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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση 
ενημερώνουμε για την επιτυχή 
ολοκλήρωση του έργου. Το 
περιεχόμενο που αναπτύχθηκε 
είναι διαθέσιμο διαδικτυακά. 

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 που 
στοχεύουν στην αύξηση των 
εσόδων με σκοπό τη 
συντήρηση των χώρων 
θρησκευτικής κληρονομιάς. 

Σε ποιους απευθύνεται 

Το έργο SKIVRE 
επικεντρώνεται σε μια 
διαδραστική κατάρτιση που 
απευθύνεται στη διοίκηση, το 
προσωπικό, τους μοναχούς 
και μοναχές των μοναστηριών.  

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: 

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

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

3. Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο | 
ΕΛΛΑΔΑ www.gunet.gr  

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

5. Kloster Bronnbach | 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ www.kloster-
bronnbach.de  

6. Wissenschaftsinitiative 
Niederösterreich | ΑΥΣΤΡΙΑ 
www.wissenschaftsinitiative.at  

 



 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 
Αναζητήστε τα παρακάτω πνευματικά προϊόντα στον ιστότοπο  

https://training.skivre.eu 

 

 

Πρόγραμμα Κατάρτισης SKIVRE 

Πολύγλωσσο πρόγραμμα κατάρτισης 
για την ενδυνάμωση του 
επαγγελματισμού της παραγωγής και 
εμπορίας μοναστικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων του σταδίου 
δοκιμών και της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης. 

 

Οδηγός Εφαρμογής και 
Υλοποίησης του Προγράμματος 
κατάρτισης. 

Σκοπός του είναι να παρέχει 
επιπρόσθετες πληροφορίες, λίστες 
ελέγχου και καθοδήγηση για την 
επιλογή ενοτήτων. Προσφέρει 
εύχρηστο υλικό για την υλοποίηση 
της πλήρους εκπαίδευσης. 

Kαλές Πρακτικές από Μονές 
διαφορετικών χωρών, δογμάτων, 
ταγμάτων.  

33 επιτυχημένα παραδείγματα 
παραγωγής, προώθησης και πώλησης 
μοναστικών προϊόντων προτείνονται 
ως καλές πρακτικές, 

ως πηγές έμπνευσης από τις Μονές. 
Συνδεδεμένες με τις 10 Εκπαιδευτικές 
Ενότητες. 6 από τα 33 προέρχονται 
από την Ελλάδα 

Δημοσίευση «Οι παραδοσιακές 
μοναστηριακές τέχνες και η 
δυναμική της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητάς τους». Τα 
μοναστηριακά προϊόντα βασίζονται 
στην παραδοσιακή χειροτεχνία και 
από πολλές απόψεις ικανοποιούν τις 
τρέχουσες τάσεις και απαιτήσεις για 
αγνότητα, βιωσιμότητα και υπεύθυνη 
δράση.  Προσφέρουν επίσης μεγάλες 
ευκαιρίες για κοινωνική 
επιχειρηματικότητα. Η παρούσα 
δημοσίευση αναδεικνύει αυτές τις 
τάσεις και δυνατότητες. 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
υποστηρίζει τη διάθεση όλων των 
διαδικτυακών  

 

 

 

 

 

 

 https://skivre.eu 

 https://training.skivre.eu  

  

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. 

Επισκεφτείτε 
τους 

ιστότοπους 
του έργου 


