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Οι Κύριοι Στόχοι του Σχεδίου
ήταν:
• Να βελτιώσει την ποιότητα
του Ευρωπαϊκού συστήµατος
επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης, µέσω της
ενσωµάτωσης
και
της
προσαρµογής
καινοτόµων
αποτελεσµάτων
και
περιεχοµένων.
• Να µεταφέρει αυτά τα
αποτελέσµατα σε αγροτικούς
πληθυσµούς
που
έχουν
ανάγκη
συγκεκριµένα
προσόντα που σχετίζονται µε
τους ενδογενείς πόρους.
• Να
επιλέξει
καινοτόµα
περιεχόµενα
(εγχειρίδια,
διδακτικές ενότητες, πιλοτικά
σεµινάρια κ.α.) προκειµένου
να επιτύχει τις απαιτήσεις της
µεταφοράς.
• Να
προσαρµόσει
τα
περιεχόµενα
και
τα
εκπαιδευτικά προγράµµατα
στην κουλτούρα και τις
ανάγκες
των
τελικών
χρηστών.
• Να
µεταφέρει
τα
αποτελέσµατα
σε
νέα
κοινωνικά, πολιτιστικά και
γλωσσολογικά περιβάλλοντα.

Αποτελέσµατα:

Κατά τη διάρκεια του σχεδίου, οι
διάφορες δράσεις και δραστηριότητες
οδήγησαν στα ακόλουθα αποτελέσµατα,
τα οποία περιγράφονται εν συντοµία
παρακάτω:
Η Έρευνα Αναγκών .
Μία από τις πρώτες δράσεις που
αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του σχεδίου
MYRCAS ήταν η έρευνα αναγκών
κατάρτισης σε κάθε περιοχή υλοποίησης
του σχεδίου. Με αυτόν τον τρόπο, οι
εταίροι ήταν σε θέση να γνωρίζουν ποια
από τα θέµατα στα οποία επικεντρώνεται
το σχέδιο ήταν τα πιο ενδιαφέροντα για
τις περιοχές τους. Όταν ολοκληρώθηκαν
όλες οι µελέτες, εκπονήθηκε µελέτη στην
Αγγλική γλώσσα, οι οποία περιλάµβανε
τα κύρια δεδοµένα και τα αποτελέσµατα
όλων των ερευνών.
Η Ιστοσελίδα του σχεδίου
Η ιστοσελίδα του σχεδίου MYRCAS
(www.myrcas.
com)
παρουσιάζει
περιγραφή των
στόχων
του
σχεδίου, του
εταιρικού σχήµατος, των δράσεων και των
αποτελεσµάτων στις γλώσσες των εταίρων
και στην Αγγλική γλώσσα. Αποσκοπεί να
αποτελέσει «βιτρίνα», προκειµένου το
ευρύ κοινό να ενηµερωθεί για το σχέδιο
και τις δράσεις του.
Η βάση δεδοµένων ADAM.
Η βάση δεδοµένων ADAM απευθύνεται
σε δικαιούχους των σχεδίων Leonardo da
Vinci (LdV), οι οποίοι επιθυµούν να
παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και σε
άτοµα
τα
οποία
επιθυµούν
να
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συµβουλευτούν καινοτόµα σχέδια
που χρηµατοδοτούνται στα πλαίσια
του
προγράµµατος
LdV.
Τα
αποτελέσµατα των προγραµµάτων
υπάρχουν σε διάφορες µορφές, κάτι
το οποίο επιτρέπει τη µεγάλη τους
διάχυση σε όλη την Ευρώπη.
Η πληροφόρηση για το σχέδιο
MYRCAS (καθώς επίσης και για τα
κύρια αποτελέσµατα και προϊόντα
του) έχει εισαχθεί στη βάση
δεδοµένων, προκειµένου να είναι
προσβάσιµη από το ευρύ κοινό.
http://www.adameurope.eu/adam/homepageView.htm
Το Ενηµερωτικό Φυλλάδιο.
Στα πλαίσια της υλοποίησης του
σχεδίου, οι εταίροι εκπόνησαν ένα
ενηµερωτικό
φυλλάδιο,
περιγράφοντας τους στόχους του
σχεδίου, το εταιρικό σχήµα, τις
δράσεις και τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα. Το φυλλάδιο µπορεί
κανείς να το «κατεβάσει» από την
ιστοσελίδα του σχεδίου και είναι
διαθέσιµο σε όλες τις γλώσσες των
εταίρων και στην Αγγλική. Υπάρχει
επίσης
διαθέσιµο
στη
βάση
δεδοµένων ADAM.
Τα Ενηµερωτικά Δελτία .
Στα πλαίσια της υλοποίησης του
σχεδίου MYRCAS, οι εταίροι
εκπόνησαν έξι ενηµερωτικά δελτία,
τα οποία περιγράφουν την πορεία
του έργου στα διάφορα στάδιά του.
Τα δελτία είναι διαθέσιµα στη βάση
δεδοµένων ADAM και στην
ιστοσελίδα του σχεδίου. Είναι
διαθέσιµα σε όλες τις γλώσσες των
εταίρων και στην Αγγλική.
Τα Διακρατικά Σεµινάρια

