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Αγαπητοί αναγνώστες,

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
TANOCOMP ID
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Καλώς ήρθατε στο δεύτερο τεύχος του ενημερωτικού
δελτίου του έργου μας, TANOCOMP!
Με τα ενημερωτικά δελτία μας θα σας κρατάμε τακτικά
ενήμερους για την πρόοδο του έργου μας και να σας
ενημερώνουμε για τα τελευταία νέα που σχετίζονται με
TANOCOMP, τη βιομηχανία πλαστικών και τη
νανοτεχνολογία, τα οποία ελπίζουμε να σας φανούν
χρήσιμα.
Σε αυτό το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο, παρουσιάζουμε
την πρόοδο του έργου μας, εστιάζοντας κυρίως στη
δημιουργία δικτύου ενδιαφερόμενων στις συμμετέχουσες
χώρες, δηλαδή στην Ισπανία, στην Γερμανία, στην
Κύπρος και στην Ελλάδα. Το δελτίο αυτό παρουσιάζει,
επίσης, τα αποτελέσματα της ανάλυσης των αναγκών
των εμπλεκομένων στο TANOCOMP τα οποία προέκυψε
από ποσοτική έρευνα που διεξήγαγαν οι εταίροι του
έργου σε όλες τις χώρες του εταιρικού σχήματος.
Το συνολικό δίκτυο ενδιαφερόμενων και επωφελούμενων
του TANOCOMP θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
επικύρωση και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού και
διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού μας. Το περιεχομένου
της κατάρτισής μας θα βασιστεί σε μεγάλο ποσοστό στα
αποτελέσματα της ανάλυσης των αναγκών των
ενδιαφερόμενων που έχουν εμπλακεί στο έργο.
Η πρώτη αλληλεπίδραση με το δίκτυο των
ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο
«εργαστήρι» στη Γερμανία όπου και θα παρουσιαστεί το
εκπαιδευτικό υλικό που έχει δημιουργηθεί.

1
1
1
2
2
3
3
3
4

TANOCOMP ID
Title
Training on the nANOtechnology aspects of plastic COMPosites
with enhanced properties for use in high-strength applications

Programme
Leonardo Da Vinci Transfer of Innovation Project, Lifelong
Learning Programme

Project No.
147426

Duration
01/10/2011-30/09/2013

Main objective
TANOCOMP aims at developing an e-Learning training for small
and mediums sized enterprises (SMEs) on the compounding and
processing of carbon nanotubes in polymers and plastics.

Partner countries
Germany, Greece, Spain and Cyprus
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made
of the information contained therein.

Επισκόπηση των Εργαστηρίων και Σεμιναρίων του TANOCOMP
30 Οκτωβρίου, 2012: Εργαστήρι Επικύρωσης
Περιεχομένου του TANOCOMP στη Στουτγάρδη,
Γερμανία. Ημερίδα στην οποία η πρώτη έκδοση του
περιεχομένου e-Learning θα παρουσιαστεί.

