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ΠΔΡΙΛΗΨΗ
ηην παπούζα επγαζία διεπεςνώνηαι οι απότειρ, οι ζηάζειρ και οι ανηιλήτειρ ηυν
εκπαιδεςηικών ηηρ δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ηος νηζιού ηηρ Ρόδος για ηην ίδπςζη
και λειηοςπγία Βοηανικού Κήπος ζηη Ρόδο και οι δςναηόηηηερ αξιοποίηζήρ ηος ζηο
πλαίζιο ηηρ εκπαίδεςζηρ για ηην Αειθόπο Ανάπηςξη. Ζ έπεςνα ζηοσεύει ζηην αθύπνιζη
εμπλεκόμενυν θοπέυν και εκπαιδεςηικών για ηα οθέλη πος θα πποκύτοςν από ηη
δημιοςπγία ηος, ώζηε να ππουθηθεί η λειηοςπγία ηος και να αναδεισθεί η αξία πος θα
έσει για ηο νηζί ηηρ Ρόδος. Για ηη διεξαγυγή ηηρ έπεςναρ υρ βαζική μέθοδορ ζςλλογήρ
δεδομένυν επιλέσηηκε ηο επυηημαηολόγιο. Από ηην ανάλςζη ηυν δεδομένυν πποκύπηει
πυρ οι εκπαιδεςηικοί ηηρ έπεςναρ θευπούν πυρ ιδπύεηαι ππυηίζηυρ για λόγοςρ
ανάδειξηρ και διάζυζηρ ηηρ ηοπικήρ βιοποικιλόηηηαρ και πυρ οι ζκοποί-ζηόσοι ηηρ
λειηοςπγίαρ ηος είναι κςπίυρ οικολογικοί και παιδαγυγικοί, και η ζηάζη ηοςρ είναι
θεηική για ηην αξιοποίηζή ηος υρ μέζος-επγαλείος εκπόνηζηρ ππογπαμμάηυν
Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Δκπαίδεςζηρ για ηην Αειθόπο Ανάπηςξη.

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: Δθπαηδεπηηθή έξεπλα
ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Δθπαίδεπζε γηα ηελ
Αεηθόξν Αλάπηπμε, Βνηαληθόο Κήπνο, Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε

ΔΙΑΓΩΓΗ
Ο ηξόπνο ζθέςεο θαη δξάζεο ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ, όζνλ αθνξά ζηελ
πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, δηακνξθώλεηαη κέζσ ηεο ελεκέξσζεο θαη
ηεο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθά (Dillon, 2009). Ζ θαιιηέξγεηα
πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο κπνξεί λα βνεζήζεη κειινληηθά ζηε δεκηνπξγία ελόο
θαιύηεξνπ θόζκνπ (Vig & Kraft, 1990). Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη από ηνπο
ζεκαληηθόηεξνπο ζεζκνύο πνπ δηαζέηεη ε θνηλσλία θαη κπνξεί λα εκθπζήζεη λέεο
αμίεο, ζπλεηόηεξν ηξόπν δηαβίσζεο θαη δξάζεο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ (Jickling et

