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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πιστοποίηση Gardeniser είναι μια νέα
πιστοποίηση που έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί
στο πλαίσιο του έργου Gardeniser Pro. Η
πιστοποίηση δείχνει ότι το άτομο που έχει αναλάβει
την εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση έχει
φτάσει σε επίπεδο ικανότητας και έχει δεξιότητες
που μπορούν να ενεργήσουν σε επαγγελματικό
ρόλο μέσα σε μια κοινότητα ή έναν αστικό κήπο.
Οι πόροι της πιστοποίησης έχουν αναπτυχθεί
και δοκιμαστεί από τους διακρατικούς εταίρους
και τους εκπαιδευόμενους που ανέλαβαν την
εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση. Ο στόχος
της πιστοποίησης είναι να παρέχει μια δομή που
θα υποστηρίζει την επίσημη αναγνώριση του
Gardeniser (Διαχειριστής Αστικών και Περιαστικών
Κήπων) σε όλη την Ευρώπη, η οποία αποτελεί
βασικό συντονιστικό ρόλο που εργάζεται μέσα
στην κοινότητα ή στον αστικό κήπο. Ο Gardeniser
αποτελεί βασικό συντονιστικό στοιχείο μέσα στην
κοινότητα ή έναν αστικό κήπο. Ο ρόλος απαιτεί
ο Gardeniser να έχει δύο τεχνικές δεξιότητες,
όπως πρακτικές δεξιότητες κηπουρικής, καθώς
και την ικανότητα να επιτρέπει στους εθελοντές
και το προσωπικό που εργάζεται στον κήπο
να συμπεριληφθούν πλήρως στην εργασία
που κάνει ο κήπος διασφαλίζοντας καλές
δεξιότητες επικοινωνίας, διαμεσολάβησης,
οργάνωσης και διαχείρισης των ανθρώπων και
των οικονομικών. Ο Gardeniser υποστηρίζει
τη συνοχή, τη συμμετοχή και την κοινωνική
ένταξη στον κοινοτικό κήπο.
Ο Gardeniser προωθεί τους κήπους της
κοινότητας / των αστικών περιοχών με την
ευαισθητοποίηση σχετικά με τον κήπο τους
σε μια κοινότητα και τα αποτελέσματα που
μπορούν να προσφέρουν για την περιοχή τους,
όπως η μείωση της κοινωνικής απομόνωσης,
η δημιουργία ευκαιριών εθελοντισμού και η
δυνατότητα στους ανθρώπους να έχουν
πρόσβαση σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά
που καλλιεργούνται συχνά χρησιμοποιώντας
permaculture ή οργανικές μεθόδους. Υποστηρίζει
επίσης την καλή επικοινωνία μεταξύ του δημόσιου
τομέα και της κοινωνίας που δραστηριοποιείται
στον κοινοτικό κήπο.

Πριν από το πρόγραμμα Gardeniser Pro δεν υπήρχε
σαφής επαγγελματική αναγνώριση του οργανωτή
αστικών / κοινοτικών κήπων. Η μορφή Gardeniser
Pro έχει δοκιμαστεί και αξιολογηθεί με αναφορά
στο σύστημα ECVET και έχει δημιουργηθεί μια
πιστοποίηση που είναι σαφής στους πιθανούς
εργοδότες και υποστηρίζει την επαγγελματικοποίηση
του ρόλου του Gardeniser.
Η πιστοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
διάφορους τρόπους, όπως:
•

Να επιδείξετε μια σειρά δεξιοτήτων ως
Διαχειριστής Αστικών και Περιαστικών Κήπων
και για να επισημάνετε αυτές τις δεξιότητες
στον εργοδότη για να λάβετε προαγωγή ή να
εκτιμηθείτε περισσότερο από τον εργοδότη.
Οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν εμφανίζονται
στο πιστοποιητικό, οπότε είναι σαφές ποιες
δεξιότητες έχει ο Gardeniser.

•

Να βρείτε νέα απασχόληση σε ρόλο Gardeniser.
Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει
ένας εκπαιδευόμενος που έχει ολοκληρώσει την
πιλοτική εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση
στο Gardeniser Pro και τώρα βρίσκεται στη
νέα του δουλειά με τον τίτλο του Gardeniser.
Διαχειρίζεται έναν κήπο που βοηθά άτομα με
προβλήματα εθισμού στη Σκωτία.

•

Στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων που δείχνουν
ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων σε διάφορους τομείς
που είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία
της καλής διαχείρισης σε μια κοινότητα / αστικό
κήπο.

•

Στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της
αυτοεκτίμησης των ανθρώπων και δίνοντάς
τους αυτοπεποίθηση σχετικά με τις ικανότητές
τους στον ρόλο Gardeniser.

•

Δείχνοντας ότι η κοινότητα ή ο αστικός κήπος
διευθύνεται επαγγελματικά από εξειδικευμένα
άτομα και φέρνει διασφάλιση ποιότητας.

•

Δείχνοντας ο χώρος είναι καλά οργανωμένος
και μπορεί να βασιστεί για να παρέχει μια καλά
διαχειριζόμενη εμπειρία για όσους χρησιμοποιούν,
εθελοντικά, επισκέπτονται και απολαμβάνουν
την κοινότητα / αστικό κήπο.
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Αυτή η έκθεση χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο
πρώτο μέρος, μετά από μια παρουσίαση σχετικά
με το πώς το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
συμβάλλει στην ανάπτυξη της πιστοποίησης, θα
παρουσιάσουμε μερικά παραδείγματα κατάρτισης
και αναγνώρισης της κατάρτισης στην Ευρώπη.
Αυτά περιλαμβάνουν το BAFA, Γαλλία (http://
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd), το JULEICA,
Γερμανία (https://www.juleica.de/) καθώς και
την ανάπτυξη της πλατφόρμας ESCO και του
συστήματος ECVET. Περιλαμβάνει επίσης
στοιχεία από το πρόγραμμα Gardeniser Pro
που βοηθούν στην ανάπτυξη της πιστοποίησης.
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Το δεύτερο μέρος αυτής της έκθεσης θα ξεκινήσει
από μια παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο
λειτουργούν τα διάφορα εθνικά συστήματα στις
χώρες εταίρους για να επισημάνουν πως καθένας
από τους διακρατικούς εταίρους του έργου
σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την εκπαίδευση
Gardeniser Pro στη δική του χώρα, είτε για να
εκπαιδεύσει τους ίδιους τους Gardeniser, είτε
να παρέχει συστάσεις σε όσους θα ήθελαν να
το κάνουν.
Στο τελευταίο μέρος, παρουσιάζουμε τις ερωτήσεις
και το σύστημα αξιολόγησης που έχει καθοριστεί
κατά την ανάπτυξη του Gardeniser Pro.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ GARDENISER PRO
Η εκπαίδευση Gardeniser δημιούργησε σχέδια
μαθημάτων, εκπαιδευτικά εργαλεία (φυλλάδια
και PowerPoint παρουσιάσεις) με μαθήματα
χωρισμένα σε ενότητες. Οι τρεις ενότητες που
αντιπροσωπεύουν τον Διαχειριστή Αστικών
και Περιαστικών Κήπων είναι Μάθημα 1:
Κατανόηση και δημιουργία του κοινοτικού κήπου
(ιστορία, τύποι, σχέδιο, ποικιλία), Μάθημα 2:
Αποτελεσματική συνεργασία με το προσωπικό
και τους εθελοντές και Μάθημα 3: Οικονομική
βιωσιμότητα. Οι ενότητες εντός των μαθημάτων
περιγράφουν ένα ή περισσότερα μαθησιακά
αποτελέσματα. Για κάθε ενότητα, εξετάστηκαν
και αναπτύχθηκαν τεχνικές μάθησης για να
διασφαλιστεί ότι το αποτέλεσμα αποκτάται
μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος. Όλες
οι τεχνικές μάθησης που αναπτύχθηκαν για
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Gardenisers
συλλέγονται σε ένα κιτ εργαλείων που ονομάζεται
«Επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
Gardenisers». Η πιστοποίηση χρησιμοποιεί
τις τεχνικές μάθησης που αναπτύχθηκαν στην
πειραματική φάση του Gardeniser Pro.

•

Στιλ εθελοντισμού και προσωπικού

•

Εποχιακός τροχός, προγραμματίζοντας τι
να φυτέψετε και πότε

•

Εργασία με άτομα με σωματικές αναπηρίες

•

Η συναισθηματική πλευρά: φροντίζοντας τον
εαυτό σας, το προσωπικό, τους εθελοντές
και επισκέπτες  στον κήπο

•

Κατανόηση των κύριων συνεισφορών /
προκλήσεων στη συνεργασία με εθελοντές

•

Κατανόηση των εθελοντικών αναγκών

•

Πρόσληψη εθελοντών

•

Η διαδικασία ένταξης για εθελοντές

•

Κατανόηση του κόστους ενός κήπου

•

Δημιουργία σχεδίου δράσης για τον κοινοτικό
σας κήπο

•

Το εκπαιδευτικό μάθημα καλύπτει διάφορα  
θέματα που περιλαμβάνουν:

Επίσκεψη στον κήπο για να δείτε πώς
εισάγεται το εισόδημα

•

Η αξιολόγηση ως διαδικασία

•

Κατανόηση της έννοιας και των κύριων
χαρακτηριστικών του κοινόχρηστου
κοινοτικού κήπου, της ιστορίας, των τύπων
και των κοινών αξιών του

•

Γρήγορη αξιολόγηση

•

Έλεγχος υγείας ενός οργανισμού

•

Διαπραγμάτευση και διαμεσολάβηση

•

Εύρεση της κατάλληλης τοποθεσία για
το έργο

•

Σχεδιάζοντας το έργο

•

Περιγραφή εργασίας του Gardeniser

•

Κανόνες και πολιτικές στον κήπο

•

Πώς να οργανώσετε δραστηριότητες
στον κήπο

Ο συνολικός αριθμός ωρών εκπαίδευσης για το
εκπαιδευτικό μάθημα είναι  τουλάχιστον 40 ώρες
συμπεριλαμβανομένων πρακτικών επισκέψεων
για μάθηση από άλλους κοινοτικούς / αστικούς
κήπους Η εκπαίδευση μπορεί να οργανωθεί ως
ένα πρόγραμμα μαθημάτων σε αίθουσα, μια
σειρά μαθημάτων σε αίθουσα αλλά και στον
κήπο, ή να γίνει online και να ολοκληρωθεί σε
αρκετές εβδομάδες ή μήνες ανάλογα με την
πορεία του συμμετέχοντα.
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Μόλις το θεωρητικό κομμάτι και η πρακτική
άσκηση ολοκληρωθεί ο εκπαιδευόμενος
πρέπει να κάνει ένα τεστ για την θεωρητική
(εκπαίδευση στην τάξη) και την πρακτική
εκπαίδευση (πρακτική άσκηση). Αφού περάσουν
με επιτυχία απονέμεται το πιστοποιητικό και η
δήλωση ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω
της μαθησιακής διαδικασίας. Για να περάσει το
τεστ, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει επιτύχει στο
70% των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Για
κάθε ερώτηση υπάρχει μία σωστή απάντηση.
Το τεστ θέτει ερωτήσεις σχετικά με τα μαθήματα
και τα θέματα που υπάρχουν στα τρία μαθήματα
αλλά και την πρακτική άσκηση. Η πιστοποίηση
Gardeniser είναι ένα έγγραφο που δείχνει ότι
οι εκπαιδευόμενοι έχουν περάσει επιτυχώς
το τεστ Gardeniser Pro και ως εκ τούτου,
λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό μεταφρασμένο
σε όλες τις γλώσσες της εταιρικής σχέσης. Η
πιστοποίηση μπορεί να ενημερωθεί από τον
κηπουρό καθώς προχωρά στο μάθημα. Θα
μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν το τεστ
διαδικτυακά για να δείξουν την πρόοδό τους
και να βελτιώσουν το προφίλ τους.
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Ο ρόλος του κηπουρού είναι συγκρίσιμος με έναν
διευθυντή που εργάζεται στον κοινοτικό τομέα. Στην
πραγματικότητα, οι αστικοί κήποι επιδεικνύουν
βασικό ρόλο στις κοινότητές τους, επειδή είναι
μόνιμοι χώροι πρασίνου που ενθαρρύνουν τη
συμμετοχή και την ενεργό κοινωνική συμμετοχή.
Αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της
Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της
Γερμανίας, περιλαμβάνουν στη χώρα τους
στρατηγικές υποστήριξης για αστικούς κήπους
που αναγνωρίζουν τις δυνατότητές τους στην
ανάπτυξη κοινοτήτων καθώς και εκπαιδευτικά και
θεραπευτικά εργαλεία για άτομα που κινδυνεύουν
από κοινωνικό αποκλεισμό και ως διαμεσολαβητές
και διαπολιτισμικού διαλόγου. Για παράδειγμα, στο
Ηνωμένο Βασίλειο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Αγροτικών Υποθέσεων (DEFRA) εκτελεί
επί του παρόντος ένα έργο 1,4 εκατομμυρίων
λιρών που στοχεύει να αυξήσει σημαντικά τον
αριθμό των διαθέσιμων θέσεων αγροκτήματος
κάθε χρόνο. Πρόκειται για αγροκτήματα και
κοινοτικούς κήπους όπου η θεραπευτική χρήση
γεωργικών πρακτικών προσφέρει σε άτομα με
καθορισμένη υγεία, κοινωνική ή εκπαιδευτική
ανάγκη την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια
ποικιλία γεωργικών δραστηριοτήτων για το
θεραπευτικό τους όφελος - από την κτηνοτροφία
έως τη διαχείριση κήπων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η μη τυπική εκπαίδευση εκτιμάται ολοένα
και περισσότερο σε ολόκληρη την Ευρώπη
ως ένας καλύτερος τρόπος κατάρτισης σε μη
ακαδημαϊκά περιβάλλοντα και είναι η κύρια
αρχή του Προγράμματος Erasmus Plus
που επικεντρώνεται στη μη τυπική μάθηση.
Αποδεικνύεται σημαντικότερο να παρέχονται
προσαρμόσιμες μαθησιακές ευκαιρίες και νέες
δεξιότητες και γνώσεις σε άτομα που δεν έχουν
πρόσβαση στην τυπική εκπαίδευση ή θέλουν
να μάθουν με νέους τρόπους. Η εκτέλεση
αποτελεσματικών και ζωντανών κοινοτικών
ή αστικών κήπων απαιτεί πολλές δεξιότητες
από ειδικευμένους εκπαιδευτές, καθώς, και
στους ίδιους τους κήπους, από άτομα που
ήδη γνωρίζουν πώς να τα διαχειριστούν και
μπορούν να μεταδώσουν αυτές τις δεξιότητες.
Η αποτελεσματική εκπαίδευση απαιτεί ένα
λεπτομερές και επαγγελματικό πρόγραμμα
εκπαίδευσης τύπου τάξης, μάθηση με τη χρήση
περιπτωσιολογικών μελετών καθώς και πρόσωπο
με πρόσωπο και επί τόπου εμπειρία που παρέχει
το πρόγραμμα Gardeniser Pro.

Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλά παραδείγματα
όπου οι αποκτηθείσες δεξιότητες αναγνωρίζονται
σε περιβάλλον μη τυπικής εκπαίδευσης και
εντός κοινοτικών ομάδων που χρησιμοποιούν
γενικά εκπαίδευση αυτού του τύπου για να
αναπτύξουν και να πιστοποιήσουν τις δεξιότητες
των διαμεσολαβητών που εργάζονται με νέους
ή σε μη τυπικά περιβάλλοντα. Το σύστημα
μονάδων ECVET μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
μια αποτελεσματική και ευέλικτη δομή σε αυτές
τις ρυθμίσεις. Το Gardeniser Pro υπάρχει εν μέσω
αυτής της κοινωνικής, ιστορικής και πολιτιστικής
παράδοσης που μπορεί να βρεθεί σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της
Γαλλίας και της Γερμανίας, οι οποίες διαθέτουν
ένα ισοδύναμο εργαλείο: το BAFA ή το JULEICA.
Άλλες πρωτοβουλίες στην Ευρώπη προσπάθησαν
να υιοθετήσουν αυτό το μοντέλο, αλλά προς το
παρόν δεν υπάρχει επίσημη αναγνώριση της
εργασίας των νέων. Η αποστολή του Gardeniser
Pro είναι να παρέχει ένα καινοτόμο ευρωπαϊκό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε ο ρόλος του
Gardeniser να αναγνωρίζεται ως επαγγελματικός
ρόλος τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό
επίπεδο, προωθώντας έτσι την απασχολησιμότητα
και ενισχύοντας της θέση των Gardeniser σε
έναν κοινοτικό / αστικό κήπο. Το έργο Gardeniser
Pro αναγνωρίζει επίσημα την εργασία των νέων
καθώς και την εργασία με ενήλικες που βρίσκονται
σε μια κοινότητα / αστικό κήπο.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
JULEICA
Το JuLeiCa (το Jugendleitercard) είναι η επίσημη ταυτότητα που χρησιμοποιείται στη Γερμανία από εθελοντές που
εργάζονται στον τομέα της νεολαίας. Αυτή η κάρτα, σε μορφή ISO / IEC 7810 ID-1, λαμβάνεται μετά την εκπαίδευση
και ένα τεστ επιλεξιμότητας. Οι κάτοχοι της απολαμβάνουν τότε ορισμένα δικαιώματα και οφέλη. Επί του παρόντος,
περισσότεροι από 100.000 την χρησιμοποιούν και ισοδυναμεί με το BAFA, το γαλλικό πιστοποιητικό.
Η JULEICA ξεκίνησε το 1982 με τη δημιουργία μιας κάρτας "οδηγού ομάδας νέων". Αυτό επέτρεψε στους κατόχους
του να επιβλέπουν ομάδες νέων. Στη συνέχεια εξελίχθηκε στην "Κάρτα Οδηγού Νεολαίας" το 1999, με πρωτοβουλία
του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου Νεολαίας. Η JuLeiCa στόχευε να δώσει μια νέα μίσθωση ζωής στη
δουλειά των νέων και να προσφέρει νέες ευκαιρίες και ενισχυμένη υποστήριξη στους κατόχους. Αυτή η κάρτα
εισήχθη στη συνέχεια σε όλες τις ομοσπονδιακές πολιτείες. Η κάρτα γίνεται αποδεκτή από όλα τα κράτη.
Για να αποκτήσετε την κάρτα, πρέπει να είστε τουλάχιστον 16 ετών και να έχετε ολοκληρώσει τουλάχιστον 30 ώρες
εκπαίδευσης. Καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:
•
•
•
•

Πως να λειτουργήσετε ως μέρος μιας ομάδας
Παιδαγωγικές μέθοδοι διευκόλυνσης και παιχνιδιού
Παραδείγματα παιχνιδιών και πρακτικών δραστηριοτήτων
Νομικά και ασφαλιστικά θέματα

Η κάρτα ισχύει για 3 χρόνια. Για να συνεχίσει να επωφελείται από αυτή, ο κάτοχος πρέπει να υποβληθεί σε ένα
νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τουλάχιστον 8 ωρών. Επίσης αναπτύχθηκε και δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή
πλατφόρμα το 2009: myjuleica.de.
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BAFA
Στη Γαλλία, η αναγνώριση των μη τυπικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο
στην πολιτική για τη νεολαία από το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, πιο συγκεκριμένα τη δεκαετία του 1930, σε μια
κρίσιμη στιγμή στη γαλλική κοινωνία, μετά την εκλογή της αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετώπου.
Το Brevet D'aptitude Aux Fonctions D'animateur (BAFA) - Πιστοποιητικό Ικανότητας ως Εργαζόμενος Νεολαίας το οποίο μπορεί να αποκτηθεί από την ηλικία των 17 ετών επιτρέπει σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την επίβλεψη παιδιών και εφήβων σε μη επαγγελματική βάση, και περιστασιακά,
σε αυτά τα κέντρα. Το BAFA δημιουργήθηκε το 1972 και έχει υποστεί αρκετές αλλαγές, αλλά παραμένει στο
επίκεντρο της μη τυπικής εκπαίδευσης στη Γαλλία. Για να αποκτήσετε το BAFA είναι απαραίτητο να ολοκληρώσετε
επιτυχώς τα διάφορα στάδια της εκπαίδευσης, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Τα στάδια BAFA διασφαλίζουν
ότι οι συμμετέχοντες:
•
•
•
•

κατανοούν τη σημασία της σωματικής και συναισθηματικής ασφάλειας των ανηλίκων και να τους ενημερώσουν,
ως μέρος της υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού έργου, για τους κινδύνους που συνδέονται με την εθιστική
συμπεριφορά.
συμμετέχουν στη δικτύωση, στην καλή επικοινωνία και στην ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ ανθρώπων.
συμμετέχουν ως μέρος μιας ομάδας, στην υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με το κανονιστικό
πλαίσιο για τους ανηλίκους και εποπτεύουν και επιβλέπουν την καθημερινή ζωή και τις δραστηριότητες.
υποστηρίζουν τους ανηλίκων στην ολοκλήρωση των έργων τους.

Η εκπαίδευση αποτελείται από 3 στάδια: 2 θεωρητικές συνεδρίες και 1 πρακτική άσκηση, η οποία πρέπει να
πραγματοποιηθεί με την ακόλουθη σειρά:
1) Γενική εκπαίδευση (8 ημέρες)
2) Πρακτική άσκηση (14 ημέρες)
3) Ειδικές συνεδρίες (6 ημέρες) ή σε συνεδρίες για την απόκτηση προσόντων (8 ημέρες). Ο σκοπός της
συνεδρίασης προσόντων είναι να αποκτήσει τα δικαιώματα εργασίας σε εξειδικευμένους τομείς όπως
ιστιοπλοΐα, κανό, μηχανοκίνητη αναψυχή και επίβλεψη κολύμβησης.
Στο τέλος των 3 σταδίων της εκπαίδευσης, ο φάκελος των υποψηφιοτήτων των συνεδριών και η πρακτική
εκπαίδευση που είναι παραδεκτές και έγκυρες, μπορούν να παρουσιαστούν στην κριτική επιτροπή του BAFA
στον τόπο κατοικίας τους. Αυτό το σώμα αποφασίζει σχετικά με το αρχείο του υποψηφίου και ο διευθυντής του
τμήματος δηλώνει ότι ο υποψήφιος έχει περάσει, αναβληθεί ή απορριφθεί.
Μόλις ληφθεί το BAFA, είναι δυνατόν να περάσετε το Brevet d'Animateur Aux
Fonctions De Directeur (BAFD) για να είστε σε θέση να διαχειριστείτε κέντρα
νεολαίας. Για να αποκτήσετε το BAFD, είναι απαραίτητο να ολοκληρώσετε
επιτυχώς τα διάφορα στάδια της εκπαίδευσης, τόσο θεωρητικά όσο και
πρακτικά. Στο τέλος των 4 σταδίων, ο υποψήφιος γράφει μια έκθεση κατάρτισης
την οποία στέλνει στην περιφερειακή διεύθυνση του τόπου διαμονής τους
εντός ενός έτους από τη δεύτερη περίοδο πρακτικής εκπαίδευσης. Η κριτική
επιτροπή εξετάζει το φάκελο του υποψηφίου και ο περιφερειακός διευθυντής
δηλώνει ότι ο υποψήφιος έχει περάσει, αναβληθεί ή απορριφθεί. Ο υποψήφιος
μπορεί να κληθεί για συνέντευξη.
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NVQ’s
Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα Εθνικά Επαγγελματικά Προσόντα (NVQs) είναι ένα μέσο επικύρωσης της μάθησης στο χώρο
εργασίας. Απευθύνονται κυρίως σε άτομα που εργάζονται ή μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της μαθητείας. Παρέχουν
στοιχεία επαγγελματικής ικανότητας έναντι ενός εθνικά αναγνωρισμένου επαγγελματικού προτύπου. Για την αξιολόγηση
της προγενέστερης μάθησης, οι μαθητές ενδέχεται να υποχρεωθούν να πραγματοποιήσουν τις ίδιες αξιολογήσεις με
αυτές που ακολουθούνται στην επίσημη πορεία της μάθησης, αν και δεν χρειάζεται να παρακολουθήσουν διδακτικές
συνεδρίες. Η δεύτερη επιλογή είναι να υποβάλετε ένα χαρτοφυλάκιο αποδεικτικών στοιχείων βάσει προηγούμενης
μάθησης, δεξιοτήτων και / ή ικανοτήτων, τα οποία πρέπει να παραπέμπουν στα μαθησιακά αποτελέσματα και τα
κριτήρια αξιολόγησης των σχετικών μονάδων.

YOUTH PASS
Το Youthpass είναι ένα εργαλείο για την τεκμηρίωση και την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από τις
δραστηριότητες εργασίας των νέων. Διατίθεται για έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus+. Είναι
μέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της αναγνώρισης της μη τυπικής μάθησης, με
την εφαρμογή της πολιτικής και της πρακτικής στην πολιτική:
Κατά τη δημιουργία του πιστοποιητικού Youthpass μαζί με ένα άτομο υποστήριξης, οι συμμετέχοντες στο έργο έχουν
την ευκαιρία να περιγράψουν τι έχουν κάνει στο έργο τους και ποιες ικανότητες έχουν αποκτήσει. Το Youthpass
υποστηρίζει μια προσωπική διαδικασία και αποτελέσματα μη τυπικής μάθησης.
Ως πανευρωπαϊκή αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στον τομέα της νεολαίας, το Youthpass ενισχύει την
κοινωνική αναγνώριση της εργασίας των νέων. Το Youthpass υποστηρίζει την ενεργό ευρωπαϊκή ιθαγένεια των νέων
και των νέων εργαζομένων, δείχνοντας την προστιθέμενη αξία του έργου τους. Στοχεύει επίσης στην υποστήριξη της
απασχολησιμότητας των νέων και των νέων εργαζομένων αυξάνοντας την ευαισθητοποίησή τους και βοηθώντας στην
περιγραφή των ικανοτήτων τους και τεκμηριώνοντας την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων σε ένα πιστοποιητικό.

Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ότι μια επίσημη αναγνώριση των μεθόδων της μη τυπικής εκπαίδευσης,
όπως το Gardeniser Pro, μπορεί να αξιολογηθεί με παρόμοιο τρόπο. Οι αλλαγές στην Ευρώπη στις
πολιτικές μάθησης ΕΕΚ, που υπάγονται στη δικαιοδοσία των ευρωπαϊκών πολιτικών, βασίζονται
στην εκμάθηση δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, τα επαγγελματικά και πανεπιστημιακά πιστοποιητικά
χωρίζονται σε ομάδες ικανοτήτων. Το Gardeniser Pro χρησιμοποιεί το ίδιο πλαίσιο με τις θεσμικές
πολιτικές. Το σύστημα ECVET δημιουργήθηκε επίσης για αυτόν τον λόγο: για να δώσει ένα ευρωπαϊκό
πλαίσιο που θα επιτρέπει την επίσημη αναγνώριση από κάθε χώρα των ίδιων δεξιοτήτων σε μια σειρά
ατόμων από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και υπόβαθρα, έτσι ώστε άλλα είδη μη ακαδημαϊκής
εστιασμένης μάθησης να μπορούν να αναγνωριστεί. Η δομή που έχει αναπτύξει το Gardeniser Pro είναι
η συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο συστημάτων (μη τυπική μάθηση που αναφέρεται παραπάνω
και του συστήματος μάθησης ΕΕΚ).
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ΧΡΗΣΗ ECVET ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ GARDENISER
Στην Ευρώπη, τα συστήματα ΕΕΚ αναπτύσσονται
για να διασφαλίσουν ότι τα προσόντα ΕΕΚ
πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας
και μπορούν να αξιοποιηθούν, να ανανεωθούν,
προκειμένου να διατηρηθεί η συνάφειά τους σε
ταχέως μεταβαλλόμενες οικονομίες. Η μετάβαση
στη σημασία των μαθησιακών αποτελεσμάτων
είναι ένας κρίσιμος τομέας αλλαγής. Το εργαλείο
του ECVET υποστηρίζει την προσέγγιση των
μαθησιακών αποτελεσμάτων και στοχεύει να
χρησιμεύσει ως πλαίσιο αναφοράς για την αύξηση
της ποιότητας, της ευελιξίας, της διαφάνειας,
της κατανόησης και της αξίας των προσόντων
ΕΕΚ στην Ευρώπη.
Η πιστοποίηση "Gardeniser Pro" είναι το
επίσημο αποτέλεσμα της αξιολόγησης και της
διαδικασίας επικύρωσης των επιτευχθέντων
μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αυτά έχουν
ομαδοποιηθεί σε ενότητες και μονάδες με κάθε
μία να αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη ομάδα
ικανοτήτων.
Η «πιστοποίηση Gardeniser Pro» πιστοποιεί
τον κάτοχο της ως επαγγελματία Gardeniser.
Η πιστοποίηση αποτελείται από 3 μαθήματα
που έχουν έναν αριθμό μονάδων, με αντίστοιχα
μαθησιακά αποτελέσματα. Το μάθημα 1 εξετάζει
την Κατανόηση και τη δημιουργία του κοινοτικού
κήπου (ιστορία, τύποι, σχεδιασμός, ποικιλία). Το
μάθημα 2 εξερευνά την αποτελεσματική εργασία
με το προσωπικό και τους εθελοντές και το μάθημα
3 εξετάζει την οικονομική βιωσιμότητα.

Τα μαθήματα επικυρώνονται μέσω του συστήματος
ECVET και της αξιολόγησης των επιτευχθέντων
μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε ενότητας.
Το ECVET είναι μια μεθοδολογική προσέγγιση
που υιοθετείται και στοχεύει στην αύξηση της
αναγνώρισης σε τοπικό επίπεδο. Οι μονάδες
οργανώνονται σύμφωνα με την απαίτηση ECVET
όσον αφορά τη δομή και τη διαμόρφωση.
Ο εκπαιδευόμενος δημιουργεί το επαγγελματικό
προφίλ του «Gardeniser Pro» αναλαμβάνοντας
την εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση
και δουλεύοντας μέσα από τα μαθήματα
και τις ενότητες. Οι γνώσεις που αποκτούν
οι εκπαιδευόμενοι μέσω της εκπαίδευσης
και της πρακτικής του Gardeniser Pro
αξιολογούνται μέσω του διαδικτυακού τεστ που
παρουσιάζεται αργότερα σε αυτό το εγχειρίδιο.
Μόλις ολοκληρωθεί η εκπαίδευση επιτυχώς
λαμβάνει την πιστοποίηση.
Για τους κηπουρούς οι δεξιότητες που έχουν
αποκτηθεί συνδέονται με δεξιότητες και
ικανότητες όπως αναφέρονται στο European
Skills, Competence (ESCO), βελτιώνοντας την
επικοινωνία με τους εργοδότες σχετικά με τις
ικανότητες και την εκπαίδευση αλλά και την
υποστήριξη σε εθνική και διεθνή κινητικότητα.
Ο στόχος του ESCO είναι να υποστηρίξει την
κινητικότητα των εργαζομένων σε ολόκληρη
την Ευρώπη και συνεπώς να δημιουργήσει
μια ολοκληρωμένη και πιο αποτελεσματική
αγορά εργασίας, προσφέροντας μια «κοινή
γλώσσα» για επαγγέλματα και δεξιότητες που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διάφορους
ενδιαφερόμενους για θέματα απασχόλησης
και εκπαίδευσης και κατάρτισης.
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Άλλα παραδείγματα εφαρμογών ECVET
Η χρήση του ECVET φαίνεται σε διάφορα έργα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Erasmus+ . Το ECVET είναι μια
ευκαιρία για τη δημιουργία ποιοτικών μαθημάτων κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες, τα
οποία μπορούν στη συνέχεια να υιοθετηθούν από διάφορα ιδρύματα και φορείς κατάρτισης.
Για παράδειγμα, το Vitea (http://www.vitea-vinepruning-erasmus.com/) αναπτύχθηκε ως εκπαίδευση για κλάδεμα
αμπελιών με χρήση μονάδων πιστοποίησης ECVET. Ο στόχος του VITEA ήταν να βελτιώσει τις ικανότητες των
αμπελουργών να ικανοποιούν τους εργοδότες και να παρέχουν στους εργαζόμενους τακτική απασχόληση και
καλύτερα εισοδήματα. (https://youtu.be/sksQ19T_Ez4).

