PROJECT

NARA
www.naraproject.eu

D ESCRIPTION
Tο ευρωπαϊκό έργο Nara European Project γεννήθηκε από την ανάγκη για την
βελτίωση και ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων του επιπέδου
κατάρτισης στο αντικείμενο των νέων γεωργών της Ευρώπης. Σκοπό του
έργου αποτέλεσε η προσαρμογή της κατάρτισής τους στις απαιτήσεις του
αντικειμένου και των καθημερινών αναγκών των νέων γεωργών που
ασχολούνται με την καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός, δημιουργήθηκε μια
δωρεάν πλατφόρμα e-learning ελεύθερης πρόσβασης για όλους τους
συμμετέχοντες προκειμένου να εξασφαλίσει
κατάρτιση σε όσους το
επιθυμούν χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Το εκπαιδευτικό υλικό
δημιουργήθηκε έπειτα από ενδελεχή μελέτη και ανάλυση των αναγκών
κατάρτισης των νέων γεωργών στις συμμετέχουσες χώρες σε έξι θεματικές
ενότητες. Συγκεκριμένα, οι ενότητες αυτές είναι: Ασφάλεια τροφίμων,
Μετασυλλεκτικές Παρακτικές, Μεταφορές και εφοδιαστική Αλυσίδα,
Έδαφος, νερό και παραπροϊόντα, Συσκευασία και Επιχειρηματικότητα.
Κάθε θεματική ενότητα παρουσιάζεται με έναν εύχρηστο και διαδραστικό
τρόπο για τον χρήστη προκειμένου να βοηθήσει τους καταρτιζόμενους να
αντιληφθούν το αντικείμενο γρηγορότερα και
να εφαρμόσουν με
μεγαλύτερη ευκολία τα όσα θα μάθουν.

C ONSORTIUM


Fundación Parque
Científico Aula Dei
(Ισπανία)



Università degli Studi di
Catania (Iταλία)



Luxembourg Institute of
Science and Technology
(Λουξεμβούργο)



Marketmentoro (Κύπρος)



Tecnopackaging (Ισπανία)

Το έργο υλοποιήθηκε από 5 εταίρους από 4
διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες:

www.naraproject.eu
ΕΤΑΙΡΟΙ

O N - LINE

Training for Young farmers in the fruit and
vegetable sector

www.pctad.com

www.di3a.unict.it

www.tecnopackaging.com

COURSE CONTENT

www.list.lu

www.marketmentoro.com/cy

Το έργο NARA είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus
+ KA2 “ Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών”
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα ERASMUS+
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν, η
Επιτροπή.

Το πρόγραμμα κατάρισης είναι δωρεάν για όλους τους
συμμεντέχοντες.
Εγγραφείτε στο σχετικό σύνδεσμο training στην ιστοσελίδα
του έργου www.naraproject.eu

