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Internships in United Kingdom Πρακτική άσκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 In the UK in July we welcomed interns 
from Germany and France to the UK 
internship in Bristol. They spent time at 
Windmill City Farm, Golden Hill Community 
Garden and Dame Emily Community. The 
second internship hosted interns from 
Germany, Greece, and Italy and was spent 
in Nottingham where they worked in and 
visited a number of projects including 
Arkwright meadows Community garden, 
Summerwood Community Garden, and 
Nottingham Organic Gardeners. In addition 
we sent 8 interns from the UK to our 
partners community gardens in Europe in 
June and July. All the interns both in the UK 
and from the partner countries found the 
experience really useful and rewarding. 
Interns were able to see a wide variety of 
urban growing projects in Bristol and 
Nottingham and learn about how 
community gardening works in the UK. 
 

το Ηνωμζνο Βαςίλειο, τον Ιοφλιο, 
καλωςόριςαμε εκπαιδευόμενουσ από τθ 
Γερμανία και τθ Γαλλία για τθν πρακτικι τουσ 
ςτο Μπρίςτολ. Πζραςαν χρόνο ςτο Windmill 
City Farm, ςτο Golden Hill Community Garden 
και ςτθν κοινότθτα Dame Emily. Η δεφτερθ 
ροι φιλοξζνθςε εκπαιδευόμενουσ από τθ 
Γερμανία, τθν Ελλάδα και τθν Ιταλία, ςτο 
Nottingham όπου εργάςτθκαν και 
επιςκζφτθκαν διάφορα ζργα όπωσ τον 
κοινοτικό κιπο Ardwright Grasslands 
Community Garden και το Nottingham Organic 
Gardeners. Επιπλζον, ςτείλαμε 8 αςκοφμενουσ 
από το Ηνωμζνο Βαςίλειο ςτουσ κοινοτικοφσ 
κιπουσ των εταίρων μασ ςτθν Ευρϊπθ τον 
Ιοφνιο και τον Ιοφλιο. Όλοι οι αςκοφμενοι ςτο 
Ηνωμζνο Βαςίλειο και ςτισ χϊρεσ εταίρουσ 
βρικαν τθν εμπειρία πραγματικά χριςιμθ και 
ανταποδοτικι. Οι αςκοφμενοι μπόρεςαν να 
δουν μια ευρεία ποικιλία αςτικϊν 
αναπτυξιακϊν ζργων ςτο Μπρίςτολ και ςτο 
Νότιγχαμ και να μάκουν πϊσ λειτουργοφν οι 
κοινοτικοί κιποι ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο. 

