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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.
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ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
URBAN GARDENING :

•  Οργάνωση της έρευνας σχετικά με 
τις καλές πρακτικές της αστικής κηπουρικής 
και τη χρήση της για την ανάπτυξη μαλακών 
δεξιοτήτων στην ΕΕ και σε άλλες χώρες      
•  Προετοιμασία της μέθοδου εκπαίδευσης 
και των υλικών για τους εκπαιδευτές .      
•  Οργάνωση της κατάρτισης εκπαιδευτών 
από τους εταίρους , προκειμένου να δοκιμάστει 
αυτή η νέα αναπτυγμένη μέθοδο κατάρτισης .      
•  Πλοήγηση της αναπτυγμένης μεθόδου 
εκπαίδευσης μέσω της κηπουρικής στις χώρες 
εταίρους.      
•  Επεξεργασία του Toolkit ”Urban 
gardens as spaces of adults’ education” – 
Intellectual Output. 

Ή ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΉ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ URBAN GARDENING 

ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ :

I. KRAKOWSKIE CENTRUM 
ZARZADZANIA I ADMINISTRACJI SP. Z O.O. 
(Kraków /POLAND) - The coordinator;
II. HELLAS FOR US (Kozani / GREECE);
III. ACD la Hoya (La Hoya / SPAIN); 
IV. Initiatives for Civil Society (Ruse / 
BULGARIA); 
V. EPLEFPA (Toulouse / FRANCE);
VI.    PRISM (Enna / ITALY);
VII. Youth Eurasia  (Istanbul / TURKEY);

ΕΙΣΑΓΏΓΉ

Σε αυτή τη συλλογή καλών πρακτικών 
συγκεντρώθηκαν 39 παραδείγματα αστικών 
κήπων που συλλέχθηκαν από συνεργάτες στο 
έργο Urban Gardening.
Τα παραδείγματα που συλλέγονται 
παρουσιάζουν τους κήπους διαφορετικών 
ή πολλαπλών τύπων στόχων: οικονομικό, 
εφοδιασμό με τρόφιμα , αναψυχή, εκπαίδευση, 
υγεία και κοινωνική ένταξη. Τα παραδείγματα 
ομαδοποιούνται ανάλογα με τις χώρες όπου 
βρίσκονται οι κήποι.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

The Urban Gardening Role in Improving of 
Adults’ Skills and Community Growth » - ( 
URBAN GARDENING) είναι ένα ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο 
του προγράμματος Erasmus + που αποσκοπεί 
στην ενεργοποίηση και η εκπαίδευση των 
μελών της τοπικής κοινότητας, μέσα από την 
προετοιμασία αστικών κήπψν και την εργασία  
σε κοινό χώρο στον κήπο . Οι στρατηγικοί 
στόχοι του έργου URBAN GARDENING είναι 
να αναπτυχθεί μια καινοτόμος εκπαιδευτική 
μέθοδο και να διδαχθούν οι «μαλακές» 
δεξιότητες από την εργασία στον κήπο, π.χ. 
διαπροσωπική επικοινωνία, ομαδική εργασία, 
διαχείριση, σχεδιασμός, ανάλογα με τη φάση 
της τοποθέτησης του κήπου .
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ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΣΥΛΛΟΓΉ 
ΑΣΤΙΚΏΝ 
ΚΉΠΏΝ ΑΝΑ 
ΧΏΡΑ
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
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Πολωνία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 1 - ΠΟΛΏΝΙΑ

Ένα πάρκο τσέπης (κήπος πεταλούδας) που ονομάζεται 
“Na rogu Dekerta”

Κρακοβία - πόλη πάνω από 500.000 πολίτες 
Ένας κήπος είναι στη γωνία τριών δρόμων. Είναι 554 τ.μ.

Μια ομάδα πανεπιστημιακών φοιτητών, με την υποστήριξη 
δημόσιων φορέων που ασχολούνται με τη διαχείριση αστικών 
πρασίνων

Άνοιγμα του κήπου: 2 Σεπτεμβρίου 2017
Έναρξη του έργου: τέλος του 2016.

Crowdfunding (στο έργο έφεραν 23.000 PLN, που είναι περίπου 
5.500 ευρώ)
Χορηγοί από την πόλη

Το έργο κέρδισε την προσοχή του κοινού ως σχέδιο για θετική 
αλλαγή της εικόνας της πόλης (στο μεταβιομηχανικό τμήμα της 
πόλης).
Το πάρκο τσέπης είναι ανοικτό στο κοινό. Υπάρχουν λουλούδια, 
θάμνοι, μικρά σπίτια για πεταλούδες, πάγκους, εγκαταστάσεις 
πεζοδρομίων. Προβλέπεται η εγκατάσταση πινακίδων με 
πληροφορίες για τις πεταλούδες και τα φυτά και τον ηλιακό 
κεραυνό που μιμείται τις φωτιές στο γρασίδι κλπ.
Τα λουλούδια πρέπει να προσελκύσουν πεταλούδες. Την ημέρα 
έναρξης, οι πεταλούδες απελευθερώθηκαν από το καλάθι μέσα 
στον κήπο.
Η πρωτοβουλία είναι μια ιδέα των φοιτητών από το Πανεπιστήμιο 
Jagiellonian . Η έμπνευση του πάρκου τσέπης προέρχεται από 
τη Νέα Υόρκη και τον κήπο πεταλούδας από το Τορόντο . 
Τα έργα κηπουρικής πήραν περίπου ένα μήνα.
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
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Facebook:
https://pl-pl.facebook.com/narogudekerta/
e-mail: narogudekerta@gmail.com, kontakt@narogudekerta.pl  
a leaflet:
http://podgorze.pl/wp-content/uploads/2016/11/ulotka_narogudekerta.pdf
crowfudning:
https://polakpotrafi.pl/projekt/na-rogu-dekerta
άρθρα:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,459470,w-krakowie-powstal-
ogrod-motyli.html
http://podgorze.pl/23605-2/
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/krakow-ma-nowy-
park-z-motylami-zdjecia-wideo,12445512/
http://krakow.gosc.pl/doc/4157511.Pierwszy-w-Polsce-ogrod-motyli
http://www.rmf24.pl/ciekawostki/news-w-krakowie-powstanie-pierwszy-w-
polsce-ogrod-motyli,nId,2338227

Κοινωνική και πολιτική ευθύνη
Πρωτοβουλία
Δημιουργικότητα
Διαχείριση
Ερανος
Προώθηση (π.χ. μέσω του τύπου, των ηλεκτρονικών μέσων και 
των κοινωνικών μέσων)
Επικοινωνία στην πολωνική και αγγλική γλώσσα με 
ενδιαφερόμενους
Συνεργασία με τους δημόσιους οργανισμούς
Γνώση της επιστήμης (προετοιμασία του ενημερωτικού υλικού 
για τις πεταλούδες και τα φυτά)
Ψηφιακές δεξιότητες

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 1 - ΠΟΛΏΝΙΑ

https://pl-pl.facebook.com/narogudekerta/
mailto:narogudekerta%40gmail.com?subject=
http://podgorze.pl/wp-content/uploads/2016/11/ulotka_narogudekerta.pdf
https://polakpotrafi.pl/projekt/na-rogu-dekerta articles:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,459470,w-krakowie-powstal-ogrod-motyli.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,459470,w-krakowie-powstal-ogrod-motyli.html
http://podgorze.pl/23605-2/
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/krakow-ma-nowy-park-z-motylami-zdjecia-wideo,12445
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/krakow-ma-nowy-park-z-motylami-zdjecia-wideo,12445
http://krakow.gosc.pl/doc/4157511.Pierwszy-w-Polsce-ogrod-motyli
http://www.rmf24.pl/ciekawostki/news-w-krakowie-powstanie-pierwszy-w-polsce-ogrod-motyli,nId,2338227
http://www.rmf24.pl/ciekawostki/news-w-krakowie-powstanie-pierwszy-w-polsce-ogrod-motyli,nId,2338227
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Πολωνία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 2 - ΠΟΛΏΝΙΑ

Ένας κοινωνικός κήπος “Poziomkowa Polana” (En. Wild 
Gala Strawberry)

Κρακοβία - πόλη πάνω από 500.000 πολίτες 
Ο κήπος είναι στη γωνία των οδών. Είναι 1100 τ.μ..
 

Άτυπες ομάδες (συμπεριλαμβανομένων των πολιτών της 
περιοχής) και ΜΚΟ
Αποτελεί ιδιοκτησία της πόλης

2012 

Τοπικά / περιφερειακά έργα
Ερανος

Στην αρχή, μια ομάδα πολιτών της Κρακοβίας άρχισε να 
αγωνίζεται για να παραμείνει μια καταπράσινη περιοχή, η 
οποία επρόκειτο να πωληθεί στον κατασκευαστή κατοικιών. Η 
πρωτοβουλία ξεκίνησε από την άτυπη ομάδα μητέρων. Πολλοί 
πολίτες εντάχθηκαν. Υπήρχαν πολλές εργασίες καθαρισμού.
Από τότε, υπάρχει ένας κοινωνικός κήπος, που διατηρούνται 
από δύο οργανώσεις, καθώς και πολίτες, πολιτιστικά ιδρύματα, 
καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, δασοφύλακες, κοινωνικοί ακτιβιστές 
κλπ. Υπήρχαν πολλά εργαστήρια, πικ νικ, θεατρικά έργα, χοροί 
και συναυλίες , για παράδειγμα στην κατακόρυφη κηπουρική, 
τις κατασκευές ιτιάς, τα οικολογικά έπιπλα, τα χειροτεχνήματα ...
Είναι ένας τόπος όπου οι οικογένειες και τα άτομα μπορούν να 
έρθουν και να περάσουν το χρόνο τους. Υπάρχουν επίσης φυτά 
βότανα και λαχανικά.
Από το επόμενο έτος (2018), λόγω των κατασκευαστικών έργων 
και των συμφωνιών μεταξύ της πόλης και του κατασκευαστή, ο 
κήπος θα σχεδιαστεί εκ νέου από τον κύριο του έργου. Οι πολίτες 
βασίζονται στις δημόσιες διαβουλεύσεις για αυτό.



I 8 I

8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Facebook: 
http://www.facebook.com/poziomkowapolana 

e-mail: 
poziomka@zywapracownia.pl

blog: 
http://zywapracownia.pl/category/ogrody-spoleczne/poziomkowa-polana

Κοινωνική και πολιτική ευθύνη
Πρωτοβουλία
Δημιουργικότητα
Διαχείριση
Ερανος
Προώθηση (π.χ. μέσω του τύπου, των ηλεκτρονικών μέσων και 
των κοινωνικών μέσων)
Δημόσια ομιλία και επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη
Συνεργασία με τους δημόσιους οργανισμούς
την οικοδόμηση της ομάδας και η ομάδα εργασίας
Οργάνωση εκδηλώσεων
Διήγηση μύθων
Στρατηγικός και επιχειρησιακός προγραμματισμός
Επίλυση διαφοράς
Διαπραγμάτευση, πείθοντας
Κινητοποίηση
Δικτύωση, διαπροσωπικές σχέσεις, φιλικότητα
Ικανότητα προσαρμογής
Ενθουσιασμός
Την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
Σχεδιασμός και καλλιτεχνική αίσθηση

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 2 - ΠΟΛΏΝΙΑ

http://www.facebook.com/poziomkowapolana  
http://poziomka@zywapracownia.pl
http://zywapracownia.pl/category/ogrody-spoleczne/poziomkowa-polana 
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Πολωνία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 3 - ΠΟΛΏΝΙΑ

Ο Κοινωνικός Κήπος στην οδό Siemaszki

Κρακοβία - πόλη πάνω από 500.000 πολίτες 
Ένας κήπος είναι ανάμεσα στο πολυκατοικία . Είναι 1000 
τ.μ..

Άτυπη ομάδα (πολίτες της επαρχίας)

2016 (το έργο επιτεύχθηκε το 2015)

Η επιχορήγηση της πόλης για το έργο των πολιτών

Ο Κοινωνικός Κήπος ήταν ένα από τα έργα που συμμετείχαν στην 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πολιτικές πρωτοβουλίες 
από τον προϋπολογισμό της πόλης. Έλαβε υποστήριξη από 
τους πολίτες και κέρδισε τον διαγωνισμό.
Ο κήπος βρίσκεται στην περιοχή όπου ήταν πρώην κατανομές. 
Είναι ανοικτό στο κοινό. Περιβάλλεται από έναν φράκτη και η 
πύλη είναι κλειστή τη νύχτα.
Είναι χωρισμένη σε 4 μέρη: σιωπηλό / χαλαρωτικό μέρος (με 
πάγκους και ράφια με βιβλία για ανταλλαγή), τμήμα καλλιέργειας 
(με τις μεγάλες ξύλινες θήκες για την καλλιέργεια λαχανικών 
και φρούτων και παγκάκια με κιβώτια για εργαλεία), μέρος 
αθλητισμού και αναψυχής για παιδιά και άλλες εγκαταστάσεις 
παιχνιδιού), μέρος συνάντησης (με τραπέζια και καθίσματα κάτω 
από τα οπωροφόρα δέντρα).
Στον κήπο υπάρχουν οργανωμένες συναντήσεις και πάρτι, 
καθώς και κοινά έργα κηπουρικής. Τα θέματα των συναντήσεων: 
ανταλλαγή συνταγών, τοιχογραφία, πικ-νικ και παιγνιδιών για 
παιδιά, ανάγνωση κλπ.
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/Ogrodosiedlowykrakow/  

e-mail: ogrod.siemaszki@gmail.com 

blog: https://ogrodosiedlowy.wordpress.com 

άρθρα :
http://krakow.eska.pl/newsy/oaza-zieleni-wsrod-blokow-przy-ulicy-
siemaszki-w-krakowie-powstal-ogrod-spoleczny-audio-galeria-zdjec/297799  
(με ηχητικό υλικό)

http://krakow.pl/aktualnosci/204705,29,komunikat,powstaje_nowy_ogrod_
spoleczny.html 

Κοινωνική και πολιτική ευθύνη
Πρωτοβουλία
Δημιουργικότητα
Διαχείριση
Προώθηση (π.χ. μέσω του τύπου, των ηλεκτρονικών μέσων και 
των κοινωνικών μέσων)
Δημόσια ομιλία και επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη
Συνεργασία με τους δημόσιους οργανισμούς
την οικοδόμηση της ομάδας και η ομάδα εργασίας
Οργάνωση εκδηλώσεων
Στρατηγικός και επιχειρησιακός προγραμματισμός
Επίλυση διαφοράς
Διαπραγμάτευση, πείθοντας
Κινητοποίηση
Δικτύωση, διαπροσωπικές σχέσεις, φιλικότητα
Ικανότητα προσαρμογής
Ενθουσιασμός
Την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 3 - ΠΟΛΏΝΙΑ

https://pl-pl.facebook.com/Ogrodosiedlowykrakow/
http://ogrod.siemaszki@gmail.com
https://ogrodosiedlowy.wordpress.com
http://krakow.eska.pl/newsy/oaza-zieleni-wsrod-blokow-przy-ulicy-siemaszki-w-krakowie-powstal-ogrod-
http://krakow.eska.pl/newsy/oaza-zieleni-wsrod-blokow-przy-ulicy-siemaszki-w-krakowie-powstal-ogrod-
http://krakow.pl/aktualnosci/204705,29,komunikat,powstaje_nowy_ogrod_spoleczny.html 
http://krakow.pl/aktualnosci/204705,29,komunikat,powstaje_nowy_ogrod_spoleczny.html 
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Πολωνία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 4 - ΠΟΛΏΝΙΑ

Ή Κρακοβία Κοινωνική Κήπος σε Krzemionki (στην 
Κρακοβία )

Κρακοβία - πόλη πάνω από 500.000 πολίτες 
Ένα πάρκο βρίσκεται στο δημόσιο πάρκο . Είναι 2200 τ.μ..

