V TEJ ŠTEVILKI:
•
•
•
•

Kratek uvod v projekt TECLO
Aktivnosti, ki trenutno potekajo na projektu: pregled in ocena področja evropskih MSP in VU
Rezultati projekta TECLO: e-poročilo "Predvidene veščine v tekstilni in oblačilni industriji"
Konzorcij projekta TECLO in "kick-off" sestanek

Kratek uvod v projekt TECLO
Konzorcij štirinajstih partnerjev iz osmih evropskih
držav, ki združujejo vodilno strokovno znanje na
področju tekstilij in oblačil, vodstvene in
podjetniške veščine ter inovativne metode
poučevanja in učenja, sodeluje v projektu z
naslovom "Mreženje znanja na področju
tekstilnega in oblačilnega inženirstva. Bodoči
tekstilni in oblačilni menedžerji podjetij,
usmerjenih v izvoz, trženje, inovacije,
trajnostni razvoj in podjetništvo (TECLO)".
TECLO je dvoletni projekt mreženja znanja
(Knowledge Alliance), ki ga sofinancira Evropska
komisija v okviru programa Erasmus+.

Bistvo projekta je spodbuditi vse zainteresirane v
tekstilnem in oblačilnem sektorju, da bi sodelovali
pri potrjevanju izobraževalnih programov in
tečajev poklicnega usposabljanja, s katerim
bomo zadovoljili nenehno spreminjajoče se
potrebe domačih in mednarodnih trgov s ciljem
povečati učinkovitost in konkurenčnost majhnih in
srednje velikih evropskih tekstilnih in oblačilnih
podjetij.

Aktivnosti, ki trenutno potekajo na projektu: pregled in ocena področja

Trenutno se partnerji na projektu TECLO ukvarjajo s področno raziskavo z namenom pridobiti
naslednje ključne informacije: o problemih, s katerimi se soočajo mikro, mala in srednje velika podjetja
(MSP) v tekstilnem in oblačilnem sektorju, o ovirah oziroma spodbudah na tekstilnih visokošolskih
ustanovah (VU) pri uvajanju masovno odprtega spletnega izobraževanja, o glavnih prednostih
poučevanja med-predmetnih veščin, predvsem podjetništva.
V kolikor bi bili pripravljeni sodelovati v raziskavi, vas vljudno prosimo, da izpolnite spletne vprašalnike (v
angleščini) na sledečih spletnih straneh (do 17. julija 2015, izberite ustrezen vprašalnik):
• za VU http://tiny.cc/questionnaireHEIs
• za MSP http://tiny.cc/questionnaireSMEs
• za magistrske in doktorske študente http://tiny.cc/questionnaireStudents

Rezultati projekta TECLO
Prvi rezultat projekta TECLO je e-poročilo z naslovom Predvidene veščine
v tekstilni in oblačilni industriji, ki je izšlo 31. 5. 2015.
Poročilo vsebuje:
a) kratek pregled tekstilnega in oblačilnega sektorja v Evropi
b) seznam glavnih sektorskih centrov/združenj, raziskovalnih inštitucij
in visokošolskih ustanov
c) opis novih veščin, ki jih potrebujejo bodoči tekstilni in oblačilni
menedžerji
d) najboljše prakse in študije primerov o sodelovanju med podjetji in
visokošolskimi ustanovami
e) trende in pristope k ustvarjanju novih metod učenja z uporabo
informacijskih in komunikacijskih tehnologij
f) splošen in dokumentiran pregled prednosti uporabe masovno
odprtega spletnega izobraževanja
g) metodologijo in orodja za izvedbo področne raziskave
Prenesite poročilo: www.teclo.eu/outputs

Konzorcij projekta TECLO in "kick-off " sestanek

Projekt TECLO bo izvajal konzorcij štirinajstih
partnerjev iz osmih držav Evropske unije.
Prvo uspešno srečanje partnerjev na projektu je
potekalo 18.–19. decembra 2014 v Rimu (IT),
kjer so se dogovorili o vlogi vsakega posameznega
partnerja ter o splošnih in posebnih projektnih
nalogah.

Več o projektu TECLO lahko odkrijete na:
www.teclo.eu

https://www.facebook.com/TECLOproject

info@teclo.eu

http://tiny.cc/teclogroup

