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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως θέμα «Ιδιωματικά ονόματα φυτών και φυτώνυμα τοπωνύμια της
Ρόδου: Ανάπτυξη και σχεδιασμός περιβαλλοντικού προγράμματος με τη συμβολή της μεθόδου
project». Η προσέγγιση είναι διαθεματική και διεπιστημονική. Περιλαμβάνει (14) δεκατέσσερις
θεματικές ενότητες: 1. Φυτά – οικοσυστήματα 2. Φυτά – βιοποικιλότητα 3. Φυτά – φυτοφάρμακα
4.Φυτά – γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα φυτικής προέλευσης 5.Φυτά – βιολογικές
καλλιέργειες 6. Φυτά φαρμακευτικά – βότανα 7. Φυτά – διατροφή 8. Φυτά – τοπική παράδοση 9.
Φυτά – μυθολογία 10.Φυτά – τοπία – τοπωνύμια 11.Φυτά και φυτώνυμα τοπωνύμια –
γλώσσα12. Φυτά – περιβαλλοντική ηθική 13. Φυτά – τέχνη 14.Φυτά – τοπία –τουρισμός. Έτσι
αιτιολογείται η σύνδεση των φυτών και των φυτώνυμων τοπωνυμίων με την Π. Ε. καθώς
συνδέονται με διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα
όπως: φυτοφάρμακα, χημικά λιπάσματα, ευτροφισμός, γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα.
PAPAVASILIOU V.1, ANASTASATOS N.1, and MICHALIS A.1
1

3ο Λύκειο Ρόδου - Δ/νση Β/θμιας Εκ/σης Δωδεκανήσου
e-mail: psemper04004@rhodes.aegean.gr

ABSTRACT
This project has the following subject “Dialectic plant names and phytonym toponyms of Rhodes:
Development and design of an environmental program with the contribution of the method called
project”. The approach is inter-thematic and interdisciplinary. It comprises (14) fourteen thematic
units: 1. Plants – ecosystems 2. Plants – biodiversity 3. Plants – pesticides 4. Plants – genetically
modified products of plant origin 5. Plants – biological cultivations 6. Medicinal Plants – herbages
7. Plants – nutrition 8. Plants – local tradition 9. Plants – mythology 10. Plants – places –
toponyms 11. Plants και phytonyms toponyms – language 12. Plants – environmental ethics 13.
Plants – art 14. Plants – places – tourism. Thus we give reasons for the connection between plants
and phytonym toponyms with E.E. since they are connected with various environmental problems
related to this particular subject such as: pesticides, chemical fertilisers, euthropication, genetically
modified products.
Λέξεις κλειδιά: διαθεματικότητα, φυτά – φυτώνυμα τοπωνύμια
1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
•
•

Ενδιαφέρον και επιθυμία των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
Πρωτοτυπία θέματος - Συνδέει τη γλώσσα με τα φυτά και τα φυτώνυμα τοπωνύμια, το
πολιτιστικό με το φυσικό περιβάλλον.
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2.