Ίδρυμα Głos Serca

2015

Χορηγία, επιχορηγήσεις των τοπικών εταιρειών από την ΕΚΕ, 
ίδια κεφάλαια του Ιδρύματος, συλλογικά κεφάλαια
Η περιοχή του κήπου μισθώνεται από το ίδρυμα από την πόλη

Είναι ανοικτό στο κοινό. Περιβάλλεται από έναν φράκτη και η 
πύλη ανοίγει.
Είναι χωρισμένο σε διάφορα μέρη: τμήμα χαλάρωσης (περιοχή 
για γιόγκα και παρόμοιες δραστηριότητες), καλλιεργητικό μέρος 
(είδος καλλιέργειας φυτών), οπωρώνα, κομμωτήριο (με αιώρες), 
παιδικό τμήμα, τμήμα κουζίνας (με φούρνο ψωμιού) λουλούδι 
κήπο, κυψέλες.
Στον κήπο υπάρχουν οργανωμένες συναντήσεις, πικνίκ, 
μπάρμπεκιου, εκθέσεις και πάρτι, καθώς και κοινές εργασίες 
κηπουρικής. Υπάρχουν οργανωμένα μαθήματα για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας για απλά γεωργικά έργα, όπως σπορά 
φασόλια κλπ., Εκπαίδευση για ενήλικες παραδοσιακών 
γεωργικών πρακτικών, όπως το κούρεμα με το δρεπάνι ή 
συναντήσεις με τη χρήση φυτοκομικής θεραπείας.
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Facebook:
https://www.facebook.com/pg/krakowskiogrodspolecznykrzemionki/   

e-mail: krakowskiogrodspoleczny@gmail.com

ιστοσελίδα: http://kos.krzemionki.edu.pl/  

άρθρα: 
http://www.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/krakowski-ogrod-
spoleczny-powstaje-na-krzemionkach/  (με ηχητικό υλικό)

Κοινωνική και πολιτική ευθύνη
Πρωτοβουλία
Δημιουργικότητα
Διαχείριση
Ερανος
Προώθηση (π.χ. μέσω του τύπου, των ηλεκτρονικών μέσων και 
των κοινωνικών μέσων)
Δημόσια ομιλία και επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη
Συνεργασία με τους δημόσιους οργανισμούς
την οικοδόμηση της ομάδας και η ομάδα εργασίας
Οργάνωση εκδηλώσεων
Στρατηγικός και επιχειρησιακός προγραμματισμός
Επίλυση διαφοράς
Διαπραγμάτευση, πείθοντας
Κινητοποίηση
Δικτύωση, διαπροσωπικές σχέσεις, φιλικότητα
Ικανότητα προσαρμογής
Ενθουσιασμός
Την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
Σχεδιασμός και καλλιτεχνική αίσθηση
Συναισθηματική νοημοσύνη
Οικολογική στάση

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 4 - ΠΟΛΏΝΙΑ

https://www.facebook.com/pg/krakowskiogrodspolecznykrzemionki/ 
http://krakowskiogrodspoleczny@gmail.com
http://kos.krzemionki.edu.pl/
http://www.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/krakowski-ogrod-spoleczny-powstaje-na-krzemionkach/
http://www.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/krakowski-ogrod-spoleczny-powstaje-na-krzemionkach/
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Πολωνία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 5 - ΠΟΛΏΝΙΑ

Ο Κήπος του διαγωνισμού District Nowa Huta (στην 
Κρακοβία )

Κρακοβία - πόλη πάνω από 500.000 πολίτες 
Οι κήποι βρίσκονται μεταξύ των πολυκατοικιών ή κοντά στα 
δημόσια κτίρια (σχολεία, νοσοκομεία κλπ.) Στη βιομηχανική 
περιοχή της Κρακοβίας.

Το Κοινοτικό Κέντρο (Ośrodek Kultury im.CKNorwida) είναι 
ο υποστηρικτής του διαγωνισμού. Οι κήποι σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται από μέλη της τοπικής κοινότητας.

Ετήσιες εκδόσεις από το 2011

Χορηγός - ArcelorMittal Poland SA

Ο διαγωνισμός βασίζεται στην ανοικτή πρόσκληση για τους 
κατοίκους της περιοχής Nowa Huta.
Για να υποβάλετε αίτηση, οι πολίτες σχηματίζουν ομάδες 
τουλάχιστον 7 ατόμων, επιλέγουν το έδαφος που θέλουν να 
δημιουργήσουν τον κήπο, συμπληρώστε την αίτηση με την 
περιγραφή του έργου.
Η κριτική επιτροπή (εκπρόσωποι των αρχών της περιφέρειας, 
του κοινοτικού κέντρου, του χορηγού και της διαχείρισης 
της πρασινάδας) απονέμει δύο έργα βάσει των ακόλουθων 
κριτηρίων:
- ανοικτή πρόσβαση στον κήπο για όλους,         
- ασφάλεια,         
- διαστάσεις του κήπου,         
- προοπτικές για τη μελλοντική χρήση και συντήρηση του κήπου.         
Το επόμενο βήμα είναι οι δημόσιες διαβουλεύσεις με τους 
κατοίκους και η ανάλυση των αναγκών τους. Η εφαρμογή των 
βραβευθέντων κήπων υποστηρίζεται από τους αρχιτέκτονες 
τοπίου και τους κηπουρούς. Μετά την προετοιμασία του 
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Facebook: 
https://www.facebook.com/OgrodyNowejHuty/ 

e-mail:
ogrodynh@gmail.com 

ιστοσελίδα
http://ogrodynh.pl/

Κοινωνική και πολιτική ευθύνη
Πρωτοβουλία
Δημιουργικότητα
Διαχείριση
Συνεργασία με τους δημόσιους οργανισμούς
την οικοδόμηση της ομάδας και η ομάδα εργασίας
Οργάνωση εκδηλώσεων
Στρατηγικός και επιχειρησιακός προγραμματισμός
Επίλυση διαφοράς
Διαπραγμάτευση, πείθοντας
Κινητοποίηση
Δικτύωση, διαπροσωπικές σχέσεις, φιλικότητα
Ικανότητα προσαρμογής
Ενθουσιασμός
Την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
Σχεδιασμός και καλλιτεχνική αίσθηση
Συναισθηματική νοημοσύνη
Οικολογική στάση

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 5 - ΠΟΛΏΝΙΑ

έργου, υλοποιείται (συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης του 
εδάφους, αν χρειαστεί).

https://www.facebook.com/OgrodyNowejHuty/
http://ogrodynh@gmail.com 
http://ogrodynh.pl/
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Πολωνία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 6 - ΠΟΛΏΝΙΑ

Κοινοτικός Κήπος στο Dolne Miasto ( Γκντανσκ ) “Ogród 
Centrum Reduta”

Γκντανσκ - πόλη πάνω από 500.000 πολίτες 
Περιφραγμένο έδαφος δίπλα στο κοινοτικό κέντρο .

Άτυπη ομάδα των πολιτών και του κοινοτικού κέντρου

2014

Επιχορηγήσεις από ιδρύματα που υποστηρίζουν το κοινοτικό 
κέντρο και το Ίδρυμα Green Cross της Πολωνίας προσφέρουν 
ειδικά τους αστικούς κήπους

Στην αρχή, το κοινοτικό κέντρο απέκτησε τις άδειες από την 
πόλη για να χρησιμοποιήσει το έδαφος. Στη συνέχεια, το 
έδαφος καθαρίστηκε και ο φράκτης σταθεροποιήθηκε. Μετά την 
παράδοση του εδάφους, τα έργα φύτευσης αφορούσαν εθελοντές 
- τους νέους από το κοινοτικό κέντρο και τους ντόπιους πολίτες. 
Το χόρτο σπάρθηκε και τοποθετήθηκαν τα κουτιά με λαχανικά και 
λουλούδια. Τα τραπέζια και τα καθίσματα ήταν κατασκευασμένα 
από ξύλινες παλέτες. Υπάρχει μια ξύλινη σκηνή για συναυλίες, 
θέατρο και χορούς.
Το ίδρυμα Green Cross της Πολωνίας υποστηρίζει τον κήπο με 
τεχνογνωσία και υλικά (εργαλεία, χώμα, κιβώτια, άλλα υλικά και 
πίνακες για την περιγραφή των φυτών). Στα επόμενα βήματα, 
μπορούν να παρέχουν στην κοινότητα πάγκους, τραπέζια και 
αιώρες και να οργανώνουν εργαστήρια.
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

άρθρο:

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Na-Dolnym-Miescie-rozkwita-ogrod-
spoleczny-W-Trojmiescie-moga-powstac-kolejne-n94516.html# 
(με εικόνες και υλικό βίντεο)

Κοινωνική και πολιτική ευθύνη
Πρωτοβουλία
Δημιουργικότητα
την οικοδόμηση της ομάδας και η ομάδα εργασίας
Οργάνωση εκδηλώσεων
Κινητοποίηση
Δικτύωση, διαπροσωπικές σχέσεις, φιλικότητα
Ικανότητα προσαρμογής
Ενθουσιασμός
Την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
Διαχείριση
Συνεργασία με τους δημόσιους οργανισμούς
Στρατηγικός και επιχειρησιακός προγραμματισμός
Διαπραγμάτευση

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 6 - ΠΟΛΏΝΙΑ

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Na-Dolnym-Miescie-rozkwita-ogrod-spoleczny-W-Trojmiescie-moga-p
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Na-Dolnym-Miescie-rozkwita-ogrod-spoleczny-W-Trojmiescie-moga-p
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Πολωνία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 7 - ΠΟΛΏΝΙΑ

Κοινοτικός Κήπος στο Wrzeszcz (Γκντανσκ) “Ogród 
Społeczny Wr zeszcz “

Γκντανσκ - πόλη πάνω από 500.000 πολίτες 
Ο κήπος βρίσκεται στην πίσω αυλή του συγκροτήματος .

Ίδρυμα Fundacja Generacja

2016

Χορηγήστε από την πόλη
Ατομικές και σχολικές δωρεές σε είδος (π.χ. πάγκοι, νερό)

Το ίδρυμα πήρε την άδεια να χρησιμοποιήσει τη γη και την 
υποστήριξη από την πόλη, το συμβούλιο της επαρχίας, το 
ίδρυμα κοινωνικής φροντίδας.
Η εναρκτήρια συνάντηση διαδόθηκε από το Ίδρυμα μεταξύ 
των πολιτών του Γκντανσκ . Στην αρχή, υπήρχαν εργαστήρια 
με τους κηπουρούς, φύτευση σπανάκι και ντομάτες και σπορά 
κολοκύθας και ηλίανθους στα γλάστρες, που οι άνθρωποι 
μπορούσαν να πάρουν σπίτι. Στη συνέχεια, όλοι οι πολίτες που 
ήρθαν να ενταχθούν σε εργασίες ανοίγματος, θα μπορούσαν 
να φυτέψουν το φράκτη γύρω από τον χώρο του κήπου. Εν 
τω μεταξύ, υπήρχε ένα πικνίκ που συνδέεται με τα εργαστήρια 
προετοιμασίας τροφίμων από άγρια φυτά και διαφορετικές 
δραστηριότητες για παιδιά.
Άλλα έργα στον κήπο περιλαμβάνουν π.χ. προετοιμασία των 
χώρων λαχανικών, σπορά (ραπανάκι, φασόλια, ντομάτες), 
φύτευση των βοτάνων, προετοιμασία του χλοοτάπητα, λουλούδι 
λιβάδι και οπωρώνα (με αχλάδι, δαμάσκηνο και μήλα).
Ο κήπος φιλοξενεί συναντήσεις τοπικής κοινότητας, εργαστήρια 
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Facebook: 
https://www.facebook.com/ogrodwrzeszcz/ 

άρθρο s :
https://dziecko.trojmiasto.pl/Ogrod-Spoleczny-Wrzeszcz-imp439419.html

https://rozrywka.trojmiasto.pl/Warsztaty-grzadki-i-kuchnia-blotna-We-
Wrzeszczu-powstal-ogrod-spoleczny-n115238.html

http://gdansk.gosc.pl/doc/4046769.Ogrod-Spoleczny-we-Wrzeszczu

http://fundacjageneracja.pl/projekt/ogrod-spoleczny-wrzeszcz/

Κοινωνική και πολιτική ευθύνη
Πρωτοβουλία
Δημιουργικότητα
την οικοδόμηση της ομάδας και η ομάδα εργασίας
Οργάνωση εκδηλώσεων
Κινητοποίηση
Δικτύωση, διαπροσωπικές σχέσεις, φιλικότητα
Ικανότητα προσαρμογής
Ενθουσιασμός
Την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
Διαχείριση
Συνεργασία με τους δημόσιους οργανισμούς
Στρατηγικός και επιχειρησιακός προγραμματισμός
Διαπραγμάτευση

(για ενήλικες, ηλικιωμένους, παιδιά και νέους), συναντήσεις με 
τους επισκέπτες, υπαίθριο σινεμά, κοινωνικές ενέργειες.

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 7 - ΠΟΛΏΝΙΑ

https://www.facebook.com/ogrodwrzeszcz/ 
https://dziecko.trojmiasto.pl/Ogrod-Spoleczny-Wrzeszcz-imp439419.html
https://rozrywka.trojmiasto.pl/Warsztaty-grzadki-i-kuchnia-blotna-We-Wrzeszczu-powstal-ogrod-spolecz
https://rozrywka.trojmiasto.pl/Warsztaty-grzadki-i-kuchnia-blotna-We-Wrzeszczu-powstal-ogrod-spolecz
http://gdansk.gosc.pl/doc/4046769.Ogrod-Spoleczny-we-Wrzeszczu
http://fundacjageneracja.pl/projekt/ogrod-spoleczny-wrzeszcz/
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ισπανία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 8 - ΙΣΠΑΝΙΑ

‘’HUERTOS URBANOS DE BENIMACLET’’

Αυτός ο κήπος βρίσκεται σε ένα τετράγωνο της Βαλένθια 
που ονομάζεται Benimaclet. Είναι  4.513,14 m2 μεγάλο.
Διεύθυνση: Plaça Num 26 Res Urb, 76, 46020 València

Το URBAN GARDENS OF BENIMACLET είναι μια πρωτοβουλία 
του Συλλόγου Γειτονικών και των Γειτονικών του Benimaclet, 
χάρη στην οποία με τη συμμετοχή και την προσπάθεια όλων των 
κηπουρών έχει κατορθώσει να ανακτήσει κάποια γη για δημόσιο 
πάρκο. Ο χώρος εγκαταλείφθηκε και χρειάστηκαν περισσότερα 
από δεκαπέντε χρόνια για να δημιουργηθεί αυτός ο κοινοτικός 
χώρος. Thaks στον ιδιοκτήτη, στην πόλη της Βαλένθια για να 
δώσει την άδεια να το χρησιμοποιήσετε ως γειτονιά στον κήπο.

Τα πρώτα βήματα έγιναν το 1992. Φυσικά, πολλά πράγματα 
έχουν αλλάξει, αλλά φέτος μπορεί να θεωρηθεί η αρχή της 
ιστορίας του «huertos urbanos de Benimaclet»

Η περιοχή δωρίστηκε από την πόλη στη γειτονική συνέλευση. 
Αλλά για τις εκμεταλλεύσεις κάθε «γεωργός» πρέπει να πληρώσει 
το 50% των δαπανών.

Πώς να αποκτήσετε το δικό σας μικρό αγρόκτημα:
Μπορούν να ζητήσουν να επιλεγούν από μια ομάδα ανθρώπων 
που αποδεικνύουν τη σχέση τους με τη γειτονιά, είναι μέλη της 
Ένωσης Γειτόνων του Benimaclet και εκφράζουν την προθυμία 
να χρησιμοποιήσουν τα οικόπεδα σύμφωνα με τους κανόνες 
που καθορίζονται εδώ.
Υπάρχουν πολλοί κανόνες σε αυτόν τον κήπο που πρέπει να 
γνωρίζετε αν σκέφτεστε να γίνετε μέλος. Αυτός είναι ο ιστότοπος 
όπου μπορείτε να βρείτε τους κανόνες ως pdf-download: http://
www.huertosurbanosbenimaclet.com/documentos/internos/
Ακριβώς για να αναφέρετε ένα παράδειγμα, πρέπει πάντα να 
παίρνετε ένα έγγραφο για την ταυτοποίηση μαζί σας αν εργάζεστε 
στο δικό σας μικρό αγρόκτημα.

1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Telèfono: 96.351.56.25

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: huerto.benimaclet@gmail.com

https://avvbenimaclet.wordpress.com/proyecto-huertos

Προωθούμε την αυτοκατανάλωση των νωπών προϊόντων και την 
κυριαρχία των τροφίμων,
Το κοινοτικό έργο της γης αναπτύσσεται θετικά ψυχολογικά.
Θεραπευτικές και κοινωνικές επιδράσεις (αίσθημα ευεξίας.
S ΟΙΝΏΝΙΚΕΣ ενσωμάτωση, το αίσθημα της κοινότητας ...)
Προωθούμε τις σχέσεις μεταξύ των γειτόνων, ιδιαίτερα μεταξύ 
των γενεών.

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 8 - ΙΣΠΑΝΙΑ

http://huerto.benimaclet@gmail.com
https://avvbenimaclet.wordpress.com/proyecto-huertos
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ισπανία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 9 - ΙΣΠΑΝΙΑ

Κοινοτικός κήπος ‘’ Huerto El Cruce ‘’

Μαδρίτη, πρωτεύουσα της Ισπανίας με πληθυσμό 3.141.991 
κατοίκους
βρίσκεται σε:
Calle de las Violetas s / n
Ο κήπος έχει 1100 τετραγωνικά μέτρα.

70 μέλη (γείτονες) που διατηρούν τον κοινοτικό κήπο, οι 
ακόλουθες οργανώσεις περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες 
του κήπου:
Πολιτιστικός Σύλλογος El Cruce de Villaverde, Colegios del 
barrio, Unión Barrios, Εκκλησία Los Madriles, Villaverde 
Experiment, Centro de Salud de San Cristobal, Παροικιά

Ημερομηνία έναρξης: 01.08.13
άνοιγμα του κήπου: τον Δεκέμβριο του 2013

Χορήγηση:
Instituto de la Vivienda de Madrid

Ο κήπος ανοίγει καθημερινά (για όλους) της εβδομάδας εκτός 
από το S undays. Χρησιμοποιείται για πολλές διαφορετικές 
πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, για να αναφέρουμε 
μερικές από αυτές είναι ένα μέρος για την δημόσια τέχνη και το 
εξωτερικό γυμναστήριο σε μια στιγμή.
Εκπαιδευτικά έργα και καλλιτεχνικά ή / και οικολογικά εργαστήρια 
πραγματοποιούνται σε αυτόν τον κοινοτικό κήπο, ο οποίος έχει 
ακόμη και τη δική του βιβλιοθήκη
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
huertocruce@gmail.com

Ιστοσελίδες: 
https://www.facebook.com/huerto.cruce

https://diario.madrid.es/huertos/huerto/huerto-el-cruce/#13/40.3241/-3.6750

http://www.naturalenda.com/2014/08/huerto-el-cruce-villaverde.html

http://huertoelcruce.blogspot.com.es/

Μιλώντας με άλλους μέσα και γύρω από το τοπικό φυσικό 
περιβάλλον, την επίλυση των προβλημάτων toget h er, 
διαβούλευση με τους ανθρώπους κατά τη λήψη αποφάσεων, 
ξεπερνώντας διαφωνίες και σε συνεργασία με τους ανθρώπους 
που έχουν διαφορετικές ατζέντες.

