Ενημερωτικό δελτίο Nº2 Ιανουάριος 2016

Έργο NARA: Βζλτιςτεσ πρακτικζσ για
κατάρτιςη νζων γεωργών ςτην αειφόρο
γεωργία και ςτον μεταςυλλεκτικό
χειριςμό φροφτων και λαχανικών

Αγαπητοί αναγνώστες,
Σας καλωσορίζουμε και πάλι στο δεύτερο Ενημερωτικό δελτίο του
Έργου NARA: «Κατάρτιση στη γεωργία και στους μετασυλλεκτικούς
χειρισμούς φρούτων και λαχανικών μέσω βέλτιστων πρακτικών
αειφορίας» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Το ενημερωτικό δελτίο έχει
ως στόχο να σας κρατήσει ενήμερους σχετικά με την πρόοδο του
έργου και ιδίως με τα αποτελέσματα της

http://naraproject.eu/en

Πληροφορίεσ για το NARA & τουσ εταίρουσ
Περιεχόμενα:
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

* NARA & συνεργάτες

Πρόγραμμα: ERASMUS +
Βασική δράση: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών

* 3 η συνάντηση

Πεδίο: Στρατηγικές συνεργασίες για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

* Επόμενα Βήματα

Πρόσκληση: 2014
* Περιεχόμενα του σχεδίου

Συντονιστής:

* Διάδοση

Fundación Parque Científico Tecnológico
Aula Dei – PCTAD (Spain)
Εταίροι:

* Luxembourg Institute of Science and
Technology – LIST (Luxembourg)

* Tecnopackaging (Spain)

* Universita degli Studi di Catania (UNICT) Department of Agriculture, Food and Environment – Di3A (Italy)

* Marketmentoro Ltd (Cyprus)

Μπορείτε να ακολουθήσετε τις εξελίξεις του έργου στην ιστοσελίδα http://www.naraproject.eu/el/
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail ή τηλεφώνου. Θα χαρούμε να σας
συμπεριλάβουμε στη λίστα αλληλογραφίας μας και να σας κρατάμε ενήμερους για τις δραστηριότητες του Nara

http://naraproject.eu/en

Στις 2 και 3 του
τελευταίου Δεκέμβρη,
πραγματοποιήθηκε η
τρίτη συνάντηση της
κοινοπραξίας του Έργου
NARA, στο Λουξεμβούργο,
στις εγκαταστάσεις του
Ινστιτούτου Επιστήμης και
Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς
Λουξεμβούργου (LIST).

3η ςυνάντηςη: Λουξεμβοφργο

Κατά τη διάρκεια αυτής
της τρίτης συνεδρίασης
της
κοινοπραξίας,
παρουσιάστηκαν και
συζητήθηκαν όλα τα
αποτελέσματα
που

NARA meeting in Luxembourg

επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2015, αξιολογόντας τις εργασίες που εκτελούνται μέχρι στιγμής, καθώς και
τα επόμενα βήματα.
Μερικά συμπεράσματα από τις πρώτες δραστηριότητες του έργου είναι τα ακόλουθα:
* Ανάλυση εκπαιδευτικής προσφοράς: δεν έχει βρεθεί τίποτα αντίστοιχο με την κατάρτιση που προσφέρει το
έργο NARA στην αγορά για τους αγρότες, καθώς πρόκειται να αποτελέσει σύντομη και εξειδικευμένη
εκπαίδευση, με δυνατότητα online παρακολούθησης.
* Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών: Μέσω ερωτηματολόγιου που παρασχέθηκε στους νέους γεωργούς στις
τέσσερις χώρες, διαπιστώθηκε ότι η ασφάλεια των τροφίμων, η επιχειρηματικότητα και οι ορθές γεωργικές
πρακτικές ορίζονται ως οι πιο ενδιαφέρουσες θεματικές περιοχές. Ωστόσο, οι αγρότες δείχνουν κάποια έλλειψη
γνώσεων σχετικά με θέματα που εμβαθύνουν στις μετασυλλεκτικές τεχνολογίες, τη μεταφορά και τη διοικητική