Italian internship in France : Michela and 
Pietro 

 Ιταλοί ασκοφμενοι στη Γαλλία 

 The Gardeniser Pro internship experience, 
which we faced with interest and enthusiasm, 
was very useful and gave us great satisfaction. 
Our objectives were above all to improve the 
learning of the skills that a Gardeniser must 
have, but also the understanding of how the 
skills of the Gardeniser can really affect the 
quality of structures with urban gardens and 
accompany the growth of human communities 
that share them.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Η εμπειρία του προγράμματοσ Gardeniser 
Pro, τθν οποία υποδεχκικαμε με ενδιαφζρον 
και ενκουςιαςμό, ιταν πολφ χριςιμθ και μασ 
ζδωςε μεγάλθ ικανοποίθςθ. Οι ςτόχοι μασ 
ιταν πάνω απ 'όλα να βελτιϊςουμε τθν 
εκμάκθςθ των δεξιοτιτων που πρζπει να ζχει 
ζνασ μελλοντικόσ διαχειριςτισ αςτικϊν και 
περιαςτικϊν / κοινοτικϊν κιπων αλλά και να 
κατανοιςουμε πϊσ οι δεξιότθτεσ του 
διαχειριςτι αςτικϊν και περιαςτικϊν / 
κοινοτικϊν κιπων μποροφν πραγματικά να 
επθρεάςουν τθν ποιότθτα των δομϊν με τουσ 
αςτικοφσ κιπουσ και να ςυνοδεφςουν τθν 
ανάπτυξθ των ανκρϊπινων κοινοτιτων που 
τουσ μοιράηονται. 
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In order to achieve these objectives, we have 
carried out a number of different but closely 
linked actions: we observed the "MJC Berlioz" 
structure articulated in various environments, 
including two shared gardens "Le jardin 
partagé" and a vegetable garden with a social 
project "Les jardins de Fred", on the whole a 
very beautiful, lively and dynamic structure 
with high quality installations, so we created a 
graphic project to describe the structure and 
highlight its future potential. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
We also talked with many people who, with 
different functions, contribute to the 
development of the structure and we found 
people available, generous and sincere, who 
told us about their vision and their activities, 
then we made a document on the state of 
health of the structure and we returned it to 
the community to give them feedback on our 
impressions. With the collaboration of some 
volunteers we made an experimental activity 
to encourage the interest of the neighborhood 
in giving a voluntary contribution to the 
structure. We also visited the shared garden 
"Les jardins de petit Alizée" located in the 
popular district "Ousse des Bois" and the 
garden "Conservatory of Heritage Vegetables" 
which has a magnificent and numerous 
collection of ancient and forgotten plants.  
We would like to thank "Replay Network", 
"Pistes Solidaires", "MJC Berlioz" and all the 
people who have contributed to accompany 
our experience and make it interesting and 
instructive and we hope to return soon to the 
welcoming city of Pau, full of green spaces, 
perhaps to give our contribution as Gardeniser. 
 
Michela Galletti and Pietro Ferrara 

 
Προκειμζνου να επιτευχκοφν αυτοί οι ςτόχοι, 
πραγματοποιιςαμε διάφορεσ και 
διαφορετικζσ αλλά ςτενά ςυνδεδεμζνεσ 
δράςεισ: παρατθριςαμε τθ δομι "MJC 
Berlioz" που ζχει διαρκρωκεί ςε διάφορα 
περιβάλλοντα, μεταξφ των οποίων δφο 
κοινόχρθςτοι κιποι "Le jardin partagé" και 
ζνασ κιποσ λαχανικϊν με κοινωνικό ζργο "Les 
jardins de Fred", ςτο ςφνολό του μια πολφ 
όμορφθ, ηωντανι και δυναμικι δομι με 
εγκαταςτάςεισ υψθλισ ποιότθτασ, και ζτςι 
δθμιουργιςαμε μια γραφικι αναπαράςταςθ 
για να περιγράψουμε τθ δομι και να 
τονίςουμε τισ μελλοντικζσ τθσ δυνατότθτεσ. 
 
 
Μιλιςαμε επίςθσ με πολλοφσ ανκρϊπουσ οι 
οποίοι, με διαφορετικζσ λειτουργίεσ, 
ςυνζβαλαν ςτθν ανάπτυξθ τθσ δομισ και 
βρικαμε ανκρϊπουσ γενναιόδωρουσ και 
ειλικρινείσ, που μασ είπαν για το όραμά τουσ 
και τισ δραςτθριότθτζσ τουσ. υντάξαμε ζνα 
ζγγραφο ςχετικά με τθ δομι των κιπων και 
τθν επιςτρζψαμε ςτθν κοινότθτα για να τουσ 
δϊςουμε ανατροφοδότθςθ ςχετικά με τισ 
εντυπϊςεισ μασ. Με τθ ςυνεργαςία κάποιων 
εκελοντϊν πραγματοποιιςαμε πειραματικζσ 
δραςτθριότθτεσ για να ενκαρρφνουμε το 
ενδιαφζρον τθσ γειτονιάσ για τθν εκελοντικι 
ςυμβολι τθσ ςτθ δομι. Επιςκεφκικαμε 
επίςθσ τον κοινόχρθςτο κιπο "Les jardins de 
petit Alizée" που βρίςκεται ςτθ δθμοφιλι 
περιοχι "Ousse des Bois" και τον κιπο 
"Conservatory of Heritage Vegetables", που 
διακζτει μια υπζροχθ και πολυάρικμθ 
ςυλλογι αρχαίων φυτϊν. 
Θα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε το "Replay 
Network", το "Pistes Solidaires", το "MJC 
Berlioz" και όλουσ τουσ ανκρϊπουσ που 
ςυνζβαλαν ςτθν εμπειρία μασ και ελπίηουμε 
να επιςτρζψουμε ςφντομα ςτθν φιλόξενθ 
πόλθ Pau, ωσ διαχειριςτζσ αςτικϊν και 
περιαςτικϊν / κοινοτικϊν κιπων 
 