al., 2006). Πξέπεη λα αξρίδεη από ηελ πξώηε ζρνιηθή ειηθία θαη λα ζπλερίδεηαη εθ’
όξνπ δσήο (Hungerford, Peyton & Wilke, 1980).
Ζ εθπαίδεπζε ζεσξείηαη θαηεπζπληήξηνο δύλακε κεηαζρεκαηηζκνύ πξνο ηελ
αεηθόξν αλάπηπμε (Breiting et al., 2005· Gough, 2005), κεγηζηνπνηώληαο ηηο
ηθαλόηεηεο ησλ αλζξώπσλ λα νξακαηηζηνύλ θαη λα πινπνηήζνπλ κηα λέα αεηθόξα
θνηλσλία (Huckle, 2012), θαζώο ηνπο παξέρεη ηηο ηερληθέο θαη ηηο επηζηεκνληθέο
γλώζεηο γηα ην ζθνπό απηό, αιιά πάλσ από όια δίλεη ην θίλεηξν θαη ηελ θνηλσληθή
ππνζηήξημε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο (Huckle, 1996). Ο ξόινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ
επίηεπμε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο ζεκαηνδνηεί ηε ζύλδεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο κε ηελ αεηθόξν αλάπηπμε (Dillon, 2009).
Οη Βνηαληθνί Κήπνη είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα (Huxley, 1992). Ο ξόινο πνπ
δηαδξακαηίδνπλ ζην παγθόζκην ζθεληθό ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξνώζεζεο ηεο
πξνζηαζίαο ησλ γελεηηθώλ καο πόξσλ, ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηνπ θπζηθνύ
πεξηβάιινληνο γεληθόηεξα, είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο (Heywood, 1987). Γελ απαξηίδνπλ
απνκνλσκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, αιιά απνηεινύλ κέξνο ελόο παγθόζκηνπ
αλαπηπζζόκελνπ θηλήκαηνο ην νπνίν εξγάδεηαη ζθιεξά γηα λα θαηαζηήζεη ηελ
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε πξνζβάζηκε ζηνλ θαζέλα (Willison, 1994). ηνπο
θόιπνπο ηνπο πξαγκαηώλεηαη ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη ε πηνζέηεζε
θηινπεξηβαιινληηθώλ ζηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο αεηθνξίαο (Drayton, 2000).
Έλαο Βνηαληθόο Κήπνο είλαη έλα ειεγρόκελν θαη ζηειερσκέλν ίδξπκα γηα ηε
δηαηήξεζε ζπιινγώλ δώλησλ θπηώλ ππό ην πξίζκα ηεο επηζηεκνληθήο ηνπο
δηαρείξηζεο γηα ζθνπνύο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο (Bailey & Bailey, 1978).
Οη Βνηαληθνί Κήπνη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί
κηα ρώξα όζνλ αθνξά ζηε βηνινγηθή ηεο πνηθηιόηεηα. Παξέρνπλ ζην επξύ θνηλό θαη
ζηηο ελδηαθεξόκελεο νξγαλώζεηο πιεζώξα γλώζεσλ θαη πιεξνθνξηώλ αιιά θαη
θόξνπκ γηα αλεμάξηεην δηάινγν (Heywood, 1987). πκκεηέρνπλ ζε εθζηξαηείεο
απνθαηάζηαζεο ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιιόλησλ θαη επαλεηζαγάγνπλ ηνπηθά είδε
πνπ έρνπλ εθιείςεη. Δπαηζζεηνπνηνύλ ην θνηλό. πκκεηέρνπλ ελεξγά ζε
πξνγξάκκαηα
αμηνπνίεζεο
ησλ
θπηνγελεηηθώλ
πόξσλ.
Αλαιακβάλνπλ
ζπλππεπζπλόηεηα γηα δηαρείξηζε ηζαγελώλ πεξηβαιιόλησλ όπσο ηε ρισξίδα λεζηώλ,
βνπλώλ ή πγξνηόπσλ (Lévêque & Mounolou, 2004).
Οη Βνηαληθνί Κήπνη απνηεινύλ ην ηδαληθό κέξνο γηα λα κάζεη ν θόζκνο γηα ηε
ζεκαληηθόηεηα ησλ δηαθόξσλ θπηώλ ζηε δσή καο αιιά θαη ζην παγθόζκην
νηθνζύζηεκα. Σνλίδνληαο ηηο απεηιέο πνπ δηαηξέρνπλ ηα θπηά θαη ηα ελδηαηηήκαηά
ηνπο, κπνξνύλ λα αθππλίζνπλ ηνπο αλζξώπνπο, ώζηε λα ζπκβάιινπλ κε δηάθνξνπο
ηξόπνπο ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο (Willison, 1994). Έλαο Βνηαληθόο
Κήπνο ζπληζηά έλα δπλακηθό πεδίν γηα παξνρή εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο πνηθίισλ
πεξηβαιινληηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζώο απνηειεί ην ηδαληθό κέξνο γηα ηελ
εθπόλεζε πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη εθπαίδεπζεο γηα ηελ
αεηθόξν αλάπηπμε θαη ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη πξαγκαηηθό εξγαιείν ζηα ρέξηα
ησλ παηδαγσγώλ (Drayton, 2000· Chiesura, 2004).
Ο ζθνπόο ηεο ίδξπζεο ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ ζηε Ρόδν είλαη πνιιαπιόο θαη
ελδεηθηηθά πεξηιακβάλεη: ηελ έθζεζε ζην επξύ θνηλό κεγάινπ αξηζκνύ εηδώλ από ηε
κεζνγεηαθή ρισξίδα θαη πνηθηιηώλ από ηε κεζνγεηαθή γεσξγία, ηε ζπιινγή θαη

