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Διακρατική συνάντηση στο
Witzenhausen της Γερμανίας

Η τρίτη διακρατική συνάντηση για το πρόγραμμα «Gardeniser Pro», απαρτίστηκε από

εταίρους προερχόμενους από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και

τη Γερμανία και πραγματοποιήθηκε στο Witzenhausen της Γερμανίας από τις 9 έως τις 12

Απριλίου 2019. Οι εταίροι συζήτησαν την πρόοδο του έργου, την επικαιροποίηση του

εκπαιδευτικού περιεχομένου, την προετοιμασία των κέντρων που θα πραγματοποιήσουν

την κατάρτιση σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και την προώθηση της διαδικασίας της

πιστοποίησης και της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Αυτή η διήμερης συνάντηση ήταν

επίσης η ευκαιρία να γνωριστούνε με το εργασιακό περιβάλλον του γερμανικού

οργανισμού «Petrarca», ενός ινστιτούτου που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο Kessel, ένα

από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Γερμανίας στον τομέα της βιολογικής γεωργίας και

της μόνιμης καλλιέργειας. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν περισσότερο ήταν το

περιεχόμενο της πιστοποίησης και τα εργαλεία αξιολόγησης που θα ελεγχθούν από τους

εκπαιδευόμενους. Αυτά τα εργαλεία θα επιτρέψουν στους εκπαιδευόμενους να έχουν

επίσημη αναγνώριση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων, μέσω του συστήματος ECVET. 

 

Αυτό το σύστημα ευρωπαϊκών «μονάδων» επιτρέπει την αναγνώριση των δεξιοτήτων που

αποκτώνται στο πλαίσιο των επαγγελματικών και εκπαιδευτικών εκπαιδεύσεων, όταν

αυτές οι πρακτικές πραγματοποιούνται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και ευνοούν την

επίσημη αναγνώριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρακτικών.
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Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία «Landscape Culture PETRARCA», που φιλοξενεί τη Γερμανική Κοινότητα Κοινωνικής Γεωργίας (www.soziale-

landwirtschaft.de) έχει παράρτημα στο Witzenhausen, στη Σχολή Βιολογικών Γεωργικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο του Kassel). Αυτή η

σχολή κατέχει εξέχουσα θέση στο πανεπιστημιακό τοπίο της Γερμανίας – αλλά και διεθνώς – λόγω του προφίλ της στην εκπαίδευση

σχετικά με την βιολογική γεωργία. Η γεωργική εκπαίδευση έχει μακρά παράδοση στο Witzenhausen. Το 1898 δημιουργήθηκε μια

σχολή για την τροπική και υποτροπική γεωργία με σκοπό την εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων, σχετικά με τη γεωργία σε γερμανικές

αποικίες πριν από τον Α 'Παγκόσμιο Πόλεμο. Από το 1971, όταν ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο του Kassel, το Witzenhausen φιλοξενεί τη

Σχολή Αγρονομίας, Διεθνούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Προστασίας του Περιβάλλοντος. Για 30 χρόνια, η βιολογική γεωργία αποτελεί

μέρος του προγράμματος σπουδών του πανεπιστημίου.  Από το 1996, η κύρια εστίαση είναι στις βιολογικές γεωργικές επιστήμες ενώ

η Σχολή έχει αλλάξει το όνομά της σε «Σχολή Βιολογικών Γεωργικών Επιστημών». Έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις για καθηγητές με

σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του προφίλ στη διδασκαλία και την έρευνα πάνω στις βιολογικές καλλιέργειες. Το 2005 όλα τα

προγράμματα σπουδών πιστοποιήθηκαν και αναβαθμίστηκαν σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.

Gardeniser Pro: Μια εμπειρία από την Αγγλία.
Όταν διάβασα πρώτη φορά την αγγελία για το πρόγραμμα Gardeniser στο φυλλάδιο

του οργανισμού Social Farms and Gardens, σχεδόν με έπιασαν τα κλάματα!

Αργότερα, ανακάλυψα ότι δεν ήμουν ο μόνος.

 

Για έξι χρόνια προσπαθούσα να απαντήσω σε ερωτήματα όπως «Πόσο χρόνο

ξοδεύεις για την εκπαίδευση και πόσο στον τομέα της κηπουρικής;» ή «Θέλουμε να

κάνεις x ώρες κηπουρική και x ώρες εκπαίδευσης κάθε εβδομάδα ...». Παρά την

επίτευξη πολλών πραγμάτων λόγω της εργασιακής μου εμπειρίας, η αδυναμία

απάντησης σε αυτά τα ερωτήματα μου προκαλούσε μεγάλο εργασιακό άγχος.

 

Εν ολίγοις, η αγγελία όχι μόνο συνόψιζε αυτό που κάνω, αλλά το αναγνώριζε

επαγγελματικά ξεχωριστά από το επάγγελμα του κηπουρού ή του εκπαιδευτή,

συνδυάζοντας τη γνώση και των δύο με άλλες δεξιότητες.  Ήθελα πραγματικά να

γίνω μέρος αυτής της πρωτοβουλίας!

 

Μετά την αίτησή μου (και αφού έλεγχα τα email μου ανά 15 λεπτά), ήμουν αρκετά

τυχερός να γίνω δεκτός στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιούνταν

στο Λονδίνο. Εκεί, συνάντησα 20 παθιασμένους, αφοσιωμένους, έμπειρους και

εξειδικευμένους «Gardenisers».

