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Επιπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο
Η Rachael Hemmings συμμετείχεστο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Gardeniser τον Μάρτιο στο
Λονδίνο,ενώ ήταν ήδη πολύ έμπειρη σαν υπεύθυνη στον αστικό κήπο Arkwright, όπου είχε
εργαστεί για 14 χρόνια, αλλά αναζητούσε προσόνταπου θα ενίσχυαν σημαντικά την εξέλιξη
της σταδιοδρομίας της και θα διεύρυναν τη βάση γνώσεων και δεξιοτήτων της. Το Arkwright
Meadows Community Garden (www.amcgardens.co.uk), είναι ένα ακμάζον κοινοτικόέργο. Οι
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Κήποι είναι μια πράσινη όαση σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από το κέντρο της πόλης του
Nottingham. Είναι ανοιχτοί για τους επισκέπτες όλη την εβδομάδα παρέχοντας ένα μέρος για
χαλάρωση και αναψυχή. Εκεί καλλιεργούνται και πωλούνται βιολογικά φρούτα και λαχανικά,
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διευθύνεται από τους κατοίκους της περιοχής και παρέχει στουςκατοίκους τουMeadows μια
πολύ αγαπημένη ενασχόληση που χαρακτηρίζει αντικατοπτρίζει αυτή τη ζωντανή και ποικίλη
κοινότητα. Μετά το μάθημα εκπαίδευσης η Rachael είπε: «Ποτέ δεν πρέπει να σταματάτε να
μαθαίνετε, δεν πρέπει ποτέ. Αυτό το μάθημα παρέχει
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μεθόδους και μου έδωσε περαιτέρω εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου. Έχω κερδίσει πολλά
από τους συμμαθητές μου εδώ και ελπίζω να συνεχιστεί.»

Στη συνέχεια έκανε την πρακτική της άσκησή στη Ρώμη, τον Ιούνιο και μερτά την επιστροφή της φιλοξένησε ασκούμενους στο
κοινοτικό κήπο Arkwright Meadows. Για τη φιλοξενία της πρακτικής άσκησης. Λέει: «Χαιρετίσαμε τους φίλους και φίλες Αδελφές
μας από την Ευρώπη στο Nottingham. Μας επισκέφθηκαν για μια εβδομάδα για να ολοκληρώσουν το πρακτικό τμήμα της
εκπαίδευσης τους. Ήταν πολύ ωραίο να υποδεχθώ αυτόν που με φιλοξένησε στη Ρώμη, τον Christiano και να καλωσορίσω τον
Salvo επίσης από τη Ρώμη, τη Hannah από τη Γερμανία και τον Γιώργο και την Αριστέα από την Ελλάδα. Οι ασκούμενοι
ολοκλήρωσαν διάφορα καθήκοντα συμπεριλαμβανομένων και επισκέψεων, για αποκτήσουν τα απαιτούμενα προσόντα. Η ομάδα
φιλοξενήθηκε σε πολλούς αστικούς κήπους σε όλη την πόλη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Summerwood Community Gardens για
την περιήγησης και το γεύμα, τους Bulwell Forest Garden, και τους NOGS and Greens Mill Community Gardens για την επίδειξη
στην ομάδα, τις θαυμάσιες εγκαταστάσεις και την αποδοχή της συμμετοχής της ομάδας στις εργασίες της κοινότητας. Τελειώσαμε
την εβδομάδα των δραστηριοτήτων με την παρασκευή πίτσας και ενός πάρτι με το προσωπικό και τους εθελοντές μας εδώ στο
Meadows Community Gardens, όπου περάσαμε τόσο όμορφα με την ομάδα και όλους τους συνεργάτες μας. Ευχόμαστε τα
καλύτερα και ελπίζουμε ότι αυτό το επαγγελματικό προσόν που έχουμε αποκτήσει θα μας κρατήσει σε στενή επαφή με τους
Ευρωπαίους συναδέλφους διαχειριστές αστικών κήπων.