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ θπηνγελεηηθώλ πόξσλ θαη ηεο γεσξγηθήο
βηνπνηθηιόηεηαο ηεο ρώξαο, ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ επηζθεπηώλ
θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ, θαζώο θαη ηελ εθπαίδεπζε εηδηθώλ νκάδσλ (θνηηεηώλ
βηνινγίαο, γεσπνλίαο, αγξνηώλ θ.η.ι.). Δπηπιένλ, ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ
ηνπίνπ, ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ Κήπνπ κε ηε δεκηνπξγία ελόο πξόζζεηνπ
ηνπξηζηηθνύ πόξνπ ζην αλεπηπγκέλν ηνπξηζηηθά λεζί ηεο Ρόδνπ πνπ αλακέλεηαη λα
δεκηνπξγήζεη πξόζζεηα νηθνλνκηθά νθέιε, αιιά θαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.
Δπηπξόζζεηα, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Κήπνπ αλαθόπηεηαη ε απόπιπζε ησλ εδαθώλ θαη
εκπινπηίδεηαη ν πδξνθόξνο νξίδνληαο, έηζη πξνθύπηνπλ θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε
(Μάξγαξεο θαη ζπλ., 2010α).
Πέξα από ηηο δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ σο ηνπξηζηηθνύ
αμηνζέαηνπ, ν Κήπνο αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα αλνηρηό δσληαλό ζρνιείν,
έλαο ρώξνο έκπλεπζεο θαη δεκηνπξγίαο γηα καζεηέο, θνηηεηέο, εθπαηδεπηηθνύο,
εξεπλεηέο, θπζηνδίθεο, αιιά θαη γηα ηνλ απιό επηζθέπηε. θνπόο ηεο δεκηνπξγίαο
ηνπ δελ είλαη απιώο ε έθζεζε θπηώλ, αιιά θπξίσο ε ζύκπιεπζε ηνπ κε ηηο
επηζηεκνληθέο αξρέο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα ρισξίδαο
θαη ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο (Μάξγαξεο θαη ζπλ., 2010β).

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
Ζ παξνύζα έξεπλα απνζθνπεί ζην λα αλαδείμεη ηελ αμία πνπ ζα έρεη γηα ην λεζί
ηεο Ρόδνπ ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ, θαζώο θαη λα δηεξεπλήζεη
ηηο απόςεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπξνζώπσλ ησλ εκπιεθόκελσλ
θνξέσλ, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίνη θαινύληαη λα εθπνλήζνπλ
πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθόξν
αλάπηπμε γηα ηα νθέιε πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπ.
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηηόπηαο έξεπλαο, ε νπνία δηελεξγήζεθε ην
Ννέκβξην ηνπ 2011, σο βαζηθή κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ επηιέρηεθε ε ρξήζε
εξσηεκαηνινγίνπ (Bell, 1997), ην νπνίν πεξηειάκβαλε ζπλνιηθά 25 εξσηήζεηο, νη
νπνίεο νξηνζεηνύλ ηνπο ηξεηο εξεπλεηηθνύο άμνλεο ηεο έξεπλαο. ηελ παξνύζα έξεπλα
ρνξεγήζεθε εξσηεκαηνιόγην κε εξσηήζεηο θπξίσο θιεηζηνύ ηύπνπ (Cohen, Manion
& Morisson, 2007). πλνιηθά κνηξάζηεθαλ 115 εξσηεκαηνιόγηα εθ ησλ νπνίσλ 6 δελ
επεζηξάθεζαλ. Σν δείγκα ηεο παξνύζαο έξεπλαο απνηέιεζαλ ζπλνιηθά 109
εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο - 46 άλδξεο θαη 63 γπλαίθεο - ηνπ λεζηνύ
ηεο Ρόδνπ, κε ηπραία δεηγκαηνιεςία από ζπλνιηθά 10 ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ηνπ λεζηνύ.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Γηαηξέρνληαο ην εξσηεκαηνιόγην θαηαγξάθνληαη θαη αλαιύνληαη ελδεηθηηθά ηα
απνηειέζκαηα θάπνησλ εξσηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απόςεηο, ζηάζεηο θαη
αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λεζηνύ όζνλ
αθνξά ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ ηεο Ρόδνπ ζηα πιαίζηα ηεο
Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε.
ηελ εξώηεζε ε νπνία αθνξά ζηα έηε ελαζρόιεζεο κε πξνγξάκκαηα
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, από ηα δεδνκέλα πξνθύπηεη όηη ην 73% (80 άηνκα) δελ
έρεη αζρνιεζεί θαζόινπ κε πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία,

