Το υλικό αυτό είναι µετάφραση και προσαρµογή στα ελληνικά του υλικού περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης του WWF UK: Climate Chaos: Information for teachers.

Γ. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 7-16 ΕΤΩΝ
Γ1. Μειώστε τα τροφοχιλιόµετρα σας (food miles)
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Με
τον
όρο
«food
miles»
ή
«τροφοχιλιόµετρα»
εννοούµε
την
απόσταση που διένυσε η τροφή από το
σηµείο που παρήχθη µέχρι το κατάστηµα
από όπου την αγοράζουµε. Σήµερα η
τροφή µας διανύει όλο και µεγαλύτερες
αποστάσεις προτού την αγοράσουµε. Και
καθώς αυξάνονται τα χιλιόµετρα αυτά, τα
τροφοχιλιόµετρα, αυξάνεται και το
περιβαλλοντικό κόστος. Για παράδειγµα
για τη µεταφορά αγαθών µε αεροπλάνο
χρειάζεται µέχρι και 40 φορές η ποσότητα
καυσίµου που χρειάζεται για να
µεταφερθούν
δια
θαλάσσης.
Η
περιβαλλοντική οργάνωση Sustain, λέει
ότι για κάθε θερµίδα καρότου που έχει
έρθει αεροπορικώς από τη Νότιο Αφρική,
χρησιµοποιούµε 66 θερµίδες καυσίµου.
Ακόµα και οι τροφές που παράγονται
στην Ελλάδα ταξιδεύουν εκατοντάδες
χιλιόµετρα από τα αγροκτήµατα όπου
παράγονται για να έρθουν στην κεντρική
αποθήκη και από εκεί να βρεθούν τελικά
στα ράφια του σούπερ µάρκετ από όπου
θα τις αγοράσουµε. Καθόλου περίεργο
λοιπόν
που
η
συµβολή
των
τροφοχιλιοµέτρων
στις
κλιµατικές
αλλαγές είναι σηµαντική.

ΣΚΟΠΟΣ

•

Να βοηθήσει τους µαθητές µα
καταλάβουν τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
µεταφοράς τροφής από
µακρινές αποστάσεις

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

•

Φυσική, Χηµεία, Μαθηµατικά,
Πληροφορική, Κοινωνική &
Πολιτική Αγωγή, Τεχνολογία

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Θα χρειαστείτε:
• Να προετοιµάσετε τους
µαθητές για το γεγονός ότι θα
χρειαστεί να πάνε για ψώνια µε
τους γονείς τους µε σκοπό να
σηµειώσουν τα φρούτα και τα
λαχανικά που αγοράζει η
οικογένειά τους για µια
εβδοµάδα
• Φωτοτυπίες του Π7Α και 7Β
• Άτλαντες
Πρόσβαση των µαθητών στο
διαδίκτυο για έρευνα. Η ακόλουθη
ιστοσελίδα θα σας βοηθήσει στην
έρευνα για τα food miles.

Άλλα προβλήµατα που συνδέονται µε τη
http://www.climatefriendly.com/off
µεταφορά της τροφής σε µεγάλες
set-air.php
αποστάσεις είναι: απώλεια γεύσης και
θρεπτικής αξίας, χρήση χηµικών για τη συντήρησή της, και ρύπανση από τα επίγεια
και αεροπορικά µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιήθηκαν για τη µεταφορά της.
Κι όµως οι µαθητές µπορεί να µην έχουν σκεφτεί ιδιαίτερα τις αποστάσεις που
«έχουν διανύσει» οι τροφές που τρώνε. Αποστάσεις που συχνά υπερβαίνουν
συνολικά τις µερικές εκατοντάδες ή και µερικές χιλιάδες χιλιόµετρα. Για παράδειγµα
ένα δείπνο από αρνάκι Νέας Ζηλανδίας, φασόλια από την Κένυα και καρότα από τη
Νότιο Αφρική θα έφτανε συνολικά τα 27.700 χλµ. σε food miles!
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Έχουµε επίσης συνηθίσει να αγοράζουµε
οποιοδήποτε είδος τροφής, όποτε το
θελήσουµε. Χάρη στις αεροπορικές
µεταφορές οι τροφές που είναι εκτός
εποχής στην Ελλάδα µπορούν να
εισαχθούν από µακρινές χώρες. Για
παράδειγµα
µέχρι
πρόσφατα
οι
περισσότεροι άνθρωποι µπορούσαν να
αγοράσουν φράουλες την άνοιξη, ενώ
τώρα µπορούµε να τις αγοράσουµε όλο
τον χρόνο από χώρες όπως το Ισραήλ και
η Ισπανία.
Φυσικά κάποιες τροφές που θεωρούµε
βασικές για τη διατροφή µας όπως οι
µπανάνες ή τα πορτοκάλια δεν µπορούν
να καλλιεργηθούν σε όλες τις χώρες γιατί
δεν είναι κατάλληλο το κλίµα. Αλλά στις
περισσότερες περιπτώσεις µπορούµε να
βρούµε εναλλακτικές λύσεις για τις
τροφές που διανύουν µεγάλες αποστάσεις
για να φτάσουν στα χέρια µας επιλέγοντας
τοπικά προϊόντα και τρώγοντας «κάθε
πράγµα στον καιρό του»

