Η παραγωγή δασικών και αρωματικών φυτών
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται για τους μαθητές/μαθήτριες όλων των βαθμίδων της
Μέσης Γενικής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο (09:00-13:00).
Σημείωση: Σε συνεργασία με το προσωπικό του Κέντρου και τους/τις συνοδούς
εκπαιδευτικούς, το γενικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος, όπως παρουσιάζεται
παρακάτω, μπορεί να αναπροσαρμοστεί και να διαφοροποιηθεί ως προς τις
δραστηριότητες και τον τρόπο ανάπτυξής του, με βάση τις ανάγκες της κάθε ομάδας.

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να:









Γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας του Δασικού Φυτωρίου Φασουρίου.
Γνωρίσουν διάφορα είδη δασικών, αρωματικών και άλλων αυτοφυών φυτών
του τόπου μας.
Αντιληφθούν τη σημασία των δασικών φυτωρίων για τη διατήρηση του
φυσικού μας πλούτου.
Κατανοήσουν τη διαφορά ανάμεσα στα τοπικά και στα ξενικά είδη.
Αντιληφθούν την έννοια και τους κινδύνους από την ύπαρξη εισβλητικών
φυτών στον τόπο μας και συγκεκριμένα στη χερσόνησο Ακρωτηρίου.
Κατανοήσουν τη σημασία της διατήρησης και προστασίας των τοπικών φυτών
Να αντιληφθούν το ρόλο των πολιτών στην αντιμετώπιση των κινδύνων που
απειλούν τα τοπικά είδη.
Συνειδητοποιήσουν τη σημασία των τοπικών φυτών στην οικονομική,
κοινωνική και πολιτιστική ζωή των κατοίκων στις περιοχές που αυτά
εντοπίζονται και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας των δασών.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
09:00 – 09:30 Άφιξη - καλωσόρισμα και ξενάγηση στο Κέντρο. Συζήτηση για το
πρόγραμμα και για τους κανόνες που διέπουν την εφαρμογή του.
09:30 – 10:30 Εισαγωγή στη θεματική ενότητα του προγράμματος και σε έννοιες
όπως τοπικά, ξενικά και εισβλητικά είδη.
10:30 – 12:30
Μελέτη πεδίου στο Δασικό Φυτώριο του Φασουρίου. Οι
μαθητές/μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να συνδέσουν τη θεωρία με
την πράξη λαμβάνοντας ενεργά μέρος στην παραγωγή τοπικών ειδών.

o Διεξαγωγή συζήτησης και συνέντευξης από ένα Δασικό λειτουργό του
φυτωρίου σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Δασικού Φυτωρίου και
ιδιαίτερα για τη συμβολή του στη διατήρηση των τοπικών φυτών.
Γίνεται επίσης ξενάγηση των παιδιών στο Δασικό Φυτώριο.
o Παραγωγή τοπικών φυτών από τους μαθητές/μαθήτριες με τη χρήση
σπόρων. Γεμίζονται σακούλια με χώμα και σπόρο τα οποία στη
συνέχεια ποτίζονται από τους μαθητές/μαθήτριες.
o Παραγωγή τοπικών φυτών από τους μαθητές/μαθήτριες με τη χρήση
μοσχευμάτων. Οι μαθητές/μαθήτριες αφού κόψουν πρώτα κάποια
μοσχεύματα από φυτά που θα τους δοθούν, τα φυτεύουν στα ειδικά
σακουλάκια.
o Δημιουργία βομβών σπόρων χρησιμοποιώντας σπόρους από κοινά
τοπικά φυτά και χώμα.

12:30 - 13:00 Από τις καταγραφές, τις παρατηρήσεις, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία
που συνέλεξαν οι μαθητές/μαθήτριες από τη μελέτη πεδίου, θα
διεξαχθούν διάφορες, ανατροφοδοτικού και δημιουργικού τύπου
δραστηριότητες, όπως:


η ετοιμασία καταλόγου με τα πλεονεκτήματα χρήσης τοπικών ειδών σε σχέση
με τα ξενικά, εισαγόμενα είδη,



η παρουσίαση της «ταυτότητας» ενός τοπικού είδους με τη συμπερίληψη
στοιχείων πολιτιστικού και λαογραφικού χαρακτήρα, αλλά και τις χρήσεις του
στην καθημερινή ζωή,



ετοιμασία πινακίδας για τα φυτά στο φυτώριο με τις πληροφορίες εκείνες που
θεωρούνται χρήσιμες ώστε οι πελάτες να επιλέγουν, βάσει συγκεκριμένων
κριτηρίων, τα κατάλληλα φυτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Συστήνεται όπως οι μαθητές/μαθήτριες:
 Έχουν φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα,
 Έχουν μαζί τους κασετίνα στην οποία να υπάρχουν ψαλίδι, γόμα, μολύβια και
χρώματα,
 Φορούν αθλητικά παπούτσια και είναι κατάλληλα ντυμένοι για εξόρμηση στο
πεδίο,
 Τα φύλλα εργασίας, τα όργανα ή οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός χρειάζεται για
την εφαρμογή των προγραμμάτων, παρέχονται από το Κέντρο.

