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В този брой:
• Успешно приключване на лятното училище
TEXSTRA в Португалия
• Издаване на е-книга
• Четвърта среща на екипа, проведена в Милано
• Комуникационни дейности

Успешно приключване на лятното училище TEXSTRA
UMINHO организира успешно лятно училище от 15ти до 19-ти юли с участието на 23 студента от Литва,
Гърция, Румъния и Португалия.
Основната програма включваше представяне на
проектните резултати включително е-книга и
наръчника с лекции. През тази седмица се
организираха работни визити до 3 изследователски
центъра в сектор текстил(INL, CenTi and CITEVE),
както и до няколко компании от бранша. Студентите
бяха поканени да се включат в проектната платформа
и да участват във виртуален стаж.

Треньори
в
лятното училище
бяха
представители от
UMINHO
(PT),
ITTI (BG), INCDTP
(RO), CRE.THI.DEV
(GR) и KTU (LT).

ПУБЛИКУВАНЕ НА Е- КНИГА TEXSTRA
Екипът на TEXSTRA има удоволствието да анонсира публикуването на е- книга Стратегия в
текстилната индустрия за иновативно висше образование. Тя съдържа 4 основни раздела: найновите текстилни материали, най- съвременните производствени технологии, безотпадна
икономика и устойчивост, и е- търговия. Съвсем скоро се очаква да бъде преведена на всички
езици на партньорите в проекта.

Среща на TEXSTRA екипа в Милано
MCI домакинстваше четвъртата среща на
TEXSTRA екипа в Милано
Четвъртата среща на екипа по проекта TEXSTRA се
проведе на 8- ми май, сряда, в гр. Милано– Италия и
тя бе организирана от Material ConneXion Italia (MCI).
Основната и цел бе да се прегледа прогреса по
проекта до момента и да се планират следващите
стъпки.
Основните
акценти
бяха
представянето на последната
версия на е- книга TEXSTRA
и нивото на готовност на
наръчника с лекции.
В
допълнение,
бяха
разгледани
комуникационните дейности
и виртуалната програма за
стажуване.

КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
На 17-ти юни 2019, Material ConneXion Italia
организира
третото
мултиплициращо
училище
TEXSTRA(E3). На него присъстваха представители на
сектор облекло и мода, където бяха споделени
различни експертни мнения относно иновациите в
този бранш.

AEI Tèxtils участва в Techtextil 2019 и разпространи
информационни брошури за проекта TEXSTRA сред
международните участници и гостите на събитието.
CRE.THI.DEV. представи проекта TEXSTRA пред SEPEE
(бизнес асоциацията на предприятията за плетени и
готови облекла в Гърция) по време на работна срещаCreative Wear (част от Интеррег Мед проект).

Научете повече за
www.texstra.eu

info@texstra.eu

:
@TexstraProject
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