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SKILLS AND COMPETENCES
FOR WORK IN INDUSTRY 4.0
Oficiálny newsletter projektu „Industry 4.0 Skills“
financovaného z programu Erasmus+

„ZRUČNOSTI PRE PRIEMYSEL 4.0“ PRE
VŠETKÝCH
„Zručnosti a kompetencie pre prácu v priemysle 4.0“ je
európsky projekt financovaný z programu ERASMUS + na
obdobie rokov 2020 - 2022. Hlavným cieľom projektu
„Zručnosti pre priemysel 4.0“ („Industry 4.0 Skills”) je
poskytnúť komplexný a užitočný prehľad o iniciatívach,
programoch, metódach a materiáloch týkajúcich sa rozvoja a
sebazdokonaľovania osobných zručností a schopností v rámci
transformácie priemyslu.
Náš projektový tím je tvorený silnou zostavou partnerov s
rozsiahlymi skúsenosťami z oblasti vzdelávania a odbornej
prípravy, tvorivosti, podnikania, hospodárskeho rozvoja,
financovania a riadenia inovácií zo štyroch európskych krajín:
●
●
●
●

INI-Novation, Nemecko, e-mail: info@ini-novation.com
WIN, Rakúsko, e-mail: office@wissenschaftsinitiative.at
INTEGRA, Slovinsko, e-mail: office@eu-integra.eu
QUALED, Slovensko, e-mail: office@qualed.net

PRIDAJTE SVOJE OSVEDČENÉ
POSTUPY DO KATALÓGU
„ZRUČNOSTI A KOMPETENCIE PRE
PRÁCU V PRIEMYSLE 4.0“
Naším poslaním je informovať o
úspešných príkladoch toho, ako
dosiahnuť v priemyselnom
prostredí transformáciu práce s
vysokým podielom pracovnej sily,
na prácu založenú na znalostiach.

ÚVODNÉ STRETNUTIE PROJEKTU „ZRUČNOSTI PRE PRIEMYSEL 4.0“
Produktívne online stretnutie nášho projektového konzorcia 13.01.2021
Digitalizácia formuje svet práce v čoraz väčšej
miere. Počítačové systémy, big data, pokročilé
roboty, internet vecí atď. Technológie môžu
jednoducho nahradiť pracovnú silu v širokom
rozsahu nerutinných kognitívnych úloh a tiež
môžu vykonávať širší okruh manuálnych úloh.
Výsledkom toho bude vedomostná povaha práce.
Na našom prvom projektovom stretnutí sme
diskutovali o tom, ako efektívne zvýšiť povedomie
o potrebách trhu voči rozvoju nových kompetencií
a adaptácií zručností v rámci našich štyroch
domovských krajín: v Rakúsku, Nemecku,
Slovensku a Slovinsku.
Ďalej sa budeme zameriavať na zhromažďovanie
osvedčených postupov ako úspešných príkladov
implementácie odborného vzdelávania v súlade s
potrebami priemyslu 4.0.

Všetky osvedčené postupy budú zverejnené na
našej webovej stránke a budú tiež verejne
dostupné na špeciálnej elektronickej platforme.
Ďalej sme vytvorili moderovanú skupinu na
Facebooku, ktorá bude slúžiť ako fórum pre
všetky zainteresované strany, ktoré majú záujem
zdieľať svoje pohľady na možnosti a prekážky,
ktoré pre podniky a zamestnancov prináša štvrtá
priemyselná revolúcia.
Pridajte svoje osvedčené postupy do nášho
katalógu „Zručnosti a kompetencie pre prácu v
priemysle 4.0“. Budeme ich zdieľať s európskymi
zainteresovanými stranami, aby sme pozitívne
vplývali na rozvoj zručností a kompetencií a
obohacovali znalosti pracovnej sily podľa potrieb
firiem v rôznych segmentoch trhu v rámci
priemyslu 4.0.
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