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1. Γενική εισαγωγή 

Το Εγχειρίδιο για τους Εκπαιδευτές αποτελεί έναν οδηγό για τους εκπαιδευτές των 

καστανοπαραγωγών και για τους φορείς υποστήριξης (όπως τεχνικά γραφεία, αγροτικά 

Επιμελητήρια, ΜΚΟ, κλπ.) οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα EcoChesthut προκειμένου να παρέχουν περαιτέρω υποστήριξη στα μέλη τους. 

Παρέχει την μεθοδολογία της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού προγράμματος EcoChestnut 

και του τρόπου διάδρασης με τους καστανοπαραγωγούς (ή οποιουδήποτε άλλου 

εκπαιδευόμενου). Περιλαμβάνει επίσης μία σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του 

προγράμματος και των υλικών που χρειάζονται, συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου 

σχετικών βιβλίων που μπορούν να αναζητηθούν για περαιτέρω εμβάθυνση στο θέμα.  

Οι βασικοί στόχοι του εγχειριδίου είναι:  

1) Να παρέχει στους εκπαιδευτές και στους συμβούλους τόσο την απαραίτητη θεωρία 

για την εφαρμογή της EcoChestnut προσέγγισης (η οποία αναπτύσσεται 

ολοκληρωμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) όσο και μία, βήμα-βήμα, καθοδήγηση 

για την πρακτική εξάσκηση. 

2) Να παρέχει την μεθοδολογία της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού προγράμματος 

EcoChestnut.  

3) Να εξηγήσει τη διαδικασία επικύρωσης των ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων που 

παρακολούθησαν το πρόγραμμα ηλεκτρονικά ή δια ζώσης. 

 

Το Εγχειρίδιο θα καθοδηγήσει τους εκπαιδευτές και τους συμβούλους, στην ποικιλία της 

ύλης του εκπαιδευτικού προγράμματος EcoChestnut με έναν αποσπασματικό τρόπο. Θα 

τους βοηθήσει να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία ή να επιλέξουν τα θέματα 

που θα εντάξουν σε μια υφιστάμενη προσέγγιση. Περιέχει πληροφορίες για τις 

εκπαιδευτικές κατηγορίες, τις ενότητες/θέματα και τα κεφάλαια (εκπαιδευτική ύλη) που 

περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτές έχουν την ελευθερία να προσθέσουν 

οποιαδήποτε υλικό θεωρούν χρήσιμο στην εκπαιδευτική τους προσέγγιση. 

Το εγχειρίδιο περιέχει επίσης έναν τομέα ειδικά για την περιγραφή της ψηφιακής 

πλατφόρμας του έργου, δηλαδή για αυτά που μπορούν να βρεθούν στην πλατφόρμα πέρα 

από την εκπαιδευτική ύλη καθεαυτή. Όπως, τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρμα και 

οδηγίες για την χρήση της. Περιέχει επίσης ειδικές οδηγίες για το διαδραστικό αρχείο το 

οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε εκπαιδευόμενος. Και όλα αυτά ώστε ο εκπαιδευτής 

να είναι καλύτερα προετοιμασμένος για να παρουσιάσει στους εκπαιδευόμενους και τους 

δυνητικούς ενδιαφερόμενους την πλατφόρμα με όλες τις λειτουργίες της. 

 

Το περιεχόμενο του οδηγού EcoChestnut για την πιστοποίηση των βιολογικών κάστανων 

και το εγχειρίδιο «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των καστανεώνων», θα είναι επίσης πολύ 
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χρήσιμα για τον εκπαιδευτή ώστε να έχει μια πιο ολοκληρωμένη και περιεκτική άποψη 

για το σύνολο του τομέα των κάστανων. 

Το εγχειρίδιο διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, στις γλώσσες των εταίρων 

(Ελληνικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά) και στα Αγγλικά. Το Εγχειρίδιο 

σχεδιάστηκε ειδικά για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EcoChestnut. 
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2. Μοντέλο μικτής μάθησης 

Η εκπαιδευτική μέθοδος βασίζεται στο μοντέλο μικτής μάθησης, όπως αναπτύχθηκε στο 

μοντέλο εκμάθησης του EcoChestnut. 

Η μικτή μάθηση (Blended Learning, ή B-Learning) είναι μία ευέλικτη προσέγγιση στον 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παράδοση μιας εκπαιδευτικής και διδακτικής 

στρατηγικής. Αυτός ο τρόπος συνδυάζει την ασύγχρονη εικονική εκπαίδευση με την 

πρόσωπο με πρόσωπο, όπου η μία ανατροφοδοτεί την άλλη. Στα μεικτά μαθήματα, η 

διδασκαλία μπορεί να γίνεται σε διδακτική αίθουσα, μέσω του διαδικτύου ή και με τους 

δύο τρόπους. Το διαδικτυακό στοιχείο εξελίσσεται σε μία φυσική προέκταση της 

παραδοσιακής διδακτικής διαδικασίας μέσα σε αίθουσα. Επιπλέον, η μικτή μάθηση δεν 

επιβάλλει ένα προκαθορισμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο αλλά προσφέρει την δυνατότητα, 

με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο, να υποστηρίξει εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μέσα από 

σύνθετα προσαρμοζόμενα πλαίσια και με την χρήση δραστηριοτήτων με ηλεκτρονικά 

μέσα. 

Το Παιδαγωγικό Πλαίσιο για το EcoChestnut είναι επιλεκτικό. Δηλαδή χρησιμοποιούνται 

διάφορες εκπαιδευτικές μέθοδοι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των εκπαιδευόμενων. 

Το έργο EcoChestnut παρέχει μία διαδικασία ευέλικτης εφαρμογής, ανάλογα με τις 

ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε φορέα. Γενικά, το μεγαλύτερο μέρος της 

εκπαιδευτικής ύλης θα διδαχθεί διαδικτυακά (ασύγχρονη μέθοδος) ώστε να είναι 

προσβάσιμη από όσο περισσότερους γίνεται. Τα μαθήματα θα είναι διαθέσιμα στην 

διαδικτυακή πλατφόρμα μαζί με το τελικό τεστ για την διαδικτυακή αξιολόγηση, ενώ οι 

μελέτες περιπτώσεων, οι συζητήσεις και άλλες δραστηριότητες θα γίνονται μέσω 

διαδικτύου ατομικά ή σε ομάδες. Σε αυτή την περίπτωση ασύγχρονης μάθησης, ο 

εκπαιδευτής θα διαδρά με τον εκπαιδευόμενο μέσω του φόρουμ ή/και μέσω 

προετοιμασμένων βοηθημάτων, μέσω μέιλ ή και άλλων τρόπων που θα επιλύουν κάθε 

απορία που μπορεί να προκύπτει στην πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο 

εκπαιδευτής προβλέπεται να παροτρύνει την διάδραση μέσω του φόρουμ της 

πλατφόρμας (για την περίπτωση της ασύγχρονης μεθόδου) ή στις πρόσωπο με πρόσωπο 

συναντήσεις. Ωστόσο, υπάρχει επίσης η δυνατότητα προσαρμογής σε ένα ευέλικτο 

μοντέλο συνδυασμένο με κατ’ εξαίρεση συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Με αυτόν 

τον τρόπο, εάν σε κάποιες χώρες υπάρχει η δυνατότητα και κρίνεται απαραίτητο ή 

βοηθητικό να γίνονται πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις, ενώ άλλες το θεωρούν 

ανώφελο ή μη λειτουργικό να κάνουν τέτοια μαθήματα, η μέθοδός τους θα 

προσαρμόζεται σε κάθε περίπτωση και θα λαμβάνει όλη την υποστήριξη που 

συγκεντρώνεται στο εκπαιδευτικό μοντέλο. 
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3. Η διδασκαλία του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Για μία καλή καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να 

μελετήσει και να κατανοήσει σε βάθος τα τεχνικά σημεία του προγράμματος EcoChestnut 

καθώς και να διαμορφώσει τις συνθήκες ώστε να κάνουν το ίδιο και οι εκπαιδευόμενοι. 

Θα πρέπει να δώσει προσοχή στον στόχο κάθε Κεφαλαίου και να καθοδηγεί ανάλογα τους 

εκπαιδευόμενους. 

Κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο παρουσιάζεται με μελέτες περίπτωσης, δραστηριότητες 

και τεστ αυτοαξιολόγησης, τα οποία οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κατανοήσουν και να 

ολοκληρώσουν στο πλαίσιο της αξιολόγησής τους. Αυτές οι ασκήσεις λειτουργούν σαν μία 

διαρκής αξιολόγηση που επιτρέπει στον επιμορφωτή να παρακολουθεί την εξέλιξη της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας κάθε εκπαιδευόμενου από την αρχή, και να εισάγει 

διορθωτικά μέτρα οποιαδήποτε στιγμή. 
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4. Πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα 

4.1. Εγγραφή του εκπαιδευτή 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα e-learning έχει ανοιχτή πρόσβαση για όλους. Μετά την εγγραφή μέσα 

από μία απλή διαδικασία (δείτε παρακάτω: «Εγγραφή εκπαιδευόμενου»), κάθε πιθανός 

εκπαιδευτής αποκτά ελεύθερη πρόσβαση στο βασικό μέρος της επιμόρφωσης. 

Ο εκπαιδευτές μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το υλικό για να αναπτύξουν τον δικό τους 

εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες ή αιτήματα των εκπαιδευόμενων 

στους οποίους απευθύνονται. 

Επιπλέον, το EcoChestnut διαθέτει έναν κατάλογο καθορισμένων επιμορφωτών (τουλάχιστον ένας 

ανά χώρα εταίρων του έργου) οι οποίοι έχουν πρόσβαση στην διαχείριση της πλατφόρμας και 

μπορούν να προσθέτουν, να παρακολουθούν και να σχολιάζουν το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό 

σε όλες τις γλώσσες της πλατφόρμας. Για παράδειγμα, μπορούν να προσθέτουν νέες 

δραστηριότητες, να παραπέμπουν σε νέα άρθρα ή βίντεο για ένα συγκεκριμένο θέμα, ή σε μία 

συγκεκριμένη χώρα. 

Αυτοί οι εκπαιδευτές αναφέρονται στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας εκμάθησης. 

Οι εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτή την δεξαμενή εκπαιδευτών μπορούν 

να επικοινωνήσουν με τους εταίρους της χώρας τους. Οι εταίροι του EcoChestnut συμφώνησαν 

για τα κριτήρια για τον διορισμό ενός νέου εκαπιδευτή ως επιμορφωτή EcoChestnut (δείτε: Τμήμα 

6). Αφού διοριστεί, ο νέος εκπαιδευτής EcoChestnut θα λάβει ειδική διαπίστευση, καθώς και έναν 

συγκεκριμένο Οδηγός EcoChestnut για εκπαιδευτές (σε μορφή PDF) με τις τεχνικές οδηγίες για την 

βελτίωση της εκπαιδευτικής ύλης, την προσθήκη ύλης, δραστηριότητες, τεστ, κλπ. 

Το Τμήμα 7 του παρόντος εγχειριδίου θα παρέχει στους εκπαιδευτές επιπλέον πληροφορίες 

σχετικά με την χρήση της πλατφόρμας. 

 

4.2. Εγγραφή των μαθητών 

Η πλατφόρμα e-learning παρέχει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανοιχτής πρόσβασης. 

Οποιοσδήποτε παραγωγός ή μελλοντικός παραγωγός που ενδιαφέρεται για το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα EcoChestnut μπορεί να κάνει αίτηση για να εγγραφεί. 

