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Τρόφιμα – Εργαστήριο 
Το εργαστήριο αυτό σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους νέους 
να σκεφτούν κριτικά για το πώς να διορθώσουν το 
προβληματικό σύστημα τροφίμων παγκόσμια.   

 ΘΕΜΑ 
Σύστημα Τροφίμων 

Ηλικία: 11-16 χρόνων       Διάρκεια: Περίπου 30-60 λεπτά, ανάλογα με την ηλικία και τις ικανότητες 
Περίληψη   
 
Υπάρχει αρκετή τροφή στον κόσμο για να θρέψει όλους μας. Ωστόσο, 1 στους 9 ανθρώπους δεν έχουν να 
φάνε, επειδή το σύστημα τροφίμων είναι προβληματικό. Η πλειονότητα αυτών των ανθρώπων 
καλλιεργούν τρόφιμα, αλλά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις καλλιέργειες για να καλύψουν 
τις δικές τους ανάγκες. Λόγω των αυξήσεων και των διακυμάνσεων των τιμών των τροφίμων, των 
συγκρούσεων και των μεγάλων εταιρειών που πιέζουν για τις αρπαγές γης, η ανισότητα στην πρόσβαση σε 
τρόφιμα έχει αυξηθεί. Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή και τα χημικά λιπάσματα καταστρέφουν τη γη. Το 
αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των βιομηχανικών αγροτικών μεθόδων των παραγωγών μεγάλης κλίμακας, 
αφενός, και των γεωργών μικρής κλίμακας, με περιορισμένη τεχνολογία ή κεφάλαιο, αφετέρου, καθιστά 
τη ζωή για τους αγρότες μικρής κλίμακας όλο και πιο δύσκολη. Λόγω του προβληματικού συστήματος 
τροφίμων, η ανισότητα στην πρόσβαση σε τρόφιμα δεν περιορίζεται στις «αναπτυσσόμενες» χώρες. Η 
άνοδος των τιμών των τροφίμων παγκοσμίως έχει ωθήσει τους ανθρώπους σε όλες τις χώρες στη φτώχεια 
τροφίμων. Κάποια πρόοδος έχει σημειωθεί, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες. 
 
Η παρουσίαση αυτή και το διαδραστικό παιχνίδι μάθησης θα βοηθήσουν τους νέους να σκεφτούν κριτικά 
και να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με το πώς θα διορθωθεί το προβληματικό σύστημα τροφίμων 
παγκοσμίως. Οι νέοι ξεκινούν εξηγώντας την παρουσίαση και τις δραστηριότητες ο ένας στον άλλο, σε μια 
μικρή ομάδα ή τάξη. Αυτό θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν κάποια από τα βασικά ζητήματα. Το παιχνίδι 
τους ενθαρρύνει στη συνέχεια να διερευνήσουν τα ζητήματα σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια... 
 
Μόλις αισθανθούν σίγουροι για τα ζητήματα, οι νέοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Οδηγό Δράσης για 
να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν για το θέμα. Μπορούν να ενημερώσουν τους συνομήλικούς τους 
μέσω της διδασκαλίας από ομότιμους ή/και να ευαισθητοποιήσουν («αναμεταδώσουν») και να 
επηρεάσουν φορείς λήψης αποφάσεων. Οι νέοι και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι 
να επεξεργαστούν και να τροποποιήσουν τις δραστηριότητες, ώστε να είναι κατάλληλες για το σκοπό 
αυτό. Η υποστήριξη ενός εκπαιδευτικού ή άλλων ενηλίκων, θα βοηθήσει τους νέους να μάθουν, να 
σχεδιάσουν και να παραδώσουν τις δραστηριότητες επιτυχώς. 
Μαθησιακοί Στόχοι 
• Εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν 

την ικανότητα των αγροτών μικρής κλίμακας 
να καλλιεργούν τρόφιμα. 

• Έμφαση στις ανιστότητες στο σύστημα 
τροφίμων παγκοσμίως. 

• Ανάπτυξη ενσυναίσθησης σε σχέση με την 
αδικία που νιώθουν οι αγρότες μικρής 
κλίμακας.     

Αποτελέσματα 
• Ανάπτυξη βασικών γνώσεων για το σύστημα 

τροφίμων. 
• Προσομοίωση μερικών από τις προκλήσεις και τις 

ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες μικρής 
κλίμακας μέσω μιας δραστηριότητας-παιχνίδι. 

