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PROIECTUL

TARGET

Textile Strategy for Innovative Higher Education (TEXSTRA) este 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.

 Instituţii de învăţământ superior
Studenţi, formatori, profesori

 IMM-uri
Directori

REZULTATE
 TEXSTRA va produce următoarele rezultate transferabile sub formă de REZULTATE
INTELECTUALE:

O1
Program de pregătire şi
material e-learning
pentru transferul
cercetării şi inovării

O2
Platforma online pentru
transferul cercetării şi
inovarii prin pregătirea
centrată pe
proiecte.

O3

O4

Prelegeri “Gândirea
inovativă şi creativă în
sectorul textile şi
confecţii”.

Ghidul de bune practici şi
provocări al proiectului:
instrumente şi metodologii pentru
stimularea creativităţii şi inovării
în sectorul de textile şi confecţii.

 TEXSTRA va realiza următoarele acţiuni
suport pentru obţinerea rezultatelor
intelectuale:
 Realizarea raportului privind analiza
nevoilor şi nivelul actual: transferul de
cercetare şi inovare în sectorul textile şi
confecţii.
 Realizarea programelor de stagiatură /
pregătire virtuală - Competiţia de
proiecte virtuale.

 TEXSTRA va organiza 6 evenimente de multiplicare cu principalele părţi interesate de sectorul textil: pentru a prezenta şi a analiza proiectul şi
rezultatele proiectului în Lituania, Italia, Portugalia, Bulgaria, Romania and Grecia.
 TEXSTRA va efectua activităţi de pregătire pentru atingerea următoarelor obiective:





De a facilita aplicarea gandirii creative si inovative de catre studentii universitatilor din domeniul textil.
De a facilita colaborarea între HEIs şi firme în domeniul formării şi educaţiei.
De a cultiva capacitatea studenţilor din universităţile de textile&confecţii de a fi prezenţi la activităţi transnaţionale.
De a transfera studenţilor din sectorul textile&confecţii cunoştiinţele din cercetare şi inovare prin intermediul
învăţării combinate şi învăţării tip flipped-classrooms.

