλοντικών 

γενεών να καλύψουν κι αυτές τις δικές τους ανάγκες από τους ίδιους αγροτικούς 

πόρους.  

Η αειφορική γεωργία ενσωµατώνει τρεις κυρίως στόχους – ένα υγιές περιβάλλον, 

οικονοµική αποδοτικότητα και κοινωνική και οικονοµική ισότητα. Για την επίτευξη 

αυτών των στόχων έχουν συνεισφέρει διάφορες φιλοσοφίες, πολιτικές και πρακτικές. 

Άνθρωποι διαφορετικών ιδιοτήτων, από αγρότες µέχρι καταναλωτές, συµµερίζονται 

αυτό το σκοπό και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του.  

Θεµελιώδες στοιχείο της αειφορικής γεωργίας είναι η διαγενεακή ευθύνη. Να 

µπορούν τα παιδιά µας και τα παιδιά των παιδιών µας να συνεχίσουν να καλλιεργούν 

τη γη και να εκτρέφουν ζώα, εξασφαλίζοντας ένα εισόδηµα που θα καλύπτει τις 

ανάγκες τους και θα στηρίζει την τοπική οικονοµία και τον πολιτισµό της υπαίθρου 

στη χώρα µας και σε κάθε χώρα αυτού του πλανήτη. (∆αουτόπουλος, 2002) 
 

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Η εκπαίδευση σήµερα αποτελεί τη µόνη ελπίδα και το  καλύτερο µέσο στην 

αναζήτηση και την επίτευξη των σκοπών και στόχων της αειφόρου ανάπτυξης.  

Έχουµε ανάγκη από πολίτες  κριτικούς στο σύστηµα, που σέβονται τη φύση ( θα 

συµβιώνουν δεν θα υποτάσσουν), που αναζητούν τη γνώση, που απολαµβάνουν αυτό 

που κάνουν, που υιοθετούν έναν απλό τρόπο ζωής που δίνει έµφαση στην ποιότητα 

της ζωής και των ανθρώπινων σχέσεων και όχι στη λατρεία της κατανάλωσης. 

  Ένα είναι σίγουρο,  οι µονοδιάστατες προτάσεις δεν συνάδουν µε τους σκοπούς 

και στόχους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που τόσα χρόνια τα Κέντρα Π.Ε. 

ένθερµα υπηρετούν, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που στις µέρες 

µετεξελίσσεται, ενσωµατώνοντας την έννοια της αειφορίας και αναδεικνύοντας την 

σε κεντρικό της στόχο. Η εκπαίδευση µε στόχο την αειφορία είναι η εκπαίδευση που 

έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει και να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη σχετικά µε 

τις οικολογικές, κοινωνικο-οικονοµικές και πολιτικές δυνάµεις που διαµορφώνουν τη 

ζωή όλων µας και πώς αυτές συµβάλλουν ή αντιστρατεύονται την βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής µας και την εξασφάλιση ενός αειφόρου µέλλοντος. Βοηθώντας 

τους µαθητές να αντιληφθούν την αλληλεξάρτηση του τριπόλου κοινωνία- οικονοµία-

περιβάλλον: 

•Αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη 

•Ενισχύοντας το αίσθηµα του «µπορώ να κάνω τη διαφορά» 

•Ενισχύοντας την ερευνητική διάθεση  

•Ενθαρρύνοντας τη δηµοκρατία στα σχολεία 

•Ενισχύοντας το πνεύµα της αλληλεγγύης 

•Προωθώντας την ενεργό συµµετοχή 

•Επιτρέποντας τη δηµιουργική µάθηση 
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Η εκπαίδευση για την αειφόρο γεωργία περνά και µέσα από τα προγράµµατα που 

εκπονούν σχολικές οµάδες όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης οι οποίες και είναι 

ενταγµένες στο δίκτυο σχολείων που συντονίζει το Κ.Π.Ε. Νάουσας. Κάθε 

πρόγραµµα προτείνουµε να στηρίζεται στους τρεις πυλώνες της αειφόρου γεωργίας: 

 

Σχήµα1.Περιβάλλον-Οικονοµία-Κοινωνία 

(www.syngenta.gr/company/aiforos_georgia.asp) 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
1.Κατανόηση των οικοσυστηµάτων. Ένα οικοσύστηµα είναι ένα σύστηµα 

