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PROMOWANIE PRZEMYSŁU4.0 W CZASIE COVID-19

Witamy w trzecim newsletterze projektu DIRECTION 4.0. Projekt rozwija się w szybkim tempie, wypracowując

rezultaty mające na celu promowanie szkoleń z zakresu 4. rewolucji przemysłowej. Podczas gdy ten biuletyn

jest redagowany w celu zrelacjonowania pracy wykonanej w ciągu ostatnich kilku miesięcy, świat przechodzi

przez trudny okres pandemii COVID-19, która spowodowała zakłócenia w różnych sektorach, w tym w

sektorze produkcyjnym. W tym kontekście, rezultaty projektu DIRECTION 4.0 są bardzo ważne, ponieważ

mogą pomóc w przygotowaniu przyszłej siły roboczej, która będzie w stanie lepiej wykorzystywać technologie

cyfrowe, takie jak rzeczywistość rozszerzona czy druk 3D, w czasach wymagającego dystansu społecznego.  

 Zapraszam do lektury, tego co udało nam się zrobić w ostatnich miesiącach pomimo utrudnień związanych z

COVID-19!
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W TYM NUMERZE:

www.facebook.com/directions4.0/ twitter.com/0Directions4dir40.erasmus.site

Airbus był jedną z firm,
 które wykorzystały swoje zasoby do

 produkcji drukowanych w 3D przyłbic 
szpitalnych w walce z Covid-19

źródło:  www.airbus.com/newsroom/



Cel Projektu & Grupa Docelowa

DIRECTION 4.0 ma na celu promowanie idei Przemysłu
4.0 i związanych z nim technologii, takich jak robotyka,
wirtualna rzeczywistość czy druk 3D, wśród uczniów
szkół średnich oraz zachęcenie ich do wyboru zawodów
technicznych. W tym celu w ramach projektu powstają
materiały dydaktyczne wspierające nauczycieli w
przekazywaniu wiedzy z zakresu Przemysłu 4.0.

Projekt DIRECTION 4.0 (finansowany z funduszy 
 Erasmus+) jest skierowany do nauczycieli szkół średnich
STEM i ich uczniów, a także innych osób pragnących
zdobyć wiedzę na temat Przemysłu 4.0.  

Po pierwszych 12 miesiącach pracy nad projektem, partnerzy projektu
Direction 4.0 mają już kilka rezultatów, które są dostępne w ramach
rezultatu IO3 o nazwie "Space 4.O".  Jest to cyfrowy zestaw narzędzi, który
zapewnia nauczycielom szereg zasobów opisanych poniżej.  Aby uzyskać
szczegółowe informacje, odwiedź stronę: 

Rezultaty projektu:  Space 4.0
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dir40.erasmus.site/space-4-0/

Skierowany do nauczycieli szkół średnich STEM, zawierający
analizę kazḋej dziedziny, jej potencjał oraz wskazówki do
realizacji pozalekcyjnych zajęć szkolnych.

Raport dotyczący stanu gotowości do nowej rewolucji
przemysłowej, uwzględniający dane statystyczne i
badania terenowe na temat świadomości tematu i
jego znaczenia dla przyszłego rynku pracy.

Narzędzie pomagające zidentyfikować
zestaw umiejętności, które mogą być
ocenione i dopasowane do potencjalnych
mozl̇iwości kariery.

Zestaw modułów dotyczących elementów Przemysłu
4.0, w tym: inteligentnych fabryk, AR/VR, druku 3D,
robotyki, chmury obliczeniowej i cyberbezpieczeństwa.  

Cyfrowa przestrzeń dla nauczycieli, która
pozwala im dzielić się między sobą
uzẏtecznymi zasobami, takimi jak np. plany
lekcji.

Wirtualne miejsce, w którym nauczyciele mogą
komunikować się ze sobą w formie czatu w celu
wymiany wiedzy i pomysłów.

CEL

Grupa
Docelowa



Kącik technologiczny:    Druk 3-D

W przeciwieństwie do np. formowania wtryskowego
tworzyw sztucznych, technologia druku 3D może
produkować różne obiekty fizyczne bez konieczności
tworzenia specyficznego oprzyrządowania, takiego
jak formy wtryskowe.  Tak więc, gdy czas jest
najważniejszy, drukowanie 3D oferuje dużą
przewagę, ponieważ nie trzeba czekać na
kosztowne oprzyrządowanie do pierwszej produkcji.  
Ta zaleta została na przykład wykorzystana podczas
pandemii COVID-19 do szybkiej produkcji osłon
twarzy dla pracowników służby zdrowia. Zakres
materiałów, które mogą być obecnie drukowane 3D
jest coraz szerszy, co oznacza, że technologia ta
będzie wykorzystywana w coraz większej liczbie
zastosowań w najbliższej przyszłości.  Materiały,
które mogą być drukowane 3D obejmują drewno,
plastik ABS, tytan czy stal nierdzewną. 
 Zastosowania, w których wykorzystywany jest druk
3D obejmują aplikacje biomedyczne, lotnicze,
przemysł zabawkarski i spersonalizowane prezenty. 

Technologia Druku 3D umożliwia tworzenie wirtualnych modeli 3D wygenerowanych w systemie
CAD (Computer Aided Design), które mogą być fizycznie wyprodukowane z różnych materiałów, w
tym z plastiku, stali, a nawet tytanu.  W przeciwieństwie do tradycyjnych procesów produkcyjnych,
takich jak frezowanie, które odejmują (usuwają) materiał, drukowanie 3D jest procesem
addytywnym, tj. buduje modele fizyczne poprzez nakładanie na siebie kolejnych warstw materiału.

Trzecie spotkanie partnerów projektu Direction 4.0 było prowadzone przez MECB na wyspie Malta w dniu 21
listopada 2019 roku. Podczas tego spotkania partnerzy monitorowali postępy po zakończeniu pierwszych
dwunastu miesięcy i uzgodnili zestaw działań i rezultatów na następne sześć miesięcy.

Zapoznaj się z technologią Przemysłu 4.0
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Dlaczego warto korzystać z druku 3D?
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3 SPOTKANIE PARTNERÓW: MALTA



POZNAJ             PARTNERÓW

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejszy biuletyn
odzwierciedla wyłącznie poglądy partnerstwa DIRECTION 4.0, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.
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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


