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TEXSTRA sėkmė vasaros mokykloje Portugalijoje
El. knygos leidimas
Ketvirtasis projekto susitikimas Milane
Bendravimo veikla

TEXSTRA sėkmė vasaros mokykloje
Liepos 15 - 19 dienomis UMINHO organizavo
sėkmingą vasaros mokyklą, kurioje dalyvavo 23
moksleiviai iš Lietuvos, Graikijos, Rumunijos ir
Portugalijos.
Pagrindinėje programoje buvo pristatyti projekto
rezultatai, įskaitant ir el. knygą bei paskaitų knygą.
Savaitės programoje dalyviai lankėsi tekstilės tyrimų
centruose (INL, CenTi ir CITEVE) ir tekstilės
įmonėse. Taip pat studentai buvo pakviesti prisijungti
prie projekto platformos ir dalyvauti virtualiose
stažuotėse.
Į vasaros mokyklos
mokymus
buvo
pakviesti dėstytojai
iš UMINHO (PT),
ITTI (BG), INCDTP
(RO), CRE.THI.DEV
(GR) ir KTU (LT).

TEXTRA el. knygos leidimas
TEXSTRA komanda džiaugsmingai praneša apie paruoštą tekstilės strategijos inovatyviam
aukštajam mokslui el. knygą, kurioje yra keturi pagrindiniai skyriai: pažangios tekstilės medžiagos,
pažangūs gamybos metodai, žiedinė ekonomika ir tvarumas bei elektroninė prekyba, leidimas.
Vyksta el. knygos vertimai ir netrukus bus pateikti.

TEXSTRA KOMANDOS SUSITIKIMAS MILANE
TEXSTRA komandos ketvirtasis
projekto susitikimas Milane vyko MCI
Ketvirtasis TEXSTRA - Tekstilės strategija
inovatyviam aukštajam mokslui - projekto susitikimas
vyko gegužės 8 d. Milane (Italija). Jį organizavo
„Material ConneXion Italia“ (MCI). Pagrindinis
susitikimo tikslas - apžvelgti nuo projekto pradžios
padarytą pažangą ir numatyti kitus veiksmus.
Pagrindiniai akcentai buvo
galutinės TEXSTRA el. knygos
versijos
pristatymas
ir
paskaitų knygos eiga.
Be to, projekto dalyviai
apžvelgė komunikacijos veiklą
ir
virtualios
stažuotės
programą.

KOMUNIKACIJOS VEIKLA
2019 m. birželio 17 d. „Material ConneXion Italia“
organizavo 3-ąjį TEXSTRA daugkartinį renginį (E3), į kurį
pakvietė T&C sektoriaus suinteresuotuosius subjektus
dalyvauti trumpame seminare. Seminare įvairūs pranešėjai
pateikė informaciją apie naujoves tekstilės pramonėje.

AEI Tèxtils dalyvavo „Techtextil 2019“ ir tarp dalyvių
bei tarptautinių kontaktų išplatino TEXSTRA projekto
lankstinukus.
CRE.THI.DEV. pristatė TEXSTRA projektą SEPEE
(Graikijos mezgimo ir gatavų drabužių įmonių
asociacijai) kūrybinio drabužio (Interreg Med projekto)
susitikimo metu.

Daugiau informacijos apie TEXTRA:
www.texstra.eu

info@texstra.eu

@TexstraProject
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