
 
 
 
 
 
 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

Σε αυτή την έκδοση:  
 

• Η ιστοσελίδα του DESTEX είναι διαθέσιμη online  
• Αποτελέσματα έρευνας ανάλυσης αναγκών  
• Εικονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα  
• 2η συνάντηση εταιρικού σχήματος  
• Δραστηριότητες επικοινωνίας  

 

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ DESTEX ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ONLINE 

 

H ομάδα του DESTEX έχει την 
ευχαρίστηση να ανακοινώσει την 

έναρξη της ιστοσελίδας του έργου.  
 

Η ιστοσελίδα ξεκίνησε το περασμένο 

Φεβρουάριο. Θα περιέχει τα 

κυριότερα νέα σχετικά με την 

πρόοδο του έργου, τα παραγόμενα 

αποτελέσματα καθώς και την 

εικονική πλατφόρμα hackathon 

μόλις αναπτυχθεί πλήρως.   
 

www.destexproject.eu  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ 
 
 
 

Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 2020, το 

πανεπιστήμιο  LCI Barcelona ξεκίνησε μια 
έρευνα που απευθύνεται σε μαθητές και 

επιχειρήσεις σχετικά με τις ανάγκες τους 

στο αντικείμενο του προγράμματος. Οι 
σπουδαστές από όλα τα συμμετέχοντα 

πανεπιστήμια αι διάφορες εταιρείες 

παρείχαν πολύτιμες απαντήσεις και ιδέες 
για το έργο DESTEX. 

 

http://www.destexproject.eu/
http://www.lcibarcelona.com/


Αυτή η δραστηριότητα είναι καθοριστική 

για τον προσδιορισμό των αναγκών για τις 

διάφορες εκροές του έργου, 

συμπεριλαμβανομένου του καλοκαιρινού 

εκπαιδευτικού προγράμματος που θα που 

θα πραγματοποιηθεί το 2021 στο Μιλάνο. 



 

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Οι εταίροι του DESTEX συντάσσουν τη συνολική δομή μάθησης και τα σημαντικά μαθησιακά 

αποτελέσματα για το εικονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αυτό θα περιλαμβάνει διαλέξεις και άλλους 

ανοιχτούς πόρους εκπαίδευσης με εργαλεία βιομηχανικού και δημιουργικού σχεδιασμού που 

εφαρμόζονται στην προηγμένη παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.   
 
 

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

 

Η δεύτερη συνάντηση που προγραμματίστηκε στις 27 Φεβρουαρίου, οργανώθηκε εξ αποστάσεως 
λόγω  της τρέχουσας κατάστασης, προκειμένου να αναθεωρηθεί η συνολική πρόοδος του έργου και να 
σχεδιαστούν οι επόμενες δραστηριότητες.  

 

Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα από την έρευνα ανάλυσης 

αναγκών και τα οποί θα καθοδηγήσουν τον προσδιορισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων για τα δύο 

προϊόντα πνευματικής εργασίας: IO1 – Εικονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και IO2 – Βιβλίο διαλέξεων. 

Και τα δύο IOs  προχωρούν ικανοποιητικά με την πρώτη μακροοικονομική δομή που έχει καθοριστεί 

και θα συμφωνηθεί και θα επεκταθεί περαιτέρω τα προϊόντα σκυροδέματος στους επόμενους μήνες. 
  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης μοιράστηκε μεταξύ των εταίρων μια πρώτη μακέτα της εικονικής 
πλατφόρμας hackathon προκειμένου να συγκεντρωθούν ανατροφοδοτήσεις και να αρχίσουν να 
αναπτύσσονται.   

Η επόμενη συνάντηση της κοινοπραξίας είναι προγραμματισμένη για τις 23 και 24 Σεπτεμβρίου στην 
Αθήνα.   

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
 
 

 Το πανεπιστήμιο AEI Tèxtils το οποίο είναι υπεύθυνο για την 
επικοινωνία και της διάδοση του DESTEX, δημιούργησε το 

προφίλ του έργου στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα Συγκροτήματος 

Συνεργασίας ως το κλειδί για την επικοινωνία ε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Άλλοι εταίροι έχουν επίσης αρχίσει να επικοινωνούν 

μέσω κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και δελτίο τύπου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  Μάθετε περισσότερα για το DESTEX: 
 

 www.destexproject.eu  

#DESTEXproject 

 

 

https://www.textils.cat/
http://www.destexproject.eu/


Το ερευνητικό έργο DESTEX συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιχορήγησης  n. 2019-1-SE01-KA203-060379 

 