• Ανταλλαγή εμπειριών σε σχέση με το παιχνίδι και 
αναστοχασμός για το πώς θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί στη διδασκαλία ομοτίμων. 

Πηγές 

• Παρουσίαση και συνοδευτικές σημειώσεις. 
• Παιχνίδι «Μπορείτε να νικήσετε το σύστημα;».  
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Εισαγωγή 

Χρησιμοποιήστε την παρουσίαση για να εισαγάγετε το θέμα του προβληματικού συστήματος 
τροφών, συμπεριλαμβάνοντας την έκταση, τις αιτίες, τα αποτελέσματα και τις πιθανές λύσεις.   

Μετά προχωρήστε στο παιχνίδι «Μπορείτε να νικήσετε το σύστημα;» για να βοηθήσετε τους 
νέους να βιώσουν τις αλλαγές πιο άμεσα.  
 
Μπορείτε να νικήσετε το σύστημα; 
Θα χρειαστείτε 

• Επαρκή πρότυπα καλλιέργειας και τα σενάρια για την ομάδα. 
• Ένα χρωματιστό μολύβι για κάθε άτομο και ένα ψαλίδι για κάθε ομάδα.  

 
Όλα τα φύλλα είναι διαθέσιμα σε αυτό το κείμενο/ έγγραφο. 
 
Τι θα κάνετε 

Εισαγωγή  

Το παιχνίδι «Μπορείτε να νικήσετε το σύστημα;» είναι ένα παιχνίδι προσομοίωσης για την 
εξέταση των ανισοτήτων σε σχέση με το πώς διοικείται το θέμα τροφίμων παγκόσμια. 
  
Δείξετε στους νέους το πρότυπο με τις καλλιέργειες. Εξηγήστε ότι αυτό ονομάζεται αραβόσιτος και 
είναι μια καλλιέργεια που μεγαλώνει παντού σε πολλά αγροκτήματα παγκοσμίως. Ρωτήστε αν 
έχουν φάει καμιά φορά αραβόσιτο. Κάποιοι ενδεχομένως να έχουν φάει, αλλά κάποιοι άλλοι να 
μην το αντιλήφθηκαν. Τονίστε ότι το καλαμπόκι είναι ένα είδος αραβόσιτου. Ρωτήστε τους αν 
τρώνε χοιρινό. Εξηγήστε ότι ο αραβόσιτος χρησιμοποιείται και ως τροφή για αγελάδες, επομένως 
όσοι τρώνε χοιρινό, τρώνε έμμεσα αραβόσιτο.  
 
Προβληματίστε τους νέους για το αν τελικά έχουν σχέση με τους αγρότες που καλλιεργούν 
αραβόσιτο. Χρησιμοποιήστε αυτή την ιδέα του παγκόσμιου συστήματος τροφίμων, όπου 
υπάρχουν σχέσεις μεταξύ αυτών που καλλιεργούν τρόφιμα και αυτών που αγοράζουν τρόφιμα. 
 

Κύρια Δραστηριότητα 

Εξηγήστε ότι τώρα θα δουν τι σημαίνει το σύστημα τροφίμων για τους αγρότες που καλλιεργούν 
καλλιέργειες όπως ο αραβόσιτος.  

Χωρίστε την τάξη σε υπο-ομάδες των 4ων και μοιράστε το υλικό. Εξηγήστε ότι τώρα είναι αγρότες, 
ζουν σε μια λιγότερο αναπτυγμένη χώρα οικονομικά και κερδίζουν τα προς το ζην καλλιεργώντας 
τρόφιμα (αραβόσιτο) και πουλώντας τα σε μια τοπική αγορά.   

Κάθε ομάδα θα πρέπει να φτιάξει όσες περισσότερες ολοκληρωμένες καλλιέργειες αραβόσιτου 
μπορεί μέσα σε 10 λεπτά (αν και μπορείτε να δώσετε παράταση – δείτε πιο κάτω), 
χρησιμοποιώντας το δοσμένο υλικό. Ένα μέλος της ομάδας κόβει τους αραβίσοτους, ενώ τα 
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υπόλοιπα μέλη χρωματίζουν. Για τις δραστηριότητες αυτές επιβάλλεται τάξη και καθαριότητα. Οι 
ακατάστατες καλλιέργειες ενδέχεται να απορριφθούν. Η ομάδα που παράγει τον περισσότερο 
αραβόσιτο κερδίζει το παιχνίδι.   
 