ελώ κόιηο ην 7% (8 άηνκα) έρεη αζρνιεζεί γηα έλα ζρνιηθό έηνο. Αθόκε πην κηθξά
είλαη ηα πνζνζηά γηα 2 έηε (3%), 3 έηε (4%) θαη 4 έηε (4%).
ηελ εξώηεζε ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο
γηα ηελ επηθείκελε δεκηνπξγία ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ ζηε Ρόδν, από ηα δεδνκέλα
πξνθύπηεη όηη από ηνπο 109 εξσηεζέληεο, κόλν νη 18 είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηε
δεκηνπξγία ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ, ελώ νη ππόινηπνη 89 δειώλνπλ άγλνηα. Όζνλ
αθνξά ζηελ ελεκέξσζε πνπ έρνπλ γηα ηελ ύπαξμε άιισλ Βνηαληθώλ Κήπσλ αλά ηελ
Διιάδα, από ηνπο εξσηεζέληεο, 52 άηνκα (48%) δειώλνπλ πσο λαη γλσξίδνπλ γηα ηελ
ύπαξμε άιισλ Βνηαληθώλ Κήπσλ αλά ηελ Διιάδα, 52 (48%) πσο όρη δελ γλσξίδνπλ,
ελώ 5 δελ απάληεζαλ.
ρεηηθά κε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεύνπλ όηη ηδξύεηαη ν Βνηαληθόο
Κήπνο ηεο Ρόδνπ, από ηα δεδνκέλα πξνθύπηεη όηη ην 36% ησλ εξσηεζέλησλ
ππνζηεξίδεη όηη ηδξύεηαη γηα ηελ αλάδεημε θαη δηάζσζε ηεο ηνπηθήο βηνπνηθηιόηεηαο,
ην 16% απαληά όηη ηδξύεηαη γηα ιόγνπο ζπκθηιίσζεο αλζξώπνπ-θύζεο, ην 20% όηη
ηδξύεηαη γηα ηελ πξνβνιή ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ λεζηνύ θαη ηε δηαζύλδεζή
ηνπ κε ηελ ηζηνξία ηνπ, ην 6% γηα αηζζεηηθνύο ιόγνπο, ην 9% γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ
αζηηθνύ πξαζίλνπ, ην 2% γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο, ελώ ην 11% πσο ηδξύεηαη γηα
ιόγνπο πνπ αθνξνύλ ζηελ εθπαίδεπζε.
Ζ επόκελε εξώηεζε δηεξεπλά αλ νη εξσηώκελνη ζπκθσλνύλ κε ηε δεκηνπξγία ηνπ
Βνηαληθνύ Κήπνπ ζηε Ρόδν. Από ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 1 πξνθύπηεη όηη από ηνπο
109 εξσηεζέληεο νη 106 είλαη ζύκθσλνη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ θαη κόιηο δύν
εθπαηδεπηηθνί δηαθσλνύλ, ελώ έλα ππνθείκελν δελ απάληεζε. Παξαηεξνύκε, ινηπόλ,
όηη ην 97% ηνπ δείγκαηόο καο είλαη ζεηηθό ζηε δεκηνπξγία ηνπ.
Πίνακαρ 1: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξεπλεηηθνύ δείγκαηνο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ην αλ ζπκθσλνύλ κε ηε δεκηνπξγία
ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ ζηε Ρόδν.
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Κήπος ζηη Ρόδο;
ΝΑΗ
ΟΥΗ
ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΖΔ
ΤΝΟΛΟ

Ν

%
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2
1
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97%
2%
1%
100%

