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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 παρέχει την ευκαιρία σε 
φοιτητές, ασκούμενους, διδακτικό προσωπικό, εργαζόμενους στον 
τομέα της νεολαίας και εθελοντές να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητές τους. Το πρόγραμμα υποστηρίζει οργανισμούς που μπορούν 
να συμμετάσχουν σε συμπράξεις έργων και να μοιραστούν καινοτομίες 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των νέων μέσω εταιρικών σχέσεων. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Στόχος έργου 
TI4 

Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών μαθημάτων 
για εκπαιδευτικούς επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως κρίσιμο στοιχείο 
για την κατάρτιση προφίλ και την απόκτηση δεξιοτήτων των 
αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
• Δημιουργία διδακτικού και πληροφοριακού υλικού για τις 

τεχνολογίες της Βιομηχανίας 4 (Industry 4 – I4) 
• Δημιουργία αυτού του υλικού σε μορφή για τηλεκπαίδευση 
• Εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου στα προγράμματα 

σπουδών των μαθημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης στα 
σχολεία/σχολές 

• Χρήση των καλύτερων μεθόδων κατάρτισης για τη Βιομηχανία 4, 
έξυπνη παραγωγή 

• Παροχή εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτικούς επαγγελματικής 
εκπαίδευσης ως δημιουργούς του επαγγελματικού προφίλ των 
σπουδαστών τους για καλύτερη απασχόληση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Περιεχόμενο 
έργου TI4  

Το περιεχόμενο του έργου επικεντρώνεται στα εξής: 
• παρουσίαση παραδειγμάτων ορθής πρακτικής από την εκπαίδευση 

για τη Βιομηχανία 4 
• παρουσίαση παραδειγμάτων ορθής πρακτικής από την εφαρμογή 

των τεχνολογιών I4 έως την παραγωγή 
• εκπόνηση πνευματικών αποτελεσμάτων με περιεχόμενο που 

επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της Βιομηχανίας 4 και επισκόπηση των 
βασικών τεχνολογιών της  

• μεταβολή στις απαιτήσεις απασχόλησης, οφέλη, κίνδυνοι 



 
 
 
 

 
 

 
 

 

Βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας τεχνολογικής επανάστασης που θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο ζωής, 
εργασίας και επικοινωνίας μεταξύ μας. Στην έκταση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητά του, αυτός ο 
μετασχηματισμός θα είναι τόσο θεμελιώδης για την ανθρωπότητα όσο και οποιαδήποτε άλλη τεχνολογική 
αλλαγή στο παρελθόν. Δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά ένα πράγμα είναι σαφές: η ανταπόκριση 
σε αυτό πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε παγκόσμια 
βάση, από τον δημόσιο έως τον ιδιωτικό τομέα, τον ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των πολιτών. 
Η ανάπτυξη της Βιομηχανίας 4.0 στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν είναι μελλοντικό ζήτημα, είναι μια 
διαδικασία που αρχίζει σήμερα. Οι εταιρείες ενδιαφέρονται για την πληροφόρηση και την ανταλλαγή 
εμπειριών, αλλά οι περισσότερες δεν έχουν την εμπιστοσύνη και τη δέσμευση να προσαρμόσουν 
σταδιακά την παραγωγή τους στις νέες τεχνολογίες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να μιλήσουμε για την 
προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσουμε και για το ποια θα πρέπει να είναι τα πρώτα βήματα. Η 
Βιομηχανία 4 ή 4η Βιομηχανική Επανάσταση δεν είναι buzzwords ή λέξεις μάρκετινγκ. Είναι επίσης σαφές 
ότι οι τεχνολογίες της Βιομηχανίας 4 θα εξαλείψουν πολλές θέσεις εργασίας με την τρέχουσα 
επαγγελματική εμπειρία και, από την άλλη πλευρά, θα δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες με 
απαιτήσεις για την επερχόμενη εποχή της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας. Επί του παρόντος, κάθε χώρα 
έχει υιοθετήσει ή υιοθετεί νέα εθνικά προγράμματα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
αποδοτικότητας της παραγωγής και της εξατομίκευσης των προϊόντων βάσει της Ι4, από τα οποία 
προκύπτει η απαίτηση ευελιξίας όχι μόνο της παραγωγής αλλά κυρίως της εργασίας. Η επιλογή μιας 
προτεραιότητας προσανατολισμένης στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών αποτελεί σαφή επιλογή από 
αυτή την κατάσταση, διότι ακριβώς οι εκπαιδευτικοί της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι αυτοί που 
πρέπει να είναι οι πρώτοι που πρέπει να είναι ενημερωμένοι, αλλά και ικανά προετοιμασμένοι για την 
εκπαίδευση για τη νέα γενιά παραγωγής — έξυπνη παραγωγή. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Προτεραιότητα του έργου ήταν η ανάπτυξη εκπαιδευτικών μαθημάτων για εκπαιδευτικούς 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως κρίσιμο στοιχείο για την κατάρτιση προφίλ και την απόκτηση 
δεξιοτήτων των αποφοίτων επαγγελματικών σχολών με περιεχόμενο που στοχεύει: — παρουσίαση 
παραδειγμάτων καλής πρακτικής από την εκπαίδευση για τη I4 και καλά παραδείγματα πρακτικής από 
την εφαρμογή των τεχνολογιών I4 έως την παραγωγή, — παρουσίαση της πνευματικής παραγωγής της 
ανάπτυξης της I4: απόψεις και ορισμοί του I4, έννοια-φιλοσοφία της παραγωγής 4 (έξυπνη παραγωγή), 
ψηφιοποίηση των κυβερνοφυσικών συστημάτων ως βάση της I4, δομές έξυπνης παραγωγής, επισκόπηση 
των τεχνολογιών: I4, αλλαγή των απαιτήσεων απασχόλησης, οφέλη, κίνδυνοι, — ανάπτυξη μαθημάτων: 
Τεχνολογία I4 για ηλεκτρονική μάθηση. Λεπτομερής επεξεργασία των αρχών και των μεθοδολογιών των 
επιμέρους τεχνολογιών, των εφαρμογών τους, των μεθόδων εφαρμογής και χρήσης τους. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή: Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Μεγάλα Δεδομένα, Ρομποτική, Συνεργατικά 
ρομπότ, Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα, προσομοίωση – Ψηφιακά δίδυμα, Συστήματα 
Νέφους, - Παροχή πλατφορμών ΤΠΕ για ανοιχτή ηλεκτρονική μάθηση, - Γλωσσάρι και εκφράσεις I4 
(Διαλειτουργικότητα, προσαρμογή, M2M, human-cobot, ...) 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 



