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O PIAȚĂ ÎN DEZVOLTARE
Nu este un secret faptul că afacerile sunt
influențate de alegerile consumatorilor.
În ultimii ani, varietatea opțiunilor disponibile pe
piață în materie de încălțăminte a crescut
considerabil, astfel încât răspunde dorinței
consumatorilor pentru produse mai puțin generice.
Cercetările de piață arată că două tendințe, odată
emergente ale comportamentului consumatorilor
sunt prezente: confortul și durabilitatea.

ACCENT PE COMPETENȚE ȘI FORMARE
Pentru consorțiul proiectului Erasmus + SciLed,
înțelegerea orientărilor către piață este doar un punct de
plecare.
În cazul încălțămintei confortabile, dar și durabile, pentru
a putea ține pasul cu aceste noi imperative, sunt necesare
cunoștințe specifice și oameni calificați, ce pot folosi
tehnologia avansată dar și știința: principalul obiectiv al
proiectului SciLed presupune o instruire actualizată
timpurilor, prin perfecționarea și modernizarea profilurilor
de calificare.

SciLed se încadrează într-o lungă linie de
proiecte Erasmus + și proiecte de tipul
Lifelong Learning, dedicate să
corespundă bazei de competențe
disponibile la nevoile industriei.

Rezultatele proiectelor UE anterioare în educație, care
analizează confortul și sustenabilitatea în fabricarea
încălțămintei, au fost incluse în proiectul SciLED, combinând
progresele tehnice în proiectarea încălțămintei. Totul pentru a
putea oferi consumatorilor produsul final de care au nevoie.

LIFELONG LEARNING : STEP2SUSTAINABILITY
ERASMUS+ : FIT2COMFORT
Acest proiect european ce a urmărit încurajarea
companiilor de încălțăminte în îmbunătățirea durabilității
producției lor.
Acest proiect european a ajutat companiile să includă
caracteristici de confort atunci când își proiectează
produsele. Un sondaj realizat de partenerii proiectului a
arătat că 49% dintre companiile intervievate nu aveau
niciun tehnician specializat în aspecte legate de
confortul confecțiilor (Fit2Comfort, 2017). Pe baza
acestei evaluări, partenerii proiectului au definit un nou
profil de calificare - Expert în Confecţionarea
Încălțămintei Confortabile și Sănătoase - și au conceput
curricula corespunzătoare și materialul de instruire.

Prima sarcină a proiectului a fost organizarea unui studiu
preliminar pentru a înțelege mai bine ce știau și făceau
companiile de încălțăminte în ceea ce privește fabricarea
durabilă a încălțămintei. Luând forma unui sondaj acest
studiu a evoluat, pentru o identificare a necesitățiilor
companiilor pentru inovare și pregătirea personalului
(Step2Sustainability, 2016).
Pe baza acestei cercetări, partenerii Step2Sustainability au
creat, dezvoltat și pilotat noi profile de ocupație și calificare
- Tehnician în Producția Încălțămintei Sustenabile și
Tehnician Specializat în Sustenabilitatea Industriei
Încălțămintei - precum și cursuri de pregătire
corespunzătoare. Aceste cursuri de pregătire sunt
disponibile și astăzi, pregătindu-i pe studenți în domenii
precum legislația de mediu, eco-design, controlul resurselor
logistice, ambalarea sustenabilă și resursele de ambalare.

Cursurile dezvoltate în cadrul acestui proiect sunt
predate și astăzi studenților și îi ajută să învețe despre
criteriile ergonomice și biomecanice legate de confort,
cum să selecteze materialele și componentele
adecvate, să definească strategiile de fabricare și să
stabilească condițiile ideale pentru a crea un produs
care să contribuie la confort și bunăstare.
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Proiectul a început pe 1 ianuarie 2019 și se va derula pe o
perioadă de trei ani. Acesta are două obiective: pe de o
parte, SciLed își propune să aducă noutăți și abilități la nivel
înalt în proiectarea încălțămintei, pentru a instrui viitorii
specialiști în industria încălțămintei, capabili să răspundă
cerințelor consumatorilor pentru produse personalizate și
sustenabile, contribuind în același timp la o planetă mai
curată.
Pe de altă parte, curricula updată și metodele inovatoare de
învățare bazate pe noile tehnologii dezvoltate de echipa
proiectului, vor face sectorul de încălțăminte mai atractiv
pentru tineri.
Aflați mai multe despre proiect: www.sciled.eu

Step2Sustainability
www.step2sustainability.eu
Fit2Comfort
www.fit2com.eu
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O METODOLOGIE COLABORATIVĂ

