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Ππογπάμμαηα εςαιζθηηοποίηζηρ ενηλίκων 

Βιοποικιλόηηηα και Αειθοπία ζε Βοηανικούρ Κήποςρ: 
ηα «Εωνηανά Μοςζεία» και ο κοινωνικόρ ηοςρ πόλορ 

Με πάνω από 15.000 θσηά, ο Βαλκανικός Βοηανικός Κήπος Κροσζζίων 
(ΒΒΚΚ) και ο Κήπος Περιβαλλονηικής Εσαιζθηηοποίηζης (ΚΠΕ), δέτεηαι 
επιζκέπηες από όλη ηην Ελλάδα για να διερεσνήζοσν ηο Βαζίλειο ηων 
Ελληνικών Φσηών! 

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», ζπλδέεη ηνπο επηζθέπηεο κε ηε θύζε θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηά 
ηνπο, κέζσ Γηεξεπλεηηθώλ Δπηζηεκνληθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (Inquiry-Based 
Science Activities). 

κοπόρ ησλ πξνζθεξόκελσλ πξνγξακκάησλ είλαη λα πιεξνθνξεζνύλ νη 
επηζθέπηεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπηνγελεηηθώλ πόξσλ θαη λα κάζνπλ 
ζπκκεηέρνληαο ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ αεηθνξηθή αμηνπνίεζε ησλ 
Διιεληθώλ Φπηώλ, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ πνιηηηζκό, ηνλ 
ζεβαζκό ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο καο, ζήκεξα θαη ζην 
κέιινλ. 

Σηότοι κάθε προγράμμαηος 

 λα εκπλεύζεη ηνπο επηζθέπηεο λα κειεηήζνπλ θαη λα ραξνύλ ηε Φύζε, 

 λα ηνπο εκπιέμεη ζε δηεξεπλεηηθέο θαη βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο 
κε ηε βηνπνηθηιόηεηα πνπ είλαη ν ελδεδεηγκέλνο ηξόπνο γηα λα πάξεη έλαο 
επηζθέπηεο ηα κέγηζηα από κία πεξηήγεζε ζε βνηαληθό θήπν, 

 λα θαιύπηεη ηηο δηαθνξεηηθέο ειηθίεο, ηθαλόηεηεο θαη ελδηαθέξνληα 

Ομάδες-ζηότοι 

Σα πξνγξάκκαηα καο κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζε όινπο ηνπο επηζθέπηεο. 
Δθηόο από ηηο μελαγήζεηο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε 
πξαγκαηνπνηνύληαη εμεηδηθεπκέλα εκεξήζηα ή πνιπήκεξα ζεκηλάξηα 
(πιεξνθνξίεο ζην 2310471613 εζση. (0) 220). 

Ποσ; Πόηε; 

Σα πξνγξάκκαηα πξαγκαηνπνηνύληαη ζηνλ Βαιθαληθό Βνηαληθό Κήπν 
Κξνπζζίσλ (80 km από ην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο, 30 km από ην Κηιθίο) 
θαη ζην Δξγαζηήξην θαη Κήπν Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο (15 km από 
ην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο, 3 km από ηελ Θέξκε Θεζζαινλίθεο). Σα 
πξνγξάκκαηα κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηόπηλ ζπλελλόεζεο.  

https://www.google.gr/maps/dir/Balkan+Botanic+Garden+of+Kroussia,+Eparchiaki+Odos+Kilkis-Pontokerasias,+Kilkis/City+Hotel+Thessaloniki,+Komninon+11,+Thessaloniki+546+24/@40.870099,22.7851873,10z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x14a9bdf0f0ad18c3:0x73e794ea172711
https://www.google.gr/maps/dir/Balkan+Botanic+Garden+of+Kroussia,+Eparchiaki+Odos+Kilkis-Pontokerasias,+Kilkis/City+Hotel+Thessaloniki,+Komninon+11,+Thessaloniki+546+24/@40.870099,22.7851873,10z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x14a9bdf0f0ad18c3:0x73e794ea172711
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
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Γιαηί να έρθω; 