Ένα άλλο έργο με το ίδιο θέμα, το Vitimob, έχει αναπτύξει μαθήματα κατάρτισης για την προώθηση της
απασχολησιμότητας ατόμων με αναπηρίες και ειδικών αναγκών στη βιομηχανία κρασιού, με βάση τα αποτελέσματα
προηγούμενων έργων όπως το Vitea. Επέτρεψε την εφαρμογή του πρώτου επαγγελματικού προφίλ και συστήματος
αναφοράς για τους χειριστές της αμπελουργίας, με την εισαγωγή 7 μονάδων μαθησιακών αποτελεσμάτων, χάρη
στο σύστημα ECVET. (https://www.facebook.com/VitimobOfficial/)

Το έργο Erasmus + PRODOME (Επαγγελματική Οικιακή Υπηρεσία) ανέπτυξε μια εκπαίδευση 300 ωρών για 10
πόντους ECVET για την αναγνώριση των οικιακών υπαλλήλων που οδήγησαν συγκεκριμένα στη δημιουργία ενός
προγράμματος κατάρτισης σε συνδυασμένη μάθηση με την εφαρμογή ενός χάρτη πορείας για την ευρωπαϊκή
πιστοποίηση οικιακής εργασίας. (https://www.prodome.eu/)
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GARDENISER PRO ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Το Gardeniser Pro χρησιμοποιεί το σύστημα
ECVET στον αστικό κήπο για να αναγνωρίσει
τις μη τυπικές δεξιότητες εκπαίδευσης που
χρειάζονται οι Κηπουροί για τη διαχείριση ενός
αστικού ή κοινοτικού κήπου. Οι κοινοτικοί και
αστικοί κήποι εκπληρώνουν πολλούς ρόλους
στις κοινότητές τους και οι συνεργάτες μας είναι
εξαιρετικά έμπειροι σε αυτόν τον τομέα και
γνωρίζουν τι είδους αρμοδιότητες απαιτούνται
για τη διαχείριση ενός αστικού ή κοινοτικού
κήπου. Η εκπαίδευση Gardeniser Pro εκτιμά
το περιβάλλον, την υγεία, την εκπαίδευση και
την κοινότητα και η εκπαίδευση στο πρόγραμμα
Gardeniser επισημαίνει συγκεκριμένα τα
ακόλουθα οφέλη των αστικών και κοινοτικών
κήπων στους εκπαιδευόμενους:
•

Περιβάλλον - Οι κοινοτικοί κήποι προωθούν
τη βιώσιμη γεωργία χρησιμοποιώντας
συχνά μεθόδους καλλιέργειας βιολογικών
ή υπερκαλλιεργειών, μειώνοντας το κόστος
μεταφοράς τροφίμων, υποστηρίζοντας τοπικά
τρόφιμα και αυξάνοντας τη βιοποικιλότητα
φυτών και ζώων στους χώρους που
καταλαμβάνουν.

•

Υγεία - Η καλλιέργεια, το μαγείρεμα και
η κατανάλωση φρέσκων λαχανικών και
φρούτων είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα
για οποιονδήποτε αστικό / κοινοτικό κήπο. Η
κατανόηση της σημασίας αυτού και του τρόπου
εισαγωγής όσων χρησιμοποιούν τον κήπο
στη σημασία της αύξησης της πρόσβασης σε
φρέσκα τρόφιμα είναι μέρος της εκπαίδευσης
του Gardeniser Pro. Επιπλέον, ο κοινοτικός
κήπος αυξάνει τη σωματική δραστηριότητα
μέσω δραστηριοτήτων συντήρησης και
βελτιώνει τις διατροφικές συνήθειες μέσω
της εκπαίδευσης που μειώνει τον κίνδυνο
παχυσαρκίας και παθήσεων που σχετίζονται
με αυτή. Το μάθημα εξετάζει επίσης τον
αντίκτυπο που έχουν οι κοινοτικοί κήποι
στη βελτίωση της ψυχικής υγείας και της
ευεξίας των ανθρώπων.

•

Εκπαίδευση - Οι κοινοτικοί κήποι είναι χώροι
όπου άνθρωποι όλων των ηλικιών μπορούν
να μάθουν. Συχνά οι κήποι λειτουργούν με
παιδιά, σχολεία και άτομα με μαθησιακές
δυσκολίες. Οι κήποι διδάσκουν στους
ανθρώπους από πού προέρχονται τα τρόφιμα,
πώς να καλλιεργούν τρόφιμα και πώς να
μαγειρεύουν τα τρόφιμα που καλλιεργούνται.
Η εκπαίδευση Gardeniser Pro δείχνει στους
εκπαιδευόμενους πώς να συνεργάζονται
αποτελεσματικά με τους πολλούς τύπους
ανθρώπων που θέλουν να μάθουν για τα
τρόφιμα στον κοινοτικό κήπο.

•

Κοινότητα - Πάνω απ 'όλα, τα κοινωνικά
και πολιτιστικά αποτελέσματα της αστικής
κηπουρικής επισημαίνονται στην εκπαίδευση
Gardeniser Pro. Οι κοινοτικοί κήποι παρέχουν
ένα χώρο για κοινωνική αλληλεπίδραση και
περιλαμβάνουν μια διαφορετική δημογραφική
φυλή, ηλικία, αναπηρία, φύλο, θρησκεία
και παράδοση. Οι κήποι φιλοξενούν συχνά
κοινοτικές εκδηλώσεις, παρέχουν ποιοτικές
ευκαιρίες εθελοντισμού, καθώς και ασφαλείς
χώρους για παιδιά και ευάλωτα άτομα και,
το πιο σημαντικό, παρέχουν ευκαιρίες
κοινωνικοποίησης στους ανθρώπους.
Η ποικιλομορφία των κοινοτικών κήπων
απαιτεί να ακολουθηθεί μια διαφορετική
προσέγγιση που αποτελεί βασικό μέρος
της εκπαίδευσης του Gardeniser Pro. Οι
αστικοί κήποι αποτελούν μέρος πολλών
πόλεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, με την
αστική / κοινοτική κηπουρική να αποτελεί
θεμελιώδη μορφή της αστικής γεωργίας. Για
να διασφαλιστεί η καλή διαχείριση αυτών των
κήπων, η κατάρτιση του Gardeniser Pro θα
αποτελέσει βασικό πόρο για να διασφαλιστεί
ότι οι κοινωνικές πολιτικές αυτών των πόλεων
μπορούν να εφαρμοστούν επαγγελματικά
και να επικεντρωθούν ειδικά στους τομείς του
περιβάλλοντος, της υγείας, της εκπαίδευσης
και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εμπειρία μας με το σύστημα ECVET
καθοδηγείται από τον Έλληνα συνεργάτη μας
(ECTE – Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για
την Απασχόληση), ο οποίος επανεξέτασε τα
μαθήματα, τις ενότητες, τις δεξιότητες και τις
ικανότητες και βοήθησε την κοινοπραξία να
οργανώσει τις ενότητες εκπαίδευσης Gardeniser
και τις πιστωτικές μονάδες χρησιμοποιώντας το
σύστημα ECVET. Η εκπαίδευση του Gardeniser
Pro περιλαμβάνει εκπαίδευση μέσω των
μαθημάτων και των ενοτήτων αλλά και πρακτική
άσκηση, σε σύνολο 80 ωρών. Οι εκπαιδευόμενοι
υπογράφουν μια μαθησιακή συμφωνία (βλ.
παράρτημα 1 και 2) όπως και άλλα έγγραφα
για να γίνει σωστή καταγραφή και αξιολόγηση
της εκπαίδευσης και της πρακτικής άσκησης.
Για να αξιολογηθεί η εκπαίδευση και η πρακτική
άσκηση έχει αναπτυχθεί ένα τεστ πολλαπλής
επιλογής. Αυτό το σύστημα αξιολόγησης τέθηκε
σε εφαρμογή λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις
του συστήματος ECVET. Αποτελείται από μια
σειρά ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών με
μία μόνο σωστή απάντηση. Οι ερωτήσεις
ομαδοποιούνται ανά ενότητα αλλά μπορούν να
καλύψουν περισσότερα από ένα μαθήματα. Για να
περάσει το τεστ ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι
σωστό το 70% των απαντήσεων. Δεδομένου ότι η
πλατφόρμα στοχεύει στο προφίλ των Gardeniser
σύμφωνα με τις δεξιότητές τους, ο στόχος αυτών
των ερωτήσεων είναι να αξιολογήσουν τους
κύριους τομείς εμπειρογνωμοσύνης τους
που έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της
εκπαίδευσης του Gardeniser Pro. Αυτό το
σύστημα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων των εκπαιδευομένων μετά την
ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος
και, στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση της
πρακτικής άσκησης.

16

Αυτό το τεστ μπορεί να πραγματοποιηθεί
περισσότερες από μία φορές εάν απαιτείται
και θα δείξει την πρόοδο του εκπαιδευόμενου
στο πρόγραμμα αναπτύσσει τις δεξιότητές
του. Οι Gardenisers που παρακολουθούν τη
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση θα μπορούν
να κάνουν το τεστ πολλές φορές για να βελτιώσουν
τα αποτελέσματά τους. Χρησιμοποιώντας τα
αποτελέσματα του τεστ (το οποίο παρουσιάζεται
παρακάτω, στο δεύτερο μέρος αυτού του
εγγράφου), η πλατφόρμα θα παρουσιάσει τις
κύριες ικανότητες των Gardenisers. Αυτές οι
δεξιότητες θα υπόκεινται σε αλλαγές ανάλογα
με τα αποτελέσματα που λαμβάνονται και καθώς
ο εκπαιδευόμενος βελτιώνει τη μάθησή τους.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ GARDENISER PRO
Στόχος του Gardeniser Pro είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες για την αναγνώριση του Gardeniser
ως επαγγελματικό προφίλ. Η στρατηγική μας είναι να χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Δεξιοτήτων Και Ικανοτήτων μέσω του ECVET το οποίο επιτρέπει τη χρήση της εκπαίδευσης σε
τοπικό επίπεδο και τη μεταφορά της αξίας αυτής της αναγνώρισης σε κάθε περιοχή ή χώρα. Κάθε
διακρατικός εταίρος έχει αναπτύξει και επανεξετάσει τις ευκαιρίες σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό
πλαίσιο. Οι παρακάτω πληροφορίες αναφέρονται στην διαπίστευση της πιστοποίησης ανά χώρα.
Μερικές ευκαιρίες μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα, ενώ η κατάσταση άλλων χωρών απαιτεί
περισσότερο χρόνο.

Ιταλία
Στην Ιταλία, η πιστοποίηση αναφέρεται σε δύο επαγγελματικά προφίλ. Πρόκειται για τον διαμεσολαβητή
και τον Gardeniser. Η επαγγελματική κατάρτιση και η πιστοποίηση ικανοτήτων προέρχονται από
περιφερειακά ιδρύματα που επικυρώνουν το κατά πόσο εφαρμόζεται η εκπαίδευση και αποδεικνύει
την εγκυρότητά της σε όλες τις περιοχές της Ιταλίας. Μόλις επικυρωθεί το Gardeniser Pro, θα
μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν και να «ανοίξουν» ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης και
αναγνώρισης δεξιοτήτων.
Το περιφερειακό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ένα σύνολο
λειτουργικών διαδικασιών που στοχεύει στην αύξηση των γενικών δεξιοτήτων των πολιτών για:
•

διεύρυνση των ευκαιριών για απόκτηση επαγγελματικών προσόντων ·

•

εξασφάλιση ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής επιτυχίας, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει λιγότερη εγκατάλειψη
του σχολείου και ανεργία των νέων.

•

παρέχει μια συνεκτική απάντηση στην εκπαίδευση και τις επαγγελματικές ανάγκες της περιοχής.

•

ενθαρρύνει τους ανθρώπους να δραστηριοποιούνται στον κόσμο της εργασίας και στο κοινωνικό πλαίσιο
σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

•

αύξηση του επιπέδου των γνώσεων και των δεξιοτήτων.

•

προώθηση της ένταξης, του προσανατολισμού και της τοποθέτησης θέσεων εργασίας ατόμων με
αναπηρία.

•

προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

•

προώθηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών.

Η Περιφέρεια, μέσω της ενοποίησης μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και του περιφερειακού
εκπαιδευτικού συστήματος, εξασφαλίζει μια ενιαία, συντονισμένη και ευέλικτη εκπαιδευτική
προσφορά που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες ατομικές ανάγκες και προσδοκίες.
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ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛ
Το εθνικό σύστημα πιστοποίησης αρμοδιοτήτων αναθέτει στην κυβέρνηση να αναγνωρίσει και να
εγκρίνει την μάθηση που αποκτήθηκε σε μη τυπικά πλαίσια μάθησης. Χρησιμοποιεί το εθνικό σύστημα
πιστοποίησης ικανοτήτων και καθορίζει τα κριτήρια και τις κατευθυντήριες αρχές. Στην Ιταλία έχει
ιδρυθεί ένας εθνικός κατάλογος, ο οποίος είναι το ενιαίο πλαίσιο αναφοράς για την πιστοποίηση
ικανοτήτων. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και των επαγγελματικών προσόντων. Υπάρχει επίσης
ένα κοινό σύστημα αναγνώρισης των εκπαιδευτικών πιστωτικών μονάδων για την Ευρώπη. Ένα
εθνικό πλαίσιο αναφοράς για τα περιφερειακά επαγγελματικά προσόντα και τις σχετικές δεξιότητες
(QNQR) έχει πλέον δημιουργηθεί και είναι ενεργό. Είναι μια βάση δεδομένων που οργανώνεται σε
24 επαγγελματικούς οικονομικούς τομείς (SEP).
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Τα προφίλ που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αφορούν επαγγελματικούς τομείς ενδιαφέροντος για
την ανάπτυξη περιφερειακών πολιτικών εργασίας και κατάρτισης. Η διαδικασία για τον καθορισμό
νέων προφίλ ή την τροποποίηση των ικανοτήτων / προφίλ που υπάρχουν ήδη, βασίζεται στα ακόλουθα
κριτήρια:
•
•
•

η πρόταση έχει ανοιχτό χαρακτήρα, δηλαδή μπορεί να προέρχεται από τους παρόχους κατάρτισης στα
συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας και από εταιρείες.
η πρόταση, η οποία μπορεί να συμπληρωθεί με πρόσθετη και λεπτομερή τεκμηρίωση, πρέπει να υποβληθεί
χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο που παρέχεται από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία.
οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν τη σύνθεση και την περιγραφική μέθοδο που προσδιορίστηκε.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ LAZIO
Καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του Gardeniser Pro, η περιφέρεια Lazio ενημερώθηκε για το
έργο και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν. Το Replay Network μαζί με το δίκτυο των αστικών κήπων
της Ρώμης ORTINCOMUNE χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στα ΠΠ1 και
ΠΠ2 για να περιγράψουν το ρόλο του Gardeniser στην περιοχή του Lazio. Στη φάση πειραματισμού
του εκπαιδευτικού μαθήματος, η Περιφέρεια Lazio ανέλαβε το ρόλο του τοπικού εταίρου παρέχοντας
επίσημη συνεργασία με το Replay Network και συμμετείχε στις δραστηριότητες αξιολόγησης μαζί
με επίδοξους Gardeniser και το Δήμο της Ρώμης αλλά και το Διατμηματικό Συμβούλιο Γεωργικών
Τεχνικών. Ο Δήμος της Σιένα και η Περιφέρεια της Τοσκάνης συμμετείχαν επίσης σε αυτό το πειραματικό
στάδιο μέσω της άμεσης συμμετοχής τους στο μάθημα.
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ΕΛΛΑΔΑ
Στην Ελλάδα, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΕΟΠΠΕΠ), μέσω του Υπουργείου Παιδείας, συντονίζει και επικυρώνει τη διαδικασία πιστοποίησης. Το
ΕΟΠΠΕΠ μπορεί να επικυρώσει ένα ίδρυμα ή ινστιτούτο που είναι διαπιστευμένο για να επικυρώσει τη
διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με το ISO / IEC 17024. Η εκπαίδευση Gardeniser Pro είναι σύμφωνη
με τη διαδικασία ECVET και τις οδηγίες ποιότητας και επομένως μπορεί εύκολα να πιστοποιηθεί με
τις διαδικασίες ISO / IEC 17024 .
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΑΕΕΚ)
Η αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΑΕΕΚ) παρέχεται συνήθως σε ανώτερο δευτεροβάθμιο
επίπεδο, πριν από την είσοδο των σπουδαστών στον επαγγελματικό βίο. Πραγματοποιείται είτε σε
σχολικό περιβάλλον (κυρίως στην τάξη) είτε σε εργασιακό περιβάλλον, όπως τα κέντρα κατάρτισης
και οι επιχειρήσεις. Αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα, ανάλογα με τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης
και κατάρτισης και τις οικονομικές δομές.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΣΕΕΚ)
Η συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΣΕΕΚ) παρέχεται μετά την αρχική εκπαίδευση
και κατάρτιση ή μετά την είσοδο στον επαγγελματικό βίο. Αποσκοπεί στην αναβάθμιση των γνώσεων,
στην παροχή βοήθειας στους πολίτες για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, στον επαγγελματικό
επαναπροσανατολισμό και στην προαγωγή της προσωπικής και της επαγγελματικής εξέλιξης των
εκπαιδευόμενων. Η ΣΕΕΚ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εργασία, καθώς το μεγαλύτερο μέρος
της μάθησης πραγματοποιείται στον χώρο εργασίας. Η πορεία για την επικύρωση της διαδικασίας
πιστοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των επαγγελματικών προσόντων περιλαμβάνει
δύο επιλογές:
•

Είτε από τον ΕΟΠΠΕΠ, εάν το πρόγραμμα προσόντων είναι ένα από τα 65 επαγγελματικά επαγγέλματα που
παρέχονται από το Ελληνικό Σύστημα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης είτε

•

από έναν ιδιωτικό οργανισμό πιστοποίησης, ο οποίος έχει διαπιστευτεί (από το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης,
ESYD), για να πιστοποιήσει τη συμμόρφωση με το ISO / IEC 17024. Αυτό το πρότυπο πιστοποίησης παρέχει
τη διασφάλιση ότι το πιστοποιημένο άτομο πληροί το αποδεκτό επίπεδο των προσόντων του επαγγέλματός του.
Επιπλέον, αυτό αποτελεί μια παγκοσμίως αποδεκτή διαδικασία αξιολόγησης προσόντων.