αλληλεπίδρασης των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων και στοιχείων του 

περιβάλλοντος. Τα οικοσυστήµατα έχουν δύο λειτουργίες     

�Παρέχουν τη δυνατότητα στην ηλιακή ενέργεια να ταξιδέψει µέσω των επιπέδων 

της τροφικής αλυσίδας    

�Επιτρέπουν στην ύλη να ανακυκλωθεί.  Το νερό, ο κύκλος του άνθρακα και του 

αζώτου είναι οι τρεις τρόποι µε τους οποίους η ύλη ανακυκλώνεται. 

2.Γεωργία και αλλαγή κλίµατος. Η γεωργία ευθύνεται για το 10% περίπου των 

εκποµπών αερίου που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου στην Ε.Ε. Τρεις οι 

κύριες πηγές εκποµπών, οι εκποµπές Ν2Ο (µονοξείδιο του αζώτου) από εδάφη 

οφειλόµενες κυρίως στη λίπανση µε αζωτούχα λιπάσµατα, εκποµπές CH4 ,   

3. Τα αγρο-οικοσυστήµατα. Η ολιστική µελέτη των αγρο-οικοσυστηµάτων µπορεί να 

γίνει µέσα από τη µελέτη της γεωργικής βιοποικιλότητας που περιλαµβάνει τις 

συνιστώσες εκείνες που έχουν σηµασία για τη διατροφή και τη γεωργία και τις 

συνιστώσες της βιολογικής ποικιλοµορφίας. Την ποικιλία ζώων,  φυτών και 

µικροοργανισµών, σε γενετικό επίπεδο και σε επίπεδο ειδών και οικοσυστήµατος, τα 

οποία είναι απαραίτητα για τη διατήρηση του γεωργικού οικοσυστήµατος, της δοµής 

και των διεργασιών του. Η συνεργασία µε το εθνικό δίκτυο σχολείων που συντονίζει 

το Κ.Π.Ε. Καστοριάς µε θέµα τη βιοποικιλότητα θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική για 

το παραπάνω θέµα. Μια πρόταση εκπαιδευτική σχετικά µε τη µελέτη των 
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αγροοικοσυστηµάτων είναι η µελέτη της χρήσης της τοπικής χλωρίδας στη βιολογική 

καλλιέργεια. Η συµβολή της γεωργίας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι 

συχνά µεγαλύτερη και από αυτήν του φυσικού περιβάλλοντος, αφού οι 

καλλιεργηµένες εκτάσεις προσφέρουν στα ζωικά είδη τροφή υψηλής αξίας ακόµη και 

κατά τους δύσκολους µήνες του χειµώνα. (Μάργαρης, 2006) 

 4. Η διατήρηση και η αειφόρος χρησιµοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία. 

Οι γενετικά τροποποιηµένοι  οργανισµοί και οι κίνδυνοι για το περιβάλλον και την 

υγεία που συνδέονται µε την καλλιέργεια ή την εµπορία γενετικώς τροποποιηµένων 

οργανισµών.  

5. Γεωργία και δασοκοµία, Η µετατροπή γεωργικών εκτάσεων σε δασικές βοηθά στη 

διατήρηση της οικολογικής σταθερότητας των δασών και στην αποκατάσταση αυτών 

που έχουν υποστεί ζηµίες. Η δασοκοµία µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στο 

φυσικό τοπίο και τη βιοποικιλότητα, συµβάλει στην αναχαίτιση του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου και προστατεύει τα δάση από τις πυρκαγιές. 

6. Το έδαφος. Το έδαφος είναι ένα φυσικό σώµα που αποτελείται από στερεά, υγρά 

και αέρια υλικά που στηρίζει το ριζικό σύστηµα των φυτών και τα τρέφει.  Το έδαφος 

υποστηρίζει την ίδια τη ζωή. Μπορούµε να µελετήσουµε την  ποιότητα του εδάφους, 

την ορθολογική χρήση των εδαφικών πόρων, τη  γονιµότητα και η προστασία του από 

τη διάβρωση, τη ρύπανση, την αύξηση της αλατότητας  κ.λ.π. Η µηχανισµοί που 

δηµιουργούν αυτό το µοναδικό πόρο φαίνονται και στην παρασκευή compost.  Το 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Νάουσας έχει στους χώρους του δοχεία 

