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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αγία Παρασκευή 2 ∆εκεµβρίου 2005
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος
LEONARDO DA VINCI διοργανώνει στις 6 ∆εκεµβρίου 2005 και ώρα 09.00 πµ
Ηµερίδα µε τίτλο:

«Αρχική κατάρτιση στο βιώσιµο αγροτουρισµό:
Ανάπτυξη ενός διακρατικού και ευέλικτου µοντέλου κατάρτισης»,
«VIAGROTOUR».
Η Ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στο Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.), Πειραιώς και Θράκης 2, Ταύρος.
Στις µέρες µας αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση η ανεπάρκεια των
παραδοσιακών πολιτικών για την ανάπτυξη της υπαίθρου και η επιτακτική ανάγκη
για την ανάπτυξη και άλλων, συµπληρωµατικών των παραδοσιακών,
δραστηριοτήτων στον τοµέα της γεωργίας -όπως ο αγροτουρισµός- οι οποίες θα
αξιοποιούν τον πλούτο των φυσικών πόρων των αγροτικών περιοχών.
Ο γενικότερος σκοπός του συγκεκριµένου προγράµµατος είναι η διευκόλυνση
της επαγγελµατικής αποκατάστασης των νέων, ιδιαίτερα αυτών που προέρχονται από
αποµακρυσµένες και δυσπρόσιτες περιοχές, µε την παροχή νεωτεριστικής και
ευέλικτης αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες µιας
«ευρωπαϊκής» ανάπτυξης και προσανατολισµού του γεωργικού µας πληθυσµού.
Ειδικότερα, αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός διακρατικού και ευέλικτου µοντέλου
αρχικής κατάρτισης στον Αγροτουρισµό, δηλαδή στη δηµιουργία µιας πλατφόρµας
για την ανάπτυξη καινοτόµων δεξιοτήτων και προσανατολισµών για µελλοντική
απασχόληση των νέων από αποµακρυσµένες περιοχές, που έχουν πρόβληµα
πρόσβασης σε σύγχρονες ειδικότητες επαγγελµατικής κατάρτισης και ενσωµάτωσης
στην αγορά εργασίας.
Το προτεινόµενο πρόγραµµα πειραµατικά θα παράσχει σε νέους ηλικίας 15-20
ετών σύγχρονη επαγγελµατική κατάρτιση, η οποία θα τους οδηγήσει σε αποδοτική
και ανεξάρτητη επαγγελµατική δραστηριότητα στον τόπο της καταγωγής τους, µε
αποτέλεσµα τη µη φυγή τους προς τα αστικά κέντρα.
Απώτερος στόχος είναι το γεφύρωµα του χάσµατος που υπάρχει µεταξύ των
κρατών - µελών στο συγκεκριµένο αντικείµενο και η δηµιουργία ενός διακρατικού
µοντέλου αρχικής κατάρτισης που θα συµβάλει στη σύγκλιση των προγραµµάτων
σπουδών. Εξάλλου, το γεγονός ότι το πρόγραµµα αυτό πραγµατοποιείται µέσα στα
εθνικά τυπικά συστήµατα αρχικής κατάρτισης του δίνει ανεξάντλητες
πολλαπλασιαστικές δυνατότητες, ενώ µε τη διακρατικότητά του και την εργασιακή
εµπειρία των νέων σε φορείς των εταίρων, δηµιουργούνται συνεργασίες και δίκτυα
όχι µόνο εκπαιδευτικών ιδρυµάτων αλλά και µελλοντικών επιχειρηµατιών.
Παραθέτουµε το Πρόγραµµα της Ηµερίδας.