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 9 - ΙΣΠΑΝΙΑ

mailto:huertocruce%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/huerto.cruce
https://diario.madrid.es/huertos/huerto/huerto-el-cruce/#13/40.3241/-3.6750 
http://www.naturalenda.com/2014/08/huerto-el-cruce-villaverde.html
http://huertoelcruce.blogspot.com.es/
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ισπανία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 10 - ΙΣΠΑΝΙΑ

Αστικός κοινοτικός κήπος ‘’ Hort Comunitari de Carolines ‘’

Ο τόπος βρίσκεται στο Αλικάντε . Ο κήπος είναι 220 
τετραγωνικά μέτρα μεγάλος και μπορείτε να τον βρείτε 
ανάμεσα στους δρόμους του Julio Antonio και του Jacinto 
Maltés στη γειτονιά του Carolinas Bajas.

Ο τόπος ήταν ένας εγκαταλελειμμένος χώρος για 20 χρόνια, 
όπου είχε συσσωρευτεί σημαντικό ποσοστό σκουπιδιών. Οι 
γείτονες αποφάσισαν να καθαρίσουν την περιοχή δίνοντάς της 
μια χρήση με κήπο, χώρο συνάντησης, κηπουρική. Υπεύθυνος 
για τον κήπο είναι η συνέλευση των γειτόνων.

26.04.09

Συγκέντρωση γειτόνων

Είναι ένα σημείο συνάντησης γειτονιάς. Αποτελεί επίσης 
δράση για την καταπολέμηση της σωματικής και ψυχολογικής 
υποβάθμισης της γειτονιάς. Είναι αποτέλεσμα αυτής της ιδέας, 
αλλά ταυτόχρονα θεμελιώδης πυλώνας όπου βασίζονται αυτές 
οι ιδέες.
Ποιες δραστηριότητες διεξάγονται σε αυτό: θερινό σινεμά, 
γενέθλια, κάθε είδους εκδηλώσεις για τη νεολαία όπως συναυλίες 
και εργαστήρια
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Facebook-Κοινότητα:
https://www.facebook.com/hortcarolines/

Ιστοσελίδες:

https://huertosurbanosbarcelona.wordpress.com/00_huertos-urbanos-
cultivando-barcelona/huertos-urbanos-en-otras-ciudades/alicante/

https://redhuertosalicante.wordpress.com/2014/08/17/hort-comunitari-
carolines/

οικολογική γεωργία
ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
περιέργεια
ευκαμψία
ανοιχτό μυαλό
Gardeninig
Δραστηριότητες της κοινότητας

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 10 - ΙΣΠΑΝΙΑ

https://www.facebook.com/hortcarolines/
https://huertosurbanosbarcelona.wordpress.com/00_huertos-urbanos-cultivando-barcelona/huertos-urbano
https://huertosurbanosbarcelona.wordpress.com/00_huertos-urbanos-cultivando-barcelona/huertos-urbano
https://redhuertosalicante.wordpress.com/2014/08/17/hort-comunitari-carolines/
https://redhuertosalicante.wordpress.com/2014/08/17/hort-comunitari-carolines/
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ισπανία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 11 - ΙΣΠΑΝΙΑ

Ένας πράσινος χώρος στις γειτονιές της παλιάς πόλης που 
ονομάζεται Huerto del Rey Moro

Μεγάλο οικόπεδο 3.500 τ.μ. στη Σεβίλλη (πληθυσμός: 
690.566): Calle Enladrillada 36 στη γειτονιά San Julian 
(Casco Antiguo)

Αυτοδιοικητική οργάνωση των γειτονικών της ιστορικής περιοχής 
(γειτονιά)

Το 2004, ο Σύνδεσμος Φίλων της Huerta del Rey Moro έλαβε 
δράση, επιλέγοντας επίσημα τα οικονομικά συμφέροντα που 
φαινόταν να επικρατήσουν και, τον Φεβρουάριο του 2004, 
εγκαινίασε την κατοχή χώρου για τη χρήση και την απόλαυση 
της γειτονιάς. Έτσι, οι γείτονες, υπέρ της διατήρησής τους και 
με αυτοδιαχειριζόμενη οργάνωση, εγκατέστησαν συλλογικούς 
κήπους με ανακυκλωμένα υλικά. Από τότε, διάφορες ομάδες τις 
έχουν διατηρήσει.

Ο χώρος εγκαταλείφθηκε μέχρι το 2004, η αυτοδιαχειριζόμενη 
οργάνωση των γειτόνων είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση

Ο Κήπος είναι ανοιχτός για όλους, αλλά είναι κλειστός όταν ο 
ήλιος πέφτει. Δεν είναι επιθυμητή η μαγειρική, η φωτιά και η 
ενισχυμένη μουσική. Φυσικά, ελπίζουμε ότι ο καθένας σέβεται 
τους κήπους, που περιλαμβάνει τη φροντίδα των ζώων ή των 
παιδιών σας.
Δραστηριότητες: περιβαλλοντικές, κηπευτικές, συναντήσεις, 
γενέθλια παιδιών, εκδηλώσεις κοινωνικών ομάδων, καλοκαιρινός 
κινηματογράφος, αρτοποιείο, εργαστήρια κατάρτισης, γεύματα 
της κοινότητας και πολλά άλλα.

1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

http://barrioabierto.es/huerto-del-rey-moro/

Ιστοσελίδα:
http://www.huertodelreymoro.org/

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
info@huertodelreymoro.org

Κατά τη συμμετοχή σας στις δραστηριότητες μπορείτε: - να 
μάθετε πώς να καλλιεργείτε τη γη
- Γνωρίστε τους ανθρώπους.
- επαφή με τη φύση
- ευαισθησία της προέλευσης του τροφίμου
- Ευθύνη σε κοινοτικό έργο.
- κοινωνικές δεξιότητες
Ταυτόχρονα, ο οπωρώνας είναι μια σημαντική θέση στη γειτονιά, 
όπου ξεκινάει για παράδειγμα η διαδρομή των Πράσινων 
αντάρτων.

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 11 - ΙΣΠΑΝΙΑ

http://barrioabierto.es/huerto-del-rey-moro/
http://www.huertodelreymoro.org/
mailto:info%40huertodelreymoro.org?subject=
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ισπανία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 12 - ΙΣΠΑΝΙΑ

Αστικός / οικολογικός κοινοτικός κήπος ‘’ huerto de la 
alegria ‘’

Ο κήπος βρίσκεται στη Μαδρίτη το «» la calle Canal de 
Παναμά «» στο parc «La Huella»
Έχει μια σειρά μόνο 200 τετραγωνικών μέτρων, σε σύγκριση 
με άλλους κοινοτικούς κήπους είναι αρκετά μικρό. Αλλά 
αυτό είναι το πράγμα στις μεγάλες πόλεις ..

Asamblea Popular de la Concepción, μια ανοιχτή συνέλευση για 
τους κατοίκους για να βελτιώσουν τις συνθήκες στην τρίμηνο ‘’ 
de la concepción ‘’

Η ημερομηνία έναρξης αυτού του κήπου είναι ο Οκτώβριος του 
2011

Χορηγία της ‘’ Asamblea Popular de la Concepción ‘’

Είναι ένας ανοιχτός χώρος για όσους θέλουν να συμμετάσχουν, 
ανεξάρτητα από το πόσο μπορεί να προσφέρει. Κάθε είδους 
εργασία οργανώνεται σε ομάδες εργασίας που σχηματίζονται 
στις περιοδικές συνελεύσεις.
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
huertodelalegria@googlegroups.com

Ιστοσελίδες:
http://huertodelalegria.blogspot.com.es/p/huerto-ecologico.html
http://www.naturalenda.com/2014/10/huerto-de-la-alegria.html

Η εργασία σε ομάδες έχει καλό αντίκτυπο όχι μόνο στα 
αποτελέσματα που είναι συχνά τα καλύτερα αν δημιουργούνται 
από την πρωτοβουλία όλων των μελών της ομάδας. Επίσης, 
ενισχύει την ικανότητα όλων των μελών όσον αφορά την 
επικοινωνία και την εξεύρεση συμβιβασμού.
Επίσης, αναπτύξτε τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 12 - ΙΣΠΑΝΙΑ

http://huertodelalegria.blogspot.com.es/p/huerto-ecologico.html
http://www.naturalenda.com/2014/10/huerto-de-la-alegria.html
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ισπανία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 13 - ΙΣΠΑΝΙΑ

Huerto de la Cuerna

Πόλη του Elche , 260.000 πολίτες
Περιοχή του αστικού κήπου: γειτονιά Altabix
1.300 τετραγωνικά μέτρα λαχανικών και χόρτων.
Υπάρχουν 20 οικόπεδα των 50 τετραγωνικών μέτρων 
για καλλιέργεια από τους ηλικιωμένους στην γειτονιά και 
δύο μεγάλα τεμάχια των 150 τετραγωνικών μέτρων για τα 
δημόσια σχολεία Víctor Pradera και Miguel Hernández και 
το Πανεπιστήμιο του Elche

Γειτονιά Σύλλογος Altabix + Δήμου της Έλτσε

“Huerto en Altabix” el 29 de noviembre de 2007

Ο Δήμος Elche παρέχει το έδαφος + το νερό και οι συμμετέχοντες 
πληρώνουν για τα υπόλοιπα πράγματα, υλικά, φυτά, σωλήνες 
κλπ. Επίσης το σχολείο, το πανεπιστήμιο και η γειτονιά 
Association of Altabix συνεισφέρουν με κάποιο χρηματικό ποσό 
κάθε χρόνο.

Πρόκειται για ένα έργο που γεννήθηκε από την πρωτοβουλία 
του Συνδέσμου Γειτονιάς του Altabix, σε συνεργασία με την πόλη 
του Elche, οι στόχοι του οποίου είναι:
1. Παροχή παιχνιδιάρικης και παραγωγικής δραστηριότητας 
στη σχολική κοινότητα και τους ηλικιωμένους στη γειτονιά, για 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους μέσω σωματικής και 
πνευματικής άσκησης που απαιτεί την ανάκτηση των σχετικών 
καλλιεργειών.
2. Προωθήστε την ανάκτηση της ταυτότητας
3. Προσφέρετε άμεσες εμπειρίες γνώσης του φυσικού 
περιβάλλοντος και των αλληλεπιδράσεών του με την ανθρώπινη 
δραστηριότητα
4. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών

1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

5. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας, απαγορεύοντας τη 
χρήση προϊόντων που δεν είναι οργανικά
 
Huerto de la Cuerna έχουν σημαντικές κοινωνικές αξίες για τους 
εμπλεκόμενους, δεδομένου ότι τους επιτρέπουν να περάσουν το 
χρόνο τους. Εκτός αυτού, ευνοούν τη δημιουργία ενός δικτύου 
νέων σχέσεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους μέσω 
της σωματικής άσκησης, η οποία είναι πολύ θετική για την υγεία 
τους. Έχουν επίσης υψηλή περιβαλλοντική αξία για την πόλη, 
καθώς γίνονται νέοι δημόσιοι χώροι.       
Άλλα σημαντικά σημεία είναι ο ρόλος τους στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση μέσω δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε 
σχολεία, πανεπιστήμια, λιανοπωλητές που επιτρέπουν την 
γνώση του γεωργικού κόσμου και των αρχών της βιολογικής 
γεωργίας. Έχουν επίσης μια κοινωνική λειτουργία όσον 
αφορά τη συνύπαρξη μεταξύ γενεών, καθώς οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες σε αστικούς κήπους προάγουν σχέσεις μεταξύ 
παιδιών, φοιτητών και ηλικιωμένων.    
 
Το πρόγραμμα αναπτύσσεται βάσει δύο πτυχών
Κήποι αναψυχής :
Προορίζεται για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών που κατοικούν 
στο Elche, παρουσιάζεται ως εναλλακτική λύση στον υπάρχοντα 
ελεύθερο χρόνο για αυτή την ομάδα πληθυσμού και δεν έχει 
κανένα εμπορικό σκοπό και τα προϊόντα προορίζονται για την 
αυτοκατανάλωση των χρηστών, δεσμεύονται να συνεργαστούν τα 
κοινά καθήκοντα του κήπου, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες 
που αναπτύσσονται - μαθήματα, συνομιλίες, εκδρομές, να 
καλλιεργούνται στα οικόπεδα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές / αναφορές και τα κριτήρια που υποδεικνύονται,
Συνιστάται να έχετε καλή κατάσταση υγείας για να αποφύγετε 
κινδύνους, μπορείτε να έχετε μόνο ένα οικόπεδο ανά οικογενειακή 
μονάδα
 
Σχολικοί Κήποι  
Σημείο συνάντησης για μαθητές, γονείς και φίλους κατά τη 
διάρκεια του σχολείου ή μετά το σχολείο, προκειμένου να 
γνωρίζει το φυσικό περιβάλλον, να σέβεται το αστικό περιβάλλον 
και να αναπτύσσει αξίες όπως η ανεκτικότητα, η αλληλεγγύη και 
η κοινωνική δέσμευση.
 
Πανεπιστημιακός κήπος:
Οι φοιτητές του πανεπιστημίου μπορούν να επιλέξουν τα 
μαθήματα που η περιοχή περιβάλλον του Πανεπι μιο του Miguel 
Hernandez εκτελεί, μετά το μάθημα, κατά την περίοδο 1 έτους 

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 13 - ΙΣΠΑΝΙΑ
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
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https://aavvaltabix.wordpress.com/huertos-de-altabix/

• εμπνέουν τα μυαλά
• εντοπίστε τα διάφορα στοιχεία που αποτελούν έναν 
οικολογικό κήπο.
• τα εργαλεία της εργασίας, πώς να καλλιεργούν λαχανικά.
• να προετοιμάσει τη γη για καλλιέργεια και να καταπολεμήσει 
τα παράσιτα με οικολογικό τρόπο
• μάθετε να μεγαλώνετε λαχανικά
• εργάζονται στη γη
• ζείτε με ανθρώπους με συμφέροντα παρόμοια με τα δικά 
σας και επιλέγετε τη δική σας συγκομιδή.
• ικανότητες οργάνωσης 
• Γνώση της permaculture και της βιολογικής καλλιέργειας
• Αναγνώριση άγριων φυτών 
• Εξοικονόμηση σπόρων
• Μεταφύτευση
• ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
• Πολιτιστικός

θα έχουν πρόσβαση σε οικόπεδο τους να φυτέψει λαχανικά, 
φρούτα, ακολουθώντας τους κανόνες κήπο και συστάσεις.
 
Υπάρχουν 20 οικόπεδα των 50 τετραγωνικών μέτρων για 
καλλιέργεια από τους ηλικιωμένους στην γειτονιά και δύο μεγάλα 
τεμάχια των 150 τετραγωνικών μέτρων για τα δημόσια σχολεία 
Víctor Pradera και Miguel Hernández και το πανεπιστήμιο όπου 
καλλιεργούνται λαχανικά, βότανα και εποχιακά λουλούδια. 
Υπάρχουν πολλές ντομάτες, πράσινα φασόλια, πατάτες, 
κολοκυθάκια, τσίπουρα, λάχανα, μελιτζάνες, σκόρδα, κρεμμύδια, 
αγκινάρες και μαρούλια. 
Τα οικόπεδα είναι διακοσμημένα με φυτείες ειδών με εποχιακά 
άνθη, ενώ τα βότανα και τα αρωματικά φυτά έχουν σημαντικό 
ρόλο στη βιολογική γεωργία, καθώς συμβάλλουν στην εξάλειψη 
των παρασίτων, απωθώντας ή προσελκύοντας παρασιτικά 
έντομα.    
 
Στο Huerto de la Cuerna υπάρχει μια ετήσια αμειψισπορά 
εκμεταλλευόμενη την αλλαγή της καλλιέργειας από το χειμώνα 
στο καλοκαίρι. Εάν ένα οικόπεδο έχει 4 υποδιαιρέσεις (σταθμούς), 
στις δύο οικογένειες που απορροφούν τα θρεπτικά συστατικά 
τώρα θα είναι αυτές που τις διορθώνουν.

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 13 - ΙΣΠΑΝΙΑ

8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
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Τουρκία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 14 - ΤΟΥΡΚΙΑ

Narköy Οικολογικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο

Kocaeli
Το Kocaeli είναι μια πόλη με πάνω από ένα εκατομμύριο 
κατοίκους που βρίσκεται στην πιο πολυσύχναστη περιοχή 
της Τουρκίας, η οποία είναι το Μαρμαρά (νοτιοδυτικά) 
και 2 ώρες μακριά από την Κωνσταντινούπολη, όπου ο 
πληθυσμός είναι πάνω από 20 εκατομμύρια.
Το Narköy είναι μια εκπαιδευτικά εστιασμένη εγκατάσταση 
που ιδρύθηκε και παρέχει υπηρεσίες ως σύγχρονο 
αγρόκτημα και ξενοδοχείο. Ολόκληρη η γη είναι πάνω 
από 150 τ.μ. με τα 14 δωμάτια, οικογενειακά και ομαδικά 
καταλύματα, νομαδικές σκηνές, ένα εστιατόριο με βιολογικά 
αγροτικά γεύματα, εσωτερικές και εξωτερικές αίθουσες 
διδασκαλίας, βιολογική γεωργική γεωργία και ένα υπέροχο 
δάσος πλούσιο με τις φυσικές απολαύσεις, το Narköy το 
κάνει μπορείτε να συμμετάσχετε σε ποικίλες εκδηλώσεις, 
δραστηριότητες και εργαστήρια, να απολαύσετε τις 
διακοπές σας με τους αγαπημένους σας στην καρδιά της 
φύσης ή να εργαστείτε και να προχωρήσετε σε σχέδια με 
συναδέλφους, μακριά από την αναταραχή της πόλης.