Καηά ηελ αηηηνιόγεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ ζπκθσλνύλ κε ηε
δεκηνπξγία ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ ζηε Ρόδν, νη πην ραξαθηεξηζηηθέο απαληήζεηο ήηαλ
νη εμήο: «πξνάγεη ηε ζπκθηιίσζε αλζξώπνπ-θύζεο», «πξνζηαζία, αλάδεημε, δηάζσζε
θαη δηαηήξεζε ηνπηθήο θαη μεληθήο βηνπνηθηιόηεηαο θαη εηδώλ», «ρώξνο αλαςπρήο»,
«αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηνπ λεζηνύ», «πξνβνιή θπζηθνύ
πινύηνπ ηνπ λεζηνύ», «θαιιηέξγεηα θηινπεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη
πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε», «εθπαηδεπηηθό εξγαιείν», «αμηνπνίεζε σο πόινπ
έιμεο εηδηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ», «πλεύκνλαο πξαζίλνπ ζηελ πόιε». Δίλαη εκθαλέο
από απηέο ηηο ελδεηθηηθέο απαληήζεηο, πσο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο
πξνζεγγίδνπλ ηελ ίδξπζε πνιπδηάζηαηα, απνδίδνληαο ζην Βνηαληθό Κήπν
πνιπεπίπεδε ιεηηνπξγία.

ε επόκελε εξώηεζε ε νπνία δηεξεπλά ηε γλώκε ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηνπο
ζθνπνύο-ζηόρνπο πνπ πηζηεύνπλ όηη εμππεξεηεί ε ίδξπζε ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ, από
ηα δεδνκέλα πξνθύπηεη όηη ην 17% ησλ εξσηεζέλησλ ππνζηεξίδεη όηη νη ζθνπνίζηόρνη πνπ εμππεξεηεί ε ίδξπζε ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ είλαη ηνπξηζηηθνί, ην 13% όηη
είλαη αηζζεηηθνί, ην 24% παηδαγσγηθνί, ην 39% νηθνινγηθνί, ελώ ην 7% ησλ
εξσηεζέλησλ ππνζηεξίδεη όηη είλαη ςπραγσγηθνί.
ρεηηθά κε ηα ζεκαληηθόηεξα νθέιε γηα ην λεζί ηεο Ρόδνπ πνπ ζα πξνθύςνπλ από
ηε δεκηνπξγία ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ, ην 9% ζεσξεί όηη ζα είλαη νηθνλνκηθήο θύζεο,
ην 15% πσο αθνξνύλ ζην ηνπξηζηηθό πξντόλ, ην 16% ηελ εθπαίδεπζε, ην 2% ηελ
ελεκέξσζε ησλ αγξνηώλ, ην 19% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί ηελ αλαπαξαγσγή θπηώλ
θαη βνηάλσλ πνπ ηείλνπλ λα εμαθαληζηνύλ, ην 8% ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηεο
πεξηνρήο, ην 12% ηε δεκηνπξγία ελόο «πλεύκνλα πξαζίλνπ» ζην λεζί, ελώ ην 18% ηε
δηάζσζε ηνπηθώλ πνηθηιηώλ.
ρεηηθά κε ηελ άπνςε ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ
γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο, νη 105 (96%) δειώλνπλ πσο λαη πηζηεύνπλ πσο ν
Βνηαληθόο Κήπνο ζα αμηνπνηεζεί γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο θαη κόιηο 4 έρνπλ
αληίζεηε άπνςε.
Ζ επόκελε εξώηεζε δηεξεπλά αλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ζεσξνύλ πσο ε
επίζθεςε ησλ καζεηώλ ζην Βνηαληθό Κήπν ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη θίλεηξν
κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2 ην 47% ησλ εξσηεζέλησλ
απαληά «πνιύ» θαη ην ππόινηπν 47% «αξθεηά». Σν 6% ππνζηεξίδεη ηελ επηινγή
«ιίγν», ελώ ε απάληεζε «θαζόινπ» δελ επηιέρζεθε από θαλέλα ππνθείκελν. Από ηα
δεδνκέλα πξνθύπηεη όηη ην 94% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ππνζηεξίδεη πσο ε επίζθεςε ζα
κπνξνύζε λα απνηειέζεη θίλεηξν κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο.
Πίνακαρ 2: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξεπλεηηθνύ δείγκαηνο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ην αλ ζεσξνύλ πσο ε επίζθεςε ζην
Βνηαληθό Κήπν ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη θίλεηξν κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο;

