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ΒΑΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

1) ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

   Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθείτε με τις βασικές έννοιες της βιολογικής γεωργίας , γνώση 
που θα σας βοηθήσει να μετατρέψετε το συμβατικό σας σύστημα παραγωγής σε βιολογικο. 

      Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα σας παρουσιάσουμε στον τομέα της βιολογικής γεωργίας τις 
σχετικές πτυχές που οδήγησαν στην προέλευσή και καθιέρωση μιας σειράς αρχών που διέπουν αυτόν τον 
τρόπο παραγωγής.  

      Θα εξετάσουμε τη σημασία της βιολογικής γεωργίας για να αντιμετωπίσουμε μερικά από τα κύρια 
περιβαλλοντικά προβλήματα που μας επηρεάζουν και πώς αυτός ο ρόλος έχει επηρεάσει την ανάπτυξη της 
βιολογικής αγοράς.  

     Επιπλέον, θα σας παρουσιάσουμε τους κανόνες που ρυθμίζουν ολόκληρη την αλυσίδα βιολογικής 
παραγωγής και θα επισημάνουμε τις πιο σχετικές πτυχές που σχετίζονται με τη φυτική παραγωγή 
προσδιορίζοντας τα βασικά σημεία στις διαδικασίες της μετατροπής και πιστοποίησης.  

      Με σκοπό τη δημιουργία επιτυχημένων εκμεταλεύσημων  βιολογικών καλλιεργιών και παραγωγής, θα 
σας παρουσιάσουμε στον επιχειρηματικό κόσμο με τη παροχή ενος πάνελ εργαλείων που θα σας 
βοηθίσουν στη διαδικασία της δημιουργίας του δικού σας επιχειρηματικού σχεδίου. 

2) ΔΟΜΗ  

Το βασικό μάθημα για τη βιολογική γεωργία αποτελείται απο 3 ενότητες κατάρτισης, καθεμία από τις 
οποίες περιέχει βίντεο μαθήματα και πρόσθετο υλικό για την εμβάθυνση της γνώσης και της 
αυτομάθησης. Για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό του μαθήματος, πρέπει να περάσετε ένα τεστ 
αξιολόγισης πολλαπλής επιλογής με συγκεκριμένες ερωτήσεις από αυτές τις τρεις ενότητες. Το 
περιεχόμενο κάθε εκπαιδευτικής ενότητας είναι το ακόλουθο:     

     ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  

         1. Στόχοι  
         2. Προέλευση της βιολογικής παραγωγής  
         3. Τι είναι η βιολογική παραγωγή;  
         4. Ο ρόλος της βιολογικής παραγωγής της Μεσογείου στην κλιματική αλλαγή  
         5. Η βιολογική παραγωγή σήμερα  
         6. Κατάσταση και τάση της βιολογικής γεωργίας  
     ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  

         1. Στόχοι  
         2. Ρυθμιστικό πλαίσιο στην ΕΕ  
         3. Παραγωγή λαχανικών 
         4. Έλεγχος και πιστοποιητικό 
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                ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
                    1. Στόχοι  
                    2. Επιχειρηματικό σχέδιο  

• Αρχική φάση  αριθ 
• Η επιχειρηματική ιδέα  
• Ανάλυση αγοράς  
•  Μάρκετινγκ και εμπορευματοποίηση  
•  Τεχνικοί και ανθρώπινοι πόροι  
• Νομική μορφή  
• Ανάλυση SWOT   
• Σχέδιο δράσης  

                    3. Οικονομικό σχέδιο  
                    4. Περίληψη  
                    5. Επιχειρηματικό μοντέλο  

3) ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΙΝΕΤΑΙ / ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   

            Εάν είστε επιχειρηματίας και θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση στη βιολογική 
παραγωγή, αν ενδιαφέρεστε να μάθετε για τη βιολογική γεωργία για να μεταμορφώσετε τo δικo σας 
συμβατικό αγρόκτημα σε βιολογικό, αν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα βιολογική παραγωγή ή απλά να 
αποκτήσετε γνώση για το θέμα, αυτό είναι το μάθημα για εσάς!  

      Για να παρακολουθήσετε τα βασικά μαθήματα  για τη βιολογική γεωργία δεν χρειάζεστε συγκεκριμένη 
αγρονομική γνώση. 

     Είναι πολύ απλό να χρησιμοποιήσετε την διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης. Δεν χρειάζεστε 
προηγούμενη εμπειρία αλλά είναι σημαντικό να έχετε καλή σύνδεση στο Διαδίκτυο για να έχετε πρόσβαση 
στα περιεχόμενα της ηλεκτρονικής μάθησης μέσα στη πλατφόρμα.  

4) ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

    Το βασικό μάθημα στη βιολογική γεωργία διαρκεί συνολικά 15 ώρες. Χωρίζεται σε 3 ενότητες των 5 
ωρών η κάθε μια .  

5) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

      Το μάθημα αναπτύχθηκε ακολουθώντας τη μεθοδολογία της ηλεκτρονικής μάθησης για να διευκολύνει 
όσους συμμετέχουν να παρακολουθούν τη σειρά μαθημάτων χωρίς χρονικούς περιορισμούς ή απαραίτητη 
φυσική  παρουσία σε αίθουσα. Μπορείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα ανά πάσα στιγμή και να 
προχωρήσετε με τον δικό σας ρυθμό από το σπίτι. Υλικό θα είναι διαθέσιμο για διαβούλευση καθ 'όλη τη 
διάρκεια του μαθήματος και εκεί θα είναι ειδικοί και εκπαιδευτικοί να λύσουν τις όποιες αμφιβολίες ή 
ερωτήματά μπορεί να έχετε καθώς και για να σας βοηθήσουν στην κατανόηση κάποιον καινούργιων 
εννοιών . Μέσω της πλατφόρμας, θα είναι δυνατή η συζήτηση τόσο με εκπαιδευτικούς όσο και με άλλους 
συμμετέχοντες! Όλο το εκπαιδευτικό υλικό θα μπορεί να μεταφορτωθεί ( κατέβει )  ελεύθερα ανά πάσα 
στιγμή! 
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6) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  

          Στο τέλος του μαθήματος και μετά το τεστ αξιολόγησης, θα λάβετε το πιστοποιητικό απόδειξη ότι 
λάβατε την απαραίτητη εκπαίδευση. Το πιστοποιητικό αυτό δημιουργείται αυτόματα από την πλατφόρμα 
του e-learning. Θα μπορείτε επίσης να κατεβάστε και τα αποτελέσματα του τεστ αξιολόγησης από την 
πλατφόρμα.  

7) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

     Η περίοδος εγγραφής θα ξεκινήσει τον Οκτώβρη και θα κλείσει στο τέλος Ιανουαρίου. Μόλις 
εγγραφείτε, θα σας στείλουμε τα διαπιστευτήρια σύνδεσής σας στην πλατφόρμα και θα είστε ικανοί  να 
αρχίσετε να παρακολουθείτε τα μαθήματα . Θα έχετε πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και μπορείτε να 
ολοκληρώσετε τα μαθήματα όποτε θέλετε πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να ξεκινήσετε και να 
τελειώσετε σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα ή για όσο διάστημα χρειάζεστε όσο δεν υπερβαίνετε την 
καθορισμένη μέγιστη περίοδο. 

   Η τελική ημερομινία θα είναι η 30 Ιανουαριου 2021  

    Αφού ολοκληρώσετε το συγκεκριμένο μάθημα πάνω στις βασικές αρχες της βιολογικής γεωργιας θα 
μπορέσετε να συνεχίσετε στο δεύτερο σκέλος που είναι το πιο προχωρημένο μάθημα βιολογικής γεωργίας 
το οποιο θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 2021. 

1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βασικό μάθημα βιολογικής γεωργίας  παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με την ΑΚΕΠ  (στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω). 

Εάν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το μάθημα και η περίοδος εγγραφής δεν έχει ανοίξει 
ακόμα,  στείλτε  στο AKEP  ένα email και περισσότερες πληροφορίες θα σας αποσταλούν. 

1. Επαφές 
StartupBio – AKEP 
Θέμα: E-learning courses  
startupbio@akep.eu 
+30 210 33 13 690 

1. Συνδρομή  
Η εγγραφή για το μάθημα  πρέπει να γίνει online μέσω της πλατφόρμας Startup Bio. Ο σύνδεσμος 
εγγραφής θα είναι διαθέσιμος από τις 20 Οκτωβρίου 2020 στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

h}ps://startupbio.eu/e-learning/

 Basic Course of Organic Agriculture

• Εγγραφές: 20 Οκτωβρίουέως  15 Δεκεμβρίουth  2020 

• Υλοποίηση: Από 1 Νοεμβρίουst  2020 έως 30 
Ιανουαρίουth  2021

mailto:ecovalia.international@ecovalia.org
https://startupbio.eu/e-learning/

