
Θεµατική ενότητα:
Αγελαδοτροφία



Συζητούµε µε τους µαθητές γενικά για τα επαγγέλµατα. 

- Κάθε µαθητής φτιάχνει το γενεαλογικό του δέντρο προσθέτοντας όµως δίπλα σε κάθε όνοµα

συγγενή του και το επάγγελµά του. 

Παραδείγµατα γενεαλογικών δέντρων:

  

 

Επαγγελµατικός προσανατολισµός:
το επάγγελµα του κτηνοτρόφου/αγελαδοτρόφου. 

!

!!



- Αναρτούµε στην τάξη τα γενεαλογικά µας δέντρα.

Ο εκπαιδευτικός κάνει το ίδιο µε το δικό του.

Τι παρατηρούµε; Ποια ήταν τα επαγγέλµατα των προγόνων µας (παππούδων);

Τότε οι περισσότεροι ήταν γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Γιατί άραγε; Τι άλλαξε στις µέρες µας;

Είναι καλό ή καλό αυτό; 

Συζητούµε τα ακόλουθα αριθµητικά στοιχεία:

Απογραφή 1907: 45% του ενεργού πληθυσµού ασχολούνταν µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία

(15% µε την κτηνοτροφία)

Στην απογραφή του 1950: η σύνθεση παραµένει η ίδια, οι µισοί δηλαδή εργαζόµενοι απασχολούνται

στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας

Απογραφή 1981: µόλις 1 στους 3 απασχολείται στη γεωργία και την κτηνοτροφία

Απογραφή 1950: στους 100 Έλληνες, οι 70 ζούσαν σε χωριά και κωµοπόλεις

Απογραφή 2011: στους 100 Έλληνες, οι 27 ζούνε σε χωριά και κωµοπόλεις

Απογραφή 2011: µόλις 14% των Ελλήνων απασχολούνται στον πρωτοενή τοµέα (γεωργία,

κτηνοτροφία, αλιεία)

Τι συµπεράσµατα µπορούµε να βγάλουµε; 

Οι µαθητές καλούνται να πάρουν συνεντεύξεις από τα ηλικιωµένα µέλη των οικογενειών τους

(γιαγιάδες, παππούδες) και να συζητήσουν θέµατα σχετικά µε τη γεωργία και κυρίως την κτηνοτροφία.

Συγκεντρώνουµε τις πληροφορίες στην τάξη και τις ταξινοµούµε. Μπορούµε εναλλακτικά

να φωνάξουµε κάποιον ηλικιωµένο συγγενή και να υποβάλουµε ερωτήσεις.

Πληροφορίες που θέλουµε να διερευνήσουµε:

-πόσοι ασχολούνταν µε την κτηνοτροφία;

-ποιος ήταν ο σκοπός αυτής της ενασχόλησης; (ήταν επαγγελµατικός ή απλώς για την

 κάλυψη των αναγκών της οικογένειας;)

-ποια ζώα εκτρέφονταν στα σπίτια;

-ποια µέλη της οικογένειας ασχολούνταν µε τη φροντίδα των ζώων;

-πώς ήταν οι κτηνοτροφικές εργασίες τότε; Ποιες δυσκολίες αντιµετώπιζαν οι κτηνοτρόφοι;

-πότε σταµάτησε αυτή η ενασχόληση;



- Εµπλουτίζουµε τη συζήτηση δίνοντας στους µαθητές κάποιες αριθµητικές πληροφορίες για µια

σειρά βασικών διατροφικών ειδών που εισάγουµε (για παράδειγµα η Ελλάδα καταναλώνει κάθε

χρόνο 1.200.000 τόνους γάλα και από αυτούς εισάγει τους… 650.000 τόνους,

αντίστοιχα η αυτάρκειά µας σε µοσχαρίσιο κρέας είναι περίπου 30%!!). 

Η Ελλάδα δαπανά κάθε χρόνο 2 δισεκατοµµύρια ευρώ για εισαγωγές προϊόντων κρέατος και

γαλακτοκοµικών προϊόντων. Τι σηµαίνει για την εθνική οικονοµία αυτή η «αιµορραγία» συναλλάγµατος;

Αφού διαπιστώσουµε µια σειρά από προβλήµατα που δηµιουργεί η µειωµένη ελληνική παραγωγή

σε βασικά διατροφικά είδη, επικεντρωνόµαστε στο γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα. 

- Συνεχίζουµε να συζητούµε για τα επαγγέλµατα που θα θέλουµε να ακολουθήσουµε

   όταν µεγαλώσουµε.  