Επόμενα Βήματα...
Το έργο NARA θα ακολουθήσει τη μεθοδολογία elearning που βασίζεται σε μαθησιακά αποτελέσματα
(γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες). Αυτή η elearning μεθοδολογία, όπως επίσης και ένα σχέδιο
της δομής των βασικών περιεχομένων της κατάρτισης
έχουν ήδη αναπτυχθεί.
Τα επόμενα βήματα που συμφωνήθηκαν από την
κοινοπραξία θα είναι η εκπόνηση του συνολικού
περιεχομένου εκμάθησης και δραστηριοτήτων,
ανάλογα με το επίπεδο 3 ΕQF με την υποστήριξη
ορισμένων εμπειρογνωμόνων σε κάθε θεματικό

τομέα.
Τα περιεχόμενα θα αναπτυχθούν πρωτίστως στα
αγγλικά και στη συνέχεια θα μεταφραστούν στις
διάφορες γλώσσες της κοινοπραξίας του έργου NARA για να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
αριθμό αγροτών.
Από τη στιγμή που το πρόγραμμα κατάρτισης του
NARA επικυρωθεί εσωτερικά, η πιλοτική εφαρμογή
των δράσεων θα πραγματοποιηθεί με μια ομάδα
νέων αγροτών. Έτσι, αν ενδιαφέρεστε να
συμμετάσχετε σε αυτή την πιλοτική εκπαίδευση,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με κάποιο μέλος του
έργου NARA στη χώρα σας. Θα χαρούμε πολύ με την
εγγραφή σας στο πρόγραμμα.

Μπορείτε να ακολουθήσετε τις εξελίξεις του έργου στην ιστοσελίδα http://www.naraproject.eu/el/
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail ή τηλεφώνου. Θα χαρούμε να σας
συμπεριλάβουμε στη λίστα αλληλογραφίας μας και να σας κρατάμε ενήμερους για τις δραστηριότητες του Nara

Ενημερωτικό φυλλάδιο του
έργου NARA

Περιεχόμενα τησ Κατάρτιςησ
Εργαζόμαστε ήδη για την ανάπτυξη των μαθημάτων
κατάρτισης του έργου ΝARA. Εδώ, σας παραθέτουμε
τα περιεχόμενα των διαφόρων θεματικών τομέων:
Ασφάλεια τροφίμων:
*Αρχές και σημασία της Ασφάλειας Τροφίμων στις
αλυσίδες
εφοδιασμού,
ιδίως
σε
γεωργικές
εκμεταλλεύσεις:
Εισαγωγή στην Ασφάλεια Τροφίμων, Κίνδυνοι
μόλυνσης,
Έλεγχος
και
τροφιμογενείς
ασθένειες, Έλεγχος Ασφάλειας Τροφίμων και τα
μέτρα πρόληψης
*Ορθές Πρακτικές Ασφάλειας και Κανονισμοί για την
Ασφάλεια Τροφίμων:
Σύστημα HACCP, Πρότυπα για την Ασφάλεια
Τροφίμων
Μετασυλλεκτικές Τεχνικές:
*Επίδραση των καλλιεργητικών και συγκομιστικών
δραστηριοτήτων στην ποιότητα των παραγόμενων
προϊόντων:
Βιολογικοί και προ- συγκομιστικοί παράγοντες
που εμπλέκονται στην αλλοίωση, Δείκτης
Ωρίμανση
και
Ωριμότητας,
Συστήματα
συγκομιδής
*Τεχνικές για αύξηση της διάρκεια ζωής των
κηπευτικών προϊόντων:
Απλές πρακτικές για αύξηση της διάρκεια ζωής
στη μετασυλλεκτική αποθήκευση, Ποιοτικοί
παράγοντες: ορισμός και αξιολόγηση των νωπών
κηπευτικών καλλιεργειών, Συστήματα
αποθήκευσης και μεταφοράς των νωπών
εμπορικών κηπευτικών καλλιεργειών
*Νέα προϊόντα φρούτων και λαχανικών:
“Εν κενώ” λαχανικά; Φρεσκοκομμένα προϊόντα,
άλλα μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά
Μεταφορές & Διοικητική μέριμνα
*Χειρισμός, έλεγχος και καθαρισμός των
συγκομιζόμενων φρούτων:
Πρακτικές διαχείρισης νωπών προϊόντων,
Δείκτης συμμόρφωσης για τα νωπά προϊόντα,
Μετασυλλεκτικές τεχνικές ωρίμανσης
*Αποθήκευση των νωπών προϊόντων:
Δομές αποθηκών, Συνθήκες αποθήκευσης μετά

