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ΣΧΕΔΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Δίκτυο μεταφοράς καινοτομίας στη μεσογειακή θαλασσοκαλλιέργεια
Σεμινάρια εκπαίδευσης για τη βιομηχανία
Καινοτόμες στρατηγικές διατροφής για το λαβράκι και την τσιπούρα
Bodrum, Τουρκία, 12η Σεπτεμβρίου 2012 │ Βαλένθια, Ισπανία, 20η Σεπτεμβρίου 2012
Καινοτόμες στρατηγικές εμβολιασμού για το λαβράκι και την τσιπούρα
Bodrum, Τουρκία, 12η Σεπτεμβρίου 2012 │ Βαλένθια, Ισπανία, 20η Σεπτεμβρίου 2012
Καινοτόμες λύσεις για την αύξηση της προβλεψημότητας στους ΙΧΣ τσιπούρας και λαβρακιού
Αθήνα, Ελλάδα, 17 η Σεπτεμβρίου 2012
Καινοτόμες λύσεις σε εφαρμογές γονιδιοματικής για το λαβράκι και την τσιπούρα
Αθήνα, Ελλάδα, 11η Οκτωβρίου 2012
Καινοτόμες λύσεις σε τεχνολογίες επεξεργασίας και δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας για το λαβράκι και την τσιπούρα
Αθήνα, Ελλάδα, 17η October 2012 │ Bodrum, Τουρκία, 19η October 2012
Όραμα για τη Μεσογειακή θαλασσοκαλλιέργεια το 2020 (CEO Event)
Αθήνα, Ελλάδα, 13η Δεκεμβρίου 2012

ΣΧΕΔΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

INTRANEMMA Σεμινάρια Υδατοκαλλιέργειας

Καινοτόμες στρατηγικές στη διαχείριση διατροφής για το λαβράκι και την τσιπούρα
12η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, Bodrum, Τουρκία / 20η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, Βαλένθια, Ισπανία

Σχεδιαστής σεμιναρίου:
Τοπικός διοργανωτής:
Tόπος Σεμιναρίου:
Ημερομηνία:
Τίτλος Σεμιναρίου:

AQUARK │ AQUATT
MFFA / APROMAR
Bodrum, Τουρκία / Βαλένθια, Ισπανία
12η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / 20η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Καινοτόμες στρατηγικές στη διαχείριση σίτισης για το λαβράκι και την τσιπούρα

Περιγραφή Σεμιναρίου: Καινοτόμες λύσεις στις στρατηγικές διαχείρισης σίτισης για το λαβράκι και την τσιπούρα.
Εκπαιδευτικό σεμινάριο με μελέτες πεδίου σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της τεχνικής, προσδιορισμός των
κρίσιμων σημείων και βελτιώσεων στον τομέα της σίτισης των ψαριών
Συμμετέχοντες:
Διευθυντές Παραγωγής ΙΧΣ , Προπαχύνσεων
Διευθυντές Παραγωγής μονάδων εκτροφής
Εμπειρογνώμονες:
* Γιάννης Νέγκας- GR
* Eloy Meseguer Hernandez - ES
* Γιώργος Πετρόπουλος - GR
* Νίκος Παπανδρουλάκης - GR
Γλώσσα (ες) διδασκαλίας:
Γλώσσα (ες) του υλικού:
Γλώσσα (ες) Μεταφράσεις:

Αγγλικά
Αγγλικά, Τουρκικά
Τούρκικα (Bodrum)

Μονάδες: Καινοτόμες στρατηγικές διατροφής για το λαβράκι και την τσιπούρα
Ενότητα 1: Καινοτόμες στρατηγικές διατροφής για το λαβράκι και την τσιπούρα
Σκοπός: Να κατανοήσουμε τις καινοτόμες στρατηγικές διατροφής
Προτεινόμενες προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες:
Διευθυντές Παραγωγής ΙΧΣ , Προπαχύνσεων
Διευθυντές Παραγωγής μονάδων εκτροφής
Μαθησιακά αποτελέσματα
1. Βελτίωση της κατανόησης της διατροφής των ψαριών
2. Βελτίωση της κατανόησης των στρατηγικών διατροφής
3. Βελτίωση της κατανόησης των οικονομικών της διαχείρισης των ιχθυοτροφών
Μέθοδοι Διδασκαλίας και Μάθησης
· Παρουσιάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων επικεντρώθηκε σε μελέτες περιπτώσεων
· Φωτογραφικό υλικό και βίντεο για να βοηθήσει την παρουσίαση μελέτης περίπτωσης
· Web-Broadcasting για εγγεγραμμένους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας INTRANEMMA
· Μεταφρασμένη περίληψη υλικό στα Αγγλικά, Τουρκικά, Ισπανικά και Ελληνικά
· Λήψη pdf υλικό παρουσίασης στα αγγλικά.
Γνώση ή / και δεξιότητες
1. Να είναι σε θέση να κατανοήσει τα βασικά αρχές της διατροφής των ψαριών
2. Να είναι σε θέση να επικυρώσει διαφορετικές στρατηγικές διατροφής
3. Να είναι σε θέση να αξιολογήσει αναφοράς ιχθυοτροφών σε διαφορετικές στρατηγικές διατροφής

4. Να είναι σε θέση να αξιολογήσει τα οικονομικά δεδομένα των ιχθυοτροφών
5. Να είναι σε θέση να αποφασίσει σχετικά με τη στρατηγική σίτισης που βασίζονται σε απτούς εφαρμόσιμους
δείκτες
Απαιτήσεις αξιολόγησης κατάρτισης
· Αυτό-αξιολόγηση
Μέθοδος Αξιολόγησης:
Αυτοαξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου μετά τη συνάντηση
Έρευνα μετά τη συνάντηση σχετικά με τον αντίκτυπο της κατάρτισης

Καινοτόμες λύσεις για την αύξηση της προβλεψιμότητας σε ΙΧΣ τσιπούρας και λαβρακιού
17η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, Αθήνα , Ελλάδα
Σχεδιαστής σεμιναρίου:
Τοπικός διοργανωτής:
Tόπος σεμιναρίου:
Ημερομηνία:
Τίτλος σεμιναρίου:
λαβρακιού

AQUARK │ AQUATT
Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών
ΑΘΗΝΑ
17η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Καινοτόμες λύσεις για την αύξηση της προβλεψιμότητας στους ΙΧΣ τσιπούρας και

Περιγραφή σεμιναρίου: Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τον εντοπισμό τωνπροβλημάτων στα εκκολαπτήρια
τσιπούρας και λαβρακιού, τα κρίσιμα χρονικά σημεία και τον τρόπο που βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες
επηρεάζουν την παραγωγή. Αυτό θα περιλαμβάνει πρακτικές μελέτες για την τρέχουσα κατάσταση της τεχνικής,
προσδιορισμός των προβλημάτων και τις προτεινόμενες βελτιώσεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στους ΙΧΣ
του λαβρακιού και της τσιπούρας.
Συμμετέχοντες
Διευθυντές Παραγωγής ΙΧΣ
Διευθυντές Έρευνας και Ανάπτυξης
Εμπειρογνώμονες
· Κουμουνδούρος - GR
· Μούτου - GR
· Aguilera-ES
Γλώσσα (ες) διδασκαλίας:
Γλώσσα (ες) του υλικού:
Γλώσσα (ες) Μεταφράσεις:

Αγγλικά
Αγγλικά
Καμία

Μονάδες
· Τρέχουσα κατάσταση μεθόδων παραγωγής εκκολαπτήριων λαβρακιού και τσιπούρα
· Καθυστερήσεις και κρίσιμα χρονικά σημεία
· Αβιοτικές και βιοτικές τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή (τρόπος δράσης)
· Οικονομικά του λαβρακιού - θάλασσα εκκολαπτήριο παραγωγή τσιπούρας και περιθώρια βελτίωσης
Ενότητα 1 - Τρέχουσα κατάσταση μεθόδων παραγωγής εκκολαπτήριων λαβρακιού και τσιπούρα
Σκοπός Να κατανοήσουμε την τρέχουσα κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των μεθόδων παραγωγής ΙΧΣ
Προτεινόμενες προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες:
Διευθυντές Παραγωγής ΙΧΣ
Διευθυντές Έρευνας και Ανάπτυξης
Μαθησιακά αποτελέσματα
1. Βελτίωση της κατανόησης των σημερινών συστημάτων παραγωγής
2. Βελτίωση της κατανόησης των σημερινών μεθόδων παραγωγής

Μέθοδοι Διδασκαλίας και Μάθησης
· Παρουσιάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων επικεντρώθηκε σε μελέτες περιπτώσεων
· Φωτογραφικό υλικό και βίντεο για να βοηθήσει την παρουσίαση μελέτης περίπτωσης
· Web-Broadcasting για εγγεγραμμένους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας INTRANEMMA
· Μεταφρασμένη περίληψη υλικό στα Αγγλικά, Τουρκικά, Ισπανικά και Ελληνικά
· Λήψη pdf υλικό παρουσίασης στα αγγλικά.
Γνώση ή / και δεξιότητες:
1. Βελτίωση της κατανόησης των σημερινών συστημάτων παραγωγής
2. Βελτίωση της κατανόησης των σημερινών μεθόδων παραγωγής
Απαιτήσεις αξιολόγησης κατάρτισης
• Έρευνα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – αυτό-αξιολόγηση έναντι αξιολόγησης από εμπειρογνώμονα
• Αυτό-αξιολόγηση
Μονάδα 1 Μέθοδος Αξιολόγησης:
Αυτοαξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου μετά τη συνάντηση
Έρευνα μετά τη συνάντηση σχετικά με τον αντίκτυπο της κατάρτισης
Ενότητα 2 - Καθυστερήσεις και κρίσιμα χρονικά σημεία
Σκοπός: Να κατανοήσουμε τα κρίσιμα σημεία και τα κρίσιμα χρονικά σημεία στην παραγωγή ΙΧΣ τσιπούρας και
λαβρακιού
Προτεινόμενες προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες:
Διευθυντές Παραγωγής ΙΧΣ
Διευθυντές Έρευνας και Ανάπτυξης
Μαθησιακά αποτελέσματα:
Βελτίωση της κατανόησης των κρίσιμων σημείων και των κρίσιμων χρονικά σημείων για το παραγωγή λαβρακιού
και τσιπούρας.
Μέθοδοι Διδασκαλίας και Μάθησης:
· Παρουσιάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων επικεντρωμένη σε μελέτες περιπτώσεων
· Φωτογραφικό υλικό και βίντεο για να βοηθήσει την παρουσίαση μελέτης περίπτωσης
· Web-Broadcasting για εγγεγραμμένους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας INTRANEMMA
· Μεταφρασμένη περίληψη υλικού στα Αγγλικά, Τουρκικά, Ισπανικά και Ελληνικά
· Λήψη pdf υλικού παρουσίασης στα αγγλικά.
Μονάδα 2 Γνώση ή / και δεξιότητες:
1. Να μπορεί κάποιος να εντοπίζει κρίσιμα σημεία και κρίσιμα χρονικά σημεία στη διαχείριση των γεννητόρων
2. Να μπορεί κάποιος να εντοπίζει κρίσιμα σημεία και κρίσιμα χρονικά σημεία στον τομέα της διαχείριση ζωντανής
τροφής
3. Να μπορεί κάποιος να εντοπίζει κρίσιμα σημεία και κρίσιμα χρονικά σημεία στα στάδια προνυμφών
4. Να μπορεί κάποιος να εντοπίζει κρίσιμα συμφόρησης και κρίσιμα σημεία του χρόνου στην προπάχυνση
Μονάδα Απαιτήσεις αξιολόγησης κατάρτισης
• Έρευνα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – αυτό-αξιολόγηση έναντι αξιολόγησης από εμπειρογνώμονα
• Αυτό-αξιολόγηση
Μέθοδος Αξιολόγησης:
• Αυτοαξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου μετά τη συνάντηση
• Έρευνα μετά τη συνάντηση σχετικά με τον αντίκτυπο της κατάρτισης
Ενότητα 3: Ανάλυση Αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγή (τρόπος δράσης)

Σκοπός Ενημέρωση σχετικά με τους αβιοτικούς και βιοτικούς τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή στο
εκκολαπτήριο
Προτεινόμενες προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες:
Διευθυντές Παραγωγής ΙΧΣ
Διευθυντές Έρευνας και Ανάπτυξης
Μαθησιακά αποτελέσματα
Βελτίωση της κατανόησης σχετικά με τον αντίκτυπο των βιοτικών και αβιοτικών
παραγόντων στην προβλεψιμότητα τους στο εκκολαπτήριο
Μέθοδοι Διδασκαλίας και Μάθησης
· Παρουσιάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων επικεντρώθηκε σε μελέτες περιπτώσεων
· Φωτογραφικό υλικό και βίντεο για να βοηθήσει την παρουσίαση μελέτης περίπτωσης
· Web-Broadcasting για εγγεγραμμένους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας INTRANEMMA
· Μεταφρασμένη περίληψη υλικό στα Αγγλικά, Τουρκικά, Ισπανικά και Ελληνικά
· Λήψη pdf υλικό παρουσίασης στα αγγλικά.
Γνώση ή / και δεξιότητες
1. Να μπορεί κάποιος να προσδιορίσει διαφορετικούς βιοτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή στο
εκκολαπτήριο
2. Να μπορεί κάποιος να προσδιορίσει διαφορετικούς αβιοτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή στο
εκκολαπτήριο
3. Να μπορεί κάποιος να αξιολογήσει τον τρόπο δράσης τους και το βέλτιστο εύρος για να αυξηθεί η
προβλεψιμότητα
Απαιτήσεις αξιολόγησης κατάρτισης
· Αυτό-αξιολόγηση
Μέθοδος Αξιολόγησης:
• Αυτοαξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου μετά τη συνάντηση
• Έρευνα μετά τη συνάντηση σχετικά με τον αντίκτυπο της κατάρτισης
Ενότητα 4: Οικονομικά της παραγωγής ΙΧΣ τσιπούρας και λαβρακιού και περιθώρια βελτίωσης
Σκοπός Κατανόηση των οικονομικών της παραγωγής ΙΧΣ τσιπούρας και λαβρακιού και αντίκτυπος του κάθε τομέα
της παραγωγής στο εκκολαπτήριο ως κέντρο κόστους σε όρους του κόστους παραγωγής, οι επιπτώσεις στην
ποιότητα και τον αντίκτυπο στην κερδοφορία.
Προτεινόμενες προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες:
Διευθυντές Παραγωγής ΙΧΣ
Διευθυντές Έρευνας και Ανάπτυξης
Μαθησιακά αποτελέσματα:
1. Βελτίωση της κατανόησης των οικονομικών των λαβράκι και τσιπούρα παραγωγής εκκολαπτήριο (πόρους, τις
εισροές)
2. Βελτίωση της κατανόησης των διαφορών στα οικονομικά του το λαβράκι και τσιπούρα παραγωγής εκκολαπτήριο
3. Βελτίωση της κατανόησης των επιπτώσεων της κάθε τομέα της παραγωγής εκκολαπτήριο ως κέντρο κόστους
όσον αφορά το κόστος της παραγωγής, οι επιπτώσεις στην ποιότητα και τον αντίκτυπο στην κερδοφορία.
Μέθοδοι Διδασκαλίας και Μάθησης:
· Παρουσιάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων επικεντρώθηκε σε μελέτες περιπτώσεων
· Φωτογραφικό υλικό και βίντεο για να βοηθήσει την παρουσίαση μελέτης περίπτωσης
· Web-Broadcasting για εγγεγραμμένους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας INTRANEMMA