Σε µία κόλλα Α4 απαντούσε σε κάποιες ερωτήσεις που αφορούν εµάς:

        Ποια είναι τα κύρια ενδιαφέροντά σου;

        Ποια νοµίζεις ότι είναι τα ταλέντα σου;

        Ποια γνωστικά αντικείµενα σου αρέσουν περισσότερο;

        Ποια επαγγέλµατα σου αρέσουν περισσότερο;

        Γράψε ονόµατα ανθρώπων (αν γνωρίζεις) που ασκούν αυτά τα επαγγέλµατα

        Γράψε δύο επαγγέλµατα που θα ονειρευόσουν να ασκήσεις

        (ακόµη και αν θεωρείς απίθανο αυτό να συµβεί)

        Γράψε δύο επαγγέλµατα που νοµίζεις ότι θα µπορούσες να κάνεις

Κάθε µαθητής γράφει σε ένα κοµµάτι χαρτί ένα µικρό κείµενο για πράγµατα που του αρέσει πολύ

να κάνει. Για παράδειγµα: «Μου αρέσει να διαβάζω», «Μου αρέσει να κάνω γλυκά»,

«Μου αρέσει να περιποιούµαι ζώα», «Μου αρέσει να ψαρεύω», «Μου αρέσει να χορεύω»,

«Μου αρέσει να σχεδιάζω» κλπ. Κάθε µαθητής διαβάζει το κείµενό του. Οι υπόλοιποι µαθητές

προτείνουν ένα επάγγελµα που κατά τη γνώµη τους ταιριάζει µε το κείµενο. 

Χωριζόµαστε σε οµάδες και συζητούµε για τις πιθανές επαγγελµατικές µας επιλογές.

Τις ανακοινώνουµε στην τάξη. Ταιριάζουν αυτές οι επιλογές µε τα «θέλω» µας,

όπως διατυπώθηκαν στα µικρά µας κείµενα; Αν όχι, γιατί; Αν οµαδοποιούσαµε τα επαγγέλµατα

(π.χ. πάροχοι υπηρεσιών, ελεύθεροι επαγγελµατίες, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς, υπάλληλοι,

τεχνίτες, ένοπλες δυνάµεις κλπ) σε ποια οµάδα ανήκουν τα περισσότερα επαγγέλµατα; 



- Εξηγούµε τους λόγους που µας ώθησαν να δηλώσουµε τη συγκεκριµένη επιλογή:

προσωπικό ενδιαφέρον, προσωπικά ταλέντα, παρότρυνση της οικογένειας, συνέχιση

επαγγελµατικής παράδοσης, περιέργεια, οικονοµικά κίνητρα, γρήγορη αποκατάσταση,

κάτι που είδα στην τηλεόραση κλπ. Γιατί έχει ιδιαίτερη σηµασία για κάθε άνθρωπο

η επιλογή του επαγγέλµατός του; Ποια πρέπει να είναι τα κριτήριά µας;

Ποιες είναι οι δικές σου επαγγελµατικές αξίες;

(για παράδειγµα θέλεις ένα επάγγελµα που θα σου δίνει ασφάλεια και σταθερό εισόδηµα ή

ένα επάγγελµα που θα σου προσφέρει φήµη ή κάτι άλλο;)

- Χωριζόµαστε σε 4 οµάδες. Κάθε οµάδα επιλέγει ένα από τα παρακάτω επαγγέλµατα:

γεωργός, αγελαδοτρόφος, αστυνοµικός, επιχειρηµατίας. Κάθε οµάδα γράφει ένα κείµενο

στο οποίο ένα υποθετικό πρόσωπο περιγράφει το επάγγελµά του χωρίς να το κατονοµάζει.

Εκπρόσωποι των οµάδων διαβάζουν τα κείµενα στην τάξη και οι υπόλοιποι µαθητές

µαντεύουν το επάγγελµα. 

Φτιάχνουµε ένα κείµενο µε τα επαγγέλµατα αυτά και συµπληρώνουµε τις δεξιότητες

που απαιτούνται:

Επάγγελµα ∆εξιότητες

Επιχειρηµατίας 

Γεωργός 

Αγελαδοτρόφος 

Αστυνοµικός 

Οργανωτικότητα, δηµιουργικότητα, καινοτοµία, ευελιξία κλπ



Εσύ ποιες δεξιότητες διαθέτεις; Σε ποια κατηγορία επαγγελµάτων νοµίζεις ότι θα ταίριαζαν

αυτές οι δεξιότητες. ∆ες την παρακάτω λίστα και τσέκαρε µε ένα «ν» ό,τι νοµίζεις ότι σου ταιριάζει

(το ένα σηµαίνει ότι τα καταφέρνεις πολύ καλά, το 2 αρκετά καλά και το 3 λίγο):

Τα καταφέρνω να…

∆ιεκπεραιώνω εργασίες που απαιτούν επιδεξιότητα στα χέρια

Έχω ισορροπία και σταθερότητα στις κινήσεις µου

Συµµετέχω σε δραστηριότητες που απαιτούν µεγάλη σωµατική αντοχή

Εκφράζω τις σκέψεις µου χρησιµοποιώντας το γραπτό λόγο

∆ίνω στους άλλους να καταλάβουν προφορικά αυτό που σκέφτοµαι

Βρίσκω λύσεις σε αριθµητικούς υπολογισµούς

Βλέπω τα αντικείµενα στις τρεις διαστάσεις τους

Προσανατολίζοµαι εύκολα στο χώρο 

Ανακαλώ στη µνήµη µου γνώσεις και γεγονότα του παρελθόντος

Παρατηρώ τις λεπτοµέρειες σε πρόσωπα και πράγµατα 

Καταλαβαίνω τη λειτουργία των µηχανών 

Συλλαµβάνω καινούριες και πρωτότυπες ιδέες

Βρίσκω λύσεις σε δύσκολες καταστάσεις που δεν έχω ξανασυναντήσει

Πλησιάζω εύκολα τους άλλους και να ανταλλάσσω ιδέες και συναισθήµατα

Προσαρµόζοµαι σε νέες συνθήκες, ιδέες, καταστάσεις που δεν έχω
ξανασυναντήσει

Οργανώνω το χρόνο µου όταν µου αναθέτουν να κάνω µια εργασία

Συµµετέχω σε οµάδες και να συνεργάζοµαι µε άλλους 

Παρουσιάζω και να προβάλλω τον εαυτό µου υποστηρίζοντας
τη γνώµη µου και τις ιδέες µου

Παίρνω αποφάσεις

Βρίσκω εναλλακτικές λύσεις για να αντιµετωπίσω ένα πρόβληµα
που µε απασχολεί

Αντιµετωπίζω µε χιούµορ τον εαυτό µου και τις καταστάσεις τις ζωής µου 

Αναλαµβάνω εργασίες που απαιτούν τη χρήση του Η/Υ

Βρίσκω τη θετική πλευρά των πραγµάτων

Επικοινωνώ σε µια τουλάχιστον ξένη γλώσσα

∆έχοµαι τις διαφορετικές απόψεις και στάσεις των άλλων.



Ποιες από τις παραπάνω δεξιότητες νοµίζεις ότι απαιτούνται στο επάγγελµα του αγελαδοτρόφου;

Γιατί; (∆ώσε συγκεκριµένα παραδείγµατα)

Συζητούµε στην τάξη τώρα για τις ικανότητές µας. Τις χωρίζουµε σε κατηγορίες: αισθητηριακές,

κινητικές, µηχανικές, νοητικές, καλλιτεχνικές. Βλέπουµε τον παρακάτω πίνακα και εντοπίζουµε τις

δικές µας ικανότητες. Κάθε µαθητής ανακοινώνει στην τάξη αυτές που θεωρεί ότι τον

αντιπροσωπεύουν. Οι άλλοι µαθητές δηλώνουν ένα επάγγελµα που νοµίζουν ότι ταιριάζει µε αυτές

τις ικανότητες. Συµφωνούν οι δηλώσεις των υπόλοιπων µαθητών µε τις δικές µας αρχικές

δηλώσεις ως προς το επάγγελµα που θέλουµε να ακολουθήσουµε;

Αισθητηριακές ικανότητες

  Όρασης 

  Ακοής

  Αφής

  Όσφρησης

Κινητικές ικανότητες

  Συντονισµού και επιδεξιότητας κινήσεων

  Ισορροπίας και σταθερότητας κινήσεων, ρυθµός

  Στον αθλητισµό

Μηχανικές ικανότητες

  Κατανόησης απλών και πολύπλοκων µηχανικών και τεχνικών λειτουργιών

  Κατασκευής απλώς ή πολύπλοκων αντικειµένων

Νοητικές ικανότητες

  Μνήµης

  Αντίληψης χώρου

  Παρατηρητικότητας

  Φαντασίας – δηµιουργικότητας

  Μαθηµατικής ικανότητας 

  Γλωσσικής ικανότητας 

Καλλιτεχνικές ικανότητες

  Μουσικής

  Εικαστικών

  Υποκριτικής

  Χορού



Ποιες από τις παραπάνω ικανότητες απαιτούνται στο επάγγελµα του αγελαδοτρόφου;

Υπάρχουν ικανότητες που αποκλείονται; Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και σκεφτείτε πώς

για παράδειγµα οι καλλιτεχνικές ικανότητες θα µπορούσαν να είναι χρήσιµες σε έναν

αγελαδοτρόφο…

- Επιλέγουµε το επάγγελµα του αγελαδοτρόφου και µε καταιγισµό ιδεών συγκεντρώνουµε

πληροφορίες γι’ αυτό. Τις γράφουµε στον πίνακα. Τι κάνει ένας κτηνοτρόφος σήµερα;

Θα µας βοηθήσει το ακόλουθο κείµενο:

Γενική Περιγραφή: Ο αγελαδοτρόφος φροντίζει αγελάδες µε σκοπό την εµπορική

εκµετάλλευση των ίδιων και των προϊόντων που προέρχονται από αυτές.

Παλαιότερα, οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι ήταν ανεξάρτητοι βοσκοί που ακολουθούσαν

τα ζώα τους σε ανοικτά βοσκοτόπια.

Συνήθως εξειδικεύονταν σε ένα είδος ζώου ως προβατοβοσκοί ή γιδοβοσκοί, χοιροβοσκοί,

αγελαδοτρόφοι. Σήµερα, η Κτηνοτροφία γίνεται κυρίως σε οργανωµένες κτηνοτροφικές µονάδες,

όπου οι κτηνοτρόφοι εξειδικεύονται στην εκτροφή ενός ζώου.

Οι µονάδες παίρνουν το όνοµα του ζώου (ορνιθοτροφεία, χοιροστάσια, αγελαδοτροφεία).

