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ζρέζεσλ κεηαμύ Δθπαίδεπζεο (θαη εηδηθόηεξα ηεο Πεξηβαιινληηθήο) θαη Βνηαληθώλ
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ΔΙΑΓΧΓΗ
Σα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο μεθίλεζαλ ην 1995 κε ην ΚΠΔ
Κιεηηνξίαο. ηειερσκέλα κε πεπεηξακέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, έρνπλ ζαλ απνζηνιή ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη άιισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζε
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ
Βηψζηκε Αλάπηπμε κέζσ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.
Οη Βνηαληθνί Κήπνη πάιη, φπσο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά πην θάησ,
πεξηιακβάλνπλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ
εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία, ελψ δηαζέηνπλ θαηάιιεια
νξγαλσκέλνπο ρψξνπο θαη εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, φρη φκσο
απαξαίηεηα κε δηδαθηηθή εκπεηξία θαη γλψζεηο.
ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη ε αλάγθε θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο
ζπλεξγαζίαο ησλ δπν απηψλ δνκψλ φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.
Παξάιιεια παξνπζηάδεηαη ε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Λαπξίνπ θαη ηνπ Βνηαληθνχ
Κήπνπ Η. & Α. Ν. Γηνκήδνπο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2011-12 θαη ε πξννπηηθέο ηεο ζηα
επφκελα έηε.

ΑΠΟ ΔΝΑΝ ΚΗΠΟ ΜΔ ΒΟΣΑΝΑ ΣΟΝ ΒΟΣΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ1
Ζ ιέμε «βνηάλε» είλαη νκεξηθή, θαη ζήκαηλε ην ρνξηάξη. Σε ιέμε απηή επέιεμαλ
γηα λα νλνκάζνπλ ηελ επηζηήκε ηεο θπηνινγίαο θαη ηελ είπαλ Βνηαληθή Δπηζηήκε
(δηεζλήο νλνκαζία) θαη νκνίσο νη θήπνη κε πνιιά είδε θπηψλ ιέγνληαη Βνηαληθνί
Κήπνη.
Ο πξψηνο πξαγκαηηθφο Βνηαληθφο Κήπνο (κε επηζηεκνληθφ, εξεπλεηηθφ θαη
κνξθσηηθφ ραξαθηήξα) ηδξχζεθε απφ ηνλ Θεφθξαζην (372-287 π.Υ.), καζεηή, θίιν
θαη δηάδνρν ηνπ Αξηζηνηέιε ζηελ δηνίθεζε ηεο Πεξηπαηεηηθήο ρνιήο. Σνλ Κήπν ηνλ
δεκηνχξγεζε κεηά ηελ «ηειεπηήλ» ηνπ Αξηζηνηέιε, κε ρνξεγία ηνπ Γεκεηξίνπ ηνπ
Φαιεξέσο, δίπια ζηελ Πεξηπαηεηηθή ζρνιή ζηελ Αζήλα. Ο θήπνο είρε εκπινπηηζηεί
κε θπηά πνπ έζηειλε ν Μέγαο Αιέμαλδξνο απφ ηελ Αζία θαη είρε απνθηήζεη θαη
παξάξηεκα ζηε Βαβπιψλα. Ο Θεφθξαζηνο είλαη πιένλ παγθφζκηα αλαγλσξηζκέλνο
σο ν ζεκειησηήο ηεο Βνηαληθήο Δπηζηήκεο (Ρηδνπνχινπ, 2007).
Οη ζηφρνη ησλ λεψηεξσλ Βνηαληθψλ Κήπσλ δελ έκεηλαλ ζηαζεξνί, αιιά
αθνινχζεζαλ ηελ θηινζνθία θαη ηηο αλάγθεο ηεο θάζε επνρήο.
Ο Βνηαληθφο θήπνο ηνπ Μεζαίσλα, ζπρλά κηα θιεηζηή απιή Μνλαζηεξηνχ, είρε
ζαλ ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα θαηάιιεινπ θπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ παξαγσγή θαξκάθσλ
πνπ ηφηε πξνέξρνληαλ ζρεδφλ 100% απφ θπηά (θαξκαθεπηηθά θπηά, πνπ ηψξα ηα
ιέκε βφηαλα). Σελ επνρή εθείλε δελ ππήξρε δηάθξηζε κεηαμχ Ηαηξηθήο θαη Βνηαληθήο.
Με ηελ αλάπηπμε ηεο Ηαηξηθήο ηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο, θαη ηνλ πξννδεπηηθφ
δηαρσξηζκφ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, νη βνηαληθνί θήπνη, ζπρλά θιεηζηνί γηα ην επξχ
θνηλφ, πεξλάλε ζηελ θπξηφηεηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ, θαη εθηφο απφ ην λα παξάγνπλ
πξψηεο χιεο γηα θάξκαθα αξρίδνπλ λα αμηνπνηνχληαη θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ
θνηηεηψλ ηεο Ηαηξηθήο.
Με ηελ απνηθηνθξαηία, ην ελδηαθέξνλ ησλ θξαηψλ γηα λέεο θαιιηέξγεηεο
εκπνξηθνχ ελδηαθέξνληνο απμάλεη, ε Βνηαληθή εμειίζζεηαη απνθιίλνληαο αθφκα
πεξηζζφηεξν απφ ηελ Ηαηξηθή θαη νη βνηαληθνί θήπνη εκπινπηίδνληαη κε θπηά
νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Βνηαληθέο απνζηνιέο ζηηο λέεο γαίεο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ
ηζρπξψλ θξαηψλ ηεο επνρήο θαη λέα θαη παξάμελα θπηά πινπηίδνπλ ηνπο θήπνπο.
Κάπνηα απφ ηα θπηά έρνπλ επηιεγεί κε θξηηήξην ηελ εκθάληζή ηνπο. Δίλαη εμσηηθά
θπηά πνπ εληππσζηάδνπλ κε ηα αξψκαηα, ηα ρξψκαηα, ηελ εκθάληζε ή ην κέγεζφο
ηνπο, φρη θαη’ αλάγθε ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο κε ηελ ζηελή έλλνηα: Ζ αηζζεηηθή
ζεκαζία ηνπ Βνηαληθνχ θήπνπ είλαη εδψ θαη ζα αληαγσληζηεί ηηο πξνεγνχκελεο,
θαζψο κάιηζηα φιν θαη πεξηζζφηεξνη θήπνη αλνίγνπλ ηηο πχιεο ηνπο ζηνλ απιφ
πνιίηε.
Καζψο ε βηνκεραληθή αλάπηπμε πξνρσξεί θαη ε επέκβαζε, ζπρλά κε
αλαζηξέςηκε, ηνπ αλζξψπνπ ζηα νηθνζπζηήκαηα γίλεηαη φιν θαη πην εκθαλήο θαη
αλεζπρεηηθή, έλαο άιινο ζηφρνο αξρίδεη λα απνθηά βαξχηεηα: Ζ πξνζηαζία ησλ
απεηινπκέλσλ κε εμαθάληζε εηδψλ. Σα ζπάληα θπηά πξνσζνχληαη ζε δηάθνξα κέξε
ηνπ πιαλήηε γηα λα πξνζηαηεπζνχλ ζε ρψξνπο πνπ ζπρλά κηκνχληαη ην θπζηθφ
ελδηαίηεκα ηνπο θαη νη ηξάπεδεο ζπφξσλ ή άιινπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ησλ
Βνηαληθψλ Κήπσλ απνθηνχλ αθφκα κεγαιχηεξε αμία.
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη γίλεη ζπλείδεζε φηη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
πεξλάεη κέζα απφ ηελ αιιαγή ηεο θαζεκεξηλήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θάζε ελφο πνιίηε
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θαη φρη κφλν ησλ θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ ή ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ. Ζ
εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε πνπ απεπζχλεηαη πξνο
φινπο ηνπο πνιίηεο θαη πινπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ηεο
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο γίλεηαη αθφκα έλαο ζηφρνο γηα ηνπο Βνηαληθνχο Κήπνπο.
Απφ ηα παξαπάλσ δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ν ζθνπφο ηεο χπαξμεο ελφο
Βνηαληθνχ Κήπνπ πέξαζε απφ ζαθψο δηαθεθξηκέλεο θάζεηο, θαη θάζε λένο ζηφρνο
αληηθαζηζηνχζε ηνλ πξνεγνχκελν. Ο ζθνπφο ήηαλ πάληα έλα ακάιγακα ησλ
παξαπάλσ επηκέξνπο ζηφρσλ, ζε δηαθνξεηηθή αλαινγία θάζε θνξά: Καη ζην
κεζαησληθφ κνλαζηήξη θπιάζζνληαλ ζπάληα θπηά, θαη ζίγνπξα θάπνηα θαζαξά
αηζζεηηθήο αμίαο θπηά, έζπαγαλ ηελ κνλνηνλία ησλ ζπλήζσο νπδέηεξσλ εκθαληζηαθά
βνηάλσλ θ.ν.θ.
ηε ζπλέρεηα ζα επηθεληξσζνχκε ζηε ζρέζε Βνηαληθψλ Κήπσλ θαη εθπαίδεπζεο,
κε έκθαζε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε.

