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Τι πρέπει να αλλάξει στην Εκπαίδευση, ώστε οι απόφοιτοι να βρίσκουν δουλειά και οι επιχειρήσεις κατάλληλα
στελέχη";
Tην Τρίτη 8 Ιουνίου και ώρα 7 μμ η Πρωτοβουλία για Παιδεία & Ανάπτυξη - ΠρωΠαιδειΑ διοργανώνει διαδικτυακή
ημερίδα για το ερώτημα αυτό που ενδιαφέρει τους αποφοίτους των σχολών μας και τις επιχειρήσεις.

Είστε όλοι καλεσμένοι!
http://www.prwpaideia.eu/

To μέλος του cluster μας IRI, INTL μοιράστηκε μαζί μας το αποτέλεσμα της δουλειάς του σχετικά με τα καταναλωτικά
συσκευασμένα αγαθά στην ελληνική αγορά τον μήνα Απρίλιο 2021. Παρακολουθείστε την περιοδική έκδοση του
Market View στην σελίδα μας: 

https://inofa.gr/.../technologies-gia-psifiako.../reviews/ 
https://www.iriworldwide.com/gr-gr

Δύο μέλη του cluster μας ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν το καλύτερο παράδειγμα της αξίας που τα cluster
υπηρετούν:  Αθανάσιος Διαμέλας και Σύλλογος Κτηνοτρόφων Δράμας

http://idonis.gr/ 
https://inofa.gr/i-ichnilasimotita-tou-kreatos-apo-aftochthones-fyles-vooeidon/?
fbclid=IwAR2bXpYCrzgr4Oh4P7543xr55N4i9C8pM0i2SO2lvzjMFHhkTvW7TsYiaUM

Το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών ‘Εργων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργώντας ως
διαμεσολαβητής καινοτομίας έχει αναλάβει την αξιολόγηση ποικιλιών μαρουλιού.

https://inofa.gr/aksiologisi-poikilion-marouliou-mesa-apo-to-programma-tou-evropaikou-dyktiou-aksiologisis-
european-evaluation-network-eva/?fbclid=IwAR0gtw4jfjbUsNrQQ-I-ZiOiggHINeJBklFYh21iLrW3w7Tf9LjfVvDI83Y
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Η δικτύωση στην πράξη
Τέσσερα μέλη του δικτύου #ΙnoFA στο πλαίσιο του έργου αυτού,

συναντήθηκαν στην Καλαμάτα, στα γραφεία του Ένωση Μεσσηνίας

ώστε να γίνει μέσω ερωτηματολογίου που θα μοιραστεί στα μέλη

της Ένωσης ανίχνευση των αναγκών και προβλημάτων που τους

απασχολούν. 

Ετσι, οι γεωπόνοι της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και οι

συνεργάτες της, μέλη του δικτύου, θα μπορούν να παρέχουν

στοχευμένη εκπαίδευση και συμβουλευτική με γνώμονα τον

ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των κρίκων της αγροδιατροφικής

αλυσίδας.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Μεσσηνίας κ. Ιωάννης Πάζιος εξέφρασε

την ικανοποίησή του που συμμετέχει μαζί με την Αμερικανική

Γεωργική Σχολή και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν

Κωνσταντακόπουλου στο Δίκτυο ΙnoFA προσδοκώντας τον

εκσυγχρονισμό της δραστηριότητας των μελών της ένωσης για να

αντιμετωπίσουν με σύγχρονα εφόδια της προκλήσεις του μέλλοντος. 

Τι είναι ο Διεπιμελητηριακός Φορέας Πιστοποίησης; Τι υπηρεσίες παρέχει;

Εγώ, μπορώ να πάρω πιστοποίηση; 

https://inofa.gr/gnoriste-ton-diepimelitiriako-forea-pistopoiisis-kai-tis-ypiresies-pou-parechei/?

fbclid=IwAR3O4ODxjqSziVMxuD6jmY9nolLf62gZJSrH8FlzwGZQYm3ZeuqA-3pyN0Q

Kάτι τρέχει με το βούτυρο στην Ευρώπη‼

Σε αντίθεση με τις μηνιαίες τάσεις το 2019 και το 2020, φέτος οι

τιμές του αγελαδινού βουτύρου αυξάνονται σημαντικά σε μιά

περίοδο που θα έπρεπε να έχουν πτωτική τάση!

Πηγή: https://www.clal.it/en/index.php?section=burro_west_east 

Στην εκπαιδευτική σειρά από την συνεργασία της Αμερικανική Γεωργική Σχολή με την Proud Farm Group of

Farmers, γνωρίστε την σημασία της σωστής χορήγησης και διαχείρισης του πρωτογάλακτος στα νεογέννητα

αρνάκια για την ενδυνάμωση του κοπαδιού σας όπως μας εξηγεί ο Νίκος Κολτσίδας, μέλος της Ομάδας

Παραγωγών.

        

https://www.youtube.com/watch?v=369j61L5psg  
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