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Εισαγωγή 

 

Στόχος της δράσης είναι η επίτευξη της εκπαίδευσης των χρηστών στα 

συστήματα και τις υπηρεσίες του έργου ώστε να επιτευχθεί μεγιστοποίηση της 

διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και αξιοποίησης αυτών σε τοπικό και εθνικό 

επίπεδο. 

Το πλάνο διάχυσης των αποτελεσμάτων που καταρτίστηκε και υλοποιήθηκε 

περιελάμβανε στοχευμένες ημερίδες για γεωπόνους και παραγωγούς από την 

κοινοπραξία του έργου.  

Οι ημερίδες περιελάμβαναν και εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους παραγωγούς 

και γεωπόνους με στόχο την κατάρτιση στη χρήση των συστημάτων και υπηρεσιών 

του έργου αλλά και στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή γενικότερα. 

Οι παραγωγοί και γεωπόνοι εκπαιδεύτηκαν στα παρακάτω αντικείμενα: 

1. Εκπαίδευση στη χρήση του συστήματος εφαρμογής του προτύπου AGRO. 

2. Εκπαίδευση στη χρήση του οδηγού step by step για παραγωγούς. 

3. Εκπαίδευση / διάχυση τεχνογνωσίας σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των 

γεωργικών προϊόντων γενικότερα αλλά και των αποτελεσμάτων του έργου 

στον τομέα ειδικότερα. 

4. Απόκτηση γνώσεων ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

γεωργική παραγωγή και πως οι νέες τεχνολογίες μπορούν να 

βελτιστοποιήσουν την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων. 

5. Εκπαίδευση εκπαιδευτών. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών περιελάμβανε 

την επιλογή συγκεκριμένων ατόμων ως εκπαιδευτές και η κατάρτισή τους 

με τρόπου που να είναι ικανοί μελλοντικά να εκπαιδεύσουν νέους χρήστες 

στα συστήματα και τις υπηρεσίες του έργου. 

 

Οι ημερίδες και εκπαιδευτικά σεμινάρια που διενεργήθηκαν είναι τα 

παρακάτω. 

1. Λάρισα, 12-13 Οκτωβρίου 2015. Εκπαίδευση εκπαιδευτών αλλά και 

παραγωγών των συνεταιρισμών 

2. Πάτρα, 26-27 Οκτωβρίου 2015.  Εκπαίδευση εκπαιδευτών και γεωπόνων. 
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Λάρισα, 12-13 Οκτωβρίου 2015. Εκπαίδευση εκπαιδευτών αλλά και παραγωγών 

 

Σκοπός 

 

Οι ημερίδες περιελάμβαναν και εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους παραγωγούς και 

γεωπόνους με στόχο την κατάρτιση στη χρήση των συστημάτων και υπηρεσιών του 

έργου αλλά και στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή γενικότερα. 

Οι παραγωγοί και γεωπόνοι εκπαιδεύτηκαν στα παρακάτω αντικείμενα: 

1. Εκπαίδευση στη χρήση του συστήματος εφαρμογής του προτύπου AGRO. 

2. Εκπαίδευση στη χρήση του οδηγού step by step για παραγωγούς. 

3. Εκπαίδευση / διάχυση τεχνογνωσίας σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των 

γεωργικών προϊόντων γενικότερα αλλά και των αποτελεσμάτων του έργου 

στον τομέα ειδικότερα. 

4. Απόκτηση γνώσεων ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην γεωργική 

παραγωγή και πως οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βελτιστοποιήσουν την 

ποιότητα των γεωργικών προϊόντων. 

 

 

Τόπος 
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Ατζέντα 

 

12 Οκτωβρίου 2015 

 

9.00-10.00 

Χαιρετισμοί – Εγγραφές 

 

10.00 – 13.00 

Παρουσίαση προτύπου AGRO. Σ. Πίσσα και Κ. Μπλιάτσος 

 

13.00 – 14.00 Διάλειμμα 

 

14.00 – 17.00 

Παρουσίαση της υπηρεδσίες Step by Step και σχετικού Ιστοτόπου, Α. Κανδύλη, Π. 