· Μεταφρασμένη περίληψη υλικό στα Αγγλικά, Τουρκικά, Ισπανικά και Ελληνικά
· Λήψη pdf υλικό παρουσίασης στα αγγλικά.
Γνώση ή / και δεξιότητες
1. Να μπορεί κάποιος να προσδιορίσει τα οικονομικά της παραγωγής ΙΧΣ τσιπούρας και λαβρακιού
συμπεριλαμβανομένων των διαφορών στις εισροές και πόρους
2. Να μπορεί κάποιος να ποσοτικοποιήσει τον αντίκτυπο του κάθε σταδίου της παραγωγής του
εκκολαπτηρίου όσον αφορά τη συμβολή του κόστους μονάδας, την ποιότητα και την κερδοφορία

Απαιτήσεις αξιολόγησης κατάρτισης
• Έρευνα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – αυτό-αξιολόγηση έναντι αξιολόγησης από εμπειρογνώμονα
• Αυτό-αξιολόγηση
Μέθοδος Αξιολόγησης:
• Αυτοαξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου μετά τη συνάντηση
• Έρευνα μετά τη συνάντηση σχετικά με τον αντίκτυπο της κατάρτισης

Καινοτόμες στρατηγικές εμβολιασμού για το λαβράκι και την τσιπούρα

12η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, Bodrum, Τουρκία / 20η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, Βαλένθια, Ισπανία
Σχεδιαστής σεμιναρίου:
Τοπικός διοργανωτής:
Tόπος σεμιναρίου:
Ημερομηνία:
Τίτλος σεμιναρίου:

AQUARK │ AQUATT
MFFA / APROMAR
Bodrum, Τουρκία / Βαλένθια, Ισπανία
12η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / 20η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Καινοτόμες λύσεις σε στρατηγικές εμβολιασμού για το λαβράκι και την τσιπούρα

Περιγραφή σεμιναρίου: Εκπαιδευτικό σεμινάριο με πρακτικές μελέτες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της
τεχνικής, προσδιορισμός των κρίσιμων σημείων και βελτιώσεις σχετικά με τις στρατηγικές εμβολιασμού για το
λαβράκι και την τσιπούρα.
Συμμετέχοντες:
• Ιχθυοπαθολόγοι
• Διευθυντές Παραγωγής
Εμπειρογνώμονες
· Χριστοφιλογιάννης- GR
· Smith - UK
Γλώσσα (ες) διδασκαλίας:
Γλώσσα (ες) του υλικού:
Γλώσσα (ες) Μεταφράσεις:
Mονάδες:
Ενότητα 1:
Σκοπός:

Αγγλικά
Αγγλικά, Τουρκικά
Τουρκικά (Bodrum)

Καινοτόμες στρατηγικές εμβολιασμού για το λαβράκι και την τσιπούρα
Καινοτόμες στρατηγικές εμβολιασμού για το λαβράκι και την τσιπούρα
Να κατανοήσουμε τις καινοτόμες στρατηγικές εμβολιασμού

Προτεινόμενες προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες:
Κτηνίατροι,
Ιχθυοπαθολόγοι
Δ/ντες Παραγωγής
Μαθησιακά αποτελέσματα:
1. Βελτίωση της κατανόησης των διαφορετικών στρατηγικών εμβολιασμού
2. Βελτίωση της κατανόησης των μεθόδων εμβολιασμού
3. Βελτίωση της κατανόησης των οικονομικών του εμβολιασμού των ψαριών
Μέθοδοι Διδασκαλίας και Μάθησης:
· Παρουσιάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων επικεντρώθηκε σε μελέτες περιπτώσεων
· Φωτογραφικό υλικό και βίντεο για να βοηθήσει την παρουσίαση μελέτης περίπτωσης
· Web-Broadcasting για εγγεγραμμένους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας INTRANEMMA
· Μεταφρασμένη περίληψη υλικού στα Αγγλικά, Τουρκικά, Ισπανικά και Ελληνικά
· Λήψη pdf υλικό παρουσίασης στα αγγλικά.
Γνώση ή / και δεξιότητες:
1. Να είναι σε θέση να αναπτύξει και να αξιολογήσει τις κατάλληλες στρατηγικές εμβολιασμού
2. Να είναι σε θέση να αξιολογήσει διαφορετικά χαρακτηριστικά μεθόδων εμβολιασμού
3. Να είναι σε θέση να εκτιμήσει τη σχέση κόστους-οφέλους από διαφορετικές στρατηγικές εμβολιασμού
Απαιτήσεις αξιολόγησης κατάρτισης
• Έρευνα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – αυτό-αξιολόγηση έναντι αξιολόγησης από εμπειρογνώμονα
• Αυτό-αξιολόγηση

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Αυτοαξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου μετά τη συνάντηση
Έρευνα μετά τη συνάντηση σχετικά με τον αντίκτυπο της κατάρτισης

Καινοτόμες λύσεις σε τεχνολογίες επεξεργασίας και δημιουργία προϊόντων και
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για το λαβράκι και την τσιπούρα

Αθήνα, Ελλάδα, 9η Οκτωβρίου 2012 │ Bordum, Τουρκία, 11η Οκτωβρίου 2012
Σχεδιαστής σεμιναρίου:
Τοπικός διοργανωτής:
Tόπος σεμιναρίου:
Ημερομηνία:
Τίτλος σεμιναρίου:

AQUARK │ AQUATT
Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών
ΑΘΗΝΑ│BODRUM
17η Οκτωβρίου 2012 │ 19η Οκτωβρίου 2012
Καινοτόμες λύσεις σε τεχνολογίες επεξεργασίας και δημιουργία προϊόντων και
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για το λαβράκι και την τσιπούρα
Περιγραφή σεμιναρίου: Εκπαιδευτικό σεμινάριο με μελέτες πεδίου σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση,
προσδιορισμός των κρίσιμων σημείων και βελτιώσεων στον τομέα της επεξεργασίας προϊόντων και της
δημιουργίας προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για το λαβράκι και την τσιπούρα.
Περιεχόμενα σεμιναρίου: Τεχνολογία επεξεργασίας – Επιμήκυνση διάρκειας ζωής προϊόντων –– Προϊόντα
προστιθέμενης αξίας – Ιχνηλασιμότητα
Συμμετέχοντες:
Διευθυντές παραγωγής συσκευαστηρίων
Διευθυντές εξασφάλισης ποιότητας
Διευθυντές Έρευνας και Ανάπτυξης
Διευθυντές Marketing
Εμπειρογνώμονες:
· Πέτρος Ταούκης - GR - Διάρκεια ζωής, Ιχνηλασιμότητα
· Θεοφανεία Τσιρώνη – GR – Τεχνολογία εμποδίων
· Κρίτων Γρηγορακης - GR – Τεχνολογία τροφίμων
· Henri Hellin - FR – Τεχνολογία επεξεργασίας ψαριών
Γλώσσα (ες) διδασκαλίας:
Γλώσσα (ες) του υλικού:
Γλώσσα (ες) Μεταφράσεις:
Μονάδες

Αγγλικά
Αγγλικά, Τουρκικά, (μία παρουσίαση στο Bodrum)
Τουρκικά

· Καινοτόμες στρατηγικές στην επεξεργασία για το λαβράκι και την τσιπούρα
· Καινοτόμα προϊόντα προστιθέμενης αξίας
· Καινοτόμες λύσεις για την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής προϊόντων
· Ιχνηλασιμότητα και ποιοτικός δείκτης ψυκτικής αλυσίδας

