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Ο όρος Industry 4.0 / I4 / (Βιομηχανία 4.0) είναι ένα πολύ δημοφιλές θέμα 
σήμερα. Η βιομηχανία βρίσκεται σε μετασχηματισμό και εξέλιξη προς πλήρη 
ψηφιοποίηση και ευφυΐα των διαδικασιών παραγωγής για να εξασφαλίσει 
υψηλή απόδοση. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, είναι απαραίτητο να 
εφαρμοστούν νέες τεχνολογίες και έξυπνη δικτύωση μηχανών και διαδικασιών 
χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Ωστόσο, ο τύπος 
της εργασίας αλλάζει επίσης ριζικά, και έτσι οι δεξιότητες που απαιτούνται για 
την εκτέλεσή του αλλάζουν επίσης. 

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τους διαχειριστές της βιομηχανίας δεν είναι η 
τεχνολογία - αλλά οι άνθρωποι. Επομένως, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να 
ανταποκριθούν σε αυτές τις τάσεις και να προσαρμόσουν το πρόγραμμα 
σπουδών για να παρέχουν στους μαθητές τους τις κατάλληλες δεξιότητες για 
μελλοντική απασχόληση. 

Η προτεραιότητα του έργου είναι η εκπόνηση εκπαιδευτικών μαθημάτων και 
σεμιναρίων για καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως κρίσιμο εργαλείο 
για τη δημιουργία προφίλ και την απόκτηση δεξιοτήτων των αποφοίτων 
επαγγελματικών σχολείων. 

 
 
 

Το περιεχόμενο του έργου 
εστιάζεται σε: 

• Παρουσίαση παραδειγμάτων 
καλών εκπαιδευτικών 
πρακτικών για το I4 

• Παρουσίαση παραδειγμάτων 
καλών πρακτικών από την 
εφαρμογή τεχνολογιών I4 στην 
παραγωγή 

• Εκπόνηση πνευματικών 
προϊόντων με περιεχόμενο 
επικεντρωμένο στην ανάπτυξη 
του I4 και επισκόπηση των 
βασικών τεχνολογιών I4 

• Αλλαγή απαιτήσεων για θέσεις 
εργασίας, παροχές, κίνδυνοι 

 
 

Οι στόχοι του έργου δεν είναι αυστηρά δεμένοι με κάποιο πεδίο σπουδών ή 
κάποια θέση εργασίας, επειδή στο I4 το τρέχον προφίλ εστίασης σε ένα μόνο 
πεδίο χάνει τη σημασία του, και το μέλλον είναι στη διεπιστημονική εκπαίδευση. 

Σχετικά με το έργο 
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Τα αποτελέσματα του έργου και των δραστηριοτήτων του βασίζονται σε 5 
προγραμματισμένα πνευματικά προϊόντα: 

 
       O1 -                            
Παραδείγμα
τα καλής 
πρακτικής 

 
 

O2 - 
Βιομηχανία 

4.0 

O3 - 
Τεχνολογίες 
Βιομηχανίας 

4.0 

O4 - 
Μεθοδολογία 

ΤΠΕ 

 
 
 
 
 

 

Στόχος του O1 - Παραδείγματα καλής πρακτικής, είναι να αναλύσει και να 
χρησιμοποιήσει στο έργο τις βέλτιστες μεθόδους εφαρμογής της έννοιας και των 
τεχνολογιών I4, τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στην εφαρμογή στην 
πράξη, επισημαίνοντας τα οφέλη και την αποτελεσματικότητά τους. 

Το πνευματικό προϊόν O2 θα παράσχει γνώση για την ανάπτυξη του I4, τους ορισμούς 
του I4, τις έννοιες-φιλοσοφία της παραγωγής κτιρίων I4, την ψηφιοποίηση. 

Στο O3 θα αναπτυχθούν μαθήματα για ηλεκτρονική μάθηση πάνω στις τεχνολογίες 
του I4, όπου θα αναλυθούν οι αρχές και οι μεθοδολογίες των τεχνολογιών, οι 
εφαρμογές τους, οι μέθοδοι εφαρμογής και χρήσης τους. Αυτά περιλαμβάνουν επί 
του παρόντος: Internet of Things, Big Data, Robotics, Collaborative Robotics, Virtual 
and Augmented Reality, Simulation - Digital Twin, Cloud Systems. 

Στο O4 θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονες λύσεις ΤΠΕ για την παροχή ανοιχτής 
ηλεκτρονικής μάθησης. 

Ένα γλωσσάρι όρων και εκφράσεων θα εξηγεί όρους που σχετίζονται με το I4, όπως 
π.χ. διαλειτουργικότητα, προσαρμογή, M2M, human-cobot, ... 

  
 

 

Αναμενόμενα προϊόντα και αποτελέσματα 

 
http://projecti4.eu 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η έκδοση αντικατοπτρίζει μόνο τις 
απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. 
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