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Γεωργών στις βέλτιστες πρακτικές στην
αειφόρο γεωργία και στην διαχείριση
φρούτων και λαχανικών μετά την συγκομιδή

Αγαπητέ αναγνώστη,
Σε καλωσορίζουμε στο τέταρτο ενημερωτικό έντυπο του Προγράμματος NARA
“Κατάρτιση στη γεωργία και στους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς φρούτων και λαχανικών μέσω βέλτιστων πρακτικών αειφορίας» , το οποίο επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κάτω από το πρόγραμμα Erasmus+. Το ενημερωτικό αυτό έντυπο αποσκοπεί
στην συνεχή ενημέρωση σου όσον αφορά την πρόοδο του προγράμματος και συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του.

Πρόγραμμα NARA: Γενικές Πληροφορίες & Συνεργάτες
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Πρόγραμμα: ERASMUS +
Βασική Δράση: Συνεργασία για Καινοτομία και
Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
Πεδίο: Στρατηγικές συνεργασίες για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Call: 2014
Συντονιστές:
Aula Dei Scientific and Technology Park Foundation – PCTAD (Ισπανία)

http://naraproject.eu/el

Περιεχόμενα:
Άλλοι εταίροι του προγράμματος:
Luxembourg Institute of Science and
Technology – LIST (Λουξεμβούργο
Universita degli Studi di Catania (UNICT)
- Departmento de Agricultura, Alimentación y Medioambiente – Di3A (Ιταλία)
Marketmentoro Ltd (Κύπρος)

* NARA & εταίροι
* Τελική διακρατική συνάντηση
* Πλατφόρμα e-learning
* Δραστηριότητες διάδοσης

Tecnopackaging (Ισπανία)

Τελευταία συνάντηση: Σαραγόσα
Τον περασμένο Νοέμβριο, πραγματοποιήθηκε η 5η και τελευταία διακρατική συνάντηση του Προγράμματος NARA, στις εγκαταστάσεις της
Tecnopackaging, στη Σαραγόσα.
Η συνάντηση άρχισε με μια σύντομη περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης του προγράμματος και της προόδου που έχει σημειωθεί από την
τελευταία συνάντηση της ομάδας στην Κατάνια, τονίζοντας όλες τις
εργασίες που έπρεπε να έρθουν εις πέρας. Ανάμεσα σε όλες τις πτυχές
που συζητηθήκαν, υπήρξε μια ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση της
Τελευταία διακρατική συνάντηση στη Σαραγόσα, Νοέμβριος 2016
πλατφόρμας e-learning από την Tecnoppackaging. Η Tecnopackaging
έδειξε ως παράδειγμα, τη δυναμική εργασίας μιας από τις ενότητες με πληρότητα περιεχομένου σε άρθρα. Η ομάδα εξέτασε επίσης, τις
διάφορες προτεινόμενες ασκήσεις για να αξιολογήσει το επίπεδο μάθησης των μαθητών αναλύοντας την εμφάνιση τους και έκανε μια
σειρά από εισηγήσεις για να βελτιώσουν την κατανόηση και να διευκολύνουν την εκτέλεση τους.
Τέλος, η κοινοπραξία εργάστηκε για την αναθεώρηση όλων των εκκρεμών πτυχών πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος, συμπεριλαμβάνοντας σημαντικές τεχνικές εργασίες, δραστηριότητες διάδοσης, παρακολούθηση των δεικτών προόδου και τελική τεκμηρίωση
του έργου.

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

Το online εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
NARA

6. Κάθε θεματική ενότητα αποτελείται από θεωρητικό
πλαίσιο το οποίο ακολουθούν σχετικές ασκήσιεις. Επίσης,΄κάθε θεματική περιέχει έναν φάκελο “Πηγές” ή "Resources" το οποίο περιέχει
επιπρόσθετο υλικό, νομοθεσία, βίντεο αλλά και το υλικό κατάρτισης
για μελλοντική χρήση όσων το επιθυμούν.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος του NARA έχουν
ήδη ολοκληρωθεί, δοκιμαστεί και αξιολογηθεί και είναι 100%
δωρεάν και διαθέσιμα για το κοινό. Παρακάτω μπορείτε να
δείτε τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να χρησιΕνδεικτική λίστα μαθήματος της πλατφόρμας του NARA
μοποιήσετε την πλατφόρμα.
1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου http://
www.naraproject.eu , και πατήστε την καρτέλα «Κατάρτιση»
2. Θα μεταφερθείτε σε μια νέα σελίδα η οποία σας δίνει πρόσβαση στην πλατφόρμα να εγγραφείτε ως νέος χρήστης.
Σελίδα εγγραφής στην πλατφόρμα του NARA

7. Για να προχωρήσετε επαρκώς, συστήνεται να παρακολουθήσετε το
θεωρητικό πλαίσιο του κάθε μαθήματος και στην συνέχεια να απαντήσετε της σχετικές ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε αυτό. Δεν μπορείτε να προχωρήσετε στις ερωτήσεις πριν ολοκληρώσετε την κάθε
ενότητα.
3. Συμπληρώστε την φόρμα εγγραφής με τα στοχεία σας.
Μόλις ολοκληρώσετε το παραπάνω, ένα μήνυμα θα έρθει στο
ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. Επαληθεύστε τον λογαριασμό
σας πατώντας τον σχετικό σύνδεσμο. .

