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Το έργο VALOR 

Το έργο VALOR συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Ένωση μέσω το προγράμματος Erasmus +. Είναι ένα τριετές

έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πλαισίου

επαγγελματικών δεξιοτήτων στον τομέα της ανθεκτικής και

βιώσιμης γεωργίας και στην παροχή στους νέους αγρότες

των απαραίτητων εργαλείων μέσω συγκεκριμένων

διαδικτυακών εκπαιδευτικών μαθημάτων που είναι

ελεύθερα προσβάσιμα. Το VALOR υλοποιείται από το Gran
Sasso-Laga National Park Authority σε συνεργασία με τον

Οργανισμό Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου
(Ελλάδα), το Centre/North Black Forest Nature Park
(Γερμανία), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ελλάδα), το

Πανεπιστήμιο Stefan Cel Mare Suceava (Ρουμανία) και

μερικούς διεθνείς εταίρου όπως η Makro Management
Development and Consulting Company (Τουρκία), το the

Forest Sciences and Technology Centre of Catalonia
(Ισπανία), το Synthesis Center for Research and Education
Ltd (Κύπρος) και Integra Filder Education Promotion
Association (Γερμανία)

Νοέμβριος 2019
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Το Park Authority συντονιστής του 
έργου VALOR 

Δημιουργία ενός πλαισίου επαγγελματικών
δεξιοτήτων για την "Αξιοποίηση αρχαίων τεχνικών
καλλιέργειας για ανθεκτική και βιώσιμη γεωργία". 

Το έργο VALOR "Αξιοποίηση αρχαίων τεχνικών γεωργίας για ανθεκτική και βιώσιμη γεωργία" ξεκίνησε τον

Νοέμβριο, με συντονιστή το Gran Sasso and Monti della Laga National Park  Authority. Η πρόταση του έργου που

υπέβαλε το Park  στην πραγματικότητα είχε συμπεριληφθεί στην τελική κατάταξη των χρηματοδοτούμενων

φορέων, και εκπονήθηκε από το EACEA (Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture - Brussels) στο

πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 «Συνεργασία για την καινοτομία και ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών".

Μια σημαντική αναγνώριση εάν σκεφτούμε ότι αυτό είναι ένα από τα 32 ευρωπαϊκά έργα που εγκρίθηκαν μεταξύ

εκατοντάδων προτάσεων που υποβλήθηκαν το 2019. Το έργο VALOR προωθεί την εφαρμογή ενός συμβατού

εκπαιδευτικού μοντέλου που οδηγεί σε καινοτόμα προγράμματα σπουδών, υποστηρίζοντας την ποιότητα και την

αρχαία παράδοση. Στηριζόμενο σε μια διεθνή διακρατική κοινοπραξία, το έργο στοχεύει στην προώθηση

καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών που στοχεύουν στην υποστήριξη της παραδοσιακής γεωργικής παραγωγής

ως βασικής δραστηριότητας για τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα. Η διασφάλιση της παραγωγής ως κύριας

δραστηριότητας είναι ένας παράγοντας βιωσιμότητας και, ταυτόχρονα, βλέπει το μέλλον και τα νέα

αναπτυξιακά μοντέλα της πράσινης και καινοτόμου γεωργίας. Όλα αυτά θα υλοποιηθούν από την κοινοπραξία

που υποστηρίζεται από εταίρους από την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, την

Τουρκία και την Κύπρο, καθώς και από προστατευόμενες περιοχές και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. "Το Park

Authority επιβεβαιώνει την ικανότητά του να απορροφά συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του

ευρωπαϊκού προγράμματος", λέει ο Πρόεδρος του Park κ. Tommaso Navarra, "και αυτό ενισχύει τις εξελίξεις της

παράδοσης που υπάρχουν στην περιοχή. Μόνο μια πλήρης επαν-ανακάλυψη και - η επαναλειτουργία της

εξαιρετικής παραδοσιακής παραγωγικής κληρονομιάς της κοινοτικής ταυτότητάς μας μπορεί στην

πραγματικότητα να εξασφαλίσει μια νέα ζωή στο εσωτερικό μιας χώρας σε μια πολιτιστική προοπτική βιώσιμης

και ανθεκτικής οικονομίας". 
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Πρώτη συνάντηση των δικαιούχων-φορέων
στις Βρυξέλλες 

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 4 Φεβρουαρίου, στον Εκτελεστικό Οργανισμό

Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) όπου έγινε παρουσίαση του

προγράμματος ERASMUS + η οποίια απευθυνόταν στους δικαιούχους των έργων που έγιναν δεκτά το 2019.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ξεκίνησε επίσημα το έργο «VALOR: Αξιοποίηση αρχαίων τεχνικών καλλιέργειας για