Ο Αγελαδοτρόφος ασχολείται µε το άρµεγµα, τον καθαρισµό των χώρων που ζουν τα ζώα,

τη φύλαξη του κοπαδιού στα βοσκοτόπια και στις στάνες, την προστασία των ζώων από

φωτιές ή θεοµηνίες, το πότισµα των ζώων και την ανάµειξη ζωοτροφών µε σκοπό

τη δηµιουργία του κατάλληλου συνδυασµού για την αποδοτικότερη εκτροφή τους.

Ασχολείται, επίσης, µε την περιποίηση των ζώων από αρρώστιες ή µικροτραυµατισµούς.

Σε οργανωµένες κτηνοτροφικές µονάδες πολλές εργασίες, όπως το τάισµα ή

το άρµεγµα των ζώων, γίνονται µε τη βοήθεια µηχανηµάτων.

∆εν παύει, όµως, να απαιτείται η τήρηση αυστηρού καθηµερινού προγράµµατος,

µε τη συµµετοχή των κτηνοτρόφων.



Η 25χρονη αγελαδοτρόφος
Χρυσάνθη Καπέλη,

συµβουλεύει τους νέους αγρότες

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, µόλις 25
χρόνων, η Χρυσάνθη Καπέλη στράφηκε στην
κτηνοτροφία και δηµιούργησε από το µηδέν
µια υγιή, σύγχρονη, επισκέψιµη κτηνοτροφική
µονάδα για την παραγωγή βιολογικού βοείου
κρέατος στη Στράτο Αιτωλοακαρνανίας, 10 χλµ.
έξω από το Αγρίνιο.
Με σπουδές στο τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών
στο Πανεπιστήµιο Πατρών, βλέπει τον εαυτό της
ως επιχειρηµατία και λειτουργεί ως
επιχειρηµατίας, έχοντας κατά νου την
παραγωγή και όχι να εισπράξει επιδοτήσεις. 

Η 31χρονη Μαριάννα επέλεξε να αφήσει πίσω
το Λονδίνο και να επανέλθει όχι µόνον στην
Ελλάδα αλλά και στην ιδιαίτερη πατρίδα της,
το Αιτωλικό. Ασχολείται από το 2015 µε την
εκτροφή προβάτων για γαλακτοπαραγωγή.
«Εχουν όλοι στο µυαλό τους την εικόνα ενός
ηλικιωµένου κτηνοτρόφου, οπότε όταν
εµφανίζοµαι εγώ ζητώντας συµβουλές από τον
κτηνίατρο ή µια καλύτερη προσφορά από τον
έµπορο, τυγχάνω πολύ καλής αντιµετώπισης»,
λέει γελώντας η Μαριάννα στην «Κ».

Άλλαξε επάγγελµα και τη ζωή της

Χρησιµοποιούµε πληροφορίες από το κείµενο για να «διορθώσουµε»

λανθασµένες αντιλήψεις των µαθητών.

Προσπαθούµε να εντοπίσουµε στερεότυπά τους ως προς το επάγγελµα αυτό και

να τα καταρρίψουµε.

Για παράδειγµα:

«Ο κτηνοτρόφος ζει όλη την ηµέρα µέσα στη βρωµιά»

«Ο κτηνοτρόφος είναι αγράµµατος»

«Ο κτηνοτρόφος δεν µπορεί να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές εισόδηµα»

«Ο κτηνοτρόφος δεν µπορεί να είναι επιχειρηµατίας»

Συζητούµε για τις αντιλήψεις αυτές και τις καταρρίπτουµε µε συγκεκριµένα επιχειρήµατα.

Στο διαδίκτυο για παράδειγµα υπάρχουν πολλές ιστορίες κτηνοτρόφων που έγιναν

επιτυχηµένοι επιχειρηµατίες. 

Βλέπουµε δύο διαφορετικές ιστορίες:

!



