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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 4.0

Καλώς ήλθατε στο δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος Erasmus + DIRECTION 4.0. Το έργο
εξελίσσεται γρήγορα, όταν η συνειδητοποίηση της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης αναπτύσσεται τόσο στον
κλάδο όσο και στους ακαδημαϊκούς κύκλους. Από αυτή την άποψη, το έργο DIRECTION 4.0 δημιουργεί σταδιακά
αποτελέσματα που θα βοηθήσουν τα ευρωπαϊκά σχολεία να καλύψουν τις σχετικές δεξιότητες STEM και για την
νεότερη γενιά που εξακολουθεί να εκπαιδεύεται για να προετοιμαστεί με ένα σύνολο δεξιοτήτων σχετικό με τις
θέσεις εργασίας του αύριο. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο έχει ως στόχο να παρέχει πληροφορίες σε σχετικούς
ενδιαφερόμενους σχετικά με τις τρέχουσες δραστηριότητες, τα αποτελέσματα και τα γεγονότα του σχεδίου
DIRECTION4.0.  
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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 στους
μαθητές γυμνασίου και λυκείου, για να τους ενθαρρύ́νει να
επιλέξουν τεχνικές κατευθύνσεις σταδιοδρομίας. Για να
γίνει αυτό, οι καθηγητές θα λάβουν ενημερωμένο διδακτικό
υλικό σε σχέση 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.

Δραστηριότητες& Αποτελέσματα
Σημαντικές εργασίες για το
Compendium πραγματοποιήθηκαν
τους τελευταίους μήνες μήνες,

συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων
με εκπροσώπους από την ομάδα-

στόχου για την παροχή συμβουλών σε
μια σειρά εξωσχολικών
δραστηριοτήτων που μπορούν να
υποστηρίξουν τις δραστηριότητες
μεταφοράς γνώσης. Το Compendium

έχει μεταφραστεί επίσης σε γαλλική,

ελληνική, ιταλική, πολωνική και
ρουμανική γλώσσα.

 

Σε συσχετισμό με το σχέδιο του έργου,

οι εργασίες σχετικά με τον «χάρτη
πορείας για την επαγγελματική
σταδιοδρομία (O2)» προχωρούν
ικανοποιητικά με την ανάλυση της
αγοράς εργασίας στις χώρες-εταίρους.



Τεχνολογικός Χώρος:    AR & VR 

2η Συνάντηση Εταίρων

Ξεκινήστε να εξοικειώνεστε με την Βιομηχανία 4.0
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Ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πεδία της εφαρμογής AR είναι η
βιομηχανική παραγωγή, όπου χρησιμοποιείται για την υποστήριξη
ορισμένων δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη και την κατασκευή
προϊόντων, μειώνει και απλοποιεί τις αποφάσεις του χρήστη π.χ. για
τη συντήρηση μηχανημάτων. Στην περίπτωση του VR, ο σχεδιασμός
και η προσομοίωση των γραμμών παραγωγής ουσιαστικά, ένας
υπεύθυνος παραγωγής μπορεί να εντοπίσει σημεία συμφόρησης, να
μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα και να μειώσει τη φύρα πριν
αρχίσει οποιαδήποτε φυσική εργασία.

Γιατί χρησιμοποειούνται οι τεχνολογίες AR & VR  στην
Βιομηχανία;
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Η επαυξημένη πραγματικότητα (AR)  είναι
μια διαδραστική εμπειρία ενός πραγματικού
περιβάλλοντος όπου τα αντικείμενα που
κατοικούν στον πραγματικό κόσμο ενισχύονται
από τις αντιληπτές πληροφορίες που
παράγονται από υπολογιστή. H εικονική
πραγματικότητα (VR) είναι μία
προσομοιωμένη εμπειρία που είτε είναι ίδια
είτε διαφέρει με την πραγματικότητα.

Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου Direction 4.0 πραγματοποιήθηκε στο Istituto
Mattei στην Fiorenzuola της Ιταλίας στις 3 Ιουνίου 2019. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης,
οι εταίροι παρακολούθησαν την πρόοδο και συμφώνησαν για μια σειρά δράσεων για τους
επόμενους έξι μήνες.



ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ             ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

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


