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Περιεχόμενα Παρουσίασης

 Εισαγωγή

 Η ανάγκη ανάπτυξης δεξιοτήτων στον 
κλάδο του Αγροτουρισμού

 Η Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στο Έργο 
CheeseCulT

 Ειδικότερες Θεματικές Επιμόρφωσης στο 
Έργο CheeseCulT
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Εισαγωγή3



Κρίσιμες Κεντρικές Έννοιες

Ανάπτυξη 
Δεξιοτήτων

Τουρισμός 
Υπαίθρου

Αγροτουρισμός
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Τουρισμός Υπαίθρου -
Αγροτουρισμός

Οποιαδήποτε δραστηριότητα ασκείται σε χώρους που σχετίζονται με
τον πρωτογενή τομέα (αγρόκτημα, κ.λπ.) ή με τις συνδεδεμένες
δευτερεύουσες δραστηριότητες και η οποία επιτρέπει στο ευρύ κοινό,
για ψυχαγωγικούς, διασκεδαστικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς να
παρακολουθεί ή να απολαμβάνει αγροτικές δραστηριότητες
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Αγροτουρισμός Ιστορικός ΟικοτουρισμόςΠολιτιστικός 



Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

 Οι δεξιότητες αποτελούν τον 
επιταχυντικό παράγοντα προς 
την κατεύθυνση της καινοτομίας 
και αποτελούν τους κύριους 
διαμορφωτές του μελλοντικού 
τοπίου της αγοράς εργασίας και 
της οικονομίας γενικότερα.
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Soft skills (Ήπιες ή 
μαλακές 
δεξιότητες): Μη 
μετρήσιμες 
προσωπικές ή 
συμπεριφορικές
κυρίως δεξιότητες 
(πχ. Επικοινωνία)

Hard skills
(Γενικές ή Ειδικές): 
Μετρήσιμες 
Δεξιότητες που 
συνδέονται με 
συγκεκριμένα 
προσόντα (πχ. 
Ξένες γλώσσες) 



Η ανάγκη ανάπτυξης 
δεξιοτήτων στον κλάδο του 
Αγροτουρισμού
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Απευθείας 

πωλήσεων 

φρέσκων 

προϊόντων ή  

προϊόντων 

προστιθέμενης 

αξίας.

Διαμονής και 

Υπηρεσιών 

Φιλοξενίας

Επιδείξεων και 

εκθέσεων

Πρακτικών

εμπειριών

Εκδρομών 

και 

επισκέψεων

Φεστιβάλ και 

εκδηλώσεων

Τα ειδικά χαρακτηριστικά του 
Αγροτουρισμού

Βασικό 

χαρακτηριστικό: η 

ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων σε 

μη αστικό χώρο με 

δραστηριότητες



Εμπλεκόμενες Δεξιότητες 
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Διαμόρφωση Πολιτικών ανάπτυξης 
της επιχείρησης και του προϊόντος 
στην περιοχή

Επιμέλεια και επίβλεψη εφαρμογής 

σχετικού νομοθετικού πλαισίου, 

προμήθειας εξοπλισμού και πρόσληψης 

κατάλληλου προσωπικού

Χάραξη και Εφαρμογή 
επικοινωνιακής πολιτικής και 

συμμετοχής σε δράσεις δικτύωσης

Σχεδιασμός προγράμματος και 
δραστηριοτήτων μονάδας, 
Οργάνωση Καλλιέργειών.

Συνδυασμός 

δεξιοτήτων 

τόσο από τον 

κλάδο των 

τουριστικών 

επιχειρήσεων 

όσο και από 

τον κλάδο της 

γεωργικής 

παραγωγής. 



Η Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 
στο Έργο CheeseCulT
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Ανάγκη της Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων στο Έργο CheeseCulT
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Αγροτουρισμός

Παραγωγή 
Τυριού

Ποιότητα Τυριού

Μάρκετινγκ

Γαστρονομική 
Καινοτομία

Πλήρης 
αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων 
του Δρόμου του 
Τυριού



Στόχος των δραστηριοτήτων 
επιμόρφωσης 

 Η εξοικείωση των συμμετεχόντων με καινοτόμες
προσεγγίσεις στον αγροτουρισμό και τον
γαστρονομικό τουρισμό, βελτιώνοντας έτσι το
τοπικό τουριστικό προϊόν και επεκτείνοντάς το
μέσω της λειτουργίας του Δρόμου του Τυριού πέρα
από τις παραδοσιακές τουριστικές δραστηριότητες
προς μια πιο ολιστική και βιώσιμη προσέγγιση.
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Ομάδες Στόχοι



