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Încălțăminte în secolul XXI - Noi abilități pentru proiectarea produselor de încălțăminte
îmbunătățite radical în termeni de confort, durabilitate și modă, pe bază științifică
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CUVÂNTÎNAINTE
A trecut un an de la precedentul buletin informativ al
proiectului SCILED. În acest prim an s-au stabilit bazele
solide pentru dezvoltarea și încorporarea de noi
cunoștințe pentru a oferi o bază științifică în vederea
îmbunătățirii drastice a durabilității și a confortului
produselor.
S-a realizat o delimitare a sferei de activitate a
proiectului, s-au definit concepte cheie de lucru și s-au
conturat acțiunile proiectului.

Partenerii proiectului au cercetat cerințele de confort
pentru încălțăminte, parametrii de sustenabilitate ai
încălțămintei și au analizat rolul materialelor specifice
în aceste aspecte. S-au ținut consultări cu companiile
de încălțăminte prin cercetare calitativă, luând forma
unor sondaje și grupuri țintă, pentru a înțelege nevoile
și dificultățile companiilor de încălțăminte în a tine
pasul cu ultimele nevoi ale consumatorilor. Împreună
cu alte companii, centre de cercetare și parteneri din
învățământul superior, această alianță a analizat, în
paralel, calificările actuale de încălțăminte oferite în
învățământul superior. Aptitudinile și competențele
predate în prezent au fost revizuite în detaliu și au fost
identificate instrumentele și metodele inovatoare de
învățare.
Această pregătire a permis consorțiului să stabilească
calificările necesare pentru Desinger de Încălțăminte și
Manageri de Produse pentru a aborda confortul și
durabilitatea încălțămintei, precum și cele mai bune
modalități de a învăța și de a atrage studenții.
Rezultatele acestei cercetări reprezintă fundamentul
curriculei de pregătire pe care îl dezvoltă proiectul și
care sunt prezentate în acest buletin informativ.

CURRICULĂ MODULARĂ DE ULTIMĂ ORĂ ȘI FOARTE
FLEXIBILĂ
Versatilitatea și relevanța programelor SCILED le fac esențiale pentru studenți
și persoanele angajate, care doresc să își îmbunătățească cunoștințele
despre confortul și parametrii durabilității încălțămintei.

Confort și sustanabilitate: aspecte
esențiale ale încălțămintei cu valoare
adăugată

Cum sunt încorporate confortul și
durabilitatea în ciclul de viață al
produsului prin aceste două
ocupații?

Deoarece atât confortul, cât și
durabilitatea sunt subiecte tehnice,
dezvoltarea produselor care să integreze
aceste cerințe necesită personal foarte
bine pregătit care să cunoască în mod
adecvat factorii mecanici și tehnologici
care afectează nivelul de confort și
durabilitate a produselor de încălțăminte
și al proceselor de producție.

VA FI UN CURS ESENȚIAL
PENTRU PROIECTAREA
ÎNCĂLȚĂMINTEI
CONFORTABILE ȘI

Pentru Managerul de Produse,
presupune
înțelegerea
cerințelor de confort și
durabilitate ale grupului țintă
de consumatori, identificarea
oportunităților de piață și
crearea
unor
strategii
eficiente. Este necesar să se
asigure faptul că liniile de
produse
dezvoltate
de
companie țin cont de aceste
noi cerințe, astfel încât fiecare
produs să se potrivească cu
așteptările consumatorilor.

Cele două programe dezvoltate de
SCILED propun seturi de cunoștințe și
abilități tehnice de înaltă calitate și de
ultimă generație pe ambele teme,
dezvoltate de cei mai buni experți în
încălțăminte din Europa. Deoarece
abilitățile legate de confort și
durabilitate sunt foarte apreciate de
companiile de încălțăminte, cursurile
SCILED vor constitui un pas important în
ocuparea forței de muncă și vor facilita
dezvoltarea
profesională
a
participanților.
Raportul
Consiliului
European pentru Competențe Sectoriale
din 2014, estimează că peste 100.000 de
lucrători pensionari vor trebui înlocuiți
până în 2025.

