
Διευθυντικό στέλεχος μονάδων ανθεκτικής και βιώσιμης γεωργίας, ικανό να παρέχει τεχνογνωσία
κορυφαίας ποιότητας στον τομέα της ανθεκτικής και βιώσιμης γεωργίας (EQF 7).
Τεχνικός μονάδων ανθεκτικής και βιώσιμης γεωργίας, ικανός να υποστηρίξει τους αγρότες να
αυξήσουν τις ικανότητές τους στο να διατηρήσουν, να αξιοποιήσουν και να προωθήσουν τις
τοπικές παραδοσιακές ταυτότητες και οικονομίες (ΕΠΠ 3).

Τα μαθήματα VALOR είναι  ένας εκπαιδευτικός πόρος δωρεάν διαθέσιμος και έτοιμος για
χρήση στο σύνδεσμο: https://eclass.llc.uth.gr/courses/KDVM283/ 

Η πλατφόρμα παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ελλάδα). 
Τα μαθήματα κατάρτισης δοκιμάστηκαν σε όλες τις χώρες των συμμετεχόντων εταίρων και
διατίθενται στα Αγγλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ρουμανικά, Ελληνικά και Τουρκικά.
Με την ολοκλήρωση τους, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης για κάθε χρήστη.

Οι δύο εκπαιδευτικοί κύκλοι διάρκειας 65 ωρών στοχεύουν στην παροχή δεξιοτήτων, ικανοτήτων και
επάρκεια υψηλού επιπέδου σε διευθυντικά στελέχη και τεχνικούς στον τομέα της ανθεκτικής και
βιώσιμης γεωργίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την πρόκληση της διαφύλαξης
της βιοποικιλότητας και των πολιτιστικών παραδόσεων και, εν τω μεταξύ, να προωθήσουν την
κοινωνικοοικονομική πρόοδο των ενδιαφερόμενων κοινοτήτων.

Η πλατφόρμα εκπαίδευσης παρέχει ενότητες εκμάθησης για δύο διαφορετικά επαγγελματικά προφίλ:

Ενότητες:
1. Παραδοσιακή Γεωργία 
2. Επίπεδο βιοασφάλειας
3. Προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 
4. Έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων
5. Δεξιότητες επικοινωνίας
6. Κοινωνικοοικονομικά οφέλη
7.Κοινωνική και διεθνής επιχειρηματικότητα στη γεωργία

 

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο VALOR:
https://erasmus-valor.eu/training/
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Η πλατφόρμα μαθημάτων VALOR είναι έτοιμη για εσάς!

https://eclass.llc.uth.gr/courses/KDVM283/
https://erasmus-valor.eu/training/


Το Τελικό Διεθνές Συνέδριο των Ευρωπαίων Εταίρων του έργου VALOR του "Erasmus + - Ευρωπαϊκή
Συμμαχία Γνώσης", που αφορά στην αξιοποίηση αρχαίων βιώσιμων και ανθεκτικών γεωργικών
πρακτικών, πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2022, στον ιστορικό χώρο του Palazzo dei Nobili
στην L'Aquila της Ιταλίας.
Το Εθνικό Πάρκο Gran Sasso e Monti della Laga, ως συντονιστής της εταιρικής σχέσης που
αποτελείται από Εθνικά Πάρκα - Προστατευόμενες περιοχές της Ευρώπης, Ελληνικά και Ρουμανικά
πανεπιστήμια, καθώς και διάφορα ιδρύματα και άτομα που εργάζονται στην κοινωνική και διεθνή
συνεργασία, φιλοξένησε αυτή τη διεθνή εκδήλωση αφιερωμένη στην παρουσίαση της Ευρωπαϊκή
αξίας των τελικών αποτελεσμάτων του έργου VALOR.
Ο στόχος του έργου VALOR - " Erasmus + - Ευρωπαϊκή Συμμαχία Γνώσης", ήταν να δημιουργήσει δύο
διαδρομές εκπαίδευσης και εξάσκησης, με στόχο την κατάρτιση νέων προφίλ επαγγελματιών που θα
προάγουν τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας και θα μπορούν να ερμηνεύουν τις νέες
προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και θα υιοθετούν νέες προσεγγίσεις με την
πρωτογενή παραγωγή. 
Το έργο VALOR - " Erasmus + - Ευρωπαϊκή Συμμαχία Γνώσης" είναι μια απάντηση στις σύγχρονες
ευρωπαϊκές προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και ένα καλό παράδειγμα
καινοτομίας γνώσεων και δεξιοτήτων στην κατάρτιση που απευθύνεται σε αγροτικά επαγγέλματα.
Οι δύο κύκλοι μαθημάτων για Διευθυντικά στελέχη και Τεχνικούς στη Βιώσιμη και Ανθεκτική
Γεωργία παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου σε ένα κοινό που αποτελούνταν από
ενδιαφερόμενους φορείς και διεθνείς ειδικούς στην προστασία της βιοποικιλότητας, τις
αγροοικολογικές προσεγγίσεις και τη βιωσιμότητα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
Πράγματι, το έργο VALOR - " Erasmus + - Ευρωπαϊκή Συμμαχία Γνώσης" προώθησε την εφαρμογή ενός
συμβατού εκπαιδευτικού μοντέλου που οδήγησε σε καινοτόμα προγράμματα σπουδών που
υποστηρίζουν την ποιότητα και τις αρχαίες παραδόσεις και το βλέμμα στο μέλλον και νέα μοντέλα
ανάπτυξης πράσινης και καινοτόμου γεωργίας.
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Τελικό Διεθνές Συνέδριο του VALOR 
20 Σεπτεμβρίου 2022, L'Aquila, Ιταλία


