Θεματική ενότητα: Παραγωγή και κατανάλωση
Γενικός Σκοπός της Ενότητας
Οι μαθητές/μαθήτριες επιδιώκεται να γνωρίσουν τις διαδικασίες και τους τρόπους
παραγωγής κτηνοτροφικών και γεωργικών προϊόντων, χθες και σήμερα, και να
συνειδητοποιήσουν τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα μοντέλα παραγωγής με την
αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής. Επιπρόσθετα, να κατανοήσουν ότι η
κατανάλωση ξεπερνώντας τα πλαίσια της ικανοποίησης των βασικών αναγκών του
ανθρώπου, έχει συσχετιστεί με τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα του
πλανήτη, όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές, η έξαρση στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου και η εξάντληση των φυσικών πόρων. Να αντιληφθούν ότι το σύγχρονο
καταναλωτικό πρότυπο, «όσο περισσότερο καταναλώνεις, τόσο καλύτερη ποιότητα
ζωής έχεις» προκαλεί κοινωνικές ανισότητες και ασκεί πιέσεις στη φέρουσα
ικανότητα των οικοσυστημάτων, μεγαλώνοντας το μέσο οικολογικό αποτύπωμα
παγκοσμίως και διασφαλίζοντας τη μη αειφόρο ανάπτυξη.
Εξετάζεται η συμβολή αειφόρων πρακτικών για βελτίωση της παραγωγικής
διαδικασίας, κατανομής και διάθεσης των προϊόντων και η γνωριμία με οργανωμένες
προσπάθειες για αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Ακόμη, διερευνάται ο ρόλος των οικόσιτων ζώων στη ζωή του ανθρώπου,
διαχρονικά, σε συνάρτηση με τις κοινωνικές, πολιτιστικές, ιστορικές και οικονομικές
πτυχές, προσεγγίζοντας το γεγονός ότι η μη αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση
προϊόντων από αυτά, έχει επιβαρύνει το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, τοπικά
και παγκόσμια.
Απώτερη επιδίωξη της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι η δημιουργία
υπεύθυνων καταναλωτών, η συμπεριφορά των οποίων θα διέπεται από τις ηθικές
αξίες, την παιδεία και την προσωπικότητα του σύγχρονου ανθρώπου, οι επιλογές του
οποίου θα καθορίζουν τη διαμόρφωση ενός αειφόρου μέλλοντος για τις τωρινές και
μελλοντικές γενεές.
Βασικές περιβαλλοντικές έννοιες
Αειφόρος ανάπτυξη, ανθρώπινα δικαιώματα, άνιση ανάπτυξη, απορρίμματα,
βιολογικά προϊόντα, βιοτικό επίπεδο, κτηνοτροφία, οικόσιτα ζώα, γεωργία,
γονιμότητα εδάφους, διάθεση προϊόντων, διατροφικές συνήθειες, δικαιώματα
καταναλωτή, εναλλακτικές επιλογές, είδη πρώτης ανάγκης, εισαγόμενο προϊόν,
εξάντληση φυσικών πόρων, εξαφάνιση ειδών, καθημερινές ανάγκες, κατανάλωση,
καταναλωτής, καταναλωτικά πρότυπα, καταναλωτική συμπεριφορά, καταναλωτικές
συνήθειες, λιπάσματα, μεταφορά προϊόντων, μη αειφόρος παραγωγή, οικολογικό
αποτύπωμα, παραγωγή, παραδοσιακά προϊόντα, παρασιτοκτόνα, πλασματικές
ανάγκες, πολιτότητα, πράσινη κατανάλωση, τοπικά εργαστήρια, πρώτες ύλες,
ρύπανση, τοπικά προϊόντα, τοπικές καλλιέργειες, υπερκατανάλωση, φυσικοί πόροι,
ροή ενέργειας, δικαιώματα ζώων

