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Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις του VALOR & η
ευρωπαϊκή τους διάσταση 

Το έργο VALOR, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ (2019-2022), στοχεύει στην ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου και πολυσχιδούς πλαισίου για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα στη γεωργία. Η σύμπραξη για το VALOR

απαρτίζεται από εννέα εταίρους και μεγάλο αριθμό συνεργατών από επτά ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Ελλάδα, Γερμανία, Ρουμανία,

Ισπανία, Τουρκία και Κύπρο. Ανάμεσα στους εταίρους βρίσκονται ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, φορείς διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών, οργανώσεις και άλλοι σχετικοί εθνικοί και περιφερειακοί φορείς. Η σύμπραξη αυτή συγκεντρώνει τις
επιμέρους προσπάθειες και την τεχνογνωσία με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των ειδικών απαιτήσεων
της ανθεκτικής και βιώσιμης γεωργίας στην Ευρώπη.

Η ομάδα του VALOR διοργάνωσε 5 εκπαιδευτικές επισκέψεις προσωπικού σε Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Ισπανία και Γερμανία που
συγκέντρωσαν περισσότερους από 200 εκπροσώπους από εκπαιδευτικές κοινότητες, ερευνητικά ιδρύματα, φορείς χάραξης πολιτικής
και άλλους εμπλεκόμενους φορείς από διαφορετικούς δημόσιους και ιδιωτικούς κλάδους από την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Γερμανία, τη
Ρουμανία, την Ισπανία, την Τουρκία και την Κύπρο. Οι εκδηλώσεις επέτρεψαν το διάλογο και την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών,

γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών αλλά και προκλήσεων σχετικά με την ανθεκτική και βιώσιμη γεωργία, μέσα από παραδείγματα που
εφαρμόστηκαν στις προστατευόμενες περιοχές-εταίρους του έργου. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αποδείχθηκαν επίσης χρήσιμες για
τη σχεδίαση των εκπαιδευτικών ενοτήτων για μαθήματα που απευθύνονται σε διαχειριστές και σχετικούς επαγγελματίες σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Έμφαση δόθηκε και στη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο μεταξύ των διαφόρων κλάδων εκπαίδευσης και
κατάρτισης που συμμετέχουν στο VALOR με στόχο την προώθηση της διατομεακής συνεργασίας και τη δημιουργία γεφυρών για την
ανταλλαγή γνώσεων. Οι επισκέψεις έδωσαν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να διαδώσουν και να αφομοιώσουν τα οφέλη αυτής της
εμπειρίας εντός των οργανισμών τους, ενθαρρύνοντας την κατανόηση της ευρωπαϊκής διάστασης των θεμάτων που αναπτύχθηκαν.

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (ΕΛΛΑΔΑ)

Η εκπαιδευτική επίσκεψη με τίτλο «Αειφόρες γεωργικές πρακτικές στη σκιά
του Ολύμπου, της κατοικίας των θεών» που διοργανώθηκε από το ΦΔΕΔΟ,

πραγματοποιήθηκε στις 28 - 30 Ιουλίου 2021. Σε αυτή τη διοργάνωση
συμμετείχαν καθημερινά 49 συμμετέχοντες κατά μέσο όρο από Ιταλία,

Ελλάδα, Γερμανία, Ρουμανία , Ισπανία, Τουρκία και Κύπρο.