Παρουσιάζει τοπικό ενδιαφέρον.
Βιωματική προσέγγιση.
Υλοποιείται μέσα στο φυσικό περιβάλλον παρέχοντας την ευκαιρία διαφυγής από τα
στενά πλαίσια της σχολικής τάξης.
Διαθεματική προσέγγιση.
Δυνατότητα υποστήριξης από ειδικούς επιστήμονες και φορείς.
Παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν υπαρκτά περιβαλλοντικά
προβλήματα και να κατανοήσουν τη σχέση αλληλεξάρτησης ανθρώπου και φυσικού
περιβάλλοντος.
Ευαισθητοποιεί σε θέματα βιοποικιλότητας και προστασίας φυτών που κινδυνεύουν να
εξαφανιστούν.
Προωθεί το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία και δίδει τη δυνατότητα σε
μαθητές και εκπαιδευτικούς να έρθουν σε επαφή και επικοινωνία με ανθρώπους κάθε
ηλικίας όλου του νησιού.
Δυνατότητα πραγματοποίησης έρευνας, κοινωνικής συμμετοχής, δράσης και συνεργασίας
τόσο με την οικογένεια, όσο και με τους τοπικούς φορείς.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στο πρόγραμμα αυτό επιδιώκουμε οι μαθητές:
• Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα περιβάλλοντος, τόσο φυσικού όσο και ανθρωπογενούς.
• Να γνωρίσουν τα φυτά, τα φυτώνυμα τοπωνύμια της Ρόδου και τα ροδίτικα ιδιώματα.
• Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από τον πλούτο της βιοποικιλότητας του νησιού
της Ρόδου και να διερευνήσουν τα επίκαιρα προβλημάτων που σχετίζονται με αυτήν.
• Να κατανοήσουν ότι εκτός από τη ρύπανση του περιβάλλοντος, μας απειλούν η
πολιτιστική και η γλωσσική «ρύπανση»
• Να καλλιεργήσουν αξίες, στάσεις και να αναπτύξουν το ενδιαφέρον τους για το
περιβάλλον, καθώς και για ενεργό συμμετοχή στη βελτίωση και στην προστασία του.
• Να εργαστούν ομαδικά, να συνεργαστούν μεταξύ τους και να έρθουν σε επαφή με τους
κατοίκους των χωριών, ιδιαίτερα τους παλαιότερους, από τους οποίους θα αποκομίσουν
πολύτιμες πληροφορίες τόσο για ιδιωματικά ονόματα των φυτών, όσο για την
καλλιέργεια, τις ιδιότητες και τη χρησιμότητά τους.
• Να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες για δημιουργική συμβολή στην επίλυση των
περιβαλλοντικών προβλημάτων.
• Να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και να συμμετέχουν ενεργώς σε όλα τα
επίπεδα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

3.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η προσέγγιση είναι διεπιστημονική και διαθεματική. Περιλαμβάνει (14) δεκατέσσερις θεματικές
ενότητες: 1. Φυτά – οικοσυστήματα 2. Φυτά – βιοποικιλότητα 3. Φυτά – φυτοφάρμακα 4.Φυτά –
γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα φυτικής προέλευσης 5.Φυτά – βιολογικές καλλιέργειες 6.
Φυτά φαρμακευτικά – βότανα 7. Φυτά – διατροφή 8. Φυτά – τοπική παράδοση 9. Φυτά –
μυθολογία 10.Φυτά – τοπία – τοπωνύμια 11.Φυτά και φυτώνυμα τοπωνύμια – γλώσσα12. Φυτά
– περιβαλλοντική ηθική 13. Φυτά – τέχνη 14.Φυτά – τοπία –τουρισμός
Όπως φαίνεται και από τον τίτλο, η υλοποίηση του προγράμματος στηρίχθηκε στη μέθοδο project,
παράλληλα όμως αξιοποιήθηκαν και άλλες Μέθοδοι – Τεχνικές:
•
•
•
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Έρευνα σε βιβλιοθήκη
Χαρτογράφηση εννοιών
Περιβαλλοντικά μονοπάτια
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Μελέτη πεδίου
Θεατρικά παιχνίδια ή παιχνίδια ρόλων
Δομημένη συζήτηση
Συνεργασία σε ομάδες
Χρήση νέων τεχνολογιών
Ενημερωτικές επισκέψεις
Εκπαιδευτικά παιχνίδια
Τεχνικές κατασκευών
Συνέντευξη
Προετοιμασία και συμπλήρωση ερωτηματολογίου
Ηθικό δίλημμα

