
Metodologie
Elaborarea unei noi metodologii pentru un cadru comun în ceea ce privește învățarea colaborativă internațională online în 
domeniul modei digitale. 

Biblioteca de informații  
Dezvoltarea a trei baze de date (biblioteca de informații) privind materialele textile, culorile și stilurile 
de îmbrăcăminte, precum și a două baze de date despre modă ce vor fi alcătuite și integrate în 
platformplatformă. 

Platforma
Dezvoltarea unei platforme ce va permite studenților și profesorilor să 
proiecteze împreună, într-un mod interactiv, un produs de îmbrăcăminte 
pentru un client. Cerințele speciale ale clientului în privința 
produsului de îmbrăcăminte, vor fi, de asemenea, 
comunicate prin intermediul platformei și vor fi luate în 
considerare în proiectarea finalconsiderare în proiectarea finală. 

Modul online 
Elaborarea unui modul online comun, Elaborarea unui modul online comun, 
în domeniul modei digitale, cu noi 
metode de formare și de evaluare a 
co-designului, bazată pe o platformă de 
vizualizare 3D a produselor de 
îmbrăcăminte. 

Formare
Instruirea grupului Instruirea grupului țintă prin implemen-
tarea noului modul online comun 
pentru moda digitală. 

Testare
Testarea și implementarea platformei 
bazate pe tehnologia design-nului de 
modă.   

Diseminare
Diseminarea rezultatelor proiectului 
precum și coordonarea și gestionarea 
acestuia. 

Durata proiectului: 1 Februarie 2022 – 31 Januarie 2025 

Parteneriat 

Rezultatele PROIECTULUI
R1
O nouă metodologie pentru un cadru de lucru comun privind învățarea colaborativă internațională 
online în domeniul modei digitale.

R2
Biblioteca de informații (cele trei baze de date) pentru proiectarea și tehnologia modei virtuale.

R3
Platforma de instruire pentru designul de modPlatforma de instruire pentru designul de modă prin personalizarea virtuală 3D a corespondenței 
corp-produs.

R4
Curricula pentru învățarea colaborativă internațională online în domeniul modei digitale.

Despre noi
Proiectul DigitalFashion dă posibilitatea profesorilor să ofere noi metode de instruire digitală, permițând atât studenților 
cât și profesioniștilor din domeniu să învețe rapid tehnicile de bază pentru proiectarea și producția produselor 
personalizate, în mediul virtual și să utilizeze pe deplin cunoaștințele acumulate. Aceste cunoștințe se bazează pe 
digitalizare, care este un subiect important și de interes comun, pentru toate țările partenere. 

Metodologie
Elaborarea unei noi metodologii pentru un cadru comun în ceea ce privește învățarea colaborativă internațională online în 
domeniul modei digitale. 

Biblioteca de informații  
Dezvoltarea a trei baze de date (biblioteca de informații) privind materialele textile, culorile și stilurile 
de îmbrăcăminte, precum și a două baze de date despre modă ce vor fi alcătuite și integrate în 
platformplatformă. 

Platforma
Dezvoltarea unei platforme ce va permite studenților și profesorilor să 
proiecteze împreună, într-un mod interactiv, un produs de îmbrăcăminte 
pentru un client. Cerințele speciale ale clientului în privința 
produsului de îmbrăcăminte, vor fi, de asemenea, 
comunicate prin intermediul platformei și vor fi luate în 
considerare în proiectarea final

Elaborarea unui modul online comun, 
în domeniul modei digitale, cu noi 
metode de formare și de evaluare a 
co-designului, bazată pe o platformă de 
vizualizare 3D a produselor de 
îmbrăcăminte. 

Formare
Instruirea grupului 
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