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Πρόσκληση συµµετοχής στο «Επιµορφωτικό Πρόγραµµα για τη σύνδεση 

Πρωτογενούς και Τουριστικού Τοµέα», που χρηµατοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτης 

και υλοποιεί σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Έναρξη εγγραφών : 28 Ιουνίου 2021 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήµιο Κρήτης ξεκινούν την υλοποίηση  επιµορφωτικού 

προγράµµατος, µεγάλης κλίµακος, µε τίτλο «Επιµορφωτικό Πρόγραµµα για τη σύνδεση 

Πρωτογενούς και Τουριστικού Τοµέα», το οποίο σχεδιάστηκε µε βάση τα δεδοµένα της 

∆ιάγνωσης Αναγκών του Περιφερειακού Μηχανισµού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην 

Κρήτη. Στην υλοποίηση του Επιµορφωτικού Προγράµµατος θα συµβάλει η Αγροδιατροφική 

Σύµπραξη Περιφέρειας Κρήτης.  

 

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, «Το επιµορφωτικό 

πρόγραµµα που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης και συνδέει τον Πρωτογενή µε τον Τουριστικό τοµέα 

είναι το πρώτο σε µια σειρά στοχευµένων πολιτικών που σχεδιάζουµε, αξιοποιώντας τα ευρήµατα 

του Περιφερειακού Μηχανισµού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη. 

Ενδυναµώνουµε και στηρίζουµε τους δύο παραγωγικούς τοµείς της τοπικής οικονοµίας, 

βελτιώνοντας την κατάρτιση των εργαζοµένων τους, συµβάλλοντας παράλληλα στην οικονοµική 

τους ανάπτυξη.»  

 

Η συµµετοχή στο Επιµορφωτικό Πρόγραµµα είναι δωρεάν, καθώς χρηµατοδοτείται εξ 

ολοκλήρου από την Περιφέρεια Κρήτης.  

 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Επιµορφωτικού Προγράµµατος, το οποίο υλοποιείται από 

την Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηµατικότητας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, είναι 

ο Καθηγητής Νίκος Παπαδάκης. 

 

 Σκοπός του προγράµµατος 



Η ενδυνάµωση της απασχολησιµότητας και παραγωγικότητας των επιµορφούµενων  και η συµβολή 

στον αναπτυξιακό σχεδιασµό της Περιφέρειας Κρήτης, µε έµφαση στα ζητήµατα της 

επαγγελµατικής και κοινωνικής ενσωµάτωσης και της οικονοµικής ανάπτυξης. 

Στόχοι του προγράµµατος   

� Η επιµόρφωση εργαζοµένων και ανέργων-δυνάµει εργαζόµενων στον αγροτο-κτηνοτροφικό 

τοµέα και στον τοµέα του τουρισµού.  

� Η υποστήριξη-ενδυνάµωση της σύνδεσης Πρωτογενούς και Τουριστικού Τοµέα στην Κρήτη, 

µέσω της πρόσκτησης γνώσεων και της ανάπτυξης οριζόντιων και εξειδικευµένων 

δεξιοτήτων των επιµορφούµενων. 

 

 

∆ιαδικασία Υλοποίησης Προγράµµατος 

Το Επιµορφωτικό Πρόγραµµα υλοποιείται µε εξ αποστάσεως εκπαίδευση (συνδυασµό σύγχρονης 

και ασύγχρονης διδασκαλίας), λόγω των ειδικών συνθηκών που έχει δηµιουργήσει η πανδηµία του 

Covid-19.  

 

 

Περιεχόµενο Προγράµµατος 

Το Επιµορφωτικό  Πρόγραµµα, περιλαµβάνει 10 διδακτικές ενότητες, διάρκειας 10 ωρών 

καθεµιά (5 σύγχρονης διδασκαλίας και 5 ασύγχρονης), τις οποίες θα διδάξουν εξειδικευµένοι 

επιµορφωτές.    

� Οι πρώτες 5 διδακτικές ενότητες, που στοχεύουν στη ανάπτυξη κρίσιµων οριζόντιων και 

εγκάρσιων δεξιοτήτων, θα είναι υποχρεωτικές για όλους τους επιµορφούµενους.  

� Οι επόµενες 5 διδακτικές ενότητες είναι ενότητες επιλογής από τις οποίες καθένας/ 

καθεµία επιµορφούµενος/η µπορεί να επιλέξει 2.  

� Συνολικά, κάθε επιµορφούµενος/η θα παρακολουθήσει 7 διδακτικές ενότητες, 5 

Υποχρεωτικές και 2 Επιλογής.    

 

 

∆ιαδικασία Αξιολόγησης και Πιστοποίησης 

Το Πρόγραµµα ολοκληρώνεται µε τρίωρη (3ωρη) δια ζώσης επισκόπηση και ανατροφοδότηση και 

δίωρη (2ωρη) αξιολόγηση των επιµορφούµενων.   



Το Επιµορφωτικό πρόγραµµα πιστοποιείται από το ΚΕ∆ΙΒΙΜ του Πανεπιστηµίου Κρήτης και οι 

επιµορφούµενοι, µετά την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράµµατος, θα λάβουν Πιστοποιητικό 

Επιµόρφωσης από το Πανεπιστήµιο Κρήτης.  

Συνολικά, το επιµορφωτικό πρόγραµµα για κάθε επιµορφούµενο/η θα έχει διάρκεια 75 διδακτικές 

ώρες, που αντιστοιχούν σε 5 ECVET (ευρωπαϊκές πιστωτικές µονάδες επαγγελµατικής κατάρτισης 

και εκπαίδευσης).  

Πρόγραµµα Επιµόρφωσης 

� Έναρξη: Σάββατο 25 Σεπτεµβρίου (09.00-14.00). Εκπαίδευση των επιµορφούµενων στη 

χρήση της πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης και η πρώτη (1
η
) ασύγχρονη διδασκαλία. 

� Λήξη: Κυριακή 14 Νοεµβρίου. Τελική αξιολόγηση των επιµορφούµενων. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Επιµορφωτικό Πρόγραµµα, τις διδακτικές ενότητες, 

τους επιµορφωτές και το ωρολόγιο πρόγραµµα δείτε την Ιστοσελίδα του Προγράµµατος: 

https://agro-tourism-training-roc.uoc.gr/ 

  

Όσοι/ες ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το Επιµορφωτικό Πρόγραµµα, παρακαλείσθε να 

εγγραφείτε συµπληρώνοντας (και υποβάλλοντας) τη σχετική αίτηση-φόρµα εγγραφής στο: 

https://agro-tourism-training-roc.uoc.gr/sign-up/ 

 

Οι εγγραφές αρχίζουν από την 28
η
 Ιουνίου 2021 και ολοκληρώνονται στις 8 Σεπτεµβρίου 2021. 


