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ΣE AYTΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ:
TECLO Αποτελέσματα και τρέχουσες δραστηριότητες:
• MOOC για τους μελλοντικούς μάνατζερς
Κλωστουφαντουργίας και Ένδυσης
• TECLO Eυρωπαικό Αναπτυξιακό Δίκτυο

TECLO Eπερχόμενες Εκδηλώσεις:
• Tελικό ΣυνέδριοTECLO
• Συναντήσεις εκμετάλλευσης
αποτελεσμάτων TECLO

Πρόσκληση Τελικού Συνεδρίου TECLO
Το τελικό συνέδριο «Εκπαιδεύοντας την επόμενη γενιά των μάνατζερς
Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης στην Ευρώπη» θα λάβει χώρα στις
Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, την Πέμπτη 13 Οκτώβριου 2016.
Το συνέδριο έχει ως στόχο να κάνει γνωστά τα κύρια αποτελέσματα του
έργου TECLO που μετά από δύο χρόνια δουλειάς, είναι διαθέσιμα και έτοιμα
να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα από τις ΜΜΕ, τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, τους Συλλόγους και άλλους ενδιαφερόμενους του κλάδου Κ&Ε.
Το Τελικό Συνέδριο TECLO είναι μια παράλληλη εκδήλωση του συνεδρίου
Κλωστοϋφαντουργίας ΕΤΡ με θέμα «Ευρωπαϊκή Υφαντουργία: μετάβαση
στην ψηφιακή εποχή - Πορευόμενοι High-Tech» στις 12 - 13 Οκτώβριου
2016. Κόστος συμμετοχής για 1 ημέρα (13/10/2016): 125 € + ΦΠΑ (+
21%), συμπεριλαμβανομένων του καφέ και του γεύματος, των σημειώσεων
και παρουσιάσεων του συνεδρίου.
Πρόγραμμα
9.30 -

Γενική επισκόπηση του έργου TECLO και των αποτελέσματων του -

Désirée Scalia, CIAPE

Επισκόπηση των επιλογών του Erasmus + Συμμαχίες Γνώσης 2016
- Gilles Gervais, Διαχειριστής του προγράμματος EACEA
10.10 - Πρόβλεψη των δεξιοτήτων και ανάπτυξη στρατηγικής για ένα
μελλοντικό κλάδο Κ& Ε με ένταση γνώσης - Bogdan Rusu, TUIasi
10.40 - Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) για το «Μάνατζερ
Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης για αποτελεσματικές και
καινοτόμες ΜΜΕ» - Ariadna Detrell, AEI TEXTILS
11.00 - Διάλειμμα για καφέ
11.30 - Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα για τους μάνατζερς
Κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης - Brunella Botte, LCU
12.00 - Δεκάλογος - συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων
κλωστοϋφαντουργίας και ΑΕΙ - Krzysztof Kucharski, FRP
12.20 - Δίκτυο TECLO για τη συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης και επιχειρήσεων Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυση 9.50 -

Dorin Ionesi, ASITEX

12.30 - Ανοιχτή συζήτηση για τη συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας και
της ανωτάτης εκπαίδευσης / ερευνητικών κέντρων
13.00 - Γεύμα Δικτύωσης

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: http://teclo.eu/teclo-finalconference
Ή επικοινωνήστε με: info@teclo.eu
Η φόρμα εγγραφής είναι διαθέσιμη εδώ: http://bit.do/tecloconferenceform

TECLO Αποτελέσματα: MOOC για μελλοντικούς Μάνατζερς
Κλωστοϋφαντουργίας & Ένδυσης
Η κοινοπραξία TECLO ανέπτυξε ένα Μαζικό Ανοικτό
Διαδικτυακό Μάθημα (Mooc) για τους μελλοντικούς
μάνατζερς του κλάδου Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης.
Αποτελείται από επτά ενότητες μάθησης, είναι προσβάσιμο
εξ ολοκλήρου σε on-line μορφή, και είναι δωρεάν.
Με την εγγραφή σας στο TECLO Mooc θα είστε σε θέση
ακολουθώντας
το
δικό
σας
πρόγραμμα,
να
παρακολουθήσετε σύντομες διαλέξεις σε μορφή βίντεο, να
συμμετέχετε σε διαδραστικά κουίζ και να είστε σε επαφή
με τους δασκάλους και τους υπόλοιπους μαθητές.
Τα βίντεο των διαλέξεων είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά, με υπότιτλους σε οκτώ γλώσσες: Αγγλικά,
Ισπανικά, Ελληνικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Ρουμανικά και Σλοβένικα.
Οι φοιτητές που θα έχουν ολοκληρώσει το μάθημα θα λάβουν ένα πιστοποιητικό που θα επιβεβαιώνει τα
επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα.
Το TECLO Mooc για τους μελλοντικούς μάνατζερς Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης θα είναι
διαθέσιμο από 20 Οκτώβρη 2016 σε μια πρώτη τάξη αποτελούμενη το πολύ από 200 μαθητές.
Αν θέλετε να είστε μέρος αυτής της πιλοτικής εφαρμογής, απλά πρέπει να συμπληρώσετε τη σύντομη
φόρμα που είναι online διαθέσιμη εδώ: http://bit.do/moocform

Τρέχουσες δραστηριότητες: TECLO Ευρωπαικό Δίκτυο για
επαγγελματίες του κλάδου Κ&Ε
Εάν είστε μάνατζερ στον κλάδο Κ&Ε , ή ένας φοιτητής ΑΕΙ που επιθυμείτε μια καριέρα στο κλάδο Κ&Ε, ή
ένας εκπρόσωπος των ΑΕΙ, παρακαλούμε να εξετάσετε τη πιθανότητα να συμμετέχετε στο Ευρωπαϊκό
Δίκτυο TECLO για Επαγγελματίες K&E στο LinkedIn. Η ομάδα στοχεύει στην παροχή ενός χώρου για
συζήτηση και δικτύωση για επιχειρήσεις και ΑΕΙ που εργάζονται στον κλάδο Κ&E και αναζητούν νέες
ευκαιρίες για συνεργασία.
Η ομάδα προωθείται και εποπτεύεται από την κοινοπραξία TECLO, που περιλαμβάνει μερικά από τα
πιο καινοτόμα ευρωπαϊκά ΑΕΙ, Ενώσεις και ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Κ&Ε.
Για να συμμετάσχετε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο TECLO για το κλάδο Κ&Ε ακολουθήστε τον παρακάτω
σύνδεσμο: http://tiny.cc/teclogroup

ΤΕCLO Επερχόμενες Δραστηριότητες: Συναντήσεις αξιοποίησης
αποτελεσμάτων
Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου
2016 συναντήσεις της αξιοποίησης αποτελεσμάτων
θα διοργανωθούν σε κάθε χώρα εταίρο.
Στόχος των συναντήσεων αυτών είναι η προώθηση του
TECLO Mooc, η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου
και το να τεθούν οι βάσεις για τη βιωσιμότητα του μετά το
τέλος του έργου.
Οι επιχειρήσεις Κ&Ε, οι Ομοσπονδίες του κλάδου, τα
Πανεπιστήμια, οι διδακτορικοί σπουδαστές , τα εμπορικά
επιμελητήρια και άλλοι ενδιαφερόμενοι από τον κλάδο Κ&Ε
που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μια συνάντηση εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων μπορούν να
επικοινωνήσουν με info@teclo.eu.
Για να πληροφορηθείτε περισσότερα για το πρόγραμμα TECLO:
www.teclo.eu

https://www.facebook.com/TECLOproject

info@teclo.eu

http://tiny.cc/teclogroup

