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Το GARDENISER PRO συναντά RU:RBAN
Κατά τη διάρκεια της πρώτης έκδοσης του έργου GARDENISER,

πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία μια γόνιμη «διασταύρωση» με το έργο SIDIG-MED.

Ενώ το πρόγραμμα ENPI προωθούσε τις ανταλλαγές μεταξύ δημόσιων αρχών

σχετικά με τη διακυβέρνηση των αστικών και περιαστικών γεωργικών

φαινομένων, στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, η κοινωνία των

πολιτών εστίαζε στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ των κοινοτικών αστικών κήπων. Έγιναν κοινές

δραστηριότητες διάδοσης και ετέθησαν περαιτέρω προβληματισμοί, με

αποτέλεσμα η πόλη της Ρώμης να αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως η

πόλη με την ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ στην Ευρώπη.

Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα στην Ευρώπη προωθεί την ΕΥΘΥΝΗ μεταξύ των

δήμων και τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών: το URBACT. Ο Δήμος της Ρώμης

υλοποιεί σήμερα τη δεύτερη φάση του RU:RBAN, ένα έργο στα πλαίσια του

Urbact, που περιλαμβάνει τη Γαλλία (Caen), την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη), τη

Λιθουανία (Βίλνιους), την Πολωνία (Κρακοβία), την Πορτογαλία πόλη (Loures) και

την Ισπανία (Α Κορούνια). Το RU:RBAN επικεντρώνεται στην αστική αναγέννηση

και προτείνει μοντέλα ανασυγκρότησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω

αστικών κήπων. Το έργο έλαβε επιχορήγηση 600.000 ευρώ από το πλαίσιο της

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας για βιώσιμη και ολοκληρωμένη αστική

ανάπτυξη. Η αποστολή του έργου δεν συνίσταται μόνο στην αύξηση της

ικανότητας των πολιτών να οργανώνουν και να διαχειρίζονται τους αστικούς

κήπους, αλλά και στην παροχή βοήθειας στις τοπικές κυβερνήσεις να εκπονήσουν

το δικό τους κανονισμό για τους αστικούς κήπους σε τοπικό επίπεδο.

Σε αυτό το τεύχος
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Τρεις κύριοι τομείς εστίασης κοινού προβληματισμού και

ανάπτυξης εντοπίστηκαν στο έργο της RU:RBAN, χάρη σε μια

συνεχή διαβούλευση με την τοπική ομάδα πολιτών που

εμπλέκονται σε αστικούς κήπους ανά χώρα: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ.

Και οι τρεις περιοχές έχουν έναν κοινό παρονομαστή: τον

κήπο. Το επαγγελματικό προφίλ που προωθεί το πρόγραμμα

Erasmus + VET GARDENISER PRO και το γλωσσάρι του,

συγχωνεύονται πλήρως στο σχέδιο RU:RBAN. Οι τομείς

κατάρτισης που υπάρχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης για

τους επαγγελματίες του κήπου υπογραμμίζουν προφανώς

τις λειτουργίες και τις ευθύνες του Gardeniser για τη

διευκόλυνση της διαχείρισης στη σχέση μεταξύ των αστικών

κήπων και των θεσμών και για την ενδυνάμωση της 

δημιουργίας ικανοτήτων μεταξύ των μελλοντικών κηπουρών βλέποντας τον αστικό κήπο ως παράγοντα κοινωνικής

αλλαγής στην κοινωνία.

Το δίκτυο Replay, στην Ιταλία, έλαβε εντολή από το έργο RU:RBAN να οργανώσει και να διεξάγει 3 ημέρες κατάρτισης,

μία στη Ρώμη (Ιταλία), μία στο Caen (Γαλλία) και μία στο Loures (Πορτογαλία), για να διευκολύνει τη μεταφορά

καινοτομίας μεταξύ των δύο έργων. Σε αυτές τις 3 εκδηλώσεις οι δημοτικοί υπάλληλοι και οι αστικοί κηπουροί θα

συμμετέχουν σε μια εκπαιδευτική συνεδρία που είναι απολύτως αφιερωμένη στην κατανόηση των αξιών, του

περιεχομένου και των δεξιοτήτων του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ενός ΚΗΠΟΥΡΟΥ. Η υλοποίηση κάποιων

δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν στην Εκπαίδευση των Gardenisers (Intellectual Output 2) συνδυάζεται με την

προσέγγιση της Κατάρτισης για Εκπαιδευτές (Intellectual Output 2), η οποία έχει μια διαδραστική εκπαιδευτική

παρέμβαση με στόχο:

- την ευαισθητοποίηση σχετικά με το προφίλ του Gardeniser

- την ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης κηπουρών ικανών να αντιμετωπίσουν αυτόν τον ρόλο

- την ενίσχυση της ικανότητας των δημόσιων φορέων να αναγνωρίζουν το δυναμικό ρόλου του Gardeniser και να

υποστηρίξουν τη δράση του στη λογική κοινής ανάπτυξης.