κατασκευής compost και “τρέχει” πρόγραµµα ενηµέρωσης της  τοπικής κοινωνίας  

για την ανακύκλωση φυτικών υπολειµµάτων και την παραγωγή γόνιµου λιπάσµατος 

για τον κήπο των πολιτών. Μια απλή πρόταση µελέτης εδάφους θα µπορούσε να είναι 

η σύγκριση εδάφους από κτήµα βιολογικής καλλιέργειας και από κτήµα συµβατικής 

καλλιέργειας. 

7. Γη και ύδωρ. Στις χώρες της Μεσογείου όπου το πρόβληµα έλλειψης νερού είναι 

ορατό η χρήση υπερβαίνει το ρυθµό ανεφοδιασµού και η στάθµη του µειώνεται µε 

συνέπειες την αλάτωση από θαλασσινό νερό, την απώλεια βιοποικιλότητας ως 

αποτέλεσµα της αλλαγής ροής των κοιτών, τη µόλυνση από την αυξηµένη 

συγκέντρωση φυτοφαρµάκων και θρεπτικών ουσιών. Η γεωργία µε τη χρήση 

νιτρικών και φωσφορικών αλάτων µπορεί να οδηγήσει στον ευτροφισµό  

8. Φυτοφάρµακα Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων εγκυµονεί κινδύνους 

και η χρήση τους τα καθιστά επικίνδυνα για την υγεία και το περιβάλλον. Η υγεία 

ανθρώπων και ζώων επηρεάζεται άµεσα  ή έµµεσα ( από τα υπολείµµατα στα 

γεωργικά προϊόντα και το πόσιµο νερό, από την έκθεση κατά τη διάρκεια του 

ραντίσµατος)  Υπάρχει εναλλακτική λύση διαχείρισης των εχθρών των καλλιεργειών 

ποιες µεθόδους εφαρµόζει η βιολογική γεωργία.  

9. Βιολογικά προϊόντα. Μύθοι και πραγµατικότητα. Marketing και προώθηση αυτών. 

Ο αγροτουρισµός και η βιολογική γεωργία. Οι διατροφικές συνήθειες των 

νεοελλήνων, υπάρχει διατροφικός πολιτισµός; Σήµερα σε κάποιες χώρες οι άνθρωποι 

παθαίνουν από την πείνα και σε κάποιες άλλες πεθαίνουν από το πολύ και κακό 

φαγητό (αν το φαγητό ήταν καλό δεν θα τρώγανε πολύ). Στις πρώτες υπάρχει 

τροφοπενία ποσότητας (οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε), στις δεύτερες τροφοπενία 

ποιότητας ( οι άνθρωποι δεν τρώνε τροφή µε πραγµατική θρεπτική αξία και 

αναπτύσσονται εκφυλιστικές ασθένειες).  

10. Οι Υδατοκαλλιέργειες µια άλλη µορφή καλλιέργειας εκατοντάδες ελληνικά 

ιχθυοτροφία ενδέχεται  να οδηγήσουν σε υποβάθµιση πολλά υδάτινα οικοσυστήµατα 
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της χώρας. Αφού οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν σηµαντική πηγή µόλυνσης, εκεί 

χρησιµοποιούνται επιβλαβή χηµικά και αντιβιοτικά λιπάσµατα και οι έλεγχοι είναι 

πολύ περιορισµένοι. Τα αποθέµατα µεγάλων ψαριών έχουν µειωθεί δραµατικά τα 

τελευταία χρόνια στις θάλασσες που περιβάλλουν την Ευρώπη, και εποµένως τα 

ιχθυοτροφεία καλύπτουν σήµερα µεγάλο µέρος της ζήτησης για ψάρια αλλά και 

οστρακοειδή. Οι ρύποι που απελευθερώνουν στο περιβάλλον τα ιχθυοτροφία είναι 

περιττώµατα των ψαριών, χηµικές ουσίες για τον καθαρισµό διχτυών, φάρµακα κατά 

παρασίτων και ασθενειών, αλλά και η τροφή που δεν κατανάλωσαν τα ψάρια, που 

αντιστοιχεί έως και στο 30% της συνολικής ποσότητας. 

Υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα θέµατα µελέτης. Οι παραπάνω προτάσεις 

έγιναν µε γνώµονα τη µελέτη µιας υπαίθρου ζωντανής. Η µελέτη και η διαφύλαξη της 

κουλτούρας, αυτής της συλλογικής µνήµης και περιουσίας που µεταβιβάζεται από 

γενιά σε γενιά πρέπει να διαφυλαχθεί και µάλιστα για να διαφυλαχθεί πρέπει να 

διαχειρίζεται συλλογικά. Στο κλασικό έργο του για τη Μεσόγειο ο µεγάλος ιστορικός 

Μπροντέλ αναφέρει ότι “το έδαφος το οποίο δεν καλλιεργείται στη Μεσόγειο 

πεθαίνει” για να µη πεθαίνει το έδαφος είναι απαραίτητο να ζήσει η ύπαιθρος. 

Για τη αειφορική γεωργία είναι πρωταρχικής σηµασίας η διαχείριση των 

φυσικών και ανθρώπινων πόρων. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού 

συµπεριλαµβάνει την εκτίµηση των κοινωνικών ευθυνών όπως και τις συνθήκες 

εργασίας και διαβίωσης των εργαζοµένων, τις ανάγκες των αγροτικών κοινοτήτων, 

και την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών τόσο στο παρόν όσο και στο 

µέλλον. Η διαχείριση του εδάφους και των φυσικών πόρων περιλαµβάνει τη 

διατήρηση ή τον εµπλουτισµό αυτών των ζωτικών πόρων µακροπρόθεσµα. (agroplan 

Εγχειρίδιο επαγγελµατικής κατάρτισης, σ. 3). Η επίτευξη των στόχων της αειφορικής 

γεωργίας είναι ευθύνη όλων, ερευνητών, πολιτικών , εκπαιδευτικών, καταναλωτών, 

αγροτών.  
 

ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΤΟΣ «ΓΕΩΡΓΙΑ – ∆ΙΑΤΡΟΦΗ» ΚΑΙ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
Το θεµατικό έτος 2009 όπως το όρισε η UNESCO και το ΥΠΕΠΘ  είναι 

αφιερωµένο στη Γεωργία – ∆ιατροφή. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

υλοποιούν ή προτίθενται να υλοποιήσουν αντίστοιχης θεµατολογίας προγράµµατα Η 

εφαρµογή ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος µε στόχο την εκπαίδευση για την 

αειφορία είναι το διακύβευµα. Πιστεύουµε πως ένα πρόγραµµα που θα συνδυάζει τη 

γνώση, την ερευνητική µατιά, τη δράση, την κριτική προσέγγιση, τη χρήση της 

δηµιουργικής φαντασίας  για να κατανοήσουµε την πραγµατικότητα, τη 

διεπιστηµονικότητα, και την αξιολόγηση προσανατολίζει τη µη τυπική εκπαίδευση 

που παρέχουν  Κ.Π.Ε. προς την αειφόρο εκπαίδευση. Η συνεργασία Κ.Π.Ε. και 

άλλων σχετικών φορέων άτυπης εκπαίδευσης (οικογένεια, Μ.Μ.Ε.), µη τυπικής 

εκπαίδευσης (Μ.Κ.Ο.) στην υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων είναι σίγουρο πως 

θα ενισχύσει την τυπική εκπαίδευση. Κάθε πρόγραµµα που υλοποιείται είναι σκόπιµο 

να στηρίζεται στις παιδαγωγικές αρχές που στήριξαν την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση όπως είναι η διεπιστηµονικότητα, η συνολική θεώρηση της έννοιας του 

περιβάλλοντος, ο συνδυασµός γνωστικού και ψυχοκινητικού πεδίου, η βιωµατική 

προσέγγιση, ο παιδοκεντρικός χαρακτήρας. Κάθε πρόγραµµα έχει στόχους που είναι 

συνδυασµός στόχων δηλωτικών (γνώση), µεθοδολογικών ( µαθαίνω να ανακαλύπτω 

τη γνώση), εννοιολογικών, και µεταγνωστικών που αφορούν τη διαµόρφωση 

σύγχρονων ενεργών πολιτών.  

