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Το έργο DTAM (Digital Transformation in
Advanced Manufactoring) έχει ως στόχο:
• Να εκσυγχρονίσει τα προγράμματα σπουδών
συμπεριλαμβάνοντας σε αυτά τις τεχνολογικές
εξελίξεις στον τομέα της προηγμένης
κατασκευής και μεταποίησης
• Να καλύψει ένα κρίσιμο κενό δεξιοτήτων στη
βιομηχανία 4.0 της ΕΕ με τη ανάπτυξη
τεχνικού εργατικού δυναμικού ικανού να
Μηχανική
κατανοεί,
να εγκαθιστά, να παρακολουθεί, να
αναλύει, να μεταφέρει δεδομένα και να
διαχειρίζεται ψηφιακά συστήματα σε
προηγμένα κατασκευαστικά περιβάλλοντα.
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Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας
ενός νέου προγράμματος σπουδών
ψηφιακού μετασχηματισμού, για την
κατάρτιση τεχνικών μεσαίου-υψηλού
επιπέδου σε βασικές τεχνολογίες για την
προηγμένη μεταποίηση στις ενότητες:
Μηχανική
ΙοΤ
Κυβερνοασφάλεια

Μαζικά Δεδομένα
Προηγμένοι Αισθητήρες

Το έργο CEDAC θα αναπτύξει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές που
εργάζονται με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και θέλουν να τα βοηθήσουν να αναπτύξουν τις
γνώσεις και τις δεξιότητές τους στον πολιτισμό και τις τέχνες μέσα από τον ψηφιακό κόσμο.

Παράλληλα, για να ενισχυθεί η δημιουργικότητα των εκπαιδευόμενων, θα δημιουργηθεί
μια διαδικτυακή πλατφόρμα με χρήσιμα εργαλεία και δραστηριότητες καλλιτεχνικού
περιεχομένου για να τα χρησιμοποιήσουν άτομα άνω των 55 ετών.

Εάν σας ενδιαφέρει να έχετε πρόσβαση στα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα αναπτυχθούν
στα πλαίσια του προγράμματος, παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα
https://forms.gle/Mj8nHJgzVCoYgXtAA με τα στοιχεία σας ή σκανάρετε το QR code που
βλέπετε στην παρουσίαση
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος
https://cedacproject.eu/ ή
βρείτε μας στο Facebook: @CEDACproject
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Το έργο ACT4WOMEN επικεντρώνεται στις γυναίκες που ζουν σε αγροτικές,
απομακρυσμένες, περιοχές που ασχολούνται με την παραγωγή χειροτεχνίας ή
οποιασδήποτε άλλης μορφής "σπιτικών" προϊόντων που σχετίζονται με τον
πολιτισμό, την κοινότητα, το περιβάλλον στο οποίο ζουν και έχουν
περιορισμένη πρόσβαση στον κόσμο της εργασίας.
Στόχος του έργου είναι να ενδυναμώσει τις γυναίκες με βασικές κοινωνικές
επιχειρηματικές και ψηφιακές ικανότητες , δεξιότητες και εργαλεία
προκειμένου να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές ιδέες σε νεοφυείς
επιχειρήσεις.
Εάν σας ενδιαφέρει να έχετε πρόσβαση στα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα
αναπτυχθούν στα πλαίσια του προγράμματος, παρακαλώ συμπληρώστε την
φόρμα https://forms.gle/m3fsB1273p415Ns88 με τα στοιχεία σας

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του
προγράμματος https://act4women.eu/
ή
βρείτε μας στο Facebook: @ACT4WOMENproject

3ο Διακρατικό Διαδικτυακό
Συνέδριο

Το έργο THINK SOCIAL έχει ως στόχο
να ενθαρρύνει και να δώσει τη δυνατότητα σε
μειονεκτούσες ομάδες γυναικών με λιγότερες
ευκαιρίες, χαμηλής ειδίκευσης ή με ελάχιστα
προσόντα, να προωθήσουν την ιδέα και το πνεύμα της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή τους
και σε επίπεδο ΕΕ μέσω της ανταλλαγής καλών
πρακτικών και την υιοθέτηση καινοτόμων ψηφιακών
στρατηγικών.
Το έργο βρίσκεται στη φάση δημιουργίας ενός παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) το οποίο θα
αποτελέσει και οδηγό για την σύσταση μια κοινωνικής επιχείρησης.

Εάν σας ενδιαφέρει να έχετε πρόσβαση στα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος,
παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα https://forms.gle/zSrZk85qYsNUKxwf7 με τα στοιχεία σας

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος http://thinksocial.4learning.eu/
ή
βρείτε μας στο Facebook: @ThinkSocial
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ

Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι!
https://trainingcentre.gr/el/newsletter-subscription/
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Βεβαιώσεις συμμετοχής

Αξιολόγηση
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#discuss_learning

1η μέρα - Τρίτη 19/10/2021 - Προγραμματισμός και Εκπαιδευτική ρομποτική

2η μέρα - Πέμπτη 21/10/2021 - Παιδεία στα μέσα
3η μέρα - Τρίτη 23/11/2021 - Σύστημα παρακολούθησης αποφοίτων για παρόχους διαδικτυακών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων e-learning
4η μέρα - Πέμπτη 25/11/2021 - Διευκολυντές εικονικής μάθησης
5η μέρα - Τρίτη 7/12/2021 - Υπολογιστική σκέψη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
6η μέρα - Πέμπτη 9/12/2021 - Ψηφιακός γραμματισμός ενηλίκων

http://discuss-learning.eu/

IDEC Α.Ε.
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων,
Εκπαίδευση, Εφαρμογές
Υψηλής Τεχνολογίας
Ηρώων Πολυτεχνείου 96, 18536
Πειραιάς
210 4286227

@IDEC.SA

idec_gr

IDEC S.A.

www.idec.gr
www.trainingcentre.gr
info@idec.gr

