
 

Να υποστηρίξει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας,

με έμφαση στον τομέα της βιομηχανίας της μόδας

Να ευαισθητοποιηθεί σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της

βιομηχανίας της μόδας.

Να προσφέρει νέες στρατηγικές και φιλικές προς το περιβάλλον

προσεγγίσεις

Να παρέχει ικανότητες και γνώσεις για να ενθαρρύνει τους

εκπαιδευόμενους να αλλάξουν συμπεριφορές και επαγγελματικές

πρακτικές

Να εκπαιδεύσει τα στελέχη και τους εργαζόμενους των ΜΜΕ στον

κλάδο της μόδας σε βιώσιμους τρόπους παραγωγής

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022        1ο Ενημερωτικό Δελτίο 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ  

Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, πάροχοι
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και βιομηχανίες
στον τομέα της μόδας/κλωστοϋφαντουργίας

Νέοι και σπουδαστές διαφορετικών εκπαιδευτικών επιπέδων

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  Αρ. Έργου 2021-1-
IT01-KA220-VET-000033298



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ

 
έναν οδηγό χρήσης (για εκπαιδευτικούς, παρόχους κατάρτισης και υπεύθυνους
ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων), ο οποίος θα παρέχει πρακτικές
πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του πλαισίου
ικανοτήτων της ΓΓΙΦ σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ένα σύνολο περιπτώσεων χρήσης, το οποίο θα παρέχει αναφορές σχετικά
με πραγματικές εφαρμογές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του
έργου GIF

Το Πλαίσιο Ικανοτήτων του GIF θα συμπληρώνεται από παραρτήματα που έχουν
σχεδιαστεί για την ενίσχυση της αναπαραγωγιμότητας, της υιοθέτησης και της
αξιοποίησης, και συγκεκριμένα:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΔΟΚΙΜΗ ΚΙΤ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

περιεχόμενο κατάρτισης για ατομική μάθηση (βιντεομαθήματα,
παρουσιάσεις, φυλλάδια, περαιτέρω ανάγνωση, βιβλιογραφίες και
επιλογή σχετικών δικτυακών τόπων)

οδηγούς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που παρέχουν
παραδείγματα εργασιών και διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως
συνεργατικές εργασίες έργων, διαδραστικές τάξεις, προγραμματισμό
μαθημάτων και γραφήματα συντονισμού

μεθοδολογίες αξιολόγησης και κριτήρια για την παροχή
πιστοποιητικών

Το εκπαιδευτικό πακέτο θα αποτελείται από:
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

www.uninettunouniversity.net

www.fh-mittelstand.de www.asseffebi.eu

www.iefweb.org www.europartnersnetwork.eu

www.cnpcd.ro www.dimitra.gr
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https://www.uninettunouniversity.net/en/p1_gif.aspx
https://www.fh-mittelstand.de/bielefeld
http://www.cnpcd.ro/
https://www.asseffebi.eu/project/gif/?lang=en
https://www.europartnersnetwork.eu/en/
https://www.dimitra.gr/


ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στις 19 Μαΐου διοργανώσαμε τη διαδικτυακή εναρκτήρια συνάντηση του
ευρωπαϊκού έργου GIF - Πράσινη καινοτομία στη βιομηχανία της μόδας.

Το έργο αυτό ηγείται από την UNINETTUNO και η κοινοπραξία αποτελείται
από τους οργανισμούς FHM, Europartners, EFFEBI, IEF, DIMITRA και
CNPCD.

Σκοπός αυτής της πρώτης συνάντησης ήταν να γνωρίσουν τους άλλους
συμμετέχοντες οργανισμούς, να κατανοήσουν τον στόχο του έργου και να
καθορίσουν τα βήματα που απαιτούνται για την υλοποίηση των επόμενων
δραστηριοτήτων του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας ακολουθήσετε: 

 www.gifproject.eu

ΕΠΟΜΕΝA BHMATA 

-Η κοινοπραξία θα επεξεργαστεί το πλαίσιο ικανοτήτων GIF.
-Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του
2023 στη Γερμανία με οικοδεσπότη τον οργανισμό FHM. 
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