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Το gardeniser.eu είναι τώρα online!

να έχουν μια ενιαία πλατφόρμα όπου μπορείτε να βρούν τα πάντα, αποκλειστικά στη δική τους γλώσσα
να βρουν τον κοντινότερο αστικό κήπο της κοινότητας
να μάθουν πώς κατασκευάζεται ο κήπος, τι κάνει και ίσως να επικοινωνήσουν μαζί του
να μάθουν αν ο κήπος ψάχνει εθελοντές 
να έχουν πρόσβαση σε πολλές καλές πρακτικές που μοιράζονται οι κηπουροί στη δική τους γλώσσα.

μπορούν να έχουν μια μίνι ιστοσελίδα για τον κήπο τους, η οποία μπορεί πάντα να ενημερώνεται
ανεξάρτητα
να διαβάζεται σε 5 διαφορετικές γλώσσες χάρη στην αυτόματη μετάφραση που πραγματοποιείται από
τον ιστότοπο
να βρουν και να έρθουν σε επαφή με άλλους κήπους στην περιοχή τους, καθώς και σε άλλες χώρες
να ξεκινήσουν ανταλλαγές μεταξύ κηπουρών και κοινοτικών κήπων και από άλλες χώρες για να δουν νέες
πραγματικότητες και να βελτιώσουν την πραγματικότητά τους
να βρουν και να έρθουν σε επαφή με κηπουρούς για να ζητήσουν υποστήριξη
να δημοσιεύσουν βέλτιστες πρακτικές και να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές που διατίθενται από
άλλους κήπους σε 5 διαφορετικές γλώσσες.

Η πλατφόρμα Gardeniser.eu είναι ένα πραγματικό διαδικτυακός κόμβος που έχει σχεδιαστεί για να συνδέει
τους λάτρεις των κήπων της αστικής κοινότητας, τους κηπουρούς, τους έμπειρους επαγγελματίες και τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Η αποστολή του είναι να κάνει ορατές και προσβάσιμες ευκαιρίες να
μεγαλώσουν μαζί και να βελτιώσει το κοινό μας περιβάλλον διαβίωσης.Η εξέλιξη του έργου Gardeniser Pro
ώθησε τη διεθνή συνεργασία να ξεπεράσει αυτό που είχε αρχικά προγραμματιστεί. Χάρη στη συνεχή
ανταλλαγή προτάσεων και αναγκών με τον κόσμο των κοινοτικών κήπων, η πολύγλωσση πλατφόρμα (αγγλικά,
γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά και ελληνικά) έχει σχεδιαστεί για να είναι ένας ιστότοπος εξυπηρέτησης, όπου οι
άνθρωποι έρχονται ξανά και ξανά, να μάθουν, να ανταλλάξουν και να αλληλεπιδράσουν.

Οι λειτουργίες που είναι ενεργές στον ιστότοπο επιτρέπουν σε πολίτες και ιδρύματα που ενδιαφέρονται για
κοινοτικούς κήπους:

Οι κοινοτικοί αστικοί κήποι και οι κηπουροί τους:

Το gardeniser.eu είναι
τώρα online!

Εκδήλωση διάχυσης στο
ΗΒ

Gardeniser Pro project
presentation and
discussion with
Syn+ergasia platform
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Σε αυτό το τεύχος

Συνέδριο Gardeniser Pro
στο Witzenhausen:
Κοινωνική γεωργία μέσα
στην πόλη

Παρουσίαση των
αποτελεσμάτων του
έργου στη Γαλλία:
Κοινοτικοί κήποι –
 ρόλος και μέλλον

«Festa Grande» για
τους Gardenisers!

https://www.gardeniser.eu/
http://www.amcgardens.co.uk/
http://www.gardeniser.eu/


