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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο: 

• Ενημερώσεις για τις δραστηριότητες AgriSmart  

• Το AgriSmart VOOC 

• Συνάντηση AgriSmart: Nienburg  

• Τι ακολουθεί 

• Μείνετε ενημερωμένοι! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ενημέρωση για τις δραστηριότητες AgriSmart  

Οι τελευταίοι μήνες ήταν γεμάτοι δραστηριότητες για το πρόγραμμα Erasmus Plus "AgriSmart: 

Αειφορία και ψηφιακές δεξιότητες για τον γεωργικό τομέα": το VOOC - Επαγγελματικό Ανοικτό 

Διαδικτυακό Μάθημα - έχει τελειοποιηθεί και έχει δημοσιευτεί!  

Αυτό είναι ένα μεγάλο ορόσημο για το έργο μας: το VOOC θα συμβάλει στην επιμόρφωση των 

αγροτών και θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση πιο βιώσιμων και αποδοτικών 

γεωργικών συστημάτων, και ανυπομονούμε να λάβουμε τα σχόλιά σας! 

AgriSmart Επαγγελματικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (VOOC) 

Το VOOC μας είναι επιτέλους online! Όπως όλα τα αποτελέσματα του Erasmus Plus, είναι ελεύθερα 

προσβάσιμο: ρίξτε μια ματιά εδώ! 

Το VOOC αντιπροσωπεύει μια μεγάλη προσπάθεια όλων των εταίρων: μέσα σε λίγους μήνες, 

αναπτύξαμε ένα προσαρμοσμένο και εξειδικευμένο ανοικτό διαδικτυακό μάθημα, το οποίο 

περιλαμβάνει τις Μαθησιακές Ενότητες AgriSmart (O2) και όλο το υλικό που αναπτύχθηκε κατά τη 

διάρκεια του έργου.  

Το VOOC θέλει να αποτελέσει μια καινοτόμο και ψηφιακή παιδαγωγική εμπειρία, χρήσιμη για τους 

παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τους τελικούς χρήστες για την 

αναβάθμιση του επαγγελματικού τους προφίλ και την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε πιο 

βιώσιμα και αποδοτικά συστήματα γεωργίας.  

Το VOOC είναι ελεύθερα προσβάσιμο και περιέχει τις 6 μαθησιακές ενότητες που αναπτύχθηκαν 

κατά τη διάρκεια του έργου: I) Κοινή γεωργική πολιτική, II) Αειφόρος γεωργία, III) Διαχείριση 

υδάτων, IV) Αειφόρος διαχείριση ζιζανίων και επιβλαβών οργανισμών, V) Γεωργία 4.0 και VI) 

https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/agrismart-sustainability-and-digital-skills-for-the-agricultural-sector
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Δεδομένα για αειφόρο παραγωγή, με τεστ (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και απαντήσεις) επίσης, 

για την επαλήθευση των επιπέδων γνώσεων γύρω από τις αειφόρες και ψηφιακές δεξιότητες στη 

γεωργία! 

Το VOOC έχει επίσης μεταφραστεί στις άλλες γλώσσες του AgriSmart, οι οποίες είναι διαθέσιμες 

στους ακόλουθους συνδέσμους: 

• VOOC – Ιταλική έκδοση 

• VOOC – Πολωνική έκδοση 

• VOOC – Γαλλική έκδοση  

• VOOC – Γερμανική έκδοση  

• VOOC – Ελληνική έκδοση  

• VOOC – Σλοβάκικη έκδοση  

Συνάντηση AgriSmart: Nienburg  

 

Μετά το καλοκαίρι και λίγους μήνες μετά την πρώτη μας φυσική συνάντηση στην Αθήνα, οι εταίροι 

της AgriSmart συμμετείχαν σε μια διακρατική συνάντηση στο Nienburg της Γερμανίας, που 

φιλοξενήθηκε από την DEULA, τον τοπικό εταίρο. Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης 

αναλύθηκαν διάφορα θέματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση του VOOC και τη μετάφρασή 

του στις γλώσσες των εταίρων.  

Επιπλέον, θέσαμε στόχους και σχέδια για τους επόμενους μήνες, οι οποίοι θα είναι γεμάτοι 

δραστηριότητες: οι Εθνικές Ημέρες Ενημέρωσης έχουν προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 

2023 σε κάθε χώρα και θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα συμμετάσχετε! 

 

https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/agrismart-sustainability-and-digital-skills-for-the-agricultural-sector-italian-version
https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/agrismart-sustainability-and-digital-skills-for-the-agricultural-sector-polish-version
https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/agrismartfrenchversion
https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/agrismart-sustainability-and-digital-skills-for-the-agricultural-sector-GermanVersion
https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/grismart-sustainability-and-digital-skills-for-the-agricultural-sector-EL
https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/agrismart-sustainability-and-digital-skills-for-the-agricultural-sector-slovak-version
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Ομαδική φωτογραφία της κοινοπραξίας AgriSmart κατά τη διάρκεια της συνάντησης (28-30 

Σεπτεμβρίου 2022) στο Nienburg: ευχαριστούμε τη DEULA για τη θερμή υποδοχή! 

Τι ακολουθεί! 

Η επόμενη περίοδος θα επικεντρωθεί στη διάχυση και εφαρμογή του VOOC μεταξύ των 

ενδιαφερομένων φορέων. Πράγματι, θα καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες όσον αφορά τη 

διάδοση και την επικοινωνία: ευχόμαστε αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα να τύχει καλής 

υποδοχής και να υιοθετηθεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου, ώστε να 

χρησιμοποιηθεί για την προώθηση νέων δεξιοτήτων για τους Ευρωπαίους γεωργούς!  

Επιπλέον, αρχίζουμε να οργανώνουμε Εθνικές Ημερίδες Ενημέρωσης, οι οποίες θα είναι 

ζωτικής σημασίας για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το έργο και τα θέματά του, που είναι 

θεμελιώδους σημασίας για τη σωστή διάδοση των αποτελεσμάτων του AgriSmart... οπότε, να 

είστε έτοιμοι να συμμετάσχετε! 

Μείνετε ενημερωμένοι! 

Όλοι γνωρίζουμε τη σημασία των συνεχών επαγγελματικών ενημερώσεων και των 

δραστηριοτήτων δικτύωσης: για να έχετε μια συνεχή επισκόπηση των δραστηριοτήτων του έργου, 

για να δείτε τα τελευταία νέα σχετικά με την ψηφιακή και βιώσιμη γεωργία ή απλώς για να 

έρθετε σε επαφή μαζί μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στις ακόλουθες πλατφόρμες 

κοινωνικής δικτύωσης: 

• Facebook: facebook.com/AgriSmartEU 

• Twitter: @AgriSmartEU 

Και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για τις τελευταίες ενημερώσεις. 

 

Μείνετε συντονισμένοι και ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης! 

 

https://agri-smart.eu/

