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εμινάπια ενημέπωζηρ ενηλίκων 
14 σπόνια έπεςναρ ηος Βαλκανικού Βοηανικού Κήπος Κποςζζίων-

Δπγαζηηπίο Πποζηαζίαρ, Γιαηήπηζηρ και Αξιοποίηζηρ Αςηοθςών και 
Ανθοκομικών Διδών (ΔΠΑΑΑΔ) ηος ΔΛΓΟ-«ΓΗΜΗΣΡΑ» ζηη διαηήπηζη, 
αναπαπαγωγή και αξιοποίηζη ελληνικών ειδών ζςλλεγμένων από ηη 

θύζη (με έμθαζη ζηα ενδημικά, ζπάνια, απειλούμενα, είδη με 
απωμαηική, θαπμακεςηική, καλλωπιζηική σπήζη)  

Με πάνω από 15.000 θςηά, ο Βαλκανικόρ Βοηανικόρ Κήπορ Κποςζζίων 
(ΒΒΚΚ) και ο Κήπορ Πεπιβαλλονηικήρ Εςαιζθηηοποίηζηρ (ΚΠΕ), δέσεηαι 
ενδιαθεπόμενοςρ από όλη ηην Ελλάδα για να διεπεςνήζοςν ηην Ελληνική 

Φςζική Κληπονομιά! 

Με ζεκαηηθό άμνλα ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ βηνπνηθηιόηεηα θαη αεηθνξία, 
ν ΒΒΚΚ θαη ν ΚΠΔ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πξνζηαζίαο, Γηαηήξεζεο θαη 
Αμηνπνίεζεο Απηνθπώλ θαη Αλζνθνκηθώλ Δηδώλ (ΔΠΑΑΑΔ) ηνπ ΔΛΓΟ-
«ΓΗΜΗΣΡΑ» ελεκεξώλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ Γηεξεπλεηηθώλ 
Δπηζηεκνληθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (Inquiry-Based Science Activities). 

κοπόρ ησλ πξνζθεξόκελσλ πξνγξακκάησλ είλαη λα πιεξνθνξεζνύλ νη 
επηζθέπηεο γηα ηνπο ειιεληθνύο θπηνγελεηηθνύο πόξνπο, νη νπνίνη ζπλδένληαη 
κε ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ πνιηηηζκό, ηνλ ζεβαζκό ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ 
επεκεξία ηεο θνηλσλίαο καο, ζήκεξα θαη ζην κέιινλ. 

ηόσοι κάθε ππογπάμμαηορ 

 λα εκπλεύζεη ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα κάζνπλ γηα ηελ Διιεληθή Φπζηθή 
Κιεξνλνκηά 

 λα ηνπο εκπιέμεη ζε δηεξεπλεηηθέο θαη βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, νη 
νπνίεο είλαη ν ελδεδεηγκέλνο ηξόπνο γηα λα κάζεη θάπνηνο 

 λα θαιύπηεη ηηο δηαθνξεηηθέο ειηθίεο, ηθαλόηεηεο θαη ελδηαθέξνληα 

Ομάδερ-ζηόσοι 

Σα πξνγξάκκαηα καο κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζε νκάδεο, ζε όινπο ηνπο 
ελδηαθεξόκελνπο. 

Πος; Πόηε; 

Σα πξνγξάκκαηα πξαγκαηνπνηνύληαη ζην Δξγαζηήξην θαη Κήπν 
Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο (15 km από ην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο, 
3 km από ηελ Θέξκε Θεζζαινλίθεο). Σα πξνγξάκκαηα πξαγκαηνπνηνύληαη 
θαηόπηλ ζπλελλόεζεο.  

