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Σκοπός του έργου
Ο κύριος σκοπός του έργου είναι ευθυγραμ-
μισμένος με τον στόχο του προγράμματος 
ERASMUS+, το οποίο επικεντρώνεται στην 
ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, ανοιχτών και 
καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών και εργαλείων 
για τη μελέτη της τεχνολογίας Industry 4: 
Προηγμένη Ρομποτική, Διαδίκτυο των Πραγμάτων 
(IoT), Digital Twin, Προσθετική Κατασκευή, 
Εικονική Πραγματικότητα, Big Data Analytics, 
Cloud Computing, Τεχνητή Νοημοσύνη, για 
εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές επαγγελματικής 
εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα Erasmus+

Το Erasmus+ είναι ένα νέο πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζει 
δραστηριότητες στον τομέα της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού κατά 
την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Το 
πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε σπουδαστές, 
μαθητές επαγγελματικής κατάρτισης, 
εκπαιδευτικό προσωπικό, εργαζόμενους με νέους 
και εθελοντές να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητές τους. Το πρόγραμμα Erasmus+ 
υποστηρίζει οργανισμούς που μπορούν να 
συμμετάσχουν σε εταιρικές σχέσεις για την 
υλοποίηση έργων και να μοιράζονται την 
καινοτομία στην εκπαίδευση μέσω συνεργασιών 
για την κατάρτιση νέων.

Γιατί είναι σημαντικό το έργο;
Οι δραστηριότητες του έργου εστιάζουν  στην 
ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, ανοιχτού και 
καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων 
για τη μελέτη τεχνολογιών Industry 4. Όλο το 
εκπαιδευτικό υλικό για το Industry 4 θα 
εγκατασταθεί σε μια διαδραστική πλατφόρμα 
ηλεκτρονικής μάθησης. Τα αποτελέσματα του 
έργου TI4 θα χρησιμοποιήσουν σύγχρονες λύσεις 
ΤΠΕ. Όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα θα 
υλοποιηθούν σε μια ειδική πολυλειτουργική 
πλατφόρμα ΤΠΕ για εκπαίδευση και κατάρτιση.

Στόχοι του έργου
- Δημιουργία εκπαιδευτικού και ενημερωτικού 
υλικού για τις τεχνολογίες του Industry 4
- Δημιουργία υλικού σε μορφή ηλεκτρονικής 
μάθησης
- Εφαρμογή αποτελεσμάτων έργου σε μαθήματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και προγράμματα 
σπουδών σε σχολεία
- Χρησιμοποίηση των καλύτερων μεθόδων 
εκπαίδευσης για το Industry 4, έξυπνη παραγωγή
- Παροχή υλικού μελέτης σε καθηγητές επαγ-
γελματικής κατάρτισης ως δημιουργοί προφίλ 
επαγγελματικής κατάρτισης των μαθητών τους για 
καλύτερη απασχόληση

Περίοδος εκτέλεσης του έργου
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