Χρονική διάρκεια του έργου:
Ιανουάριος 2018 – Δεκέμβριος 2021
Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου:
€ 3,980,790
Κωδικός Έργου:
591986-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA2-SSA-B
Εταιρικό Σχήμα του έργου:

• EURATEX (Συντονιστής Εταίρος)
Βέλγιο – Ύφασμα και Ένδυση,

Πάνω από 20 δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς από τους κλάδους του Υφάσματος, της
Ένδυσης, του Δέρματος και της Υπόδησης με την καθοδήγηση των συντονιστών
Ευρωπαϊκών Οργανισμών των εν λόγω κλάδων (Euratex, CEC, COTANCE), αποτελούν
το εταιρικό σχήμα του έργου “Skills4Smart TCLF Industries 2030” Blueprint, το
οποίο έχει συνολική διάρκεια 4 έτη.

• CEC, Βέλγιο - Υπόδηση
• COTANCE, Βέλγιο - Δέρμα
• CIAPE- Centro Italiano per l’Apprendimento

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
• Επικαιροποίηση των υπαρχόντων εκπαιδευτικών προγραμμάτων έτσι ώστε να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας,  
• Αναβάθμιση της εικόνας των θέσεων εργασίας στους τομείς του
Υφάσματος, της Ένδυσης, του Δέρματος και των Υποδημάτων με σκοπό την
προσέλκυση νέων εργαζομένων και κυρίως νέων,  
• Δημιουργία ενός δυναμικού συνόλου ιδιωτικών και δημόσιων φορέων ανά την
Ευρώπη, με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών ευκαιριών
μέσω μιας κοινής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την απόκτηση δεξιοτήτων.
ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ:
• 2018: Ανάλυση των ελλείψεων των δεξιοτήτων σε 100 επιχειρήσεις και σε 50
εκπαιδευτικούς φορείς
• 2019: Σχεδιασμός 8 νέων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης
• 2020-21: Πιλοτική εφαρμογή και Επικύρωση των νέων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
• 2018-2021: Δημιουργία ενός Σχεδίου Δράσης για τη Βιωσιμότητα μέσω:
		 • Της δημιουργίας ενός δικτύου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης στην Ευρώπη,
		 • Της προσέλκυσης τοπικών αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών,
		 • Της δημιουργίας ενός Πανευρωπαϊκού Εικονικού Περιβάλλοντος για τη Μόδα.

• CNDIPT- Centrul National de Dezvoltare a

Permanente, Ιταλία

• CITEVE- Centro Tecnológico das Indústrias

Têxtil e do Vestuário de Portugal, Πορτογαλία
Invatamantului Profesional si Tehnic, Ρουμανία

• COBOT, Βέλγιο
• CTCP - Centro Tecnológico do Calçado
de Portugal, Πορτογαλία

• Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως
Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Ελλάδα

• Fundae - Fundacion Estatal para l

a Formación en el Empleo, Ισπανία

• 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

Εταιρίες των κλάδων του Υφάσματος,
της Ένδυσης, του Δέρματος και της
Υπόδησης,

Πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης των κλάδων του Υφάσματος, της
Ένδυσης, του Δέρματος και της Υπόδησης,

Η ενεργητική συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντική
για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Μέσω της
συνεργασίας μας, θα κατανοήσουμε καλύτερα
τις ανάγκες σας, θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και
θα αναζητήσουμε ευκαιρίες που θα επηρεάσουν άμεσα τον
ανταγωνισμό και την ανάπτυξή σας.

Οι ελλείψεις στις δεξιότητες, η ψηφιοποίηση, το ηλικιωμένο εργατικό δυναμικό
και η προσέλκυση νέων γενιών είναι μερικές από τις σημαντικότερες προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων. Για τους ως άνω τομείς
μεταποίησης χρειάζονται επικαιροποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα και
καινοτόμες εκπαιδευτικές μέθοδοι, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι των κλάδων να
αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.

Το προσωπικό σας θα επωφεληθεί από την πιλοτική εφαρμογή
του έργου και από τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα
σχεδιαστούν χάρη στην εμπειρία και την εμπλοκή σας.
Μη χάσετε την ευκαιρία!

Συνεργαστείτε μαζί μας και θα εργαστούμε μαζί για την αναβάθμιση των
δεξιοτήτων των εργαζομένων των κλάδων της περιοχής σας
με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Μη χάσετε την ευκαιρία!

http://www.s4tclfblueprint.eu/register

http://www.s4tclfblueprint.eu/register

γιατί να εγγραφείτε;  

Εγγράψτε την επιχείρησή σας και λάβετε ενεργά μέρος!

info@s4tclfblueprint.eu

γιατί να εγγραφείτε;  

Εγγράψτε τον οργανισμό σας και λάβετε ενεργά μέρος!

s4tclfblueprint.eu

@skills4tclf
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