τη συγκομιδή των νωπών προϊόντων, Τεχνικές
συντήρησης των νωπών προϊόντων
*Τεχνικές μεταφοράς και Κανονισμοί:
Τρόποι μεταφοράς, Προετοιμασία νωπών προϊόντων
για μεταφορά, Οργάνωση γύρων παράδοσης,
Έγγραφα και ευθύνες μεταφοράς
Νερό, έδαφος και υποπροϊόντα
*Έδαφος και υποπροϊόντα:
Γεωργικά εδάφη, Φυσιολογικές χημικές και
βιολογικές ιδιότητες του εδάφους, Διατήρηση
γεωργικών εδαφών, Υποβάθμιση γεωργικών εδαφών,
Μείωση της ερημοποίησης και της διάβρωσης,
Επεξεργασία εδάφους και διαχείριση καλλιεργειών,
Υποπροϊόντα
*Αποτελεσματική χρήση του νερού και λίπανση:
Εδαφική υγρασία, Τεχνικές άρδευσης, Συστήματα
λίπανσης
Συσκευασία
*Δυνατότητες συσκευασίας:
Γενικές έννοιες και τύποι συσκευασίας, Διαδικασίες
παραγωγής που σχετίζονται με τις γενικές
διαδικασίες συσκευασίας
*Φιλικές προς το περιβάλλον δυνατότητες:
Φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές, Προσθετικά
στις συσκευασίες για συντήρηση των τροφίμων,
Τελευταίες τάσεις της συσκευασίας
Επιχειρηματικότητα
*Δημιουργία, οργάνωση και διαχείριση μίας μικρής
κερδοφόρας επιχείρησης:
Επιχειρηματικός σχεδιασμός, Ανάπτυξη αγοράς και
ανάπτυξη πωλήσεων, Πρόσβαση και διαχείριση των
οικονομικών πόρων, Θέματα καθημερινής
διαχείρισης, Νομικές πτυχές που αφορούν στην
επιχείρηση και τη δημιουργία της.
*Εφαρμογή διοικητικών και οικονομικών ζητημάτων που
σχετίζονται με τις γεωργικές επιχειρήσεις:
Ανάπτυξη οικονομικών προβλέψεων, Υπολογισμός
κόστους
αρχικού
κεφαλαίου,
Υπολογισμός
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Έργο NARA – Ευρφτερη διάδοςη του ζργου
Διάφορα άρθρα έχουν δημοσιευτεί σε διάφορες εφημερίδες σχετικά με το έργο NARA. Η κοινοπραξία του NARA
εξακολουθεί να δημιουργεί νέες συνδέσεις με τις τοπικές και εθνικές υπηρεσίες, οργανισμούς, αγρο-επιχειρήσεις
και εν γένει με τους αγρότες για τη συμμετοχή τους σε αυτό το καινοτόμο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Όλες αυτές οι οντότητες θα μπορούσαν να
έχουν ως στόχο την τροφοδότηση συζητήσεων σχετικά με διάφορα θέματα
σε όλα τα θεματικά πεδία και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των
δραστηριοτήτων της e-learning πλατφόρμας.
Η επόμενη εκδήλωση για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε με τους
ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό-στόχο θα είναι η FIMA 2016, η
μεγαλύτερη Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, η οποία θα λάβει
χώρα τον προσεχή Φεβρουάριο, από τις 16 έως τις 20 στην Σαραγόσα
(Ισπανία).
Αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι που θέλετε να μοιραστείτε και θέλετε να
συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος
του έργου NARA στη χώρα σας (http://naraproject.eu/e/contact.html) και

http://www.naraproject.eu/el

Μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας !

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει
μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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