Τον Φεβρουάριο του 2019, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ημέρα κατάρτισης στη Ρώμη με τη συμμετοχή των δημοσίων

υπαλλήλων των 7 δήμων και ήταν επιτυχής. Επιδεικνύεται μεγάλο ενδιαφέρον από όλες τις πόλεις να

παρακολουθήσουν την ανάπτυξη του προγράμματος Gardeniser pro; μερικοί από αυτούς ενδιαφέρονται να λάβουν

μέρος ως παρατηρητές ή να στείλουν έναν τοπικό κηπουρό στα μαθήματα κατάρτισης. Μια ευρύτερη προοπτική

ανοίγει τώρα για το έργο Gardeniser Pro. Η επόμενη δράση κατάρτισης στο πλαίσιο RU:RBAN θα είναι στη Γαλλία,

όπου το 2012 ξεκίνησαν οι εργασίες για το προφίλ του Gardeniser. Μείνετε συντονισμένοι!

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο οργανισμός Social Farms & Gardens (SF&G) συγκέντρωσε

20 συμμετέχοντες για το πιλοτικό μάθημα κατάρτισης του προγράμματος

Gardeniser Pro, που διεξήχθη από τις 18 έως τις 24 Μαρτίου. Οι συμμετέχοντες

ήταν ήδη αρκετά έμπειροι στην λειτουργία κοινοτικών κήπων και περιαστικών

κήπων, ενθουσιώδεις για τη συμμετοχή τους σε ένα πιστοποιημένο από την ΕΕ

μάθημα αλλά και πρόθυμοι να συναντηθούν και να μάθουν από άλλους έμπειρους

συμμετέχοντες.

Το μάθημα έλαβε χώρα στο Deen City Farm στο Merton, στο νότιο Λονδίνο. Το

Deen City Farm είναι ένας από τους παλαιότερους αστικούς κήπους του Λονδίνου,

που ιδρύθηκε το 1978 και συνεχίζει να είναι πολύ ενεργός. Περισσότερες

πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.deencityfarm.co.uk/

Κατάρτιση στη Ηνωμένο Βασίλειο

https://www.deencityfarm.co.uk/


Κατάρτιση στη Γαλλία

Εκτός από το Deen City Farm πραγματοποιήθηκε μια σειρά από

προγραμματισμένες επισκέψεις σε άλλα αγροκτήματα και κήπους

στο Λονδίνο. Το υλικό ήταν αρκετό έτσι ώστε να γεμίσουμε τις

μέρες μας με αρκετή δράση. Πέραν των συμμετεχόντων,

εκπαιδεύτηκαν και εργαζόμενοι του οργανισμού Social Farms &

Gardens (SF&G).
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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.

Ο οργανισμός Pistes-Solidaires οργανώνει το εκπαιδευτικό του

πρόγραμμα από τις 23 Απριλίου έως τις 27 Απριλίου, σε συνεργασία με

την πόλη του Pau και του «House of the Gardener», μια δομής που

συγκεντρώνει όλους τους αστικούς κήπους της πόλης, καθώς και το

Conservatory of Ancient Vegetables of Béarn (CLAB). Αυτή η

εκπαίδευση, που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του House of the

Gardener, συγκεντρώνει 20 συμμετέχοντες που ακολουθούν και

παρακολουθούν το μάθημα για να βελτιώσουν τις ικανότητές τους. Η

συνεργασία όλων αυτών των τοπικών οργανώσεων αποτελεί ευκαιρία

για την προώθηση σε τοπικό επίπεδο αυτού του ευρωπαϊκού σχεδίου

και υπενθυμίζει στους συμμετέχοντες τον διεθνή χαρακτήρα των

αστικών κήπων.

Μελλοντικές καταρτίσεις στην Ευρώπη
Μετά τα πιλοτικά μαθήματα κατάρτισης στο Μάντσεστερ το 2018, οι διακρατικοί εταίροι του προγράμματος

Gardeniser Pro εργάζονται για την τοπική εφαρμογή τους, όπου θα εκπαιδεύσουν 20 φιλοξενούμενους κηπουρούς σε

κάθε χώρα. Η παρακάτω ατζέντα παρουσιάζει τις ημερομηνίες κατάρτισης ανά χώρα:

- Ηνωμένο Βασίλειο: 18 Μαρτίου 2019 - 24 Μαρτίου 2019

- Γαλλία: 23 Απριλίου 2019 - 27 Απριλίου 2019

- Γερμανία: 13 Μαίου 2019 - 18 Μαίου 2019

- Ελλάδα: Μάιος 2019

- Ιταλία: 3 Ιουνίου 2019 - 8 Ιουνίου 2019


