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Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την
αξιοποίηση της ευρωπαϊκής
θρησκευτικής κληρονομιάς

SKIVRE- Skills Development for the
Valorisation of European Religious
Heritage
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση
ενημερώνουμε για το Ακαδημαϊκό
Διαδίκτυο (GUnet) συμμετέχει στο
ευρωπαϊκό έργο SKIVRE Skills
Development for the Valorisation
of European Religious Heritage
(Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την
αξιοποίηση της ευρωπαϊκής
θρησκευτικής κληρονομιάς) στο
πλαίσιο του προγράμματος
ERASMUS+. Στελέχη του συμμετείχαν
και στη πρώτη συνάντηση εργασίας
που πραγματοποιήθηκε στη Μονή
Bronnbach στη Γερμανία.
Ανάγκη που καλύπτει το έργο
Η μοναστική κληρονομιά αποτελεί ένα
σημαντικό κομμάτι της κοινής
ευρωπαϊκής κληρονομιάς που
μοιράζονται όλα τα ευρωπαϊκά κράτη
μέλη κυρίως οι αγροτικές περιοχές
τους. Για τη διατήρηση αυτής της
κληρονομιάς απαιτούνται πόροι.
Η παραγωγή μοναστικών προϊόντων
αποτελεί μια τεράστια οικονομική
ευκαιρία για πολλά μοναστήρια
προκειμένου να επιτύχουν έσοδα τα
οποία συνεισφέρουν στις προσπάθειες
διατήρησης τους και δημιουργoύν
ευκαιρίες απασχόλησης για τους
τοπικούς φορείς, ειδικότερα στις
αγροτικές περιοχές.

Το έργο SKIVRE έρχεται να καλύπτει
ένα κενό κατάρτισης για τα
ευρωπαϊκά μοναστήρια που
εργάζονται σκληρά για τη διατήρηση
των κτηρίων και εγκαταστάσεών τους
παρέχοντας, μεταξύ άλλων, ένα
πολύγλωσσο Πρόγραμμα
Κατάρτισης που στοχεύει στην
ενδυνάμωση του επαγγελματισμού της
παραγωγής και εμπορίας μοναστικών
προϊόντων.
Όλες οι δραστηριότητες του έργου
SKIVRE στοχεύουν στην απόκτηση ή
ενδυνάμωση σχετικών δεξιοτήτων
όσων ασχολούνται με τον κύκλο
παραγωγής και προώθησης
μοναστικών προϊόντων οι οποίες
στοχεύουν στην αύξηση των
εσόδων με σκοπό τη συντήρηση των
χώρων θρησκευτικής κληρονομιάς.

Η κοινοπραξία του έργου
αποτελείται από μια
διεπιστημονική ομάδα η οποία
περιλαμβάνει τις ομάδες
στόχους και εμπειρογνώμονες
με την απαιτούμενη
τεχνογνωσία για την ανάπτυξη
της κατάρτισης:


media k GmbH | ΓΕΡΜΑΝΙΑ
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤHΣ)
www.media-k.eu



Future for Religious Heritage |
ΒΕΛΓΙΟ www.frh-europe.org



Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο |
ΕΛΛΑΔΑ www.gunet.gr



INI-Novation | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
www.ini-novation.com



Kloster Bronnbach |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ www.klosterbronnbach.de



Wissenschaftsinitiative
Niederösterreich | ΑΥΣΤΡΙΑ
www.wissenschaftsinitiative.at

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Η ομάδα κατέληξε σε συμφωνία σχετικά
με τα πιο σημαντικά βήματα υλοποίησης
και συζήτησε την ανάπτυξη της
κατάρτισης. Αποφασίσαμε να
ξεκινήσουμε με μια έρευνα σε μοναστήρια
για να μάθουμε περισσότερα για την
κατάσταση της τέχνης όσον αφορά τις
ανάγκες εκπαίδευσης. Επιπλέον,
συμφωνήσαμε να αναπτύξουμε και να
διανείμουμε μια έρευνα σχετικά με το
παράδειγμα των βέλτιστων πρακτικών
προκειμένου να τις ενσωματώσουμε στο
πρόγραμμα κατάρτισης.

«Θα μπορούσαμε εύκολα να πουλήσουμε
τη διπλή ποσότητα», μας είπε ο Δρ
Matthias Wagner, διευθύνων σύμβουλος
του μοναστηριού Bronnbach.

Επισκεφτείτε
τους
ιστότοπους
του έργου

«Υπάρχει μια τεράστια αγορά για
μοναστικά προϊόντα και ως εκ τούτου το
έργο SKIVRE είναι πολύ ενδιαφέρον για
εμάς να μάθουμε περισσότερα πώς να
εξειδικεύσουμε σωστά την ανάπτυξη και
το μάρκετινγκ.»
Τέλος, πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική
επίσκεψη μελέτης στο Wachsschenk, ο
μοναδικός κατασκευαστής κεριών στο
κοντινό Würzburg, ο οποίος εξακολουθεί
να παράγει χειροποίητα κεριά ειδικά για
θρησκευτικούς σκοπούς. Ο ιδιοκτήτης, ο
κ. Schenk, επέδειξε την προκλητική
διαδικασία παραγωγής και είπε για τις
δυσκολίες τοποθέτησης αυτού του
χειροτεχνίας στην αγορά. Μια
καταπληκτική εμπειρία!



Τα υπό ανάπτυξη προϊόντα
του έργου είναι τα εξής:


Πρόγραμμα Κατάρτισης
SKIVRE



Οδηγός Εφαρμογής και
Υλοποίησης του
Προγράμματος κατάρτισης.



Kαλές Πρακτικές από
Μονές διαφορετικών
χωρών, δογμάτων,
ταγμάτων.



Δημοσίευση «Οι
παραδοσιακές
μοναστηριακές τέχνες και η
δυναμική της κοινωνικής
επιχειρηματικότητάς τους».



Ηλεκτρονική πλατφόρμα
κατάρτισης

Κατάστημα στη Μονή Bronnbach

Οι οικοδεσπότες μας στο Bronnbach
μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους σχετικά
με τη δημιουργία του μοναστικού
καταστήματος και την ανάπτυξη
μοναστικών προϊόντων (π.χ. παραγωγή
μοναστηριού μελιού και κυδώνι). Το μέλι
παράγεται σε συνεργασία με έναν τοπικό
μελισσοκόμο και ήταν μια πραγματική
ιστορία επιτυχίας για το νεαρό μοναστήρι:

Επικοινωνία
Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο | gunet.gr
Π. Μπαλαούρας | 2107275603 | p.balaouras@gunet.gr

Ο κ. Schenk, κατασκευαστής κεριών στο
Würzburg / Γερμανία, επέδειξε στους
συνεργάτες της SKIVRE τη χειροτεχνία της
κατασκευής

https://skivre.eu

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την παραγωγή της παρούσας ιστοσελίδας δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών,
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία
ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