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

o Ζητήστε από τους µαθητές να
πάνε για ψώνια µε τους γονείς
τους και να φτιάξουν έναν
κατάλογο µε όλα τα φρούτα,
λαχανικά, κρέατα, ψάρια και
γαλακτοκοµικά που αγοράζουν
για µια εβδοµάδα. Ο κατάλογος
τους θα πρέπει να περιλαµβάνει
µια σηµείωση για την χώρα
προέλευσης κάθε είδους (εάν οι
ετικέτες δεν το διευκρινίζουν, θα
πρέπει να ρωτήσουν κάποιον
υπάλληλο στο τµήµα
εξυπηρέτησης πελατών).
o Οι µαθητές χρησιµοποιούν τον
πίνακα αποστάσεων του Π7Α για
να βρουν από πόσο µακριά έχει
ταξιδέψει κάθε είδος τροφής. Αν
βρουν τροφές από µια χώρα που
δεν αναγράφεται στον πίνακα , θα
πρέπει να βρουν την απόσταση
από την Ελλάδα χρησιµοποιώντας
τον άτλαντα.
o Στη συνέχεια θα πρέπει να
υπολογίσουν τα food miles που
ταξίδεψε το εβδοµαδιαίο φαγητό
της οικογένειάς τους και να το
καταγράψουν σε έναν πίνακα (βλ.
ακόλουθο παράδειγµα)
Όνοµα
τροφής

Χώρα
προέλευσης

Μήλο

Χιλή

Απόσταση
που
διανύθηκε
(χλµ)
12.600

o Εκτιµήστε τις αντιδράσεις των
µαθητών στα food miles τους. Αν
εκπλαγούν µπορεί να θελήσουν
να αναλάβουν δράση για να
µειώσουν τα food miles της
οικογένειάς τους. Η τάξη µπορεί
να κάνει καταιγισµό ιδεών. Οι
µαθητές µπορεί στη συνέχεια να
θελήσουν να αναπτύξουν το δικό
τους σχέδιο µείωσης των food
miles. Το Π7Α παρουσιάζει
µερικές ιδέες
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Π7Α
Μειώστε τα χιλιόµετρα της τροφής σας
ΧΩΡΑ

Αυστραλία
Γαλλία
∆οµινικανή ∆ηµοκρατία
Ισηµερινός
Ισπανία
Ισραήλ
Κανάριοι νήσοι
Κένυα
Κολοµβία
Νέα Ζηλανδία
Νότιος Αφρική
Ολλανδία
Χιλή

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (χλµ)

15.300
2.100
9.100
11.100
2.400
1.200
4.300
4.600
10.400
17.500
7.100
2.200
12.600
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Π7Β
Μειώστε τα χιλιόµετρα της τροφής σας
o Προσπαθήστε να εξασφαλίσετε ότι τα τρόφιµα που αγοράζει η
οικογένειά σας έρχονται από κοντινές αποστάσεις. (Είναι πιο πιθανό
να βρείτε τοπικά προϊόντα σε µικρότερα µαγαζιά). Αγοράστε εφόσον
µπορείτε λαχανικά και φρούτα από λαϊκές αγορές. Εκεί τα προϊόντα
είναι πάντα ελληνικά και συνήθως προέρχονται από κοντινές
περιοχές. Αγοράστε λαχανικά και φρούτα της εποχής. Μπορείτε να
βρείτε ποια είναι τα λαχανικά και τα φρούτα κάθε εποχής στο
www.bigbarn.co.uk/food/inseason/
o Καλλιεργήστε τα δικά σας: έτσι θα τρώτε την πιο φρέσκια και πιο
τοπική παραγωγή! Αν δεν έχετε δικό σας κήπο αλλά θα θέλατε να
καλλιεργήσετε τα δικά σας προϊόντα µπορείτε να ξεκινήσετε έναν
µικρό κήπο για όλη την γειτονιά σε κάποια γωνιά της αυλής του
σχολείου ή να δοκιµάσετε να καλλιεργήσετε κάποια λαχανικά σε
µεγάλες γλάστρες στο µπαλκόνι σας.
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