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DigiTEX 2as TPM
Rugsėjo 17, įvyko DigiTEX partnerių virtualus
susitikimas skirtas projekto sekančiai sesijai.
Susitikimo
metu
projekto
koordinatorius,
INCDTP, pristatė bendrąsias gaires ir jų
adaptavimą dėl COVID-19 esamos situacijos bei
įgyvendinimo aspektus į kuriuos visi partneriai
turi atsižvelgti vykdydami projektą.
DigiTex partneriai susitikimo metu

Už DigiTEX projekto komunikaciją ir kokybės
vertinimą atsakingi partneriai pristatė save,
supažindino su tiksliu projekto sklaidos,
naudingo įgyvendinimo kriterijais ir kai
kuriais rezultatais, kurie buvo pasiekti per
pirmuosius 6 projekto veiklos mėnesius.

Partneriai diskutavo apie IO2, E-knygą,
pavadintą ‘Medical, sensorial and protective textiles
development in the context of the European economy
and digitalization’; struktūrą, kurios jie laikysis,
ir asmenis, atsakingus už kiekvieną skyrių.

Projekto tikslas yra The aim of the project is
to remti inovatyvius ir skaitmeninius
mokymosi metodus ir technologijas, kad
būtų paspartintas naujovių diegimas,
mokymas ir mokymasis medicinos,
apsauginių, jutiklinių
ir
išmaniųjų
tekstilės gaminių dizaino testavimo ir
inovatyvių pažangių sveikatos priežiūros
gaminių skaitmeninės ekonomikos sąlygomis.
Sekantis partnerių susitikimas
Terasoje 2022 vasario mėnesy.

numatytas

DABARTINIAI PASIEKIMAI
Per pastaruosius 6 mėnesius konsorciumas pasiekė pirmuosius intelektualinius projekto rezultatus.
E-mokymosi platforma, kuri bus kaip
kursų
valdymo
sistema
(CMS)
interaktyvioms mokymosi priemonėms,
kuri bus sukurta INCDTP ir jos
testavimas prasidės artimiausiais mėnesiais.
IO3, duomenų bazė, kurios kūrimas
dabar apibrėžiamas AEI Tèxtils.

IO2 makrostruktūra knygai ‘Medical,
sensorial and protective textiles development
in the context of the European economy and
digitalization’ jau sudaryta, atsižvelgiant į
keletą svarbių projekto
temų..Konsorciumas paskirstė kiekvienam
partneriui tam tikrus skyrius, kuriuos reikia
sukurti ir tobulinti lygiagrečiai IO veiklai.

Veiklos 4 – gerosios praktikos knygos, 5 – virtualaus mokymo įrankiai ir 6 – priemonių rinkinys, kuris
ką tik pradėtas ir bus vykdomas per ateinančius mėnesius

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Svetainės atnaujinimas
Komunikacijai skirta medžiaga, tokia
kaip projekto plakatas, stendas ir
lankstinukas, taip pat pirmasis
projekto
informacinis
biuletenis
(keliomis kalbomis) jau yra DigiTEX
svetainės
skiltyje
“Rezultatai“.
Pasižiūrėkit!

Kokybės atitikimas
Siekdami užtikrinti veiksmingą projekto plėtrą ir intelektualinių rezultatų darbą, DigiTex
konsorciumas paskyrė asmenį nuo partnerių ir visi jie surengė susitikimą praėjusių metų spalio
5 dieną.
Susitikime, kuriam vadovavo Cre.Thi.Dev., buvo aptarti keli aspektai. Be kitų, pagrindiniai
aspektai, į kuriuos būtina atsižvelgti siekiant aukštų kokybės standartų, peržiūrėjimo būdai ir
priemonės, kuriais konsorciumas naudos siekdamas šio tikslo.
Daugiau informacijos:

www.e-digitex.eu

#DIGITEXproject

twitter.com/DigiTEXProject
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