
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΚΔΟΣΗ 3η ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ2020

ΔΟΜΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ DESTEX

Η σύμπραξη έχει ήδη ορίσει τη μακροδιάρθρωση
της εκπαίδευσης με βάση το μοντέλο του διπλού
διαμαντιού με τέσσερις συγκεκριμένες ενότητες:

Ανακαλύψτε, Ορίστε, Αναπτύξτε και Παραδώστε.

Κάθε ενότητα θα παρέχει εργαλεία έρευνας,
δημιουργίας πληροφοριών, ιδεολογίας και
πρωτοτύπων λύσεων για τους τομείς των
προηγμένων υφαντικών υλικών..

Το DESTEX θα κυκλοφορήσει την εικονική
εκπαίδευση ως ένα τεράστιο διαδικτυακό ανοιχτό
μάθημα (MOOC) στις αρχές του επόμενου έτους.

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΣΥΝΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ DESTEX

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ:

• Δομή εικονικής εκπαίδευσης
• Εικονική συνάντηση κοινοπραξίας
• Πλατφόρμα εικονικού hackathon

• Δραστηριότητες επικοινωνίας

Δομή Εικονικής Εκπαίδευσης

Τοέργο DESTEX συνεχίζεται

παρά την κατάσταση με τον ιό COVID-19

με την τρίτη συνάντηση του έργου να
πραγματοποιείται εξ αποστάσεως.

Η σύμπραξη εξέτασε την πρόοδο του
έργου και τις δραστηριότητες για το
επόμενο εξάμηνο.

Οι εταίροι του έργου κατά τη διάρκεια της 3ης συνάντησης



DESTEX is a project co-funded by the ERASMUS+ Programme of the European Union under  
the Grant Agreement n. 2019-1-SE01-KA203-060379

Μάθετε περισσότερα για το DESTEX

www.destexproject.eu 

#DESTEXproject

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όλοι οι εταίροι πραγματοποιούν επικοινωνιακές
δραστηριότητες σχετικά με το έργο μέσω κοινωνικών
μέσων και εταιρικών ιστοσελίδων.

Μπορείτε να ακολουθήσετε τις ενημ ερώσεις του

έργου στο hashtag του twitter: #DESTEXproject 

Το AEI Tèxtils δημιούργησε το προφίλ του έργου  
στην πλατφόρμα European Cluster Collaboration.

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟ HACKATHON

Η ομάδα από το Τμήμα Σχεδιασμού του Politecnico di Milano εργάζεται για την
ανάπτυξη τριών εικονικών Hackathons με τη συμμετοχή μαθητών από τα τέσσερα
εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο έργο. Κάθε Εικονικό Hackathon θα
προτείνει συγκεκριμένη πρόκληση σχεδιασμού που ορίζεται σε συνεργασία με
εταιρείες.

Η ομάδα εργάζεται τόσο για τον
σύντομο ορισμό των
προκλήσεων όσο και για την
ανάπτυξη της εικονικής
πλατφόρμας για τα
Hackathons. Τους προσεχείς
μήνες, θα ξεκινήσει η
πλατφόρμα, θα κοινοποιηθούν
οι τρεις προκλήσεις και θα
ανακοινωθεί το κάλεσμα
απευθυνόμενο σε μαθητές που
επιθυμούν να συμμετάσχουν
στα Hackathons.

http://www.destexproject.eu/

