Ημερίδα ευαισθητοποίησης για τα βιολογικά προϊόντα
Ημερομηνία δημοσίευσης: Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2011 στις 04:32:38 EET
Θέμα: Σεμινάριο κατάρτισης για τη βιολογική γεωργία

Σεμινάριο με τίτλο «Πρακτικές Βιολογικής Γεωργίας και Επεξεργασία Βιολογικών
Τροφίμων» πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Λάρισα τον Ιανουάριο του 2011.
Το σεμινάριο κατάρτισης πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
«Leonardo da Vinci” με τίτλο “MYRCAS: Μεταφορά και προσαρμογή των νέων
εκπαιδευτικών περιεχομένων για την πιστοποίηση στον αγροτικό χώρο”, το οποίο
υλοποιείται κάτω από τον συντονισμό του Ισπανικού φορέα IRMA SL και με τη συμμετοχή
φορέων από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ρουμανία και
Σλοβακία). Το σχέδιο επικεντρώνεται στην κατάρτιση και υλοποιείται με την υποστήριξη
του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.
Το σχέδιο MYRCAS προβλέπει τη μεταφορά των αποτελεσμάτων τριών προηγούμενων
σχεδίων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo da Vinci, τα οποία
ασχολήθηκαν με τη δημιουργία καινοτόμων εργαλείων και μεθοδολογιών στο χώρο των
βιολογικών καλλιεργειών, αλλά και στο χώρο της καλλιέργειας των κάστανων και των
μανιταριών.
Το σχέδιο απευθύνεται σε ανειδίκευτους νέους από αγροτικές περιοχές, αγρότισσες και

άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στοχεύει στα ακόλουθα:
-

Να συνδράμει στη βελτίωση της ποιότητας του Ευρωπαϊκού συστήματος
κατάρτισης.

-

Να μεταφέρει τα αποτελέσματα σε αγροτικούς πληθυσμούς, οι οποίοι έχουν την
ανάγκη απόκτησης δεξιοτήτων που σχετίζονται με τους ενδογενείς πόρους.

-

Να επιλέξει καινοτόμα περιεχόμενα (εγχειρίδια, διδακτικές ενότητες, πιλοτικά
σεμινάρια κ.α.) προκειμένου να επιτύχει πραγματική ενσωμάτωση στην αγορά
εργασίας.

-

Να προσαρμόσει τα περιεχόμενα στα εκπαιδευτικά σχέδια της κάθε κουλτούρας και
στα κοινωνικά, πολιτιστικά και γλωσσικά περιβάλλοντα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αγρότες και ανέργους που επιθυμούν να διευρύνουν τις
γνώσεις τους πάνω στο αντικείμενο του σεμιναρίου και θα έχει διάρκεια 40 ωρών. Η
συμμετοχή είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΕΚ Αιγέας, τηλ:
2410 579565, e-mail: secretary@aegeaskek.gr

Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στο bioport
http://www.bioport.gr
Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το άρθρο στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.bioport.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1978