Pentru
Designerul
de
Încălțăminte, concentrarea pe
confort
și
durabilitate
înseamnă să știe cum să
selecteze
materialele
și
componentele potrivite, să
poată încorpora soluții de
inginerie care să asigure
îndeplinirea corespunzătoare
a ambelor criterii și să aplice
tehnologiile
durabile
în
procesul de proiectare

DURABILE, BAZATĂ PE
CRITERII ȘTIINȚIFICE ȘI
FOLOSIND LA MAXIM
INSTRUMENTELE
INOVATOARE

ROSA ANA PÉREZ, ȘEF DEPARTAMENT
DE INSTRUIRE, INESCOP CENTRUL DE
TEHNOLOGIC PENTRU ÎNCĂLȚĂMINTE
SPANIA

Două profiluri de calificare actualizate:
Manager de Produse și Designer de
Încălțăminte
SCILED Erasmus + Knowledge Alliance a
actualizat două profiluri de calificare
existente prin completarea și adaptarea
corpului principal de cunoștințe asociate
profilurilor de Manager de Produse și
Designer de Încălțăminte cu seturi
specifice de competențe de confort și
durabilitate.
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O abordare modulară, extrem de flexibilă, în
conformitate cu sistemul european de credite ECTS
pentru învățământul superior
Pe lângă calitatea conținutului dezvoltat de partenerii
SCILED Knowledge Alliance, punctul forte al programelor
SCILED constă în flexibilitate. Programele SCILED nu sunt
programe complete de formare. În schimb, conținutul a
fost împărțit în module iar fiecare modul se concentrează
pe un subiect specific: (1) Cerințe de performanță și
confort, (2) Durabilitate și (3) Ingineria proiectării.
Fiecare modul cuprinde între 5 și 6 unități de învățare (a
se vedea graficul informatic de la pag. 3). Fiecare modul
este egal cu 5 credite, conform Sistemului European de
Transfer și Acumulare a Creditelor (ECTS), asigurând o
transferabilitate ușoară a creditelor în toată Uniunea
Europeană.

Învățarea la distanță pentru a completa predarea
Face2Face: MOOC-urile sunt cursuri online, ușor
accesibile prin internet, indiferent de locația fizică a
studentului și / sau a lucrătorului.
Multitudinea de profiluri ale studenților înseamnă că
instituțiile trebuie să răspundă nevoilor acestora
pentru opțiuni de învățare, care sunt mai flexibile în
ceea ce privește durata și / sau ritmul. În plus,
învățarea online este, de asemenea, extrem de
interactivă și face loc forumurilor sau discuțiilor în
social media care susțin interacțiunile comunității
între studenți și profesori.

Prin urmare, modulele sunt destinate să completeze
programele de formare deja existente pentru a îmbogăți
programele universitare sau postuniversitare. De
asemenea, modulele au fost concepute pentru a
îmbunătăți abilitățile profesioniștiilor de încălțăminte cu
cele mai noi cunoștințe și abilități, în materie de confort și
durabilitate.

Mai mult, MOOC-urile sunt instrumente deosebit de
eficiente pentru suplimentarea și completarea
programelor de pregătire existente. Acestea pot
oferi profesorilor și instructorilor un material
suplimentar, actualizat, care poate fi ușor combinat
și integrat în materialele și practicile lor
educaționale actuale.

Conținut excelent de învățare, susținut de metode
inovatoare de predare și învățare

Datorită noilor tehnologii, studenții se pot schimba de
la acceptarea pasivă a cunoștințelor, la învățarea
activă a cunoștințelor. Programele SCILED au fost
dezvoltate pentru a utiliza la maxim cele mai
inovatoare instrumente în educația științifică.