Υπάρχουν δύο τρόποι πρόσβασης στην πλατφόρμα:  
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Απευθείας από τον ιστότοπο του έργου (www.ecochesnut.eu/echochesnut course/), 

με δυνατότητα επιλογής γλώσσας.  

 

 

 

Από τον ιστότοπο του Μεσογειακού Κέντρου Περιβάλλοντος 

(www.medcenv.org/learn/course list/) όπου επιλέγετε την γλώσσα και το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα EcoChestnut από τον πτυσσόμενο κατάλογο Courses.  

 

 

 

Για να εγγραφούν οι εκπαιδευόμενοι θα χρειαστεί απλά να συμπληρώσουν το όνομα και 

το email τους, και να τα επιβεβαιώσουν μέσω του email που θα τους σταλεί, ώστε στην 

συνέχεια να λάβουν τον μυστικό κωδικό με τον οποίο θα μπορούν να κάνουν login στην 

πλατφόρμα.  

http://www.ecochesnut.eu/echochesnut
http://www.medcenv.org/learn/course
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5. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EcoChestnut  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EcoChestnut αποτελείται από 4 ενότητες με πολλά κεφάλαια 

(εκπαιδευτικά θέματα), τα οποία παρέχουν μία ολοκληρωμένη κάλυψη του συνόλου του 

τομέα των καστάνων, ξεκινώντας από γεωπονικά ζητήματα μέχρι την εμπορία και το 

μάρκετινγκ, καθώς και παρουσιάζουν πώς η βιολογική καλλιέργεια καστάνων αποτελεί 

κινητήρια δύναμη για την αγροτική ανάπτυξη σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης. 

 

5.1. Σκοπός και στόχοι 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει βασικό στόχο την κατάρτιση των καστανοπαραγωγών σε 

όλες τις φάσεις της καλλιέργειας βιολογικών καστάνων, από την φύτευση μέχρι την 

συγκομιδή. 

Τα κύρια αντικείμενα στα οποία θα καταρτιστούν οι εκπαιδευόμενοι είναι τα παρακάτω:  

a) Πώς να παράγετε βιολογικά κάστανα. 

Αυτό το αντικείμενο εστιάζει στην διαδικασία παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της 

φροντίδας του δέντρου, της συγκομιδής των καστάνων και όλων των ενδιάμεσων 

διαδικασιών. Σε αυτό το τμήμα περιγράφονται οι προδιαγραφές της καλλιέργειας 

βιολογικών καστάνων καθώς και όλα τα προαπαιτούμενα. 

b) Πώς να εμπορευτείτε βιολογικά κάστανα. 

Αυτό το αντικείμενο εστιάζει στην προώθηση του προϊόντος. Παρέχει κατάρτιση στο 

μάρκετινγκ και τις προωθητικές προσεγγίσεις προκειμένου να προωθηθούν τα βιολογικά 

κάστανα στην αγορά. 

c) Πώς μπορεί η καλλιέργεια των βιολογικών καστάνων να αποτελέσει την κινητήριο 

δύναμη για τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη των αγροτικών 

περιοχών.  
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5.2. Επισκόπηση του εκπαιδευτικού προγράμματος EcoChestnut 

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις Ενότητες και τα Κεφάλαια.   

Πίνακας 1. Σχεδιάγραμμα του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Ενότητες/Θέματα Κεφάλαια 

 
 
1. Πώς να παράγουμε 

βιολογικά κάστανα 

1.1. Φύτευση και εμβολιασμός 

1.2. Λίπανση και διαχείριση των γεωργικών εδαφών 

1.3. Κλάδεμα και μόρφωση των δέντρων 

1.4. Άρδευση ενός βιολογικού καστανεώνα 

1,5. Από την συγκομιδή στην αποθήκευση 

1.6. Μέθοδοι επεξεργασίας προϊόντων βιολογικής πιστοποίησης 

2. Βιολογικές και 
βιοδυναμικές 
εφαρμογές στην 
καστανοκαλλιέργεια 

2.1. Διαχείριση και έλεγχος των ζιζανίων 

2.2. Προστασία από ασθένειες και παράσιτα 

2.3. Οι βιοδυναμικές αρχές που εφαρμόζονται για την αποτροπή 
ασθενειών: πρόληψη και ενδυνάμωση για θεραπεία 

 
 
3. Εμπόριο και 

προώθηση των 
καστάνων 

3.1. Αρχές και εργαλεία για την προώθηση πωλήσεων στον βιολογικό 
τομέα 

3.2. Προσεγγίσεις μάρκετινγκ και στρατηγικές 

3.3. Τα βασικά του σύγχρονου μάρκετινγκ: Εργαλεία ψηφιακού 
μάρκετινγκ 

3.4. Τα βασικά για το μάρκετινγκ σήμερα: Κοινωνικά δίκτυα, Εκθέσεις 
και Δικτύωση 

3,5. Στοιχεία οικονομικής ανάλυσης για την κερδοφορία στην 
βιολογική παραγωγή – Επιχειρηματικό πλάνο μιας “Eco-chestnut 
φάρμας” 

3.6. Διαχείριση ποιότητας στην παραγωγή βιολογικών καστάνων 

4. Βιολογική καλλιέργεια 
καστάνων, μία 
κινητήρια δύναμη για 
την αγροτική ανάπτυξη 
στην Ευρώπη 

4.1. Υλική και άυλη κληρονομιά της Ευρωπαϊκής καστανοκαλλιέργειας 

4.2. Η βιολογική παραγωγή καστάνων ως παράγοντας ελκυστικότητας 
μιας περιοχής 

4.3. Η περιβαλλοντική και τοπιογραφική αξία των βιολογικών 
καστάνων 

4.4. Βιολογική καστανοκαλλιέργεια, ένας παράγοντας κοινωνικής 
συνοχής 

 
 
 

 

 

https://medcenv.org/learn/el/topic/1-6-methods-of-products-processing-with-organic-certification/
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5.3. Περιγραφή των Kεφαλαίων του εκπαιδευτικού προγράμματος EcoChestnut 
 

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα EcoChestnut διαμορφώθηκε σε τέσσερις ενότητες ή θέματα, 

το καθένα από τα οποία χωρίζεται σε αρκετά διδακτικά μοντέλα. Στην Πρώτη Ενότητα οι 

εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μάθουν πώς να παράγουν βιολογικά 

κάστανα. Στην Δεύτερη Ενότητα θα μάθουν για τις δυνατότητες της βιολογικής και 

βιοδυναμικής καλλιέργειας κάστανων. Στην Τρίτη Ενότητα θα μάθουν για τα θέματα που 

αφορούν την εμπορία και προώθηση των καστάνων, και στην Τέταρτη ενότητα για τον 

τρόπο με τον οποίο η βιολογική παραγωγή καστάνων αποτελεί κινητήριο δύναμη για την 

ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης. 

5.3.1. Ενότητα 1: Πώς να παράγουμε βιολογικά κάστανα 

Αυτή η Ενότητα επικεντρώνεται στην παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της καλλιέργειας 

των καστανιών, της συγκομιδής των καστάνων και όλων των ενδιάμεσων σταδίων. 

Περιγράφονται εδώ οι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της βιολογικής καλλιέργειας καστάνων 

καθώς και όλα τα προαπαιτούμενα για την καστανοκαλλιέργεια. Η Ενότητα χωρίζεται στα 

παρακάτω έξι Κεφάλαια: 
 
Κεφάλαιο 1.1 

Τίτλος Φύτευση και εμβολιασμός 

Εστίαση περιεχομένου Αυτό το Κεφάλαιο περιλαμβάνει τις απαραίτητες θεμελιώδεις γνώσεις 
όσον αφορά την καλλιέργεια και τον εμβολιασμό των καστανιών. Όσον 
αφορά την φύτευση, αναφέρεται στο πώς ορισμένα βασικά 
χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν γίνει πλήρως κατανοητά προκειμένου 
να μεγιστοποιείται η παραγωγή και η ασφάλεια. Όσον αφορά τον 
εμβολιασμό, το Κεφάλαιο εμβαθύνει όχι μόνο στην σημασία του αλλά 
και στους πιο δημοφιλείς τρόπους κεντρώματος και ποιος είναι ο 
σωστός τρόπος εφαρμογής του καθενός τους. Το Κεφάλαιο επίσης 
αναφέρεται σε μία ενδιαφέρουσα μέθοδο εγκατάστασης 
πετυχημένων καστανεώνων. 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι και 
αποτελέσματα  

Η κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων του 
κεντρώματος. 
Η κατανόηση των προαπαιτούμενων των διαφορετικών ειδών 
καστανεώνων. 
Η ικανότητα ανάλυσης μιας δυνητικής τοποθεσίας για 
καστανεώνα προκειμένου να αποφασιστεί εάν και ποιό είδος 
καστανεώνα μπορεί να εγκατασταθεί. 
Η ικανότητα εμβολιασμού καστανιών. 
Η περιγραφή σε άλλους καστανοκαλλιεργητές πώς οι διάφοροι 
παράγοντες επηρεάζουν την εγκατάσταση του καστανεώνα. 
Η εξήγηση σε άλλους των πλεονεκτημάτων του εμβολιασμού των 
καστανιών καθώς και των πλεονεκτημάτων καλλιέργειας 
δενδρυλλίων. 
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Διάρκεια Συνολική διάρκεια: 3,5 ώρες 
Διδασκαλία / Μάθηση: 2 ώρες 
Δραστηριότητες: 1,5 ώρες 

Πηγές Βίντεο σχετικά με την συντροπική γεωργία και την εγκατάσταση 
καστανεώνα με διαδοχικό τρόπο. Εξηγείται λεπτομερειακά η αρχή 
της φύτευσης πρωτοπόρων ειδών. 
https://www.youtube.com/watch?v=gSPNRu4ZPvE  
Το βιβλίο του Mark Shepard «Γεωργία Αποκατάστασης» 
(Restoration Agriculture) για να διευρύνετε τις γνώσεις σας για την 
γενετική επιλογή. 
Βίντεο για τον εμβολιασμό των καστανιών (στα Γαλλικά). 
Μπορούν να ενεργοποιηθούν Αγγλικοί υπότιτλοι, αλλά και μόνο 
από την εικόνα φαίνεται ξεκάθαρα ένα παράδειγμα 
μπολιάσματος (αν και η συγκεκριμένη τεχνική διαφέρει από αυτές 
που περιγράφονται στην Ενότητα). Διαθέσιμο στο: 
http://ecomanagement.eu/index.php/en/project-
gallery/films/124-greffage-du-chataignier 

 
 
  

http://ecomanagement.eu/index.php/en/project-gallery/films/124-greffage-du-chataignier
http://ecomanagement.eu/index.php/en/project-gallery/films/124-greffage-du-chataignier
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Κεφαλαιο 1.2 

Τίτλος Λίπανση και διαχείριση των γεωργικών εδαφών 

Εστίαση περιεχομένου Σε αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα θρεπτικά συστατικά που είναι 
κρίσιμα για τα φυτά, και στην συνέχεια εξηγείται εάν και πώς αυτά τα 
συστατικά μπορούν να είναι διαθέσιμα. Στην συνέχεια παρουσιάζεται 
ο ρόλος των λιπασμάτων και η χρήση τους καθώς και το πώς πρέπει να 
εφαρμόζονται, και τέλος το πώς εφαρμόζεται όλη αυτή η γνώση 
συγκεκριμένα στις καστανιές. 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι και 
αποτελέσματα  

Κατανόηση των αρχών της διατροφής των ανώτερων φυτών και 
της σημασίας των θρεπτικών συστατικών. 
Ικανότητα αναγνώρισης της ανάγκης για εφαρμογή λιπασμάτων. 
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που δίνουν τα εργαλεία 
διάγνωσης της γονιμότητας του εδάφους και της διατροφικής 
κατάστασης των δέντρων. 
Ικανότητα αναγνώρισης συγκεκριμένων διατροφικών αναγκών 
της καστανιάς. 
Ικανότητα εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης της 
γονιμότητας του εδάφους σε ένα βιολογικό καστανεώνα. 
Αξιολόγηση την διατροφική ισορροπία ενός αγροσυστήματος και 
της δυνητικής ανάγκης για εφαρμογή λιπασμάτων. 
Ικανότητα αναγνώρισης των αποτελεσμάτων των αναλύσεων του 
εδάφους και των φυτών. 
Προετοιμασία ενός προγράμματος λίπανσης που προκύπτει από 
τα αποτελέσματα των αναλύσεων του εδάφους και των φυτών. 
Καταγραφή των ενεργειών που έχουν προτεραιότητα για την 
διαχείριση της γονιμότητας του εδάφους σε ένα συγκεκριμένο 
αγροτεμάχιο και περιβάλλον. 
Προετοιμασία ενός προγράμματος λίπανσης για έναν βιολογικό 
καστανεώνα. 

