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Konsorcjum FAME
7 partnerów z różnych krajów
europejskich
miało
wspólny
pomysł:
zwiększyć
poziom
umiejętności MŚP z zakresu
zaawansowanych
technologii
produkcyjnych
opartych
na
rozwiązaniach ICT w produkcji.

Poznaj partnerów


Czy znasz ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE
PRODUKCYJNE?
FAME udziela odpowiedzi: skorzystają MŚP!
Głównym celem jest wspieranie przyjmowania technologii AMT
z wykorzystaniem ICT przez europejskie MŚP. Chociaż AMT są
powszechnie uznawane za kluczowe dla konkurencyjności
przemysłowej, wzrostu i tworzenia miejsc pracy w Europie, różne
bariery i czynniki mogą prowadzić do trudności w adopcji
nowych
rozwiązań
w przedsiębiorstwach,
szczególnie
w sektorze MŚP. Nowe umiejętności pomogą wykorzystać zalety
zaawansowanych technologii produkcyjnych, w tym obniżenie
kosztów produktu, poprawę jakości
produktów i usług, poprawę wydajności pracowników i skrócenie
czasu realizacji produkcji. Ogólnie rzecz biorąc,
i mikroprzedsiębiorstwa nie mają wiedzy i zasobów, aby

MŚP

przełamać bariery AMT. Istnieją jednak sektory, w których MŚP
z UE mogą najwięcej skorzystać, oraz sektory, w których
niezbędne jest wsparcie, aby utrzymać finansową stabilność.
FAME koncentruje się na następujących sektorach:

Ten projekt został sfinansowany z programu Erasmus + Unii Europejskiej.
Informacje i poglądy przedstawione w niniejszej publikacji pochodzą od autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną opinię
Unii Europejskiej. Ani instytucje i organy Unii Europejskiej, ani żadna osoba działająca w ich imieniu nie mogą ponosić odpowiedzialności
za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.

Drugie spotkanie ponadnarodowe, Nikozja (Cypr)
Konsorcjum FAME znajduje się na ostatniej prostej !
W dniu 23-ego października
2019r. odbyło się trzecie
międzynarodowe
spotkanie
Partnerzy podsumowali oraz
zatwierdzili treści siedmiu
modułów szkoleniowych, które
związane są z tematyką
zaawansowanych technologii
produkcyjnych
MŚP,
a konkretnie w sektorach:
produktów
spożywczych
i napojów, drewna i mebli,
oraz urządzeń elektrycznych
i elektronicznych

E-kurs
dostępny
będzie
w następujących językach:
polskim, angielskim, greckim,
francuskim i hiszpańskim.
Sprawdziliśmy
także
i upewniliśmy się, że wszystkie
opracowane
materiały

szkoleniowe
spełniają
europejskie kryteria jakości
EQF i ECVET - europejskiego
systemu transferu punktów w
kształceniu
i
szkoleniu
zawodowym. W szczególności
rozmawialiśmy o efektach
uczenia się, czasie trwania
kursu, punktach ECVET oraz
kwestiom oceny i uznawania
kompetencji.

W
ten
sposób,
oprócz
zapewnienia wysokiej jakości
kursu, ułatwimy uznawanie
punktów ECVET w całej UE.

Ostatecznie
uzgodniliśmy
również, w
jaki
sposób
opracowany materiał dla MŚP
zostanie
zintegrowany
z internetową
platformą
szkoleniową.

To
wirtualne
środowisko
szkoleniowe będzie otwartym
i bezpłatnym
zasobem,
zawierającym
opracowany
w ramach projektu materiał
szkoleniowy,
dodatkowo
będzie zawierało następujące
komponenty: 1) wirtualnego
asystenta, który na podstawie
profilu i preferencji użytkownik
dostosuje ścieżkę szkolenia
oraz
2)
narzędzie
do
weryfikacji i potwierdzenia
nabytej
wiedzy.

FAME cele na przyszłość
Kurs online będzie wkrótce dostępny dla MŚP w Europie!
FAME jest na ostatniej prostej. Pozostały do zrealizowania następujące zadania: integracja wszystkich
materiałów szkoleniowych z platformą online, wewnętrzne testowanie e-platformy, „przeszkolenie naszych
trenerów”, aby upewnić się, że jesteśmy odpowiednio przygotowani do dostarczania szkolenia wśród grup
docelowych, oraz etap testowania e-platformy przez co najmniej 100 uczestników ... czy chciałbyś /
chciałabyś być wśród pierwszych profesjonalistów, którzy wezmą udział w naszym e-kursie?
Zbierzemy Twoją opinię, a następnie wprowadzimy najnowsze zmiany i ulepszenia, aby w końcu dostarczyć
e-kurs europejskim MŚP i zaprezentować go podczas dziesięciu wydarzeń, które zaplanowaliśmy w różnych
miejscach w całej Europie ... mamy nadzieję, że ewolucja sytuacji COVID pozwoli nam to zrobić.
Dbaj o siebie i swoją rodzinę!

FAME w SIECI
Znajdź nas w mediach społecznościowych!

Facebook: @FAMErasmus

Strona internetowa: https://projectfame.eu/

Twitter: @famerasmus

Ten projekt został sfinansowany z programu Erasmus + Unii Europejskiej.
Informacje i poglądy przedstawione w niniejszej publikacji pochodzą od autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną opinię
Unii Europejskiej. Ani instytucje i organy Unii Europejskiej, ani żadna osoba działająca w ich imieniu nie mogą ponosić odpowiedzialności
za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.

