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Καλώς ορίσατε στο πρώτο τεύχος του ενημερωτικού
δελτίου του TANOCOMP που θα θέλαμε να σας
παρουσιάσουμε! Με τα εξαμηνιαία ενημερωτικά δελτία θα
σας κρατάμε συνεχώς ενήμερους με την πρόοδο του
έργου και θα σας γνωστοποιούμε διάφορα νέα σχετικά με
το TANOCOMP, την βιομηχανία πλαστικών και την
νανοτεχνολογία, όπου ελπίζουμε να ενδιαφέροντα.
Σε αυτό το τρίτο τεύχος, παρουσιάζουμε την πρόοδο του
έργου μας, εστιάζοντας κυρίως στα σεμινάρια
επικύρωσης περιεχομένου που διοργανώθηκαν στις
συμμετέχουσες χώρες, προκειμένου να αυξηθεί η
ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων για το έργο μας,
την τεχνολογία μας και την αναπτυχθείσα e-learning
πλατφόρμα εκπαίδευσης του TANOCOMP.
Τα δίκτυα φορέων του TANOCOMP στις χώρες του
έργου έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
επικύρωση και την ανάπτυξη της e-Learning ενοτήτων
μας.
Ο
προσδιορισμός
των
αναγκών
των
ενδιαφερομένων αποτέλεσε τη βάση του εκπαιδευτικού
μας περιεχομένου. Αυτό το τεύχος περιέχει επίσης
προτάσεις σχετικά με συνέδρια που μπορεί να σας
ενδιαφέρουν.
Επιπλέον,
σας
προσκαλούμε
να
επισκέπτεστε όσο συχνά επιθυμείτε τον διαδικτυακό
ιστότοπό μας στο:
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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.
1 47 42 6

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

Main objective

www.tanocomp.eu
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε να
παρακολουθήσετε τις δραστηριότητες μας με αυτό το
ενημερωτικό δελτίο και ανυπομονούμε για τα σχόλιά σας.

Η κοινοπραξία TANOCOMP

2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Με εκτίμηση,

#3

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.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥ TANOCOMP ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ
21 Μαρτίου 2013: Σεμινάριο TANOCOMP για την επικύρωση των εργαλείων, διδακτικών πτυχών και λειτουργιών της
εκπαίδευσης για την e-Learning πλατφόρμα
25 Απριλίου, 2013: Σεμινάριο TANOCOMP για την επικύρωση των εργαλείων, διδακτικών πτυχών και λειτουργιών
της εκπαίδευσης για την e-Learning πλατφόρμα, Λευκωσία, Κύπρος
Μέσα του 2013: Ταυτόχρονες πιλοτικές δοκιμές σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗ
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ
Στις 30 Οκτωβρίου 2012, η κοινοπραξία TANOCOMP
παρουσίασε σε γερμανικό ακροατήριο στις εγκαταστάσεις
του Steinbeis-Europa-Zentrum στη Στουτγάρδη την
πρώτη ευκαιρία να ρίξουν μια ματιά στο περιεχόμενο των
ενοτήτων του TANOCOMP e-Learning. Σε μια εκδήλωση
μισής ημέρας, οι εκπαιδευτές του TANOCOMP Berta
Gonzalvo από aiTiiP και Στέφανος Nitodas από
Glonatech ΑΕ παρουσίασαν το περιεχόμενο των έξι
e-Learning ενοτήτων στο κοινό, που αποτελείτο από
γερμανικούς φορείς δικτύου και έναν εκπρόσωπο της
γερμανικής Εθνικής Υπηρεσίας, η οποία είναι υπεύθυνη
όλων των γερμανικών έργων LEONARDO.
Το κοινό σε αντάλλαγμα παρείχε σχόλια και προτάσεις
επί του περιεχομένου και συνόψισε τις πρώτες
εντυπώσεις τους σε πίνακες αναπληροφόρησης. Στους
πίνακες αυτούς, οι συμμετέχοντες μπορούσαν να
αξιολογήσουν τις ενότητες, σύμφωνα με κριτήρια όπως τη
λογική δομή, την ακεραιότητα, τη λεπτομερή καταχώρηση

