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Krótkie wprowadzenie do TECLO
Obecne działania: badania wśród europejskich MŚP i szkół wyższych
Rezultaty TECLO: e-raport „Prognozowanie zapotrzebowania na nowe umiejętności kadr w sektorze
tekstylno-odzieżowym”
Konsorcjum TECLO i spotkanie inaugurujące projekt

Krótkie wprowadzenie do TECLO
Konsorcjum czternastu partnerów z ośmiu krajów
europejskich nawiązało współpracę w projekcie pt.
„Koalicja
wiedzy
na
rzecz
rozwoju
kompetencji menedżerów przemysłu tekstylnego i odzieżowego w dziedzinie eksportu,
marketingu, innowacji, zrównoważonego
rozwoju i przedsiębiorczości (TECLO)”.
Koalicjanci łączą ekspercką wiedzę w dziedzinie
przemysłu tekstylno-odzieżowego, umiejętności
z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości, a także
innowacyjne metody nauczania.

TECLO jest dwuletnim projektem Koalicji Wiedzy,
współfinansowanym przez Komisję Europejską
w ramach Programu Erasmus+.
Celem projektu jest walidacja programów
edukacyjnych i szkoleń zawodowych w odpowiedzi na
zmieniające się potrzeby
krajowych, międzynarodowych i nowopowstających
rynków oraz, by sprostać rosnącej efektywności
i konkurencyjności MŚP unijnego przemysłu
włókienniczego odzieżowego.

Obecne działania: badania wśród europejskich MŚP i szkół wyższych

Partnerzy TECLO są obecnie zaangażowani w badania terenowe w celu zebrania kluczowych informacji na temat:
problemów napotykanych przez MMSP sektora tekstylno-odzieżowego, barier/zachęt napotykanych przez szkoły
wyższe kształcące dla potrzeb tego sektora przy wprowadzaniu innowacyjnego Masowego Otwartego Kursu On-Line
(MOOC), korzyści z nauczania umiejętności horyzontalnych, zwłaszcza w zakresie przedsiębiorczości.
Jeśli chcesz wziąć udział w ankiecie, wypełnij odpowiedni kwestionariusz on-line (w języku angielskim) do dnia
17 lipca 2015 r., dostępny za pośrednictwem następujących stron internetowych :
•
•
•

dla szkół wyższych http://goo.gl/forms/V2mLxgTt66
dla MSP http://goo.gl/forms/2ZoSG9NUxV
dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich http://goo.gl/forms/XlqzeCNPpG

Rezultaty TECLO
Pierwszy e-raport TECLO został wydany 31 maja 2015 r. pt. „Prognozowanie
zapotrzebowania na nowe umiejętności kadr w sektorze tekstylnoodzieżowym.”
Raport zawiera:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

krótki przegląd sektora tekstylno-odzieżowego w Europie,
odniesienie się do podstawowych danych obserwatoriów branżowych,
centrów badawczych oraz instytucji szkolnictwa wyższego,
opis nowych umiejętności pożądanych przez przyszłych menedżerów
w branży tekstylno-odzieżowej,
korzyści wynikające ze współpracy firm i uczelni wyższych,
trendy i podejścia do rozwoju nowych metod nauczania opartych na
wykorzystywaniu ICT,
ogólną i udokumentowaną opinię na temat potencjalnych korzyści
z wykorzystywania Masowego Otwartego Kursu On-Line (MOOC),
metodologię i narzędzia wykorzystywane w badaniu.

Pobierz raport: www.teclo.eu/outputs

Konsorcjum TECLO i spotkanie inaugurujące projekt

Projekt
TECLO
będzie
realizowany
przez
konsorcjum czternastu partnerów z ośmiu
europejskich krajów.
Pierwsze spotkanie odbyło się w Rzymie w dniach
18-19 grudnia 2014 r. Partnerzy uzgodnili
podział obowiązków oraz ustalili konkretne
warunki i zadania dla każdego z partnerów.

Dowiedz się więcej na temat projektu TECLO:
www.teclo.eu

https://www.facebook.com/TECLOproject

info@teclo.eu

http://tiny.cc/hqxa0x

