
Tο Πρόγραμμα

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για την έγκριση του 

Προγράμματος  Erasmus+  KA2  με  τίτλο  ''Drone technology training to 

boost EU entrepreneurship and Industry 4.0". Το  πρόγραμμα 

επικεντρώνεται  στην  κατάρτιση  της  τεχνολογίας  των  Drones,  την 

ενίσχυση  της  επιχειρηματικότητας  της  Ε.Ε.  και  της  Bιομηχανίας  4.0, 

καθώς και στην ανάπτυξη της τεχνολογικής επιχειρηματικότητας με την 

ενίσχυση  των βασικών  ικανοτήτων που σχετίζονται  με  την  τεχνολογία 

των Drones. 

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

• Να υποστηρίξει τον τομέα της Βιομηχανίας 4.0 στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση μέσω της ανάπτυξης τεχνολογικής επιχειρηματικότητας, 
με την ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων που σχετίζονται με 
την Τεχνολογία των Drones στην Επαγγελματική Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση.

• Να βοηθήσει άτομα να αποκτήσουν και να αναπτύξουν 
εξειδικευμένες δεξιότητες και βασικές ικανότητες, 
συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών και ψηφιακών 
δεξιοτήτων που θα τους επιτρέπουν να αποκτήσυν ευκαιρίες για 
να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση.

• Να προάγει την κοινωνική συωοχή και την φυλετική 
ισότητα ενιχύοντας την πρόσβαση, τη συμμετοχή και 
τις μαθησιακές επιδόσεις των μειονεκτούντων 
εκπαιδευόμενων και των γυναικών.

Το έργο απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχουs:

• Δάσκαλοι, εκπαιδευτές και σύμβουλοι Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Οργανισμοί παροχής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

• Μαθητές/εκπαιδευόμενοι της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης και άτομα με λιγότερες ευκαιρίες

Έναρξη του 
Προγράμματος

Το έργο 'eduDrone' ξεκίνησε στη 1 

Σεπτεμβρίου. Στις 13 -14 Νοεμβρίου ο 

SC Ludor Engineering SRL, ως 

συντονιστής του έργου KA2 

“eduDrone”, οργάνωσε την έναρξη της 

πρώτης συνάντησης στο Ιάσιο της 

Ρουμανίας με τη συμμετοχή όλων των 

εταίρων.

ΟΙ εταίροι του έργου είναι:

1.Ludor Engineering (Ρουμανία) – 

Project Coordinator

2.University POLITEHNICA of 

Bucharest (Ρουμανία)

3.Danmar Computers LLC (Πολωνία)

4.KAINOTOMIA Κέντρο Δια Βίου 

Μάθησης (Ελλάδα)

5.Istituto per la Formazione, 

l'Occupazione e la Mobilità (Ιταλία)

6.Cervi Robotics (Πολωνία)

Το πρόγραμμα eduDrone (No. 2017-1-RO01-KA202-037083) χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον 

συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.



Άλλα Erasmus + Προγράμματα

Training in 3D Printing To Foster EU Innovation& Creativity Για περισσότερες πληροφορίες: http://3d-p.eu/

Exploiting 3D printing for science education and scientific careers:Για περισσότερες πληροφορίες:

https://danmar-computers.com.pl/en/projekty-realizowane/eu/funscience/

Developing Enterprise and Employability during Mobilities Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.geckoprogrammes.eu/project-overview.html

Μάθετε περισσότερα για τους εταίρους μας

Η 'KAINOTOMIA' είναι ένα ίδρυμα Eπαγγελματικής 

Eκπαίδευσης και Kατάρτισης που εφαρμόζει προγράμματα 

συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία 

απευθύνονται σε νέους, ανέργους, εκπαιδευτικούς, 

φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / 

αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για 

την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και την 

προώθησή τους στην εργασία την αγορά και την κοινωνία.

Tweet Share Pin

Η εταιρεία 'Ludor Engineering' εδρεύει στη Ρουμανία και 

είναι αφιερωμένη στην παροχή ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών για την ανάπτυξη προϊόντων, τη μηχανική και 

το σχεδιασμό. Έχει εξειδίκευση στην εφαρμογή 

προηγμένων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, 

συμπεριλαμβανομένης της Βιομηχανίας 4.0, μη 

επανδρομένων αεροσκαφών (drones), 3D εκτύπωσης κλπ. 

Η Εταιρία "Ludor Engineering" έχει άμεση εμπειρία 

συμμετοχής σε έργα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του 

Erasmus + τόσο ως συντονιστής όσο και ως εταίρος.
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Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι:
info@kainotomia.com.gr
Θέλεις να αλλάξεις πώς θα λαμβάνεις τα μηνύματα?
Μπορείτε να ενημερώσετε τις προτιμήσεις σας ή να καταργήσετε την εγγραφή από αυτήν τη λίστα 