ή τη δυνατότητα κατανόησης. Λόγω των διαφόρων
υποβάθρων των συμμετεχόντων, οι εντυπώσεις τους
ήταν αρκετά διαφορετικές, οδηγώντας ωστόσο σε
ορισμένες γόνιμες συζητήσεις και συμπεράσματα. Η
ομάδα TANOCOMP στη συνέχεια αξιολόγησε και
συζήτησε όλες τις προτάσεις των συμμετεχόντων στο
σεμινάριο έτσι ώστε να προσαρμόσει πλήρως την
εκπαίδευση στις ανάγκες των παραγωγών και
μεταποιητών πλαστικών. Ένα από τα αποτελέσματα της
συζήτησης ήταν ότι οι ενότητες δομήθηκαν εκ νέου και
μειώθηκαν από έξι σε τέσσερις.
Η νέα και βελτιωμένη έκδοση των ενοτήτων
παρουσιάστηκε στο δεύτερο σεμινάριο επικύρωσης
περιεχομένου το Δεκέμβριο του 2012 στη Σαραγόσα της
Ισπανίας, με τους ισπανικούς φορείς δικτύου του
TANOCOMP.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ONLINE ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
Με το τελικό σεμινάριο στην Κύπρο τον Απρίλιο του 2013, η φάση επικύρωσης της εκπαίδευσης του TANOCOMP θα
ολοκληρωθεί. Κάθε εταίρος στη συνέχεια θα μεταφράσει μέσα σε λίγες εβδομάδες όλες τις ενότητες και την
πλατφόρμα στη γλώσσα του. Αυτό σημαίνει ότι σύντομα, TANOCOMP πλατφόρμα μας θα είναι διαθέσιμη όχι μόνο
στα αγγλικά, αλλά και στα ισπανικά, ελληνικά και γερμανικά. Οι τελικές εκδόσεις στις προαναφερθείσες γλώσσες θα
είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας TANOCOMP (www.tanocomp.eu).
Για να υποβληθεί η e-learning πλατφόρμα σε τελικές δοκιμές, η κοινοπραξία TANOCOMP θα προσφέρει σε όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν σε μια ταυτόχρονη δοκιμαστική φάση μέσω διαδικτύου που θα λάβει χώρα
από τις 10 έως τις 21 Ιουνίου 2013. Για όλους τους ενδιαφερόμενους θα υπάρχει η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση
στην εκπαίδευση από το χώρο εργασίας τους και να δοκιμάσουν το εκπαιδευτικό υλικό σε περιβάλλον πραγματικού
χρόνου και στη γλώσσα της προτίμησής τους. Επιπρόσθετα, ένα ερωτηματολόγιο θα υπάρχει στην πλατφόρμα που
θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να παραθέτουν περαιτέρω σχόλια και εντυπώσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω e-mail στο Franziska Bergmann,
tanocomp@steinbeis-europa.de
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ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1.

ImagineNano 2013, 23-26 Απριλίου 2013, Μπιλμπάο, Ισπανία,

2.

Nanotech 2013, 12-15 Μαϊου 2013, Washington, ΗΠΑ

3.

Micro and Nano Technology Conference, 21-23 Μαϊου 2013, Minneapolis, ΗΠΑ

4.

Applications of Nanotechnology for Safe and Sustainable Environmental Remediation, 5-7 Ιουνίου
2013, Hammond (LA), ΗΠΑ

5.

International Conference on the Science and Application of Nanotubes, 17-20 Ιουνίου 2013, Ostrava,
Τσεχία

6.

EuroNanoForum 2013, 18-20 Ιουνίου 2013, Δουβλίνο, Ιρλανδία

7.

NanoFormulation 2013, 18-21 Ιουνίου 2013, Manchester, Μ. Βρετανία

8.

