
 

DARE2WOW 
Ο κόσμος της κλωστοϋφαντουργίας 
βρίσκεται σε μια διαδικασία 
μετασχηματισμού - οι νέες τεχνολογίες, 
η παγκοσμιοποίηση και η οικολογία 
είναι οι τρεις κύριες δυνάμεις που 
επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία με τη 
συνήθη πίεση στους πόρους, τις αγορές 
και τη μόδα. Ταυτόχρονα, η βελτίωση 
της ευρωπαϊκής ποιότητας της 
εκπαίδευσης και του συστήματος 
κατάρτισης έχει θέσει ως βασικό στόχο 
τη στρατηγική της Ευρώπης για να γίνει 
μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομία έως το 2020 
(Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
2010).  

Το DARE2WOW φέρνει κοντά 7 
οργανισμούς από όλη την Ευρώπη για 
τη στήριξη της ανάπτυξης, της 
μεταφοράς και της εφαρμογής 
καινοτόμων πρακτικών που προωθούν 
τη συνεργασία, τη μάθηση και την 
ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της 
παραγωγής και εκμετάλλευσης της 
κλωστοϋφαντουργίας. 
 

 

 

ΕΤΑΙΡΟΙ: 

Centro de Education e Promocion de 
Adultos de Ourense (Spain) 

Instituto professionale statale per i 
servizi aziendali, turistici, grafici, 

sociali e alberghieri L. Cossa (Italy) 

Bulgara Centre for Development 
(Bulgaria) 

ΑΕΤΟΙ  (Greece) 

SISU Consulting Ltd. (UK) 

IPSIA Luigi Cremona Pavia (Italy) 

Biedriba “Islices sieviesu klubs 
“Ritausma” (Latvia) 

 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον 
συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση που μπορεί να γίνει από 
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν. 

Project No: 2015-1-ES01-KA204-015869 

 
Συνεργασία για την καινοτομία και 
την ανταλλαγή ορθών πρακτικών- 

Στρατηγική σύμπραξη για την 
εκπαίδευση ενηλίκων. 

 
 

Κλωστοϋφαντουργία: 
από το ξύλινο αργαλειό 

στην ψηφιακή τέχνη 



 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Αναλυτικό Πρόγραμμα                           

για την εκπαίδευση ενηλίκων στην 
παραγωγή και εκμετάλλευση 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
Έρευνα και καταγραφή πάνω σε τρεις 
βασικούς άξονες: 

- Εκβιομηχάνιση  
- Παγκοσμιοποίηση  
- Οικολογία  

Ανάπτυξη ερωτηματολογίων και συνε-
ντεύξεων σχετικά με τις υπάρχουσες 
γνώσεις, ιστορίες πραγματικής ζωής και 
πρότυπα προς μίμηση. 

Δημιουργία εγχειριδίων εκπαιδευτή και 
εκπαιδευομένου. 

Δημιουργία γλωσσαρίου των ειδικών όρων 
της κλωστουφαντουργίας. 

Διαδραστική Πλατφόρμα 
Στο υπάρχον δικτυακό τόπο του έργου, 
προστίθεται μια διαδραστική πλατφόρμα 
με παιχνίδια, παζλ και διασκεδαστικές 
δραστηριότητες που να εξηγούν τις έννοιες, 
την ιστορία, την παραγωγή, την εκμετάλ-
λευση και την οικολογία της κλωστοϋφα-
ντουργίας. Οι δραστηριότητες θα βοηθούν 
των εκπαιδευόμενο να ανακαλύψει την 
μάθηση και να οδηγηθεί στην πρακτική 
άσκηση μέσα από την υλοποίησή τους. 

www.DARE2WOW.ME 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Πολλοί μέθοδοι στοχεύουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων στην εκπαίδευση 
ενηλίκων. Ωστόσο, είναι σαφές ότι υπάρχει έλλειψη μοντέλου που να προσδιορίζει 
τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες και να καλύπτει τα κενά στον τομέα 
της εκπαίδευσης ενηλίκων στην κλωστοϋφαντουργία. Το Dare2Wow στοχεύει στο 
να προσφέρει μια ευέλικτη διαδικασία μάθησης για την παραγωγή και αξιοποίηση 
της κλωστοϋφαντουργίας στο  πλαίσιο μιας έξυπνης διασύνδεσης των δύο θεμάτων:           
τη χειρωνακτική εργασία και τις ψηφιακές δεξιότητες. 
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