Μετά από  μια πρώτη εκδήλωση διάχυσης (πολλαπλασιαστικό  event) τον Φεβρουάριο του 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο διοργάνωσε ένα
διαδικτυακό σεμινάριο για να εξηγήσει που απευθύνεται το έργο Gardeniser Pro και τι κάλυψε η εκπαίδευση. Η Heidi Seary από το Social Farms
& Gardens εξήγησε ότι η εκπαίδευση αποτελείται από εκπαίδευση στην τάξη, πρακτική άσκηση και, στη συνέχεια, ένα διαδικτυακό τεστ. Μόλις
ολοκληρωθούν και περάσουν όλα αυτά, ο μαθητής θα αποκτήσει τότε την πιστοποίηση Gardeniser.Η Heidi εξήγησε επίσης πώς λειτούργησε το
πιλοτικό έργο και εξήγησε ότι οι εκπαιδευτές του Gardeniser Pro εκπαιδεύτηκαν για πρώτη φορά στο Μάντσεστερ τον Απρίλιο του 2018, ένα
πρόγραμμα κατάρτισης για το Gardeniser διεξήχθη τον Μάρτιο του 2019 για 21 άτομα στο Λονδίνο και στη συνέχεια ακολούθησε πρακτική
άσκηση από το φοιτητές είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο είτε σε μία από τις χώρες εταίρους το καλοκαίρι του 2019.

Ο Andrea Messori από το REPLAY Network στη Ρώμη εξήγησε πώς η διαδικτυακή πλατφόρμα επιτρέπει τώρα στους μαθητές να κάνουν το τεστ
και να αποκτήσουν την άδεια Gardeniser και μέχρι στιγμής 15 άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν πιστοποιηθεί. Επιπλέον, μπορούν πλέον να
χρησιμοποιούν το λογότυπο Gardeniser στην υπογραφή email τους ή σε άλλα έγγραφα, όπως βιογραφικό ή επαγγελματική κάρτα.

Το διαδικτυακό σεμινάριο παρακολούθησαν 40 άτομα από ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και από άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία.
Υπήρξε ευκαιρία να γίνουν ερωτήσεις στο τέλος και ο Andrea και η Heidi απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με το πώς το έργο θα επηρεαζόταν
από το Brexit (δεν θα παρεμποδίστηκε από το Brexit και θα εξακολουθεί να είναι σε θέση να παραδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο), πώς το
εκπαιδευτικό σύστημα ECVET λειτουργεί και τι είδους συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στην εκπαίδευση.Το διαδικτυακό σεμινάριο
έλαβε πολλά υπέροχα σχόλια, όπως: «Ο ιστότοπός σας φαίνεται υπέροχος, πολύ καλά σχεδιασμένος και ενημερωτικός», «Είναι καλό να βλέπεις
ανθρώπους να εργάζονται για να το αναγνωρίσουν ως επάγγελμα»,«Σούπερ εμπνευσμένο και συναρπαστικό!»,  «Σας ευχαριστώ για αυτό το
διαδικτυακό σεμινάριο, πραγματικά ενδιαφέρον!»

Το Ηνωμένο Βασίλειο ελπίζει να είναι σε θέση να προσφέρει το επόμενο εκπαιδευτικό σεμινάριο Gardeniser το φθινόπωρο του 2020. Επί του
παρόντος διερευνούν τον καλύτερο τρόπο για να το κάνουν αυτό και μπορεί να προσφέρουν κάποια από τα μαθήματα στο διαδίκτυο.
Λεπτομέρειες για το επόμενο μάθημα θα εμφανίζονται στην πλατφόρμα Gardeniser τον Αύγουστο, αλλά όποιος επιθυμεί να ενημερώνεται
απευθείας για το μάθημα και τις ημερομηνίες του Gardeniser μπορεί να επικοινωνήσει με τη Heidi στη διεύθυνση heidi@farmgarden.org.uk.

μπορούν να συμμετάσχουν στο διαδικτυακό τεστ για να αποκτήσουν
την πιστοποίηση Gardeniser
μπορούν να βρεθούν με κοινοτικούς κήπους, ιδρύματα και
οργανισμούς που χρειάζονται αυτήν το επαγγελματικό προφίλ
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένους πόρους για βιβλία,
συνδέσμους και εκδόσεις με δυνατότητα λήψης, που ελέγχονται από
την πλατφόρμα
μπορούν να δημοσιεύσουν εξειδικευμένα ενημερωτικά δελτία σε
θέματα που θα διατίθενται στους κοινοτικούς κήπου
μπορούν να προωθήσουν τις δεξιότητες και τις εκπαιδευτικές τους
πρωτοβουλίες στην πλατφόρμα• μπορούν να έχουν ηλεκτρονική
παρουσία για το επαγγελματικό της προφίλ

Gardenisers (διαχειριστές αστικών και περιαστικών κήπων)

Εκδήλωση διάχυσης στο ΗΒ

Gardeniser Pro project presentation and discussion with
Syn+ergasia platform

Στις 11 Ιουνίου 2020, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση - ECTE
φιλοξένησε μια συζήτηση μέσω Zoom για την κοινωνική οικονομία και τις αστικές
εκμεταλλεύσεις με την Πολιτιστική Πλατφόρμα Syn + ergasia. 

