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ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ:
•
•
•
•

Τελευταία συνάντηση των εταίρων στην Πορτογαλία
Βιβλίο Διαλέξεων και Εγχειρίδιο Ορθών Πρακτικών
Εναρξη των Εικονικών (virtual) προγραμμάτων πρακτικής άσκησης
Δράσεις επικοινωνίας

ΤΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ TEXSTRA ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Το πανεπιστήμιο UMINHO φιλοξένησε την ομάδα TEXSTRA
στην Πορτογαλία για την τελευταία συνάντηση των
εταίρων
Η πέμπτη συνάντηση του έργου TEXSTRA – Καινοτόμες
Στρατηγικές για την Ανώτατη Εκπαίδευση του κλάδου
Κλωστοϋφαντουργίας πραγματοποιήθηκε στις 21-22
Ιανουαρίου στην Πορτογαλία και διοργανώθηκε από το
πανεπιστήμιο του Minho (UMINHO). Ο κύριος στόχος
ήταν εξεταστεί η πρόοδος που σημειώθηκε από την
έναρξη του έργου.

Τα βασικά θέματα της συνάντησης
ήταν η παρουσίαση της τελικής
έκδοσης των παραδοτέων του έργου
και η πρόοδος των μεταφράσεων τους.
Η σύμπραξη γιόρτασε την επιτυχημένη
υλοποίηση του έργου ΤEXSTRA.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Η ομάδα TEXSTRA είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έκδοση του Εγχειριδίου ορθών
πρακτικών και ανοιχτών προκλήσεων: εργαλεία κατάρτισης και μεθοδολογίες για την προώθηση
της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στον κλάδο κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης.
Οι μεταφράσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και θα είναι σύντομα διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του
έργου.

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
Η ομάδα TEXSTRA είναι στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσει την έκδοση του Βιβλίου Διαλέξεων με τίτλο:
«Καινοτόμα και δημιουργική σκέψη στον κλάδο
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης». Περιέχει 5 θεματικές
κατηγορίες: προηγμένα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας,
προηγμένη επεξεργασία, κυκλική οικονομία και
βιωσιμότητα στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας,
μάρκετινγκ κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και
επιχειρηματικό μπλοκ για την καινοτομία στον κλάδο.

Οι μεταφράσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και θα είναι
σύντομα διαθέσιμες στον ιστότοπο του έργου.

ΤΟ TEXSTRA ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
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.
Μια ομάδα φοιτητών που έχει δηλώσει συμμετοχή
στα εικονικά προγράμματα TEXSTRA θα κληθεί να
παρουσιάσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο για κάθε μια
από τις διαφορετικές προκλήσεις που πρότειναν οι
βιομηχανικοί εταίροι.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στις 15 Οκτωβρίου 2019, το Τμήμα
Βιομηχανικού Σχεδιασμού και
Διοίκησης Επιχειρήσεων (TUIASI)
διοργάνωσε
πολλαπλασιαστική
εκδήλωση στη Ρουμανία.

Στις 9 Νοεμβρίου 2019, το
Ινστιτούτο
Μεταφοράς
Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ITTI)
διοργάνωσε
πολλαπλασιαστική
εκδήλωση στη Βουλγαρία.

Το INCDTP θα διοργανώσει το τελικό
Workshop του έργου TEXSTRA ,στα γραφεία
του οργανισμού στις 27 Φεβρουαρίου 2020.
3 άρθρα δημοσιεύθηκαν το 2019!

Στις 27 Ιανουαρίου 2020 η
CreThiDev
διοργάνωσε
πολλαπλασιαστική εκδήλωση
στην Ελλάδα.

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.»

