
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται 

εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού 

(EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις 

εκφραζόμενες απόψεις. 
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ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ LANDSEA 
 

 

Το έργο LandSea στοχεύει στην αύξηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και της ικανότητας των παραγόντων που 

ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών να προωθήσουν από κοινού τον αγροτικό τομέα 

(δραστηριότητες, προϊόντα) και τον θαλάσσιο τομέα (αλιεία και κτηνοτροφία) μέσω της καινοτομίας, της δημιουργίας 

νέων εισοδηματικών δραστηριοτήτων. Το έργο περιλαμβάνει: 

• Την ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου για την κοινή προώθηση προϊόντων ξηράς-θαλάσσιας και την 

ανάπτυξη ενός εργαλείου αυτό-αξιολόγησης. 

• Την ανάπτυξη του οδηγού LandSea που θα παρέχει μια μεθοδολογία για το σχεδιασμό, με συμμετοχικό τρόπο, 

κυκλωμάτων LandSea κατάλληλων για κάθε περιοχή. 

• Την κατασκευή μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης η οποία θα παρέχει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και υλοποιείται μέσω μιας διεθνούς συνεργασίας που 

αποτελείται από επτά εταίρους από έξι χώρες: Κύπρο, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα. 

Επικεφαλής του έργου είναι ο ο γαλλικός συνεταιρισμός Petra Patrimonia.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
 
 

 
Η ανάλυση του πλαισίου στην Κορσική οδήγησε στην 

επιλογή του εδάφους του Φυσικού Περιφερειακού 

Πάρκου της Κορσικής ως οδηγός για το έργο 

LandSea. Ένα σύνολο παραγόντων συναντήθηκαν 

και συζήτησαν, ο διευθυντής έργου του Πάρκου, ο 

Pole of Territorial Equilibrium του Valinco, ενώσεις 

ιχθυοκαλλιεργητών και τοπικοί εδαφικοί φορείς, 

προκειμένου να εντοπιστούν οι ανάγκες των τοπικών 

παραγόντων της αλιείας και της γεωργίας. 

Μια πρώτη συνάντηση οργανώθηκε στις 20 

Σεπτεμβρίου από την Petra Patrimonia για να 

κοινοποιήσει και να επικυρώσει το περιεχόμενο του 

έργου, ειδικά τις βασικές δεξιότητες για τη δημιουργία 

κυκλωμάτων αξιοποίησης προϊόντων ξηράς και 

θάλασσας. 

Η προσέγγιση αυτή θα συνεχιστεί συμπληρωματικά 

με τις τρέχουσες δραστηριότητες του Πάρκου όσον 

αφορά την ενίσχυση των τοπικών παραγωγών στα 

short circuits. 

 

Η PCX συναντήθηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 

του 2022 με τοπικούς παράγοντες στον τομέα της 

γεωργίας και του θαλάσσιου πολιτισμού 

προκειμένου να μελετήσει την κατάσταση αυτών 

των τομέων σε διάφορες επαρχίες της Κύπρου. 

Οι εκπρόσωποι αυτών των τομέων είναι αγρότες, 

κτηνοτρόφοι, ψαράδες, εμπειρογνώμονες και 

έμποροι υδατοκαλλιέργειας και γεωργίας. 

Επιπλέον, έχει διεξαχθεί εκτενής έρευνα σχετικά με 

τις δεξιότητες που απαιτούνται για τον συνδυασμό 

προϊόντων ξηράς και θάλασσας καθώς και τον 

τρόπο διάθεσης αυτών των προϊόντων σε πιθανούς 

πελάτες. 

Οι συναντήσεις συνέβαλαν σημαντικά στην εδαφική 

ανάλυση της γεωργίας και της θαλάσσιας 

καλλιέργειας στην Κύπρο και τα αποτελέσματα θα 

χρησιμεύσουν ως βάση για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του περιεχομένου της εκπαίδευσης του 

έργου LandSea. 



Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται 

εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού 

(EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις 

εκφραζόμενες απόψεις. 

