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«Δια-τροφή 
για Σκέψη» 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ 
 

Στόχος του νέου αυτού Προγράμματος είναι να 

εισάγει τους μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και 

κοινωνικές ομάδες σε μια συλλογική δράση προ-

βληματισμού σχετικά με τη σύνδεση της Δια-

τροφής με τις έννοιες «Φέρουσα Ικανότητα», 

«Παραδοσιακή Διατροφή», «Σπατάλη Φυσικών 

Πόρων», «Υγιεινή Διατροφή», «Αειφορία των 

Τοπικών Κοινωνιών», «Μείωση του Οικολογικού 

και Ενεργειακού Αποτυπώματος». 
 

Παράλληλα, οι μαθητές/τριες να ενημερωθούν, 

να ευαισθητοποιηθούν και να προβληματιστούν 

σε θέματα που αφορούν την Αειφορική Διαχείρι-

ση των Φυσικών Πόρων, ώστε να βελτιώσουν 

τις καταναλωτικές και διατροφικές τους συνή-

θειες και να αντιληφθούν ότι με την κατανάλω-

ση τοπικών παραδοσιακών υγιεινών προϊόντων, 

ενδυναμώνεται η τοπική κοινωνία. 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
 

 Παρασκευή ντάκου ή σαλάτας με λαχανικά ή 

φρούτα εποχής, παρασκευή ενεργειακής 

μπάρας και πιθανή αξιοποίηση προϊόντων 

σχολικού κήπου - σύνδεση προγραμμάτων  

 Παρασκευή αρωματικών λαδιών!  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ / ΚΠΕ  

 

 Σύντομη προβολή & Video ευαισθητοποίη-

σης για τις θεματικές ανάλογα με την η-

λικία των μαθητών 

 Παιχνίδι γνωριμίας με τοπικά τρόφιμα 

 Παιχνίδια δημιουργικής γραφής και πολ-

λαπλής νοημοσύνης, κ.α. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Þ Η βιολογική γεωργία προστατεύει τους ζωντα-

νούς οργανισμούς και αποκαθιστά εδαφικά και υ-

δατικά οικοσυστήματα. Σέβεται τη γονιμότητα του 

εδάφους και την ποιότητα του νερού. Τέλος, βοη-

θάει στον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του 

πλανήτη περιορίζοντας τις εκπομπές αερίων που 

ρυπαίνουν κι αποθηκεύοντας CO2 στο έδαφος.  

Þ Κατανάλωση τοπικών διατροφικών προϊόντων 

δηλαδή προϊόντων που έχουν παραχθεί σε απόστα-

ση έως 250 χλμ για να μειώνονται οι εκπομπές 

αερίων από τη μεταφορά και εποχιακών, ώστε να 

μη καταναλώνεται ενέργεια για θερμαινόμενα 

θερμοκήπια για την παραγωγή 

τους και για ψυγεία για τη συ-

ντήρησή τους.  

Þ Είναι πολύ απλό να αποφύγουμε 

πολλά πλαστικά χρησιμοποιώντας 

επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες 

κι συσκευασίες!  

Þ Για να μειώσουμε τα τροφικά απόβλητα,  

• Αγοράζουμε προϊόντα στην ποσότητα που 

πραγματικά χρειαζόμαστε.  

• Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο "ό,τι έρχεται πρώτο, 

καταναλώνεται πρώτο".  

• Καταψύχουμε προϊόντα που πλησιάζει η ημε-

ρομηνία λήξης τους για να σταματήσουμε τη 

διαδικασία υποβάθμισής τους.  

• Αξιοποιούμε τα πολύ ώριμα φρούτα και λαχα-

νικά για να φτιάξουμε επιδόρπια, κομπόστες, 

κέικ, σούπες, πίτες.  

• Φτιάχνουμε λίστα για ψώνια, βάσει του τι θα 

μαγειρέψουμε. 

• Χρησιμοποιούμε ό,τι έχει περισσέψει στο σπίτι. 

Καταναλώνουμε λιγότερα αλλά καταναλώνουμε 

καλύτερα!  

Κι ακόμη: 

 Διατροφικά απόβλητα γίνονται ζωοτροφές  

 Μετατροπή τροφικών αποβλήτων σε κομπόστ  

 Κίνημα για το Δίκαιο Εμπόριο  

 Το κίνημα Slow Food 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

για μαθητές/τριες 5-18 ετών 

https://www.youtube.com/watch?v=xO_VBxcKz7w
https://www.youtube.com/watch?v=OyAQEuIyufw
https://www.youtube.com/watch?v=JoIZWd2q2Ec
https://www.slowfood.com/


 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ 

Οι διατροφικές μας συνήθειες έχουν επιπτώσεις 

στην υγεία μας και το περιβάλλον.  

