
IO2 Εκπαιδευτική Ενότητα για βιολογικά και φιλικά
προς το περιβάλλον παραγόμενα τρόφιμα (συνεχής
επαγγελματική κατάρτιση ΣΕΕΚ μαγειρικής/
γαστρονομίας) 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ 6 (45 ΛΕΠΤΑ): Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

Αριθµός Έργου: 2020-1-DE02-KA202-007629

Εκπαιδευτικός Οδηγός 



Λέξεις κλειδιά 
συµβατικά λαχανικά, λαχανικά περµακουλτούρας, γεύση, εµφάνιση,
συσκευασία, περιβάλλον 
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Ημερολόγιο 
Δεν υπάρχει ενδεδειγµένη περίοδος κατά την οποία µπορεί να
ξεκινήσει αυτή η δραστηριότητα και µπορεί να γίνει οποιαδήποτε
χρονική περίοδο. 

Διάρκεια 
περίπου 45 λεπτά 

Μαθησιακοί Στόχοι 
Οι µαθητές κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας θα γευτούν, θα
µυριστούν και θα περιεργαστούν την υφή των οργανικών λαχανικών
της περµακουλτούρας, για να µπορούν να ξεχωρίζουν τις διαφορές 
 που έχουν σε σχέση µε εκείνα που παράγονται στη συµβατική
γεωργία. Επίσης, θα συνειδητοποιήσουν ότι τα λαχανικά και φρούτα
δεν χρειάζεται να περιτυλίγονται σε σακούλες ή άλλου είδος
συσκευασίες, αφού αυτά επηρεάζουν τη γεύση και την υφή τους.  

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις
διαφορές µεταξύ λαχανικών συµβατικής και οργανικής γεωργίας µε
βάση τα εµφανισιακά χαρακτηριστικά, τη γεύση, τη µυρωδιά, κτλ. Θα
πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αναλύουν τα χαρακτηριστικά εκείνα
που τα κάνουν να διαφέρουν και να τα εξηγούν (πχ. το καρότο έχει πιο
έντονα αρόµατα γιατί αυτό αναπτύχθηκε σε διαφορετικό τύπο εδάφους
απ' ό,τι το αντίστοιχό του στη συµβατική γεωργία. 

Δραστηριότητα 1 

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. Αριθµός έργου: 2019-3-FR02-KA205-016644
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Εργασία 

Απαραίτητος Εξοπλισµός και Υλικό 
4 είδη λαχανικών/ φρούτων (συµβατικής γεωργίας και
περµακουλτούρας), πιάτα, µαχαίρια και πιρούνια αν κριθεί αναγκαίο.  

Οι εκπαιδευόµενοι εξετάζουν και συγκρίνουν τα τέσσερα
διαφορετά λαχανικά/φρούτα της συµβατικής γεωργίας και της
περµακουλτούρας µε βάση την εµφάνιση, την υφή, τη µυρωδιά
και τη γεύση τους. 
Οι εκπαιδευόµενοι σχηµατίζουν δύο οµάδες, εκ των οποίων η
πρώτη οµάδα δοκιµάζει τα συµβατικά προϊόντα και µετά τα
οργανικά, και αυτό επαναλαµβάνεται εκ περιτροπής. 
Κάθε εκπαιδευόµενος λαµβάνει ένα φύλλο εργασίας (στο οποίο
υπάρχουν δύο µέρη, τα οποία απευθύνονται αντίστοιχα στα
συµβατικά και οργανικά λαχανικά/φρούτα, στα οποία θα πρέπει
να καταγράψουν ξανά τις διαφορές µεταξύ τους. 

Σχετική Θεωρία 

Απέχει 100% από οποιδήποτε χρήση συνθετικών χηµικών
λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων, ζιζανοκτόνων και µυκητοκτόνων.
Προωθεί τη συσσώρευση του στρώµατος χούµου στο έδαφος. Το
χουµώδες έδαφος είναι µια σηµαντική καταβόθρα CO2 που αυξάνει
τη γονιµότητά του. 
Πληροί το 100% των απαιτήσεων της ΕΕ για βιολογική παραγωγή  
Εφαρµόζει τους κανόνες εξοικονόµησης υδάτινων πόρων 
Συµβάλλει στην προστασία της βιοποικιλότητας της φύσης και των
οικοτόπων. 

