
 

 

ATERMON      

8/29/2022 

Ενημερωτικό Δελτίο #1 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της 

έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 

που περιέχονται σε αυτήν.  Αριθμός προγράματος: 2021-1-EL01-

KA220-VET-000034695 



 
 

 

 
 
 

Σχετικά με το έργο…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 

https://ar4reclothing.erasmusplus.website/ 

 

 Ποιοι είμαστε... 

Θα αναπτύξουμε... 

 Τα τελευταία νέα μας...  

Μείνετε συντονισμένοι!!!  

Ακολουθήστε μας!!! 

Οι εταίροι μόλις ολοκλήρωσαν το Πλαίσιο Μαθησιακών Στόχων και τη 

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης και βρίσκονται καθ’ οδόν για την ανάπτυξη 

του Οδηγού Εκπαίδευσης AR4Reclothing. Εν τω μεταξύ, η επόμενη 

συνάντηση του προγράμματος έχει ήδη προγραμματιστεί για τις 10 

Οκτωβρίου 2022, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. 

Αυτό το έργο αφορά την ευαισθητοποίηση των 

επαγγελματιών κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης σχετικά 

με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη της 

ανακύκλωσης ενδυμάτων μέσω νέας εκπαίδευσης που 

καθιερώνει το ρόλο των γυναικών στην περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα. Η συνεργασία περιλαμβάνει 7 εταίρους από όλη 

την Ευρώπη με πολυδιάστατο υπόβαθρο. Αυτοί 

είναι: 

P1 – KEK KEM 

P2 – TUIASI 

P3 – UNICERT 

P4 – ATERMON 

P5 – DIGICULT 

P6 – RTU 

P7 - NEOTALENTWAY 

 

Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην 

Αθήνα (Ελλάδα) στις 17.06.2022. Η ΚΕΚ ΚΕΜ 

φιλοξένησε μια πολύ γόνιμη συνάντηση με όλους 

τους εταίρους που συζήτησαν για την επισκόπηση 

του προγράμματος και τις πρώτες εργασίες! 

Το πρώτο αποτέλεσμα του προγράμματος 

αναπτύσσεται ήδη με τη συμμετοχή βασικών 

ενδιαφερόμενων μερών από χώρες εταίρους για 

την επικύρωση της τρέχουσας κατάστασης και 

των αναγκών. 

Τέσσερα κύρια αποτελέσματα: 

• PR1: Οδηγός εκπαίδευσης AR4ReClothing: Ένα 
περιεκτικό εγχειρίδιο για επαγγελματίες 
κλωστοϋφαντουργίας 

Ένας οδηγός σχετικά με τους κανόνες και τις πρακτικές για 
την ανακύκλωση ρούχων που παρέχεται μέσω μεθόδων που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 

• PR2: Εξατομικευμένη πλατφόρμα πρακτικής 
άσκησης AR4ReClothing 

Μια εξαιρετικά διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα που 
προωθεί τους Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (Open 
Educational Resources - OER) ώστε οι συμμετέχοντες να 
ολοκληρώσουν τη μαθησιακή τους εμπειρία 

• PR3: AR4ReClothing εφαρμογή για κινητές 
συσκευές 

Μια εφαρμογή για κινητά ενισχυμένη με AR που συσχετίζει 

την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την ισότητα των φύλων 

και την ανακύκλωση ρούχων 

• PR4: Διαπίστευση & Πιστοποίηση Επαγγελματιών 
Το πλαίσιο αναγνώρισης και επικύρωσης των γνώσεων και 

των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο 

https://ar4reclothing.erasmusplus.website/

