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Noi abilități pentru dezvoltarea pe bază științifică a încălțămintei
confortabile, sustenabile și la modă



ÎN ACEASTĂ EDIȚIE
Curriculumul SciLED în acțiune
SciLED - Academie, FabLab &
Workshop-uri


ÎN EDIȚIILE ANTERIOARE
În newsletter-ul anterior, a fost prezentat noul
curriculum și pachet educațional SciLED. Consortiul
SciLED a dezvoltat un curriculum modern, flexibil și
modular al cărui scop este de a actualiza două
profiluri de calificare existente- Manager de produs
și Designer de încălțăminte prin completarea și
adaptarea setului de cunoștințe de bază cu noțiuni
despre confort și sustenabilitate în conformitate cu
noile cerințe ale consumatorilor.
Pentru mai multe informații despre programul
educațional SciLED, vă invităm să consultați
newsletter-ul nostru anterior.

Partenerii Alianței Cunoașterii SciLED (Knowledge
Alliance) au folosit instrumente digitale inovatoare

pentru a organiza toate activitățile
educaționale întrun singur loc, numit Academia SciLED. Așadar, acum
este timpul ca instituțiile de învățământ superior și
copaniile să fie invitate de a se alătura Alianței, să
utilizeze curriculumul dezvoltat și să participe la noi
inițiative care sporesc calitatea și relevanța educației
în raport cu nevoile industriei de încălțăminte.
Prima oportunitate pe care o au nou-veniții este să
testeze curriculumul! Universitățile și studenții lor,
precum și angajații companiilor din afara consorțiului
SciLED au posibilitatea de a participa la pilotarea
virtuală a celor trei module dezvoltate în cadrul
proiectului (pilotarea Face2Face nu este posibilă în
prezent din cauza pandemiei). Evaluarea pachetului
educațional de către cei care vor parcurge modulele
va permite rafinarea și ajustarea conținutului.
Testarea programei elaborate este necesară pentru a
confirma
potrivirea
acesteia
cu
așteptările
universităților și studenților. În acest scop, partenerii
de proiect s-au adresat universităților din toată
Europa invitându-i să-și înscrie studenții în Academia
SciLED - o platformă de instruire online care reunește
tot materialul educațional dezvoltat.

CURRICULUMUL SCILED ÎN ACȚIUNE
Alianța Cunoașterii SciLED
Invităm și încurajăm universitățile
europene care oferă programe de
formare în design și / sau încălțăminte
să se alăture Alianței Cunoașterii SciLED
(Knowledge Alliance). Calitatea de
membru al Alianței nu numai că oferă
acces la materialul educațional, ci va
facilita, de asemenea, colaborarea între
toate categoriile de părți interesate
pentru a crea, adopta și accelera
integrarea abordărilor inovatoare în
designul, proiectarea încălțămintei și
dezvoltarea produselor. Dacă sunteți
interesați să vă alăturați Alianței
Cunoașterii SciLED,
vă rugăm să
trimiteți un mesaj la info@cecfootwearindustry.eu

Academia SciLED
Atât profesorii, cât și studenții pot accesa tot materialul educațional prin intermediul Academiei SciLED. Pe
această platformă sunt încărcate modulele alcătuite din mai multe lecții și testele asociate acestora, care permit
studenților să-și evalueze progresul de învățare. În plus, studenții vor avea ocazia să elaboreze un proiect prin
care să pună în practică cunoștințele dobândite.
Suportul scris este însoțit de lecții și demonstrații în format video, care vor oferi îndrumări suplimentare
studenților și vor face procesul de învățare mai captivant. Cu ajutorul acestor materiale adiționale, studenților li se
va explica cum să efectueze operații esențiale folosind programe specifice și li se va demonstra modul în care
funcționează anumite mașini. Spre exemplu, studenții vor putea să învețe prin intermediul acestor videoclipuri
despre printarea 3D, proiectarea 2D a tiparelor și modelarea 3D a încălțămintei.
Pentru a evidenția importanța și
utilitatea materialului educațional
dezvoltat,
Academia
SciLED
propune, de asemenea, o serie de
studii de caz detaliate de la
companii de succes care au ca și
preocupare
confortul
și
sustenabilitatea
încălțămintei.
Cursurile
SciLED
sunt,
de
asemenea, interactive: o secțiune
dedicată pe forum le va permite
studenților să pună întrebări și să își
împărtășească opiniile.
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FabLab-ul Digital SciLED
FabLab-ul SciLED este un element
complementar al Academiei
și
prezintă toate operațiile importante
necesare pentru a crea un produs
de încălțăminte. FabLab arată
modul în care funcționează utilajele
și echipamentele, oferă sfaturi și
recomandări cu privire la modul de
efectuare eficientă a acestor
operații și indică eventualele
defecte care pot apărea. De
asemenea, FabLab-ul este un
instrument
care
permite
studenților să manipuleze mașinile
într-un mod virtual, învățându-i cum
să
folosească
echipamentele
pentru fabricarea încălțămintei chiar dacă nu au acces la unele
reale.

