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επαρκή κατάρτιση στα       

Bio-λιπάσματα  

Πρόγραμμα << Bio-FIT >> 

Τν Bio-FIT απεπζύλεηαη ζε:  

Δηδηθνύο ζηνλ ηνκέα ηεο  

Γεωξγίαο 

Βηνιόγνπο, βνηαλνιόγνπο, 

Χεκηθνύο 

Δπαγγεικαηίεο ζηελ πξν-

ζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

Σύκβνπινπο γεωξγίαο 

Γεωξγηθνύο επηζεωξεηέο 

Καζεγεηέο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο 

Γηεπζπληέο παξαγωγήο ζηνλ 

ηνκέα ηεο γεωξγίαο θαη ηεο 

δαζνθνκίαο 

Δθπαηδεπηηθνύο θαη εθπαη-

δεπηέο 

Άιινπο ζπληειεζηέο ηνπ  

εθπαηδεπηηθνύ ρώξνπ, θαη 

ηνπ επαγγεικαηηθνύ      

πξνζαλαηνιηζκνύ 

Γηεπζπληέο ζρνιείωλ/     

θνξέωλ  

Φνξείο ράξαμεο πνιηηηθώλ 

θαηεπζύλζεωλ 

Σηα πιαίζηα ηνπ Bio-FIT ε Δζληθή 

Σρνιή Γεκόζηαο Υγείαο ζπλεξγά-

δεηαη κε ηνπο παξαθάηω θνξείο: 

BULGAP Ltd., Βνπιγαξία 

Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα Τξνθί-

κωλ θαη ζηελ Αγξνβηνκεραλία. 

Κέληξν Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 

"Biointech", Βνπιγαξία 

Πξνωζεί ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε 

ζηνλ ηνκέα ηωλ ηερλνινγηώλ επηθνηλω-

λίαο ηωλ θαηαλαιωηώλ θαη ηωλ θηιη-

θώλ πξνο ην πεξηβάιινλ ηερλνινγηώλ 

πιεξνθνξηώλ. 

Europa 21, Βνπιγαξία 

Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθ-

παίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο θαη ηνπ πν-

ιηηηζκνύ.  

GREENFORCE LTD., Κύπξνο 

Αζρνιείηαη κε δξαζηεξηόηεηεο πξάζη-

λωλ ηερλνινγηώλ/ ππεξεζηώλ ζε εζλη-

θό θαη δηεζλέο επίπεδν.  

Kék Tenger Business Network 

Kft. Ltd., Οπγγαξία 

Αζρνιείηαη κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα.  

Δπηζθεθηείηε ηελ  ηζηνζειίδα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο:  

http://bio-fit.eu 



Δγρεηξίδην γηα εθπαηδεπηέο /     

Δθπαηδεπόκελνπο 

Πεξηιακβάλεη ηξία δηαθξηηά κέξε θαη 

ζα ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρεη όιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δν-

κή ηνπ δηαδηθηπαθνύ πεξηβάιινληνο 

θαη ηε ζπκκεηνρή ηωλ εθπαηδεπηώλ / 

εθπαηδεπνκέλωλ ζην πξόγξακκα θα-

ηάξηηζεο. 

Γηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ          

Δθπαίδεπζεο 

Τν Bio-fit δηαζέηεη δηαδξαζηηθή πύιε 

e-learning πνπ ιεηηνπξγεί ωο βάζε 

δεδνκέλωλ γλώζεο, παξέρνληαο ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, ζηνλ ηνκέα 

ηνπ έξγνπεξγαιείν δηάδνζεο θαη αμην-

πνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

Γηαβαηήξην επαγγεικαηηθώλ 

πξνζόληωλ / Φάθεινο Πξάζηλώλ   

Ιθαλνηήηωλ 

Απνηειεί έλα γεληθό πιαίζην νδεγηώλ 

γηα ηε ζπιινγή ηωλ εγγξάθωλ πνπ 

πηζηνπνηνύλ ηελ νινθιήξωζε ηεο 

εθπαίδεπζήο θαη ηελ απόθηεζε 

επάξθεηαο/ πξνζόληωλ θαηά ηε δηάξ-

θεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηάξηηζεο 

κέζω ηνπ πξνγξάκκαηνο  Bio-FIT. 

Πξόγξακκα Καηάξηηζεο 

Απνηειεί έλα πνιπγιωζζηθό πξόηππν 

γηα ηελ αλαβάζκηζε ηωλ επαγγεικα-

ηηθώλ πξνζόληωλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

παξαγωγήο θαη ηεο εθαξκνγήο βην-

ιηπαζκάηωλ. 

Πιαίζην ΔΠΔΠ ζην πξόγξακκα 

Bio-FIT   

Ο νδεγόο ζα παξέρεη ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα επη-

ηεύγκαηά ηνπ εθπαηδεπόκελνπ κεηά 

ηελ νινθιήξωζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Καηάξηηζεο Bio-FIT  κπνξνύλ  λα 

δηαπηζηεπηνύλ  θαηά ΔΠΔΠ. 

Τν έξγν Bio-Fit θαηλνηνκεί ζε ζέκα-

ηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο βην-

γεωξγίαο κέζω ηεο παξνπζίαζεο 

ηωλ βην-ιηπαζκάηωλ ζαλ ελαιια-

θηηθή ιύζε ζηε ζύγρξνλε γεωξγία. 

Η ρξήζε ηωλ βην-ιηπαζκάηωλ είλαη 

κηα βηώζηκε ελαιιαθηηθή ιύζε γηα 

ηε βειηίωζε ηεο απνδνηηθόηεηαο 

ηωλ θαιιηεξγεηώλ, ηδηαίηεξα ζηηο 

κεζαίνπ θαη κηθξνύ κεγέζνπο γεωξ-

γηθέο εθκεηαιιεύζεηο, πνπ εθαξκό-

δνπλ ζπζηήκαηα/πξνϊόληα εληαηη-

θήο παξαγωγήο, όπωο ηα ιαραληθά. 

Η επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε ζηηο 

θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο ζηε βην-

γεωξγία αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη 

ηζρπξή νηθνινγηθή αλάδξαζε.  

Δζληθέο Μειέηεο γηα ηελ  

"Πξνώζεζε ηεο βηνινγηθήο     

γεωξγίαο δηακέζνπ ηεο           

θαηάξηηζεο ζηα βην-ιηπάζκαηα" 

Οη κειέηεο ζα αλαιύζνπλ / αμηνιν-

γήζνπλ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζε 

θάζε ρώξα-εηαίξν όζνλ αθνξά ηα 

πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 

ζηε ρξήζε  βην-ιηπάζκαηωλ θαη επί-

ζεο ην ππάξρνλ Δζληθό/ Δπξωπαϊθό 

λνκνζεηηθό πιαίζην. 