“Nar Education” είναι η δημιουργική οργάνωση του “ Narköy 
Ecological Centre “. Το “Nar Education” είναι ένα εκπαιδευτικό 
κέντρο που παρέχει προσωπικές και επιχειρηματικές 
προπονήσεις με επίκεντρο τον βιώσιμο τρόπο ζωής. http://www.
naregitim.com/anasayfa

Η ίδρυση και έναρξη του έτους έργου του Narkoy είναι το 2007.

Ιδιωτική χρηματοδότηση από τη σχολή Nar

1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

http://www.naregitim.com/anasayfa
http://www.naregitim.com/anasayfa
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Το Narköy είναι ένα οικείο, σύγχρονο κέντρο ζωής και εκμάθησης 
που σέβεται τη γεωγραφία του, δίνεται σχήμα σύμφωνα με τα 
πρότυπα και τις δυνατότητες της φύσης. Με μια αρχιτεκτονική 
ηθική που ενσωματώνει τη φιλοσοφία “σκεφτείτε την παγκόσμια, 
ενεργή τοπική”, ο Narköy σχεδιάστηκε με βάση τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν από τη χρήση της συμβολής στη φύση και τη 
συμβολή της. Η αρχιτεκτονική αίσθηση του Narköy βασίζεται 
σε μια αειφόρο ενέργεια, οι δομές της κατασκευάζονται από 
ένα σύστημα χαμηλού άνθρακα-αποτύπωμα, κρύο χάλυβα, 
χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα και φυσικά υλικά σε κάθε βήμα 
της διαδρομής. Ο βρώσιμος εξωραϊσμός του είναι ένα σημαντικό 
μέρος αυτού του συστήματος.
Το Κέντρο Κατάρτισης Nar παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης και 
παροχής συμβουλών σε εταιρικές επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, 
ιδιώτες. Επιπλέον, ο Narköy διεξάγει μια μεγάλη ποικιλία 
εργαστηρίων, που κυμαίνονται από τυρί και ψωμί, μέχρι 
προσεγμένους τρόπους παρουσίας στη φύση.
Οι απολαύσεις της ημέρας στο Narköy ξεκινούν με πρωινό, 
ακολουθούμενη από την επιλογή σας για αγροτικές 
δραστηριότητες, περιπάτους στη φύση ή κολύμπι στο Kerpe. 
Από το δάσος, μπορείτε να επιλέξετε να συνεχίσετε με το 
Bird Fountai n (Kuşlar Pınarı) και να περπατήσετε στην ακτή, 
να κάνετε κάποια ιππασία, να πιάσετε, να διασκεδάσετε ή να 
δοκιμάσετε το χέρι σας σε ένα μικρό μουσικό αυτοσχεδιασμό 
εν μέσω φύσης, να παρακολουθήσετε ταινίες σε εξωτερικούς 
χώρους , να συνομιλήσετε με ένα στρατόπεδο φωτιάς ή να 
προχωρήσετε σε μια αποστολή στο παλιό Kerpe .
“Narkoy” δίνουν τις παρακάτω ελεύθερες δραστηριότητες στο 
κοινό: Ιπποδρομία, Αγελάδα Αγελάδας, Feedin g τα κοτόπουλα, 
Συλλογή αυγών από το κοτόπουλο ,
Συλλογή άλλων προϊόντων από το αγρόκτημα ,
Συλλογή και παρασκευή αρωματικών βοτάνων και τσαγιού ,
Συλλογή καρπών με κέλυφος, κάστανα, άνθη και βατόμουρα 
(ανάλογα με την εποχή) ,
Συγκομίζονται σιτάρι, κρεμμύδια και πατάτες

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 14 - ΤΟΥΡΚΙΑ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

-Κοινωνική αλληλεπίδραση,
-Ανταλλαγή εμπειρίας,
-Collaborating και c ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΗΣ ,
- Διαχείριση κρίσεων / Διαχείριση θυμού / Διαχείριση άγχους με 
χαλάρωση στη φύση,
- επιθυμία και προθυμία για μάθηση ,
- Συναισθηματική νοημοσύνη (Narkoy έχει ειδικά εργαστήρια για 
NLP)
- Αυτογνωσία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 14 - ΤΟΥΡΚΙΑ

http://www.narkoy.com/
Kıncıllı Köyü, Yayla Mevkii, Kerpe Caddesi, αριθ .: 13 / A Kandıra 
/ KOCAELİ             
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 0262 561 25 25 (26-27-
28)
GSM: +90 549 529 5449
naregitim@naregitim.com

http://www.narkoy.com/
mailto:naregitim%40naregitim.com?subject=
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δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
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Γαλλία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 15 - ΓΑΛΛΙΑ

Mini M

Στην πανεπιστημιούπολη της Τουλούζης : Université 
Toulouse III - Paul Sabatier ,  
Κήπος 4000m2 με δέντρα κοντά στις φοιτητικές κατοικίες 
- Αυτός ο δημόσιος χώρος μοιράζεται με τους μαθητές, το 
νηπιαγωγείο « Upsimom » και τους κατοίκους της γειτονιάς   

CROUS (Εθνικό Κέντρο Πανεπιστημιακών και Σχολικών 
Εργασιών), με τη βοήθεια του οργανισμού « partageons les 
jardins ».    
και η πόλη της Τουλούζης, από την DCVRU (κατεύθυνση της 
σύμβασης πόλης και αστική ανανέωση)

01/03/16

συλλογικά κεφάλαια: CROUS και επιχορήγηση της πόλης της 
Τουλούζης ( υπηρεσία DCVRU (κατεύθυνση της σύμβασης και 
αστική ανανέωση )
Πληροφορίες: κατανομή οικόπεδα με αμοιβή μέλους τουλάχιστον 
10 ευρώ, συμμετοχή σε συναντήσεις (μία φορά το ένα τέταρτο) 
την 1η Πέμπτη του μήνα και σε δραστηριότητες στον κήπο.

Οικόπεδα που πρέπει να καλλιεργηθούν μαζί, πράσινο χώρους 
για να συναντηθούν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων του do-
it-yourself και της κηπουρικής
Μια μόνιμη παρουσία στον κήπο κάθε Τρίτη βράδυ : οι εμψυχωτές 
των πολιτικών υπηρεσιών ενημερώνουν τους μαθητές. 
Εργαστήρια που διευκολύνουν οι εμψυχωτές του κοινόχρηστου 
κήπου. Συλλογική κηπουρική κάθε Τρίτη, κοινά γεύματα, 
εργαστήρια κηπουρικής, DIY, συμβουλές βιολογικής καλλιέργειας.

1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

http://www.crous-toulouse.fr/developpement-durable/jardins/

https://www.youtube.com/watch?v=Rj4dbTidk-M

https://www.facebook.com/crous.toulouse/photos/a.750583581625886.1073
741827.729458150405096/1307091942641711/?type=3

https://www.ladepeche.fr/article/2016/03/15/2304158-rangueil-jardin-
partage-rapprocher-etudiants-habitants-quartier.html

Κοινωνική και πολιτική ευθύνη
Πρωτοβουλία
Ιδρύματα
Προώθηση ( μέσω του τύπου, ηλεκτρονικών μέσων και 
κοινωνικών μέσων)
επίλυση διαφοράς
Επικοινωνία
Συνεργασία με τους δημόσιους οργανισμούς
Οργάνωση εκδηλώσεων
Κινητοποίηση
Σχεδιασμός και καλλιτεχνική αίσθηση
Συναισθηματική νοημοσύνη
Οικολογική στάση

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 15 - ΓΑΛΛΙΑ
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Γαλλία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 16 - ΓΑΛΛΙΑ

Graine de Monlong

Στο Mirail, ένα τετράγωνο της Τουλούζης, ο εν λόγω χώρος 
ανήκει στο δημαρχείο της Τουλούζης και καλύπτει έκταση 
3,5 εκταρίων. Ή ιδιαιτερότητα του Parc Monlong οφείλεται 
στην ποιότητα του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα αξιοσημείωτη 
στις αστικές περιοχές: δασική περιοχή, κανάλι και μικρή 
λίμνη, μεγάλη βιοποικιλότητα (πανίδα, χλωρίδα ...).
Ορισμένα οικόπεδα είναι αφιερωμένα σε συλλογικές 
δραστηριότητες και συνθέτουν τον κοινόχρηστο κήπο 
“Graines de Monlong”, τον οποίο διαχειρίζεται μια 
συλλογική ομάδα που ενώνει:
Το αποτέλεσμα μιας συμμετοχικής προσέγγισης 
(καθοδηγητική επιτροπή με τους 5 εταίρους για τον 
καθορισμό των κύριων γραμμών του προγράμματος, 
επιτροπή κηπουρικής για την εκπόνηση του προγράμματος 
δραστηριοτήτων στον κήπο)

5 εταίροι : κοινωνικές υπηρεσίες Toulouse, CAF de Bellefontaine 
et Reynerie, κοινωνικό κέντρο Alliance et Cultures, οργανώσεις 
γειτονιάς Υπηρεσίες Bellefontaine Services και Reynerie  

2010

Η πόλη της Τουλούζης προσφέρει τον κήπο και χρηματοδοτεί 
έναν εμψυχωτή. Δωρεά από την Ευρώπη για το πάρκο-

Υπάρχουν περίπου 70 οικογενειακά οικόπεδα 100 τ.μ. ορισμένοι 
κηπουροί έχουν εγκατασταθεί για περίπου δέκα χρόνια 
(σημειώθηκε ότι αυτό το μέρος του site έχει μια κάποια δυσκολία 
στην καθιέρωση μιας πραγματικής πολιτικής των κοινόχρηστων 
κήπων)?
Ο Graines de Monlong αποτελεί μέρος μιας οικολογικής 
προσέγγισης και προτείνει στο ευρύ κοινό τον κήπο με συλλογικό 
τρόπο, με την υποστήριξη των κηπουρών.
Το πάρκο είναι ανοικτό στο κοινό την ίδια εποχή με όλους τους 

1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



I 38 I
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Κοινωνική και πολιτική ευθύνη
Πρωτοβουλία
Δημιουργικότητα
Προώθηση (π.χ. μέσω του τύπου, των ηλεκτρονικών μέσων και 
των κοινωνικών μέσων)
Συνεργασία με τους δημόσιους οργανισμούς
την οικοδόμηση της ομάδας και η ομάδα εργασίας
Οργάνωση εκδηλώσεων
Επίλυση διαφοράς
Κινητοποίηση
Δικτύωση, διαπροσωπικές σχέσεις, φιλικότητα
Ικανότητα προσαρμογής
Ενθουσιασμός
Οικολογική στάση

άλλους κήπους της πόλης, ακόμη και αν οι κηπουροί κηπουροί 
έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή.
Από άποψη δραστηριότητας, οι καλλιέργειες λαχανικών 
μπορούν να βρεθούν σε επιμέρους οικόπεδα και διακοσμητικές 
καλλιέργειες σε κοινόχρηστους ή συλλογικούς κήπους. Τα πάνελ 
κατασκευάστηκαν σε εκπαιδευτικό κύκλωμα στο δασικό πάρκο.
Σε αυτόν τον κήπο πραγματοποιούνται πολλά εργαστήρια
Συναντήσεις μία φορά την εβδομάδα για θέματα όπως η 
κηπουρική, η ανταλλαγή καλών πρακτικών
εφάπαξ συμβάντα π.χ .: Η άνοιξη ξυπνά 

http://www.association.arpe-mip.com/toulouse#MONLONG

https://www.youtube.com/watch?v=1S5F5GoCGWo

http://www.dire-environnement.org/Monlong2pag.pdf

ht tp: / /3pa.over-b log.org/ar t ic le-v is i te-des- jard ins-partages-de-
monlong-123425907.html

https://www.ladepeche.fr/article/2001/02/26/120405-bienvenue-au-parc-de-
monlong.html

moussa.diallo@mairie-toulouse.fr – 05.34.46.85.57

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 16 - ΓΑΛΛΙΑ

8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

http://www.association.arpe-mip.com/toulouse#MONLONG
https://www.youtube.com/watch?v=1S5F5GoCGWo
http://www.dire-environnement.org/Monlong2pag.pdf
http://3pa.over-blog.org/article-visite-des-jardins-partages-de-monlong-123425907.html
http://3pa.over-blog.org/article-visite-des-jardins-partages-de-monlong-123425907.html
https://www.ladepeche.fr/article/2001/02/26/120405-bienvenue-au-parc-de-monlong.html 
https://www.ladepeche.fr/article/2001/02/26/120405-bienvenue-au-parc-de-monlong.html 
mailto:moussa.diallo%40mairie-toulouse.fr?subject=
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Pousse cailloux (πέτρες σκοποβολής)

Αστικό κοινόχρηστο κήπο στο Saint Cyprien : 200μ2 στη 
μέση της πόλης της Τουλούζης. 
Το St Cyprien έχει γίνει μια δημοφιλής περιοχή της 
Τουλούζης, κοσμοπολίτικη και εκτιμημένη, ειδικά σε 
σύγκριση με την εγγύτητά της προς το κέντρο της πόλης.

Στην αρχή, μια άτυπη ομάδα, κάτοικοι γειτονιάς. Στη συνέχεια 
έγινε οργανισμός : ο Pousse Cailloux 

Το συλλογικό Pousse Cailloux ιδρύθηκε το 2008 και διοργανώθηκε 
σε συνεταιριστική μορφή στις 15 Μαρτίου 2009.
Ακριβείς, μυστικές, απροσδόκητες ενέργειες των φυτειών 
σποράς στην περιοχή της πτήσης, στις αποβάθρες Viguerie, 
ξεκίνησαν τη δυναμική της έρευνας ενός οικόπεδο στον κήπο. 
Και αναζητώντας κατάλληλες περιοχές ... να έρθετε σε επαφή με 
τους εκλεγμένους αξιωματούχους και τις δημοτικές υπηρεσίες 
για να μεταδώσετε την επιθυμία τους να δουν έναν συλλογικό 
κήπο που γεννήθηκε στη γειτονιά
Τον Δεκέμβριο του 2010, η ομάδα Pousse Cailloux κλήθηκε να 
υπογράψει την πρώτη σύμβαση “κοινόχρηστο κήπο” της πόλης. 
Δεχόμαστε τον Χάρτη Shared Gardens Chain

Συμμετοχή: 30 € / έτος στον κήπο ή 15 € / έτος ως μέλος

Η ζωή του κήπου οργανώνεται σε μικρές θεματικές ομάδες 
για τις εποχές, τις ενέργειες και τις ιδέες του καθενός. Τα 
διαστήματα είναι αμοιβαία, μοιράζονται και χτίζονται μαζί. Οι 
συγκομιδές καταναλώνονται επί τόπου, μαγειρεύονται στον 
κήπο ή απομακρύνονται αφήνοντας στους άλλους κηπουρούς 
την ευχαρίστηση να βρουν με τη σειρά τους τους καρπούς αυτής 
της συλλογικής εργασίας.
Μηνιαίες συναντήσεις συνήθως τη δεύτερη Κυριακή του μήνα 
για να έχουν χρόνο γύρω από ένα θέμα ανταλλαγής γνώσεων, 

1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
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Επικοινωνία με άλλους
τη δημιουργικότητα και την ορθή πρακτική
κηπουρική
ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
ανοιχτό πνεύμα
φιλικός

ή συγκεκριμένη εργασία στον κήπο για να οδηγήσει μαζί. Είναι 
επίσης μια ευκαιρία να καλωσορίσουμε τους περίεργους, τους 
συμπαθητές και να περάσουμε μια φιλική στιγμή στον κήπο και 
να διοργανώσουμε εκδηλώσεις όπως : φυτά bartering, βραδινή 
σούπα, απεριτίφ συναυλιών. 

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 17 - ΓΑΛΛΙΑ

https://www.ladepeche.fr/article/2013/01/14/1535083-toulouse-un-jardin-
partage.html

h t tps : / /www.arpe-occ i tan ie . f r / f i l es /RT_JARDINS_071111/RT_
Jardins_071111_2_Pousse_Cailloux.pdf

http://www.aua-toulouse.org/sites/www.aua-toulouse.org/IMG/pdf/4p_
jardinspartages_light.pdf

contact@pousse-cailloux.net

https://www.ladepeche.fr/article/2013/01/14/1535083-toulouse-un-jardin-partage.html
https://www.ladepeche.fr/article/2013/01/14/1535083-toulouse-un-jardin-partage.html
https://www.arpe-occitanie.fr/files/RT_JARDINS_071111/RT_Jardins_071111_2_Pousse_Cailloux.pdf 
https://www.arpe-occitanie.fr/files/RT_JARDINS_071111/RT_Jardins_071111_2_Pousse_Cailloux.pdf 
http://www.aua-toulouse.org/sites/www.aua-toulouse.org/IMG/pdf/4p_jardinspartages_light.pdf 
http://www.aua-toulouse.org/sites/www.aua-toulouse.org/IMG/pdf/4p_jardinspartages_light.pdf 
mailto:contact%40pousse-cailloux.net%20?subject=
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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Γαλλία
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Ο κήπος λαχανικών στην οροφή της κλινικής PASTEUR « 
Ένα παγωτό πάνω από την Κλινική Παστέρ »  

Τουλούζη, 700 000 πολίτες
Στην οροφή μιας κλινικής κοντά στο κέντρο της πόλης της 
Τουλούζης . Φυτικό κήπο 500μ2.

