Care va ﬁ diferența pe termen lung și scurt?
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IMPACTUL
Ins tuții de
învățământ
superior

IMM-uri, ins tute de cercetare,
asociații

Colaborări între ins tuțiile de învățământ superior și
reprezentanții sectorului încălțămintei din UE.

Dezvoltarea de noi
competențe pentru
industria
încălțămintei
Modernizarea
curriculei pentru
profesiile de
designer de
încălțăminte și
manager de
produse
Absolvenți de nivel
înalt pentru
industria
încălțămintei.

Înțelegerea sporită a conceptelor de
confort, sustenabilitate și modă
Ex nderea bazei de cunoș nțe în
industrie.
Producția de încălțăminte de calitate
conform ghidurilor dezvoltate
Designeri și profesioniș i din producție
sunt capabili să exploateze noile ș ințe
și progrese tehnologice

universități
Beneﬁcii pe termen lung
pentru consumatori și
societate

Producția de
încălțăminte
conformă cu
tendințele modei, dar
în același mp bazată
pe elemente de
sănătate și ș ință
eneﬁcii legate de
sustenabilitate, prin
selectarea
materialului conform
cu regulile tehnice și
juridice moderne,
reducerea deșeurilor
în procesul de
dezvoltare de produs,
reducerea gradului de
respingere a
umatorilor din cauza
lipsei de confort și
creșterea duratei de
viață a produsului

2

ins tute de
cercetare

2

6

asociații

companii
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răspundere pentru orice tilizare a informațiilor conținute în
aceasta.
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Încălțămintea secolului XXI

Parteneri

Noi abilități pentru
proiectarea unor produse de
încălțăminte cu un grad
sporit de confort

Încălțămintea secolului 21: Noi abilități
pentru proiectarea unor produse de
încălțăminte cu un grad sporit de confort și
durabilitate, orientate spre modă și știință

Obiective
Ÿ Analiza ciclului de viață al produsului și a parametrilor care afectează

Ÿ

Provocări și oportunități. Probleme
Globalizare, forță de muncă ie ină, schimbarea s lului de viață,
probleme de mediu. Industria de încălțăminte din UE indică
standarde înalte privind producția, sustenabilitatea și bunăstarea
concumatorului. Trebuie să con nue inves ția în inovații
tehnologice și non-tehnologice și promovarea unei valori adăugate
ridicate.
Lipsa școlilor dedicate și a infrastructurii de formare în întreaga UE.
Proﬁlurile de caliﬁcare din industria încălțămintei trebuie să se
adapteze la introducerea unor tehnologii avansate (cum ar ﬁ 3D
CAD-CAM-CAE, scanare 3D și sisteme de proto pare rapidă);
și aspecte legate de mediu, lege și calitate, reguli e ce și de
sustenabilitate.
Întregul ciclu de viață al produsului trebuie revizuit în ceea ce
privește performanța și funcționalitatea în vederea includerii
principiilor de confort pentru a preveni problemele de sănătate ale
consumatorilor, sporind as el speranța de viață. De asemenea,
consumatorii cer produse personalizate și diferențiate care sunt
sigure și durabile.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

calitatea încălțămintei din punct de vedere al sustenabilității,
confortului și performanței.
Introducerea de tehnologii și instrumente inovatoare bazate pe
calculator, cum ar ﬁ bio-modele umane și scenarii de simulare.
Colaborarea ins tuțiilor de învățământ superior și de cercetare cu
companii din domeni
Seminarii / workshop-uri de furnizare a cunoș nțelor în țările
partenereu
Acțiune de învățare mobil
Raﬁnarea și îmbunătățirea curriculei pentru caliﬁcarea designer de
încălțăminte și manager de produse.ăFurnizarea pachetului
educațional acreditat pentru universitățile aliate

Ce este nou?

Alianța pentru
cunoș nțe
Îmbunătățirea
crea vității forței de
muncă

Dezvoltarea de noi căi în
domeniul încălțămintei
profesionale.

Creșterea
compe vității
companiilor de
încălțăminte

Creșterea competențelor
în domeniul 3D CAD /
CAM / CAE, scanare 3D și
instrumentelor de
proto pare rapidă.

Creșterea
atrac vității
sectorului printre
neri

Revizuirea ciclului de
viață al încălțămintei
și încorporarea de noi
cunoș nțe în
procesul de
proiectare în vederea
furnizării unei baze
ș ințiﬁce pentru o
îmbunătățire dras că
a produselor
sustenabile și
confortabile

Industria încălțămintei din Europa este o industrie
tradițională care produce produse de consum cu valoare
adăugată ridicată, ﬁind parte a Industriei Crea ve, Culturii
Europene
și patrimoniu.
Susținute de crea vitate și inovație, produsele de
încălțăminte fabricate în UE pot ﬁ
considerate elemente tehnice cu o înaltă calitate dis nctă.
Pentru a menține acest avantaj cheie, industria UE trebuie
să con nue să investească în
inovație tehnologică și non-tehnologică și promovarea unei
valori adăugate ridicate.
Întregul ciclu de viață al produsului este reconsiderat în
termeni de performanță și funcționalitate,
care este în mod obișnuit perceput ca și confort.
Speranța de viață mai lungă necesită o atenție specială
pentru prevenirea deteriorării și ameliorarea
organismului. În plus, prac cile de vânzare cu amănuntul și
comportamentul consumatorilor se îndreaptă spre
sustenabilitate.
În plus, consumatorii cer din ce în ce mai mult încălțăminte
personalizată și diferențiată,
ceea ce deschide noi oportunități pentru mai multă
crea vitate, asigurând și îndeplinind totodată
aspectele de confort și sustenabilitate.
Noi materiale sustenabile, modele ecologice și marke ng-ul
sunt instrumente puternice care permit
diferențierea produselor. Prin urmare, este o prioritate să
echipăm designerii cu crea vitate
și abilități inovatoare și o înțelegere mai profundă a
mecanismelor care determină
confortul și durabilitatea încălțămintei.

Plan de lucru
Pregă re, ges onare și coordonarea
Analiza confortului și sustenabilității încălțămintei
Analiza caliﬁcărilor actuale
Deﬁnirea EQF pentru caliﬁcările designer de încălțăminte și
manager de produse
Pachet educațional
Pachet de pilotare
Evaluarea și managementul calității
Diseminarea și exploatarea rezultatelor

În cadrul acestei Alianțe a Cunoașterii, ciclul de viață al
încălțămintei va ﬁ revizuit și vor ﬁ obținute noi
cunoș nțe care vor ﬁ încorporate în procesul de proiectare
pentru a oferi o bază ș ințiﬁcă în vederea
îmbunătățirii dras ce a produselor orientate către modă,
sustenabilitate și confort.
Vor ﬁ dezvoltate noi abilități și căi profesionale (în
conformitate cu EQF). Se va îmbunătăți
crea vitatea și compe vitatea forței de muncă, făcând
acest sector mai atrac v pentru neri.

