
Αντιμετώπιση των τρεχουσών και 
μελλοντικών αναγκών δεξιοτήτων 
για τη βιωσιμότητα, την ψηφιοποίηση 
και τη βιο-οικονομία στη γεωργία: 
Ευρωπαϊκή ατζέντα δεξιοτήτων και 
στρατηγική.
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FIELDS: Μερικές σύντομες πληροφορίες για το έργο 

Σήμερα, υπάρχουν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες στη γεωργία στην ΕΕ 
λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της περιβαλλοντικής 
συνείδησης, η οποία έχει παρακινήσει την επαναχρησιμοποίηση 
δευτερογενών προϊόντων και, πιο αξιόλογα προϊόντα ή διαδικασίες. 

Ωστόσο, για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, χρειάζονται νέα 
μοντέλα και δεξιότητες στον τομέα των τροφίμων και ποτών. Επομένως, 
καθίσταται υποχρεωτικός ο εντοπισμός νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
που απαιτούνται στη βιοοικονομία, τη βιωσιμότητα και την τεχνολογία για 
την προώθηση του αγροτικού τομέα της ΕΕ, ανταγωνιστικού και βιώσιμου, 
μακροπρόθεσμα. 

Το έργο FIELDS, στο οποίο συμμετέχουν 31 εταίροι από 12 διαφορετικές 
χώρες, θα βοηθήσει να ανακαλύψουμε ποια προβλήματα αντιμετωπίζει 
σήμερα ο γεωργικός τομέας της ΕΕ και ποιες δεξιότητες είναι 
απαραίτητες για την αντιμετώπισή τους. 

Το έργο FIELDS στοχεύει να σχεδιάσει στρατηγικές για την προώθηση της 
μεταφοράς γνώσης μέσω εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω 
καινοτόμου κατάρτισης και εστιάζοντας στις απαραίτητες δεξιότητες και 
ειδικότερα στοχεύει σε άτομα που βρίσκονται στην αρχική κατάρτιση και 
στους αγρότες. 

Το έργο FIELDS αναλύει τις ανάγκες σε δεξιότητες μέσω ομάδων εστίασης, 
ανάλυσης σεναρίων και καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών για το σχεδιασμό 
νέων μεθοδολογιών. 

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+.

31 εταίροι 12 χώρες 



FIELDS προωθώντας τις δεξιότητες 

ψηφιοποίησης, βιωσιμότητας και 

βιοοικονομίας στην Ευρώπη 

Στις 10 Ιουνίου, το FIELDS συμμετέχει 
στην Ομάδα Εργασίας Βιοοικονομίας 
Διασφαλίζοντας μία επαρκή παροχή 
δεξιοτήτων για έναν καινοτόμο 
ευρωπαϊκό δασικό τομέα του ERRIN
(Δίκτυο Έρευνας και Καινοτομίας 
Ευρωπαϊκών Περιφερειών). Αυτή η 
ομάδα συζητά τη ζήτηση δεξιοτήτων 
στον δασικό τομέα. 

Στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας Food 
for Life-Spain πάνω στην Εκπαίδευση 
και μεταφορά τεχνολογίας που 
πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 
του 2021, διαφορετικά μέλη της 
κοινοπραξίας παρουσιάζουν το FIELDS 
στα μέλη της εθνικής πλατφόρμας. 

Το FIELDS παρουσιάζει το έργο στο 
πλαίσιο της συνάντησης Τρόφιμα για 
Ζωή Εθνικές Πλατφόρμες που 
πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 
2021. 

Το έργο συμμετείχε στο Murcia Food 
Brokerage 2021, στη 10η Έκδοσή του 
(17-21 Μαΐου 2021), το οποίο εστίαζε 
στις τελευταίες δημιουργίες στον 
τομέα της τεχνολογίας τροφίμων και 
παρείχε σε εταιρείες από διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες μια εξαιρετική 
ευκαιρία να πραγματοποιήσουν 
διμερείς συναντήσεις με στόχο στη 
σύναψη συμφωνιών τεχνολογικής 
συνεργασίας. 



Το έργο FIELDS γιορτάζει ένα 
διαδικτυακό Εργαστήριο κατά τη 
διάρκεια του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου 
ISEKI Food, που επικεντρώθηκε στην 
ανάλυση των κενών δεξιοτήτων και 
των στρατηγικών για τη βιοοικονομία, 
την ψηφιοποίηση και τη βιωσιμότητα. 
Αυτή η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στις 22 Ιουνίου 2021. 

Κατά τη συνάντηση του Συμφώνου 
για τις Δεξιότητες στις 18 
Οκτωβρίου, το έργο Fields 
παρουσιάζει τις συνεχιζόμενες 
εργασίες του και τα αποτελέσματα 
του σχετικά με τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για το μέλλον της 
γεωργίας της ΕΕ. 

Στις 14-16 Οκτωβρίου, κατά τη 
διάρκεια του εορτασμού των 
#ErasmusDays, ο Σύνδεσμος 
Τροφίμων ISEKI συμμετέχει ως μέλος 
του έργου Fields. 

Το FIELDS συμμετέχει επίσης στο 
Εργαστήριο EUBioNet «Προώθηση της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των 
δεξιοτήτων σε όλη τη βιοοικονομία» 
στις 26 Οκτωβρίου. 