FabLab oferă studenților posibilitatea de a exersa operații
specifice la 8 mașini esențiale în industria încălțămintei
Mașina de atașat capse
Mașina de fixat tocul
Mașina de călcat cu aer cald

Mașina de scămoșat și
periat
Mașina de presat tălpi
Mașina de cusut

CURSUL OFERĂ O
ABORDARE HOLISTICĂ CU
UN FOCUS PARTICULAR PE
SUSTENABILITATE ȘI
PARAMETRII DE CONFORT
ȘI VA ÎNVĂȚA STUDENȚII
CUM SĂ EXCELEZE ÎN
PROIECTAREA ȘI
DEZVOLTAREA
PRODUSELOR DE
ÎNCĂLȚĂMINTE
CTCP CENTRUL TEHNOLOGIC
AL ÎNCĂLȚĂMINTEI
PORTUGALIA
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Reactivator pentru
tălpi/fețe
Masina de subțiat

Seminariile și workshop-urile SciLED
Când vine vorba de educație, filosofia
SciLED spune că, cunoașterea trebuie să
ducă la realizări concrete. După workshopul de succes din Italia, partenerii SciLED vor
organiza încă o serie de seminarii și
workshop-uri cu studenți și angajați ai
companiilor în Grecia, Portugalia, Spania și
România. Seminariile se vor ține în cursul
lunii mai și vor fi o bună oportunitate
pentru a prezenta tuturor celor interesați
curriculumul și pachetul educațional
SciLED.
Aceste seminarii vor fi urmate de
workshop-uri în care vor fi dezvoltate noi
concepte de produse bazate pe calificările
SciLED. Aceste concepte vor fi revizuite de
un grup de companii de încălțăminte care
vor oferi sfaturi studenților, iar în unele
cazuri, conceptele vor fi transformate în
produse reale! Workshop-urile sunt, prin
urmare, o modalitate excelentă de a îmbina
creativitatea, teoria și practica!

Seminarii / workshop-uri
naționale 2021
Grecia: 10 mai
Spania: 12 mai
România: 24-28 mai (mai multe evenimente)
Portugalia: mai-iunie - Data exactă va fi actualizată

Studiezi în Grecia,
România, Spania sau
Portugalia și ești
interesat să participi
la seminariile și
workshop-urile
SciLED?

Contactează-ne
pentru mai
multe informații!
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Seminarii și workshop-uri SciLED: rezultatele workshop-ului „Impact Shoe”
- Italia Iulie 2020

Alătură-te Alianței
Cunoașterii SCILED
(Knowledge Alliance)

www.sciled.eu

@SciLedProject

Cursul este un instrument excelent pentru a dota
profesioniștii cu abilități și competențe neprețuite, care
sunt încă rare în sector. Cunoștințele suplimentare cu
privire la aspectele de sustenabilitate vor deveni în
viitorul apropiat o necesitate pentru toate companiile
PAOLO COLETTO, MANAGER INOVAȚIE
GLOBALĂ - VIBRAM SPA
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PARTENERI

COORDONATORI
PARTENER PRINCIPAL

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.

