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TEXSTRA pasibaigia paskutiniu renginiu Portugalijoje
Publikavimas Paskaitų knygos
Paskutinis projektinis susitikimas Portugalijoje
Viešinimo aktyvumas

SĖKMINGAS TEXSTRA PROJEKTAS PASIEKĖ FINIŠĄ PORTUGALIJOJE
UMINHO priėmė TEXSTRA komandą
Portugalijoje paskutiniam susitikimui
5-asis TEXSTRA susitikimas – Tekstilės strategija
inovatyviam aukštąjam mokslui įvyko trečiadienį,
gegžės 20 d. Portugalijoje, organizuotas Minho
universito (UMINHO). Pagrindinis tikslas buvo
apžvelgti progresą nuo projekto pradžios ir suplanuoti
paskutinius projekto žingsnius.

Pagrindiniai bruožai buvo galutinių
TEXSTRA
projekto
rezultatų
pristatymas ir pažanga rengiant
įvairius
vertimus,
reikalingus
projektui užbaigti.
Konsorciumas pažymėjo sėkmingą
TEXSTRA projekto įgyvendinimą.

TEXSTRA GEROS PATIRTIES VADOVĖLIO PUBLIKAVIMAS
TEXSTRA komanda baigia netrukus pasirodysiantį projekto vadovėlį apie gerąją patirtį ir iššūkius:
mokymų medžiaga ir kūrybiškumo ir inovacijų skatinimo metodikos tekstilės ir aprangos gamybos
sektoriuje. Partneriai parengs knygą, išverstą į visas projekto partnerių kalbas artimiausiomis
savaitėmis, kas bus paviešinta projekto tinklalapyje.

TEXSTRA IŠLEIDŽIA PASKAITŲ KNYGĄ
TEXSTRA komanda praneša apie paskaitų knygą
“Inovatyvus ir kūrybinis mąstymas tekstilės ir
aprangos sektoriuje”. Ją sudaro penki teminiai
skyriai: pažangūs tekstilės produktai, pažangi
gamyba, žiedinė ekonomika ir tvarumas tekstilės
sektoriuje, tekstilės rinkodara ir verslas tekstilės
inovacijose.
Vertimai yra rengiami ir greit bus paviešinti
projekto tinklalapyje.

TEXSTRA PRADEDA PIRMĄ VIRTUALIĄ STAŽUOTĘ PLATFORMOJE
Virtuali stažuotė organizuojama tiesiogiai
platformoje, siekiant perduoti tyrimus ir
inovacijas projekte paruoštais mokymais,
sujungiant su virtualiais projektiniais
konkursais.
Grupė studentų įsijungė į virtualią stažuotę,
organizuotą TEXSTRA komandos, ir dirbs
parengiant verslo pavyzdžius kiekvienam
skirtingam iššūkiui pasiūlytam pramoninio
partnerio.

VIEŠINIMO AKTYVUMAS
Spalio 15 d. 2019 Pramoninio
dizaino ir verslo fakultetas
(TUIASI) organizavo daugiašalį
renginį Rumunijoje.

Lapkričio 9 d. 2019, Technologijų
ir inovacijų perdavimo institutas
(ITTI) organizavo daugiašalį
renginį Bulgarijoje.

INCDTP organizuos baigiamąjį Texstra
renginį vasario 27 d.
3 straipsniai paskelbti 2019!

Sausio 27 d. 2020,
CreThiDev organizavo
daugiašalį renginį Graikijoje

Daugiau apie
www.texstra.eu

:
info@texstra.eu

@TexstraProject

TEXSTRA yra projektas finansuojamas Europos Sąjungos pagal ERASMUS+ programą pagal
Sutartį n.2017-1-RO01-KA203-037289
“Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nėra patvirtinimas turiniui, kuris atspindi tik autorių nuomonę, ir Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos naudojimą.”

