Κρατικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών
και Ανθοκομίας στην Χαϊδελβέργη
Stattliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidelberg (LVG)

Σχετικά με εμάς
Ιστορία, αποστολή, στόχοι, οργάνωση
Η ιδανική κλιματολογική και φυσική τοποθεσία της ιστορικής πόλης, Χαϊδελβέργη,
(Heidelberg) προσφέρει ιδανικές συνθήκες για την ανάδραση της κατάρτισης και της
έρευνας που γίνεται στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος στον τομέα των Θερμοκηπιακών
Καλλιεργειών και Ανθοκομίας.
Η σχολή (LVG) ιδρύθηκε στις 1η Οκτωβρίου 1952 - αρχικά με την ονομασία
"Σχολείο Οπωροκηπευτικής“ - υπο το τότε διευθυντή Franz Schupp. Εκτός από την ένωση
κηπουρών στην περιοχή της βόρειας Βάδης (Baden), ο Δήμος της Χαϊδελβέργης έδειξε
μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το εγχείρημα και διάθεσε 5,5 εκτάρια (ha) για την δημιουργία
των απαραίτητων εγκαταστάσεων. Η διδασκαλία άρχισε με την τεχνική σχολή διάρκειας
ενός έτους στις 7 Ιανουαρίου του 1954.
Από το ταπεινό αυτό ξεκίνημα, η σχολή εξελίχθηκε σε ένα σημαντικό ίδρυμα διδασκαλίας
για τους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα των Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και
Ανθοκομίας. Η διδασκαλική του φήμη ως κρατικό Ινστιτούτο του κρατιδίου της ΒάδηςΒυρτεμβέργης (Baden-Württemberg) ξεπέρασε σύντομα τα σύνορα της βόρειας Βάδης και
καθιερώθηκε σε όλη την επικράτεια της χώρας.
Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, το ίδρυμα δεν μπορούσε πλέον να ανταποκριθεί στις
αυξανόμενες απαιτήσεις της εξέλιξης στον κηπευτικό τομέα. Ως εκ τούτου, το ίδρυμα
επεκτάθηκε και ανακατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του '90 με μια επένδυση άνω
των 20 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων. Έτσι, σήμερα το σχολείο αριθμεί διπλάσιο
αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, δωμάτια στην εστία καθώς, επίσης, και σύγχρονες
λειτουργικές θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις.

Αποστολή και Στόχοι
Ο στόχος του LVG είναι να διδάσκει και να προάγει την πρακτική πλευρά του επαγγέλματος,
όπως γίνεται σε μια επιχείρηση, με έμφαση στην εμπέδωση γνώσεων της σύγχρονης
τεχνολογίας των Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, καθώς, επίσης, και να
προετοιμάσει τους νέους αρχιτεχνίτες ανθοκηπουρικής στα μελλοντικά τους καθήκοντα,
ώστε να δύνανται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά ή να απασχοληθούν σε κρατικούς
και ιδιωτικούς φορείς θερμοκηπιακού προσανατολισμού. Επιπλέον, το σχολείο δίνει
έμφαση σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την αειφόρο διαχείριση του
περιβάλλοντος.
Το LVG βρίσκεται υπό τη διοικητική και τεχνική επίβλεψη του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης της Βάδης-Βυρτεμβέργης (Ministerium für Ländlichen Raum). Με όλα τα μεγάλα
θέματα απασχολείται η Συμβουλευτική Επιτροπή της σχολής. Σε αυτήν εκπροσωπούνται:







ο εκπρόσωπος του Υπουργείου,
το Περιφερειακό Συμβούλιο της Καρλσρούη (Karlsruhe),
ο δήμος της Χαϊδελβέργης (Heidelberg),
οι πρόεδροι των τριών κηπουρικών ενώσεων της Βάδης-Βυρτεμβέργης
ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων

Τα καθήκοντα καθορίζονται από τους κανονισμούς του Ιδρύματος από το 1996. Κατά
συνέπεια, το LVG υποστηρίζει την μετάδοση των καταλλήλων γνώσεων στο πεδίο των
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, συμπεριλαμβανομένου των οικογενειακών
επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις.
Ειδικότερα, αυτό σημαίνει:










