
Οι Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης τις οποίες μπορούν οι μαθητές να 

παρακολουθήσουν στον Κήπο, αφορούν στις παρακάτω ενότητες: 

 

1) Περιήγηση στο καλλιεργημένο Τμήμα του Κήπου και γνωριμία με τα ιστορικά, φαρμακευτικά, 

καλλωπιστικά και οικονομικού ενδιαφέροντος φυτά. Οι περιηγήσεις των σχολείων γίνονται με την καθοδήγηση 

των επιστημόνων του Ιδρύματος (διάρκεια: 60 λεπτά, κόστος 1 € ανά μαθητή). 

2) Περιήγηση στο μοναδικό για την Αττική επί δεκαετίες αδιατάρακτο φυσικό δασικό 

οικοσύστημα του Κήπου και γνωριμία με τα χαρακτηριστικά φυτά των μεσογειακών διαπλάσεων. Οι 

περιηγήσεις γίνονται με την καθοδήγηση του επιστημονικού προσωπικού του Ιδρύματος ή με 

συνεργαζόμενους ειδικούς επιστήμονες (διάρκεια: 60 λεπτά, κόστος 1€ ανά μαθητή). 

3) Βιωματικό εργαστήριο στο φυτώριο στο πλαίσιο του οποίου οι συμμετέχοντες έρχονται σε 

επαφή με τους τρόπους αναπαραγωγής των φυτών ενώ αποκτούν εμπειρία στη σπορά φυτεύοντας τα δικά 

τους φυτά με τα ίδια τους τα χέρια! Φεύγοντας από την εργαστηριακή αυτή άσκηση, παίρνουν τα φυτά μαζί 

τους (διάρκεια: 50 λεπτά, κόστος 2€ ανά μαθητή) 

4) Ενημερωτικές παρουσιάσεις στο κτήριο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης του 

Κήπου. Περιλαμβάνονται εισηγήσεις, προβολές και άλλες δράσεις. Συνίσταται κυρίως για τους χειμερινούς 

μήνες, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι απαγορευτικές για την δραστηριότητα στην ύπαιθρο (διάρκεια: από 60 

έως και 120 λεπτά, κόστος 1  έως 2 € ανά μαθητή)  

5) Περπάτημα σε μονοπάτια και δασικούς δρόμους εντός χώρου του Βοτανικού Κήπου 

Διομήδους. Μία μοναδική δραστηριότητα που αποτελεί συνδυασμό άσκησης και αναψυχής. Κατά τη διάρκεια 

της πεζοπορίας, μαθαίνουν την ιστορία του Κήπου, παρατηρούν πουλιά και ζώα, εξερευνούν μονοπάτια  

θαυμάζοντας τη θέα. (διάρκεια: από 60 έως και 120 λεπτά, κόστος 1 έως 3 ευρώ ανά μαθητή) 

6) Εισαγωγή στον κόσμο των ημερόβιων και νυχτόβιων αρπακτικών πτηνών μέσα από 

παρουσίαση που επιμελείται πιστοποιημένος εκπαιδευτής. Γνωριμία με τα υπέροχα αυτά πλάσματα τα οποία 

πετούν δίπλα τους με εκπληκτική ταχύτητα, μαθαίνουν γι’ αυτά και για την ευφυΐα που τα χαρακτηρίζει καθώς 

και μπορούν να τα αγγίξουν (διάρκεια: 60 λεπτά, κόστος 3 € ανά μαθητή). 

7) Δραστηριότητες και δομημένα εκπαιδευτικά παιχνίδια Δασικής Αναψυχής σε ειδικό 

διαμορφωμένο τμήμα του Κήπου φτιαγμένα από φυσικά υλικά, υπό την επίβλεψη ειδικού προσωπικού. 

Παιχνίδια ισορροπίας, αναρρίχησης, στόχου, δυναμικής που αναπτύσσουν πληθώρα κινητικών δεξιοτήτων 

κάτω από τις σκιές των πεύκων, μέσα στο υπέροχο φυσικό περιβάλλον  (διάρκεια: 50 λεπτά, κόστος 3 € ανά 

μαθητή). 

 

Όλες οι δραστηριότητες του Κήπου κινούνται αυστηρά στο αντίστοιχο γι’ αυτές νομικό πλαίσιο και 

έχουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις.  

 

Τέλος υπενθυμίζεται ακόμη ότι οι μαθητές πρέπει να συνοδεύονται από ανάλογο αριθμό δασκάλων ή 

καθηγητών, ώστε να είναι επαρκής η επιτήρησή τους. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η σημασία της επαρκούς 

επίβλεψης των μαθητών και της τήρησης των οδηγιών, ώστε να μην προκαλούνται φθορές στις υποδομές αλλά 

και στα σημαντικά ελληνικά και ξενικά φυτικά είδη που καλλιεργούνται στον Κήπο ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει 

να εξασφαλίζεται και η προστασία των μαθητών. 


