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V TEJ ŠTEVILKI:
Rezultati projekta TECLO in potekajoče aktivnosti:
• MOOC za bodoče menedžerje v tekstilnih in oblačilnih podjetjih
• evropska mreža TECLO

Prihajajoči dogodki TECLO:
• zaključna konferenca TECLO
• delovna srečanja TECLO

Vabilo na zaključno konferenco TECLO
Zaključna konferenca TECLO “Izobraževanje naslednje generacije
tekstilnih in oblačilnih menedžerjev v Evropi” bo potekala v Bruslju,
Belgija, v četrtek, 13. oktobra 2016.
Namen konference je predstaviti glavne rezultate projekta TECLO, ki so po
dveh letih dela pripravljeni za uporabo v srednjih in malih podjetjih,
visokošolskih institucijah, združenjih in drugih uporabnikih v sektorju.
Zaključna konferenca TECLO bo potekala v okviru mednarodne konference
“European Textiles: Going Digital – Going High-Tech”, ki jo organizira
Evropska tekstilna tehnološka platforma od 12. do 13. oktobra 2016.
Kotizacija za 1 dan (13/10/2016) znaša 125 € + DDV (+21%) in vključuje
kavo, kosilo, gradivo konference in predstavitve.
Program
9.30 -

Predstavitev projekta TECLO in njegovih rezultatov - Désirée Scalia,

9.50 -

Predstavitev programa Erasmus+, koalicija znanja 2016 -

CIAPE

Gilles Gervais, EC programski menedžer EACEA

10.10 - Predvidene veščine in razvoj strategije za na znanju temelječi
tekstilni in oblačilni sektor prihodnosti - Bogdan Rusu, TUIasi
10.40 - Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOF) za “tekstilne in oblačilne
menedžerje za učinkovita in inovativna srednja in mala podjetja” -

Ariadna Detrell, AEI TEXTILS
11.00 - Odmor za kavo

11.30 - Masovno odprto spletno izobraževanje za tekstilne in oblačilne
menedžerje - Brunella Botte, LCU
12.00 - Dekalog – sodelovanje med tekstilnimi in oblačilnimi podjetji in
visokošolskimi ustanovami - Krzysztof Kucharski, FRP
12.20 - Mreža TECLO za sodelovanje med visokošolskimi ustanovami in
tekstilnimi in oblačilnimi podjetji - Dorin Ionesi, ASITEX
12.30 - Okrogla miza o sodelovanju med gospodarstvom in visokošolskimi
ustanovami/raziskovalnimi inštitucijami
13.00 - Delovno kosilo
Za več informacij obiščite: http://teclo.eu/teclo-final-conference
Ali kontaktirajte: info@teclo.eu
Prijavnica je na voljo tukaj: http://bit.do/tecloconferenceform

Rezultati TECLO: MOOC za bodoče tekstilne in oblačilne menedžerje
Konzorcij TECLO je pripravil masovno odprto
spletno izobraževanje (MOOC) za bodoče
tekstilne in oblačilne menedžerje. Vključuje
sedem učnih enot, ki se nahajajo na spletu in so
prosto dostopne.
Z vpisom v TECLO MOOC si boste lahko oblikovali
lasten urnik za učenje ob gledanju kratkih video
predavanj, reševanju interaktivnih kvizov in
povezovanju s sošolci in mentorji. Video
predavanja so v angleščini s podnapisi v osmih
jezikih: angleščini, španščini, grščini, francoščini,
italijanščini, poljščini, romunščini in slovenščini.
Ob zaključku izobraževanja bodo študenti prejeli potrdilo z izjavo o doseženih učnih rezultatih.
Izobraževanje TECLO MOOC za bodoče tekstilne in oblačilne menedžerje bo dostopno od 20.
oktobra 2016 dalje prvi generaciji, ki bo vključevala največ 200 študentov.
Če bi želeli sodelovati v tej začetni pilotni stopnji, vas prosimo, da izpolnite spletni obrazec, ki je na voljo
tukaj: http://bit.do/moocform

Tekoče aktivnosti: evropska mreža TECLO za strokovnjake v T&O
Menedžerje v tekstilnem in oblačilnem (T&O) sektorju, študente, ki želijo narediti kariero v sektorju T&O
kot tudi predstavnike visokošolskih ustanov vljudno vabimo, da se preko LinkedIn priključite skupini
strokovnjakov v Evropski mreži TECLO. Namen skupine je zagotoviti prostor za razpravo in mreženje
med podjetji in visokošolskimi ustanovami na področju T&O, ki iščejo nove priložnosti za sodelovanje.
Delovanje skupine spodbuja in povezuje konzorcij TECLO, ki vključuje nekatere izmed najbolj
inovativnih evropskih visokošolskih ustanov, združenj in srednje velikih ter malih podjetij, ki delujejo v
sektorju T&O.
Če se želite pridružiti evropski mreži TECLO, sledite tej povezavi: http://tiny.cc/teclogroup

Prihajajoči dogodki na projektu TECLO: predstavitvena srečanja
V vseh partnerskih državah bodo v oktobru in
novembru 2016 organizirana predstavitvena
srečanja.
Cilj teh srečanj je promocija TECLO MOOC,
predstavitev rezultatov projekta kot tudi postavitev
temeljev za njegovo trajno delovanje po končanem
projektu.
Podjetja in zveze v sektorju T&O, univerze,
študenti (predvsem doktorski), gospodarske
zbornice in drugi zainteresirani uporabniki v
sektorju T&O, ki bi se želeli udeležiti srečanja, se
lahko obrnejo na info@teclo.eu.
Več o projektu TECLO si lahko preberete na:
www.teclo.eu

https://www.facebook.com/TECLOproject

info@teclo.eu

http://tiny.cc/teclogroup