 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ 

Το έργο επέφερε την παρουσίαση των θεμάτων των επί του 
παρόντος διαθέσιμων τεχνολογιών I4, στόχος των οποίων είναι 
η εφαρμογή της γνώσης της θεωρίας στην πράξη. 
Τα αποτελέσματα του έργου I4 χρησιμοποιούν σύγχρονες 
λύσεις ΤΠΕ. Όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα εφαρμόζονται σε 
μια ειδική πολυλειτουργική πλατφόρμα για την εκπαίδευση και 
την κατάρτιση, Coursevo. 
Το έργο εισήγαγε μια σειρά μαθημάτων για νέες τεχνολογίες 
που επηρεάζουν σημαντικά την παραγωγή και παρέχουν 
πληροφορίες για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές παγκόσμιες 
τάσεις στην προηγμένη μεταποίηση. 
Τα επόμενα αποτελέσματα του έργου είναι η βελτίωση της 
συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς 
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και για 
μαθητές και εργοδότες, ιδίως στον τομέα της ετοιμότητας και 
της δέσμευσης επιτυχημένων αποφοίτων της δευτεροβάθμιας 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και της ένταξής τους στη 
διαδικασία εργασίας των επιχειρήσεων. 
Τα αποτελέσματα του έργου I4 βασίζονται στη συνεργιστική 
επίδραση της γνώσης από την πρακτική και τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. Οι στόχοι του έργου είναι υψηλής ποιότητας, με 
βάση τις τρέχουσες ανάγκες της βιομηχανίας και των σχολείων 
ως ομάδες-στόχους. 



Παραδοτέο Έργου 1: Παραδείγματα καλών πρακτικών 
 
 

Ο στόχος του αποτελέσματος O1 — Παραδείγματα καλών πρακτικών ήταν: 
1. Ανάλυση και χρήση στο πλαίσιο του έργου των καλύτερων μεθόδων κατάρτισης για τη Βιομηχανία 4, έξυπνη 
παραγωγή 
2. Ανάλυση και χρήση στο έργο των καλύτερων παραδειγμάτων που παρουσιάζουν λύσεις από την πράξη.  
Στο Ο1 υπάρχουν ευρήματα από τα καλύτερα παραδείγματα της εκπαίδευσης για τον «Εργαζόμενο 4» αλλά και επιλογή 
κατάλληλων μεθόδων και την αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Επισημαίνονται τα οφέλη και η αποτελεσματικότητα της 
χρήσης νέων μεθόδων και μεθόδων μέτρησης και χρήσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν. Καλά 
παραδείγματα θεωρούνται εκείνα που χρησιμοποιούν τις νέες μεθόδους για να επιτύχουν τους στόχους της απόκτησης 
γνώσεων και δεξιοτήτων από την πλευρά του συμμετέχοντος, την ικανοποίηση του διδάσκοντα αλλά και την 
ικανοποίηση του εργοδότη. 
Τα παραδείγματα καλής εφαρμογής και η εφαρμογή της έννοιας «Βιομηχανία 4» και έξυπνης παραγωγής ή της χρήσης 
νέων τεχνολογιών στην πράξη, αποσκοπούν στην υποστήριξη, την απόκτηση και τη συμπλήρωση θεωρητικών γνώσεων 
σε συγκεκριμένες πρακτικές λύσεις. Τα παραδείγματα αυτά χρησιμεύουν ως μέσο εμβάθυνσης και επαγγελματικής 
επάρκειας. 
Η επιλογή παραδειγμάτων ορθής πρακτικής διέπεται κυρίως από τους ακόλουθους κανόνες: 
- Παραδείγματα ορθών πρακτικών συνδέονται άμεσα με τους στόχους του έργου και τις ομάδες-στόχους 
- Παρέχουν την ευκαιρία άμεσης ή έμμεσης μεταφοράς των προσεγγίσεων ή των μεθόδων τους σε δραστηριότητες 
έργων 
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παιδαγωγική διαδικασία στην επαγγελματική εκπαίδευση — υλικό, περιεχόμενο 

και προσεγγίσεις. 
 

