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IN ACEST NUMAR:
• A doua intalnire DigiTEX
• Progrese realizate
• Ultimele stiri

DigiTEX a doua intalnire de proiect
In data 17.09.2021, partenerii DigiTEX s-au
intalnit online pentru o sesiune de analiza a
proiectului.
In timpul inatlnirii de proiect, coordonatorul
proiectului, INCDTP, a prezentat cateva indicatii
generale si adaptari la situatia actuala (COVID19), precum si aspecte de aplicat pe parcursul
implementarii
proiectului
pentru
toti
partenerii.
In al doilea rand, partenerii responsabili de
comunicarea si evaluarea calitatii proiectului
Digitex au prezentat indicatii utile pentru
diseminarea si implementarea corecta a
proiectului și rezultatele pentru primele 6 luni
de implementare a proiectului.
Partenerii au discutat despre continutul
IO2, cartea electronica "Dezvoltarea textilelor
medicale, senzoriale si de protectie in contextul
economiei europene si al digitalizarii"; cuprinsul
cartii electronice si responsabilii pentru
fiecare capitol.

Partenerii DigiTex in timpul intalnirii de proiect

Scopul proiectului este de a sprijini abordari
inovatoare si tehnologii de invatare
online pentru a accelera inovarea,
predarea si invatarea in domeniul
testarii si dezvoltarii de produse
inovatoare
pentru
sanatate,
de
protectie, designul textilelor senzoriale
si inteligente in contextul economiei
digitale.
Urmatoarea intalnire transnationala de proiect
va avea loc in februarie 2022 in Terrassa.

PROGRESE REALIZATE
In ultimele 6 luni, consortiul a facut progrese in realizarea rezultatelor intelectuale ale proiectului.
Platforma de e-learning care va
permite accesul la sistemul de management
al cursurilor (CMS) utilizand instrumentele
de invatare interactiva este dezvoltata
de INCDTP si testarea acesteia va începe
în lunile urmatoare.
In cadrul IO3, proiectarea bazei de date
este in prezent in curs realizare de catre
AEI Tèxtils.

In cadrul IO2, macrostructura cartii
"Dezvoltarea textilelor medicale, senzoriale
si de protecție in contextul economiei
europene si al digitalizarii" este deja
definita, conform mai multor subiectelor
precizate in proiect. Consortiul a realizat
distributia capitolelor pentru fiecare
partener.

Dezvoltarea rezultatelor intelectuale IO4 - manual de bune practici, IO5 - instrumente virtuale pentru
instruire si IO6 - setul de instrumente, tocmai au inceput.

ULTIMELE STIRI
Actualizare Website
Materiale pentru comunicare, cum ar
fi posterul proiectului, roll-up-ul sau
pliantul, precum și primul buletin
informativ al proiectului (în mai multe
limbi) sunt deja disponibile în
secțiunea "Rezultate" a site-ului
DigiTex.Verifică!

Intalnire privind managementul calitatii
Pentru a garanta o implementarea eficienta a proiectului si a asigura dezvoltarea excelenta a
rezultatelor intelectuale, consortiul DigiTex a desemnat un partener responsabil pentru
calitate si toti partenerii au avut o intalnire in data de 5 octombrie 2021.
In cadrul intalnirii, coordonata de CRE.THI.DEV., s-au discutat mai multe aspecte. Printre altele,
aspecte cheie de luat in considerare pentru un standard de calitate bun, modalitatile de
recenzie si instrumentele pe care consortiul le va folosi în acest scop.
Mai multe informatii:

www.e-digitex.eu

#DIGITEXproject

twitter.com/DigiTEXProject
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