Όταν επέστρεψε στα πάτρια εδάφη το 2012,
η Χρυσάνθη Καπέλη «κινήθηκε» µε δικά της
κεφάλαια, ενηµερώθηκε µόνη της από το
διαδίκτυο και παρακολούθησε άλλες φάρµες,
ακολουθώντας τα παραδείγµατα και τη δράση τους.
Στη συνέχεια, αγόρασε από κοινού µε την
οικογένειά της την απαιτούµενη έκταση και τα
ζώα, ενηµερώθηκε για όλα όσα αφορούν την
εκτροφή τους και σε λιγότερο από έναν χρόνο
κατάφερε να βγάλει στην αγορά το βιολογικό
κρέας που παράγει.
Οι σταβλικές εγκαταστάσεις της φάρµας
βρίσκονται σε χώρο 40 στρεµµάτων,
µε συνολική έκταση 1.200 στρέµµατα για βοσκή
των ζώων. Όπως αναφέρει, η θέση της φάρµας
επιτρέπει την εκτροφή βοοειδών σε ένα άριστο
περιβάλλον. Τα ζώα µεγαλώνουν σε ελεύθερο
ελεγχόµενο χώρο κάτω από ιδανικές συνθήκες,
ενώ τρέφονται µε ζωοτροφές δικής της
παραγωγής, από καλλιέργειες που βρίσκονται
εντός φάρµας.
«Όταν τελείωσα τις σπουδές µου, επέστρεψα
στο Αγρίνιο χωρίς να είµαι απόλυτα σίγουρη για
το ποιο θα είναι το επαγγελµατικό µου µέλλον.
Αρχικά εργάστηκα σε λογιστικό γραφείο για
περίπου έναν χρόνο και ύστερα βρέθηκα στην
Κρήτη κατά την διάρκεια 5µηνης απασχόλησης
στην πρώην ΠΑΣΕΓΕΣ. Εκεί, η επαφή µε τους
παραγωγούς και οι διάφορες επισκέψεις σε
φάρµες της περιοχής ήταν οι κυριότεροι
παράγοντες που µε έκαναν να σκεφτώ την
κτηνοτροφία», µας λέει η κα. Καπέλη.
Όπως επισηµαίνει, πλέον η κτηνοτροφία δεν είναι
όπως ήταν παλιά, έχει εξελιχθεί και µπορεί, αν
ο κτηνοτρόφος θελήσει, να αποτελέσει
επιχειρηµατική δραστηριότητα. Σήµερα τα ζώα
είναι σταβλισµένα και οι εγκαταστάσεις είναι
σύγχρονες. Μηχανήµατα και καινοτόµες ιδέες
έχουν κάνει τον κλάδο πιο εύκολο σε σχέση µε παλιά.
Σκεπτόµενη ότι το 90% του µοσχαρίσιου κρέατος
είναι εισαγωγής, γεγονός που δείχνει ότι δεν
γνωρίζουµε την ποιότητά του, και ότι µόλις το 10%
είναι ντόπιο προϊόν, θέλησε να ασχοληθεί µε την
εκτροφή αλλά και την αναπαραγωγή µοσχαριών.

τους την ενέργεια και τις οικονοµίες στην εστίαση»,
παρατηρεί, «όµως αυτό αποδεικνύεται ανώφελο».
Η ίδια, αν και διαθέτει εµπειρία στην εστίαση,
κατέληξε στην κτηνοτροφία, θεωρώντας ότι οι
προοπτικές είναι πιο ευοίωνες. Οταν στα δεκαοκτώ
αποχαιρετούσε το Αιτωλικό, δεν φανταζόταν ότι
θα επέστρεφε ως... κτηνοτρόφος. «Στη ζωή, όµως,
πρέπει να κάνεις πολλούς κύκλους µέχρι να βρεις
τι είναι αυτό που χρειάζεσαι».
Στις 6.30 π.µ. η Μαριάννα και ο Βρετανός σύζυγός
της Πολ βρίσκονται ήδη στις θέσεις τους. Οχι
µπροστά στην οθόνη κάποιου υπολογιστή, αλλά
σε µια φάρµα, λίγο έξω από το Αιτωλικό, έτοιµοι
για το πρωινό άρµεγµα των προβάτων. Αν πριν
από λίγα χρόνια ένας µελλοντολόγος έλεγε στην
31χρονη Μαριάννα Νικολογιάννη, απόφοιτο της
Στατιστικής του ΟΠΑ και ηθοποιό µε σπουδές σε
Αθήνα και Λονδίνο, ότι θα ασχολιόταν
επαγγελµατικά µε την εκτροφή προβάτων, εκείνη
θα τον κοίταζε µε έκπληξη. Είκοσι πέντε Μαΐων
τότε, «προσγειώνεται» στο Λονδίνο, όπου
παρακολουθεί τη σχολή London International
School of performing Art και ταυτόχρονα εργάζεται.
Ακολουθούν άλλα τρία χρόνια ζωής και εργασίας
στη Μ. Βρετανία, κατά τα οποία η Μαριάννα
παραµένει στον χώρο της εστίασης και γνωρίζει
τον µετέπειτα Βρετανό σύζυγο. 
Ηταν τότε ο Βρετανός σύζυγός της, που ήδη
µάθαινε ελληνικά, ο οποίος εξέφρασε αυτό που
και οι δύο σκέφτονταν: «Γιατί δεν πάµε στην
Ελλάδα;». «Επιστρέψαµε τον Ιανουάριο του 2015,
χωρίς πλάνο, αλλά µε την αµέριστη συµπαράσταση
των δικών µου» τονίζει η Μαριάννα, η οποία αντλεί
πάντα δύναµη και αισιοδοξία από τη στάση των
γονέων της, «που δεν το βάζουν ποτέ κάτω».
Τους πρώτους τρεις µήνες το ζευγάρι εγκαθίσταται
στο Αιτωλικό και δηλώνει έτοιµο να εκπαιδευτεί σε
οτιδήποτε καινούργιο. Η επίσκεψη στη φάρµα
προβάτων οικογενειακού φίλου σηµαίνει το τέλος
των διληµµάτων. «Ενθουσιαστήκαµε, ο άνδρας
µου είναι άλλωστε εξαιρετικά φιλόζωος» διηγείται
η Μαριάννα, «αρχίσαµε να πηγαίνουµε
διερευνητικά για τρεις µήνες».
Το νεαρό ζευγάρι διαπιστώνει ότι η καθηµερινή



Πηγή: http://www.ypaithros.gr/apo-to-oikonomiko-
panepisthmio-sthn-viologikh-ageladotrofia/

http://www.kathimerini.gr/892831/article/epikairothta/
ellada/alla3an-epaggelma-kai-th-zwh-toys

Πόσω µάλλον όταν είναι βιολογικό.
«Στόχος µας είναι η συνεχής εξέλιξή µας,
τόσο στη βελτίωση και επέκταση των  σταβλικών
µας εγκαταστάσεων όσο και στη συνεχή αύξηση
του ζωικού κεφαλαίου. Ετοιµαζόµαστε για τη
δηµιουργία του στάβλου πάχυνσης και ελπίζουµε
τα επόµενα χρόνια να αποκτήσουµε το δικό µας
βιολογικό κρεοπωλείο», τονίζει χαρακτηριστικά. 