Ο ΒΟΣΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ Χ ΥΧΡΟ ΜΑΘΗΗ2
Ζ παξερφκελε εθπαίδεπζε απφ έλαλ Βνηαληθφ Κήπν έρεη δηάθνξεο κνξθέο. Ζ
πξνθαλέζηεξε είλαη απηή πνπ αθνινπζεί ή ζπκπιεξψλεη ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε πνπ
παξέρεηαη απφ ην επίζεκν θξάηνο θαη ζπλήζσο αθνξά ηελ επηζηήκε (κάζεκα) ηεο
Βηνινγίαο, αιιά πηζαλφλ θαη άιια (Φπζηθή, Ηζηνξία θ.ιπ.). ζν κεγαιχηεξε είλαη ε
ειηθία ηεο νκάδαο ζηφρνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν ζπλπθαζκέλε είλαη ε εθπαίδεπζε απηή
κε ηελ έξεπλα, πρ ζηελ πεξίπησζε νκάδσλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.
Τπάξρεη φκσο θαη ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε πνπ απεπζχλεηαη ζε δηάθνξεο
θνηλσληθέο νκάδεο (πρ άηνκα 3εο ειηθίαο, νηθνγέλεηεο θ.ιπ.) ζπλήζσο κε ζηφρν ηελ
επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε νηθνινγηθά ζέκαηα ή ηελ κεηάδνζε πξαθηηθψλ γλψζεσλ
θεπνπξηθήο πρ.
Μηα εηδηθή πεξίπησζε κε ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο (πνπ φκσο είλαη ζε πνξεία
ελζσκάησζεο ζηελ ηππηθή) απνηειεί ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε.
ε έλα Βνηαληθφ θήπν κπνξνχλ θαη’ εμνρήλ λα πινπνηεζνχλ εθπαηδεπηηθέο
δηαδηθαζίεο θαη λα αμηνπνηεζνχλ ππνδνκέο, πνπ δχζθνια απαληψληαη ζηελ
ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε παξφηη απνηεινχλ ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ησλ ζχγρξνλσλ
ζεσξηψλ κάζεζεο. Σέηνηεο είλαη ε εθπαίδεπζε ζην χπαηζξν, ε καζεηνθεληξηθή θαη
εμαηνκηθεπκέλε εθπαίδεπζε θαη ε ρξήζε δηαδξαζηηθψλ ηερλνινγηψλ.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ζπλεζέζηεξεο εθπαηδεπηηθέο ππνδνκέο πνπ
ζπλαληψληαη ζε βνηαληθνχο θήπνπο, ζπκβαηηθέο θαη κε:

Α. Δκπαιδεςηικέρ ςποδομέρ
Γιοπάμαηα
Πξφθεηηαη γηα απνκηκήζεηο θάπνηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ζπρλά ζε θπζηθέο
δηαζηάζεηο, κε ηε ρξήζε ηερλεηψλ πιηθψλ ή ζπλδπαζκνχ ηερλεηψλ θαη θπζηθψλ. Σα
δηνξάκαηα κπνξεί λα είλαη ζε βηηξίλα ή κε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο πξφζβαζεο.
Υξεζηκνπνηνχληαη φπνπ είλαη αδχλαηε ε δεκηνπξγία 100% θπζηθνχ πεξηβάιινληνο,
είηε δηφηη δελ ην επηηξέπνπλ νη (θιηκαηηθέο) ζπλζήθεο είηε δηφηη ην πεξηβάιινλ απηφ
θαη νη ζπλαθείο νξγαληζκνί δελ ππάξρεη πιένλ. Ζ δπλαηφηεηα ηέηνησλ «ηαμηδηψλ ζην
ρξφλν» εληππσζηάδεη κηθξνχο θαη κεγάινπο θαη πξνζθαιεί γηα ζπλδπαζκφ ήπηαο θαη
επράξηζηεο δηδαζθαιίαο.
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ύγσπονα εποπηικά μέζα
Απηά κπνξεί λα είλαη ηξηζδηάζηαηα κνληέια ππφ θιίκαθα, πηζαλά απινπνηεκέλα ή
ηδεαηά («ηνκή ππνδεηγκαηηθνχ άλζνπο»), ή βηηξίλεο κε πξαγκαηηθά δείγκαηα. κσο
απηά ηα κέζα ηνπ παξειζφληνο ζπγθηλνχλ πηα ιηγφηεξν ην θνηλφ, πνπ ηψξα έρεη
απμεκέλεο απαηηήζεηο δηαδξαζηηθφηεηαο.
Έηζη ε γνεηεπηηθφηεξε θαηεγνξία ηέηνησλ κέζσλ, πνπ ηαπηφρξνλα ζπκβαδίδεη θαη
κε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο, είλαη νη Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, νη νζφλεο
αθήο θαη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο (γηα λα αλαθέξσ κφλν κεξηθά) πνπ επηηξέπνπλ ζην
άηνκν λα επηιέμεη ην ίδην, εληφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ παξνπζηάδεηαη,
ην ζέκα θαη ηελ πνξεία κάζεζεο πνπ επηζπκεί.

Υώποι πποβολήρ κινούμενηρ ή ζηαηικήρ εικόναρ
Ζ ζπλήζσο απηφκαηα επαλαιακβαλφκελε πξνβνιή ηαηλίαο ή δηαθαλεηψλ
ζπλεζίδεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάδεηαη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα πνπ είρε
γπξηζηεί ζην παξειζφλ, πρ κηα παιηά ηαηλία απφ ηηο εθζθαθέο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ
θήπνπ ή ηελ αλέγεξζε ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ή γηα ηελ επίδεημε εξεπλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζε άιια κέξε ηεο πδξνγείνπ. Δίλαη θάηη πνπ πξνθαλψο πξνζειθχεη
θπξίσο ελήιηθεο.