https://www.google.gr/maps/dir/40.5359368,23.0013998/Thessaloniki/@40.5646461,22.9408132,18147m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x14a838f41428e0ed:0x9bae715b8d574a9!2m2!1d22.9444191!2d40.6400629?hl=en
https://www.google.gr/maps/dir/40.5359368,23.0013998/Thessaloniki/@40.5646461,22.9408132,18147m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x14a838f41428e0ed:0x9bae715b8d574a9!2m2!1d22.9444191!2d40.6400629?hl=en


Δξγαζηήξην Πξνζηαζίαο θαη Αμηνπνίεζεο Απηνθπώλ θαη Αλζνθνκηθώλ Δηδώλ 
Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ 
2310471613, εσωτ. (0) 220, bbgk@bbgk.gr 

Ποια είναι η διαδικαζία; 

Γηα λα παξαθνινπζήζεηε έλα ζεκηλάξην ζα πξέπεη: 

 λα επηιέμεηε ην πξόγξακκα πνπ ζαο ελδηαθέξεη 

 λα απνζηείιεηε ζπκπιεξσκέλε ηε θόξκα ζπκκεηνρήο (παξαθάησ) ζην 
bbgk@bbgk.gr  

 λα πξνρσξήζεηε ζηελ θαηάζεζε ηνπ αληίηηκνπ εληόο 15 εκεξώλ από ηε 
ζηηγκή πνπ ζα ιάβεηε ελεκεξσηηθό κήλπκα όηη ε ζπκκεηνρή ζαο έγηλε 
δεθηή  

 ε θαηάζεζε ηνπ πνζνύ ζα γίλεη ζε αξηζκό ινγαξηαζκνύ πνπ ζα 
ππνδεηρζεί θαηόπηλ επηθνηλσλίαο κε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 
bbgk@bbgk.gr 

 λα απνζηείιεηε ην απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ππόςε ινγηζηεξίνπ, ζην fax 
2310 473 024 ή ζην e-mail: bbgk@bbgk.gr 

Κόζηορ 

εμινάπιο 
Γιάπκεια 
(ώπερ) 

Χώπορ 
Απιθμόρ 
αηόμων 

Κόζηορ/ άηομο 
(€) 

Ημεπήζιο 6 
ΚΠΔ- 

ΔΠΑΑΑΔ 
50-100 30 

Σεηπαήμεπο 30 
ΚΠΔ- 

ΔΠΑΑΑΔ 
15-50 150 

Γιαηί να έπθω; 

Η πνιύρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ ΒΒΚΚ-ΔΠΑΑΑΔ νδήγεζε ζηε ζπγγξαθή λένπ 
πιηθνύ θαηάξηηζεο, ζέινληαο λα εκπινπηίζεη ηνλ λέν πεξηβαιινληηθό, 
νηθνλνκηθό, θνηλσληθό θαη πνιηηηζκηθό ξόιν ηνπ ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ 
Αεηθόξν Αλάπηπμε. Η καζεζηαθή πεξηήγεζε ζηε κνλαδηθή ζηνλ θόζκν 
ζπιινγή ησλ ζεκαληηθώλ ειιεληθώλ θπηηθώλ εηδώλ (ελδεκηθά, απεηινύκελα 
κε εμαθάληζε θ.ά.) επαηζζεηνπνηεί θαη θαηαξηίδεη ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζε 
ρώξνπο πνπ γίλεηαη αιεζηλή επηζηεκνληθή έξεπλα! 

Κάθε ζεμινάπιο πεπιλαμβάνει:  

 Καισζόξηζκα-πξνβνιή παξνπζίαζεο κε ηίηιν: «Βηνπνηθηιόηεηα θαη 
αεηθνξία: ην παξάδεηγκα ηνπ Βαιθαληθνύ Βνηαληθνύ Κήπνπ 
Κξνπζζίσλ», δηάξθεηαο πεξίπνπ 20 ιεπηώλ.  

 Ξελάγεζε ζηνπο ππαίζξηνπο ρώξνπο ηνπ ΔΠΑΑΑΔ-ΚΠΔ ή ζηνπο 
ρώξνπο ηνπ ΒΒΚΚ, δηάξθεηαο πεξίπνπ 45 ιεπηώλ. 