Η Κλινική ξεκίνησε την εγκατάσταση του κήπου λαχανικών. 
Ζήτησε μια εκκίνηση από την Τουλούζη , “ Macadam Garden “ 
για τεχνική υποστήριξη

 2014

Κλινική Pasteur

Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια σύνδεση μεταξύ των ομάδων 
υγείας της κλινικής. Ένα κλαμπ κηπουρικής έχει δημιουργηθεί 
για να φέρει σε επαφή διάφορες συναλλαγές γύρω από τις 
γεωργικές δραστηριότητες.
Η κλινική θέλει να παράγει λαχανικά σε βραχυκύκλωμα και τελικά 
να ανοίξει τον κήπο σε ορισμένους ασθενείς.
Έχουν δημιουργηθεί ξενοδοχεία με έντομα και κουτιά φωλιάζουν 
νυχτερίδες. Η κλινική επιθυμεί να μειώσει τον οικολογικό της 
αντίκτυπο προωθώντας την αστική βιοποικιλότητα.
Ένα ΕΣΑΤ ( εγκατάσταση βοήθειας για εργαζόμενους με 
αναπηρία ) είναι επίσης υπεύθυνο για την καθημερινή συντήρηση 
του κήπου.
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ
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https://www.clinique-pasteur.com/actualite/1607

http://macadam-gardens.fr

Εκπαίδευση
Ανταλλαγές
Ευεξία
Βιοποικιλότητα
Επικοινωνία
Προβολή
Εποχικότητα των λαχανικών
Εταιρική κοινωνική ευθύνη

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 18 - ΓΑΛΛΙΑ

https://www.clinique-pasteur.com/actualite/1607 
http://macadam-gardens.fr
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ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
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ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 19 - ΓΑΛΛΙΑ

Ζαρντάν Μαντάλα / Κήπος Mandala

Ο κήπος Mandala λαμβάνει χώρα στο γεωργικό 
σχολείο της Τουλούζης EPLEFPA , cité des Sciences 
Vertes (πόλη των πράσινων επιστημών). Πρόκειται 
για μια πανεπιστημιούπολη περίπου 2000 ατόμων της 
εκπαιδευτικής κοινότητας (φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές 
...). Ο κήπος Mandala είναι 150m2 (διάμετρος: 14μ)

Ένας δάσκαλος, Thierry POSER, αποφάσισε να εκμεταλλευτεί 
το πάρκο του σχολείου για να δημιουργήσει ένα μέρος για 
να συναντηθούν και να ανταλλάξουν. Η αρχική ιδέα είναι 
να δημιουργηθεί ένας κήπος στην κίνηση των απίστευτων 
βρώσιμων.

2015: Παρουσίαση του έργου
Σεπτέμβριος 2016: έναρξη του κήπου ως εκπαιδευτικού 
βοηθήματος

Δωρεές σπόρων
Σχολείο

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ελεύθερη αφθονία τροφίμων 
που να μοιράζεται για όλους, σε μια διαδικασία τοπικής 
αυτοπεποίθησης των τροφίμων, υγιούς, βιώσιμης, αφοσιωμένης 
και χωρίς αποκλεισμούς. Ο εθελοντής της εκπαιδευτικής 
κοινότητας μπορεί να καλλιεργηθεί σε αυτόν τον τόπο. Είναι 
ένας τόπος σύνδεσης εκτός από τις ανησυχίες της εργασίας. Ο 
καθένας μπορεί να συλλέξει προϊόντα κήπου.
Σε αυτή τη βάση, επιλέχθηκε να δημιουργήσει έναν κήπο 
Mandala επειδή πληροί τα κριτήρια permaculture. Αυτός ο κήπος 
είναι αισθητικός.
Οι ευρωπαίοι εθελοντές και οι πολιτικές υπηρεσίες συμμετέχουν 
στη συντήρηση του κήπου με μαθητές, δασκάλους ...
Υπάρχουν συναντήσεις γύρω από αυτόν τον κήπο (π.χ. κοινά 
γεύματα)
Αυτός ο κήπος είναι επίσης μια εκπαιδευτική υποστήριξη για 
τους δασκάλους
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ
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Thierry.poser@educagri.fr

Faru.koira@educagri.fr

https://www.ladepeche.fr/article/2016/05/10/2341136-les-incroyables-
comestibles.html

Κοινωνική και πολιτική ευθύνη
Πρωτοβουλία
Δημιουργικότητα
Προώθηση (π.χ. μέσω του τύπου, των ηλεκτρονικών μέσων και 
των κοινωνικών μέσων όπως το Facebook)
Συνεργασία
την οικοδόμηση της ομάδας και η ομάδα εργασίας
Κινητοποίηση
Δικτύωση, διαπροσωπικές σχέσεις, φιλικότητα
Ικανότητα προσαρμογής
Ενθουσιασμός
Οικολογική στάση
Κοινωνική ένταξη
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mailto:Thierry.poser%40educagri.fr%20?subject=
https://www.ladepeche.fr/article/2016/05/10/2341136-les-incroyables-comestibles.html 
https://www.ladepeche.fr/article/2016/05/10/2341136-les-incroyables-comestibles.html 
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ιταλία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 20 - ΙΤΑΛΙΑ

P’orto di Lampedusa

Lampedusa, μικρότερο νησί
Αγροτική περιοχή s και του δρόμου της πόλης της 
Λαμπεντούζα της

Το έργο ιδρύθηκε από τον συνεργάτη Terra! Onlus, σε συνεργασία 
με ου ε « Circolo Legambiente Λαμπεντούζα“Εσθήρ Ada ”.

Άνοιγμα του κήπου: το καλοκαίρι του 2015
Έναρξη του έργου: Καλοκαίρι 201 4

Χρηματοδοτείται από το γ rowdfunding εκστρατεία « Πόρτο l’Orto 
ένα Λαμπεντούζα» http://www.finanziamiiltuofuturo.it/lampedusa 

Το 2015 το πρώτο έργο στον τομέα της Terra πραγματοποιήθηκε  
στο νησί, με εθελοντές από όλη την Ιταλία και τους ίδιους τους 
Lampedusans, για να προετοιμάσει τη γη στην οποία γεννήθηκαν 
τα πρώτα κοινοτικούς κήπους της Λαμπεντούζα. Ε σωματίδια Arth 
ανατέθηκε το Σεπτέμβριο του 2015 για τους νησιώτες που ζήτησε 
και για τους επισκέπτες του τοπικού ημέρα υγείας γ εισάγετε 
φιλοξενεί άτομα με σωματική και ψυχο-διανοητική αναπηρία . 
Τ hrough τη δημιουργία της κοινότητας κήπους , τ ο προβάλει 
P’orto di Lampedusa αποσκοπεί επίσης να προωθήσει την 
κοινωνική ένταξη και την ανάπτυξη των μειονεκτούντων ατόμων 
, προσφέροντας ένα χώρο για τη διαπολιτισμική ανταλλαγή, 
την αλληλεπίδραση και την έκφραση των ατόμων με αναπηρία, 
τους αγρότες, τους παραγωγούς και τους πολίτες της νησί της 
Λαμπεντούζα.

http://www.finanziamiiltuofuturo.it/lampedusa 
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Μαθαίνοντας πώς να αναπτύξει μια n οργανικό κήπο
G Arden διαχείρισης
Αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας
Ενσυναίσθηση
ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
Αυτοδιαχείρηση
Ενεργή συμμετοχή
Ενεργός πολίτης
Επικοινωνία
Διαπολιτισμικός διάλογος
Εκτίμηση των διαφορών και των άλλων πολιτισμών
Κοινωνική ένταξη και προσωπική ανάπτυξη

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 20 - ΙΤΑΛΙΑ

Ιστοσελίδα:
http://www.terraonlus.it/progetti/porto-l-orto-a-lampedusa/item/379-porto-l-
orto-a-lampedusa 

Πατήστε και βίντεο για το έργο:
http://www.finanziamiiltuofuturo.it/lampedusa 

Το έργο στο YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=FG6Y55HHq5c

http://www.terraonlus.it/progetti/porto-l-orto-a-lampedusa/item/379-porto-l-orto-a-lampedusa 
http://www.terraonlus.it/progetti/porto-l-orto-a-lampedusa/item/379-porto-l-orto-a-lampedusa 
http://www.finanziamiiltuofuturo.it/lampedusa 
https://www.youtube.com/watch?v=FG6Y55HHq5c
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ιταλία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 21 - ΙΤΑΛΙΑ

“Roof κουζίνα λαχανικών-κήπων” - Αγρόκτημα Πολιτιστικό 
Πάρκο

Φαβάρα, μικρότερη πόλη
Cortile Bentivegna , 92026 Favara (AG)

Το Orto Capovolto είναι ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που 
γεννήθηκε στο Παλέρμο το 2015 με σκοπό τη δημιουργία ενός 
κοινοτικού λαχανικού κήπου, τόσο μέσω της ευαισθητοποίησης 
σε θέματα όπως η αστική γεωργία, τα τρόφιμα και το 
περιβάλλον, όσο και μέσω της δημιουργίας αστικών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων (αστικών και προαστιακών λαχανικών κήπους 
και αγροκτήματα), σύμφωνα με διαφορετικές κλίμακες. Τ 
ομάδα που είναι αποτελείται από νέους αρχιτέκτονες, τους 
εκπαιδευτικούς και νέων εργαζομένων, το σχέδιο, την ανάπτυξη 
και τη δημιουργία διαφορετικού τύπου αστικών κήπων για τα 
άτομα, τις οικογένειες, τα παιδιά, σχολεία και οργανισμούς. 
Έχω κερδίσει το βραβείο κοινωνικής καινοτομίας “niQuea”, που 
ανατέθηκε από το Cluster Biomediterraneo Expo Milano 2015.

Άνοιγμα κήπου: Μάρτιος 201 5
Έναρξη του έργου: Μάρτιος 2015

Ιδρύθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Winter Farm” - 
πολεοδομία POP-UP που προωθείται από το Πολιτιστικό 
Πάρκο Αγρόκτημα στη Favara . Ο κήπος χρηματοδοτείται από 
ιδιωτικούς πόρους .

“ Κήπος λαχανικών-κήπων στέγης “ είναι ένας αστικός κήπος 
που ιδρύθηκε στο Αγροτικό Πολιτιστικό Πάρκο της Favara από 
τον Orto Capovolto . Είναι ένας κήπος στον τελευταίο όροφο 
που είναι αφιερωμένος στην αστική γεωργία μικρής κλίμακας . Το 
Πολιτιστικό Πάρκο Αγρόκτημα είναι ένα ανεξάρτητο πολιτιστικό 
κέντρο, ένα μαγευτικό και μαγευτικό μέρος στη Φαβάρα της 
Σικελίας , το οποίο ιδρύθηκε το 2010 από τους Andrea Bartoli 
και Florinda Saieva ως πρόκληση για την κατάσταση αμέλειας 
και εγκατάλειψης της πόλης. ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 

1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ενεργή συμμετοχή
Ενεργός πολίτης
Επικοινωνία
Εμπλοκή της κοινότητας
Διαπολιτισμικός διάλογος
Δημιουργικότητα
Καλλιτεχνική έκφραση και καλλιτεχνικές δεξιότητες
Θετική στάση απέναντι στην αλλαγή και την καινοτομία
Υγιεινός τρόπος ζωής σε ένα άτυπο περιβάλλον
Μαθαίνοντας για το περιβάλλον φίλο l y πρακτική κηπουρική
ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

εργαστήριο για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργική έκφραση. Το 
FARM είναι ένα αυθεντικό εργαστήριο, ένας χώρος κοινωνικής 
καινοτομίας. Είναι ένας χώρος όπου μια κοινότητα ντόπιων και 
δημιουργικών ταλέντων εργάζεται προσωπικά σε προβλήματα 
και στρατηγικές παρέμβασης, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει στο 
έπακρο τους πόρους, να επαναχρησιμοποιηθεί, να αναγεννηθεί, 
να επανεξεταστεί, να αναζωογονηθεί και να καλλιεργηθεί. Το 
“Κήπο λαχανικών-κήπων στέγης” είναι επίσης αφιερωμένο σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια σε συνεργασία με 
τοπικά σχολεία και ειδικούς.

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 21 - ΙΤΑΛΙΑ

Ιστοσελίδα: www.ortocapovolto.com 

Facebook: https://www.facebook.com/ortocapovolto 

Τύπος και βίντεο σχετικά με την “Κήπος λαχανικών-κήπων” στο 
Farm Cultural Park :
http://www.ortocapovolto.com/orti/roof-vegetable-garden-kitchen-farm-
cultural-park/ 

Ιστοσελίδα Farm Cultural Park :
https://www.farmculturalpark.com 

8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

http://www.ortocapovolto.com
https://www.facebook.com/ortocapovolto
http://www.ortocapovolto.com/orti/roof-vegetable-garden-kitchen-farm-cultural-park/
http://www.ortocapovolto.com/orti/roof-vegetable-garden-kitchen-farm-cultural-park/
https://www.farmculturalpark.com
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ιταλία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 22 - ΙΤΑΛΙΑ

Sicilia Integra - Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των 
μεταναστών και της νεολαίας της Σικελίας μέσω βιολογικών 
προϊόντων

Κατάνια , πόλη άνω των 300.000 πολιτών
Βίλα Santa Maria degli Angeli, μέσω του Nuovalucello n. 21 
, Catania

Sicilia Integra είναι μια κοινότητα pr oject που αναπτύχθηκε από 
τη Γαία Παιδείας και το Πανεπιστήμιο της Κατάνια , σε συνεργασία 
με τον Don Bosco 2000 και Girasoli κέντρα μεταναστών 
ευπρόσδεκτη, o συνεταιρισμούς ΕΜΜΟΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ 
ΡΥΠΟΥΣ των αγροτών και των ευρωπαϊκών ηθικές εταιρείες 
βιολογικών τροφίμων.

Άνοιγμα κήπου: Φθινόπωρο 2017
Έναρξη του έργου: το καλοκαίρι του 2016

Ιδρύθηκε στο πλαίσιο του έργου “ Sicilia Integra - 
Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των μεταναστών και της 
νεολαίας της Σικελίας μέσω βιολογικών προϊόντων “, που 
χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Gaia Education και του 
Πανεπιστημίου της Κατάνια .

Η Sicilia Integra στοχεύει στη στήριξη της κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης των μεταναστών που φθάνουν στη Σικελία μέσω 
δραστηριοτήτων βιώσιμης κοινοτικής και γεωργο-οικολογικής 
ανάπτυξης δυνατοτήτων με στόχο τη δημιουργία εναλλακτικής 
πλατφόρμας εμπορίας για την εμπορία βιολογικών προϊόντων 
της Σικελίας στις ευρωπαϊκές αγορές. Επιπλέον, το πρόγραμμα 
στοχεύει στην προώθηση του επαγγελματισμού των μεταναστών 
και των ανέργων νέων, στη δημιουργία νέων ευκαιριών 
απασχόλησης στην αναγεννητική γεωργία, συμβάλλοντας 
παράλληλα στην ανάπτυξη κυκλικής οικονομίας στη Σικελία .
Οι μετανάστες νέοι και άνεργοι Σικελιανοί ξεκίνησαν διήμερο 
εκπαιδευτικό ταξίδι “ Αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων αστικών 
κήπων στην Κατάνια “ με επικεφαλής την Gaia Education, το 
Πανεπιστήμιο της Catania και το Il Nodo, με ένα πρόγραμμα 
πέντε εβδομάδων σχεδιασμού για βιώσιμη ανάπτυξη και 
οργανικά τρόφιμα και ένα υλοποίηση πεδίου τριών εβδομάδων. 

1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 22 - ΙΤΑΛΙΑ

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο Il Nodo Migrant 
Welcome Center, όπου πραγματοποιήθηκαν τόσο θεωρητικά 
μαθήματα όσο και δραστηριότητες στον τομέα, που οδήγησαν 
στο σχεδιασμό και την αποκατάσταση ενός αστικού κήπου που 
εγκαταλείφθηκε για πάνω από 20 χρόνια. Οι μετανάστες και οι 
νέοι της Σικελίας έμαθαν πώς να αναπτύξουν ένα παραγωγικό 
σύστημα όασης στον κήπο χρησιμοποιώντας ελάχιστο νερό 
και μέγιστη κατακράτηση γονιμότητας και ποικίλες ευκαιρίες 
μικροκλίματος. Ανακάλυψαν έναν παλιό οπωρώνα με λεμόνια, 
πορτοκάλια, φραγκοσυκιές και δέντρα και με τη χρήση διαφόρων 
τεχνικών κομποστοποίησης δημιούργησαν έναν λαχανόκηπο με 
μαρούλι, κρεμμύδια, ντομάτες, λάχανα, μπρόκολα και μελιτζάνες 
σε ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Οι απόφοιτοι του μαθήματος, οι 
οποίοι τώρα έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν τις δεξιότητες 
βιώσιμης ανάπτυξης, σχεδιάζουν να δημιουργήσουν δικούς τους 
συνεταιρισμούς για οργανικές υπηρεσίες διαχείρισης κήπων, 
με μερικούς εκπαιδευτές να ασχολούνται με τον σχεδιασμό του 
αστικού κήπου.

