21 Ιουνίου 2018, Elda (Ισπανία)

Δεύτερη Συνάντηση Εταίρων του Έργου “Skills4Smart TCLF 2030”:
Επιδιώκοντας την Αριστεία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Σε μια εποχή που η ανεργία των νέων, η γήρανση του εργατικού δυναμικού και η έλλειψη
δεξιοτήτων αποτελούν κάποιες από τις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι του
Υφάσματος, της Ένδυσης, του Δέρματος και των Υπόδησης σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, 21
ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς από 9 διαφορετικές χώρες δημιούργησαν ένα εταιρικό σχήμα για την
υλοποίηση ενός φιλόδοξου τετραετούς προγράμματος με τίτλο "Skills4Smart TCLF Industries 2030",
το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Οι κύριοι στόχοι αυτού του μακρόπνοου
προγράμματος είναι η αναβάθμιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού των
συγκεκριμένων κλάδων, στους οποίους απασχολούνται 2 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, μέσω καινοτόμων μεθόδων μάθησης συμβαδίζοντας με τις ανάγκες των εταιρειών. Ένας
ακόμη στόχος είναι η βελτίωση του επαγγελματικού προφίλ σε αυτούς τους μεταποιητικούς τομείς
και η δημιουργία μιας ισχυρής και βιώσιμης κοινότητας ιδιωτικών και δημόσιων φορέων σε
ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίοι δεσμεύονται να υποστηρίξουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων και των
ευκαιριών απασχόλησης.
Στις 19-20 Ιουνίου 2018, οι εταίροι του προγράμματος συμμετείχαν στην Τεχνική Συνάντηση του
"Skills4Smart TCLF 2030" στις εγκαταστάσεις της INESCOP στην πόλη Elda (Αλικάντε, Ισπανία). Υπό
τον συντονισμό των αρμόδιων Ευρωπαϊκών Οργανισμών για τους εν λόγω κλάδους, την EURATEX
(Ύφασμα και Ένδυμα) μαζί με τους δύο ομολόγους της COTANCE (Δέρμα) και CEC (Υπόδημα),
συζήτησαν για τα πακέτα εργασίας αυτού του μακροπρόθεσμου έργου, συμπεριλαμβανομένων της
έρευνας, των προγραμμάτων κατάρτισης, της δημοσιότητας των αποτελεσμάτων και της
αξιολόγησης των δραστηριοτήτων.
Ωστόσο, η διήμερη αυτή συνάντηση επικεντρώθηκε κυρίως στις τρέχουσες δραστηριότητες. Οι
εταίροι του έργου εντοπίζουν επί του παρόντος τους κύριους φορείς παροχής εκπαίδευσης στους
κλάδους του Υφάσματος, της Ένδυσης, του Δέρματος και των Υπόδησης σε όλη την Ευρώπη, τους
οποίους καταχωρούν σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα (http://www.s4tclfblueprint.eu/register),
καθώς και
σχετικά υφιστάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο. Ταυτόχρονα, απευθύνονται σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις των
συγκεκριμένων κλάδων, στις οποίες θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με στελέχη τους και θα
δημιουργηθούν ομάδες εστίασης (focus groups) με στόχο την καταμέτρηση των αναγκών των
επιχειρήσεων. Όλες αυτές οι πρώτες δραστηριότητες θα επιτρέψουν στο εταιρικό σχήμα να
αναλύσει και να αξιολογήσει την τρέχουσα προσφορά κατάρτισης, να εντοπίσει νέα επαγγέλματα
και δεξιότητες, καθώς και να προσελκύσει νέους ενδιαφερόμενους παρόχους Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις δραστηριότητες των προγραμμάτων.

