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Θεσσαλονίκη, 21 Μαρτίου 2019 

Αρ.πρωτ. 159/21.03.2019 

 

Ολοκλήρωση του βιωματικού εκπαιδευτικού προγράμματος  

για κτηνοτρόφους της Καλαμπάκας 

 

 Προκήρυξη δύο υποτροφιών για το Ι.ΙΕΚ της Σχολής 

 

 

Με την επίδοση των βεβαιώσεων παρακολούθησης στους 36 

κτηνοτρόφους της Καλαμπάκας, ολοκληρώθηκε το βιωματικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποίησε η Σχολή Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής σε συνεργασία με τη 

βιβλιοθήκη της Καλαμπάκας, την οποία ανακαίνισε και διαχειρίζεται ο μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός KDK.  

Την ομάδα των κτηνοτρόφων υποδέχθηκε ο πρόεδρος της 

Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Δρ. Πάνος Κανέλλης, ο οποίος 

στο σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην υπερεκατονταετή 

προσφορά του ιδρύματος στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα. «Η 

Αμερικανική Γεωργική Σχολή διαδραματίζει ηγεμονικό ρόλο στην έρευνα 

και την εκπαίδευση ενηλίκων και επαγγελματιών του χώρου, με στόχο 

να οδηγήσει ένα βήμα πιο μπροστά την ελληνική αγροτική οικονομία 

στηρίζοντας έμπρακτα και αποφασιστικά έναν από τους σημαντικότερους 

πυλώνες της χώρας. Συνεχίζουμε το έργο μας και ατενίζουμε με 

μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση το μέλλον, προωθώντας πάντα 

την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα, με τη βαθιά πίστη ότι η 

πραγματική εκπαίδευση μεταμορφώνει ανθρώπους, οικονομίες, χώρες», 

ανέφερε. Ακολούθησε ξενάγηση των ωφελούμενων στις 

εγκαταστάσεις της Σχολής και αργότερα η τελετή της επίδοσης των 

βεβαιώσεων παρακολούθησης.   

Στο πλαίσιο του βιωματικού εκπαιδευτικού προγράμματος το I.IEK 

Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη 

Καλαμπάκας και τη χρηματοδότηση από το μη κερδοσκοπικό 

οργανισμό KDK, προκηρύσσει δύο πλήρεις υποτροφίες διετούς 

φοίτησης, με έναρξη 

http://www.afs.edu.gr/
http://www.afs.edu.gr/
https://www.afs.edu.gr/dyn/userfiles/files/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%99%CE%99%CE%95%CE%9A(1).pdf
https://www.afs.edu.gr/dyn/userfiles/files/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%99%CE%99%CE%95%CE%9A(1).pdf
https://www.afs.edu.gr/dyn/userfiles/files/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%99%CE%99%CE%95%CE%9A(1).pdf
https://www.afs.edu.gr/dyn/userfiles/files/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%99%CE%99%CE%95%CE%9A(1).pdf


 

 
Αμερικανική Γεωργική Σχολή 

Μαρίνου Αντύπα 54, Τ.Θ. 60097, ΤΚ 57001, Θέρμη 
www.afs.edu.gr Τ:2310492700 

 

 

την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 στην ειδικότητα 

«Διαχειριστής γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων». Βασική 

προϋπόθεση για όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση είναι 

να συμμετείχαν ή να έχουν πρώτο βαθμό συγγένειας με 

κτηνοτρόφο που παρακολούθησε το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

βιωματικής εκπαίδευσης. Οι υποτροφίες καλύπτουν το 100% του 

συνολικού κόστους των διδάκτρων, διαμονής και σίτισης για τα δύο 

χρόνια σπουδών.  

Το πρόγραμμα είχε τον τίτλο: «Βιωματική εκπαίδευση και 

συμβουλευτική προς επαγγελματίες κτηνοτρόφους» και αφορούσε 

δύο ομάδες: η πρώτη προβατοτρόφους και η δεύτερη παχυντές 

βοοειδών. Υλοποιήθηκε σε διάστημα οκτώ μηνών, προκειμένου η 

κατάρτισή των κτηνοτρόφων να συνδεθεί φυσικά με τον ετήσιο κύκλο 

του ζωικού κεφαλαίου και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε κάθε 

παραγωγικό στάδιο. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση: στις πρακτικές μεθόδους 

διαχείρισης της αγέλης ή ποιμνίου, την αναπαραγωγή και γενετική 

βελτίωση με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη διατροφή και 

προετοιμασία σιτηρεσίων, την αξιολόγηση και το κόστος παραγωγής, 

την πρόληψη των ασθενειών και την υγιεινή των ζώων, αλλά και την 

καταγραφή στοιχείων ημερολογίου παραγωγής.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα Δελτία Τύπου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της www.afs.edu.gr, 

στο link http://www.afs.edu.gr/εκδόσεις-δελτία-τύπου/ 
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