
SEE 4.0
Μ  Ε  Τ  Α  Β  Α  Σ  Η   Τ  Ω  Ν   Μ  Ι  Κ  Ρ  Ω  Ν   
Ε  Υ  Ρ  Ω  Π  Α  Ι  Κ  Ω  Ν   Ε  Π  Ι  Χ  Ε  Ι  Ρ  Η  Σ  Ε  Ω  Ν  
Σ  Τ  Η  Ν   4  Η   Β  Ι  Ο  Μ  Η  Χ  Α  Ν  Ι  Κ  Η  
Ε  Π  Α  Ν  Α  Σ  Τ  Α  Σ  Η  

NEWSLETTER #3
ΑΎΓΟΥΣΤΟΣ 2021

Καλωσόρισμα ........................... Pg 1
Στόχοι έργου ................... Pg 2
Αποτελέσματα έργου............ Pg 2         
Γωνιά ΜΜΕ ...................... Pg 3      
Διαδικτυακή Συνάντηση....... Pg 3
Εταίροι ........................... Pg 4

IN THIS ISSUE

Προς ενίσχυση των δεξιοτήτων της
Βιομηχανίας 4.0 των ιδιοκτητών και

διευθυντών ΜΜΕ

Καλώς ορίσατε στο τρίτο Newsletter του έργου Erasmus+ SEE 4.0. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
η 4η Βιομηχανική Επανάσταση φέρνει μαζί της τόσο τεράστιες ευκαιρίες, όσο και σημαντικές
προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ. Το έργο SEE 4.0 θα τις υποστηρίξει με την ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού που θα αποσκοπεί στον εξοπλισμό των ιδιοκτητών, των διευθυντών και
του βασικού προσωπικού των ΜΜΕ με σχετικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες της
Βιομηχανίας 4.0. Αυτό το Newsletter παρέχει πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους φορείς
σχετικά με τις τρέχουσες δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου.

Καλωσόρισμα από τον Doru CANTEMIR (Ludor Engineering)

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.
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Η παραγωγή των πνευματικών
αποτελεσμάτων του έργου συνεχίζει όπως
είχε προγραμματιστεί.

1. Εισαγωγή της βιομηχανίας 4.0 στις ΜΜΕ -
πρακτικό έγγραφο εφαρμογής. Η αγγλική
έκδοση του περιεχομένου είναι έτοιμη και
μπορεί να μεταφορτωθεί από τον ιστότοπο
του έργου. Σύντομα, θα κυκλοφορήσουν οι
μεταφράσεις στα Πολωνικά, Ρουμανικά,
Ισπανικά και Ελληνικά.

2. Στοιχεία κατάρτισης αρθρωτού τύπου
SEE4.0. Το πρόγραμμα σπουδών
ολοκληρώνεται και το περιεχόμενο των
μαθημάτων θα είναι σύντομα διαθέσιμο.

3. Toolkit SEE4.0 με προσαρμοσμένες
διαδρομές εκμάθησης. Ολοκληρώνονται οι 
 μελέτες περιπτώσεων για τη Βιομηχανία 4.0,
καθώς και ένα σύνολο σχετικών εργαλείων
και πόρων που εξηγούν στοιχεία και έννοιες
της Βιομηχανίας 4.0. Οι εταίροι εργάζονται
τώρα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του
Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Πόρου που θα
παρέχει ευέλικτη πρόσβαση σε όλους τους
πόρους κατάρτισης στο Industry 4.0 που
αναπτύχθηκε από το έργο.

Ιδιοκτήτες ΜΜΕ, διευθυντικά στελέχη σε διάφορα επίπεδα και όλο το προσωπικό που
έχει ανατεθεί να ακολουθήσει τις προκλήσεις της Βιομηχανίας 4.0.
Εκπαιδευτές ΕΕΚ, οργανισμοί κατάρτισης και ενδιαφερόμενοι φορείς, που σχετίζονται
με δομές που συνδέονται με ΜΜΕ (π.χ. Εμπορικά Επιμελητήρια, Σύλλογοι,
Επιχειρηματικές Λέσχες, επαγγελματικές οργανώσεις) και δημόσιοι υπάλληλοι
υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής ΕΕΚ.

Ο κύριος στόχος του SEE 4.0 είναι η ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων (που απαιτούνται
στη βιομηχανία 4.0) των ιδιοκτητών και διευθυντών ΜΜΕ μέσω της ανάπτυξης καινοτόμου
υλικού κατάρτισης, προκειμένου να εκπαιδεύσει και να εξοπλίσει αυτήν την ομάδα με
σχετικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τη Βιομηχανία 4.0.
Το έργο SEE 4.0 απευθύνεται σε:

Σκοπός του έργου και ομάδες στόχοι

Αποτελέσματα του έργου



Οι ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο έχουν πληγεί πολύ από την κρίση του COVID-19. Οι τεχνολογίες
Βιομηχανίας 4.0 μπορούν να τις βοηθήσουν να ανακάμψουν με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, οι
εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων μπορούν να κάνουν ασφαλή την επιστροφή στην εργασία, ενώ
η Επαυξημένη Πραγματικότητα μπορεί να ενισχύσει την τεχνική βοήθεια και συντήρηση από
απόσταση, ξεπερνώντας τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς. Η εικονική πραγματικότητα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για εκπαίδευση ασφαλούς χειριστή. Η τρισδιάστατη εκτύπωση ανταλλακτικών μπορεί
να λύσει προβλήματα που δημιουργούνται από τη διακοπή της αλυσίδας εφοδιασμού, ενώ η
ρομποτική και η αυτοματοποίηση μπορούν να βοηθήσουν στη συμμόρφωση με την κοινωνική
απόσταση.

Γωνιά ΜΜΕ: Βιομηχανία 4.0
Ο κλάδος 4.0 βοηθά τις ΜΜΕ να ανακάμψουν από την κρίση
του COVID-19

Διαδικτυακή Συνάντηση

Η τρίτη συνάντηση εταίρων του έργου SEE 4.0 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, στις 8 Ιουνίου 2021.
Οι εταίροι συζήτησαν για την πρόοδο του έργου και σχεδίασαν τις μελλοντικές εργασίες. Αποφάσισαν
επίσης την παράταση του έργου έως τις 30 Απριλίου 2022.



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


