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TEXSTRA издава този първи бюлетин с цел да представи проекта,
консорциума и очакваните резултати.
Най- последните новини и текущи активности са също така
презентирани, за да се очертае работния статус на проекта.

Кратко представяне на проекта TEXSTRA
Консорциум от десет партньора от осем страни
от Европа, включващи водещи университети,
научно-изследователски, обучителни и НПО
експертни
организации
в
сферата
на
текстилната промишленост, се включи в
подготовката и изпълнението на проект
озаглавен “Стратегия в Текстилната Индустрия
за
Иновативно
Висше
Образование(TEXSTRA/СТИИВО)”. Проектът
създава Стратегическо партньорство за висшето
образование. Той е 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.

TEXSTRA консорциум
Координатор:
 INCDTP (Romania)
Партньори:










AEI TÈXTILS (Spain)
CIAPE (Italy)
CRE.THI.DEV (Greece)
ITTI (Bulgaria)
KTU (Lithuania)
MCI (Italy)
TEIP (PUAS) (Greece)
TUIASI (Romania)
UMINHO (Portugal)

TEXSTRA интелектуални продукти
TEXSTRA ще доведе до конкретни и обменими резултати под формата на интелектуални продукти:
1. Програма за обучение и съдържание за електронно обучение (електронна книга TEXSTRA).
2. Онлайн платформа за трансфер на научни изследвания и иновации чрез обучение, основано на
проекти.
3. Книга с лекциите "Иновативно и творческо мислене в сектора на текстилната и шивашката
промишленост".
4. Проектен наръчник с добри практики и отворени предизвикателства: инструменти за обучение и
методологии за насърчаване на творчеството и иновациите в сектора на текстилната
промишленост и облеклото.
TEXTRA ще извършва дейности, чрез които ще подпомогне постигането на тези резултати:
1. Анализ на потребностите и доклад за състоянието на сектора: трансфер на научни изследвания и
иновации в сектора на текстила и облеклото.
2. Виртуални стажантски / обучителни програми - Конкурс за виртуални проекти.

Последни новини
Стартираща среща
Първата среща по проекта TEXSTRA
се проведе на 17 ноември 2017 г. в гр.
Букурещ и бе организирана от
координатора на проекта (INCDTP).
Партньорите успешно се споразумяха
за ролята им в проекта и основните им
отговорности, както и дейностите за
изпълнение

Текущи активности
Партньорите на TEXTRA сега участват в цялостно, включително и теренно проучване. Целта му е
да събере важна информация за идентифициране и анализиране на тези характеристиките на
сектора на текстилната промишленост и облеклото, които се отнасят до наличието на
научноизследователски и нетехнологични иновации в предприятията и на специфични
образователни програми.
Полученият доклад от това изследване, предлагащ европейски преглед, ще послужи като основа
както за разработване и внедряване на другите проектни продукти, така и като отправна точка за
по-нататъшни изследвания в тази област.
Други дейности, които се разработват, включват проектиране на макроструктурата на
обучителните програмите за трансфер на научни изследвания и иновации и програмиране на
инфраструктурата на онлайн платформата.
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