
DIRECTION 4.0
Προώθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με τη Βιομηχανία 4.0
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 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0 ΚΑΤΑ  COVID-19 

Καλώς ήλθατε στο τρίτο ενημερωτικό δελτίο DIRECTION 4.0. Το έργο συνεχίζει να παράγει
αποτελέσματα που προωθούν το σχηματισμό της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Καθώς
γράφουμε αυτήν την έκδοση, ο κόσμος βρίσκεται κάτω από την πρόκληση του COVID-19 που παραλύει
τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου του τομέα παραγωγής. Για το λόγο αυτό, τα αποτελέσματα του έργου
DIRECTION 4.0 είναι πολύ σημαντικά, καθώς μπορούν να βοηθήσουν στην προετοιμασία των
μελλοντικών εργαζομένων που είναι πιο ικανοί να εκμεταλλευτούν ψηφιακές δεξιότητες όπως η
Επαυξημένη Πραγματικότητα ή η 3D εκτύπωση σε στιγμές που απαιτούν κοινωνική απόσταση.

Παρουσιάζουμε τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο έργο παρά την παύση COVID-19
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Η Airbus ήταν μία από τις
εταιρείες που χρησιμοποίησαν

πόρους για την παραγωγή 
νοσοκομειακών προσωπίδων με
3D εκτύπωση στον αγώνα κατά

του Covid-19
credits: www.airbus.com/newsroom/

 



Στόχος και ομάδα στόχου του έργου

Το DIRECTION 4.0 προωθεί την ιδέα της Βιομηχανίας 4.0
και των σχετικών τεχνολογιών όπως η ρομποτική, η
εικονική πραγματικότητα και η τρισδιάστατη εκτύπωση
μεταξύ μαθητών γυμνασίου, ενθαρρύνοντάς τους να
επιλέξουν τεχνική σταδιοδρομία. Για αυτό, το έργο παράγει
διδακτικό υλικό για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς να
μεταφέρουν τις γνώσεις τους στη Βιομηχανία 4.0.

Το έργο Erasmus+ DIRECTION 4.0 απευθύνεται σε
εκπαιδευτές STEM γυμνασίου, στους μαθητές τους και σε
όλους που ενδιαφέρονται να μάθουν για τη Βιομηχανία 4.0.

Αποτελέσματα:  Space 4.0
Μετά τους πρώτους 12 μήνες της εργασίας, οι εταίροι του Direction 4.0
μπορούν να μοιραστούν μερικά αποτελέσματα που είναι διαθέσιμα στο IO3
που ονομάζεται "Space 4.O". Είναι ένα ψηφιακό εργαλείο για εκπαιδευτικούς
με πολύ χρήσιμους πόρους. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον
ιστότοπό μας:
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dir40.erasmus.site/space-4-0/

Με στόχο τους καθηγητές STEM, περιέχει την ανάλυση κάθε
τομέα, τις δυνατότητές του και τις οδηγίες για την
εφαρμογή εξωσχολικών σχολικών δραστηριοτήτων.

Αναφορά για την κατάσταση της νέας βιομηχανικής
επανάστασης, ανάλυση στατιστικών και επιτόπια
έρευνα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το
ζήτημα και τη σημασία του για το μέλλον της αγοράς
εργασίας.

Εργαλείο για τον προσδιορισμό δεξιοτήτων
που μπορούν να βαθμολογηθούν και
σχετίζονται με πιθανές ευκαιρίες
σταδιοδρομίας.

Ενότητες για στοιχεία της βιομηχανίας 4.0, π.χ.
έξυπνα εργοστάσια, AR / VR, τρισδιάστατη εκτύπωση,
ρομποτική, το cloud.

Ψηφιακός χώρος για εκπαιδευτικούς που
τους επιτρέπει να μοιράζονται χρήσιμους
πόρους, όπως ο σχεδιασμός μαθημάτων.

Εικονικός χώρος όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν
να αλληλεπιδράσουν μέσω συνομιλιών για να
ανταλλάξουν γνώσεις και ιδέες.



Γωνιά Τεχνολογίας:   3D Εκτύπωση  

Επειδή η τρισδιάστατη εκτύπωση μπορεί να
παράγει διαφορετικά αντικείμενα χωρίς να
χρειάζεται καλούπια. Έτσι, όταν ο χρόνος
γίνεται το πιο σημαντικό πράγμα, η
εκτύπωση 3D προσφέρει ένα μεγάλο
πλεονέκτημα, καθώς δεν χρειάζεστε ακριβά
εργαλεία για την παραγωγή. Ένα
παράδειγμα που έχουμε κατά τη διάρκεια του
COVID-19, αφού οι ασπίδες προσώπου
έχουν παραχθεί γρήγορα για τους
εργαζόμενους στον τομέα της υγείας. Η
γκάμα των προϊόντων που μπορούν να
παραχθούν σε 3D αυξάνεται, οπότε αυτή η
τεχνολογία πρόκειται να εφαρμοστεί πολύ
περισσότερο στο εγγύς μέλλον. Τα υλικά
που μπορούν να παραχθούν σε 3D
περιλαμβάνουν ξύλο, πλαστικό ABS, τιτάνιο
και ανοξείδωτο ατσάλι. Η τρισδιάστατη
εκτύπωση χρησιμοποιείται σε εφαρμογές
βιοϊατρικής, αεροδιαστημικής, παιχνιδιού και
εξατομικευμένων δώρων.

Τρισδιάστατη εκτύπωση - επιτρέπει τη δημιουργία μοντέλων σχεδιασμένων με το λεγόμενο
Σύστημα Σχεδιασμού (CAD) που επιτρέπει την παραγωγή μιας σειράς υλικών που περιλαμβάνουν
πλαστικό, χάλυβα και ακόμη και τιτάνιο. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής
που αφαιρούν υλικό, η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μια προστιθέμενη διαδικασία, δηλαδή
δημιουργήστε φυσικά μοντέλα προσθέτοντας στρώματα υλικού πάνω από το καθένα.

Η τρίτη συνάντηση του έργου Direction 4.0 διοργανώθηκε από την MECB στη Μάλτα στις 21 Νοεμβρίου 2019.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι έλεγξαν τη διαδικασία του έργου, τερματίζοντας τους πρώτους
δώδεκα μήνες του έργου και συμφώνησαν για τη διαδικασία και τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν για
το τους επόμενους έξι μήνες.

Ξεκινήστε να εξοικειώνεστε με την τεχνολογίες της Βιομηχανίας 4.0
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Γιατί τρισδιάστατη εκτύπωση;
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3η Συνάντηση Εταίρων: Μάλτα



ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ             ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο της εταιρικής σχέσης DIRECTION4.0 και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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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