Βασική ιδέα αποτέλεσε η ανάπτυξη ενός τοπικού, εθνικού και περιφερειακού
δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσης για τη δόμηση ενός
πολυσχιδούς πλαισίου για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα στη
γεωργία. Η διοργάνωση συνέβαλε προς αυτή την κατεύθυνση επιτρέποντας
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών με στόχο την αξιοποίηση νέων
ιδεών και το μετασχηματισμό τους σε βέλτιστες πρακτικές, μέσω της
συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων (δημόσιοι φορείς, ερευνητικά
ιδρύματα, ΜΚΟ κ.λπ.). Επιπλέον, εκπρόσωποι διαφορετικών κλάδων (αγρότες,
επιστήμονες, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, περιβαλλοντικοί
εμπειρογνώμονες και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς) είχαν την ευκαιρία να
μοιραστούν τις γνώσεις και τις απόψεις τους σχετικά με τις προκλήσεις και
τις απαιτήσεις που ενέχει η ανθεκτική και βιώσιμη γεωργία. Κατά τη διάρκεια
των τριών εντατικών ημερών, οι ειδικοί μοιράστηκαν τις γνώσεις τους σχετικά
με όψεις της παραδοσιακής και βιώσιμης γεωργίας. Το εργαστήριο πρόσφερε
στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν, να συζητήσουν και
να μάθουν για διάφορες πτυχές που σχετίζονται με την αειφόρο γεωργία.

Συζητήθηκαν ακόμα θέματα σχετικά με την παραδοσιακή γεωργία, τη
βιοασφάλεια, την κηπουρική θερμοκηπίου, την ορεινή κτηνοτροφία,

εναλλακτικές μορφές τουρισμού, γεωργικές πρακτικές για τη βελτίωση της
φυτικής παραγωγής και της γονιμότητας του εδάφους, καινοτόμες λύσεις για
την εκτροφή μηρυκαστικών και προγράμματα πιστοποίησης προϊόντων και
υπηρεσιών. Σημαντικό επίτευγμα ήταν το γεγονός ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι
είναι πρόθυμοι στο να είναι κομμάτι του έργου και να συμβάλουν στην
επιτυχία του.
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Εθνικό Πάρκο Gran Sasso e Monti della Laga (ΙΤΑΛΙΑ)

Στις 12-14 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε η 2η εκπαιδευτική επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Gran Sasso e Monti

della Laga, στο Assergi (AQ) στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ VALOR. Η ξένη αποστολή εκπροσωπήθηκε από
περίπου 45 συμμετέχοντες από τους εταίρους του έργου από τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την
Τουρκία, τη Ρουμανία και την Κύπρο, τους οποίους υποδέχτηκαν ο πρόεδρος Tommaso Navarra και ο
διευθυντής Alfonso Calzolaio.

Στη διάρκεια της πρώτης ημέρας, το προσωπικό του Πάρκου παρουσίασε τα χαρακτηριστικά των εθνικών
προστατευόμενων περιοχών και τις θεσμικές δεσμεύσεις τους για την προστασία της βιοποικιλότητας με ειδική
μνεία στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης προστατευόμενης περιοχής από φυσιολατρική και περιβαλλοντική
άποψη. Το Εθνικό Πάρκο Gran Sasso e Monti della Laga ξεχωρίζει επίσης για την επί δεκαετίες δέσμευσή και
σεβασμό του απέναντι στις ανθρώπινες δραστηριότητες που παραδοσιακά ασκούνται στα βουνά της περιοχής.
Μάλιστα, η αγροτική κουλτούρα και η παράδοση της προστατευόμενης περιοχής αποτέλεσαν αντικείμενο εις
βάθος μελέτης όλες τις ημέρες της επίσκεψης. Το Πάρκο, μέσα από τις δραστηριότητές του και σε συνεργασία με
αγροτικούς φορείς, προωθεί και ενισχύει τις παραδοσιακές γεωργικές και ζωοτεχνικές πρακτικές, οι οποίες
σήμερα περισσότερο από ποτέ, είναι συμβατές με την προστασία της φύσης και τη μείωση των ανθρώπινων
επιπτώσεων σε αυτήν.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις θεμελιώδεις έννοιες της αγροοικολογίας, ενός νέου κλάδου της επιστήμης που
έχει τις ρίζες του στην παρατήρηση της φύσης αλλά, κυρίως, στις πρακτικές των αγροτών και των κτηνοτρόφων
που έχουν ασκήσει αυτές τις γεωργικές δραστηριότητες ανά τους αιώνες. Οι επιστημονικές όψεις που
παρουσιάστηκαν από καθηγητές πανεπιστημίου συνδυάστηκαν με την παρουσίαση εμπειριών και ιστοριών για
την ανάκτηση αρχαίων ποικιλιών και την εκ νέου ανακάλυψη παραδοσιακών προϊόντων και ξεχασμένων
πρακτικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Στη συνέχεια, οι
συμμετέχοντες επισκέφθηκαν οινοποιεία που έχουν επιχειρήσει να επανεισάγουν δημοφιλείς αλλά ξεχασμένες
ποικιλίες αμπέλου στην αγορά καθώς και κτηνοτρόφους της περιοχής του Abruzzo, οι οποίοι τους ξενάγησαν
στις αρχαίες διαδρομές μετακίνησης, γνωρίζοντάς τους τα παραδοσιακά τοπικά γαλακτοκομικά προϊόντα.