4.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

κατηγοριοποίηση φυτών
ταξινόμηση και ονομασία
συγκρίσεις ομοιοτήτων και διαφορών
σύνδεση φυτών και φυτώνυμων τοπωνυμίων
ζωγραφική με θέματα: λουλούδια, θάμνους, δέντρα και φυσικά τοπία
γλυπτική
επεξεργασία ξύλου - ξυλογλυπτική
σχέδιο
διακόσμηση
φωτογράφηση φυτών και φυτώνυμων περιοχών
δημιουργία φωτογραφικών άλμπουμ
δημιουργία ημερολογίου με τις καλλιτεχνικές φωτογραφίες των μαθητών
σχεδιασμός χάρτη του νησιού της Ρόδου στον οποίο σημειώνονται με ευδιάκριτο τρόπο, κατά
γεωγραφική περιοχή, τα φυτώνυμα τοπωνύμια
κολάζ
βιντεοσκόπηση
μαγνητοφώνηση
συγκέντρωση παροιμιών που αναφέρονται σε φυτά
καταγραφή ιδιωματικών ονομάτων φυτών
ανθολόγηση ποιημάτων
τραγούδια παραδοσιακά και σύγχρονα
λεύκωμα με στίχους από τραγούδια διάφορων εποχών που αναφέρονται σε λουλούδια.
Ταξινόμηση του υλικού είτε κατά τη χρονολογία είτε κατά το είδος του τραγουδιού (στίχοι,
σύνθεση).
χορωδία
χορός
παιχνίδια λογικής
παζλ
αινίγματα
επίλυση λαβυρίνθων
σπαζοκεφαλιές
σταυρόλεξα
κρυπτόλεξα
ακροστιχίδες
κατασκευή μακέτας
ξυλοκατασκευές
κατασκευαστικά παιχνίδια (π.χ. φλογέρα από καλάμι)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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συγγραφή κειμένου με τις ωφέλειες των φυτών
έκθεση με θέμα σχετικό
παρομοιώσεις (π.χ. σαν καλαμιά στον κάμπο)
μεταφορές (π.χ. μενεξεδένιο σούρουπο)
περιγραφή τοπίου
έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου
δημιουργία αφίσας
σχεδιασμός και δημιουργία γραμματοσήμων με θέμα τα φυτά και τα τοπία της περιοχής
συγκέντρωση γραμματοσήμων με παραστάσεις φυτών
συγκέντρωση τηλεκαρτών με απεικονίσεις φυτών
ανάγνωση, ακρόαση και αφήγηση λογοτεχνικών κειμένων
απαγγελίες
συζητήσεις με θέματα σχετικά, π.χ. για τη σπουδαιότητα του δάσους, ως πηγή ζωής
γράψιμο ποιημάτων, διηγημάτων
αναζήτηση από λογοτεχνικά κείμενα αποσπασμάτων που περιγράφουν φυτά ή τοπία (π.χ. η
περιγραφή της παπαρούνας από το Στράτη Μυριβήλη ή των ασπαλάθων από τον ποιητή
Γιώργο Σεφέρη)
κόμικς
συγγραφή άρθρου για τη σχολική εφημερίδα
γράψιμο περιλήψεων
καταγραφή σημειώσεων
πειράματα
παρατηρήσεις (π.χ. κορμού ή κλαδιών δέντρου σε αποσύνθεση)
καταγραφή αποτελεσμάτων από παρατηρήσεις και πειράματα
παρουσιάσεις
συνεντεύξεις από αγρότες, γεωπόνους, βοτανολόγους, περιβαλλοντολόγους και άλλους
ειδικούς
επίσκεψη στο δάσος. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες επισκέπτονται μια δασική περιοχή,
όπου παρατηρούν, καταγράφουν σε συγκεκριμένα φύλλα εργασίας, σημειώνουν τις
παρατηρήσεις τους, φωτογραφίζουν και συλλέγουν κλαδιά, καρπούς, λουλούδια, φύλλα,
ορισμένα βότανα κ.λ.π.
επίσκεψη σε περιοχή με ενδημικά φυτά
επίσκεψη σε κάποιο θερμοκήπιο, όπου γίνεται υπερβολική χρήση λιπασμάτων,
φυτοφαρμάκων, ορμονών και άλλων αγροχημικών