Οι επόμενες 7 ημέρες ήταν έντονες, εξαντλητικές, γεμάτες έμπνευση και

ενθουσιασμό. Όλοι είχαμε διαφορετικά πρότζεκτ και διαφορετικούς ρόλους μέσα

στα έργα αυτά. Αλλά (πέραν των πρακτικών ερωτήσεων «Πώς ξεχορταριάζουμε», κτλ),

τα προβλήματά μας και οι ανησυχίες μας ήταν παρόμοια.

http://www.soziale-landwirtschaft.de/
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Η εκπαίδευση διαφώτισε πολλές πτυχές, αρχίζοντας από την απόκτηση γης, την εμπλοκή του κοινού, τις πολιτικές σχετικά με τη γη,

την υγεία και την ασφάλεια, την αξιολόγηση κ.λπ. Μας βοήθησε στο να καλύψουμε τα κενά μας, να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες

γνώσεις και να δοκιμάσουμε νέες προσεγγίσεις. Οι εκπαιδευτές ήταν εξαιρετικοί, παρέχοντας υλικά και μεθόδους, ενθαρρύνοντας

σχετικές συζητήσεις με μεγάλη λεπτομέρεια. Τώρα είμαι μέρος ενός δικτύου υπέροχων, φιλικών ανθρώπων, που μπορούν να

βοηθούν ο ένας τον άλλον σε πρακτικά ερωτήματα που εγείρονται, με επαγγελματική και ηθική υποστήριξη.

Πριν από δύο εβδομάδες ξεκίνησα σε μια νέα δουλειά, σε ένα κέντρο κατάρτισης και κοινωνικής ανάπτυξης επιχειρήσεων που

προσφέρει ένα τριετές οικιστικό πρόγραμμα για άτομα στα πρώτα στάδια της αποκατάστασης από τον εθισμό στα ναρκωτικά και / ή

τον αλκοολισμό. Η δουλειά απαιτούσε έναν «Αρχισυντηρητή Κήπων». Όταν εξήγησα την πρακτική άσκηση που παρακολουθώ, οι

εργοδότες μου κατάλαβαν ότι, τελικά, δεν ήθελαν έναν «Αρχισυντηρητή Κήπων» αλλά έναν Gardeniser. Τώρα υπάρχει λέξη!

Εκπαίδευση για το πρόγραμμα Gardeniser PRO στη Λειψία της
Γερμανίας
Στην πόλη της Λειψίας, με τα πολλά έργα και τις δράσεις στον τομέα της αστικής κηπουρικής, η ομάδα των 20 φιλοξενούμενων

Gardenisers συναντήθηκε για μια εβδομάδα γεμάτη γνώση και ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων. Οι 20 συμμετέχοντες πήραν

μέρος στην πρώτη εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος Gardeniser Pro στη Γερμανία, που πραγματοποιήθηκε από το

ινστιτούτο «PETRARCA».  

 

Οι συμμετέχοντες, απ’ όλη τη Γερμανία, έφεραν ένα ευρύ φάσμα εμπειριών και ιδεών στη Λειψία, δίνοντας έτσι την δυνατότητα

ανταλλαγής της τεχνογνωσίας και του πρακτικού υπόβαθρου. Η εκπαίδευση στη Λειψία πλαισιώθηκε με πολλά, πρακτικά

παραδείγματα και εμπειρίες.

 

Τέλος, μετά τη λεπτομερή παρουσίαση του Annalinde Leipzig, ως διάσημου έργου στη Γερμανία, η εβδομάδα ολοκληρώθηκε με την

εκδρομή στο αγρόκτημα Kanena, ένα πρότζεκτ που ξεκίνησε ένας μελλοντικός Gardeniser.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους εμπλέκονται σε αυτό το έργο - από όλους μας!

Chris Jones

Head Gardeniser

www.ifdas.net
Independence From Drugs and Alcohol Scotland

River Garden Auchincruive

Κινητικότητα στην Ευρώπη: Άρχισε κιόλας!

Τους τελευταίους δύο μήνες, οι εταίροι άρχισαν να

οργανώνουν τις διεθνείς πρακτικές άσκησης για τους

εκπαιδευόμενους που παρακολούθησαν το πρόγραμμα

«Gardeniser Pro». Μέχρι στιγμής, οι Έλληνες εταίροι από το

Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση (ECTE),

στο Ρέθυμνο της Κρήτης φιλοξένησαν 2 άτομα από το

Ηνωμένο Βασίλειο και 2 άτομα από τη Γαλλία στα τέλη Μαΐου.

Το δίκτυο «Replay» ήδη φιλοξένησε 2 ασκούμενους από τη

Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εναπομείναντες

κινητικότητες θα πραγματοποιηθούν μεταξύ Ιουλίου και

Σεπτεμβρίου. Τα πρώτα σχόλια δείχνουν πραγματικό

ενδιαφέρον για το περιεχόμενο της κινητικότητας που

στοχεύει στην ανάπτυξη και στην εξάσκηση των ικανοτήτων

που χρειάζονται για την οργάνωση αστικών κήπών.

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.

http://www.ifdas.net/

