
ECOMANAGEMENT
Γνώσεις του χθες, τεχνογνωσία του αύριο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το έργοEco management, γνώσεις του χθες, τεχνογνωσία του
αύριο, είναι ένα έργο που εγγράφεται στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ στρατηγικές 
συμπράξεις για την εκπαίδευση των ενηλίκων. Η περίοδος 
της υλοποίησής του είναι Οκτώβριος 2017 – Σεπτέμβριος 
2019. 
Έξι εταίροι συνέπραξαν προκειμένου να προτείνουν ένα έργο 
ανάπτυξης μιας μεθοδολογίας με στόχο τη δημιουργία ενός
επίσημου και διαρκούς διαλόγου μεταξύ των δημόσιων 
αρχών και των οργανωμένων φορέων της κοινωνίας των 
πολιτών, με θέματα τη μεταβίβαση της παραδοσιακής 
γνώσης ώστε να αξιοποιηθεί αυτή για τη βιώσιμη διαχείριση 
των περιοχών.
Η παρούσα ενημερωτική επιστολή είναι η τέταρτη και 
τελευταία που ετοιμάστηκε  στο πλαίσιο του έργου για τη 
διαχείριση του περιβάλλοντος και προορίζεται  για να 
διαδώσει στο πλατύ κοινό.
πληροφορίες  για την πρόοδο του έργου. Στόχος αυτού  του
Δελτίου πληροφόρησης  είναι κυρίως να κατευθύνει την 
προσοχή στις δράσεις κατάρτισης που υλοποιήθηκαν στις
περιοχές των εταίρων στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του
 έργου.
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Ομάδα ατόμων διαφόρων ηλικιώ
ολοκληρώνει εργασίες 
αποκατάστασης ξερολιθικού 
τοίχου στο Carstramon στον
Gatehouse of Fleet, Σκωτία

Ομάδα 9 ατόμων ασχολήθηκε μια μέρα με την τεχνική των
παραδοσιακών γύψινων διακοσμήσεων. Εδώ ο κατέχων τη
γνώση εξηγεί την τεχνική



ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του 
φθινοπώρου του 2018, κάθε εταίρος 
οργάνωσε με επιτυχία τοπικά σεμινάρια 
ενημέρωσης. Σε κάθε μια από αυτές τις 
συναντήσεις συγκεντρώθηκαν μέλη των 
τοπικών δικτύων τους και ο τοπικός 
πληθυσμός για να ενημερωθούν για την 
πρόοδο του έργου σε κάθε περιοχή.
Η αποκτηθείσα εμπειρία ως προς τις καλές 
πρακτικές, την  συστηματοποίηση της 
κατάρτισης  που μεταφέρεται από γενιά σε 
γενιά και οι εθνογραφικές μελέτες, καθώς 
και η εβδομάδα κατάρτισης στην Ελλάδα 
και η προετοιμασία ενός οδηγού 
κατάρτισης συνεισέφεραν στην δόμηση 
των δράσεων κατάρτισης σε κάθε περιοχή. 
Από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Μάϊο 
του 2019, οι εταίροι έδρασαν ως εξής:
• Διοργάνωσαν τρεις διακρατικές 

συναντήσεις και αναμένεται μια τελική 
στην Γαλλία τον Σεπτέμβριο του 2019.

• Διοργανώθηκε στην Ελλάδα ένα 
σεμινάριο κατάρτισης.

• Διοργανώθηκαν 12 συναντήσεις Skype.

• Δημιουργήθηκε ένας ιστοχώρος Google 
Drive για τη διευκόλυνση της 
αποθήκευσης των στοιχείων πριν το 
ανέβασμά τους στην ιστοσελίδα του 
έργου.

