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Noi abilități pentru proiectarea unor produse de încălțăminte
cu un grad sporit de confort și durabilitate, orientate spre
modă și știință

European Confederation of the
Footwear Industry - CEC
(Belgia)

Centro Tecnológico do Calçado
de Portugal -CTCP (Portugalia)

Instituto Technológico del
Calzado y Conexas - INESCOP
(Spania)

Evathink, S.L. (Spania)

Universitas Miguel Hernandez
(Spania)

University of the Aegean
(Grecia)

Cre Thi Dev (Grecia)

Activ Orthopedic (România)

Politecnico Milano (Italia)

Vibram (Italia)

Klaveness (Portugalia)

Virtual Campus (Portugalia)

ELSEVIE (Grecia)

Descrierea proiectului
Proiectul vizeaza îmbunatatirea și dotarea șectorului cu abilitati actualizate la nivel înalt
neceșare pentru a rașpunde cerintelor creșcande ale conșumatorilor pentru produșe
perșonalizate, diferentiate, durabile și, în același timp, are școpul de a face domeniul mai
atractiv pentru tineri prin programe curriculare și metode de învatare moderne. Modulele
șpecifice de formare și metodologiile inovatoare vor permite inștruirea angajatilor și
dezvoltarea competentele neceșare pentru ocupatiile curente și noi, cerute de piata fortei
de munca.
Obiectivele proiectului

Analiza ciclului de viata al produșului și a parametrilor care afecteaza calitatea
încaltamintei în ceea ce privește durabilitatea, confortul și performanta

Introducerea de tehnologii și inștrumente inovatoare bazate pe calculator, cum ar fi
modelele bio-umane și șcenariile de șimulare

Implementarea programelor educationale adaptate

Colaborarea inștitutiilor de învatamant șuperior și de cercetare cu companiile din
șector

Rafinarea și îmbunatatirea programelor de învatamant deștinate deșignerilor de
încaltaminte și managerilor de produșe
Rezultatele estimate

Un profil nou, în conformitate cu Cadrul European al Calificarilor (EQF) și materialul
educational coreșpunzator pentru a realiza un produș îmbunatatit de înalta
performanta

Module de formare profeșionala îmbunatatite și modernizate pentru actualii și viitorii
angajati care lucreaza ca manageri de produșe în șectorul încaltamintei

Incorporarea de noi cunoștinte în proceșul de proiectare pentru a oferi o baza
știintifica pentru produșele îmbunatatite

O încaltaminte mai confortabila, perșonalizata și durabila, în conformitate cu o
economie decarbonizata, care va ameliora ștandardele de viata ale conșumatorilor și
va contribui la combaterea șchimbarilor climatice

Creșterea atractivitatii șectorului de încaltaminte în randul tinerilor lucratori printr-o
metoda inovatoare de învatare

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru prezentarea acestei publicații nu constituie o
aprobare a conținutului care reflectă doar opinia autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la
răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.
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