εκπαίδευσης

Απρίλιος 2013: Σεμινάριο για τις διδακτικές και
λειτουργικές πτυχές του TANOCOMP στην Λευκωσία,
Κύπρος. Σεμινάριο για την επικύρωση των εργαλείων,
11 Δεκεμβρίου 2012: Επικύρωση Περιεχομένου του
διδακτικές πτυχές και λειτουργίες της ηλεκτρονικής
TANOCOMP στη Σαραγόσα, Ισπανία. Ημερίδα στην οποία εκπαίδευσης (e-Learning).
παρουσιάζεται η επικαιροποιημένη και βελτιωμένη έκδοση
Μέσα 2013: Ταυτόχρονες πιλοτικές δοκιμές σε όλες τις
του περιεχομένου ηλεκτρονικού υλικού κατάρτισης.
χώρες Μάρτιος 2013: Σεμινάριο για τις διδακτικές και
εταίρους
λειτουργικές πτυχές του TANOCOMP στην Αθήνα,
Ελλάδα. Σεμινάριο για την επικύρωση των εργαλείων,
διδακτικές πτυχές και λειτουργίες της ηλεκτρονικής
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Το πρώτο εργαστήρι επικύρωσης του περιεχομένου θα
διεξαχθεί στη Γερμανία στις 30η Οκτωβρίου 2012
Ενώ η Ελληνική Glonatech και τo Ισπανικό ερευνητικό
κέντρο aiTIIP, εταίροι του έργου, επί του παρόντος
επικεντρώνονται στην δημιουργία του περιεχομένου της
ηλεκτρονικής διαπαιδαγώγησης του TANOCOMP (eLearning), ο Γερμανός εταίρος του έργου SteinbeisEuropa-Zentrum εμπλέκεται στην προετοιμασία του
πρώτου σεμιναρίου επικύρωσης του περιεχομένου του
εκπαιδευτικού υλικού του TANOCOMP το οποίο και θα
διατίθεται δωρεάν. Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί την
30η Οκτωβρίου 2012 στις εγκαταστάσεις του SteinbeisEuropa-Zentrum στη Στουτγάρδη της Γερμανίας. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης, μια προκαταρκτική έκδοση του
περιεχομένου
της
κατάρτισης
(e-learning)
θα
παρουσιαστούν και οι συμμετέχοντες θα έχουν την
ευκαιρία να δώσουν τα σχόλιά τους σχετικά με το
περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων ενώ πρόκειται
να ανταλλάξουν απόψεις με την κοινοπραξία του έργου.
Το
εργαστήρι
απευθύνεται
σε
γερμανόφωνες
ενδιαφερόμενους για το TANOCOMP και αναμένεται να
αποτελέσει πεδίο συνεύρεσης εταιρίες επεξεργασίας

πλαστικών, παραγωγούς πλαστικών, καθώς και
εκπροσώπους των ενώσεων και των δικτύων της
έρευνας. Πολλοί από αυτούς είχαν συμμετάσχει στο
TANOCOMP και κατά το στάδιο ανάλυσης των αναγκών
των χρηστών στην οποία βασίζεται το περιεχόμενο της
εκπαίδευσης.

Επικοινωνία και εγγραφή για το Εργαστήρι
Επικύρωσης Περιεχομένου στη Γερμανία:

Επικοινωνία και εγγραφή για το Εργαστήρι
Επικύρωσης Περιεχομένου στην Ισπανία:

Eduardo Herrmann
Franziska Bergmann
+49 721 9351918
tanocomp@steinbeis-europa.de

Berta Gonzalvo
berta.gonzalvo@aitiip.com
Eva Sanchis
eva.sanchis@aitiip.com

Το Εργαστήριο επικύρωσης του περιεχομένου του
εκπαιδευτικού υλικού του TANOCOMP είναι το πρώτο
από τα δύο εργαστήρια τα οποία αναμένεται να
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου ενώ
ταυτόχρονα αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τους
συμμετέχοντες να συναντηθούν και να ανταλλάξουν
πληροφορίες μεταξύ τους. Τα σχόλια και οι
παρατηρήσεις που θα συλλεχθούν θα ληφθούν υπόψη
για την περαιτέρω βελτιστοποίηση του περιεχομένου των
ενοτήτων της κατάρτισης. Στις 11 Δεκεμβρίου 2012
αναμένεται να λάβει χώρα στη Σαραγόσα της Ισπανίας
το δεύτερο εργαστήρι επικύρωσης του περιεχομένου. Και
στα δύο εργαστήρια οι εταίροι του TANOCOMP θα είναι