Η  ECTE παρουσίασε το Gardeniser Pro και την πρόοδο των δραστηριοτήτων του
έργου μέχρι στιγμής στους συμμετέχοντες στη συζήτηση. Οι
συμμετέχοντες  περιελάμβαναν ακαδημαϊκό προσωπικό από το Πανεπιστήμιο της
Δυτικής Αττικής, τα μέλη της πλατφόρμας Syn + Ergasia (με έδρα την Ελλάδα αλλά
και μέλη με έδρα το Άμστερνταμ και το Λονδίνο), καθώς και τοπικές αρχές.

https://www.gardeniser.eu/
https://www.gardeniser.eu/


Το γερμανικό μέρος του τελικού συνεδρίου του ευρωπαϊκού έργου Gardeniser Pro πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2020 στην σχολή
βιολογικής γεωργίας του Πανεπιστημίου του Κάσελ.

Οι προσκεκλημένοι στη συζήτηση των πάνελ ήταν η Δρ. Christa Müller (Μόναχο) από το φιλανθρωπικό ίδρυμα anstiftung, ο Δρ. Falko Feldmann
(Brunswick) από το Ινστιτούτο Julius-Kühn, ο σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ Ines Reinisch (Witzenhausen), Denise Kemper (Έσσεν) από η περιφερειακή
ένωση Ruhr και Sebastian Pomm (Λειψία) από τον κοινοτικό κήπο AnnaLinde.

Η Christa Müller αύξησε την ευαισθητοποίηση για το γεγονός ότι οι περισσότεροι κοινοτικοί κήποι στη Γερμανία είναι αυτο-οργανωμένες
πρωτοβουλίες από τη βάση προς τα πάνω με φιλανθρωπική εστίαση, ενώ οι οργανωτικές δομές σε άλλες χώρες είναι αρκετά διαφορετικές. Στην
Αγγλία, για παράδειγμα, οι επαγγελματίες κηπουροί έχουν τον ενεργό ρόλο. Οι κήποι της γερμανικής κοινότητας ενδιαφέρονται για την
επαγγελματικοποίηση από έναν κηπουρό; Ο πειραματισμός για το πρόγραμμα στη Λειψία, στο οποίο συμμετείχαν κυρίως επαγγελματίες με
μακρόχρονη εμπειρία σε κήπους αστικών κοινοτήτων, αποκάλυψε αυτήν την ανάγκη.

Ο Sebastian Pomm τόνισε τη σημασία ότι ένας Gardeniser δεν πρέπει να έχει γνώση μόνο για τη φυτοκομία και τη διαχείριση κήπων. Αυτός ή
αυτή θα πρέπει επίσης να είναι ενεργός τοπικός πολιτικός και να είναι εξοικειωμένος με τις δομές των αρχών μέχρι ερωτήματα σχετικά με την
ασφάλιση. Η έννοια της εκπαίδευσης που αναπτύχθηκε στο Gardeniser Pro περιλαμβάνει αυτές τις πτυχές.

Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση βρήκαν το Gardeniser Pro ένα εξαιρετικό έργο του οποίου οι διάφορες πτυχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
αστικούς κήπους στην Αθήνα και στην κοντινή περιοχή, καθώς και σε ιστότοπους που προωθούν την κοινωνική οικονομία και την αλληλεγγύη.
Συγκεκριμένα, μέλη της πλατφόρμας Syn + ergasia επεσήμαναν τους ταυτόχρονους στόχους του έργου Gardeniser Pro και το σκεπτικό του με
ένα workshop που διοργανώθηκε από την πλατφόρμα Syn + ergasia με τίτλο «Γεωργικά ίχνη του Ασπρόπυργου: Ένα συλλογικό έργο στα γεωργικά,
μεταβιομηχανικά, πολυπολιτισμικά Κοινότητα Ασπροπύργου ». Με μια σειρά συγκεκριμένων performances, το έργο υπογραμμίζει το γεωργικό και
πολυπολιτισμικό στοιχείο σε ένα συμμετοχικό πλαίσιο όπου καλλιτέχνες, αγρότες, μετανάστες και ένα ευρύτερο κοινό δημιουργούν ένα
βιωματικό, συλλογικό έργο τέχνης που συμβαίνει στα αγροκτήματα του Ασπροπύργου.

