3o Ενημερωτικό Δελτίο του VM-textransf
Μία πολύ σημαντική
καμπή του έργου
Το έργο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία πολύ
σημαντική καμπή: η ανάπτυξη του περιεχομένου
της κατάρτισης ολοκληρώθηκε, η πλατφόρμα elearning είναι έτοιμη και θα πρέπει να δοκιμαστούν.
Η ανάπτυξη των υλικών της κατάρτισης έγινε από
τους Δανούς εταίρους του έργου, το Πανεπιστημιακό Κολλέγιο VIA, TEKO Design+Business και
διήρκησε έναν ολόκληρο χρόνο. Το υλικό χρειάστηκε να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες
των εταίρων στον τομέα του Visual Merchandising.
Αναφορικά με αυτό, έγινε ανάλυση, σε κάθε χώρα,
των προγραμμάτων σπουδών, των αναγκών της
επαγγελματικής εργασίας, των γνώσεων σε αυτόν
τον τομέα κ.λπ.
Το επόμενο βήμα είναι να προσαρμοστεί το υλικό
της κατάρτισης στη γλώσσα του κάθε εταίρου και
να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτές. Κύριος στόχος
των εκπαιδευτών είναι να αυξήσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες σχετικά με το Visual
Merchandising στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και να συμβάλλουν στη διάδοση ενός νέου
προφίλ επαγγελματικών δεξιοτήτων στις περιοχές
των εταίρων. Επίσης, να αυξήσουν την ποιότητα
και την προσβασιμότητα της προσφοράς επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας.

Εκπαίδευση εκπαιδευτών
Το επόμενο μεγάλο βήμα για το έργο πραγματοποιήθηκε όταν εκπαιδευτές από κάθε χώρα εταίρο
πήγαν στη Δανία, στο Πανεπιστήμιο VIA, για να
εκπαιδευτούν στο Visual Merchandising. Οι εκπαιδευτές που επιλέχθηκαν έπρεπε να έχουν προηγούμενη γνώση στο λιανικό εμπόριο, το μάρκετινγκ και
το visual μάρκετινγκ καθώς και τις μεθόδους elearning. Ειδικοί από το Πανεπιστήμιο VIA τους
δίδαξαν τα βασικά για το Visual Merchandising και
μοιράστηκαν μαζί τους ιδέες για το πώς να βελτιώσουν τις πωλήσεις μέσω του Visual Merchandising.
Επιπλέον, ο εταίρος από την Ελλάδα παρουσίασε
την πλατφόρμα e-learning για την οποία είναι υπεύθυνος.

Πλεονεκτήματα της online κατάρτισης:
 Χρήση τεχνολογιών web 2.0.
 Απαλοιφή των χωρικών και χρονικών
φραγμών.
 Χρήση εικονικών περιβάλλοντων
προσομοίωσης.
 Διαχείριση της πραγματικής γνώσης:
ανταλλαγή ιδεών, πρακτικών, εμπειριών.
 Συλλογικός εμπλουτισμός της
διαδικασίας της μάθησης χωρίς σύνορα.
 Συνεχής ενημέρωση του περιεχομένου.
 Συνδυασμός της οικογενειακής και της
επαγγελματικής ζωής.
Η εκπαίδευση θα παρέχεται ανάλογα με τις
συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών, χωρίς την
ανάγκη να μεταβούν σε κάποιο εκπαιδευτικό
κέντρο, καθώς η επαφή δασκάλου – μαθητή θα
είναι δυναμική, διαδραστική, μέσω του εξοπλισμού και των πολυμέσων του υπολογιστή.

Μελλοντικά Σχέδια
Στο εγγύς μέλλον, οι κύριες δραστηριότητες του
έργου θα είναι: Εφαρμογή πιλοτικής δοκιμής του
προϊόντος κατάρτισης στις 4 χώρες (Ισπανία,
Ελλάδα, Λιθουανία, Τουρκία): Επιλογή συμμετεχόντων, εκπαίδευση και καθοδήγηση. Οι
πιλοτικές δοκιμές του προϊόντος κατάρτισης θα
ξεκινήσουν μόλις οι εκπαιδευτές ολοκληρώσουν
την εκπαίδευση τους στη Δανία.
Το πρώτο βήμα θα είναι η επιλογή των εκπαιδευόμενων ανάμεσα στους τελικούς δικαιούχους
του έργου, οι οποίοι είναι: εργαζόμενοι στον
τομέα της κλωστοϋφαντουργίας που εμπλέκονται σε δραστηριότητες λιανικού εμπορίου,
άνεργοι με προηγούμενη εμπειρία στον τομέα
της κλωστοϋφαντουργίας που είναι πρόθυμοι να
βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες,
και έμμεσοι δικαιούχοι που είναι επιχειρήσεις
του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας και επαγγελματικές ενώσεις, που θα εμπλακούν στο
έργο χάρη στις δραστηριότητες διάδοσης και
αξιοποίησης.