Ιστοσελίδα:
https://gaiaeducation.org/project-based-learning/siciliaintegra/ 

Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/968968159807185/ 

Πατήστε και βίντεο για το έργο:
https://gaiaeducationblog.wordpress.com/   

8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Μαθαίνοντας πώς να αναπτύξει μια n βιολογικό κήπο , πώς να 
φυτέψει, να μας στείλετε e βιολογικές μεθόδους και οργανικά 
λίπασμα
G Arden διαχείρισης
Αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας
ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
Αυτοδιαχείρηση
Ενεργή συμμετοχή
Ενεργός πολίτης
Επικοινωνία
Διαπολιτισμικός διάλογος
Εκτιμώντας τις διαφορές, αναπτύσσοντας θετική σχέση, 
ενσυναίσθηση

https://gaiaeducation.org/project-based-learning/siciliaintegra/ 
https://www.facebook.com/groups/968968159807185/ 
https://gaiaeducationblog.wordpress.com/ 
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ιταλία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 23 - ΙΤΑΛΙΑ

Street Factory Eclettica

Caltanissetta , μικρότερη πόλη
Μέσω του Rochester , η κοινόχρηστη πισίνα.

Μια ομάδα νέων που ίδρυσαν την Eclettica , μια μη κερδοσκοπική 
οργάνωση που διοργανώνει ένα πάρκο σκέιτ, έναν αστικό κήπο 
και μια γκαλερί τέχνης δρόμου στην Καλτανισέττα, στην καρδιά 
της Σικελίας.

Άνοιγμα του κήπου: Ιούνιος 201 6
Έναρξη του έργου: Ιούνιος 2016

Χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων . «Boom - Polmoni Urbani» επιχορήγηση ed από το 
πολιτικό κόμμα “Cinque Stelle”.

Το Eclettica είναι ένα πάρκο skate, ένας αστικός κήπος και μια 
γκαλερί τέχνης δρόμου στην Caltanissetta, στην καρδιά της 
Σικελίας. Προκειμένου να δώσουν τη δική τους συμβολή και να 
συμβάλουν στην αστική αναγέννηση στην πατρίδα τους, πέντε 
νέοι ανέπτυξαν ένα έργο για την αναγέννηση ενός παγοδρόμου 
- ενός μακρά παραμελημένου δημόσιου χώρου . Τον Μάιο του 
2015 η ιδέα του έργου υποβλήθηκε και απονεμήθηκε στο πλαίσιο 
ιδιωτικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο “ Boom - 
Polmoni Urbani” .
Χρειάστηκαν οκτώ μήνες και η μαζική βοήθεια πολλών εθελοντών 
για να καθαρίσει το μέρος και να το φέρει πίσω στην κοινότητα. Το 
παγοδρόμιο άνοιξε επίσημα τον Ιούνιο του 2016 και η απάντηση 
των ντόπιων ήταν τεράστια. Σε μια πόλη που ελάχιστα αριθμεί 
60.000 κατοίκους, το Street Factory Eclettica έχει ήδη σχεδόν 
χιλιάδες μέλη . Κύριος στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί 
ένας χώρος για ανθρώπους όλων των ηλικιών όπου να ασκούν 
τα οδικά αθλήματα με ασφαλή τρόπο, να κοινωνικοποιούν και να 
δημιουργούν δεσμούς μεταξύ της κοινότητας Caltanissetta και 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ενεργή συμμετοχή
Ενεργός πολίτης
Γ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΗΣ
Διαπολιτισμικός διάλογος
Σεβασμός και αξιοποίηση των διαφορών και των διαφορών
Δημιουργικότητα
Καλλιτεχνική έκφραση, καλλιτεχνικές δεξιότητες (street art, 
μουσική, εργαστήρια)
Ο υγιεινός τρόπος ζωής σε ένα μη τυπικό περιβάλλον
Ανάπτυξη ιδίας πρωτοβουλίας
Ρ hysical ανάπτυξη και τον αθλητισμό δεξιότητες ( skateboard , 
μπάσκετ, άλλα αθλήματα δρόμου)
ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
Τη διαχείριση των συγκρούσεων
S elf-management

της γύρω περιοχής. Η βιωσιμότητα του έργου βασίζεται επίσης σε 
έναν αστικό κήπο όπου τα λαχανικά συγκομίζονται εποχιακά και 
πωλούνται στα κοντινά εστιατόρια και παμπ με θετικό αντίκτυπο 
στον τρόπο με τον οποίο οι φροντιστές του κήπου σκέφτονται για 
τη φροντίδα του περιβάλλοντος ή για το πώς να διατηρήσουν μια 
υγιή και ισορροπημένη διατροφή . Στο εγγύς μέλλον, η ομάδα της 
Eclettica στοχεύει στη συγκομιδή περαιτέρω κοντινών σημείων, 
κατασχεθέντων στις εγκληματικές οργανώσεις. Πολλά πράγματα 
γίνονται και στο καλλιτεχνικό επίπεδο: οι τοίχοι και οι περιφράξεις 
των παγοδρομίων έχουν ζωγραφιστεί από διεθνείς καλλιτέχνες 
του δρόμου, όπως οι Rosk & Loste, Gue, CrazyOne και πολλοί 
άλλοι. Η αποκατάσταση του παγοδρομίου και των εγκαταστάσεων 
του σε μια έκταση τόσο μεγάλη όσο τα 3000 τετραγωνικά μέτρα 
αποτέλεσε μια τεράστια ευκαιρία για παιδιά και οικογένειες 
να εξασκήσουν αθλήματα και τέχνες ενώ απολαμβάνουν ένα 
ευχάριστο και καταπράσινο περιβάλλον: μοιάζει ακόμα και μια 
μικρή πόλη στη μέση της Σικελίας μπορεί να είναι ένα ευχάριστο 
μέρος για να ζήσουν.

Ιστοσελίδα:
www.streetfactory.it/

Facebook: 
https://www.facebook.com/streetfactoryeclettica/

Πατήστε και βίντεο για το Eclettica:
http://www.streetfactory.it/web/#!/press 

8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 23 - ΙΤΑΛΙΑ

http://www.streetfactory.it/
https://www.facebook.com/streetfactoryeclettica/
http://www.streetfactory.it/web/#!/press  
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ιταλία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 24 - ΙΤΑΛΙΑ

Αστικός κήπος στο Παλέρμο

Παλέρμο
V ia PV 46 co / Velodrome, περιοχή Ζεν, Παλέρμο

Το έργο δημιουργήθηκε από τον Codifas, (Κοινοπραξία άμυνας 
της Σικελίας Γεωργίας / Consorzio di difesa dell’agricoltura 
siciliana ) .

Άνοιγμα του κήπου: το καλοκαίρι του 2015
Έναρξη του έργου: Καλοκαίρι 201 4

Χρηματοδοτείται από το γ rowdfunding εκστρατεία «Πόρτο l’Orto 
ένα Λαμπεντούζα» , http://www.finanziamiiltuofuturo.it/lampedusa 

Ο κοινός κήπος “Codifas” βρίσκεται στην περιοχή Z en του 
Palermo, πίσω από το Velodrome, μέσω του PV 46, σε μια 
καταπράσινη γεωργική περιοχή που εγκαταλείφθηκε για χρόνια . 
Το gardern δημιουργείται με σκοπό να ενθαρρύνει έναν βιώσιμο 
τρόπο ζωής, να παρέχει φρέσκα προϊόντα και φυτά καθώς 
και να ικανοποιεί την εργασία, τη βελτίωση της γειτονιάς, την 
αίσθηση της κοινότητας και τη σύνδεση με το περιβάλλον. Όλες 
οι παραγωγές είναι φυσικές. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των κανονισμών της κοινοπραξίας, δεν επιτρέπεται 
η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή λιπασμάτων χημικής 
σύνθεσης. Επιπλέον, τα λαχανικά που παρακολουθούνται από το 
Πειραματικό Zooprophylactic Ινστιτούτο της Σικελίας με δωρεάν 
εργαστηριακές αναλύσεις που θα πιστοποιούν ευρωστίας τους. 
Μια συμβουλευτική ειδικών, εγγυημένη 7 ημέρες την εβδομάδα 
από τις 8:30 π.μ. έως το σούρουπο, και καταβάλλεται μέσω 
του μηνιαίου τέλους ενοικίασης για μεμονωμένα αγροτεμάχια, 
εξασφαλίζει συνεχή τεχνική βοήθεια και οργάνωση αρδευτικών 

http://www.finanziamiiltuofuturo.it/lampedusa 
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Μαθαίνοντας πώς να αναπτύξει μια n οργανικό κήπο
G Arden διαχείρισης
Ε ecycling
Αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας
Κρίσιμη σκέψη και κατανάλωση
Ενσυναίσθηση
ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
Αυτοδιαχείρηση
Ενεργή συμμετοχή
Ενεργός πολίτης
Επικοινωνία
Διαπολιτισμικός διάλογος

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 24 - ΙΤΑΛΙΑ

παρεμβάσεων. Ένα είδος υπαίθρου συγκυριαρχία όπου οι 
άνθρωποι συναντιούνται και ανταλλάσσουν απόψεις, όπου 
όλοι μαθαίνουν από τους άλλους και από τους εαυτούς τους και 
πάνω απ ‘όλα βυθίζονται σε ένα φυσικό υπαρξιακό ρυθμό που 
υπαγορεύει το δικό του χρόνο . Ο αστικός κήπος είναι επίσης 
ένα σύστημα ικανό να μεταμορφώσει αυτούς τους πολίτες σε 
συνειδητές και κρίσιμους καταναλωτές

Ιστοσελίδα:
http://www.codifas.it/ 

Facebook: 
https://www.facebook.com/CODIFAS/ 

Πατήστε και βίντεο για το έργο:
http://socialstreetpalermo.it/social-experience-orto-urbano/ 

https://melaniamessina.photoshelter.com/gallery/Lorto-urbano-condiviso/
G0000BopS2n1O_PM

http://www.codifas.it/
https://www.facebook.com/CODIFAS/
http://socialstreetpalermo.it/social-experience-orto-urbano/
https://melaniamessina.photoshelter.com/gallery/Lorto-urbano-condiviso/G0000BopS2n1O_PM
https://melaniamessina.photoshelter.com/gallery/Lorto-urbano-condiviso/G0000BopS2n1O_PM
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 25 - ΕΛΛΑΔΑ

Περίστικος Καλλιέργεριο (ΠΕΡΚΑ)

Θεσσαλονίκη - 2η μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα με 
πληθυσμό ~ 800.000 κατοίκους
Μέρος της πρώην στρατιωτικής βάσης Karatsoy , που 
βρίσκεται στην περιοχή Pavlos Melas στα βόρεια της πόλης

Κάτοικοι της πόλης με την υποστήριξη του τοπικού Πολιτιστικού 
Συλλόγου

Επαιτεία του 2011

Συμβολή των κατοίκων και των εθελοντών

Αυτή τη στιγμή, οι δραστηριότητες του ΠΕΡΚΑ είναι η πιο ενεργή 
δράση εθελοντισμού στον πρώην στρατόπεδο, αφού δύο χρόνια 
μετά την πρώτη προσπάθεια υπάρχουν τέσσερις νέες ομάδες 
ΠΕΡΚΑ που λειτουργούν με βάση τις ίδιες αρχές του σεβασμού 
των φυσικών και ανθρωπίνων πόρων. Η καθημερινή παρουσία 
των εθελοντών στο στρατόπεδο έχει μειώσει τις περιπτώσεις 
ληστειών, τη λεηλασία των κτιρίων και την κοπή των δέντρων, 
καθιστώντας την περιοχή ασφαλέστερη για τους επισκέπτες.
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Μέσω των αρχών της κοινωνικότητας, της αυτοδιαχείρισης, 
της ισότητας, της συνεχούς εκπαίδευσης και εκτός κάθε 
γραμμής πολιτικών κομμάτων, η καλλιέργεια γίνεται ερευνητικό 
“εργαστήριο” που βοηθά στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 
αστικών κατοίκων και αγροτών και φέρνει τους ανθρώπους της 
πόλης πιο κοντά στη φύση. Με τη θετική στάση και τις δράσεις 
μας, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τους φυσικούς κύκλους, 
να μάθουμε από αυτούς και να βρούμε έναν συνεταιριστικό 
τρόπο για να ξεφύγουμε από την κρίση, ειδικά την κοινωνική .
Η ομάδα ΠΕΡΚΑ δημιούργησε τον πρώτο αυτόνομο Κοινό Κήπο 
στην Κεντρική Μακεδονία, που βασίζεται μόνο στην προσωπική 
εργασία και τα έξοδα των μελών της. Εκτός από αυτό , σε 
πολύ μικρό χρονικό διάστημα έλαβαν, με μια ανθρώπινη 
ουσία, μια αίσθηση συλλογικότητας και - το πιο σημαντικό 
- συνειδητοποίησαν με αισιοδοξία ότι μπορούν τελικά να 
συνεργάζονται και να απολαμβάνουν την κοινή ύπαρξή τους, σε 
αντίθεση με την απαισιοδοξία και την απάθεια της εποχής τους. Η 
δημιουργία της ΠΕΡΚΑ Καρατάσου γρήγορα εξαπλώθηκε στην 
Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες και αποτέλεσε παράδειγμα που 
μιμούνται για τη δημιουργία παρόμοιων έργων / εγχειρημάτων / 
προσπαθειών.

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 25 - ΕΛΛΑΔΑ

http://perka.org/node/226

http://perka.org/node/226
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 26 - ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός κήπος κοινότητας

-Αθήνα πρωτεύουσα της Ελλάδας
-Ο κοινοτικός κήπος του Ελληνικού βρίσκεται στην έκταση 
των 2.500 τετραγωνικών μέτρων ενός παλιού αεροδρομίου 
που εγκαταλείφθηκε το 2001.

Ομάδα ακτιβιστών Agros

2012

Ο γεωργός καλύπτει αυτό το ποσό

Όταν η ομάδα ακτιβιστών της βάσης Agros ανέλαβε την πλοκή, 
θάφτηκε κάτω από τις ανάχωμα θραυσμάτων από τη γειτονική 
αμερικανική βάση.
Μετά την εκκαθάριση της γης, οι εθελοντές φυτεύτηκαν 
μια ποικιλία φρούτων και λαχανικών για να βοηθήσουν τον 
αυξανόμενο αριθμό των Αθηναίων που είναι στρογγυλοί να 
τροφοδοτούν τις οικογένειές τους.
Περίπου 11.000 οικογένειες είναι τώρα εγγεγραμμένες στις 
τράπεζες τροφίμων της Αθήνας - σε σύγκριση με 6.000 το 
2014. Ο οργανισμός που τους διευθύνει λέει ότι 5.000 από τους 
νεοαποκτηθέντες είναι παιδιά.
Εκτός από τη διατροφή της κοινότητας, οι πράσινοι ακτιβιστές 
Agros προσπαθούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο η 
πόλη διαχειρίζεται τη γη τους.
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ
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θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

“Οι Έλληνες ζουν στην Αθήνα”
“Αυτή είναι πραγματικά μια ευκαιρία για την Αθήνα να αναπτυχθεί 
σε μια άλλη διοίκηση και να έχει καλύτερη ατμόσφαιρα.”
Ελπίδα για την επόμενη γενιά
Ο κήπος παίζει επίσης παιδαγωγικό ρόλο για τα παιδιά της 
Αθήνας, που δεν έχουν επαφή με τη γη.
“Τα παιδιά πρέπει να δουν πόσο καιρό χρειάζεστε για να 
καλλιεργήσετε τα λαχανικά - πόσο κουραστικό είναι να 
καλλιεργήσετε - και έτσι μπορούν να καταλάβουν τι μπορεί να 
μας δώσει το χώμα”, λέει.
Ο κοινοτικός κήπος του Ελληνικού είναι ένα σχετικά μικρό έργο. 
Αλλά με δεκάδες παρόμοιες πρωτοβουλίες που αναδύονται τα 
τελευταία χρόνια, αποτελεί μέρος μιας ξεσπάσματος ανθρώπων 
που αγωνίζονται για την απελπισία και παίρνουν τα πράγματα 
στα χέρια τους.
Πέρα από την αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων της 
κατάθλιψης, επιδιώκουν και προωθούν την αειφόρο, τοπική 
παραγωγή τροφίμων - και αλλάζουν τον τρόπο που σκέφτονται 
οι άνθρωποι για τις πόλεις τους.

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 26 - ΕΛΛΑΔΑ

http://www.dw.com/en/environment-urban-agriculture-community-gardens-
greece-urban-heat-island-effect-sustainability/a-39277047

http://www.dw.com/en/environment-urban-agriculture-community-gardens-greece-urban-heat-island-effect
http://www.dw.com/en/environment-urban-agriculture-community-gardens-greece-urban-heat-island-effect
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ
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ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 27 - ΕΛΛΑΔΑ

Ο Βόρειος Κήπος της Πετρούπολης

Αθήνα - πρωτεύουσα της Ελλάδας
Ο Βόρειος Κήπος της Πετρούπολης

Οι κάτοικοι της Πετρούπολης δημιούργησαν ομάδα για τον 
καθαρισμό του βοτανικού κήπου από τα ναρκωτικά και τους 
εγκληματίες.