Στην Ελλάδα, υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη εκπαίδευσης Gardeniser έτσι ώστε να σχεδιάσουν
με επιτυχία και να εφαρμόσουν βιώσιμη αστική κηπουρική, καθώς και να προσφέρουν εκπαίδευση
στο Gardeniser Pro, διασφαλίζοντας τη δημιουργία μιας στοχοθετημένης κοινότητας κηπουρικής.
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Στην Ελλάδα, πολλά ιδρύματα διαφορετικών εκπαιδευτικών επιπέδων (EQF) και διαφορετικών
επιστημονικών κλάδων καλούνται να καλύψουν το κενό δεξιοτήτων που απαιτείται, καλύπτοντας τις
ανάγκες κατάρτισης και προσφέροντας εκπαίδευση για την απόκτηση μαθησιακών αποτελεσμάτων,
όπως περιγράφεται στο μάθημα Gardeniser. Πιο συγκεκριμένα, ιδρύματα που μπορούν να κάνουν
χρήση του μαθήματος Κηπουρικής στην Ελλάδα είναι:
1. Ινστιτούτα Συνεχούς Κατάρτισης ΕΕΚ. Τα ΕΕΚ (ΚΕΔΙΒΙΜ) EQF επίπεδο 5, είναι οι κύριοι χρήστες
και άμεσα ιδρύματα-στόχοι για τη χρήση του Gardeniser. Μπορούν να προσφέρουν το θεωρητικό πλαίσιο
και την εποπτεία της πρακτικής εκπαίδευσης. Υπάρχουν περίπου 800 πιστοποιημένα ΕΕΚ (ΚΕΔΙΒΙΜ),
σε όλη την Ελλάδα. Είναι ευέλικτα και μπορούν να προσφέρουν προσαρμοσμένη κατάρτιση αρκετά
γρήγορα ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Ελλάδας. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ίδρυμα Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης) θα προσφέρει το εκπαιδευτικό σεμινάριο που οδηγεί στην απόκτηση πιστοποίησης
Gardeniser σε πιθανούς συντονιστές και των δύο μορφών Urban Gardens στην Ελλάδα, συγκεκριμένα
των κοινωνικών επιχειρήσεων Urban Gardening (ΚΟΙΝΣΕΠ) και δημόσιων αστικών κήπων που
ξεκινούν από δήμους και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, τα ινστιτούτα KEDIVIM (CVET)
που έχουν ήδη εμπλακεί σε διεθνείς δράσεις κινητικότητας που προσφέρουν και εμπειρία με βάση
την εργασία, θα χρησιμοποιήσουν την «ενότητα πρακτικής άσκησης», προσφέροντας επιλεγμένες
επικυρωμένες «εκπαιδευτικές μονάδες». Ακολουθώντας τη διαδικασία διεθνούς πρακτικής άσκησης
όπως περιγράφεται στην πιστοποίηση Gardeniser.
2.  Ινστιτούτα Αρχικής Κατάρτισης IVET (IVET). Τα IVETs (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ) EQF επιπέδου 4 και 5,
στους τομείς της γεωργίας, της διοίκησης επιχειρήσεων, της γεωργικής επιχείρησης, των κοινωνικών
έργων, των κοινωνικών επιχειρήσεων, μπορούν να ενσωματώσουν επιλεγμένες ενότητες ή μαθήματα
Εκπαίδευσης Μονάδων Εκπαίδευσης Gardeniser, στο υπάρχον πρόγραμμα σπουδών τους
3. Πανεπιστημιακό επίπεδο. Τα πανεπιστήμια μπορούν να ενημερώσουν το πρόγραμμα σπουδών
τους με νέα προγράμματα για μαθητές που ενδιαφέρονται να μάθουν να καλλιεργούν σε κοινότητες /
αστικούς κήπους.
4 Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και άλλες οργανώσεις που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν
τοπικά επικεντρωμένα βιώσιμα συστήματα διατροφής, μπορούν να προσφέρουν συγκεκριμένα μέρη της
εκπαίδευσης Gardeniser με τη μορφή ειδικών μονάδων μάθησης με την εκπαίδευση νέων Gardenisers.
5.Υφιστάμενοι αστικοί κήποι, κέντρα υποστήριξης της κοινωνικής οικονομίας μπορούν να
εκπληρώσουν μέρος των κενών κατάρτισης σε ορισμένες δεξιότητες, όπως δεξιότητες κηπουρικής ή
δεξιότητες επικοινωνίας. Τα υπάρχοντα προγράμματα αστικών κήπων μπορούν να περιλαμβάνουν
εκπαίδευση ή κατάρτιση κατά τη διάρκεια της εργασίας που βασίζεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης
Gardeniser, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τόσο οι διαχειριστές όσο και οι χρήστες αποκτούν τις
ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση ενός έργου.
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ΓΑΛΛΙΑ
Στη Γαλλία, η επίσημη αναγνώριση των ικανοτήτων γίνεται όλο και πιο σημαντική, ακολουθώντας
την ευρωπαϊκή τάση. Είτε πρόκειται σε επίπεδο πολιτικής είτε σε ατομικό επίπεδο, η αναγνώριση
των αρμοδιοτήτων καθίσταται υποχρεωτική.
Η France Compétences λαμβάνει αιτήσεις για την εγγραφή πιστοποιητικών, διπλωμάτων, τίτλων και
επαγγελματικής εξουσιοδότησης στο Εθνικό Μητρώο Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων (RNCP) και
στο Ειδικό Μητρώο (RS). Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην απλούστευση της υποβολής αιτήσεων
για τους αιτούντες και στην καλύτερη παρακολούθηση των διαφόρων σταδίων της εξέτασης των
αιτήσεων που διεξάγει η France Compétences.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος
της 4ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την καταχώριση επαγγελματικής πιστοποίησης ή πιστοποίησης
στα εθνικά μητρώα.
Στην περίπτωση του Gardeniser Pro, το Ειδικό Μητρώο είναι ο καλύτερος τρόπος για να αναγνωριστεί
επίσημα ο επαγγελματικός ρόλος του Gardeniser. Η ανάπτυξη πλήρους αναγνώρισης του Gardeniser
με επαγγελματική πιστοποίηση δεν είναι προς το παρόν ρεαλιστική στη Γαλλία, καθώς θα είναι
δύσκολο να βρεθεί ένας οργανισμός ικανός να προσφέρει αυτή τη νέα εκπαίδευση. Μια από τις
προϋποθέσεις για να διαπιστευτεί είναι να οργανωθούν δύο διαφορετικές ευκαιρίες αναπτύσσοντας
μια νέα συνεδρία που θα πραγματοποιηθεί το 2020 με το Maison du Jardinier, στην πόλη Pau,
που συντονίζει και υποστηρίζει την ανάπτυξη αστικών / κοινοτικών κήπων. Ο Γάλλος εταίρος θα
επικεντρωθεί, στο Ειδικό Μητρώο που περιλαμβάνει την ελευθερία επιλογής επαγγελματικού προφίλ
και «πιστοποιήσεις και άδειες που αντιστοιχούν σε επαγγελματικές δεξιότητες συμπληρωματικές με
τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις. Αυτές οι πιστοποιήσεις και άδειες ενδέχεται να είναι κατάλληλες
για το θέμα της αντιστοιχίας με ομάδες επαγγελματικών δεξιοτήτων».
Η περίμετρος αυτού του μητρώου αφορά «Πιστοποιήσεις διαθεματικών δεξιοτήτων» που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε διάφορες επαγγελματικές καταστάσεις και «αποτελούνται από ένα ομοιογενές
και συνεκτικό σύνολο δεξιοτήτων, ανεξάρτητα από ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό πλαίσιο, αλλά
παρόλα αυτά απαραίτητο για την άσκηση πολλών επαγγελμάτων. Τα κριτήρια έγκρισης είναι τα
ακόλουθα:
1) αρμοδιότητα γνώσεων και δεξιοτήτων που στοχεύουν στις ανάγκες της εργασίας.
2) ποιότητα του πλαισίου αναφοράς δεξιοτήτων και το πλαίσιο αναφοράς αξιολόγησης
3) εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου για όλες τις οργανωτικές διαδικασίες για
δοκιμές αξιολόγησης.
4)  Λαμβάνοντας υπόψη τους νομικούς και κανονιστικούς περιορισμούς που σχετίζονται με την άσκηση
αρμοδιοτήτων, επαγγελματίες που καλύπτονται από το έργο πιστοποίησης ή διαπίστευσης.
5) Όπου ισχύει, υπάρχουν ομάδες επαγγελματικών δεξιοτήτων πιστοποίησης που έχουν καταχωριστεί
στον εθνικό κατάλογο επαγγελματικών πιστοποιήσεων.

Στην περίπτωση του Gardeniser Pro, τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα κριτήρια έγκρισης θα μπορούσαν
εύκολα να ικανοποιηθούν ή να υφίστανται. Βέβαια, θα απαιτείτο αναδιατύπωση σύμφωνα με τις
επίσημες μορφές εφαρμογής, αλλά το έργο πργματοποιείται με τα πρώτα δύο πνευματικά προϊόντα,
καθώς και τη συνεργασία που έχει δημιουργηθεί με τους διάφορους τοπικούς ενδιαφερόμενους.

Η όλη διαδικασία είναι ρεαλιστική και θα μπορούσε επίσης να γίνει με την υποστήριξη του γαλλικού
οργανισμού Erasmus Plus για την εκπαίδευση ενηλίκων και της ομάδας του ECVET, η οποία περιλαμβάνει
εμπειρογνώμονες στην αναγνώριση των ικανοτήτων της Γαλλίας. Η επαφή έχει γίνει και θα επιβεβαιωθεί
σε σύντομο χρονικό διάστημα με περισσότερες λεπτομέρειες.
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Social Farms & Gardens, είναι ένας οργανισμός που συνεργάζεται άμεσα με
κοινότητες και αστικούς κήπους και αγροτικές πόλεις και είναι ο καλύτερος συνεργάτης του Gardeniser
Pro για γρήγορη παράδοση της εκπαίδευσης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Gardeniser Pro και
για υποβολή αίτησης στο Βρετανικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (BAC) για επίσημη αναγνώριση ως
διαπιστευμένος πάροχος. Σε σύγκριση με άλλες χώρες, η διαδικασία θα είναι απλούστερη. Αυτή η
εφαρμογή υποβάλλεται προς το παρόν και η SF&G θα γίνει διαπιστευμένος πάροχος εκπαίδευσης
το 2020.
ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
Το Βρετανικό Συμβούλιο Διαπίστευσης είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διασφάλισης
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και του Διεθνούς Δικτύου Οργανισμών Διασφάλισης Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση και εργάζεται από το 1984. Είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό προτύπων
στον ανεξάρτητο τομέα περαιτέρω και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η διαπίστευσή
τους πραγματοποιείται από πολλά ιδρύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό. Παρέχουν το
κορυφαίο σήμα εκπαιδευτικής ποιότητας για τον τομέα που χρησιμοποιείται ως εγγύηση προτύπων.
Το Βρετανικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (BAC) αναγνωρίζει περισσότερους από 230 οργανισμούς σε
όλο τον κόσμο (αν και οι περισσότεροι διαπιστευμένοι οργανισμοί βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο).
Η διαπίστευση από Βρετανικό Συμβούλιο Διαπίστευσης αφορά ολόκληρο το ίδρυμα. Επομένως,
όλες οι παροχές κατάρτισης που παρέχονται από τον οργανισμό περιλαμβάνονται σε αυτή. Είναι
σημαντικό να καταστεί σαφές ότι οι εκπαιδεύσεις Gardeniser δεν θα πιστοποιηθούν ξεχωριστά από
το Βρετανικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (BAC). Η διαπίστευση είναι για ολόκληρη την εκπαίδευση
που παρέχεται από το SF&G.
Το Βρετανικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (BAC) θα πιστοποιήσει την SF&G στο πλαίσιο του προγράμματος
Short Course Provider (SCP). Αυτό απαιτεί μια αρχική εφαρμογή ακολουθούμενη από μια επιθεώρηση
της SF&G (συμπεριλαμβανομένων των βασικών εκπαιδευτών, των βασικών χώρων κατάρτισης και
των οργανωτικών διαδικασιών) μετά την οποία θα πιστοποιηθεί η SF&G. Αυτή η διαδικασία μπορεί
να ολοκληρωθεί σε τρεις μήνες και επιτρέπει στη SF&G να χρησιμοποιεί το σήμα ποιότητας του
British Accreditation Council (BAC) για τέσσερα χρόνια. Η SF&G ξεκίνησε τη διαδικασία να γίνει
διαπιστευμένος πάροχος τον Δεκέμβριο του 2019. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:
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Η εκπαίδευση κηπουρών μπορεί να είναι μέρος των διαπιστευμένων μαθημάτων της SF&G. Το μάθημα
Gardeniser θα περιλαμβάνει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας (40 ώρες συν 40 ώρες πρακτικής άσκησης
με ένα τεστ στο τέλος της εκπαίδευσης και πρακτική άσκηση). Η εκπαίδευση της SF&G θα ξεχωρίσει
από άλλους παρόχους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θα τους οδηγήσει στην παροχή διαπιστευμένης
εκπαίδευσης που θα απευθύνεται σε ομάδες που αναπτύσσουν κοινότητες, αγροκτήματα φροντίδας
και θα είναι πιο συγκεκριμένες στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.
Μετά την πειραματική εκπαίδευση Gardeniser Pro που έγινε σε 20 εκπαιδευόμενους τον Μάρτιο του
2019, η SF&G λαμβάνει τώρα πολλά αιτήματα για αυτήν την εκπαίδευση από ολόκληρο τη Βρετανία,
ειδικά το Λονδίνο, την Ουαλία και τη Σκωτία.
Η SF&G σκοπεύει να δημιουργήσει μια ομάδα εγκεκριμένων εκπαιδευτών που θα παρακολουθήσουν
την εκπαίδευση των εκπαιδευτών και θα εγγραφούν στην SF&G προκειμένου να τους βοηθήσουν
να παρέχουν εκπαίδευση Gardeniser στο μέλλον σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το 2006, με πρωτοβουλία του Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης (DIN), συγκλήθηκε επιτροπή
για την ανάπτυξη ενός προτύπου για τους παρόχους υπηρεσιών μάθησης.
Ένας οργανισμός που αγωνίζεται για πιστοποίηση σύμφωνα με το DIN ISO 29990 έχει δεσμευτεί για
υψηλά πρότυπα ποιότητας που μπορεί να επικοινωνήσει στους πιθανούς πελάτες του. Η πιστοποίηση
σύμφωνα με το ISO 29990 σημαίνει προστιθέμενη αξία τόσο για τον πελάτη όσο και για τον εκάστοτε
οργανισμό.
Το DIN ISO 29990 απευθύνεται σε οργανισμούς που παρέχουν εκπαίδευση σε παρόχους εκπαιδευτικών
υπηρεσιών που ειδικεύονται στην κατάρτιση και την περαιτέρω εκπαίδευση, σε ιδιωτικά σχολεία,
πανεπιστήμια και σε μεμονωμένους λέκτορες. Το πρότυπο έχει σχεδιαστεί σε όλες τις επιχειρήσεις,
έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας καθώς και στους
τομείς της ιατρικής, των επιχειρήσεων, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης.
Αυτό το ποιοτικό πρότυπο για την εκπαίδευση είναι ακόμα αρκετά νέο. Από την 1η Ιουλίου 2004, το
Anerkennungs und Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV) που είναι η αρχή εισαγωγής και
αδειοδότησης για περαιτέρω εκπαίδευση και ρυθμίζει τη διαδικασία για την εξωτερική πιστοποίηση
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και περαιτέρω μέτρα κατάρτισης, καθώς και την απαραίτητη διαπίστευση της
πιστοποίησης πρακτορεία και η διασφάλιση ποιότητας σε σχέση με τους οργανισμούς πιστοποίησης,
προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικότερες οι υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης.
Σύμφωνα με το AZWV, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να πιστοποιήσουν τα εκπαιδευτικά τους
μέτρα από ειδικούς φορείς (FKS). Η εφαρμογή FKS πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

