
 

 

 

Προώθηση της Βιομηχανίας 4.0  
και των 3D Τεχνολογιών  

μέσω Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας: 
 Ένα καινοτόμο πρόγραμμα για  
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ΤΟ ΕΡΓΟ 
Το 3D2ACT είναι πρόγραμμα για εκπαιδευτές και 
εκπαιδευτικούς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που 
στοχεύει να απαντήσει στην αναγκαιότητα  πρόσκτησης 
ποιοτικών, πρωτοποριακών και με προσανατολισμό στην 
εργασία δεξιοτήτων, μέσω των προγραμμάτων σπουδών. 

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός και η Βιομηχανία 4.0 αποτελούν 
κινητήριες δυνάμεις για τον μετασχηματισμό της αγοράς 
εργασίας σε βάθος, τον τρόπο εκτέλεσης εργασίας και τις νέες 
ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται γι’ αυτά. 

Στόχοι του έργου 
• Ενίσχυση δεξιοτήτων σε 

τεχνολογίες 3D και 
τρισδιάστατες εκτυπώσεις 

• Βελτίωση ψηφιακών 
δεξιοτήτων 

• Διάδοση κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 

 

Απευθύνεται σε  
• Εκπαιδευτές/Εκπαιδευτικούς 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
• Μαθητές Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης 
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Παραδοτέα 
Οι εταίροι εργάζονται στην υλοποίηση 3 
εργαλείων για την υποστήριξη των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: 
 
 

Πλατφόρμα 
στο 
υπολογιστικό 
νέφος 
 

 

Δυϊκό 
εκπαιδευτικό 

πακέτο  
 

 
Εφαρμογή 
για φορητές 
συσκευές 
 

 

        Αποτελέσματα 
Δυο βασικά αποτελέσματα 
αναμένεται να εκπληρώσουν 
τους στόχους του έργου 3D2ACT: 
 
• Αναβάθμιση και ενίσχυση της 

ελκυστικότητας της παρεχόμενης 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

• Προώθηση της δημιουργικότητας 
και του οράματος στους μαθητές 
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

Είσαι μαθητής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης πρόθυμος να 
καινοτομήσεις για κοινωνικές αλλαγές; Ακολούθησε το πρόγραμμα 
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Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ
 

Greece  
www.demokritos.gr 

Italy 
www.dlearn.eu 

The Netherlands 
www.inqubator.nl/en 

Greece 
www.uoc.gr 

 

Cyprus 
www.emphasyscentre.com 

Spain 
www.txorierri.net 

 Greece 
www.pdekritis.gr 
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