• Έγινε επεξεργασία εργαλείων  
δημοσιοποίησης για το έργο 
ecomanagement, δηλ.:

• Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα του έργου 
μεταφρασμένη σε όλες τις γλώσσες του 
εταιρικού σχήματος : www. 
ecomanagement.eu. Η ιστοσελίδα 
περιέχει πληροφορίες για το έργο : τις 
απαρχές του, τους εταίρους, τις δράσεις, 
το κοινο-στόχο και τα αποτελέσματα

• Παρήχθη ένα έντυπο παρουσίασης του 
έργου μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες 
των εταίρων

• Δημιουργήθηκε μια κοινή ευρωπαϊκή 
σελίδα Facebook : www.facebook.com/ 
ecomanagement.eu. Αυτή η σελίδα 
περιέχει πολλές εικόνες και βίντεο 
πληροφόρησης για τις δράσεις του  
έργου. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Σε κάθε περιοχή του εταιρικού σχήματος διοργανώθηκαν δράσεις 
κατάρτισης για τη συνέχιση των προηγούμενων φάσεων του έργου. Οι 
δραστηριότητες κατάρτισης είχαν την μορφή εργαστηρίων, ημερίδων 
ευαισθητοποίησης, δραστηριότητες κατάρτισης διάρκειας ενός 
σαββατοκύριακου και μεγαλύτερης διάρκειας κατάρτισης. Μερικές δεξιότητες 
όπως η τεχνική κατασκευής τοίχων από ξερολιθιά, ο εμβολιασμός 
οπωροφόρων δένδρων και η παραδοσιακή κουζίνα, προτιμήθηκαν από 
κάποιες περιοχές των εταίρων. Στην Ισπανία, υλοποιήθηκαν δύο 
γαστρονομικά εργαστήρια καθώς και μία ημερίδα ευαισθητοποίησης για την 
τεχνική της δαντέλας με κοπανέλι, ένα εργαστήρι για τη χρήση της κάνναβης 
στην υφαντική και ένα για την κεραμική τέχνη. Στη Σλοβακία επίσης, ο τόνος 
δόθηκε σε δραστηριότητες σχετικές με τη διατροφή, κυρίως αφιερώθηκε ένα 
σαββατοκύριακο στην παραδοσιακή αλλαντοποιία, μία ημερίδα 
ευαισθητοποίησης για την  μελισσοκομία, εργαστήρια για εμβολιασμούς 
δένδρων και κατασκευής χυμού από μήλα. Υπήρξε και μία κατάρτιση που 
αφορούσε την αναστήλωση ενός  κάστρου.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο τόνος δόθηκε στην κατασκευή τοίχων από 
ξερολιθιά, που περιλάμβανε ημερίδες ευαισθητοποίησης, σαββατοκύριακα 
με τη συμμετοχή πολιτών και επιτόπια κατάρτιση. Υπήρξαν επίσης ημερίδες 
ευαισθητοποίησης σχετικές με τη συντήρηση των ξύλων και των ιστορικών 
κήπων και μία ημέρα παραδοσιακής κουζίνας. Στην Γαλλία επίσης ο τόνος 
δόθηκε στην κατασκευή ξερολιθικών τοίχων, διακοσμητικών από γύψο και 
δημιουργικών κατασκευών. Στην Ελλάδα διοργανώθηκε μια ημερίδα 
ευαισθητοποίησης για τη διαδικασία επεξεργασίας του πρόβειου μαλλιού, 
μέχρι την κατασκευή υφάσματος, μία ημερίδα για την ξερολιθιά με επιτόπια 
κατασκευή, μια κατάρτιση επτά ημερών για την υφαντική τέχνη και ένα 
εργαστήρι για τα  φαρμακευτικά βότανα, ενώ στην Κορσική διοργανώθηκαν 
ημερίδες ξερολιθικών κατασκευών και εμβολιασμών δένδρων.