Το βασικό σχήμα για την επεξεργασία του O1 ήταν:  
- Εύρεση παραδειγμάτων μαθημάτων, κατάρτισης, διδακτέας ύλης, κ.λπ., που έχουν ήδη στο περιεχόμενό τους γνώσεις 
στον τομέα της έξυπνης παραγωγής και τεχνολογιών της Βιομηχανίας 4. Τα παραδείγματα αυτά χρησιμεύουν 
περαιτέρω για την τεκμηρίωση της έκτασης και του τρόπου ενσωμάτωσης των νέων γνώσεων στο πρόγραμμα σπουδών 
της τεχνικής εκπαίδευσης. 
- Παροχή παραδειγμάτων εφαρμογής και χρήσης μεμονωμένων τεχνολογιών στην πράξη. Στόχος αυτής της 
προσέγγισης ήταν να παρουσιάσει πραγματικά παραδείγματα εφαρμογής και χρήσης, αλλά κυρίως να καταδείξει την 
εγκυρότητα των νέων τεχνολογιών για τη μελλοντική έξυπνη παραγωγή. 
Για την επεξεργασία αυτού του αποτελέσματος, αναλύθηκαν διάφορα παραδείγματα, τα οποία κάθε εταίρος 
παρουσίασε για τον τομέα του (εκπαίδευση: TUKE Κόσιτσε, TUC Ελλάδα, SŠJH Bardejov, LUT Πολωνία, για πρακτική 
άσκηση: MANEX Κόσιτσε, Cluster Κόσιτσε) με επακόλουθη αξιολόγηση και επιλογή για τελική επεξεργασία (MANEX 
Κόσιτσε). Η επιλογή επικεντρώθηκε σε παραδείγματα που επικυρώθηκαν, αναπτύχθηκαν από αξιόπιστους 
οργανισμούς και είναι εφικτές σε ομάδες-στόχους. Σχεδόν κάθε παράδειγμα από την εκπαίδευση αλλά και από την 
πρακτική έδειχνε τον αντίκτυπο στην αλλαγή του περιεχομένου της εκπαίδευσης αλλά και στην αλλαγή προσεγγίσεων 
και νέων τεχνολογιών και μεθόδων εκπαίδευσης στην εποχή της Βιομηχανίας 4 και στην έξυπνη παραγωγή. Πολλές 
συνεισφέρουν στα αποτελέσματα του O1 και ορισμένες θα είναι μέρος των αποτελεσμάτων O2 και O3. Η ανάλυση 
καλών παραδειγμάτων επιβεβαίωσε αδιαμφισβήτητα ότι η Βιομηχανία 4 απαιτεί όχι μόνο την εφαρμογή νέων 
τεχνολογιών αλλά και κορυφαίους εμπειρογνώμονες. 
Η πνευματική παραγωγή O1 πληρούσε την ουσία της περιγραφής της πνευματικής παραγωγής που δίνεται στο έργο. 
Καταδεικνύει το υλικό περιεχόμενο της ενσωμάτωσης των νέων γνώσεων από τη Βιομηχανία 4 στην εκπαίδευση, τη 
δυνατότητα εφαρμογής των νέων εκπαιδευτικών βοηθημάτων και της κατάρτισης σε σχέση με το Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων, καθώς και για την online κατάρτιση. Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών κατάρτισης για τη Βιομηχανία 4 
τεκμηριώνεται από αναγνωρισμένους οργανισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης αυτοματισμού, όπως το FESTO. 



Παραδοτέο Έργου 2: Βιομηχανία 4 
 
 
 
Το πνευματικό παραδοτέο Ο2-Βιομηχανία 4 παρέχει γνώση των γενικών εξελίξεων στην 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση, εξηγεί την έννοια και τη φιλοσοφία του Ι4, ορίζει τα κυβερνοφυσικά συστήματα, περιγράφει τις 
αρχές της έξυπνης παραγωγής, τα κύρια χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και το πλαίσιό 
τους. Επίσης απαριθμεί τα οφέλη και τους κινδύνους της νέας παραγωγής και τις απαιτήσεις για νέο 
περιεχόμενο γνώσεων και δεξιοτήτων για το νέο πεδίο της εργασίας. 

 
Το Ο2 Βιομηχανία 4 παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο υλικό για τις εξελίξεις, τις τάσεις και τις λειτουργίες I4. 
Η Βιομηχανία 4.0 είναι ένα πολύ δημοφιλές θέμα σήμερα λόγω του μεγάλου αντικτύπου της στην παραγωγή. 
Με την πάροδο των αιώνων, οι συνθήκες και οι μέθοδοι παραγωγής των προϊόντων και των υπηρεσιών έχουν 
αλλάξει. Ο άμεσος λόγος για τις αλλαγές αυτές ήταν και εξακολουθεί να είναι η τεχνολογική πρόοδος. Η 
πρόοδος αυτή οδηγεί σήμερα στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο οι φυσικοί και 
εικονικοί κόσμοι ενώνονται. Οι άνθρωποι, οι μηχανές, τα αντικείμενα και τα συστήματα συνδέονται μέσω των 
ΤΠΕ και του Διαδικτύου, επικοινωνούν δυναμικά σε πραγματικό χρόνο και οργανώνουν και βελτιστοποιούν τις 
διαδικασίες. Ως μέρος των ευφυών συστημάτων παραγωγής, όλα τα υποσυστήματα εργοστασίων 
διασυνδέονται από την παράδοση έως την παραγωγή έως τη μεταφορά. Χάρη σε αυτό, η βιομηχανική 
παραγωγή μπορεί να ικανοποιήσει ευέλικτα τις ατομικές ανάγκες του πελάτη, χάρη στη βέλτιστη χρήση των 
πόρων. 
Η Βιομηχανική Επανάσταση μεταμόρφωσε τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι συνήθιζαν να 
εργάζονται. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα, οι σχεδιαστές τελειοποίησαν εφευρέσεις για το έργο που 
είχαν κάνει οι άνθρωποι πριν. Η παραγωγή σταδιακά έπαψε να υπάρχει και προωθήθηκε η παραγωγή με τη 
βοήθεια μηχανών. 

 
Η πρόοδος στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, υποστήριζε συνεχώς την ανάπτυξη της 
εκβιομηχάνισης σε ολόκληρο τον κόσμο και, με την πάροδο των ετών, συνέβαλε στη δημιουργία πιο 
συγκεκριμένων και σαφών εννοιών στον όρο. 

 
Ο όρος «Βιομηχανική Επανάσταση» εξηγείται επίσης ως μια τεχνική πρόοδος που έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο 
με τον οποίο γίνεται στο παρελθόν. Η Βιομηχανική Επανάσταση φέρνει νέες τεχνολογίες που αλλάζουν τον 
τρόπο εργασίας και διαβίωσης των ανθρώπων. 



