Τι διαφορά θα κάνει σε βραχυπρόθεσμη
και μακροπρόθεσμη βάση?

ΕΠΙΠΤΩΣΗ
Ανώτατα
Εκπαιδευτικά
ιδρύματα

ΜΜΕ, ερευνητικά ινστιτούτα,
ενώσεις

Σύνδεσμοι μεταξύ ΑΕΙ και βιομηχανικών
φορέων στον τομέα της υποδηματοποιίας
της ΕΕ.
Ανάπτυξη νέων
δεξιοτήτων για τη
βιομηχανία
υποδημάτων
Εκσυγχρονισμός
προγραμμάτων
σπουδών για τα
επαγγέλματα του
σχεδιαστή
υποδημάτων και
του διαχειριστή
προϊόντων
Απόφοιτοι
υψηλού επιπέδου
για τη βιομηχανία
υποδημάτων.

Αυξημένη κατανόηση της άνεσης, της
αειφορίας, της απόδοσης και των
έννοιων της μόδας
Εκτεταμένη βάση γνώσεων στη
βιομηχανία.
Κατασκευή ποιοτικών υποδημάτων
σύμφωνα με προδιαγραφές
Οι σχεδιαστές και οι επαγγελματίες
παραγωγής είναι σε θέση να
εκμεταλλευτούν νέες επιστημονικές
και τεχνολογικές εξελίξεις

4
πανεπιστήμια

Μακροπρόθεσμα οφέλη
για τους καταναλωτές
και την κοινωνία
Παραγωγή μοδάτων
υποδημάτων με
επιστημονικές
μεθόδους που
εστιάζονται σε θέματα
υγείας
Οφέλη που σχετίζονται
με τη βιωσιμότητα,
μέσω της επιλογής
υλικών σύμφωνα με τις
σύγχρονες τεχνικές και
νομικές κατευθυντήριες
γραμμές, μειωμένα
απόβλητα ανάπτυξης
προϊόντων, μειωμένη
απόρριψη καταναλωτών
λόγω έλλειψης άνεσης
και αυξημένης
διάρκειας ζωής του
προϊόντος
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ερευνητικά
ινστιτούτα
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επαγγελματικές
ενώσεις
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επιχειρήσεις
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Υποδήματα στον 21ο αιώνα

Συνεργάτες

Υποδήματα στον 21ο
αιώνα: Νέες δεξιότητες
για τον επιστημονικό και
δραστικά βελτιωμένο
σχεδιασμό άνετων και
βιώσιμων υποδημάτων
που ακολουθούν τς
επιταγές της μόδας

Υποδήματα στον 21ο αιώνα: Νέες
δεξιότητες για τον επιστημονικό και
δραστικά βελτιωμένο σχεδιασμό άνετων
και βιώσιμων υποδημάτων που
ακολουθούν τις επιταγές της μόδας
Προκλήσεις και Ευκαιρίες. Προβλήματα
Παγκοσμιοποίηση, εργατικό δυναμικό χαμηλού κόστους, αλλαγές
στον τρόπο ζωής, περιβαλλοντικές ανησυχίες. Η Ευρωπαϊκή
βιομηχανία υποδημάτων υποστηρίζει τα υψηλά πρότυπα
παραγωγής, τη βιωσιμότητα και την ευεξία του καταναλωτή. Είναι
απαραίτητο να συνεχίσει να επενδύει τεχνολογικές και μη
τεχνολογικές καινοτομίες και να προωθεί την υψηλή προστιθέμενη
αξία.
Έλλειψη ειδικών σχολείων και υποδομών κατάρτισης σε ολόκληρη
την ΕΕ. Τα προφίλ προσόντων στη βιομηχανία υποδημάτων πρέπει
να προσαρμοστούν στην εισαγωγή προηγμένων τεχνολογιών (όπως
3D CAD-CAM-CAE, τρισδιάστατη σάρωση και ταχεια
πρωτοτυποποίηση), καθώς και περιβαλλοντικών, νομικών και
ποιοτικών κανόνων και κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας και
βιωσιμότητας.
Ολόκληρος ο κύκλος ζωής του προϊόντος όσον αφορά την απόδοση
και τη λειτουργικότητα πρέπει να επανεξεταστεί ώστε να
συμπεριληφθεί η έννοια της άνεσης για τα παπούτσια για να
αποφευχθούν τα προβλήματα υγείας των καταναλωτών. Επίσης, οι
καταναλωτές απαιτούν εξατομικευμένα και διαφοροποιημένα
προϊόντα που είναι ασφαλή και βιώσιμα.

