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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0 

Καλώς ήλθατε στο τέταρτο και τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του DIRECTION 4.0. Το έργο έχει φτάσει
στο τέλος του ταξιδιού του, με μια σειρά σχετικών αποτελεσμάτων που βοηθούν στην προώθηση
δεξιοτήτων και ικανοτήτων της Βιομηχανίας 4.0 που είναι τώρα διαθέσιμα για χρήση από όλους τους
ενδιαφερόμενους. Ενώ ο κόσμος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις που προκύπτουν από την
πανδημία COVID-19, έχουν προκύψει διάφορες μελέτες περιπτώσεων που επισημαίνουν τα οφέλη της
ψηφιοποίησης στη βιομηχανία και, συνεπώς, την ανάγκη τόσο των εκπαιδευομένων όσο και των
εκπαιδευτών να καλύψουν τις σχετικές τεχνολογίες. Από αυτή την άποψη, τα αποτελέσματα του έργου
DIRECTION 4.0 είναι πολύ σημαντικά, καθώς μπορούν να βοηθήσουν στην προετοιμασία ενός
μελλοντικού εργατικού δυναμικού πολύ πιο ικανών να εκμεταλλευτούν ψηφιακές τεχνολογίες όπως η
Ρομποτική, η Εικονική Πραγματικότητα και η Τρισδιάστατη εκτύπωση. Εξερευνήστε τι έχουμε
καταφέρει να κάνουμε και βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στην εργαλειοθήκη Space4.0!
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Οι προβλέψεις δείχνουν ότι έως το
2030 περίπου 50 δισεκατομμύρια

από αυτές τις IoT συσκευές θα
χρησιμοποιηθούν σε όλο τον κόσμο,

Πηγή: Statista



Στόχος και ομάδα στόχου του έργου
Ο κύριος στόχος του Direction 4.0 ήταν η προώθηση της
έννοιας της Βιομηχανίας 4.0 και των συναφών τεχνολογιών
όπως η ρομποτική, η εικονική πραγματικότητα και η
τρισδιάστατη εκτύπωση μεταξύ μαθητών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και η ενθάρρυνσή τους να επιλέξουν τεχνική
σταδιοδρομία. Για να γίνει αυτό, το έργο δημιούργησε
διδακτικό υλικό για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς
στη μεταφορά γνώσεων για τη Βιομηχανία 4.0.

Τα αποτελέσματα του έργου Erasmus+ DIRECTION 4.0
απευθύνονται κυρίως σε καθηγητές δευτεροβάθμιου
επιπέδου STEM και στους μαθητές τους, καθώς και σε
άλλους ενδιαφερόμενους που ενδιαφέρονται να μάθουν για
τη Βιομηχανία 4.0.

Αποτέλεσμα:  Εργαλείο επαλήθευσης δεξιοτήτων 
Μπορεί να αναρωτιέστε εάν έχετε επαρκείς δεξιότητες για να σας βοηθήσουν
να προωθήσετε την καριέρα σας σε ένα εργασιακό περιβάλλον Industry 4.0.
Μην αναρωτιέστε πια, καθώς ένα από τα αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν
από τους συνεργάτες του Direction 4.0 είναι ένα εργαλείο επαλήθευσης
δεξιοτήτων που περιγράφεται παρακάτω. Επισκεφτείτε την πύλη του έργου
Space4.0 για να εξερευνήσετε αυτό το εργαλείο!
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dir40.erasmus.site/space-4-0/
User compares his/her skills with
areas of interest to understand
what further training is requiredUser specifies his/her skills in various

digital technologies



Γωνιά Τεχνολογίας:  Διαδίκτυο των Πραμάτων   

Χρησιμοποιώντας έξυπνους αισθητήρες και την ικανότητα δικτύωσης που
παρέχεται από το Διαδίκτυο, οι βιομηχανικές μηχανές μπορούν τώρα να
συνδεθούν μεταξύ τους. Όχι μόνο μπορούν να συνδεθούν τα μηχανήματα,
αλλά μπορούν επίσης να ανταλλάξουν δεδομένα, σαν να μιλούν μεταξύ
τους. Αυτή η ανταλλαγή δεδομένων από μηχανή σε μηχανή διευκολύνει
επίσης την παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων σε ένα
κατασκευαστικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, αισθητήρες εντός έξυπνων
ρουλεμάν, για παράδειγμα, ένα βιομηχανικό ρομπότ μπορεί να μεταδώσει
δεδομένα σχετικά με τη θερμοκρασία του σε ένα έξυπνο σύστημα
συντήρησης (IMS). Όταν το ρουλεμάν αρχίζει επανειλημμένα να φτάσει σε
υψηλές θερμοκρασίες, το IMS θα ενεργοποιήσει αυτόματα ένα σχέδιο
συντήρησης για να διασφαλίσει ότι το συγκεκριμένο ρουλεμάν θα
αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατό πριν γίνει ζημιά στην απόδοση και
την ακρίβεια του βιομηχανικού ρομπότ. Το IMS θα ελέγξει επίσης εάν
υπάρχει διαθέσιμο εφεδρικό ρουλεμάν (ένα δευτερεύον περιουσιακό
στοιχείο) στο απόθεμα και εάν όχι, θα ενημερώσει αυτόματα το σύστημα
εντολών αγοράς για να παραλάβει μια παραγγελία από τον σωστό
προμηθευτή, όλα αυτά γίνονται αποτελεσματικά και σε λίγη ώρα στο
Διαδίκτυο.

Η πρόοδος στη δικτύωση και η διαθεσιμότητα περισσότερων έξυπνων συσκευών, όπως μηχανών CNC,
βιομηχανικών ρομπότ, αυτοματοποιημένων οχημάτων, έξυπνων τηλεφώνων κ.λπ. επιτρέπουν σε αυτά τα
«πράγματα» να συνδεθούν μέσω του Διαδικτύου, με αποτέλεσμα αυτό να έχει χαρακτηριστεί «Διαδίκτυο
των πραγμάτων'. Αυτή η συνδεσιμότητα επιτρέπει σε διάφορους ενδιαφερόμενους κατασκευαστές, όπως
οι διαχειριστές και οι πάροχοι καταστημάτων να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για
καλύτερη λήψη αποφάσεων.

Παρά τους διαφορετικούς περιορισμούς COVID-19 στις διάφορες χώρες εταίρους, οι εταίροι διέδωσαν πληροφορίες
και επιδείξεις των αποτελεσμάτων του έργου με διάφορους τρόπους: μερικοί κατάφεραν να τρέξουν φυσικά
πρόσωπο με πρόσωπο εκδηλώσεις, άλλοι πλήρως on-line και άλλοι μέσω ενός υβριδικού σεμιναρίου. Η Διατριβή
4.0 και η Εργαλειοθήκη Space 4.0 έγιναν δεκτές από τους συμμετέχοντες. Ακολουθούν μερικές εκδηλώσεις που
πραγματοποιήθηκαν.

Ξεκινήστε να εξοικειώνεστε με την τεχνολογίες της Βιομηχανίας 4.0
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IOT για διαχείριση βιομηχανικών πόρων
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Σεμινάρια και Εκδηλώσεις

23.10.2020: 30 συμμετέχοντες
24.02.2021: 96 διαδικτυακοί
συμμετέχοντες

18.02.2021: Υβριδική συμμετοχή 18.09.2020: Φυσική συμμετοχή 



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