Επιλογές  

Αν έχετε λιγότερο χρόνο, μπορείτε να σταματήσετε το παιχνίδι μετά από 5-10 λεπτά και να δώσετε 
σε κάθε ομάδα ένα από τα 4 πιθανά σενάρια (δείτε πιο κάτω για φύλλο εργασίας με σενάρια). 
Δώστε χρόνο για να διαβάσετε τα σενάρια και ακολουθήστε τις οδηγίες. Μετά, κάντε 
επανεκκίνηση του παιχνιδιού για άλλα 5-10 λεπτά και έπειτα, ολοκληρώστε. 
 
Εναλλακτικά, αν έχετε περισσότερο χρόνο, μπορείτε να δώσετε σε κάθε ομάδα ένα από τα 
σενάρια πρώτα, να εκτελέστε το παιχνίδι για επιπλέον 5-10 λεπτά, μετά, να τους δώσετε ένα 
επιπλέον σενάριο και να εκτελεστεί και πάλι για 5-10 λεπτά. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη 
διαδικασία, έτσι ώστε οι ομάδες να περάσουν από περισσότερα από 1 σενάρια. 

Στο τέλος, ανακοινώνεται η νικήτρια ομάδα (αυτή θα πρέπει να είναι η ομάδα που κατάφερε να 
φτάσει μέχρι και το σενάριο 4!). 
 

Συζήτηση  

Για αρχή, δώστε στους νέους λίγο χρόνο για να μιλήσετε για το πώς ήταν η εμπειρία να είναι 
κάποιος αγρότης μικρής κλίμακας, ως μέρος αυτού του παγκόσμιου συστήματος τροφίμων. Ποια 
ήταν η δυσκολία; Γιατί; Πώς έπρεπε να εργαστούν για να είναι επιτυχημένοι; 
 
Στην ολομέλεια της τάξη, συζητήστε τα εξής: 
• Πώς τα πήγε η κάθε ομάδα μετά την εισαγωγή των σεναρίων; 
• Πώς σας έκανε να αισθάνεστε αυτό; 
• Τι ήταν δίκαιο σε σχέση με το παιχνίδι και τι άδικο; 
 
Εξηγήστε ότι το παιχνίδι παρουσιάζει μερικές από τις προκλήσεις και τις ανισότητες που 
αντιμετωπίζουν οι μικρής κλίμακας αγρότες στο πλαίσιο του παγκόσμιου συστήματος τροφίμων. 
 

Ολομέλεια 

Συζητήστε την αξία του παιχνιδιού ως τρόπου για να μαθαίνετε περισσότερο για το προβληματικό 
σύστημα τροφίμων. 
 
Εντοπίστε ευκαιρίες κατά τις οποίες οι ομάδα ηγήθηκε του παιχνιδιού και ηγηθείτε μιας 
συζήτησης με άλλους νέους.  
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Σενάριο 1 – Κλιματική Αλλαγή  
Υπόβαθρο 

Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες αυξάνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος του αραβόσιτου 
που καλλιεργείτε θα καταστραφεί καθώς μειώνονται οι αποδόσεις. Σε κάποιες αφρικανικές χώρες ο μισός αραβόσιτος 
καταστρέφεται. Επίσης, οι ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως τα κύματα καύσωνα, οι ξηρασίες και οι πλημμύρες θα 
χειροτερεύσουν και θα συμβαίνουν πιο συχνά. Αυτές, μάλιστα, οι συνθήκες θα είναι απρόβλεπτες. Αυτό σημαίνει ότι 
η ποσότητα τροφίμων στις καλλιέργειες θα μειώνεται. 
 
Δράση 

Το αγρόκτημά σας έχει πλημμυρίσει και οι καλλιέργειές σας έχουν καταστραφεί. Αφότου υποχωρήσουν οι πλημμύρες, 
θα περάσουν μήνες για να αποκατασταθεί η ζημιά και να ξεκινήσει και πάλι η παραγωγή.   
 

Τι θα πρέπει να κάνετε 

Όλες οι καλλιέργειές σας στο πλαίσιο του παιχνιδιού θα καταστραφούν. Θα πρέπει να περιμένετε 30 δευτερόλεπτα, 
προτού μπείτε και πάλι στο παιχνίδι. 
 