 Πξσηόηππεο δξαζηεξηόηεηεο (εκπεηξηθέο, δηαζεκαηηθέο θαη βησκαηηθέο) 
θαη εξγαζηήξηα, βάζεη ηε Γηεξεπλεηηθή Δθπαίδεπζε ησλ Φπζηθώλ 
Δπηζηεκώλ 

 Γσξεάλ εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη εμνπιηζκόο γηα δξαζηεξηόηεηεο 

 Γσξεάλ εκεξήζηα είζνδνο ζηνπο θήπνπο 

 Δηδηθά δηακνξθσκέλνη εμσηεξηθνί ρώξνη γηα θαγεηό 

 Γεπζηγλσζία Αξσκαηηθώλ θαη Φαξκαθεπηηθώλ Φπηώλ 
Πεπιζζόηεπη ενημέπωζη και θωηογπαθικό ςλικό από πποηγούμενερ 
δπάζειρ μαρ μποπείηε να βπείηε: 

 www.bbgk.gr 

 Facebook: www.facebook.com/balkangarden 

 Linkdin: www.linkedin.com/groups/Balkan-Botanic-Garden-Kroussia 

 Yotube: www.youtube.com/channel/UCD899LDZftCyzuPeL_xV1kA 

 Twitter: @BBGK2 

mailto:bbgk@bbgk.gr
mailto:bbgk@bbgk.gr
https://www.facebook.com/balkangarden
https://www.linkedin.com/groups/Balkan-Botanic-Garden-Kroussia-7404246?home=&gid=7404246
https://www.youtube.com/channel/UCD899LDZftCyzuPeL_xV1kA
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Πποηεινόμενη θεμαηολογία 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα επηιέμνπλ από ηηο παξαθάησ ελόηεηεο 
ζεκηλαξίσλ ή θαη λα δειώζνπλ όπνην άιιν ζέκα ηνπο ελδηαθέξεη.  

Ημεπήζια εμινάπια (6 ώπερ) 

Θέμα ύνηομη πεπιγπαθή 

Αειθοπία και Καλλιέπγεια 
Δλληνικού Χλωπιδικού 
Πλούηος 

 Υισξηδηθόο πινύηνο ηεο Διιάδαο, γεσγξαθηθή θαηαλνκή 
 Μέζνδνη δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο απηνθπώλ εηδώλ 
 Μέζνδνη αλαπαξαγσγήο θπηηθώλ εηδώλ  
 Καιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο  
 Καιιηέξγεηα εηδώλ ζε εκπνξηθή θιίκαθα 

Αξιοποίηζη Δλληνικού 
Χλωπιδικού Πλούηος 

 Αμηνπνίεζε απηνθπώλ ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ, δεκηνπξγίεο 
αλζηθώλ ζπλζέζεσλ  

 Παξαζθεπή νηθνινγηθώλ ζθεπαζκάησλ γηα νηθηαθή θαη θεπνπξηθή 
ρξήζε 

 Αξσκαηηθά θπηά θαη κίγκαηα γηα δηάθνξεο ρξήζεηο (π.ρ. άιαηα 
κπάληνπ, αξσκαηηζκόο μπδηνύ θαη ειαηνιάδνπ θ.ά.) 

