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ÎN ACEST NUMĂR:
Rezultatele TECLO și activități în desfășurare:
• Cursuri MOOC pentru viitorii manageri din sectorul
Textile și Confecții
• Rețeaua europeană de colaborare sectorială

Evenimente TECLO:
• Conferința finală TECLO
• Întălniri de lucru TECLO

Invitație la conferința finală TECLO
Conferința finală TECLO “Educarea următoarei generații de manageri
europeni din sectorul Textile și Confecții” va avea loc în Brussels,
Belgia, joi 13 Octombrie 2016.
Scopul acestei conferințe este de disemina principalele rezultate ale
proiectului TECLO, care, după doi ani de muncă sunt disponibile și pot fi
accesibile IMM-urilor, instituțiilor de învățământ superior, asociațiilor și altor
membri ai sectorului T&C.
Conferința finală TECLO este inclusă în programul conferinței “European
Textiles: Going Digital – Going High-Tech” organizată de Platforma
Europeană de Textile (ETP), din 12-13 Octombrie 2016. Taxa de
participare pentru o zi (13/10/2016) este: 125 € + TVA (+21%),
incluzând pauzele de cafea și de masă, documentele conferinței și prezentări.
Program
9.30 -

Prezentarea generală a proiectului TECLO și a rezultatelor sale -

9.50 -

Prezentare Erasmus+ Knowledge Alliance selection 2016 - Gilles

Désirée Scalia, CIAPE

Gervais, EC Programme Manager EACEA

10.10 - Anticiparea competențelor și strategii de dezvoltare pentru sectorul
de Textile și Confecții bazat pe cunoaștere - Bogdan Rusu, TUIasi
10.40 - Cadrul European de Calificări (EQF) pentru “manager T&C pentru
IMMuri eficiente și inovative” Ariadna Detrell, AEI TEXTILS
11.00 - Pauză de cafea
11.30 - Cursuri tip Massive Open Online Course pentru managerii T&C

Brunella Botte, LCU

12.00 - Decalogul – cooperarea dintre companiile din sectorul textil și
universități - Krzysztof Kucharski, FRP
12.20 - Rețeaua TECLO pentru cooperarea dintre universități și companiile
din sectorul Textile și Confecții -Dorin Ionesi, ASITEX
12.30 - Discuții în panel despre cooperarea dintre industrie și universități
/centre de cercetare
13.00 - Prânz de lucru

Pentru mai multe informații: http://teclo.eu/teclo-final-conference
Sau contact: info@teclo.eu
Formularul de înscriere disponibil: http://bit.do/tecloconferenceform

Rezultate TECLO: Cursuri MOOC pentru viitorii manageri T&C
Consorțiul TECLO a dezvoltat un curs de tip
Massive Open Online Course (MOOC) pentru
viitorii manageri din domeniul Textile și
Confecții. Cursul este alcătuit din șapte unități de
învățare, este accesibil online și gratuit..
Participând la cursul TECLO MOOC, veți putea
învăța în ritmul propriu vizualizând scurte prelegeri
video, răspunzând la chestionare, fiind în legătură
cu ceilalți participanți și tutori. Prelegerile video
sunt disponibile în engleză, fiind traduse în opt
limbi: engleză, spaniolă, greacă, franceză,
italiană, poloneză, română and slovenă.
Studenții care vor finaliza cursul vor primi un certificat precizând rezultatele educaționale obținute.
Cursul TECLO MOOC pentru viitorii manageri Textile și Confecții va fi disponibil din 20 Octombrie
2016 pentru o primă grupă de maxim 200 studenți.
Dacă doriți să participați la această etapă pilot, trebuie doar să completați un scurt formular online,
disponibil la: http://bit.do/moocform

Activități în desfășurare: rețeaua europeană TECLO pentru specialiștii
din sectorul T&C
Dacă sunteți un manager din sectorul T&C, un student care dorește o carieră în sector sau un reprezentat
academic, vă invităm să vă înscrieți în rețeaua europeană TECLO European Network for T&C
Professionals de pe LinkedIn. Scopul acestui grup este de a oferi un spațiu pentru discuții și întărirea
relațiilor pentru companii și universități activând în domeniul T&C, care caută noi oportunități de
colaborare.
Grupul este promovat și moderat de către consorțiul TECLO, care include unele dintre cele mai
inovative universități, asociații și IMMuri din sectorul T&C european.
Pentru a vă înscrie în rețeaua europeană TECLO accesați: http://tiny.cc/teclogroup

Viitoare evenimente TECLO: Întîlniri de lucru
În Octombrie și Noiembrie 2016, se vor
organiza întâlniri de lucru în fiecare țară
parteneră.
Obiectivul acestor întâlniri este de a promova
cursul TECLO MOOC, de a disemina rezultatele
proiectului și de a pune bazele sustenabilității
după încheierea sa.
Companiile
T&C,
federațiile
de
sector,
universitățile, studenții (doctoranzi), Camerele de
Comerț și alte entități interesate să participe pot
contacta info@teclo.eu.
Alte informații privind proiectul TECLO:
www.teclo.eu

https://www.facebook.com/TECLOproject

info@teclo.eu

http://tiny.cc/teclogroup

