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ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«BREED» 

Η αειφόρος γεωργία αποτελεί κλειδί για τη μακροπρόθεσμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη, δεδομένου του ισχυρού πολλαπλασιαστικού 

της αντίκτυπου σε άλλους τομείς. Η έννοια της βιωσιμότητας δεν είναι 

μόνο ένα καθαρά περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά περιλαμβάνει επίσης 

και την οικονομική βιωσιμότητα και την κοινωνική αποδοχή.

Το έργο BREED με τίτλο “Προώθηση της ενδυνάμωσης του συστήματος 

Εκπαιδευτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) μέσω βιώσιμων 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στην ποιοτική χοιροτροφία “ έχει ως 

στόχο να δώσει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να ασχοληθούν με 

μια βιώσιμη δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 

μικρών εκμεταλλεύσεων, εκπαιδεύοντας νέους χοιροτρόφους μέσω 

μιας ολοκληρωμένης δράσης που αντιμετωπίζει τους τρεις βασικούς 

πυλώνες της βιωσιμότητας, δηλαδή την καλή μεταχείριση των ζώων, την 

κερδοφορία και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με μια διεπιστημονική 

προσέγγιση.

Το έργο «BREED» βασίζεται σε μια αποτελεσματική στρατηγική 

παρακίνησης και ευαισθητοποίησης ως ευκαιρία για τους τους 

εκπαιδευόμενους να ενδυναμώσουν τον εαυτό τους αποκτώντας νέες 

δεξιότητες, να βελτιώσουν τη στάση τους απέναντι στη μάθηση και την 

απασχολησιμότητα τους.

Το έργο «BREED» έχει ως στόχο να παρέχει ένα ολοκληρωμένο 

πακέτο εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, προκειμένου να δώσει στους 

εκπαιδευόμενους που επιθυμούν να ξεκινήσουν, να συνεχίσουν ή 

να βελτιώσουν ένα επιχειρηματικό εγχείρημα στη χοιροτροφία, την 

ευκαιρία να αποκτήσουν ή να επεκτείνουν τις δεξιότητές τους.

Αυτό θα το επιτύχει μέσω της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης 

εργαλειοθήκης κατάρτισης που περιλαμβάνει αποτελέσματα 

και προσεγγίσεις, βασισμένα σε στρατηγικές παρακίνησης και 

καινοτόμες λύσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές, κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές προκλήσεις της αειφορίας στη χοιροτροφία:.

Το έργο «BREED»  βασίζεται στην τεχνογνωσία διαφορετικών εταίρων 

από την Ιταλία, την Πολωνία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την 

Πορτογαλία, καθένας από τους οποίους αντιπροσωπεύει την αριστεία 

στον τομέα του.

Το έργο υλοποιείται μέσω της παραγωγής τριών εκπαιδευτικών 

προϊόντων:

• Όδηγός ποιοτικής εκτροφής χοίρων για εκπαιδευτές ΕΕΚ,

• Εργαλειοθήκη OER του BREED για βιώσιμες επιχειρηματικές 

πρωτοβουλίες στην ποιοτική χοιροτροφία,

• Όδηγός κινήτρων BREED για ποιοτική εκτροφή χοίρων.

http://www.pigbreedtraining.eu
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο έκανε τα πρώτα του βήματα με την 
εναρκτήρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε 
στη Μπολόνια (Reggio Emilia) στις 30 και 31 
Όκτωβρίου 2019, στην οποία συμμετείχαν 
εκπρόσωποι όλων των εταίρων.

Με την ευκαιρία αυτή, οι συμμετέχοντες 
μπήκαν πλήρως στη φάση εκκίνησης του έργου, 
εμβαθύνοντας στις δραστηριότητες που θα 
εφαρμοστούν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα και μοιράστηκαν το 
πρόγραμμα για την επίτευξη των διαφορετικών 
αποτελεσμάτων.

ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«BREED»

Το έργο «BREED» βασίζεται στην εξέταση των 
αναγκών και των προσδοκιών των τελικών 
χρηστών στους οποίους απευθύνεται. Για 
το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε ένα ειδικό 
ερωτηματολόγιο για τον εντοπισμό των 
βασικών θεμάτων που θα έπρεπε να 
παρουσιαστούν, τις βέλτιστες πρακτικές για τη 
χοιροτροφία ελευθέρας βοσκής, τα μέσα που 
προτείνονται για την παρουσίαση των θεμάτων 
του εκπαιδευτικού κύκλου, την επιλογή των 
κατάλληλων μεθόδων διδασκαλίας για την 
επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών 
στόχων, καθώς και οργανωτικά θέματα.

Χρησιμοποιώντας αυτό το ερωτηματολόγιο, 
πραγματοποιήθηκε μια αρχική διαβούλευση την 
περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον 
Ιανουάριο του 2020, στην οποία συμμετείχαν 
οι εθνικές ομάδες εμπειρογνωμόνων από τις 
χώρες εταίρους που συμμετέχουν στο έργο.
Από τη διαβούλευση προέκυψαν επτά θεματικές 
ενότητες που θεωρούνται πρωταρχικής 

σημασίας στη χοιροτροφία ελεύθερης βοσκής:
• Η μείωση της θνησιμότητας,
• Η έγκαιρη πρόληψη των ασθενειών,

• Όι βέλτιστες στρατηγικές εμβολιασμού
• Η φροντίδα για το περιβάλλον
• Η βιοασφάλεια
• Η αποτελεσματικότητα της σίτισης
• Η συλλογή δεδομένων παραγωγικότητας η οποία θα 
βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων

Όι εμπειρογνώμονες υπέδειξαν επιπλέον 160 
βέλτιστες πρακτικές που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν στην εκτροφή ελευθέρας βοσκής. 
Μετά την κήρυξη της πανδημίας σε παγκόσμιο 
επίπεδο, η Κοινοπραξία BREED ξεκίνησε έναν 
προβληματισμό σχετικά με τον αντίκτυπο που 
είχαν τα μέτρα ασφαλείας στις μεθοδολογίες 
κατάρτισης ΕΕΚ και τις πιθανές αλλαγές στις ανάγκες 
κατάρτισης που εντοπίστηκαν στην έρευνα που είχε 
πραγματοποιηθεί προηγουμένως.

Για την εύρεση πιθανών περιοχών βελτίωσης του 
εκπαιδευτικού κύκλου μαθημάτων του BREED, 
διανεμήθηκε κατά την περίοδο από τον Ιούνιο έως 
τον Ιούλιο 2020 ένα επιπλέον σύντομο διαδικτυακό 
ερωτηματολόγιο βασισμένο σε ερωτήσεις 
ανοιχτού τύπου προς τους εκπαιδευτικούς και τους 
εκπαιδευτές ΕΕΚ, με επίκεντρο τον εντοπισμό των 
σημαντικότερων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 
ενώ διδάσκουν/εκπαιδεύουν διαδικτυακά κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας.

Όι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο δεν αποκάλυψαν 
σημαντικά ζητήματα, αλλά ανέφεραν τις ακόλουθες 
δυσκολίες που σχετίζονται με την κοινωνική 
αλληλεπίδραση και επικοινωνία, όχι μόνο μεταξύ 
δασκάλου και μαθητών, αλλά και μεταξύ δασκάλων 
και εκπαιδευτών, καθώς και δυσκολίες που 
σχετίζονται με τις ψηφιακές ικανότητες δασκάλων και 
μαθητών και τη διαχείριση της κακής διαδικτυακής 
συνδεσιμότητας ή/και τις οδηγίες προς τους μαθητές.
Όι προτάσεις και τα αποτελέσματα και από τις δύο 
έρευνες συμπεριλήφθηκαν στον «Όδηγό Ποιοτικής 
Εκτροφής Χοίρων για Εκπαιδευτές ΕΕΚ» και 
ελήφθησαν υπόψη στη διαδικασία ανάπτυξης του 
περιεχομένου του εκπαιδευτικού κύκλου του BREED.
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ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Στα αρχικά στάδια του έργου, δημιουργήθηκε 
μια ομάδα 120 εμπειρογνωμόνων από τις 
πέντε ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν 
στο έργο: Ιταλία, Πολωνία, Ελλάδα, Λιθουανία 
και Πορτογαλία. Όι εμπειρογνώμονες, που 
επιλέχθηκαν μεταξύ των φορέων σε τομείς που 
σχετίζονται με θέματα αγροτοκτηνοτροφίας, 
είναι εκπαιδευτές σε θέματα ΕΕΚ, κτηνοτρόφοι, 
μεταποιητές, ερευνητές και ακαδημαϊκοί. 
Όι εμπειρογνώμονες διαδραματίζουν 
θεμελιώδη ρόλο στο έργο, καθώς ζητείται 
συνεχώς η γνώμη τους προκειμένου να 
παράγουν επαγγελματικά αποτελέσματα που 
ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες 
των εκπαιδευόμενων και στις δυσκολίες και τα 
προβλήματα του κλάδου.
Η πρώτη συμμετοχή στο έργο των εθνικών 
ομάδων εμπειρογνωμόνων πραγματοποιήθηκε 
με τη διαχείριση μιας σειράς ερωτήσεων 
για την καθοδήγηση της διαμόρφωσης του 
εκπαιδευτικού κύκλου του έργου BREED.

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

• Ό Όδηγός για την Ποιοτική Εκτροφή Χοίρων για 
εκπαιδευτές ΕΕΚ
• Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο BREED
• Βέλτιστες πρακτικές
• Εργαλειοθήκη του BREED
• Όι εκδηλώσεις εκπαίδευσης ομοτίμων μεταξύ 
του προσωπικού του έργου BREED , σχετικά με την 
εκτροφή χοίρων στη Βόρεια Ιταλία και την Πολωνία.

ONLINE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΡΓΟΥ

Παρά τους περιορισμούς και τις δυσκολίες 
που προκλήθηκαν από τις συνέπειες 
στην υγεία του Coronavirus, η ομάδα 
του έργου BREED αντέδρασε εγκαίρως 
αναπρογραμματίζοντας τις προγραμματισμένες 
δραστηριότητες προκειμένου να συνεχιστεί 
το έργο χωρίς σημαντικές αναθεωρήσεις του 
προγραμματισμένου σχεδίου εργασίας.
Συγκεκριμένα, έγινε εντατική χρήση 
της ψηφιακής επικοινωνίας και οι 
προγραμματισμένες κατ’ ιδίαν τεχνικές 
συναντήσεις αναπρογραμματίστηκαν και 
πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά.
Με αυτόν τον τρόπο, ήταν δυνατή η συνεχής 
παρακολούθηση της προόδου του έργου 
και η υλοποίηση των δραστηριοτήτων στο 
προβλεπόμενο ποιοτικό επίπεδο.