επίσκεψη σε κάποια περιοχή που έχει υποστεί ανθρώπινη παρέμβαση και έχει κακοποιηθεί.
Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες σημειώνουν σε ειδικό φύλλο εργασίας τα είδη των
παρεμβάσεων και διατυπώνουν υποθέσεις για τους λόγους που οδήγησαν στις παρεμβάσεις
αυτές
διατύπωση λογικών συλλογισμών
κατασκευή διαγραμμάτων, γραφικών παραστάσεων
επίλυση προβλημάτων
εντοπισμός συσχετισμών
χάρτης εννοιών σχετικός με τα φυτά
συγκέντρωση τοπωνυμίων από φυτά (φυτώνυμα τοπωνύμια)
συγκέντρωση τοπωνυμίων από λογοτεχνικά έργα (π.χ. από έργα του Βαρέλη Φ.και του
Κάσδαγλη Ν.)
ονόματα ανθρώπων από φυτά π.χ. Δάφνη, Τριανταφυλλιά, Γαριφαλιά, Λεμονιά,
Πορτοκαλένια κλπ.
επώνυμα από φυτά ή ασχολίες που αναφέρονται στα φυτά (π.χ. Αμπελάς, Γαρούφαλης,
Λεμονάκης, Τριανταφύλλας …)
παρωνύμια, παρατσούκλια από φυτά (π.χ. μπάμιας, βαζάνας, καούνι κ.λ.π.).
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επωνυμίες καφενείων, ταβερνών, εστιατορίων, μανάβικων, μπακάλικων, ανθοπωλείων,
νυχτερινών κέντρων κ.λ.π. από φυτά (π.χ. ο πλάτανος, η ελιά, η δάφνη, τα μούρελλα , οι
πορτοκαλιές ….)
πληροφορίες από το διαδίκτυο – χρήσιμες ιστοσελίδες που αναφέρονται στα φυτά
επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) με συμμαθητές από άλλα μέρη, για
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τοπία του τόπου τους
υπολογιστικές δραστηριότητες
σάρωση – επεξεργασία φωτογραφιών, εικόνων
βιβλία
περιοδικά
λεξικά
εγκυκλοπαίδειες
συγκέντρωση εικόνων – φωτογραφιών
καλλιτεχνικές φωτογραφίες φυτών και τοπίων με σύντομες και έξυπνες λεζάντες
στίχοι ποιημάτων σε καλλιτεχνικές φωτογραφίες φυτών και τοπίων
έκθεση φωτογραφίας
έκθεση ανθοκομίας
ντοκιμαντέρ
διαφάνειες
έργα τέχνης
απεικονίσεις φυτών και τοπίων σε αρχαία αγγεία
απεικονίσεις φυτών και τοπίων σε έργα λαϊκής τέχνης (κεντήματα, ποτήρια, πιάτα, υφαντά
κ.ά)
απεικονίσεις φυτών σε νομίσματα
τα φυτά στην αγιογραφία και την ορθόδοξη παράδοση (άμπελος, σιτάρι, δάφνη, ελιά)
επισκέψεις σε μουσεία φυσικής ιστορίας, λαογραφικά κ.ά
μύθοι που αναφέρονται σε φυτά
ιστορία των βοτάνων
συμβολισμοί
αλληγορίες
στερεότυπα
συγκομιδή
συγκέντρωση φυτών
επεξεργασία
αποξήρανση – διατήρηση
φυτολόγιο
φύτεμα, πότισμα, κλάδεμα
πότε μαζεύουμε τα διάφορα είδη των φυτών;
συσκευασία
παρασκευή και χρήση
κυριότερα παρασκευάσματα
πώς χρησιμοποιούμε τα μέρη των φυτών και των βοτάνων στη μαγειρική;
τρόπος μαγειρικής- παραδοσιακές συνταγές
ξενάγηση σε εργαστήριο βαφής νημάτων με φυτικές βαφές
ξενάγηση σε παραδοσιακό εργαστήριο παρασκευής ρακής
επίσκεψη σε παραδοσιακό φούρνο κάποιου χωριού την ώρα που κάποια γυναίκα ‘‘φουρνίζει’’
τα ψωμιά της
επίσκεψη σε δύο ελαιοτριβεία (παραδοσιακό και σύγχρονο)
επίσκεψη σε ανθοπωλείο και σε φυτώριο για παρατήρηση των
καλλιεργουμένων
καλλωπιστικών φυτών
φυσικές δραστηριότητες
αλληλοδιδασκαλία
ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