DOUĂ PROFILURI ACTUALIZATE
Pe baza rezultatelor studiului, echipa proiectului
SciLed a identificat două profiluri specifice, care
joacă un rol crucial în ciclul de viață al produsului în
ceea ce privește confortul și durabilitatea: Designer
de Încălțăminte și Manager de Produs. Următoarea
provocare
va
fi
redefinirea
programelor
corespunzătoare printr-o expertiză a întreprinderilor,
grupurilor de experți, specialiștilor în sănătate și a
altor părți interesate, implicate în procesul de
producție a încălțămintei. O fază de testare va
permite luarea în considerare a contribuțiilor de la
studenți și formatori, ceea ce va avea ca rezultat o
curriculă mai bine adaptată și mai atrăgătoare.

Echipa SciLed este formată din paisprezece parteneri
din șase state membre: Belgia, Grecia, Italia,
Portugalia, România și Spania. Fiecare contribuind cu
propria analiză: reprezentanți ai industriei, întreprinderi,
specialiști ortopedici, furnizori în educație profesională,
instituții de învățământ superior și institute de
cercetare; toți colaborează îndeaproape pentru ca
obiectivele proiectului să devină realizabile.

UN PROIECT BAZAT PE FAPTE
Primul pas al acestei alianțe pentru cunoaștere a fost
realizarea unui studiu preliminar bazat pe cercetări de
teren și interviuri cu întreprinderi și pedagogi. Acest studiu
s-a concentrat în jurul a două întrebări:
1 - Ce înseamnă mai exact un pantof confortabil și durabil?
Partenerii au cercetat și clasificat diferite tipuri de
încălțăminte în conformitate cu cerințele de confort, au
revizuit rolul materialelor și structura tălpii, au definit
parametrii de confort și sustenabilitate și au revizuit
instrumentele și echipamentele de calcul ce pot ajuta la
proiectarea încălțămintei confortabile și durabile.

CONȚINUT DE ÎNALTĂ CALITATE, DAR
ATRACTIV
Cu toate acestea, prin ce se evidențiază o curriculă
dacă cursurile și materialele de formare nu îl însoțesc?
Prin urmare, partenerii SciLed vor crea materiale pentru
a susține cele două profiluri. Cunoștințele avansate vor
fi introduse în conținutul existent, pentru a pregăti
studenții atunci când proiectează și produc încălțăminte.
De asemenea, întreprinderile vor colabora în vederea
prezentării studenților unor scenarii bazate pe probleme
reale, astfel încât aceștia să poată interacționa cu
aceste noi tehnici în timp ce lucrează pe cazuri
concrete.

2 - Ce tipuri de calificări sunt furnizate în prezent în aceste
două domenii? Partenerii au analizat abilitățile și
competențele pe care specialiștii în industria încălțămintei
de astăzi le dețin, de asemenea au identificat și evaluat
cursurile, instrumentele de învățare și metodele oferite
studenților.

Cursurile și materialele de instruire vor avea diferite
formate: cursuri modulare, materiale online, videoclipuri
și ghiduri demonstrative etc. Echipa SciLed este
concentrată atât pe forma conținutului cât și pe fond și
va oferi materiale de înaltă calitate și atractive.

Aflați mai multe despre proiect: www.sciled.eu
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INOVAȚIA CA PRINCIPIU DIRECTIV
Datorită faptului că proiectanții noștri de încălțăminte vor
putea folosi tehnologii precum: biomodele umane și
scenarii de simulare ce vor influența confortul și
sustenabilitatea muncii lor, dar și pentru că Managerii de
Producție vor fi familiarizați cu materialele și tehnologiile
de fabricație ce influențează calitatea încălțămintei,
produsele vor fi eficiente din punct de vedere științific.

Unul dintre aspectele cheie
ale proiectului este
concentrarea pe
tehnologie și instrumente
virtuale

UN PROIECT ÎN EVOLUȚIE
Materialul educativ dezvoltat va fi implementat pentru
prima dată printr-o fază de pilot în Spania, Portugalia,
Italia și România. Acest lucru va permite ajustări, precum
și transfer de cunoștințe între profesioniștii de predare din
prima linie și echipa de proiect.

O ABORDARE BAZATĂ PE FEEDBACK
Deoarece abordările de sus în jos funcționează mai rar în
domeniul educațional, iar contribuția profesorilor și
profesioniștilor în domeniul încălțămintei ar trebui să fie
foarte apreciate, materialul educațional dezvoltat va fi mai
întâi încercat și validat pe parcursul a cinci seminarii și
ateliere, fiecare susținut într-o altă țară. Proiectanți și
manageri de produse cu experiență, precum și profesori și
formatori vor discuta despre instrumentele de formare și
conținut propuse și vor oferi feedback echipei SciLed.

