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Scurtă introducere în proiectul TECLO
Proiectul “Alianța în domeniul cunoașterii în
industria textilă și de confecții. Viitorii
manageri din textile și confecții pentru
companii orientate spre export, marketing,
inovare, sustenabilitate și antreprenoriat
(TECLO)” are la bază un consorțiu de 14 parteneri
din opt țări europene, care combină expertiza în
domeniul textilelor și confecțiilor, competențele
manageriale și antreprenoriale cu tehnicile
inovative de educație. Proiectul TECLO este o
Alianță pentru Cunoaștere care se va desfășura pe
o perioadă de doi ani, fiind co-finanțat de Comisia
Europeană în cadrul programului Erasmus+.

Proiectul adună pe toți cei interesați din sectorul
textile și confecții pentru a valida programele
educaționale și vocaționale, astfel încât să
îndeplinească noile cerințe ale piețelor
naționale, internaționale și emergente, în scopul
creșterii eficienței și competitivității întreprinderilor
europene mici și mijlocii din industria de textile și
confecții.
România este reprezentată de Facultatea de
Textile, Pielărie și Management Industrial a
Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași și
de Asociația Absolvenților Facultății de TextilePielărie din Iași - ASITEX.

Activități în desfășurare: Sondaj pentru IMM-uri și universități europene

Partenerii TECLO sunt implicați în prezent într-un sondaj pentru a aduna informații esențiale privind:
problemele cu care se confruntă micro întreprinderile și IMM-urile din sectorul T&C, limitările/stimulentele
întâlnite de IMM-urile și universitățile din domeniu la introducerea cursurilor inovative de tip MOOC,
avantajele predării competențelor transversale, în special antreprenoriale.
Dacă doriți să participați la sondaj, puteți completa chestionarele online (în Engleză), disponibile până la
17.07.2015 pe adresele (vă rugăm alegeți adresa corespunzătoare)
• Pentru universități http://tiny.cc/questionnaireHEI
• Pentru IMM-uri http://tiny.cc/questionnaireSMEs
• Pentru studenți Master și doctorat http://tiny.cc/questionnaireStudents

Rezultate TECLO
Primul raport TECLO a fost publicat în 31 Mai 2015. Acest raport se
intitulează "Anticiparea competențelor în industria de textile și confecții".
Raportul conține:
a) O scurtă trecere în revistă a sectorului T&C în Europa
b) Referințe la principalele observatorii, centre de cercetare și
universități sectoriale
c) Descrierea noilor competențe necesare viitorilor manageri din
industria de textile și confecții
d) Principalele avantaje care rezultă din colaborarea dintre companii și
universități
e) Tendințe și abordări pentru dezvoltarea de noi metode de învățare
folosind ICT
f) O vedere de ansamblu și documentată privind potențialele beneficii
ale utilizării cursurilor MOOC
g) Metodologia și instrumentele necesare pentru realizarea sondajului
Raportul poate fi descărcat la adresa: www.teclo.eu/outputs

Consorțiul TECLO și reuniunea de lansare

Proiectul TECLO va fi implementat de către un
consorțiu din 14 parteneri din opt țări europene.
Partenerii consorțiului au avut prima întâlnire de
lucru la Roma (IT), pe 18-19 Decembrie 2014.
S-a stabilit rolul fiecărui partener, precum și
sarcinile specifice ale acestora.

Alte informații privind proiectul TECLO:
www.teclo.eu

https://www.facebook.com/TECLOproject

info@teclo.eu

http://tiny.cc/hqxa0x

