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Succes la şcoala de vară TEXSTRA în Portugalia
Publicarea e-Book
A patra întâlnire de proiect a avut loc în Milano
Activităţi de comunicare

SUCCES LA SCOALA DE VARÃ TEXSTRA
UMINHO a organizat cu succes şcoala de vară în
Portugalia, în perioada 15-19 iulie, având 23 de
studenţi participanţi din Lituania, Grecia, România şi
Portugalia.
Programul cadru a cuprins prezentarea rezultatelor
proiectului incluzând cartea electronică Texstra ebook şi cartea de prelegeri. Programul săptămanii a
cuprins vizite la centre de cercetare (INL, CenTi şi
CITEVE) şi companii din domeniul textil. Studenţi au
fost invitaţi să se înscrie pe platforma proiectului şi să
participe la stagii de pregătire virtuală.
Formatorii de la
şcoala de vară au
inclus reprezentanți
de la UMINHO
(PT), ITTI (BG),
INCDTP
(RO),
CRE.THI.DEV (GR)
şi KTU (LT).

PUBLICAREA TEXSTRA E-BOOK
Echipa de TEXSTRA are plăcerea să anunțe publicarea cărţii e-book Strategia Textilă pentru
învățământul superior inovativ, care conține patru capitole principale: materiale textile avansate,
metodele de fabricație avansată, economia circulară şi sustenabilitatea, şi e-commerce. Traducerile
sunt în curs de realizare şi vor fi disponibile în curând.

ECHIPA TEXSTRA ÎNTÂLNIRE ÎN MILANO
MCI a gazduit echipa TEXSTRA în
Milano pentru a patra întâlnire de proiect
A patra întălnire de proiect TEXSTRA – Strategie
Textilă pentru Învăţământ Superior a avut loc în data
de 8 mai, în Milano şi a fost organizată de Material
ConneXion Italia (MCI). Principalul obiectiv a fost
analiza progresului realizat de la începutul proiectului
şi planificarea următorilor paşi.
Principalele direcţii au fost
prezentarea versiunii finale a
cărţii TEXSTRA e-book şi
progresul cărţii de prelegeri.
În
plus,
în
cadrul
parteneriatului au fost evaluate
activităţile de comunicare şi
programul de stagii virtuale.

ACTIVITÃTI DE COMUNICARE
În 17 iunie 2019, Material ConneXion Italia a organizat al
treilea eveniment de multiplicare TEXSTRA (E3), invitând
persoane interesate din sectorul T&C să participe la un
seminar în cadrul căruia au fost prezentate rezultalele
proiectului Texstra şi inovaţii pentru industria textilă.

AEI Tèxtils a participat la Techtextil 2019 şi a
distribuit pliante de prezentare a proiectul TEXSTRA
participanţilor la eveniment.
CRE.THI.DEV. a prezentat proiectul TEXSTRA la SEPEE
(Business Association of Knitting and Ready-MadeGarments Enterprises of Greece) în timpul întâlnirii
Creative Wear (Interreg Med project)

Mai multe despre:
www.texstra.eu

info@texstra.eu

:
@TexstraProject
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