επαφή µε τη φύση γαληνεύει, όπως και ότι
ο κλάδος της γαλακτοπαραγωγής έχει πολλές
προοπτικές. Αρχίζουν να διαβάζουν και να ζητούν
πληροφορίες από κτηνιάτρους και άλλους
επιστήµονες. «Πήγαµε στην Ισπανία,
επισκεφθήκαµε σύγχρονες µονάδες και
αγοράσαµε 220 δικά µας πρόβατα, µε όλες τις
απαιτούµενες πιστοποιήσεις». Η καθηµερινότητά
τους περιλαµβάνει πρωινό ξύπνηµα, άρµεγµα,
σχολαστικό καθάρισµα αλλά και αρχειοθέτηση
των «φακέλων» για όλα τα ζώα:

«Καταγράφουµε το γενεαλογικό τους δένδρο,
την παραγωγή τους κ.λπ.». Παρά την ευθύνη,
«µας µένει περισσότερος ελεύθερος χρόνος
απ’ ό,τι στο Λονδίνο».
Μπορεί η Μαριάννα να έχει αφιερωθεί στα ζώα,
δεν εγκαταλείπει, όµως, τη µεγάλη της αγάπη:
το θέατρο. «Εχουµε έναν δραστήριο πολιτιστικό
σύλλογο στο Αιτωλικό», λέει περιχαρής,
«δύο φορές την εβδοµάδα διδάσκω θέατρο
σε ενήλικες».
 

Συζητούµε για τις δύο αυτές εξαιρετικές ιστορίες. Τι µας έκανε εντύπωση;

Ποια στοιχεία της προσωπικότητας αυτών των γυναικών ξεχωρίζουµε και γιατί;

Ποιες πληροφορίες για το επάγγελµα του κτηνοτρόφου µας δίνουν αυτές οι δύο συνεντεύξεις;

Ποιες ερωτήσεις θα κάναµε αν τις είχαµε στην τάξη;

Βρίσκουµε έναν νέο αγελαδοτρόφο της περιοχής µας και τον καλούµε στην τάξη.

Μοιραζόµαστε µαζί του τις σκέψεις µας και τους προβληµατισµούς µας για το επάγγελµα

του κτηνοτρόφου. 

∆ίνουµε στους µαθητές µας πληροφορίες που ίσως δε γνωρίζουν για τις σπουδές που µπορεί

να έχει ένας κτηνοτρόφος: Ειδικές γνώσεις µπορούν να αποκτήσουν οι κτηνοτρόφοι είτε από

γεωργοκτηνοτροφικά λύκεια, είτε από ΤΕΕ ζωικής παραγωγής. Παράλληλα, παρέχονται σπουδές

σε τριτοβάθµιο επίπεδο στα ΤΕΙ ζωικής παραγωγής, αλλά και σε επίπεδο ΑΕΙ,

στις Ανώτατες Γεωπονικές Σχολές.



Συνεχίζουµε τη συζήτηση για τις δεξιότητες που απαιτείται να έχει ένας επιτυχηµένος κτηνοτρόφος.

Αφήνουµε τα παιδιά να σκεφτούν καθώς µπορεί να εκπλαγούν από τα πεδία που έχουν σχέση

µε το επάγγελµα αυτό:

•  Αγάπη για τα ζώα, η υποµονή και η ευαισθησία για τη φροντίδα τους

•  Χειρωνακτικές δεξιότητες

•  Σωµατική αντοχή

•  Ευσυνειδησία

•  Μαθηµατική ικανότητα

•  Μηχανική ικανότητα

•  Υπολογιστική ικανότητα.

- Παίζουµε παντοµίµα όποιο επάγγελµα θέλουµε. 

  Ατοµικά κάθε µαθητής σηκώνεται και δείχνει µε κινήσεις την καθηµερινότητα του επαγγέλµατος

  που θέλει να παρουσιάσει. Οι υπόλοιποι µαντεύουν το επάγγελµα. 

- Ποιες είναι οι δυσκολίες που έχει το επάγγελµα του αγελαδοτρόφου;

  Μαντεύουµε τις σηµαντικότερες (καιρικές συνθήκες, αρρώστιες ζώων, οσµές ζώων,

  άβολα ωράρια, χειρωνακτική κόπωση κλπ).

