
AgriSmart
Η κοινοπραξία:

Η  υποστήριξη  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  στην  παραγωγή  της  παρούσας
έκδοσης  δεν  συνιστά  αποδοχή  του  περιεχομένου ,  το  οποίο  αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά  τις  απόψεις  των  συντακτών ,  και  η  Επιτροπή  δεν  μπορεί  να
αναλάβει  την  ευθύνη  για  οποιαδήποτε  χρήση  των  πληροφοριών  που
περιέχονται  σε  αυτήν .

Βιωσιμότητα και
ψηφιακές δεξιότητες
στον αγροτικό τομέα

UNIMI
Μιλάνο, Ιταλία
https://www.unimi.it

ARID
Κρακοβία, Πολωνία
http://www.arid.org.pl

DEULA
Νίενμπουργκ, Γερμανία
https://www.deula-nienburg.de

EXELIA
Αθήνα, Ελλάδα
https://www.exelia.gr

AGROINSTITUT
Νίτρα, Σλοβακία
https://agroinstitut.sk

INNOVELA
Βρυξέλλες, Βέλγιο
https://www.innοvela.be

agri-smart.eu

Ακολουθήστε μας:

EMAIL

YOU TUBE

TWITTER

WEBSITE

FACEBOOK

@AgrismartEu

AgrismartEu

agrismarterasmus
@gmail.com

@Agrismart

https://agri-smart.eu/
https://twitter.com/AgrismartEu
https://www.youtube.com/channel/UCyH0O_6aFXMBmzE7vswHszA
mailto:agrismarterasmus@gmail.com
https://www.facebook.com/AgriSmart-101988755445739


Ύλη μαθήματος,
πόροι που
περιλαμβάνουν
εκπαιδευτικές
οδηγίες, υλικά
εκπαίδευσης και
αξιολόγησης και μια
εργαλειοθήκη για
μέντορες.

Δημιουργία
παιδαγωγικών υλικών

ως Ανοικτών
Εκπαιδευτικών Πόρων

στα Αγγλικά,
Πολωνικά, Γαλλικά,

Ιταλικά, Ελληνικά και
Γερμανικά.

Ανάπτυξη ενός
Μαζικού Ανοικτού
Εκπαιδευτικού
Μαθήματος.

Επικυρωμένα
εκπαιδευτικά

αποτελέσματα και
ενότητες για

κλιματικά έξυπνες και
ψηφιακές ικανότητες.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα του
έργου Agri-Smart

Ένα πλαίσιο για την
προώθηση της
ενσωμάτωσης
ανεπτυγμένων

κλιματικά έξυπνων και
ψηφιακών ικανοτήτων

σε παροχές ΕΕΚ και
ευρωπαϊκές και

εθνικές πολιτικές.

Ημερίδες διάχυσης
στην χώρα κάθε
εταίρου.

Στόχοι του Agri-Smart:
Σχεδιασμός ύλης ενός μαθήματος για τις
κλιματικά έξυπνες και ψηφιακές πρακτικές,
που απευθύνεται στις υπάρχουσες και
μελλοντικές επαγγελματικές ανάγκες του
αγροτικού τομέα.
Εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών
μεθόδων και Ανοιχτών Εκπαιδευτικών
Πόρων, εξατομικευμένο στα χαρακτηριστικά
του αγροτικού τομέα προς υποστήριξη της
παρεχόμενης ΕΕΚ και εκπαίδευση στην
εργασία, ενδυναμώνοντας τις κλιματικά
έξυπνες και ψηφιακές ικανότητες των
εργαζομένων στον αγροτικό τομέα.
Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικών
και δημοσίων φορέων, προς ενσωμάτωση
των αποτελεσμάτων του έργου σε
υπάρχοντα προγράμματα ΕΕΚ και
τροφοδότηση των σχετικών εθνικών και
ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι καίριες για την
ανάπτυξη ενός εξυπνότερου, που να

χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους του και
ανταγωνιστικού αγροτικού τομέα σύμφωνα με
τον ΟΗΕ. Παρ’όλα αυτά, το ψηφιακό χάσμα

ανάμεσα στις αγροτικές και αστικές περιοχές
της Ευρώπης παραμένεις, ενώ η αρχική και
συνεχής εκπαίδευση της πλειοψηφίας των
διευθυντών αγροκτημάτων βασίζεται

αποκλειστικά στην βιωματική εμπειρία. Η
εκπαίδευση στην εργασία, είναι ζωτικής

σημασίας για την επίτευξη ανάπτυξης κλιματικά
έξυπνων και ψηφιακών ικανοτήτων και

αντιστοίχως τα προγράμματα μάθησης στην
εργασία και οι πάροχοι ΕΕΚ πρέπει να

ανανεώσουν τις παροχές τους προς ανάπτυξη
ικανοτήτων. Στόχος του έργου AgriSmart είναι
να προσαρμόσει την παρεχόμενη ΕΕΚ και με

βάση την εργασία εκπαίδευση στις υπάρχουσες
και αναδυόμενες επαγγελματικές ανάγκες και

να ενισχύσει τις κλιματικά έξυπνες και
ψηφιακές ικανότητες των εργαζομένων στον

αγροτικό τομέα.

Ιδρύματα αγροτικής εκπαίδευσης.
Πάροχοι εκπαίδευσης που προσφέρουν
ευκαιρίες εκπαίδευσης στην εργασία.
Μαθητευόμενοι και εργαζόμενοι στον τομέα.
Κλαδικές Ενώσεις και εκπρόσωποι.
Αρχές ΕΕΚ και τμήματα επαγγελματικού
προσανατολισμού.
Τοπικές αρχές.

Το Agri-Smart στοχεύει να επηρεάσει:


