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ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΤΟΧΟΣ

Οι «Καινοτόμες Στρατηγικές για την Ανώτατη Εκπαίδευση του κλάδου Κλωστοϋφαντουργίας (TEXSTRA)»
είναι ένα έργο που εντάσσεται στις Στρατηγικές Συμπράξεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση του
Προγράμματος Erasmus+, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το έργο στοχεύει να φέρει σε επαφή τους ενδιαφερόμενους του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας, ώστε να
προωθήσουν και να συμβάλλουν στη μεταφορά γνώσεων έρευνας και καινοτομίας σε φοιτητές και
εκπαιδευόμενους του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης μέσω διαδικασιών εκμάθησης βάσει
έργου, συμβάλλοντας στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε.



Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
φοιτητές, εκπαιδευόμενοι, ακαδημαϊκοί



ΜΜΕ
μάνατζερς

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ
 Το TEXSTRA θα παράγει συγκεκριμένα μεταβιβάσιμα αποτελέσματα με τη μορφή ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

O1
Περιεχόμενα
προγράμματος κατάρτισης
και ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης για τη
μεταφορά της έρευνας και
της καινοτομίας

O2
Ηλεκτρονική
πλατφόρμα για τη
μεταφορά της έρευνας
και της καινοτομίας
μέσω εκμάθησης
βάσει έργου

O3
Βιβλίο διαλέξεων
«Καινοτόμα και
δημιουργική σκέψη
στον κλάδο
κλωστοϋφαντουργίας
και ένδυσης»

O4
Εγχειρίδιο ορθών πρακτικών και
ανοιχτών προκλήσεων: εργαλεία
κατάρτισης και μεθοδολογίες για
την προώθηση της
δημιουργικότητας και της
καινοτομίας στον κλάδο
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης

 Το TEXSTRA θα πραγματοποιήσει
υποστηρικτικές δραστηριότητες για
την
επίτευξη των συγκεκριμένων
αποτελεσμάτων:
 Έκθεση ανάλυσης αναγκών και
κατάστασης τεχνολογίας: μεταφορά
της έρευνας και της καινοτομίας στον
κλάδο
κλωστοϋφαντουργίας
και
ένδυσης.
 Εικονικά
(virtual)
προγράμματα
πρακτικής άσκησης / κατάρτισης –
Εικονικός (virtual) Διαγωνισμός.

 Το TEXSTRA θα οργανώσει 6 πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις για τους βασικούς ενδιαφερόμενους από τον κλάδο κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης ώστε να
παρουσιάσει και να αναλύσει το έργο και τα αποτελέσματα του στη Λιθουανία, την Ιταλία, τη Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.
 Το TEXSTRA θα εκτελέσει δράσεις κατάρτισης για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
 Να ευνοηθεί η εφαρμογή δημιουργικής και καινοτόμας σκέψης μεταξύ των φοιτητών κλωστοϋφαντουργίας.
 Να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ Ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εταιρειών στον τομέα της κατάρτισης και της
εκπαίδευσης.
 Να προωθηθεί η ικανότητα των φοιτητών του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο.
 Να μεταβιβάσει την έρευνα, τις γνώσεις καινοτομίας σε φοιτητές του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης μέσω της μικτής
μάθησης και των αναδυόμενων τάξεων.