Στόχοι
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επηρεάζουν την ποιότητα των υποδημάτων σε σχέση με την
αειφορία, την άνεση και την απόδοση.
Παρουσιάζοντας τεχνολογίες και καινοτόμα εργαλεία που
βασίζονται στον υπολογιστή, όπως ανθρώπινα βιο-μοντέλα και
σενάρια προσομοίωσης.
Συνεργασία των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων με
εταιρείες
Σεμινάρια / εργαστήρια για την παροχή νέας γνώσης στις χώρες
εταίρου
Δράση μάθησηςς
Διευρύνοντας και βελτιώνοντας τα προγράμματα σπουδών για τον
Σχεδιαστή Υποδημάτων και το Διαχειριστή Προϊόντων
Παροχή της παραγόμενης διαπιστευμένης εκπαιδευτικής δέσμης
στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια.

Συμμαχία Γνώσης

Αύξηση της
ανταγωνιστικότητας
των εταιρειών
υποδημάτων
Βελτίωση της
ελκυστικότητας του
κλάδου για τους
νέους

Με γνώμονα τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, τα
υποδήματα που κατασκευάζονται στην ΕΕ μπορούν να
θεωρούνται επιστημονικά άρτια με ξεχωριστά υψηλή ποιότητα.
Για να διατηρηθεί αυτό το βασικό πλεονέκτημα, ο κλάδος της ΕΕ
πρέπει να συνεχίσει να επενδύει σε τεχνολογική και μη
τεχνολογική καινοτομία και στην προώθηση υψηλής
προστιθέμενης αξίας.
Ολόκληρος ο κύκλος ζωής του προϊόντος επανεξετάζεται όσον
αφορά την απόδοση και τη λειτουργικότητα, που συνήθως
απεικονίζεται στην άνεση των υποδημάτων.

Τι είναι νέο?

Βελτίωση της
δημιουργικότητας του
εργατικού δυναμικού

Η βιομηχανία υποδημάτων στην Ευρώπη είναι μια παραδοσιακή
μεταποιητική βιομηχανία που παράγει καταναλωτικά προϊόντα
υψηλής προστιθέμενης αξίας και αποτελεί τμήμα της
δημιουργικής βιομηχανίας και της ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Νέες
επαγγελματικές
ευκαιρίες στον
κλάδο των
υποδημάτων.
Εξειδίκευση σε 3D
CAD / CAM / CAE,
τρισδιάστατη
σάρωση και
εργαλεία ταχείας
πρωτυποποίησης.

Αναθεώρηση του
κύκλου ζωής των
υποδημάτων και
ενσωμάτωση νέων
γνώσεων στη
διαδικασία
σχεδιασμού
προκειμένου να
δημιουργηθεί μια
επιστημονική βάση
για δραστικά
βελτιωμένα, βιώσιμα
και άνετα προϊόντα

Σχέδιο εργασίας
Προετοιμασία, διαχείριση και συντονισμός
Ανάλυση άνεσης και βιωσιμότητας των υποδημάτων
Ανάλυση των σημερινών προσόντων

Το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για
την πρόληψη βλαβών και την ανακούφιση του σώματος
.
Επιπλέον, οι πρακτικές λιανικής πώλησης και η συμπεριφορά
των καταναλωτών μετατοπίζονται προς την αειφορία. Επιπλέον,
οι καταναλωτές απαιτούν όλο και περισσότερο εξατομικευμένα
και διαφοροποιημένα παπούτσια, δημιουργώντας ευκαιρίες για
περισσότερη δημιουργικότητα και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα
την άνεση και την αειφορία.
Τα νέα βιώσιμα υλικά, ο οικολογικός σχεδιασμός και τα μοντέλα
μάρκετινγκ είναι ισχυρά εργαλεία για τη διαφοροποίηση των
προϊόντων.
Επομένως, αποτελεί προτεραιότητα να εφοδιάζονται οι
δημιουργοί με καινοτόμες δεξιότητες και μια βαθύτερη
κατανόηση των μηχανικών που καθορίζουν την άνεση και τη
βιωσιμότητα των υποδημάτων.
Σε αυτή τη Συνεργασία της Γνώσης, ο κύκλος ζωής των
υποδημάτων θα αναθεωρηθεί και θα υπάρξει νέα γνώση που θα
ενσωματωθεί στη διαδικασία σχεδιασμού, προκειμένου να
αποτελέσει επιστημονική βάση για δραστικά βελτιωμένη μόδα,
άνεση και την ανάπτυξη προϊόντων με βιώσιμο
προσανατολισμό.

Σχεδιαστές υποδημάτων και Μάνατζερς Προϊόντων - ορισμός EQF
Εκπαιδευτικό πακέτο
Πιλοτικό
Αξιολόγηση και διαχείριση ποιότητας
Διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Θα αναπτυχθούν νέες δεξιότητες και νέα επαγγελματικά
"μονοπάτια" για την Υποδηματοποιία (σύμφωνα με το EQF) και
θα βελτιωθεί η δημιουργικότητα και η ανταγωνιστικότητα του
εργατικού δυναμικού, καθιστώντας τον κλάδο πιο ελκυστικό για
τους νέους.

