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Ποια είναι η ομάδα του FAME project;

Meet the partners
•••

7 συνεργάτες από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες συγκεντρώθηκαν για έναν
κοινό σκοπό: ενίσχυση των δεξιοτήτων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
για την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών παραγωγής (AMT).

Γνωρίζατε για τις προηγμένες τεχνολογίες
παραγωγής (AMT);
Το FAME project σας δίνει τις απαντήσεις!

Το κύριο ενδιαφέρον του έργου FAME είναι η προώθηση της υιοθέτησης
προηγμένων τεχνολογιών παραγωγής από τις ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (SMEs). Ενώ οι AMT είναι ευρέως γνωστές ως «κλειδί» για τη
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων
εργασίας, διάφορα εμπόδια και παράγοντες οδηγούν σε χαμηλά επίπεδα
υιοθέτησης στις ευρωπαϊκές εταιρείες, ιδίως εκείνες του τομέα των SMEs. Mέσω
του προγράμματος FAME, αυτές οι δεξιότητες μπορούν να βοηθήσουν τις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τα οφέλη των AMT,
συμπεριλαμβανομένων της μείωσης του κόστους των προϊόντων, της βελτίωσης
της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, τη βελτίωση της
παραγωγικότητας των εργαζομένων και τη μείωση του χρόνου παράδοσης της
παραγωγής. Σε γενικές γραμμές, οι μικρές και οι μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις δεν
διαθέτουν τις γνώσεις και τους πόρους για να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια
σχετικά με την υιοθέτηση των AMT. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένοι τομείς στους
οποίους οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτό τον κλάδο μπορούν
να επωφεληθούν περισσότερο και συνεπώς θα έπρεπ να επενδύουν σε αυτούς
προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική τους βιωσιμότητα.
Το έργο FAME εστιάζει στους εξής κλάδους:
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3η διακρατική συνάντηση εταίρων, Λευκωσία, Κύπρος

Το έργο FAME στην τελική ευθεία!
Στις
23
Οκτωβρίου
2019,
πραγματοποιήθηκε η 3η διακρατική
συνάντηση του έργου FAME στη
Λευκωσία της Κύπρου. Κατά τη
διάρκεια
της
συνάντησης,
εξετάστηκε και οριστικοποιήθηκε το
περιεχόμενο
των
επτά
εκπαιδευτικών ενοτήτων που θα
συνθέσουν το μάθημα Advanced
Manufacturing Technologies (AMT)
για
τις
μικρές
και
μεσαίες
επιχειρήσεις που ανήκουν στους
ακόλουθους τομείς: τρόφιμα και
ποτά, ξύλο και έπιπλα, μεταλλικά και
ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά.

Μεταφοράς Πιστοποίησης για την
Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση).

Το υλικό του έργου θα είναι
διαθέσιμο στα Αγγλικά, Γαλλικά,
Ελληνικά, Πολωνικά και Ισπανικά.

Μέσω αυτής της διαιδκασίας, εκτός
από τη διασφάλιση της υψηλής
ποιότητας των ενοτήτων, θα
διευκολυνθεί η αναγνώριση των
πιστοποιήσεων
ECVET
σε
ολόκληρη την ΕΕ.

Εξετάστηκε
και
διασφαλίστηκε
επίσης ότι όλο το εκπαιδευτικό υλικό
που
παράγεται
πληρεί
τα
ευρωπαϊκά ποιοτικά κριτήρια EQF
και ECVET (Ευρωπαϊκό Σύστημα

Συγκεκριμένα, επικυρώσαμε τα
προβλεπόμενα
μαθησιακά
αποτελέσματα του έργου, τη
διάρκεια όσο και το τελικό σύστημα
αξιολόγησης και πιστοποίησης.

πώς η ενότητα για τις AMT θα
ενσωματωθεί κατάλληλα στην
διαδικτυακή πλατφόρμα
κατάρτισης.

Σε αυτό το δωρεάν εικονικό
περιβάλλον
εκπαίδευσης
θα
φιλοξενείται όλο το εκπαιδευτικό
υλικό που αναπτύχθηκε κατά τη
διάρκεια του προγράμματος. Το
περιβάλλον αυτό θα έχει δύο βασικά
χαρακτηριστικά:

Πριν το τέλος της συνάντησης, οι
έταιροι οριστικοποίησαν επίσης το

1) η πλατφόρμα θα έχει έναν
εικονικό βοηθό, ο οποίος,
βάσει του προφίλ και των
προτιμήσεων του μαθητή, θα
προσαρμόσει την πορεία της
εκπαίδευσης του
2) θα παρέχει ένα εργαλείο
για την ενίσχυση και τη
διασφάλιση της διατήρησης
των αποκτηθέντων γνώσεων

Τα επόμενα βήματα του έργου FAME
To εκπαιδευτικό υλικό για τις ΑΜΤ θα είναι σύντομα διαθέσιμο για τις Ευρωπαϊκές
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις!
Το έργο FAME βρίσκεται στο τελευταίο του εξάμηνο, στο οποίο και θα ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση όλου του εκπαιδευτικού
υλικού στην διαδικτυακή πλατφόρμα. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό, θα εξεταστεί και θα επαληθευτεί η λειτουργία της πλατφόρμας.
Μετά από αυτό, θα ακολουθήσει η εκπαίδευση των εκπαιδευτών μας για να διασφαλίσουμε ότι είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε
το πιλοτικό εκπαιδευτικό σεμινάριο με 100 συμμετέχοντες ... Θα θέλατε να είστε μεταξύ των πρώτων επαγγελματιών που
παρακολουθήσουν αυτή τη εκπαίδευση; Θα συλλέξουμε τα σχόλιά σας και στη συνέχεια θα εφαρμόσουμε τις τελευταίες αλλαγές
και βελτιώσεις πριν να παραδώσουμε το έργο παρουσιαστεί σε δέκα διαφορετικές εκδηλώσεις που έχουμε προγραμματίσει σε
διαφορετικά μέρη σε όλη την Ευρώπη ... Ελπίζουμε ότι η εξέλιξη της κατάστασης COVID θα μας επιτρέψει να το κάνουμε.

Το έργο FAME στα κοινωνικά δίκτυα!
Website: https://projectfame.eu/
Facebook: @FAMErasmus
Twitter: @famerasmus
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