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Ανασκόπιση του 1ου Έτους 
 

Καλώς ήρθατ στην πρώτη έκδοση του
ενγμερωτικού δελτίου για έργο WinEra!  
 
Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, οι εταίροι
του έργου WinEra έχουν πραγματοποιήσει τρεις
διακρατικές συναντήσεις, στις οποίες συμμετείχαν
εκπρόσωποι από όλους τους συμμετέχοντες
οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων,
η κοινοπραξία είχε συζητήσει και παρουσιάσει τις
κύριες πτυχές του έργου, συμπεριλαμβανομένων
των στόχων και αναμενόμενων αποτελεσμάτων.
Εξέτασαν θέματα που αφορούν τη μεθοδολογική
προσέγγιση των αποτελεσμάτων, οικονομικές και
τεχνικές πτυχές, καθώς και τη διάδοση και τον
προσδιορισμό των αναμενόμενων ομάδων
στόχων.
 
Κύριος στόχος των συναντήσεων υπήρξε η
εξασφάλιση για την επίτευξη ενός κατάλληλου
επιπέδου ποιότητας, επικοινωνίας, και
συνεργασίας. Με το τέλος της κάθε συνάντησης,
η κοινοπραξία ερχόταν σε συμφωνία όσον αφορά
τις άμεσες δραστηριότητες και τα μέτρα που
πρέπει να εφαρμοστούν, καθώς και την οργάνωση
των επόμενων διακρατικών συναντήσεων.

Επερχόμενες Δραστηριότητες
 
Αυτή τη στιγμή, οι   εταίροι του έργου WinEra
εργάζονται για   την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος και πλατφόρμας ηλεκτρονικής
μάθησης, τα οποία θα είναι προσβάσιμα   σε
αγρότες, επιχειρηματίες, εκπαιδευτές, και άλλους
ενδιαφερόμενους φορείς ή   άτομα που επενδύουν
στην παραγωγή βιολογικού και βιοδυναμικού
κρασιού. Η ηλεκτρονική  πλατφόρμα θα
περιλαμβάνει θεωρητικά πλαίσια και πρακτικά
παραδείγματα για όλα τα διαφορετικά στάδια που
αφορούν την ανάπτυξη και τη διανομή οίνου: από
την παραγωγή, μέχρι την προετοιμασία και το
μάρκετινγκ. Θα περιλαμβάνει επίσης υλικό για
επιπρόσθετη ανάγνωση, μελέτες περίπτωσης,
τεστ για την κατανόηση γνώσεων, και
διαδραστικές ασκήσεις. Μείνετε συντονισμένοι
για περισσότερα νέα και ενημερώσεις!
 


