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Z przyjemnością informujemy

zdobywanie wiedzy w zakresie

o najnowszych osiągnięciach

obuwnictwa w przyjemny

naszego projektu. Po wielu

i ciekawy sposób.

miesiącach ciężkiej pracy

To wszystko znajdziesz na naszej

jesteśmy gotowi na

stronie internetowej:

uruchomienie platformy e-

http://shoesmadeineu.eu/eu-shoes-

learningowej.

platform/

Co możecie na niej znaleźć??
Zamieszczony na niej kurs
składa się z 14 jednostek
szkoleniowych, zawierających
moduły odnoszące się do

Jesteśmy zdeterminowani do
dalszej pracy aby podnosić jakość
kształcenia w zakresie zawodu
obuwnika.

poszczególnych etapów

PARTNERZY
POLSKA IZBA PRZEMYSLU
SKORZANEGO (PROJECT LEADER) –PL
INSTYTUT PRZEMYSLU SKORZANEGO
W LODZI– PL
LODZKIE REGION – PL
CONFEDERATION EUROPEENNE
DEL'INDUSTRIE DE LA CHAUSSUREBE

produkcji obuwia. Po każdym
CENTRO TECNOLÓGICO DO
CALÇADODE PORTUGAL – PT

module można sprawdzić
poziom przyswojonej wiedzy

ISC INTERNATIONAL SHOE
COMPETENCE CENTER PIRMASENS
GGMBH – DE

poprzez rozwiązanie quizu,
a w niektórych przypadkach
poprzez ćwiczenia praktyczne,

CRYSTAL CLEAR SOFT -EL

które zostają później

Dlatego też przygotowujemy kolejne

weryfikowane przez trenera.

narzędzia mające na celu wspieranie

Tematy szkoleniowe są

zarówno przedsiębiorców aby w

przedstawione w formie

sposób fachowy mogli zarządzać

prezentacji PowerPoint oraz

podnoszeniem kwalifikacji swojej

filmików obrazujących

kadry jak i młodych ludzi, którzy są

RAMACH PROGRAMU UNII

produkcję obuwia od strony

pasjonatami tematyki obuwniczej

EUROPEJSKIEJ ERASMUS+.

praktycznej.

and the pilot test.

Materiały dydaktyczne są

W tym celu opracujemy przewodniki

prezentowane na platformie w

dla przedsiębiorców oraz Handbook

jasny i przejrzysty sposób,

do nauki zawodu.

przygotowane przez najlepszych

Co ważne, wszystkie powstające

fachowców w branży z różnych

materiały będą udostępniane na

krajów europejskich.

zasadzie open source, aby każdy

Taka mieszanka profesjonalizmu,

zainteresowany miał do nich

doświadczenia i innowacyjności

swobodny dostęp.

pozwoli każdemu na

E-LEARNING PLATFORM

EUROCREA MERCHAN –IT

„PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY W

PUBLIKACJA ZOSTAŁA
ZREALIZOWANA PRZY WSPARCIU
FINANSOWYM KOMISJI
EUROPEJSKIEJ. PUBLIKACJA
ODZWIERCIEDLA JEDYNIE
STANOWISKO JEJ AUTORÓW I
KOMISJA EUROPEJSKA ORAZ
NARODOWA AGENCJA PROGRAMU
ERASMUS+ NIE PONOSZĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEJ
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ.”