Στα

πλαίσια
της
ανάπτυξης
του σχεδίου
MYRCAS, οι
εταίροι
οργάνωσαν 4
διακρατικά
σεµινάρια, στα οποία και συµµετείχαν
όλοι τους.
Τα σεµινάρια
πραγµατοποιήθ
ηκαν
στην
Ισπανία,
τη
Ρουµανία, τη
Σλοβακία και
την Ιταλία και
κατά
τη
διάρκειά τους, οι εταίροι συµφώνησαν για
τα διάφορα σηµεία που αφορούσαν στην
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του
σχεδίου, τα αποτελέσµατα και άλλες
σηµαντικές ερωτήσεις για την επίτευξη
των στόχων του σχεδίου.

Διάχυση& Δράσεις Δηµοσιότητας και
Συµφωνητικά Συνεργασίας ανάµεσα
στους εταίρους και διάφορους εθνικούς
φορείς.
Στα πλαίσια της υλοποίησης του σχεδίου
MYRCAS,
οι
εταίροι
ανέπτυξαν
διαφορετικές δράσεις διάχυσης και
δηµοσιότητας και επικοινώνησαν µε
διάφορους φορείς, σκοπεύοντας να
αποκτήσουν τη συνεργασία και στήριξή
τους
για
την
ανάπτυξη
των
προβλεπόµενων δράσεων. Οι πληροφορίες
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των συνεργαζόµενων φορέων είναι
διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του
σχεδίου.
Οι διάφορες δράσεις του σχεδίου
παρουσιάζονται
συνοπτικά
παρακάτω:
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IRMA SL (Ισπανία): Ανέπτυξε 47
δράσεις διάχυσης, υπέγραψε 4
συµφωνητικά
συνεργασίας
και
προώθησε το σχέδιο µέσω της
ιστοσελίδας του. Έχει επίσης
εγγραφεί σε διάφορους φορείς
Κοινωνικής Δικτύωσης αναφορικά
µε το σχέδιο.
ADESPER (Ισπανία): Ανέπτυξε 32
δράσεις διάχυσης, υπέγραψε 6
συµφωνητικά
συνεργασίας
και
προώθησε το σχέδιο µέσω της
ιστοσελίδας του και της ιστοσελίδας
ενός άλλου σχεδίου στο οποίο
συµµετέχει.
ADRAT (Πορτογαλία): Ανέπτυξε 6
δράσεις διάχυσης, υπέγραψε 3
συµφωνητικά
συνεργασίας
και
σύναψε σχέση συνεργασίας µε
άλλους
3
φορείς
χωρίς
συµφωνητικό. Έχει προωθήσει το
σχέδιο µέσω της ιστοσελίδας του και
µέσω 2 ΜΜΕ.
Κ.Ε.Κ.
ΑΙΓΕΑΣ
(Ελλάδα):
Ανέπτυξε 5 δράσεις διάχυσης,
υπέγραψε
5
συµφωνητικά
συνεργασίας και προώθησε το
σχέδιο µέσω της ιστοσελίδας του και
3 άλλων ΜΜΕ.
CEDER (Ρουµανία): Ανέπτυξε 7
δράσεις τοπικής διάχυσης, υπέγραψε
6 συµφωνητικά συνεργασίας και