Σενάριο 2 – Η γη σας αγοράζεται από μια πλούσια εταιρεία 
Υπόβαθρο 

Οι πλούσιες εταιρείες αγοράζουν φτηνή γεωργική γη σε φτωχές χώρες. Αλλά, μερικές φορές, η γη που αγοράζουν 
στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται από φτωχές οικογένειες για την καλλιέργεια τροφίμων. Κάνουν έξωση (τους 
λένε να φύγουν) σε αυτές τις οικογένειες, με ελάχιστη ή καμία προειδοποίηση, χωρίς αποζημίωση αρκετών χρημάτων. 
Μερικές φορές η γη χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των βιοκαυσίμων (καύσιμα που παράγονται από φυτά), και 
Κάποιες άλλες φορές η γη αφήνεται ακαλλιέργητη, έτσι ώστε ο αγοραστής να μπορεί να την κρατήσει για να τη 
χρησιμοποιήσει αργότερα.  
 
Δράση 

Η μισή γη από αυτήν που καλλιεργείτε έχει αγοραστεί από μια μεγάλη παγκόσμια εταιρεία τροφίμων και δεν σας 
επιτρέπεται να την καλλιεργείτε.   
 

Τι θα πρέπεινα κάνετε 

Το μισό από το χαρτί σας που υπολείπεται θα αφαιρεθεί.  
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Σενάριο 3 – Η τιμή των τροφίμων αυξάνεται 
Υπόβαθρο 

Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, ο αριθμός των ανθρώπων στον κόσμο που δεν είχαν αρκετά τρόφιμα για να φάνε 
μειωνόταν. Τώρα ο αριθμός αυτός ανεβαίνει και πάλι. Ένας μεγάλος λόγος για αυτό είναι επειδή το κόστος των 
τροφίμων έχει αυξηθεί. Αυτό σημαίνει ότι πολλές οικογένειες ξοδεύουν έως και 75% των χρημάτων τους κάθε 
εβδομάδα μόνο για τα τρόφιμα. Αν οι τιμές των τροφίμων αλλάξουν ξαφνικά, οι οικογένειες δεν μπορούν να 
αντεπεξέλθουν. Οι αγρότες που καλλιεργούν τρόφιμα για να πουλούν, θα πρέπει επίσης και να αγοράζουν τρόφιμα, 
επομένως αυτό τους επηρεάζει και αυτούς.  
 
Δράση  

Ως αγρότης δεν μπορείτε άλλο πια να αγοράζετε τα απαρίτητα τρόφιμα που δεν τα καλλιεργείτε εσείς. Δεν έχετε 
καθόλου οικονομίες, επομένως, θα πρέπει να πουλήσετε ένα μέρος του εξοπλισμού σας για να έχετε αρκετά χρήματα 
για την αγορά τροφίμων.   
 

Τι θα πρέπει να κάνετε 

Τα μισά από τα ψαλίδια και τα μολύβια σας θα αποσυρθούν.   
 
 
 
 
 
Σενάριο 4 – Επένδυση 
Υπόβαθρο 

Τα 500 εκατομμύρια των μικρών αγροκτημάτων σε όλο τον κόσμο καλλιεργούν αρκετά τρόφιμα για 2 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους, ή για 1 στους 2 ανθρώπους στη γη. Αυτό δείχνει την επίδραση που έχουν οι μικροί αγρότες στο 
παγκόσμιο σύστημα τροφίμων. Ωστόσο, μπορούν να καλλιεργήσουν περισσότερο φαγητό. Με την υποστήριξη από τις 
κυβερνήσεις τους και τη βοήθεια στη βελτίωση των μεθόδων καλλιέργειας, οι αποδόσεις τους (αυτά που 
καλλιεργούνται) μπορεί να αυξηθούν. Για παράδειγμα, στο Βιετνάμ, η κυβέρνηση έχει βοηθήσει τους μικρούς αγρότες 
και ο αριθμός των ανθρώπων που πεινούν έχει μείνει μισός, σε μόνο 12 χρόνια.  
 
Δράση 

Η κυβέρνηση ξοδεύει χρήματα για να βοηθήσει τη μικρή σας γη. 
 
Τι θα πρέπει να κάνετε 

Θα λάβετε επιπλέον ψαλίδια, μολύβια και χαρτί. 
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