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Βιομηχανία 4.0, Eκπαίδευση και τρισδιάστατη εκτύπωση 
Πώς σχετίζονται; 

 

Tο σχολείο για να ανταποκριθεί στις νέες και αναδυόμενες προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής 

επανάστασης, πρέπει να εφαρμόσει πρακτικές που ενδυναμώνουν τους μαθητές με τις 

απαραίτητες δεξιότητες για να ανταποκριθούν σε αυτές τις νέες προκλήσεις.  

Το 4ο στάδιο της Βιομηχανικής Επανάστασης βρίσκεται σήμερα σε ισχύ, με διαφορετικές 

ονομασίες - Βιομηχανία 4.0, Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IIoT), Έξυπνη κατασκευή, 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός - αλλά πάντα με τον ίδιο σκοπό, τη σύνδεση ολόκληρης της 

παραγωγικής διαδικασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 – Βιομηχανία 4.0. Διασύνδεση. Πηγή: https://pixabay.com/pt 

 

Η Βιομηχανία 4.0 παρουσιάζει ως κύρια πλεονεκτήματα: 

 Εικονικοποίηση - η διασύνδεση των δεδομένων των αισθητήρων με εικονικά μοντέλα και 

μοντέλα προσομοίωσης επιτρέπει τη δημιουργία εικονικών αντιγράφων των έξυπνων 

εργοστασίων! 

 Αποκέντρωση - ικανότητα των κυβερνο-φυσικών συστημάτων να λαμβάνουν αποφάσεις 

αυτόνομα και τοπική ικανότητα παραγωγής με τεχνολογίες όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση!      

Προσανατολισμός στις υπηρεσίες - χρήση αρχιτεκτονικών λογισμικού προσανατολισμένων 

στις υπηρεσίες που συνδέονται με την έννοια του Διαδικτύου! 

https://pixabay.com/pt


                                                                                                   

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 

αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν. 
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 Αρθρωτότητα - παραγωγή ανάλογα με τη ζήτηση, σύζευξη και αποσύνδεση μονάδων στην 

παραγωγή. Προσφέρει ευελιξία στην αλλαγή των καθηκόντων κάθε εξοπλισμού ανάλογα με τις 

ανάγκες! 

Διαλειτουργικότητα - η ικανότητα των φυσικών συστημάτων Cyber, των ανθρώπων και των 

εργοστασίων να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του Διαδικτύου των πραγμάτων (lloT) και του 

Διαδικτύου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 – Τεχνολογικές έννοιες εγγενείς στη Bιομηχανία 4.0. 

 Πηγή: https://hub.pme-digital.pt  

 

 

Η Bιομηχανία 4.0 συνοδεύεται από αλλαγές στην παραγωγή και τα επιχειρηματικά μοντέλα που 

επιτρέπουν τη δημιουργία συστημάτων που ανταποκρίνονται και προσαρμόζονται στις ιδιαίτερα 

δυναμικές απαιτήσεις της σημερινής αγοράς. Η έννοια αυτή ενθαρρύνει την αύξηση των 

απαιτήσεων των προϊόντων, καθώς και την παροχή ενός πιο ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για το 

οποίο η βιομηχανία πρέπει να είναι περισσότερο και καλύτερα προετοιμασμένη. Αυτό καθίσταται 

https://hub.pme-digital.pt/


                                                                                                   

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 
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δυνατό από την οριστική και αναπόφευκτη είσοδο των τεχνολογιών πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει σημαντικό ρόλο εδώ, καθώς ο κύριος στόχος του θα πρέπει να είναι 

η προσαρμογή του περιεχομένου κατάρτισης του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος στις νέες 

τεχνολογίες και η προώθηση μέτρων για την επανεκπαίδευση και την κατάρτιση των σπουδαστών, 

προικίζοντάς τους με δεξιότητες κατάλληλες για τις ανάγκες των επιχειρήσεων.  

Η εκπαίδευση μέσω της αριστείας πρέπει να έχει ως στόχο την εξειδίκευση των ανθρώπων και των 

οργανισμών ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, μαζί με 

την παροχή στους εκπαιδευτικούς των κατάλληλων παιδαγωγικών εργαλείων.  

Έχουν περιγραφεί διάφορες αλλαγές στην εκπαίδευση, όπως η ανάγκη του εκπαιδευτικού να 

καινοτομεί στις παιδαγωγικές πρακτικές και η σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική 

διαδικασία. Υπάρχουν πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν: 

τα συνεργατικά περιβάλλοντα (όπως αυτό που προτείνεται από το παρόν έργο - ITE) και η 

εισαγωγή τεχνολογιών στις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, όπως οι τρισδιάστατοι 

εκτυπωτές. 

Η ύπαρξη ενός τρισδιάστατου εκτυπωτή στην αίθουσα διδασκαλίας θα επιτρέψει στους μαθητές 

να έχουν πρόσβαση σε αυτή την τεχνολογία που υπόσχεται να αλλάξει τις διαδικασίες κατασκευής 

τα επόμενα χρόνια. Οι νέοι θα ενθαρρυνθούν να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα, από τη 

σύλληψη μέχρι το τελικό αντικείμενο. Θεωρούμε επίσης ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση μπορεί να 

εμπλέξει και να αναπτύξει διάφορες ικανότητες: να τονώσει τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς, να ενισχύσει τη δέσμευση στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 

μαθηματικά, να εστιάσει στη δημιουργική επίλυση προβλημάτων, την πρωτοβουλία και τη 

συνεργασία των μαθητών. Το μεγαλύτερο όφελος είναι η ποιότητα της μάθησης, δημιουργώντας 

πιο ικανούς και καταρτισμένους μαθητές για να εργαστούν σε ένα μελλοντικό επάγγελμα. Η γνώση 

αυτή μπορεί να αποτελέσει τεράστιο κέρδος για ολόκληρη τη ζωή του ατόμου, όχι μόνο την 

προσωπική αλλά και την επαγγελματική.  

Για τον μαθητή, θα σημαίνει αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά την ανάγκη για δια βίου 

επιμόρφωση. Είναι απαραίτητο να έρθουν πιο κοντά ο τομέας της εκπαίδευσης και ο τομέας των 

επιχειρήσεων. 
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Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση, 

συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών, των τάσεων και των πλεονεκτημάτων της για την 

Εκπαίδευση στο "ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 3DP". 

 

Πηγές: 

https://hub.pme-digital.pt/biblioteca/documentos-estrategicos-para-portugal/  

https://hub.pme-digital.pt/biblioteca/documentos-estrategicos-para-portugal/

