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Γιατί να καταρτιστώ (επιπλέον) για τα 
βότανα;

Σχεδιασμός: εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων & 
επιχειρηματικά δίκτυα 

• «Χτίσαμε» πάνω:

• στις εκπαιδευτικές ανάγκες (κάθε χώρας)

• στην έρευνα αγοράς

• σε υπάρχουσες συνεργασίες

()



Γιατί να καταρτιστώ (επιπλέον) για τα 
βότανα;

Σχεδιασμός: εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων & 
επιχειρηματικά δίκτυα 

• Στοχεύουμε στην μεταφορά τεχνολογίας και το αειφορικό

εμπόριο

• Μαθαίνουμε από 

• ειδικούς επιστήμονες αλλά και έμπειρους γεωργούς, μεταποιητές κ.ά.

• δια ζώσης και μέσω e-learning

• την πράξη και τις δραστηριότητες

• τα κοινά προβλήματα, τις δυσκολίες και τα λάθη!

()



Τι θα μάθω; Περιεχόμενα

Ενότητα Υποενότητα Διάρκεια Εφαρμογή

1. Διατήρηση Botanic Gardens and Farm Schools as conservation tools 15 Όλες οι 

χώρες2. Αειφορία
Sustainable conservation and utilization practices of herb plant 

species
15

3. Καλλιέργεια-

πολ/σμός

3.1 Site selection like soil composition, pH level, drainage
25

Γεωργία

Αρμενία3.2 Selection of propagation methods and materials

4. Φυτοϋγεία
4.1 Disease control 

20 Γεωργία4.2 Pest control

4.3 Identification of plant health problems

5. Μεταποίηση
5.1 Storage/ post-harvest practices

20 Αρμενία
5.2 Drying techniques

6. Νομοθεσία
6.1 Understanding legislation for products, cultivation, propagation, 

taxes 45
Ελλάδα

Μολδαβία
6.2 Regulations about certifications

7. Management

7.1 Entrepreneurship and business types

45
Όλες οι 

χώρες

7.2 Assessment of markets' demands/needs and trends

7.3 Business Culture

7.4 Cooperating internationally

7.5 Contract Farming

7.6 Business Plan

7.7 Trading

7.8 Funding Tools
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Τι θα μάθω; 
Περιεχόμενα

Ενότητες Υποενότητες/Περιγραφή
Διάρκεια

(h)
Εφαρμογή

1. Αειφορία
Transforming the unsustainable attitude of collecting herbs 

in mountainous to the farming of innovative products
70
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2. Μεταποίηση

Herb processing in laboratory and in nurseries using new 

and traditional knowledge (i.e. food products, cosmetics, 

food supplements)

70

3. Marketing

7.1 Marketing (Introduction)

70

7.2 Learning to promote herb products with common 

channels of the forums as well as e-commerce with Social 

Network Support (SNS) and other channels

7.3 Writing a marketing plan (simplicity)

7.4 Justifying the usefulness of marketing plans and 

marketing, through examples

4. Χρηματοδότηση Learning to fund herb enterprises 70
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Που θα γίνει;

Υβριδικό περιβάλλον

• «Διά ζώσης» μαθήματα σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο 

• Δυνατότητα παρακολούθησης διαδικτυακών μαθημάτων

• Ασύγχρονη μάθηση (e-learning) όλων των ενοτήτων



Ποιους αφορά;
Ενδιαφερόμενα μέρη: όλοι οι εμπλεκόμενοι στην 
αλυσίδα αξίας του τομέα των βοτάνων

• Γεωργοί βοτάνων

• Συλλέκτες βοτάνων

• Τοπικές/εθνικές δημόσιες αρχές

• MKO

• Εκπαιδευτικά κέντρα/σχολεία

• Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

• Οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων

• Ιδιώτες/εν δυνάμει εμπλεκόμενοι στον τομέα των βοτάνων



Γιατί;

Σχεδιασμός

Τι;

Που;
Περιεχόμενα 

& μέθοδος

Ποιος;

Εφαρμογή

Πως;

Αξιολόγηση

Υβριδικά 

Σχολεία 

Αγρού

✓ Διερεύνηση 

αναγκών

✓ Επιλογή υλικού

✓ Επιλογή μεθόδων

✓ Συλλογή δεδομένων

✓ Αναφορά σε υπεύθυνους λήψης 

αποφάσεων

✓ Εύρεση διευκολυντών της 

μάθησης και εκπαιδευόμενων

• Approach: Bottom-up & 

top-down combined

• Key strategy: technology 

transfer & sustainable trade

• Curriculum: digital 

marketing of sustainable 

value chain products

• Major focus: sustainability, 

certification, business & 

entrepreneurship

• Focal facility: outdoor & 

indoor

Ενδιαφερόμενοι: όλοι στην αλυσίδα αξίας των βοτάνων

Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε;



Θα χαρούμε πολύ να 
συνεργαστούμε!

Δηλώστε τώρα συμμετοχή!!



Actions

• Stakeholders

• Implement

• Monitor

• Feedback

Outcomes

• Impact

• Effectiveness

• Sustainability

• Adjustment

Plans

• Strategies

• Budget

• Research

Goals

• Problems

• Needs

• Resources

Context/ 
reengineering

Input

ProcessProduct/output

Why should we do it? What/Where should we do?

How are we doing it? (as 

planned)

Whom did the 

programme help?

Planning

Investigating current 

situation & training 

needs for the training 

program

Contents & Methods

Construct the training 

program

Implementation

Implement the 

training program

Evaluation

Evaluate the training 

program & use this 

output

Impact 

assessment

Program 

development

2nd step1st step