Καρατζάς 

 

13 Οκτωβρίου 2015 

 

9.00 – 13.00 

Εκπαίδευση / διάχυση τεχνογνωσίας σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των γεωργικών 

προϊόντων γενικότερα αλλά και των αποτελεσμάτων του έργου στον τομέα 

ειδικότερα. Ε. Καρατζάς, Π. Μπαρούχας 

 

13.00 – 14.00 – Διάλειμμα 

 

14.00 – 17.00  

Απόκτηση γνώσεων ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην γεωργική 

παραγωγή. Α. Λιόπα, Π. Μπαρούχας, Δ. Τσώλης 

 

17.00 – 18.00 – Στρογγυλή Τράπεζα – Ερωτήσεις – Απαντήσεις – Διάλογος. 
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Αμαλιάδα, 26-27 Οκτωβρίου 2015.  Εκπαίδευση εκπαιδευτών 

 

 

Σκοπός 

 

Εκπαίδευση εκπαιδευτών.  

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η εκπαίδευση των εκπαιδευτών. 

 

Η εκπαίδευση περιελάμβανε την επιλογή συγκεκριμένων ατόμων ως εκπαιδευτές και 

η κατάρτισή τους με τρόπο που να είναι ικανοί μελλοντικά να εκπαιδεύσουν νέους 

χρήστες στα συστήματα και τις υπηρεσίες του έργου. 

 

Συγκεκριμένα  

1. Εκπαίδευση στη χρήση του διαχειριστικού εργαλείου του οδηγού step by step 

για παραγωγούς. 

2. Εκπαίδευση σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των γεωργικών προϊόντων 

γενικότερα αλλά και των αποτελεσμάτων του έργου στον τομέα ειδικότερα. 

3. Εκπαίδευση ως προς τις τεχνικές και μεθοδολογίες κατάρτισης νέων και 

ενηλίκων σε νέα εργαλεία και υπηρεσίες. 

 

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική διεργασία στηρίζει στο μέγιστο τη βιωσιμότητα του 

έργου κυρίως από την άποψη αξιοποίησης των συστημάτων μακροπρόθεσμα από 

γεωπόνους, παραγωγούς και καλλιεργητές αλλά και από το προσωπικό του ΚΕΚ 

Αγροτικής Ανάπτυξης. 
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Τόπος 

 

 

 

 

 
 

 

 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων 

 Θεοδωροπούλου Τέρμα 

 Αμαλιάδα 272 00 

 Ηλεία 

 Τηλ. Γραμματείας: 26220-39000 

 Fax: 26220-39003 

 Ιστότοπος: http://www.agritech.teiwest.gr/ 

 E-mail:  theka@teimes.gr 
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Ατζέντα 

 

26 Οκτωβρίου 2015 

 

9.00-10.00 

Χαιρετισμοί – Εγγραφές 

 

10.00 – 13.00 

Παρουσίαση διαχειριστικού εργαλείου για το πρότυπο AGRO. Α. Κανδύλη, Ε. 

Καρατζάς, Π. Καρατζάς 

 

13.00 – 14.00 Διάλειμμα 

 

14.00 – 17.00 

Παρουσίαση διαχειριστικού εργαλείου Step by Step και Ιστοτόπου, Α. Κανδύλη, Ε. 

Καρατζάς, Π. Καρατζάς 

 

27 Οκτωβρίου 2015 

 

9.00 – 13.00 

Εκπαίδευση στην εκπαίδευση, Τεχνικές και Μεθοδολογίες στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων. Δρ. Α. Λιόπα, Δρ. Δ. Τσώλης 

 

13.00 – 14.00 – Στρογγυλή Τράπεζα – Ερωτήσεις – Απαντήσεις – Διάλογος. 

 


