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Εκπαίδευση στο Λονδίνο
Κοινοτικός κήπο ή κοινόχρηστος κήπος; Αυτό ήταν ένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν

Σε αυτό το τεύχος

αναφορικά με το πρόγραμμα Gardeniser Pro που διεξήχθη πρόσφατα στο Deen City
Farm στο Λονδίνο, το οποίο βρίσκεται υπό την διαχείριση του οργανισμού Social Farms
& Gardens. Αυτό το ερώτημα επίσης συνιστά μια τέλεια περίληψη του προγράμματος
Gardeniser Pro και προάγει τη διαφορετικότητα, την ανταλλαγή εμπειριών και τον

Εκπαίδευση στο
Λονδίνο

σεβασμό διαφορετικών απόψεων.
Η ομάδα των 21 συμμετεχόντων γνωρίστηκε μεταξύ τους και ακολούθησε μια εβδομάδα
συζήτησης, συμβουλευτικής, δικτύωσης, καλών πρακτικών, επισκέψεων, διασκέδασης με
συνοδεία πολλών τσαγιών και κέικ!

Εκπαίδευση για το
πρόγραμμα
Gardeniser PRO στην
Ιταλία

Η εβδομάδα εκπαίδευσης στο Λονδίνο συνδύασε τη μάθηση και ανταλλαγή γνώσης στην

Training course in
Pau

- το αστικό αγρόκτημα FreightLiners City Farm

τάξη, καθώς και επισκέψεις σε διάφορες άλλες περιοχές στο Λονδίνο όπως:
- τον θεραπευτικό κήπο Sydenham
- το αστικό αγρόκτημα Stepney City Farm
- τον κοινοτικό κήπο Core Landscapes, που βρίσκεται
στην καρδιά της πόλης του Λονδίνου
- το Pop Farm, μια τοπική παμπ, η οποία έχει ανυψωμένα
παρτέρια
- το Brixton Orchard
Από την πρόσβαση στη γη σε διαχείριση εθελοντών, τον
προγραμματισμό κήπου αναφορικά στον προϋπολογισμό,
κομποστοποίηση και πολλά άλλα, οι 21 Gardenisers στο
Ηνωμένο Βασίλειο είναι τώρα έτοιμοι να αναλάβουν την
πρακτική άσκηση τους είτε στο εσωτερικό είτε στο
εξωτερικό.

Εκπαίδευση για το πρόγραμμα Gardeniser PRO
στην Ιταλία
Ο οργανισμός Replay Network θα πραγματοποιήσει το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα από τις 17 έως τις 21 Ιουνίου 2019,
σε συνεργασία με το House of Gardeners, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Lazio, του 8ου Δήμου και του Τμήματος
Περιβάλλοντος της πόλης της Ρώμης. Η κατάρτιση θα συγκεντρώσει 20 συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το
μάθημα για να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τις δικές τους ικανότητες, καθώς και να αποκτήσουν νέες, καταρτίζοντας
έτσι τους εαυτούς τους ως επαγγελματίες Gardenisers. Ένα ξεχωριστό στοιχείο είναι η συμμετοχή εκπαιδευτών, των
οποίων η μακρά εμπειρία στους κοινοτικούς κήπους αποτελεί πλεονέκτημα, καθώς και η συμμετοχή του τοπικού δικτύου
«Orti in Comune», το οποίο συγκεντρώνει περισσότερους από 60 κοινοτικούς κήπους στην ευρύτερη αστική περιοχή της
Ρώμης.
Η ενεργός εμπλοκή των τοπικών αρχών αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για την προώθηση του προγράμματος σε τοπικό
επίπεδο και υπενθυμίζει στους συμμετέχοντες, καθώς και στους ενδιαφερόμενους και τους εταίρους των κήπων της
αστικής κοινότητας στη Ρώμη, ότι οι κοινοτικοί κήποι αντιπροσωπεύουν ένα διεθνές φαινόμενο και ότι η μελλοντική
τους πορεία θα επηρεάσει τη μελλοντική εξέλιξη του επαγγελματικού ρόλου του Gardeniser και τη διαχείριση των κήπων
των αστικών κοινοτήτων στην Ευρώπη.

Training course in Pau
Από τις 23 Απριλίου έως τις 27 Απριλίου, ο οργανισμός Pistes-Solidaires
διοργάνωσε την εκπαίδευση του Gardeniser Pro σε συνεργασία με την
πόλη του Pau, του House of the Gardener καθώς και το Conservatory of
Ancient Vegetables of Béarn (CLAB) για 19 συμμετέχοντες από διάφορα
περιβάλλοντα στην οργάνωση αστικών κήπων. Αυτή η πολύ έντονη
εβδομάδα ήταν η ευκαιρία για όλους τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν
τις γνώσεις τους για τον καθορισμό και το σχεδιασμό ενός κήπου, τη
διαχείριση των εθελοντών και του προσωπικού, καθώς και την
ανακάλυψη εργαλείων, όπως το Business Model Canva, που βοηθούν
στην προετοιμασία του προϋπολογισμού δημιουργίας ενός κήπου και την
μελλοντική αξιολόγησή του.
Κατά τη διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στο Pau
και στο Assat, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν πολλούς αστικούς κήπους
που βρίσκονταν σε διαφορετικά στάδια: για παράδειγμα, ο κήπος της
οδού Guynemer είναι ένας ολοκαίνουργιος κήπος σε πλήρη ανάπτυξη,
ενώ ο κήπος του CLAB Assat ή ο Κήπος του Κοινωνικού Κέντρου MJC
Berlioz είναι πολύ πιο αναπτυγμένοι και σε πλήρη δραστηριότητα. Αυτές
οι επισκέψεις λειτούργησαν υποστηρικτικά για τη ροή της εκπαίδευσης
του προγράμματος, λ.χ. αν οι συμμετέχοντες έπρεπε να δουλέψουν πάνω
στη σχεδίαση ενός κήπου, έκαναν την αντίστοιχη επίσκεψη.
Τέλος, παρουσιάστηκε το πλαίσιο κινητικότητας στην Ευρώπη,
λαμβάνοντας υπόψη τις διαθεσιμότητες των ενδιαφερομένων, έτσι ώστε
να προβούν στην εκπαίδευσή τους στις χώρες εταίρους του
προγράμματος Gardeniser Pro.

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