Τέλος, ειδικό αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν οι εμπειρίες και οι δυσκολίες της άσκησης μελισσοκομικών
δραστηριοτήτων εντός της ιδιαίτερης ορεινής περιοχής του Πάρκου. Μεταξύ των ανθρώπινων δραστηριοτήτων,

η μελισσοκομία είναι αναμφίβολα αυτή που προϋποθέτει τη μεγαλύτερη επαφή με τη φύση και, εξαιτίας αυτής
της εξάρτησης, είναι η πιο ευαίσθητη στις απειλές της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης του
περιβάλλοντος. Η συλλογή μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων είναι στενά συνδεδεμένη με τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας και έτσι ο ρόλος του μελισσοκόμου είναι καθοριστικός για την ευημερία της
ανθρωπότητας. Ομόφωνα υποστηρίχθηκε και ο ρόλος που διαδραμάτισε το Εθνικό Πάρκο στην προώθηση των
εννοιών της αγροοικολογίας, ως απάντηση στη συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης με έμφαση στη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των πληθυσμών που ζουν σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές.
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Πανεπιστήμιο Stefan cel Mare din Suceava (ΡΟΥΜΑΝΙΑ)

Η 3η εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από το
Πανεπιστήμιο Stefan cel Mare din Suceava της Ρουμανίας, στις 15-17

Σεπτεμβρίου 2021. Η ατζέντα περιλάμβανε πληθώρα θεμάτων που
παρουσιάστηκαν με τη μορφή βιντεοπαρουσιάσεων και προφορικών
παρουσιάσεων. Την εκδήλωση παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 45

συμμετέχοντες ανά ημέρα από Γερμανία, Ισπανία, Ελλάδα, Τουρκία,

Ρουμανία και Κύπρο.

Η πρώτη μέρα ήταν αφιερωμένη στις συνεργασίες που δημιουργήθηκαν στη
βάση των προστατευόμενων περιοχών της Ρουμανίας με την παρουσίαση
τοπικών παραδειγμάτων συμπράξεων που απέφεραν θετικά αποτελέσματα.

Αρκετές παρουσιάσεις ήταν αφιερωμένες σε τρεις σημαντικές
προστατευόμενες περιοχές της Ρουμανίας: το Φυσικό Πάρκο Vânători

Neamț, το Φυσικό Πάρκο Munții Maramureșului και το Εθνικό Πάρκο Piatra

Craiului. Οι καλεσμένοι παρουσίασαν μια σειρά βέλτιστων πρακτικών που
ακολουθούν, καθώς και άλλα στοιχεία σχετικά με την άγρια ζωή, τα
τουριστικά αξιοθέατα, τις παραδόσεις και τις πνευματικές αξίες που έχουν
διατηρηθεί σε αυτές τις περιοχές για αιώνες. Μια ακόμη ενότητα που
αναπτύχθηκε είναι οι προκλήσεις στη διαχείριση των προστατευόμενων
περιοχών και σε ζητήματα δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στη χώρα.

