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ΘΕΜΑΤΑ

Προς την εφαρμογή της Βιομηχανίας
4.0.στις ΜΜΕ

Καλώς ήλθατε στο δεύτερο newsletter του έργου Erasmus+ SEE 4.0. Παρά τις
δυσκολίες που έχει επιφέρει ο COVID-19, το έργο προχωρά, παράγοντας
πνευματικά αποτελέσματα που θα βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες και τους υπεύθυνους
ΜΜΕ να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στη Βιομηχανία 4.0. Αυτό,
με τη σειρά του, θα έχει ως αποτέλεσμα τη βέλτιστη  εφαρμογή των νέων
τεχνολογιών, επηρεάζοντας θετικά τόσο τις ΜΜΕ όσο και την οικονομία της ΕΕ. Το
παρών newsletter στοχεύει στο να προσφέρει πληροφορίες στους άμεσα
ενδιαφερόμενους φορείς για τις τρέχουσες δραστηριότητες και τα αποτελέσματα
του έργου SEE 4.0.

Καλωσόρισμα από τον Doru CANTEMIR (Ludor Engineering)

Το υλικό αυτό αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέως, η Εθνική Yπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε καμία
περίπτωση υπεύθυνοι για την οποιανδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών του.
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Η παραγωγή των πνευματικών αποτελεσμάτων του
έργου προχωρά όπως είχε προγραμματιστεί.

1. Εισαγωγική Παρουσίαση της Βιομηχανίας 4.0
στις ΜΜΕ - Πρακτικός Οδηγός Υλοποίησης.  Το
περιεχόμενο είναι σχεδόν έτοιμο και σύντομα, θα
εκδοθεί η αγγλική έκδοση. Θα ακολουθήσουν οι
μεταφράσεις στα Πολωνικά, Ρουμανικά, Ισπανικά
και Ελληνικά.

2. SEE4.0 Κύκλος Μαθημάτων Βαθμιαίας
Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα σπουδών έχει
ολοκληρωθεί και το περιεχόμενο του κύκλου
μαθημάτων βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

3. SEE4.0 Εργαλειοθήκη με Εξειδικευμένες
Διαδικασίες Εκπαίδευσης. Το σύνολο των
περιπτωσιολογικών μελετών, σχετικών με τη
Βιομηχανία 4.0, έχει ολοκληρωθεί,
συνοδευόμενο από μία σειρά  εργαλείων και
πόρων, που εξηγούν βασικές έννοιες και
στοιχεία. Οι εταίροι εργάζονται τώρα για το
σχεδιασμό και την εφαρμογή του Open
Education Resource,  η οποία θα παρέχει
εύκολη πρόσβαση σε όλους τους
εκπαιδευτικούς πόρους που αναπτύχθηκαν
από το έργο.

Σε ιδιοκτήτες και στελέχη ΜΜΕ και ειδικά σε όσους έχουν άμεση σύνδεση με τις
επιπτώσεις και τις προκλήσεις της Βιομηχανίας 4.0.
Σε Εκπαιδευτές ΕΕΚ, εκπαιδευτικούς οργανισμούς αλλά και γενικότερα φορείς που
σχετίζονται με τη δομή και την λειτουργία των ΜΜΕ όπως επίσης και σε αρμόδιους
χάραξης πολιτικής για ζητήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Το πρόγραμμα SEE 4.0 απευθύνεται:

Ο κύριος στόχος του προγράμματος SEE 4.0 είναι η ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων
των ιδιοκτητών και των στελεχών των ΜΜΕ στη Βιομηχανία 4.0., μέσω της ανάπτυξης
καινοτόμων εργαλειώνκατάρτισης, προκειμένου να εκπαιδευτεί και να εξοπλιστεί η
ομάδα στόχος με τις σχετικές γνώσεις και δεξιότητες.

Στόχος του έργου & Ομάδες Στόχου

Αποτελέσματα του έργου



Οι τεχνολογίες της Βιομηχανίας 4.0 αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμες κατά την
τρέχουσα κατάσταση της πανδημίας. Μερικά από τα παραδείγματα περιλαμβάνουν την
αξιολόγηση της μόλυνσης και την εξέταση του πληθυσμού χρησιμοποιώντας Τεχνητή
Νοημοσύνη, την επικοινωνία και συνεργασία χάρη στην Εικονική Πραγματικότητα, την
παροχή άμεσης διάσωσης μέσω της γρήγορης ανάπτυξής λύσεων από το Cloud
Computing κ.λπ. Επιπλέον, τα Αυτόνομα Ρομπότ μπορούν να φανούν εξαιρετικά χρήσιμα
για την απολύμανση νοσοκομείων και ιατρικών εγκαταστάσεων.

Σημείο Επαφής των ΜΜΕ: Βιομηχανία 4.0 
Καταπολέμηση του COVID-19 με τεχνολογίες Βιομηχανίας 4.0

Διαδικτυακή Συνάντηση

Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου SEE 4.0 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, την Πέμπτη 2
Απριλίου 2020. Ήταν μια ευκαιρία να συζητήσουμε την πρόοδο του έργου και να σχεδιάσουμε τις
μελλοντικές μας ενέργειες.



Γνωρίστε τους εταίρους

www.danmar-computers.com.pl

www.ludoreng.com

www.fygconsultores.com

www.camis.pub.ro

www.mecb.com.mt

www.ebeh.gr

www.kainotomia.com.gr