545

2o Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, 15-17 Δεκεμβρίου 2006

•
•
•
•
•
•
•
•
•

παιχνίδια προσομοίωσης
δραματοποίηση
συναντήσεις
ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες
προσωπική αξιολόγηση εργασιών
χρήση μεγεθυντικών φακών, μικροσκοπίων, στερεοσκοπίων
μέτρηση του σφυγμού του δέντρου με στηθοσκόπιο
μέτρηση της ηλικίας κομμένου δέντρου (από τους δακτύλιους)
συνάντηση με ένα φυτό - μυρωδιές της φύσης

5. ΔΡΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

•
•
•
•
•
•
•

6.

συμμετοχή εκπροσώπων των μαθητών σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές στα τοπικά
μέσα ενημέρωσης με θέματα περιβαλλοντικά.
ενεργοποίηση και συμμετοχή των γονέων σε διάφορες περιβαλλοντικές δραστηριότητες
δενδροφυτεύσεις σε συνεργασία με τοπικούς φορείς
συγγραφή άρθρων σε τοπικές εφημερίδες

διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου στο κέντρο της πόλης
συνεργασία με περιβαλλοντικές ομάδες άλλων σχολείων του νησιού της Ρόδου
τελική παρουσίαση στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου, στους καθηγητές, στους γονείς
και στην τοπική κοινωνία
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Απαραίτητη κρίθηκε και η αξιολόγηση τόσο κατά τις διάφορες φάσεις του προγράμματος, όσο
και με την ολοκλήρωσή του.
• ερωτηματολόγιο που διερευνούσε τις γνώσεις και τις στάσεις των μαθητών σε
περιβαλλοντικά θέματα, πριν από την έναρξη του προγράμματος Π.Ε. και στο τέλος μετά
την ολοκλήρωσή του
• ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ποιότητας του συγκεκριμένου προγράμματος Π. Ε. από
τους ίδιους τους μαθητές που συμμετείχαν, τόσο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του
προγράμματος, όσο και στο τέλος μετά την ολοκλήρωσή του
• η θεματική ενότητα φυτά και διατροφή, λειτούργησε και ως αξιολόγηση ως προς την
αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών. Τι επιλέγουμε; πώς το επιλέγουμε; και με ποια
κριτήρια;
• Οι θεματικές ενότητες (φυτά - βιολογική γεωργία) όπως επίσης (φυτά – τοπία –
περιβαλλοντική ηθική) λειτούργησαν και ως ενδιάμεσες αξιολογήσεις
• τα ίδια τα κείμενα των παιδιών αξιοποιήθηκαν ως εργαλεία αξιολόγησης περιβαλλοντικών
γνώσεων και στάσεων των μαθητών. Όσο υλοποιείται το πρόγραμμα εμπλουτίζονται οι
γνώσεις και αλλάζουν οι στάσεις;
• συνθετικό χαρτόνι (poster): ζωγραφιές και φωτογραφίες από δραστηριότητες, με τη σειρά
που υλοποιήθηκαν όλη τη χρονιά
Αλλά και με άλλα πιο σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης όπως π.χ.
• Χάρτης εννοιών
• Παιγνίδια ρόλων.
• Έκδοση περιοδικού ή σχολικής εφημερίδας
• Έκθεση αφισών και φωτογραφιών
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•

