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Ανασκόπιση του 2ου Έτους
Οι εταίροι του έργου WinEra είναι έτοιμοι να
λανσάρουν τη δοκιμαστική έκδοση του
Εκπαιδευτικού Προγράμματος για παραγωγούς
βιολογικών και βιοδυναμικών οίνων στην ΕΕ! Το
Πρόγραμμα θα ενσωματωθεί σε μια διαδικτυακή
πλατφόρμα και θα είναι ανοιχτό για αξιολόγηση για
οινοποιεία, αγρότες, νέους και υφιστάμενους
επιχειρηματίες, εκπαιδευτές και φοιτητές, και άλλους
ενδιαφερόμενους φορείς.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα θα παρέχει πληροφορίες
σχετικά με όλες τις πτυχές για την ανάπτυξη
βιολογικής και βιοδυναμικής αμπελουργίας, από τις
διάφορες τεχνικές καλλιέργειας μέχρι τις στρατηγικές
μάρκετινγκ. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν
θεωρητικές γνώσεις για το κάθε θέμα, θα εξετάσουν
πρακτικά παραδείγματα και καλές πρακτικές, θα
αποκτήσουν πρόσβαση σε επιπλέον ανάγνωση και
θα αξιολογήσουν τις γνώσεις τους μέσω
διαδραστικών δραστηριοτήτων και ερωτήσεων
πολλαπλής επιλογής.

Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν στο εκπαιδευτικό
μάθημα ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ.

Θέλετε να μείνετε συντονισμένοι; Επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα μας (www.winera-project.eu) ή τη
σελίδα μας στο Facebook @WinEraProject

Επερχόμενες Δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του έτους, οι εταίροι του έργου
WinEra ολοκλήρωσαν το εκπαιδευτικό υλικό, το
οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της
βιολογικής και βιοδυναμικής αμπελουργίας στην
Ευρώπη. Οι εταίροι στοχεύουν στην ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών
οινοποιείων και οινοπαραγωγών, μέσω της
ανάπτυξης κατάλληλων δεξιοτήτων και
γνώσεων σχετικά με την παρασκευή, παραγωγή,
και προώθηση του βιολογικού κρασιού.

Διαδικτυακές συναντήσεις με τους εταίρους
πραγματοποιήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους, λόγω της εκδήλωσης της πανδημίας
COVID-19 που περιόρισε τα ταξίδια μεγάλων
αποστάσεων. Κατά τη διάρκεια των
συναντήσεων, οι εταίροι συζήτησαν την πρόοδο
του έργου όσον αφορά την ποιότητα, τη διάδοση
και την ανάπτυξη των αναμενόμενων
αποτελεσμάτων.

https://online.eurosc.eu/moodle/login/index.php


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή
δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 2018-1-FR01-KA202-047886

Η Κοινοπραξία

http://cde-petrapatrimonia.com/