ανθεκτική και βιώσιμη γεωργία» με τον οργανισμό Park Authority να αναλαμβάνει τον συντονισμού του

έργου. Η σύμπραξη Valor αποτελείται από περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά πάρκα, ιδρύματα

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εταιρείες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων

περιφερειακών και εθνικών αρχών και οργανισμών-ομπρέλα από τις ακόλουθες χώρες: την Ιταλία, την
Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, την Τουρκία και την Κύπρο. Το VALOR στοχεύει στη

δημιουργία ενός πλαισίου δεξιοτήτων και διδακτέας ύλης για να αντοποκριθεί στα επαγγελματικά προφίλ

που αναδεικνύουν τη βιώσιμη γεωργοκτηνοτροφία και στη διοργάνωση ολοκληρωμένων πιλοτικών

μαθημάτων στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στη Ρουμανία και στη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης,

συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη διαχείριση του έργου Valor τα οποία θα εφαρμοστούν κατά την

εκτέλεση των προγραμματισμένων πρωτοβουλιών και, ταυτόχρονα, θα παρασχεθεί η κατάλληλη τεχνική και

διοικητική βοήθεια στους ευρωπαίους εταίρους. Παράλληλα με την εναρκτήρια συνάντηση που έγινε στις

Βρυξέλλες, πραγματοποιήθηκε θεσμική συνάντηση στα κεντρικά γραφεία του Europarc/IUCN, στην οποία ο

Πρόεδρος του συντονιστικού φορέα Tommaso Navarra και ο Διευθυντής Alfonso Calzolaio συμμετείχαν

αντιπροσωπεύοντας τον οργανισμό. Αυτή η συνάντηση συνέβαλε στην ενίσχυση των σχέσεων του Park

Authority με τον οργανισμό Europarc, ιδίως ενόψει της Πράσινης Συμφωνίας και της ανοικοδόμησης του

Πάρκου μετά τα καταστροφικά γεγονότα των τελευταίων ετών, τοποθετώντας την προστατευόμενη περιοχή

στη βάση του πειραματισμού νέων και πράσινων τεχνολογιών, σεβόμενη παράλληλα την παράδοση της

τοπικής ιστορίας.
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Παρουσίαση της ιστοσελίδας του έργου

 www.erasmus-valor.eu

Ο ιστότοπος του έργου VALOR "Αξιοποίηση αρχαίων τεχνικών καλλιέργειας για ανθεκτική και
βιώσιμη γεωργία" είναι έτοιμος. Το έργο VALOR, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση από το πρόγραμμα Erasmus +, είναι ένα τριετές έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός
πλαισίου επαγγελματικών δεξιοτήτων για ανθεκτική και βιώσιμη γεωργία και παρέχει, στους
νέους αγρότες ιδίως, τα απαραίτητα εργαλεία για να αναλάβουν αυτόν τον τύπο
δραστηριότητας μέσω συγκεκριμένων ελεύθερα προσβάσιμων διαδικτυακών μαθημάτων. Το
VALOR υλοποιείται από το Gran Sasso-Laga National Park Authority σε συνεργασία με τον
Οργανισμό Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου (Ελλάδα), το Φυσικό Πάρκο του Μέλανα
Δρυμού (Βόρεια Γερμανία), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο Stefan Cel
Mare Suceava (Ρουμανία) και ορισμένους διεθνείς συνεργάτες όπως η Makro, εταιρεία
συμβούλων για θέματα διοίκησης (Τουρκία), το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας Δασών της
Καταλονίας (Ισπανία), το Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης SYNTHESIS (Κύπρος) και την Integra
Filder, Education Promotion Association  (Γερμανία). Παρά την ταλαιπωρία και τους συναφείς
περιορισμούς της πανδημίας, το έργο δεν σταμάτησε και κατάφερε να συγκεντρώσει
περισσότερα από 100 σχόλια από εμπειρογνώμονες και αγρότες από όλες τις χώρες μέλη της
κοινοπραξίας, μια εξαιρετική αφετηρία και τεχνική συμβολή στη δημιουργία μαθημάτων
κατάρτισης για την ανθεκτική γεωργία. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου για να
παραμείνετε ενημερωμένοι: www.erasmus-valor.eu 
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Ακολουθήστε το VALOR
Facebook: Valor-erasmus
YouTube: Erasmus VALOR
Twitter: @ErasmusVALOR

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

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
SYNTHESIS Center for Research and Education

www.synthesis-center.org

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 Gran Sasso-Laga National Park Authority 
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