Νέα και Ανακοινώσεις
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MATERIALICA 2012 - Lightweight Design for New Mobility
23 Οκτ. - 25 Οκτ. 2012, http://www.materialica.com/
NanotechItaly 2012 - International Showcase for Nanotechnologies
21 Noε. - 23 Noε. 2012, http://www.nanotechitaly.it
Plast Eurasia Istanbul
29 Noε. – 02 Δεκ. 2012, http://www.plasteurasia.com/
2nd International Conference on Nanotek and Expo
03 Δεκ. - 05 Δεκ. 2012 , http://www.omicsonline.org/nanotek2012/
INTERPLASTICA 2012
29 Ιαν. - 01 Φεβ 2013, http://www.interplastica.de
nano tech 2013 - The12th International Nanotechnology Exhibition & Conference
30 Ιαν. - 01 Φεβ. 2013, http://www.nanotechexpo.jp/
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Το δίκτυο των ενδιαφερόμενων
Το δίκτυο των ενδιαφερομένων αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία των εργαστηρίων του έργου τα οποία πρόκειται να
διοργανωθούν λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκφραστεί από την επαφή των εταίρων με διάφορους
οργανισμούς, καθώς επίσης και τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί στα ερωτηματολόγια τα οποία συμπλήρωσαν. Ο
τελικός στόχος των εργαστηρίων είναι η επικύρωση και η οριστικοποίηση του εργαλείο ηλεκτρονικής διαπαιδαγώγησης.

Το δίκτυο των ενδιαφερόμενων στην Ελλάδα
Η Glonatech έχει αναπτύξει ένα σημαντικό δίκτυο
ενδιαφερόμενων φορέων βασιζόμενη στη διάδοση
πληροφοριών και υλικού με τη χρήση διάφορων μέσων.
Αρχικά, Η Glonatech ήρθε σε επαφή με οργανισμούς
που συνδέονται με το
Επιμελητήριο Εμπορίου &
Βιομηχανίας της Αθήνας καθώς επίσης και με την
Ελληνική Ένωση Πλαστικών Παραγωγών, οι οποίοι την
ενημέρωσαν για τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου
Βιομηχανίας, το οποίο και της παρείχε πληθώρα επαφών
Επιπλέον, ερευνητικά κέντρα, ενώσεις και δημόσιες
υπηρεσίες ενίσχυσαν την προσπάθεια της
GLONATECH .
Η Glonatech οργάνωσε επίσης συναντήσεις με μονάδες
παραγωγής πλαστικών προκειμένου να παρουσιάσει τις
δυνατότητες των υπηρεσιών της και του TANOCOMP.
Η διάδοση των πληροφοριών του έργου έχει λάβει χώρα
μέσα από μια ποικιλία μεθόδων:
Την ιστοσελίδα της Glonatech: Υπάρχει αναφορά για
το
TANOCOMP
στην
περιοχή
ΕΡΕΥΝΑ
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών του έργου.
Πολλές από τις εταιρείες είχαν επισκεφθεί τη σελίδα
http://www.glonatech.com/?page_id=53 όπου και
παρατηρήθηκε συλλογή δεδομένων σχετικών με το

παρατηρήθηκε συλλογή δεδομένων σχετικών με το
πρόγραμμα.
Την ιστοσελίδα του TANOCOMP: www.tanocomp.eu.
Social Media: Αναφορά είχε πραγματοποιηθεί στο twitter
σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα και τις εφαρμογές
του.
Άμεση επαφή: Το Τμήμα Μάρκετινγκ της Glonatech
ήρθε σε επαφή με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων μέσω email, ταχυδρομείου και τηλεφωνικής επικοινωνίας
απευθυνόμενο στο τμήμα Ε & Α των εταιρειών. Πολλές
εταιρείες δεν κατέχουν ένα τμήμα R & D και είχαν
σοβαρές αμφιβολίες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
μέχρι την πρώτη συνεδρίαση.
Η Glonatech συμμετείχε σε πολλές ημερίδες, συνέδρια
και σεμινάρια, όπου και διανεμήθηκαν πολλά φυλλάδια
και σχετικό υλικό του TANOCOMP. Έπειτα από αυτές τις
ενέργειες, η Glonatech διένειμε ερωτηματολόγια στις
εταιρείες που δέχθηκαν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα και πολλά χρήσιμα αποτελέσματα
προέκυψαν. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν στα
ελληνικά, μεταφράστηκαν στα αγγλικά και μεταφέρθηκαν
στο λογαριασμό SurveyMonkey της κοινοπραξίας. Τα