  Πώς η τεχνολογία µπορεί να λύσει κάποια από αυτά τα προβλήµατα; 

- Με ποιους επαγγελµατίες συνεργάζεται ένας αγελαδοτρόφος;

  (κτηνίατροι, έµποροι ζωοτροφών, µεταφορείς αλλά και διαφηµιστές, σχεδιαστές

  ευρωπαϊκών προγραµµάτων κλπ). Αναδεικνύουµε προοπτικές που οι µαθητές ίσως

  δε γνωρίζουν (για παράδειγµα χρήση του διαδικτύου, βιολογική κτηνοτροφία, τυποποίηση

  προϊόντων κλπ). Ποιες άλλες επιχειρήσεις εξαρτώνται από τον κλάδο της κτηνοτροφίας;

  Μαντεύουµε και γράφουµε στον πίνακα. 

Συµπληρώνουµε ό,τι λείπει:

•  Μεταποιητικές: γαλακτοβιοµηχανίες, τυροκοµεία, σφαγεία,

   τυποποιητήρια κρέατος, βιοµηχανίες αλλαντικών 

•  Καταστήµατα λιανικής πώλησης 

•  Μεταφορικές εταιρείες 

•  Εργοστάσια παραγωγής ζωοτροφών 

•  Εταιρείες κτηνιατρικών φαρµάκων

 



  http://www.ap.teithe.gr/        http://tegeo.teiep.gr/ 

-  Υπάρχουν τοπικές ιδιαιτερότητες που έχουν σχέση µε την αγελαδοτροφία και

   λειτουργούν ως κίνητρο ενασχόλησης;

   

   ∆ίνουµε στους µαθητές µας πληροφορίες για τη σηµαντική θέση

   που έχει ο νοµός Σερρών στην παραγωγή γάλακτος και τα στοιχεία του

   (κλίµα, γεωµορφολογία, θέση κλπ) που διευκολύνουν έναν νέο κτηνοτρόφο. 

-  Με βάση όσα γνωρίσαµε για το επάγγελµα του αγελαδοτρόφου,

   ετοιµάζουµε µια φανταστική συνέντευξη από έναν νέο αγελαδοτρόφο

   που στράφηκε στην κτηνοτροφία αφού πήρε ένα πτυχίο Καλών Τεχνών

   που τελικά εγκατέλειψε. Αναδεικνύουµε στη συνέντευξη όσα µάθαµε

   για τις δυσκολίες και τις προοπτικές του επαγγέλµατος. 

-  Επισκεπτόµαστε ιστοσελίδες σχολών που έχουν σχέση µε την κτηνοτροφία

   (ΤΕΕ Ζωικής παραγωγής, ΤΕΙ Ζωικής παραγωγής , Σχολές Γεωπονίας κλπ) και

   συγκεντρώνουµε πληροφορίες για το περιεχόµενο των σπουδών τους. 



-  Ποιες εργασίες κάνει ένας αγελαδοτρόφος;

   Συζητούµε στην τάξη µε βάση τις γνώσεις µας και τις καταγράφουµε.

   Για παράδειγµα:

- καθαρίζει τους στάβλους

- καθαρίζει τις αγελάδες

- αρµέγει τις αγελάδες

- κουβαλάει το γάλα

- µεταφέρει τις ζωοτροφές

- ποτίζει τα ζώα

- φροντίζει τα ζώα από µικροτραυµατισµούς

Οι εργασίες αυτές γίνονται χειρωνακτικά;

Γνωρίζουµε ποιες έχουν αντικατασταθεί από µηχανές;

Οργανώνουµε ένα θεατρικό παιχνίδι. Γινόµαστε αγελαδοτρόφοι.

Παίρνουµε θέση στον χώρο.

Επιλέγουµε µια από τις εργασίες και µιµούµαστε τις κινήσεις ενός πραγµατικού κτηνοτρόφου.

Προσέχουµε τις εκφράσεις του προσώπου µας και τις στάσεις του σώµατός µας. 



Συζητούµε µε τους µαθητές µας και διερευνούµε τις υπάρχουσες γνώσεις και εµπειρίες τους.

Έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν µια φάρµα (όχι απαραίτητα εκτροφής αγελάδων);

Έχουν στο ευρύτερο οικογενειακό τους περιβάλλον συγγενείς ή φίλους που να ασχολούνται

µε την κτηνοτροφία και εργάζονται σε φάρµες; Μοιραζόµαστε την εµπειρία µας στην ολοµέλεια. 

Η τάξη χωρίζεται σε οµάδες και κάθε οµάδα αναλαµβάνει να βρει πληροφορίες:

-  για τα ζώα της φάρµας

-  την τροφή των ζώων

-  τις ασθένειες των ζώων

-  τα τελικά προϊόντα µιας φάρµας

Οι οµάδες παρουσιάζουν στην τάξη τις εργασίες τους.

Ποια ζώα εκτρέφονται στις ελληνικές φάρµες;

-  αγελάδες

-  κότες

-  γουρούνια

-  πρόβατα

-  στρουθοκάµηλοι

-  γαλοπούλες

Υπάρχουν τέτοιες φάρµες στην περιοχή µας;

Ποιες ιδιαιτερότητες έχει µια φάρµα αγελάδων;

Πώς είναι µια κτηνοτροφική

µονάδα αγελάδων;

!



Επισκεπτόµαστε την Ανοιχτή Βιβλιοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατεβάζουµε το βιβλίο

 «Η φάρµα είναι χάρµα» (http://www.openbook.gr/i-farma-einai-xarma/). 

