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В този брой:
• Проектът TEXSTRA приключи със среща в Португалия

• Издаване на книгата с лекции
• Последна среща по проекта, организирана в Португалия

• Комуникационни дейности

Със среща в Португалия завърши успешния проект TEXSTRA
UMINHO – Португалия бе домакин на
последната среща на екипа TEXSTRA
Петата среща по проекта TEXSTRA –Стратегия в
текстилната индустрия за иновативно висше
образование се проведе на 20-ти май, сряда, в
Португалия и беше организирана от университета
Миньо. Основната цел бе да се проследи напредъка
по проекта и да се планират последните дейности.

Основните характеристики бяха
представянето
на
крайните
резултати от проекта TEXSTRA и
напредъка по различните преводи,
необходими за завършването на
проекта. Консорциумът отбеляза
успешното изпълнение на проекта
TEXSTRA.

Публикуване на наръчника с добри практики-TEXSTRA
Екипът на TEXSTRA завършва предстоящото публикуване на наръчника за добри практики
и открити предизвикателства: инструменти за обучение и методологии за насърчаване на
креативността и иновациите в сектора на производството на текстил и облекло.
Партньорите ще предоставят резюме, преведено на всички езици на проекта през
следващите седмици, наличността му ще бъде обявена на уебсайта на проекта.
.

TEXSTRA издаде Книга с лекции
Екипът на TEXSTRA има удоволствието да обяви
изданието
книгата
с
лекции, озаглавена
„Иновативно и креативно мислене в сектора за
производство на текстил и облекло“. Тя съдържа
пет тематични блока ресурси в: модерни текстилни
продукти, усъвършенствана обработка, кръгова
икономика и устойчивост в текстилния сектор,
маркетинг на текстил и бизнес блок за текстилни
иновации.
Преводите са в процес и ще бъдат достъпни скоро
на уебсайта на проекта.

TEXSTRA пусна първите виртуални стажове в
Виртуалните стажове
платформата

се организират на
онлайн платформата за трансфер на научни
изследвания и иновации чрез обучение,
базирано на проекти, съчетано с конкурс за
виртуални проекти.
A group of students enrolled in the virtual
internship organized by TEXSTRA team will
work on the preparation of business cases for
each of the different challenges proposed by
industrial partners.

Комуникационни дейности
На 15 октомври 2019 г.,
Факултетът по индустриален
дизайн и управление на бизнеса
(TUIASI) организира
мултипликационно събитие в
Румъния

На 9 Ноември 2019 г, Институтът
по технологичен трансфер и
иновации оганизира
мултипликационно събитие в
Пловдив, България.

INCDTP ще организира заключителния
семинар Texstra по INCDTP на 27 февруари

На 7 Януари 2020
CreThiDev организира

мултипликационно
събитие в Гърция
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