Το FarmTrain άρχισε να κινείται!Το
FarmTrain δημιουργεί εργαλεία και
ευκαιρίες για καινοτόμο μάθηση σε
αγροκτήματα, για παραγωγούς που
ενδιαφέρονται για την αγροοικολογία,
τόσο ως εκπαιδευόμενοι όσο και ως
μέντορες.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε τέσσερις ευρωπαίοι εταίροι της
κοινωνίας των πολιτών: AMPI (Τσεχία), Eco
Ruralis (Ρουμανία), Agronauten (Γερμανία)
και Agroecopolis (Ελλάδα), με τεράστια
εμπειρία στη μη τυπική εκπαίδευση
ενηλίκων στον τομέα της αγροοικολογίας
και της διατροφικής κυριαρχίας.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Το FarmTrain στοχεύει στη δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού κόμβου εκμάθησης αγροοικολογικών γεωργικών πρακτικών. Ο
κύριος στόχος αυτού του προγράμματος,
είναι να δημιουργήσει ένα καινοτόμο,
πρακτικό και μακροπρόθεσμο (τουλάχιστον
τρίμηνο) πρόγραμμα κατάρτισης, για
ενήλικες εκπαιδευόμενους/-ες και
παραγωγούς, που θα παρέχουν ευκαιρίες
καθοδήγησης και εκπαίδευσης σε
αγροοικολογικά γεωργικά συστήματα,
απευθείας στο αγρόκτημα.

Το πρόγραμμα είναι επομένως μια
μεγάλη επένδυση στη γνώση των
ανθρώπων, τόσο σε αγροτικές όσο
και σε αστικές περιοχές. Το
πρόγραμμα διευκολύνει την
επικοινωνία μεταξύ των αγροτών/
μεντόρων και των πιθανών
εκπαιδευομένων, καθώς στοχεύει
στις εκπαιδευτικές, οργανωτικές και
επικοινωνιακές δεξιότητες όλων των
συμμετεχόντων. Κατά συνέπεια, θα
πρέπει να αυξήσει την
αυτοπεποίθηση και την προθυμία
των αγροτών να ξεκινήσουν
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αγροτικά προγράμματα αλλά και να
συνεχίσει να εκπαιδεύει μελλοντικούς
παραγωγούς.
Η ενδεχόμενη μαθητεία δεν είναι ούτε
εθελοντική εργασία, ούτε διακοπές
εργασίας, ούτε ad hoc βοήθεια στη
φάρμα. Το πρόγραμμα στοχεύει στη
δημιουργία μαθητείας που
επικεντρώνεται στην ανταλλαγή
πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ
παραγωγών σε ρόλο μέντορα και
μαθητευομένων.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ:

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να
διευκολύνει την εκπαιδευτική
εμπειρία στα αγροκτήματα μέσω των
παρακάτω εργαλείων:

Πάσο FarmTrain: Σύντομος οδηγός για
τους παραγωγούς και τους
μαθητευόμενους αγροοικολογίας, σχετικά
με τον τρόπο οργάνωσης των κοινών
εκπαιδευτικών εμπειριών τους στο
πλαίσιο του αγροκτήματος.
Δρομολόγιο FarmTrain: Εκπαιδευτικό
υλικό που θα σχεδιαστεί βάσει των
αναγκών των παραγωγών μεντόρων. Θα
συνοδεύεται από ένα πακέτο φύλλων
εργασίας για τους εκπαιδευόμενους και
από πρακτικές πληροφορίες που θα έχουν
συλλεχθεί από την περίοδο εκπαίδευσής
τους στο αγρόκτημα κατάρτισης.
Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα FarmTrain:
Διαδικτυακή πλατφόρμα για υπάρχοντα
αγροκτήματα σε όλη την Ευρώπη, τα
οποία μπορούν να προσφέρουν
εκπαιδευτική μαθητεία σε άτομα που
επιθυμούν να βρουν ευκαιρίες πρακτικής
άσκησης σε αυτά τά αγροκτήματα.Όλα τα
υλικά θα μεταφραστούν στις γλώσσες των
εταίρων του προγράμματος, αλλά και στα
αραβικά, επειδή το FarmTrain
απευθύνεται σε πρόσφυγες και
μετανάστες που μπορεί να ενδιαφέρονται
για την αγρο-οικολογική γεωργία.
Το FarmTrain είναι ένα
πρόγραμμα των