Η Περµακουλτούρα είναι µια ειδκή µορφή οργανικής γεωργίας που
συνδυάζει πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τα φρούτα και τα
λαχανικά σε ένα σύστηµα περµακουλτούρας αναπτύσσονται σε πλήρη
αρµονία µε τη φύση ενώ σ' αυτή ακολουθούνται συγκεκριµένες αρχές,
οι οποίες τίνουν να είναι φιλικές προς τον άθνρωπο και τη φύση: 

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. Αριθµός έργου: 2019-3-FR02-KA205-016644



IO2 Εκπαιδευτική Ενότητα για βιολογικά και φιλικά
προς το περιβάλλον παραγόμενα τρόφιμα (συνεχής
επαγγελματική κατάρτιση ΣΕΕΚ μαγειρικής/
γαστρονομίας) 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ 7 (45 ΛΕΠΤΑ): ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

Αριθµός Έργου: 2020-1-DE02-KA202-007629

Εκπαιδευτικός Οδηγός 



Λέξεις κλειδιά 
βιωσιµότητα, συµβατικό, οργανικό, περιβάλλον, γεύση 
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Ηµερολόγιο
Δεν υπάρχει ενδεδειγµένη περίοδος κατά την οποία µπορεί να
ξεκινήσει αυτή η δραστηριότητα και µπορεί να γίνει οποιαδήποτε
δεδοµένη χρονική στιγµή

Διάρκεια 
Περίπου 45 λεπτά 

Μαθησιακοί Στόχοι 
Το µάθηµα αποσκοπεί στην ενίσχυση του περιεχοµένου του
προηγούµενου µαθήµατος, επανεξετάζοντας τους τρόπους µε τους
οποίους αναπτύσσονται και παράγονται τα οργανικά προϊόντα της
περµακουλτούρας. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύουν τις
διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στον τρόπο ανάπτυξης των
προϊόντων της συµβατικής γεωργίας και της περµακουλτούρας. Θα
συνηδητοποιήσουν επίσης τους λόγους για τους οποίους η αγορά και η
χρήση προϊόντων που συµβάλλουν στη βιώσιµη ανάπτυξη, είναι µια
πιο έξυπνη επιλογή. 

Δραστηριότητα 1

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. Αριθµός έργου: 2019-3-FR02-KA205-016644
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Εργασία 

Απαιτούµενος Εξοπλισµός και Υλικό 
A4 κόλλες, Τηλεόραση ή φορητός υπολογιστής (οθόνη)

Καταιγισµός ιδεών για την καλλιέργεια, τα οργανικά λιπάσµατα,
τιµές, κτλ. (Σε τι διαφέρουν τα προϊόντα, γιατί διαφέρουν, ποιοι
θα µπορούσαν να ήταν οι λόγοι;)
Συζήτηση γύρω από τους λόγους για τους οποίους η αγορά και η
χρήση οργανικών προϊόντων είναι µια πιο έξυπνη επιλογή
(συµπεριλαµβανοµένων των πτυχών της συσκευασίας τροφίµων,
γεύσης, κτλ.)
Μετά τη συζήτηση, γράψτε τα κύρια σηµεία που συζητήθηκαν σε
ένα τετράδιο ή µια κόλλα. 

Σχετική Θεωρία 

Απέχει 100% από οποιδήποτε χρήση συνθετικών χηµικών
λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων, ζιζανοκτόνων και µυκητοκτόνων.
Προωθεί τη συσσώρευση του στρώµατος χούµου στο έδαφος. Το
χουµώδες έδαφος είναι µια σηµαντική καταβόθρα CO2 που αυξάνει
τη γονιµότητά του. 
Πληροί το 100% των απαιτήσεων της ΕΕ για βιολογική παραγωγή 
Εφαρµόζει τους κανόνες εξοικονόµησης υδάτινων πόρων 
Συµβάλλει στην προστασία της βιοποικιλότητας της φύσης και των
οικοτόπων. 

Η Περµακουλτούρα είναι µια ειδκή µορφή οργανικής γεωργίας που
συνδυάζει πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τα φρούτα και τα
λαχανικά σε ένα σύστηµα περµακουλτούρας αναπτύσσονται σε πλήρη
αρµονία µε τη φύση ενώ σ' αυτή ακολουθούνται συγκεκριµένες αρχές οι
οποίες τίνουν να είναι φιλικές προς τον άθνρωπο και τη φύση: 

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. Αριθµός έργου: 2019-3-FR02-KA205-016644



Οι Εταίροι του Έργου 

The Polish Farm Advisory and Training Centre
(Πολωνία)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

C.I.P. Citizens In Power (Κύπρος)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower
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Centre for Work and Environment Giessen
(ZAUG gGmbH) (Γερµανία)
Web: www.zaug.de
Facebook: xxx

Centros Escolares de Ensino Profissional
(CEPROF) (Πορτογαλία)
Web: www.espe.pt
Facebook: @EscolaProfissionaldeEspinho  


