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Σύντομη Παρουσίαση του DIGITEX
Η σύμπραξη ενσωματώνεται από 7 ιδρύματα από
5 ευρωπαϊκές χώρες (συμπεριλαμβανομένου ενός
εθνικού ερευνητικού ινστιτούτου, Πανεπιστημίων,
Μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων και σωματείων), τα
οποία ενώθηκαν, με στόχο την υλοποίηση του
έργου "Ψηφιοποίηση της κλωστοϋφαντουργίας με
βάση την ψηφιακή εκπαίδευση και τα καινοτόμα
ηλεκτρονικά εργαλεία".
Το έργο DigiTEX είναι μια στρατηγική σύμπραξη
για
την
υψηλή
εκπαίδευση,
που
συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και το Erasmus+.

Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη
καινοτόμων προσεγγίσεων και ψηφιακών
τεχνολογιών μάθησης για την επιτάχυνση της
καινοτομίας, της διδασκαλίας και της μάθησης
στον τομέα της ιατρικής, προστατευτικής,
αισθητηριακής
και
έξυπνης
κλωστοϋφαντουργίας,
της
δοκιμής
σχεδιασμού και της κατασκευής των
καινοτόμων προηγμένων προϊόντων για την
υγειονομική περίθαλψη στο πλαίσιο της
ψηφιακής οικονομίας.

Οι Εταίροι

Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα
Το έργο DIGITEX θα δημιουργήσει τα ακόλουθα μεταβιβάσιμα αποτελέσματα:
Μια πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης για τη φιλοξενία των πνευματικών αποτελεσμάτων του έργου
και ως σύστημα διαχείρισης μαθημάτων
Ένα βιβλίο "Ανάπτυξη ιατρικών, αισθητηριακών και προστατευτικών υφασμάτων στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Οικονομίας και της ψηφιοποίησης".
Μια Βάση Δεδομένων – γνώσης για ιατρικά, προστατευτικά, αισθητηριακά και έξυπνα υφάσματα.
Ένα βιβλίο βέλτιστων πρακτικών "Έξυπνα υφάσματα με αισθητήρες από τη διαχείριση της παραγωγής έως
τον τελικό χρήστη".

Ένα εικονικό εργαλείο για την κατάρτιση - ενίσχυση της καινοτομίας με βάση τη δημιουργική χαρτογράφηση
γνώσεων.
Μια εργαλειοθήκη για την επιτάχυνση της καινοτομίας στα ιατρικά, προστατευτικά, αισθητηριακά και
έξυπνα υφάσματα με βάση δημιουργικές μεθόδους..

Έναρξη

Τελευταία Νέα

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου DigiTEX
πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά στις 12
Μαΐου του περασμένου έτους. Η συνάντηση
ξεκίνησε με την παρουσίαση των
οργανισμών της κοινοπραξίας, τονίζοντας τα
κίνητρα και τις προσδοκίες τους για το έργο.
Στη συνέχεια, κάθε υπεύθυνος για το
Πνευματικό Έργο (ΠΕ) παρουσίασε το αρχικό
σχέδιο
εργασίας
και
τις
κύριες
DigiTEX website launch
δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν
τους επόμενους μήνες.
Πρόσφατα εγκαινιάστηκε ο δικτυακός τόπος του
έργου DigiTEX. Στις ενότητές του μπορείτε να
εντοπίσετε τις βασικές πτυχές και τους στόχους του
έργου, καθώς και ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με
τις εταιρικές σχέσεις και τα αναμενόμενα
αποτελέσματα που θα παραχθούν από το έργο.

Περισσότερες Πληροφορίες:

www.e-digitex.eu
twitter.com/DigiTEXProject

#DIGITEXproject
DigiTEX is a project co-funded by the European Union under the ERASMUS+ programme with Agreement n. 2020-1-RO01-KA226-HE-095335.
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

