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Partnerzy 

projektu

Konsorcjum sk³ada siê z partnerów 
specjalizuj¹cych siê w konkretnych 
dziedzinach Przemys³u 4.0, którzy 
opracuj¹ materia³y dydaktyczne 
i narzêdzia cyfrowe w œcis³ej wspó³pracy 
z naszym partnerem - Istituto Mattei, 
w³oskim liceum. 

ECAM-EPMI, Francja - koordynator 
projektu
www.ecam-epmi.fr

ISTITUTO SUPERIORE E. MATTEI, 
W³ochy
www.istitutomattei.com

STUCOM SA, Hiszpania
www.stucom.com 

MACDAC ENGINERRING 
CONSULTANCY BUREAU LTD - MECB, 
Malta
www.mecb.com.mt/eu

LUDOR ENGINEERING, Rumunia
www.ludoreng.com

COSMIC INNOVATIONS, Cypr
www.mycoin.eu

DANMAR COMPUTERS SP. Z O.O., 
Polska
www.danmar-computers.com.pl Ten projekt zosta³ zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub 

publikacja odzwierciedlaj¹ jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi 
odpowiedzialnoœci za umieszczon¹ w nich zawartoœæ merytoryczn¹.
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Partnerstwo wytworzy nastêpuj¹ce rezultaty:
?Kompendium 4.0 - materia³y dydaktyczne dla nauczycieli STEM w celu 
wprowadzenia i promocji Przemys³u 4.0 wœród studentów
?Kariera 4.0 - raport potwierdzaj¹cy aktualny stan gotowoœci Przemys³u 4.0 
i jego znaczenia dla rynku pracy
?Space 4.0 - zestaw narzêdzi dla nauczycieli, platforma zawieraj¹ca 
wszystkie opracowane rezultaty, a tak¿e miejsce spotkañ z innymi 
nauczycielami oraz przestrzeñ s³u¿¹ca wymianie doœwiadczeñ. 

Direction 4.0 ma na celu promowanie koncepcji Przemys³u 4.0 
i powi¹zanych technologii wœród uczniów szkó³ œrednich oraz 
zachêcanie ich do wyboru technicznej œcie¿ki kariery zawodowej. 
Zostanie to osi¹gniête przez zapewnienie nauczycielom 
zaktualizowanych materia³ów dydaktycznych oraz dziêki badaniu 
profilu umiejêtnoœci.

Direction 4.0 koncentruje siê na podnoszeniu œwiadomoœci na 
temat Przemys³u 4.0 oraz rozwijaniu umiejêtnoœci zwi¹zanych 
z nowymi technologiami, takimi jak robotyka, druk 3D, 
przetwarzanie w chmurze, VR / AR i cyberbezpieczeñstwo.

Direction 4.0 to projekt skierowany do nauczycieli przedmiotów 
œcis³ych i ich uczniów na poziomie szko³y œredniej. 
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