Η δεύτερη ημέρα της διαδικτυακής επίσκεψης επικεντρώθηκε στη βιώσιμη
και ανθεκτική γεωργία εντός των προστατευόμενων περιοχών της
Ρουμανίας ενώ ο διευθυντής του Εθνικού Πάρκου Munții Măcinului μίλησε
για τις προσπάθειές τους να προωθήσουν την οικολογική γεωργία και εκτός
των συνόρων των προστατευόμενων περιοχών. Εκπρόσωποι του
Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρουμανίας
παρουσίασαν πολιτικές και στρατηγικές σχετικά με τη χρηματοδότηση και
τις επιδοτήσεις για τη φιλική προς το περιβάλλον δασοκομία. Επιπλέον, ο
διευθυντής της Διεύθυνσης Γεωργίας της κομητείας Suceava μοιράστηκε
πληροφορίες για την εφαρμογή των κυβερνητικών πολιτικών για την
υποστήριξη των τοπικών παραγωγών ενώ εκπρόσωποι ειδικών ενώσεων
παρουσίασαν θέματα σχετικά με τη γεωργία και τον αγροτικό τουρισμό στις
ορεινές περιοχές της Ρουμανίας.
Η τελευταία μέρα της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένη στους ντόπιους αγρότες
και τη συμβολή τους στην “κοινωνική ανθεκτικότητα”. Εκπρόσωποι αυτών
εισήγαγαν στη συζήτηση θέματα όπως η αστική γεωργία, οι νέες ποικιλίες,
οι προκλήσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή, η συλλογή τρούφας,
προσεγγίσεις στην καλλιέργεια λαχανικών και σπορόφυτων σε θερμοκήπια,

υγιεινές συνταγές κ.λπ. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη
συζήτηση πάνω στην βιώσιμη, βιολογική και βιοδυναμική γεωργίας από
ακαδημαϊκούς του τμήματος Γεωργίας και Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου
του Βουκουρεστίου.
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Κέντρο Δασικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Καταλονίας (ΙΣΠΑΝΙΑ)

Από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η 4η Επίσκεψη Μελέτης του έργου VALOR διοργανώθηκε διαδικτυακά από το
Κέντρο Δασικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Καταλονίας (CTFC), με τη στήριξη του οργανισμού Parc Nacional

d'Aigüestortes I Estany de Sant Maurici και του οργανισμού Escola Agrària del Pallars. Η επίσκεψη είχε ως στόχο
να παρουσιάσει την κατάσταση και τις προκλήσεις της περιοχής κοντά στο εθνικό πάρκο. Οι επαγγελματικές
συζητήσεις μεταξύ των ομιλητών και του κοινού ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Κάθε μέρα, περισσότερα από 40

άτομα παρευρίσκονταν στην διαδικτυακή μελέτη, ενισχύοντας τη συνεργασία σημαντικό φορέων στα πλαίσια του
έργου VALOR.

Η επίσκεψη ξεκίνησε με την παρουσίαση των οργανισμών CTFC και Silvipastoralism στα Πυρηναία του Εθνικού
Πάρκου. Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση μια πρακτικής που σχετίζεται με τη βιώσιμη καλλιέργεια μήλων μεγάλου
ύψους από την Biolord, η οποία έξυπνα αποδυναμώνει την άρδευση και άλλες παραμέτρους, επιτρέποντάς της να
εξοικονομήσει νερό. Οι συμμετέχοντες έμαθαν για τα αποθέματα βιοσφαιρας μέσω δύο παρουσιάσεων από το
Διεθνές Κέντρο «International Center for the Mediterranean Biosphere Reserves UNESCOMED», και από το
ακαδημαϊκό πρόγραμμα EduBioMed.

Η δεύτερη ημέρα επικεντρώθηκε στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. Οι επισκέψεις ξεκίνησαν με μια
παρουσίαση από το Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, και ακολούθως μετά έγινε
παρουσίαση από το  Ecomuseu and the Escola de Pastorsand Obrador Xisqueta. Το έργο PyrosLife παρουσίασε
την επίβλεψη των αρκούδων και της άγριας ζωής στα Πυρηναία. Η επιχείρηση Trosdesort παρουσίασε την
εμπειρία τους σχετικά με την εμπορία του σε μηδεμινά χιλιομετρα σε περιόδους πανδημίας στις ορεινές
οροσειρές, η οποία οδήγησε σε συζήτηση.

