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Περιεχόμενα Ενημερωτικού 

Δελτίου

• ΌΔΗΓΌΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΌΎ ΕΡΓΌΎ BREED ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΌΙΌΤΙΚΗ ΕΚΤΡΌΦΗ ΧΌΙΡΌΎ

• ΌΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΤΌΎ ΕΡΕΎΝΗΤΙΚΌΎ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΌΣ ΤΌΎ ΕΡΓΌΎ 

BREED , ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΡΌΦΗ ΧΌΙΡΌΎ ΣΤΗΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

• ΤΌ ΕΝΔΙΑΜΕΣΌ ΣΎΝΕΔΡΙΌ BREED ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

• ΕΠΌΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ BREED ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ 

ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΟΥ 

Ό Όδηγός παρακίνησης απευθύνεται σε επιχειρηματίες 
χοιροτροφίας - νέους ή υφιστάμενους - για να προωθήσει 
τη θετική στάση απέναντι στην εργαλειοθήκη ΕΕΚ OER 
BREED για βιώσιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες 
στην ποιοτική εκτροφή χοίρων. Ό σκοπός αυτού του 
οδηγού είναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές ΕΕΚ και 
τους εκπαιδευτικούς να κάνουν την καλύτερη χρήση του 
κύκλου μαθημάτων BREED στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων τους ή να ενθαρρύνουν την αυτομάθηση 
των μαθητών τους.

Ό Όδηγός δίνει έμφαση σε σημαντικές πτυχές της 
εκτροφής χοίρων που θα βοηθήσουν νέους ή υπάρχοντες 
επιχειρηματίες εκτροφής χοίρων να αποκτήσουν νέες 
ικανότητες και να χρησιμοποιήσουν τη γνώση στις 
επιχειρήσεις τους, προσφέροντας όχι μόνο θεωρητικές 
αλλά και πρακτικές συμβουλές. Η εκτροφή χοίρων 
ελεύθερης βοσκής απαιτεί γνώσεις, δεξιότητες και τη 
σωστή στάση, ώστε να μπορεί να είναι μια κερδοφόρα 
επιχείρηση. Ένας εκτροφέας πρέπει να γνωρίζει πολλά 
για τα ζώα και την φάρμα, για το περιβάλλον και την 
κατάλληλη διαδικασία αναπαραγωγής. Το περιβάλλον 
στο οποίο λειτουργεί ο εκτροφέας αλλάζει συχνά και η 
κατάστασή του είναι πάντα μοναδική. 

Ό Όδηγός παρακίνησης «BREED Motivation guide» 
διατίθεται σε όλες τις γλώσσες του έργου, περιλαμβάνεται 
στην εργαλειοθήκη ΕΕΚ OER BREED ως στοιχείο 
συμβάλλοντας στην παροχή μιας εμπλουτισμένης 
γνώσης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου 
να αποφευχθούν τα λάθη που μπορεί να αντιμετωπίσει 
ένας αγρότης που ξεκινά μια νέα επιχειρηματική 
δραστηριότητα.

www.pigbreedtraining.eu/ο-οδηγός-κινήτρων-
breed-για-την-ποιοτική-εκ/?lang=el
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ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΟΙΟΤΙΚΉΣ ΕΚΤΡΟΦΉΣ 
ΧΟΊΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΙΤΑΛΊΑ

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης εκδήλωσης 
που διοργανώθηκε διαδικτυακά από το Εθνικό 
Πάρκο Gran Sasso Laga από τις 18 έως τις 21 
Ιανουαρίου 2022, ειδικοί από την Ιταλία, την 
Πολωνία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη 
Λιθουανία είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν 
ιδέες και να επιδείξουν καινοτομίες και 
εμπειρίες με ομιλητή που παρουσίαζε την 
Κτηνοτροφία της προστατευόμενης περιοχής 
του Πάρκου,  ταυτόχρονα με τη συμμετοχή 
ερευνητών, καθηγητών, τεχνικών, καθώς και 
φορέων του κλάδου.

Τα κύρια θέματα της εκδήλωσης ήταν τα μορφο-
λειτουργικά χαρακτηριστικά της εκτροφής 
ελεύθερης βοσκής και η ποιότητα του νωπού 
κρέατος από μαύρο χοίρο, η καλή μεταχείριση 
των ζώων στη χοιροτροφία, η τεχνολογία 
και η μέθοδος παραγωγής αλλαντικών, και οι 
προοπτικές, οι ανάγκες και οι πολιτικές για 
αγρο-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο πάρκο 
Gran Sasso Laga. Επίσης παρουσιάστηκαν 
παραδείγματα εκτροφής χοίρων και ο 
πειραματικός σχεδιασμός και η στατιστική 
ανάλυση αλλαντικού-κρέατος.