Το διαβάζουµε στην τάξη ή το στέλνουµε ηλεκτρονικά στα email των µαθητών. 

Συζητούµε στην τάξη για το βιβλίο:

-  ποια πρόσωπα πρωταγωνιστούν στο βιβλίο και τι ρόλο έχει ο καθένας

-  ποια ζώα παρουσιάζονται στο βιβλίο;

-  ποια προϊόντα παράγει το αγρόκτηµα;

-  ποια άλλα προϊόντα µπορούν να παραχθούν;

-  ζωγραφίζουµε οµαδικά ένα αγρόκτηµα όπου εκτρέφονται αγελάδες

Βλέπουµε στη συνέχεια ενδεικτικές φωτογραφίες από µια φάρµα που βρίσκεται στην Πεπονιά Σερρών

 

!



!

!



!



!

!



Γράφουµε το δικό µας παραµύθι. Θέµα του είναι η κτηνοτροφική ζωή.

∆ίνουµε στους µαθητές µας µόνο τον τίτλο του παραµυθιού: «Ο τυχερός κτηνοτρόφος».

Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και κάθε οµάδα θα δηµιουργήσει το δικό της παραµύθι. 

Κάθε παραµύθι έχει τα δικά του «υλικά». Συζητούµε µε τους µαθητές µας για τα υλικά αυτά:

-  ο κεντρικός του ήρωας

-  ο τόπος δράσης

-  ο χρόνος δράσης

-  ο στόχος του ήρωα

-  τα εµπόδια που αντιµετωπίζει ο ήρωας

-  οι σύµµαχοι του ήρωα (φίλοι, µάγισσες, µαγικές δυνάµεις κλπ)

Ως προς τη δοµή του παραµυθιού µας, θυµόµαστε:

-  ξεκινούµε µε µια κατάσταση ισορροπίας του ήρωα

   (στην περίπτωσή µας του κτηνοτρόφου)

-  προχωρούµε στην εµφάνιση ενός προβλήµατος

-  περιγράφουµε τις δυσκολίες που προκάλεσε αυτό το πρόβληµα

-  ολοκληρώνουµε µε τη λύση του προβλήµατος

Ένας εύκολος τρόπος να ξεκινήσουµε το παραµύθι µας

είναι να ξεκινήσουµε από τον τίτλο του και να απαντήσουµε σε βασικά ερωτήµατα:

•  Πώς έλεγαν τον κτηνοτρόφο;

•  Πού ζούσε;

•  Πότε έγιναν όλα αυτά;

•  Τι συνέβη;

•  Τι έκανε για να το λύσει; κλπ

Γράφουµε το δικό µας παραµύθι..



Πριν γράψουµε το παραµύθι µας,

µπορούµε να διαβάσουµε παρόµοιας θεµατολογίας 

παραµύθια (βλέπε και Παράρτηµα) ή να «παίξουµε»

µε αυτό το λογοτεχνικό είδος µέσα από διάφορες δράσεις:

ανάγνωση µέχρι ενός σηµείου και επινόηση συνέχειας από τους µαθητές,

αναδιήγηση ενός παραµυθιού από έναν δευτερεύοντα ήρωα

(π.χ. ο λύκος αναδιηγείται το γνωστό παραµύθι της Κοκκινοσκουφίτσας από τη δική του σκοπιά),

αλλαγή των χαρακτηριστικών γνωστών ηρώων, αλλαγή τέλους, σαλάτα γνωστών παραµυθιών

(µπερδεύουµε τους ήρωες γνωστών παραµυθιών),

δραµατοποίηση µιας σκηνής, εικαστική απόδοση µιας σκηνής ή των ηρώων,

µετατροπή σε comic.



Πώς ήταν ο αγελαδοτρόφος παλιά και πώς είναι σήµερα; 

Πριν συζητήσουµε, βλέπουµε µε τους µαθητές µας κάποιες φωτογραφίες:

Ο αγελαδοτρόφος



Πηγή: https://metsovomuseum.gr/memories/%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%BB%
CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%82/

Οι φωτογραφίες αυτές ειναι από το Λαογραφικό µουσείο Μετσόβου.
Η  πρώτη τραβήχτηκε το 1964 (µε τίτλο «Αγελαδοτρόφος») και η δεύτερη το 1970

(µε τίτλο «Μεταφορά γάλακτος»). Ποιες πληροφορίες µπορούµε να αντλήσουµε για την αγελαδοτροφία;
Βλέπουµε και άλλες φωτογραφίες αγελαδοτρόφων που προέρχονται

από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους του Ν. Σερρών.



!



!



!

Τι πληροφορίες µας δίνουν αυτές οι φωτογραφίες.

 Τι γνωρίζουν οι µαθητές για τις υπαίθριες αγορές βοοειδών που πραγµατοποιούνταν

σε όλον τον νοµό; 

Βλέπουµε στη συνέχεια σύγχρονες φωτογραφίες αγελαδοτρόφων:



!

!

!

!



Ποιες διαφορές εντοπίζουµε στον τρόπο δουλειάς αλλά και

στην ποιότητα ζωής του αγελαδοτρόφου;

!
!