Πρακτική άσκηση στη Γαλλία: Μαρτυρία CLAB
Η Ένωση CLAB (Conservatoire of Heritage Vegetables of Béarn) δημιουργήθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί σε μια κρίσιμη
ανάγκη: να παρέχει κατάρτιση στην κηπουρική για τους άνεργους και να τους επιτρέπει να βρουν εργασία σε τοπικό επίπεδο. Το
CLAB βρίσκεται σε μια ιστορική περιοχή για την κηπουρική, στην πεδιάδα του Pau's Gave. Με την πάροδο των ετών, η Ένωση έχει
γίνει παράδειγμα και κέντρο αριστείας στους τομείς της καλλιεργούμενης βιοποικιλότητας, τόσο στους τομείς της κηπουρικής
όσο και της δενδροκομίας. Η καλλιεργημένη περιοχή της Ένωσης εμβαδού 6500m2, έχει την ιδιαιτερότητα να συνδυάζει σε ένα
μέρος, κήπο λαχανικών και οπωρώνα, εξ ου και το όνομά του Orchard Garden.
- ο κήπος λαχανικών παρουσιάζει συλλογές σπάνιων ποικιλιών λαχανικών, φαρμακευτικών, αρωματικών και φυτών για βαφές.
Περισσότερα από 500 είδη και /ή ποικιλίες αποτελούν αυτές τις συλλογές. Μια λίμνη 20μ² φιλοξενεί μια πολύ πλούσια χλωρίδα
και πανίδα. Είναι ένας τόπος παρατήρησης και μόνιμης έκπληξης.
- Ο οπωρώνας αποτελείται από περίπου εκατό οπωροφόρα δένδρα, συμπεριλαμβανομένων από περίπου εβδομήντα μήλιών από
παλιές τοπικές ποικιλίες. Ένας φράκτης φρούτων με πολλαπλές λειτουργίες εμπλουτίζει το χώρο.
Ο κήπος και ο οπωρώνας καλλιεργούνται με τον μέγιστο σεβασμό προς το έδαφος, χωρίς χημικές εισροές. Όλα γίνονται για να
διατηρηθούν τα διάφορα περιβάλλοντικά οικοσυστήματα που έχουν αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου, χάρη στη συμμετοχή
εθελοντών που είναι ευαίσθητοι στη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας της.
Το 2018, όταν ήμουν εθελοντής στο Jardin verger, είχα την ευκαιρία να
ανακαλύψω την Ένωση Pistes Solidaires και να συναντήσω τον Nicolas
Condom, διαχειριστή Ευρωπαϊκών έργων, ο οποίος μου μίλησε για το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα Gardeniser Pro. Δεδομένου του ιστορικού και των
κινήτρων μου, επιλέξαμε να συμμετάσχω σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο
έλαβε χώρα τον Απρίλιο στο Μάντσεστερ (GB). Σκοπός αυτού της εκπαίδευσης
ήταν να προσφέρω την ίδια εκπαίδευση στους διαχειριστές αστικών κήπων στη
Γαλία μετά την επιστροφή. Μετά από κάποιες προσαρμογές στο αρχικό
πρόγραμμα, η Pistes Solidaires κατάφερε να δημιουργήσει μια τοπική ομάδα
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Συντονιστής Κοινόχρηστος Κήπου", το οποίο υλοποιήθηκε από τις 23 έως τις
27 Απριλίου 2019.
Πρόσφατα, προσλήφθηκα ως διευθυντής του Garden Orchard, και θα ήθελα να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης για
να αποκτήσω διακρατικό όραμα και να διασφαλίσω ότι οι δύο μέρες παρέμβασης μου σαν εκπαιδευτής πρακτικής άσκησης θα
ήταν σε σύμφωνία με τις απαιτήσεις του προγράμματος. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία, τόσο όσον αφορά στην καινοτομία της
εκπαίδευσης, όσο και στη συνάντηση με τους εκπαιδευόμενους.
Στα πλαίσια αυτά, ο Chris και ο Rob, οι βρετανοί Ευρωπαίοι εθελοντές, έφθασαν ένα όμορφο ηλιόλουστο απόγευμα στο Orchard
Garden για την πρακτική άσκηση μιας εβδομάδας (1-5 Ιουλίου). Μια εβδομάδα για να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο και να
ακολουθήσουν ένα πολυάσχολο πρόγραμμα: θεωρητικές και πρακτικές ανταλλαγές, διάφορες και ποικίλες συνεισφορές, όλες στα
αγγλικά! Μια εβδομάδα κατά την οποία δημιουργήθηκαν πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό είναι σημαντικό. Συνδεθείτε και
κάνετε τους Chris και Rob να νιώσουν σαν στο σπίτι τους στο Orchard Garden. Σας ευχαριστώ τόσο για τις συνεισφορές σας, την
προσαρμοστικότητά σας, το χιούμορ σας τόσο βρετανικό ..

