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Τι είναι το Women in Agriculture | Λίγα λόγια

To Women in Agriculture είναι ένα δωρεάν 
πρόγραμμα επιμόρφωσης της Τράπεζας Πειραιώς 
για όλες τις γυναίκες που έχουν επιχείρηση ή 
σκοπεύουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση 
στον κλάδο της αγροδιατροφής, στους επόμενους 6 
μήνες. 

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο σκέλη:

1. Επιμόρφωση (training) 4 εκπαιδευτικών 
ενοτήτων και βιωματική μάθηση, συνολικής 
διάρκειας 19 ωρών. 

2. Mentoring και ανάπτυξη δεξιοτήτων, μέσω 
της επικοινωνίας και της δικτύωσης με 
εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Κάθε εκπαιδευτική ενότητα αντιστοιχεί σε 
συγκεκριμένες ώρες επιμόρφωσης και mentoring. 
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Στόχος Προγράμματος

Οι συμμετέχουσες μετά τη λήξη του προγράμματος

● Θα έχουν λάβει γνώσεις, δεξιότητες και εφόδια, 
απαραίτητες για να ξεκινήσουν να υλοποιούν την 
επιχειρηματική τους ιδέα ή να εξελίξουν μια ήδη 
υπάρχουσα επιχείρηση στο χώρο της αγροδιατροφής.

● Θα λάβουν γνώσεις σχετικά με τις νέες τάσεις/ανάγκες του 
αγροτικού τομέα στον 21ο αιώνα.

● Θα έχουν συνδεθεί με καταξιωμένους επαγγελματίες και 
επιστήμονες του κλάδου, στους οποίους θα έχουν τη 
δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματά τους σχετικά με τις 
καλλιέργειες και τα επιχειρηματικά τους σχέδια. 

Τι είναι το Women in Agriculture | Στόχος
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Ενότητα 1

Ψηφιοποίηση του 
Αγρού

Ενότητα 2

Θέματα 
επιχειρηματικότητας

Ενότητα 3

Η μετάβαση προς την 
πράσινη γεωργία

Ενότητα 4

H Ενότητα 4 θα 
διαμορφωθεί 

σύμφωνα με τις 
ανάγκες των 

συμμετεχουσών

Οι ενότητες της εκπαιδευσης έχουν διαμορφωθεί ειδικά από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το 
Alba Hub for Entrepreneurship and Development, το κέντρο επιχειρηματικότητας του Alba Graduate 
Business School, The American College of Greece με έμφαση στην πρακτική διάσταση της 
εκπαίδευσης των συμμετεχουσών.
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Women in Agriculture | Περιεχόμενο Επιμόρφωσης
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Επιμόρφωση | Εκπαιδευτική ενότητα 1

Ενότητα 1
Ψηφιοποίηση του Αγρού

Total
4 hours 

6

Χρήση αισθητήρων 
στους αγρούς

Εκπαιδευτής

Ηλίας Κάλφας 

Χρήση drone 
στη γεωργία

https://agribusinessforum.org/el/person/dr-ilias-kalfas/
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Επιμόρφωση | Εκπαιδευτική ενότητα 2

Ενότητα 2
Total
4 hours 

6

Θέματα 
επιχειρηματικότητας

Δημιουργία τουριστικών 
εμπειριών

Το επιχειρηματικό σχέδιο 
σε κουτάκια

Εκπαιδευτές

Θεόδωρος Αλεξίου | Αλέξης Κομσελής 

https://grillmagazine.gr/2022/01/23/%CE%B8%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1/
https://alba.acg.edu/faculty-research/about-alba-faculty/teaching-fellows/alexis-komselis/
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Επιμόρφωση | Εκπαιδευτική ενότητα 3

Ενότητα 3
Total
4 hours 

6

Εκπαιδευτές

Κατερίνα Δουρβανάκη | Χρήστος Βασιλικιώτης |  Βίκυ Κρυσταλλίδου Μπάμπης Κοτζαμανίδης

Η μετάβαση προς την
πράσινη γεωργία

O ρόλος της υγείας του εδάφους στην 
γεωργική παραγωγή και την κλιματική 

αλλαγή,
Πράσινη Συμφωνία

Περιβαλλοντικές επιδόσεις στην 
αγροδιατροφική αλυσίδα, 

Βιοδιεγέρτες

http://smartfarminginitiative.gr/t%CE%B9-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82-katerina-dourvanaki/


17

Επιμόρφωση | Εκπαιδευτική ενότητα 4

Ενότητα 4
Τομεακή εκπαίδευση

9

Προσαρμογή του προγράμματος πάνω στις ανάγκες των συμμετεχουσών βάσει του 
επιχειρηματικού τους σχεδίου και την αξιολόγηση των αναγκών που θα γίνει από τους 

εκπαιδευτές.
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2 Συνεδρίες ζωντανής σύνδεσης με 
αγρότισσα/αγρότη που “ξεναγεί” τις 
συμμετέχουσες στην 
καλλιέργεια/φάρμα/επιχείρησή τους και 
αναδεικνύει βέλτιστες πρακτικές (best 
practices).

Η εικονική ξενάγηση πλαισιώνεται από τους 
επιστήμονες και τους γεωπόνους της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. 
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Βιωματική μάθηση | Τι είναι



Στο πλαίσιο του mentoring, που είναι ειδικά διαμορφωμένο από την ομάδα των 
100mentors, για το Women in Agriculture, οι συμμετέχουσες θα μπορούν να κάνουν 
ερωτήσεις και να αναπτύσσουν συζητήσεις με καθηγητές/-τριες και έμπειρους/-ες 
επαγγελματίες μέσω της εφαρμογής των 100mentors. 

Με αυτό τον τρόπο:

● Θα λαμβάνουν εξατομικευμένη καθοδήγηση και θα λύνουν απορίες που 
σχετίζονται με τον τομέα δραστηριότητάς τους.

● Μέσα από την υποβολή ερωτήσεων, θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν 
πολύτιμες οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) που σχετίζονται με την 
ικανότητα να θέτει κανείς καλά ερωτήματα και είναι εξαιρετικά χρήσιμες 
στην καθημερινότητα, στις σχέσεις με συναδέλφους και συνεργάτες.

Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένα 
εργαστήρια που θα εστιάσουν στο πώς μπορεί κανείς να κάνει καλύτερες 
ερωτήσεις και να αξιοποιήσει σύγχρονα εργαλεία, έτσι ώστε να πάρει περισσότερη 
και πιο ποιοτική πληροφορία, εξοικονομώντας παράλληλα χρόνο και χρήματα.
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Mentoring και ανάπτυξη δεξιοτήτων | Τι είναι

Γιατί mentoring και ανάπτυξη δεξιοτήτων



Προϋποθέσεις για την πιστοποίηση EQUALL 
Women in Agriculture

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση πιστοποιητικού είναι 
απαραίτητο οι συμμετέχουσες να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Πιστοποίηση | Επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος
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H ημερομηνία έναρξης της δράσης Women Founders and Makers  είναι ΧΧ/ΧΧ/2022 και η αναμενόμενη 
ημερομηνία λήξης Χ/ΧΧ/2022. H ημερομηνία έναρξης της δράσης Women in Agriculture είναι 03/04/2023 και η αναμενόμενη ημερομηνία λήξης 

30/06/2023. 

Παρακολούθηση του 
80% των μαθημάτων 

τουλάχιστον

Απόκτηση 
πιστοποιητικού 

ανάπτυξης οριζόντιων 
δεξιοτήτων (soft skills)

+
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Δηλώστε Συμμετοχή!

Scan me

https://form.typeform.com/to/jN7pfbYz