 

Διάρκεια Διάρκεια: 3 ώρες: 
Διδασκαλία / Μάθηση: 1 ώρα 
Δραστηριότητες: 2 ώρες 

Πόροι Βιβλίο για την καστανιά (στα Πορτογαλικά και Ισπανικά) 
https://frontur.es/wp-
content/uploads/2021/01/manual_boas_practicas_castanheiro_casta
no.pdf 
Βίντεο για την καστανιά https://youtu.be/PdM8f6Rztn8 
Βίντεο για την καστανιά https://www.youtube.com/channel/UCJ-
QTgBiZVtAoZ_IZabua7g 

 
 
  

https://frontur.es/wp-content/uploads/2021/01/manual_boas_practicas_castanheiro_castano.pdf
https://frontur.es/wp-content/uploads/2021/01/manual_boas_practicas_castanheiro_castano.pdf
https://frontur.es/wp-content/uploads/2021/01/manual_boas_practicas_castanheiro_castano.pdf
https://youtu.be/PdM8f6Rztn8
https://www.youtube.com/channel/UCJ-QTgBiZVtAoZ_IZabua7g
https://www.youtube.com/channel/UCJ-QTgBiZVtAoZ_IZabua7g
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Κεφάλαιο1.3 

Τίτλος Κλάδεμα και μόρφωση των δέντρων 

Εστίαση περιεχομένου Το κλάδεμα εξηγείται με κάθε λεπτομέρεια, παρουσιάζοντας του 
λόγους της σπουδαιότητάς του καθώς και γιατί αποτελεί παράγοντα 
που δεν μπορεί να παραμελείται. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι 
μέθοδοι κλαδέματος που ταιριάζουν περισσότερο στην 
καστανοκαλλιέργεια. Αυτές οι μέθοδοι που εξετάζονται εξηγούνται με 
προσοχή όσον αφορά τις τεχνικές και χρονικές λεπτομέρειες. Τέλος, 
παρουσιάζονται και εξετάζονται τα ακριβή εργαλεία με τα οποία 
πρέπει να γίνεται το κλάδεμα. 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι και 
αποτελέσματα  

Εντοπισμός της ανάγκης για κλάδεμα 
Τεχνικές κλαδέματος 
Κατάλληλα εργαλεία 
Χρήση των εργαλείων κλαδέματος 
Ικανότητα μετάδοσης των θεωρητικών γνώσεων για τις μεθόδους 
άρδευσης, κλαδέματος, επεξεργασίας. 

 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια: 3,5 ώρες: 
Διδασκαλία / Μάθηση: 2 ώρες 
Δραστηριότητες: 1,5 ώρες 

Πόροι Roberto TOMASONE, Carla CEDROLA, Mauro PAGANO, Andrea 
ACAMPORA, Enrico SANTANGELO (2019) Mechanized 
management of Pruning residues in Sweet Chestnut Orchards 
(Μηχανοποιημένη διαχείριση υπολειμμάτων κλαδέματος σε 
οπωρώνες γλυκών καστανιών), AGROFOR International Journal, 
Vol. 4, Issue No. 1. 
Michigan State University - Chestnut pruning (Κλάδεμα 
καστανιάς) 
https://www.canr.msu.edu/chestnuts/horticultural_care/pruning 
Βίντεο για το κλάδεμα στην Μελίβοια  
https://youtu.be/FjoZYxIhhGk (Κλάδεμα)  
https://youtu.be/G34BeeYiVxc (Κλάδεμα)  
https://youtu.be/oQCrYXZCEHc (Κλάδεμα νεαρών δέντρων)  
https://youtu.be/2B0IFJ2ZoUs (Διορθωτικό κλάδεμα) 

 
 
  

https://www.canr.msu.edu/chestnuts/horticultural_care/pruning
https://youtu.be/FjoZYxIhhGk
https://youtu.be/G34BeeYiVxc
https://youtu.be/oQCrYXZCEHc
https://youtu.be/2B0IFJ2ZoUs
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Κεφάλαιο 1.4 

Τίτλος Άρδευση ενός βιολογικού καστανεώνα 

Εστίαση περιεχομένου Σε αυτό το Κεφάλαιο γίνεται ξεκάθαρη η σημασία της κατάλληλης 
άρδευσης, αλλά το σημαντικότερο, εξηγούνται οι τρόποι με τους 
οποίους μπορεί να επιτευχθεί, δεδομένου ότι ο κατάλληλος τρόπος 
άρδευσης καθορίζεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εδάφους. 
Ελλιπής ή υπερβολική άρδευση μπορεί να έχει καταστροφικές 
επιπτώσεις στην καλλιέργεια, και για αυτό οι πιο δημοφιλείς πρακτικές 
περιγράφονται σε αυτό το Κεφάλαιο διεξοδικά και προσεκτικά, 
δίνοντας έμφαση όχι μόνο στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η άρδευση 
αλλά και στον απαραίτητο εξοπλισμό και στην κατανάλωση πόρων 
όπως εργατοώρες, χρόνος και κόστος. 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι και 
αποτελέσματα  

Προσδιορισμός των αναγκών σε νερό σύμφωνα με την ηλικία του 
δέντρου και το έδαφος 
Γνώση των διαφόρων συστημάτων άρδευσης 
Γνώση των προβλημάτων που προκαλεί η άρδευση 
Χρήση των συστημάτων άρδευσης 
Προγραμματισμός άρδευσης 
Ικανότητα μετάδοσης των θεωρητικών γνώσεων για τις 

μεθόδους άρδευσης, κλαδέματος, επεξεργασίας. 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια: 3,5 ώρες 
Διδασκαλία / Μάθηση: 2 ώρες  
Δραστηριότητες: 1,5 ώρα 

Πόροι Chestnut Grower Guide, (Οδηγίες για τον καλλιεργητή καστανιών) 
βιβλίο, Κεφάλαιο 4.9 - Άρδευση (washingtonchestnut.com). 
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Κεφάλαιο 1.5 

Τίτλος Από την συγκομιδή στην αποθήκευση 

Εστίαση περιεχομένου Αυτό το Κεφάλαιο αναφέρεται στα στάδια αμέσως μετά την 
αποκατάσταση του καστανεώνα. Αρχικά, εξηγεί πώς πρέπει να γίνεται 
διαδικασία συγκομιδής. Ακολουθεί αναφορά στην σημασία της 
σωστής συσκευασίας των καστάνων και περιγράφει τους διάφορους 
τρόπου συσκευασίας. Στην συνέχεια, αναφέρεται στην μεταφορά, 
εξηγώντας την ιδέα των τριών C και εξετάζοντας τα διαθέσιμα είδη 
μεταφοράς. Τέλος, αναφέρονται διάφοροι τρόποι αποθήκευσης. 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι και 
αποτελέσματα  

Γνώση της βασικής νομοθεσίας που αφορά την βιολογική 
παραγωγή καστάνων από την συγκομιδή μέχρι την αποθήκευση. 
Κατανόηση των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν τις 
διαδικασίες συλλογής, μετακίνησης και αποθήκευσης 
Ικανότητα να αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα των διαφόρων τεχνικών συγκομιδής και 
αποθήκευσης. 
Ικανότητα να αναγνωρίζει την ανάγκη ειδικών μέτρων για την 
μεταφορά 
Γνώση των βασικών επιλογών συσκευασίας και των νέων τάσεων. 
Ανάλυση των παραγόντων που θα μπορούσαν πιθανά να 
επηρεάσουν τα κάστανα κατά την διάρκεια αυτών των 
επεξεργασιών. 
Προετοιμασία του σχεδιασμού της μεταφοράς και της 
αποθήκευσης για μια επιτυχημένη παραγωγή των καστάνων. 
Καταγραφή των σημαντικότερων ενεργειών για την διαχείριση της 
συγκομιδής σε ένα μοντέλο βιολογικής παραγωγής. 

 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια: 3 ώρες 
Διδασκαλία / Μάθηση: 2 ώρες  
Δραστηριότητες: 1 ώρα  

Πόροι Παράδειγμα επιχείρησης που καλλιεργεί και επεξεργάζεται κάστανα:  
 1. (https://www.arfrusa.com/en/process_en/ ) 
 2. (https://www.youtube.com/watch?v=Nq5-WwJXks8 ) 
1. Ν. Tzortzakis and Ι. Metzidakis, "Determination of Heat Stress and 
Ultra Low Oxygen in Chestnut Storage under Control and Modified 
Atmospheres," (Προσδιορισμός της θερμικής επεξεργασίας και της 
επεξεργασίας χαμηλού οξυγόνου στην ελεγχόμενη, τροποποιημένης 
πίεσης αποθήκευση καστάνων)  Food and Nutrition Sciences, Vol. 3 No. 
3, 2012, pp. 387-393. doi: 10.4236/fns.2012.33055. 
2. Ronglin, L. (2000). Studying and Practice of Chinese Chestnut Storage 
(Μελέτη και εφαρμογή της αποθήκευσης καστάνων στην Κίνα). Journal 
of Anhui Agricultural Sciences, 28(6), 811-812. 

 
 

https://www.arfrusa.com/en/process_en/
https://www.youtube.com/watch?v=Nq5-WwJXks8
http://dx.doi.org/10.4236/fns.2012.33055
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Κεφάλαιο 1.6 

Τίτλος Μέθοδοι επεξεργασίας προϊόντων βιολογικής πιστοποίησης 

Εστίαση περιεχομένου Σε αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάζεται λεπτομερειακά η σπουδαιότητα 
της επεξεργασίας των καστάνων και η διαφοροποίηση μεταξύ 
φρέσκων καστάνων και επεξεργασμένων. Στην συνέχεια 
παρουσιάζονται οι διαθέσιμες επεξεργασμένες μορφές των καστάνων 
δηλαδή τα κατεψυγμένα, τα αποστειρωμένα σε σακούλες αλουμινίου, 
τα κονσερβοποιημένα, τα εμφιαλωμένα και τα αποξηραμένα. Στην 
συνέχεια περιγράφονται οι διάφοροι τρόποι συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένης της αποφλοίωσης με φλογισμό και ατμισμό. 
Τέλος, αναφέρονται τα πιο δημοφιλή προϊόντα καστάνων, όπως το 
καστανάλευρο και η κρέμα, μεταξύ άλλων. 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι και 
αποτελέσματα  

Γνώσεις μεθόδων αποθήκευσης (βιομηχανική επεξεργασία)  
Γνώσεις των προϊόντων επεξεργασίας καστάνων  
Γνώσεις για τα ευεργετήματα στην ανθρώπινη υγεία 
Ικανότητα ανάλυσης των προϊόντων επεξεργασίας καστάνων 
Ικανότητα μετάδοσης των θεωρητικών γνώσεων για τις μεθόδους 
άρδευσης, κλαδέματος, επεξεργασίας. 

