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Proiectul TEXSTRA doreşte prin intermediul acestui buletin
informativ să prezinte partenerii proiectului, obiectivele şi rezultatele
estimate.
În cadrul acestui buletin informativ sunt prezentate ultimile noutăţi
privind activităţile în desfăşurare.

SCURTA INTRODUCERE PRIVIND TEXSTRA
Proiectul “Textile Strategy for Innovative
Higher Education (TEXSTRA)” are la
bază un consorţiu de zece parteneri din opt
ţări europene care combină nivelul ridicat de
expertiză în domeniul textil, al cercetării şi
pregătirii specialiştilor, al metodelor inovative
de predare.
TEXSTRA reprezintă un parteneriat
strategic în domeniul universitar co-finanţat
de Comisia Europeană în cadrul programului
Erasmus+.

Scopul proiectului este de a aduce
împreună principalii actori ai sectorului
textil pentru a promova şi contribui la
transferul
cunoştinţelor
legate
cercetare şi inovare către studenţii
din sectorul textile şi confecţii prin
metode de învăţare centrate pe
proiecte, contribuind astfel la creşterea
eficienţei şi competitivităţii IMM-urilor
textile din UE.

CONSORTIU TEXSTRA
Coordonator:
 INCDTP (Romania)
Parteneri:










AEI TÈXTILS (Spania)
CIAPE (Italia)
CRE.THI.DEV (Grecia)
ITTI (Bulgaria)
KTU (Lituania)
MCI (Italia)
TEIP (PUAS) (Grecia)
TUIASI (Romania)
UMINHO (Portugalia)

REZULTATELE PROIECTULUI TEXSTRA
Activitățile suport din cadrul proiectului TEXSTRA sunt:
1. Realizarea raportului privind analiza nevoilor şi nivelul actual: transferul de cercetare şi
inovare în sectorul textile şi confecţii.
2. Realizarea programelor de stagiatură/pregătire virtuală - Competiţia de proiecte virtuale.
Activităţile din proiectul TEXSTRA vor genera rezultate concrete şi transferabile sub
forma de rezultate intelectuale:
1. Program de pregătire şi materialul pentru e-learning (TEXSTRA e-book).
2. Platforma online pentru transferul cercetării şi inovarii prin pregătirea centrată pe
proiecte.
3. Prelegeri “Gândirea inovativă şi creativă în sectorul textile şi confecţii”.
4. Ghidul de bune practici şi provocări al proiectului: instrumente şi metodologii pentru
stimularea creativităţii şi inovării în sectorul de textile şi confecţii.

ULTIMELE STIRI
Kick-off meeting
Parteneriatul TEXSTRA a avut prima
întâlnire organizată de coordonatorul
proiectului (INCDTP) la Bucureşti
(RO) în data de 17 Noiembrie 2017.
Partenerii au convenit asupra rolului
fiecăruia dintre ei şi asupra termenilor
generali, precum şi asupra sarcinilor
specifice.

Activități în desfășurare
Partenerii TEXSTRA sunt în prezent implicați în activități de documentare și de cercetare.
Scopul acestora este de a colecta informații esențiale pentru identificarea și analiza acelor
caracteristici specifice sectorului de textile și confecții care se referă la cercetare și inovare
non-tehnologică existente în companii și în programele educaționale.
Inofrmațiile acumulate vor oferi o imagine generală la nivel european și vor constitui baza de
referință în conceperea și dezvoltarea celorlalte rezultate ale proiectului, precum și în
inițierea unor cercetări ulterioare în acest domeniu.

Mai multe despre
www.texstra.eu

info@texstra.eu
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