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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η μετεξέλιξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία τα τελευταία χρόνια 
δίνει κυρίως έμφαση στην «αγροτική» και όχι πλέον στη «γεωργική» ανάπτυξη, 
επισφραγίζει κυρίως την ανάπτυξη «νέων ιδεών» και προωθεί «νέες πολιτικές» 
για τον αγροτικό χώρο. Η πολιτική της Ε.Ε. για την ανάπτυξη του αγροτικού 
χώρου στοχεύει κυρίως στη δημιουργία προϋποθέσεων, ώστε “να πυκνώσουν” 
οι οικονομικές δραστηριότητες μέσα στον αγροτικό χώρο, δηλαδή να υπάρξουν 
«βιώσιμες» δραστηριότητες κυρίως σε μη ευνοημένες περιοχές (ορεινές, μειονε-
κτικές κ.λπ.), ώστε οι περιοχές αυτές να αναπτύξουν την ανταγωνιστικότητά 
τους τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο. 

Ένα άλλο σημαντικό σημείο, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη βιώσι-
μη ανάπτυξη είναι η «διαφορετικότητα» των αγροτικών περιοχών, τόσο σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και μέσα σε κάθε χώρα ξεχωριστά, στο οποίο σημείο 
επικεντρώνεται τα τελευταία χρόνια η προσοχή αλλά και το ενδιαφέρον της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. 

Η κάθε περιοχή έχει τα δικά της πρότυπα κοινωνικής ζωής και η πολιτι-
σμική κληρονομιά κάθε περιοχής μαζί με τους φυσικούς πόρους που διαθέτει, 
όλα αυτά κατάλληλα αξιοποιούμενα μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση 
μιας τέτοιας οικονομικής και κοινωνικής ζωής, που τουλάχιστον μπορούν να 
προδιαγράψουν ή να υποσχεθούν τη βιωσιμότητά της. 

Η απασχόληση στον αγροτικό τομέα είναι μια επαγγελματική δραστηριότη-
τα, η οποία δεν ομοιάζει με οποιαδήποτε επαγγελματική απασχόληση στους 
υπολοίπους –δευτερογενή και τριτογενή– τομείς της οικονομίας. 

Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων, παρα-
γόντων που επηρεάζουν τον αγροτικό τομέα στην ολότητά του, όπως: η παρα-
γωγική διαδικασία επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, τον αναλλοίωτο 
βιολογικό κύκλο φυτών και ζώων, την εισαγωγή νέας τεχνολογίας και καινοτο-
μιών, την ικανότητα και το επίπεδο εκπαίδευσης του/της αρχηγού της γεωργι-
κής εκμετάλλευσης, το γεωργικό εισόδημα εξαρτάται, ακόμα κατά πολύ από 
τους μηχανισμούς της αγοράς, για τη διάθεση των προϊόντων, καθότι το προϊόν 
είναι ευπαθές, από την εξασφάλιση εργατικού δυναμικού από την οικογένεια – 
παράγοντας που εμφανίζεται αρκετά προβληματικός κατά τα τελευταία χρόνια, 
καθώς, όλο λιγότερα νέα άτομα εισέρχονται στο γεωργικό επάγγελμα, η 
γεωργική εκμετάλλευση, η οποία ταυτίζεται  με την αγροτική οικογένεια καθώς, 
«εκμετάλλευση», «νοικοκυριό» και «οικογένεια» αποτελούν ένα σύμπλεγμα, το 
οποίο έχει τελικά μια οικονομικοκοινωνική φυσιογνωμία, περιλαμβάνοντας έτσι, 
τόσο τη δομή του αγροτικού νοικοκυριού όσο και τον παράγοντα άνθρωπο με 
τις βιοτικές, πνευματικές και ψυχικές ανάγκες και στάσεις του και τέλος η 
γεωργική εκμετάλλευση –με την πλατιά της έννοια– είναι το δυναμικό στοιχείο 
του αγροτικού χώρου και της αγροτικής ζωής και ο φορέας της αγροτικής   
ανάπτυξης και των αλλαγών στην ύπαιθρο. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η εκπαίδευση/κατάρτιση/επιμόρφωση 
του αγροτικού πληθυσμού εμφανίζει μια ιδιαίτερη ποικιλομορφία καθώς οφείλει 