Παραδοτέο Έργου 3: Τεχνολογία Βιομηχανίας 4 
 

 

Τα πνευματικά αποτελέσματα του O3 είναι τα σημαντικότερα αποτελέσματα του έργου. Στόχος αυτού του 
παραδοτέου ήταν η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και μαθημάτων για τους εκπαιδευτικούς επαγγελματικής 
εκπαίδευσης ως βασικού και κρίσιμου στοιχείου για την κατάρτιση προφίλ και την απόκτηση των δεξιοτήτων 
των αποφοίτων επαγγελματικών σχολών. 

Η πρόθεση και ο στόχος της επεξεργασίας της πνευματικής παραγωγής Ο3 ήταν κυρίως η τεκμηρίωση και η 
επιβεβαίωση της εγκυρότητας των στόχων του έργου και ο προσδιορισμός του περιεχομένου και της εμβέλειας 
των μαθημάτων. Οι απαιτήσεις για την επεξεργασία των μαθημάτων προέκυψαν επίσης κυρίως από 
συζητήσεις με εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορες εκδηλώσεις και από τις απαιτήσεις 
των επιχειρήσεων. 

 
 

Εκπαιδευτικό υλικό — μαθήματα 

Ενότητα 1: Διαδίκτυο των Πραγμάτων 
Μία από τις υποστηρικτικές τεχνολογίες για την έξυπνη παραγωγή είναι το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), το οποίο είναι 
η δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου πληροφοριών αποτελούμενο από μεγάλο αριθμό διασυνδεδεμένων «πραγμάτων». 
«Πράγματα» παραγωγής μπορεί να είναι, για παράδειγμα, υλικά, αισθητήρες, ενεργοποιητές, ελεγκτές, ρομπότ, άνθρωποι, 
μηχανές, εξοπλισμός, προϊόντα και εξοπλισμός για το χειρισμό υλικών. 

 
1.1 Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων 
Το μάθημα παρουσιάζει γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη του Διαδικτύου των Πραγμάτων, τη σημασία της χρήσης του στην 
παραγωγή και την προτεραιότητά του για την ανάπτυξη ψηφιακής παραγωγής. 

 
1.2 Αυτόματη συλλογή δεδομένων παραγωγής 
Το μάθημα τονίζει ότι η πανταχού παρούσα μορφή του Διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) έχει σημαντικό αντίκτυπο στην 
αυξανόμενη ταχύτητα μετάδοσης πληροφοριών και μηνυμάτων παραγωγής, η οποία μέσω της επακόλουθης επεξεργασίας 
οδηγεί σε βελτιστοποίηση της διαδικασίας. 

 
Ενότητα 2: Προηγμένη Ρομποτική 
Τα βιομηχανικά ρομπότ έχουν πολλά βασικά οφέλη, ανεξάρτητα από το είδος του βιομηχανικού ρομπότ που 
χρησιμοποιείται. Εφ’ όσον ένα ρομπότ είναι προγραμματισμένο σωστά και κατάλληλο για να ταιριάζει στις μοναδικές 
ανάγκες μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, θα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ξεπεράσει τη χειρωνακτική εργασία. Τα συνεργατικά 
ρομπότ αντιπροσωπεύουν μια νέα τεχνολογία που απαιτεί νέες προσεγγίσεις, νέες μεθοδολογίες και σχέδια. Στην 
περίπτωση των συνεργατικών ρομπότ, πρέπει να επανεξεταστούν πολλές νέες πτυχές, όπως: γνώση για τις δυνατότητες που 
προσφέρουν τα «cobot», τι μπορούν να κάνουν, πώς μπορούν να συμπεριφέρονται σε συνεργασία με τους ανθρώπους και 
για ποια περιοχή ή επιχειρήσεις είναι κατάλληλα. 

 
2.1 Βιομηχανική ρομποτική 
Το μάθημα παρουσιάζει γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη των βιομηχανικών ρομπότ, τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες 
τους. Τονίζει ότι το ρομπότ, όταν προγραμματίζεται σωστά, μπορεί να αναπαράγει τις ανθρώπινες δραστηριότητες με 
μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα. 

 
2.2 Συνεργατικά ρομπότ 

Το περιεχόμενο του μαθήματος επικεντρώνεται στην κατανόηση των βασικών λειτουργιών των cobot για τη συνεργασία με 
τους ανθρώπους με έμφαση στην ασφάλεια. 

 
2.3 Ρομποτικά συστήματα διαλογής (Bin-Picking) 
Η επιλογή αντικειμένων μεταξύ τυχαία αποθηκευμένων αντικειμένων από μια παλέτα ή δοχείο από ένα ρομπότ που 
καθοδηγείται από μια κάμερα 3D αναφέρεται ως Bin-Picking-διαλογή. Η εφαρμογή διαλογής λύνει το πρόβλημα εντοπισμού 
και την επιλογή αντικειμένων από παλέτα χωρίς την ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση. Το Bin-Picking είναι η έξυπνη 
αναζήτηση αντικειμένων και η χειραγώγησή τους. 
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Ενότητα 3: Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων 
Η Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Analytics) είναι η συχνά πολύπλοκη διαδικασία εξέτασης των Μεγάλων 
Δεδομένων για την αποκάλυψη πληροφοριών — όπως κρυφά πρότυπα, συσχετίσεις, τάσεις της αγοράς και προτιμήσεις 
των πελατών — που μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να λαμβάνουν τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Τα 
Μεγάλα Δεδομένα περιλαμβάνουν όλα τα είδη δεδομένων και βοηθούν στην παροχή των κατάλληλων πληροφοριών στο 
σωστό άτομο, στη σωστή ποσότητα, την κατάλληλη στιγμή, για να βοηθήσουν στη λήψη των σωστών αποφάσεων. Ενώ η 
στατιστική ανάλυση και η παραδοσιακή Ανάλυση Επιχειρηματικών Πληροφοριών απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με «Τι 
συνέβη», η ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με «Γιατί συνέβη». 