 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια: 3,5 ώρες 
Διδασκαλία / Μάθηση: 2 ώρες  
Δραστηριότητες: 1,5 ώρα 

Πόροι Bounous G., 2005, THE CHESTNUT: A MULTIPURPOSE RESOURCE FOR 
THE NEW MILLENNIUM (Το κάστανο: Ένας πόρος πολλαπλών χρήσεων 
για την νέα χιλιετία), Acta horticulturae, III International Chestnut 
Congress. 
https://youtu.be/i2x36Vpyav4 
https://youtu.be/pljFgC3DID8 
https://youtu.be/_IDSX4dmEes 
https://youtu.be/BQqIjK_mzdI 
https://youtu.be/PpiNmHjwQfE 
https://youtu.be/3fpExR1NwQg marron glace (στα Ισπανικά) 

 
 
 
  

https://www.actahort.org/books/693/index.htm
https://www.actahort.org/books/693/index.htm
https://youtu.be/pljFgC3DID8
https://youtu.be/_IDSX4dmEes
https://youtu.be/BQqIjK_mzdI
https://youtu.be/PpiNmHjwQfE
https://youtu.be/3fpExR1NwQg
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5.3.2. Ενότητα 2: Βιολογικές και βιοδυναμικές εφαρμογές στην καστανοκαλλιέργεια 

Αυτό το θέμα εστιάζει στις βασικές μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία πρόληψης/θεραπείας 

για την προστασία των καστανεώνων.  
 
Κεφάλαιο 2.1 

Τίτλος Διαχείριση και έλεγχος των ζιζανίων 

Εστίαση περιεχομένου Σε αυτό το Κεφάλαιο εξηγείται τί είναι τα ζιζάνια και πώς αποτελούν 
πρόβλημα. Εξηγείται ακόμα γιατί θα πρέπει να αποφεύγεται το 
όργωμα, ενώ στην συνέχεια αναφέρονται τα σημαντικά θέματα που 
αφορούν την προστασία του εδάφους. Ακολουθεί μία επέκταση στο 
θέμα των ζιζανίων και του ρόλου τους στην διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, πριν εξεταστεί η χρήση των ζιζανιοκτόνων. Εξετάζεται 
ακόμα η ιδέα της χρήσης mulch (τρίμματα φυτικής ύλης), καθώς και οι 
θερμικές μέθοδοι. Τέλος, το Κεφάλαιο αναφέρεται στο κούρεμα της 
άγριας βλάστησης και στην επικαλυπτική φύτευση.  
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι και 
αποτελέσματα  

Ικανότητα αναγνώρισης της ανταγωνιστικής δράσης των 
αγριόχορτων αλλά και των πολλαπλών ωφελημάτων που 
προσφέρουν στο αγροσύστημα.  
Ικανότητα επιλογής ενός συστήματος ελέγχου του εδάφους το 
οποίο είναι το καταλληλότερο για το δεδομένο περιβάλλον του 
εξεταζόμενου αγροτεμαχίου. 
Ικανότητα κατανόησης των πρόσθετων απαιτήσεων ενός 
συστήματος διαχείρισης του εδάφους προκειμένου να 
ανταποκρίνεται στους όρους της βιολογικής καλλιέργειας. 
Ικανότητα να αξιολογή πότε το επίπεδο της βλάστησης είναι 
επιβλαβές για τα δέντρα ή ωφέλιμο για το αγροσύστημα. 
Ικανότητα να διαμορφώνει ένα πρόγραμμα ελέγχου των 
αγριόχορτων και να φυτεύει με τον κατάλληλο τρόπο 
επικαλυπτική βλάστηση. 

 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια: 3 ώρες 
Διδασκαλία / Μάθηση: 1 ώρα 
Δραστηριότητες: 2 ώρες 

Πόροι Book on Chestnut tree (Το βιβλίο για την καστανιά –Πορτογαλικά, 
Ισπανικά) https://frontur.es/wp-
content/uploads/2021/01/manual_boas_practicas_castanheiro_casta
no.pdf 
Βίντεο για τις καστανιές https://youtu.be/PdM8f6Rztn8 
Βίντεο για τις καστανιές https://www.youtube.com/channel/UCJ-
QTgBiZVtAoZ_IZabua7g 
Rodrigues, M.A., Arrobas, M. 2020. Cover cropping for increasing fruit 
production and farming sustainability (Επικαλυπτική καλλιέργεια για 
την αύξηση της καρποφορίας και της βιωσιμότητας της καλλιέργειας). 
In: Srivastava, A.K., Hu, C. (Eds), Fruit Crops: Diagnosis and Management 
of Nutrient Constraints (Καλλιέργειες καρποφόρων φυτών: Διάγνωση 

https://frontur.es/wp-content/uploads/2021/01/manual_boas_practicas_castanheiro_castano.pdf
https://frontur.es/wp-content/uploads/2021/01/manual_boas_practicas_castanheiro_castano.pdf
https://frontur.es/wp-content/uploads/2021/01/manual_boas_practicas_castanheiro_castano.pdf
https://youtu.be/PdM8f6Rztn8
https://www.youtube.com/channel/UCJ-QTgBiZVtAoZ_IZabua7g
https://www.youtube.com/channel/UCJ-QTgBiZVtAoZ_IZabua7g
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και διαχείριση των διατροφικών περιορισμών). Elsevier, Amsterdam, 
The Netherlands. pp, 279-295. 
Rodrigues, M.A., Raimundo, S., Arrobas, M. 2019. Cover Cropping in 
Rainfed Fruticulture (Επικαλυπτική καλλιέργεια στο Rainfed 
Fruticulture). World J Agri & Soil Sci. 1(3): WJASS.MS.ID 00511. 

 
 
  



20 
 

 
 
Κεφάλαιο 2.2 

Τίτλος Προστασία από ασθένειες και παράσιτα 

Εστίαση περιεχομένου Σε αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σοβαροί κίνδυνοι από τις 
τρέχουσες ασθένειες που επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές καστανιές, 
περιγράφοντας τις καταστροφικές επιπτώσεις τους. Κατονομάζονται 
αυτά τα είδη ασθενειών συγκεκριμένα και διαχωρίζονται σε δύο 
κατηγορίες. Για κάθε είδος παρασίτου ή ασθένειας, εξηγούνται, όχι 
μόνο η προέλευση (ιστορικά, πώς προέκυψε η μία ή η άλλη ασθένεια), 
το τί είναι και γιατί επιφέρει βλάβες στο φυτό, αλλά επίσης και οι 
συνθήκες στις οποίες ευδοκιμεί και, φυσικά, οι καλύτερες 
προσεγγίσεις που μπορεί να ακολουθήσει ο αγρότης για να αποτρέψει 
ή να ελαχιστοποιήσει την παθογένεια και τις επιπτώσεις της.  
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι και 
αποτελέσματα  

Οι επιπτώσεις των σημαντικότερων ασθενειών και παρασίτων 
στον ευρωπαϊκό τομέα καστανοπαραγωγής. 
Η διασύνδεση μεταξύ διαφόρων παρασίτων και ασθενειών. 
Κατανόηση των τρόπων διαχείρισης των διαφόρων εδαφών για 
την πρόληψη της μελάνωσης. 
Κατανόηση των βιολογικών τρόπων ελέγχου της σφήκας της 
καστανιάς και του έλκους. 
Ικανότητα μετάδοσης των γνώσεων για τον έλεγχο των 
κυριότερων ασθενειών και παρασίτων στους συνεργάτες.  

 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια: 3 ώρες 
Διδασκαλία / Μάθηση: 2 ώρες 
Δραστηριότητες: 1 ώρα 

Πόροι Βίντεο για τους εχθρούς της καστανιάς (στα Γαλλικά): 
https://www.canal-
u.tv/video/canal_uved/6_les_ennemis_du_chataignier.33033 

 
 
  

https://www.canal-u.tv/video/canal_uved/6_les_ennemis_du_chataignier.33033
https://www.canal-u.tv/video/canal_uved/6_les_ennemis_du_chataignier.33033
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Κεφάλαιο 2.3 

Τίτλος Οι βιοδυναμικές αρχές που εφαρμόζονται για την αποτροπή 
ασθενειών: πρόληψη και ενδυνάμωση για θεραπεία 

Εστίαση περιεχομένου Η βιοδυναμική γεωργία (Biodynamic Agriculture -BDA) αποτελεί μία 
γεωπονική προσέγγιση βασισμένη στις ιδέες του Rudolf Steiner οι 
οποίες έχουν εκδοθεί σε βιβλίο. Σε αυτό το Κεφάλαιο δεν 
παρουσιάζεται μόνο η σημασία των ιδεών αυτών, αλλά επίσης γίνεται 
εμβάθυνση στις διαφορές μεταξύ βιολογικής και βιοδυναμικής 
γεωργίας, καθώς και στην κατανομή παγκοσμίως των βιοδυναμικών 
καλλιεργειών. Στην συνέχεια εξηγούνται με λεπτομέρεια οι τρεις 
βασικές αρχές της βιοδυναμικής καλλιέργειας.  

Εκπαιδευτικοί στόχοι και 
αποτελέσματα  

Κατανόηση των διαφορών μεταξύ βιολογικών και βιοδυναμικών 
πρακτικών.  
Κατανόηση των στόχων και σκοπών της βιοδυναμικής 
καλλιέργειας 
Γνώση τεχνικών πρόληψης ασθενειών και παρασίτων. 
Ικανότητα αναγνώρισης των πλεονεκτημάτων της πρόληψης και 
ενδυνάμωσης. 
Γνώση των βασικών απαιτήσεων για ένα υγιές δέντρο και την 
αποτροπή των ασθενειών. 
Ικανότητες ανάλυσης των προοπτικών και των δυσκολιών της 
βιοδυναμικής γεωργίας. 
Εφαρμογή συγκεκριμένων φροντίδων για την αποτροπή των 
ασθενειών. 
Αξιολόγηση των ωφελημάτων από τις βιοδυναμικές εφαρμογές. 
Προετοιμασία ενός προγράμματος πρόληψης για την υγιή 
ανάπτυξη των καστανιών. 
Καταγραφή των προτεραιοτήτων για την πρόληψη των 
ασθενειών. 

 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια: 3 ώρες 
Διδασκαλία / Μάθηση: 2 ώρες 
Δραστηριότητες: 1 ώρα  

Πόροι https://www.youtube.com/watch?v=yyO9SyeO4ww 
https://www.slideshare.net/aksharpreetpharmacy/biodynamic-
agriculture-organic-farming-biopestisides-by-pooja-khanpara 
https://www.biodynamics.com/ 
https://wn.rsarchive.org/Lectures/GA327/English/BDA1958/Ag1958_i
ndex.html 
https://www.demeter-usa.org/learn-more/biodynamic-farm-
standard.asp 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=yyO9SyeO4ww
https://www.slideshare.net/aksharpreetpharmacy/biodynamic-agriculture-organic-farming-biopestisides-by-pooja-khanpara
https://www.slideshare.net/aksharpreetpharmacy/biodynamic-agriculture-organic-farming-biopestisides-by-pooja-khanpara
https://www.biodynamics.com/
https://wn.rsarchive.org/Lectures/GA327/English/BDA1958/Ag1958_index.html
https://wn.rsarchive.org/Lectures/GA327/English/BDA1958/Ag1958_index.html
https://www.demeter-usa.org/learn-more/biodynamic-farm-standard.asp
https://www.demeter-usa.org/learn-more/biodynamic-farm-standard.asp
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5.3.3. Ενότητα 3: Εμπόριο και προώθηση των καστάνων 

Αυτή η Ενότητα εστιάζει στην προώθηση των προϊόντων. Παρέχει εκπαίδευση στις 

προσεγγίσεις μάρκετινγκ και προώθησης οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν για να 

ενταχθούν τα βιολογικά κάστανα στην αγορά.  
 