Επιπλέον, αυτό που προήλθε από την παρουσίαση του έργου Gardeniser Pro και τονίστηκε με το έργο "Amoli" της πλατφόρμας Syn + ergasia
αποτέλεσε μια εξαιρετική βάση για τα ακόλουθα θέματα συζήτησης:  
- Ποια είναι η σχέση σήμερα του Ευρωπαίου πολίτη με την τροφή, το δικαίωμα του να καλλιεργεί την γη σε έναν τόπο αγροτικό-βιομηχανικό-
μεταβιομηχανικό;
- Πώς μπορεί η κοινότητα να έρθει πιο κοντά μέσα από την καλλιέργεια της τροφής, από τα κοινά γεύματα και από συμμετοχικές καλλιτεχνικές
δράσεις;

Η ECTE έδωσε περαιτέρω πληροφορίες για την παρουσίαση του έργου, επιδεικνύοντας την τρέχουσα πλατφόρμα στα Αγγλικά και τα
χαρακτηριστικά της

Συνέδριο Gardeniser Pro στο Witzenhausen: Κοινωνική
γεωργία μέσα στην πόλη;
Η επαγγελματικοποίηση του Urban Gardening από το επάγγελμα του Gardeniser, 
από τον van Elsen

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο επισήμαναν στο Γερμανικό Δίκτυο Μεταβατικών Πόλεων:

Θα προκύψει μαζικός μετασχηματισμός των δήμων όταν η προστασία του κλίματος γίνει

καθήκον για αυτούς. Στη Λειψία πρόσφατα ιδρύθηκε η πρώτη «ένωση συντήρησης

αστικού τοπίου» - μια εξέλιξη που δείχνει τη ζήτηση για επαγγελματίες κηπουρούς που

συγκεντρώνουν διαφορετικές ομάδες ανθρώπων και μεταβιβάζουν την εμπειρία τους. Η

χρηματοδότηση τέτοιων συντονιστών εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο, αλλά η ανάγκη

για αρμόδια άτομα για τέτοια καθήκοντα θα αυξηθεί.

Συμπερασματικά: Η κοινωνική γεωργία δεν περιορίζεται στις αγροτικές περιοχές, αλλά

αυξάνεται ολοένα και περισσότερο σε αστικά κέντρα και χρειάζεται επαγγελματικά

καταρτισμένους ειδικούς. Αστική κηπουρική, κήποι πόλεων, κοινοτικοί κήποι,

διαπολιτισμικοί κήποι - ένας πλήθος όρων για πρωτοβουλίες στις οποίες η παραγωγή

τροφίμων συνδέεται συνήθως στενά με κοινωνικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Όπως και το έργο PROFARM που έληξε πέρυσι, στο οποίο αναπτύχθηκε το επάγγελμα

ενός «συντρόφου ένταξης» που ενεργεί ως διεπαφή μεταξύ του αγρότη και των

ανθρώπων που χρειάζονται υποστήριξη, οι κηπουροί θα μπορούσαν να λειτουργήσουν

ως καταλύτες για την ανάπτυξη της κοινωνικής γεωργίας - η αστική περιοχή προσφέρει

ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες για αυτό. Η πορεία του συνεδρίου και η αφοσιωμένη

συζήτηση με τους περίπου 60 συμμετέχοντες στο συνέδριο δίνουν ελπίδα για το μέλλον!



Το έργο Gardeniser Pro, το οποίο εκπαιδεύσε  στη Γαλλία 19 άτομα πλησιάζει στο τέλος του. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες
οργανισμούς και εκπαιδευόμενοι, συναντήθηκαν την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 στο Pau στο Aquiu, για να ανταλλάξουν το θέμα, τον αντίκτυπο
του έργου και τις νέες προοπτικές που έφερε σε καθέναν από αυτούς.

