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ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΞΕΚΙΝΑ ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ ΤΩΝ 

ΤΡΕΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου FACTIVE πραγματοποιήθηκε εικονικά την Παρασκευή 13 

Νοεμβρίου 2020, με επικεφαλής τον συντονιστή του έργου, CITEVE - Textile and Clothing 

Technological Center. 

Το έργο FACTIVE στοχεύει στην ενίσχυση της ποιότητας και της συνάφειας της προσφερόμενης 

μάθησης στα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) για τα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα ρούχα, αναπτύσσοντας μια καινοτόμο μαθησιακή 

προσέγγιση για τη βελτίωση του επιπέδου και της αξιολόγησης των δεξιοτήτων των μαθητών 

και την εξίσωση της ποιότητας της εκπαίδευσης ΕΕΚ με τις σύγχρονες, δημιουργικές και 

καινοτόμες ανάγκες της τρέχουσας βιομηχανίας της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης στην 

Ευρώπη.  

ο FACTIVE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό 

την πρόσκληση Στρατηγικές Συμπράξεις για επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάρτιση, με τον 

αριθμό Συμφωνίας Επιχορήγησης KA202-91AAA2C6. Το έργο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, έχει 

διάρκεια 24 μηνών και συνολικό προϋπολογισμό 247.409 €. 

Του εταιρικού σχήματος ηγείται το CITEVE, Textile and Clothing Technological Center ως 

συντονιστής έργου, με έδρα την Πορτογαλία, και συμπληρώνει με τη συμμετοχή, επίσης από 

Πορτογαλία, της MODATEX, Centro de Fomaçao Professional da Industria Textil Vestuario 

Confeccçao e Lanificios; το STEP Institut, Institute for Occupational Psychology and 

Entrepreneurship, με έδρα τη Σλοβενία; το Link Campus University και το CIAPE, Centro Italiano 

per l’Aprendimento Permanente, με έδρα την Ιταλία; το IVOC&IREC, Insituut voor Vorming en 

Onderzoek in de Confectie – Institut pour la Recherche et l’Enseignement dans la Confection, με 

έδρα το Βέλγιο; τη ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ., Δημιουεγική Σκέψη και Ανάπτυξη, με έδρα την Ελλάδα και το  

AEI Tèxtils, Associació Agrupació d’Empreses Innovadres Tèxtils, με έδρα την Ισπανία.  

https://www.citeve.pt/
https://www.citeve.pt/
https://www.citeve.pt/
https://www.modatex.pt/
https://www.step-institute.org/
https://www2.unilink.it/ateneo/index.asp?AdsMonitorId=119245&gclid=Cj0KCQiA48j9BRC-ARIsAMQu3WQfE655NbuF98pNMbvkmsf8f9vmpl8o4Zh6i3qZjD_Pp-Bwnsq8tRIaAjP4EALw_wcB
https://www.ciape.it/ciape/
https://www.ivoc.be/
https://www.crethidev.gr/
https://textils.cat/


Η συνάντηση ξεκίνησε με την παρουσίαση του CITEVE σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές 

του έργου και τις εισαγωγικές παρουσιάσεις των συνεργατών. Στη συνέχεια, η κοινοπραξία 

εξέτασε και συζήτησε κάθε εργασία που είχε προγραμματιστεί για τους επόμενους 6 μήνες, 

συγκεκριμένα σχετικά με τον ορισμό του έργου και τα πρώτα του βήματα σχετικά με τα 

προϊόντα πνευματικής εργασίας (IOs). 

Ξεκινώντας, η IVOC&IREC παρουσίασε μια ανάλυση των πιο απαιτούμενων δεξιοτήτων από 

μελλοντικούς επαγγελματίες κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης που θα χρησιμοποιηθούν για 

την ανάπτυξη του IO1 (αυτή η αρχική μελέτη θα παρέχει αποτελέσματα για την αντιμετώπιση 

των υπόλοιπων IO). Θα ζητηθεί η γνώμη πολλών ενδιαφερομένων για να ολοκληρώσουν τον 

ορισμό αυτού του ΙΟ και να εστιάσουν το έργο σε κατεύθυνση με χρήσιμο υλικό. 

Η ομάδα από το ινστιτούτο STEP παρουσίασε το 2ο προϊόν πνευματικής εργασίας (IO2) 

(μεθοδολογία μάθησης), και τις προσδοκίες τους για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

ακαδημαϊκής κατάρτισης.  

Στη συνέχεια, το Link Campus University μοιράστηκε την εμπειρία του σε εικονικά δίκτυα και 

συμμετοχές σε εικονική εκπαίδευση καθώς και τα σχέδιά τους για το IO3, το Εκπαιδευτικό 

Βοήθημα (Training Toolkit).  

Το 4ο προϊόν πνευματικής εργασίας (IO4), το εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές 

ΕΕΚ, εισήχθη από το CIAPE, η ομάδα του οποίου έκανε πρόταση  να συμπεριληφθούν ορισμένα 

περιεχόμενα και υλικό.  

 

Το εταιρικό σχήμα του έργου FACTIVE κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης 

Το AEI Tèxtils παρουσίασε το 5ο προϊόν πνευματικής εργασίας (IO5), μια Συλλογή Αναφορών 

Πιλοτικών Δοκιμών. Στη συνέχεια, παρουσίασε το σχέδιο επικοινωνίας και διάδοσης, με όλες 

τις διαφορετικές δραστηριότητες και υλικά που θα αναπτυχθούν και θα υλοποιηθούν για να 

διαδοθεί ευρέως το έργο.  

ανέλυσε τα διάφορα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της 

ποιότητας του έργου. 

Η επόμενη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2021 στη Σλοβενία. 
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