Κεφάλαιο 3.1 

Τίτλος Αρχές και εργαλεία για την προώθηση πωλήσεων στον βιολογικό 
τομέα. 

Εστίαση περιεχομένου Σε αυτό το Κεφάλαιο εξηγούνται οι βασικές γνώσεις για το μάρκετινγκ, 
προτού παρουσιαστούν δύο μέθοδοι μάρκετινγκ: η μέθοδος 
μάρκετινγκ 4P και η διευρυμένη μέθοδος μάρκετινγκ 7P. Και οι δύο 
αυτές μέθοδοι παρουσιάζονται με τρόπο που να ταιριάζει στην 
προώθηση των βιολογικών προϊόντων. Στην συνέχεια εξηγείται πώς να 
χρησιμοποιηθούν αυτοί οι συνδυασμοί με τον καλύτερο τρόπο ώστε 
να μεγιστοποιηθούν οι πωλήσεις και τα κέρδη. Τέλος, στο Κεφάλαιο 
εξηγείται η σημασία της ετικέτας (labeling) του προϊόντος και 
παρουσιάζονται μερικές απλές και εύκολες ιδέες.  
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι και 
αποτελέσματα  

O βασικός συνδυασμός αρχών του μάρκετινγκ 4P. 
Ο διευρυμένος συνδυασμός αρχών του μάρκετινγκ 7P. 
Οι βασικές αρχές της εμφάνισης του προϊόντος (labeling). 
Σχετικά με μεθόδους απευθείας πώλησης. 
Πώς να εφαρμοστούν οι βασικές αρχές του συνδυασμού 
μάρκετινγκ 4P. 
Πώς να εφαρμοστεί ο διευρυμένος συνδυασμός μάρκετινγκ 7P. 
Πώς να προετοιμαστούν και να σχεδιαστούν οι ετικέτες των 
προϊόντων. 
Ικανότητα προετοιμασίας και διενέργειας καμπάνιας μάρκετινγκ 
για βιώσιμη τοποθέτηση στην αγορά 

 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια: 5 ώρες 
Διδασκαλία / Μάθηση: 2 ώρες 
Δραστηριότητες: 3 ώρες 

Πόροι Αναγνώσματα 
Summary Principles of Marketing (Περίληψη των αρχών του 
μάρκετινγκ), Kotler. 
8 Guiding Principles for Today’s Product Marketer (8 
κατευθυντήριες γραμμές για τον σύγχρονο μαρκετίστα). 
10 Principles of Modern Marketing (10 αρχές του σύγχρονου 
μάρκετινγκ). 
Marketing Mix: The 4Ps Of Marketing For Businesses (Συνδυασμός 
μάρκετινγκ: Τα 4P του μάρκετινγκ για επιχειρήσεις). 

Βίντεο 
Marketing Strategy – The Power of Contrast [Micro-Learning 
Format] – (Στρατηγική μάρκετινγκ, Η δύναμη των αντιθέσεων), 
βίντεο YouTube: 
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(https://www.youtube.com/watch?v=xoeYNI82Sz8&feature=emb
_logo) 
Marketing 101, understanding marketing basics, and 
fundamentals (Marketing 101, κατανόηση των θεμελίων και των 
αρχών του μάρκετινγκ), βίντεο YouTube: 
(https://www.youtube.com/watch?v=A2t-yhFaUC0) 
Principles of Marketing - Segmentation, Targeting and Positioning 
(Οι αρχές του μάρκετινγκ, τμηματοποίηση, στόχευση και 
τοποθέτηση), βίντεο YouTube: 
(https://www.youtube.com/watch?v=jBa108ybzmg) 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=xoeYNI82Sz8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xoeYNI82Sz8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=A2t-yhFaUC0
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Κεφάλαιο 3.2 

Τίτλος Προσεγγίσεις μάρκετινγκ και στρατηγικές 

Εστίαση περιεχομένου Στο Κεφάλαιο παρουσιάζεται το στοχευμένο μάρκετινγκ 
προσαρμοσμένο για τα κάστανα και τα προϊόντα τους μαζί με τις 
κατάλληλες μεθόδους. Εξηγείται ακόμα γιατί είναι σημαντικό το 
στοχευμένο μάρκετινγκ και ποιές είναι οι τρεις στρατηγικές στόχευσης 
της αγοράς. Στην συνέχεια εξηγείται πώς ακριβώς να εισαχθεί το 
προϊόν στην αγορά, χρησιμοποιώντας άμεσες στρατηγικές. Ακολουθεί 
μία παρόμοια προσέγγιση για την διεύρυνση του υφιστάμενου 
μεριδίου στην αγορά και στην συνέχεια η έννοια του εξειδικευμένου 
μάρκετινγκ. Τέλος, παρουσιάζεται το μάρκετινγκ του brand, ένα πολύ 
ισχυρό εργαλείο. 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι και 
αποτελέσματα  

Κατανόηση βασικών όρων του μάρκετινγκ, απαραίτητων για την 
εφαρμογή προσεγγίσεων και στρατηγικών μάρκετινγκ.  
Κατανόηση του τί είναι κοινό απεύθυνσης και στοχευμένο 
μάρκετινγκ και αναγνώριση της σημασίας τους για την ενίσχυση 
των πωλήσεων. 
Κατανόηση του τί είναι μερίδιο αγοράς και της σημασίας του. 
Ικανότητα αναγνώρισης μιας εξειδικευμένης αγοράς. 
Διατύπωση τί είναι το μάρκετινγκ ενός brand και γιατί είναι 
σημαντικό. 
Διαμόρφωση μιας στρατηγικής μάρκετινγκ. 
Υλοποίηση ενός προγράμματος για την αύξηση του μεριδίου στην 
αγορά. 
Εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν για την επιτυχή 
προώθηση στην αγορά βιολογικών και υγιεινών τροφίμων. 
Παρουσίαση στρατηγικών για την διαμόρφωση ενός ισχυρού 
brand.  

 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια: 5 ώρες: 
Διδασκαλία / Μάθηση: 2 ώρες 
Δραστηριότητες: 3 ώρες  

Πόροι Marketing Organic Products - How companies are successfully 
marketing organic products (Προώθηση βιολογικών προϊόντων, 
Πώς οι εταιρείες προωθούν με επιτυχία βιολογικά προϊόντα), 
άρθρο στο διαδίκτυο. 
Proven and Tested Strategies to Market Your Organic Food 
Business (Τεκμηριωμένες και δοκιμασμένες στρατηγικές για την 
προώθηση της δικής σας επιχείρησης βιολογικών τροφίμων), 
άρθρο στο διαδίκτυο. 
Targeted marketing: Who Buys Organic Food: Different Types of 
Consumers (Στοχευμένο μάρκετινγκ: Ποιός αγοράζει βιολογικά 
τρόφιμα; Τα διάφορα είδη των καταναλωτών), άρθρο στο 
διαδίκτυο.  
Marketing in the Organic Food Industry (Το μάρκετινγκ στην 
παραγωγή βιολογικών τροφίμων), βίντεο στο YouTube. 
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Plan For Marketing Your Organic Products Webinar 
(Προγραμματισμός Webinar για την προώθηση των βιολογικών 
προϊόντων σας), βίντεο στο YouTube. 
The Difference Between Marketing and Branding? (Ποιά είναι η 
διαφορά μεταξύ μάρκετινγκ και branding;), βίντεο στο YouTube. 
Digital Marketing for the Organic Products Industry (Το ψηφιακό 
μάρκετινγκ στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων), άρθρο στο 
διαδίκτυο. 
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Κεφάλαιο 3.3 

Τίτλος Τα βασικά του σύγχρονου μάρκετινγκ: Εργαλεία ψηφιακού 
μάρκετινγκ 

Εστίαση περιεχομένου Σε αυτό το Κεφάλαιο εξετάζεται διεξοδικά το θέμα του ψηφιακού 
μάρκετινγκ. Στην συνέχεια γίνεται εμβάθυνση στις στρατηγικές του 
ψηφιακού μάρκετινγκ, αποκαλύπτοντας βασικές έννοιες και 
αντιλήψεις που αυξάνουν τις δυνατότητές του. Σε μία ιδιαίτερη 
αναφορά δίνονται πολλά βοηθήματα για την πλήρη αξιοποίηση του 
ψηφιακού μάρκετινγκ. Τέλος, γίνεται η προσαρμογή του ψηφιακού 
μάρκετινγκ στις ανάγκες των βιολογικών τροφίμων.  

Εκπαιδευτικοί στόχοι και 
αποτελέσματα  

Γνώση των βασικών στοιχείων του ψηφιακού μάρκετινγκ. 
Γνώση της ποικιλίας των εργαλείων που προσφέρει το ψηφιακό 
μάρκετινγκ. 
Πώς να προετοιμαστεί μία στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ για 
βιολογικά προϊόντα και ειδικά για κάστανα. 
Ικανότητες ψηφιακού μάρκετινγκ σε ένα διαπολιτισμικό και 
απαιτητικό περιβάλλον. 
Ικανότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ, για την ενδυνάμωση των 
συνεργασιών μέσω εφαρμογής εργαλείων ψηφιακού μάρκετινγκ. 
Πώς να ακολουθούνται οι θεμελιώδεις αρχές του μάρκετινγκ για 
την μεγέθυνση του μεριδίου από την αγορά. 
Καλύτερη διαδικτυακή τοποθέτηση μέσω επικοινωνιακών 
εργαλείων.  

 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια: 4 ώρες 
Διδασκαλία / Μάθηση: 2 ώρες 
Δραστηριότητες: 2 ώρες 

Πόροι Back to Basics: 5 Internet Marketing Essentials Your Business 
Needs to Succeed Online (Επιστροφή στα βασικά: 5 στοιχειώδη 
του διαδικτυακού μάρκετινγκ που χρειάζεται η επιχείρησή σας για 
να πετύχει στο διαδίκτυο), διαδικτυακή έκδοση. link 
E-Marketing Strategies for Organic Food Products (Στρατηγικές 
ψηφιακού μάρκετινγκ για βιολογικά τρόφιμα), επιστημονικό 
άρθρο. link 
Social Media Marketing Strategies in the Organic Food Industry 
(Στρατηγικές μάρκετινγκ για τα βιολογικά τρόφιμα στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, επιστημονικό άρθρο. link  
Digital Marketing fundamentals (Τα θεμελιώδη του ψηφιακού 
μάρκετινγκ), e-guide. link 
What is digital marketing and digital marketing strategy? (Τί είναι 
ψηφιακό μάρκετινγκ και στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ;) 
διαδικτυακή έκδοση. link 

 
Κεφάλαιο 3.4 

https://amrutservices.com/back-to-basics-5-internet-marketing-essentials-your-business-needs-to-succeed-online
https://www.researchgate.net/publication/332832989_E-Marketing_Strategies_for_Organic_Food_Products
https://scholar.dominican.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1102&context=senior-theses
https://1pv57y19amp03swi0vv0cspe-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/06/Intellitonic_DigitalMarketing_eBook-1.pdf
https://www.equinetacademy.com/what-is-digital-marketing/
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Τίτλος Τα βασικά για το μάρκετινγκ σήμερα: Κοινωνικά δίκτυα, Εκθέσεις 
και Δικτύωση 

Εστίαση περιεχομένου Σε αυτό το Κεφάλαιο γίνεται εμβάθυνση σε ό,τι αφορά το μάρκετινγκ 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την τοποθέτηση και την δικτύωση. 
Αναφέρεται επίσης διεξοδικά η αξιοποίηση των εκθέσεων και των 
εκδηλώσεων, εξηγώντας γιατί τέτοια γεγονότα έχουν ιδιαίτερη 
σημασία. Στο τέλος εξετάζεται το εργαλείο της δικτύωσης. 
. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι και 
αποτελέσματα  

Γνώσεις για τα βασικά στοιχεία του μάρκετινγκ στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.  
Πώς να εφαρμόσετε βέλτιστες πρακτικές στις πωλήσεις και στην 
δικτύωση. 
Πώς να προετοιμάσετε μια στρατηγική μάρκετινγκ στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης για ένα βιολογικό προϊόν όπως τα κάστανα. 
Ικανότητες μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ένα 
διαπολιτισμικό και απαιτητικό περιβάλλον. 
Αντίληψη και ικανότητες για καλύτερη δικτύωση 
Ικανότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ, για την ενίσχυση των 
συνεργασιών μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις και εκδηλώσεις. 
Πώς να ακολουθούνται οι θεμελιώδεις αρχές του ψηφιακού 
μάρκετινγκ για την προώθηση ενός brand. 
H προπαρασκευή της συμμετοχής και αποτελεσματικής 
τοποθέτησης σε πληθώρα εκδηλώσεων και μέσω δράσεων 
δικτύωσης. 

