
Αρχές υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και πυλώνες βιωσιμότητας
στην ανθεκτική γεωργία
Παρακολούθηση και αύξηση των επιπέδων βιοασφάλειας της
γεωργίας
Παραδοσιακή γεωργία προσανατολισμένη στην προστασία της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
Συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης στην παραδοσιακή γεωργία
Πληροφορική και επικοινωνία
Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της παραδοσιακής γεωργίας
Ήπιες Δεξιότητες

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ VALOR 

Η κοινοπραξία VALOR προωθεί την ανάκαμψη, τη
διατήρηση και την ενίσχυση των αρχαίων τοπικών
συνθηκών καλλιέργειας, μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων που υποστηρίζουν τους εκπαιδευτές και
τους αγρότες για να βελτιώσουν τις ικανότητές τους να
διατηρούν και να προστατεύουν τις αρχαίες τεχνικές
παραγωγής και να αξιοποιούν και να προωθούν τοπικές
παραδοσιακές ταυτότητες και οικονομίες. 

H κοινοπραξία του έργου VALOR αποτελείται από
εταίρους από την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Γερμανία, τη
Ρουμανία, την Ισπανία, την Κύπρο και την Τουρκία: εθνικά
και ευρωπαϊκά φυσικά πάρκα και προστατευόμενες
περιοχές (ως βασικός στόχος αγοράς εργοδότησης), ΑΕΙ,
επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενα μέρη,
συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών και εθνικών αρχών
και οργανώσεις ομπρέλα.

Ακολουθήστε το VALOR
https://www.facebook.com/ErasmusVALOR/

https://twitter.com/ErasmusValor
https://www.youtube.com/ (Erasmus VALOR)

Μάθετε περισσότερα για το VALOR
https://erasmus-valor.eu

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ με τo Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας

Επιστ. Υπεύθυνος: Νικόλαος Κατσούλας
nkatsoul@uth.gr / +30 24210 93249

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Χαράλαμπος
Σαμαντζής

hasamant@uth.gr / +30 24210 06473

 Διευθυντές ανθεκτικής και βιώσιμης γεωργίας
 Τεχνικούς ανθεκτικής και βιώσιμης γεωργίας  
 Πιλοτικά μαθήματα σε Ιταλία, Ελλάδα, Γερμανία και Ισπανία.

Το πλαίσιο προσόντων του προγράμματος σπουδών που
αντιστοιχούν σε επαγγελματικά προφίλ σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ακαδημαϊκών Μονάδων για την
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET).   
Μαθήματα Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (OER)
που θα παραδοθούν χρησιμοποιώντας παραδοσιακές
μεθόδους κατάρτισης, συνδυασμένες με μεικτές μεθόδους
μάθησης και Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα για:  

1.
2.
3.

Τι σας προσφέρουμε
612501-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-KA

Ποιοι είμαστε

Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εκτίθενται σε αυτήν την έκδοση
είναι αυτές των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα
την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ούτε τα όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε
οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνο για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται
σε αυτήν.

Φωτογραφίες από το Naturpark Schwarzwald Mitte / Nord



Το VALOR ανταποκρίνεται στον στόχο της ΕΕ για ανάσχεση της απώλειας
βιοποικιλότητας και οικοσυστημικών υπηρεσιών έως το 2020.
Όλα τα χερσαία οικοσυστήματα, είτε καλλιεργημένα είτε φυσικά,
διαταράσσονται από κλιματολογικές και βιοτικές απειλές, όπως ξηρασία,
πλημμύρες, εισβολές παρασίτων και ούτω καθεξής. Προκειμένου να
αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, το VALOR δημιούργησε μια ομάδα
εμπειρογνωμόνων που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς (διατήρηση
της φύσης, ευαισθητοποίηση του κοινού, βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία,
αναπαραγωγή φυτών και παρόμοια) προκειμένου να δημιουργήσει ένα
πλαίσιο ικανοτήτων που να απευθύνεται στους αγρότες των οποίων τα εδάφη
και οι εγκαταστάσεις βρίσκονται κοντά ή εντός των Natura 2000.

Το VALOR υποστηρίζει την ανάκτηση και διατήρηση των αρχαίων
τοπικών συνθηκών καλλιέργειας.
Το VALOR προωθεί τη φυσική κληρονομιά, τις τοπικές ταυτότητες
και τις οικονομίες.
Το VALOR καταπολεμά την παρακμή των αρχαίων /
παραδοσιακών καλλιεργητικών τεχνικών και προϊόντων
προωθώντας τη διαγενεακή μεταφορά της γεωργικής γνώσης και
της παράδοσης.
Το VALOR προωθεί την εφαρμογή ενός συμβατού εκπαιδευτικού
μοντέλου από το οποίο προκύπτουν καινοτόμα προγράμματα
σπουδών για την υποστήριξη της προστασίας της αρχαίας
γεωργικής παράδοσης, ως βασικής δραστηριότητας που οδηγεί σε
ποιότητα, ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα.

Η Αποστολή και
το Όραμά μας

διατήρηση παραδοσιακών γνώσεων και μεθόδων σε σχέση με τη
γεωργία και τη βιοποικιλότητα, που όχι μόνο ωφελεί τα φυσικά
οικοσυστήματα και τα είδη, αλλά παρέχει νέες οικονομικές ευκαιρίες
και ευκαιρίες απασχόλησης για τις τοπικές κοινότητες 
επίτευξη μιας βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ της διατήρησης του
περιβάλλοντος και της βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης
που προωθεί τη διαγενεακή μεταφορά αρχαίων αγροτικών
παραδόσεων.

Η Αγροοικολογία βασίζεται στην εφαρμογή οικολογικών εννοιών και
αρχών για τη βελτιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ φυτών,
ζώων, ανθρώπων και περιβάλλοντος, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη
τις κοινωνικές πτυχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν για ένα βιώσιμο
και δίκαιο σύστημα τροφίμων. Η κατάρτιση του VALOR προσεγγίζει
θέματα σχετικά με την Αγροοικολογία: 

Η καλλιέργεια σε κοντινή απόσταση ή εντός των περιοχών Natura 2000
πρέπει να είναι ανθεκτική, δηλαδή να μπορεί να επανέλθει στη φυσική
της δομή αμέσως μετά από κλιματολογικές και βιοτικές απειλές, όπως
ξηρασία, πλημμύρες, εισβολές παρασίτων κ.λπ.

To VALOR έχει ως στόχο
την καλλιέργεια

κοινωνικής ενσυνείδησης
για την έξυπνη και

βιώσιμη χρήση της γης. 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΞΙΕΣ 

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 