Το δίκτυο των ενδιαφερόμενων στην Ισπανία
Το AITIIP, ως κέντρο Τεχνολογίας, έχει μια σημαντική και
συνεχή σχέση με εταιρείες, συλλόγους, ερευνητικούς
οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες, κλπ. Ως εκ τούτου,
για την ανάπτυξη του δικτύου φορέων για το έργο TANOCOMP, το AITIIP ξεκίνησε από το εκτεταμένο δίκτυο των
επαφών τις οποίες ήδη κατείχε στη βάση δεδομένων του.
Πληροφορίες για το TANOCOMP και την ευκαιρία των
ενδιαφερόμενων
να
συμμετάσχουν
στο
σχέδιο
κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους με διάφορους
τρόπους:
Παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. Το AITIIP
πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις με εταιρείες-

πελάτες, σχετικά με τη δυνατότητα να τους παρέχει
υπηρεσίες ή να τους προτείνει την κοινή ανάπτυξη
προϊόντων και έργων. Σε αυτές τις συναντήσεις το AITIIP
ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους για το TANOCOMP
και τα οφέλη που προκύπτουν από την εμπλοκή τους με
το έργο.
Συμμετοχή σε εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια. Το AITIIP
παρουσίασε το TANOCOMP σε διάφορες επαφές
προκειμένου να προσελκύσει, και άλλες εταιρίες και
οργανισμούς στο έργο.
Το AITIIP αναπτύσσει περιφερειακά και εθνικά
προγράμματα Ε & Α, έργα που βρίσκουν έδαφος σε
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πολλές εταιρείες (ιδίως ΜΜΕ), αλλά και τεχνολογικά
κέντρα, ομάδες, συλλόγους, κλπ. Το AITIIP γνωρίζει τις
ανάγκες αυτών των οντοτήτων και συνεπώς δύναται να
έχει γνώση για το ενδιαφέρον τους για το TANOCOMP.
Συμμετοχές σε πλατφόρμες, οι εταιρικές συνεργασίες,
συμπράξεις. Το AITIIP είναι μέλος διάφορων οργανισμών
του κλάδου και διατηρεί άριστες σχέσεις με τους
συντονιστές και τους εταίρους των διαφόρων ενώσεων.
Αξιοποιώντας αυτά τα κανάλια το AITIIP διαχέει
πληροφορίες σχετικά με το TANOCOMP.
Ιστοσελίδα του AITIIP. Τα στοιχεία του έργου οι
ευκαιρίες που προκύπτουν από τη συμμετοχή των

ενδιαφερόμενων παρουσιάστηκαν στην ιστοσελίδα του
κέντρου:
Αλληλογραφία. Το AITIIP διαθέτει μια αρκετά
διευρυμένη βάση δεδομένων πελατών και συνεργατών
γεγονός το οποίο αξιοποιήθηκε για την αποστολή
ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος σε όλους όσους
πιθανόν να ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στο έργο.
Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες
πρόσβασης στους ενδιαφερόμενους αλλά και η συλλογή
περισσότερων
πληροφοριών,
το ερωτηματολόγιο
μεταφράστηκε στα ισπανικά καθότι ένα από τα ζητήματα
που δυσχεραίνουν την επικοινωνία με τις ισπανικές
εταιρείες και ιδίως τις ΜΜΕ, το οποίο μπορεί να
προκαλέσει παραλείψεις και παρερμηνείες, είναι η