Ο κήπος των ηδονών της γεωργικής παραγωγής που δίνει έµφαση στην 

ποσότητα της παραγωγής έχει αποκαλύψει τους σπόρους καταστροφής που φέρει 

µέσα του. Τα αδιέξοδα γεννούν προβληµατισµούς, και οι µαθητές, µέσω το 
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προγραµµάτων που υλοποιούν στα πλαίσια του δικτύου, τα µελετούν.  Το ∆ίκτυο 

ξεκίνησε το 2002 ως τοπικό, απευθυνόµενο  σε σχολεία των νοµών εµβέλειας του 

Κέντρου. Το Νοέµβρη του 2006  απλώθηκε σε όλη τη χώρα Το Κ.Π.Ε. Νάουσας σε 

συνεργασία µε τα σχολεία που συµµετέχουν το σκαλίζει, το ποτίζει, το φροντίζει 

ώστε να αποδώσει τους εκπαιδευτικούς καρπούς που όλοι προσδοκούµε. 

Πληροφορίες και εκπαιδευτικό ενηµερωτικό υλικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του 

δικτύου: www.geoperi.gr    

Τα δίκτυα αποτελούν µια από τις δράσεις που αναπτύσσουν τα Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Εξασφαλίζοντας:   

�∆ιάρκεια στη σχέση σχολείου – Κέντρου 

�Επικοινωνία εκπαιδευτικών και µαθητών  διαφορετικών  περιοχών 

�Αίσθηµα συµµετοχής στην κοινή προσπάθεια 

�Ανταλλαγή απόψεων, εµπειριών και  πληροφοριών 

�Επιστηµονική και παιδαγωγική στήριξη των   σχολείων 

�Προτάσεις για το πέρασµα από τα λόγια στην πράξη στην  τοπική κοινωνία   

 Βασικό στοιχείο επιτυχίας κάθε προσπάθειας η συνεργασία. Γι΄ αυτό και το 

Κ.Π.Ε. Νάουσας συνεργάζεται µε το Κ.Π.Ε. Παρανεστίου, το Κ.Π.Ε. Ακράτας, το 

Κ.Π.Ε. Βελβεντού, το Κ.Π.Ε. Καστοριάς, το Κ.Π.Ε. Κισσάβου – Μαυροβουνίου, το 

Κ.Π.Ε. Αρναίας, το Κ.Π.Ε. Ζακύνθου, το Κ.Π.Ε. Άµφισσας που συµµετέχουν στη 

συντονιστική επιτροπή του δικτύου. Συνεργάζεται επίσης µε Υπευθύνους Π.Ε. και 

των δύο βαθµίδων εκπαίδευσης όπως και µε άξιους πανεπιστηµιακούς δασκάλους 

που στηρίζουν επιστηµονικά τα επιµορφωτικά σεµινάρια, το εκπαιδευτικό υλικό κ.ά. 
  

Ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του δικτύου 

Το δίκτυο σχολείων «Γεωργία και Περιβάλλον» κλείνει  επιτυχώς το 2
ο
 χρόνο 

λειτουργίας του. Στο διάστηµα αυτό οργάνωσε και υλοποίησε σεµινάρια Α΄ επιπέδου 

για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης που 

υλοποιούν προγράµµατα αντίστοιχης θεµατολογίας. Από τα φύλλα αξιολόγησης που 

συµπλήρωσαν οι συµµετέχοντες – συµµετέχουσες µε το πέρας των εργασιών των 

σεµιναίων διαπιστώσαµε το έντονο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών να κατανοήσουν 

έννοιες όπως αειφορία, βιολογική- ολοκληρωµένη- βιοδυναµική καλλιέργεια όπως 

και την ανάγκη τους να διδαχθούν τρόπους προσέγγισης των µαθητών 

Λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις τους, τα σεµινάρια είχαν επιµορφωτικό- 