Τελική ημερίδα : στο τέλος το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στους υπόλοιπους μαθητές του
σχολείου, στους καθηγητές, στους γονείς και στην τοπική κοινωνία. Η παρουσίαση αυτή
λειτούργησε και ως τελική αξιολόγηση.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τα περιβαλλοντικά προβλήματα, ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το φυσικό
περιβάλλον, συνδέονται με τη λειτουργία των ανθρώπινων κοινωνιών, τις αντιλήψεις του
ανθρώπου για το φυσικό περιβάλλον, τις πολιτισμικές, οικονομικές και πολιτικές επιλογές και
επομένως αφορούν, άμεσα το κοινωνικό περιβάλλον. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
αυτών, απαραίτητη κρίνεται η διαμόρφωση νέων αξιών, με βάση τις οποίες η λήψη αποφάσεων σε
ατομικό και κοινωνικό επίπεδο θα έχουν ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Προς την
κατεύθυνση αυτή κινήθηκε και το περιβαλλοντικό αυτό πρόγραμμα.
Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα αυτό συνδέει τη γλώσσα με τα φυτά και τα φυτώνυμα τοπωνύμια,
το πολιτιστικό με το φυσικό περιβάλλον. Είναι επίκαιρο γιατί στις μέρες μας η προστασία τόσο
του πολιτιστικού όσο και του φυσικού περιβάλλοντος είναι επιτακτική. Η μελέτη των φυτών και
των φυτώνυμων τοπωνυμίων, στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με τη συμβολή της
μεθόδου project, πιστεύουμε ότι αποτέλεσε ξεχωριστή αφετηρία για να συνειδητοποιήσουν οι
μαθητές το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος του νησιού της Ρόδου, να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα
προστασίας του, να γνωρίσουν την ομορφιά, τον πλούτο, την αξία, την ιδιαιτερότητα του και την
αλληλεπίδραση του με το ανθρωπογενές περιβάλλον. Επίσης να αποκτήσουν τις αξίες, τις
ικανότητες, την εμπειρία και τη θέληση που θα τους επιτρέψουν να δράσουν αποτελεσματικά.
Πιστεύουμε πως με την υλοποίηση του προγράμματός μας οι μαθητές ενημερώθηκαν σφαιρικά
και πολύπλευρα για την κατάσταση του τοπικού οικοσυστήματος και για τα προβλήματα που
συνδέονται με αυτό, ώστε ως περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες πλέον θα ενεργοποιηθούν και θα
δράσουν ατομικά και συλλογικά με σκοπό την επίλυση των σημερινών και μελλοντικών
προβλημάτων του περιβάλλοντος, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Παράλληλα, ευελπιστούμε ότι ευαισθητοποιήθηκαν οι πολίτες του νησιού μας για την προστασία
της ανεκτίμητης κληρονομιάς του τόπου μας, ώστε να υπερισχύσει στην καθημερινή τους
πρακτική η ανάληψη δράσεων φιλικών προς το περιβάλλον.
Η ευαισθητοποίηση για καλύτερη συνύπαρξη με το περιβάλλον μπορεί να γίνει με πολλούς και
ποικίλους τρόπους. Ένας από αυτούς προτείνεται στην εργασία αυτή, που πέρα από την έμφαση
στη γλωσσολογική της αξία και το φιλολογικό της ενδιαφέρον, φιλοδοξεί με την σύνδεση της με
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση να δημιουργήσει σχέσεις αγάπης και αρμονίας με τα φυτά και τα
τοπία του στενού και ευρύτερου περιβάλλοντος.
Στο τέλος του προγράμματος αυτού πέρα από τη γλωσσολογική προσέγγιση των ονομάτων των
φυτών, ανακαλύψαμε σχέσεις αγάπης, θαυμασμού, τρυφερότητας, οικειότητας με την τοπική
χλωρίδα που πλαισίωναν παραδηλωτικά τις κυριολεκτικές σημασίες των λέξεων. Οι λέξεις
μεταμορφώθηκαν σε μυρωδιές, αρώματα, χρώματα, πλαισίωσαν τις αισθήσεις και έγιναν ένα
πανηγύρι λογικής και συναισθήματος. Έτσι η συναισθηματική δύναμη των λέξεων συνέβαλλε
στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος προς την κατεύθυνση των στόχων της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης.
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