Καηά πόζο πιζηεύεηε όηι η επίζκετη ζηο
Βοηανικό Κήπο θα μποπούζε να αποηελέζει
κίνηηπο μάθηζηρ για ηοςρ μαθηηέρ;
Πνιύ
Αξθεηά
Λίγν
Καζόινπ
Γελ απάληεζε
ύλνιν
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47%
47%
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0%
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ρεηηθά κε ην εάλ έρνπλ δηδαρζεί ζηνηρεία Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ην 38%
ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε ζεηηθά θαη ην 61% αξλεηηθά, ελώ ην 1% δελ απάληεζε.
ηελ εξώηεζε εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαζθαιηώλ ηνπο αζρνινύληαη κε ηελ
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, αληίζηνηρα ην 38% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε ζεηηθά
θαη ην 58% αξλεηηθά, ελώ ην 4% δελ απάληεζε.
ηελ εξώηεζε αλαθνξηθά κε ην βαζκό ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπο γηα ην αλ
πηζηεύνπλ όηη ν Βνηαληθόο Κήπνο ζα αμηνπνηεζεί σο κέζν-εξγαιείν από ηελ

εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα γηα ηελ εθπόλεζε πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ, ην 52%
ησλ εξσηεζέλησλ επηιέγεη ηελ απάληεζε «λαη, πνιύ» θαη ην 44% ηελ απάληεζε «λαη,
αξθεηά», ελώ ην 3% επηιέγεη ηελ απάληεζε «όρη, ιίγν».
Ζ επόκελε εξώηεζε δηεξεπλά αλ ζεσξνύλ ην Βνηαληθό Κήπν θαηάιιειν σο ρώξν
γηα ηελ εθπόλεζε πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ. Από ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ
πίλαθα 3 δηαπηζηώλεηαη όηη ην 66% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο δειώλεη πσο
ζπκθσλεί «πνιύ» θαη ην 34% «αξθεηά», ελώ νη απαληήζεηο «όρη, ιίγν» θαη «όρη,
θαζόινπ» δελ έηπραλ επηινγήο από θαλέλα ππνθείκελν. Παξαηεξνύκε ινηπόλ, όηη ην
100% ηνπ εξεπλεηηθνύ δείγκαηνο ζεσξεί ην Βνηαληθό Κήπν θαηάιιειν σο ρώξν γηα
ηελ εθπόλεζε πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ.
Πίνακαρ 3: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξεπλεηηθνύ δείγκαηνο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ άπνςή ηνπο γηα ην αλ ν
Βνηαληθόο Κήπνο είλαη θαηάιιεινο ζαλ ρώξνο γηα Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε.

Πιζηεύεηε
όηι
ο
Βοηανικόρ Κήπορ είναι
σώπορ καηάλληλορ για
Πεπιβαλλονηική
Δκπαίδεςζη;
Ναη, πνιύ
Ναη, αξθεηά
Όρη, ιίγν
Όρη, θαζόινπ
Γελ απάληεζε
ύλνιν
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ
Από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθύπηνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα όζνλ
αθνξά ζηηο απόςεηο, ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ ίδξπζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ ηεο Ρόδνπ ζην πιαίζην ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ
Αεηθόξν Αλάπηπμε.
Παξά ην γεγνλόο όηη, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ εξεπλεηηθνύ
δείγκαηνο δελ είλαη ελήκεξνη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ ζηε Ρόδν,
αιιά θαη γηα ηελ ύπαξμε άιισλ Βνηαληθώλ Κήπσλ αλά ηελ Διιάδα, ζρεδόλ όινη εμ
απηώλ είλαη ζεηηθνί γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ, πξνθαλώο, επεηδή αληηιακβάλνληαη ηηο
σθέιεηεο πνπ απνξξένπλ από ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Σνλίδνπλ όηη ην ζεκαληηθόηεξν
όθεινο γηα ην λεζί ηεο Ρόδνπ πνπ ζα πξνθύςεη από ηε δεκηνπξγία ηνπ ζα είλαη ε
αλαπαξαγσγή θπηώλ θαη βνηάλσλ πνπ απεηινύληαη κε εμαθάληζε, ελώ αξθεηά κεγάιν
είλαη θαη ην πνζνζηό απηώλ πνπ πηζηεύνπλ όηη ην κεγαιύηεξν όθεινο ζα είλαη
εθπαηδεπηηθήο θύζεο.
Θεσξνύλ όηη ν Βνηαληθόο Κήπνο ηδξύεηαη πξσηίζησο γηα ιόγνπο πνπ αθνξνύλ
ζηελ αλάδεημε θαη δηάζσζε ηεο ηνπηθήο βηνπνηθηιόηεηαο θαη πσο νη ζθνπνί-ζηόρνη
ηεο ίδξπζήο ηνπ είλαη θπξίσο νηθνινγηθνί αιιά θαη παηδαγσγηθνί. Σν κεγαιύηεξν
πνζνζηό ησλ ππνθεηκέλσλ ππνζηεξίδεη πσο ζα αμηνπνηεζεί εθπαηδεπηηθά, θάηη πνπ
ππνδειώλεη ηηο πξνζέζεηο ηνπο, όηη δειαδή θαη νη ίδηνη ζα αμηνπνηήζνπλ ην Βνηαληθό
Κήπν γηα εθπαηδεπηηθνύο ιόγνπο, αιιά θαη γεληθόηεξα πηζηεύνπλ όηη ζηνπο ρώξνπο

