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Προωθώντας μια νέα και καινοτόμα προσέγγιση
εκπαίδευσης στις βασικές δεξιότητες τεχνολογίας (βασικές
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ BRACKEΤ
Το πρόγραμμα BRACKET αποτελεί μια μελέτη σχετικά με την παρουσία των νέων τεχνολογιών (νανοτεχνολογία,
βιοτεχνολογία και προηγμένα υλικά) στην Επιμόρφωση και Εκπαίδευση Επαγγελματιών (VET). Στόχος του
προγράμματος είναι να γίνει ανάλυση της κατάστασης στις χώρες των εταίρων στο πρόγραμμα όπως επίσης και η
προετοιμασία και η εφαρμογή ενός νέου προγράμματος εκπαίδευσης πάνω στα πεδία των τεχνολογιών αιχμής και η
δημιουργία κοινής πλατφόρμας που να περιέχει όλα τα παραγόμενα σχετικά
με την εκπαίδευση που αναπτύχτηκαν μέσα από το πρόγραμμα.
Νοέμβριος 1, 2018 – Απρίλιος 30, 2021
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ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΟ3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ BRACKET
Το πρόγραμμα BRACKET έχει αναπτύξει πέντε διαφορετικές & ανεξάρτητες ενότητες (εισαγωγή των ΒΤΓΕ,
Νανοτεχνολογία, Βιοτεχνολογία, Προηγμένα Υλικά και Καινοτομία όσον αφορά τις ΒΤΓΕ),

αποφεύγοντας τους

πλεονασμούς και τις επικαλύψεις μεταξύ τους. Το εκπαιδευτικό υλικό Βracket περιλαμβάνει βιβλίο μαθημάτων,
παρουσιάσεις με διαφάνειες, αξιολόγηση, εισαγωγικό βίντεο κ.λπ. Εκ των προτέρων έχουμε διαθέσιμο το e-learning
και επίσης διαθέτουμε τις περιλήψεις των 5 ενοτήτων που αναπτύχθηκαν από τo Πρόγραμμα σε 7 γλώσσες (Αγγλικά,
Κροατικά, Ισπανικά, Σλοβενικά, Ελληνικά, Πολωνικά και Λετονικά). (more on: https://bracket.erasmus.site/wpcontent/uploads/2020/10/Brief-Summary-BRACKET-Training-Material.pdf)

ΤΟ ΕΡΓΟ BRACKET ΠΡΟΩΘΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το Ευρωπαϊκό φόρουμ για τη Βιομηχανική Βιοτεχνολογία και τη Βιο-οικονομία (EFIB -European Forum for Industrial
Biotechnology & the Bioeconomy) έλαβε χώρα, ψηφιακά φέτος, από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου, όπου οι αντιπρόσωποι
ενημερώθηκαν για την κατάσταση και τις προοπτικές των βιομηχανιών Βιοτεχνολογίας και Βιοϋλικών. Την τελευταία
δεκαετία, εκπρόσωποι του EFIB, εκθέτες, χορηγοί και ομιλητές έχουν παρουσιάσει καινοτόμα προϊόντα και διεργασίες
που παρέχουν λύσεις για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Με την ευκαιρία αυτή, η CETEM πήρε μέρος σε αυτό το φόρουμ μέσω μιας αναρτημένης παρουσίασης- poster
"Βιοτεχνολογική ανάπτυξη βιώσιμων προσθέτων για εφαρμογή σε επιστρώσεις ξύλου" όπου επισημαίνει την ανάγκη
ανάπτυξης νέων καινοτόμων και βιώσιμων προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών από την παραδοσιακή βιομηχανία,
με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών ως Βασικές Δεξιότητες Τεχνολογίας, όπως η Βιοτεχνολογία
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Παράλληλα η Innorenew, ένας από τους Σλοβένους εταίρους μας, παρευρέθηκε στο 4ο Μεσογειακό Φόρουμ
Συνεργασίας Σεράγεβο- Ντουμπρόβνικ. Το φόρουμ αυτό έχει ως στόχο να συμβάλει στη διασύνδεση του ακαδημαϊκού
και επιχειρηματικού κόσμου σε όλες τις μεσογειακές χώρες, εξετάζοντας τους πιο σημαντικούς τομείς ενδιαφέροντος
για την σύγχρονη κοινωνία: την ψηφιοποίηση, την επιστήμη δεδομένων, την ιατρική, την ενέργεια και τις
μεταναστεύσεις.
Επιπρόσθετα από τους επίσημους ομιλητές, παρουσιάστηκαν σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου και άλλες πολύτιμες
επιστημονικές γνώσεις και ο καθηγητής David DeVallance είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το έργο BRACKET στους
συμμετέχοντες αυτών των online συναντήσεων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ


Κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας e-Εκπαίδευσης



Πραγματική Επαλήθευση του εκπαιδευτικού κύκλου μαθημάτων BRACKET



Τελικές Διασκέψεις σε όλες τις χώρες εταίρους τον Απρίλιο του 2021



Η Τελική Διακρατική Συνάντηση Έργου θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2021
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0
Οι ΒΤΓΕ μεταμορφώνουν τις επιχειρήσεις μέσω καινοτόμων και ριζοσπαστικών τεχνολογιών, και επομένως, συνδέονται με τη
βιομηχανία 4.0, όπως με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT). Στην πραγματικότητα, οι επιταχυνόμενες τεχνολογικές ικανότητες
υποδεικνύουν ότι το μέλλον θα βασίζεται στις τεχνολογίες I4.0 και τις ΒΤΓΕ, π.χ.AI -τεχνητή νοημοσύνη , ρομπότ ή drones. Πρόκειται
για έναν συνδυασμό των τεχνολογιών της πληροφορίας με τη βιομηχανική παραγωγή και τη δημιουργία νέων καινοτόμων
προϊόντων και λύσεων. Ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη επιχειρηματική βιομηχανία, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και η
χρήση της τεχνολογίας εμφανίζονται ως βασικά στοιχεία για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη. Η ψηφιοποίηση
αποτελεί μία πρόκληση για την αναζήτηση τρόπων αντικατάστασης όλο και περισσότερων καθημερινών εργασιών και διαδικασιών
από αυτοματοποιημένα συστήματα και εργαλεία. Είναι σαφές ότι αυτό συμβάλλει στη μείωση του κόστους μακροπρόθεσμα, στη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και για την εξεύρεση νέων ευκαιριών βελτίωσης.

Η Βιομηχανία 4.0 επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο ο υφιστάμενος και ο νέος εξοπλισμός μπορούν να χρησιμοποιηθούν με
καινοτόμους τρόπους: τα ρομπότ συνεργάζονται με τους εργαζόμενους στα εργοστάσια, οι αυτόνομες γραμμές συμπληρώνουν τις
υπάρχουσες γραμμές παραγωγής, τα δίκτυα αισθητήρων και οι τεχνολογίες επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για να επιτρέψουν
στους βιομηχανικούς σχεδιαστές και μηχανικούς παραγωγής να επικοινωνούν με τους εργαζόμενους στα εργοστάσια, οι ευφυείς
μηχανές/συσκευές και το λογισμικό λειτουργούν αυτόνομα μέσω ενός «cloud-υπολογιστικό νέφος» αλλά και με τους προμηθευτές
και τους πελάτες, συνδέοντας το εικονικό περιβάλλον της τεχνολογίας με το πραγματικό περιβάλλον, κ.λπ.

Η Βιομηχανία 4.0 θα βοηθήσει να γίνουν οι έξυπνες μηχανές εξυπνότερες, τα εργοστάσια πιο αποδοτικά, οι διεργασίες με λιγότερα
απόβλητα, οι γραμμές παραγωγής πιο ευέλικτες και η παραγωγικότητα υψηλότερη. Ήδη, υιοθετείται από μερικές από τις
μεγαλύτερες βιομηχανικές εταιρείες στον κόσμο, όπως η Siemens, η GE, η Boeing, συμπεριλαμβανομένων των BASF, Bosch, Daimler
και Deutsche Telekom στη Γερμανία, όπου ξεκίνησε το κίνημα Βιομηχανία 4.0( Industry 4.0). Η δυναμική αυξάνεται και σε άλλα
μέρη, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, την Κίνα και την ΕΕ.

Σίγουρα αξίζει να γίνει μία αναφορά των παραπάνω στο πλαίσιο της παγκόσμιας πανδημίας. Σε όλο τον κόσμο, οι χώροι εργασίας
έπρεπε να προσαρμοστούν σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον, καθώς οι εργαζόμενοι έλαβαν οδηγίες από τις κυβερνήσεις να
εργάζονται από το σπίτι. Πολλές βιομηχανίες έχουν πλέον γίνει αναγκαστικά ψηφιακές και στην πορεία έχουν δημιουργηθεί νέες
απαιτήσεις για τις υποδομές της πληροφορικής(ΙΤ). Μια έκθεση του Απριλίου 2020 από την McKinsey δείχνει πώς, μετά την
πανδημία, οι εταιρείες επιτάχυναν διαδικασίες υιοθεσίας νέων τεχνολογιών, όπως τα συστήματα εκτέλεσης κατασκευών (MESmanufacturing execution systems) τα οποία βελτιστοποιούν την παραγωγή με τη συγκέντρωση των κέντρων δεδομένων, οι
ψηφιακοί θερμικοί χάρτες οι οποίοι βοηθούν στην κατανόηση των δεδομένων, και οι επιπρόσθετοι αισθητήρες που βοηθούν στη
διάγνωση προβλημάτων στις διαδικασίες παραγωγής. (more on https://www.mckinsey.com/industries/advanced-electronics/ourinsights/coronavirus-industrial-iot-in-challenging-times#)

Ας σας βοηθήσουμε να μάθετε περισσότερα για το θέμα σύντομα, μέσω του διαδικτυακού σεμιναρίου BRACKET!
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Αυτή η δημοσίευση αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συγγραφέων και η Ε.Ε. δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχόμενων πληροφοριών.
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