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Το TEXSTRA εκδίδει αυτό το 1ο Δελτίο Τύπου με σκοπό να παρουσιάσει το
έργο, τους εταίρους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του.
Παρουσιάζονται επίσης τα τελευταία νέα για τις ολοκληρωμένες και τις
συνεχιζόμενες δραστηριότητες με σκοπό τη πληροφόρηση για την
τρέχουσα κατάσταση του έργου.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ TEXSTRA
Μια σύμπραξη δέκα εταίρων από οκτώ
Ευρωπαϊκά κράτη, με αξιόλογη εμπειρία στον
κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης σε
θέματα έρευνας και εκπαίδευσης σε καινοτόμες
διδακτικές
και
εκπαιδευτικές
μεθόδους,
συνεργάζονται στο πρόγρμμα με τίτλο
“Καινοτόμες Στρατηγικές για την Ανώτατη
Εκπαίδευση του κλάδου Κλωστοϋφαντουργίας
(TEXSTRA)”. Το TEXSTRA είναι ένα έργο που
εντάσσεται στις Στρατηγικές Συμπράξεις για την
Ανώτατη Εκπαίδευση του Προγράμματος
Erasmus+, συγχρηματοδοτούμενο από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρόγραμμα στοχεύει να φέρει σε επαφή
τους
ενδιαφερόμενους
του
κλαδου
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης ώστε να
προωθήσουν και να συμβάλλουν στη
μεταφορά γνώσεων έρευνας και καινοτομίας
σε φοιτητές και εκπαιδευόμενους του κλάδου
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης μέσω της
εκμάθησης βάσει έργων, συμβάλλοντας στην
αύξηση της αποτελεσματικότητας και της
ανταγωνιστικότητας
των
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων της Ε.Ε.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ TEXSTRA
Συντονιστής:
 INCDTP (Ρουμανία)
Εταίροι προγράμματος:
 AEI TÈXTILS (Ισπανία)
 CIAPE (Ιταλία)
 CRE.THI.DEV (Ελλάδα)
 ITTI (Βουλγαρία)
 KTU (Λιθουανία)
 MCI (Ιταλία)
 TEIP (PUAS) (Ελλάδα)
 TUIASI (Ρουμανία)
 UMINHO (Πορτογαλία)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TEXSTRA
Το TEXSTRA θα παράγει συγκεκριμένα μεταβιβάσιμα αποτελέσματα με τη μορφή πνευματικών
προϊόντων:
1. Περιεχόμενο προγράμματος κατάρτισης και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (TEXSTRA e-book).
2. Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη μεταφορά της έρευνας και της καινοτομίας μέσω εκμάθησης βάσει
έργων.
3. Βιβλίο διαλέξεων «Καινοτόμα και δημιουργική σκέψη στον κλάδο κλωστοϋφαντουργίας και
ένδυσης».
4. 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:
1. Ανάλυση αναγκών και αναφορά της εξέλιξης της τεχνολογίας: μεταφορά της έρευνας και της
καινοτομίας στον κλάδο κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης.
2. Εικονικά (virtual) προγράμματα πρακτικής άσκησης / κατάρτισης – Εικονικός (virtual) Διαγωνισμός
του Έργου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εναρκτήρια συνάντηση
Η σύμπραξη των εταίρων του προγράμματος
TEXSTRA πραγματοποίησε την πρώτη
πετυχημένη συνάντηση στο Βουκουρέστι στις
εγκαταστάσεις του συντονιστή του έργου
(INCDTP), την 17η του Νοεμβρίου 2017.
Οι εταίροι συμφώνησαν την κατανομή των
εργασιών, τους όρους συνεργασίας καθώς
και τα εξειδικευμένα καθήκοντα.

Τρέχουσες δραστηριότητες
Οι εταίροι του TEXSTRA στη παρούσα φάση υλοποιούν βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα πεδίου. Οι
έρευνες
αυτές
έχουν
σκοπό
τη
συλλογή
σημαντικής
πληροφόρησης
ώστε να εντοπιστούν και να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά εκείνα του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας
και ένδυσης που αφορούν την έρευνα και τη μη-τεχνολογική καινοτομία στις επιχειρήσεις και τα
εκπαιδευτικά προγράμματα.
Η έκθεση αυτής της έρευνας που θα προσφέρει μια ευρωπαϊκή επισκόπηση, θα χρησιμεύσει τόσο ως
βάση για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη άλλων αποτελεσμάτων του έργου όσο και ως αφετηρία για
περαιτέρω έρευνα στον τομέα.
Άλλες δραστηριότητες που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν το σχεδιασμό της δομής των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για τη μεταφορά της έρευνας και της καινοτομίας και τον προγραμματισμό της
υποδομής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα
www.texstra.eu

info@texstra.eu

Το TEXSTRA είναι ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια
του προγράμματος ERASMUS+ με αρ. Συμφωνητικού: 2017-1-RO01-KA203-037289

:
@TexstraProject