 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια: 4 ώρες 
Διδασκαλία / Μάθηση: 2 ώρες 
Δραστηριότητες: 2 ώρες 

Πόροι Role of Social Media Marketing in Business, (Ο ρόλος του 
μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις επιχειρήσεις), 
David Wicks, διαδικτυακό άρθρο. 
The Importance Of Social Media Marketing, (Η σημασία του 
μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). 
The Guide to Social Media Marketing For Businesses, (Ο οδηγός 
στο μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επιχειρήσεις), 
Lisa d. Jenkins, διαδικτυακό άρθρο. 
4 Ways to Successful Networking as a Marketing Strategy (4 τρόποι 
επιτυχούς δικτύωσης ως στρατηγικής μάρκετινγκ), Ann Evanston, 
διαδικτυακό άρθρο. 
The Network Marketing Business Model: Is it Right for You?, (Το 
επιχειρηματικό μοντέλο μάρκετινγκ δικτύωσης: είναι κατάλληλο 
για εσάς;) Lahle Wolfe, διαδικτυακό άρθρο.  
9 steps to revitalize your tradeshow marketing strategy, (9 βήματα 
για να αναζωογονήσετε την στρατηγική μάρκετινγκ μέσω 
επαγγελματικών εκθέσεων), Tim Asimos, διαδικτυακό άρθρο. 
Everything You Need To Know About Trade Show Marketing, (Όλα 
όσα πρέπει να γνωρίζετε για το μάρκετινγκ μέσω επαγγελματικών 
εκθέσεων), διαδικτυακό άρθρο. 
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Κεφάλαιο 3.5 

Τίτλος Στοιχεία οικονομικής ανάλυσης για την κερδοφορία στην βιολογική 
παραγωγή – Επιχειρηματικό πλάνο μιας “Eco-chestnut φάρμας” 

Εστίαση περιεχομένου Σε αυτό το Κεφάλαιο εξετάζονται δεξιοδικά δύο είδη αγορών που 
μπορεί να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στον εκπαιδευόμενο, δηλαδή, η 
αγορά φρέσκων καστάνων και η αγορά μεταποιημένων καστάνων. 
Εξετάζονται στατιστικά στοιχεία για το πόσο ζήτηση έχουν αυτές οι 
αγορές και σε ποιές περιοχές, και ειδικά ποιά συγκεκριμένα προϊόντα 
αναζητώνται περισσότερο. Εξετάζονται ακόμα τα δεδομένα των τιμών 
στην Ευρώπη, καθώς και τα βασικά έξοδα μεταξύ των διαφόρων 
εξόδων, όπως το λειτουργικό κόστος, το εργατικό κόστος, και πολλά 
άλλα. Στην συνέχεια συγκρίνονται δύο καλλιέργειες από τις οποίες η 
μία είναι βιολογική και η άλλη συμβατική. Ακολουθεί ένα 
επιχειρηματικό πλάνο, με λεπτομερή πρότυπο επιχειρηματικό πίνακα 
(Business Model Canvas), και περιγράφοντας λεπτομερώς βασικές 
έννοιες όπως την τμηματοποίηση των πελατών, τα κανάλια διανομής 
και τις ροές εσόδων. Παρουσιάζεται επίσης η κερδοφορία μιας 
βιολογικής καλλιέργειας και οι πολλοί παράγοντες που την 
επηρεάζουν.  

Εκπαιδευτικοί στόχοι και 
αποτελέσματα  

Κατανόηση των βασικών περιορισμών στην κερδοφορία από την 
παραγωγή βιολογικών καστάνων.  
Κατανόηση του πώς η παραγωγή βιολογικών καστάνων μπορεί να 
γίνει επικερδής με την χρήση μερικών τεχνασμάτων και 
επεξεργασιών. 
Κατανόηση του γιατί η βιολογική και συμβατική καλλιέργεια 
έχουν διαφορετικά περιθώρια κερδοφορίας.  
Ικανότητα εφαρμογής στην καλλιέργειά σας συγκεκριμένων 
στρατηγικών για την πώληση των βιολογικών καστάνων και 
προϊόντων τους σε υψηλότερες τιμές. 
Ικανότητα χρήσης του πρότυπου επιχειρηματικού πίνακα 
(Business Model Canvas) για τον σχεδιασμό μιας κερδοφόρας 
καστανοκαλλιέργειας. 
Ικανότητα εκπαίδευσης άλλων καστανοκαλλιεργητών στο πώς να 
κάνουν τις φάρμες τους κερδοφόρες. 

 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια: 5 ώρες 
Διδασκαλία / Μάθηση: 2 ώρες 
Δραστηριότητες: 3 ώρες 

Πόροι Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (Common Agricultural Policy -CAP) με 
μία ματιά. Εισαγωγή στο τρόπο οργάνωσης του ευρωπαϊκού 
συστήματος επιδοτήσεων. Βοηθά τους νέους καλλιεργητές 
βιολογικών καστάνων να κατανοήσουν πόσα χρήματα μπορεί να 
λάβουν για την καλλιέργειά τους και τί μπορούν να κάνουν για να 
αυξήσουν αυτά τα ποσά. 
The Common Agricultural Policy -CAP at a glance (Η Κοινή Αγροτική 
Πολιτική με μία ματιά). Εισαγωγή στο τρόπο οργάνωσης του 
ευρωπαϊκού συστήματος επιδοτήσεων. Βοηθά τους νέους 
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καλλιεργητές βιολογικών καστάνων να κατανοήσουν πόσα 
χρήματα μπορεί να λάβουν για την καλλιέργειά τους και τί 
μπορούν να κάνουν για να αυξήσουν αυτά τα ποσά. 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-
policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en  
Strategyzer: Business Model Canvas (Ο πρότυπος επιχειρηματικός 
πίνακας). Διαθέσιμο στο: 
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas 

 

 
  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
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Κεφάλαιο 3.6 

Τίτλος Διαχείριση ποιότητας στην παραγωγή βιολογικών καστάνων 

Εστίαση περιεχομένου Αυτό το Κεφάλαιο εστιάζει στην διαχείριση της ποιότητα και στον 
έλεγχο στις βιολογικές καλλιέργειες καστάνων. Ξεκινά παρέχοντας 
πληροφορίες που αφορούν την προσέγγιση της ποιότητας στην 
γεωργία, περιγράφοντας αναλυτικά το σημαντικό σύστημα 
πιστοποίησης που ισχύει στην ΕΕ καθώς και τους διάφορους φορείς 
πιστοποίησης που υφίστανται για αυτόν τον σκοπό. Στην συνέχεια, 
εξηγούνται τα βασικά στάδια του ποιοτικού ελέγχου στον 
συγκεκριμένο τομέα και περιγράφονται λεπτομερώς οι απαιτήσεις του 
κάθε σταδίου προκειμένου να μην υπάρξει απώλεια στην ποιότητα των 
καστάνων. 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι και 
αποτελέσματα  

Κατανόηση του πώς είναι διαμορφωμένο το σύστημα 
διαπίστευσης της ΕΕ.  
Κατανόηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει στους 
παραγωγούς η πιστοποίηση. 
Ικανότητα εφαρμογής των απαραίτητων επεξεργασιών στα 
διάφορα στάδια παραγωγής για να αυξηθεί η δυνατότητα 
αποθήκευσης και συνολικά η ποιότητα του τελικού προϊόντος.  
Ικανότητα να μοιραστεί με άλλους καλλιεργητές τις τεχνικές που 
αυξάνουν την ποιότητα των καστάνων και των προϊόντων τους.  

 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια: 3 ώρες 
Διδασκαλία / Μάθηση: 1 ώρα 
Δραστηριότητες: 2 ώρες  

Πόροι Λεπτομερής περιγραφική εξήγηση της μεθόδου επεξεργασίας με 
ζεστό νερό για την απαλλαγή από τον σκώρο της καστανιάς 
(σελίδα 3-5): http://www.centerforagroforestry.org/weevil.pdf . 
Παράδειγμα μιας ετικέτας καστάνων που στηρίζει τον 
βιοπορισμό των καστανοκαλλιεργητών στην Ισπανία:  
https://repository.incredibleforest.net/oppla-factsheet/20266  
Πολύ λεπτομερές κείμενο στο οποίο εξηγείται ο κύκλος ζωής του 
σκώρου της καστανιάς και δίνει μία περιγραφή των διαφόρων 
τρόπων ελέγχου του: 
https://www.researchgate.net/profile/Stefano-Speranza-
2/publication/236233430_Management_of_chestnut_weevil_cur
culio_spp1_insect_key-
pest_in_central_Italy/links/00b7d51ed4fa01fab7000000/Manage
ment-of-chestnut-weevil-curculio-spp1-insect-key-pest-in-central-
Italy.pdf 

 
 
 
  

http://www.centerforagroforestry.org/weevil.pdf
https://repository.incredibleforest.net/oppla-factsheet/20266
https://www.researchgate.net/profile/Stefano-Speranza-2/publication/236233430_Management_of_chestnut_weevil_curculio_spp1_insect_key-pest_in_central_Italy/links/00b7d51ed4fa01fab7000000/Management-of-chestnut-weevil-curculio-spp1-insect-key-pest-in-central-Italy.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Stefano-Speranza-2/publication/236233430_Management_of_chestnut_weevil_curculio_spp1_insect_key-pest_in_central_Italy/links/00b7d51ed4fa01fab7000000/Management-of-chestnut-weevil-curculio-spp1-insect-key-pest-in-central-Italy.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Stefano-Speranza-2/publication/236233430_Management_of_chestnut_weevil_curculio_spp1_insect_key-pest_in_central_Italy/links/00b7d51ed4fa01fab7000000/Management-of-chestnut-weevil-curculio-spp1-insect-key-pest-in-central-Italy.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Stefano-Speranza-2/publication/236233430_Management_of_chestnut_weevil_curculio_spp1_insect_key-pest_in_central_Italy/links/00b7d51ed4fa01fab7000000/Management-of-chestnut-weevil-curculio-spp1-insect-key-pest-in-central-Italy.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Stefano-Speranza-2/publication/236233430_Management_of_chestnut_weevil_curculio_spp1_insect_key-pest_in_central_Italy/links/00b7d51ed4fa01fab7000000/Management-of-chestnut-weevil-curculio-spp1-insect-key-pest-in-central-Italy.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Stefano-Speranza-2/publication/236233430_Management_of_chestnut_weevil_curculio_spp1_insect_key-pest_in_central_Italy/links/00b7d51ed4fa01fab7000000/Management-of-chestnut-weevil-curculio-spp1-insect-key-pest-in-central-Italy.pdf
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5.3.4. Ενότητα 4: Βιολογική καλλιέργεια καστάνων, μία κινητήρια δύναμη για την 

αγροτική ανάπτυξη στην Ευρώπη 

Αυτή η Ενότητα εστιάζει στα πολλά και διάφορα χαρακτηριστικά του τομέα παραγωγής 

βιολογικών καστάνων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθεί και να 

βελτιωθεί η Ευρώπη σε διάφορα πεδία, από την κληρονομιά μέχρι την κοινωνική συνοχή 

και τον τουρισμό.  
 