 
3.1 Εισαγωγή στην ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων  
Το μάθημα παρουσιάζει μια εισαγωγή στα Big Data και τη σημασία τους για την απόκτηση διορατικότητας και την 
αυτοματοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

 
3.2 Οπτικοποίηση, Διαδικασία, Εργαλεία και Άνθρωποι. Ιδιωτικότητα 
Το μάθημα αυτό εισάγει την οπτικοποίηση των δεδομένων ως σημαντικό μέρος της διαδικασίας ανάλυσης και περνά μέσα 
από τον κύκλο ζωής της Ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων και τα σημαντικότερα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτό. 
Ολοκληρώνεται με σημαντικές πτυχές που αφορούν την ιδιωτικότητα δεδομένων και πληροφοριών. 

 
3.3 Εφαρμογές και παραδείγματα χρήσης μεγάλων δεδομένων στη βιομηχανία 

Το μάθημα αυτό αποτελείται από μια συλλογή από πραγματικές εφαρμογές και περιπτώσεις χρήσης στην παραγωγή και 
πηγές αναφοράς για άλλες βιομηχανίες 

 
Ενότητα 4: Τρισδιάστατη εκτύπωση, Προσθετική Κατασκευή 
Αυτή η ενότητα περιέχει εισαγωγικά θέματα σχετικά με την τρισδιάστατη σάρωση, την απόκτηση δεδομένων στην 
αντίστροφη μηχανική και την ταχεία δημιουργία πρωτοτύπων, καθώς και την επαγγελματική τρισδιάστατη μοντελοποίηση 
νέων εξαρτημάτων και συγκροτημάτων σχεδιασμένων για τρισδιάστατη εκτύπωση. Η αντίστροφη μηχανική εισάγει τη 
μετατροπή ενός φυσικού αντικειμένου σε ψηφιακό μοντέλο. 

 
4.1 3D Σάρωση — Μια Μέθοδος Λήψης Δεδομένων στην Αντίστροφη Μηχανική 
Το μάθημα εισάγει τις δυνατότητες χρήσης τρισδιάστατων σαρωτών για την απόκτηση δεδομένων που είναι απαραίτητα 
για την αντίστροφη μηχανική. Παρουσιάζονται παραδείγματα σχεδίων τρισδιάστατων σαρωτών: Artec Space Spider για 
σάρωση μικρών και πολύ μικρών αντικειμένων και Artec EVA για σάρωση μεγάλων αντικειμένων. Και οι δύο σαρωτές που 
συζητήθηκαν είναι φορητοί σαρωτές, κινητοί σαρωτές με δίκτυο και ισχύ μπαταρίας. Συζητήθηκε επίσης η εκτέλεση 
τρισδιάστατων σαρώσεων με τους προαναφερθέντες σαρωτές χρησιμοποιώντας το ειδικό Artec Studio ver. 12. 
Παρουσιάζεται η διαδικασία για μια σωστή σάρωση ενός πραγματικού αντικειμένου για να αποκτηθεί ένα υψηλής 
ποιότητας τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο. Συζητήθηκαν τρόποι εντοπισμού ενός πραγματικού αντικειμένου, της 
γεωμετρίας και της υφής σάρωσης, της σάρωσης με τη χρήση λειτουργίας real fusion, της επεξεργασίας σαρώσεων και της 
σύνθεσής τους σε ένα μοντέλο, καθώς και της εξαγωγής δεδομένων σε αρχεία ανταλλαγής δεδομένων. 

 
4.2 Ταχεία προτυποποίηση. Αντίστροφη μηχανική 
Το μάθημα εισάγει τα θέματα που σχετίζονται με την τεχνολογία αντίστροφης μηχανικής και τις μεθόδους ταχείας 
δημιουργίας πρωτοτύπων (RP). Συζητήθηκε η σημασία αυτών των τεχνολογιών στη σύγχρονη Βιομηχανία 4.0, ιδίως στον 
τομέα της ανάπτυξης των προϊόντων. Παρουσιάζεται η ταξινόμηση των μεθόδων RP. Οι σημαντικότερες μέθοδοι RP 
συζητήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν εν συντομία. Επιπλέον, οι τεχνολογίες ταχείας κατασκευής εργαλείων, οι οποίες είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένες με την RP και την αντίστροφη μηχανική, χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μη συμβατικών 
εργαλείων παραγωγής. 

 
4.3 Προσθετική τεχνολογία — τρισδιάστατη εκτύπωση 
Το μάθημα εισάγει τις μεθόδους προσθετικής παραγωγής πρωτοτύπων και τελικών προϊόντων με τη χρήση μεθόδων 
τρισδιάστατης εκτύπωσης. Η κύρια εστίαση ήταν η προσέγγιση μιας από τις προσθετικές μεθόδους κατασκευής, η οποία 
είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση με τη χρήση μιας από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους FDM. Συζητήθηκαν παραδείγματα 
τρισδιάστατων εκτυπωτών που τυπώνουν με θερμοπλαστικά υλικά (καρτεσιανός εκτυπωτής και εκτυπωτής τύπου Delta). 
Παρουσιάστηκαν τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτύπωση FDM και οι μηχανικές ιδιότητες των εκτυπωμένων 
φυσικών μοντέλων. Συζητείται ο αντίκτυπος των παραμέτρων εκτύπωσης 3D εκτυπωτών στην ποιότητα και το χρόνο 
εκτύπωσης. Συζητήθηκαν οι διαδικασίες για την προετοιμασία των αρχείων *.stl και η επιλογή των παραμέτρων εκτύπωσης 
στο παράδειγμα των εκτυπωτών Zortrax M200 (Cartesian printer) και Anycubic Predator (τύπος Delta) εκτυπωτών. 
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Ενότητα 5: Ψηφιακά Δίδυμα 
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εισαγωγικά θέματα σχετικά με τα ψηφιακά δίδυμα, τα εργαλεία δημιουργίας Ψηφιακών Διδύμων και 
το μεθοδολογικό πλαίσιο για τη δημιουργία ψηφιακών δίδυμων. 
Η βασική έννοια ενός ψηφιακού διδύμου αναφέρεται στην εικονική αναπαράσταση φυσικών αντικειμένων, διαδικασιών, ανθρώπων, 
δεδομένων, συστημάτων ή περιβαλλόντων. Ως εκ τούτου, το ψηφιακό δίδυμο είναι ένα εργαλείο που είναι το μόνο που επιτρέπει τη 
συνεχή και μόνιμη βελτιστοποίηση. 