Δπγαζηήπια
Οη Βνηαληθνί θήπνη αιιά θαη ηα κνπζεία έρνπλ αξρίζεη λα αλνίγνπλ ηα εξγαζηήξηα
ή ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο δξάζεηο ζην αλεηδίθεπην θνηλφ. Απηφ γίλεηαη κε θαηάιιειε
πξνζαξκνγή (εθιαΐθεπζε) ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ππνγξάκκηζε ηνπ ηκήκαηνο ησλ
ζπκπεξαζκάησλ ή ηεο δηαδηθαζίαο ησλ εξεπλψλ, ελψ παξαιείπεηαη ην ηερληθφηεξν
θνκκάηη π.ρ. ησλ απνηειεζκάησλ ή ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ.
ην ρψξν ινηπφλ ησλ εξγαζηεξίσλ παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη, ηα φξγαλα θαη νη
κέζνδνη πνπ αμηνπνηνχληαη ζηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα ησλ ηδξπκάησλ αλά ηνλ
θφζκν.
Οη απνδέθηεο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ είλαη ζπλήζσο νκάδεο καζεηψλ
θαηψηεξεο θαη κέζεο βαζκίδαο ηεο εθπαίδεπζεο δηφηη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα
ησλ πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ πεξηιακβάλνληαη καζήκαηα ηεο ινγηθήο «Πψο ην
ζθέθηεθα» - «πψο ην νξγάλσζα / ην έιεγμα» - «ηη βξήθα» .

Γπαζηηπιόηηηερ και εκπαίδεςζη ζηο ύπαιθπο (Outdoor Education)
ηνπο κεγάινπο Βνηαληθνχο Κήπνπο βιέπεη θαλείο δηάζπαξηα ζεκεία κε
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πνπ «ζπάεη ηε κνλνηνλία» ησλ αιιεπάιιεισλ θπηηθψλ
εθζεκάησλ κε θάηη δηαθνξεηηθφ. Απνηεινχλ είηε κέξνο κηαο αιπζίδαο ζεκείσλ κε
θνηλφ ζέκα, είηε πρ έλα θνπίδ ζρεηηθφ κε ηα γεηηνληθά ηνπο θπηά ή νηθνζπζηήκαηα.
κσο δελ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη θάπνηα αλζξψπηλε παξέκβαζε γηα λα γίλεη ν
ρψξνο θαηάιιεινο γηα εθπαίδεπζε – είλαη απφ ηε θχζε ηνπ ηέηνηνο. Έλαο αλνηθηφο
ρψξνο κε βιάζηεζε φπσο απηφο, απνηειεί ην ηδεψδεο ζθεληθφ γηα ηελ ππαίζξηα
εθπαίδεπζε (outdoor education), κηα εθπαηδεπηηθή κέζνδν – πξφηαζε πνπ βξίζθεη
αξθεηή απήρεζε κεηαμχ ησλ πξννδεπηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηειεπηαία.
Πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν δηδαζθαιίαο δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ (φρη κφλν ηεο
Βηνινγίαο ή άιισλ ζεηηθψλ καζεκάησλ) έμσ απφ ηελ ηάμε, κε απνηέιεζκα
(ζηαρπνινγψ κεξηθά απφ ην (Higgins, 2001)):
•

Σελ ζχλδεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κε φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπ αλζξψπνπ (φρη κφλν
αθνή θαη φξαζε)

•

Σελ αιιαγή ηεο ζρέζεο καζεηή – θαζεγεηή αιιά θαη ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο
ιφγσ ηεο αιιαγήο πεξηβάιινληνο

•

Σελ επθνιφηεξε δεκηνπξγία ηνπ αηζζήκαηνο ηεο νκάδαο θαη ηελ ζαλ ζπλέπεηα
εξγαζία ζε νκάδεο

•

Σελ επαθή κε ην ίδην ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ θαη

•

Σελ επαθή θαη γλσξηκία κε ηε θχζε πνπ νδεγεί ην άηνκν λα ηελ αγαπήζεη θαη
αξγφηεξα λα ζέιεη λα ηελ πξνζηαηεχζεη.

Β. ςζσεηιζμόρ εκθεμάηων και δπαζηηπιοηήηων με ηο ζσολικό ππόγπαμμα
Δδψ ππάξρεη κηα ζηελφηεξε ζρέζε Βνηαληθνχ Κήπνπ θαη ηππηθήο εθπαίδεπζεο,
φπνπ ηα εθζέκαηα ή νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θήπνπ αθνινπζνχλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ην
εγθεθξηκέλν πξφγξακκα ηεο (δεκφζηαο) εθπαίδεπζεο. πρλά ππάξρνπλ θπιιάδηα
πξνο ηνπο θαζεγεηέο ή επηγξαθέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ζρεηηθή ηάμε (Πρ Κ1-12
ζηηο Αγγινζαμσληθέο ρψξεο)

Γ. Οπγανωμένερ ξεναγήζειρ
Αληίζεηα κε ην πξνεγνχκελν εδψ ην ίδξπκα έρεη κεγάιε ειεπζεξία επηινγήο
αληηθεηκέλνπ, ε δε νκάδεο ζηφρνη πνηθίινπλ απφ καζεηηθέο ηάμεηο έσο νκάδεο αηφκσλ
3εο ειηθίαο, μέλνπο πεξηεγεηέο θ.ιπ.

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Παιδαγωγικό πλαίζιο ηηρ Π.Δ

Π.Δ.

ΚΑΙ

ΝΔΑ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ

Σν παηδαγσγηθφ πιαίζην ηεο Π.Δ. δηακνξθψζεθε αληιψληαο ζηνηρεία απφ ην
πξννδεπηηθά εθπαηδεπηηθά ξεχκαηα ηνπ 20νπ αηψλα. Έηζη ε ΠΔ πηνζεηεί
δηεπηζηεκνληθέο θαη δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο,
δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο καζεηή εθπαηδεπηηθνχ, άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηε δσή θ.ι.π.
Γειαδή ακθηζβεηεί πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν φζνλ αθνξά
ηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ηελ επηζηεκνληθή θαηάηκεζε θαη
εμεηδίθεπζε, ηελ παζεηηθή κεηάδνζε ηεο γλψζεο θαη ηηο ηεξαξρηθέο κνξθέο
επηθνηλσλίαο. (Βαζάια, 2011)

Δκπαίδεςζη για ηην Αειθόπο Ανάπηςξη (ΔΑΑ)
Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ε Π.Δ ζπλδέζεθε άξξεθηα κε ηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ
αλάπηπμεο πνπ «απνβιέπεη λα βνεζήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα αλαπηχμνπλ
ζπκπεξηθνξέο, δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο γηα λα πξνβαίλνπλ ζε ηεθκεξησκέλεο
απνθάζεηο πξνο φθεινο ησλ ίδησλ θαη άιισλ, ηψξα θαη γηα ην κέιινλ θαη λα
ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηεο απνθάζεηο απηέο» (UNESCO, 2007ζην Βαζάια, 2011)
Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην πεξηερφκελν ηεο Π.Δ δηεπξχλεηαη κηα θαη πιένλ κηιάκε γηα
κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνζαλαηνιηζκέλε ζε αμίεο αθνχ ε ΔΑΑ «αλαγλσξίδεη
ηελ πνηθηιφηεηα ζηα θπζηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά ζπζηήκαηα, πξνβάιεη ηηο
αμίεο ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο αμηνπξέπεηαο πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε
ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή δσή, ζέβεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα, δηαηεξεί θαη
εληζρχεη ηηο ηνπηθέο πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, εληζρχεη πξαθηηθέο θαη παξαδφζεηο
πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αεηθνξία (UNESCO, 2007 ζην Βαζάια, 2011)

Σα ζσολικά ππογπάμμαηα ΠΔ
Ζ Π.Δ ζην ζρνιείν απφ ην αξρηθφ ήδε ζηάδην δελ απνηέιεζε έλα αθφκε κάζεκα
ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Αληίζεηα ζπλδέεηαη κε ηελ πινπνίεζε

