
SMARTAINNOVATORS
Προωθώντας τον ψηφιακό Μετασχηματισμό και την καινοτομία με γνώμονα την Τεχνητή Νοημοσύνη σε Κέντρα

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΕ) για κοινωνική αλλάγη και καλύτερη σύνδεση Δεξιοτήτων και Αγοράς Εργασίας
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Η ραγδαία ψηφιοποίηση την τελευταία δεκαετία έχει
επηρεάσει πολλές πτυχές της εργασίας και της
καθημερινής ζωής . Καθοδηγούμενος από την
καινοτομία και την τεχνολογική εξέλιξη, ο ψηφιακός
μετασχηματισμός αναδιαμορφώνει την κοινωνία,

την αγορά εργασίας και το μέλλον της εργασίας, και
αναπόφευκτα το E & T.

Οι εργοδότες συναντάνε δυσκολίες στην πρόσληψη ικανών
εργατών σε πλήθος οικονομικών τομέων, συμπεριλαμβανομένου
του ψηφιακού τομέα . Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε
όλα τα επίπεδα βοηθάει στην αύξηση της ανάπτυξης και της
καινοτομίας και χτίζει μία δίκαιη, περισσότερο συνεκτική,

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία . Οι ψηφιακές
δεξιότητες και η απόκτηση ψηφιακής παιδείας μπορούν να
υποστηρίξουν τους ανθρώπους κάθε ηλικίας να είναι
περισσότερο ανθεκτικοί, να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους στη
δημοκρατική ζωή και να παραμείνουν ασφαλής στο διαδύκτιο .

Σχετικά με το έργο
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η ΔΕΎΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ
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Οι εταίροι

https://smartainnovators.eu/


Τα επόμενα βήματα επικεντρώνονται κυρίως στα
Αποτελέσματα του Έργου 1 & 2. Μετά από συζητήσεις η
κοινοπραξία συμφώνησε για τις δραστηριότητες που
θα πραγματοποιηθούν για την επιτυχή ανάπτυξη και
ολοκλήρωση του έργου .

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Η δεύτερη διεθνική συνάντηση έργου 'SmartAInnovators' πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 14-15

Ιουνίου και όλοι οι εταίροι, είτε διαδικτυακοί είτε φυσικοί, μοιράστηκαν μια συζήτηση σχετικά με την
πρόοδο του έργου, τη διαχείριση και τη διάδοσή του . Επιπλέον, η PCG Polska παρουσίασε την πρόοδο του
Αποτελέσματος 1 του Έργου - THE BLUEPRINT REPORT: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΙΚΗΣ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, και αφού
έθεσαν τα επόμενα και τελευταία του βήματα, οι εταίροι επικεντρώθηκαν κυρίως στις εργασίες του Έργου
'Αποτέλεσμα 2' - ΚΙΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ SMARTaiNNOVATORS: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ AI ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΝΤΕΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ .

Αυτό το έργο συγχρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . Αυτή η
ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε
αυτήν .Αριθμός έργου : 2021-1-PL01-KA220-VET-000033011
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Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Εθνική παρουσίαση Αξιολόγηση από ομοτίμους
μεταξύ χωρών
Οδηγός για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των
ευρωπαϊκών σχολείων με γνώμονα την τεχνητή
νοημοσύνη
Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής

SmartAInnovators Framework

Η επόμενη διεθνική συνάντηση του έργου έχει προγραμματιστεί τον Ιανουάριο στην
Ισπανία!