μια δήλωση αποστολής προσανατολισμένη στον πελάτη
τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών μέτρων
τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι εταιρικοί στόχοι και οι στόχοι διδασκαλίας και μάθησης
μέθοδοι συμπεριλαμβανομένων μεθόδων αξιολόγησης της επιτυχίας της ένταξης
τις μεθόδους για την προώθηση ατομικών μαθησιακών διαδικασιών
τακτική αξιολόγηση των προσφερόμενων μέτρων χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένες μεθόδους
οργάνωση και διαχείριση του παρόχου εκπαίδευσης
εσωτερικοί έλεγχοι για τη λειτουργία της εταιρείας
η προθυμία να συνεργαστεί με εξωτερικούς ειδικούς για ανάπτυξη ποιότητας
τις συμφωνίες στόχους
τη μέτρηση του βαθμού επίτευξης του στόχου
τον έλεγχο των συνεχιζόμενων διαδικασιών βασισμένο στο συλλέγονται βασικά στοιχεία ή δείκτες.
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Οι πάροχοι κατάρτισης θα λάβουν μια προσφορά για έγκριση για 5 χρόνια. Μετά την αποδοχή
της προσφοράς, η υποστήριξη πελατών θα συντονίσει μια ημερομηνία ελέγχου με τον πάροχο
εκπαίδευσης και τον υπεύθυνο ελεγκτή. Ο ελεγκτής προετοιμάζει μια έκθεση και ενημερώνει τον
αρμόδιο φορέα για τη σύστασή τους για έγκριση του Gardeniser Pro. Ο πάροχος εκπαίδευσης τότε
θα λάβει το πιστοποιητικό.
Η εκπαίδευση Gardeniser στη Γερμανία θα προσφέρεται σε άτομα που εργάζονται σε αστικούς /
κοινοτικούς κήπους και σε αυτούς που θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα και να συμμετάσχουν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ένας Gardeniser πρέπει να διαχειρίζεται τον κοινοτικό κήπο και να ενθαρρύνει και να εμπνέει την
ομάδα για να διασφαλίσει ότι ο αστικός / κοινοτικός κήπος μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται
και να είναι βιώσιμος. Είναι ένας ρόλος μεταξύ τεχνικού και εκπαιδευτικού. Αυτή η προσέγγιση
του ρόλου συνδυάζεται με τη χρήση της μη τυπικής εκπαίδευσης για διδασκαλία και μάθηση σε
έναν αστικό / κοινοτικό κήπο. Αυτός είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο παρέχεται η εκπαίδευση
Gardeniser Pro και η εκπαίδευση θα οδηγήσει σε επίσημη αναγνώριση από τα διάφορα
συστήματα ΕΕΚ στην Ευρώπη. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών Gardeniser Pro
βασίζεται στο σύστημα ECVET, με διαίρεση σε μαθήματα, ενότητες και δεξιότητες, που επιτρέπει
μια κοινή πορεία σε όλη την Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές χώρες αναπτύσσουν μια αναγνώριση διά
βίου μάθησης για τέτοιου είδους δεξιότητες. Αυτός είναι ο στόχος του Gardeniser Pro που θα
οδηγήσει σε αύξηση της αναγνώρισης του Gardeniser ως επαγγελματικού προφίλ.
Κάθε χώρα έχει διαφορετικές διαδικασίες για την πιστοποίηση του μαθήματος Gardeniser
Pro που απαιτούνται ανάλογα με τη χώρα που αποδεικνύει την εκπαίδευση. Η πιστοποίηση
Gardeniser Pro θα είναι χρήσιμη σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα μπορεί να αποκτηθεί είτε
μέσω διαδικτυακής εκμάθησης ή παρακολούθησης προσωπικής εκπαίδευσης στις διάφορες
χώρες εταίρους. Ένας αριθμός ανθρώπων θα μπορούσε να κάνει χρήση της πιστοποίησης,
συμπεριλαμβανομένων δασκάλων σε σχολεία και κολέγια, εργαζόμενους νέους, υφιστάμενους
διαχειριστές έργων σε κοινοτικούς κήπους, άτομα που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα που θέλουν
να γίνουν εκπαιδευτές του Gardeniser, εθελοντές σε κοινοτικούς κήπους και άτομα που θέλουν
να ασχοληθούν με αστικούς / κοινοτικούς κήπους ή θέλουν να ξεκινήσουν αστικούς / κοινοτικούς
κήπους που μπορεί να προέρχονται από άλλους τομείς της ζωής. Στη συνέχεια, η εκπαίδευση
του Gardeniser Pro θα ακολουθήσει πρακτική άσκηση. Οι υπάρχοντες κοινοτικοί κήποι θα είναι
ένα βασικό μέρος της μάθησης, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μαθαίνουν από εκείνους που ήδη
εφαρμόζουν επιτυχώς προγράμματα ανάπτυξης της κοινότητας στην περιοχή τους, καθώς και
από επαγγελματίες εκπαιδευτές εάν κάνουν το μάθημα πρόσωπο με πρόσωπο. Η πιστοποίηση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναδείξει τις δεξιότητες που διαθέτει στη διαχείριση κοινότητας /
αστικού κήπου, και για υπάρχοντες ή νέους εργοδότες, καθώς και για τη διασφάλιση της ποιότητας
σε ένα κοινοτικό / αστικό αναπτυσσόμενο έργο.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ GARDENISER: προδιαγραφές
Η πιστοποίηση που παρέχεται από την πλατφόρμα www.gardeniser.eu στους συμμετέχοντες μετά
τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, θα συγκεντρώσει και θα συλλέξει πληροφορίες σχετικά
με το προφίλ του πιστοποιημένου Gardeniser. Αυτά τα στοιχεία δικαιολογούνται να επιτρέπουν
την επίσημη αναγνώριση της πορείας κατάρτισης από τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και τους
πιθανούς εργοδότες και τους κηπουρούς. Αυτή η αναγνώριση θα πρέπει επίσης να γίνει με τρόπο
που προωθεί το έργο και τα αποτελέσματά του, σε έναν συναρπαστικό σχεδιασμό. Η όλη διαδικασία
θα συμμορφώνεται με τη νομοθεσία του GDPR.
Η πιστοποίηση είναι ένα μονοσέλιδο έγγραφο που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες
σχετικά με τον Gardeniser και τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν και πιστοποιήθηκαν
από την άδεια με επιτυχία σε μια διαδικτυακή δοκιμή στην πλατφόρμα www.gardeniser.eu

Γενικές συστάσεις
Η πιστοποίηση θα δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια του έργου για τις δημοσιεύσεις του και για την πλατφόρμα. Έχει μεταφραστεί σε κάθε
εθνική γλώσσα της χώρας των εταίρων (αγγλικά, ιταλικά, ελληνικά, γαλλικά και γερμανικά) αλλά
ενδέχεται να προστεθούν και άλλες γλώσσες εάν άλλα ινστιτούτα, που δεν περιλαμβάνονται στο
έργο, συμμετέχουν στο μέλλον. Η επιλογή της χώρας που επιλέγεται κατά την εισαγωγή των
προσωπικών πληροφοριών θα καθορίσει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται.
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Πρώτο μέρος: πληροφορίες
Περιγραφή της πιστοποίησης
Η πιστοποίηση θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:
•
•

•
•
•
•

Πλήρες όνομα του ατόμου, ακολουθούμενο από τη δήλωση "έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα Gardeniser Pro."
Μια περαιτέρω περιγραφή: "Ο εκπαιδευόμενος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση
με στόχο να αναπτύξει τις επαγγελματικές του δεξιότητες και ικανότητες στη διαχείριση και την
εμψύχωση των αστικών κήπων, μετά από μια θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στο πλαίσιο
του έργου Erasmus + Gardeniser Pro, για σύνολο 7,5 μονάδων ECVET».
Ημερομηνία έκδοσης της πιστοποίησης.
Χώρα πιστοποίησης: η επιλογή της χώρας πρέπει να επιτρέπει στο σύστημα να χρησιμοποιεί
τη γλώσσα του πιστοποιητικού.
Όνομα του συνεργαζόμενου οργανισμού (συνδεδεμένο με τη χώρα)
Ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου (συνδεδεμένος με τον συνεργάτη)

Αποποίηση ευθυνών και λογότυπα
Το πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:
•
•
•

Λογότυπο του Gardeniser Pro
1
Λογότυπο του προγράμματος Erasmus +  στη γλώσσα έκδοσης
Αποποίηση ευθυνών «Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
2
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν"     στη
γλώσσα έκδοσης.

Κύριες δεξιότητες
Δεδομένου ότι ο στόχος της άδειας Gardeniser είναι να υπογραμμίσει τις δεξιότητες που έχουν
αναπτυχθεί, τα αποτελέσματα που λαμβάνονται στα 3 μαθήματα θα εμφανίζονται σε μορφή γραφήματος,
εκφράζοντας σε ποσοστά τις συνολικά σωστές απαντήσεις για κάθε ενότητα. Για τους ορισμούς
Μ1, Μ2 και Μ3, ανατρέξτε στη δημοσίευση «Επαγγελματικό εκπαιδευτικό μάθημα για Gardeniser:
•
•
•

Κατανόηση της έννοιας και των βασικών χαρακτηριστικών ενός αστικού κήπου
Αποτελεσματική συνεργασία με εθελοντές
Οικονομική βιωσιμότητα

Τα 3 μαθήματα αναφέρονται, έτσι ώστε ένας δυνητικός εργοδότης να μπορεί να προσδιορίσει το
περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Για τη βελτιστοποίηση της αναγνώρισης, τα μαθήματα επισημαίνονται
μέσω μιας σύντομης έκδοσης των 3 τομέων ικανότητας:
•
•
•

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ

Ένας χώρος αφιερωμένος στην αναγωγή των πιστωτικών μονάδων ECVET (7,5) πρέπει  να
αναφέρεται σαφώς στο πιστοποιητικό.

1. https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/multilingual_disclaimers_for_beneficiaries.pdf
2. https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/multilingual_disclaimers_for_beneficiaries.pdf
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Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ GARDENISER ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
Η πιστοποίηση Gardeniser είναι προσβάσιμη στη συγκεκριμένη ενότητα της διαδικτυακής πλατφόρμας
www.gardeniser.eu. Η άδεια αποκτάται μετά από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που σχετίζονται
με τα 3 μαθήματα και τις ενότητες της εκπαίδευσης. Υπάρχουν ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε μία ή
περισσότερες ενότητες σε κάθε μάθημα. Οι ενότητες καλύπτουν τους τρεις κύριους τομείς μάθησης
που ισχύουν επίσης για την πρακτική άσκηση. Τα κριτήρια που καθορίζονται και υιοθετούνται από
την κοινοπραξία των εταίρων είναι τα ακόλουθα:

Απαιτησεις συστηματος
•

•
•
•
•

Μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν δικαιώματα στην πλατφόρμα, οι οποίοι ενεργοποιούνται
από συνεργαζόμενους οργανισμούς, μπορούν να λάβουν την πιστοποίηση, επειδή
ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση Gardeniser Pro.
Εάν δεν περάσει ο υποψήφιος Gardeniser μπορεί να επαναλάβει το τεστ
Εάν δεν λάβει την πιστοποίηση ο Gardeniser έχει βάσιμους λόγους να την επαναλάβει, οι
συνεργάτες μπορούν να τους επιτρέψουν να κάνουν ξανά το τεστ
Μια μπάρα σε κάθε σελίδα του τεστ ενημερώνει τον υποψήφιο κηπουρό για την πρόοδο
του τεστ.
Ο επίδοξος κηπουρός μπορεί να σταματήσει το τεστ σε οποιοδήποτε σημείο και να
επιστρέψει όταν είναι σε θέση να συνεχίσει και το τεστ θα επανεκκινηθεί αυτόματα από το
σημείο που το άφησαν.

Τεχνικες απαιτησεις
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τεστ πολλαπλής επιλογής
41 ερωτήσεις που καλύπτουν όλους τους τομείς δεξιοτήτων για το M1, M2, στην εκπαίδευση
και στην πρακτική άσκηση
Μόνο μία από τις πιθανές απαντήσεις είναι σωστή για κάθε ερώτηση
41 πιθανά σημεία είναι διαθέσιμα
Συνολικά, μέγιστο 15 βαθμοί για δεξιότητες του  M1
Συνολικά, μέγιστο 15 βαθμοί για δεξιότητες του  M2
Συνολικά, μέγιστο 15 βαθμοί για δεξιότητες του  M3
Απαιτούνται τουλάχιστον 8 σωστές απαντήσεις στα 15 στο M1 (50% +)
Απαιτούνται τουλάχιστον 8 σωστές απαντήσεις στις 15 στο M2 (50% +)
Απαιτούνται τουλάχιστον 6 σωστές απαντήσεις στο 11 στο M3 (50% +)

Ο ελάχιστος βαθμός τον οποίο πρέπει να φτάσει ο επίδοξος Gardeniser για να αποκτήσει την πιστοποίηση
είναι 28 σωστές απαντήσεις σε 41 ερωτήσεις (70%). Η πιστοποίηση θα διατίθεται αυτόματα σε
γραφιστική μορφή (αλλά και στον «Λογαριασμό μου», στην πλατφόρμα, για να την κατεβάσετε).
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Λοιπα χαρακτηριστικα
Ο πρόσφατα πιστοποιημένος Gardeniser θα εμφανιστεί σε μια συγκεκριμένη ενότητα της διαδικτυακής
πλατφόρμας, όπου θα εμφανίζεται η φωτογραφία, το πλήρες όνομα, η πόλη και η χώρα του,. Κάνοντας
κλικ σε αυτό το πεδίο στην αρχική σελίδα, θα είναι διαθέσιμο το επαγγελματικό προφίλ του Gardeniser,
δείχνοντας τις μπάρες τιμών για τις 3 ενότητες της εκπαίδευσης, την πόλη στην οποία ζει ο Gardeniser
σε έναν εσωτερικό χάρτη και μια ενότητα επαφής για την αντιμετώπιση μηνυμάτων ή προτάσεις προς
τον Gardeniser (επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες ή αστικοί κήποι).
Ο πρόσφατα πιστοποιημένος Gardeniser θα εμφανιστεί επίσης στο χάρτη των Gardeniser, όπου ένας
δείκτης θα λειτουργήσει ως συντόμευση προς το προφίλ του Gardeniser. Ο Gardeniser θα μπορεί
επίσης να αναζητηθεί με βάση το όνομα, την πόλη ή τη χώρα από τη συγκεκριμένη λειτουργία της
εγγύτητας του χάρτη. Ένα δείγμα της γραφιστικής έκδοσης του πιστοποιητικού που εκδίδεται από
την πλατφόρμα είναι το ακόλουθο:
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
M1.U1.1- ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΜΟΝΆΔΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΎ ΚΉΠΟΥ
Ποια είναι η περιγραφή ενός ιδιόκτητου κήπου σε αντίθεση με έναν
διαχειριζόμενο από την κοινότητα χώρο;
Ένας κήπος που ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και χρησιμοποιείται
από μια ομάδα παιδιών
Ένας κήπος που ανήκει σε ένα άτομο και χρησιμοποιείται μόνο από
αυτό το άτομο ή την οικογένειά του
Ένας οπωρώνας ή ένας «πράσινος χώρος» που χρησιμοποιείται από
άτομα της κοινότητας
Ένας κήπος στον τελευταίο όροφο που ανήκει σε ένα γραφείο που είναι
ανοιχτός στην τοπική κοινότητα για να μεγαλώσει
M1.U1.2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ
Ποια δήλωση αντικατοπτρίζει καλύτερα την ιστορία του κινήματος των
κοινοτικών κήπων;
Οι κοινοτικοί κήποι ποικίλλουν ευρέως και θα μπορούσαν να είναι
κοινοτικοί κήποι, οπωρώνες, καταστήματα, αγροκτήματα ή αστικοί
δρόμοι
Η γη είναι ιδιόκτητη
Ο κήπος διαχειρίζεται και φροντίζεται μόνο από επαγγελματικό
αμειβόμενο προσωπικό
Τα λαχανικά, τα λουλούδια και τα φρούτα που καλλιεργούνται διατίθενται
προς πώληση.