Κεφάλαιο 4.1 

Τίτλος Υλική και άυλη κληρονομιά της Ευρωπαϊκής καστανοκαλλιέργειας 

Εστίαση περιεχομένου Σε αυτό το Κεφάλαιο εξηγείται η έννοια της κληρονομιάς από τεχνική 
και λεπτομερή σκοπιά, η οποία ακολούθως εφαρμόζεται στον τομέα 
της καστανοπαραγωγής και στο πώς τα κάστανα συνεισφέρουν στον 
προσδιορισμό της κληρονομιάς. Εξετάζεται ακόμα η μεγάλη σημασία 
της εφαρμογής των παραπάνω. Αυτές οι πληροφορίες εξετάζονται με 
γνώμονα την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και την υλική 
και άυλη κληρονομιά, ενώ παρέχονται και πολλά παραδείγματα. 
Αναφέρονται επίσης οι πιθανές ευκαιρίες που μπορούν να 
αξιοποιηθούν για να επιτευχθεί ο στόχος.  

Εκπαιδευτικοί στόχοι και 
αποτελέσματα  

Προσδιορισμός της αγροτικής κληρονομιάς.  
Περιγραφή της τοπικής υλικής και άυλης κληρονομιάς 
Ορισμός των καστανιών ως μέρους της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Κατηγοριοποίηση της τοπικής υλικής και άυλης κληρονομιάς. 
Επιλογή της τοπικής κληρονομιάς της καστανιάς που θα 
μπορούσε να αναδειχθεί (υλική και άυλη). 
Προσδιορισμός των δυνητικών κοινωνικών και οικονομικών 
ωφελημάτων της τοπικής κληρονομιάς από την 
καστανοκαλλιέργεια. 
Συμμετοχή σε διάφορες ομάδες ή κοινότητες που εργάζονται για 
την αγροτική κληρονομιά. 
Ανασκόπηση και αξιολόγηση της προσωπικής γνώμης και 
εκτίμησης για την τοπική κληρονομιά.  
Επικοινωνία της κληρονομιάς των καστάνων με μή ειδικούς.  

 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια: 4 ώρες 
Διδασκαλία / Μάθηση: 1,5 ώρα 
Δραστηριότητες: 2,5 ώρες 

Πόροι Επιστημονικός κόμβος της ΕΕ – The Qr tree project 
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/forestry/qr-tree-
project/sweet-chestnut 
Το βίντεο «Πρόσκληση να βυθιστούμε στην άυλη πολιτιστική 
κληρονομιά» παρέχει μία επισκόπηση του πλούτου της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς – σύντομο βίντεο στα Αγγλικά: 
https://youtu.be/kuTSC9TB5Ds. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/forestry/qr-tree-project/sweet-chestnut
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/forestry/qr-tree-project/sweet-chestnut
https://youtu.be/kuTSC9TB5Ds
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Σχετικά με την κληρονομιά των τροφίμων, δείτε το βίντεο της 
Unesco «Πολιτισμός και διατροφή: Καινοτόμες στρατηγικές για 
την βιώσιμη ανάπτυξη:  https://youtu.be/QC-j4bQ5AEg 

 
  

https://youtu.be/QC-j4bQ5AEg
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Κεφάλαιο 4.2 

Τίτλος Η βιολογική παραγωγή καστάνων ως παράγοντας ελκυστικότητας 
μιας περιοχής 

Εστίαση περιεχομένου Σε αυτό το Κεφάλαιο εξετάζονται οι προοπτικές του τουρισμού γύρω 
από την καλλιέργεια και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα 
κάστανα. Στην συνέχεια εξετάζεται η άμεση εφαρμογή των 
προσεγγίσεων στις πρακτικές του μαθητή, ώστε να διασφαλιστεί η 
δυναμική του τουρισμού. Αυτό το αντικείμενο διευρύνεται 
περισσότερο με την παρουσίαση βασικών εννοιών που δεν θα πρέπει 
να παραληφθούν. Στην συνέχεια καθορίζεται η σημασία του βιώσιμου 
τουρισμού, ενώ παρουσιάζονται αρκετές άμεσες στρατηγικές για την 
επίτευξή του. Τέλος, εξετάζονται από μία ρεαλιστική σκοπιά οι 
κίνδυνοι από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων γύρω από την τουριστική 
προοπτική.   

Εκπαιδευτικοί στόχοι και 
αποτελέσματα  

Γνώση για δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό γύρω 
από τα κάστανα.  
Προσδιορισμός της σύνδεσης μεταξύ του τοπικού τουρισμού και 
της κληρονομιάς της καστανιάς. 
Γνώσεις για τον βιώσιμο τουρισμό. 
Προσδιορισμός των κύριων τουριστικών αξιοθέατων στην 
περιοχή. 
Προσδιορισμός της υφιστάμενης τουριστικής ικανότητας που 
σχετίζεται με τους καστανεώνες και την καστανοπαραγωγή. 
Ανάπτυξη μιας στρατηγικής βασισμένης σε ποιοτικές νέες 
τουριστικές δραστηριότητες. 
Ανάπτυξη τοπικού ή και εθνικού δικτύου παραγόντων σχετικά με 
τουριστικά έργα.  

 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια: 3 ώρες 
Διδασκαλία / Μάθηση: 1 ώρα 
Δραστηριότητες: 2 ώρες 

Πόροι Noll, D., Scott A., Danelutti, C., Sampson J., Galli A., Mancini S., 
Sinibaldi I., Santarossa L., Prvan M., Lang M. (2019). A guide to plan 
and promote ecotourism activities and measure their impacts in 
Mediterranean Protected Areas following the MEET approach 
(Οδηγός για τον σχεδιασμό και την προώθηση δραστηριοτήτων 
οικοτουρισμού και μέτρησης των επιπτώσεών τους στις 
Προστατευόμενες Μεσογειακές Περιοχές μέσα από την 
προσέγγιση MEET). DestiMED project, Interreg Med Programme. 
Australian Government or the Minister for the Environment and 
Heritage (2004), Steps to Sustainable tourism: planning a 
sustainable future for tourism, heritage and the environment 
(Αυστραλιανή Κυβέρνηση και Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Κληρονομιάς: σχεδιασμός ενός βιώσιμου μέλλοντος για τον 
τουρισμό, την κληρονομιά και το περιβάλλον).  
Association APARE (2014) Guide méthodologique pour la mise en 
oeuvre d’opérateurs programmés de valorisation touristique du 
patrimoine culturel (στα Γαλλικά). 
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Κεφάλαιο 4.3 

Τίτλος Η περιβαλλοντική και τοπιογραφική αξία των βιολογικών καστάνων 

Εστίαση περιεχομένου Σε αυτό το Κεφάλαιο εξετάζεται η έννοια του τοπίου, πώς αφορά τους 
ευρωπαϊκούς καστανεώνες και πόσο σημαντικό είναι. Ακολουθεί 
λεπτομερής αναφορά στα προβλήματα που επιδρούν άμεσα την 
κατάσταση του τοπίου και πώς αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν. 
Γίνεται ακόμα αναφορά στα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει 
στο τοπίο μία βιολογική καστανοκαλλιέργεια. 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι και 
αποτελέσματα  

Κατανόηση της έννοιας του τοπίου. 
Κατανόηση των επιπτώσεων των βιολογικών 
καστανοκαλλιεργειών στην προστασία του περιβάλλοντος και 
του τοπίου. 
Ικανότητα ανάλυσης της προοπτικής και των επιπτώσεων από τις 
αγροτικές δραστηριότητες στο τοπίο γενικά (τεχνικές, 
οικονομικές και ανθρώπινες πτυχές) και στις τοπικές κοινότητες. 
Ικανότητα κινητοποίησης ενδιαφέροντος στην κοινότητα για την 
αξία του τοπίου των καστανεώνων. 
Ικανότητα μετάδοσης σε άλλους ενδιαφερόμενους των 
θεωρητικών γνώσεων για τους καστανεώνες και το ευρύτερο 
τοπίο. 

 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια: 3 ώρες 
Διδασκαλία / Μάθηση: 2 ώρες 
Δραστηριότητες: 1 ώρα 

Πόροι ’The contribution of chestnut orchard recovery projects for 
effective area-based conservation: Two cases in Asturias (North-
West Spain)’ (Η συνεισφορά των έργων αποκατάστασης 
καστανεώνων στην αποτελεσματική διατήρηση της περιοχής: 
δύο περιπτώσεις από την Asturias, στην Νοτιοδυτική Ισπανία). 
Περιγράφει ένα ενδιαφέρον έργο που υλοποιήθηκε στην 
Πορτογαλία για την αποκατάσταση εγκαταλελειμένων 
καστανεώνων. Η αξία του τοπίου των καστανεώνων 
περιγράφεται αναλυτικά και έτσι αυτό το έργο είναι ένα 
σπουδαίο εργαλείο για την επεξεργασία έργων και προεκτάσεών 
τους προς όφελος των οικοσυστημάτων των καστανεώνων, όπως 
περιγράφονται εν συντομία σε αυτό το Κεφάλαιο. Διαθέσιμο 
στο: https://satoyama-initiative.org/case_studies/the-
contribution-of-chestnut-orchard-recovery-projects-for-effective-
area-based-conservation-two-cases-in-asturias-north-west-spain 
Βίντεο για την αξία των τοπίων που προσφέρουν οι καστανεώνες 
(μόνο στα Γαλλικά): https://www.canal-
u.tv/video/canal_uved/4_le_chataignier_arbre_du_paysage.3300
5 

 
 
  

https://satoyama-initiative.org/case_studies/the-contribution-of-chestnut-orchard-recovery-projects-for-effective-area-based-conservation-two-cases-in-asturias-north-west-spain/
https://satoyama-initiative.org/case_studies/the-contribution-of-chestnut-orchard-recovery-projects-for-effective-area-based-conservation-two-cases-in-asturias-north-west-spain/
https://satoyama-initiative.org/case_studies/the-contribution-of-chestnut-orchard-recovery-projects-for-effective-area-based-conservation-two-cases-in-asturias-north-west-spain/
https://www.canal-u.tv/video/canal_uved/4_le_chataignier_arbre_du_paysage.33005
https://www.canal-u.tv/video/canal_uved/4_le_chataignier_arbre_du_paysage.33005
https://www.canal-u.tv/video/canal_uved/4_le_chataignier_arbre_du_paysage.33005
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Κεφάλαιο 4.4 

Τίτλος Βιολογική καστανοκαλλιέργεια, ένας παράγοντας κοινωνικής 
συνοχής 

Εστίαση περιεχομένου Σε αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της κοινωνικής συνοχής 
και μετά εξηγείται σε σχέση με την σύνδεσή της με τα κάστανα. 
Ακολουθεί μία πλήρως αναλυτική παρουσίαση των πολιτισμών 
καστάνων στην Ευρώπη, το ιστορικό υπόβαθρό τους και γιατί τα 
κάστανα έπαιξαν τόσο σημαντικό ρόλο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο 
ιστορικό υπόβαθρο της Κορσικής, καθώς εκεί αναπτύχθηκε ένας 
σημαντικός πολιτισμός καστάνων εξαιτίας ενός συνόλου 
ενδιαφέροντων αλληλουχιών. Στο Κεφάλαιο ακολούθως αναλύονται 
τα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης ενός πολιτισμού καστάνων και οι 
πολλές δραστηριότητες και εργασίες που μπορούν να προκύψουν και 
να εκτινάξουν την παραγωγικότητα της κοινότητας.  

