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ESAMA SITUACIJA PROJEKTE
IO3, E-knyga, pabaigta. Ji apima keleta geros praktikos pavyzdžių tiesiogiai susijusių su
tekstilės pramonės tvarumu. Tame tarpe apie eko-dizaino iniciatyvas. Tai viešai pasiekiama
Cleantex tinklalapyje. Atsisiųsti čia.
IO4 Vasaros mokykla buvo praeitą liepą Liublijanoje su studentais iš projekte
dalyvaujančių universitetų. Visą savaitę mokymo ir kita medžiaga, sukurta projekto partnerių
buvo studentų naudojama ir testuojama. Labai pozityvūs atsiliepimai buvo gauti iš jų!

CLEANTEX VASAROS MOKYKLA
Vasaros mokykla buvo sėkminga. Daugiau kaip
dvidešimt studentų iš Lietuvos, Prancūzijos ir
Slovėnijos dalyvavo savaitės mokymuose liepos mėnesį,
mokėsi iš mokymosi struktūros ir metodikos,
pasiūlytos IO, bootcamp.
Ją sudarė fizinių ir virtualių mokymų privalumai.
Ankstesnėmis savaitėmis studentai galėjo mokytis
savarankiškai su virtualia platforma su medžiaga ir
testais (MOOC). Tada Liublijanoje jie dirbo mažose
grupėse kur kiekviena komanda sukūrė tvarios
iniciatyvos pasiūlymus pagal pramonės poreikius.
Siekiant sustiprinti patirtį ir įgyti daugiau žinių, UL
organizavo keletą vizitų į įmones.

Studentai vizto į įmonę metu

Savaitės pabaigoje studentai galėjo vertinti
visą patirtį ir jų atsiliepimai buvo puikūs. Jie
pažymėjo tutorių pagalbą, vizitus, mokomąją
medžiagą, platformą hakatono formatą ir
organizavimą.
Daugiau informacijos čia.

CLEANTEX 5AS PROJEKTO SUSITIKIMAS
Praeitą rugsėjį Cleantex konsorciumas fiziškai
susitiko 5-ame susitikime, stebėti esamą
projekto pažangą.
Renginys
vyko
organizuotas UL.

Liublijanoje,

Po susitikimo partneriai galėjo aplankyti
UL laboratorijas.

Slovėnijoje,

Susitikime keletas klausimų buvo diskutuojama.
Svarbiausi buvo E-knygos, Vasaros mokykloskurso
apžvalga, finansiniai ir vadybiniai aspektai, kai kurie
viešinimo ir kokybės aspektai.
Cleantex partneriai susitikimo metu Liublijanoje

SVARBIOS NAUJIENOS
UL - ITCDC
Praeitą Spalio 2-ą, ITC&DC konferencija
Dubrovnike, Kroatijoje buvo surengta. Per
savaitę Cleantex projektas ir jo rezultatai
buvo pristatyti Prof. Andrej Demšar, iš UL, jo
pranešimo metu SUSTAINABILITY-CIRCULAR
ECONOMY-EDUCATION.

LEITAT publikacija

Mr. Andrej Demšar, pranešimo metu ITC&DC

Taip pat, Leitat partneris paskelbė publikaciją
apie žiedinę ekonomiką Calidad žurnale.
Publikacijoje
Cleantex
projektas
buvo
apžvelgtas, mokymo medžiaga paaiškinta, bei
pristatyti kiti rezultatai.
Daugiai čia. Atsisiųsti čia (Ispaniškai).
Leitat publikacija

Sekantis projekto susitikimas
Sekantis Tarptautinis Projekto Susitikimas
bus sekantį Sausį 2023, Roubaix,
Prancūzijoje.

Daugiau informacijos:

www.cleantexproject.eu
#CLEANTEXproject
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