Proiectul TEXSTRA - "Textile Strategy for
Innovative Higher Education", co-finantat de Comisia
Europeana, in cadrul programului Erasmus+ a fost
initiat pentru pentru a promova si a contribui la
transferul cunostiintelor legate cercetare si inovare
catre studentii din sectorul textile si confectii prin
metode de invatare centrate pe proiecte, contribuind
astfel la cresterea eficientei si competitivitatii IMMurilor textile din UE.

Parteneri:

INCDTP (Romania) - Coordonator
AEI TEXTILS (Spania)
CIAPE (Italia)
CRE.THI.DEV (Grecia)
ITTI (Bulgaria)
KTU (Lituania)
MCI (Italia)
TEIP (PUAS) (Grecia)
TUIASI (Romania)
UMINHO (Portugalia)
 Scopul proiectului TEXSTRA este de a aduce impreuna principalii actori ai sectorului textil
pentru a promova si contribui la transferul cunostintelor legate de cercetare si inovare, catre
studentii din sectorul textile si confectii, prin metode de invatare centrate pe proiecte,
contribuind astfel la cresterea eficientei si competitivitatii IMM-urilor textile din UE.
 Obiective specifice ale proiectului TEXSTRA sunt:
 Facilitarea aplicarii gandirii creative si inovative de catre studentii universitatilor din domeniul
textil.
 Facilitarea colaborarii intre HEIs si firme in domeniul formarii si educatiei.

 Sustinerea studentilor din universitatile de textile&confectii de a fi prezenti la activitati
transnationale.
 Transferul cunostintelor din cercetare si inovare catre studentii din sectorul textile&confectii,
prin intermediul invatarii combinate si invatarii tip flipped-classrooms.






 Rezultatele proiectului:
Program de pregatire si materialul pentru e-learning (TEXSTRA e-book).
Platforma online pentru transferul cercetarii si inovarii prin pregatirea centrata pe proiecte.
Prelegeri “Gândirea inovativa si creativa in sectorul textile si confectii”.
Ghidul de bune practici si provocari al proiectului: instrumente si metodologii pentru stimularea
creativitatii si inovarii in sectorul de textile si confectii.
 In cadrul proiectului TEXSTRA se vor realiza urmatoarele actiuni suport pentru obtinerea
rezultatelor intelectuale:
 Realizarea raportului privind analiza nevoilor si nivelul actual: transferul de cercetare si
inovare in sectorul textile si confectii.
 Realizarea programelor de stagiatura/pregatire virtuala - Competitia de proiecte
virtuale.

 Grupul tinta
 Institutii de invatamânt superior (Studenti, formatori, profesori)
 IMM-uri (Directori)

Mai multe despre
info@texstra.eu,

:
www.texstra.eu,
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