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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ:
• Πρόσκληση συμμετοχής σε πρόγραμμα εικονικής Πρακτικής
Άσκησης
• Δεύτερη ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗ εκδήλωση στην Πορτογαλία
• Δράσεις επικοινωνίας

Πρόσκληση συμμετοχής σε πρόγραμμα εικονικής πρακτικής άσκησης

Εικονικά (virtual) προγράμματα Πρακτικής Άσκησης οργανώνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη
μεταφορά της έρευνας και της καινοτομίας μέσω βασικής κατάρτισης του έργου TEXSTRA, σε συνδυασμό
με έναν Εικονικό (virtual) Διαγωνισμό.
Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του έργου. Οι φοιτήτες που
ανήκουν στα πανεπιστήμια- συνεργάτες του έργου, θα κληθούν να μοιραστούν ιδέες για την υλοποίηση
του ερευνητικών έργων που θα θέσουν οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
Οι ομάδες των φοιτητών θα κληθούν να παρουσιάσουν τις ιδέες τους μαζί με ένα μικρό επιχειρηματικό
σχέδιο και μία παρουσίαση που θα αποσταλλεί ηλεκτρονικά για αξιολόγηση. Κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας θα είναι σε στενή επαφή με την εταιρεία η οποία έχει υποβάλλει το θέμα της έρευναςπρακτικής άσκησης.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Δεύτερη ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗ εκδήλωση στην Πορτογαλία
Το Πανεπιστήμιο MINHO διοργάνωσε την εκδήλωση
παράλληλα με το iTechStyle Summit 2019
Στις 2 Απριλίου, το πανεπιστήμιο UMINHO διοργάνωσε μια
πολλαπλασιαστική εκδήλωση στην Πορτογαλία με 31 συμμετέχοντες
από διαφορετικούς εταίρους, που προέρχονταν από 15 οργανισμούς
στην Πορτογαλία: ΑΕΙ, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και νέους
επαγγελματίες από τις ΜΜΕ του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας και
ένδυσης.
Αυτή η εκδήλωση επικοινωνίας, υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της
πρώτης ημέρας της ITechStyle Summit 2019 στο Matosinhos.
Οι νέοι συμμετέχοντες, είχαν μια μοναδική
ευκαιρία, για τρείς ημέρες να ακούσουν
ευρωπαίους εμπειρογνώμονες από τον κλάδο
κλωστοϋφαντουργίας
και
ένδυσης,
συμπεριλαμβανομένου του David Shah, ειδικού
στην πρόγνωση τάσεων καθώς και δύο εταίρων
του έργου TEXSTRA, σχετικά
για την
βιωσιμότητα στην κλωστοϋφαντουργία: AEI
TÈXTILS και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Οι εταίροι διένειμαν φυλλάδια του έργου TEXSTRA κατά τη διάρκεια
του 1ου συνεδρίου CONTEXT στη Βαρκελώνη τον Ιανουάριο του
2019. Συμμετείχαν οι AEI TÈXTILS, UMINHO, TUIASI και το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Οι AEI TÈXTILS, UMINHO, TUIASI και το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, συμμετείχαν στη Διάσκεψη iTechStyle
2019, όπου και διένειμαν φυλλάδια του TEXSTRA. Το
Πανεπιστήμιο του MINHO, διοργάνωσε επίσης και την
πολλαπλασιαστική εκδήλωση.
Το TUIASI διένειμε φυλλάδια του έργου TEXSTRA στο συνέδριο
TEXTILEScircle2019 και παρουσίασε το Εικονικό (virtual)
πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, το οποίο και προκάλεσε μεγάλο
ενδιαφέρον.

Μάθε περισσότερα για το έργο
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

«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.»