Πεπιβαλλονηική 
εςαιζθηηοποίηζη και 
project 

 Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε 
 Γηεξεπλεηηθέο Δπηζηεκνληθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
 Βαζηθέο αξρέο δεκηνπξγίαο Project 

 

Σεηπαήμεπα εμινάπια (30 ώπερ) 

Θέμα ύνηομη πεπιγπαθή 

Αειθοπία και Καλλιέπγεια 
Δλληνικού Χλωπιδικού 
Πλούηος 

 Θεσξία:  
 Υισξηδηθόο πινύηνο ηεο Διιάδαο, γεσγξαθηθή θαηαλνκή 
 Μέζνδνη δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο απηνθπώλ εηδώλ 
 Μέζνδνη αλαπαξαγσγήο θπηηθώλ εηδώλ  
 Καιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο  
 Καιιηέξγεηα εηδώλ ζε εκπνξηθή θιίκαθα 

 Γξαζηεξηόηεηεο θαη εξγαζηήξηα 

Αξιοποίηζη Δλληνικού 
Χλωπιδικού Πλούηος 

 Θεσξία:  
 Αμηνπνίεζε απηνθπώλ ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ, δεκηνπξγίεο 

αλζηθώλ ζπλζέζεσλ  
 Παξαζθεπή νηθνινγηθώλ ζθεπαζκάησλ γηα νηθηαθή θαη θεπνπξηθή 

ρξήζε 
 Αξσκαηηθά θπηά θαη κίγκαηα γηα δηάθνξεο ρξήζεηο (π.ρ. άιαηα 

κπάληνπ, αξσκαηηζκόο μπδηνύ θαη ειαηνιάδνπ θ.ά.) 
 Γξαζηεξηόηεηεο θαη εξγαζηήξηα 

Πεπιβαλλονηική 
εςαιζθηηοποίηζη και 
project 

 Θεσξία 
 Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε 
 Γηεξεπλεηηθέο Δπηζηεκνληθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
 Βαζηθέο αξρέο δεκηνπξγίαο Project 

 Γξαζηεξηόηεηεο θαη εξγαζηήξηα 
 Δπίδεημε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 
 πκβνπιεπηηθή ζηελ ζπγγξαθή αηνκηθνύ project 
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Βαλκανικόρ Βοηανικόρ Κήπορ Κποςζζίων (ΒΒΚΚ) και 
Κήπορ Πεπιβαλλονηικήρ Δςαιζθηηοποίηζηρ (ΚΠΔ) ηος 
Δπγαζηηπίος, Πποζηαζίαρ και Αξιοποίηζηρ Αςηοθςών 

και Ανθοκομικών Διδών - ΔΛΓΟ-«ΓΗΜΗΣΡΑ» 

Φόπμα ζςμμεηοσήρ 

Ολνκαηεπώλπκν  

Σειέθσλν (ζηαζεξό θαη 
θηλεηό) 

 

Email  

Ηιηθία  

Υώξνο ελεκέξσζεο ΒΒΚΚ (Κηιθίο) ΚΠΔ θαη ΔΠΑΑΑΔ (Θέξκε) 

Ηκεξήζην πξόγξακκα ΔΙΑΓΩΓΗ&ΞΔΝΑΓΗΗ ΠΛΗΡΔ ΔΞΔΙΓΗΚΔΤΜΔΝΟ 

Δπηζπκεηή ζεκαηνινγία 
πξνγξάκκαηνο 

Αειθοπία και Καλλιέπγεια Ελληνικού Χλωπιδικού Πλούηος 

Αξιοποίηζη Ελληνικού Χλωπιδικού Πλούηος 

Πεπιβαλλονηική εςαιζθηηοποίηζη και project 

Πξνηεηλόκελεο 
εκεξνκελίεο* 

   

Ολνκαζία**  

Γηεύζπλζε** 
Πόιε** 
Σαρ. Κώδηθαο**  
Email** 
Σειέθσλν** 

 

Αξηζκόο αηόκσλ**  

Αξηζκόο ππεπζύλσλ 
νξγάλσζεο** 

 

Δπηπιένλ ζρόιηα (π.ρ. 
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 
αλάγθεο) 

 

*Παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε πάλσ από δύν εκεξνκελίεο 
**ζπκπιεξώλεηαη κόλν από ζπιιόγνπο, νκάδεο, εηαηξίεο, ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία θ.ά. 