ην πιαίζην ηεο πνιύρξνλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΒΒΚΚ (14 ρξόληα) θαη ηνπ ΚΠΔ 
(7 ρξόληα) εθπαηδεύηεθαλ κε επηηπρία πάλσ από 10.000 καζεηέο όισλ ησλ 
ειηθηώλ θαη ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο θαη ηνπο επηζθέθζεθαλ πάλσ από 
50.000 ελήιηθεο. Ο λένο πεξηβαιινληηθόο, νηθνλνκηθόο, θνηλσληθόο θαη 
πνιηηηζκηθόο ξόινο ησλ βνηαληθώλ θήπσλ ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν 
Αλάπηπμε, καο νδήγεζε ζηε ζπγγξαθή λένπ ελεκεξσηηθνύ θαη εθπαηδεπηηθνύ 
πιηθνύ. Η καζεζηαθή πεξηήγεζε ζηε κνλαδηθή ζηνλ θόζκν ζπιινγή ησλ 
ζεκαληηθώλ ειιεληθώλ θπηηθώλ εηδώλ (ελδεκηθά, απεηινύκελα κε εμαθάληζε 
θ.ά.) επαηζζεηνπνηεί ηνπο επηζθέπηεο ζε ρώξνπο πνπ γίλεηαη αιεζηλή 
επηζηεκνληθή έξεπλα! 

ηα 310 ζηξέκκαηα ηνπ, ν ΒΒΚΚ (ζεκαηηθέο ελόηεηεο θύηεπζεο θαη θπζηθό 
δξπνδάζνο) πεξηιακβάλεη ρηιηάδεο θπηηθά είδε πνπ βξίζθνληαη ζε 
«αηρκαισζία» ή απηνθύνληαη εθεί! Οη επηζθέπηεο έξρνληαη γηα λα απνιαύζνπλ 
ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη λα κάζνπλ γηα ηε ζεκαζία ησλ θπηώλ ζηε δσή καο. 

ηνλ ΚΠΔ θαη ζην ΔΠΑΑΑΔ (κεηξηθή ζπιινγή, ζεξκνθήπηα θηήξην 
Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο), νη επηζθέπηεο γλσξίδνπλ πώο ε έξεπλα 
ηεο ζπιινγήο θαη δηαηήξεζεο ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε ηνπο θαη ζπλνκηινύλ κε 
ηνπο εξεπλεηέο/επηζηήκνλεο ησλ εξγαζηεξίσλ. 

Κάθε επιλεγμένο ημεπήζιο ππόγπαμμα (2-3 ωπών) 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. 

 Πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ή εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο (δηάξθεηαο 
πεξίπνπ 1,5-2 σξώλ) θαηόπηλ επηινγήο ζέκαηνο  

o Πξσηόηππεο δξαζηεξηόηεηεο (εκπεηξηθέο, δηαζεκαηηθέο θαη βησκαηηθέο) 
θαη εξγαζηήξηα, αλεπηπγκέλεο κε βάζε ηε Γηεξεπλεηηθή Δθπαίδεπζε 
ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Inquire-Based Science Education) 

o Γσξεάλ εμνπιηζκόο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

o Γσξεάλ εκεξήζηα είζνδνο ζηνπο θήπνπο 

o Δηδηθά δηακνξθσκέλνη εμσηεξηθνί ρώξνη γηα θαγεηό 

*Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα επηινγήο κόλν εηζαγσγήο θαη μελάγεζεο κε κηθξόηεξν 
θόζηνο (δηάξθεηα: 1 ώξα) 
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Κόζηος 

Ζμεπήζιο ππόγπαμμα 
Γιάπκεια 
(ώπερ) 

Χώπορ 
Απιθμόρ 

αηόμων** 
Κόζηορ/ 
άηομο (€) 

Πλήπερ 2-3 ΒΒΚΚ 40-50 3 

Διζαγωγή και 
Ξενάγηζη 

1 ΒΒΚΚ 40-50 2 

Πλήπερ* 2-3 
ΚΠΔ- 

ΔΠΑΑΑΔ 
15-50 2 

Διζαγωγή και 
Ξενάγηζη 

1 
ΚΠΔ- 

ΔΠΑΑΑΔ 
15-50 1 

Δξειδικεςμένο 2-3 
ΚΠΔ- 

ΔΠΑΑΑΔ 
15-50 5 

* Κάζε επηπιένλ ζέκα/ εξγαζηήξην ζα έρεη επηπιένλ ρξέσζε 1€/ καζεηή 
** Γηα δηαθνξεηηθνύο αξηζκνύο αηόκσλ παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε ζην bbgk@bbgk.gr 

Προηεινόμενη θεμαηολογία 

Οη ππεύζπλνη ηεο επίζθεςεο θαινύληαη λα επηιέμνπλ έλα από ηα παξαθάησ 
πξνηεηλόκελα ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ή εξγαζηεξηαθώλ 
αζθήζεσλ θαζώο θαη ηνλ ρώξν πνπ ζέινπλ λα επηζθεθηνύλ. 