Η Ecomondo είναι μία από τις 
μεγαλύτερες εκθέσεις στην οικολογική 
μετάβαση και τα νέα μοντέλα κυκλικών 
και αναγεννητικών οικονομιών. Οι 
συντονιστές του FIELDS συμμετέχουν και 
παρουσιάζουν το έργο και τα κύρια 
αποτελέσματα του στις 26-29 
Οκτωβρίου. 



Το έργο FIELDS συμμετέχει στη 
συνάντηση πλατφορμών National 
Food 4 Life.

Το FIELDS έχει την ευκαιρία να 
συμμετάσχει στη συνάντηση 
EntreComp για να συμμετάσχει σε 
συνέργειες σε διάφορες πτυχές, 
σχετικά με την κατάρτιση, την 
επιχειρηματικότητα και τη 
βιωσιμότητα. 

Το έργο FIELDS συμμετέχει επίσης στην εκπαίδευση κατάρτισης και δεξιοτήτων σε 
όλο το εργαστήριο βιοοικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να 
συγκεντρώσει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων στον τομέα της εκπαίδευσης και 
δεξιοτήτων στη βιοοικονομία (εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδιωτικός και δημόσιος 
τομέας, ακαδημαϊκοί και επιστήμονες) για να συζητήσει, μεταξύ άλλων, την 
ανάπτυξη της εκπαίδευσης σε διαφορετικά επίπεδα, να προετοιμάσει και να 
παράσχει στο μελλοντικό εργατικό δυναμικό τις απαιτούμενες δεξιότητες σε μια 
εξελισσόμενη, κυκλική και βιώσιμη βιοοικονομία. 

Θυμηθείτε την ημερομηνία

Σε λίγες ημέρες, η συνάντηση των εταίρων του έργου FIELDS θα πραγματοποιηθεί 
στο Παρίσι (30-31 Μαίου 2022). 



Το FIELDS δεσμευμένο με το Σύμφωνο για τις 
Δεξιότητες 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το Σύμφωνο για τις Δεξιότητες, μια εταιρική 
σχέση δεξιοτήτων για το αγροδιατροφικό οικοσύστημα. Η γεωργία και η βιομηχανία 
τροφίμων είναι οι μεγαλύτεροι και πιο παραγωγικοί και μεταποιητικοί τομείς στην 
Ευρώπη και έχουν:

Περισσότερες από 10 εκατομμύρια αγροτικές εκμεταλλεύσεις και 22.000 
συνεταιρισμοί στον τομέα της αγροδιατροφής στην ΕΕ, που απασχολούν 20 
εκατομμύρια εργαζομένους, ειδικά σε αγροτικές περιοχές.

Περισσότερες από 294.000 εταιρείες επεξεργασίας τροφίμων που παρέχουν 
εργασία σε 4.8 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο τομέας αυτός αντιμετωπίζει προκλήσεις, π.χ. Η κλιματική αλλαγή και η 
παγκοσμιοποίηση, οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η ανανέωση 
των γενεών και ο ισχυρός ανταγωνισμός απο τρίτες χώρες, για να μην 
αναφέρουμε τον COVID-19. 

Αυτές οι προκλήσεις αντιπροσωπεύουν επίσης ευκαιρίες για τις εταιρείες: 
ψηφιοποίηση ή μετάβαση προς μια πιο κυκλική και βιολογική οικονομία. Υπάρχει 
επίσης η ανάγκη για υψηλά εξειδικευμένους εργαζομένους όπως γεωπόνους, 
ειδικούς μηχανημάτων, υπαλλήλους Γ επιπέδου, εμπειρογνώμονες 
βιωσιμότητας, επιστήμονες τροφίμων, τεχνολόγους τροφίμων και υψηλή 
δεξιοτεχνία στους διάφορους υποτομείς. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το Σύμφωνο για τις Δεξιότητες αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία 
να αναβαθμισθεί και να επανειδικευθεί το υπάρχον εργατικό δυναμικό και για να 
γίνει το αγροδιατροφικό οικοσύστημα πιο ελκυστικό για τους νέους, παρέχοντας 
παράλληλα μια προοπτική δια βίου μάθησης τόσο στους εργοδότες όσο και στους 
εργαζομένους, ανακαλύπτοντας ποιες δεξιότητες απαιτούνται και στην ανάπτυξη 
ενός οδικού χάρτη προς αυτή τη φιλοδοξία: στρατηγική για το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή ενός τομεακού πλαισίου αναβάθμισης και επαναπροσαρμογής 
δεξιοτήτων, μεγιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας όλων των εμπλεκόμενων 
παραγόντων, ενίσχυση της διατήρησης των θέσεων εργασίας και της 
ελκυστικότητας των θέσεων εργασίας του αγροδιατροφικού οικοσυστήματος. 

Το έργο FIELDS θα λάβει μέρος, μεταξύ άλλων εταιρειών, ενώσεων, Ευρωπαϊκών 
οργανισμών, εθνικών ομοσπονδιών, πανεπιστημίων ή κέντρων κατάρτισης, 
υποστηρίζοντας την ΕΕ για την ανάπτυξη αυτού του σχεδίου. 

Το έργο FIELDS συμμετείχε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 18 
Φεβρουαρίου 2022, εγκαινιάζοντας το Σύμφωνο για τις Δεξιότητες για το 
Αγροδιατροφικό Οικοσύστημα. 



Ακολουθείστε μας στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης!

https://www.linkedin.com/company/fields-project-erasmus/

https://www.facebook.com/fieldsproject.erasmus.1

https://twitter.com/SprojectField

https://www.youtube.com/channel/UCKFCxHAmRdRLF9_axPy-eNg

Κοινοπραξία 