Nanotechnology for Renewable Materials, 24-27 Ιουνίου 2013, Στοκχόλμη, Σουηδία.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΣΑΡΑΓΟΣΑ
Το σεμινάριο στην Ισπανία διοργανώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2012 στο πλαίσιο των πιλοτικών δραστηριοτήτων του
έργου TANOCOMP. Στόχος των πιλοτικών δραστηριοτήτων ήταν η επικύρωση του εκπαιδευτικού υλικού/περιεχομένου
του TANOCOMP από τις ομάδες-στόχους και η προσαρμογή του ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η δομή του
περιεχομένου τροποποιήθηκε και βελτιστοποιήθηκε σύμφωνα με τα σχόλια που λήφθηκαν στο πρώτο σεμινάριο στη
Στουτγάρδη.
Είκοσι μία συμμετέχοντες εγγράφηκαν στο σεμινάριο / workshop αλλά δεκαεπτά συμμετέχοντες παρακολούθησαν
τελικά. Το υπόβαθρο τους ήταν ποικίλο (παρασκευαστές, εταιρείες χύτευσης, ερευνητές νανοτεχνολογίας, και
σχεδιαστές καλουπιών), και αυτό, επίσης, οδήγησε στη λήψη ενός ευρέος φάσματος σχολίων.
Το δεύτερο σεμινάριο του TANOCOMP σχετικά με την επικύρωση περιεχομένου ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να λάβει
η κοινοπραξία του έργου μια συμπληρωματική αναπληροφόρηση σχετικά με τις ενότητες του TANOCOMP e-Learning
μετά την πρώτη επικύρωση στη Γερμανία. Ο αριθμός των συμμετεχόντων που παρακολούθησαν την ημερίδα ήταν
επαρκής και τα διαφορετικά υπόβαθρα τους συμπλήρωναν το ένα το άλλο πολύ καλά.
Οι συμμετέχοντες ήταν ικανοποιημένοι με τη σχέση μεταξύ της γνώσης και των βιομηχανικών εφαρμογών και σε
γενικές γραμμές, βρήκαν τις πληροφορίες ωφέλιμες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.
Προκειμένου να διευκρινίσει περαιτέρω το περιεχόμενο και να αυξήσει το φάσμα των εφαρμογών, η κοινοπραξία
αποφάσισε να διευρύνει τη μαθησιακή ενότητα που ασχολείται με το χειρισμό των νανοϋλικών και τα θέματα υγείας
που τα διέπουν, με την εισαγωγή της «κατευθυντήριας γραμμής» για το ισχύον νομικό πλαίσιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο, ενθαρρύνοντας έτσι τις πιθανές πρακτικές εφαρμογές της αποκτηθείσας γνώσης.
Μετά το σεμινάριο, τα διαθέσιμα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης θα δοκιμαστούν και επικυρωθούν από το δίκτυο
φορέων του TANOCOMP σε δύο σεμινάρια στην Ελλάδα και την Κύπρο.
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ΠΡΩΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ TANOCOMP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στις 21 Μαρτίου 2013 η κοινοπραξία του TANOCOMP
φιλοξένησε με επιτυχία το 1ο σεμινάριο επικύρωσης των
διδακτικών πτυχών των e-learning ενοτήτων του
TANOCOMP στις εγκαταστάσεις της Glonatech στην
Αθήνα. Το ακροατήριο αποτελείτο από τους ελληνικούς
φορείς του TANOCOMP, οι οποίοι προέρχονται κυρίως
από την τοπική βιομηχανία. Μέσα σε εκδήλωση μισής
μέρα, οι
εκπαιδευτές του TANOCOMP Στέφανος
Νιτοδάς και Νικόλας Μπόσινας από την Glonatech ΑΕ
και η Berta Gonzalvo από την aiTIIP παρουσίασαν το
περιεχόμενο των τεσσάρων e-Learning ενοτήτων στο
κοινό μέσω της e-learning πλατφόρμας που είχε
αναπτυχθεί.

πλατφόρμας, όπως η φιλικότητα προς τον χρήστη και η
διδακτική λογική των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των
ενοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες είχαν
την ευκαιρία να επηρεάσουν άμεσα το σχεδιασμό της
πλατφόρμας και να ανταλλάξουν ιδέες με άλλους ειδικούς
στους τομείς της νανοτεχνολογίας και της σύνθεσης
θερμοπλαστικών πολυμερών.

Οι ενδιαφερόμενοι δοκίμασαν στη συνέχεια τις e-learning
ενότητες στη σχεδιασμένη πλατφόρμα οι οποίες
ουσιαστικά λειτουργούν ως εργαλείο εκπαίδευσης του
έργου. Το σεμινάριο τους έδωσε την ευκαιρία να
συζητήσουν και να παρέχουν σχόλια για διορθώσεις στην
πλατφόρμα μέσω κατάλληλα διαμορφωμένης φόρμας
αξιολόγησης που αναπτύχθηκε από την ομάδα του
TANOCOMP.
Οι
συμμετέχοντες
στο
σεμινάριο
αξιολόγησαν ένα μεγάλο εύρος λειτουργιών της

Ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης δόθηκε σε όλους
τους συμμετέχοντες. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα
λάβουν ένα πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι έχουν
ολοκληρώσει τη σειρά εκπαίδευσης και έχουν αποκτήσει
θεωρητικές γνώσεις με τη συμπλήρωση των ασκήσεων
στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας.