παροχή εξειδικευμένων συμβουλών στις Γενικές και Ειδικές Διευθύνσεις του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνών καθώς ,επίσης, και εφαρμοσμένων πειραμάτων
πολιτειακός συντονισμός του ανθοκηπιακού πειραματισμού
εκπαίδευση στο επάγγελμα του αρχιτεχνίτη ανθοκηπουρικής και για την κρατική
πιστοποίηση διαχειριστών αγροτικών εκμεταλλεύσεων
ειδική εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Δασοτεχνολογία
επιπρόσθετη κατάρτιση για επισκέπτες μαθητές στην ανθοκηπουρική και την
αρχιτεκτονική διαμόρφωση κήπων και περιβάλλοντων τοπίου.
συμμετοχή στην εκπαίδευση των συμβούλων στον τομέα ανθοκηπουρικής
επεξεργασία βασικών αρχών παροχής συμβουλών σε ειδικές περιπτώσεις
μελέτες σχετικά με την οικονομία των επιχειρήσεων, την εργασιακή διαχείριση
καθώς και προγράμματα πληροφορικής - στον τομέα των Θερμοκηπιακών
Καλλιεργειών και Ανθοκομίας.

Εγκατάσταση και οργανωτική δομή
Ο σύγχρονος πειραματικός και εκπαιδευτικός εξοπλισμός προσφέρει στους μελλοντικούς
αρχιτεχνίτες ανθοκηπουρικής ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών και γνώσεων. Επιπλέον, για
την αρτιότερη εμβάθυνση στη γνώση των φυτών παρέχεται η δυνατότητα να
καλλιεργηθούν για πειραματικούς σκοπούς τόσο ενδημικά όσο και ξενικά φυτικά είδη και
ποικιλίες στο αγρόκτημα του ιδρύματος. Επιπλέον, ο Βοτανικός Κήπος, τα πάρκα πράσινου
στις κοντινές πόλεις, οι εξωτικοί κήποι του δήμου (Heidelberg-Bergstraße) καθώς, επίσης,
και οι αγορές χονδρικής πώλησης λουλουδιών και λαχανικών στο τρίγωνο που σχηματίζεται
μεταξύ
των
πόλεων
Στουτγάρδης-Καρλσρούη-Φρανκφούρτη
προσφέρουν
συμπληρωματικούς τρόπους επαγγελματικού προσανατολισμού.
Για να γίνει η διαμονή των μαθητών στο σχολείο πιο ευχάριστη και ενδιαφέρουσα, υπάρχει
η λέσχη φαγητού, και το σύγχρονο οικοτροφείο με συνολικά 64 κρεβάτια.

Τμήμα 1: Εκπαίδευση και Οικολογία
Tομέας 11: Tεχνική σχολή, Eκπαίδευση
Tομέας 12: Κύκλος μαθημάτων Δασοτεχνoλογίας, Επιπρόσθετης κατάρτισης για
επισκέπτες μαθητές
Tομέας 13: Διοίκησης Ανθοκηπουρικών Επιχειρήσεων, Πληροφορικής και
Επικοινωνίας (ΙΤ)
Tομέας 14: Οικολογίας, Διαχείριση και Προστασία των Υπόγειων Υδάτων (SchALVO)
Τμήμα 2: Ανθοκηπουρικής πειραματικής ερευνάς
Tομέας 21: Θερμοκηπιακής Καλλιέργειας Λαχανικών, Τεχνολογία Θερμοκηπιακών
Εγκαταστάσεων
Tομέας 22: Θερμοκηπιακής Καλλιέργεια Καλλωπιστικών Φυτών, Οικιακή Κηπουρική
Tομέας 23: Αρχιτεκτονική Διαμόρφωση Κήπων, Δασοτεχνoλογία

Προϋποθέσεις για φοίτηση στο σχολείο





Απολυτήριο γυμνάσιου ή ισοδύναμο
Απόφοιτος των ΕΠΑΛ (δυαδικό γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα) με ειδικότητα
κηπουρού ή άλλη ειδικότητα από τον τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και
Περιβάλλοντος
Επαγγελματική-πρακτική κατάρτιση 24 μηνών σε φορείς γεωπονικού
προσανατολισμού που απαιτείται για την εισαγωγή στην εξέταση (Ισχύει από
29.10.2008 Meisterprüfungsverordnung).