Michela Galletti και Pietro Ferrara 
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 French internship in Rethymno  Γάλλοι ασκοφμενοι στο Ρέθυμνο 

 We were two Gardeniser-pro interns 
starting one week in Rethymnon, Crete, 
from May 19 to 21, 2019. We were warmly 
welcomed at the ECTE (European Centre in 
Training for Employment) for the duration 
of the training where we joined two other 
trainees from London with whom we were 
able to discuss at length our respective 
experiences in the shared gardens in 
France and England. 
During this week, we met with various 
organizations working in the field of 
organic agriculture and the social and 
solidarity economy. 
 
In Chania and Heraklion, we met with local 
producers' cooperatives (Terra Verde, Apo 
Kinou), members of COMMONSLAB 
(Participatory Computer Lab specialized in 
open source software design and research 
and development) and visited a 
permaculture farm, as well as the Botanical 
park and Garden.  
With all these structures we have had very 
enriching feedback on group functioning, 
the difficulties encountered, the positive 
impact on society and the environment. 
This internship was a huge field of learning 
and exchange, and we returned to France 
with a wealth of experience and reflections 
on collective management, very useful to 
apply to the coordination of shared 
gardens. A big thank you to Pistes - 
Solidaires for giving us the opportunity to 
participate in this great adventure. 
 

 Ήμαςταν δφο αςκοφμενοι διαχειριςτζσ 
αςτικϊν και περιαςτικϊν / κοινοτικϊν κιπων 
που πζραςαν μια εβδομάδα ςτο Ρζκυμνο τθσ 
Κριτθσ από τισ 19 ζωσ τισ 21 Μαΐου 2019. 
Μασ υποδζχτθκαν κερμά ςτθν ECTE 
(Ευρωπαϊκό Κζντρο Κατάρτιςθσ για τθν 
Απαςχόλθςθ) κατά τθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ 
όπου ςυμμετείχαν και άλλοι δφο 
εκπαιδευόμενοι από το Λονδίνο με τουσ 
οποίουσ είχαμε τθ δυνατότθτα να 
ςυηθτιςουμε εκτενϊσ τισ εμπειρίεσ μασ για 
τουσ κοινόχρθςτουσ κιπουσ ςτθ Γαλλία και 
τθν Αγγλία. 
Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ εβδομάδασ 
ςυναντθκικαμε με διάφορουσ οργανιςμοφσ 
που εργάηονται ςτον τομζα τθσ βιολογικισ 
γεωργίασ και τθσ οικονομίασ τθσ κοινωνίασ και 
τθσ αλλθλεγγφθσ. 
 