Εκπαιδευτικοί στόχοι και 
αποτελέσματα  

Κατανόηση της έννοιας της κοινωνικής συνοχής και πώς οι 
πολιτισμοί των καστάνων αποτελούν το τέλειο παράδειγμα 
αυτής της έννοιας. 
Ικανότητα περιγραφής παραδειγμάτων ευρωπαϊκών πολιτισμών 
καστάνων που δείχνουν πώς η καστανοκαλλιέργεια επηρέασε τα 
κοινωνικά και πολιτιστικά δεδομένα και αξίες. 
Ικανότητα εξήγησης τρόπων για την ανοικοδόμηση της 
κοινωνικής συνοχής σε πρώην πολιτισμούς καστάνων. 
Ικανότητα διδασκαλίας σε διάφορους ενδιαφερόμενους από 
περιοχές πρώην πολιτισμού καστάνων πώς οι εργασία και οι 
δραστηριότητές τους επηρεάζουν την κοινωνική συνοχή της 
περιοχής.  

 

Διάρκεια Συνολική διάρκεια: 3 ώρες 
Διδασκαλία / Μάθηση: 2 ώρες 
Δραστηριότητες: 1 ώρα 

Πόροι Σημαντικό άρθρο σχετικά με την ανθεκτικότητα των 
καστανεώνων και την κοινωνική αξία τους. 
http://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss2/art5/  
Μία αναλυτική εργασία για τον πολιτισμό των καστάνων κατά 
των ιταλικό Μεσαίωνα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση θα 
χρειαστεί να εγγραφείτε: 
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso
/9780198777601 01 001/oso-9780198777601-chapter-27  
Βίντεο για τους πολιτισμούς των καστάνων στην Ευρώπη. 
https://www.youtube.com/watch?v=NWn4IXrHINc 

 

 

  

http://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss2/art5/
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198777601.001.0001/oso-9780198777601-chapter-27
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198777601.001.0001/oso-9780198777601-chapter-27
https://www.youtube.com/watch?v=NWn4IXrHINc


36 
 

6. Το προφίλ των εκπαιδευτών του επιμορφωτικού 

προγράμματος EcoChestnut 

Οι εκπαιδευτές του επιμορφωτικού προγράμματος EcoChestnut αναμένεται να 

αποτελέσουν τα θεμέλια του προγράμματος με σταθερό επαγγελματισμό, παρέχοντας 

σαφή καθοδήγηση σε όλους τους εκπαιδευόμενους. Για να πληρούν τις προϋποθέσεις για 

αυτή την κατηγορία, θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία 

εξαρτώνται από το εκάστοτε θέμα: 

Για όλα τα θέματα που παρουσιάζονται στις Ενότητες 1 και 2, οι εκπαιδευτές θα 

πρέπει να διαθέτουν ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία σε τομείς όπως η 

γεωπονία, η δασονομία και άλλους σχετικούς (πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή 

ανώτερο). Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν εμπειρία στην βιολογική καλλιέργεια και 

στην παραγωγή καστάνων. 

Για όλα τα θέματα που παρουσιάζονται στις Ενότητες 3 και 4, οι εκπαιδευτές θα 

πρέπει να διαθέτουν ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία σε τομείς όπως το 

μάρκετινγκ, ο τουρισμός, η διοίκηση επιχειρήσεων, η επικοινωνία και άλλους 

σχετικούς (πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ανώτερο). 
 
Επιπλέον, οι εκπαιδευτές στην ουσία εκπροσωπούν το έργο με τους τρόπους τους και έτσι 

αναμένεται να παρέχουν την εκπαίδευση με την ανάλογη ευγένεια, σεβασμό και πάθος 

για το αντικείμενο.  
 
Τέλος, μπορεί να προσκληθούν επισκέπτες εκπαιδευτές με σημαντική επαγγελματική 

εμπειρία για την υλοποίηση δραστηριοτήτων, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο 

κύρους στην εμπειρία. 
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7. Ανακαλύπτοντας το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

EcoChestnut 

Οι παρακάτω κατευθύνσεις ενημερώνουν τους εκπαιδευτές για τις δυνατότητες που 

παρέχει η διαδικτυακή πλατφόρμα EcoChestnut και τους τρόπους για την καλύτερη 

αξιοποίησή της. 

7.1 Κατευθύνσεις για τους εκπαιδευόμενους 

Το έργο παρέχει ένα Εγχειρίδιο για τους Εκπαιδευόμενους, είναι διαθέσιμο για download 

σε έξι γλώσσες στον ιστότοπο του έργου (https://ecochestnut.eu/). Αυτό το εγχειρίδιο 

επιτρέπει στους εγγεγραμμένους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν την δομή του 

εκπαιδευτικού προγράμματος EcoChestnut και πώς να περιηγηθούν μέσα στην 

πλατφόρμα, πώς να παρακολουθήσουν την πρόοδό τους και να προχωρήσουν στην 

αυτοαξιολόγησή τους με πλήρη αυτονομία. 

7.2 Κατευθύνσεις για τους εκπαιδευτές  

Αφού εγγραφούν (δείτε Τμήμα 4), οι εκπαιδευτές διαθέτουν τους κωδικούς με τους 

οποίους μπορούν να κάνουν login στην πλατφόρμα οποιαδήποτε στιγμή και σε 

οποιαδήποτε από τις γλώσσες. 

Οι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλο το πρόγραμμα και πιο 

συγκεκριμένα:  

Στα 20 Κεφάλαια της θεωρητικής προσέγγισης (4 Ενότητες) 

Τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά αποτελέσματα για το κάθε Κεφάλαιο 

Τις προτεινόμενες δραστηριότητες για κάθε Κεφάλαιο 

Συνδέσμους για πολλά επιπρόσθετα χρήσιμα αναγνώσματα και ψηφιακούς πόρους 

Ένα προτεινόμενο τεστ στο τέλος του κάθε Κεφαλαίου 
 
Για να βρουν αυτά τα υλικά, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να κάνουν τα παρακάτω: 
 
  

https://ecochestnut.eu/
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1. 4 Ενότητες στην διάθεσή τους  

Οι εκπαιδευτές μπορούν να κάνουν κλικ στο Expand για να δουν τα διάφορα 

Κεφάλαια ή να κάνουν κλικ στο όνομά του για να το ανοίξουν.  

 

 
 
 

2. Περιήγηση σε ένα Κεφάλαιο  

Αφού ανοίξουν ένα Κεφάλαιο, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να περιηγηθούν σε 

όλη την ύλη από την στήλη αριστερά και να δουν όλα τα περιεχόμενα του 

Κεφαλαίου, να επιλέξουν και να ανοίξουν όποιο επιθυμούν.  
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3. Η εικόνα των περιεχομένων κάθε Κεφαλαίου 

Κάθε Κεφάλαιο έχει ένα θεωρητικό περιεχόμενο και δύο μελέτες περίπτωσης σε 

μορφή pdf, τα οποία μπορούν να γίνουν download. 

Διαδικτυακά, σε κάθε Κεφάλαιο, προτείνονται στους εκπαιδευτές μία ή δύο 

δραστηριότητες.  

 

 

4. Το διαδραστικό αρχείο 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EcoChestnut παρέχει στους εκπαιδευτές διάφορους 

χρήσιμους πόρους:  

• Τους χρήσιμους πόρους για την ανάπτυξη του μαθήματος.  

• Για την περαιτέρω εμβάθυνση, οι εκπαιδευτές μπορούν να προτείνουν στους 

εκπαιδευόμενους τους πρόσθετους χρήσιμους πόρους. 

• Την προτεινόμενη βιβλιογραφία για την ολοκλήρωση των θεωρητικών 

γνώσεων. Ενδεχομένως να υπάρχουν διαθέσιμα ορισμένα πρόσθετα υλικά 

μόνο σε συγκεκριμένες γλώσσες.  
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5. Τα βίντεο 

Σε κάθε Κεφάλαιο προτείνεται τουλάχιστον ένα βίντεο που περιγράφει το 

μάθημα με έναν ελκυστικό τρόπο.  

 
 

6. Το τεστ 

Οι εκπαιδευτές θα βρούν στο τέλος κάθε Κεφαλαίου ένα τεστ το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευόμενο για την αυτοαξιολόγησή του. 

Αποτελείται από μία σειρά 10 ερωτήσεων οι οποίες πρέπει να απαντηθούν 

σωστά σε ποσοστό 80% προκειμένου να θεωρηθεί πως το Κεφάλαιο 

ολοκληρώθηκε.  

 

 



41 
 

 

 

7. Το φόρουμ 

Οι εκπαιδευτές μπορούν να δημιουργήσουν την δική τους ομάδα στο φόρουμ για 

να επικοινωνούν με τους εκπαιδευόμενούς τους, ξεκινώντας μία νέα «συζήτηση».  

Μέσα από το φόρουμ θα είναι σε θέση: 

• Να προτείνουν νέες συναντήσεις 

• Να αναθέσουν εργασίες 

• Να προτείνουν πρόσθετη μελέτη 

• Να συλλέξουν σχόλια 

• Να παρέχουν υποστήριξη, κλπ. 

Οι εκπαιδευτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο φόρουμ από το κεντρικό μενού. 

Για να ενημερώνονται μέσω email για οποιαδήποτε νέα απάντηση στην 

συζήτηση, θα πρέπει να κάνουν κλικ στο πλαίσιο Νotify me of follow-up replies 

via email. 
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7.3 Προτεινόμενη μεθοδολογία για τους εκπαιδευτές 
 
Με την ολοκλήρωση του πειραματισμού κατά την διάρκεια της πιλοτικής φάσης του 

έργου, οι εταίροι πρότειναν την παρακάτω μέθοδο χρήσης του προγράμματος, για μικτή 

μάθηση. 

Η διδασκαλία μπορεί να γίνεται ασύγχρονα, ή άμεσα δια ζώσης, είτε μέσω 

οποιασδήποτε διαδικτυακής πλατφόρμας για διαδικτυακή εκπαίδευση (π.χ. zoom, 

webex, κλπ.). 

 

 
 

8. Πιστοποίηση των εκπαιδευόμενων 

 
Εάν επιλέξετε να εργαστείτε με πλήρη αυτονομία, η προσπάθειά σας θα επικυρωθεί με 

την απόκτηση του Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης της παρακολούθησης του 

εκπαιδευτικού προγράμματος, αυτόματα μόλις ολοκληρώσετε με επιτυχία όλα τα 

ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης που παρέχονται στο τέλος κάθε Ενότητας. 

 

Εάν συμμετέχετε στην κατά πρόσωπο εκπαίδευση ή σε μεικτές εκπαιδευτικές συνεδρίες, 

παρακαλούμε για την διαδικασία πιστοποίησης ζητήστε πληροφορίες από τον 

εκπαιδευτή ή τον αρμόδιο φορέα. 