Συγκεντρωμένα από τους Pistes-Solidaires, παρουσία  στο  Σπίτι του Κηπουρού (Δημαρχείο του Pau) και του  Θερμοκηπίου  Κληρονομιάς
Λαχανικών του Béarn που είχαν φιλοξενήσει την εκπαίδευση και οργάνωσαν τα μαθήματα στη Γαλλία και την Ευρώπη, πολλοί κοινοτικοί
κήποι εκπροσωπήθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης που παρακολούθησαν 27 άτομα: ο κήπος του Marsan, ο κήπος της rue Guynemer,
ο κήπος του συλλόγου AJIR, ο κήπος του πανεπιστημίου L'Arrosoir και το Κοινωνικό Κέντρο La Pépinière. Όλοι τους άκουσαν με ενδιαφέρον
την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και εξέθεσαν τις προοπτικές τους και συζήτησαν τις προκλήσεις που αντιμετώπιζαν, ιδίως
στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19.

Αυτές οι πολύ πλούσιες ανταλλαγές απόψεων τόνισαν το κίνητρο και το ενδιαφέρον όλων για την κατάρτιση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο
του έργου και την πλατφόρμα που επιτρέπει ήδη να έρθει σε επαφή κοινόχρηστοι κήποι και εμψυχωτές: www.gardeniser.eu 

Το Gardeniser Pro γίνεται όλο και πιο ισχυρό: το τέλος του έργου είναι μόνο μια νέα αρχή!

Η εκδήλωση διάχυσης (πολλαπλασιαστικό event) στην Ιταλία πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 8 Ιουλίου 2020. Τηρήθηκαν όλες οι ενδείξεις
και οι κανόνες που στοχεύουν στην εγγύηση όλων από τους κινδύνους του covid-19. Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ έγινε σεβαστή, αλλά όχι η
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ, όπως λέγεται συχνά λανθασμένα. Δεν υπάρχει κοινωνική απόσταση, εάν υπάρχει κοινωνικότητα. Το ίδιο ισχύει και
για τους κήπους της αστικής κοινότητας, οι οποίοι δεν θα υπήρχαν χωρίς τους κηπουρούς και την ανθρώπινη «επαφή» τους.

Ως εκ τούτου, μια μεγάλη επίδειξη οργάνωσης, αμοιβαίου σεβασμού και υψηλής ποιότητας του κοινόχρηστου περιεχομένου, τέθηκε
κυριολεκτικά στο  Tre Fontane Urban Gardens, ένας από τους πιο σημαντικούς κοινοτικούς κήπους στο πανόραμα της Ρώμης. Ο Δήμος
Ρώμης VIII, ο Δήμος της Ρώμης, τόσο το διοικητικό τμήμα με το Γραφείο Αστικών Κήπων όσο και το πολιτικό με το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, η προεδρία της Περιφέρειας Λάτσιο και οι εκπρόσωποι του Δήμου Σιένα και της Περιφέρειας Τοσκάνης παρευρέθηκαν.

Λίγο λιγότεροι από 100 συμμετέχοντες, εκπρόσωποι των κήπων της αστικής κοινότητας στη Ρώμη, δημόσιοι φορείς και οργανισμοί τρίτων
τομέων που έχουν δεσμευτεί να προωθήσουν το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα της πόλης της Ρώμης, απολάμβαναν επίσης
ένα  απεριτίφ  με φαγητό στα  «0 μέτρα»  ,  που  μαγειρεύονταν  και διανέμονταν  σε χρόνο ρεκόρ από τους εξαιρετικά αποτελεσματικούς
εθελοντές του Tre Fontane.
Μια αφήγηση με αναφορές στα πρώτα διεθνή έργα ανταλλαγής για αστικούς κήπους μέχρι τα έργα Erasmus +, Urbact ENI και Horizon 2020
που καλλιεργούν τη βελτίωση της ποιότητας των παρεμβάσεων των Gardenisers και των αστικών κοινοτικών κήπων, προετοιμάζοντας τη
φυσική αύξηση ο αριθμός των κήπων που αναμένεται στην πόλη. 

Αναμνηστικό βίντεο της εκδήλωσης: https://www.facebook.com/watch/?v=605446263439390

G A R D E N I S E R  P R O

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου στη
Γαλλία: Κοινοτικοί κήποι – ρόλος και μέλλον

«Festa Grande» για τους Gardenisers!

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο
τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

https://www.gardeniser.eu/
https://www.facebook.com/watch/?v=605446263439390

