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Περιγραφή του έργου
Ο γενικός στόχος του έργου SHOEMAN είναι να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που θα
οδηγήσει σε καλύτερα καταρτισμένους επαγγελματίες στην ευρωπαϊκή βιομηχανία
υποδημάτων. Αντιμετωπίζει τόσο τεχνολογικά όσο και μη τεχνολογικά θέματα, από
βασικές σε νέες τεχνολογίες, και από βασικές δεξιότητες διαχείρισης, οικονομικές ή

The Research Committee of The
Technical University of Crete (Greece)
www.tuc.gr

διαχειριστικές δεξιότητες, σε θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στο
χώρο εργασίας, την κοινωνική ευθύνη και την ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα αξίας.
Το έργο θα διευκολύνει την ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσω ενός
προγράμματος διεπιστημονικής κατάρτισης, συνδυάζοντας επαγγελματικές και

Creative Thinking Development
(Greece)
www.crethidev.gr

εγκάρσιες δεξιότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία,
τόσο τεχνολογική όσο και μη τεχνολογική.

Technical University of Iasi
(Romania)
www.tuiasi.ro

Σε αυτό το πλαίσιο, οι στόχοι του SHOEMAN είναι:


Η αποτελεσματικότερη πρόβλεψη των σχετικών με την εργασία απαιτήσεων
των μελλοντικών διευθυντικών επαγγελμάτων προκειμένου να βελτιωθεί η
μεταφορά και η χρήση νέων και υπαρχουσών γνώσεων.



Η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου προσόντων που θα έχει ως αποτέλεσμα
καλύτερα καταρτισμένους επαγγελματίες που συμμετέχουν στην ανώτερη και

Instituto Technologico del Calzado
Y Conexas (Spain)
www.inescop.es

μεσαία διαχείριση στην ευρωπαϊκή και τουρκική βιομηχανία υποδημάτων.


Η ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και εργαλείων μάθησης που βασίζονται σε
MOOC για την εκ νέου σχεδίαση της διαδικασίας κατάρτισης που απευθύνεται
σε υφιστάμενα και επίδοξα στελέχη του τομέα υποδημάτων.

Το

SHOEMAN

θα

παράγει

συγκεκριμένα

και

μεταβιβάσιμα

Czech Footwear and Leather
Association (Czech Republic)
www.coka.cz

πνευματικά

αποτελέσματα που θα αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του έργου,
τόσο από τους εταίρους όσο και από άλλους ενδιαφερόμενους. Συγκεκριμένα, το
SHOEMAN θα προσφέρει εργαλεία, που στοχεύουν υπάρχοντα και επίδοξα στελέχη
της υποδηματοποιϊας, που θα τους επιτρέψουν να συμβαδίζουν με τις πιο

Centro Italiano Apprendimento Permanente
(Italy)
www.ciape.it

ενημερωμένες γνώσεις και πληροφορίες που απαιτούνται για να λειτουργήσουν
αποτελεσματικά σε μια αποτελεσματική και καινοτόμο εταιρεία υποδημάτων.
Η ομάδα στόχος του έργου περιλαμβάνει: ΕΕΚ, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής,
ενώσεις και οργανισμούς που ασχολούνται με υποδήματα, πανεπιστήμια και

International Shoe Competence Center
Pirmasens GGMBH (Germany)
www.isc-germany-com

ερευνητικά κέντρα που ασχολούνται με θέματα σχετικά με το έργο, εταιρείες,
τρέχοντα και επίδοξα στελέχη της υποδηματοποιϊας και εκπαιδευτές.
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Virtual Campus Lda
(Portugal)
www.virtual-campus.eu