τα Χανιά και το Ηράκλειο ςυναντθκικαμε με 
ςυνεταιριςμοφσ τοπικϊν παραγωγϊν (Terra 
Verde, Από Κοινοφ), μζλθ του COMMONSLAB 
(υμμετοχικό Εργαςτιριο Ηλεκτρονικϊν 
Τπολογιςτϊν που ειδικεφεται ςτο ςχεδιαςμό 
και τθν ζρευνα λογιςμικοφ ανοικτοφ 
λογιςμικοφ) και επιςκζφκθκε ζνα αγρόκτθμα 
Permaculture, κακϊσ και το Βοτανικό Πάρκο. 
ε όλεσ αυτζσ τισ δομζσ εμπλουτίςαμε τθν 
ανατροφοδότθςθ ςχετικά με τθ λειτουργία τθσ 
ομάδασ, τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίςτθκαν, 
τισ κετικζσ επιπτϊςεισ ςτθν κοινωνία και το 
περιβάλλον. Αυτι θ πρακτικι άςκθςθ ιταν 
ζνα τεράςτιο πεδίο μάκθςθσ και ανταλλαγισ 
και επζςτρεψα ςτθ Γαλλία με πλοφςια 
εμπειρία και ςυλλογιςτικι ςχετικά με τθ 
ςυλλογικι διαχείριςθ - πολφ χριςιμθ για τθν 
εφαρμογι του ςυντονιςμοφ των 
κοινόχρθςτων κιπων. Μια μεγάλθ ευχαριςτία 
ςτον οργανιςμό Pistes - Solidaires που μασ 
ζδωςε τθν ευκαιρία να ςυμμετάςχουμε ςε 
αυτι τθ μεγάλθ περιπζτεια. 

 English internship in France  Άγγλοι ασκοφμενοι στη Γαλλία 

 Two years ago, I successfully applied for 
some funding to create community food-
growing spaces around London and started 
Social Orchards, initially centred on the 

 Πριν από δφο χρόνια, αιτικθκα κάποιασ 
χρθματοδότθςθσ για τθ δθμιουργία 
κοινοτικϊν χϊρων καλλιζργειασ τροφίμων 
γφρω από το Λονδίνο και ξεκίνθςα τα Social 
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London Borough of Sutton. Six years 
beforehand I had been working on 
consultations with the community of 
Hackbridge (an area in south London that 
scores particularly highly for indices of 
economic deprivation), and many residents 
felt that they would benefit from 
communal green spaces with a kitchen 
garden area, or an ‘edible food forest’ of 
symbiotic plants, symbiotically interlayered 
to ape a natural ecosystem. It was at this 
point that I started my quest to create 
community orchards in publicly-accessible 
spaces so an orchard wouldn’t be 
something you ‘visit’, it would be 
something you lived inside; food would be 
growing all around a neighbourhood. 
 
Having started this project alone, I quickly 
felt that I would benefit from contact with 
people working with other initiatives and 
partner organisations, and I have 
particularly enjoyed meeting other like-
minded souls through the Gardeniser 
project! I signed up the Social Orchards 
project with Social Farms and Gardens and 
booked onto two training courses (forging 
pathways for career progression - 
Apprenticeships, Partnerships and 
Workforce Development, and Working 
with Food Banks – how to connect a 
community garden with a food bank). I 
then heard about the Garden-Organiser 
course and it sounded exactly like what I 
needed to develop Social Orchards and 
take the concept further, it’s been an 
elation! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orchards, αρχικά ςτο Sutton του Λονδίνου. Έξι 
χρόνια πριν, εργαηόμουν ωσ ςφμβουλοσ για 
τθν κοινότθτα του Hackbridge (μια περιοχι 
ςτο νότιο Λονδίνο, θ οποία αξιολογείται 
ιδιαίτερα για δείκτεσ οικονομικισ ςτζρθςθσ) 
και πολλοί κάτοικοι κεϊρθςαν ότι κα 
επωφελοφνταν από τουσ κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ πραςίνου με χϊρο ςτον κιπο τθσ 
κουηίνασ ι ζνα «βρϊςιμο δάςοσ» 
ςυμβιωτικϊν φυτϊν, ςυμβιωτικά 
παρεμβάλλοντασ ςε ζνα φυςικό οικοςφςτθμα. 
Ήταν αυτι τθ ςτιγμι που άρχιςα τθν 
προςπάκειά να δθμιουργιςω κοινοτικοφσ 
οπωρϊνεσ ςε δθμόςιουσ χϊρουσ, ζτςι ϊςτε 
ζνασ οπωρϊνασ δεν κα ιταν κάτι που 
"επιςκζπτεςτε", κα ιταν κάτι που ηείτε.  
 
