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Τελευταία ενημέρωση σχετικά με την
ανάπτυξη και την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού
προγράμματος κατάρτισης  «Gardeniser Pro»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση των συντονιστών και διαχειριστών κοινοτικών

αστικών και περιαστικών κήπων και λαχανόκηπων στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο του 2018,

σεμινάριο το οποίο διοργάνωσε και φιλοξένησε στο Μάντσεστερ το “Social Farms

& Gardens”, εταίρος από την Βρετανία.   Δύο εκπαιδευτές από κάθε μία από τις χώρες εταίρους

έλαβαν μέρος και ο στόχος της κατάρτισης ήταν να εξασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευτές θα λάβουν

εκείνα τα εκπαιδευτικά και οργανωτικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για να εφαρμόσουν την

κατά τόπους κατάρτιση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Έχει ήδη συνταχθεί το υποστηρικτικό υλικό πάνω στον σχεδιασμό και την εφαρμογή

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος κατάρτισης Gardeniser Pro, καλύπτοντας

ειδικούς στόχους κατάρτισης. Το υλικό διαρθρώνεται σε εκπαιδευτικές ενότητες και μαθησιακά

αποτελέσματα σύμφωνα με τα κριτήρια που υπαγορεύονται από το σύστημα ECVET. Όλοι οι

εκπαιδευτικοί πόροι και τα εργαλεία που απαιτούνται από τον εκπαιδευτή τους προγράμματος

“Gardeniser” περιλαμβάνονται στον οδηγό που έχει δημιουργηθεί, έτσι ώστε να μπορέσει

απρόσκοπτα να παραδώσει το μάθημα.  

Συγκεκριμένα, ο οδηγός περιλαμβάνει τον ρόλο του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου (δηλ.

του συντονιστή και του διαχειριστή κοινοτικών αστικών και περιαστικών κήπων και

λαχανόκηπων), τον τρόπο επιλογής του, το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, τον τρόπο αξιολόγησης,

πληροφορίες για το σύστημα κατάρτισης ECVET και πληροφορίες για την ευρωπαϊκή

πιστοποίηση διαχειριστή κοινοτικών, αστικών και περιαστικών κήπων και λαχανόκηπων

(GardeniserLicence).

Τελευταία ενημέρωση
σχετικά με την ανάπτυξη
και την εξέλιξη του
Ευρωπαϊκού
προγράμματος
κατάρτισης  «Gardeniser
Pro»

Το πρόγραμμα
εκπαίδευσης του
διαχειριστή κοινοτικών,
αστικών και
περιαστικών κήπων και
λαχανόκηπων

Ποιος μπορεί να λάβει
μέρος για να γίνει
διαχειριστής
κοινοτικών, αστικών
και περιαστικών κήπων
και λαχανόκηπων και
πως λειτουργεί;
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Σε αυτό το τεύχος

http://www.gardeniser.eu/
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Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του
διαχειριστή κοινοτικών,
αστικών και περιαστικών
κήπων και λαχανόκηπων
Ο διαχειριστής κοινοτικών, αστικών και περιαστικών κήπων και

λαχανόκηπων είναι ο βασικός συντονιστής μέσα σε μια κοινότητα

που ασχολείται με αστικούς κήπους. Ο ρόλος του απαιτεί να

κατέχει τεχνικές αλλά και πρακτικές δεξιότητες κηπουρικής, καθώς

και την ικανότητα να εμπλέκει τους εθελοντές και το προσωπικό

που εργάζεται στον κήπο μέσω αποτελεσματικής επικοινωνίας,

διαμεσολάβησης, οργάνωσης και διαχείρισης. Με άλλα λόγια,

υποστηρίζει τη συνοχή, τη συμμετοχή και την κοινωνική ένταξη

στον κοινοτικό, αστικό και περιαστικό κήπο.  

Προκειμένου να υποστηρίξει αυτόν τον βασικό επαγγελματικό

ρόλο, οι εταίροι του ευρωπαϊκού προγράμματος Gardeniser

ανέπτυξαν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διαχείριση

κοινοτικών, αστικών και περιαστικών κήπων και λαχανόκηπων.
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 3 ενότητες και κάθε ενότητα περιλαμβάνει διαφορετικές ενότητες με ένα ή περισσότερα μαθησιακά

αποτελέσματα. 

Το πρώτο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος καλύπτει την κατανόηση της έννοιας και των κύριων χαρακτηριστικών μιας

κοινότητας ή ενός αστικού κήπου. Στη συνέχεια, παρέχονται συμβουλές για τη σωστή τοποθεσία και τον σχεδιασμό ενός κοινοτικού,

αστικού και περιαστικού κήπου, πληροφορίες για τον ρόλο ενός εκπαιδευτή αλλά και την οργάνωση δραστηριοτήτων στον αστικό

κήπο.