ηνπ ζα εθπνλνύληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη είλαη ζεηηθνί πξνο ηελ
θαηεύζπλζε ηεο αμηνπνίεζήο ηνπ γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο.
Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο εξσηεζέληεο δελ αζρνινύληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαζθαιηώλ ηνπο θαη απηό νθείιεηαη ζην όηη θαη
νη ίδηνη δελ έρνπλ δηδαρζεί ζηνηρεία Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Παξόιν πνπ ην
κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ έρεη εκπεηξίεο από επηζθέςεηο θαη
εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε άιινπο Βνηαληθνύο
Κήπνπο, ζρεδόλ όια ηα ππνθείκελα δειώλνπλ πσο ν Βνηαληθόο Κήπνο ζπλδπάδεη
πνιιά πιενλεθηήκαηα θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηέο θαη γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη ζα
κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν-εξγαιείν από ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα γηα
ηελ εθπόλεζε ησλ δηαθόξσλ πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ θαη δειώλνπλ
πξόζπκνη λα ηνλ αμηνπνηήζνπλ.
Αθόκε, ε πιεηνλόηεηα ηνπ εξεπλεηηθνύ δείγκαηνο ππνζηεξίδεη όηη ε επίζθεςε ζην
Βνηαληθό Κήπν δίλεη θίλεηξα γηα κάζεζε θαη ελαζρόιεζε θαη κε άιιεο
δξαζηεξηόηεηεο πέξαλ ησλ ζρνιηθώλ ηεηξηκκέλσλ καζεκάησλ, νη νπνίεο είλαη
βησκαηηθέο θαη δηαζπλδένληαη κε ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ καζεηώλ. Γεληθόηεξα,
δηαθαίλεηαη ε ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ
λεζηνύ ηεο Ρόδνπ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ ζην
πιαίζην ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε.
Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεξαηηέξσ
παξόκνησλ εξεπλώλ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Βνηαληθώλ Κήπσλ θαη ζε άιιεο
πεξηνρέο αλά ηελ Διιάδα, ώζηε λα ελεκεξσζνύλ, λα επαηζζεηνπνηεζνύλ θαη λα
θηλεηνπνηεζνύλ αξκόδηνη θνξείο, εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη απινί πνιίηεο πξνο ηελ
θαηεύζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο Βνηαληθώλ Κήπσλ ζηνπο νπνίνπο, πέξα από όια ηα
άιια πξνθύπηνληα νθέιε, ζα ζπληειείηαη ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ
θνηλνύ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο νηθνδόκεζεο κηαο αεηθόξνπ θνηλσλίαο, κηαο
θνηλσλίαο ελαξκνληζκέλεο κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ πνπ ζα ζέβεηαη θαη ζα
ρξεζηκνπνηεί κε αεηθνξηθό ηξόπν ηνπο βηνγελεηηθνύο πόξνπο.
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