UN MANIFEST PENTRU A PRIMI IMMurile LA BORD
Un manifest care subliniază numeroasele avantaje pe
care IMM-urile le vor obține prin co-investiții și
participarea mai activă în cadrul activităților instituțiilor
de învățământ superior și a centrelor de cercetare,
activități ce vor fi pregătite și larg diseminate.

Aflați mai multe despre proiect: www.sciled.eu
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DE CE ESTE RELEVANT SCILED: O PREZENTARE GENERALĂ A TENDINȚELOR
ACTUALE PE PIAȚĂ
CONSUMATORII SUNT RETICIENȚI ÎN A FACE
COMPROMISURI CU PRIVIRE LA CONFORT
Industria încălțămintei din UE trebuie să îndeplinească
așteptările în continuă creștere ale consumatorilor,
pentru care confortul a devenit o prioritate. Specialiștii în
încălțăminte trebuie să integreze acum standarde de
producție mai înalte, care țin cont de bunăstarea
consumatorilor atunci când își proiectează produsele. Un
sondaj realizat la începutul anului 2017 în cadrul
proiectului Fit2Comfort a arătat că 50% dintre persoanele
intervievate în vârstă de 22-55 de ani suferă de probleme
la nivelul piciorului și / sau spatelui. Încălțămintea
necorespunzătoare poate duce la dureri cronice ale
piciorului, mobilitate redusă, scăderea rezistenței
picioarelor, stabilitate redusă și un risc crescut de căderi
(Fit2Comfort, 2017). Consumatorii europeni devin din ce
în ce mai sensibili la importanța încălțămintei potrivite și
confortabile ca element crucial pentru sănătatea și
bunăstarea generală: încălțămintea performantă și
funcțională poate, prin urmare, să contribuie la o
speranță de viață mai lungă și la o mai bună satisfacție
de viață. Statisticile indică o ușoară scădere a speranței
de viață în UE, estimată la 80,9 ani în 2017, față de 81
de ani în 2016 (Eurostat, 2019).

SENSIBILITATEA CONSUMATORULUI ÎNVĂȚAT
PENTRU PRODUSE SUSTENABILE
O a doua tendință inevitabilă este apelul consumatorilor
la produse mai durabile și mai ecologice, o tendință în
concordanță cu Pachetul de Economie Circulară UE
2018 (Comisia Europeană, 2018) și Strategia Unică
pentru Plastic 2018 a UE (Comisia Europeană, 2018).
Conform unui sondaj, recent realizat de Nielsen, 81%
dintre consumatorii globali spun că ar trebui sa fie o
prioritate pentru companii să pună în aplicare programe
care protejează mediul. Mai mult decât atât: 73% dintre
respondenți spun că și-ar schimba definitiv sau probabil
obiceiurile de consum pentru a reduce impactul asupra
mediului
(Nielsen,
2018),
deoarece
inovațiile
sustenabile se bazează pe știință, producătorii de
încălțăminte actuali și viitori, vor trebui să fie recalificați
și calificați pentru a dobândi o mai bună cunoaștere și o
mai bună înțelegere a tehnicilor necesare proiectării și
fabricării încălțămintei confortabile și sustenabile.

Un sondaj la nivelul UE din 2017, arată că bărbații, fata
de femei, au mai multe șanse să își evalueze sănătatea
ca fiind foarte bună sau bună (Eurostat, 2019). Acest
lucru confirmă concluziile unui studiu publicat în Revista
Paulista de Pediatria, care atestă faptul că purtarea
tocurilor înalte poate favoriza apariția tulburărilor
posturale, în special capul înainte, hiper-lordoza lombară,
anteversia pelvină și valgusul genunchiului, dar aceste
probleme sunt în proporție directă cu înălțimea și lățimea
tocurilor (Silval, Siqueirall și Da Silva, 2013).
Aflați mai multe despre proiect: www.sciled.eu
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PARTENERI DE PROIECT

COORDONAREA PROIECTULUI
PARTENER PRINCIPAL

COMUNICARE

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi
din Iași

European Footwear Confederation
www.cec-footwearindustry.eu

www.tuiasi.ro
Bd. D. Mangeron nR. 67
700050 Iași (Romania)

Rue de la Science, 14b
1040 Brussels (Belgia)
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