Ενότητα 1:
Καινοτόμες λύσεις για την επεξεργασίας του λαβρακιού και της τσιπούρας
Σκοπός:
Η κατανόηση νέων καινοτόμων τεχνολογιών που αναπτύσσονται και εφαρμόζονται για την
επεξεργασία των ψαριών, η επένδυση που απαιτείται, η παραγωγικότητα, το φάσμα προϊόντων και τα
χαρακτηριστικά τους.
Προτεινόμενες προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες:
Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε μονάδα επεξεργασίας ψαριών
Μαθησιακά αποτελέσματα:
1.
Βελτίωση της κατανόησης των τεχνολογιών επεξεργασίας
2.
Βελτίωση της κατανόησης του κόστους του επενδυτικού κόστους και της απόδοσης της επένδυσης
3.
Βελτίωση της κατανόησης της παραγωγικότητας του συστήματος
4.
Βελτίωση της κατανόησης των χαρακτηριστικών του προϊόντος
Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης:.
· Παρουσιάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων επικεντρωμένες σε μελέτες περιπτώσεων
· Φωτογραφικό υλικό και βίντεο για να βοηθήσει την παρουσίαση μελέτης περιπτώσεων
· Web-Broadcasting για εγγεγραμμένους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας INTRANEMMA

· Μεταφρασμένη περίληψη υλικού σε Αγγλικά, Τουρκικά, Ισπανικά και Ελληνικά
· Λήψη υλικού παρουσίασης στα αγγλικά σε pdf.
Γνώση ή / και δεξιότητες
1.
Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να προσδιορίσει τις διαφορετικές τεχνολογίες επεξεργασίας, τις χώρες
προέλευσης και τους κύριους προμηθευτές, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους
2.
Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να αξιολογήσει τα οικονομικά της επεξεργασίας ψαριών στην υδατοκαλλιέργεια
(επένδυση/ /απόδοση επένδυσης/ προγραμμάτων χρηματοδότησης και επιχειρησιακών μοντέλων)
3.
Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να συγκρίνει συστήματα επεξεργασίας με βάση την παραγωγικότητα και τα
λειτουργικά χαρακτηριστικά
4.
Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τα τμήματα της αγοράς
που στοχεύουν από τα διαφορετικά συστήματα επεξεργασίας.
Απαιτήσεις αξιολόγησης κατάρτισης:
·
Έρευνα με πολλαπλές επιλογές – αυτό-αξιολόγηση έναντι βαθμολογίας από εμπειρογνώμονα
·
Υπολογιστικό φύλλο αξιολόγησης επενδύσεων
·
Αυτό-αξιολόγηση
Μέθοδος Αξιολόγησης:
·
Αυτό-αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου μετά τη συνάντηση
·
Έρευνα μετά τη συνάντηση σχετικά με τον αντίκτυπο της κατάρτισης
Ενότητα 2:

Καινοτόμα προϊόντα προστιθέμενης αξίας

Προτεινόμενες προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες:
Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε μονάδα επεξεργασίας ψαριών
Μαθησιακά αποτελέσματα μονάδας 2:
1.
Βελτίωση της κατανόησης των προϊόντων προστιθέμενης αξίας
2.
Βελτίωση της κατανόησης της παρουσίασης του προϊόντος
3.
Βελτίωση της κατανόησης των τομέων της αγοράς
Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης:.
· Παρουσιάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων επικεντρωμένες σε μελέτες περιπτώσεων
· Φωτογραφικό υλικό και βίντεο για να βοηθήσει την παρουσίαση μελέτης περιπτώσεων
· Web-Broadcasting για εγγεγραμμένους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας INTRANEMMA
· Μεταφρασμένη υλικό σε Αγγλικά και Τουρκικά
· Λήψη υλικού παρουσίασης στα Αγγλικά και μερικώς στα Τούρκικα σε μορφή pdf.
Γνώση ή / και δεξιότητες
1.
Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να προσδιορίσει τα διαφορετικά είδη προϊόντων προστιθέμενης αξίας και
τα χαρακτηριστικά τους
2.
Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να αξιολογήσει τις διάφορες παρουσιάσεις προϊόντων
3.
Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τα τμήματα της αγοράς
που στοχεύουν.
Απαιτήσεις αξιολόγησης κατάρτισης:
·
Έρευνα με πολλαπλές επιλογές – αυτό-αξιολόγηση έναντι βαθμολογίας από εμπειρογνώμονα
·
Υπολογιστικό φύλλο αξιολόγησης επενδύσεων
·
Αυτό-αξιολόγηση
Μέθοδος Αξιολόγησης:
·
Αυτό-αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου μετά τη συνάντηση
·
Έρευνα μετά τη συνάντηση σχετικά με τον αντίκτυπο της κατάρτισης

Μονάδα 3:

Καινοτόμες λύσεις για την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής προϊόντων

Σκοπός: Η κατανόηση νέων καινοτόμων τεχνολογιών που ανατήχθηκαν και χρησιμοποιούνται για την επιμήκυνση
της διάρκειας ζωής των προϊόντων
Προτεινόμενες προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες:
• Διευθυντές μονάδων επεξεργασίας ψαριών
• Διευθυντές διασφάλισης ποιότητας
• Διευθυντές Έρευνας και ανάπτυξης
• Διευθυντές Marketing
Μαθησιακά αποτελέσματα μονάδας 3:
1.
Βελτίωση της κατανόησης των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την επιμήκυνση της διάρκειας
ζωής των προϊόντων
2.
Βελτίωση της κατανόησης του λειτουργικού κόστους
3.
Βελτίωση της κατανόησης των επιπτώσεων στα οργανοληπτικά χρακτηριστικά
Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης:.
· Παρουσιάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων επικεντρωμένες σε μελέτες περιπτώσεων
· Φωτογραφικό υλικό και βίντεο για να βοηθήσει την παρουσίαση μελέτης περιπτώσεων
· Web-Broadcasting για εγγεγραμμένους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας INTRANEMMA
· Μεταφρασμένη υλικό σε Αγγλικά και Τουρκικά
· Λήψη υλικού παρουσίασης στα Αγγλικά και μερικώς στα Τούρκικα σε μορφή pdf.
Γνώση ή / και δεξιότητες
1.
Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να προσδιορίσει τις διάφορες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται
2.
Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να αξιολογήσει τα οικονομικά της επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής
προϊόντων
3.
Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να αξιολογήσει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων
Απαιτήσεις αξιολόγησης κατάρτισης:
·
Έρευνα με πολλαπλές επιλογές – αυτό-αξιολόγηση έναντι βαθμολογίας από εμπειρογνώμονα
·
Υπολογιστικό φύλλο αξιολόγησης επενδύσεων
·
Αυτό-αξιολόγηση
Μέθοδος Αξιολόγησης:
·
Αυτό-αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου μετά τη συνάντηση
·
Έρευνα μετά τη συνάντηση σχετικά με τον αντίκτυπο της κατάρτισης
Μονάδα 4: Ιχνηλασιμότητα και ποιοτικός δείκτης ψυκτικής αλυσίδας
Σκοπός: Η κατανόηση νέων καινοτόμων τεχνολογιών που ανατήχθηκαν και χρησιμοποιούνται στους ποιοτικούς
δείκτες της ψυκτικής αλυσίδας
Προτεινόμενες προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες:
• Διευθυντές μονάδων επεξεργασίας ψαριών
• Διευθυντές διασφάλισης ποιότητας
• Διευθυντές Έρευνας και ανάπτυξης
• Διευθυντές Marketing
Μαθησιακά αποτελέσματα:
1.
Βελτίωση της κατανόησης της κατανόησης της ψυκτικής αλυσίδας και των logistics
2.
Βελτίωση της κατανόησης των δεικτών ποιότητας που χρησιμοποιούνται
Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης:.
· Παρουσιάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων επικεντρωμένες σε μελέτες περιπτώσεων
· Φωτογραφικό υλικό και βίντεο για να βοηθήσει την παρουσίαση μελέτης περιπτώσεων