Εντοπίζοντας τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων
Οι εταίροι του TANOCOMP συνέλεξαν όλες οι
απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισμό των
αναγκών κατάρτισης των ενδιαφερομένων, προκειμένου
να παρέχουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκπαίδευσης
στη χρήση της νανοτεχνολογίας και συγκεκριμένα των της
επεξεργασίας των νανοσωλήνων άνθρακα σε όσους
ασχολούνται με την παραγωγή και επεξεργασία
πλαστικών. Πληθώρα οργανισμών και ΜΜΕ, που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της επεξεργασίας
πλαστικών, εγκατεστημένοι στη Γερμανία, την Ισπανία,
την Ελλάδα και την Κύπρο και πλαστικών
προσεγγίστηκαν.
Ενενήντα
δύο
ερωτηματολόγια
συμπληρώθηκαν σε όλες τις χώρες. Οι περισσότεροι
οργανισμοί που συμμετείχαν στο έργο ανήκουν στους
κλάδους
της
αυτοκινητοβιομηχανίας,
της
αεροναυπηγικής, της συσκευασίας και των προϊόντων
οικιακής χρήσης. Τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται
από την πλειοψηφία των εμπλεκόμενων οργανισμών
στην έρευνα είναι από PVC, ABS, Βιοπολυμερή, PET και
άλλα θερμοπλαστικά.
Σε γενικές γραμμές, μόνο το 50% των ερωτηθέντων
οργανισμών δεν διαθέτουν τμήμα Ε & Α, μια πρώτη
δυσκολία που το TANOCOMP είχε να αντιμετωπίσει,
καθότι δραστηριότητες Ε&Α είναι απαραίτητες για τη
ενίσχυσητων προσπαθειών για τη χρήση της
νανοτεχνολογίας στην παραγωγή και επεξεργασία
πλαστικών. Ωστόσο, όλοι οι οργανισμοί παρατήρησαν ότι
πρέπει να δοθεί έμφαση στις μηχανικές ιδιότητες, την
ποιότητα της επιφάνειας, την υψηλή αντοχή, την
αντίσταση στη φθορά, την ηλεκτρική και θερμική
αγωγιμότητα, την πυκνότητα και τη χημική αντίσταση.
Σχεδόν οι μισές από τις εταιρείες που προσπάθησαν στο

παρελθόν να τροποποιήσουν προϊόντα τους ενώ
ισχυρίζονται πως είναι ενήμερες για ορισμένες
εφαρμογές της νανοτεχνολογίας στα πλαστικά.
Ωστόσο, μόνο το 4% απάντησε ότι είναι πολύπολύ
εξοικειωμένοι με τη χρήση νανοσύνθετων σε πλαστικά .
Πηγή
πληροφόρησης αποτελεί τεχνική/εξειδικευμένη
βιβλιογραφία, έρευνες/μελέτες, ενώ ισπανικές και
γερμανικές εταιρείες δήλωσαν ότι το 25% των
πληροφοριών για τη χρήση νανοσύνθετων αποκτήθηκε
μέσω της επαφής με οργανισμούς, εταιρίες και
επαγγελματίες του κλάδου.
Στην Ελλάδα και την Κύπρο υπάρχει τεράστια έλλειψη
πληροφόρησης στον τομέα. Επιπλέον, εταιρείες
παραδέχθηκαν ότι είναι μάλλον δύσκολο να λάβουν
κατάλληλη ενημέρωση και ότι οι δυνατότητες κατάρτισης
σχετικά με τη χρήση των νανοσύνθετων είναι
περιορισμένες στο ελάχιστο (35%), ενώ εκφράζουν
ενδιαφέρον
για
την
παραγωγή
σύνθετων
θερμοπλαστικών με τη χρήση ενισχυμένων νανοδομών
άνθρακα για διαρθρωτικές ή άλλου τύπου εφαρμογές.
Τέλος, σχεδόν το 50% των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι η
εξειδίκευση και η εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της
εκάστοτε μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας
πλαστικών, είναι χρήσιμη, το 22% πως είναι πολύ
χρήσιμη, το 13% πως είναι αρκετά χρήσιμη και 3%
δηλώνουν ότι δεν φαίνεται καθόλου χρήσιμη. Σχεδόν τα
ίδια ποσοστά συναντώνται όταν αναφερόμαστε στην
ηλεκτρονική εκπαίδευση και στην αυτο-εκπαίδευση μετά
την εφαρμογή της διδακτικής περιόδου. Οι πλείστοι των
ενδιαφερόμενων πιστεύουν ότι ένα καλά σχεδιασμένο
εργαλείο ηλεκτρονικής εκμάθησης (e-learning) το οποίο
θα παρέχει μια ευρεία πλατφόρμα πληροφόρησης και

e-Learning training on nanotechnology for the plastics industry

www.tanocomp.eu
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