Η ομάδα του TANOCOMP αξιολόγησε και συζήτησε όλες
τις προτάσεις και τις
πληροφορίες έτσι ώστε να προσαρμόσει τη
λειτουργικότητα της πλατφόρμας
για το 2ο σεμινάριο περιεχομένου του TANOCOMP που
θα πραγματοποιηθεί στη Κύπρος στις 25 Απριλίου 2013.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ TANOCOMP ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Το 2ο σεμινάριο TANOCOMP σχετικά με την επικύρωση των διδακτικών πτυχών του περιεχομένου θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 στη Λευκωσία και θα οργανωθεί από την Marketmentoro. Όλοι οι
Κύπριοι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να δοκιμάσουν τη δεύτερη έκδοση των e-learning ενοτήτων, που θα χρησιμεύσουν
ως εργαλείο εκπαίδευσης του έργου. Οι συμμετέχοντες θα αξιολογήσουν μια μεγάλη ποικιλία από λειτουργίες, όπως η
λογική και της διαδραστικότητας των ενοτήτων, οι διατυπώσεις των κειμένων και οι ασκήσεις στο τέλος των ενοτήτων.
Το σεμινάριο θα προσφέρει στους εμπλεκόμενους φορείς την ευκαιρία να συζητήσουν και να δώσουν αναπληροφόρηση στους εταίρους του TANOCOMP και να ανταλλάξουν ιδέες με άλλους ειδικούς στους τομείς της παραγωγής
θερμοπλαστικών πολυμερών και της νανοτεχνολογίας. Ένας δεύτερος στόχος του σεμιναρίου είναι η εξέταση των
γνώσεων που θα αποκτήσουν οι ενδιαφερόμενοι μέσω της συμμετοχής τους στο σεμινάριο.
Για λεπτομέρειες εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.tanocomp.eu έργου ή να
ακολουθήσουν
το
σύνδεσμο
http://www.tanocomp.eu/registration-to-tanocomp-2nd-content-validation-seminar
σύνδεσμο ή να επικοινωνήσουν απευθείας με την Marketmentoro στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας
(+357 22256665).
Επιπλέον, η τέταρτη συνάντηση των εταίρων του έργου TANOCOMP θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26
Απριλίου, 2013 στη Λευκωσία.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ AITIIP ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ
Κατά τους επόμενους μήνες, η Aitiip θα συμμετάσχει σε
διάφορες εκθέσεις, όπως το MATIC-MOLDEXPO 2013,
12η διεθνής έκθεση καλουπιών που θα λάβει χώρα στις
7-9 Μαΐου στη Σαραγόσα, Ισπανία. Οι εκπρόσωποι της
Aitiip θα συναντηθούν με διάφορες οργανισμούς από το
τοπικό δίκτυο φορέων του TANOCOMP (βιομηχανικές
συστάδες, ενώσεις κα)
Η 12η έκθεση του MOLDEXPO 2013 είναι το σημείο
συνάντησης μεταξύ των φορέων του βιομηχανικού τομέα
που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν όλες τις τελευταίες
καινοτομίες και τις εταιρείες που προσφέρουν
ολοκληρωμένες λύσεις σε καλούπια και μήτρες.
Η MOLDEXPO 2013 προβάλει τις εφαρμογές σε νέες
τεχνολογίες για το σχεδιασμό και την παραγωγή
καλουπιών. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή που
αναπτύσσεται σε όλους τους τομείς είναι υψηλής
ποιότητας και άκρως ανταγωνιστική, με τις περισσότερες
βιομηχανικές χώρες σε όλο τον κόσμο να αποτελούν
τους τελικούς καταναλωτές.

Αυτή η έκθεση συμπίπτει με τη διοργάνωση της MATIC,
της Διεθνούς Βιομηχανικής Έκθεσης Αυτοματισμού.
Σε αυτή την έκθεση, ενώσεις και επιχειρήσεις διαφόρων
τομέων θα συμμετάσχουν, με προϊόντα που καλύπτουν
καλούπια, μήτρες, φούρνους, επεξεργασία επιφανειακών,
αλουμίνιο, χύτευση πλαστικών, σιδήρου ή μη
σιδηρούχων υλικών και πρώτων υλών, ρομποτική και
τεχνικές εκδόσεις. Πολλές από αυτές τις βιομηχανίες
συνδέονται με το δίκτυο φορέων/ενδιαφερομένων του
TANOCOMP, και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα του
έργου θα διαδοθούν σε ολόκληρη τη διάρκεια του.
Για το λόγο αυτό, 30λεπτες παρουσιάσεις TANOCOMP
θα πραγματοποιηθούν στο περίπτερο της Aitiip, όπου
φορητοί υπολογιστές θα είναι διαθέσιμοι για τους
επισκέπτες για να ελέγξουν τις μαθησιακές ενότητες και
τις ασκήσεις του TANOCOMP κατά τη διάρκεια της
3ήμερης έκθεσης.

e-Learning training on nanotechnology for the plastics industry

www.tanocomp.eu
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