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KVIETIMAS DALYVAUTI VIRTUALIOS PRATIKOS PROGRAMOJE

Virtuali stažuotė, skirta moksliniams tyrimams ir naujovėms perduoti per projektinį mokymą, yra
organizuojama internetinėje platformoje drauge su Virtualaus projekto konkursu.
Stažuotės bus vykdomos ir įgyvendinamos per platformą. Įgyvendinant mokslinių tyrimų projektą,
studentai iš partnerių universitetų bus kviečiami dalintis idėjomis ir organizuoti minčių lietų,
siekiant išspręsti įmonės suformuluotą iššūkį.
Grupės bus pakviestos pristatyti savo projekto idėjas kartu su smulkaus verslo planu ir PPT
pristatymu, kuris bus paskelbtas internete vertinimui. Proceso metu jie bus glaudžiai susiję su
įmone (globėja), kuriai jie buvo paskirti.
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ANTRASIS IŠPLĖSTINIS RENGINYS PORTUGALIJOJE
UMINHO surengė renginį lygiagrečiai su
iTechStyle Summit 2019
Balandžio 2 d. UMINHO surengė Portugalijoje išplėstinį
renginį, kuriame dalyvavo 31 dalyvis iš 15 skirtingų
organizacijų
Portugalijoje:
aukštųjų
mokyklų,
perkvalifikavimo įstaigų ir jaunų specialistų iš tyrimų
įstaigų bei mažų ir vidutinių įmonių.
Šis renginys vyko pirmąją ITechStyle Summit 2019 dieną
Matosinhos‘e.
Jaunieji dalyviai turėjo nuostabią
galimybę tris dienas klausyti
Europos šalių ekspertų, tokių kaip
David Shah, mados vystytojas, iš
tyrimų centrų ir iš dviejų TEXSTRA
partnerių organizacijų, AEI TÈXTILS
ir UNIWA, apie tvarumą tekstilės
pramonėje.

VIEŠINIMO VEIKLA
1-osios CONTEXT konferencijos Barselonoje, 2019 sausio
mėn., metu konsorciumas išplatino TEXSTRA skrajutes.
Dalyvavo AEI TÈXTILS, UMINHO,TUIASI ir UNIWA.

AEI TÈXTILS, UMINHO, TUIASI ir UNIWA
dalyvavo iTechStyle Summit 2019, kur išplatino
TEXSTRA skrajutes. UMINHO taip pat surengė
išplėstinį renginį.
TUIASI išplatino TEXSTRA projekto skrajutes
#TEXTILEScircle2019
konferencijoje
ir
padarė
pranešimą apie Virtualios praktikos programą, kuri
sulaukė didelio susidomėjimo.

Daugiau apie
www.texstra.eu

info@texstra.eu

:
@TexstraProject

TEXSTRA yra projektas finansuojamas Europos Sąjungos pagal ERASMUS+ programą pagal
Sutartį n.2017-1-RO01-KA203-037289
“Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nėra patvirtinimas turiniui, kuris atspindi tik autorių nuomonę, ir Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos naudojimą.”

