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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ:
•
•
•
•

Πρώτη ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗ εκδήλωση στη Λιθουανία
Δράσεις δημοσιοποίησης
Τρίτη συνάντηση των εταίρων στο Κάουνας
Δράσεις επικοινωνίας

ΤΟ TEXSTRA ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Μια πολλαπλασιαστική εκδήλωση οργανώθηκε από
τον εταίρο του TEXSTRA, το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας
του Kaunas, στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και
Σχεδιασμού με φοιτητές που σχετίζονται με την
κλωστοϋφαντουργία και τη μόδα.
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από καθηγητές που
συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου TEXSTRA, τον
Prof. Rimvydas Milašius, την Prof. Daiva Mikučionienė
και τον assoc. Prof. Audronė Ragaišienė. Το κοινό της
εκδήλωσης ήταν προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος
“Fashion Engineering” το οποίο έχει δύο ειδικότητες:
“Textile
Engineering”
και
“Apparel
Fashion
Engineering”. Συνολικά συμμετείχαν 30 φοιτητές, 9
φοιτητές του πρώτου έτους, 10 του δεύτερου και 11
από το τρίτο έτος.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
AITAE 2018
Η εταιρεία Cre.Thi.Dev and ο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
παρουσίασαν το έργο ΤEXSTRA στο
Aegean International Textile and
Advanced Engineering Συνέδριο
AΙTAE 2018 που πραγματοποιήθηκε
στις 5-7 Σεπτεμβρίου 2018, στη
Λέσβο, στη Μυτιλήνη.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΟΥΝΑΣ
Η σύμπραξη των εταίρων του προγράμματος
TEXSTRA πραγματοποίησε τη τρίτη πετυχημένη
συνάντηση στο Κάουνας της Λιθουανίας. Η
συνάντηση οργανώθηκε από στις 17 Οκτωβρίου
2018 από το Kaunas University of Technology
(KTU).
Οι εταίροι εξέτασαν την πρόοδο που
σημειώθηκε από την προηγούμενη συνάντηση
στην Τεράσα της Ισπανίας, με ιδιαίτερη έμφαση
στην ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού βιβλίου και
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μαθητείας.
Η σύμπραξη συζήτησε επίσης βασικά
χαρακτηριστικά του βιβλίου διαλέξεων που θα
αναπτύξει η ομάδα τους προσεχείς μήνες και
που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των
θερινών εκπαιδευτικών μαθημάτων που θα
διεξαχθούν στο Guimarães της Πορτογαλίας, τα
οποία προγραμματίζονται στα μέσα Ιουλίου
2019.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Το MCI παρουσιάζει το έργο TEXSTRA σε φορείς της
κλωστοϋφαντουργίας της UNIVA (Ένωση Βιομηχανιών
της περιφέρειας Varese) κατά την ετήσια συνεδρίασή
τους.

Το TUIASI παρουσίασε το έργο TEXSTRA στο "Textile
Technology Show" κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου
13-15 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας με
περισσότερους από 2.500 επισκέπτες από τον κλάδο
της κλωστοϋφαντουργίας.

Η CRE.THI.DEV. παρουσιάζει το έργο TEXSTRA σε μέλη του
έργου ΒOOST4shoes.
Μάθε περισσότερα για το έργο
www.texstra.eu

info@texstra.eu

:

@TexstraProject

Το TEXSTRA είναι ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα
πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ με αρ. Συμφωνητικού: 2017-1-RO01-KA203-037289
«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των
πληροφοριών που περιέχονται στην έκδοση αυτή.»