Ζήτησα από τον Hubert, αντιπρόεδρο της ένωσης, και από έναν εθελοντή "πλήρους απασχόλησης" στο Jardin Verger, να μας
περιγράψει αυτό που έμαθε από αυτή την εμπειρία. Έχω υπολογίσει ότι με την άφιξη του Chris και Rob, αλλά και Michela και
Pietro, γίναμε μέρος ενός Ευρωπαϊκού δικτύου. Είναι κάτι που δεν έχω φανταστεί ποτέ πριν! Από την άλλη πλευρά, αυτό σημαίνει
ότι είμαστε αναγνωρισμένοι για τις δεξιότητές μας. Ο κήπος των οπωρώνων βγαίνει από τη χρυσαλλίδα, ξετυλίγεται και μπορώ
μόνο να συγχαρώ όλους τους φορείς που συμβάλλουν σε αυτό, τους εθελοντές, τα μονοπάτια αλληλεγγύης, το Erasmus+ και την
Ευρωπαϊκή Ένωση! Διαφορετικά, για να κρατήσω τα πόδια μου στο έδαφος, χαίρομαι που μπορώ να καλωσορίσω και να
συναντήσω ανθρώπους από άλλες χώρες, οι οποίοι έχουν μια διεθνή προοπτική που μας βοηθά να βελτιωνόμαστε σε όλους τους
τομείς. Ο Chris και ο Rob έκαναν προτάσεις για τον Orchard Garden και ελπίζω ότι μερικές από αυτές θα μοιραστούν με το
Διοικητικό Συμβούλιο για να μπορέσουν να υιοθετηθούν στο Orchard Garden το 2020».
Η Florence Bacou, διευθυντής του κήπου των οπωρώνων. Στις 18.11.2019

Κολωνία, Thurner Hof, οργανικός κήπος για την εκπαίδευση ενηλίκων
Tι σημαίνει για εμάς ως ένα σχέδιο συμμετοχής στο πρόγραμμα Gardeniser Pro προσφέροντας δύο θέσεις για τις πρακτικές
πρακτικές; Δεν το γνωρίζαμε όταν αποδεχθήκαμε το αίτημα και αυτό είναι στη φύση μιας πιλοτικής φάσης ενός τέτοιου
προγράμματος. Αφού τελικά μας επισκέφθηκαν οι δύο Marta και Pietro από την Ιταλία (μετά από κάποιες δυσκολίες στην εύρεση
μιας εφικτής ημερομηνίας ...) για μια εβδομάδα το Σεπτέμβριο μπορέσαμε να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας.
Τι σημαίνει λοιπόν να συμμετάχει κάποιος στο σχέδιο Gardeniser Pro; Πρώτα απ 'όλα, σήμαινε εργασία για μας - συμπλήρωση
φορμών, εύρεση ημερομηνιών, ανάγνωση ενός μεγάλου καταλόγου εργασιών που πρέπει να γίνουν μέσα σε μία εβδομάδα και
εύρεση σχετικών με το έργο εργασιών. Τα υψηλά πρότυπα που θέτει το πρόγραμμα Gardeniser σε όλους τους εταίρους του
έργου απαιτούν καλή προετοιμασία για να φέρουν τις πολλές ιδέες και ιδέες στην πραγματικότητα.
Τώρα που έχουμε περάσει από αυτή την εμπειρία, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αξίζει όλη τη δουλειά! Σε αντάλλαγμα
λάβαμε αρκετή υποστήριξη και χρήσιμες προτάσεις.
Η Marta και ο Pietro έφεραν μαζί τους πολλές δικές τους εμπειρίες και εργαλεία, όπως ερωτηματολόγια από το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα Gardeniser στον οργανικό κήπο Thurner Hof της Κολωνίας, ένας αστικός κήπος που υπάρχει εδώ και πάνω από 30
χρόνια και είχαν μια προσεκτική ματιά ολόκληρη η κοινότητα κήπων: Τι είδους μέτρα ασφαλείας έχουμε; Έχουν οι σημερινοί
κηπουροί τα ίδια οράματα και προσδοκίες με τους ιδρυτές; Ποιες επιλογές εργασίας δημοσίων σχέσεων χρησιμοποιούμε;
Επιπλέον συνέβαλαν με πρακτική δέσμευση: τον καθαρισμό των κρεβατιών, τη μέτρηση ενός χώρου για ένα νέο θερμοκήπιο, τη
σκιαγράφηση μιας νέας περιοχής για γλάστρες και ούτω καθεξής..
Συμπερασματικά: Αξίζει όλη την προετοιμασία για πέντε μέρες πρακτικής άσκησης; Τώρα μπορούμε να απαντήσουμε με ένα
σαφές "Ναι", είναι πραγματικά Και θα χαρούμε να συμμετάσχουμε στον επόμενο γύρο πρακτικής άσκησης!

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.

