
 

 
 

NEWSLETTER #2 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή 

η ανακοίνωση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει από τις 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό. «1Point - VET training using the one-point 

lessons approach» αριθμός έργου: 2020-1-SI01-KA202-076060 

 

 

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ 
Το έργο1Point στοχεύει να μεταμορφώσει μια τυπική μέθοδο διασφάλισης ποιότητας και μια 

διαδικασία ασφάλειας πληροφοριών που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία σε μία  δημιουργική και 

καινοτόμο  

μεθοδολογία  για την επαγγελματική 

εκπαίδευση. Η εκπαίδευση των  

μελλοντικών επαγγελματιών  

συντήρησης είναι στο επίκεντρο,  

προκειμένου να βελτιωθούν οι  

δεξιότητες στους υπολογιστές, να  

ενισχυθεί η απασχόληση και να  

αναπτυχθεί η καινοτόμα σκέψη.  

Για το σκοπό αυτό, και σύμφωνα με τα 

υψηλά πρότυπα ποιότητας, οι 

εταίροι αποφάσισαν να αναλάβουν αυτήν 

την πρόκληση, προσπαθώντας να 

σχεδιάσουν ένα μοντέλο μαθημάτων κατάρτισης που δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ πριν, βασισμένοι σε 

μια καινούρια φιλοσοφία που θα μπορεί να δώσει αποτελεσματική απάντηση στις ανάγκες των 

σύγχρονων βιομηχανιών, συνδυάζοντας την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας. 

  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ 
Το 1Point θα διεξάγει τις δραστηριότητες του έργου μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022, 

τροφοδοτούμενο συνεχώς από το έργο μιας εταιρικής σχέσης που συντονίζεται από τη Σλοβενική 

Βιομηχανική Ένωση TECOS και στην οποία συμμετέχουν οι εταιρείες Dlearn - European Digital 

Learning Network (Ιταλία), Atlantis Engineering (Ελλάδα), CETEM (Ισπανία), HeartHands Solutions 

(Κύπρος) and CPI (Σλοβενία). 
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Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τις δραστηριότητές μας, μη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@1pointproject.eu! 

Πού βρισκόμαστε; 

Στην αρχική φάση του έργου, κάθε χώρα εταίρος διεξήγαγε Εθνική Έρευνα για να αποκτήσει ακριβείς 

πληροφορίες σχετικά με τα σύγχρονα μαθήματα κατάρτισης που αποσκοπούν στην κάλυψη των 

μαθησιακών αναγκών των επαγγελματιών, των εκπαιδευόμενων και των σπουδαστών 

επαγγελματικών σχολών στον τομέα της συντήρησης για τέσσερις στρατηγικές κατηγορίες: 

Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR), Εικονική Πραγματικότητα (VR), τρισδιάστατη εκτύπωση (3D 

Printing) και Λιτή Παραγωγή (Lean Manufacturing). Την περίοδο μετά τις θερινές διακοπές η 

κοινοπραξία ολοκλήρωσε μια εξαιρετικά σημαντική φάση στη διαδικασία τελειοποίησης των βασικών 

στοιχείων για την επίτευξη των στόχων του έργου. Με την καθοδήγηση της TECOS, κάθε εταίρος 

συνέβαλε στη δομή του προγράμματος μαθημάτων κατάρτισης 1Point, το οποίο είναι κυρίως 

εμπνευσμένο από την Oλική Παραγωγική Συντήρηση (TPM), μια ολιστική προσέγγιση στη συντήρηση 

του εξοπλισμού που επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας 

στην παραγωγή. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης, κυρίως 

επικεντρωμένα στη συντήρηση στον τομέα της Λιτής Παραγωγής 

που χρησιμοποιείται ως κοινή προσέγγιση για τον καθορισμό 

ολόκληρης της μεθοδολογίας 1Point, περιλαμβάνονται στην έκθεση 

για τη μεθοδολογία κατάρτισης που διαμορφώθηκε τις τελευταίες 

εβδομάδες. Θα σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξη αυτής της 

δραστηριότητας, η οποία θα μας οδηγήσει τους επόμενους μήνες 

στην ολοκλήρωση του μαθήματος και στη δοκιμή της 

αποτελεσματικότητάς του με σπουδαστές επαγγελματικών σχολών  

και επαγγελματίες συντήρησης που 

ήδη εμπλέκονται σε παραγωγικές διαδικασίες. 
 

Το έργο 1point στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

Με την έναρξη εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων μετά τους περιορισμούς του Covid, η κοινοπραξία 

είχε την ευκαιρία να διαδώσει το 1point σε ένα ευρύτερο κοινό, συγκεντρώνοντας ενδιαφέρον και 

εκτίμηση για την πορεία που ακολουθεί το έργο. Πρόσφατα, 

χάρη στην Atlantis Engineering, το 1Point παρουσιάστηκε 

στην εκδήλωση Industry 4.0, που πραγματοποιήθηκε  

στην Ελλάδα στο πλαίσιο της έκθεσης Beyond 4.0 IT και στο 

Industry 4.0 International Days 2021 στη Γαλλία. Η TECOS,  

επίσης, διέδωσε το 1Point στη Σλοβενία με την ευκαιρία του  

FANUC ADRIA Open Days (διπλανή εικόνα), όπου πολλές 

 βιομηχανικές εταιρείες ξεκίνησαν μια γόνιμη συζήτηση σχετικά 

 με το έργο, εμπλέκοντας τους επαγγελματίες συντηρητές και τους υπαλλήλους στον τομέα AR/VR. 
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