M1.U1.3 ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΑΞΙΩΝ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ
Ποιες αξίες είναι σημαντικές σε έναν κοινοτικό κήπο;
Η ομάδα κατανοεί τι θέλει ο αρχηγός του έργου (Gardeniser) και
φροντίζει για τη διαχείριση του κήπου και τη λειτουργία τους.
Κατανοώντας τι θέλει μια ομάδα εθελοντών και προσωπικού και
φροντίζοντας να διαχειρίζεται και να λειτουργεί τον κήπο
Κατανόηση του τρόπου καλλιέργειας φυτών και λαχανικών για πώληση.
Η κατανόηση του κήπου είναι μόνο για μια μικρή ομάδα στενών φίλων
και οικογένειας του κηπουρού.
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M1.U1.4 ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Πώς διασφαλίζετε ότι η δημόσια εκδήλωσή σας λειτουργεί καλά και αλληλεπιδρά
με μια μεγάλη ποικιλία ατόμων;
Διαφημίστε την εκδήλωση μόνο στους φίλους σας
Κανονίστε τη συνάντηση για το βράδυ του Σάββατου
Συμπεριλάβετε μια μεγάλη ποικιλία ατόμων από διαφορετικές ηλικίες,
πολιτισμούς, υπόβαθρα, κλαμπ, ομάδες ενδιαφερόντων, μιλώντας με
αυτά τα άτομα πριν από τη συνάντηση και για να τους ενδιαφέρετε
Πραγματοποιήστε τη συνάντηση σε ένα μέρος χωρίς δημόσιες
συγκοινωνίες
M1.U2.1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ
Γιατί είναι σημαντική η ημερήσια διάταξη για μια συνάντηση;
Οι ατζέντες δεν είναι απαραίτητες και μπορεί να κάνουν τους ανθρώπους
να αισθάνονται υπό έλεγχο
Οι ατζέντες επιτρέπουν στους ανθρώπους να γνωρίζουν εκ των
προτέρων τι θα συζητηθεί και πώς μπορούν να συμμετάσχουν στη
συζήτηση καθώς και να προσθέσουν σε αυτήν.
Η ατζέντα αφήνει τον Gardeniser να έχει τον πλήρη έλεγχο των
συζητήσεων
Η ημερήσια διάταξη μπορεί να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις
λαμβάνονται πριν από τη συνεδρίαση, ώστε όλοι να γνωρίζουν τι
αποφασίζεται.
Πώς μπορεί
ένας Gardeniser να δημιουργήσει τις ιδανικές προϋποθέσεις για
τη συμμετοχή των ανθρώπων σε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων;

Ο Gardeniser συμμετέχει με όλους στην ομάδα και διασφαλίζει ότι θα
έχουν την ευκαιρία να πουν τι σκέφτονται για μια απόφαση.
Ο Gardeniser είναι υπεύθυνος να λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις
μόνος του και στη συνέχεια ζητά τη γνώμη της ομάδας
Ο Gardeniser παίρνει την τελική απόφαση όταν η ομάδα δεν μπορεί
να καταλήξει σε συμφωνία
Ο Gardeniser προσδιορίζει στην ομάδα τον πιο κατάλληλο υποψήφιο
για λήψη αποφάσεων
Τι πρέπει να εξετάσει ένας Gardeniser κατά τη διεξαγωγή μιας συνάντησης;
Οι συναντήσεις μπορεί να είναι βαρετές μερικές φορές και δεν είναι
σημαντικό να κάνουμε όλους να αισθάνονται άνετα
Μια συνάντηση δεν πρέπει να έχει στόχο, είναι απλώς ένας καλός
τρόπος για να περάσετε χρόνο μαζί
Μια συνάντηση χρειάζεται μια ημερήσια διάταξη , ένα σαφές
χρονοδιάγραμμα και στόχους που θέλει να επιτύχει. .
Οι συναντήσεις μπορούν να ξεκινήσουν και να τελειώσουν όποτε το
θέλει ο Gardeniser.
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M1.U2.2-3 ΚΑΘΟΔΗΓΟΎΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΆΒΗΣΗ
Κατά τη διαχείριση της δυναμικής της ομάδας, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι:
Η συμπεριφορά των ανθρώπων πρέπει να αντιμετωπίζεται αυστηρά
Η δυναμική των ομάδων είναι πάντα η ίδια
Δεν υπάρχει κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσετε τις ενοχλητικές
συμπεριφορές των ανθρώπων που απλά πρέπει να ανεχτείτε.
Κατανοώντας τα διαφορετικά είδη συμπεριφορών των ανθρώπων,
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις συγκρούσεις
Όταν πραγματοποιείτε καθοδηγούμενη διαμεσολάβηση με μια ομάδα, ένας
Gardeniser πρέπει πάντα να διασφαλίζει ότι:
Τα μέλη της ομάδας είναι ελεύθερα να εκφράσουν τις ανάγκες και τις
απόψεις τους και όλοι γνωρίζουν ποιος είναι ο κοινός στόχος.
Τα μέλη της ομάδας τηρούν αυστηρά τους στόχους
Δεν μπορείτε να λύσετε προβλήματα ως ομάδα, οπότε εναπόκειται
στον κηπουρό να αναλάβει την ευθύνη.
Υπάρχει μια ισορροπημένη αναλογία φύλου στην ομάδα

Μ1.U3. 1-3 ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΣΑΣ - ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Τι πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την εύρεση ενός κοινοτικού χώρου
Ότι η τοποθεσία είναι ασφαλής και το έδαφος δεν είναι μολυσμένο
Ότι η έκταση της γης είναι εγκαταλελειμμένη ή αχρησιμοποίητη και σε
κεντρική περιοχή
Ότι το νερό είναι προσβάσιμο
Ολα τα παραπανω
Κατά τη διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης με έναν ιδιοκτήτη γης, πρέπει να
γνωρίζετε…
τον τρόπο πληρωμής για τη γη
τον τρόπο και για τα δύο μέρη για να καταλήξουν σε αμοιβαία αποδεκτή
συμφωνία.
την εστίαση σε αυτό που χρειάζεται το έργο σας και να μην ανησυχείτε
για τις ανάγκες των ιδιοκτητών
ότι δεν έχετε συμβιβασμούς από τις αρχικές σας ιδέες.

31

M1.U4.1-7 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΗΠΟΥ
Τι πρέπει να λάβετε υπόψη κατά το σχεδιασμό ενός κοινοτικού κήπου;
Τρόποι συλλογής νερού
Την προσβασιμότητα για όλες τις ηλικίες και τα άτομα με ειδικές
ανάγκες
Τη θέση του ήλιου στον χώρο του κήπου
Ολα τα παραπανω
Κατά τη δημιουργία ενός σχεδίου του κήπου σας πρέπει να σκεφτείτε
Γιατί θέλετε να δημιουργήσετε έναν κήπο, τι θέλετε να κάνετε στο χώρο
και ποιος θα χρησιμοποιήσει τον κήπο
Την καλλιέργεια λαχανικών στον κήπο
Το ότι είναι πιο σημαντικό να έχετε χώρο για να μεγαλώσετε ό,τι σας
προσφέρεται από το να μην έχετε κήπο, οπότε μην ανησυχείτε για το
σχέδιο.
Πού μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα τοξωτό αλλά και ένα κανονικό
θερμοκήπιο

M2.U1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟΥΡΟ
Ποια δήλωση είναι αληθής;
Ο Gardeniser πρέπει να αναλάβει όλες τις κύριες εργασίες στον κήπο
Ο Gardeniser πρέπει να εκπαιδεύσει όλους στον κήπο
Ο Gardeniser πρέπει να έχει καλή κατανόηση όλων των διαφορετικών
καθηκόντων που θα πρέπει να κάνουν οι εθελοντές και να βρει τους
κατάλληλους ανθρώπους για να αναλάβει αυτά τα καθήκοντα.
Ο Gardeniser πρέπει να έχει σε βάθος γνώση κάθε είδους καλλιέργειας,
συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής καλλιέργειας, της θεραπευτικής
κηπουρικής και της permaculture.

32

M2.U2.1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ
Κατά την εκτίμηση των κινδύνων σε έναν κήπο, ποια είναι η καλύτερη
στρατηγική για έναν Gardeniser;
Πραγματοποιήστε αξιολόγηση κινδύνου με το προσωπικό και τους
εθελοντές
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εντοπίσει τουλάχιστον 25 κινδύνους
Κάντε το μόνος σας χωρίς καμία βοήθεια.
Επισκεφτείτε άλλους αστικούς κήπους και αντιγράψτε τους κανόνες τους

M2.U3.1-2 ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στον κοινοτικό κήπο, είχα την ευκαιρία να:
λάβω μέρος σε μια δραστηριότητα στον κήπο
γνωρίσω την ιστορία του κήπου με τον τοπικό κηπουρό
μάθω για τις τεχνικές και τους εθελοντές που εργάζονται στον κήπο
Όλα τα παραπάνωi

M2.U4.1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΡΟΛΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Τι πρέπει να περιλαμβάνει μια πολιτική εθελοντών;
Οι ώρες που χρειάζεστε για να εργαστείτε ως εθελοντής
Λεπτομερής κατάλογος των θέσεων εργασίας των εθελοντών
Τι μπορεί να περιμένει ο εθελοντής από τον κήπο και τι μπορεί να
περιμένει ο εθελοντής από τον εθελοντή
Η πολιτική δαπανών

M2.U5.1 ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
Για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αστικού κήπου, ο ετήσιος προγραμματισμός
είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ποια στοιχεία περιέχει;
Τα φυτά σποράς / καλλιέργειας που θα καλλιεργηθούν στον κήπο
Κοινωνικές δραστηριότητες, φυτά και τεχνικές που θα εφαρμοστούν όλο
το χρόνο με όλο το προσωπικό και τους εθελοντές
Ο αριθμός των εθελοντών και η κατάστασή τους στον κήπο
Η βιολογική κηπουρική επηρεάζεται από την permaculture
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M2.U6.1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Ποιος είναι ο πιο προσιτός κήπος για ένα άτομο με αναπηρική καρέκλα;
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M2.U7.1
Τα οφέλη της κοινοτικής ανάπτυξης μπορεί να
καλυτερεύσει την φυσική σας κατάσταση και να τρώτε πιο υγιεινά
Όλα αυτά
αυξήσει την κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλους και την κοινότητα και
να βελτιώσει την αίσθηση του ανήκειν
προωθήσει την αίσθηση του επιτεύγματος και της αυτοεκτίμησης

Μ2.U7.2-3
Η ψυχική ευεξία είναι η ικανότητα αντιμετώπισης του καθημερινού στρες,
της θετικής αλληλεπίδρασης με τους άλλους και της συνειδητοποίησης των
δυνατοτήτων μας. Ο Gardeniser πρέπει να:
Κατανοήσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ανθρώπων
Επιλύσει όλα τα ζητήματα
Αντιμετωπίσει τυχόν υπάρχουσες ανάγκες ψυχικής υγείας
Παρέχει ιατρική συμβουλή

M2.U8.1
Η εργασία με εθελοντές μπορεί να είναι μια πρόκληση και επίσης πολύ
ικανοποιητική εμπειρία. Όταν ασχολείστε με ομάδες, μερικές επιτυχημένες
στρατηγικές για τη βελτίωση της δυναμικής των ομάδων μπορεί να είναι:
Να δώσετε οδηγίες αλλά να πραγματοποιήσετε συναντήσεις δύο φορές
την εβδομάδα
Να δώσετε οδηγίες αλλά να πραγματοποιήσετε συναντήσεις δύο φορές
την εβδομάδα
Να αντιμετωπίσετε γρήγορα τα προβλήματα και ορίσετε ρόλους και
ευθύνες
Να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζουν ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος
λαμβάνει τις αποφάσεις

M2.U9.1
Επιλέξτε έναν λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να επενδύσουν το
χρόνο τους, τις δεξιότητές τους και τις γνώσεις τους σε έναν κοινοτικό κήπο
είναι: Επιλέξτε το πιο σημαντικό.
Νιώθουν ότι ανήκουν κάπου και μπορούν να δώσουν πίσω στην
κοινότητά τους
Μπορούν να βρουν δουλειά στον κήπο
Μπορούν να κερδίσουν πολλά χρήματα
Παρέχεται δωρεάν φαγητό
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Μ2.U10.1-4
Η ύπαρξη επαρκούς αριθμού τακτικών, αξιόπιστων εθελοντών είναι θεμελιώδης
για την επιτυχία οποιουδήποτε έργου. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συλλέγει
βασικές πληροφορίες και πρέπει να περιέχει:
Συμμόρφωση με τις αξίες και το όραμα του Gardeniser
Συμμόρφωση με το όραμα και τις αξίες του έργου
Διαθεσιμότητα για κάλυψη όλων των αλλαγών που απαιτούνται (πρωινά,
απογεύματα και βράδια στον κήπο)
Προτιμήσεις τροφίμων

M2.U11.1-2
Οι εθελοντές είναι σπουδαίοι στην επιτυχία του έργου μας στον κήπο. Για να
τους αξιοποιήσουμε στο έπακρο, ποια δραστηριότητα είναι χρήσιμη για τη
διαχείριση της βιωσιμότητας του έργου μας μέσω των εθελοντών του;
Εκμεταλλευτείτε τους και βεβαιωθείτε ότι τα μέσα ενημέρωσης
κατανοούν όλη την καλή δουλειά που οργανώνετε εκ μέρους τους
Αφήστε τους μόνους και μην τους ενοχλείτε
Δώστε τους ένα άνετο, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Αναγνωρίστε την εργασία τους και πληρώστε τους

ΕΝΌΤΗΤΑ 3
Ποιους βασικούς τομείς πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την ολοκλήρωση μιας
δράσης ή ενός επιχειρηματικού σχεδίου για έναν κοινοτικό κήπο;
Προϋπολογισμός, προσωπικό, εξοπλισμός, τοποθεσία, παρακολούθηση
και αξιολόγηση, διαχείριση κινδύνων
Τοποθεσία, προγραμματισμός εκδηλώσεων, προσλήψεις εθελοντών,
δωρεάν δραστηριότητες, δραστηριότητες
Καλλιέργεια βιολογικών, πώληση λαχανικών, κομποστοποίηση,
εκπαίδευση
Μελέτη περίπτωσης, κόστος υλικού, προσφερόμενα εργαστήρια,
προσλήψεις εθελοντών
Ποιο από τα παρακάτω είναι το κόστος κεφαλαίου σε έναν προϋπολογισμό;
Ασφάλιση
Εκπαίδευση
Θερμοκήπιο
Ταξιδιωτικά έξοδα για εθελοντές
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Ποιο από τα παρακάτω είναι το κόστος εσόδων σε προϋπολογισμό;
Σπόροι
Μισθοί
Θερμοκήπιο
Θερμοκήπιο
Ποιος θα ήταν ένας καλός τρόπος για να δημιουργήσετε κανονικό εισόδημα
για έναν κοινοτικό κήπο;
Εκτέλεση ετήσιας εκδήλωσης με τοπική επιχείρηση με χαμηλό κόστος
Παροχή εκπαίδευσης σε σχολείο με χαμηλό κόστος
Μίσθωση του κήπου σας για πάρτι γενεθλίων
Εάν κάνατε έναν έλεγχο υγείας ενός κοινοτικού / αστικού κήπου τι θα ψάχνατε;
να βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν αρκετά χρήματα.
να διασφαλιστεί αρκετός στρατηγικός σχεδιασμός σε όλες τις πτυχές του
οργανισμού.
να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό προσωπικό και εθελοντές.
να βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν αρκετοί διαχειριστές και μέλη.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αξιολόγησης και παρακολούθησης;
Κάνουμε τα πράγματα σωστά; / Κάνουμε το σωστό;
Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα; / Πώς το κάναμε;
Τι πρέπει να αλλάξουμε; / Πώς άλλαξε
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
M1. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΡΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ
Μετά την επίσκεψή σας σε τρεις ή περισσότερους κοινοτικούς κήπους, πιστεύετε
ότι τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτύχει ένας αστικός κήπος είναι:
Προώθηση της υγείας και της ευεξίας
Δημιουργία θετικών, μακροχρόνιων δεσμών στην κοινότητα
Προώθηση της υπαίθριας εκπαίδευσης
Ανάκτηση εγκαταλελειμμένων οικοπέδων και εγκαταλελειμμένων
αστικών περιοχών
Ολα τα παραπανω

M1.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 - ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΕΝΑΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΜΕ ΤΗ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Βοηθώντας τον κοινοτικό κήπο να οργανώσει μια συνάντηση ή μια τοπική
διαβούλευση:
Συμμετείχατε και στείλατε ειδοποιήσεις σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να
λάβουν μέρος στη συνάντηση
Αποφύγατε οποιαδήποτε άτυπη ώρα πριν και μετά τη συνάντηση
Προσκαλέσατε τους πιο σημαντικούς καλεσμένους να καθίσουν στο
μπροστινό μέρος
Συνοψίσατε την σύσκεψη πριν ξεκινήσει, συμπεριλαμβανομένων των
αποφάσεων που πιστεύετε ότι πρέπει να ληφθούν
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M2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ 1 - ΟΡΓΑΝΏΣΤΕ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΚΉΠΟ
Επισημάνετε τη δραστηριότητα που προάγει τη μεγαλύτερη αφοσίωση στην
κοινότητα;
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M2.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 - ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΡΟΛΩΝ, ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι πρόσληψης εθελοντών. Ποιο από τα παρακάτω είναι
το πιο χρήσιμο;
Εγγραφή έξω από το σπίτι σας
Δημοσίευση ευκαιριών εθελοντών μέσω των τοπικών μέσων
Κάλεσμα μόνο των φίλων και της οικογένειάς σας για εθελοντική
προσφορά
Διαφήμιση του ρόλου του εθελοντή μέσω του προφίλ Facebook του
Gardeniser
M2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 - ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
Τι πρέπει να είναι μέρος μιας διαδικασίας ένταξης για εθελοντές;
Μην ανησυχείτε για την υποδοχή τους. Θα ενταχθούν όπως και να έχει.
Εξηγήστε τι αναμένεται από αυτούς και πόσες ώρες πρέπει να κάνουν
κάθε εβδομάδα
Πουλήστε τους ένα μπλουζάκι με το λογότυπο του κήπου
Εξηγήστε τις πολιτικές του κήπου και αναφέρατε τους κανόνες

