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Μοιραστείτε
και προωθήστε
Καινοτόμα και συνδυαστικά
κοινά εκπαιδευτικά πακέτα

Υποστηρίξτε
Τα προγράμματα Εικονικής
Θερμοκοιτίδας και ανάπτυξης
Hacking που βασίζονται στην
αντίστροφη επώαση και στο
θεσμό των Πρεσβευτών

Προσδοκάτε 
Τη χρήση προβλέψεων και
σεναρίων για την πρόβλεψη
τάσεων και σχετικών δεξιοτήτων 

Αναλύστε
και ενεργοποιήστε
Τη συνοχή του χάρτη στην
εκπαίδευση και δηµιουργήστε
τη συµµαχία για τον καινοτόµο
σχεδιασµό της εκπαίδευσης

Κεντρικά Σηµεία Γνώσης
& Εκπαίδευσης

Εικονικά εργαλεία που βασίζονται στο µοντέλο TEMPE-
STS: σενάρια, δεξιότητες και εντοπισµός εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, ικανότητες, επαγγέλµατα

Πολυτοµεακό & πολυεπιστηµονικό περιβάλλον για τη 
συζήτηση θεµάτων σχετικά µε την εκπαίδευση

και την κατάρτιση

• Καινοτόµες µέθοδοι διδασκαλίας & µάθησης
• Δοκιµή Μεθοδολογιών Ανοικτής Καινοτοµίας 

(Εργαστήρια ASKFOOD, Εικονικές θερµοκοιτίδες)
• Πιστοποίηση Δεξιοτήτων 

Προσέγγιση της πιστοποίησης για καινοτόµα 
ακαδηµαϊκά και εκπαιδευτικά σχήµατα

Καινοτόµα χαρτογράφηση και συν-σχεδιασµός της κατάρτισης 
µέσα από τα εργαστήρια του ASKFOOD εµπλέκοντας 

πανεπιστήµια, βιοµηχανία, επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, νέα 
ταλέντα και ώριµους και έµπειρους επαγγελµατίες

Δια-βιομηχανικές πλατφόρμες γνώσης για την υποστήριξη 
καινοτόμων συστάδων του Κλάδου των Τροφίμων

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ASKFOOD
Η δηµιουργία ενός νέου «εκπαιδευτικού» 
οικοσυστήµατος για την καινοτοµία και τη βιωσιµότητα 
του Κλάδου των Τροφίµων µέσα από:
• την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό της κατάρτισης 
και των εκπαιδευτικών µεθοδολογιών µε την εφαρµογή 
ενός πλαισίου ανοιχτής καινοτοµίας
• την ενίσχυση της κουλτούρας καινοτοµίας και 
επιχειρηµατικότητας των µελλοντικών αποφοίτων των 
επιστηµώνων του κλάδου των Τροφίµων, µέσα από την 
εφαρµογή λύσεων επιτάχυνσης και ανάπτυξης hacking 
ως απάντηση σε κοινές και δια-τοµεακές προκλήσεις που 
σχετίζονται µε το σύστηµα τροφίµων
• την ανάπτυξη δια-τοµεακών, πολύ-τοµεακών και 
διεπιστηµονικών πλατφόρµων γνώσης για την προώθηση 
της παροχής γνώσης (συµµαχία) µεταξύ των 
επιχειρήσεων και των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης σε τοµείς που σχετίζονται µε τα τρόφιµα
• τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης ακαδηµαϊκών 
ιδρυµάτων-επιχειρήσεων και λοιπών ενδιαφεροµένων σε 
ένα µοντέλο καινοτοµίας πενταπλής έλικας σε ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο.

Το ASKFOOD είναι ένα Erasmus + Συµµαχία Γνώσης
(Knowledge Alliance) έργο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Το ASKFOOD στοχεύει στη δηµιουργία µόνιµης συµµαχίας 
γνώσης µεταξύ των επιχειρήσεων και των Iδρυµάτων T
ριτοβάθµιας Eκπαίδευσης του Κλάδου των Τροφίµων

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟ
•νώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
   (καθηγητές, φοιτητές, πτυχιούχοι) 
•Βιομηχανία Τροφίμων
•Παροχείς κατάρτισης
•Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
   και λήψης αποφάσεων

Γνωρίστε
Το Παρατηρητήριο και
την Ανοικτή Αξιολόγηση
+ το Σύστηµα υποστήριξης
αποφάσεων

Προωθήστε
Καινοτόμες Επενδύσεις
Κατάρτισης, Οικοσυστήματα
Ανοικτής Επιχειρηματικότητας
και τη Συμμαχία ASKFOOD

Ψηφιακές Επιχειρήσεις
& Ανάπτυξη Τεχνολογίας

∆ιαδραστικό Αποθετήριο
& Συσσωρευτής Προβλέψεων

Παρατηρητήριο ASKFOOD

Σχήµατα Πιστοποίησης 

Ανοικτή Καινοτοµία
& µεθοδολογίες κατάρτισης

Γιατί το ASKFOOD;
Ο κύριος στόχος του ASKFOOD Erasmus + KA είναι να 
δηµιουργήσει µια µόνιµη συµµαχία γνώσης µεταξύ των 
επιχειρήσεων και των ΑΕΙ σε τοµείς που σχετίζονται µε τα 
τρόφιµα.