προώθησε
το
σχέδιο
µέσω
της
ιστοσελίδας του, µιας άλλης ιστοσελίδας
και της τοπικής τηλεόρασης.
AGROINSTITUT NITRA (Σλοβακία):
Ανέπτυξε 9 δράσεις τοπικής διάχυσης,
υπέγραψε 5 συµφωνητικά συνεργασίας
και προώθησε το σχέδιο µέσω της
ιστοσελίδας του, µέσω µιας άλλης
ιστοσελίδας και µέσω των ΜΜΕ. Έχει
δηµιουργήσει
επίσης
οµάδα
στο
Facebook.
PROVINCIA DI PIACENZA (Ιταλία):
Ανέπτυξε 2 δράσεις διάχυσης, υπέγραψε
ένα συµφωνητικό συνεργασίας και
προώθησε
το
σχέδιο
µέσω
της
ιστοσελίδας του.
AèVA (Ιταλία): Ανέπτυξε 4 δράσεις
τοπικής
διάχυσης,
υπέγραψε
3
συµφωνητικά συνεργασίας και προώθησε
το σχέδιο µέσω της ιστοσελίδας του και 4
ΜΜΕ. Επίσης, δηµιούργησε την οµάδα
του Myrcas σε δύο πλατφόρµες
κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και
Linkedin).
Τα πιλοτικά σεµινάρια
Παίρνοντας ως βάση τα περιεχόµενα των
εγχειριδίων που δηµιουργήθηκαν στα
πλαίσια των προηγούµενων σχεδίων
((MYKOS, CHESTNUT IN EUROPE-III
MILLENNIUM και IRIS), αναπτύχθηκαν
διαφορετικά
πιλοτικά
σεµινάρια,
προκειµένου να αυξήσουν τις γνώσεις των
ατόµων που επιθυµούν να γίνουν
επαγγελµατίες
στο
χώρο
της
µανιταρολογίας,
της
καλλιέργειας
κάστανου και της οργανικής γεωργίας. Οι
εταίροι του σχεδίου επέλεξαν θεµατικές
για τα πιλοτικά τους σεµινάρια ανάλογα
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µε τα αποτελέσµατα των µελετών
αναγκών.
Όλα τα σεµινάρια
ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήµατα
και οι συµµετέχοντες έµειναν
ικανοποιηµένοι.
Μια σύντοµη περιγραφή των
σεµιναρίων ακολουθεί παρακάτω:
ADESPER (Ισπανία): Οργανώθηκε
σεµινάριο
διάρκειας 40
ωρών για την
καλλιέργεια
καστανιάς και
µανιταριών.
Υλοποιήθηκε
στην περιοχή Bermillo de Sayago µε
τη συµµετοχή 16 ατόµων.
Στα πλαίσια του
σεµιναρίου
αναπτύχθηκαν διαφορετικά θέµατα
τα οποία σχετίζονται µε το
οικοσύστηµα των καστάνων, την
καλλιέργεια, τη φροντίδα και την
αξιοποίησή τους.
Επίσης, έγινε αναφορά σε µανιτάρια
που σχετίζονται µε το κάστανο (τόσο
ωφέλιµα όσο και επιβλαβή).
Οι καταρτιζόµενοι αξιολόγησαν το
σεµινάριο ως πολύ ικανοποιητικό.
ADRAT (Πορτογαλία): Μέσα στο
Μάρτιο, το ADRAT οργάνωσε
σεµινάριο κατάρτισης µε θέµα την
Οργανική Γεωργία και τα θεωρητικά
µαθήµατα πραγµατοποιήθηκαν στην
περιοχή Vidago.
Οι
καταρτι
ζόµενοι
, 10 στο
σύνολο,
ήταν
από την