Με τις ραγδαίες αλλαγές στην κοινωνία μας και τη βιομηχανία χάρη στην ψηφιοποίηση και τις νέες
τεχνολογίες, τα κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης πράγματι αποτελούν τον
ακρογωνιαίο λίθο ενός ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, προκειμένου να επιτύχουν,
χρειάζεται να είναι εξοπλισμένα με καινοτόμα προϊόντα και μεθόδους μάθησης, να μπορούν να
παρέχουν στους νέους εκπαιδευόμενους γνώσεις και ταυτόχρονα να ανταποκρίνονται άμεσα στις
ανάγκες των εταιρειών. Ένα δίκτυο κέντρων αριστείας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
σε όλη την Ευρώπη, πρόθυμο να συνεργαστεί και να εργαστεί για την επικαιροποίηση των
προγραμμάτων σπουδών, συνοδευόμενα από ένα σχέδιο διασφάλισης ποιότητας που θα χορηγεί
αναγνώριση διπλωμάτων, θα εγγυηθεί ένα εξειδικευμένο και ταλαντούχο εργατικό δυναμικό για τις
μελλοντικές βιομηχανίες στους κλάδους του Υφάσματος, της Ένδυσης, του Δέρματος και της
Υπόδησης .
Η επιδίωξη του έργου εμπίπτει στη συνολική στρατηγική των εν λόγω κλάδων όσον αφορά την
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες και την παροχή καινοτόμου εκπαίδευσης που οι εταίροι θα
υλοποιήσουν στο πλαίσιο του έργου. Τα άλλα αποτελέσματα περιλαμβάνουν μια νέα κλαδική
ταυτότητα και μια εκστρατεία προσέλκυσης νέων για την αντικατάσταση του γηράσκοντος
εργατικού δυναμικού, την ανάπτυξη 8 νέων διακρατικών προφίλ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, καθώς και αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών για την κάλυψη των αναγκών των
νέων επιχειρήσεων στους κλάδους του Υφάσματος, της Ένδυσης, του Δέρματος και της Υπόδησης,
οι οποίοι αντιπροσωπεύουν έναν συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 200 δισ. ευρώ στην ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο:
- Ελέγξτε και κατεβάστε το φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο: (διαθέσιμα στα EN, FR, SP,
IT, PT, BG, RO, EL) http://www.s4tclfblueprint.eu/2018/06/project-factsheet-and-leaflet/
- Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου http://www.s4tclfblueprint.eu
- Στείλτε στο info@s4tclfblueprint.eu

Πληροφορίες για το έργο:
Τίτλος Έργου: Skills4Smart TCLF Industries 2030
Κωδικός Έργου: 591986-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA2-SSA-B
Πρόγραμμα: ERASMUS + (Sector Skills Alliances for implementing a new strategic approach to sectoral
cooperation on skills (“Blueprint”)
Χρονική διάρκεια του έργου:
01 Ιανουαρίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου 2021
Εταιρικό Σχήμα του έργου:
1. EURATEX (Συντονιστής Εταίρος) Βέλγιο – Ύφασμα και Ένδυση,
2. CEC, Βέλγιο - Υπόδηση
3. COTANCE, Βέλγιο - Δέρμα
4. CIAPE- Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente, Ιταλία
5. CITEVE- Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal, Πορτογαλία
6. CNDIPT- Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional Si, Ρουμανία
7. COBOT, Βέλγιο
8. CTCP Centro Tecnológico do Calçado de Portugal, Πορτογαλία
9. Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Ελλάδα
10. FUNDAE - Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Ισπανία
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IVOC, Βέλγιο
INESCOP- Instituto Tecnologico Del Calzado Y Conexas, Ισπανία
OPCALIA, Γαλλία
PIN- Soc. Cons. A r.l. – Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze, Ιταλία
Politecnico Calzaturiero, Ιταλία
SPIN360, Ιταλία
TUIASI- Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi, Ρουμανία
Lodz University of Technology, Πολωνία
UPC- Universitat Politècnica de Catalunya, Ισπανία
PIRIN-TEX EOOD, Βουλγαρία
Marzotto, Ιταλία

