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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ αποτελεσμάτων του έργου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στις πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις τουTEXSTRA
Νέα για το έργο TEXSTRA
Δράσεις Επικοινωνίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ: “ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ”
Η ομάδα του TEXSTRA είναι στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσει τη δημοσίευση της «Έκθεσης ανάλυσης
αναγκών και κατάστασης τεχνολογίας: μεταφορά της
έρευνας και της καινοτομίας στον κλάδο της
κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης».
Αυτή η έκθεση περιέχει τα αποτελέσματα που
προέκυψαν από την έρευνα πεδίου που υλοποίησαν
όλες οι χώρες εταίροι, με στόχο τρεις ομάδες από τον
κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας: διευθυντικά στελέχη
και επαγγελματίες του κλάδου, ειδήμονες και
νεοσεισερχόμενα στελέχη. Η έρευνα βασίζεται σε
συγκεκριμένα ερωτηματολόγια.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Επερχόμενη πολλαπλασιαστική εκδήλωση
Η
σύμπραξη
TEXSTRA
θα
οργανώσει
μια
πολλαπλασιαστική εκδήλωση για τη παρουσίαση των
αποτελεσμάτων του έργου στο Κάουνας, στη Λιθουανία
τον Οκτώβριο 2018.
Οι κύριοι στόχοι αυτής της εκδήλωσης είναι να
παρουσιάστουν τα αποτελέσματα από το προϊόν 1 και 2
του προγράμματος και να επικυρώθει η δομή του
μαθησιακού υλικού με τους εκπαιδευόμενους.
Υπεύθυνος φορέας για την εκδήλωση θα είναι το KTU.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε
στο ακόλουθο email: info@texstra.eu

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Συνάντηση στη Τεράσα
Η
σύμπραξη
των
εταίρων
του
προγράμματος TEXSTRA πραγματοποίησε
τη δεύτερη πετυχημένη συνάντηση, στη
Τεράσα της Ισπάνίας, έδρα του AEI
TEXTILS,
στις
εγκαταστάσεις
του
Τεχνολογικού Κέντρου Leitat, στις 11
Μαϊου 2018.
Οι εταίροι εξέτασαν την πρόοδο που
σημειώθηκε από την έναρξη του έργου
τον Σεπτέμβριο του 2017. Παρουσιάστηκε
επίσης η κατάσταση των εθνικών και
ευρωπαϊκών εκθέσεων για την ανάλυση
των μαθησιακών αναγκών, οι οποίες
βασίζονται στις απαντήσεις των ερευνών
που συγκεντρώθηκαν, στον κλάδο της
κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών
ένδυσης, στις συμμετέχουσες χώρες.

Τρέχουσες δραστηριότητες
Οι εταίροι του προγράμματος TEXSTRA σχεδιάζουν μία δομή εκπαίδευσης (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
μάθησης) για την ανάπτυξη ικανοτήτων, η οποία θα λειτουργήσει καταλυτικά στην καινοτομία και την
μεταφορά τεχνογνωσίας . Τους επόμενους μήνες η βιβλιογραφική έρευνα θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του
έργου.
Η έκθεση που θα προκύψει από την έρευνα αυτή, θα προσφέρει μια επισκόπηση του πεδίου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και θα χρησιμεύσει α) ως βάση για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των υπολοίπων παραδοτέων του
έργου και β) ως αφετηρία για περαιτέρω έρευνα στον τομέα.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Το έργο TEXSTRA παρουσιάστηκε στο
επιχειρηματικό συνέδριο CITEXT 2018 τον
περασμένο Μάιο στην Τρουά της Γαλλίας,
από την AEI TEXTILS. Φυλλάδια
διανεμήθηκαν
στους
διάφορους
συμμετέχοντες.
Επίσης, προφίλ του έργου TEXSTRA έχουν
δημιουργηθεί σε διάφορες ηλεκτρονικές
πλατφόρμες όπως 2BfunTex, ECCP κ.λπ.

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

