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TEXSTRA 1-asis naujienlaiškis skirtas pristatyti projekto tikslą,
konsorciumą ir laukiamus rezultatus.
Taip pat pristatomos paskutinės projekto vykdomos veiklos ir projekto
veiklos naujienos.

TRUMPAS TEXSTRA ĮVADAS
10 partnerių iš 8 Europos šalių, jungiančių
ekspertus tekstilės srityje; tekstilės studijose ir
mokymuose; inovatyviuose
mokymo
ir
mokymosi metoduose, apsijungė į projekto
“Tekstilės
strategija
inovatyviam
aukštąjam
mokslui
(TEXSTRA)”,
finansuojamo
Europos
Komisijos
pagal
Erasmus+ Strateginės partnerystės aukštąjam
mokslui programą, konsorciumą.

Projekto tikslas suburti pagrindinius tekstilės
sektoriaus dalyvius propaguojant ir
prisidedant prie mokslinių tyrimų ir
inovacijos žinių suteikimo studentams
ir dėstytojams, dirbantiems tekstilės ir
aprangos
sektoriuje,
vykdant
problemomis
grįstą
mokymą,
prisidedant prie ES tekstilės mažų ir
vidutinių
įmonių
efektyvumo
ir
konkurencingumo didinimo.

TEXSTRA KONSORCIUMAS
Koordinatorius:
INCDTP (Rumunija)
Projekto partneriai:
AEI TÈXTILS (Ispanija)
CIAPE (Italija)
CRE.THI.DEV (Graikija)
ITTI (Bulgarija)
KTU (Lietuva)
MCI (Italija)
TEIP (PUAS) (Graikija)
TUIASI (Rumunija)
UMINHO (Portugalija)

TEXSTRA INTELEKTINIAI REZULTATAI
TEXSTRA sukurs konkrečius ir perduodamus rezultatus intelektinių rezultatų forma:
1.Mokymų programa ir e-mokymų turinys mokslinių tyrimų ir inovacijų perdavimui
(TEXSTRA e-knyga).
2.Internetinė mokslinių tyrimų ir inovacijų pagal problemomis grįstą mokymą perdavimo
platforma.
3.Paskaitų knyga “Inovatyvus ir kūrybinis mąstymas tekstilės ir aprangos sektoriuje”.
4.Projekto knyga apie gerąją praktiką ir iššūkius: mokymo priemonės ir metodai, skatinančios
kūrybiškumą ir inovacijas tekstilės ir aprangos gamybos sektoriuje.
TEXSTRA rems veiklas siekiant gauti šiuos rezultatus:
1.Poreikio analizė ir ataskaita: mokslinių tyrimų ir inovacijų perdavimas tekstilės ir aprangos
gamybos sektoriuje.
2.Virtuali stažuočių/mokymų programa – Virtualių projektų konkursas.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Pirmasis susitikimas
TEXSTRA partneriai dalyvavo
pirmąjame sėkmingame projekto
koordinatoriaus
(INCDTP)
organizuotame susitikime Bukarešte
(RO) 2017 lapkričio 17 d.
Partneriai susitarė dėl pagrindinių
veiklų, terminų ir specifinių tikslų.

Vykdomos veiklos
TEXSTRA partneriai šiuo metu yra įtraukti į apklausų vykdymą ir analizę. Siekiama
surinkti svarbiausią informaciją identifikuoti ir išanalizuoti duomenis, kurie šiuo metu yra
tekstilės ir aprangos gamybos sektoriuje, ir yra susiję su tyrimais ir ne technologinėmis
inovacijomis įmonėse ir studijų programose.
Gauta tyrimo ataskaita, kurioje bus pateikta situacijos Europoje apžvalga, taps pagrindu tiek
tobulinant ir kuriant kitus projekto rezultatus, tiek pradiniu tašku tolimesniems šios srities
tyrimams.
Kitos veiklos, kurios bus vykdomos, apima mokymų programos makrostruktūros
sukūrimą skirtą perduoti mokslinius tyrimus ir inovacijas ir internetinės infrastruktūros
platformos programą.

Daugiau apie
www.texstra.eu

:
info@texstra.eu
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