ην ΔΠΑΑΑΔ-ΚΠΔ 

1. Από ην θύηηαξν ζην θπηό: ε αλαπαξαγσγή ησλ θπηώλ 

2. Αξσκαηηθά Φαξκαθεπηηθά Φπηά: από θνκπάξζνη πξσηαγσληζηέο 

3. Φπηά κε θαιισπηζηηθό ελδηαθέξνλ 

4. Η «ηαπηόηεηα» ησλ θπηώλ: ε επηζηήκε ηεο ζπζηεκαηηθήο ηαμηλόκεζεο 

5. Μεηαπνίεζε Αξσκαηηθώλ θαη Φαξκαθεπηηθώλ Φπηώλ 

ην Γάζνο-ΒΒΚΚ 

1. Δμεξεύλεζε ζην κνλνπάηη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

2. Δπηθνληαζηέο θαη βηνπνηθηιόηεηα: βίνη παξάιιεινη (κόλνλ Απξίιηνο-
Ινύληνο) 

3. Αξσκαηηθά Φαξκαθεπηηθά Φπηά: από θνκπάξζνη πξσηαγσληζηέο 

4. Φπηά κε θαιισπηζηηθό ελδηαθέξνλ 

5. Η «ηαπηόηεηα» ησλ θπηώλ: ε επηζηήκε ηεο ζπζηεκαηηθήο ηαμηλόκεζε 

Ποια είναι η διαδικαζία; 

Γηα λα νξγαλώζεηε κία επίζθεςε ζηνπο ρώξνπο καο 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 

mailto:bbgk@bbgk.gr
mailto:bbgk@bbgk.gr
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Σύνηομη περιγραθή ηοσ κάθε θέμαηος 

Από ηο κύηηαπο ζηο θςηό: η αναπαπαγωγή ηων θςηών 

ε έλα κνλαδηθό εξγαζηήξη, ζπλνςίδνληαη 14 ρξόληα έξεπλαο ζηελ 
αλαπαξαγσγή ησλ ειιεληθώλ θπηώλ! Οη καζεηέο παξαθνινπζνύλ ηελ 
δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ζηελ πξάμε, δνθηκάδνπλ κόλνη ηνπο θαη γπξίδνπλ 
ζην ζπίηη ηνπο κε έλα «θαηνηθίδην θπηό» γηα λα ην θξνληίζνπλ θαη λα ην 
κεγαιώζνπλ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ εηδηθώλ. 

Απωμαηικά Φαπμακεςηικά Φςηά: από κομπάπζοι ππωηαγωνιζηέρ 

Γηαηί κπξίδνπλ ηα αξσκαηηθά θαη γηαηί ζεξαπεύνπλ ηα θαξκαθεπηηθά θπηά; 
Πόζν ζεκαληηθά είλαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο; Υξεζηκνπνηώληαο ζρεδόλ 
όιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπο (όξαζε, αθή, γεύζε, όζθξεζε) γλσξίδνπκε ηα 
Πνιύηηκα Διιεληθά Φπηά! 

Φςηά με καλλωπιζηικό ενδιαθέπον 

Αιήζεηα, έρεηε παξαηεξήζεη πόζα θπηά ππάξρνπλ, κε θάπνηνλ ηξόπν, κέζα 
ζην δσκάηηό ζαο ρσξίο λα ην θαηαιάβεηε; (πίλαθεο δσγξαθηθήο, θνπξηίλεο 
θ.η.ι.). ε απηό ην εξγαζηήξην καζαίλνπκε λα ζπλδπάδνπκε ηηο επηζηήκεο, 
όπσο ε αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ θαη ε θαιιηέξγεηα ησλ θπηώλ, κε ηηο εηθαζηηθέο 
ηέρλεο. 

Η «ηαςηόηηηα» ηων θςηών: η επιζηήμη ηηρ ζςζηημαηικήρ ηαξινόμηζηρ 

Φαληαζηείηε έλαλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ρσξίο θαθέινπο, έλα δίθηπν 
θνηλσληθήο δηθηύσζεο ρσξίο δηαρσξηζκό ζε πξνζσπηθά πξνθίι, έλα 
πνιπθαηάζηεκα ρσξίο ξάθηα ή εθαηνκκύξηα θπηηθά είδε ρσξίο ηαμηλόκεζε! 
Έλα ράνο από πιεξνθνξίεο πνπ θαλείο δελ ζα έβξηζθε ηίπνηα! Μαζαίλνπλ ην 
γηαηί θαη ην πώο λα γίλνπκε «κηθξνί ηαμηλόκνη» θαη θεύγνπκε κε έλα «θιεηδί» 
αλαγλώξηζεο» νξηζκέλσλ θπηώλ. 

