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Θεµατική ενότητα: ∆υνατότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από εξωσχολικούς φορείς
Περίληψη
Ένας Βοτανικός Κήπος περιλαµβάνει επιστηµονικά οργανωµένες και βοτανικά
αναγνωρισµένες συλλογές φυτών που έχουν καταγραφεί και σηµανθεί κατάλληλα για σκοπούς
επιστηµονικής έρευνας, διατήρησης και εκπαίδευσης. Υπάρχουν σήµερα στον κόσµο πάνω από
1800 Βοτανικοί Κήποι, οι οποίοι διατηρούν τη µεγαλύτερη συλλογή φυτικών ειδών έξω από τη
φύση, πολλά από τα οποία απειλούνται µε γενετική υποβάθµιση ή και εξαφάνιση. Οι Βοτανικοί
Κήποι στο πλαίσιο του έργου τους να διατηρήσουν τη χλωριδική ποικιλότητα έχουν αναλάβει να
διδάξουν στους ανθρώπους τη σηµασία των φυτών για την ανθρώπινη ζωή αλλά και το
οικοσύστηµα του πλανήτη.
Στην Ελλάδα τα τελευταία 10 έτη µε τη δηµιουργία του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου
Κρουσσίων πραγµατοποιείται προσπάθεια για τη διατήρηση µε επιστηµονικό τρόπο των
αυτοφυών ειδών των Βαλκανίων. Η υλοποίηση του έργου γίνεται µε Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς
πόρους από το Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.). Οι εγκαταστάσεις του Κήπου
αποτελούνται από φυτώρια και εργαστήρια αξιοποίησης της αυτοφυούς χλωρίδας στη Θέρµη
Θεσσαλονίκης και τον επισκέψιµο χώρο στην Ποντοκερασιά Κιλκίς.
Το Εκπαιδευτικό Έργο του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων (ΒΒΚΚ)
Στην παρούσα εργασία, γίνεται γενική αναφορά στην έννοια του βοτανικού κήπου (ΒΚ) και
τους σκοπούς που επιτελεί και παρουσιάζεται στη συνέχεια ο ΒΒΚΚ. Ιδιαίτερα, επιχειρείται η
ανάδειξη της σπουδαιότητάς του για το χώρο των Βαλκανίων, το εκπαιδευτικό έργο του µέχρι
σήµερα και οι δυνατότητες που προσφέρει για την υλοποίηση στο µέλλον εκπαιδευτικών
προγραµµάτων σχετικών µε τη Βαλκανική Χλωρίδα και το Περιβάλλον.
Η ∆ιεθνής Ένωση Βοτανικών Κήπων (BGCI) ορίζει τον ΒΚ ως ένα σύνολο επιστηµονικά
οργανωµένων και βοτανικά αναγνωρισµένων συλλογών φυτών που έχουν καταγραφεί και σηµανθεί
κατάλληλα µε σκοπό την επιστηµονική έρευνα, τη διατήρηση και την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση,
συµπεριλαµβανοµένης και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αποτελεί πρωτεύουσα
δραστηριότητα όλων των ΒΚ του κόσµου, πράγµα που εύκολα διαπιστώνεται µε µια έρευνα στο
διαδίκτυο, όπου κάθε ΒΚ παρουσιάζει το εκπαιδευτικό έργο του. Στην περίπτωσή µας,
εστιαζόµαστε στο εκπαιδευτικό έργο του ΒΒΚΚ που ξεκίνησε την περίοδο 2003-2004 µε την
εφαρµογή µικρού µόνο αριθµού πιλοτικών προγραµµάτων.
Πιο συγκεκριµένα, υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:
Συνεργασία του Κήπου µε πέντε Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια του Νοµού
Θεσσαλονίκης.
Επισκέψεις ∆ηµοτικών Σχολείων και Γυµνασίων στο ΒΒΚΚ.
Επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
που εκπονούνται από εκπαιδευτικούς και µαθητές σχολείων της περιοχής.
Συνεργασία µε την ∆ιεθνή Οργάνωση Βοτανικών Κήπων (BGCI) για πραγµατοποίηση
προγραµµάτων επιµόρφωσης του προσωπικού του Κήπου.
Συνεργασία του ΒΒΚΚ µε το Κυπριακό ΚΠΕ στην Κρίτου Τέρρα της Επαρχίας
Πάφου.
Ολοκλήρωση µελετών σχετικών µε την εκπαίδευση στο ΒΒΚΚ.
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Συµµετοχή συνεργατών του Κήπου σε συνέδρια µε θέµατα σχετικά µε την εκπαίδευση
στους ΒΚ.
∆ηµιουργία ιστοσελίδας (www.bbgk.gr) για την ενηµέρωση του κοινού.
Στα αρχεία του Κήπου υπάρχουν καταγραφές αυτών των δραστηριοτήτων (έντυπο υλικό,
χειροτεχνίες, φωτογραφικό υλικό και videos). Για την εξαγωγή συµπερασµάτων και τον καθορισµό
νέων εκπαιδευτικών στόχων χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από τη συνεργασία µε το ΚΠΕ της Κρίτου
Τέρρα στην Κύπρο.
Τα αποτελέσµατα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Κήπου την περίοδο 2003-2004
σε συνδυασµό µε το στόχο του Κήπου να διαµορφώσει ένα ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα µέχρι το 2008, ανάλογο των ΒΚ του εξωτερικού, οδηγούν στη διατύπωση νέων
προτάσεων. Ο ΒΒΚΚ προβλέπεται να συνδυάζει δύο εκπαιδευτικούς ρόλους, αυτόν της ερµηνείας
και ξενάγησης στον Κήπο και το Κέντρο Έρευνας και αυτόν της οργάνωσης ευρύτερων
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων σχετικών µε την οικολογία της Βαλκανικής χλωρίδας.
Για την ερχόµενη σχολική χρονιά προβλέπονται:
η συνέχιση της συνεργασίας του Κήπου µε σχολεία πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε στόχο τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Κήπου θα
λειτουργούν συµπληρωµατικά και επιβοηθητικά του σχολικού προγράµµατος,
εστιάζοντας στη βοτανική και τη φυτοκοµία της Βαλκανικής αυτοφυούς χλωρίδας και
σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος,
η συνεργασία µε σχολεία των Νοµών Κιλκίς και Θεσσαλονίκης για δηµιουργία
ξηροφυτικών σχολικών κήπων µε αυτοφυή της χώρας µας,
η συνεργασία µε τους υπεύθυνους ΠΕ στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς αλλά και µε τα
ΚΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα,
η συνεργασία µε εκπαιδευτικούς και ερευνητές µε σκοπό τη δηµιουργία
εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για τα προγράµµατα του Κήπου,
η ενηµέρωση εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων για το έργο του ΒΒΚΚ και η
επιµόρφωσή τους σε θέµατα σχετικά µε τη διατήρηση των αυτοφυών ειδών της χώρας
µας,
η συνεργασία µε τριτοβάθµια ιδρύµατα της χώρας µας σε θέµατα έρευνας και
εκπαίδευσης
η συνεργασία µε περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας µας αλλά και του εξωτερικού
η συνεργασία µε ΒΚ του εξωτερικού για ανταλλαγή εµπειριών και πραγµατοποίηση
κοινών εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
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