 

 

2021-1-FR01-KA220-ADU-000033483 

 
 
 
 
 

 

Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος συνεργάζεται με τον Αναπτυξιακό Φορέα ΑΧΑΪΑΣ, που βρίσκεται στο 

βορειοδυτικό τμήμα της χερσονήσου της Πελοποννήσου. 

Ο ρόλος αυτού του φορέα είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και των ακτών της περιοχής. 

Μέρος των αποστολών της είναι η υποστήριξη της βιώσιμης χρήσης πολιτιστικών, τουριστικών και φυσικών πόρων 

καθώς και η ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων. 

Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας LandSea, σε συνεργασία με την Δ.Α. Αχαΐας, δείχνουν ότι παρά τις αξιόλογες 

προσπάθειες των τελευταίων ετών στην περιοχή, ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα χαμηλής 

ανταγωνιστικότητας, καταμερισμού τομέων και έλλειψης μετασχηματισμού. της παραγωγής. Η φύση και το 

περιβάλλον των ορεινών περιοχών της περιοχής είναι πολύ ελκυστικά και ο τουρισμός έχει αυξηθεί την τελευταία 

δεκαετία. Ωστόσο, ο τομέας πρέπει να αναπτυχθεί σε άλλους τομείς, να βελτιωθεί και να εμπλουτιστεί με νέες 

υπηρεσίες. 

Το LandSea θα υποστηρίξει τις τρέχουσες προσπάθειες των τοπικών παραγόντων και θα συμβάλει στην αναμενόμενη 

βελτίωση και μεταφορά τεχνογνωσίας! 
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Το Far Maremma διοργάνωσε συνάντηση με τοπικούς 

παράγοντες στις 18 Ιουλίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν 

αρκετοί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που εκπροσωπούν 

τους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και του τουρισμού: 

εμπειρογνώμονες, έμποροι, ψαράδες, αγρότες και 

θεσμικές προσωπικότητες. 

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης έχει δημιουργηθεί. Τοπικοί 

παράγοντες έχουν συμμετάσχει στην ανάλυση των 

δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη 

προϊόντων ξηράς-θάλασσας και την εμπορία αυτών των 

προϊόντων σε πιθανούς πελάτες. Η ανάλυση του 

εδαφικού πλαισίου που σχετίζεται με τις αγροτικές 

οικονομίες και τη θάλασσα πραγματοποιήθηκε επίσης σε 

σχέση με την επαρχία του Grosseto. 

Η επόμενη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τα τέλη 

Οκτωβρίου / αρχές Νοεμβρίου. 

 

Η AVA συναντήθηκε με τοπικούς εκπροσώπους στις 

αρχές Σεπτεμβρίου. Οι κύριοι συμμετέχοντες ήταν 

ψαράδες, αγρότες και ειδικοί στη γεωργία. Όλοι εξέφρασαν 

το ενδιαφέρον τους για τις δραστηριότητες του έργου 

καθώς και να εμπλακούν περισσότερο στη φάση 

ανάπτυξης της εκπαίδευσης. Η AVA και τα ενδιαφερόμενα 

μέρη συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά το δεύτερο 

δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου για να αποφασίσουν 

σχετικά με το σχηματισμό της εθνικής τοπικής ομάδας 

ενδιαφερομένων του έργου. 

Επιπλέον, η AVA πραγματοποίησε επίσης μια εις βάθος 

έρευνα σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τους 

τοπικούς παράγοντες (ομάδα-στόχος) μοιράζοντας τον 

στόχο του έργου μαζί τους και με ειδικούς από τον τομέα 

της γεωργίας και της αλιείας. 

Όλα τα αποτελέσματα και τα κύρια συμπεράσματα όλων 

των συναντήσεων που διοργανώθηκαν παρουσιάζονται 

στην εθνική έκθεση και θα χρησιμοποιηθούν στη 

μεθοδολογία για την ανάπτυξη των αποτελεσμάτων του 

LandSea. 
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Η ανάλυση της περιοχής, που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα, καθώς και η επιλογή των τοπικών 

παραγόντων, περιλάμβανε μια διερευνητική μελέτη στην οποία ήταν απαραίτητη η σύγχρονη και εξ αποστάσεως 

προφορική επικοινωνία. 