Εξεπεύνηζη ζηο μονοπάηι ηηρ βιοποικιλόηηηαρ 

Θα κπνξνύζε θάπνηνο λα θαληαζηεί ην κεγαιείν ηεο θύζεο θαη ηε καγεία ηεο 
βηνπνηθηιόηεηαο, εάλ δελ δνύζε έζησ κία ώξα κέζα ζε απηήλ; Αιήζεηα, πόζεο 
ώξεο ηεο δσήο ζαο έρεηε πεξάζεη ζηε θύζε; Οη δηεξεπλεηηθέο καο 
δξαζηεξηόηεηεο απηή ηε θνξά ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ θαξδηά ελόο θπζηθνύ 
δξπνδάζνπο πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζε δύν ζεκαληηθέο πξνζηαηεπόκελεο 
πεξηνρέο ηνπ δηθηύνπ Φύζε 2000. 

Μεηαποίηζη Απωμαηικών και Φαπμακεςηικών Φςηών 

Αθνύ ελεκεξσζνύκε γηαηί κπξίδνπλ ηα αξσκαηηθά θαη γηαηί ζεξαπεύνπλ ηα 

θαξκαθεπηηθά, καζαίλνπκε πώο λα ηα ρξεζηκνπνηνύκε. Πσο έλα πξντόλ 

θηάλεη από ην ρσξάθη ζην ξάθη; Θεξαπεπηηθό ιάδη ή αινηθή θαζθόκεινπ, 

νξόο θξίηακνπ, αξσκαηηθά αιάηηα θαη κίγκαηα ξνθεκάησλ είλαη κεξηθά από ηα 

εξγαζηήξηα πνπ κπνξείηε λα επηιέμεηε! 

Περιζζόηερη ενημέρωζη και θωηογραθικό σλικό από προηγούμενες 
δράζεις μας μπορείηε να βρείηε: 

 www.bbgk.gr 

 Facebook: www.facebook.com/balkangarden 

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

Kroussia 

https://www.facebook.com/balkangarden
https://www.linkedin.com/groups/Balkan-Botanic-Garden-Kroussia-7404246?home=&gid=7404246
https://www.linkedin.com/groups/Balkan-Botanic-Garden-Kroussia-7404246?home=&gid=7404246
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 Yotube: www.youtube.com/channel/UCD899LDZftCyzuPeL_xV1kA 

https://www.youtube.com/channel/UCD899LDZftCyzuPeL_xV1kA


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

Βαλκανικόρ Βοηανικόρ Κήπορ Κποςζζίων (ΒΒΚΚ) και 
Κήπορ Πεπιβαλλονηικήρ Δςαιζθηηοποίηζηρ (ΚΠΔ) ηος 
Δπγαζηηπίος, Πποζηαζίαρ και Αξιοποίηζηρ Αςηοθςών 

και Ανθοκομικών Διδών - ΔΛΓΟ-«ΓΖΜΖΣΡΑ» 

Φόπμα ζςμμεηοσήρ 

Ολνκαηεπώλπκν  

Σειέθσλν (ζηαζεξό θαη 
θηλεηό) 

 

Email  

Ηιηθία  

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

Ηκεξήζην πξόγξακκα ΔΙΑΓΩΓΗ&ΞΔΝΑΓΗΗ ΠΛΗΡΔ ΔΞΔΙΓΗΚΔΤΜΔΝΟ 

Δπηζπκεηή ζεκαηνινγία 
πξνγξάκκαηνο 

Από ηο κύηηαπο ζηο θςηό: η αναπαπαγωγή ηων θςηών 

Απωμαηικά Φαπμακεςηικά Φςηά: από κομπάπζοι 
ππωηαγωνιζηέρ 

Φςηά με καλλωπιζηικό ενδιαθέπον 

Η «ηαςηόηηηα» ηων θςηών: η επιζηήμη ηηρ ζςζηημαηικήρ 
ηαξινόμηζηρ 

Εξεπεύνηζη ζηο μονοπάηι ηηρ βιοποικιλόηηηαρ 

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. 


