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Δημοσιεύθηκαν οι Οδηγίες Ποιότητας του VALOR  

Ο πυρήνας του έργου VALOR είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου 

προγράμματος συνεχούς εκπαίδευσης για τους αγρότες. Για το σκοπό 

αυτό, θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικές ενότητες κατάρτισης που θα 

μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν διαδικτυακά. 

Το περιεχόμενο των ενοτήτων θα είναι ευρύ και θα περιλαμβάνει από 

την κατάρτιση στις νέες μεθόδους αειφόρου γεωργίας, έως τη σύνταξη 

προγραμμάτων υποστήριξης και τις ευκαιρίες μάρκετινγκ. Επίσης, 

παραδείγματα από τις βέλτιστες πρακτικές που συλλέχθηκαν από τις 

χώρες των διαφορετικών εταίρων του VALOR, θα ενταχθούν στις 

διάφορες ενότητες κατάρτισης. Τέλος, τα διαδικτυακά μαθήματα θα είναι εύκολα προσβάσιμα και απλά στη χρήση. 

Οι Οδηγίες Ποιότητας του VALOR έχουν πλέον ολοκληρωθεί, τόσο ως προς το περιεχόμενο τους, όσο και ως 

προς τις τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας εκμάθησης. Εξειδικευμένοι επιστήμονες από πανεπιστήμια, 

έμπειροι αγρότες από όλη την Ευρώπη και ειδικοί στην πιστοποίηση και αξιολόγηση της διαδικτυακής μάθησης, 

συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια.  

Η Ελληνική έκδοση “VALOR - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου (την οποία 

μπορείτε να βρείτε εδώ) και περιλαμβάνει μια επισκόπηση των παραδειγμάτων από καλές πρακτικές που 

εφαρμόζονται στις χώρες των επτά εταίρων του VALOR από την Ευρώπη σε ένα εκτεταμένο παράρτημα. 

 

 

 

                   

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

Facebook: Valor-Erasmus 
YouTube: Erasmus Valor 
Twitter: @Erasmusvalor 
Ιστοσελίδα του Έργου: erasmus-valor.eu 

 

  

https://erasmusvalor.files.wordpress.com/2021/01/valor-quality-guidelines_final-90-pages-gr.pdf
https://erasmus-valor.eu/


Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του VALOR  

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του VALOR για την παροχή διαδικτυακών 

ενοτήτων κατάρτισης,  ήδη αναπτύσσονται και βασίζονται στις Οδηγίες 

Ποιότητας του έργου. Ο στόχος τους είναι να κάνουν εκπαιδεύσουν τους 

αγρότες και τους άλλους ενδιαφερόμενους στο μεταβαλλόμενο πλαίσιο 

των συνθηκών παραγωγής αγροτικών προϊόντων – κυρίως τροφή – και να 

τους υποστηρίξουν  στην περαιτέρω εξέλιξή τους ως μέλη του έργου 

"VALOR".  

Θα αναπτυχθούν δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα που θα 

στοχεύουν στις ανάγκες εκπαίδευσης δύο ομάδων-στόχων με διαφορετικό επαγγελματικό προφίλ: 
 

1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για „ Μάνατζερ ανθεκτικής και βιώσιμης γεωργίας“ 
2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για „ Τεχνικούς ανθεκτικής και βιώσιμης γεωργίας“ 

 
Και οι δύο διαδικτυακές ενότητες κατάρτισης που θα προκύψουν από αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα 

δοκιμαστούν από αγρότες που ενδιαφέρονται, εκπαιδευόμενους, φοιτητές και μέλη των πανεπιστημίων, κάτι που 

προγραμματίζεται να ξεκινήσει αυτόν το χρόνο.  

Οι μαθησιακές ευκαιρίες θα δοκιμαστούν πρώτα στις χώρες των εταίρων του VALOR από τα αντίστοιχα ιδρύματα 

των εταίρων. Στη συνέχεια, θα μπορούν και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του γεωργικού τομέα να προσφέρουν 

αυτά τα μαθήματα, προκειμένου να παρέχουν κατάρτιση στην ανθεκτική και βιώσιμη γεωργία στα ιδρύματά τους. 

Η εκπαίδευση μπορεί να οργανωθεί εύκολα από εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως τα πανεπιστήμια και τα 

επαγγελματικά σχολεία, καθώς αυτά τα ιδρύματα συνήθως έχουν ήδη τη σχετική υποδομή και εμπειρία. Επιπλέον, 

ανάλογα με τα θέματα του εκπαιδευτικού προγράμματος, μπορούν να συμμετέχουν και άλλα ιδρύματα για την 

κάλυψη των ειδικών αναγκών των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και η 

αποκόμιση πρακτικών εμπειριών συνιστώνται ως συμπληρωματικό κομμάτι της εκπαίδευσης. 

 

Σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στις ενότητες κατάρτισης του VALOR; 
 

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε τις ενότητες κατάρτισης του VALOR, μη 

διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον εταίρο του VALOR στην Ελλάδα, το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην παρακάτω διεύθυνση email! 

 
Τα μαθήματα του VALOR θα πιστοποιούνται και θα αναγνωρίζονται σε όλη 
την Ευρώπη με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. 
 

Συντονιστής του Έργου: 

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Via del Convento, 67010 Assergi - L'Aquila, IT. 

E-mail: ente@gransassolagapark.it 

www.gransassolagapark.it 

Εταίρος του Έργου στην Ελλάδα: 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

nkatsoul@uth.gr 

Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας 

(Πνευματικά δικαιώματα φωτογραφιών: Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V.) 

http://www.gransassolagapark.it/