2012

Χρηματοδοτείται από τους κατοίκους της περιοχής

Σύμφωνα με αναπόδεικτες καταγγελίες τεράστια ποσά από τις 
πολλές φαγώθηκαν από τα άτομα και επειδή ο κήπος χτίστηκε στα 
πρότυπα της Κοπεγχάγης βοτανικό κήπο wi thout λαμβάνοντας 
υπόψη τις γ διευθ IMATIC ρεύσεων που επικρατούν στην 
Ελλάδα, το έργο δεν λειτούργησε και εγκαταλείφθηκε ... !
Λόγω του λανθασμένου σχεδιασμού, το κόστος συντήρησής του 
ήταν τεράστιο και ασύμφορο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ολόκληρο 
το έργο χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και κοστίζει 2.000.000,00 
€!
Η βοτανική μεταμορφώθηκε σε ένα ξέσπασμα μολύνσεων, 
εθισμού στα ναρκωτικά και χωματερή ...
Σε σύντομο χρονικό διάστημα εγκατάλειψης, το γυάλινο κτίριο - 
θερμοκήπιο βανδαλίστηκε. Ο εξοπλισμός κλαπεί, τα παράθυρα 
σπάστηκαν και οι εγκαταστάσεις του κτιρίου κινδύνευαν να 
καταρρεύσουν.
Οι πολίτες της πόλης αντέδρασαν ...
Οι πολίτες της πόλης, βλέποντας αυτή την εικόνα, αντέδρασαν. 
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
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Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ενδεικτικά, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες δωρεάν ενέργειες, 
λόγω του εθελοντισμού και της αίσθησης της κοινωνικής ευθύνης 
των πολιτών.
- Φυτικό / λαχανικό κήπο
-Εκδηλώσεις καλλιέργειας
-Τα θεατρικά είδη (μαθήματα και παραστάσεις)
-Παρακολούθηση
-Φωτογραφικές προβολές
- Βιβλιοθήκη λουλουδιών
-Μέλη γλωσσών
-Μαθήματα σχεδίου
- Μαθήματα μνήμης και χορού
-Εκδηλώσεις της εγχώριας οικονομίας. Εργαστήρια για την 
παρασκευή σαπουνιών, ζυμαρικών, μπύρας, σάλτσας, ψωμί 
κλπ.
-Παρακολούθηση του εργαστηρίου
-Σεμινάρια πρώτης βοήθειας κ.λπ.
Η σύλληψη του βοτανικού κήπου από τους πολίτες, αν και 
χαρακτηρίζεται παράνομη, αποδεικνύει ότι οι πολίτες θέλουν να 
αντιδράσουν.

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 27 - ΕΛΛΑΔΑ

Με δική τους δαπάνη, μια ομάδα ενεργών ανθρώπων, 
ανακαινισμένη περιοχή, της έδωσε ζωή και από μια χωματερή, το 
μεταμόρφωσε σε στολίδι, εναλλακτικό μέρος για την ανταλλαγή 
ιδεών, καφετέρια, χώρο συνάντησης, πολιτιστικές εκδηλώσεις 
κλπ. ..

http://votanikoskipos.blogspot.gr/

http://votanikoskipos.blogspot.gr/
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Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 28 - ΕΛΛΑΔΑ

Το έργο της πραγματικής ζωής

-Αθήνα
- Μαρούσι

Ο Δήμος Μαρούσι

2015

Αυτοχρηματοδοτείται από τους αγρότες

Το Μαρούσι είναι ο πρώτος δήμος της Αθήνας που εισήγαγε 
ένα επίσημο σύστημα αστικής κηπουρικής. Η ιδέα είναι απλή: 
αφαιρέστε ένα κενό κομμάτι γης και χωρίστε το σε τμήματα. Στη 
συνέχεια, επιτρέψτε στους κατοίκους της περιοχής να υποβάλουν 
αίτηση για ένα τμήμα με βάση την πρώτη προτεραιότητα. Οι 
επιτυχείς αιτούντες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν 
το τμήμα τους (περίπου 20 τετραγωνικά μέτρα) για την παραγωγή 
βιολογικών λαχανικών. Διατηρούν το 80% του προϊόντος και 
δίνουν το 20% σε μια κοινή τράπεζα τροφίμων, η οποία είναι 
χωρισμένη μεταξύ των αναγκών οικογενειών της περιοχής.
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Το έργο υπήρξε τεράστια επιτυχία με πολλούς τρόπους - 
δεδομένου ότι τα οικόπεδα παραχωρήθηκαν σε ανθρώπους 
από τα γειτονικά μπλοκ (η ιδέα είναι να υπάρχει ένας κοινοτικός 
κήπος ανά γειτονιά), έχει δημιουργήσει μια μεγάλη αίσθηση 
κοινότητας και έφερε τους γείτονες πιο κοντά , κάτι που δεν είναι 
πολύ εύκολο σε μια πόλη τόσο μεγάλη όσο η Αθήνα. Και ίσως 
το πιο σημαντικό πράγμα είναι ο τρόπος με τον οποίο έφερε 
τους ανθρώπους της πόλης σε επαφή με τη γη - είναι εκπληκτικό 
να βλέπει κανείς μικρά παιδιά να κρεμούν έξω και να βοηθούν 
στον κήπο, να διακοσμούν το μικρό έμπλαστρο τους και να 
παρακολουθούν με γοητεία τα φυτά τους μεγαλώνουν.

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 28 - ΕΛΛΑΔΑ

http://www.thereallifeproject.com/urban-gardening-in-athens/

http://www.thereallifeproject.com/urban-gardening-in-athens/
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 29 - ΕΛΛΑΔΑ

Αστικό κήπο κατανομής

- Αλεξανδρούπολη (μικρότερη πόλη)
Δημόσιος χώρος που δόθηκε από τον Δήμο 
Αλεξανδρούπολης

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης (Κήπος)

2011

Αυτοχρηματοδοτείται από τους αγρότες

Στο πλαίσιο της κοινωνικής της πολιτικής, ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης υπέγραψε το έργο “Κατασκευή έργου 
υποδομής για τη βιοποικιλότητα” για την ίδρυση δημοτικών 
κηπευτικών. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία 270 κήπων 
λαχανικών, 50 τετραγωνικών μέτρων. - 100 τ.μ., σε οικόπεδο 
ιδιοκτησίας του Δήμου Αλεξάνδρου πόλις, συνολικού εμβαδού 
περίπου 28 στρεμμάτων.
Αυτά τα περιβόλια που κατανέμονται δωρεάν για καλλιέργεια 
σε αντίστοιχο αριθμό δικαιούχων, οι οποίοι επιλέγονται βάσει 
οικονομικών κριτηρίων. Στην περιοχή πραγματοποιείται η 
κατασκευή περιμετρικής περίφραξης, αποχετευτικού δικτύου, 
αρδευτικού δικτύου, διαδρόμων, θερμοκηπίου, καντίνας, 
αγρονομικού γραφείου, τουαλέτας και αποθήκης . Τα 
παραγόμενα προϊόντα προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες 
των δικαιούχων , ενώ το 10% της παραγωγής διατίθεται στο 
δημοτικό παντοπωλείο προκειμένου να βοηθήσει τους οικονομικά 
ασθενέστερους δήμους.
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ο κύριος λόγος στον κήπο με λαχανικά ήταν η έντονη επιθυμία 
να παράγει φρέσκα, οργανικά, υγιή και σχετικά χαμηλού κόστους 
λαχανικά, καθώς και να μειωθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός 
στις δαπάνες για τρόφιμα, ιδίως στην οικονομική κρίση. Αυτό 
επιβεβαιώνει τη γενική ανησυχία των καταναλωτών σχετικά με την 
ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, τον τρόπο παραγωγής 
και μεταποίησης, καθώς και τον τόπο προέλευσής τους, καθώς 
τα τρόφιμα συχνά ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις στο πιάτο 
μας χωρίς να γνωρίζουν την προέλευσή τους και ενώ ορισμένοι 
“ “έχουν προστεθεί στην πορεία αυτού του κινήματος.
Δεύτερον, πέρα από την παροχή τροφίμων, η έρευνα επιβεβαιώνει 
τη δυναμική της κοινωνικής ζήτησης για (εκ) ιδιοκτησία του 
δημόσιου χώρου και την ανάγκη επανασύνδεσης με τη φύση, τη 
γεωργική γη και τις αγροτικές αξίες. Τα αστικά σπίτια φαίνεται να 
προσφέρουν πολλές λειτουργίες, αναζωογονώντας τις γειτονιές 
και δημιουργώντας χώρους πρασίνου, αναψυχή, ψυχική υγεία, 
κοινωνική συγκέντρωση και κοινωνική ευθύνη.

http://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/dimotikoi-laxanokipoi-kontra-stin-krisi/

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 29 - ΕΛΛΑΔΑ

http://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/dimotikoi-laxanokipoi-kontra-stin-krisi/
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Βουλγαρία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 30 - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Πανεπιστημιακός Βοτανικός Κήπος της Σόφιας

Σόφια, μεγάλη πόλη, πάνω από 500.000 άτομα
 
Στο κέντρο της Σόφιας, στο “Moskovska” 49 .

Ήταν ιδρύθηκε από τον πρώτο καθηγητή βοτανικής Δρ Στέφαν 
Γκεοργκίεφ

Το 1892

Το Πανεπιστήμιο της Σόφιας Άγιος Κλήμης Οχρίδσκι, το 
βουλγαρικό κράτος και η ΕΕ

Στο Βοτανικό Κήπο της Σόφιας μπορείτε να δείτε:
Θερμοκήπια: αποκαλύπτουν την ομορφιά και τη μοναδική 
πολυμορφία των τροπικών ειδών ορχιδέες, βρωμιάδες, 
αρωγίδες, καθώς και συλλογές παλαμών, cycads, κάκτων και 
άλλων ακάρεων, φτέρες, βολβοειδή φυτά και πολλά είδη δέντρων 
και θάμνων
Μεσογειακός κήπος: αντιπροσωπεύει τυπικά υποτροπικά 
φυτά, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών εσπεριδοειδών, 
ελιάς, μυρτιάς, δάφνης, κλπ.
Τριαντάφυλλο κήπος: μια οθόνη από περισσότερες από 
σαράντα ποικιλίες τριαντάφυλλα.
Ο βράχος: αντιπροσωπεύει τη φύση των βραχώδεις ορεινές 
οικότοπους
Κήπος Νερό: το νερό και υγροτόπων φυτά - νούφαρα, υάκινθος 
νερό, επιπλέουν watermoss, φτέρες, cattail, σπάρτα, κ.λπ.
Ένας « Κήπος Κουζίνας » σχεδιάστηκε για να αντιπροσωπεύει 
μια μικροσκοπική εξοχική κατοικία με κήπο λαχανικών. Υπάρχουν 
βότανα και παρτέρια.
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Τους πρωταρχικό καθήκον είναι να επεκτείνει τις γνώσεις για το 
φυτό kingd om και να διεξάγει δραστηριότητες е x situ διατήρηση 
των σπάνιων και απειλούμενων ειδών φυτών.
Οι Πανεπιστημιακοί Βοτανικοί Κήποι έχουν επιστημονική, 
εκπαιδευτική, κοινωνική και πολιτιστική αποστολή που 
προωθούμε και αναπτύσσουμε.

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 30 - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Τα παιδιά μπορούν να παρατηρούν και να καλλιεργούν φρούτα 
και λαχανικά που αγοράζουν οι γονείς τους από τα σούπερ 
μάρκετ.
Το πληροφοριακό και εμπορικό κέντρο προσφέρει πληροφορίες 
σχετικά με τις δραστηριότητες στον κήπο, ξεναγήσεις καθώς 
και εξωτικά ανθοδέσμες, φυτά, σπόρους, φυτά διαφορετικών 
φυτικών ποικιλιών.

Προσθήκη μονάδων 49 Moskovska Street, PO Box 157
1000 Σόφια, Βουλγαρία
Τηλέφωνο: + 359 2 9881797
Ανοικτό: Καθημερινές: 9.00 - 17.00
Σαββατοκύριακα: 9.00 - 18.00

http://www.ubg-bg.com/en-info-ubg-sofia.html

http://www.ubg-bg.com/en-info-ubg-sofia.html
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Βουλγαρία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 31 - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ECOPARK (διαφορετική ανάγνωση της λέξης Arboretum)

Βάρνα, μικρότερη πόλη, 357.198
Βρίσκεται στο θέρετρο Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, 
έξω από τη Βάρνα, στο σχεδόν παραθαλάσσιο τμήμα της 
Βουλγαρίας.

Πανεπιστήμιο Σόφιας “Αγίου Κλήμης Οχρίδσκι”

Ιδρύθηκε το 1977

Το βουλγαρικό κράτος και η ΕΕ

Ο Πανεπιστημιακός Βοτανικός Κήπος στην πόλη της Βάρνας 
είναι το πρώτο οικολογικό πάρκο στη χώρα και συνδυάζει από 
μόνη της τόσο τα τεχνητά όσο και τα φυσικά οικοσυστήματα. 
Το πάρκο βρίσκεται σε έκταση 36,0 εκταρίων. Το Arboretum 
περιλαμβάνει περισσότερα από 300 είδη εξωτικών δένδρων και 
θάμνων, τα φυτά γρασιδιού που φιλοξενούν είναι περισσότερα 
από 100 είδη και η συλλογή των ίριδων μετράει περισσότερες 
από 250 ποικιλίες. Είναι πραγματικά ένας τόπος όπου κάποιος 
εξοικειώνεται με ενδιαφέροντα φυτικά και ζωικά είδη, ένα χώρο 
για περιπάτους και υπαίθρια αναψυχή. Συμβολίζει τη Φύση με 
τον τρόπο που θέλουμε να τη διατηρήσουμε για το μέλλον.
Στον κήπο μπορείτε να δείτε:
Η συλλογή των ίριδων - πάνω από 250 ποικιλίες μαζί με άλλα 
μέλη της οικογένειας των Ίριδες
Το Rosarium βρίσκεται σε μια έκταση περίπου ενός στρεμμάτων 
όπου εκεί ανθίζουν και ρίχνουν το άρωμά τους πάνω από 70 
ποικιλίες διακοσμητικών τριαντάφυλλων
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ο Πανεπιστημιακός Βοτανικός Κήπος-Οικολογικό Πάρκο της 
πόλης της Βάρνας προσφέρει χώρο για πράσινα σχολεία, 
πάρτι κήπου, γάμους, οικογενειακές συλλογές, μπάρμπεκιου, 
διασκέδαση σε ιππικά, μαθήματα ιππασίας.

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 31 - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ο κήπος ημέρας- λουλουδιών όπου κάθε μέρα ανοίγουν τα 
φθαρτά αλλά γοητευτικά άνθη τους πάνω από 25 ποικιλίες 
υβριδικών και άλλων τύπων κρίνων ημέρας καθώς και άλλοι 
εκπρόσωποι της οικογένειας των Lily

Διεύθυνση Αγ. Κωνσταντίνου και Ελενα Resort
9006 Βάρνα, Βουλγαρία
Τηλέφωνο: +359 879 140 533
Ανοιχτό από Απρίλιο έως Νοέμβριο: Απρίλιος: 8.00 - 17.30
Μάιος - Ιούνιος: 8.00 - 19.00
Ιούλιος - Αύγουστος: 8.00 - 20.00
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος: 8.00 - 19.00
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Βουλγαρία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 32 - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Πανεπιστημιακός Βοτανικός Κήπος στο Balchik

Μπαλτσίκ, βίλα (12.196 άτομα)
Εκτείνεται σε έκταση 19,4 εκταρίων και έχει βοτανικές 
συλλογές που περιέχουν περισσότερα από 4 600 είδη που 
αυξάνονται συνεχώς πλουσιότερα. 

Ο Πανεπιστημιακός Βοτανικός Κήπος στο Balchik δημιουργήθηκε 
το 1955 από τον καθηγητή ακαδημαϊκού Daki Yordanov, πρύτανη 
του πανεπιστημίου της Σόφιας Saint Kliment Ohridski κατά την 
περίοδο 1956-1962.