· Web-Broadcasting για εγγεγραμμένους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας INTRANEMMA
· Μεταφρασμένη υλικό σε Αγγλικά και Τουρκικά
· Λήψη υλικού παρουσίασης στα Αγγλικά και μερικώς στα Τούρκικα σε μορφή pdf.
Γνώση ή / και δεξιότητες
1.
Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να προσδιορίσει τις καινοτομίες στην ψυκτική αλυσίδα και τα logistics της
μεταφοράς των εκτρεφόμενων ψαριών
2.
Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να αξιολογήσει τους δείκτες ποιότητας που χρησιμοποιούνται
Απαιτήσεις αξιολόγησης κατάρτισης:
·
Έρευνα με πολλαπλές επιλογές – αυτό-αξιολόγηση έναντι βαθμολογίας από εμπειρογνώμονα
·
Υπολογιστικό φύλλο αξιολόγησης επενδύσεων
·
Αυτό-αξιολόγηση
Μέθοδος Αξιολόγησης:
·
Αυτό-αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου μετά τη συνάντηση
·
Έρευνα μετά τη συνάντηση σχετικά με τον αντίκτυπο της κατάρτισης
Unit 4 Assessment method: E.g. Examples include: oral and written examinations, practice, incident analyses, case
studies, essays, presentations,reports, continuing assessments, examinations and project work, portfolio and self- or
peer reflection.
·
Post meeting questionnaire for self evaluation
·
Post meeting survey on the training impact

Καινοτόμες λύσεις σε εφαρμογές γονιδιοματικής για το λαβράκι και την τσιπούρα

Αθήνα, Ελλάδα, 18η Οκτωβρίου 2012

Σχεδιαστής σεμιναρίου: AQUARK │ AQUATT
Τοπικός διοργανωτής:
Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών
Tόπος σεμιναρίου:
ΑΘΗΝΑ
Ημερομηνία:
11η Οκτωβρίου 2012
Τίτλος σεμιναρίου:
Καινοτόμες λύσεις σε εφαρμογές γονιδιοματικής για το λαβράκι και την τσιπούρα
Περιγραφή σεμιναρίου: Εκπαιδευτικό σεμινάριο με μελέτες πεδίου σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση,
προσδιορισμός των κρίσιμων σημείων και βελτιώσεων στον τομέα της επεξεργασίας προϊόντων και της
δημιουργίας προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για το λαβράκι και την τσιπούρα.
Περιεχόμενα σεμιναρίου: Τεχνολογία γονιδιοματικής – Πρακτικές επιπτώσεις – Περιπτωσιακές μελέτες σολομού –
Διαφορές και ειδικές συνθήκες σε λαβράκι και τσιπούρα ιχθυοκαλλιέργειας
Συμμετέχοντες:
Διευθυντές παραγωγής
Διευθυντές εκκολαπτηρίων
Διευθυντές Έρευνας και Ανάπτυξης
Εμπειρογνώμονες:
Καθηγητής Adelino V. M. Canario Prof. of Cell Biology and Physiology, University of Algarve
Δρ. Κώστας Τσιγκενόπουλος, Ερευνητής, Γενετική Πληθυσμών – Γονιδιοματική, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων
Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής
Dr. Joan Cerdà - Senior Scientist, Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentàries (IRTA)-Institut de Ciències del Mar
(CSIC)
Δρ. Κώστας Μπαταργιάς – Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γενετικής, Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και
Διαχείρισης Αλιευμάτων, Σχολή Αγροτικής Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου
Dr. Bjørn Høyheim (b. 1955) Αναπληρωτής Καθηγητής, Νορβηγική Κτηνιατρική Σχολή; Σχολή Βασικών Επιστημών και
Ιχθυοπαθολογίας, Τμήμα Γενετικής
Γλώσσα (ες) διδασκαλίας:
Γλώσσα (ες) του υλικού:
Γλώσσα (ες) Μεταφράσεις:

Αγγλικά
Αγγλικά
Καμία

Ενότητες

· Τρέχουσα κατάσταση Γονιδιώματος εργαλεία και τεχνολογίες
· Πρακτικές επιπτώσεις σε επίπεδο μονάδας / ομάδας
· Περιπτωσιακές μελέτες για σολομό
· Διαφορές και ειδικές περιπτώσεις στην εκτροφή λαβρακιού και τσιπούρας
· Μελλοντική εξέλιξη των εργαλείων γονιδιωματτικής – τι πρέπει να περιμένουμε;

Ενότητα 1:

Τρέχουσα κατάσταση Γονιδιώματος εργαλεία και τεχνολογίες

Σκοπός:
Η κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης και των χαρακτηριστικών των εργαλείων και των
τεχνολογιών Γονιδιωματικής.
Προτεινόμενες προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες:
• Διευθυντές παραγωγής
• Διευθυντές εκκολαπτηρίων
• Διευθυντές Έρευνας και ανάπτυξης
Μαθησιακά αποτελέσματα:
1.
Βελτίωση της κατανόησης της τρέχουσας κατάστασης των εργαλείων και των τεχνολογιών γονιδιωματικής
2.
Βελτίωση της κατανόησης του των χαρακτηριστικών (χρονοδιάγραμμα, κόστος, πόροι, επιπτώσεις)

Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης:
Παρουσιάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων επικεντρωμένες σε μελέτες περιπτώσεων
· Φωτογραφικό υλικό και βίντεο για να βοηθήσει την παρουσίαση μελέτης περιπτώσεων
· Web-Broadcasting για εγγεγραμμένους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας INTRANEMMA
· Μεταφρασμένη περίληψη υλικού σε Αγγλικά, Τουρκικά, Ισπανικά και Ελληνικά
· Λήψη υλικού παρουσίασης στα αγγλικά σε pdf.
Γνώση ή / και δεξιότητες
1.
Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να προσδιορίσει τις διαφορετικές τεχνολογίες και τα διαφορετικά εργαλεία
γονιδιώματος
2.
Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να αξιολογήσει (σύγκριση και αντιπαραβολή) τα χαρακτηριστικά των διαφόρων
εργαλείων και τεχνολογιών
Απαιτήσεις αξιολόγησης κατάρτισης:
·
Έρευνα με πολλαπλές επιλογές – αυτό-αξιολόγηση έναντι βαθμολογίας από εμπειρογνώμονα
·
Υπολογιστικό φύλλο αξιολόγησης επενδύσεων
·
Αυτό-αξιολόγηση
Μέθοδος Αξιολόγησης:
·
Αυτό-αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου μετά τη συνάντηση
·
Έρευνα μετά τη συνάντηση σχετικά με τον αντίκτυπο της κατάρτισης
Ενότητα 2:

Πρακτικές επιπτώσεις σε επίπεδο μονάδας / ομάδας

Σκοπός:
Η κατανόηση των πρακτικών επιπτώσεων των νέων εργαλείων και τεχνολογιών σε επίπεδο
μονάδας / ομάδας
Προτεινόμενες προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες:
• Διευθυντές παραγωγής
• Διευθυντές εκκολαπτηρίων
• Διευθυντές Έρευνας και ανάπτυξης
Μαθησιακά αποτελέσματα:
1.
Βελτίωση της κατανόησης των πρακτικών επιπτώσεων / εφαρμογών σε επίπεδο μονάδας / ομάδας
Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης:
Παρουσιάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων επικεντρωμένες σε μελέτες περιπτώσεων
· Φωτογραφικό υλικό και βίντεο για να βοηθήσει την παρουσίαση μελέτης περιπτώσεων
· Web-Broadcasting για εγγεγραμμένους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας INTRANEMMA
· Μεταφρασμένη περίληψη υλικού σε Αγγλικά, Τουρκικά, Ισπανικά και Ελληνικά
· Λήψη υλικού παρουσίασης στα αγγλικά σε pdf.
Γνώση ή / και δεξιότητες
1.
Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να προσδιορίσει τις πρακτικές επιπτώσεις του γονιδιώματος σε επίπεδο
μονάδας
2.
Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να προσδιορίσει τις πρακτικές επιπτώσεις του γονιδιώματος σε επίπεδο
ομάδας
3.
Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να προσδιορίσει τις πρακτικές επιπτώσεις του γονιδιώματος σε εθνικό
επίπεδο
Απαιτήσεις αξιολόγησης κατάρτισης:
·
Έρευνα με πολλαπλές επιλογές – αυτό-αξιολόγηση έναντι βαθμολογίας από εμπειρογνώμονα
·
Υπολογιστικό φύλλο αξιολόγησης επενδύσεων
·
Αυτό-αξιολόγηση
Μέθοδος Αξιολόγησης:
·
Αυτό-αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου μετά τη συνάντηση
·
Έρευνα μετά τη συνάντηση σχετικά με τον αντίκτυπο της κατάρτισης