«πξνγξάκκαηνο Π.Δ» θαη ε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε κέζνδν
project.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 80%, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ
ΚΠΔ ζεσξνχλ φηη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ project βξίζθεη ηδηαίηεξα πξφζθνξν
έδαθνο ζην πεξηβάιινλ ησλ ΒΚ. (Σακπνχθνπ, 2010, ζ. 241)
Άιιεο θαηάιιειεο ηερληθέο πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί θαη ζε άιια καζήκαηα ηνπ
αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε κειέηε πεδίνπ, ηα παηρλίδηα κίκεζεο θαη ξφισλ, ε
πξνζνκνίσζε, ν ράξηεο ελλνηψλ, ε κειέηε πεξίπησζεο θιπ.
ια ηα παξαπάλσ ήηαλ θπζηθφ λα θέξνπλ αιιαγέο θαη ζηα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Ζ θηινζνθία ηνπ παξαδνζηαθνχ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο
έξρνληαλ ζε ξήμε ηφζν κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ΔΑΑ φζν θαη κε ηε κεζνδνινγία. Έηζη
ζηα θαηλνχξγηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ παξαηεξείηαη πξνζπάζεηα αιιαγήο
ηφζν ηεο θηινζνθίαο φζν θαη ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. Γίλεηαη δε πξνζπάζεηα
δηάρπζεο ηεο Π.Δ ησλ ΣΠΔ θαη ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο ζε φια ηα δηδαθηηθά
αληηθείκελα.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε απφ ηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα

ηο μάθημα ηηρ Μελέηηρ Πεπιβάλλονηορ
Σν πεξηερφκελν ηεο ΜηΠ είλαη νξγαλσκέλν ζε ζέκαηα θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηνλ ζχγρξνλν βίν, άξα απφ ηε θχζε ηεο ε ΜηΠ δηαζπλδέεηαη κε ηελ θνηλφηεηα θαη
ηε δσή ζ΄ απηήλ. Θέκαηα απζεληηθήο θνηλσληθήο κάζεζεο είλαη: ε θνηλσληθή
νξγάλσζε, ην άηνκν θαη νη αλάγθεο ηνπ, ν ρψξνο θαη ε αιιειεμάξηεζε κε ηε δσή
ησλ αλζξψπσλ, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ κηαο θνηλφηεηαο, ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ε πξνζηαζία ηνπο, ε νηθνλνκία θαη ε
ζπλάξηεζή ηεο κε ηνλ ρψξν θαη ηελ νξγάλσζε ησλ θνηλσληψλ, ηε δσή θαη ηηο
αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ, ε επηθνηλσλία θαη ε ελεκέξσζε, ν πνιηηηζκφο 3
χκθσλα κε ηε γεληθφηεξε θηινζνθία ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηηο
Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηελ Σερλνινγία, ην Νέν ρνιείν πξνεηνηκάδεη ηα παηδηά,
ψζηε λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία σο ππεχζπλνη, δεκνθξαηηθνί, ελεξγνί θαη θξηηηθά
ζθεπηφκελνη πνιίηεο4
ην θεθάιαην Κνηλσλία θαη Φπζηθφ Πεξηβάιινλ πξνηείλνληαη δξαζηεξηφηεηεο
εληαγκέλεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ (ηνπηθά νηθνζπζηήκαηα, βνπλά, ιίκλεο, δάζε
θ.ιπ.), ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ (βνηαληθνί θήπνη, πάξθα, αγξνθηήκαηα,
αγξνθηήκαηα βηνθαιιηέξγεηαο θ.ιπ.) 5

ηο κεθάλαιο για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη6
Δμαζθαιίδεη ηε δηαζχλδεζε-ζπλνρή ηεο γλψζεο απφ ηελ Πξψηε ρνιηθή Ζιηθία
κέρξη ην Γπκλάζην, δεκηνπξγψληαο ην ππφβαζξν γηα κηα επνηθνδνκεηηθή θαη
αλαιπηηθν-δηεξεπλεηηθή κάζεζε.
•

Απνζθνπεί ζηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο θαη ζπζηεκηθήο ζθέςεο θαη ηελ
θαιιηέξγεηα δηεξεπλεηηθνχ θαη δεκηνπξγηθνχ πλεχκαηνο, κέζα απφ ηελ αλάιπζε

Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο – Οδεγφο Δθπαηδεπηηθνχ ζει.4
Πξφγξακκα πνπδψλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ Γεκνηηθνχ γηα ην «Νέν ρνιείν» ζει. 7
5
Πξφγξακκα πνπδψλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ Γεκνηηθνχ γηα ην «Νέν ρνιείν»
Φάθεινο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζει. 5
6
Πξφγξακκα πνπδψλ «Πεξηβάιινλ θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε»
ζει. 3
3
4

θαη ηε δηεξεχλεζε πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ηελ
αλαδήηεζε πξνηάζεσλ-ιχζεσλ ζηε ινγηθή ηνπ ηη πξέπεη λα γλσξίδεη γηα λα
θάλεη ν καζεηήο/ηξηα, ν πνιίηεο, ην θξάηνο θαη ε Δ.Δ.
•

Πξνζεγγίδεη βαζηθά ζέκαηα θαη πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αληινχληαη
θπξίσο απφ ηελ επηθαηξφηεηα θαη ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή θαη ηεο
καζήηξηαο.

•

Πξνηείλεη ηε δηακφξθσζε ελφο λένπ παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν
αλαπηχζζνληαη πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ελεκέξσζε,
επαηζζεηνπνίεζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηε ιήςε
απνθάζεσλ θαη ζηε ζπκκεηνρή, ζηελ πξφιεςε ή ηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ
δεηεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ.

•

Πξνηάζζεη ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε
γηα ηνλ εκπνηηζκφ ησλ αξρψλ απηψλ θαη αμηψλ ζηα Π.. άιισλ δηδαθηηθψλ
καζεζηαθψλ πεδίσλ, αθνχ ηα πεξηζζφηεξα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη νη
θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη κε απηέο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα κελ
κεηαηξαπνχλ ζε ζηεξεφηππεο εθθξάζεηο.

ην λέν απηφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαζίζηαληαη
ζπλππεχζπλνη γηα ηε κάζεζή ηνπο θαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γίλεηαη
πεξηζζφηεξν θαζνδεγεηηθφο - ζπκβνπιεπηηθφο.

ηο μάθημα ηηρ ηοπικήρ ιζηοπίαρ7
Ζ Σνπηθή Ηζηνξία ζην Γπκλάζην εληάζζεηαη ζηε Εψλε Βησκαηηθψλ
Γξαζηεξηνηήησλ σο έλα πεδίν κειέηεο θαη έξεπλαο. ην λέν Π.. ε Σνπηθή Ηζηνξία
ζπλδέεηαη κε ηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο φισλ ζρεδφλ ησλ ηάμεσλ
ηεο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο, αθνχ αλαδεηθλχεηαη ε ηζηνξηθφηεηα ηνπ ηνπίνπ θαη
ε νξγαληθή ζρέζε ηνπ κε ηνλ άλζξσπν (…). Δπηπιένλ, ε Σ.Η. ζπκβάιιεη ζην άλνηγκα
ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ελψ ζπλδέεηαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή θαη
Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε.
Σέινο απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012 μεθίλεζε ζηα Γεληθά θαη ηα Δπαγγεικαηηθά
Λχθεηα ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Δπεςνηηικέρ Δπγαζίερ», έλα κάζεκα πνπ
αμηνπνηεί ηε κέζνδν project, κέζνδν γλψξηκε ζε φζνπο εθπνλνχλ πξνγξάκκαηα Π.Δ.
ζηα ζρνιεία θαη ηα ζηειέρε ηεο Π.Δ. ελψ δίλεη θαη ηελ δπλαηφηεηα εθπαηδεπηηθψλ
επηζθέςεσλ.

Νέα Ππογπάμμαηα ποςδών - ζςμπεπάζμαηα
Απφ φζα παξαζέζακε παξαπάλσ γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ
δηδαθηηθνχ έξγνπ κε πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ λα
δηεπθνιχλνπλ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο.
Αθφκε ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη δηάθνξνη ρψξνη γχξσ απφ ην ζρνιείν
απνηεινχλ πεδία ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζαλ ρψξνη
βησκαηηθήο κάζεζεο.
Σέινο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ κέζα απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαινχληαη λα
γίλνπλ δεκηνπξγνί ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπο, πξνζπαζνχλ λα
αμηνπνηήζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν δνκέο άηππεο εθπαίδεπζεο φπσο είλαη
κνπζεία αξραηνινγηθνί ρψξνη θιπ.