Έχοντασ ξεκινιςει αυτό το εγχείρθμα, ζνιωςα 
γριγορα ότι κα επωφελοφμουν από τθν 
επαφι με ανκρϊπουσ που ςυνεργάηονταν με 
άλλεσ πρωτοβουλίεσ και οργανϊςεισ-εταίρουσ 
και ζχω απολαφςει ιδιαίτερα τθ ςυνάντθςθ με 
άλλεσ παρόμοιεσ παρουςίεσ μζςω του 
προγράμματοσ Gardeniser! Έκανα εγγραφι 
ςτο Social Orchards project, μζςω του Social 
Farms and Gardens και πραγματοποιιςαμε 
δφο εκπαιδευτικά μακιματα (εξζλιξθ τθσ 
ςταδιοδρομίασ - μακθτείασ, ςυνεργαςίεσ και 
ανάπτυξθ του εργατικοφ δυναμικοφ και 
ςυνεργαςία με τισ τράπεηεσ τροφίμων - πϊσ 
να ςυνδζςετε ζνα κοινοτικό κιπο με μια 
τράπεηα τροφίμων). Σότε άκουςα για το 
πρόγραμμα Gardeniser και ιταν ακριβϊσ 
όπωσ αυτό που χρειαηόμουν για τθν ανάπτυξθ 
των κοινωνικϊν οπωρϊνων! 
 
 
το Λονδίνο, οι πρϊτεσ επτά θμζρεσ του 
μακιματοσ ιταν ςυναρπαςτικζσ, ζντονεσ, 
κουραςτικζσ, εμπνευςμζνεσ και 
ςυναρπαςτικζσ. Όλοι ςτο Gardeniser ςτο 
Ηνωμζνο Βαςίλειο ζχουν διαφορετικοφσ 
ρόλουσ μζςα ςτθν οργάνωςι τουσ και θ 
ποικιλία των οργανϊςεων δεν μπορεί να είναι 
πιο ποικιλόμορφθ! Ήταν καλό να 
μοιραηόμαςτε εμπειρίεσ, να διαδίδουμε καλζσ 
ιδζεσ, να μιλάμε μζςω προβλθμάτων κ.λπ. 
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In London, the first seven days of the 
course were exciting, intense, exhausting, 
inspiring and exhilarating. Everybody on 
Gardeniser in UK has different roles within 
their organisation, and the variety of 
organisations could not be much more 
diverse either! It was nice to share 
experiences, disseminate good ideas, talk 
through problems etc. It was interesting 
that most people are frustrated that other 
people don’t understand what our jobs 
entail – and worryingly, often the greatest 
ignorance sits with peoples’ employers). 
So far on the Gardeniser course it’s been 
quite a busy period of character-searching, 
self-refection and personal development. 
Having taken part on the training, we now 
all belong to a network of wonderful, 
friendly people who help each other with 
practical help and thoughtful responses to 
questions, along professional discussion 
and moral support. Lately, I have found 
that being interviewed for different articles 
for various magazines has felt almost like 
counselling (and I certainly needed that at 
times!) – I can see how Gardeniser has 
changed things hugely for the better. 
https://www.rhs.org.uk/get-involved/community-
gardening/documents/grass-roots/grassroots-
winter-2018-
2019.pdfhttps://www.rhs.org.uk/get-
involved/community-
gardening/documents/grass-roots/grassroots-
winter-2018-2019.pdf [page 12-13] 
Since returning from France, I am far more 
confident in my abilities. I am more 
comfortable as a Garden Organiser, and 
am more familiar with how my skills and 
attributes fit within the role. The structure 
of the course modules was very 
comprehensive, the training we received in 
London was superb and our hosts in Pau 
were extremely kind and generous with 
their time, sharing their depth of 
knowledge and skills to ascertain where 
our own capacities could be expanded. I 
was impressed and touched by their calm 
and patient care towards us and our 
welfare; they took care to translate for us 

Ήταν ενδιαφζρον ότι οι περιςςότεροι 
άνκρωποι είναι απογοθτευμζνοι που άλλοι 
άνκρωποι δεν καταλαβαίνουν τι 
ςυνεπάγονται οι δουλειζσ μασ - και 
ανθςυχθτικά, ςυχνά θ μεγαλφτερθ άγνοια 
βρίςκεται ςτουσ εργοδότεσ). 
 