·
Ενότητα 3:

Περιπτωσιακές μελέτες για σολομό

Σκοπός:
Η κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης και των χαρακτηριστικών των εργαλείων και των
τεχνολογιών Γονιδιωματικής.
Προτεινόμενες προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες:
• Διευθυντές παραγωγής
• Διευθυντές εκκολαπτηρίων
• Διευθυντές Έρευνας και ανάπτυξης
Μαθησιακά αποτελέσματα:
1.
Βελτίωση της κατανόησης της εφαρμοσμένης γονιδιωματικής σε σολομό του Ατλανικού
Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης:
Παρουσιάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων επικεντρωμένες σε μελέτες περιπτώσεων
· Φωτογραφικό υλικό και βίντεο για να βοηθήσει την παρουσίαση μελέτης περιπτώσεων
· Web-Broadcasting για εγγεγραμμένους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας INTRANEMMA
· Μεταφρασμένη περίληψη υλικού σε Αγγλικά, Τουρκικά, Ισπανικά και Ελληνικά
· Λήψη υλικού παρουσίασης στα αγγλικά σε pdf.
Γνώση ή / και δεξιότητες
1. Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να προσδιορίσει τους διαφορετικούς τύπους τεχνολογιών που
χρησιμοποιούνται στο σολομό Ατλαντικού
2. Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να αξιολογήσει τα οικονομικά της εφαρμογής γονιδιώματος στο σολομό
του Ατλαντικού
3. Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να αξιολογήσει τα οφέλη της εφαρμογής γονιδιώματος στο σολομό του
Ατλαντικού
Απαιτήσεις αξιολόγησης κατάρτισης:
·
Έρευνα με πολλαπλές επιλογές – αυτό-αξιολόγηση έναντι βαθμολογίας από εμπειρογνώμονα
·
Υπολογιστικό φύλλο αξιολόγησης επενδύσεων
·
Αυτό-αξιολόγηση
Μέθοδος Αξιολόγησης:
·
Αυτό-αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου μετά τη συνάντηση
·
Έρευνα μετά τη συνάντηση σχετικά με τον αντίκτυπο της κατάρτισης
Ενότητα 4:

Διαφορές και ειδικές περιπτώσεις στην εκτροφή λαβρακιού και τσιπούρας

Σκοπός:
Η κατανόηση των διαφορών στην εκτροφή τσιπούρας και λαβρακιού που επηρεάζουν την
εφαρμογή εργαλείων γονιδιωματικής και στρατηγικής όπως επίσης και τις επιπτώσεις τους.
Προτεινόμενες προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες:
• Διευθυντές παραγωγής
• Διευθυντές εκκολαπτηρίων
• Διευθυντές Έρευνας και ανάπτυξης
Μαθησιακά αποτελέσματα:
1.
Βελτίωση της κατανόησης των προσαρμογών που απαιτούνται στην εκτροφή τσιπούρας και λαβρακιού
ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος από την εφαρμογή εργαλείων και στρατηγικών γονιδιωματικής

Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης:
Παρουσιάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων επικεντρωμένες σε μελέτες περιπτώσεων

· Φωτογραφικό υλικό και βίντεο για να βοηθήσει την παρουσίαση μελέτης περιπτώσεων
· Web-Broadcasting για εγγεγραμμένους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας INTRANEMMA
· Μεταφρασμένη περίληψη υλικού σε Αγγλικά, Τουρκικά, Ισπανικά και Ελληνικά
· Λήψη υλικού παρουσίασης στα αγγλικά σε pdf.
Γνώση ή / και δεξιότητες
1. Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να προσδιορίσει τις πρακτικές επιπτώσεις στην εφαρμογή εργαλείων
γονιδιώματος από τα χαρακτηριστικά στην εκτροφή τσιπούρας και λαβρακιού
2. Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να αξιολογήσει τις προσαρμογές που απαιτούνται
(συμπεριλαμβάνοντας τα κόστη, το χρόνο και τις επιπτώσεις των πόρων
Απαιτήσεις αξιολόγησης κατάρτισης:
·
Έρευνα με πολλαπλές επιλογές – αυτό-αξιολόγηση έναντι βαθμολογίας από εμπειρογνώμονα
·
Αυτό-αξιολόγηση
Μέθοδος Αξιολόγησης:
·
Αυτό-αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου μετά τη συνάντηση
·
Έρευνα μετά τη συνάντηση σχετικά με τον αντίκτυπο της κατάρτισης
Ενότητα 5:

Μελλοντική εξέλιξη των εργαλείων γονιδιωματικής – τι πρέπει να περιμένουμε;

Σκοπός:
Η ενημέρωση για τις επερχόμενες γονιδιωματικές τεχνολογίες και εργαλεία και τα αναμενόμενα
οφέλη στην εκτροφή τσιπούρας και λαβρακιού τα επόμενα 3-5 χρόνια.
Προτεινόμενες προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες:
• Διευθυντές παραγωγής
• Διευθυντές εκκολαπτηρίων
• Διευθυντές Έρευνας και ανάπτυξης
Μαθησιακά αποτελέσματα:
1.
Βελτίωση της κατανόησης των επερχόμενων εργαλείων και τεχνολογιών γονιδιωματικής στην εκτροφή
τσιπούρας και λαβρακιού στο άμεσο μέλλον.
Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης:
Παρουσιάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων επικεντρωμένες σε μελέτες περιπτώσεων
· Φωτογραφικό υλικό και βίντεο για να βοηθήσει την παρουσίαση μελέτης περιπτώσεων
· Web-Broadcasting για εγγεγραμμένους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας INTRANEMMA
· Μεταφρασμένη περίληψη υλικού σε Αγγλικά, Τουρκικά, Ισπανικά και Ελληνικά
· Λήψη υλικού παρουσίασης στα αγγλικά σε pdf.
Γνώση ή / και δεξιότητες
1. Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά των επικείμενων τεχνολογιών στο
στάδιο της ανάπτυξης (κόστη, πόροι, ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, οφέλη)
2. Θα πρέπει να μπορεί κάποιος να αξιολογήσει την επίδραση των νέων αυτών τεχνολογιών στην
εκτροφή τσιπούρας και λαβρακιού ώστε να διευκολυνθεί η πρόσληψη.
Απαιτήσεις αξιολόγησης κατάρτισης:
·
Έρευνα με πολλαπλές επιλογές – αυτό-αξιολόγηση έναντι βαθμολογίας από εμπειρογνώμονα
·
Αυτό-αξιολόγηση
Μέθοδος Αξιολόγησης:
·
Αυτό-αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου μετά τη συνάντηση
·
Έρευνα μετά τη συνάντηση σχετικά με τον αντίκτυπο της κατάρτισης