Εμβολιασμός οπωροφόρων στη 
Σλοβακία (άνω) και στη Σκωτία με 
επιτυχία (κάτω)



Εργαστήρι στην Σλοβακία για την παραδοσιακή αλλαντοποιία. Προετοιμασία των κρεάτων, μορφοποίηση και  ψήσιμο 
των προϊόντων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Πρακτικό εργαστήριο για τη χρήση 
της κάνναβης. Οι νέοι έμαθαν για 
την κάνναβη και τη χρήση της. 
Επίσης έμαθαν την τεχνική 
πλεξίματος των ινών, 
προκαταρκτική φάση  για τη 
δημιουργία αντικειμένων

Εργαστήρι κεραμικής για 
κατασκευή αντικειμένων. Η 

κατέχουσα τη γνώση δίδαξε 
στους νέους τα κύρια 

χαρακτηριστικά του άργιλου, 
τους τρόπους και τα εργαλεία 

επεξεργασίας.

Ημερίδα 
ευαισθητοποίησης για 
την δαντέλλα με 
κοπανέλι.Οι δύο 
κατέχουσες την τέχνη 
δίδαξαν στους νέους τις 
βασικές γνώσεις αυτής 
της παλιάς 
παραδοσιακής τεχνικής 
και τις ευκαιρίες 
εξάσκησής τους

Deu
Διοργανώθηκαν δύο παράλληλα  γαστρονομικά εργαστήρια για να μάθουν οι 
νέοι πώς να παρασκευάζουν δύο παραδοσιακές συνταγές του  τόπου



ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι εταίροι  συντάσσουν αυτήν την περίοδο τις εκθέσεις που αφορούν την εμπειρία τους στο αντικείμενο της κατάρτισης. Κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του συνόλου του έργου κατά την διοργάνωση τοπικών ημερίδων που 
θα απευθύνονται σε νέους και λιγότερο νέους που συμμετείχαν στο έργο, σε εταίρους του έργου, σε εκπροσώπους ΟΤΑ και σε 
οργανισμούς που θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου στο μέλλον. Κατά την τελική 
συνάντηση στο Forcalquier  στην Γαλλία τον Σεπτέμβριο, κάθε εταίρος θα παρουσιάσει την συμβολή του στο έργο.

Στην Ελλάδα , οι νέοι μελέτησαν το σύνολο της 
διαδικασίας της παραγωγής υφάσματος από πρόβειο 
μαλλί, μέχρι την ύφανση του προϊόντος, αφού γίνει όλη 
η προετοιμασία του μαλλιού ώστε να γίνει νήμα. Μετά 
από μία  συνάντηση προετοιμασίας η ειδική πέρασε μια  
συνέντευξη από νέους η οποία βιντεοσκοπήθηκε για  
μελλοντική χρήση.Τα μέλη των εταίρων του έργου 
είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το ίδιο εργαστήριο 
κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου κατάρτισης τον 
Σεπτέμβριο του 2018. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία ομάδα διαφόρων 
ηλικιών (τέσσερις ηλικιωμένοι και τρεις νέοι 
εθελοντές)έμαθαν να συντηρούν ένα παλιό δάσος. 
Εδώ βοηθούν στην προστασία των νέων τοπικών  
δέντρων από την επίθεση των ελαφιών. Αλλού 
μέσα στο δάσος κατά τη διάρκεια εκείνης της 
ημέρας ευαισθητοποίησης οι νέοι έμαθαν να 
εντοπίζουν και να απομακρύνουν νέα μη τοπικά 
δέντρα που εμποδίζουν την αναγέννηση του 
παλιού δάσους..

Στην Γαλλία, οκτώ άτομα συμμετείχαν σε ένα 
εργαστήριο σιδηρουργίας στο  Dauphin, 
συνεργαζόμενοι όλοι μαζί. Ασχολήθηκαν 
κυρίως με το καμίνι. Εννέα άτομα επίσης 
συμμετείχαν σε σαββατοκύριακο χτισίματος 
ξερολιθιάς και σε άλλες ημερίδες 
ευαισθητοποίησης για την τέχνη κατασκευής 
γύψινων διακοσμητικών και για την 
κατανόηση του τοπίου.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση 

αυτή είναι αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη 

και η Επιτροπή  δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφορικών που παρέχονται σε αυτή

www.ecomanagement.eu