Διάρκεια και Εκπαιδευτική 
Προσέγγιση



Περιεχόμενο Θεματικών 
Ενοτήτων Επιμόρφωσης

Οι θεματικές ενότητες θα περιλαμβάνουν το ακόλουθο 
κοινό περιεχόμενο: 

 Αντικείμενο

 Περίληψη, συμπεριλαμβανομένων των στόχων, 
προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, μεθόδων και μορφής 
εκπαίδευσης

 Περιεχόμενο της εκάστοτε θεματικής ενότητας το οποίο κατά 
περίπτωση περιλαμβάνει ειδικότερες πληροφορίες αναφορικά 
με το θεωρητικό υπόβαθρο και υλικό επιμορφωσης

 Κατάλογος Αναφορών  
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Ειδικότερες Θεματικές 
Κατάρτισης στο Έργο 
CheeseCulT
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Ειδικότερες Θεματικές 
Επιμόρφωσης στο Έργο 
CheeseCulT

Αγροτουρισμός

• Εισαγωγή στον αγροτουρισμό

• Αγροτικά / Αγροτουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες, 
με επίκεντρο την ανάπτυξη του Δρόμου του Τυριού

• Διαχείριση επιτυχημένης αγροτουριστικής επιχείρησης 
- Οικονομική διαχείριση αγροτουριστικής επιχείρησης

• Διαχείριση ευθύνης στην αγροτουριστική επιχείρηση

• Δικτύωση στην αγροτική επιχείρηση
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Ειδικότερες Θεματικές 
Επιμόρφωσης στο Έργο 
CheeseCulT

Παραγωγή Τυριού

• Ιστορία του τυριού σε αναφορές μύθων και αρχαίων 
φιλόσοφων

• Γαλακτοκομία και τυροκομία στην Ελλάδα

• Ο ρόλος του τυριού στη διατροφή και η διατροφική του 
αξία

• Παραδοσιακά τυριά Ηπείρου

• Τυριά ΠΟΠ και ΠΓΕ

• Προδιαγραφές τυριών ΠΟΠ και ΠΓΕ

• Τυρί ορισμός / Μαλακά τυριά / Σκληρά τυριά
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Ειδικότερες Θεματικές 
Επιμόρφωσης στο Έργο 
CheeseCulT

Ποιότητα Τυριού

•Ποιοτικά χαρακτηριστικά πρώτων υλών τυροκομίας

•Προβιοτικά Βακτήρια

•Μικροχλωρίδα των τυριών και χαρακτηριστική 
γεύση

•Υγιεινή και ασφάλεια των τυριών

•Μικροβιολογικά κριτήρια και όρια ασφάλειας 
τυροκομικών προϊόντων

•Μικροβιολογική αλλοίωση των τυριών

19



Ειδικότερες Θεματικές 
Επιμόρφωσης στο Έργο 
CheeseCulT

Μάρκετινγκ

• Βασικοί ορισμοί: Τι είναι το μάρκετινγκ και μια στρατηγική 
μάρκετινγκ;

• Δημιουργία Πλάνου Μάρκετινγκ

• Το μίγμα Μάρκετινγκ – Τα 4 P’s του Μάρκετινγκ

• Προϊόν (Product)

• Τιμή (Price)

• Τόπος (Place)

• Προώθηση (Promotion)

• Ανάλυση SWOT
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Ειδικότερες Θεματικές 
Επιμόρφωσης στο Έργο 
CheeseCulT

Γαστρονομική Καινοτομία

• Κέφαλος Αμβρακικού πετάλι, πέστο βασιλικού με 
κεφαλογραβιέρα, ντοματίνια και χόρτα αχνιστά με 
λαδολέμονο

• Σαρδέλες Αμβρακικού παντρεμένες με γέμιση από 
Κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ, Μετσοβέλα και μυρωδικά

• Πρόβειο κότσι μπρεζέ με τραχανά και γίδινο Μετσόβου

• Κουτσομούρα Αμβρακικού με κρέμα από σπανακόπιτα με 
φέτα ΠΟΠ

• Cheesecake με ακτινίδιο και τυρί τσαλαφούτι
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Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας!
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