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

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο: 

• Ενημερώσεις για τις δραστηριότητες AgriSmart  

• Οι Ενημερωτικές Ημερίδες AgriSmart 

• Συνάντηση AgriSmart: Nienburg 

• Συνάντηση AgriSmart: Kρακοβία 

• Μείνετε ενημερωμένοι! 

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

Ενημερώσεις για τις δραστηριότητες AgriSmart  

Νέα χρονιά, τέταρτο ενημερωτικό δελτίο από την εταιρική σχέση Erasmus Plus "AgriSmart: 

Αειφορία και ψηφιακές δεξιότητες για τον γεωργικό τομέα": είμαστε στην ευχάριστη θέση να 

μοιραστούμε μαζί σας τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με το έργο, συμπεριλαμβανομένης μιας 

νέας έκδοσης της ιστοσελίδας μας! 

Το VOOC - Vocational Open Online Course - είναι online και ελεύθερα διαθέσιμο στις γλώσσες της 

κοινοπραξίας (Ελληνικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Γερμανικά, Σλοβακικά)  σε όσους ενδιαφέρονται να 

αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες σχετικά με την ψηφιακή και βιώσιμη γεωργία! Περιέχει τις 6 

μαθησιακές μονάδες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου: I) Κοινή γεωργική πολιτική, 

II) Αειφόρος γεωργία, III) Διαχείριση υδάτων, IV) Αειφόρος διαχείριση ζιζανίων και παρασίτων, V) 

Γεωργία 4.0 και VI) Δεδομένα για αειφόρο παραγωγή, με τεστ (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 

απαντήσεις), για την επαλήθευση των επιπέδων γνώσεων γύρω από τις αειφόρες και ψηφιακές 

δεξιότητες στη γεωργία! 

Οι Ενημερωτικές Ημερίδες AgriSmart  

Για να διασφαλιστεί η σωστή διάδοση των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του AgriSmart,  

κάθε εταίρος διοργανώνει μια εθνική "Ενημερωτική Ημερίδα", οι οποίες πραγματοποιούνται αυτό 

το διάστημα από τις χώρες εταίρους προσκαλώντας βασικούς εθνικούς φορείς (τοπικούς φορείς, 

εκπαιδευτές και ακαδημίες, συμβούλους) για να μοιραστούν ιδέες και εμπειρίες σχετικά με το 

θέμα του έργου. 

Στην Ελλάδα, η Ενημερωτική Ημερίδα του AgriSmart πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2023 

όπου είχαμε την ευκαιρία να διευρύνουμε το δίκτυό μας και να παρουσιάσουμε και να 

συζητήσουμε τα αποτελέσματά μας με σημαντικούς ομιλητές όπως τον κύριο Χαράλαμπο Κασίμη, 

https://agri-smart.eu/
https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/agrismart-sustainability-and-digital-skills-for-the-agricultural-sector
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Ομότιμο Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τ. Γενικό Γραμματέα Αγροτικής 

Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τον 

κύριο Μάνο Λεκάκη, Υπεύθυνο Γεωπονικής Ομάδας AgroApps και τον κύριο Φάνη Γέμτο, Ομότιμο 

καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Συζητήσαμε για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, για ψηφιακά 

εργαλεία αλλά και για την κλιματική κρίση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνάντηση AgriSmart: Nienburg  

 

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

τoυ 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! 
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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! 

 

Συνάντηση AgriSmart: Κρακοβία! 

 

Οι εταίροι του AgriSmart συμμετείχαν σε μια διακρατική συνάντηση στις 26 Ιανουρίου 2023 στην 

Κρακοβία της Πολωνίας, όπου φιλοξενήθηκαν από τον ARID, τον τοπικό εταίρο. Στην συνάντηση 

επικεντρωθήκαμε κυρίως στην τελειοποίηση των τελευταίων παραδοτέων του έργου 

συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης των εθνικών Ημερίδων Ενημέρωσης, με τον καθορισμό 

του χρονοδιαγράμματος. 
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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/