Πρόσφατες δραστηριότητες
VM-Textransf: Ημέρα
παρουσίασης στην Ελλάδα
Η εταιρεία IDEC με έδρα τον Πειραιά, φιλοξένησε τη
δεύτερη παρουσίαση του έργου VM-Textransf. Κατά
τη διάρκεια της παρουσίασης του έργου, η Signe
Mørk Madsen, επικεφαλής του τομέα Εκπαίδευσης
Visual Merchandising του Πανεπιστημίου Via, TEKO
Design+Business, μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει
ο κατάλληλος συνδυασμός μεταξύ του χωροταξικού
σχεδιασμού των εμπορικών τμημάτων και της διαχείρισής τους ως μέσου για τη βελτίωση της διαδικασίας
πώλησης των προϊόντων μόδας.
Στο δεύτερο μέρος της ημέρας, παρουσιάστηκε το
έργο VM-Textransf, δίνοντας πληροφορίες για τους
σκοπούς και τους στόχους, τα καθήκοντα που πρέπει
να αναπτυχθούν και τα προϊόντα για την εκτέλεση του
έργου αυτού.

Τέλος, κάθε εταίρος παρουσίασε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κλωστοϋφαντουργίας και της μόδας
των διαφόρων ευρωπαϊκών περιοχών που συμμετέχουν στο έργο.
Επίσης, η Ελλάδα φιλοξένησε την τρίτη συνάντηση
ελέγχου του έργου που χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η συνάντηση αυτή είχε ως στόχο την
επανεξέταση της κατάστασης του έργου, καθώς και
τον καθορισμό των επικείμενων δραστηριοτήτων και
της ποιότητάς τους.
Ο κύριος στόχος του έργου VM-Textransf είναι να
μεταφέρει το καινοτόμο περιεχόμενο και τις μεθοδολογίες σε εκείνους τους επαγγελματίες που
εργάζονται στον τομέα του Visual Merchandising.

Η σχολή TEKO
Design+Business του
πανεπιστημίου VIA
φιλοξένησε μία μεγάλη
επίδειξη μόδας
Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ καλή κατά την επίδειξη
μόδας που παρουσίασε το πανεπιστήμιο VIA,
TEKO Design+Business στο δημαρχείο του Aarhus
(Δανία), όπου 16 ταλαντούχοι σχεδιαστές παρουσίασαν τις τελευταίες τους συλλογές στους 450
παρευρισκόμενους.
Το δημαρχείο της πόλης που σχεδιάστηκε από
τους Arne Jacobsen και Erik Jørgensen απόδείχθηκε το τέλειο σκηνικό για να παρουσιαστούν οι
δημιουργίες 16 μελλοντικών σχεδιαστών μόδας,
σπουδαστών του πανεπιστημίου VIA, Teko Design
& Business. Η εκδήλωση ήταν η πρώτη από μια
σειρά εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν, αν όλα
πάνε καλά και θα βοηθήσουν ώστε η βιομηχανία
της μόδας στο Aarhus και στην υπόλοιπη Κεντρική
Δανία να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Έμφαση στη μόδα στην
περιοχή Midt
Ο Δήμαρχος Jacob Bundsgaard τόνισε το δυναμικό της μόδας για την περιοχή Midt στην εναρκτήρια ομιλία του και είπε:
“Έχουμε ξεκινήσει ένα εγχείρημα με την επωνυμία,
Headstart Fashion που στοχεύει να οργανώσει τις
διαφορετικές επιχειρήσεις μόδας στο Aarhus και τη
γύρω περιοχή με ένα πιο δυναμικό τρόπο από ότι
έχουμε κάνει έως τώρα. Αυτό θα γίνει σε συνεργασία με τους VIA Teko Design & Business και Dansk
Fashion & Textile.”
(Απόσπασμα από το άρθρο της Louise Hauchrog Hesselberg,
lohe@viauc.dk – 03-03-2014)

Visual Merchandising
Είναι η δραστηριότητα και το επάγγελμα της ανάπτυξης
των κατόψεων και τρισδιάστατων απεικονήσεων, με
στόχο τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων.
Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_merchandising
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