Μζχρι ςτιγμισ το πρόγραμμα Gardeniser ζχει 
γίνει μια αρκετά πολυάςχολθ περίοδοσ 
αναηιτθςθσ, αυτοεκτίμθςθσ και προςωπικισ 
ανάπτυξθσ. Αφοφ ςυμμετείχαμε ςτθν 
εκπαίδευςθ, τϊρα όλοι ανικουμε ςε ζνα 
δίκτυο υπζροχων φιλικϊν ανκρϊπων που 
βοθκοφν ο ζνασ τον πρακτικά και με 
προςεγμζνεσ απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ και 
θκικι υποςτιριξθ. Σον τελευταίο καιρό, ζχω 
διαπιςτϊςει ότι ζχοντασ δϊςει ςυνζντευξεισ 
για διάφορα άρκρα για διάφορα περιοδικά 
αιςκάνκθκα ςχεδόν ωσ ςφμβουλοσ (και 
ςίγουρα το χρειάςτθκα κατά καιροφσ!) - 
Μπορϊ να δω πϊσ το Gardeniser άλλαξε τα 
πράγματα προσ το καλφτερο. 
https://www.rhs.org.uk/get-
involved/community-
gardening/documents/grass-roots/grassroots-
winter-2018-
2019.pdfhttps://www.rhs.org.uk/get-involved/ 
κοινότθτα-κθπουρικι / ζγγραφα / χόρτα-ρίηεσ 
/ grassroots-winter-2018-2019.pdf *ςελίδα 12-
13] 
Από τότε που επζςτρεψα από τθ Γαλλία, είμαι 
πολφ πιο ςίγουροσ για τισ ικανότθτζσ μου. 
Είμαι πιο άνετοσ ωσ διαχειριςτισ αςτικϊν και 
περιαςτικϊν / κοινοτικϊν κιπων και είμαι 
περιςςότερο εξοικειωμζνοσ με το πϊσ οι 
δεξιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά μου 
ταιριάηουν ςτο ρόλο. Η δομι των μακθμάτων 
ιταν πολφ ολοκλθρωμζνθ, θ εκπαίδευςθ που 
λάβαμε ςτο Λονδίνο ιταν υπζροχθ και οι 
οικοδεςπότεσ μασ ςτο Pau ιταν εξαιρετικά 
ευγενικοί και γενναιόδωροι με το χρόνο τουσ, 
μοιράηοντασ το βάκοσ γνϊςεων και 
δεξιοτιτων τουσ για να διαπιςτϊςουν ποφ κα 
μποροφςαν να επεκτακοφν οι δικζσ μασ 
δυνατότθτεσ. Με εντυπωςίαςε και άγγιξε θ 
θρεμία και θ φροντίδα τουσ προσ εμάσ και τθν 
ευθμερία μασ. Φροντίηονταν να μεταφράςουν 