Fab-Lab virtual: atât designerii de produse cât și
managerii de produse pot învăța multe din cursurile
teoretice, însă cunoștințele practice sunt
fundamentale. Laboratoarele Fab-Lab virtuale sunt
instrumente excelente pentru a combina nevoia de
pregătire practică cu cererea de cursuri
educaționale flexibile. Fab-Lab virtual dezvoltat de
SCILED va fi direct legat de conținutul și
metodologia MOOC-urilor. Acesta va include
experimente reale bazate pe fenomene din lumea
reală și va încorpora metodologii științifice. Fab-Lab
virtual va crea un mediu de învățare care
încurajează studenții să inoveze, să creeze, să
colaboreze și să fie implicați în mod activ.
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MANIFESTUL SCILED PENTRU ÎNCURAJAREA
COLABORĂRII ÎNTRE AFACERI-EDUCAȚIECERCETARE
Partenerii proiectului SCILED insistă asupra nevoii
imense de a crește nivelul de implicare a
cercetării, inovării și creativității în sectorul
încălțămintei pentru a rămâne competitiv.
Partenerii SCILED au elaborat un Manifest care să
evidențieze și să explice avantajele competitive ale
colaborării dintre Învățământul Superior, Cercetare și
Mediul Afacerilor, pentru susținerea competitivității și
creșterii industriei de încălțăminte.

Inovația este cheia competitivității pe termen lung
Încălțămintea
europeană
se
bucură
de
recunoașterea globală ca un produs cu valoare
adăugată
distinctivă,
care
asociază
valori
tradiționale, măiestrie și inovație, rezultând prin
crearea de produse de înaltă calitate. Cu toate
acestea, companiile europene trebuie să-și dezvolte o
capacitate și mai mare de inovare, dacă doresc să
rămână competitive.
Oportunitățile de inovare în domeniul producției de
încălțăminte au loc la diferite niveluri: (1) inovarea de
produse, prin posibilitatea de a transpune cererile
consumatorilor în produse care se potrivesc dorințelor
și nevoilor acestora, (2) inovația în materiale, (3)
inovarea în design și inginerie, pentru a crește
performanța produselor pentru încălțăminte, prin
încorporarea de noi echipamente pentru inginerie.

O situație reciproc avantajoasă pentru toate părțile
implicate

Pentru IMM-uri, colaborarea cu universitățile și
centrele de cercetare poate fi foarte benefică și poate
facilita accesul la cele mai recente cunoștințe din
diferite domenii. Noile cunoștințe pot fi încorporate în
proiectarea și dezvoltarea produselor pentru a
concepe produse inovative și de perspectivă și, de
asemenea, pot permite companiilor să modernizeze
procesul de producție, să raționalizeze producția și să
facă procesul de fabricație mai durabil. Este un câștig
atât în ceea ce privește minimizarea costurilor, cât și
un impact redus asupra mediului.

Colaborarea între companii, universități și centre de
cercetare are, în general, forma transferurilor de
cunoștințe, crearea de noi produse utile, noi locuri de
muncă și modele de afaceri.
Cu toate acestea, transferul eficient de cunoștințe în
instituțiile europene de cercetare este împiedicat de o
serie de factori. Un sondaj recent SCILED a arătat că
doar 50% dintre companiile chestionate au colaborat
cu universități / centre de cercetare în ultimii 5 ani.
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Alăturați-vă SCILED
Knowledge Alliance
Pilotarea programelor de
instruire va începe până la
sfârșitul anului 2020!
Etapa de pilotare a proiectului va începe în
noiembrie 2020. Acesta va testa, verifica și
valida conceptele și conținutul materialului
dezvoltat de consorțiu.
Este oportunitatea dvs. de a vă implica în
proiect! Echipa SCILED va comunica data, ora și
locația tuturor acțiunilor de pilotare în timp util
pe site-ul web al proiectului, astfel încât să vă
puteți înscrie și să beneficiați de activitatea
proiectului nostru. Pilotarea programelor
SCILED propune trei tipuri de activități:

Seminarii fizice și ateliere practice în Grecia,
Italia, Portugalia, România și Spania
Colaborarea cu instituțiile de învățământ și de cercetare ajută
companiile să devină mai atractive pentru potențialii lucrători. Prin
crearea în comun de cursuri de formare și scheme de stagiu, IMMurile vor reuși, de exemplu, să găsească și să recruteze mai ușor
angajați calificați și motivați.