1955

Το βουλγαρικό κράτος και την ΕΕ

Ο Πανεπιστημιακός Βοτανικός Κήπος χωρίζεται σε τρία 
διαφορετικά μέρη, ιστορικά και λειτουργικά:
Ένα πάρκο τοπίου που διαμορφώθηκε ήδη κατά την εποχή της 
βασίλισσας Μαρίας της Ρουμανίας που αποτελεί σήμερα μια 
πολιτιστική κληρονομιά του συνόλου - ένα μνημείο του κήπου 
και της τέχνης του πάρκου.
Ένα κήπο προσαρμοσμένο για τους ανθρώπους με περιορισμένες 
ικανότητες. Η έκταση σε μια έκταση 1,1 εκταρίων, δείχνει στους 
επισκέπτες την ομορφιά των εποχιακών συνθέσεων λουλουδιών, 
των αλπικών κηλίδων, των υδάτινων περιοχών, των κάκτων 
και των χυμών στα τυπικά πέτρινα κρεβάτια που κόβονται 
στα βράχια του Balchik. Το δίκτυο των σοκάτων είναι χτισμένο 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις για προσβάσιμο περιβάλλον για 
όλους. Σε ειδικά σημεία με προβλήματα όρασης οι επισκέπτες 
μπορούν να αγγίξουν διάφορα βοτανικά είδη που περιγράφονται 
με Braille.
Προστατευόμενη περιοχή: Το 2005 το έδαφος του Βοτανικού 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 32 - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κήπου χαρακτηρίστηκε Προστατευόμενη Περιοχή - «ένα 
ιδιοσυγκρασιακό τοπίο που δημιουργήθηκε στην αρμονική 
συνύπαρξη του ανθρώπου και της φύσης». Εδώ οι επαγγελματίες 
και οι ερασιτέχνες μπορούν να παρατηρούν φυσικά 
οικοσυστήματα και να εκτιμούν την πλούσια βιοποικιλότητα της 
περιοχής.
Το μεγαλύτερο αξιοθέατο στον Βοτανικό Κήπο είναι η υπαίθρια 
έκθεση μεγάλου μεγέθους κάκτων και χυμών. Είναι επίσης 
ενδιαφέρον τόσο για τους ειδικούς όσο και για τους τουρίστες να 
δουν τους εξωτικούς τύπους του κήπου - τον αρχαίο Ginkgo, τη 
μετα-sequoia (ένα δέντρο με τέτοιες διαστάσεις και ηλικία εκτός 
της φυσικής του κεραίας μπορεί να δει μόνο στους Βασιλικούς 
Βοτανικούς Κήπους Kew στο Λονδίνο), το ιαπωνικό δέντρο 
σταφίδας (Hovenia dulcis) και το ελαστικό δέντρο, η δρυς δρυς, 
η αειθαλή μεγαλολιά Grandiflora κλπ.
Οι όμορφα διαμορφωμένες βεράντες και τα σημεία του κήπου 
παρουσιάζουν ετήσια λουλούδια άνοιξης και καλοκαιριού, αλπική 
και υδρόβια βλάστηση, φτέρες, προστατευόμενα και σπάνια 
είδη, λιανάρια, ανθοφορία και αειθαλείς θάμνους.

1 Acad. Daki Yordanov Str., Τ.Κ. 56
Χειμερινή περίοδος: 8.30 - 17.00
Θερινή περίοδος: 8.00 - 20.00
Τηλέφωνο: +359 579 72338
Φαξ: +359 579 76197

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ubg_balchik@admin.uni-sofia.bg

Εκτός από το σημείο ομορφιάς της Βουλγαρίας, ο 
Πανεπιστημιακός Βοτανικός Κήπος στο Balchik είναι ένας τόπος 
για την έρευνα και την επιστημονική δραστηριότητα, τα στάδια 
των μαθητών, την οικολογική εκπαίδευση και τις πρωτοβουλίες 
τέχνης. Ένα Βαλκανικό Οικολογικό Κέντρο λειτουργεί υπό τον 
Βοτανικό Κήπο.

8. SΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

mailto:ubg_balchik%40admin.uni-sofia.bg?subject=
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ήνωμένες πολιτείες Αμερικής

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 33 - ΉΠΑ

Τρία μέρη Harmony Farm

Ουάσιγκτον DC-μεγάλη πόλη άνω των 500.000
Το τρία κομμάτι Harmony Farm βρίσκεται σε αγροτεμάχιο 2 
στρεμμάτων στη βορειοανατολική Ουάσινγκτον, DC.

Ένα πρόσωπο που το όνομα είναι η Gail Taylor .

2011

Crowdfunding,
Δωρεές.

Θα αναπτυχθούν κυρίως τα λαχανικά, καθώς και τα φρούτα, 
βότανα, κομμένα άνθη και έχουν μια λειτουργία φυτώριο του 
θερμοκηπίου που τροφοδοτεί την τοπική κοινότητα και το σχολείο 
κήπους, καθώς και δύο λίτρα ocally ανήκει καταστήματα υλικού. 
Χρησιμοποιούν βιώσιμες πρακτικές, χωρίς χημικά εντομοκτόνα 
ή ζιζανιοκτόνα .
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Εκπαίδευση
Διαχείριση γνώσης
Καινοτομία
Αυτοεκτίμηση
Ικανότητα προσαρμογής
Πώληση
Διαφορετικότητα
Εμπνευσμένη
Δικτύωση
Διαπροσωπικές σχέσεις

Ιστοσελίδα: 
http://threepartharmonyfarm.org

Facebook: 
https://www.facebook.com/threepartharmony/

Twitter: 
https://twitter.com/3PHarmony

Instagram: 
https://www.instagram.com/3phfarm/

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 33 - ΉΠΑ

http://threepartharmonyfarm.org
https://www.facebook.com/threepartharmony/
https://twitter.com/3PHarmony
https://www.instagram.com/3phfarm/
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ήνωμένες πολιτείες Αμερικής 

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 34 - ΉΠΑ

Έργο Αστέγων Κήπου

Santa Cruz, CA-μικρή πόλη, πληθυσμός περίπου 65.000
3 στρεμμάτων αγροτεμάχιο Βιολογικό Αγρόκτημα
 

Τ επιτροπή που Πολίτες για τους αστέγους, ένα Santa Cruz 
County μη κερδοσκοπική οργάνωση

Μάιος 1990

Η πόλη της Σάντα Κρουζ ,
Δωρεές,
Χορηγοί

Το πρόγραμμα Αστέγων Κήπου παρέχει κατάρτιση στην εργασία, 
μεταβατική απασχόληση και υπηρεσίες υποστήριξης σε άτομα 
που αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης. Το ζωντανό εκπαιδευτικό 
και εθελοντικό πρόγραμμα για το ευρύ κοινό της κοινότητας του 
Homeless Garden Project συνδυάζει την επίσημη, βιωματική και 
τη μάθηση των υπηρεσιών.



I 74 I

8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Διαφορετικότητα
Φιλικός
Προθυμία μάθησης
Εμπιστευτική
Πώληση
Εμπειρία Αντιμετώπιση δύσκολων προσωπικοτήτων
Διαπολιτισμική ικανότητα
Γεμάτος σεβασμό

Ιστοσελίδα:
http://www.homelessgardenproject.org

E Mail: 
info@homelessgardenproject.org

Ιστολόγιο:
http://homelessgardenproject.org/blog/

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 34 - ΉΠΑ

http://www.homelessgardenproject.org
mailto:info%40homelessgardenproject.org?subject=
http://homelessgardenproject.org/blog/
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Αυστραλία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 35 - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Canberra City Farm

Καμπέρα-πόλη πάνω από 500.000 πολίτες
Το Canberra City Farm βρίσκεται σε έκταση 2.000 τ.μ. και 
αναζητά άδεια για έκταση έως 5.000 τ.μ.

Lo cal μη κερδοσκοπική εταιρεία εθελοντική ομάδα .

Σεπτέμβριος 2011

Χορηγοί
Γ ollaborators

Η Canberra City Farms είναι αφιερωμένη στη δημιουργία κέντρων 
μάθησης όπου οι άνθρωποι μπορούν να συνεργαστούν και να 
μοιραστούν τις γνώσεις τους για βιώσιμη και περιβαλλοντικά 
υπεύθυνη παραγωγή τροφίμων.
 
Αναπτύσσουν έναν κόμβο όπου δημιουργούν την κοινή γνώση 
και την εμπειρία της διαβίωσης σε αρμονία με ένα βιώσιμο και 
υγιές τοπικό περιβάλλον μέσω:
* Συμμετοχή και σύνδεση με την κοινότητα
* Ενίσχυση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και ομάδων
* Καλλιέργεια υγιούς εδάφους για την ανάπτυξη υγιεινής 
διατροφής
* Επίδειξη επιλογών για βιώσιμη διαβίωση
* Παροχή ευκαιριών για μάθηση με πράξεις
* Προώθηση της φροντίδας των κοινοτήτων
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Πώληση
Εμπνευσμένη
Δικτύωση
Διαπροσωπικές σχέσεις
Διαφορετικότητα
Συναισθηματική νοημοσύνη
Φιλικός
Προθυμία μάθησης
Ομαδικός παίχτης
Κοινωνικός

Ιστοσελίδα: 
http://www.urbanagriculture.org.au

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
urbanagricultureaustralia@gmail.com 
canberracityfarm@gmail.com

Facebook: 
https://www.facebook.com/CanberraCityFarm

Twitter: 
https://twitter.com/CanberraCtyFarm

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 35 - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

http://www.urbanagriculture.org.au
mailto:urbanagricultureaustralia%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/CanberraCityFarm
https://twitter.com/CanberraCtyFarm
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Καναδάς

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 36 - ΚΑΝΑΔΑΣ

Λαϊκή πατάτας Κοινότητα Κήπος

Μόντρεαλ - πόλη άνω των 500.000 πολιτών
Κοινοτικός κήπος στο Πανεπιστήμιο Concordia στο Loyola 
Campus

Ξεκινώντας από μια ομάδα πανεπιστημιακών φοιτητών ως ένα 
έργο, τότε έχει αναπτυχθεί από μια μικρή εθελοντική συλλογική 
ομάδα σε μια εργατική ομάδα που απασχολεί πάνω από 10 
άτομα.

1999

Πανεπιστημιακή Ένωση Φοιτητών,
Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις διαχείρισης,
Άλλοι Οργανισμοί, όπως το Ταμείο Δράσης για τη Βιωσιμότητα .

Η Λαϊκή Πατάτα είναι μια συλλογική γειτονιά που παρέχει χώρο 
στον κήπο και το θερμοκήπιο για τα μέλη της κοινότητας. Οι 
εθελοντές αναπτύσσονται και διανέμουν βιολογικά προϊόντα 
στην γύρω περιοχή και διανέμουν βιταμίνες μέσω μιας τράπεζας 
τροφίμων. Η Λαϊκή Πατάτα διατηρεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
με τη μορφή μηνιαίων εργαστηρίων και ένα προσιτό πρόγραμμα 
Good Food Box.
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Επίλυση προβλήματος
Οργάνωση
Σχεδίαση
Πώληση
Δικτύωση
Διαπροσωπικές σχέσεις
Κινητοποίηση
Εμπνευσμένη

Ιστοσελίδα: 
https://www.peoplespotato.com

Email: 
peoplespotato@gmail.com

Facebook: 
https://www.facebook.com/peoplespotato 

Twitter: 
https://twitter.com/peoplespotato

Instagram: 
https://www.instagram.com/peoples.potato/

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 36 - ΚΑΝΑΔΑΣ

https://www.peoplespotato.com
mailto:peoplespotato%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/peoplespotato  
https://twitter.com/peoplespotato
https://www.instagram.com/peoples.potato/
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Αγγλία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 37 - ΑΓΓΛΙΑ

Ο φυσικός κήπος της Τσέλσι

Λονδίνο (πόλη μεγαλύτερη από 500.000 άτομα)
Το Chelsea Physic Garden είναι ο παλαιότερος βοτανικός 
κήπος στο Λονδίνο ,

Πρώτα καθιερωμένο από τους Αιθέριους για την καλλιέργεια 
φαρμακευτικών φυτών, αυτός ο εκπληκτικός κήπος στο Λονδίνο 
είχε ευρύτατο αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο.

Ήταν ιδρύθηκε το 1673

Δωρίζει και κρατά.

Καλύπτει 4 στρέμματα, ο Κήπος διαθέτει περισσότερα από 
5000 διαφορετικά φυτά. Έχει επίσης έναν από τους πρώτους 
βραχόκηπους που έγιναν με βασαλτική λάβα από την Ισλανδία .
Ένα τεράστιο φάσμα γνώσεων και ανακάλυψης περιέχεται 
στους τοίχους του: να μάθουν για διαφορετικούς πολιτισμούς 
στον Κήπο της Παγκόσμιας Ιατρικής , να δουν σπάνια φυτά από 
την Κρήτη και τα νησιά του Ατλαντικού της Μαδέρας και των 
Καναρίων Νήσων κατά μήκος του ζεστού τοίχου της ενδημικής 
χλωρίδας και να μυρίσουν Αρώματα αρωματοθεραπείας και 
αρωματοθεραπείας. Ο ξενώνας Physical Garden του Chelsea 
αξίζει μια επίσκεψη. Νέα - Κήπος της Βρώσιμα και χρήσιμα φυτά, 
τονίζοντας τον ανεκτίμητο ρόλο που παίζουν τα φυτά ακόμα στην 
καθημερινή μας ζωή.
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Κοινοτικά προγράμματα, πόροι, σχολικές επισκέψεις, 
Εκπαίδευση για οικιακές εκπαιδευμένες ομάδες.

Οδός: 66 Royal Hospital Road
Ταχυδρομικός κώδικας: SW3 4HS
Πόλη: Λονδίνο
Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο
Τηλέφωνο: 020 7352 5646

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: enquiries@chelseaphysicgarden.co.uk

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 37 - ΑΓΓΛΙΑ



I 81 I

1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ουαλία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 38 - ΑΓΓΛΙΑ

Οι St Fagans φυτεύτηκαν βεράντες

Κάρντιφ (μικρότερη πόλη, 341.000 άτομα)
Αυτός ο κήπος στο St Fagans βρίσκεται στο Μουσείο της 
ουαλικής ζωής.

Το Μουσείο της Ουαλίας στο Κάρντιφ

1766

Κράτος και δωρίζει

Στα φυτά του Αγίου Φαγανίου φυτεύονται ταράτσες που οδηγούν 
στο κάστρο και πιο επίσημους κήπους, από τις μικρές λίμνες 
που είναι γνωστές ως ιχθυοτροφεία που χρονολογούνται πριν 
από το 1766.
Ο πρόσφατα αποκατασταθείς Ιταλικός Κήπος έχει μια ασυνήθιστη 
αυξημένη λίμνη και το σύνολο περικλείεται από ψηλά τοιχώματα 
που αντικατοπτρίζουν φως . Υπέροχες φυτεύσεις.
Το Rosery είναι εκπληκτικό κατά τη διάρκεια της σεζόν και 
η κούτσουρα περιβάλλεται από ένα μικρό κανάλι. Πολλά 
περισσότερα για να δείτε συμπεριλαμβανομένων πολύχρωμα 
σύνορα.
Το μουσείο που δημιουργεί την ιστορική ζωή της Ουαλίας κάνει 
επίσης κήπους για τα πολλά παλιά αναπαλαιωμένα κτίρια.
Το St Fagans είναι μια μεγάλη μέρα έξω.
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Εκπαίδευση, επίσκεψη, έρευνα.

Διεύθυνση
Οδός: Μουσείο της ουαλικής ζωής, St Fagans
Ταχυδρομικός κώδικας: CF5 6XB
Πόλη: Κάρντιφ
Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο

Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 029 20573500

 Ιστοσελίδα:
http://www.museumwales.ac.uk/en/stfagans/

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 38 - ΑΓΓΛΙΑ

http://www.museumwales.ac.uk/en/stfagans/ 
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1. ΧΏΡΑ

2. ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
/ ΕΡΓΟΥ

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ
- (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 500.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ, ΧΏΡΙΟ)           
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ         

4. ΠΟΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ  
(ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΏΣΗ, ΜΙΑ 
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ Κ.ΛΠ.)

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΗΠΟΥ / ΕΡΓΟΥ

6. ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ιρλανδία

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 39 - ΑΓΓΛΙΑ

Σπίτι και κήποι Mount Stewart, Βόρεια Ιρλανδία

Newtownards (μικρότερη πόλη, 28.039 άτομα)
Countingown

Κατασκευασμένο για το Marquess του Londonderry από τον 
George Dance

1820

Έργα, δωρεές και κράτος της Ιρλανδίας

Ο κήπος αντικατοπτρίζει μια πλούσια ζωγραφική του σχεδιασμού 
και την τέλεια καλλιέργεια τέχνης που ήταν το σήμα κατατεθέν 
της Edith, Lady Londonderry. Το ήπιο κλίμα του Strangford 
Lough επιτρέπει εκπληκτικά επίπεδα πειραματισμού φύτευσης. 
Οι τυπικές περιοχές αποπνέουν μια ισχυρή μεσογειακή αίσθηση 
και μοιάζουν με ένα ιταλικό τοπίο βίλας. οι δασώδεις περιοχές 
υποστηρίζουν μια σειρά φυτών από όλες τις γωνιές του κόσμου, 
εξασφαλίζοντας κάτι για να δείτε οποιαδήποτε εποχή.
Το σπίτι έχει πλέον ανοίξει ξανά μετά το 3ετές πρόγραμμα 
αποκατάστασης. Έχουμε φέρει πίσω την κομψότητα και τη 
γοητεία του σπιτιού, όταν ήταν η έδρα της 7ης Μαρτίου, η Edith, 
η Lady Londonderry και η οικογένειά της στις αρχές του 20ού 
αιώνα και προσβλέπουμε να σας καλωσορίσουμε να απολαύσετε 
σε όλη τη λαμπρότητα της.  
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8. ΜΑΛΑΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
E-MAIL / ΑΛΛΗ 
ΕΠΑΦΗ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Παιδικές δραστηριότητες, τουριστικές δραστηριότητες, 
εκπαίδευση, έρευνα, διακόσμηση.

Οδός: Greyabbey
Ταχυδρομικός κώδικας: BT22 2AD
Πόλη: Newtownards
Περιοχή: County Down
Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο

Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 02842 788387/788487
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mountstewart@nationaltrust.org.uk
Ιστοσελίδα: Mount Stewart House and Gardens, Northern Ireland

ΟΡΘΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ 39 - ΑΓΓΛΙΑ

mailto:mountstewart%40nationaltrust.org.uk?subject=
https://www.nationaltrust.org.uk/mount-stewart