 
5.1 Ψηφιακά δίδυμα  
Το μάθημα παρέχει γνώση σχετικά με την ανάπτυξη του ψηφιακού διδύμου, τη σημασία της χρήσης του στην παραγωγή για τη 
βελτιστοποίηση της παραγωγής και τον αντίκτυπο που έχει στην απόδοση της παραγωγής. Με τη βοήθεια των προσομοιώσεων σε ένα 
εικονικό δίδυμο, είναι δυνατόν όχι μόνο να συντομευτεί η φάση σχεδιασμού, αλλά και να επιταχύνει τη δοκιμή, η οποία μπορεί επίσης 
να πραγματοποιηθεί πολύ πριν αρχίσει η παραγωγή των φυσικών πρωτοτύπων. 
5.2 Εργαλεία δημιουργίας ψηφιακών δίδυμων  
Το περιεχόμενο του μαθήματος επικεντρώνεται στην κατανόηση των κρίσιμων χαρακτηριστικών του λογισμικού ψηφιακών διδύμων 
Process Simulate. 
5.3 Μεθοδολογικό πλαίσιο για τη δημιουργία ψηφιακών δίδυμων  
Αυτό το μάθημα παρουσιάζει μια μεθοδική διαδικασία για τη δημιουργία ενός ψηφιακού διδύμου. Ο αναγνώστης θα αποκτήσει τη 
λογική των βημάτων με τις οδηγίες του προγράμματος για τη δημιουργία του ψηφιακού δίδυμου. Η περιγραφόμενη μεθοδολογία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την εφαρμογή του ψηφιακού διδύμου σε μονάδες παραγωγής 

 

Ενότητα 6: Εικονική Πραγματικότητα 
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εισαγωγικά θέματα σχετικά με την Εικονική Πραγματικότητα και τις Εφαρμογές Εικονικής 
Πραγματικότητας στην Παραγωγή.  
Η εικονική πραγματικότητα (VR) είναι σήμερα ένα φαινόμενο που μεταφέρεται όλο και περισσότερο από το επιστημονικό πεδίο στην 
πραγματική ζωή, και η εφαρμογή του μπορεί να παρατηρηθεί σε διάφορους τομείς. Αυτή η τεχνολογία παρέχει μια εντελώς νέα 
προοπτική σε διάφορους τομείς που θα δυσκολευόμασταν να φτάσουμε ως απλοί θνητοί. Μας επιτρέπει να δούμε και ακόμη και να 
αισθανθούμε πράγματα που είναι συχνά πολύ δύσκολο να επιτευχθούν στην πραγματική ζωή. 
Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση για την απόκτηση των βασικών εννοιών που εισάγονται με το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό. 
Ορισμένες από τις περιπτώσεις χρήσης που παρουσιάζονται απαιτούν κατανόηση των εργαλείων χειρισμού και επεξεργασίας 
δεδομένων. 

 
6.1 Εικονική πραγματικότητα 
Αυτό το μάθημα παρουσιάζει μια εισαγωγή στην Εικονική Πραγματικότητα και τη σημασία της για την απόκτηση γνώσεων και την 
αυτοματοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Παρέχει μια επισκόπηση της εικονικής πραγματικότητας, του τρόπου 
λειτουργίας της και των τύπων εικονικής πραγματικότητας που γνωρίζουμε. Το μάθημα εξηγεί ποια είναι η επαυξημένη 
πραγματικότητα και η μικτή πραγματικότητα και ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους. 
6.2 Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στην παραγωγή 
Το μάθημα παρέχει μια επισκόπηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της εικονικής πραγματικότητας σε διάφορους τομείς της 
βιομηχανίας και μη βιομηχανικών τομέων. Ασχολείται με τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας στις εφαρμογές παραγωγής, οι 
οποίες περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την κατασκευή πρωτοτύπων, την κατεργασία, τη συναρμολόγηση, την επιθεώρηση, τον 
σχεδιασμό, την κατάρτιση. 

 

Ενότητα 7: Τεχνητή Νοημοσύνη 
Έξυπνο Εργοστάσιο 4.0 Αυτοματοποιημένο Εργοστάσιο — Ένα ευέλικτο σύστημα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να 
βελτιστοποιήσει αυτόματα επιδόσεις και να συνδέσει προηγουμένως ανεξάρτητα στοιχεία από την γραμμή παραγωγής για να 
διαχειριστεί αυτόνομα τις διαδικασίες παραγωγής. 

 
7.1 Τεχνητή νοημοσύνη στην παραγωγή 
Το μάθημα παρουσιάζει γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, τη σημασία της χρήσης της στην παραγωγή για 
την οικοδόμηση αυτόνομης παραγωγής και τον αντίκτυπο στην αλλαγή της τρέχουσας παραγωγής. 
7.2 Ευφυή προϊόντα, εργαλειομηχανές, ρομπότ 
Το περιεχόμενο του μαθήματος επικεντρώνεται στην κατανόηση των κρίσιμων χαρακτηριστικών και των διαφορών των ευφυών 
προϊόντων και συστημάτων από τα παραδοσιακά. 
7.3 Τεχνολογίες — Μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 
Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) στην παραγωγή επιτρέπει στα συστήματα παραγωγής να έχουν αυτογνωσία, να συγκρίνουν, να προβλέπουν, 
να βελτιστοποιούν και, ως εκ τούτου, να είναι πιο ανθεκτικά από τα παραδοσιακά συστήματα παραγωγής. Ένα έξυπνο και 
αυτοβελτιούμενο σύστημα παραγωγής μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της τεχνητής νοημοσύνης (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής 
μάθησης και με την αυξανόμενη ποσότητα και πολυπλοκότητα των δεδομένων, ιδίως της βαθιάς μάθησης, των νευρωνικών δικτύων) 



 

 

 
 
 

Αυτό το πνευματικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει διάφορες εργασίες: 

1. Δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. 

2. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. 

3. Δοκιμή πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης από εταίρους του έργου, 

εξωτερικούς αξιολογητές και δράσεις διάδοσης. 

4. Επικαιροποίηση και εφαρμογή σχολίων και προτάσεων από τις δοκιμές. 
 
 

Η πλατφόρμα παρέχει στον εκπαιδευτή έναν τρόπο να δημιουργήσει και να διανέμει περιεχόμενο, να 
παρακολουθεί τη συμμετοχή των μαθητών και να αξιολογεί τα αποτελέσματά τους. Η πλατφόρμα μπορεί 
να προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να επωφεληθούν από διαδραστικά χαρακτηριστικά, όπως 
δομημένες συζητήσεις, βιντεοδιάσκεψη και φόρουμ συζήτησης. 

Παραδοτέο Έργου 4: Μεθοδολογία ΤΠΕ 

Όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα εφαρμόζονται σε μια ειδική πολυλειτουργική πλατφόρμα ΤΠΕ 
για την εκπαίδευση και κατάρτιση, το COURSEVO, που αναπτύχθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης. 

Σκοπός ήταν να καθοριστεί ο τρόπος εκπλήρωσης και χρήσης του εκπαιδευτικού συστήματος 
της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Έχει αναπτυχθεί μεθοδολογία για τη συνεργασία με το 
σύστημα, έτσι ώστε όλοι οι εταίροι να μπορούν να συνεργαστούν με αυτό. 

Για το σκοπό αυτό, η κατάρτιση πραγματοποιήθηκε στον υπεύθυνο εταίρο (TUC), όπου οι 
συμμετέχοντες γνωρίστηκαν μεταξύ τους και έμαθαν να εργάζονται με το σύστημα. 



Παραδοτέο Έργου 5: Γλωσσάριο 
 

 
 

 
 
 
 
 
Παραδοτέο O5 — Το Γλωσσάριο είναι όροι και εκφράσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί σε σχέση με την ανάπτυξη 
της Βιομηχανίας 4 και των νέων τεχνολογιών. Οι όροι και οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται συνήθως 
στην τεχνική ορολογία σχετικά με την παραγωγή εξηγούνται επίσης κατωτέρω. Είναι η ερμηνεία τους για να 
κατανοήσουν το νόημά τους. 
Το αποτέλεσμα επεξεργασίας Ο5 δείχνει την εγκυρότητα της εκπόνησης αυτής της τεχνικής ορολογίας και των 
καθηγητών των ίδιων των μαθημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης θα επικροτούσε την ανάπτυξη μιας 
ξεχωριστής έκδοσης με τη μορφή ενός «γλωσσαρίου» και θα επεκταθεί στις τρέχουσες συντομογραφίες και 
ονομασίες που χρησιμοποιούνται στην αυτοματοποίηση και στις επιμέρους τεχνολογίες. 
Η κοινοπραξία επιθυμεί να εκπληρώσει αυτή την απαίτηση και σχεδιάζει να αναπτύξει μια εκτεταμένη έκδοση 
του γλωσσαρίου μετά το τέλος του έργου. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο αντίκτυπος στους συμμετέχοντες, στους εμπλεκόμενους οργανισμούς και στις 
ομάδες-στόχους είναι ιδιαίτερα θετικός. Η ενεργός λύση και η απόκτηση γνώσεων 
από τη Βιομηχανία 4 και τις τεχνολογίες της, ο αντίκτυπός της στην αλλαγή της 
παραγωγής και των επαγγελμάτων επαινούνται και εκτιμώνται ιδιαίτερα. Για 
πολλούς καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι ίδιες οι ιδέες του σχεδίου, 
βάσει των οποίων άρχισαν να ενδιαφέρονται περισσότερο για τη Βιομηχανία 4, είναι 
πολύτιμες. 

 
Τα αποτελέσματα του έργου έχουν επίσης εμπειρία σε όλες τις χώρες της εταιρικής 
σχέσης. Στη Σλοβακία, το ενδιαφέρον αυτό επιβεβαιώνεται από διάφορες 
εργασιακές και επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ της Manex και της Klaster με 
εταίρους από τους τομείς της μεταποίησης και της μη μεταποίησης. 

 
Ο συντονιστής του έργου εκτιμά ιδιαίτερα την υιοθέτηση των ιδεών του TUKE σε κάθε 
εταίρο, η ουσία του οποίου είναι να παρουσιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο την 
ουσία του έργου, ιδίως σε διάφορες συναντήσεις με μαθητές και φοιτητές, με 
επίκεντρο τον τρόπο με τον οποίο η νέα επανάσταση της Βιομηχανίας 4 αλλάζει την 
εκπαίδευση και τα επαγγέλματά τους. 