βιωµατικό χαρακτήρα κι έδωσαν στους συµµετέχοντες και τις συµµετέχουσες τη 

δυνατότητα να ενηµερωθούν για τις τεχνικές της συµβατικής – ολοκληρωµένης- 

βιολογικής γεωργίας και να κατανοήσουν έννοιες όπως  αειφορία, βιοδυναµική 

καλλιέργεια κ.ά. Αφουγκραζόµενοι τις ανάγκες των εκπαιδευτικών φροντίσαµε να 

γνωρίσουν µέσα από την πράξη µεθοδολογικά εργαλεία όπως το θεατρικό παιχνίδι, το 

παιχνίδι ρόλων, η επίλυση προβλήµατος, ο χάρτης εννοιών. Στόχος µας, η ενίσχυση 

των τρόπων προσέγγισης των µαθητών των σχολικών οµάδων, η βελτίωση της 

αυτοεκτίµησης τους, η κατανόηση εννοιών . Ενηµερώθηκαν για εκπαιδευτικά 

περιβαλλοντικά προγράµµατα  συναφή µε τη θεµατολογία του δικτύου 

συνεργαζόµενων Κ.Π.Ε. και τέλος οι εκπαιδευτικοί βίωσαν στο πεδίο τρόπους 

βιολογικής και ολοκληρωµένης καλλιέργειας της γης. Επισκεφτήκαµε οινοποιεία και 

συνεταιρισµούς και γεύτηκαν τοπικά προϊόντα. Τα σεµινάρια υλοποιήθηκαν στη 

Νάουσα(3) στην Ακράτα(1), στο Παρανέστι (1) και ευελπιστούµε να υλοποιήσουµε 

για το έτος 2008-2009 ένα ακόµη στη Νάουσα και ένα στη Σάµο.  

Στα δύο χρόνια λειτουργίας του δικτύου υλοποιήθηκαν 52 προγράµµατα 

αντίστοιχης θεµατολογίας. Αναλυτικά το έτος 2006-2007 συµµετείχαν 24 σχολεία (6 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 18 δευτεροβάθµιας), το έτος 2007-2008 συµµετείχαν 
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28 σχολεία (9 πρωτοβάθµιας και 19 δευτεροβάθµιας). Οµαδοποιώντας τα θέµατα 

µελέτης των σχολείων προέκυψε ότι, η πρωτοβάθµια εκπαίδευση επιλέγει θέµατα 

όπως η καλλιέργεια του αµπελιού, του µήλου, η γνωριµία µε τον τρόπο που γεννιέται 

και µεγαλώνει ένα φυτό. Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση ασχολείται επίσης µε τρόπους 

καλλιέργειας οπωροφόρων δέντρων, αµπελιού, εσπεριδοειδών άλλα προχωρά και 

στην ανακύκλωση οργανικών υλικών, στη γνωριµία µε τη βιολογική καλλιέργεια και 

τα βιολογικά προϊόντα.  
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας προτείνει  υλοποίηση 

σεµιναρίων για εκπαιδευτικούς και πολίτες,  πανελλήνια συνάντηση µαθητικών 

οµάδων,  οργάνωση αντίστοιχων προγραµµάτων από τα Κ.Π.Ε. ή την προσαρµογή 

προγραµµάτων που ήδη υλοποιούν στις επιταγές του θεµατικού έτους. Για να 

πετύχουµε τις δράσεις µας και στα πλαίσια της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και  

του αισθήµατος “µπορώ να κάνω τη διαφορά” προτείνει συναντήσεις της 

συντονιστικής επιτροπής του δικτύου τακτικών και αναπληρωµατικών µελών για να 

οργανώσουµε τις δράσεις µας µε τρόπο ορθολογικό και ευέλικτο. Την εµπλοκή και τη 

συνεργασία και άλλων φορέων,  την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας µε 

συνεχείς αναφορές στον τύπο. 

 Ευελπιστώντας πως οι προτάσεις µας θα υλοποιηθούν προσδοκούµε τη 

συνεργασία µε µια Κεντρική ∆ιοίκηση  ευέλικτη και αποτελεσµατική, λιγότερο 

γραφειοκρατική αρωγό  των καινοτόµων δράσεων.  

Βρισκόµαστε όλοι αµήχανοι και προβληµατισµένοι στο λυκόφως µιας εποχής 

µήτρας καινοτόµων προσπαθειών και στο λυκαυγές µιας άλλης ελπίζω ζωηφόρας για 

την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και το θεσµό των Κέντρων που πραγµατικά έχει 

προσφέρει πολλά και θα συνεχίσει να προσφέρει  στοχεύοντας στην εκπαίδευση για 

την αειφορία 
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