
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
Η κοινοπραξία ολοκλήρωσε επίσημα όλα τα
παραδοτέα του έργου, τα οποία είναι προσβάσιμα
μέσω της Ιστοσελίδας του Έργου. Συγκεκριμένα,
οι χρήστες έχουν πρόσβαση:

1. Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα σουδών του
Smart Farming 4.0 All Training Curriculum - ένα
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Εκπαιδευτές
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματίες
στον τομέα της Γεωργίας, με στόχο την
εκπαίδευσή τους σε Τεχνικές Ευφυούς Γεωργίας
και Ενυδρειοπονίας

1. Στο εγχειρίδιο του Smart Farming 4.0 All - ένα
εγχειρίδιο που χρησιμεύει ως γρήγορος οδηγός
για επαγγελματίες, εκπαιδευτές και
ενδιαφερόμενους με πληροφορίες σχετικά με τις
τεχνικές Έξυπνης Γεωργίας και Ενυδρειοπονίας,
τις βέλτιστες πρακτικές και τις οδηγίες
εγκατάστασης.
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες
πληροφορίες για την Ενυδρειοπονία
επισκέπτοντας την ιστοσελίδα μας:
www.smartfarmingproject.eu

Ή μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα με
άρθρα μας χρησιμοποιώντας τον πιο κάτω
σύνδεσμο:

 
http://bit.ly/3a3zmAb

Παρουσιάσεις για την έννοια της Ευφυούς
Γεωργίας, Αποτελέσματα έργου και
βέλτιστες πρακτικές
Πάνελ συζητήσεων
Δικτύωση

Οι εταίροι της κοινοπραξίας του Smart Farming
4.0 All, πραγματοποίησαν πολλαπλασιαστικές
δράσεις στις αντίστοιχες χώρες τους,
προκειμένου να διαδώσουν τα αποτελέσματα
του έργου και να συνεργαστούν με τις ομάδες-
στόχους και τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Η ατζέντα των πολλαπλασιαστικών δράσεων
του Smart Farming 4.0 All περιλαμβάνει

Εμπειρογνώμονες στον τομέα της εκπαίδευσης
και της γεωργίας, φοιτητές και τοπικά ΜΜΕ είναι
μεταξύ των ομάδων που έχουν προσκληθεί να
συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις. 

SMART FARMING 4.0 All

Πολλαπλασιαστικές Δράσεις



 

N EWS L E T T E R

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ -

ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ

Την δοκιμή του προγράμματος σπουδών
επαγγελματικής εκπαίδευσης Smart Farming 4.0
All 
Έλεγχος της αποτελεσματικότητας, της
σχετικότητας και της παιδαγωγικής αξίας του
εκπαιδευτικού υλικού
Επιτόπια δοκιμή των πρακτικών πτυχών της
εκπαίδευσης

Τον Σεπτέμβριο του 2021, Εμπειρογνώμονες στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση και στη Γεωργία -
εκπρόσωποι από κάθε χώρα εταίρο, συμμετείχαν
σε μια δραστηριότητα «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών»
στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Η δραστηριότητα είχε ως στόχο:

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,
οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
παρατηρήσουν, να μελετήσουν και να
αλληλεπιδράσουν με ένα Σύστημα Ενυδρειοπονίας
και να μάθουν περισσότερα για τον τρόπο που
λειτουργεί, τις πτυχές συντήρησης, τα συστατικά
των ψαριών και των φυτών, και άλλα.

4Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΩΝ
Καθώς το Έργο Smart Farming 4.0 All πλησιάζει
στην ολοκλήρωσή του, η κοινοπραξία
πραγματοποίησε την τελευταία διακρατική
συνάντηση εταίρων στην Κύπρο τον Νοέμβριο
του 2021. Η συνάντηση είχε ως στόχο την
αξιολόγηση της υλοποίησης του έργου και την
ολοκλήρωση όλων των σχετικών με το έργο
δραστηριοτήτων.

Η κοινοπραξία σχεδίασε τις Πολλαπλασιαστικές
Δράσεις του έργου σε Κύπρο, Ελλάδα, Τουρκία,
Βουλγαρία και Ρουμανία και ετοίμασε τις
αντίστοιχες ατζέντες.
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στη 4η Βιομηχανική Επανάσταση