Συνεχίζοντας, υπάρχουν πληροφορίες και τακτικές για το πώς να εργάζεστε αποτελεσματικά με το προσωπικό σας, με τους

εθελοντές, με ΑμΕΑ αλλά και με τους επισκέπτες του κήπου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επίσης αναφέρεται στο τι και πότε μπορεί

κανείς να φυτέψει, το κόστος ενός κήπου και το πώς μπορείτε να έχετε εισόδημα από τον κήπο σας, μέσω ενός σχεδίου δράσης και,

τέλος, πως να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα της εργασίας σας έτσι ώστε να εξασφαλίσετε την επιτυχία της.  

Ο συνολικός αριθμός ωρών εκπαίδευσης κυμαίνεται από 44 έως 50 ώρες, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών επισκέψεων σε άλλους

κοινοτικούς / αστικούς κήπους. Η εκπαίδευση μπορεί να οργανωθεί ως μάθημα που παρέχεται με παραμονή του εκπαιδευόμενου

στον κοινοτικό, αστικό και περιαστικό κήπο ή όχι,  ανάλογα με τη χώρα όπου οργανώνεται το μάθημα. Εκτός από το εκπαιδευτικό

πρόγραμμα, η εκπαίδευση δίνει την ευκαιρία για πρακτική άσκηση 40 ωρών στο εξωτερικό ή σε έναν τοπικό αστικό κήπο. Αυτή η

πρακτική άσκηση θα αποτελέσει την ευκαιρία για τους συμμετέχοντες, που έχουν ήδη συμμετάσχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να

παρατηρήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη όσα έχουν μάθει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους αλλά και να αποκτήσουν

υψηλότερο επίπεδογνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους κύριους τομείς που εξετάζονται στη διάρκεια του μαθήματος. 

Η πρακτική άσκηση θα δώσει στους ασκούμενους την ευκαιρία να δοκιμάσουν πραγματικά τι έχουν μάθει από το μάθημα

κατάρτισης. Οι συμμετέχοντες μπορέσουν να περάσουν κάποιο διάστημα σε έναν κήπο με ένα εκπαιδευτή (peer educator),

παρατηρώντας τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε ο κήπος, τα χαρακτηριστικά, τη δομή του κλπ. Επίσης, θα μπορέσουν να

μιλήσουν με εθελοντές κηπουρούς, μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την προετοιμασία, τη συμμετοχή σε δραστηριότητες του

κήπου ή να συζητήσουν με τους εκπαιδευτές σχετικά με τον αστικό ή περιαστικό κήπο (π.χ. εσωτερικούς κανονισμούς που

θεσπίζονται από τα μέλη, συμφωνίες, προϋπολογισμό, μίσθωση, συμφωνία με τις τοπικές αρχές κ.λπ.).



Ποιος μπορεί να λάβει μέρος για να
γίνει διαχειριστής κοινοτικών,
αστικών και περιαστικών κήπων και
λαχανόκηπων και πως λειτουργεί;

Σε κάθε χώρα-εταίρο θα δημοσιευθεί μια δημόσια πρόσκληση για την επιλογή

συμμετεχόντων στο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Τα κριτήρια επιλογής θα

αναφέρονται στην προκήρυξη. Αυτό που απαιτείται από κάποιον που θέλει να

γίνει διαχειριστής κοινοτικών, αστικών και περιαστικών κήπων και

λαχανόκηπων είναι η δέσμευση να αναλάβει τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το

πρακτικό σκέλος. Οι εκπαιδευόμενοιπου θα επιλεχθούν θα είναι 20, 8 από τους

οποίους θα κάνουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό και 12 θα εκπαιδευτούν

στη χώρα τους. 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο σε τοπικό επίπεδο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ

Φεβρουάριου και Ιουνίου 2019 και οι τοπικές πρακτικές θα

πραγματοποιηθούν, αντίστοιχα, μεταξύ Φεβρουάριου 2019 και Ιούλιου 2019,

περίοδος κατά την οποία θα υπάρξουν επίσης διεθνείς πρακτικές εξάσκησης.

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα κατάρτισης για συντονιστή και του διαχειριστή κοινοτικών αστικών και
περιαστικών κήπων και λαχανόκηπων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα εκπαίδευσης για να μάθετε για το
πότε θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση στη χώρα σας και πώς μπορείτε να συμμετάσχετε.

                         LOCAL PARTNERS CONTACTS

 - ITALY: REPLAY NETWORK - www.replaynet.eu 

- THE UNITED KINGDOM: SOCIAL FARMS & GARDENS - www.farmgarden.org.uk 

- GREECE:  ECTE – European Center in Training for Employment - www.ecte.gr 

- GERMANY: PETRARCA- EUROP.AKADEMIE FUR LANDSCHAFTSKULTUR- DEUTSCHAND E.V. - www.petrarca.info

- France: PISTES-SOLIDAIRES -  www.pistes-solidaires.fr 
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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.

http://www.replaynet.eu/

