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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ:
• DigiTEX 2Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
• Πρόσφατα Επιτεύγματα
• Τελευταία Νέα

DigiTEX 2 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Στις 17 Σεπτεμβρίου, οι εταίροι του DigiTEX
συναντήθηκαν, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, και
συνεδρίασαν σχετικά με την πρόοδο του έργου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο συντονιστής
του
έργου,
INCDTP,
παρουσίασε
τις
κατευθυντήριες γραμμές και τις αναγκαίες
τροποποιήσεις σχετικά με την τρέχουσα
κατάσταση της πανδημίας COVID-19 καθώς και
ζητήματα υλοποίησης που πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι εταίροι κατά την εκτέλεση του έργου.
Στη συνέχεια, οι εταίροι που είναι υπεύθυνοι για
την επικοινωνία και την διασφάλιση ποιότητας
του έργου παρουσίασαν σημεία για την εύστοχη
διάδοση των αποτελεσμάτων και την πρόσφορη
υλοποίηση του έργου, ενώ αναδείχθηκαν και
κάποια σχετικά ζητήματα από του 6 πρώτους
μήνες υλοποίησης του έργου.
Οι εταίροι αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το
2ο Πνευματικό Προϊόν (ΠΠ2), ένα ηλεκτρονικό
βιβλίο (E-book) με τίτλο «Ανάπτυξη Ιατρικών,
αισθητηριακών και προστατευτικών υφασμάτων,
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομίας και της
ψηφιοποίησης» τη δομή του και την κατανομή
εργασιών για την ανάπτυξη των κεφαλαίων.

Οι εταίροι του DigiTex κατά τη συνεδρίαση

Ο 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.
Η επόμενη Διεθνής Συνάντηση έχει
προγραμματιστεί να γίνει τον Φεβρουάριο
του 2022 στην Τεράσα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών, η σύμπραξη έχει να επιδείξει πρόοδο στα πρώτα
Πνευματικά Προϊόντα του έργου.
Η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα elearning που θα φιλοξενεί το Σύστημα
Διαχείρισης Μαθημάτων (CMS) και τα
διαδραστικά
εκπαιδευτικά
εργαλεία
αναπτύσσεται από το INCDTP και θα
δοκιμαστεί τους επόμενους μήνες.
Το ΠΠ3, η βάση δεδομένων βρίσκεται σε
φάση παραμετροποίησης, από τον
υπεύθυνο εταίρο ΑEI Tèxtils.

Η μακρο-δομή του ΠΠ2, Βιβλίου
‘Ανάπτυξη Ιατρικών, αισθητηριακών και
προστατευτικών υφασμάτων, στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Οικονομίας και της
ψηφιοποίησης» έχει ήδη οριστεί,
σύμφωνα με τις αντίστοιχες θεματικές του
έργου. Η σύμπραξη διαμοίρασε το έργο
της ανάπτυξης των κεφαλαίων μεταξύ των
εταίρων, ώστε να αναπτυχθούν
παράλληλα.

Τα Πνευματικά Προϊόντα 4 – βιβλίο βέλτιστων πρακτικών, 5 – εικονικά εργαλεία για επιμόρφωση και 6 εργαλειοθήκη, έχουν μόλις αρχίσει να υλοποιούνται και θα αναπτυχθούν τους επόμενους μήνες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Ενημέρωση Ιστοσελίδας
Υλικά επικοινωνίας, όπως η αφίσα, η
πτυσσόμενη πινακίδα και το
φυλλάδιο του έργου (σε αρκετές
γλώσσες) βρίσκονται διαθέσιμα στην
κατηγορία “Outputs” της ιστοσελίδας του DigiTex.
Δείτε τα!

Συνάντηση Ποιότητας
Με στόχο την εγγύηση της αποτελεσματικότητας στην ανάπτυξη του έργου και τη
διασφάλιση υψηλής ποιότητας στα Πνευματικά Προϊόντα, η σύμπραξη του DigiTex όρισε
έναν ως υπεύθυνο ποιότητας από κάθε εταίρο και όλοι αυτοί συνεδρίασαν στις 5
Οκτωβρίου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, την οποία συντόνιζε η Cre.Thi.Dev., συζητήθηκαν πολλά
σχετικά θέματα, μεταξύ των οποίων τα κρίσιμα σημεία για την τήρηση των ποιοτικών
προτύπων, η μεθοδολογία και τα εργαλεία για τη διασφάλιση της ποιότητας.
Περισσότερες Πληροφορίες:

www.e-digitex.eu

#DIGITEXproject

twitter.com/DigiTEXProject
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