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ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ:
•
•
•
•

Επιτυχία στο θερινό σχολείο TEXSTRA στην Πορτογαλία
Δημοσίευση του ηλεκτρονικού βιβλίου
Τέταρτη συνάντηση των εταίρων στο Μιλάνο
Δράσεις επικοινωνίας

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ TEXSTRA ΣΧΟΛΕΙΟ
Το UMINHO διοργάνωσε ένα επιτυχημένο θερινό σχολείο
από τις 15 έως τις 19 Ιουλίου με τη συμμετοχή 23
φοιτητών από τη Λιθουανία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία
και την Πορτογαλία.
Το κύριο πρόγραμμα παρουσίασε τα αποτελέσματα του
έργου, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού βιβλίου
και του βιβλίου διαλέξεων. Το πρόγραμμα της
εβδομάδας περιελάμβανε επισκέψεις σε κέντρα
κλωστοϋφαντουργικών ερευνών (INL, CenTi και CITEVE)
και εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας. Οι μαθητές
κλήθηκαν επίσης να συμμετάσχουν στην πλατφόρμα του
έργου καθώς και σε εικονικές πρακτικές άσκησης.

Οι εκπαιδευτές του θερινού
σχολείου
περιλάμβαναν
εκπροσώπους των UMINHO
(PT), ITTI (BG), INCDTP (RO),
CRE.THI.DEV (GR) and KTU (LT).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Η ομάδα TEXSTRA είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έκδοση του ηλεκτρονικού βιβλίου
Καινοτόμες Στρατηγικές για την Ανώτατη Εκπαίδευση του κλάδου Κλωστοϋφαντουργίας, το οποίο
περιλαμβάνει τέσσερις βασικές ενότητες: προηγμένα υφαντουργικά υλικά, προηγμένες μεθόδους
κατασκευής, κυκλική οικονομία και βιωσιμότητα και ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι μεταφράσεις βρίσκονται σε
εξέλιξη και θα είναι σύντομα διαθέσιμες.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ TEXSTRA ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ
Η εταιρεία MCI φιλοξενεί την ομάδα TEXSTRA
στο Μιλάνο για την τέταρτη συνάντησή της
Η τέταρτη συνάντηση του έργου TEXSTRA – Καινοτόμες
Στρατηγικές για την Ανώτατη Εκπαίδευση του κλάδου
Κλωστοϋφαντουργίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8
Μαΐου στο Μιλάνο (Ιταλία) και διοργανώθηκε από τη
Material ConneXion Italia (MCI). Ο κύριος στόχος ήταν να
εξεταστεί η πρόοδος που σημειώθηκε από την έναρξη του
έργου και να σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα.
Τα κύρια χαρακτηριστικά ήταν η
παρουσίαση της τελικής έκδοσης
του
ηλεκτρονικού
βιβλίου
TEXSTRA και η πρόοδος του
βιβλίου διαλέξεων.
Επιπλέον, η σύμπραξη συζήτησε
τις δράσεις επικοινωνίας του
έργου καθώς και τα εικονικά
(virtual) προγράμματα.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στις 17 Ιουνίου 2019, η Material ConneXion Italia διοργάνωσε την
τρίτη πολλαπλασιαστική εκδήλωση του TEXSTRA (E3),
προσκαλώντας τους ενδιαφερόμενους από τον κλάδο της
κλωστοϋφαντουργίας να παρακολουθήσουν ένα σύντομο
σεμινάριο όπου διάφοροι ομιλητές παρείχαν την εμπειρία τους σε
καινοτομίες για την κλωστοϋφαντουργία.

Η AEI Tèxtils συμμετείχε στο Techtextil 2019 και διένειμε
φυλλάδια του έργου TEXSTRA μεταξύ των συμμετεχόντων
και των διεθνών επαφών.
Η CRE.THI.DEV. παρουσίασε το έργο TEXSTRA στο ΣΕΠΕΕ
(Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής - Ετοίμου Ενδύματος
Ελλάδος) κατά τη διάρκεια συνάντησης Creative Wear (έργο
Interreg Med).
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.»

