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TEXSTRA la final - ultima întâlnire de proiect în Portugalia
Publicarea Cărţii de prelegeri
Ultima întâlnire de proiect a avut loc în Portugalia
Activităţi de comunicare

PROIECTUL DE SUCCES TEXSTRA LA FINAL DE PROIECT IN PORTUGALIA
UMINHO a găzduit echipa TEXSTRA în
Portugalia pentru ultima întâlnire de
proiect

A cincea întalnire de proiect TEXSTRA – Strategie
Textilă pentru Învăţământ Superior a avut loc în
perioada 21-22 ianuarie 2020, în Portugalia şi a fost
organizată de Universitatea din Minho (UMINHO).
Obiectivul principal a fost evaluarea progresului de la
începerea proiectului şi planificarea ultimilor paşi în
cadrul proiectului.
Principalele puncte din agenda
întâlnirii de proiect au fost
prezentarea rezultatelor finale ale
proiectului TEXSTRA şi progresul
traducerilor pentru rezulatele finale
necesare finalizării proiectului.
Consorţiul
a
sărbătorit
implementarea cu
succes a
proiectului TEXSTRA.

PUBLICAREA CÃRTII DE BUNE PRACTICI TEXSTRA
Echipa se apropie de finalizarea Ghidului de bune practici şi provocări al proiectului: instrumente şi
metodologii pentru stimularea creativităţii şi inovării în sectorul de textile şi confecţii. Partenerii
vor furniza această carte tradusă în toate limbile proiectului în săptămânile următoare.
Disponibilitatea cărţii va fi anunţată pe site-ul proiectului.

TEXSTRA A REALIZAT CARTEA DE PRELEGERI
Echipa TEXSTRA are plăcerea să anunţe
publicarea cărţii de prelegeri intitulată: “Gândirea
inovativă şi creativă în sectorul textile şi confecţii”.
Cartea conţine 5 secţiuni tematice de cursuri:
produse textile avansate, procese de fabricaţie
avansată, economie circulară şi sustenabilitate în
domeniul textil, marketing pentru textile şi o
secţiune de afaceri pentru inovare în domeniul
textil.
Traducerile sunt în curs de realizare şi vor fi
disponibile în curând pe site-ul proiectului.

TEXSTRA LUCREAZÃ LA PRIMUL STAGIU DE PREGATIRE VIRTUALÃ ONLINE
Stagiile de pregătire virtuală sunt organizate
în cadrul platformei online pentru transferul
cercetării şi inovării utilizând învăţarea
bazată pe proiecte, combinată cu o
Competiţie Virtuală de Proiecte.
Un grup de studenţi au fost înscrişi în
platforma pentru stagii de pregătire virtuală
organizate de echipa TEXSTRA şi vor lucra
la realizarea unor studii de caz pentru
afaceri pentru fiecare provocare lansată de
către partenerii din industrie.

ACTIVITÃTI DE COMUNICARE
În 15 octombrie 2019,
Facultatea de Design Industrial
şi Managementul Afacerilor
(TUIASI) a organizat în
România un eveniment de
multiplicare.

În 9 noiembrie 2019, Institute
for Technology Transfer and
Innovations (ITTI) a organizat
un eveniment de multiplicare în
Bulgaria.

În 27 ianuarie 2020,
CreThiDev a organizat un
eveniment de multiplicare în
Grecia.

Mai multe despre:
www.texstra.eu

info@texstra.eu

@TexstraProject
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