8. Μέσα από τις ασκήσεις αξιολογείται το ποσοστό αφομοίωσης της
κάθε ενότητας. Οι ερωτήσεις έχουν ποικίλες μορφές, μπορεί να είναι
ερωτήσεις κλειστού τύπου, σωστού– λάθους, αντιστοιχίας ή πολλαπλής επιλογής κλπ.

4. Διαβάστε το email και επιβεβαιώστε την εγγραφή σας. Από
αυτή τη στιγμή και έπειτα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην
πλατφόρμα και να παρακολουθήσετε οποίο από τα μαθήματα επιθυμείτε χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας.
5. Μόλις εισέλθετε στο περιβάλλον της πλατφόρμας, θα πρέπει να επιλέξετε τα μαθήματα που θέλετε να παρακολουθήσετε. Το πρόγραμμα αποτελείται από έξι διαφορετικές ενότητες
Ασφάλεια τροφίμων, Μετασυλλεκτικές πρακτικές, μεταφορές
και εφοδιαστική αλυσίδα, Έδαφος, νερό και παραπροϊόντα,
Συσκευασία και Επιχειρηματική αξιοποίηση.
9. Εφόσον συμπληρώσετε τουλάχιστον 70% σε κάθε τέστ, τότε έχετε
επιτύχει και μπορείτε να προχωρήσετε στην επόμενη θεματική ενότητα. Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της επιτυχίας σας θα σας έρθει στο
email σας.
10. Μόλις τελειώσετε όλες τις θεωρητικές ενότητες και τις ασκήσεις
τους, θα λάβετε ένα email στο οποίο θα ενημερώνεστε για την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης καθώς επίσης και για την
διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να λάβετε το
πιστοποιητικό παρακολούθησης εάν και εφόσον το επιθυμείτε.

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/el

Επικοινωνία και Διάχυση
ΙΣΠΑΝΙΑ:
Δελτίο Τύπου για το έργο NARA project στο περιοδικό Agri-food Cooperatives of Aragon
Στην έκδοση του Οκτωβρίου 2016 του περιοδικού της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Agri-food
της Αραγωνίας, έγινε ενδελεχής αναφορά στο Έργο NARA. Ο στόχος αυτής της δημοσίευσης
δεν ήταν μόνο να θυμηθούμε τους στόχους του έργου του έργου, αλλά και για την ενημέρωση
του κοινού σχετικά με την προθεσμία για τη συμμετοχή στην πειραματική εφαρμογή.
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΓΟΥ
Στις 14 Δεκεμβρίου PCTAD παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου NARA + στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας του
αγροδιατροφικού τομέα στην Αραγονία (CITA).
Ο José Carlos Arnal, Διευθύνων Σύμβουλος του
PCTAD, εγκαινίασε τη συνάντηση και ο José Antonio Domínguez, Διευθύνων Σύμβουλος της
CITA, έδωσε μια ενδιαφέρουσα ομιλία για τη σημασία της εκπαίδευσης ως ένα στρατηγικό εργαλείο στον τομέα των γεωργικών διατροφικών
προϊόντων. Τέλος, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου NARA και η πλατφόρμα εκπαίδευσής του έγινε από την Ana de Diego,
Project Manager στο PCTAD.

ΙΤΑΛΙΑ:
Παρουσίαση του Έργου NARA στην XLV Συνέδριο της Ιταλικής Εταιρείας Γεωπονίας
Από τις 20 έως τις 22 Σεπτεμβρίου του 2016 στην πόλη Sassari (Ιταλία) διοργανώθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου το XLV Συνέδριο της
Ιταλικής Εταιρείας Γεωπονίας από το Πανεπιστήμιο του Σάσσαρι. Κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου "Γεωργική Έρευνα το 2030: Οι παγκόσμιοι στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης», οι
εταίροι του έργου από την Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κατάνια παρουσίασαν το έργο NARA + στους συμμετέχοντες.

Καθ. Salvatore L. Cosentino κατά τη διάρκεια
παρουσίασης του έργου NARA
XLV Convegno della Società Italiana di Agronomia, 21
september 2016, Sassari, Italia.

Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο ", Alimentazione e Ambiente - Di3A", του Πανεπιστημίου της
Κατάνια,
Στις 15 Δεκέμβρη του 2016 το UNICT, οργάνωσε ένα εργαστήριο στο "Aula di Agronomia" του "Τμήμα
Γεωπονικής, Alimentazione e Ambiente - Di3A", στο Πανεπιστήμιο της Κατάνια.
Μετά το καλωσόρισμα, ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου NARA για το UNICT, καθηγ. Salvatore Λ
Cosentino, παρουσίασε το συνολικό έργο μαζί με τον Δρ Giorgio Testa. Η παρουσίαση και εξήγηση
της πλατφόρμας e-learning έγινε από τον Δρ Danilo Σκορντία, και τα δύο μέλη της διοικούσας Επιτροπή του NARA. Για δύο ώρες, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να πειραματιστούν
με την πλατφόρμα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου NARA.

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

Dissemination activities
ΚΥΠΡΟΣ:
Το NARA στο SIGMALIVE, στην Εφημερίδα Αλήθεια και στη διαδικτυακή πύλη του Κέντρου Παραγωγικότητας.

Τελική ημερίδα του NARA στην Κύπρο

ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ:

Στις 24 Ιανουαρίου το έργο NARA παρουσιάστηκε στους γεωργούς του Τροόδους
σε συνεργασία της Marketmentoro Ltd με την Αναπτυξιακή Εταιρία Τροόδους.
Όλοι οι αγρότες οι οποίοι κλήθηκαν στις συναντήσεις θεωρούν την πλατφόρμα NARA ως ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, τόσο για τις επιχειρήσεις τους, όσο και για το
μέλλον των γεωργικών επιχειρήσεων της περιοχής. Το NARA αποσκοπεί στην υποστήριξη απομακρυσμένων περιοχών αλλά και των ίδιων των αγροτών έτσι ώστε
να αναπτύξουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τον τομέα της ειδικότητας τους, μειώνοντας έτσι τα μειονεκτήματα όπως είναι η απόσταση από τις αστικές περιοχές και
τις μεγάλες πόλεις, όπου η γνώση είναι πιο εύκολα προσβάσιμη. Η Marketmentoro
και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους θα βρίσκονται σε στενή συνεργασία προκειμένου να υποστηρίξουν τους αγρότες τόσο με εκπαιδεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο
όσο και χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πλατφόρμας του NARA.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ.– Το LIST, ως εταίρος του NARA στο Λουξεμβούργο έχει ήδη εγκαθυδρίσει σχέσεις με τη Γεωργική Σχολή του κράτους η οποία εδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό. Συγκεκριμένα, την
επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, η Γεωργική Σχολή θα ενσωματώσει μέρος των ενοτήτων του NARA στο πρόγραμμα σπουδών της το οποίο θα αρχίσει τον Οκτώβριο
του 2017.
To LIST έχει δημιουργήσει σχέσεις με επιχειρηματίες οι οποίοι επιθυμούν εκπαίδευση σε θέματα αγροτικής παραγωγής και εμπορίας. Σύμφωνα με τον διευθυντή της Γεωργικής Σχολής, το πρόγραμμα
του NARA θα ήταν ένα καλό συμπλήρωμα της αρχικής κατάρτισης των συμμετεχόντων πάνω σε θέματα που συνήθως δεν
περιλαμβάνονται στα συμβατικά προγράμματα. Με αυτόν τον τρόπο, οι νέοι αγρότες και οι επιχειρηματίες θα είναι σε θέση να
αποκτήσουν υψηλής εξειδίκευσης γνώση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αυτό θα τους επιτρέψει να χρησιμοποιούν
τους διάφορες πόρους με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Μια συνεργασία εκ τούτου, είναι σε καλό δρόμο για την επόμενη σχολική
χρονιά.
Ημερίδα παρουσίασης της πλατφόρμας e-learning:
Ακόμα μια συνάντηση έλαβε χώρα με τα άτομα που επικύρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης, τόσο το θεωρητικό
μέρος όσο και την ευκολία χρήσης της πλατφόρμας. Αρχικά το LIST διοργάνωσε ένα εργαστήρι για το πώς δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό. Η πλειοψηφία των σχολίων ήταν ιδιαίτερα θετικά και ενθαρρυντικά.

Δωρεάν για το κοινό η πλατφόρμα e-learning του NARA
Η πλατφόρμα e-learning που φιλοξενεί την δωρεάν σειρά μαθημάτων κατάρτισης του NARA είναι τώρα διαθέσιμη για όλους εκείνους
που επιθυμούν να επωφεληθούν από την εκπαίδευση που προσφέρει. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσα από την ιστοσελίδα του
έργου NARA, www.naraproject.eu/elV, κάνοντας κλικ στην καρτέλα
«Κατάρτιση», ή απευθείας εγγραφή μέσω του παρακάτω συνδέσμου

http://training.naraproject.eu /login/index.php

Εγγραφείτε τώ-

Το έργο 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.

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

