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ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΎ 

ΔΕΛΤΊΟΥ

• ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BREED 
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

• ΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
BREED ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

• ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ 
ΣΥΜΠΝΟΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

• ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ BREED 

• ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΔΙΆΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ BREED 

Το Διεθνές  τελικό Συνέδριο του έργου BREED 
οργανώθηκε από τον εταίρο του έργου από 
την Ιταλία «Gran Sasso and Monti della Laga 
National Park», στην πόλη Assergi, στην 
Κεντρική Ιταλία, στις 15 Ιουλίου 2022.

Με τη συμβολή όλων των εταίρων, αυτή η 
εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία σε ένα κοινό 
από 50 τοπικούς και διεθνείς συμμετέχοντες 
να αξιολογήσουν το έργο της ομάδας BREED 
και τα τελικά παραδοτέα του έργου, καθώς 
και να συζητήσουν τη σημασία της ποιοτικής 
εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της αειφορίας στη χοιροτροφία 
και τις συνεχιζόμενες έκτακτες ανάγκες που 
σχετίζονται με την υγεία.

Το διεθνές συνέδριο BREED Final στην Ιταλία 
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ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ BREED ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
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Στην Πορτογαλία διοργανώθηκε από τον εταίρο του 
έργου « Escola Profi ssional Cooperativa EPRALIMA» ένα 
Διεθνές ενδιάμεσο Συνέδριο για την παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων του έργου BREED.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη φυσική παρουσία 
εκπροσώπων των εταίρων στην πόλη Arcos de Valdevez 
στις 24/5/2022, στο Αμφιθέατρο των εγκαταστάσεων της 
ΕPRALIMA.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλάμβανε την 
παρουσίαση των στόχων του έργου BREED και της 
Εργαλειοθήκης του BREED για την Επαγγελματική 
Εκπαιδευτική Κατάρτιση (ΕΕΚ), με πληροφορίες 
σχετικά με τον Οδηγό ποιοτικής εκτροφής χοίρων 
για εκπαιδευτές ΕΕΚ, το διαδικτυακό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα BREED, τις επιλεγμένες βέλτιστες πρακτικές 
και τον οδηγό κινήτρων BREED για την ποιοτική εκτροφή 
των χοίρων.
Στην εκδήλωση εγγράφηκαν περισσότεροι από 40 
συμμετέχοντες, οι οποίοι αξιολόγησαν τη συνάφεια των 
προτεινόμενων αποτελεσμάτων καθώς και την οργάνωση 
και χρησιμότητα της εκδήλωσης στην ομάδα του έργου.

Τα ενδιάμεσα διεθνή συνέδρια BREED σε Ελλάδα 
και Πορτογαλία

Στις χώρες των εταίρων του έργου, η ομάδα του έργου 
διοργάνωσε συναντήσεις διαβούλευσης με τους 
ενδιαφερόμενους για να προσελκύσει την προσοχή τους στο 
Εκπαιδευτικό Εργαλείο BREED.

Σε όλες τις χώρες του έργου (Ιταλία, Πολωνία, Ελλάδα, Λιθουανία 
και Πορτογαλία), οι εταίροι BREED διοργάνωσαν συναντήσεις 
διαβούλευσης με ειδικούς της ΕΕΚ, εκπαιδευτές και μαθητές, νέους 
και εν ενεργεία αγρότες σε διαφορετικές μορφές:
• Διαδικτυακά και αυτοπροσώπως
• Σε μια συνάντηση με πολλούς συμμετέχοντες ή διαφορετικές 
συνεδρίες με μικρότερες σε αριθμό ατόμων ομάδες
• Σε συγκεκριμένες περιόδους στους προηγούμενους μήνες, που 
επιλέχθηκαν έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη συμμετοχή, 
λαμβάνοντας υπόψη το σχολικό και εορταστικό ημερολόγιο, το 
οποίο είναι διαφορετικό σε κάθε χώρα.
Αυτές οι εθνικές δραστηριότητες πέτυχαν μια συνολική συμμετοχή 
της τάξης των 300 ενδιαφερομένων, οι οποίοι παρείχαν σημαντική 
ανατροφοδότηση σχετικά με το προτεινόμενο Εκπαιδευτικό 
Εργαλείο BREED στην ομάδα του έργου.

