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Проектът

Целеви групи

Проектът Стратегия в Текстилната Индустрия за Иновативно Висше Образование е
стратегическо партньорство за висшето образование съ- финансиран от ЕС чрез програма
Еразъм +.
Задачата на проекта е да събере заедно основните заинтересовани страни в текстилния сектор с
цел насърчаване и принос към трансфера на знания за научни изследвания и иновации на
студенти и обучаващи се от текстилния / за облекла сектор чрез обучение въз основа на
проекти, което да допринесе за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на
европейските текстилни малки и средни предприятия.

 Университети, научни среди,
студенти, обучители,


МСП, управители

Продукти
 TEXSTRA ще доведе до конкретни и обменими резултати под формата на интелектуални
продукти :

O1

O2

O3

 TEXTRA ще извършва дейности, чрез
които ще подпомогне постигането на
тези резултати:

O4

 Анализ на потребностите и доклад
за състоянието на сектора: трансфер
Проектен наръчник с добри практики
на научни изследвания и иновации в
и отворени предизвикателства:
сектора на текстила и облеклото

Онлайн платформа за
Книга с лекциите
трансфер на научни
"Иновативно и
инструменти за обучение и
изследвания и
творческо мислене в
иновации чрез
сектора на текстилната методологии за насърчаване на
 Виртуални стажантски / обучителни
творчеството и иновациите в сектора
обучение, основано на
и шивашката
програми - Конкурс за виртуални
на текстилната промишленост и
проекти
промишленост"
проекти.
TEXSTRA ще организира обучителни дейности, с които ще изпълни следните задачи: облеклото
Програма за обучение
и съдържание за
електронно обучение

 TEXSTRA ще организира 6 идентични мероприятия с основните заинтересовани страни в текстилния сектор: да представи и анализира проекта и
резултатите му в Литва, Италия, Португалия, България, Румъния и Гърция
 TEXSTRA ще организира обучителни дейности, с които ще изпълни следните задачи:
 Да се даде предимство на творческото и новаторското мислене на студентите по текстилни технологии в
университетите.
 Да се насърчи сътрудничеството между висшите училища и фирмите в сферата на обучението и образованието.
 Да насърчава капацитета на студентите да работят на транснационално ниво.
 Да трансферира изследвания и иновационни знания на студентите от сектора на текстилната и шивашката
промишленост чрез смесено учене и специализирани класни стаи.