INTRANEMMA PARTNERS
Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (Σ.Ε.Θ.) – www.fgm.gr
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (Σ.Ε.Θ.) αντιπροσωπεύει τις ελληνικές επιχειρήσεις
υδατοκαλλιέργειας που παράγουν ευρύαλα μεσογειακά είδη ψαριών, κυρίως τσιπούρα και λαβράκι. Αποτελεί
επαγγελματική ένωση και είναι μέλος της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP) από
το 1993. Ο ΣΕΘ Ιδρύθηκε το 1991 και στόχος του είναι η προώθηση του κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Αντιπροσωπεύει επίσημα τον κλάδο σε Δημόσιες Αρχές, Ιδρύματα και Οργανισμούς. Συμμετέχει σε ερευνητικά
και εκπαιδευτικά προγράμματα της υδατοκαλλιέργειας και υποστηρίζει τη διάδοση των πληροφοριών στα μέλη
του. Οργανώνει καμπάνιες για την παρουσίαση και προώθηση της ελληνικής βιομηχανίας Υδατοκαλλιεργειών.
Συγκεντρώνει το 80% της ελληνικής παραγωγής (120.000 τόνων) λαβρακιού και τσιπούρας. Έχει αποδειχθεί πολύ ενεργός στην προώθηση του
τομέα και έχει διευρύνει πραγματικά τους ορίζοντες και το φάσμα ενδιαφερόντων του προσπαθώντας να προβάλλει τον τομέα στη διεθνή
σκηνή.ΣΕΘ έχει συνεργαστεί με τον ΟΠΕ για τη δημιουργία εμπορικού σήματος ποιότητας για τσιπούρες και λαβράκια που εκτρέφονται στην
Ελλάδα. Ένα ακόμη σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας έχει χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα PESCA. Ο ΣΕΘ αποτελείται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, τη γραμματεία, την επιτροπή Μάρκετινγκ, την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή και την Επιτροπή Δημόσιων οργανισμών.
Εκπρόσωποι του ΣΕΘ συμμετέχουν στις επιτροπές ACFA (Συμβουλευτική Επιτροπή Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας), DGSANCO και DG Mare και
διάφορα προγράμματα όπως το EUROPANDA, τα PROFET και PROFET POLICY και συντονίζει το πρόγραμμα INTRANEMMA.

Ένωση Ιχθυοκαλλιεργητών Μούγλα - Mugla Fish Farmers Federation (MFFA)
www.muglakulturbalikcilari.com

Atatürk Mh. 270 Sk. No: 5 Kat 1, Güllük, Milas / MUĞLA 48670, MUĞLA, TURKEY

Η Ένωση Ιχθυοκαλλιεργητών Μούγλα (MFFA) είναι η ισχυρότερη ένωση
θαλασσοκαλλιέργειας στην Τουρκία για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και της
παραγωγής ψαριών στην Τουρκία. Οι στόχοι της Ένωσης περιλαμβάνουν το πλαίσιο ενός αποτελεσματικού συντονισμού της συνεργασίας
μεταξύ των Τούρκων ιχθυοκαλλιεργητών που εμπλέκονται στην καλλιέργεια των ψαριών στη θάλασσα. Στοχεύει, επίσης, να βρει λύσεις για τα
προβλήματα του τομέα, την ανάπτυξη νέων έργων, να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων, να προωθήσει και να εκπροσωπεί
τον κλάδο για τη διαμόρφωση θετικής κοινής γνώμης και να παρέχουν προγράμματα κατάρτισης για τον κλάδο της θαλασσοκαλλιέεργειας.

APROMAR – www.apromar.es
Ο APROMAR είναι η ένωση παραγωγών της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στην Ισπανία. Είμαστε
επαγγελματική, εθελοντική, μη κερδοσκοπική οργάνωση σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε επίσης αναγνωριστεί
από υπουργικό διάταγμα της 30ης Δεκεμβρίου 1986 ως Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ-30) για εθνικούς
σκοπούς και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο APROMAR αντιπροσωπεύει εταιρείες που παράγουν στην
Ισπανία ζωικά ή φυτικά είδη υδατοκαλλιέργειας. Ο APROMAR έχει τώρα ως μέλη ισπανούς παραγωγούς
θαλάσσιων ψαριών, οστρακοειδών, εκκολαπτήρια οστρακοειδών και παραγωγούς φυκών. Επίσης
Περιφερειακές και Τομεακές Ενώσεις των ιδίων καλλιεργειών, όπως η Ένωση των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας των Καναρίων (ACEAC), ο
Σύνδεσμος Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας στην Ανδαλουσία (ASEMA), ο Σύνδεσμος Παραγωγών Καλκανιού (AROGA) και ο Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων Ιχθυοκαλλιέργειας της Βαλένθια (AVEMPI) είναι επίσης μέλη του APROMAR. Συνδεόμαστε επίσης με εταιρείες που παρέχουν
τεχνολογία και υπηρεσίες στη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών ιχθυοτροφών. Υπερασπίζουμε πάνω από όλα τα κοινά τους
συμφέροντα με την παροχή συμβουλών διαχείρισης και την υποβολή εκθέσεων. Προωθούμε την ποιότητα των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας,
τη διαφάνεια της αγοράς, την ενημέρωση των καταναλωτών και την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα της
θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας. Προωθούμε την ανάπτυξη της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, τη διατήρηση των πόρων, την επισιτιστική
ασφάλεια, την ενσωμάτωση με το περιβάλλον και σεβασμό της ευημερίας των εκρεφώμενων ζώων. Τους εκπροσωπούμε στη γενική διοίκηση
του κράτους, την πολιτειακή κυβέρνηση, τα εργατικά συνδικάτα, τους άλλους εθνικούς οργανισμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προωθούμε
την ανάπτυξη και την θέσπιση κατάλληλων νόμων για την ανάπτυξη της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στην Ισπανία. Ενθαρρύνουμε και να
προωθούμε την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και λαμβάνουμε μέτρα για τη βελτίωση του
μάρκετινγκ των συνεργατών μας. Οργανώνουμε καμπάνιες για την προώθηση και το συντονισμό της διάδοσης των προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας και διοργανώνουμε συναντήσεις και σεμινάρια για τη βιομηχανία και άλλους συναφείς τομείς, όπως επίσης εκθέσεις και
επιδείξεις. Συμβουλεύουμε επίσης για την ασφαλιστική κάλυψη και τις εγκαταστάσεις για τα αποθέματα της υδατοκαλλιέργειας. Ο APROMAR
έχει ένα τμήμα αφιερωμένο στη διεθνή συνεργασία στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Οι συναντήσεις του APROMAR παρέχουν ένα φόρουμ
για τον κλάδο.Κάθε μήνα δημοσιεύουμε και διανέμουμε στους συνεργάτες μας το ενημερωτικό δελτίο μας απαριθμώντας τις πιο πρόσφατες
δραστηριότητες του APROMAR και τις προσπάθειες του συλλόγου μας.. Συλλέγουμε και διανέμουμε στους εταίρους μας και το κράτος τις
νομοθετικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Ο APROMAR διατηρεί ιστοσελίδα με αποκλειστικό περιεχόμενο για τα μέλη. Έχουμε συνεχή παρουσία στα
μέσα ενημέρωσης και τα περιοδικά γράφοντας άρθρα και την εκδίδοντας δελτία τύπου.