7
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Άξα ε αλάγθε γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δηαηίζεληαη απφ απηνχο ηνπο
ρψξνπο πνιιαπιαζηάδεηαη θαη κάιηζηα ηα πξνγξάκκαηα απηά πξέπεη λα είλαη
επέιηθηα θαη λα κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ηφζν ηηο ειηθηαθέο αλάγθεο ησλ
καζεηψλ αιιά θαη ζηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηηο
αλάγθεο ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ λα
πινπνηήζνπλ κηα εξγαζία είηε ζηα πιαίζηα ελφο καζήκαηνο είηε ζηα πιαίζηα ελφο
πξνγξάκκαηνο Π.Δ.
Δπίζεο ε ζρνιηθή θνηλφηεηα πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο πξέπεη λα
ζπλεξγαζηεί ηφζν κεηαμχ ηεο φζν θαη κε ηνπηθνχο θαη άιινπο θνξείο φπσο γηα
παξάδεηγκα έλαο Βνηαληθφο Κήπνο.

ΚΠΔ και ππογπάμμαηα
Σα Κέληξα Π.Δ. γίλνληαη απνδέθηεο απηψλ ησλ αλαγθψλ κηα θαη ρξφληα ηψξα
ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα Π.Δ γηα καζεηέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο
εθπαίδεπζεο. Δπηκνξθψλνπλ εθπαηδεπηηθνχο θαη ησλ δχν βαζκίδσλ. Παξάγνπλ
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ππνζηεξηθηηθφ γηα ηελ Π.Δ. Αλαπηχζζνπλ ηνπηθέο θαη δηεζλείο
ζπλεξγαζίεο ζε ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Σέινο ζπληνλίδνπλ ζε ηνπηθφ,
πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν Θεκαηηθά ρνιηθά Γίθηπα Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο.

ΒΟΣΑΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Μεηαμχ ησλ πξνυπνζέζεσλ χπαξμεο ελφο Βνηαληθνχ Κήπνπ ζχκθσλα κε ην
Γηεζλέο Γίθηπν Βνηαληθψλ Κήπσλ B.G.C.I. είλαη θαη ε ζηξαηεγηθή ζε ζέκαηα
πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ε δξαζηεξηφηεηα ζε πξνγξάκκαηα
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ζε ζέκαηα Βηνπνηθηιφηεηαο (Ρηδνπνχινπ, 2007, ζ.
28).

Η καηάζηαζη ζηην Δλλάδα
χκθσλα κε κηα πξφζθαηε έξεπλα (Σακπνχθνπ, 2010) νη πάζεο θχζεσο
Βνηαληθνί θήπνη ζηελ Διιάδα είλαη πεξίπνπ 14. Μφλν δχν φκσο είραλ θάπνηαο
κνξθήο ζπλεξγαζία κε ΚΠΔ. ηελ ίδηα κειέηε θαίλεηαη επίζεο φηη ιίγνη
εθπαηδεπηηθνί ησλ ΚΠΔ (29,2%) θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ φηη νη Βνηαληθνί θήπνη ηεο
ρψξαο καο πξνζθέξνληαη γηα ηε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ ΠΔ. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΠΔ (90,6%) δειψλεη φηη είλαη κεδεληθφο ν βαζκφο
αμηνπνίεζεο ησλ ΒΚ θαηά ηελ πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ ΠΔ απφ ηα ΚΠΔ.

Ο Βοηανικόρ Κήπορ Ι. & Α. Γιομήδοςρ
Ο «Βνηαληθφο Κήπνο Ηνπιίαο θαη Αιεμάλδξνπ Ν. Γηνκήδνπο» είλαη Κνηλσθειέο
Ίδξπκα – Ν.Π.Η.Γ, θιεξνδφηεκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Γηνηθείηαη απφ
πεληακειή Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή, ζηελ νπνία πξνεδξεχεη ν εθάζηνηε Πξχηαλεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα (Ηεξά Οδφο 403, Υατδάξη). Έρεη
έθηαζε 1860 ζηξεκκάησλ θαη θηινμελεί πάλσ απφ 3000 είδε θπηψλ απφ φινλ ηνλ
θφζκν, απνηειψληαο ηνλ κεγαιχηεξν Βνηαληθφ Κήπν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.
θνπνί ηνπ, φπσο θαη θάζε Βνηαληθνχ Κήπνπ είλαη θπξίσο:
•
•
•
•

Ζ πξφνδνο ηεο βνηαληθήο επηζηήκεο
Ζ δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ζπάλησλ θαη απεηινχκελσλ θπηηθψλ εηδψλ
Ζ γλσξηκία ηνπ θνηλνχ κε ηε θπηηθή πνηθηιφηεηα ηνπ πιαλήηε
Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε

Ζ χπαξμε ζηνλ Κήπν κεγάιεο έθηαζεο (~1650 ζηξεκκάησλ) κε θπζηθά
νηθνζπζηήκαηα, φπνπ ιεηηνπξγεί πιήξσο ην ηξνθηθφ πιέγκα, αιιά θαη ν ρσξηζκφο
ηνπ θαιιηεξγεκέλνπ ηνπ κέξνπο ζε ζεκαηηθά ηκήκαηα, δηεπθνιχλεη πνιχ ηηο
επηδηψμεηο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.
Σα 200 πεξίπνπ θαιιηεξγεκέλα ζηξέκκαηα θηινμελνχλ πεξηζζφηεξα απφ 2.500
είδε θπηψλ. Δίλαη ρσξηζκέλα ζηα εμήο Σκήκαηα:
Σνλ Γενδπώνα, πνπ πεξηιακβάλεη δέληξα θαη ζάκλνπο θαη δηαηξείηαη ζηα
αθφινπζα ππνηκήκαηα: Δπξψπε θαη Μεζφγεηνο, Με Μεζνγεηαθή Αζία, Αθξηθή
(θπξίσο Νφηηα), Βφξεηα θαη Κεληξηθή Ακεξηθή, Νφηηα Ακεξηθή, Χθεαλία.
Σν Σμήμα Ιζηοπικών Φςηών, πνπ είλαη κνλαδηθφ. Φηινμελεί θπηηθά είδε, πνπ
έρνπλ αλαθεξζεί απφ ηνλ Θεφθξαζην, ηνλ Γηνζθνπξίδε θαη άιινπο αξραίνπο
Έιιελεο ζπγγξαθείο θαζψο θαη ζηελ Αγία Γξαθή.
Σν Σμήμα ηων Καλλωπιζηικών Φςηών, πνπ απνηειείηαη απφ 15 κεγάια
παξηέξηα θαη 25 πδαηνδεμακελέο. Δθηφο απφ ηα παξηέξηα, ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο
θαιιηεξγνχκελσλ θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ θαζψο θαη δηάθνξσλ
εληππσζηαθψλ αλαξξηρσκέλσλ εηδψλ.
Σν Σμήμα θςηών Οικονομικού Δνδιαθέπονηορ, πνπ θηινμελεί αξσκαηηθά,
θηελνηξνθηθά θπηά θαη νπσξνθφξα, ιαραληθά, θαζψο θαη βηνκεραληθά θπηηθά είδε,
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα καδηθή παξαγσγή ηλψλ, ξεηηλψλ, ηαληλψλ, μπιείαο, ειαίσλ,
θαπζίκσλ, ρξσζηηθψλ, αξσκάησλ θαη ηνμηθψλ νπζηψλ.
Σν Σμήμα Φαπμακεςηικών και Απωμαηικών Φςηών πνπ θηινμελεί είδε πνπ
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο ζηνλ ξνπ ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο.
Σν ςζηημαηικό Σμήμα, πνπ ν θχξηνο ζθνπφο ηνπ είλαη εθπαηδεπηηθφο. Οη
νκάδεο ησλ θπηψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ επηζθέπηε κε βάζε ηε θπινγελεηηθή ηνπο
εμέιημε δηακέζνπ ηεο ηζηνξίαο ηνπ πιαλήηε καο.
Σν Θεπμοκήπιο πνπ είλαη ην θαηαθχγην ελφο αξηζκνχ θπηψλ, πνπ απαηηνχλ
εηδηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, εηδηθά φζνλ αθνξά ζηε ζεξκνθξαζία θαη ζρεηηθή
πγξαζία αέξα.
Ο Βπασόκηπορ Δλληνικών Γεωθύηων πνπ θηινμελεί ηα ειιεληθά θπηά κε
βνιβνχο, θνλδχινπο, ξηδψκαηα.
Σν Φςηώπιο ζςλλογών ηος Κήπος, φπνπ αλαπαξάγνληαη ηα θπηά πνπ
θπηεχνληαη αξγφηεξα ζηα ηκήκαηα, ή θπιάζζνληαη ζπάληα είδε θαζψο θαη ην Γαζικό
Φςηώπιο, φπνπ αλαπαξάγνληαη ειιεληθά δαζηθά είδε, ηα νπνία δίλνληαη δσξεάλ ζε
θνξείο γηα αλαδαζψζεηο, ζε ζρνιεία γηα θπηεχζεηο πξναπιίσλ θ.ιπ.
Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θηινδνμίεο ηνπ Ηδξχκαηνο, είλαη ε δεκηνπξγία ελφο
λένπ Σκήκαηνο, ην νπνίν ζα θηινμελήζεη ηα Δλδεκηθά, πάληα θαη Απεηινχκελα είδε
ηεο Διιεληθήο Υισξίδαο θαη ζα ζηεγάζεη ηελ ζπιινγή πνπ ήδε ππάξρεη ζην θπηψξην
ζπιινγψλ.
Σν Ίδξπκα εξεπλεηηθά αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ κειέηε ηεο ρισξίδαο θαη
βιάζηεζεο πεξηνρψλ ηεο ρψξαο καο θαζψο θαη ησλ πιεζπζκψλ θαη ηεο
αλαπαξαγσγήο ελδεκηθψλ, ζπάλησλ θαη απεηινχκελσλ εηδψλ ηεο. Γηαζέηεη Φπηνζήθε
(Herbarium) κε πάλσ απφ 20000 δείγκαηα θπηψλ θαζψο θαη Σξάπεδα πεξκάησλ
(γελεηηθνχ πιηθνχ) γηα πεξηζζφηεξα απφ 1000 είδε.