 
Γενικός αντίκτυπος στις ομάδες-στόχους: 
• παροχή ευκαιριών στα άτομα, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις 

δυνατότητές τους και να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στην 
αγορά εργασίας, 

• εξασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής των ομάδων-στόχων στην αγορά 
εργασίας σε μια δεδομένη χώρα, 

• υλοποίηση της διά βίου μάθησης και του προγραμματισμού της σταδιοδρομίας, 
• υποστήριξη ομάδων-στόχων σε αναζήτηση καλύτερης θέσης στην αγορά 

εργασίας, 
• αύξηση της ελκυστικότητας και της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και 

επαγγελματικής κατάρτισης. 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΕΡΓΟΥ 



 

 
 
 

  
 
 
 

  
 
 

 

 
 

M1 — ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΕΤΑΙΡΩΝ, KOŠICE, ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

 
 
Η πρώτη συνάντηση των εταίρων ήταν η 24.10.-25.10.2019 στο Košice — όλοι οι 
εταίροι συμμετείχαν — συνολικά 13 συμμετέχοντες. Η πρώτη συνάντηση παρείχε 
βασικές πληροφορίες σχετικά με το έργο, το χρονοδιάγραμμα του έργου, τους 
στόχους του έργου, τη χρηματοδότηση του έργου, την περιγραφή των 
αποτελεσμάτων. 

 
Παρουσίαση των εταίρων του έργου — TUC Greece, Manex Košice, LUT Poland, TU 
Košice, Klaster Košice και SŠJH Bardejov, όπου κάθε εταίρος παρουσιάστηκε. 
Παρουσιάστηκαν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα επιμέρους 
αποτελέσματα των έργων και παρουσιάστηκε ένα διάγραμμα Gantt. Σε συνεργασία 
με όλους τους εταίρους, καταρτίστηκε σχέδιο δράσης, το οποίο περιλαμβάνει τα 
καθήκοντα και τις δραστηριότητες όλων των εταίρων για την επόμενη περίοδο του 
σχεδίου, όπου καθορίζονται οι στόχοι και οι προθεσμίες για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων και των δραστηριοτήτων σχετικά με τα πνευματικά αποτελέσματα. 
Τέλος, τα καθήκοντα κατανεμήθηκαν μεταξύ των εταίρων σύμφωνα με τις δέσμες 
εργασιών και συμφωνήθηκε η ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης. 

 
 

M2 — ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΕΤΑΙΡΩΝ, TUC, ΕΛΛΑΔΑ 

 
Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων ήταν η 03.06.2021 — η συνάντηση αυτή 
διοργανώθηκε διαδικτυακά, λόγω της κατάστασης της νόσου COVID-19 — στην οποία 
συμμετείχαν όλοι οι εταίροι — συνολικά 11 συμμετέχοντες. Στην αρχή 
παρουσιάστηκαν οι όροι των εικονικών συνεδριάσεων στην εν λόγω συνεδρίαση και 
ελέγχθηκε η εκπλήρωση του σχεδίου δράσης και των καθηκόντων της προηγούμενης 
συνεδρίασης. 

 
Περαιτέρω συζητήθηκαν τα αποτελέσματα, δηλαδή η ανάλυση των απαιτήσεων των 
ομάδων-στόχων, ένα σύνολο εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η πλατφόρμα εκπαίδευσης-
κατάρτισης ΤΠΕ — Coursevo. Άλλα καθήκοντα κατανεμήθηκαν μεταξύ των εταίρων 
και συμφωνήθηκε η ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στο LUT στην Πολωνία. 

 
 

M3 — ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΕΤΑΙΡΩΝ, LUT, ΠΟΛΩΝΙΑ 

 

Η τρίτη συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στις 07.10.-08.10.2021 στο 
Λούμπλιν της Πολωνίας. Παρακολούθησαν όλοι οι εταίροι, συνολικά 12 
συμμετέχοντες. Κατά την έναρξη αυτής της συνάντησης, συζητήθηκε η κατάσταση της 
προηγούμενης λύσης του έργου. 

 
Ελέγχθηκαν οι δραστηριότητες και τα καθήκοντα διάδοσης που μοιράστηκαν μεταξύ 
των εταίρων για την περαιτέρω πρόοδο του σχεδίου. Στο τέλος της συνεδρίασης, 
συμφωνήθηκε η ημερομηνία της τελευταίας συνεδρίασης εταίρων, η οποία ορίστηκε 
για το Δεκέμβριο του 2021. 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι δραστηριότητες διάδοσης του έργου περιλαμβάνουν την τακτική 
επικαιροποίηση του δικτυακού τόπου του έργου, ο οποίος παρέχει 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις, δραστηριότητες 
και συναντήσεις σχετικά με το έργο. Εκτός από τις βασικές πληροφορίες 
σχετικά με το έργο, ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει επίσης την τελική 
έκδοση των εκθέσεων που υποβλήθηκαν από τα επιμέρους αποτελέσματα 
του έργου. 

 
Η διάδοση του έργου έγκειται επίσης στην προώθηση σε σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην περιφερειακή τηλεόραση στο 
Μπαρντέγιοβ, σε περιοδικά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε 
επαγγελματικές συναντήσεις και διαπραγματεύσεις με εταιρείες, σε 
συνέδρια όπου ετοιμάζονται άρθρα, φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία, τα 
οποία δημιουργήθηκαν κατά την υλοποίηση των εργασιών του έργου. 

 
Αυτές οι ακαδημαϊκές δραστηριότητες επιτρέπουν τη διεξαγωγή 
συζητήσεων και την εφαρμογή ορισμένων νέων κατευθύνσεων και 
διαδικασιών κατάλληλων για το έργο αυτό. 

 
Το έργο διαδίδεται  σε δύο τομείς: 

1. Διάδοση για το επαγγελματικό κοινό — σχολεία, επιχειρήσεις, ανοικτές 
ημέρες, φυλλάδια, εκδόσεις περιοδικών, συνέδρια, διαδίκτυο. 
2. Διάδοση για το ευρύ κοινό — διάδοση σε δημόσια περιοδικά, 
διαφημιστικά άρθρα, φυλλάδια, Διαδίκτυο. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Συντονιστής έργου: 
 

Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κόσιτσε 
Σχολή Μηχανολόγων 

Μηχανικών, 
Park Komenského 8 

042 00 Košice 
 
 

mikulas.hajduk@tuke.sk 
maria.strojna@tuke.sk 

 
http://projectti4.eu/ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση απηχεί 
μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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