Η τελευταία ημέρα ήταν αφιερωμένη στην 
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις νέες 
πληροφορίες και γνώσεις που παρουσιάστηκαν 
στην εν λόγω εκδήλωση, αλλά και για τις εφ 
όλης της ύλης συζητήσεις των εταίρων και την 
αξιολόγηση της συμβολής της ολοκληρωμένης 
εκπαίδευσης στις τρέχουσες δραστηριότητες 
του έργου.

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΟΙΟΤΙΚΉΣ ΕΚΤΡΟΦΉΣ 
ΧΟΊΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης διαδικτυακής 
εκδήλωσης που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας από 14 έως 17 Φεβρουαρίου 2022, 
πραγματοποιήθηκε από το “Κέντρο Διεθνούς 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας” 
μια γενική επισκόπηση της εμπειρίας 
που αποκτήθηκε από την επαγγελματική 
κατάρτιση, με εκτενή παραδείγματα εντατικής 
και βιολογικής χοιροτροφίας, τονίζοντας τη 
σημασία της βελτίωσης των γηγενών φυλών, 
τη  χρήση της «Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής 
LCA» για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής 
απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας 
χοίρων, τη διατροφή των χοίρων καθώς και τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία και τις ευκαιρίες για 
την κτηνοτροφική παραγωγή.

Παρουσιάστηκε επίσης ένα παράδειγμα 
καλής πρακτικής μέσω της συνεισφοράς των 
Όργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στη 
βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα 
της οικονομίας, καθώς και μια ενδιαφέρουσα 
μαρτυρία ενός νέου επιχειρηματία στον τομέα 
«Food of the future: insect protein as feed».

Η τελευταία ημέρα ήταν αφιερωμένη στην 
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις νέες 
πληροφορίες και γνώσεις που παρουσιάστηκαν 
στην εκδήλωση της εκπαίδευσης C4 και την 
ενημέρωση της επίσημης σελίδας του Έργου 
με τις μέχρι τώρα δραστηριότητες διάδοσης/
διάχυσης.

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BREED , ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Όπως είχε προγραμματιστεί από το έργο BREED, διοργανώθηκαν διήμερες - τετραήμερες εκπαιδευτικές 
εκδηλώσεις μεταξύ των εταίρων κατά τους πρώτους 2 μήνες του 2022, η μία στην Κεντρική Ιταλία και η άλλη 
στην Ελλάδα.
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Περισσότερες Πληροφορίες:

Στις 16 Μαρτίου 2022, το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας που αποτελεί Φορέα Σύμπραξης, 
διοργάνωσε ένα διαδικτυακό ενδιάμεσο 
συνέδριο. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
εκδήλωσης διάχυσης αποτελεσμάτων, ο εταίρος 
παρουσίασε στο κοινό τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Ερευνητικού Προγράμματος και το υλικό 
που περιλαμβάνεται στην εργαλειοθήκη BREED, 
δίνοντας έμφαση στον Όδηγό για εκπαιδευτές 
ΕΕΚ σχετικά με την ποιοτική εκτροφή χοίρων, 
την ηλεκτρονική μάθηση BREED και τον Όδηγό 
Παρακίνησης BREED.

Η εκδήλωση παρείχε μια εφ’ όλης της 
ύλης ενημέρωση για τα αποτελέσματα 
που επιτεύχθηκαν έως τώρα από το έργο 
στοχεύοντας στη δημιουργική χρήση των 
αποτελεσμάτων του έργου από τις ομάδες-
στόχους και τους ενδιαφερόμενους στην 
Ελλάδα.

Στο διαδικτυακό ενδιάμεσο συνέδριο 
συμμετείχαν ενδιαφερόμενα μέρη, 
αποτελούμενα κυρίως από εμπειρογνώμονες 
και επαγγελματίες της ΕΕΚ, κοινότητες ΕΕΚ 
εμπειρογνώμονες και ερευνητές, προσωπικό 
των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών 
στην Ελλάδα· και προσωπικό των σχολείων ΕΕΚ.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

• Το ενδιάμεσο διεθνές Συνέδριο του 
έργου BREED στη Πορτογαλία 
• Πιλοτική εφαρμογή των 
αποτελεσμάτων του έργου BREED 
• Διαδικασία Προσέγγισης Όμάδων-
Στόχων στις χώρες των Εμπλεκόμενων 
Φορέων του Έργου

ΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ BREED 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

• Όι δραστηριότητες διάδοσης/διάχυσης των 
αποτελεσμάτων του BREED
• Το Τελικό Συνέδριο του BREED στην Ιταλία
and Poland.