ΔΝΑ
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ
ΔΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗΝ
ΠΡΑΞΗ:
ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΒΟΣΑΝΙΚΟΤ ΚΗΠΟΤ I. & A. ΓΙΟΜΗΓΟΤ ΚΑΙ ΚΠΔ
ΛΑΤΡΙΟΤ

Λόγοι πος οδήγηζαν ζηη ζςγκεκπιμένη ζςνεπγαζία
•

Ο Βνηαληθφο θήπνο Γηνκήδνπο είλαη ν κφλνο ζηελ Αηηηθή πνπ είλαη αλνηθηφο ζην
θνηλφ

•

Σν Λαχξην δηαζέηεη έλα πξφγξακκα πνπ αθνξά ην δάζνο θαη ην πεδίν δηαζέηεη
θπηά πνπ ζπλαληά θαλείο ζε Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα. Χζηφζν ζην ΚΠΔ
έξρνληαλ ζρνιεία ησλ νπνίσλ ην ζέκα δελ ήηαλ ην δάζνο αιιά αθνξνχζε θπηά
φπσο ηα αξσκαηηθά, ηα βφηαλα, ηνπο ζρνιηθνχο θήπνπο θιπ. Άξα ν Βνηαληθφο
θήπνο κε ηηο νξγαλσκέλεο ζπιινγέο ηνπ απνηειεί θαιχηεξν πεδίν κειέηεο.

•

Σα ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ ζην δίθηπν «Σν ζπνξάθη πεγή δσήο» εθηφο απφ ην
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεηνχζαλ βνήζεηα γηα λα νξγαλψζνπλ κηθξνχο ζρνιηθνχο
θήπνπο. Ήζειαλ εθηφο απφ ηερληθέο ζπκβνπιέο θαη θπηά πνπ δελ ζα είραλ
θφζηνο, ηα νπνία ν Βνηαληθφο θήπνο κπνξνχζε λα πξνζθέξεη.

•

Απφ ηε κεξηά ηνπ ν Βνηαληθφο Κήπνο ελδηαθέξεηαη γηα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα, αιιά ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ην κφλν πνπ
κπνξεί λα θάλεη είλαη μελαγήζεηο ζε φιν ην ζρνιείν πνπ ηνλ επηζθέπηεηαη.

•

Ζ πξντζηακέλε ηνπ Β.Κ. έρεη κειεηήζεη ηνλ Δζληθφ Γξπκφ νπλίνπ πξνθεηκέλνπ
απηφο λα εληαρηεί ζην Γίθηπν Natura 2000 θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληνληζηηθή
επηηξνπή ηνπ δηθηχνπ «Σν ζπνξάθη πεγή δσήο» ζαλ επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο.

•

Σν 2009 ν ησξηλφο ππεχζπλνο ηνπ ΚΠΔ Λαπξίνπ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ Β.Κ.
πξνθεηκέλνπ λα δηεμαγάγεη έξεπλα ζηα πιαίζηα κεηαπηπρηαθήο κειέηεο κε ζέκα
«Οη Βνηαληθνί Κήπνη θαη ε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο,
ηελ Έξεπλα θαη ηελ Δθπαίδεπζε – πκπεξάζκαηα απφ ηελ πεξηήγεζε ζρνιείσλ
ζην Βνηαληθφ Κήπν Η. θαη Α. Γηνκήδνπο». Απφ ηελ δεκνζθνπηθή απηή έξεπλα ζε
δείγκα 45 ζπλνδψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 144 καζεηψλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηνλ
Βνηαληθφ Κήπν Γηνκήδνπο, θάλεθε ε αλάγθε γηα «δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο
ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ καζεηέο, θάηη πνπ επηηπρψο θαη ζε κεγάιε έθηαζε
εθαξκφδεηαη ζηα δηάθνξα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΤΠΔΠΘ
απφ ρξφληα» (Αζαλαζφπνπινο, 2009, ζ. 72)

Σέινο εμεηάδνληαο πξνζεθηηθά ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θαηαιήμακε ζηελ εμήο
δηαπίζησζε: Σν ΚΠΔ δηαζέηεη γλψζεηο πάλσ ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, ζηελ εθπφλεζε
πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ
κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη κε ην πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ θαη κε ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ηελ Π.Δ. Ο Βνηαληθφο Κήπνο Γηνκήδνπο απφ ηε κεξηά ηνπ δηαζέηεη
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο βνηαληθήο θαη νξγαλσκέλεο ζπιινγέο θπηψλ αιιά έρεη ιίγεο
γλψζεηο πάλσ ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα θαη έιιεηςε πφξσλ ηφζν νηθνλνκηθψλ φζν θαη
αλζξψπηλσλ.
πλεπψο ιακβάλνληαο ππφςε φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θαζψο θαη ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επηβάιεη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,
αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο κεηαθίλεζεο ησλ ζρνιείσλ ηφζν γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο,
αιιά θαη ρξφλνπ, απνθαζίζακε λα ζπλεξγαζηνχκε ζπκπιεξψλνληαο ν έλαο θνξέαο
ηηο δξάζεηο ηνπ άιινπ.