M3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ 1 - ΕΠΙΝΟΉΣΤΕ ΈΝΑΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌ ΓΙΑ ΈΝΑΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΌ ΚΉΠΟ
Σύμφωνα με την εμπειρία του κήπου που έχετε επισκεφτεί, όταν σχεδιάζετε
τον προϋπολογισμό για έναν κοινοτικό κήπο, ποιες λεπτομέρειες πρέπει να
λάβετε υπόψη;
Κεφάλαιο και κόστος εσόδων
Αριθμός αντικειμένων που πρέπει να αντικατασταθούν στο τέλος της
ζωής τους
Πόσα πράγματα μπορείτε να πάρετε δωρεάν
Ταμειακές ροές

M3.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΑΣ ΚΗΠΟ
Ένα επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει:
Ειδικές περιπτωσιολογικές μελέτες άλλων κήπων όπως η δική σας
Στελέχωση και εθελοντές που θα χρειαστείτε και ποιοι είναι οι ρόλοι
τους
Πιθανοί συνεργάτες με τους οποίους δεν έχετε μιλήσει ακόμα
Πιθανοί χρηματοδότες που δεν έχετε ακόμη ερευνήσει
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M3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ 3 - ΕΡΓΑΣΤΕΊΤΕ ΜΕ ΈΝΑ ΈΡΓΟ ΠΟΥ ΑΠΟΦΈΡΕΙ
ΕΙΣΌΔΗΜΑ
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε συλλέξει κατά τη διάρκεια της πρακτικής
άσκησής σας, πώς μπορεί ένας κοινοτικός κήπος να χρηματοδοτήσει
τις δραστηριότητές του; Επιλέξτε τη δραστηριότητα που μπορεί να φέρει
εισόδημα στο έργο.
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M3.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 - ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΜΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Ο σκοπός οποιασδήποτε αξιολόγησης έργου είναι:
Να δώσετε τη δυνατότητα στο κοινό που συμμετέχει να καταλάβει με
σαφήνεια γιατί χρειάζεστε περισσότερα χρήματα
Να δώσετε τη δυνατότητα στο κοινό που συμμετέχει να καταλάβει με
σαφήνεια τι έχει συμβεί και τι έχει επιτευχθεί
Να μοιραστείτε τα σχόλια της κοινότητας μετά από μια εκδήλωση

M3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ 5 - ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΣΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ ΚΉΠΟΥ
Όταν ελέγχετε τακτικά την υγεία ενός κοινοτικού κήπου, ποιο από τα παρακάτω
είναι σχετικό;
Προσδιορισμός της σημασίας, σε πρώιμο στάδιο, της πραγματοποίησης
αλλαγών και της βελτίωσης της προόδου
Να δείτε αν μπορείτε να βρείτε άλλους χώρους για να δημιουργήσετε
έναν νέο κήπο
Να ανατρέξετε σε προηγούμενα προβλήματα που έχουν πλέον επιλυθεί
Να κοιτάξετε πόσο καλοί και χρήσιμοι είναι οι εθελοντές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΥ: GARDENISER PRO
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2017-1-IT01-KA202-006146
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ GARDENISER PRO
ΟΝΟΜΑ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΟΛΗ

ΧΩΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΟ)

ΦΑΞ
(ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΟ)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GARDENISER PRO
ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΟ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ
[ΟΝΟΜΑ +
ΕΠΩΝΥΜΟ]

ΦΥΛΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΟ)

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΟ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΟΛΗ

ΧΩΡΑ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
ΟΝΟΜΑ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΟΛΗ

ΧΩΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΟ)

ΦΑΞ
(ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΟ)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GARDENISER PRO
ΟΝΟΜΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΟ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ GARDENISER
ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(με διεθνή κωδικό)
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΩΝ
Ο οργανισμός Gardeniser Pro θα είναι υπεύθυνος για:
•
•
•
•
•
•

Τον συντονισμό των δραστηριοτήτων καθ 'όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ·
Την υποστήριξη στους εκπαιδευόμενους για την ποιότητα της πρακτικής άσκησής τους ·
Την διαχείριση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευόμενων και αστικών κήπων
Την διασφάλιση της προόδου και της τελικής αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης με όλους τους εμπλεκόμενους
παράγοντες ·
Την διασφάλιση της ασφάλισης για τον εκπαιδευόμενο (εάν δεν παρέχεται από τον αστικό κήπο)
Συνεργασία με το κοινοτικό/ αστικό κήπο για την εκπλήρωση όλων των επίσημων απαιτήσεων.

Ο αστικός κήπος που δέχεται τους εκπαιδευόμενους θα είναι υπεύθυνος για:
•
•
•
•
•
•

την πρακτική άσκηση στο χώρο με κάποιον υπεύθυνο και τα στοιχεία επικοινωνίας του στον οργανισμό Gardeniser Pro
την επαφή με όποιον είναι υπεύθυνος για τις επισκέψεις και τις δραστηριότητες στον κήπο
την επικοινωνία του προγράμματος πρακτικής άσκησης του ασκούμενου, αναφορικά με τα συναφή καθήκοντα και
δραστηριότητες στον οργανισμό Gardeniser Pro·
τη συμβολή στην επιτυχία του έργου που συμμετέχει σε συνεδριάσεις αξιολόγησης και συντονισμού ·
όλα τα απαιτούμενα διοικητικά έγγραφα ·
τα σχετικά έγγραφα σχετικά με την πρακτική άσκηση

IΟ εκπαιδευόμενος δεσμεύεται:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

να είναι ενεργά αφοσιωμένος/η και να συμμετέχει στη διαδικασία πρακτικής άσκησης ·
να παρέχει όλες τις διοικητικές και προσωπικές (συμπεριλαμβανόμενες υγείας) πληροφορίες που απαιτούνται για την
επίτευξη της πρακτικής άσκησης ·
να βρίσκεται εγκαίρως όταν έχει συναντήσεις με τους οργανισμούς Gardeniser Pro και τον αστικό/ κοινοτικό κήπο
υποδοχής.
να γνωρίζει ότι το έργο πραγματοποιείται σε μια δεδομένη περίοδο·
να σέβεται την πειθαρχία που καθορίζεται από τον αστικό κήπο, τις ώρες εργασίας, τους ισχύοντες κανόνες ·
να συμπληρώσει και να υπογράψει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της πρακτικής αλλά και μετά την
πρακτική άσκηση.
να είναι σε επαφή μέσω e-mail, τηλεφώνου ή δια ζώσης συνάντησης με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς του
προγράμματος Gardeniser Pro.
να είναι διαθέσιμος/η για συμμετοχή σε προωθητικές εκδηλώσεις.
να συμβάλλει στην αξιοποίηση του έργου και στη διάχυση των αποτελεσμάτων του σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ·
να ολοκληρώσει την αξιολόγηση στο τέλος της πρακτικής άσκησης
να συμπληρώσει τη φόρμα αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης

LOGISTICS ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Η ασφάλιση στον εκπαιδευόμενο θα παρέχεται από:
Τον οργανισμό υπεύθυνο για το πρόγραμμα Gardeniser Pro
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

αστικό κήπο

Η ασφάλιση περιλαμβάνει:
-

Ασφάλιση αστικής ευθύνης
Προσωρινός ή μόνιμος τραυματισμός:
Θάνατος και επαναπατρισμός λειψάνων

Ναι
Ναι
Ναι

Οχι
Οχι
Οχι

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ - ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ
ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ
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ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ

Gardeniser PRO

ΕΠΙΠΕΔΟ EQF

4&5

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: από [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ] ……. ΕΩΣ [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ /
ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ] …….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ / ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία
να περάσουν χρόνο σε έναν κήπο με έναν δάσκαλο (ομότιμο εκπαιδευτικό),
να επισκεφθούν τον κήπο και να παρατηρήσουν πώς έχει σχεδιαστεί, τα
χαρακτηριστικά του, τη δομή του κ.λπ. Θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν με
κηπουρούς, εθελοντές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, να προετοιμάσουν /
να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες του κήπου (π.χ. εκστρατείες συγκέντρωσης
χρημάτων, συναντήσεις, εκδηλώσεις ..) ή να μελετήσουν / συζητήσουν τα
έγγραφα που σχετίζονται με τον κήπο (εσωτερικοί κανόνες καθορισμός μελών /
κηπουρών, συμβάσεις εθελοντισμού, προϋπολογισμό, μίσθωση, κ.α.).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΟΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΕΙ)
Επισκεφτείτε 3 κοινοτικούς
κήπους

Εξηγήστε τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των χώρων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών
σχετικά με την ιστορία και τις τιμές που συνδυάζουν τα τρία παραδείγματα καθώς και τις διαφορές
μεταξύ κάθε χώρου. Καταγράψτε τις κύριες προκλήσεις σε κάθε έναν από αυτούς τους χώρους.

Βοηθήστε έναν κοινοτικό
κήπο με τη διεξαγωγή τοπικής
διαβούλευσης

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη σύνταξη ημερήσιας διάταξης, την οργάνωση
ομιλητών, την ομιλία, τη διευκόλυνση ή τη λήψη σημειώσεων. Αποδεικτικά στοιχεία
που πρέπει να παρέχονται στον εκπαιδευτή καθώς και σημειώσεις σχετικά με το πώς
πήγε η διαβούλευση και το αποτέλεσμα

Διαχειριστείτε μια συνάντηση
ή ένα debate σε έναν
κοινοτικό κήπο

Οι εκπρόσωποι πρέπει να δείξουν πώς διεξήγαγαν τη συνάντηση και ποια ήταν τα
αποτελέσματα. Εξηγήστε τι πήγε καλά, τι θα μπορούσε να βελτιωθεί και ποια είναι τα
επόμενα βήματα που έχουν προκύψει από αυτήν τη συνάντηση.

Βοηθήστε έναν κήπο ή ένα
αγρόκτημα να βρει μια τοποθεσία
για το έργο του ή να δημιουργήσει
μια μίσθωση ή πιστοποίηση

Περιγράψτε τους παράγοντες που εξετάσατε κατά τη σύναψη συμφωνίας, τον τρόπο
με τον οποίο προσεγγίσατε τον ιδιοκτήτη της γης και διαπραγματευτήκατε μαζί τους.
Εξηγήστε γιατί αυτός είναι ο σωστός χώρος για αυτό το έργο.

Σχεδιάστε μια νέα ενότητα για
έναν κοινοτικό κήπο ή φάρμα

Οργανώστε μια δραστηριότητα
στον κήπο
Βοηθήστε να προσλάβετε
εθελοντές σε μια κοινότητα
που αυξάνεται και αναπτύξτε
περιγραφές ρόλων, μια
εφαρμογή ή ένα σύστημα
εθελοντισμού

Εξηγήστε πώς θα οργανωθεί το σχέδιό σας:
- Προσελκύστε την κοινότητα
- Δείξτε τους παράγοντες που επηρεάζουν όπως η ανάπτυξη της ομάδας ή η
χρήση διαφορετικών μεθόδων κηπουρικής ή εκδρομές παιδιών στον κήπο
- Ενσωματώστε βασικά χαρακτηριστικά
- Συμπεριλάβετε μετρήσεις
Περιγράψτε ποιες δραστηριότητες και τεχνικές εφαρμόσατε και ποιες ήταν οι διάφορες
προσεγγίσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης της κοινότητας που χρησιμοποιήσατε.
Διαφημίστε τον ρόλο που εξηγεί πού το έχετε κάνει. Εξηγήστε πώς θα εξετάσετε
άτομα και πώς θα επιλέξετε άτομα για συγκεκριμένες εργασίες.

Εκτελέστε την διαδικασία
ένταξης για εθελοντές

Εξηγήστε ποιες πολιτικές ή συμφωνίες θα χρησιμοποιήσετε στο εισαγωγικό
πρόγραμμα. Δείξτε πώς θα τρέξει η ένταξη συμπεριλαμβανομένων των χρόνων.
Δείξτε πώς θα υποδεχτείτε τους εθελοντές και θα τους διατηρήσετε

Χρησιμοποιήστε ένα
Πρόγραμμα Ευεξίας για
την εργασία για προσωπικό
ή εθελοντές σε έναν χώρο
ανάπτυξης κοινότητας

Περιγράψτε ποια αξιοσημείωτη επίδραση στην υγεία και την ευημερία παρατηρείτε.
Περιγράψτε τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να κατανοήσετε πότε οι άνθρωποι
είναι στρες ή χρειάζονται υποστήριξη ψυχικής υγείας Γράψτε ένα πρόγραμμα ευεξίας
εργασίας για τον χώρο που έχετε επιλέξει

Εκτελέστε μια συνεδρία
προγραμματισμού με προσωπικό
και / ή εθελοντές σχετικά με το τι
να φυτέψετε και πότε

Εξηγήστε πώς εκτελέσατε τη συνεδρία και πώς λήφθηκαν οι αποφάσεις. Περιγράψτε
πώς εξετάστηκαν οι εποχές και ο τύπος του χώρου σας.

Εκτελέστε μια συνεδρία
με άτομα με σωματικές
αναπηρίες

Εξηγήστε ποιες ήταν οι ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες και πώς ικανοποιήσατε
αυτές τις ανάγκες.

Δημιουργήστε έναν
κανονισμό ή μια πολιτική
για έναν αναπτυσσόμενο
κοινοτικό χώρο

Γιατί απαιτείται αυτό; Εναλλακτικά, πηγαίνετε σε έναν αυξανόμενο χώρο και εκτελέστε
μια συνεδρία με προσωπικό ή εθελοντές που καλύπτει τους κανόνες ή τις πολιτικές
του αναπτυσσόμενου χώρου. Εξηγήστε τι ήταν και γιατί απαιτήθηκαν.
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Δημιουργήστε έναν
προϋπολογισμό για έναν
κοινοτικό κήπο

Εμφάνιση στοιχείων κεφαλαίου και εσόδων. Εξηγήστε τον προϋπολογισμό
συμπεριλαμβανομένων των αόρατων δαπανών και τρόπων μείωσης του κόστους

Δημιουργήστε ένα σχέδιο
δράσης για τον κοινοτικό σας
κήπο

Προσδιορίστε τις ενέργειες που οδηγούν σε δραστηριότητες και πόρους στον
κοινοτικό κήπο. Χρησιμοποιήστε έναν τρέχοντα προϋπολογισμό και δείξτε την
επιρροή του στη δημιουργία μακροπρόθεσμων συνεργασιών. Εξηγήστε ποιοι είναι οι
διάφοροι διαθέσιμοι πόροι για τη βιωσιμότητα του έργου και ποιοι μπορεί να είναι
πιο κατάλληλοι για αυτό το έργο.

Εργαστείτε με ένα έργο που
αποφέρει εισόδημα και
βοηθήστε να πραγματοποιηθεί
μια εκδήλωση, συνεδρία για να
κατανοήσουν πώς εκτελούνται
οι εργασίες δημιουργίας
εισοδήματος και πώς έρχεται
εισόδημα στο έργο

Εξηγήστε γιατί αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να αποκομίσετε εισόδημα ή να
εξηγήσετε τις προκλήσεις που θέτει στον κήπο. Αναφέρετε άλλες δραστηριότητες
που θα μπορούσαν να κάνουν, οι οποίες θα οδηγούσαν επίσης σε εισόδημα.

Εκτελέστε μια συνεδρία
αξιολόγησης μετά από μια
εκδήλωση ή μια πρακτική

Περίγραψε το εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιήσατε. Εξηγήστε πώς παρακολουθήσατε
τα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα της συνεδρίας, εάν έχετε εποικοδομητικά σχόλια και
πώς θα τα χρησιμοποιήσετε.

