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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 4.0

Καλωσορίσατε στο πρώτο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος Erasmus + με τίτλο "Προώθηση
και ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη Βιομηχανία 4.0", ακρωνύμιο του DIRECTION 4.0.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η 4η Βιομηχανική Επανάσταση ανοίγει νέες ευκαιρίες για τις
βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η Βιομηχανία 4.0 δημιουργεί προκλήσεις για τους
ευρωπαίους πολίτες που πρέπει είτε να καλύψουν τις σχετικές τους δεξιότητες είτε να
επιτρέψουν στους νέους να προετοιμαστούν με ένα σύνολο δεξιοτήτων σχετικών με τις θέσεις
εργασίας του αύριο. Σκοπός αυτού του ενημερωτικού δελτίου είναι η ενημέρωση των
ενδιαφερομένων για τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τα γεγονότα του έργου DIRECTION 4.0.
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Στόχος του έργου 2

Το DIRECTION 4.0 αποσκοπεί στην προώθηση της έννοιας
της Βιομηχανίας 4.0 και των συναφών τεχνολογιών όπως η
ρομποτική, η εικονική πραγματικότητα και η εκτύπωση 3D

στους μαθητές γυμνασίου και λυκείου, για να τους
ενθαρρύνει να επιλέξουν τεχνικές κατευθύνσεις
σταδιοδρομίας. Για να γίνει αυτό, οι καθηγητές θα λάβουν
ενημερωμένο διδακτικό υλικό σε σχλεση με τη Βιομηχανία
4.0.

 

Το έργο Erasmus +, DIRECTION 4.0, απευθύνεται σε
καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα των
τεχνολογικών επιστημών και στους σπουδαστές τους.

Αναμενόμενα αποτελέσματα 
Τα τρία βασικά αποτελέσματα που
αναμένονται από αυτό το έργο θα είναι
μια σύνοψη (Compendium) για τη
Βιομηχανία 4.0, ένας χάρτης πορείας για
καριέρα στη Βιομηχανία 4.0 και ένα
ψηφιακό εργαλείο για τους
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την
Βιομηχανία 4.0.

 

Οι εργασίες σχετικά με την αγγλική
έκδοση του Compendium 4.0 βρίσκονται
σε προχωρημένο στάδιο και σύντομα θα
δημοσιευθούν για δημόσια χρήση.

Αποτελείται από έξι κεφάλαια, όλα
σχεδιασμένα για να παρέχουν στους
καθηγητές της Μηχανικής Επιστήμης μια
συνοπτική πηγή γνώσης για τον κλάδο
της Βιομηχανίας 4.0. Η συλλογή θα είναι
σύντομα διαθέσιμη στα Γαλλικά,

Ελληνικά, Ιταλικά, Πολωνικά και
Ρουμάνικα.



Τεχνολογικός χώρος: Βιομηχανική ρομποτική

Πρώτη διακρατική συνάντηση

Η πρώτη συνάντηση για την εκκίνηση του Direction 4.0 πραγματοποιήθηκε στην
ECAM-EPMI στην Cergy-Pontoise, της Γαλλίας, την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2018.
Οι επτά οργανώσεις εταίροι εκπροσωπήθηκαν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση, ο
κύριος στόχος της οποίας ήταν να θέσει τους στόχους του έργου για τους επόμενους
έξι μήνες.

Ξεκινήστε να εξοικειώνεστε με τον Βιομηχανία 4.0
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Μπορούν να προγραμματιστούν εύκολα ώστε να
λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο για μια σειρά εργασιών.
Μπορούν να χειρίζονται επικίνδυνα υλικά.
Είναι ευέλικτα και μπορούν να εκτελούν διαφορετικά
καθήκοντα.
Απελευθερώνουν την χειρανακτική εργασία και επιτρέπουν
την εφαρμογή των ανθρώπινων δεξιοτήτων αλλού.

Γιατί να χρησιμοποιείτε ρομπότ σε συστήματα
παραγωγής;
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"Ένα ρομπότ είναι μια μηχανή, ειδικά
προγραμματισμένη από υπολογιστή, ικανή να
εκτελεί αυτόματα μια πολύπλοκη σειρά
ενεργειών."



Συνεργάτες του έργου               

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο
αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη των συνεργαζόμενων οργανισμών για το DIRECTION 4.0 και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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www.ecam-epmi.fr

www.danmar-computers.com.pl

www.istitutomattei.com

www.ludoreng.com

www.mecb.com.mt

www.mycoin.eu

www.stucom.com