Η Αραγόν αποτελείται από 3 επαρχίες και το έργο προσπάθησε να συμπεριλάβει καθεμία από αυτές, ιδιαίτερα το Teruel, 

μια περιοχή που έχει μεγάλες γεωργικές και τουριστικές δυνατότητες, αλλά ίσως είναι λίγο παραμελημένη. 

Επίσης, λάβαμε υπόψη μας έναν από τους σημαντικότερους ποταμούς της Ιβηρικής Χερσονήσου, τον Ebro, επειδή 

πιστεύουμε ότι είναι ένας βασικός πόρος που απαιτεί βελτίωση και προσαρμογή, ο αγροτικός και τουριστικός του ρόλος.  

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο που παρατηρήθηκε ήταν οι συμμαχίες και οι εμπορικές σχέσεις που δημιουργούν έναν 

ισχυρό δεσμό με τη Χώρα των Βάσκων όσον αφορά τους υδρόβιους πόρους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αλιεία. Η ίδια η 

πραγματικότητα του Euskadi (Χώρα των Βάσκων), εκτός από την ιδιότητά του ως στρατηγικού εταίρου της Αραγόν, το 

καθιστά μια ενδιαφέρουσα περιοχή και σύμφωνη με τους στρατηγικούς στόχους του έργου LandSea. 

Η διαδικασία αξιολόγησης που αναπτύχθηκε επιδίωξε μια ισορροπία μεταξύ χρόνου και πόρων, μία επιτόπια ερευνητική 

εργασία συνοδευόμενη από βιβλιογραφική έρευνα αποτέλεσε τους θεμελιώδεις άξονες του Πανεπιστημίου της 

Σαραγόσα στο πλαίσιο αυτού του έργου. Η έναρξη του έργου στις αρχές του καλοκαιριού απαιτούσε μια προσπάθεια 

δημιουργίας δεσμών και σχέσεων με τοπικούς παράγοντες. 

Μια ομάδα εργασίας, ήδη σχηματισμένη με έναν καλό αριθμό συνεργατών που πιστεύουν πολύ στο έργο LandSea και 

που θα εμπλακούν στην Ανάπτυξη του έργου. 
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ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 

Ο Medoro παρουσίασε το έργο LandSea στις 5 Σεπτεμβρίου για να αναλύσει τις ανάγκες κατάρτισης και να συλλέξει 

προτάσεις από τοπικούς παράγοντες. 

Στη διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχαν η Ομάδα Τοπικών Φορέων (GAL) του ACI, το Riviera Etnea, η ΟΤΔ Terre 

dell'Etna and Alcantara, η Ένωση Αγροτουρισμού, το Πανεπιστήμιο της Κατάνια, η Περιφέρεια της Σικελίας, η Pro loco 

του Riposto, η Farmer's Market στην Κατάνια. 

Μετά την παρουσίαση από τον πρόεδρο του Medoro και τον υπεύθυνο του έργου, οι παρευρισκόμενοι δήλωσαν 

ενδιαφέρον για τη συνέχιση του έργου απαντώντας στις διάφορες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ανάλυσης 

δεξιοτήτων, κάνοντας έτσι την πρώτη τους συμβολή. Στη συνέχεια συμπλήρωσαν προσεκτικά τα ερωτηματολόγια και 

τα έστειλαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 
Η επόμενη συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 3 έως τις 4 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα 
εργασίας θα περιλαμβάνει: 

• Ανάλυση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από τους εταίρους καθώς και η οριστικοποίηση και 
επικύρωση του πλέγματος δεξιοτήτων 

• Την παρουσίαση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του μαθησιακού περιεχομένου και 
δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών. 

• Θα αποφασιστεί επίσης το πρόγραμμα και η ημερομηνία της διακρατικής εκπαίδευσης στη Βουλγαρία. 

• Την διάδοση, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, τις διαχειριστικές και οικονομικές πτυχές του έργου. 