Programele elaborate vor fi prezentate
studenților, universităților și companiilor în două
moduri principale. În primul rând, cinci seminarii
fizice care vizează în special proiectanții de
încălțăminte și managerii de produse vor fi
organizate în Grecia, Italia, Portugalia, România
și Spania. Atelierele practice vor fi, de asemenea,
ocazia de a obține experiență practică a
programelor de instruire: designerii de
încălțăminte vor fi invitați să dezvolte concepte
noi de produse care să țină seama de noii
parametri de confort și durabilitate dezvoltați de
experții SCILED.

Cercetările efectuate de instituțiile de învățământ și cercetare,
atunci când colaborează cu IMM-urile, au o audiență mai largă și
sunt mai ușor de comercializat, creând astfel mai multe câștiguri și
permițând ca eforturile din domeniul cercetării să aibă un impact
mai mare asupra societății. În plus, rețeaua mai largă la care au
acces instituțiile de învățământ și de cercetare va facilita
atragerea viitorilor parteneri și a oamenilor de știință.
Este clar cum această colaborare creează un mediu favorabil
pentru instituțiile educaționale și de cercetare care colaborează cu
IMM-urile: cercetarea devine mai larg recunoscută, făcând astfel
instituțiile mai prestigioase. Prestigiul superior face mai ușoară
atragerea de noi oameni de știință, iar aceștia pot participa la
realizarea unei bune cercetări, ceea ce la rândul său atrage mai
multe companii să se angajeze în colaborare.
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Activități de pilotare online pentru dezvoltarea
prototipurilor virtuale
Aceste seminarii și ateliere fizice vor fi
completate de acțiuni virtuale pilot, unde
echipe de studenți, mentori din companii,
cercetători și personal academic se vor reuni
pentru a produce prototipuri virtuale de
încălțăminte confortabilă și durabilă. Un
FabLab Virtual, un instrument inovator de elearning dezvoltat special în cadrul proiectului,
va fi disponibil.

Acțiune de mobilitate pentru dezvoltarea
prototipurilor fizice
În plus, o acțiune de mobilitate de două
săptămâni la care participă studenții și
colaboratorii companiilor va avea loc într-un
FabLab din Portugalia pentru a materializa
ideile și conceptele proiectului în prototipuri de
încălțăminte care integrează caracteristicile de
sustenabilitate, confort și design vestimentar.

Conéctese cu SCILED
Knowledge Alliance
De ce este atât de dificil de găsit
încălțămintea confortabilă, durabilă și

www.sciled.eu

orientată spre modă? Un posibil răspuns
este că proiectanții și managerii de produse
nu creează produse drastic îmbunătățite.

@SciLedProject

Modulele de instruire SCILED pregătesc în
mod adecvat studenții pentru a aplica cele
mai recente studii în procesul de proiectare
și dezvoltare
DR. AURA MIHAI - PROFESOR DE PROIECTARE A
ÎNCĂLȚĂMINTEI ȘI INGINERIA MODELELOR,
UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN
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IAȘI, ROMÂNIA.
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PARTENERI

COORDONAREA PROIECTULUI
PRINCIPALUL PARTENER

COMUNICARE

Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
www.tuiasi.ro

European Footwear Confederation
www.cec-footwearindustry.eu

Bd. D. Mangeron no. 67
700050 Iasi (Romania)

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

Erasmus +
Cooperation for Innovation and the exchange of good
practices, Sector Higher Education - Knowledge Alliances
Agreement n. 2018 - 2148 / 001 - 001
Project n. 601137 - EPP - 1 - 2018 - 1 - RO - EPPKA - KA

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