Ο ΟΗΕ θεωρεί ότι θα είμαστε 9,6 δισεκατομμύρια 

κάτοικοι στη Γη το 2050. Οπότε, χρειάζονται 3 

πλανήτες σαν το δικό μας για να παράγουν τους 

φυσικούς πόρους που χρειάζονται για να διατηρή-

σουμε τους σημερινούς μας τρόπους κατανάλωσης.  
 

ΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ 

Η γεωργία χρησιμοποιεί μεγάλες ποσότη-

τες τεχνητών χημικών προϊόντων όπως 

λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα και εντομοκτόνα. 

Τι επιπτώσεις όμως έχουν αυτά στο περι-

βάλλον και την υγεία μας; 
 

 

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

Οι ΓΤΟ είναι ζωντανοί οργανισμοί που έχουν τρο-

ποποιηθεί γενετικά από τους ανθρώπους. Στη γε-

ωργία τα φυτά τροποποιούνται γενετικά, για την 

καταπολέμηση βλαβερών εντόμων, για ανθεκτικό-

τητα σε ασθένειες και ιούς και για αντοχή σε ζιζα-

νιοκτόνα που μπορεί να εξαλείψουν μια ολόκληρη 

σοδειά.  
 

  ΑΠΕΙΛΗ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

Η συμβατική γεωργία έχει αρνητικό αντίκτυπο 

στη βιοποικιλότητα. Ρυπαίνει την ατμόσφαιρα, το 

νερό, το έδαφος και σκοτώνει ωφέλιμους για το 

περιβάλλον οργανισμούς 

και ζώα. Συνεπώς, αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα την 

τροποποίηση των ειδών 

που κυριαρχούν και μείω-

ση ή και απώλεια της 

βιοποικιλότητας. 

 
ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ 

Τα πλαστικά μας σκουπίδια μετατρέπονται σε μι-

κροπλαστικά και μπορούμε να τα βρούμε στον αέρα 

που αναπνέουμε, στο νερό που πίνουμε και στο 

φαγητό που τρώμε.  

Το Πανεπιστήμιο του Newcastle δημοσίευσε μια 

μελέτη που αναφέρει ότι στο πεπτικό σύστημα ε-

νός ανθρώπου φτάνουν σχεδόν 5γρ. πλαστικού τη 

βδομάδα, το ισοδύναμο μιας πιστωτικής κάρτας. Οι 

συνέπειες αυτής της ρύπανσης έχουν άμεσες επι-

πτώσεις στην υγεία μας.  
Πώς μπαίνουν τα μικροπλαστικά στη διατροφή μας 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

Τα διατροφικά απορρίμματα εκπέμπουν αέρια του 

θερμοκηπίου, καταναλώνουν ενέργεια μέσα από 

την αγροτική παραγωγή, τη μεταφορά, τις μεθό-

δους αποθήκευσης, συντήρησης και επεξεργασίας.  

...Είναι ανήθικο να πετιέται φαγητό, αν σκεφτεί 

κανείς τον αριθμό των πεινασμένων ανθρώπων 

στον κόσμο και την επιβάρυνση της εντατικής 

καλλιέργειας στο περιβάλλον. 

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

Μόλις τελειώσει η χρήση της πλαστικής συσκευα-

σίας, μετατρέπεται σε σκουπίδι. Υποτίθεται ότι 

πρέπει να ανακυκλώνεται και να ξαναχρησιμο-

ποιείται. Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετι-

κή γιατί η πλειοψηφία των σκουπιδιών καταλή-

γουν στη φύση και χρειάζονται 100 ή και 1000 

χρόνια για να αποσυντεθούν.  

 

ΤΡΟΦΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 

Ένα διατροφικό προϊόν ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόμε-

τρα από τον παραγωγό μέχρι να φτάσει στον κα-

ταναλωτή. Ανάλογα με την προέλευση του προϊό-

ντος, μπορεί να εισάγεται με φορτηγά, πλοία ή 

αεροπλάνα. Όσο πιο μεγάλη είναι η απόσταση, 

τόσο περισσότερη ενέργεια 

θα καταναλωθεί για τη με-

ταφορά του και θα απελευ-

θερωθούν στην ατμόσφαιρα 

CO2, και άλλα αέρια, που 

προκαλούν ατμοσφαιρική 

ρύπανση.  

https://www.youtube.com/watch?v=CP0bRQ7rqF8