Πραγματοποιήστε υγειονομικό
έλεγχο κήπου

Περιγράψτε τι μάθατε. Απαριθμήστε τα επόμενα βήματα που χρειάζονται τώρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης
Μέθοδος:
- Ο εκπαιδευόμενος συμπληρώνει μια φόρμα αξιολόγησης στο τέλος
της πρακτικής άσκησης

ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ Η
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ;

Η αξιολόγηση στοχεύει στην κατανόηση της πρακτικής άσκησης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ Η
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ;
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Στο τέλος της πρακτικής άσκησης
Μέθοδος:
- Ο εκπαιδευόμενος πραγματοποιεί μια διαδικτυακή αξιολόγηση στο
τέλος της πρακτικής άσκησης ως μέρος της πιστοποίησης
Η αξιολόγηση στοχεύει στην επαλήθευση ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα
και οι στόχοι της πρακτικής άσκησης έχουν επιτευχθεί πλήρως. Η
διαδικασία αξιολόγησης αξιολογεί το επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων που αναπτύσσονται καθ 'όλη τη διάρκεια της πρακτικής
άσκησης

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ;

ΑΤΟΜΑ (Α) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ;

Όνομα:
Οργανισμός, ρόλος:
Η διαδικασία επικύρωσης θα πραγματοποιηθεί από τον οργανισμό Gardeniser Pro, ο οποίος θα επαληθεύσει ότι οι μέθοδοι, οι διαδικασίες
και τα εργαλεία έχουν χρησιμοποιηθεί και εκδοθεί όπως συμφωνήθηκε
στο Πνευματικό Προϊόν 2 «Επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
Gardenisers» που αναγνωρίστηκε ως μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του
μέλους της κοινοπραξίας του έργου .
Αστικός/ κοινοτικός κήπος

Ο Φορέας Υποδοχής θα εκδώσει τρία αντίγραφα πιστοποιητικών
παρουσίας για να πιστοποιήσει ότι ο εκπαιδευόμενος θα έχει
κάνει πρακτική άσκηση από [ημερομηνία / μήνα / έτος] ……. Έως
[ημερομηνία / μήνας / έτος] ……. Συμπληρώστε το φύλλο συμμετοχής
με την υπογραφή του ασκούμενου για κάθε μέρα της πρακτικής άσκησης

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ / ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ο εκπαιδευόμενος συμφωνεί ότι αυτές οι πληροφορίες θα κοινοποιηθούν στον υπεύθυνο αστικό κήπο για την καλύτερη
προετοιμασία της περιόδου διαμονής του στο εξωτερικό και για χρήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο εκπαιδευόμενος
δηλώνει ότι δεν έχουν παραλειφθεί άλλες σχετικές πληροφορίες.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
GDPR

Η διαχείριση των δεδομένων που καταγράφονται σε αυτήν τη συμφωνία από τον οργανισμό REPLAY Network σύμφωνα
με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία της ιδιωτικής ζωής (GDPR-2016/679) στην Ιταλία. Το πρόσωπο που είναι
υπεύθυνο για τη διαχείριση δεδομένων είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του REPLAY Network και το email επικοινωνίας
είναι info@replaynet.eu. Τα προσωπικά δεδομένα, τα ιδιαίτερα ευαίσθητα δεδομένα, τα δεδομένα υγείας και τα στοιχεία
επικοινωνίας που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη διαχείριση του έργου που σχετίζεται
με την παρούσα συμφωνία. Τα δεδομένα θα διαγραφούν εντός 5 ετών από το τέλος του έργου, ακολουθώντας τα αιτήματα
και τις διαδικασίες του προγράμματος Erasmus + που ενέκρινε το έργο. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα θα κοινοποιηθούν
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Εθνική Υπηρεσία. Επίσης, αυτές οι οντότητες συμμορφώνονται με το GDPR και
προστατεύουν τα δεδομένα σύμφωνα με τις πολιτικές εφαρμογής καθώς και το Δίκτυο REPLAY.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συναινώ
Δεν συμφωνώ
ότι τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τη διαχείριση
του έργου που σχετίζεται με αυτήν τη συμφωνία. (απαιτείται)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Όλα τα μέρη που υπογράφουν αυτήν τη συμφωνία γνωρίζουν ότι τα προϊόντα φωτογραφιών και βίντεο θα
χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους στόχους του έργου και τις ανάγκες επικοινωνίας και διάδοσης του. Εξουσιοδοτούν
τους συνεργαζόμενους οργανισμούς του έργου να δημοσιεύουν τα προϊόντα φωτογραφιών και βίντεο στους χώρους
που είναι αφιερωμένοι στο έργο και να επικοινωνούν info@replaynet.eu για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη
διαχείριση δεδομένων, σύμφωνα με τον "Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 σχετικά με τις απαιτήσεις απορρήτου για την
επεξεργασία και την κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR)"
Ο εκπαιδευόμενος
[Ονομα και επίθετο]

Εις τριπλούν
xx / xx / 2019
Υπεύθυνος για τον οργανισμό Gardeniser Pro, υπεύθυνος για το ΚΗΠΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
[Όνομα και επώνυμο]
_______________________
[Όνομα και επώνυμο]
_______________________

Ο εκπαιδευόμενος
[Ονομα και επίθετο]
_______________________

48

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ)
LEARNING AGREEMENT
PROJECT NAME: GARDENISER PRO
PROJECT NUMBER: 2017-1-IT01-KA202-006146
GARDENISER PRO ORGANISATION
NAME

LEGAL REPRESENTATIVE

ADDRESS

POST CODE

CITY

COUNTRY

E-MAIL

WEBSITE

TELEPHONE
(with international
code)

FAX
(with international
code)

PERSON IN CHARGE OF THE PROJECT GARDENISER PRO
FIRST NAME

FAMILY NAME

E-MAIL

MOBILE PHONE
(with international
code)

TRAINEE
COMPLETE NAME
[Name + Family Name]

GENDER

DATE OF BIRTH

E-MAIL

TELEPHONE
(with international
code)

MOBILE PHONE
(with international
code)

ADDRESS

POST CODE

CITY

COUNTRY

HOSTING ORGANISATION
NAME

LEGAL REPRESENTATIVE

ADDRESS

POST CODE

CITY

COUNTRY

E-MAIL

WEBSITE

TELEPHONE
(with international
code)

FAX
(with international
code)

PERSON IN CHARGE OF THE PROJECT GARDENISER PRO
FIRST NAME

FIRST NAME

E-MAIL

MOBILE PHONE
(with international
code)

GARDENISER-TUTOR
FIRST NAME

FAMILY NAME

E-MAIL

MOBILE PHONE
(with international
code)
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DIVISION OF TASKS AND RESPONSIBILITIES
The Sending Organization will be responsible of:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

coordinating sending and hosting throughout the duration of the internship;
offering support to the trainee(s) regarding the quality of their internship;
managing the grants that the parts involved in the project will receive;
managing the relationships between Sending and Hosting organizations and the trainee(s);
assuring the on progress and final evaluation of the project with all actors involved;
assuring the insurance for the trainee (if not provided by the Hosting Organization);
being in contact before, during and after the implementation of the internship with both the Hosting
Organization and the trainee(s);
making the travel arrangement for the trainee(s);
cooperating with the Hosting Organization in the fulfillment of all formal requirements.

The Hosting Organization will be responsible for:
•
•
•
•
•
•
•

appointing someone in charge of the project on site and providing his/her contact details to the Sending
Organization
providing the contact of whoever in charge of the visits and activities in the garden/s;
providing suitable living conditions to the trainee(s): local transports (if needed); board & lodging will
be provided in the form agreed with the Sending Organization;
communicating the internship programme of the trainee, referring to related tasks and activities to the
Sending Organization;
contributing to the success of the project participating to evaluation and coordination meetings;
providing to the Sending Organization all the administrative documents requested;
completing the relevant documentation about the internship

The Trainee undertakes to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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be actively committed and involved in the project process;
give all administrative and personal (included health) information needed for the achievement of the
project;
be on time when he/she has meetings with sending/hosting organizations;
be conscious that the project takes place on a given period;
respect the discipline determined by the hosting organization, its working hours, the rules in force;
fill in and sign all documents required during and after the project and for the final report (signature
board, mid-term and final evaluations…);
duly provide documents proving the expenses for food up to the maximum amount agreed with the sending organization, within 7 days from their return
supply the Sending Organization with the original travel tickets (boarding pass, train ticket…) within 7
days from their return
be in contact by e-mail, telephone or meeting with the involved partner organizations;
be available to participate to follow up and promotional events;
contribute to valorize the project and disseminate its results at the local, regional, national, European
and international level;
complete the assessment at the end of the internship
fill in the internship evaluation form

LOGISTICS AND PRACTICAL ARRANGEMENTS

ORGANISATION OF THE TRAVEL

The travel will be organized and financially supported by the Sending Organization. Given the limited amount of funds granted for travel, a return ticket will be provided for the maximum amount foreseen, availing of the most
convenient tickets available at the time of purchase. The trip will be organized
from the city of residence. The trainee will be responsible for keeping all the
travel documents, including boarding passes, and to supply the sending organisation with the original travel documents within 7 days from their return (taxis and any other expenses other than those indicated will not be reimbursed).
For local means of transportation that can’t be purchased from the Country
of residence, the trainee will be asked to make the purchase, and then supply
the Sending Organisation with the original travel tickets. The Sending Organisation will then take care of reimbursing the expenses (up to the maximum
amount foreseen).
The trainee will be hosted in a:

LODGING

flat dedicated to hosting mobility activities from various EU countries
host family
_________________
The accommodation will be selected by the Hosting Organisation. The tutor
will meet the trainee and will take him/her to the accommodation and explain
house rules, where applicable. He/she will provide the trainee with an info-pack with useful information and contact details (contact addresses/numbers, emergency numbers, suggestion on how to move in the city…)
The trainee will receive from the Sending Organisation a maximum
amount of […] Euro for food supplies. The trainee will be responsible
for preparing his/her own meals. The financial contribution will be
granted in the form agreed with the Sending Organization

BOARD

Full board will be provided in kind directly by the Hosting Organisation
The Hosting Org. will provide pick-up from/to the airport
Yes
No
The Hosting Org. will provide a transport city pass valid for all public
transports
Yes
No

LOCAL TRANSPORTS
(if needed)

Other: (specify)………………………………………………………………

Insurance to the trainee will be provided by:
INSURANCE

Hosting Organization

Sending Organization

The insurance includes:
-

Liability insurance
Temporary or permanent injury
Death and repatriation of remains

Yes
Yes
Yes

No
No
No

51

QUALIFICATION BEING TAKEN BY THE TRAINEE – KNOWLEDGE, SKILLS, AND COMPETENCE ALREADY ACQUIRED
TITLE OF THE QUALIFICATION BEING TAKEN
BY THE TRAINEE

Gardeniser PRO

EQF LEVEL

4&5

INTERNSHIP’S DETAILS
PLANNED PERIOD OF INTERNSHIP: from [DATE/MONTH/YEAR] …….TO [DATE/MONTH/YEAR] …….
RECEIVING ORGANISATION
(if different from the Hosting
Organisation)
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NAME ORGANISATION

ADDRESS

CITY

COUNTRY

WEBSITE

GARDENIERTUTOR
(full name)

E-MAIL

MOBILE PHONE

NUMBER OF WORKING HOURS PER
WEEK
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MONITORING AND MENTORING/
TUTORING

During the internship, the trainees will have the opportunity to spend some
time in a garden with a Gardeniser-tutor (peer educator), visiting the garden
and observing how it has been designed, its features, its structure etc. They
will have the opportunity to talk to/interview gardeners, volunteers, board
members, to prepare/participate in activities of the garden (i.e. fundraising
campaigns, meetings, events..) or to study/discuss with the Gardeniser-tutor
documents related to the garden (internal rules established by the members/
gardeners, volunteering agreements, budget, lease/agreement with local
authorities).

INTERNSHIP PROGRAMME – LEARNING ACTIVITIES AND TASKS DURING THE INTERNSHIP (COMPULSORY ACTIVITIES HAVE
ALREADY BEEN MARKED)
Visit 3 community gardens

Explain the main characteristics of those spaces including information about the history
and the values that bring the three examples together as well as the differences between
each space. List the main challenges in each of these spaces.

Help a community garden
with running a local consultation

This could include writing the agenda, organising speakers, speaking, facilitating or taking notes. Evidence to be supplied to trainer as well as notes about
how the consultation went and the outcome

Manage a meeting or a conflict at a community garden

Delegates need to show how they have run the meeting and what the outcomes
were. Explain what went well, what could be improved, and what are the next
steps that have come from this meeting.

Help a garden or farm find
a site for their project or
create a lease or licence

Describe what factors you considered when drawing up an agreement, how you
approached the land owner and negotiated with them. Explain why this is the
right site for this project.

Design a new section for a
community garden or farm

Organise an activity in the
garden
Help recruit volunteers at
a community growing space
and develop role descriptions, an application or a
system for volunteering

Explain how your design will:
-Engage the community
-Show the influencing factors such as what the group wants to grow or use
different methods of gardening, or children in the garden
-Incorporate key features
-Include measurements
Describe what activities and techniques you employed, and what were the various educational and community development approaches you used.
Advertise the role explaining where you have done this. Explain how you will
screen people and how you will select people for certain jobs.

Run an induction process
for volunteers

Explain what policies or agreements you will use in the induction programme.
Show how the induction will run including timings. Show how you will welcome volunteers and retain them

Use a Work Wellness Plan
for staff or volunteers at a
community growing site

Describe what noticeable effect on health and wellbeing you observe. Describe
the techniques used to understand when people are stressed or need mental
health support. Write a work wellness plan for your chosen site

Run a planning session with
staff and/or volunteers on
what to plant and when

Explain how you ran the session and how decisions were made. Describe how
the seasons and your type of site were considered.

Run a session with people
with physical disabilities

Explain what were the needs of disabled people and how you met those needs.

Create a rule or a policy for
a community growing space

Why is this required? Alternatively go to a growing space and run a session
with staff or volunteers which covers the growing space’s rules or policies.
Explain what they were and why they were required.
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Devise a budget for a community garden

Show capital and revenue items. Explain the budget including unseen costs and ways to
reduce costs

Create an action plan for
your community garden

Identify the actions that lead to activities and resources at the community
garden. Use a current budget and show its influence on long-term partnership
building. Explain what are the different available resources for the sustainability of the project and which ones might be more appropriate for this project.

Work with a project that
is bringing in income and
help them run their event,
session, or service to understand how the income generating tasks is carried out and
how it brings income into
the project

Explain why this is a good way to bring in income or explain the challenges this
poses to the garden. List other activities they could be doing which would also
bring in income.

Run an evaluation session
after an event or training
session

Describe the tools and techniques you used. Explain how you monitored the
outputs and outcomes of the session, whether you got constructive feedback
and how you will use it.

Undertake a Health Check of
a garden

Describe what you learned. List the next steps now needed

DESCRIPTION OF THE GARDEN/S AND OF THE ACTIVITIES
PLANNED)

EVALUATION
EVALUATION

At the end of the internship
Method:
- Trainee fills an evaluation form at the end of the internship

HOW AND WHEN WILL THE EVALUATION BE
RECORDED?

The evaluation aims at understanding how the internship went

ASSESSMENT
ASSESSMENT OF LEARNING OUTCOMES

At the end of the internship
Method:
- Trainee undertakes an assessment on line at the end of the internship as part of the licence

HOW AND WHEN WILL THE ASSESSMENT BE
RECORDED?

54

The assessment aims at verifying that the learning outcomes and
the objectives of the internship have been fully met. The assessment
procedure assesses the level of knowledge, skills and competences
developed throughout the internship

VALIDATION AND RECOGNITION
PERSON(S) RESPONSIBLE FOR VALIDATING
THE LEARNING OUTCOMES ACHIEVED
ABROAD
HOW WILL THE VALIDATION PROCESS BE
CARRIED OUT?

PERSON(S) RESPONSIBLE FOR RECOGNISING THE LEARNING OUTCOMES ACHIEVED
ABROAD
HOW WILL THE RECOGNITION BE CONDUCTED?

Name:
Organisation, role:
The validation process will be carried out by the Gardeniser Pro
Organisation which will verify that methods, procedures and tools
have been used and issued as agreed in the Intellectual Output 2 “TC
for Gardenisers” recognised as Memorandum of Understanding
among the member of the project consortium.
Hosting Organization
The Hosting Organisation will issue three copies of certificates of
attendance to certify that the trainee will have undertaken an internship from [DATE/MONTH/YEAR] …….TO [DATE/MONTH/YEAR] …….
complete of the attendance sheet with the signature of the trainee
for every day of the internship

TRAINEE’S MEDICAL INFORMATION
ALLERGY INFORMATION
FOOD INTOLERANCE
MEDICATIONS
HEALTH NEEDS OR CONDITIONS OF WHICH
SENDING/HOSTING ORGANISATIONS
SHOULD BE AWARE
EMERGENCY CONTACT DETAILS
NAME & SURNAME
MOBILE NUMBER
E-MAIL
The trainee agrees that this information will be shared with the receiving urban garden’s responsible to better prepare his/her staying period abroad and to be used in case of emergency. The trainee declares that no other relevant
information has been omitted.
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EUROPEAN PRIVACY POLICY
GDPR

The data recorded in this agreement will be managed by REPLAY Network organization according to the European
regulation on privacy (GDPR-2016/679) in Italy. The person responsible for data management is the legal representative of REPLAY Network and the contact email is info@replaynet.eu. The personal data, the particular sensitive
data, the health data and the contact data contained in this document will be used only for the management of
the project related to this agreement. The data will be deleted within 5 years from the end of the project, following the requests and procedures of the Erasmus+ program that approved the project. Aggregated data will
be shared with the European Commission and the National Agency. Also these entities adhere to the GDPR and
protect the data according to the implementation policies as well as REPLAY Network.
DATA PROCESSING CONSENT
I consent I do not consent that the data will be processed for the management of the project related to this agreement. (required)

USE OF IMAGES CONSENT

All the parts signing this agreement are aware that the photo and video products will be used according to the
project objectives and its communication and dissemination needs. They authorize the partner organizations of
the project to publish the photo and video products on the websites dedicated to the project and to contact
info@replaynet.eu for any questions regarding data management, in conformity with the "European Regulation
2016/679 concerning the privacy requirements for the treatment and circulation of personal data (GDPR)"
The Trainee
[Name and Surname] _______________________

In triplicate
xx/xx/2019
Person in charge for the Gardeniser Pro Organisation

Person in charge for the Receiving Urban Garden

[Name and Surname]__________________________

[Name and Surname]__________________________
The Trainee
[Name and Surname]__________________________
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