AQUARK – www.aquark.gr

Η AQUARK είναι μια εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων που ιδρύθηκε το 2004 και αποτελεί
ενισχυτή τεχνολογίας και καινοτομίας που ειδικεύεται στην Ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια. Η
αποστολή μας είναι να συμβουλεύουμε, να καινοτομούμε, προβλέπουμε, δίκτυώνουμε,
επικοινωνούμε, επιμορφώνουμε, ερευνούμε, συνηγορούμε, προστατεύουμε και εμπνέουμε στον
τομέα της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και να προστατεύουμε τη βιωσιμότητα των παγκόσμιων
υδάτινων πόρων. Η AQUARK έχει μακρά εμπειρία σε προγράμματα της ΕΕ, όπως, ΠΕΝΕΔ 1999, FAIR - CRAFT Μελέτη σκοπιμότητας - 1999,
MARAQUA 1998-2000, PESCALEX 2005-2007, AQUAINNOVATION 2004-2006, PANDA 2004-2007, DESIGN ACT - ACE 2005-2008, ASEM PLATFORM
-2006, PESCALEX 2 2008-2010, AQUATNET 2008-2011, VOCATIONAL AQUALABS 2009-2011 και INTRANEMMA 2010-2012. Η AQUARK έχει
οργανώσει αρκετές διεθνείς συναντήσεις, όπως η MEDITERRANEAN AQUACULTURE 2020 - Οκτ 2011, PROFET POLICY ATHENS - Νοε 2007, PANDA
Hydra workshop - Μαΐου 2005, PROFET ΑΘΗΝΑ - Μαΐου 2003, International Symposium on Nutrition and Feeding in Fish - June 2002, Workshop
on Mediterranean Fish Nutrition (2002) και την 9th European Association of Fish Pathologists Conference (1999) και έχει συμμετάσχει σε αρκετές
συναντήσεις. Η AQUARK παρέχει επίσης συμβουλές εμπειρογνωμόνων σε διεθνείς οργανισμούς, όπως ο FAO, IUCN, FOESA, η EFSA, EATIP και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η AQUARK είναι μια κορυφαία εταιρεία συμβούλων στον τομέα της διαχείρισης της υγείας στη μεσογειακή
θαλασσοκαλλιέργεια. Όντας πολύ κοντά με τις ενώσεις υδατοκαλλιεργητών στις κύριες χώρες παραγωγής και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, την
Τουρκία και την Ισπανία έχει τη δυνατότητα το δίκτυο και την τεχνογνωσία για να διαβάσει τον παλμό του κλάδου της Μεσογειακής
υδατοκαλλιέργειας και να μεταφέρει εύκολα τις ερωτήσεις στην ερευνητική κοινότητα, προκειμένου να προσαρμοστούν ερευνητικών
πρωτοκόλλων και να αναπτύξεις εφαρμοσμένες λύσεις για τη βιομηχανία. Είναι, επίσης, ο καλύτερος πρεσβευτής νέων εφαρμοσμένων
αποτελεσματικών τεχνικών, τεχνολογιών, υπηρεσιών και προϊόντων που προέρχονται από τη βιομηχανία των προμηθευτών προς την κοινότητα
των ιχθυοκαλλιεργητών σε ολόκληρη την περιοχή. Η AQUARK έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη νέων εμβολίων μέσω μελετών εφαρμοσμένης
επιδημιολογίας ασθενειών και μελέτες επιπτώσεων, απομόνωση στελεχών από το πεδίο, ανάπτυξη φακέλου κλινικών δοκιμών ασφάλειας και
αποτελεσματικότητας, Αναφορές εμπειρογνωμόνων και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της δοκιμής, εφαρμογή πιθανών νέων εμβολίων
καθώς και δειγματοληψία για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και καταγραφής δεδομένων πεδίου για την τελική αξιολόγηση και
την τελική έκθεση. Η AQUARK έχει πρόσβαση σε ένα δίκτυο εργαστηρίων με εγκαταστάσεις δοκιμών και εύκολη πρόσβαση σε επιλεγμένες
μονάδες εκτροφής ψαριών που έχουν το επιδημιολογικό προφίλ, το υψηλό επίπεδο της διαχείρισης και κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης
των παραμέτρων της παραγωγής, που εξασφαλίζει την αποτελεσματική εξέταση των υποψήφιων εμβολίων σε μια διαδικασία που εξασφαλίζει
ότι τα δεδομένα που παράγονται θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση μελλοντικής αδειοδότησης, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.

AQUATT – www.aquatt.ie
Η AquaTT είναι ένα διεθνές ίδρυμα που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργων και την κατάρτιση για
την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης των υδάτινων πόρων της Ευρώπης. Η αποστολή της AquaTT
είναι να γεφυρώσει το χάσμα γνώσεων μεταξύ των δυναμικών ομάδων Έρευνας και Τεχνολογίας και του προοδευτικού εμπορικού τομέα. Η
AQUATT έχει πάνω από 19 χρόνια εμπειρία στην υποστήριξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και σήμερα συμμετέχει σε 12 προγράμματα του
7ου Πλαισίου Στήριξης. Ειδικευόμαστε στο σχεδιασμό καλύτερων πρακτικών πακέτα εργασίας που σχετίζονται με τη διάδοση, την επικοινωνία,
τη μεταφορά τεχνολογίας, την κατάρτιση και τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Προς το παρόν προσφέρουμε τις δεξιότητές μας σε
κοινοπραξίες διεξαγωγής έρευνας σχετικά με τα τρόφιμα, την ενέργεια, το περιβάλλον και όλες τις πτυχές των Θαλασσίων Ερευνών. Η AQUATT
είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ταξινομείται ως ΜΜΕ. Έξασφαλίζουμε ότι οι αιτήσεις έχουν υψηλή βαθμολογία ιδιαίτερα σχετικά με
τα κριτήρια αξιολόγησης στον τομέα των "επιπτώσεων" και αν χρηματοδοτείται εξασφαλίζουμε το έργο έχει προβλεπόμενη επίπτωση της σε
στενή συνεργασία με τις κοινοπραξίες επιστημόνων. Η AquaTT ιδρύθηκε το 1992 στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ COMETT, όπως το
Εταιρικής Σχέσης Εκπαίδευση μεταξύ Πανεπιστημίων και Εταιρειών (ΣΠΕΚ) για την ευρωπαϊκή βιομηχανία υδατοκαλλιέργειας, που προκύπτουν
από μια σαφή ανάγκη να συντονιστούν οι απαιτήσεις εκπαίδευσης του κλάδου μέσα από ένα ενιαίο σώμα. Εταιρικά ιδιοκτήτες της AquaTT είναι
το University College Cork και το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Galway, Ιρλανδία. Επικεφαλής των εργασιών της Εταιρίας σήμερα είναι μια επιτελική
ομάδα διαχείρισης, και υποστηρίζεται από έμπειρο προσωπικό διαχειριστών και υπεύθυνων προγραμμάτων. Η AquaTT συμμετέχει στο 7ο
Πλαίσιο Στήριξης με συμβάσεις αξίας άνω των 38 εκατ. €, και € 5,8 εκατ. για την Ιρλανδία (AquaTT € 2,9 Μ), και αυτός είναι ο λόγος που η ομάδα
του προσωπικού μας για τη διαχείριση και την υποστήριξη έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία 2 χρόνια τη διασφάλιση της ικανότητας να
ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις μας . Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας, με τέσσερις διευθυντές από την
Ιρλανδία και τρεις Ευρωπαίους διευθυντές. Ένας εκπρόσωπος από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP) έχει
επίσης μια άνευ δικαιώματος ψήφου θέση. Η AquaTT είναι ειδικός στη μεταφορά επιστημονικών γνώσεων και των δραστηριοτήτων διαχείρισης
και συνεργάζεται με τους καλύτερους ερευνητές και νεωτεριστές της Ευρώπης για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Η AquaTT είναι ένας επιτυχημένος παίκτης κλειδί σε ευρωπαϊκές ερευνητικές κοινοπραξίες, παίζει ρόλο
σε δραστηριότητες επικεντρωμένες στον τελικό χρήστη όπως την επικοινωνία, τη διάδοση και την αποτελεσματική επιστημονική ταυτοποίηση
της γνώσης, τη συλλογή και τη μεταφορά, διευκολύνοντας την καλύτερη αφομοίωση στην αγορά των ευρωπαϊκών ερευνητικών αποτελεσμάτων.