 

να καλύπτει, συγχρόνως, δύο άξονες: 
• την εκπαίδευση/κατάρτιση/επιμόρφωση για θέματα του αγροτικού τομέα 

(παραγωγική διαδικασία, αγροτικές δομές, πολυαπασχόληση κ.λπ.), 
• την εκπαίδευση/κατάρτιση/επιμόρφωση που επιβάλλεται από την κοινωνική 
ζωή, δηλαδή από τη ζωή και εργασία της αγροτικής οικογένειας στον αγρο-
τικό χώρο, 

με αποτέλεσμα, οι δύο αυτοί βασικοί άξονες να περιλαμβάνουν ένα μεγάλο 
φάσμα εκπαιδευτικών αντικειμένων. 

Το βιβλίο αυτό βασίζεται στις πανεπιστημιακές παραδόσεις του μαθήματος 
«Γεωργική Εκπαίδευση» και απευθύνεται στους φοιτητές Γεωπονικών Επιστημών 
αλλά μπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιμο και στους επιστήμονες που η επαγγελμα-
τική τους απασχόληση έχει σχέση με την εκπαίδευση, την κατάρτιση, το σχε-
διασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την απόκτηση από τον 
αγροτικό πληθυσμό (γεωργοί, αγρότισσες, αγροτική νεολαία) επαγγελματικών 
προσόντων και δεξιοτήτων για την απασχόλησή του στη γεωργία και τα παρα-
γεωργικά επαγγέλματα, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και εργασίας στην 
ύπαιθρο και τελικά την αγροτική ανάπτυξη των περιοχών. 

Το περιεχόμενο διαιρείται σε έξι κεφάλαια.  
Το πρώτο αφορά στις βασικές έννοιες και τα αντικείμενα της γεωργικής 

εκπαίδευσης. 
Το δεύτερο πραγματεύεται την εξέλιξη της εκπαίδευσης για τον αγροτικό 

πληθυσμό από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση σε 

επιλεγμένα κράτη-μέλη της Ε.Ε., π.χ. ανταγωνιστικά για την ελληνική γεωργία 
εξαιτίας της παραγωγής μεσογειακών αντίστοιχων προϊόντων: Ιταλία–Ισπανία–
Πορτογαλία, κράτη-μέλη αντίστοιχα σε πληθυσμό και αγροτικές δομές με την 
Ελλάδα: Αυστρία, Δανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες και κράτη-μέλη με μεγάλη 
παραγωγή σε βιομηχανικά προϊόντα που παρόλα αυτά διαθέτουν αλλά και υπο-
στηρίζουν τον αγροτικό τομέα: Γαλλία, Γερμανία. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η διαδικασία της μάθησης 
στα πλαίσια του επαγγελματικού εκπαιδευτικού συστήματος (βασική επαγγελμα-
τική εκπαίδευση και επιμόρφωση/κατάρτιση). 

Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό (διδακτικοί 
στόχοι, προετοιμασία και σχέδιο μαθήματος/μέθοδοι σχεδιασμού, βασικά κριτή-
ρια για την εκλογή του περιεχομένου της διδασκαλίας κ.λπ.) με έμφαση στο 
σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον αγροτικό χώρο. 

Το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει θέματα διδακτικής (μορφές διδασκαλίας με 
παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους, διδακτικά μέσα) αλλά και μεθόδους 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον αγροτικό χώρο. 

Σε όσους βοήθησαν για την καλύτερη παρουσίαση του βιβλίου, εκφράζω 
τις θερμές μου ευχαριστίες. 

        Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2009              
Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού 

Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 