περιοχή Alto Tâmega’s. Κάποιοι από
τους αγρότες θα αρχίσουν να εφαρµόζουν
την Οργανική Γεωργία και κάποιοι
χαρακτηριζόταν από το ενδιαφέρον γι’
αυτή. Τα σεµινάρια οργανώθηκαν έχοντας
ως εκπαιδευτές επαγγελµατίες του χώρου
από διάφορους φορείς:
Ένωση οργανικής γεωργίας, συνεταιρισµό
οργανικής
κτηνοτροφίας
από
την
Πορτογαλία και την Ισπανία.
Κ.Ε.Κ.
ΑΙΓΕΑΣ (Ελλάδα):
Ένα
σεµινάριο διάρκειας 40 ωρών οργανώθηκε
στη Λάρισα. Το σεµινάριο απευθυνόταν
σε ανέργους από την γύρω περιοχή.
Συνολικά, συµµετείχαν 13 άτοµα και τα
κύρια θέµατα τα οποία αναπτύχθηκαν
ήταν οι βασικές τεχνικές της οργανικής
γεωργίας
και
µέθοδοι για την
επεξεργασία και
µεταποίηση
οργανικών
τροφίµων.
Οι
καταρτιζόµενοι
αξιολόγησαν
την
ανάπτυξη του σεµιναρίου ως ιδιαίτερα
θετική.
CEDER (Ρουµανία): Ένα σεµινάριο
διάρκειας 90 ωρών πάνω στην οικολογική
γεωργία
οργανώθηκε
µέσα
στον
Ιανουάριο και
Φεβρουάριο
του 2011, µε τη
συµµετοχή 25
καταρτιζοµένω
ν. Τα µαθήµατα πραγµατοποιήθηκαν σε
εξάωρα κάθε µέρα. Το σεµινάριο αυτό
αποτέλεσε
τµήµα
ευρύτερου
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εκπαιδευτικού προγράµµατος για
πιστοποίηση στα ακόλουθα επίπεδα:
Επίπεδο 3: Τεχνικός γεωργίας
Επίπεδο 2: Αγρότης βιολογικής
γεωργίας.
AGROINSTITUT
NITRA
(Σλοβακία): Σεµινάριο 40 ωρών για
τις βασικές τεχνικές της οργανικής
γεωργίας
και
κτηνοτροφίας
αναπτύχθηκε στην περιοχή της
Nitra, µε τη
συµµετοχή
10 ατόµων.
Οι
συµµετέχον
τες
ήταν
αγρότες
από
αγροτικές περιοχές, οι οποίοι
ενδιαφέρονται για την έναρξη
δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε
την οργανική γεωργία. Το σεµινάριο
είχε
διάρκεια
40
ωρών,
συµπεριλαµβάνοντας
επίσης
εκπαίδευση από απόσταση, καθώς
και θεωρητική και πρακτική
εκπαίδευση.
Οι συµµετέχοντες αξιολόγησαν την
οργάνωση του σεµιναρίου ως θετική.
AèVA
(Ιταλία):
Σεµινάριο
διάρκειας
40 ωρών
µε θέµα τις
βασικές
τεχνικές
οργανικής γεωργίας, κτηνοτροφίας
και
κοινωνικής
γεωργίας
αναπτύχθηκε σε 5 φάρµες της
Τοσκάνης ( 2 στην Πίζα και 3 στη

Λούκα) µε τη συµµετοχή 12 ατόµων. Οι
συµµετέχοντες ήταν γεωργοί ή τεχνικοί
από αγροτικές περιοχές, οι οποίοι
ενδιαφέρονται
να ξεκινήσουν την
ενασχόλησή τους µε την οργανική
γεωργία και την κοινωνική γεωργία. Οι
συµµετέχοντες αξιολόγησαν το σεµινάριο
ως πολύ ικανοποιητικό.
Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών.
Διαθέσιµος σε όλες τις γλώσσες των
εταίρων και στην Αγγλική, ο οδηγός
αυτός περιλαµβάνει σύντοµη εισαγωγή
στο Πρόγραµµα Δια Βίου Μάθηση, το
σχέδιο MYRCAS και το Διακρατικό
εταιρικό σχήµα που συµµετέχει στο
σχέδιο.
Επίσης, περιλαµβάνει διάφορες καλές
πρακτικές που σχετίζονται µε τα θέµατα
του σχεδίου (µανιταρολογία, καλλιέργεια
καστανιών και οργανική γεωργία). Οι
καλές πρακτικές έχουν αναπτυχθεί µε
επιτυχία στις συµµετέχουσες χώρες των
εταίρων και αποτελούν παραδείγµατα και
πρότυπα προς µίµηση από άλλα άτοµα
που

εργάζονται στους ίδιους χώρους,

Συµφωνητικό nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Σχέδιο nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359
Myrcas: Μεταφορά και προσαρµογή των νέων εκπαιδευτικών περιεχοµένων για την πιστοποίηση στον αγροτικό χώρο

AEGEAS C.V.T.