Η τρίτη ημέρα ήταν αφιερωμένη στην βιώσιμη γεωργία στα Πυρηναία την οποία παρουσίασε η Escola Agrària

delPallars. Η παρουσίαση του Alba Association επικεντρώθηκε στο έργο Llavors d'Oportunitat. Οι Associació
deProductors d'Oli del Pallars παρουσίασαν την ανάκτηση αυτόχθονων ποικιλιών ελαιόδεντρων και την
παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου υψηλής ποιότητας. Τέλος, το θέμα της βιώσιμης καλλιέργειας των
φαρμακευτικών προϊόντων στα ψηλά βουνά και τις προστατευόμενες περιοχές, συγκεκριμένα των φυτών arnica

και την Edelweiss, εξετάστηκε από την εταιρεία Taüllorganics. Η CTFC παρουσίασε τα έργα που υλοποιήθηκαν και
βρίσκονται σε εξέλιξη σε φαρμακευτικά φυτά.
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ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

 

Facebook: Valor-Erasmus

YouTube: Erasmus Valor

 

Εθνικό Πάρκο Κεντρικού/Βόρειου Μέλανα Δρυμού
(ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

Η τελευταία από τις πέντε επισκέψεις μελέτης πραγματοποιήθηκε στις
4 έως με 6 Οκτωβρίου. Ο οικοδεσπότης της διαδικτυακής ανταλλαγής
ήταν το Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. Σε συνολικά τρεις ημέρες,
οι εταίροι της έργου VALOR καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι
ενημερώθηκαν για το ειδικά έργα στον τομέα του περιφερειακού
μάρκετινγκ στο φυσικό πάρκο.

Την πρώτη ημέρα, η παρουσίαση επικεντρώθηκε στα καθήκοντα, τους
στόχους και τα έργα του Black Forest Nature Park Central/North. Ο
δεύτερος γερμανός εταίρος του έργου, INTEGRA Filderstadt,

παρουσίασε επίσης τον οργανισμό και τα κύρια καθήκοντα και έργα
του. Επιπλέον, ο καθηγητής Steffen Abele (Πανεπιστήμιο του
Rottenburg) έδωσε διάλεξη σχετικά με τα βασικά στοιχεία της
εμπορίας περιφερειακών προϊόντων και παρουσίασε ερευνητικά
αποτελέσματα από διαφορετικές επιστημονικές μελέτες.
Η δεύτερη και η τρίτη ημέρα αφιερώθηκε στην παρουσίαση διαφόρων
έργων βέλτιστης πρακτικής από το φυσικό πάρκο, όπως οι
οικοδεσπότες του πάρκου φύσης, οι αγορές του πάρκου φύσης ή η
εμπορία κρέατος. Επισημάνθηκε επίσης το θέμα της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης. O οργανισμός INTEGRA παρουσίασε την περιοχή
Filderstadt δίνοντας έμφαση στην οικονομική ευημερία, κινητικότητα,

τις στεγαστικές ανάγκες, τη γεωργία, το κλίμα και τη προστασία του
περιβάλλοντος.
Κατά μέσο όρο, 45 συμμετέχοντες συμμετείχαν καθημερινά στην
επίσκεψη μελέτης. Μετά την παρουσίαση των επιμέρους σχεδίων,

δόθηκε η ευκαιρία στου συμμετέχοντες να ανταλλάξουν ιδέες και
εντυπώσεις με ειδικούς και εμπειρογνώμονες από τη Γερμανία
(εταίροι, αγρότες και πολλά άλλα) και να θέσουν περισσότερες
ερωτήσεις. Η διαδικτυακή επίσκευη προσέφερε στους συμμετέχοντες
την δυνατότητα να προωθήσουν την ανταλλαγή εμπειριών και
γνώσεων μεταξύ των μελών της έργου VALOR.

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ, ΚΑΙ Η
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ.
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