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DigiTEX a 3-a si a 4-a intalnire de proiect
In ultima perioada, consortiul proiectului Digitex a
putut sa isi realizeze intalnirile de proiect fata in fata
datorita reducerii impactului pandemiei. La inceputul
proiectului, partenerii nu s-au intalnit fizic.
Prima intalnire fata in fata a avut loc in Terrassa,
Barcelona. In cadrul acestei intalniri, au fost
stabilite bazele pentru mai multe rezultatele
intelectuale: INCDTP a prezentat conceptul si
stadiul de realizare al platformei virtuale de invatare
(IO1); KTU a trasat liniile directoare pentru
elaborarea capitolelor care vor fi integrate in
Cartea "Dezvoltarea textilelor medicale, senzoriale
și de protecție in contextul economiei europene si
al digitalizarii", IO2; AEI Textils a dat indicatii cu
privire la modul in care ar trebui completate datele
in baza de date pentru materialele textile inteligente
(care va fi utilizata in cadrul instruirii C1 cu
studentii) (IO3); UNIWA a oferit a oferi primele
informatii despre IO4, cartea de bune practici
"Senzori inteligenți pe baza de textile de la
managementul producției la utilizatorul final"; CIAPE
a prezentat o propunere pentru IO5, crearea de
instrumente virtuale de instruire pentru stimularea
cunostintelor creative in acest domeniu si
Cre.Thi.Dev. a prezentat pasii pentru IO6, setul de
instrumente pentru accelerarea inovatiei in textilele
medicale, de protectie, senzoriale si inteligente.

Partenerii DigiTex in timpul intalnirii din Terrassa

Urmatoarea intalnire a avut loc in Kaunas,
iar principalele discutii s-au concentrat pe
progresul platformei E-learning, care va
gazdui cursul virtual anterior activitatilor de
invatare si pe activitatile de instruire C1,
C2, C3 si C4.

Partenerii DigiTex in timpul intalnirii din Kaunas

A 5-a intalnire DigiTEX si activitatea de instruire C4
Urmatorul progres al proiectului a fost inregistrat
in august. Pe 31 august, partenerii s-au intalnit in
Rafina, Grecia, pentru a 5-a intalnire
transnatională de proiect.
Intalnirea s-a concentrat pe mai multe subiecte,
in special pe Rezultatele Intelectuale, iar mai
multe discuții au fost despre Programul de
Studii Intensive C1: Programul de Studii
Intensive - Metode creative pentru codesign/co-dezvoltare a textilelor medicale,
de protecție, senzoriale și inteligente.
Urmatoarele zile, 1 și 2 septembrie, au fost
dedicate programului de pregatire pentru
partenerii (C4) care vor contribui la
instruirea
studentilor
din
universitatile
participante in octombrie, in cadrul activitatii
C1, in Atena. Instruirea se va concentra pe
textile inteligente pentru protectie si
sanatate.
In cadrul sesiunii de instruire C4,
universitatile partenere ale consortiului au
condus instruirea celorlalti parteneri.

Partenerii DigiTex in timpul intalnirii de proiect din Rafina

Ulterior, toti partenerii au fost impartiti in
grupuri mici pentru a lucra la realizarea
unui raport despre textilele electronice
pentru protectie si sanatate realizate prin
tehnologie 3D, care va constitui un instrument
pentru a fi utilizat pentru studenti in cadrul
activitatii C1.

Partenerii DigiTex in timpul instruirii C4 din Rafina

DigiTEX pasul urmator: Programul de studiu intensiv C1
Activitatea de formare C1 a fost conceputa pentru a implementa o metodologie de invatare mixta
care combina oportunitati fizice si virtuale.
Scopul instruirii este co-designul/co-dezvoltarea textilelor medicale, de protectie,
senzoriale si inteligente in randul participantilor si se va realiza datorita pregătirii
anterioare a partenerilor, care vor oferi studentilor metode de invatare dinamice si alternative.
Programul de Studii Intensive se va desfasura in octombrie anul viitor in perioada 3-7
octombrie 2022 in Atena, în Campusul UNIWA Ancient Groove Olive.

Mai multe informatii:

www.e-digitex.eu

#DIGITEXproject

twitter.com/DigiTEXProject
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