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6 Ευρωπαϊκές Χώρες

12 Οινοποιεία

6 Εκπαιδευτικά
Προγράμματα

200 Συμμετέχοντες
WinEraProject

https://www.facebook.com/WinEraProject


ΤΟ ΕΡΓΟ
Το WinEra ήταν ένα έργο διάρκειας
30 μηνών, συγχρηματοδοτούμενο
απο το πρόγραμμα Erasmus+, με
έμφαση την επαγγελματική
κατάρτιση Το έργο άρχισε τον
Νοέμβριο του 2018 και
ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του April
2021.

Το έργο στόχευε στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας ευρωπαϊκών
οινοποιείων, μέσω της ανάπτυξης
των δυνατοτήτων τους σχετικά με
την παραγωγή και προώθηση
βιολογικών και βιοδυναμικών
οίνων.

Συνολικά, συμμετείχαν έξι εταίροι
από έξι διαφορετικές ευρωπαϊκές
χώρες (Γαλλία, Κύπρος, Ισπανία,
Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία).

Στόχος μας είναι η παροχή
μίας εγκάρσιας,

πολυεπιστημονικής και
εξατομικευμένης κατάρτισης
σχετικά με την βιολογική και
βιοδυναμική παραγωγή και

προώθηση του κρασιού,
ανταποκρινόμενη στις ειδικές
ανάγκες των οινοποιείων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

οινοποεία και αγρότες που
ενδιαφέρονται για τη
βιολογική και βιοδυναμική
παραγωγή οίνου

νέους επιχειρηματίες που
ενδιαφέρονται να επενδύσουν
στην παραγωγή οίνου

γεωργικοί συνεταιρισμοί,
οργανώσεις, αρχές

οργανώσεις που εργάζονται
με οινοποιεία & αγρότες

ΜΚΟ

φοιτητές & νέους 

εκπαιδευτικά ιδρύματα 



ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

 

www.winera-project.eu

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eurosuccess Consulting

Μακρασυκας 3, Γραφείο 202
Στρόβολος, 2034

email: info@eurosc.eu
τηλ: 00357 22420110

Όλα τα αποτελέσματα και το
εκπαιδευτικό υλικό του έ́ργου
αναπτύχθηκαν με βάση την ελεύθερη
και απεριόριστη πρόσβαση από
χρήστες.

Το υλικό αναπτύχθηκε με τέτοιο
τρόπο ώστε να χρησιμοποιηθεί από
ένα ευρύ κοινό: οινοποιούς, αγρότες,
νέους εισερχόμενους, εκπαιδευτικούς
& εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στα
Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Ισπανικά,
Ιταλικά, Βουλγαρικά, Κροατικά.Πλατφόρμα ηλεκτρονικής

μάθησης
Η πλατφόρμα φιλοξενεί το εκπαιδευτικό
υλικό, κατάλληλο για μικτή και ατομική
μάθηση 

Μοντέλο μάθησης

Διδακτική μεθολογία για το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα και το εγχειρίδιο για τους
εκπαιδευτές

Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές

Εγχειρίδιο για την υποστήριξη
εκπαιδευτών πάνω στο πρόγραμμα
WinEra 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Πολυεπιστημονικό πρόγραμμα με όλες
τις πτυχές ανάπτυξης της βιολογικής &
βιοδυναμικής αμπελουργίας

Οδηγός πιστοποίησης

Οδηγός πιστοποίησης οίνου ως
βιολογικού & βιοδυναμικού

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.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 

https://winera-project.eu/
https://www.eurosc.eu/

