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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 ότι
ολοκληρώθηκε η συνάντηση
εργασίας της κοινοπραξίας του
έργου, στην Αθήνα. Στο πλαίσιο
αυτής οι εταίροι επιβεβαίωσαν την
καλή πορεία του έργου και
επισκέφτηκαν την Αρχιεπισκοπή
Αθηνών και τις Μονές του Αγίου
Ιωάννη του Θεολόγου και του
Τιμίου Σταυρού στη Βοιωτία.

Η ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος
ενημερώθηκε για τους σκοπούς και
δραστηριότητες του έργου και
συζητήθηκαν δυνατότητες
συνεργασίας στο άμεσο μέλλον.
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 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

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΜΟΝΕΣ
Για πρώτη φορά στην ιστορία του έργου
επισκεφθήκαμε δύο γυναικείες μονές και
εντυπωσιάσαμε πάρα πολύ.
Η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου
αποδείχθηκε μια εξαιρετικά καλά
συντηρημένη εγκατάσταση που χτίστηκε
εξ ολοκλήρου από τις μοναχές, οι οποίες
πραγματοποιούν επίσης όλες τις εργασίες
συντήρησης εργαστείτε στην
εγκατάσταση. Οι μοναχές αρχικά
ξενάγησαν την ομάδα μας στη μονή και
μίλησαν για την ιστορική εκκλησία, την
ξυλουργική και την παραγωγή ζυμαρικών.
Στην συνέχεια μας μίλησαν για τις
συνθήκες παραγωγής. Στο μοναστηριακό
κατάστημα προσφέρονται ζυμαρικά,
αλοιφές, θεραπευτικά έλαια, πνευματική
βιβλιογραφία, λατρευτικά αντικείμενα και
πνευματικά αντικείμενα της Ορθόδοξης
Εκκλησίας. Παρουσιάζονται με ελκυστικό
τρόπο και είναι προφανώς αποδεκτό από
τους επισκέπτες και τους κατοίκους. Οι
καλόγριες δρουν με πολύ επαγγελματικό
τρόπο, και η παρακολούθηση της
παραγωγής ζυμαρικών ήταν ταυτόχρονα
μια ματιά στη μοναστική ζωή, καθώς οι
προσευχές συνοδεύουν τη διαδικασία
παραγωγής και θεωρούνται αναπόσπαστο
μέρος.

Η δεύτερη μονή, η Ιερά Μονή του Τιμίου
Σταυρού, είναι ένα συγκριτικά πρόσφατο
μοναστήρι που χτίστηκε σε έναν λόφο
κοντά στην Αθήνα τη δεκαετία του '80 του
περασμένου αιώνα.Η αδελφή Αρχοντία
μας ξενάγησε στο συγκρότημα και
εξήγησε τις προκλήσεις στην ανάπτυξη
προϊόντων: Αρκετά μοναστικά προϊόντα
παράγονται ήδη στο μοναστήρι, αλλά
υπάρχει έλλειψη συνέχειας, επειδή οι
αδελφές στέλνονται σε όλο τον κόσμο για
να υποστηρίξουν ή να βρουν άλλα
μοναστήρια. Επομένως, πολύτιμες
γνώσεις όπως η βιβλιοδεσία (ως
πρόσφατο παράδειγμα) χάνεται για το
ελληνικό μοναστήρι. Προς το παρόν, δύο
μοναχοί, που εκπαιδεύτηκαν σε ένα ειδικό
σχολείο στη Βόρεια Ιταλία, παράγουν
ψηφιδωτές υψηλής ποιότητας στο
μοναστήρι - και προσκλήθηκαν
αυθόρμητα από τον Matthias Wagner του
συνεργάτη μας Kloster Bronnbach για να
προσφέρουν ένα εργαστήριο ψηφιδωτών
στο Bronnbach τον επόμενο χρόνο.

Η ομάδα του SKIVRE με οικοδεσπότες στο Μοναστήρι
του Τιμίου Σταυρού

Επισκεφτείτε
τους
ιστότοπους
του έργου



https://skivre.eu



https://training.skivre.eu

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

Παραγωγή ζυμαρικών στη Μονή του Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου

Επικοινωνία
Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο | gunet.gr
Π. Μπαλαούρας | 2107275603

p.balaouras@gunet.gr

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.