ΓΡΑΔΙ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2011 - 2012
Ξεθηλήζακε ηελ ρξνληά πνπ πέξαζε θνηλέο δξάζεηο πξνθεηκέλνπ λα γλσξηζηνχκε
θαιχηεξα θαη λα δνχκε ηελ απήρεζε πνπ ζα είραλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηε
ζρνιηθή θνηλφηεηα, αιιά θαη ζαλ εκπεηξία γηα εκάο ηνπο ίδηνπο.
•

εκηλάξην ζηελ Υαιθίδα κε ζέκα «ρνιηθή απιή & πξάζηλεο δηαδξνκέο ζηελ
πφιε». ην ζεκηλάξην απηφ ζπκκεηείρε ε πξντζηακέλε ηνπ Β. Κ πνπ έδσζε
ζπκβνπιέο γηα ηε δεκηνπξγία ζρνιηθψλ θήπσλ θαη δήισζε φηη ν Β.Κ παξέρεη
δσξεάλ θπηά ζηα ζρνιεία ππνζηεξίδνληαο θαη έκπξαθηα ηελ πξνζπάζεηα
δεκηνπξγίαο θήπσλ.

•

Ο Βνηαληθφο Κήπνο ππνζηήξημε ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ζρνιηθψλ θήπσλ
ζηα ζρνιεία ηεο Λαπξεσηηθήο κε επηκέξνπο ζπκβνπιέο θαζψο θαη κε δσξεά
θπηψλ. πληνληζηήο ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ ην ΚΠΔ Λαπξίνπ.

•

Σν ΚΠΔ πινπνίεζε ζην ρψξν ηνπ Βνηαληθνχ Κήπνπ δχν εκεξίδεο θαηφπηλ
αηηήκαηνο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ. ηηο Ζκεξίδεο ζπκκεηείραλ
ελήιηθεο ζπνπδαζηέο ηνπ ΗΓΔ νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ ην ζεκηλάξην
«Αξσκαηηθά Φπηά θαη Βφηαλα». Οη ζπνπδαζηέο παξαθνινχζεζαλ βησκαηηθά
εξγαζηήξηα ζην ρψξν ηνπ Βνηαληθνχ θήπνπ Γηνκήδνπο, απφ ηα κέιε ηεο ΠΟ ηνπ
ΚΠΔ θαη ηελ θ. Βαιιηαλάηνπ, πξντζηακέλε ηνπ Βνηαληθνχ θήπνπ, πξνθεηκέλνπ
λα ελεκεξσζνχλ θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ Βνηαληθψλ Κήπσλ, ρψξσλ δηαθχιαμεο πνιχηηκσλ γηα
ηελ πγεία θπηψλ. Μέζα απφ ηηο εκεξίδεο πξνέθπςε θαη ε δπλαηφηεηα πξαθηηθήο
εμάζθεζεο αιιά θαη εζεινληηθήο εξγαζίαο ησλ ζπνπδαζηψλ θαηά ηελ επφκελε
ζρνιηθή ρξνληά

•

Σέινο θηινμέλεζε ην ζεκηλάξην ηνπ δηθηχνπ κε ζέκα «Οη ρψξνη πξάζηλνπ ζηελ
ππεξεζία ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία θαη ησλ λέσλ αλαιπηηθψλ
πξνγξακκάησλ» ζην ρψξν ηνπ Βνηαληθνχ θήπνπ φπνπ εθηφο απφ ηε γλσξηκία κε
ην ρψξν έγηλαλ θαη εξγαζηήξηα κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ην έδαθνο, ηα
ηζηνξηθά θπηά θαη ηε ζχλδεζε ηνπο κε ηνπο κχζνπο ζηελ αξραηφηεηα θαη
αλαγλψξηζε θπηψλ ζην αδηακφξθσην ηκήκα ηνπ θήπνπ.

Αμηνπνηψληαο ηελ ρξήζηκε εκπεηξία ησλ παξαπάλσ θνηλψλ δξάζεσλ, ηελ
αμηνιφγεζε ησλ ζεκηλαξίσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπνπ ζηηο πξνηάζεηο ηνπο
εθδήισζαλ έληνλν ελδηαθέξνλ γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηνλ Βνηαληθφ Κήπν
Η. & Α. Γηνκήδνπο, ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ ζε Βνηαληθνχο Κήπνπο
ηεο Διιάδαο (Αζαλαζφπνπινο, 2009 θαη Σακπνχθνπ, 2010) θαζψο θαη ηελ εκπεηξία
απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε Βνηαληθνχο θήπνπο ηνπ εμσηεξηθνχ,
θαηαιήμακε ζην λα εηνηκάζνπκε έλα ζπκβφιαην ζηαζεξήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο
παξαθάησ άμνλεο.

ΑΞΟΝΔ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΞΤ ΚΠΔ ΚΑΙ ΒΟΣΑΝΙΚΟΤ
ΚΗΠΟΤ
Σν ΚΠΔ Λαπξίνπ ζα εθπνλήζεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηνρεπκέλα ζην
Βνηαληθφ Κήπν γηα ηα ζρνιεία ηνπ δηθηχνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπκε ηηο
εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο (πρ. Ηζηνξηθά θπηά, βφηαλα, νηθνλνκηθά θπηά). Ο
Βνηαληθφο Κήπνο ζα παξέρεη ην απαξαίηεην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θαη ην ΚΠΔ ζα
εηνηκάζεη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν Δμεξεπλεηήο Βνηαληθφο, παηγλίδηα ζεζαπξνχ,
καζαίλσ ηα θπηά κε ηηο αηζζήζεηο, πνπ ζα εληζρχνπλ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε
δηαθφξσλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε θχζε, ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηε

ζρέζε ησλ θπηψλ κε ηνλ άλζξσπν θ.ιπ. Σα πξνγξάκκαηα απηά κπνξνχλ λα
μεθηλήζνπλ πηινηηθά απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2013 θαη ζα αμηνινγεζνχλ απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο κε εξσηεκαηνιφγην, κε ζηφρν λα αμηνπνηεζεί ε
εκπεηξία απηή γηα ηνπο επφκελνπο ζηφρνπο.
Πιεξνθνξηαθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΠΔ
θαη ζα αθνξά ηε δεκηνπξγία ζρνιηθψλ θήπσλ γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο αιιά θαη κηθξψλ
βνηαληθψλ θήπσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο απφ ηα
ζρνιεία.
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ θήπνπ ζα αλαξηεζεί πιηθφ πνπ ζα δίλεη ηηο θαηάιιειεο
νδεγίεο (ράξηεο, πιεξνθνξίεο γηα ηα θπηά, δξαζηεξηφηεηεο θαη ζχλδεζε ηνπο κε ηηο
νξγαλσκέλεο ζπιινγέο ηνπ θήπνπ). Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχλ
λα νξγαλψζνπλ νη ίδηνη κηα πεξηήγεζε ζηνλ θήπν ζηνρεπκέλε ζην ηδηαίηεξν κάζεκα ή
πξφγξακκα πνπ ζρεδηάδνπλ.
Σν ΚΠΔ ζα νξγαλψζεη εκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα γηα λα εθπαηδεχζεη εθπαηδεπηηθνχο
πάλσ ζην ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ρξήζε ηνπ πιηθνχ απηνχ.
Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα κπνξεί ν Βνηαληθφο Κήπνο λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα
ηνπο δηθνχο ηνπ εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχλ
κφλνη ηνπο λα νξγαλψζνπλ δξαζηεξηφηεηεο, ν ΒΚΓ ζα επηβιέπεη ηελ δηαδηθαζία,
ρσξίο λα απαζρνιεί φιε ηελ ψξα ην εηδηθφ ηνπ πξνζσπηθφ. Σελ αλαγθαηφηεηα
ππνζηήξημεο καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ, κε ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δειψλεη
ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΠΔ (96,7%)
(Σακπνχθνπ, 2010, ζ. 255).
Δθφζνλ ηα ζρνιεία ηνπ δηθηχνπ είλαη δηάζπαξηα ζηελ Διιάδα, ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα κε νδεγίεο πνπ ζα δνζνχλ απφ ηνλ ΒΚΓ κέζσ δηαδηθηχνπ, λα εληνπίζνπλ
ηα παηδηά ζεκαληηθά επδηάθξηηα είδε ηζαγελή ή αθφκα θαη ελδεκηθά ησλ πεξηνρψλ
ηνπο. Θα έρνπλ πιεξνθφξεζε γηα ηελ επνρή πνπ απηά έρνπλ ψξηκα ζπέξκαηα. Θα
παίξλνπλ ηκήκα ηνπ θπηνχ, ζα ην απνμεξαίλνπλ θαη επίζεο ζα ζπιιέγνπλ ηνπο
θαξπνχο-ζπέξκαηα. Θα κπνξνχλ θαη λα ηα θαζαξίδνπλ, κε βάζε ηηο νδεγίεο. Σα
ζπέξκαηα, φπσο θαη ην απνμεξακέλν δείγκα-απνδεηθηηθφ ηεο πξνέιεπζεο ησλ
ζπεξκάησλ (φπσο πξνβιέπεη ε κεζνδνινγία), ζα ζηέιλνληαη κε έμνδα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζηνλ ΒΚΓ. Δθεί ζα απνζεθεχνληαη σο παξαθαηαζήθε γηα ηελ
πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα θαιιηεξγεζνχλ γηα λα επαλεηζαρζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπο.
Μηα κηθξή πνζφηεηα ζπεξκάησλ θάζε είδνπο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
αλαπαξάγεηαη ην είδνο ζηνλ Κήπν, λα έρνπκε δειαδή απηφ πνπ ιέκε εθηφο ηφπνπ
δηαηήξεζε θαη γηα λα δίλεη λέα ζπέξκαηα. Βέβαηα, αλ νη πνζφηεηεο ζπεξκάησλ ελφο
είδνπο είλαη αξθεηέο κπνξνχλ λα αλαπαξάγνληαη αξθεηά θπηά θαη λα δίλνληαη ζηα
ζρνιεία ηνπ Γηθηχνπ γηα θπηεχζεηο ζηηο απιέο. Πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε, ην
Γίθηπν ζα έρεη βάιεη ηε ζθξαγίδα ηνπ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηαηήξεζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο ζα είλαη κεγάιε.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Βαζηζκέλν ζε πνξίζκαηα επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ θαη ηηο λεψηεξεο ηάζεηο ηεο
εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, φπσο απηέο αληαλαθιψληαη ζηα λέα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα, ην ΚΠΔ Λαπξίνπ θαη ν Βνηαληθφο Κήπνο Η. & Α. Γηνκήδνπο
εγθαηλίαζαλ ην ζρνιηθφ έηνο 2011-12 κηα ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ
ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία.

Ζ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ κέρξη ηψξα πηινηηθή ζπλεξγαζία (βησκαηηθά
εξγαζηήξηα ζην Βνηαληθφ Κήπν ζην πιαίζην ζεκηλαξίνπ ηνπ Θεκαηηθνχ Γηθηχνπ θαη
επηκνξθσηηθέο δξάζεηο κε άιιεο νκάδεο-ζηφρνπο) ππνζηεξίδεη ηελ πεξαηηέξσ
ελίζρπζε απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο.
Ζ ζπλεξγαζία απηή ζα γίλεη ζηελφηεξε ηελ ηξέρνπζα θαη ηηο επφκελεο ζρνιηθέο
ρξνληέο κε ηελ εθπφλεζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ΚΠΔ πξνγξακκάησλ
πξνζαξκνζκέλσλ ζην ρψξν ηνπ Βνηαληθνχ Κήπνπ ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε
θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ελδηαθέξνπλ θαη ηνπο δπν θνξείο φπσο καζεηηθέο
πεξηβαιινληηθέο νκάδεο θαζψο θαη κέιε ηνπ Δζληθνχ Θεκαηηθνχ Γηθηχνπ πνπ
ζπληνλίδεη ην ΚΠΔ. Παξάιιεια εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο ππνζηήξημε απφ ηνπο
επηζηήκνλεο ηνπ Βνηαληθνχ Κήπνπ θαη ε δηάζεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ Βνηαληθνχ Κήπνπ
γηα δξάζεηο ηνπ ΚΠΔ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αζαλαζφπνπινο Α. (2009). Οη Βνηαληθνί Κήπνη θαη ε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ Πεξηβάιινληνο, ηελ Έξεπλα θαη ηελ Δθπαίδεπζε – Σπκπεξάζκαηα από ηελ
πεξηήγεζε ζρνιείσλ ζην Βνηαληθό Κήπν Ι. θαη Α. Γηνκήδνπο, Αζήλα: Μεηαπηπρηαθή
Γηαηξηβή, ΔΚΠΑ, ηκήκα Βηνινγίαο.
Βαζάια, Π. (2011). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη Σρνιηθά Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα.
Σην: Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο – Βαζηθό Δπηκνξθσηηθό Υιηθό: Τόκνο Α: Γεληθό
Μέξνο Αζήλα: Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην

Higgins, Peter (2001) Why educate out of doors? Kinda Education Center, νπεδία
Ρηδνπνχινπ . (2007). Βνηαληθόο Κήπνο Ινπιίαο & Αιεμάλδξνπ Γηνκήδνπο - Από ηε
λνζηαιγία ησλ αλζξώπσλ ζηε δηαρξνληθόηεηα ησλ θπηώλ. Αζήλα, Γίαπινο.
Σακπνχθνπ Α. (2010). Βνηαληθνί Κήπνη θαη ν ξόινο ηνπο ζην ρώξν ηεο
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο - Οη αληηιήςεηο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ησλ Κέληξσλ
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Αζήλα: Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή, ΓΠΑ.

ΙΣΟΔΛΙΓΔ
Βνηαληθφο Κήπνο Η. & Α. Γηνκήδνπο http://www.diomedes-bg.uoa.gr/ Πξφζβαζε:
29/9/2012
Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Λαπξίνπ http://kpe-lavriou.att.sch.gr/
Πξφζβαζε: 26/9/2012
Φεθηαθφ ζρνιείν, Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο – Οδεγόο
Δθπαηδεπηηθνύ http://digitalschool.minedu.gov.gr/ Πξφζβαζε: 26/9/2012
Φεθηαθφ ζρνιείν, Τνπηθή Ιζηνξία Γ΄ Γπκλαζίνπ http://digitalschool.minedu.gov.gr/
Πξφζβαζε: 26/9/2012
Φεθηαθφ ζρνιείν, Πξόγξακκα Σπνπδώλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Γεκνηηθνύ γηα ην «Νέν
Σρνιείν» http://digitalschool.minedu.gov.gr/ Πξφζβαζε: 26/9/2012
Φεθηαθφ ζρνιείν, Πξόγξακκα Σπνπδώλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Γεκνηηθνύ γηα ην «Νέν
Σρνιείν» http://digitalschool.minedu.gov.gr/ Πξφζβαζε: 26/9/2012
Φεθηαθφ ζρνιείν, Πξόγξακκα Σπνπδώλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Γεκνηηθνύ γηα ην «Νέν
Σρνιείν» Φάθεινο επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ http://digitalschool.minedu.gov.gr/
Πξφζβαζε: 26/9/2012
Φεθηαθφ ζρνιείν, Πξόγξακκα Σπνπδώλ «Πεξηβάιινλ θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν
Αλάπηπμε»
Υπνρξεσηηθήο
Δθπαίδεπζεο
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
Πξφζβαζε: 26/9/2012

