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W TYM WYDANIU:

Działania bieżące:
• TECLO końcowa konferencja
Rezultaty TECLO:
• MOOC dla przyszłych menedżerów branży tekstylno-odzieżowej• spotkania wykorzystujące wiedzę
TECLO
• TECLO europejska sieć rozwoju

TECLO: końcowa konferencja - zaproszenie
Końcowa konferencja TECLO Educating the next generation of Textile and

Clothing Managers in Europe - Kształcenie nowej generacji europejskich
menedzerów branży tekstylno-odzieżowej odbędzie się w Brukseli, Belgia

dnia 13 października 2016.
Podczas konferencji zostaną przedstawione główne rezultaty i wyniki pracy,
które w ramach projektu TECLO zostały nagromadzone przez dwa lata. Są
one dostępne oraz gotowe do swobodnego użytku przez małe i średnie
przedsiębiorstwa, szkoły wyższe, stowarzyszenia oraz zainteresowanych
branżą tekstylno-odzieżową.
Konferencja jest towarzyszącym wydarzeniem „European Textiles: Going

Digital – Going High-Tech”.

Opłata rejestracyjna za jeden dzień(13.10.2016) wynosi: 125€ + VAT
(+21%). Cena obejmuje przerwę kawową, lunch oraz materiały
konferencyjne.
Program:
9.30 - Prezentacja projektu TECLO i jego wyników - Désirée Scalia,
CIAPE
9.50 - Przegląd Erasmus+ Knowledge Alliance 2016 - Gilles Gervais, EC
Programme Manager EACEA
10.10 - Umiejętności i strategia rozwoju jako antycypacja przyszłych
działań w sektorze tekstylno-odzieżowym - Bogdan Rusu, TUIasi
10.40 - Europejskie Ramy Kwalifikacyjne (EQF) wobec “manegerów branży
tesktylno-odzieżowej dla wydajnego i innowacyjnego SME” -

Ariadna Detrell, AEI TEXTILS

11.00 - Przerwa kawowa
11.30 - MOOC dla przyszłych menedżerów branży tekstylno-odzieżowej -

Brunella Botte, LCU

12.00 - Dekalog – współpraca pomiędzy firmami z sektora tekstylnego i
HEI (Hillcrest Engineering Instrumentation) - Krzysztof Kucharski, FRP
12.20 - Sieć TECLO przy współpracy pomiędzy szkołami wyższymi a
firmami tekstylno-odzieżowymi- Dorin Ionesi, ASITEX
12.30 - Panel dyskusyjny o współpracy pomiędzy przemysłem a
jednostkami naukowymi
13.00 - Integracyjny lunch

Więcej informacji na: http://teclo.eu/teclo-final-conference
Kontakt: info@teclo.eu
Formularz zgłoszeniowy: http://bit.do/tecloconferenceform

Rezultaty TECLO:MOOC dla przyszłych menedżerów branży
tekstylno-odzieżowej
Konsorcjum TECLO prowadzi kurs MOOC, dla
przyszłych menedzerów branży tesktylnoodzieżowej. Składa się z siedmiu jednostek
kształcenia i jest dostępny za darmo online.
Dzięki krótkometrażowym filmom z wykładami,
interaktywnym zabawom umożliwiającymi łączenie
się z innymi studentami i wykładowcami, będziesz
w stanie nauczyć się materiału w dogodnym dla
siebie czasie. Wykłady są prezentowane w języku
angielskim z napisami dostępnymi w języku:
angielskim, hiszpańskim, greckim, francuskim,
włoskim, polskim, rumuńskim i słoweńskim.

Osoby, które ukończą kurs otrzymają certyfikat. TECLO MOOC dla przyszłych menedżerów branży
tekstylno-odzieżowej będzie dostępny od 20 października 2016 dla pierwszej grupy składającej się
z maksymalnie 200 osób. Jeżeli chcecie być częścią tego pilotażowego programu, musicie wypełnić
formularz online dostępny na stronie: http://bit.do/moocform

Działania bieżące: europejska sieć TECLO dla profesjonalistów branży
tekstylno-odzieżowej
Jeżeli jesteś menedżerem branży tekstylno-odzieżowej lub studentem HEI (Hillcrest Engineering
Instrumentation) bądź reprezentantem HEI (Hillcrest Engineering Instrumentation), proszę rozważyć
przyłączenie się do Europejskiej Sieci TECLO na LinkedIn. Celem grupy jest dyskusja i integracja
firm oraz osób pracujących w dziedzinie tekstylno-odzieżowym, poszukujących nowych szans współpracy.
Grupa będzie prowadzona przez konsorcjum TECLO. By dołączyć do europejskiej sieci TECLO
należy wejść w podany link: http://tiny.cc/teclogroup

Nadchodzące działania: spotkania wykorzystujące wiedzę TECLO
W październiku i listopadzie 2016, będą
organizowane spotkania wykorzystujące
wiedzę TECLO dla każdego z partnerów
krajów członkowskich.
Przedmiotem tych spotkań jest promowanie TECLO
MOOC, dzielenie się rezultatami projektu oraz
wdrożenie norm dla jego zrównoważonego
rozwoju po ukończonym projekcie.
Firmy tekstylno-odzieżowe, stowarzyszenie sektora
tekstylno-odzieżowego, uniwersytety, doktoranci,
inkubatory przedsiębiorczości i inni udziałowcy
rynku
tekstylno-odzieżowego,
którzy
są
zainteresowani w uczestnictwie w spotkaniu są
proszeni o kontakt na adres e-mail: info@teclo.eu
Dowiedz się więcej na temat projektu TECLO:
www.teclo.eu

https://www.facebook.com/TECLOproject

info@teclo.eu

http://tiny.cc/teclogroup

