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Με την υποστήριξη του προγράµµατος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχέδιο MYRCAS: Μεταφορά και
προσαρµογή των νέων εκπαιδευτικών
περιεχοµένων για την πιστοποίηση
στον αγροτικό χώρο
Ο στόχος του εντύπου είναι να παρέχει
ενηµέρωση για την πορεία του σχεδίου,
για
τις
δράσεις
που
έχουν
πραγµατοποιηθεί από την αρχή του,
καθώς και για τον σχεδιασµό νέων
δράσεων και συναντήσεων.
ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Είναι ένα σχέδιο
Leonardo da Vinci –
Μεταφορά
Καινοτοµίας
στα
πλαίσια
του
Προγράµµατος Δια
Βίου Μάθησης, διάρκειας 18 µηνών.
Προωθεί
τη
µεταφορά
των
αποτελεσµάτων
των
τριών
προηγούµενων
σχεδίων,
που
αναπτύχθηκαν ως Πιλοτικά Σχέδια στα
πλαίσια του Προγράµµατος Leonardo
da Vinci:
IRIS: Οργανική Γεωργία: µια
καινοτόµα εισαγωγή στην αγορά
εργασίας.
MYKOS: Τα µανιτάρια ως πόροι
για την απασχόληση, τη βιώσιµη
ανάπτυξη και την οικονοµική
διαποίκιλση στον αγροτικό χώρο.
CHESTNUT IN EUROPE – III
MILLENNIUM: Οι καστανιές ως
µέσα ενδυνάµωσης.

•
•

•

ΣΤΟΧΟΙ
- Να βελτιώσει την ποιότητα του
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης.
- Να µεταφέρει τα αποτελέσµατα στους
αγροτικούς πληθυσµούς.
- Να επιλέξει καινοτόµα περιεχόµενα,
προκειµένου
να
επιτύχει
µια
µεγαλύτερη απορρόφηση από την
αγορά.
- Να προσαρµόσει τα περιεχόµενα στις
ανάγκες των τελικών χρηστών.
- Να µεταφέρει τα περιεχόµενα σε νέα
κοινωνικά, πολιτισµικά και γλωσσικά
πλαίσια.
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Το εταιρικό σχήµα περιλαµβάνει 7
εταίρους από 6 χώρες:
• IRMA SL (León-Ισπανία)
• ADESPER (León-Ισπανία)
• ADRAT (Chaves-Πορτογαλία)
• AEGEAS (Λάρισα- Ελλάδα)
• CEDER (Medgidia-Romania)
• AGROINSTITUT
NITRA
(Nitra-Σλοβακία)
• PROVINCIA DI PIACENZA
(Piacenza-Ιταλία)
1η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
‘Έγινε στις
17 και 18
Νοεµβρίου
2009 στη
León
(Ισπανία).
Η
συνάντηση έδωσε τη δυνατότητα στους
εταίρους να γνωριστούν. Ο συντονιστής
παρουσίασε
τις
τεχνικές
και
οικονοµικές πτυχές του προγράµµατος,
καθώς
και
τα
προβλεπόµενα
αποτελέσµατα.
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ΣΧΕΔΙΟ CASTANEA : Πιλοτικό
πρόγραµµα για τη χρήση και τη
βιώσιµη
εκµετάλλευση
των
Καστανιών ως µοχλών ανάπτυξης
στην προστατευµένη περιοχή Las
Médula.
Για το 2009-2010, το ADESPER θα
εκπονήσει
πρόγραµµα
στην
προστατευµένη περιοχή Las Médulas.
Το σχέδιο θα αποσκοπεί στο να δείξει
στους ιδιοκτήτες των δέντρων και τους
κοινωνικούς εταίρους της περιοχής El
Bierzo ότι η βιώσιµη εκµετάλλευση των
καστανιών είναι πιθανή και σύµφωνη
µε τις βέλτιστες συνθήκες υγιεινής και
παραγωγικότητας.
Έχει
δε
παρουσιαστεί ως πιλοτικό πρόγραµµα,
έτσι ώστε τα αποτελέσµατά του να
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε όλη
την Castilla και τη León.

•

Να
προωθήσει
τα
κάστανα ως σηµαντικά προϊόντα σε
διαφορετικές αγορές, έτσι ώστε η
προώθηση αυτή να έχει άµεσο
αντίκτυπο στις περιοχές παραγωγής,
µέσω της υλοποίησης νέων µεθόδων
προώθησης
και
µονάδων
επεξεργασίας,
µέσω
της
δηµιουργίας µέτρων για την
απασχόληση.

ΔΡΑΣΕΙΣ
•

ΣΤΟΧΟΙ
•

Να σταµατήσει την εγκατάλειψη
της γεωργίας και της καλλιέργειας
της καστανιάς, λόγω της φτωχής
παραγωγής των δέντρων.

•

Να ενδυναµώσει και να βελτιώσει
την καλλιέργεια της καστανιάς.

•

Να αποδείξει ότι η καλλιέργεια του
κάστανου
αποτελεί
βιώσιµη
εναλλακτική από την κοινωνικοοικονοµική πλευρά και ότι µπορεί
να χρησιµοποιηθεί ως βιώσιµο
εργαλείο ανάπτυξης.

•

Να αναπτύξει ένα πιλοτικό φυτώριο
καστανιών και χρησιµοποιώντας
δείγµατα χωρίς ασθένειες, να δείξει
την τεχνική και οικονοµική τους
βιωσιµότητα (αγορά ποιοτικών
δενδρυλλίων).
Να επιλέξει µια πιλοτική περιοχή µε
δέντρα µε έλκη. Σε αυτή την
περιοχή θα πραγµατοποιηθούν
αγροτικές
εργασίες
και
οι
απαραίτητες θεραπείες µε τη µορφή
επίδειξης,
προκειµένου
να
αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά η
ασθένεια.

•

Να αναπτύξει σχέδιο για τη βιώσιµη
ανάπτυξη και αξιοποίηση του
κάστανου.

•

Να αναπτύξει ένα σχέδιο διάχυσης
αναφορικά µε τα επιτευχθέντα
αποτελέσµατα.
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