Συνάντηση διαβούλευσης με ειδικούς για το Εργαλείο 
Εκπαίδευσης BREED

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΣΥΜΠΝΟΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ 

ΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ BREED ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

ΠΩΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ BREED
Η εκπαίδευση είναι ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο από 
οποιαδήποτε συσκευή και χωρίς χρονικό περιορισμό. Το μάθημα 
αποτελείται από 14 Ενότητες. Υπάρχει ένα τεστ στο τέλος κάθε 
ενότητας, χωρίς όριο προσπαθειών.
Μόλις περάσετε επιτυχώς ένα τεστ, θα λάβετε ένα Πιστοποιητικό 
Ολοκλήρωσης Ενότητας.

Δωρεάν πρόσβαση στο διαδικτυακό 
Εκπαιδευτικό σεμινάριο BREED για τη βιώσιμη χοιροτροφία
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Περισσότερες Πληροφορίες:

Μέσω των διαφόρων διαύλων επικοινωνίας και των 
πρωτοβουλιών διάδοσης στις χώρες Ιταλία, Πολωνία, 
Ελλάδα, Πορτογαλία και Λιθουανία, το έργο προσέγγισε 
ένα συνολικό κοινό 200.000 ατόμων που ενδιαφέρονται 
για την εκπαίδευση ΕΕΚ σχετικά με την ποιοτική εκτροφή 
χοίρων, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτών ΕΕΚ, μαθητών 
και νέων κτηνοτρόφων, εκτός των άλλων ενδιαφερόμενων 
φορέων.

Ως αποτέλεσμα αυτών των προωθητικών ενεργειών, με 
την ολοκλήρωση του έργου το διαδικτυακό εκπαιδευτικό 
μάθημα BREED για τη βιώσιμη χοιροτροφία έφτασε 
συνολικά τους 500 εγγεγραμμένους χρήστες.
Αντίστοιχα, οι οργανωμένες δραστηριότητες διάχυσης 
έδωσαν την ευκαιρία στην ομάδα της κοινοπραξίας 
να συλλέξει ενδιαφέρουσες ιδέες και συστάσεις για 
πρωτοβουλίες παρακολούθησης εντός και εκτός των 
στόχων του έργου BREED.

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ BREED ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Πιλοτικά δείγματα της εργαλειοθήκης εκπαίδευσης του 
έργου BREED παρουσιάστηκαν σε καθηγητές ΕΕΚ και 
μαθητές στις χώρες των εταίρων που συμμετείχαν στο 
έργο.

Στο τέλος του σχολικού έτους 2022, ένα σύνολο από  60 
εκπαιδευτές ΕΕΚ και 420 μαθητές ΕΕΚ είχαν την ευκαιρία 
να βιώσουν τη διαδικασία εκπαίδευσης του έργου BREED 
στο Ιταλικό Λύκειο “Istituto di Istruzione Superiore - Antonio 
Zanelli” και σε δύο συναφή σχολικά συγκροτήματα στην 
Πολωνία, των Κέντρων Αγροτικής Εκπαίδευσης στην πόλη 
Brzostów και στην πόλη Sypniewo.

Στις παραπάνω σχολικές μονάδες, παρουσιάστηκαν και 
εφαρμόστηκαν οι ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές ενότητες 
BREED και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν 
τις γνώσεις τους μέσω των σχετικών διαδικτυακών τεστ. 
Επιπλέον, στα σχολεία που συμμετείχαν στην πιλοτική 
φάση, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία ενσωμάτωσης 
της εκπαίδευσης BREED στα μόνιμα εκπαιδευτικά 
τους προγράμματα, καθώς και η αναγνώριση των 
πιστοποιητικών ολοκλήρωσης της ενότητας BREED, 
ως εσωτερικές πιστωτικές διδακτικές μονάδες για τους 
φοιτητές.
Όλες οι αξιολογήσεις των διδασκόντων και των μαθητών 
της ΕΕΚ ήταν πολύ σημαντικές για την ανάλυση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης BREED από την ομάδα του 
έργου.

Πιλοτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου 
BREED

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ BREED 