https://mail.rabbies.com/owa/redir.aspx?C=L7MjMPCJpNDAD2IFLRSja83teVVyKjzebG80EOKACkNHL0uPwBXXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.rhs.org.uk%2fget-involved%2fcommunity-gardening%2fdocuments%2fgrass-roots%2fgrassroots-winter-2018-2019.pdf
https://mail.rabbies.com/owa/redir.aspx?C=L7MjMPCJpNDAD2IFLRSja83teVVyKjzebG80EOKACkNHL0uPwBXXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.rhs.org.uk%2fget-involved%2fcommunity-gardening%2fdocuments%2fgrass-roots%2fgrassroots-winter-2018-2019.pdf
https://mail.rabbies.com/owa/redir.aspx?C=L7MjMPCJpNDAD2IFLRSja83teVVyKjzebG80EOKACkNHL0uPwBXXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.rhs.org.uk%2fget-involved%2fcommunity-gardening%2fdocuments%2fgrass-roots%2fgrassroots-winter-2018-2019.pdf
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and they were highly mindful of our 
comfort and living requirements 
(accommodation, travel and food). 
Everything came together to enable us to 
use our skills (some newly gained) to work 
effectively in a garden with which we were 
unfamiliar. The way in which the 
Gardeniser training is ably facilitating the 
relaying of knowledge between people and 
enabling the transfer of complex skills 
between several projects confirms for me 
its worth and practical value. 
The course took us through so many 
aspects including 
recruitment/management of volunteers, 
land acquisition and negotiation, public 
engagement and marketing, formulating 
policies, constructing health and safety 
assessments, conducting evaluations and 
‘health checks’ etc. The syllabus helped to 
fill in the gaps in our knowledge, refresh 
our existing skills, raise ambitions, question 
our interpretations of things and overall 
improve our competencies. All of our 
trainers were superb, with thorough 
materials and stimulating methods; they 
were highly effective at encouraging 
relevant discussions which meant every 
aspect of our workload was explored in 
great detail,  giving us more expansive 
aspirations and outlooks, equipping us with 
the inspiration and confidence to consider 
fresh approaches and renewed ways of 
working.  
 
Robert Walker 

για εμάσ και ζδωςαν μεγάλθ προςοχι ςτισ 
απαιτιςεισ διαβίωςθσ (διαμονι, ταξίδια και 
φαγθτό). Σα πάντα ενϊκθκαν για να 
μπορζςουμε να χρθςιμοποιιςουμε τισ 
δεξιότθτζσ μασ, για να εργαςτοφμε 
αποτελεςματικά ςε ζναν κιπο με τον οποίο 
δεν ιμαςταν εξοικειωμζνοι. Ο τρόποσ με τον 
οποίο θ εκπαίδευςθ διευκολφνει ευχερϊσ τθ 
μεταβίβαςθ τθσ γνϊςθσ μεταξφ των 
ανκρϊπων, επιτρζποντασ τθ μεταφορά 
ςφνκετων δεξιοτιτων μεταξφ διαφόρων 
ςχεδίων, επιβεβαιϊνει για μζνα τθν αξία του 
προγράμματοσ. 
Σο μάκθμα μασ οδιγθςε ςε τόςεσ πολλζσ 
πτυχζσ, όπωσ θ πρόςλθψθ / διαχείριςθ 
εκελοντϊν, θ απόκτθςθ και διαπραγμάτευςθ 
γθσ, θ εμπλοκι του κοινοφ και θ εμπορία, θ 
διαμόρφωςθ πολιτικϊν, θ εκπόνθςθ 
αξιολογιςεων υγείασ και αςφάλειασ, θ 
διενζργεια αξιολογιςεων και «υγειονομικϊν 
ελζγχων» κτλ. κενά ςτισ γνϊςεισ μασ, 
ανανζωςθ των υφιςτάμενων δεξιοτιτων μασ, 
αφξθςθ των φιλοδοξιϊν, αμφιςβιτθςθ των 
ερμθνειϊν μασ για τα πράγματα και 
γενικότερθ βελτίωςθ των ικανοτιτων μασ. 
Όλοι οι εκπαιδευτζσ μασ ιταν υπζροχοι, με 
εμπεριςτατωμζνα υλικά και διεγερτικζσ 
μεκόδουσ. ιταν ιδιαίτερα αποτελεςματικοί 
για τθν ενκάρρυνςθ ςχετικϊν ςυηθτιςεων, οι 
οποίεσ ζδιναν όλεσ τισ πτυχζσ του φόρτου 
εργαςίασ μασ διερευνθκεί με μεγάλθ 
λεπτομζρεια, δίνοντάσ μασ πιο επεκτατικζσ 
προςδοκίεσ και προοπτικζσ, εξοπλίηοντασ μασ 
με τθν ζμπνευςθ και τθν εμπιςτοςφνθ να 
εξετάςουμε νζεσ προςεγγίςεισ και 
ανανεωμζνουσ τρόπουσ εργαςίασ. 
 
Robert Walker 

 


